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จุลสารวิจัยบริการถายทอดเทคโนโลยี (The Pamphlet of Research, Services, and Technology Transfer) ปที่ 5
ฉบับที่ 2 (ประจําเดือนมกราคม - มีนาคม 2563) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด จัดพิมพเพื่อเปนสื่อกลางใน
การเผยแพรความรูแ ละวิทยาการตาง ๆ ในรูปแบบของจุลสาร มีวตั ถุประสงคเพือ่ เผยแพรผลงานวิจยั กิจกรรมตาง ๆ ของสถาบันวิจยั
และพัฒนา ซึง่ การพัฒนาดานการวิจยั และการบริการวิชาการถือเปนพันธกิจหลักทีท่ างสถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
ไดมีการขับเคลื่อนใหเกิดการพัฒนาดานงานวิจัย การบริการวิชาการ และการถายทอดเทคโนโลยีของนักวิจัยไปสูชุมชนทองถิ่น
ประเทศชาติตอไป
จุลสารฉบับนี้ ไดนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับการพัฒนางานวิจัยไปสูการพัฒนาชุมชนทองถิ่นใหเกิดการเปลี่ยนแปลงหลากหลาย
รูปแบบ พรอมทั้งนําเสนอผลงานวิจัยและกิจกรรมตาง ๆ ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาไดดําเนินการที่ผานมา เพื่อนําเสนอขอมูลและ
การประชาสัมพันธเผยแพรผลงานออกสูชุมชนและสาธารณะตอไป
สุดทายนี้ หากทานผูอานมีคําแนะนําเกี่ยวกับจุลสารวิจัยบริการถายทอดเทคโนโลยี (The Pamphlet of Research, Services,
and Technology Transfer) กรุณาสงคําแนะนําของทานมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด เพื่อจะไดนําคํา
แนะนําของทานไปปรับปรุงแกไขเนื้อหาของจุลสาร ในฉบับตอไป
บรรณาธิการ
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2. ขาวประชาสัมพันธ
3
3. ผลงานวิจัยสูการใชประโยชน
4
- การพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการบรรจุสุญญากาศ กรณีศึกษา : กลุมอาชีพแปรรูปถั่วลิสงบานปาน
ตําบลดงสิงห อําเภอจังหาร จังหวัดรอยเอ็ด
- เครื่องอบขาวแบบถังเชื้อเพลิงแกสชีวภาพสําหรับชุมชนขนาดเล็กบานทามวง
4. กิจกรรมเดน
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- โครงการตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น เครือขายการเรียนรูดานสิ่งแวดลอมเพื่อบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนทองถิ่นอยางยั่งยืน กิจกรรมที่ 1 การสังเคราะหและถอดบทเรียนการดําเนินงาน
ดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนทองถิ่นพื้นที่จังหวัดรอยเอ็ด และสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดรอยเอ็ด
- มหกรรมงานวิจัยสวนภูมิภาค ประจําป 2563 (Regional Research Expo 2020) ครั้งที่ 8
6
- การประชุม “การบริหารจัดการแบบบูรณาการของเครือขายมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ
การรายงานความกาวหนาแผนงานวิจัย
- มอบหนากากผาฝายพรอมเจลทําความสะอาดมือเนื่องในการจัดงานบุญผะเหวดรอยเอ็ด
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5. ประมวลภาพขาว
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- การประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู (KM.)
- การสัมมนาเครือขายมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือสูการขับเคลื่อนแผนงานยุทธศาสตร เสริมสรางพลังทางสังคม
- การแถลงความรวมมือระหวาง สกสว.กับ 58 หนวยงาน รวมขับเคลื่อนระบบ ววน.เริ่มตนการทํางานของ
“ระบบงบประมาณวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)”
- แสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห เนื่องในโอกาสที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ระดับรองศาสตราจารย
กองบรรณาธิการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

: ผูชวยศาสตราจารย ดร.เฉลย ภูมิพันธุ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
อาจารย ดร.การุณ พงศศาสตร รองอธิการบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ
: ศาสตราจารย ดร.อนันต พลธานี ดร.ตวง อันทะไชย รองศาสตราจารย ดร.พชรวิทย จันทรศิริสิร
ดร.รณวริริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล
: รองศาสตราจารย ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
: รองศาสตราจารย ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชาญณรงค วิเศษสัตย ผูชวยศาสตราจารยนิธินาถ อุดมสันต
ผูชวยศาสตราจารยบุญชวง ศรีธรราษฏร ผูชวยศาสตราจารยสุภิมล บุญพอก
: รองศาสตราจารย ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชาญณรงค วิเศษสัตย ผูชวยศาสตราจารยสุภิมล บุญพอก
นางสาวลัดดา คุณหงส นางยุพเศน ประทีป ณ ถลาง นางสาวพรทิวา สารจันทร นางสาวณิชากมล ศรีอาราม
นายประจิตร ประเสริฐสังข นางสาวแพรวนภา เกี้ยงเกา นายวัชรกร เนตรถาวร

ที่ปรึกษา
ควบคุมการผลิต
บรรณาธิการ
ผูผลิต
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สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ร อ ยเอ็ ด นํ า โดย ผูช ว ยศาสตราจารย ดร.เฉลย ภูมพิ นั ธุ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
รองศาสตราจารย ดร.ศั ก ดิ์ ศ รี สื บ สิ ง ห ผู  อํ า นวยการสถาบั น วิ จั ย และ และเนื่องในโอกาส
ศุภวาระดิถีขึ้นปใหม 2563 ในวันที่ 2 และ 3 มกราคม 2563 ณ ชั้น 5 อาคาร
พัฒนา ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชาญณรงค วิเศษสัตย รองผูอํานวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา เขาขอพรสวัสดีปใหม และมอบกระเชาของขวัญ แด เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด

¢‹»ÃÐªÒÊÑ
ÒÇ Á¾Ñ¹¸
ขอเชิญเขารวมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจําป 2563 ในระหวางงาน”มหกรรมงานวิจยั แหงชาติ 2563 “Thailand Research Expo 2020”
ระหวางวันที่ 2 - 6 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมเช็นทาราแกรนด และบางกอกคอนเวนชันเช็นตอร เช็นทรัลเวิลด กรุงเทพฯ ลงทะเบียนผานทาง www.nrct.
go.th จัดสงโครงการทางไปรษณีย จํานวน 10 ชุด มาที่ ฝายจัดการความรูการวิจัยกองประเมินผลและจัดการความรูการวิจัย วช.ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม
2563 โทร 025622445 ตอ517 หรือ 530 e-mail : rinudom@nrct.go.th
ขอเชิญเขารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใชระบบบริหารจัดการงานวิจัยแหงชาติ (ระบบNRMS) ประจําปงบประมาณ 2563” ดูรายละเอียดไดใน https://
www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?NID=2263 สถานที่ : ณ หองอบรมคอมพิวเตอร อาคาร วช. ๓ สํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.)
โทร : 02-579-1370 ตอ 607, 617, 619
ขอเชิญสงผลงานทางวิชาการเพื่อนําเสนอในงานการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตรไทย - จีน ครั้งที่ 9 ภายใตหัวขอเรื่อง “ความสัมพันธการทูตไทย - จีน 45 ป :
การแบงปนประสบการณและความรวมมือในอนาคต” ระหวางวันที่ 13-17 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมฮอลิเดยอินน เชียงใหม กําหนดปดรับสมัคร ภายในวัน
ที่ 5 มิถุนายน 2563 ดาวนโหลดเอกสารไดที่ www.nrct.go.th หรือ www.vijaichina.com โทร 025612445 ตอ 325,307
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การพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการบรรจุสุญญากาศ กรณีศึกษา : กลุมอาชีพแปรรูปถั่วลิสงบานปาน ตําบลดงสิงห อําเภอจังหาร
จังหวัดรอยเอ็ด
อาจารยวัลลักษณ เที่ยงดาห และ อาจารยนนทนันท พลพันธ

ดานขาง

ดานหนา

ผลงานวิจัยนี้เปนการพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการบรรจุ
สุ ญ ญากาศและเติ ม ไนโตรเจนในผลิ ต ภั ณ ฑ ถั่ ว ลิ ส งทอดของกลุ  ม อาชี พ
แปรู ป ถั่ ว ลิ ส งบ า นป า น ตํ า บลดงสิ ง ห อํ า เภอจั ง หาร จั ง หวั ด ร อ ยเอ็ ด ใน
ชื่อ ผลิตภัณฑ “ถั่วปานทอง” ซึ่งเปนถั่วลิสงทอดทําใหอายุการเก็บรักษา
ไดไมนานเพราะการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นซึ่งจะทําใหเกิดกลิ่นหืน ฉะนั้น
การบรรจุ สุ ญ ญกาศและเติ ม ไนโตรเจนในซองบรรจุ ถั่ ว ลิ ส งทอดจึ ง เป น วิ ธี
ที่ ใ ช ใ นการป อ งกั น การเน า เสี ย และลดปฏิ กิ ริ ย าออกซิ เ ดชั่ น ลง ด ว ยเหตุ นี้
ผูวิจัยจึงมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาเครื่องบรรจุสุญญากาศและเติมไนโตรเจน
โดยเครื่องมีโครงสรางขนาด 35x42x130 เซ็นติเมตร ทํางานดวยระบบอัตโนมัติ

ดานบน
ควบคุมการทํางานดวยระบบนิวเมติกสไฟฟา การปดผนึกดวยแทงความรอนโดย
มีชุดควบคุมอุณหภูมิดวยการตั้งเวลาและมีชุดควบคุมกาซไนโตรเจน โดยบรรจุ
ภัณฑทเี่ หมาะสมกับเครือ่ งจะเปนซองอะลูมเิ นียมฟอยดสาํ เร็จรูปทีป่ ด ผนึกมาแลว
3 ดาน จากผลการทดลองพบวา เครื่องนี้มีความสามารถในการบรรจุสุญญากาศ
และเติมไนโตรเจนและปดผนึกไปในตัวสามารถบรรจุไดประมาณ 485 ซองตอ
ชั่วโมง (เดินเครื่องตอเนื่อง) ผลิตภัณฑถั่วลิสงสวนใหญจําหนายที่ศูนยแสดง
และจําหนายผลิตภัณฑ OTOP อําเภอจังหาร ศูนยแสดงและจําหนายผลิตภัณฑ
OTOP บางสวนสงไปจําหนายในตลาดจังหวัดรอยเอ็ด และจําหนายเอง ณ สถาน
ที่ตั้งกลุม (ชองทางการจัดจําหนาย / ตลาด ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ)

เครื่องอบขาวแบบถังเชื้อเพลิงแกสชีวภาพสําหรับชุมชนขนาดเล็กบานทามวง

อาจารยกันตภณ พรหมนิกร, ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรชัย รัตนสุข, ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรชัย อาจกลา

การติดตั้งเครื่องควบคุมการอบแหง

ชุดลําเรียงขาวเชื่อมตอกับชุดควบคุมการอบขางเปลือก

งานวิจัยนี้ศึกษาทดลองและวิเคราะหประสิทธิภาพของเครื่องอบแหง
ขาวเปลือกที่มีการทํางานอยางตอเนื่อง หลักการทํางานของเครื่องอบแหงคือ
ใหขาวเปลือกชื้นหลนจากถังพักดานบนอยางอิสระดวยแรงโนมถวงโดยไมมี
การขวางการไหลในทออบแหงแนวดิ่ง สวนทางกับอากาศรอนที่พุงขึ้นจาก
ดานลางสูทางออกดานบน ทําใหขาวเปลือกมีความพรุนสูง ความเร็วสัมพัทธ
ระหวางขาวเปลือกกับอากาศมีคาสูง เกิดการถายเทความรอนและความชื้น
ระหวางขาวเปลือกกับอากาศรอนในทออบแหงอยางรวดเร็วดวยวิธกี ารพาแบบ
บังคับ งานวิจัยนี้ศึกษาผลกระทบของความเร็วอากาศอบแหง อุณหภูมิอากาศ
อบแหง และความชื้นเริ่มตนของขาวเปลือกที่มีตออัตราการอบแหง อัตราการ
สิน้ เปลืองพลังงานความรอนปฐมภูมจิ าํ เพาะ และคุณภาพขาวทีผ่ า นการอบแหง
(ปริมาณขาวตนและความขาว) ในการศึกษาใชเมล็ดขาวเปลือกพันธุชัยนาท 1
เปนขาวเปลือกแหงทีน่ าํ มาเพิม่ ความชืน้ ดวยวิธกี ารแชขา วจนไดความชืน้ เริม่ ตน
ประมาณ 20-26% w.b. อัตราการปอนขาวเปลือก 15.37 kg/min อุณหภูมิ
อากาศอบแหง 45, 60, 90 และ 120°C และความเร็วอากาศอบแหง 1, 2, 3
และ 4 m/s ตามลําดับ ผลการศึกษาพบวา เมื่อความชื้นเริ่มตนขาวเปลือก

การลําเลียงขาวเปลือก

อุณหภูมิและความเร็วอากาศอบแหงเพิ่มสูงขึ้นอัตราการอบแหงและอัตราการ
สิน้ เปลืองพลังงานความรอนปฐมภูมจิ าํ เพาะมีคา เพิม่ ขึน้ หากเพิม่ ระยะเวลาการ
อบแหงตอไปความชื้นจะลูเขาสูความชื้นสมดุลของขาวเปลือก ซึ่งจะขึ้นอยูกับ
ชนิดของขาวเปลือก อุณหภูมิอากาศอบแหง และความชื้นสัมพัทธของอากาศ
ในสวนคุณภาพขาวพบวาปริมาณขาวตนมีคาตํ่าและใกลเคียงกันในทุกกรณี
ศึกษา ขณะที่ความขาวมีคาสูงและเกาะกลุมกันในทุกกรณี งานวิจัยไดศึกษา
การอบแหงขาวเปลือกสดจากการเก็บเกี่ยวที่มีความชื้นเริ่มตนประมาณ 23%
w.b. พบวา อัตราการอบแหง อัตราการสิ้นเปลืองพลังงานปฐมภูมิจําเพาะ
และคุณภาพขาวมีแนวโนมและทิศทางทีส่ อดคลองกับกรณีขา วเปลือกแหงเพิม่
ความชื้น อัตราการอบแหงมีคาเพิ่มขึ้นตามความเร็วอากาศอบแหงแตมีคาตํ่า
กวาและใชระยะเวลาการอบแหงนานกวา ทัง้ ทีค่ วามชืน้ เริม่ ตนมีคา ตํา่ กวา อัตรา
การสิน้ เปลืองพลังงานความรอนปฐมภูมจิ าํ เพาะมีคา สูงกวากรณีขา วเปลือกแหง
ที่เพิ่มความชื้นที่สภาวะอบแหงเดียวกันกวาสองเทา และคุณภาพขาวที่ไดมีคา
ใกลเคียงกับกรณีขาวเปลือกแหงที่เพิ่มความชื้นทั้งปริมาณขาวตนและความ
ขาว โดยปริมาณขาวตนมีแนวโนมสูงกวาเล็กนอย

¡Ô¨¡ÃÃÁà´‹¹
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กิ จ กรรมที่ 1 การสั ง เคราะห แ ละถอดบทเรี ย นการดํ า เนิ น งาน
ดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนทองถิ่นพื้นที่จังหวัดรอยเอ็ด และ
สถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดรอยเอ็ด
สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ไดลงพืน้ ทีด่ าํ เนินโครงการเครือขายการ
เรียนรูด า นสิง่ แวดลอมเพือ่ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนทองถิน่ อยางยัง่ ยืน
ประจําปงบประมาณ 2563 กิจกรรมที่ 1 การสังเคราะหและถอดบทเรียนการดําเนินงานดาน
การบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ ข องชุ ม ชนท อ งถิ่ น พื้ น ที่ จั ง หวั ด ร อ ยเอ็ ด และ
สถานศึ ก ษาในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ร อ ยเอ็ ด “ด า นการบริ ห ารจั ด การขยะ”เพื่ อ เป น การ
สนองยุ ท ธศาสตร ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เพื่ อ การพั ฒ นาท อ งถิ่ น โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค
เพื่อวิเคราะหสภาพบริบท ปญหาและอุปสรรคดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมของชุมชนทองถิ่นในพื้นที่จังหวัดรอยเอ็ดในปจจุบัน เพื่อกําหนด
แนวทางการยกระดับและการพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ของชุ ม ชนท อ งถิ่ น และสถานศึ ก ษาในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ร อ ยเอ็ ด ได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
และเหมาะสมกับพื้นที่ ระหวางวันที่ 21 ธันวาคม 2562 - 12 กุมภาพันธุ 2563 ซึ่ง
มีกลุมเปาหมายประกอบดวย เจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นและประชาชน
ในจังหวัดรอยเอ็ด จํานวน 12 ชุมชน (376 คน) และ ครู อาจารย นักเรียน นักศึกษาใน
เขตพื้นที่จังหวัดรอยเอ็ด จํานวน 6 แหง(189 คน) จํานวนรวมทั้งสิ้น 565 คน เขารวม
ดําเนินการประชุมแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู และรวมกําหนดแนวทางการ
ดําเนินการดานการบริหารจัดการขยะในชุมชนและในสถานศึกษา

การประชุมระดมความคิดเห็น

นักศึกษา อาจารย รวมกันระดมความคิดเห็น
ดานการจัดการขยะ

การมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู

นักเรียนรวมกันระดมความคิดเห็นดานการจัดการ

ประชาชนรวมกันกําหนดแนวทางการจัดการขยะในชุมชน

นักเรียนรวมกันกําหนดแนวทางการจัดการขยะในโรงเรียน
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สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด โดยอาจารย
ดร.การุณ พงศศาสตร รองอธิการบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ เขารวมงาน
มหกรรมงานวิจัยสวนภูมิภาค ประจําป 2563 (Regional Research Expo
2020) ครั้งที่ 8 “งานวิจัยเพื่อสรางชุมชนนวัตกรรมและเศรษฐกิจภูมิภาค”
1 - 2 มีนาคม 2563 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ลํารางทุง กะโล
จังหวัดอุตรดิตถ การจัดงานมหกรรมงานวิจัยสวนภูมิภาค ในครั้งนี้ เปนการ
ขยายผลสําเร็จจากการจัดงานมหกรรมงานวิจยั แหงชาติ (Thailand Research
Expo) ไปสูการจัดเวทีในระดับภูมิภาค เพื่อสรางแรงจูงใจใหแกนักวิจัยและ
นักวิชาการในระดับภูมิภาค ไดนําเสนอผลงานที่มีคุณภาพและสอดคลอง
กับความตองการของกลุมเปาหมาย นอกจากนี้ยังเปนการใหผูใชประโยชน

จากผลงานวิจัยและผูเกี่ยวของกับงานวิจัยในภาคเหนือไดเขาถึงผลงานวิจัย
นักวิจยั และผูใ หบริการการวิจยั มากยิง่ ขึน้ ในปนี้ การจัดงานมหกรรมงานวิจยั
สวนภูมิภาค ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “การขับเคลื่อนงานวิจัย นวัตกรรมในสถาบัน
อุดมศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจภูมิภาค”ภายในงาน วช.
ยังมีการแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและนิทรรศการผลงานวิจยั จํานวน
กวา 100 ผลงาน การประชุมสัมมนาวิชาการ และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย
ผลงานเดน ที่จะนํามาจัดแสดงในงานมหกรรมงานวิจัยสวนภูมิภาค ไดแก
เทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปมะขามหวานครบวงจร เทคโนโลยีการแปรรูป
มะมวงเชิงพาณิชย เทคโนโลยีแปรรูปสับปะรดครบวงจร เทคโนโลยีแปรรูป
กาแฟวนเกษตร เทคโนโลยีลางสาด signature เปนตน
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สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ร อ ยเอ็ ด
เขารวมการประชุม “การบริหารจัดการแบบบูรณาการของเครือ
ขายมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือและการรายงาน
ความกาวหนาแผนงานวิจัยการยกระดับศักยภาพการทองเที่ยว
โดยชุมชนเชิงสรางสรรคเพื่อพัฒนาพื้นที่ บนฐานอัตลักษณ
ทองถิ่น เครือขายมหาวิทยาลัยราชภัฏและภาคี” โดยไดรับการ
สนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) และสํานัก
คณะกรรมการการวิจยั แหงชาติ (วช.) ซึง่ ประกอบดวยมหาวิทยาลัย
ราชภัฎ “อีสานตอนใต” จํานวน ๖ แหง (มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชัยภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี) และ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
“อีสานตอนบน” จํานวน ๕ แหง (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย) โดยมีผูเขา
รวมประชุมประมาณ 80 ทาน และแบงประชุมกลุมยอยตามกลุม
ตาง ๆ ในประเด็นทีเ่ กีย่ วของ ดังตอไปนี้ 1.การพัฒนาบริหารจัดการ
งานวิจยั “พันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัยเพือ่ สังคม” (กลุม ผูบ ริหาร
งานวิจัยฯภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 2.การพัฒนาประเด็นชุด
โครงการวิจยั การบริหารจัดการนํา้ แกภยั แลง 3.การพัฒนาประเด็น
ชุดโครงการวิจัยขาว 4.การขับเคลื่อนงานวิจัยภายใตแผนการทอง
เทีย่ วเชิงสรางสรรคฯ (กลุม นักวิจยั ทองเทีย่ วเชิงสรางสรรค) ในวัน
ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ หองประชุมโกมุทและหองประชุม
สัตตบุษย ชั้น 4 อาคารเรียนและปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี
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เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 63 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชาญณรงค วิเศษสัตย รองผูอํานวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา ไดเขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู (KM.) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแบบบูรณาการของเครือขายมหาวิทยาลัย
ราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและการขับเคลื่อน Proposal หลักรวมกันทั้ง 11 แหง 2 เรื่อง ไดแก “การบริหารจัดการนํ้า” และ “ขาว” นอกจากนี้ยังมี
ประเด็น พันธกิจสัมพันธ ที่แตละ มรภ.ตองดําเนินการ ที่ประชุมไดกําหนดการประชุมครั้งตอไป วันที่ 16 มีนาคม 2563 ณ มรภ.อุบลราชธานี เพื่อติดตามพัฒนา
และจะประชุมพรอมกันทั้งกลุมผูบริหารประชุมพันธกิจสัมพันธ และนักวิจัยรวมประ

เมื่อวันที่ วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด โดย อาจารย ดร.การุณ พงศศาสตร รองอธิการบดีฝายวิจัย
และวิเทศสัมพันธ ไดเขารวมการสัมมนาเครือขายมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือสูการขับเคลื่อนแผนงานยุทธศาสตร เสริมสรางพลังทางสังคม :
โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ หองประชุมสภา ชั้น 9 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เมือ่ วันที1่ 3 มีนาคม พ.ศ.2563 สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด โดยอาจารย ดร.การุณ พงศศาสตร รองอธิการบดีฝา ยวิจยั และวิเทศสัมพันธ
ไดเขารวมการแถลงความรวมมือระหวาง สกสว.กับ 58 หนวยงาน รวมขับเคลือ่ นระบบ ววน.เริม่ ตนการทํางานของ “ระบบงบประมาณวิทยาศาสตร วิจยั และนวัตกรรม
(ววน.)” อันเปนการแสดงพันธสัญญาเบื้องตนระหวาง สกสว. และ 58 หนวยงาน ในการขับเคลื่อนระบบวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ใหตอบโจทยความตองการ
ของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ตลอดจนเพิ่มศักยภาพการแขงขันทางเศรษฐกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ณ หองประชุม 3 ชั้น 15 สํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.)

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห เนื่องในโอกาสที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับ
รองศาสตราจารย

