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  บุคลากรทางการศึกษา ในพื้นที่อําเภอเสลภูมิ         

       จังหวัดรอยเอ็ด



	 จุลสารวิจัยบริการถ่ายทอดเทคโนโลยี (The Pamphlet of Research, Services, and Technology Transfer) ปีที่ 5 ฉบับที่ 4

(ประจำาเดอืนกรกฎาคม – กันยายน 2563) สถาบันวจัิยและพฒันา	มหาวทิยาลยัราชภัฏร้อยเอด็	จัดพมิพเ์พื่	อเปน็สื่	อกลางในการเผยแพร่

ความรู้และวิทยาการต่าง	 ๆ	 ในรูปแบบของจุลสาร	มีวัตถุประสงค์เพื่	อเผยแพร่ผลงานวิจัย	 กิจกรรมต่าง	 ๆ	ของสถาบันวิจัยและพัฒนา

ซึ่งการพัฒนาด้านการวิจัยและการบริการวิชาการถือเป็นพันธกิจหลักที่ทางสถาบันวิจัยและพัฒนา	 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้มี

การขบัเคลื่	อนให้เกิดการพฒันาดา้นงานวจัิย	การบริการวชิาการ	และการถ่ายทอดเทคโนโลยขีองนักวจัิยไปสูช่มุชนทอ้งถ่ิน	ประเทศชาตติอ่ไป

	 จุลสารฉบบัน้ี ไดน้ำาเสนอขอ้มลูเก่ียวกับการพฒันางานวจัิยไปสู่การพฒันาชมุชนทอ้งถ่ินให้เกิดการเปล่ียนแปลงหลากหลาย

รูปแบบ พร้อมทั้งนำาเสนอผลงานวิจัยและกิจกรรมต่าง ๆ ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ดำาเนินการที่ผ่านมา	 เพื่	อนำาเสนอข้อมูลและ

การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานออกสู่ชุมชนและสาธารณะต่อไป

	 สุดท้ายน้ี หากท่านผู้อ่านมีคำาแนะนำาเก่ียวกับจุลสารวิจัยบริการถ่ายทอดเทคโนโลย ี (The Pamphlet of Research, 

Services, and Technology Transfer)	 กรุณาส่งคำาแนะนำาของท่านมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา	 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

เพื่	อจะได้นำาคำาแนะนำาของท่านไปปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาของจุลสาร	ในฉบับต่อไป

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 บรรณาธิการ
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3. ผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์

 - การศึกษาการบูรณาการด้านความรู้ ในเนื้อหาผนวกการสอนในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวข้อสอบ PISA

  ด้านการรู้เร� องคณิตศาสตร์กับหลักสูตรแกนกลาง สำาหรับครูในศตวรรษที่ 21 ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ

 - แนวทางการพฒันาคณุภาพชวีติของครวัเรือนแหวง่กลางในอสีานยคุเสรนิียมใหม:่ ศกึษา ตำาบลเกาะแก้ว และตำาบลทา่มว่ง อำาเภอเสลภูม ิจังหวดัรอ้ยเอด็
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4. กิจกรรมเด่น 5

 - โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำาปีการศึกษา 2562                                 

 - โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพ� อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

  กิจกรรมการถอดบทเรียนและติดตามการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่น  

 - กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปองค์ความรู้ ภายใต้ โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ชุมชน ประชาชน บุคลากรทางการศึกษา

  ในพื้นที่อำาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

 - กิจกรรมการนำาเสนอแนวปฏิบัติที่ดีด้านการบริการวิชาการและการจัดการความรู้ภายใต้ โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ชุมชน ประชาชน 

  บุคลากรทางการศึกษา ในพื้นที่อำาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

...........................................................................................................................................................................................................................

5. ประมวลภาพข่าว 8

 - เข้าร่วมโครงการฝกอบรมหลักสูตร “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับการวิจัยและนวัตกรรมในมิติใหม่”

 - การประชุมวิชาการและนำาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 3 ในหัวข้อ “วิจัยและนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์สู่ชุมชนเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน”

 - บริการวิชาการและติดตามการพัฒนาการออกแบบการเรียนรู้ แบบ Project Based Learning

 - ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำาปีการศึกษา 2562

สารบัญ หนา

บรรณาธิการแถลง

กองบรรณาธิการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์  : ผูชวยศาสตราจารย ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

    อาจารย ดร.การุณ  พงศศาสตร รองอธิการบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ

ที่ปรึกษา  : ศาตราจารย ดร.อนันต  พลธานี, ดร.ตวง  อันทะไชย, ผูชวยศาตราจารย กร.พชรวิทย  จันทรศิริสิร, ดร.รณวริริทธิ์  ปริยฉัตรตระกูล

ควบคุมการผลิต  : รองศาตราจารย ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

บรรณาธิการ  : รองศาตราจารย ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห, ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชาญณรงค  วิเศษสัตย, ผูชวยศาสตราจารยนิธินาถ  อุดมสันต,

    ผูชวยศาสตราจารยบุญชวง  ศรีธรราษฏร, ผูชวยศาสตราจารยสุภิมล  บุญพอก

ผูผลิต  : รองศาสตราจารย ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห, ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชาญณรงค  วิเศษสัตย, ผูชวยศาสตราจารยสุภิมล  บุญพอก, 

    นางสาวณิชากมล  ศรีอาราม, นางยุพเรศน  ประทีป ณ ถลาง, นางสาวพรทิวา  สารจันทร, นายประจิตร  ประเสริฐสังข,

    นางสาวลัดดา  คุณหงส และ นายวัชรกร  เนตรถาวร

จุลสารวิจัยบริการถายทอดเทคโนโลยี
(The Pamphlet of Research, Services, and Techonology Transfer)

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
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ขาวประชาสัมพันธ

		 สถาบนัวจิยัและพฒันา มหาวทิยาลัยราชภัฏร้อยเอด็ ไดร้ว่มจัดบทูในงาน มหกรรมงานวจัิยแห่งชาต ิ2563 (Thailand Research Expo 

2020)	ผลงานในรูปแบบวถีิชวีติใหม	่“New Normal”	ภายใตแ้นวคดิ	“วจัิยเพ� อพฒันาประเทศสู่ความมัน่คง มัง่คัง่ และยัง่ยนื” เวทรีะดับชาตทิีน่ำาเสนอ

ผลงานวจัิย	เทคโนโลย	ีและนวตักรรมทีม่คีณุภาพ	เปน็การสรา้งสรรค	์สร้างแรงขบัเคลื่	อนให้เกิดกลไกสนับสนุนและพฒันาการวจัิยและนวตักรรมของประเทศ	

มีนักวิจัยส่งผลงานวิจัยเข้าร่วม	จำานวน	3	เรื่	อง	ประกอบด้วย		1)	การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการอบแห้งด้วยเครื่	องอบแห้งระบบปมความร้อน

โดย	 อาจารย์นนทนันท์	 	 พลพันธ์และคณะ	 2)	 ซีรั่มบำารุงผิวจากผลึกไหม	 โดย	 ผศ.ดร.กนกกรณ์	 ศิริทิพย์	 	 3)	 การศึกษาเทคนิคภาพพิมพ์ชิ้นเดียว

ด้วยกระบวนการพิมพ์ผิวแบนเรียบจากการสร้างแท่นพิมพ์เพคตินเพลทด้วยพืชที่ให้เส้นใยในท้องถิ่น	โดย	อาจารย์ชญตว์	อินทร์ชา	วันที่	2	-	6	สิงหาคม	

2563	ณ	โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์	และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์	เซ็นทรัลเวิลด์	กรุงเทพฯ

เชิญชวนการฝกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย 

 ➊. การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยเชิงคุณภาพ	วันที่	4-6	พฤศจิกายน	2563	(3	วัน)		

 ➋. การอบรมเชงิปฏิบตักิารเทคนิคการเขยีนขอ้เสนอโครงการวจัิยและชดุโครงการวจัิยหรอืแผนงานวจัิยให้สอดคล้องกับนโยบาย

ของประเทศและหน่วยสนับสนุนทุนวิจัย (Project	Management	Unit	-	PMU)	วันที่	16	-	17	พฤศจิกายน	2563	(2	วัน)	

 ➌. เทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการเพ� อตีพิมพ์ ในวารสารในประเทศและวารสารนานาชาติ วันที่	3-4	ธันวาคม	2563	(2	วัน)	

 ➋. วิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม (MIXED METHOD) วันที่	24-25	ธันวาคม	2563	(2	วัน)	ทุกหลักสูตร	อบรม	ณ	สำานักงาน

การวิจัยแห่งชาติ	อาคาร	วช.1	ชั้น	1	ห้องประชุมศาสตราจารย์	ดร.สง่า	สรรพศรี	และเก็บค่าลงทะเบียนในการอบรมแต่ละหลักสูตร	ทั้งนี้	ผู้สนใจสามารถ

สมัครเข้ารับการอบรมได้ที่	Website	“สมาคมส่งเสริมการวิจัย”	หรือ	www.rpa.or.th	โทร	:	02-579-1336	มือถือ	:	081-3033-127,	081-869-2370

โครงการจัดนิทรรศการและแสดงผลงานวิจัยและงานบริการวิชาการ 

(Thailand Research Expo 2020)

จุลสารวิจัยบริการถายทอดเทคโนโลยี
(The Pamphlet of Research, Services, and Techonology Transfer)

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
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ผลงานวิจัยสู่การใชประโยชน

	 การศึกษาการบูรณาการด้านความรู้ ในเน้ือหาผนวกการสอน

ในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวข้อสอบ	 PISA	 ด้านการรู้

เรื่	องคณิตศาสตร์กับหลักสูตรแกนกลาง	 สำาหรับครูในศตวรรษที่	 21	

ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ	 มีกลุ่มเปาหมายในการวิจัย	 คือ

นักศึกษาครูคณิตศาสตร์จากคณะครุศาสตร์หรือคณะศึกษาศาสตร์	กลุ่ม

มหาวทิยาลยัในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ	จำานวน	200	คน	และครผูู้สอน

ในรายวิชาคณิตศาสตร์	 โรงเรียนในสังกัดของสำานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน,	 โรงเรียนในสังกัดสำานักงานคณะกรรมการ

การศกึษาเอกชน,	และโรงเรยีนในสงักัดกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน

กระทรวงมหาดไทย	 ในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด	 และยโสธร	 จำานวน

60	คน	ผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ	(best	practice)	ในการบูรณาการ

ดา้นความรู้ ในเน้ือหาผนวกการสอนในการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ตาม

แนวข้อสอบ	 PISA	 ด้านการรู้เรื่	องคณิตศาสตร์กับหลักสูตรแกนกลาง

ได้แก่เรื่	อง	การสง่เสรมิทกัษะการแก้ปญหาอยา่งสร้างสรรคท์างคณติศาสตร์

ผูชวยศาสตราจารยสุพรรณิการ  ชนะนิล, อาจารยศิริพร  ศรีจันทะ, ผูชวยศาสตราจารยปฐมพงศ  ชนะนิล

แนวทางการพฒันาคุณภาพชีวติของครวัเรอืนแหวงกลางในอสีานยุคเสรนียิมใหม : 

ศึกษา ตําบลเกาะแกว และตําบลทามวง อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด

 แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของครัวเรือนแหว่งกลางในอีสานยุคเสรีนิยมใหม่:	
  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชนาใจ หม� นไธสง

การศึกษาการบูรณาการดานความรูในเนื้อหาผนวกการสอนในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูตามแนวขอสอบ 

PISA ดานการรูเร� องคณติศาสตรกบัหลักสูตรแกนกลาง สําหรับครูในศตวรรษที ่21 ผานชุมชนแหงการเรียนรูเชิงวิชาชีพ

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่	 4	 โรงเรียนสว่างแดนดิน	 จังหวัดสกลนคร	 โดยใช้กระบวนการ	 CS6	Model	 และผลการศึกษาความคิดเห็นด้านการรู้

เรื่	องคณิตศาสตร์กับหลักสูตรแกนกลาง	สำาหรับครูในศตวรรษที่	21	ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ	พบว่า	ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยในระดับมาก	

คิดเป็นค่าเฉลี่ย	3.99	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	คือ	0.79	เมื่	อพิจารณาเป็นรายประเด็น	พบว่า	ครูคณิตศาสตร์เห็นด้วยในด้านหลักสูตรมากที่สุด	รองลงมา	

คือ	ผู้สอน	และด้านกิจกรรมการเรียนรู้ตามลำาดับ

ศึกษา	 ตำาบลเกาะแก้ว	 และตำาบลท่าม่วง	 อำาเภอเสลภูมิ	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ	 มีวัตถุประสงค์เพื่	อศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของครัว

เรือนแหว่งกลางของตำาบลเกาะแก้ว	และตำาบลท่าม่วง	อำาเภอเสลภูมิ	จังหวัดร้อยเอ็ด	ผู้ ให้ข้อมูลได้แก่	เจ้าหน้าที่เทศบาลตำาบล	ผู้นำาชุมชน	สมาชิกครัวเรือนแหว่งกลาง	

เครื่	องมือในการเก็บข้อมูล	คือ	แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง	เพื่	อสัมภาษณ์บริบทชุมชน	สถานการณ์ครัวเรือนแหว่งกลาง	เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนธันวาคม	พ.ศ.	

2561-	มกราคม	พ.ศ.	2562	ใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหาผลการศึกษา	พบว่า	สถานการณ์ครัวเรือนแหว่งกลางในพื้นที่เทศบลาตำาบลเกาะแก้ว	และเทศบาลตำาบลท่าม่วง	

อำาเภอเสลภูมิ	 จังหวัดร้อยเอ็ด	ประกอบด้วย	1)	ครอบครัวแหว่งกลางที่อยู่กันเป็นคู่และเลี้ยงดูบุตรหลาน	2	คน	2)	ครอบครัวแหว่งกลางที่อยู่กันเป็นคู่และเลี้ยงดูบุตร

หลาน	3	คน	และผู้สูงวัยจากทั้งสองกลุ่มจะมีหน้าที่ดูแลหลาน	ผู้สูงวัยเหล่านี้	ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพทำานาเป็นหลัก	บางครอบครัวไม่มีอาชีพเสริมนอกฤดูการเกษตร	

รายได้ส่วนใหญ่มาจากการที่ลูกไปทำางานต่างพื้นที่แล้วส่งเงินมาให้ ใช้	แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของครัวเรือนแหว่งกลาง	ประกอบด้วย	1)	บทบาทการสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชนเพื่	อเพิ่มรายได้แก่ครัวเรือนแหว่งกลาง	ทั้งด้านการจัดการกองทุนที่มีอยู่ในหมู่บ้านให้มีความยั่งยืน	การหาตลาดและสร้างเครือข่ายชุมชนเพื่	อนำาพืชผล

ด้านการเกษตรออกขายเพื่	อหารายได้เสริมให้กับครัวเรือนแหว่งกลาง	2)	บทบาทขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	แม้ว่าการทำางานของเทศบาลตำาบลจะมีความเข้มแข็ง

ในการดูแลผู้สูงวัยในชุมชน	 แต่ก็พบว่าเทศบาลตำาบลบางแห่งไม่มีข้อมูลด้านครัวเรือนแหว่งกลาง	 จึงน่าที่จะเสริมพลังด้านบวกให้กับเทศบาลตำาบลให้ทราบถึงผลกระทบ

ที่จะมีต่อครัวเรือนแหว่งกลาง	สถานการณ์ครัวเรือนแหว่งกลาง	“...ลูกกลับบ้านปีละ 2 ครั้ง ช่วงปีใหม่และสงกรานต์ส่งเงินเดือนมาให้ เงินส่วนใหญ่จะได้จากลูกส่งมาให้ 

คนโตไม่แน่ใจว่าส่งเท่าใด แต่คนกลางให้เดือนละหม� นเพราะว่าเขามีสามีแล้ว คนกลางได้กลับบ้านปีละครั้ง มาตอนลูกปดเทอมมารับไปอยู่ด้วย...”	 (คุณทองษา	

[นามสมมติ],	20	ธันวาคม	2561	:	สัมภาษณ์)

	 แต่ในบางครอบครัวหากมลีกูหลายคนและลกูยงัไมไ่ด้แต่งงานก็จะคอยอยูด่แูลพอ่แม	่พร้อมกับชว่ยดแูลหลาน	ๆ 	ไปด้วย	แตถ้่าครอบครัวที่ไมม่ลีกูอยูด่แูลพอ่กับแม่	

ก็จะมีเพียงพ่อแม่ที่คอยดูแลบุตรเพียงสองลำาพัง	และ	ปู	ย่า	ตา	ยาย	และจะทำาหน้าที่ทุกอย่าง	ตั้งแต่การจัดเตรียมอาหาร	อบรมสั่งสอน	และส่งหลาน	ๆ	ไปโรงเรียน

เพศชายส่วนมากจะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก	เช่น	ทำานา	และฝายหญิงคือ	ยาย	ย่า	จะมีอาชีพเสริม	คือ	ปลูกผัก	และเย็บผ้า	ไปพร้อมกับการเลี้ยงดูบุตรหลาน	

จากการสมัภาษณผู้์ ให้สมัภาษณ์ให้ความหมายของสถานการณ์ครัวเรอืนแหวง่กลาง	พบวา่	“ปจจุบนั อยู ่2-3 คนกับหลานน่ีแหละ แตเ่ขาก็มชี� อในทะเบยีนบา้นดว้ยกัน

4-5 คน นี่แหละ”	(คุณดวงฤดี	[นามสมมติ],	25	ธันวาคม	2561:	สัมภาษณ์)	บางครัวเรือน	ลูกคนโตทำาอาชีพค้าขายน้ำาพริกในตลาด	และเป็นคนส่งเงินมาให้ ใช้เดือนละ	

5,000	บาท	หากไม่	พ่อ	แม่	สามารถบอกและขอเงินเพิ่มได้	เพราะลูกสาวของลูกชายอยู่ที่นี่	ตา	ยายมีที่นา	5	ไร่	แต่ให้คนอื่	นทำาและแบ่งข้าวกัน	
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โครงการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ประจําปการศึกษา 2562

โครงการเครอืข่ายการเรยีนรูดานส่ิงแวดลอม

เพ� อบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติของชุมชนทองถ่ิน

อย่างย่ังยืน กจิกรรมการถอดบทเรยีนและตดิตามการบรหิาร

จัดการทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอมของชุมชนทองถิน่

โครงการประกันคณุภาพการศกึษาภายในสถาบนัวจิยัและพฒันา	ประจำาป

การศกึษา	2562	ผลการประเมินจากคณะกรรมการประเมินคณุภาพ	มีผลการดำาเนินการ

เป็นดังนี้	จากรายงานผลการประเมินตนเอง	(SAR	:	Self-Assessment	Report)	

ของสถาบนัวจัิยและพฒันา	มหาวทิยาลยัราชภัฏรอ้ยเอด็	ประจำาปการศกึษา	2562	

วงรอบตั้งแต่	 1	 มิถุนายน	 พ.ศ.	 2562	 ถึง	 31	 พฤษภาคม	 พ.ศ.	 2563	 พบว่า

มีผลการประเมินตนเองอยู่ในระดับดีมาก	 คะแนนเฉลี่ย	 4.71	 เฉลี่ยตามเกณฑ์

การประเมิน	 2	 องค์ประกอบ	 จำานวน	 7	 ตัวบ่งชี้	 ตามกฎกระทรวงการประกัน

คณุภาพการศกึษา	พ.ศ.	2561	และประกาศมหาวทิยาลยัราชภัฏรอ้ยเอด็	เรื่	องนโยบาย

การประกันคุณภาพการศึกษา	 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	 พ.ศ.	 2561

เมื่	อพิจารณาผลการประเมินรายองค์ประกอบ	มีผลคะแนนดังนี้

องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ โดยรวมมีผลการประเมินระดับดีมาก 

(คะแนนเฉลี่ย 4.60 คะแนน) มี 5 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย	

	 ตัวบ่งชี้ที่	1.1	 การพัฒนาแผน	มีผลการประเมินระดับดี

	 	 (คะแนนเฉลี่ย	4.00)

	 ตัวบ่งชี้ที่	1.2	 การพัฒนาบุคลากร	มีผลการประเมินระดับดีมาก	

	 	 (คะแนนเฉลี่ย	5.00)	

	 ตัวบ่งชี้ที่	1.3	 ระบบกลไกการใช้งบประมาณ	มีผลการประเมิน

	 	 ระดับดีมาก	(คะแนนเฉลี่ย	5.00)

	 ตัวบ่งชี้ที่	1.4	 ภาวะผู้นำาของผู้บริหารหน่วยงาน	มีผลการประเมิน

	 	 ระดับดีมาก	(คะแนนเฉลี่ย	5.00)	

	 ตัวบ่งชี้ที่	1.5	 การพัฒนาหน่วยงานสู่หน่วยงานแห่งการเรียนรู้	

	 	 มีผลการประเมินระดับดี	(คะแนนเฉลี่ย	4.00)

องค์ประกอบที่ 2 การพัฒนาตามพันธกิจของหน่วยงาน โดยรวมมีผลการ

ประเมินระดับดีมาก (คะแนนเฉลี่ย 5.00 คะแนน )มี 2 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย

	 ตัวบ่งชี้ที่	2.1	 กระบวนการประเมนิความพงึพอใจของผูรั้บบรกิารตอ่การ

ให้บริการหน่วยงานเทียบเท่า	มีผลการประเมินระดับดีมาก	(คะแนนเฉลี่ย	5.00)	

	 ตัวบ่งชี้ที่	2.2	 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศกึษาภายใน	มผีล

การประเมินระดับดีมาก	(คะแนนเฉลี่ย	5.00)

	 ระหว่างวันที่	 13-22	 กรกฎาคม	 2563	 สถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวทิยาลยัราชภัฏร้อยเอด็	ได้จัดโครงการเครอืขา่ยการเรียนรูด้า้นสิง่แวดลอ้ม

เพื่	อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถ่ินอย่างยั่งยืน	 เพื่	อสร้าง

ความยั่งยืนและสร้างเครือข่ายความร่วมมือ	 ในการบริหารจัดการทรัพยากร

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถ่ิน	 ตลอดจนเพื่อลดผลกระทบทาง

สิง่แวดลอ้มทีเ่กิดขึน้กับชมุชนจากปญหาขยะ	ไดจั้ดกิจกรรมการถอดบทเรยีนและตดิตาม

การบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มของชมุชนทอ้งถ่ินเปาหมาย	

โดยลงพืน้ทีต่ดิตามการจัดการขยะในแตค่รัวเรือนทีเ่ปน็บา้นตวัอยา่ง	จำานวนทัง้สิน้	

10	หมูบ่า้น	ซึง่ผลพบวา่ประชาชนในชมุชนสามารถการจัดการขยะ	ได้อยา่งถูกต้อง	

และเหมาะสมมเีครอืขา่ยความรว่มมอืในการบรหิารจัดการขยะมูลฝอยทัง้ภาครัฐ	

ภาคประชาชนและภาคเอกชน	จำานวน	18	แห่ง	และได้ชุดความรู้ ในการบริหาร

จัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้มของชมุชนทอ้งถ่ินอยา่งยัง่ยนื	จำานวน	

3	 รายการ	 ประกอบด้วย	 ชุดความรู้ที่	 1	 เรื่	อง	 ลักษณะทั่วไปของขยะมูลฝอย

ในชุมชน	 ชุดความรู้ที่	 2	 เรื่	อง	 การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน	 ชุดความรู้ที่	 3	

เรื่	อง	การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
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(The Pamphlet of Research, Services, and Techonology Transfer)

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด

5



กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูและสรุปองคความรู  

ภายใตโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ชุมชน ประชาชน บุคลากรทางการศึกษา

	 สถาบนัวจัิยและพฒันา ได้ดำาเนินการกิจกรรมการแลกเปล่ียนเรยีนรูแ้ละสรปุองคค์วามรู้ ภายใต้ โครงการบริการวชิาการ

แก่สังคม ชุมชน ประชาชน บุคลากรทางการศึกษา ในพื้นที่อำาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด	มีวัตถุประสงค์การดำาเนินกิจกรรม 

เพ� อเผยแพร่องค์ความรู้จากการเรียนการสอนและการวิจัยสู่การนำาไปสู่การประยุกต์ ใช้ ในชุมชน เพ� อส่งเสริมและสนับสนุน

การให้บริการวิชาการแก่ท้องถ่ินเพ� อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน และเพ� อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างมหาวิทยาลัย

ราชภัฏร้อยเอ็ดกับชุมชนรอบมหาวิทยาลัย ในวันที่ 9 กันยายน 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย

ประชาชนตำาบลเกาะแก้ว	 ประชาชนตำาบลท่าม่วง	 คณาจารย์	 เจ้าหน้าที่	 และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	 เข้าร่วม	 จำานวน

84	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 84.00	 ภายในงานมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน	 และกิจกรรมการเสวนาหัวข้อ	 การพัฒนาชุมชน

โดยการมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	 โดยตัวแทนจากทุกคณะ	ผลการดำาเนินงาน มีกิจกรรมด้านการบริการวิชาการ

ที่สามารถนำาไปใช้ประโยชน์ จำานวน 6 กิจกรรม และที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยของแต่ละคณะ 

จำานวน 9 กิจกรรม ผู้รับบริการมีความรู้ ความเข้าใจและได้ประโยชน์จากกระบวนการจัดโครงการทุกขั้นตอนมีค่าเฉลี่ย 4.10 

อยู่ในระดับมาก คิดเปนร้อยละ 82.00

ในพื้นที่อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด

จุลสารวิจัยบริการถายทอดเทคโนโลยี
(The Pamphlet of Research, Services, and Techonology Transfer)
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กิจกรรมการนําเสนอแนวปฏบัิติท่ีดีดานการบรกิารวชิาการและการจัดการความรู 

ภายใตโครงการบริการวิชาการแกสังคม ชุมชน ประชาชน บุคลากรทางการศึกษา

  
 ในพื้นที่อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด

	 สถาบันวิจัยและพัฒนา	 ได้ดำาเนินการจัดการนำาเสนอแนวปฏิบัติที่ดีด้านการบริการวิชาการและการจัดการความรู้	

ภายใต้ โครงการบริการวิชาการแก่สังคม	 ชุมชน	 ประชาชน	 บุคลากรทางการศึกษา	 ในพื้นที่อำาเภอเสลภูมิ	 จังหวัดร้อยเอ็ด

มวีตัถุประสงคก์ารดำาเนินกิจกรรม เพ� อนำาเสนอผลงานแนวปฏิบตัทิีด่ ีเพ� อแลกเปล่ียนเรียนรู้แนวปฏิบตัทิีด่ ีและสามารถ

นำาไปประยุกต์ ใช้ตามบริบทของหน่วยงานได้ และเพ� อคัดเลือกผลงานแนวปฏิบัติที่ดีสู่ความสำาเร็จ ในวันที่	9	กันยายน	

2563	ณ	อาคารอเนกประสงค	์โดยมคีณะและหน่วยงานตา่ง	ๆ 	ไดส้ง่ผลงานแนวปฏิบัตทิีด่สีูค่วามสำาเรจ็เขา้ประกวดรวมทัง้สิน้

10	ผลงาน	โดยแยกเป็น	6	กลุ่ม	ดังนี้	1) ด้านการผลิตบัณฑิต จำานวน 5 ผลงาน 2) ด้านการวิจัย จำานวน 1 ผลงาน

3) ด้านการบริการวิชาการ จำานวน 1 ผลงาน 4) ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา จำานวน 1 ผลงาน 5) ด้านการเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการทำางาน จำานวน 2 ผลงาน และได้จัดทำาโปสเตอร์เพ� อให้ผู้ส่งผลงานนำาเสนอต่อคณะกรรมการ

ที่เปนผู้แทนจากคณะและหน่วยงานได้พิจารณาตัดสินให้คะแนนการนำาเสนอผลงาน ผลการดำาเนินงานพบว่า มีผู้ ได้รับ 

แนวปฏิบัติที่เปนเลิศสู่ความสำาเร็จ (Best Practice for Success) จำานวน 6 ผลงาน และแนวปฏิบัติที่ดีสู่ความสำาเร็จ 

(Good Practice for Success) จำานวน 4 ผลงาน	ซึ่งได้มอบโล่รางวัลและมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ที่ได้รับรางวัล	เพื่	อเป็น

ขวัญและกำาลังใจแก่ผู้ส่งผลงาน	 โดยภาพรวมผู้เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการค่าเฉลี่ย	 4.10	

อยู่ในระดับมาก	คิดเป็นร้อยละ	82.00

จุลสารวิจัยบริการถายทอดเทคโนโลยี
(The Pamphlet of Research, Services, and Techonology Transfer)
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	 ▼ วันที่	 14	 กันยายน	 2563	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์		

ดร.ชาญณรงค์	วิเศษสัตย์	รองผู้อำานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา	

ได้บริการวิชาการและติดตามการพัฒนาการออกแบบการเรียนรู้	

แบบ Project Based Learning ตลอดจนถ่ายทอดนวัตกรรม

จิตศกึษา	ให้แก่คณะครโูรงเรียนบา้นหนองเมอืงกลาง	และโรงเรยีน

ในกลุ่มเครือข่าย	 โดยมีผู้อำานวยการโรงเรียน	 นายบุญไทย	 ศรีกา	

และประธานกลุ่มเครือข่าย	 นายชำานาญ	 สุรินาม	 พร้อมคณะครู	

ร่วมต้อนรับและเรียนรู้ตลอดกระบวนการ

	 ▼ เมื่อวันที่	12	กรกฎาคม	2563	สถาบันวิจัยและพัฒนา	

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	ร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมกับมหาวิทยาลัย

ราชภัฏชัยภูมิ	 ในงานการประชุมวิชาการและนำาเสนอผลงานวิจัย

ระดับชาติครั้งที	่ 3	 ในหัวข้อ	 “วิจัยและนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์

สู่ชุมชนเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน”	 The	 3
rd
	 National	 Research	

Conference	–	CPRU	2020	 :	Research	and	 Innovation	 for	

Sustainable	and	Livable	Communities	ณ	ห้องสัมมนา	ชั้น	9	

อาคารเรียนรวม	มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

	 ▼ เมื่อวนัที	่18	กันยายน	2563	สถาบนัวจัิยและพฒันา	ร่วม

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

ประจำาปีการศึกษา 2562	ดูแลรับผิดชอบ	2	องค์ประกอบ	ได้แก่	

องค์ประกอบที่	2	วิจัย	ได้คะแนนเฉลี่ย	4.15	และ	องค์ประกอบที่	3	

การบริการวิชาการ	ได้คะแนนเฉลี่ย	5.00

  

ประมวลภาพข่าว
	 ▼	 สถาบันวิจัยและพัฒนา	 ส่งนักวิจัยเข้าร่วมโครงการ

ฝึกอบรมหลักสูตร “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่สอดคล้อง

กับการวิจัยและนวัตกรรมในมิติใหม่” รุ่นที่	 1	 คร้ังที่	 2/2563	

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้วิธีการ	

เทคนิคในเชิงลึกในการพัฒนาแนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการ

วิจัยและนวัตกรรมให้มีคุณภาพ	 ประสิทธิภาพ	 และเกิดผลสัมฤทธ์ิ	

รวมทั้งแนวทางในการจัดทำาข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรม

ให้สอดคล้องกับบริบทพื้นที่	 เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย	

และนวตักรรมอยา่งไรให้สอดคลอ้งกับการวจัิยและนวตักรรมในมติใิหม	่

แนวทางการขอตำาแหน่งทางวชิาการ	และแบง่กลุม่นำาเสนอและวพิากษ์	

ข้อเสนอโครงการวิจัย	เมื่อวันที่	21	–	22	สิงหาคม	2563	ณ	โรงแรม

อวานี	ขอนแก่นโฮเทล	แอนด์	คอนเวชัล	เช็นเตอร์	จังหวัดขอนแก่น


