
   ▼  โครงการเครือขายการเรียนรู
ดานสิง่แวดลอมเพือ่บรหิาร
จดัการทรพัยากรธรรมชาต ิ
ของมหาวทิยาลยัราชภฏัรอยเอด็และชมุชนทองถ่ินอยางย่ังยืน

   ▼  ประชุมและรบัฟงแนวทางการบรหิาร
โครงการยกระดบัเศรษฐกจิ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ
(1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

   ▼  กิจกรรมวันตอตาน
คอรรัปชันสากล

   ▼  ประชุมและรบัฟงแนวทางการบรหิาร
โครงการยกระดบัเศรษฐกจิ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ
(1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)



 จุลสารวิจัยบริการถายทอดเทคโนโลยี (The Pamphlet of Research, Services, and Technology Transfer) ปที่ 6 ฉบับที่ 1

(ประจําเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2563) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดพิมพ์เพื่ อเป็นสื่ อกลางในการเผยแพร

่ความรู้และวิทยาการต่าง ๆ ในรูปแบบของจุลสาร มีวัตถุประสงค์เพื่ อเผยแพร่ผลงานวิจัย กิจกรรมต่าง ๆ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา

ซึ่งการพัฒนาด้านการวิจัยและการบริการวิชาการถือเป็นพันธกิจหลักที่ทางสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้มี

การขบัเคลื่ อนให้เกิดการพฒันาดา้นงานวจัิย การบริการวชิาการ และการถ่ายทอดเทคโนโลยขีองนักวจัิยไปสูช่มุชนทอ้งถ่ิน ประเทศชาตติอ่ไป

 จุลสารฉบบัน้ี ไดนําเสนอขอมูลเก่ียวกับการพฒันางานวจัิยไปสูการพฒันาชมุชนทองถ่ินใหเกิดการเปล่ียนแปลงหลากหลาย

รูปแบบ พรอมทั้งนําเสนอผลงานวิจัยและกิจกรรมตาง ๆ ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ดำาเนินการที่ผ่านมา เพื่ อนำาเสนอข้อมูลและ

การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานออกสู่ชุมชนและสาธารณะต่อไป

 สุดทายน้ี หากทานผูอานมีคําแนะนําเก่ียวกับจุลสารวิจัยบริการถายทอดเทคโนโลยี (The Pamphlet of Research, 

Services, and Technology Transfer) กรุณาส่งคำาแนะนำาของท่านมายังสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่ อจะได้

นำาคำาแนะนำาของท่านไปปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาของจุลสาร ในฉบับต่อไป 

           บรรณาธิการ

1. นักวิจัยดีเดน “ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 6 ราชภัฏ ราชภักดิ์” 3

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

2. ขาวประชาสัมพันธ 3

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

3. ผลงานวิจัยสูการใชประโยชน 4

 - การพัฒนารูปแบบการวิเคราะหขอมูลการสํารวจวัดทรัพยากรใตดินดวยกระบวนการทางธรณีฟสิกส เพ� อลดความเหล� อมลํ้าในการเขาถึง

  ขอมูลทรัพยากรทองถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 - การสรางสรรคผลงานศิลปะบนฐานทรัพยากรทองถิ่นเพ� อเพิ่มรายไดแกชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือดวยกระบวนการมีสวนรวม

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

4. กิจกรรมเดน 5

 - ประชุมและรับฟงแนวทางการบริหารโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

 - โครงการ เครือขายการเรียนรูดานสิ่งแวดลอมเพ� อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ดและชุมชนทองถิ่น

  อยางยั่งยืน 

 - กิจกรรมวันตอตานคอรรัปชันสากล (ประเทศไทย) 6 

 - การจัดโครงงานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ของโรงเรียนปรางคกู อําเภอปรางคกู จังหวัดศรีสระเกษ   7

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

5. ประมวลภาพขาว 8

 - การประชุมชี้แจงระบบแผนแนวทางการจัดทําคําขอและการขอรับการจัดสรรงบประมาณดานวิทยาศาสตรวิจัยและนวัตกรรม

  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565

 - แสดงความยินดีกับนางสาวพรทิวา สารจันทร ที่ ไดรับการบรรจุเปนพนักงานราชการ ประจําป 2564

 - จัดการประชุมชี้แจงการดําเนินงานโครงการวิจัย ประจําปงบประมาณ 2564 

 - การทบทวนแผนกลยุทธ มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565 (ฉบับทบทวน)

  และประจําปงบประมาณ 2564

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

 เมื่ อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด แสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ ไดรับการคัดเลือกรางวัลนักวิจัย

ดีเดน โดย อาจารย ดร.การุณ พงศศาสตร รองอธิการบดีฝายและวิเทศสัมพันธ และผูชวยศาสตราจารย ดร.ชาญณรงค วิเศษสัตย รองผูอํานวยการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา รวมยินดีกับ ผูชวยศาสตราจารยลลิตา พิมพทา ไดรับรางวัลนักวิจัยดีเดน และผูชวยศาสตราจารยสิทธเดช หมอกมีชัย

ไดรับรางวัลนักวิจัยจากชุมชนดีเดน ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 6 ราชภัฏ ราชภักดิ์” ณ ศาลาดุสิดาลัย

สวนจิตรลดา การจัดการประชมุดงักลาว มหาวทิยาลัยราชภัฏไดรวมมอืจัดการประชมุ ทกุ 2 ป เพ� อสงเสริม และเผยแพรผลงานวจิยั งานสรางสรรค 

และนวตักรรมของอาจารย บคุลากร นักศกึษามหาวทิยาลัยราชภัฏ สูสาธารณชน และเปนกลไกสําคญัในการเช� อมโยงการวจัิยของไทย ทีม่ศีกัยภาพ

นำาไปสู่ผู้ ใช้ประโยชน์ หรือการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่แวดวงวิชาการเพื่ อนำาผลงานวิจัยไปใช้ ในการแก้ไขปญหาสังคม และต่อยอดการพัฒนางานวิจัยที่สูงขึ้น

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง สำานึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ

พระราชทานนาม “ราชภัฏ” และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ที่ทรงมีพระราชดำารัสให้มหาวิทยาลัยราชภัฏทำางานเพื่ อพัฒนาท้องถ่ิน

ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏได้น้อมนำามาปฏิบัติ และจัดทำาเป็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่ อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี

เชิญชวนการฝกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย 

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

 ➋. การอบรมเชงิปฏิบตักิารเทคนิคการเขยีนขอเสนอโครงการวจัิยและชดุโครงการวจัิยหรอืแผนงานวจัิยใหสอดคลองกับนโยบาย

ของประเทศและหน�วยสนับสนุนทุนวิจัย (Project Management Unit - PMU) วันที่ 16 - 17 พฤศจิกายน 2563 (2 วัน) 

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

 ➍. วิธีการวิจัยทางสังคมศาสตรแบบผสม (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

แสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ไดรับการคัดเลือกรางวัล
นักวิจัยดีเดน “ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 6 ราชภัฏ ราชภักดิ์”
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ผลงานวิจัยสูการใชประโยชน

 การพฒันารูปแบบการวเิคราะหขอมลูการสํารวจวดัทรพัยากรใตดนิดวยกระบวนการทางธรณฟีสิกส เพ� อลดความเหล� อมล้ําในการเขาถึงขอมลูทรพัยากร

ทองถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีวัตถุประสงค์ดังนี้

 1. เพื่ อศึกษารูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูลการสำารวจวัดทรัพยากรใต้ดินด้วยกระบวนการทางธรณีฟสิกส์ 

 2. เพื่ อพัฒนารูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูลการสำารวจวัดทรัพยากรใต้ดินด้วยกระบวนการทางธรณีฟสิกส์ โดยเป็นกระบวนการวิจัยอย่างมีส่วนร่วม 

 3. เพื่ อวัดระดับความเข้าใจของชุมชนต่อรูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูลการสำารวจวัดทรัพยากรใต้ดินด้วยกระบวนการทางธรณีฟสิกส์

 ผลการวจัิย พบวา 1) รปูแบบที่ใช ในการวเิคราะหขอมลูสามารถแบงไดเปน 2 รปูแบบคอื ระเบยีบวธีิการหาคาทีเ่หมาะสมทีสุ่ดแบบเฉพาะที ่และระเบยีบวธีิ

การหาคาทีเ่หมาะสมทีสุ่ดแบบวงกวาง ทวาทัง้ 2 รปูแบบน้ันยากตอการเขาถึงขอมูล และการทาํความเขาใจของบคุคลทัว่ไป จึงตองมีกระบวนการนํากระบวนการน้ี

มาตคีวามขอมลูเพ� อความเขาใจอกีคร้ัง 2) หลักการออกแบบการวเิคราะหขอมลูการสํารวจวดัทรัพยากรใตดนิ ประกอบดว้ย 1) มคีวามชดัเจน 2) สทีีม่คีวามตรงกับ

ธรรมชาติ 3) กำาหนดจุดเดน่และชกัจงูสายตาให้ดงู่าย 4) มคีวามกลมกลนืไมข่ดัแยง้ 3) ความเข้าใจของชมุชนต่อรปูแบบการวเิคราะห์ข้อมลู การสำารวจวดัทรัพยากรใต้ดิน

ด้วยกระบวนการทางธรณีฟสิกส์ พบว่า คนในชุมชนได้คะแนนจากการทดสอบร้อยละ 95 มีความเข้าใจภาพจากการวิเคราะห์ข้อมูลในระดับดีเยี่ยม

ผูชวยศาสตราจารยปริญ  รสจันทร,  อาจารยนุชรินทร  มิ่งโอโล,  อาจารยนันทวัน  เจกจันทึก

การสรางสรรคผลงานศิลปะบนฐานทรัพยากรทองถิ่น เพื่อเพิ่มรายไดแกชุมชน ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ดวยกระบวนการมีสวนรวม    อาจารยนันทวัน  เจกจันทึก,  อาจารยนุชรินทร  มิ่งโอโล

การพฒันารปูแบบการวิเคราะหขอมลูการสาํรวจวดัทรพัยากรใตดนิ ดวยกระบวนการทางธรณี
ฟสิกสเพื่อลดความเหลื่อมลํ้าในการเขาถึงขอมูลทรัพยากรทองถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 งานวิจัยเชิงคุณภาพ เรื่ อง การสรางสรรคผลงานศิลปะบนฐานทรัพยากรทองถ่ินเพ� อเพิ่มรายไดแกชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือดวยกระบวนการมีสวนรวม

มวีตัถุประสงค ์1. เพ� อศกึษาการสรางผลงานศลิปะจากทรัพยากรทองถ่ินในชมุชนทีท่าํการศกึษา 2. เพ� อสรางองคความรูกระบวนสรางสรรคผลงานศลิปะบนฐานทรัพยากรทองถ่ิน

3. เพ� อสรางผลงานศิลปะบนฐานทรัพยากรทองถิ่นเพ� อเพิ่มรายไดแกชุมชนที่ทําการศึกษา ผลการวิจัย พบวา 1) ผลการศึกษาการสรางผลงานศิลปะจากทรัพยากรทองถิ่น

ในชุมชนที่ทําการศึกษาผูวิจัยไดศึกษาการสรางสรรคผลงานศิลปะจากทรัพยากรทองถิ่น ทั้ง 3 พื้นที่ สามารถอภิปรายไดดังนี้ หมู่บ้านโนนแสบง ตำาบลหนองกวั่ง อำาเภอบ้านม่วง

จังหวัดสกลนคร ได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะจากทรัพยากรท้องถ่ิน คือ ผลงานภาพถ่ายและ Blog แนะนำาสถานที่หมู่บ้าน บ้านโนนแสบง เพื่ อประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยว

ทีม่กีารเพิม่มลูคา่ให้กับชมุชนเชงิสนุทรียภาพ หมูบ่า้นเก่าน้อยตำาบลไพศาล อำาเภอธวชับรีุ จังหวดัรอ้ยเอด็ ไดส้รา้งสรรคผ์ลงานผ่านกระบวนการออกแบบ เพิม่มลูคา่โดยใชก้ารออกแบบ

โลโก้ที่ใช้ ในการค้า การออกแบบบรรจุภัณฑ์ใส่เกลือที่ทันสมัยและแปลกใหม่ แสดงอัตลักษณ์ของชุมชนบ้านเก่าน้อย ปายประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน และพัฒนาแหล่งเรียนรู้การต้มเกลือ

สินเธาว์บ้านเก่าน้อยได้น่าเรียนรู้ดึงดูดความสนใจ และหมู่บ้านหอกลอง ตำาบลกุดสิม อำาเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะรูปแบบกิจกรรมภาพถ่าย

การเพิม่มลูคา่ให้กับชมุชนเชงิสนุทรยีภาพ 2) ผลจากการสรางองคความรูกระบวนสรางสรรคผลงานศลิปะบนฐานทรพัยากรทองถ่ิน ทัง้ 3 พืน้ที ่พบวา สามารถสรางองคความรู

โดยกระบวนการมีสวนรวมระหวางชาวบานในชุมชนและนักออกแบบเพื่ อแสดงอัตลักษณ์ให้กับชุมชนผ่านกระบวนการออกแบบทางศิลปะ สะท้อนองค์ความรู้ ภูมิปญญา ทุนทาง

วัฒนธรรม ของแต่ละพื้นที่ได้ 3) ผลจากการสรางผลงานศิลปะบนฐานทรัพยากรทองถ่ินเพ� อเพิ่มรายไดแกชุมชนที่ทําการศึกษา ทั้ง 3 ชุมชน พบว่า สามารถเพิ่มมูลค่าทาง

สุนทรียภาพและมูลค่าทางอาชีพ เพิ่มโอกาสสร้างรายได้ ให้กับชุมชนได้ผ่านงานศิลปะที่สร้างสรรค์ได้
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ประชมุและรบัฟงแนวทางการบรหิาร 
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

โครงการเครือขายการเรียนรู
ดานสิ่งแวดลอม เพื่อบริหารจัดการ
ทรพัยากรธรรมชาต ิของมหาวิทยาลยัราชภฏัรอยเอด็
และชุมชนทองถิ่น อยางยั่งยืน

 เมื่ อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย

ราชภัฏร้อยเอ็ด โดย อาจารย์ ดร.การุณ พงศ์ศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและ

วเิทศสมัพนัธ์ เขารวมประชมุและรับฟงแนวทางการบริหารโครงการยกระดบั

เศรษฐกิจและสังคมรายตาํบลแบบบรูณาการ (1 ตาํบล 1 มหาวทิยาลัย) ตามที่

เกิดการแพรระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรน�า 2019 (COVID-19) ทาํใหเกิดปญหา

ทางเศรษฐกิจของประเทศ ประชาชนวางงานและบณัฑติจบใหมไมสามารถหา

งานทาํได รวมถึงนักศกึษาที่ ไดรับผลกระทบอยางรุนแรง ประชาชนทีว่างงาน

ยายกลับถ่ินฐานจํานวนมาก สงผลใหเกิดปญหาทางสังคมตามมานโยบายการ

ฟนฟเูศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จึงมุงเนนทีก่ารฟนฟเูศรษฐกิจในระดบั

ชมุชน ทัง้การสรางงาน การพฒันาอาชพีในชมุชน เพ� อใหชมุชนสามารถพึง่พา

ตนเองไดตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง และเพื่ อให้เกิดการบรูณาการโครงการ

ในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามความต้องการของพื้นที่อย่างแท้จริง

ควรมหีน่วยงานในพืน้ทีท่ีท่ำาหน้าที่ในการบรูณาการกระบวนการฟนฟเูศรษฐกิจและ

สงัคมในพืน้ทีอ่ยา่งเปน็ระบบ (Area Based System Integrator) ซึง่มหาวทิยาลัย

ของรัฐกวา 80 แหง ทีก่ระจายอยูตามภูมภิาคตาง ๆ  ของประเทศสามารถทีจ่ะ

ทําหนาที่เปน System Integrator ในระดับตําบลได โดยที่มหาวิทยาลัย

ในพืน้ทีส่ามารถใชองคความรู เทคโนโลยแีละนวตักรรมทีม่อียู ทาํงานประสาน

และรวมงานกับจังหวัด องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และหน�วยงานอ� น ๆ 

เพ� อใหการทาํงานบรูณาการน้ียกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายตาํบลทีส่ามารถ

นําไปสูการลดความยากจนอยางมีเปาหมายชัดเจน (Targeted Poverty 

Alleviation) และต่อมาเมื่ อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 นำาทีมโดย ท่านอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธ์ุ และท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและ

วิเทศสัมพันธ์ ดร.การุณ พงศ์ศาสตร์ ลงพื้นที่ประสานงานติดต่อการดำาเนิน

โครงการ 1 ตำาบล 1 มหาวิทยาลัย ณ อบต.พนมไพร อ.พนมไพร อบต.หนองแคน 

อ.ปทุมรัตน์ และ อบต.ดงครั่ง น้อย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

 ในระหว่างวันที่ 22-29 ธันวาคม 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ไดดําเนินโครงการเครือขายการเรียนรูดาน

ส่ิงแวดลอมเพ� อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

รอยเอ็ดและชุมชนทองถ่ิน อยางยั่งยืน ประจำาปีงบประมาณ 2564 โดยจัด

กิจกรรมที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สภาพแวดลอมและการบริหารจัดการขยะของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด

และชุมชนทองถิ่น ในพื้นที่จังหวัดรอยเอ็ด จํานวน 5 ชุมชน ประกอบด้วย

 1) ชมุชนบ้านศรวีไิล หมูท่ี ่13 ตำาบลขามเปีย อำาเภอโพธ์ิชยั จังหวดัรอ้ยเอด็ 

 2) บ้านโคกกุง หมู่ที่ 4 ตำาบลเกาะแก้ว อำาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

 3) บ้านนากระตึบ หมู่ที่ 11 ตำาบลท่าม่วง อำาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

 4) บ้านกลาง หมู่ที่ 2 ตำาบลค้อใหญ่ อำาเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด  

 5) บ้านปอหู หมู่ที่ 3 ตำาบลเทอดไทย อำาเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด

 ซึง่มผูีเขารวมโครงการ ไดแก ผูบรหิาร เจาหนาที ่องคการปกครองกับ

ทองถิ่น และประชาชน รวม 227 คน (คิดเป็นร้อยละ 100) จากการประชุม

เชงิปฏิบัติการ เรื่ องการอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอ้ม การบริหาร

จัดการขยะชุมชน และวิเคราะห์ตนเองของชุมชนเพื่ อเข้าร่วมโครงการประกวด

ชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) พบว่า มีจํานวน 3 ชุมชน ที่มีศักยภาพ

ในการเขารวมประกวดชุมชนปลอดขยะ คือ 1) ชุมชนบ้านกลาง หมู่ 2 

ตำาบลค้อใหญ่ อำาเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ชุมชน บ้านนากระตึบ หมู่ที่ 11 

ตำาบลท่าม่วง อำาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ชุมชนบ้านศรีวิไล หมู่ที่ 13 ตำาบล

ขามเปีย อำาเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด
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กิจกรรมวันตอตานคอรรัปชันสากล (ประเทศไทย)
 เมื่ อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 09.09 น. อาจารย์ ดร.การุณ พงศ์ศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

ในนามผู้แทนจากมหาวทิยาลยัราชภัฏรอ้ยเอด็ เขารับรางวลัองคกรทีม่ผีลการประเมนิคณุธรรมและความโปรงใสฯ
ระดับดี (A) RERU received ITA (A level) award on International Anti-Corruption Day, 
December 9th, 2020. จากท่านชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นประธานเปดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชัน

สากล (ประเทศไทย) ภายใตแนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไมทนตอความทุจริต” ณ บริเวณลานสาเกตนคร

สวนสมเด็จพระศรนีครนิทร์รอ้ยเอด็ เพ� อสงเสรมิใหทกุภาคสวนในจังหวดัรอยเอด็ไดแสดงออกในการรวมพลังทีเ่ขมแขง็ ไมยอมทน

ตอการทุจริต เปนการสรางความตระหนักถึงผลเสียรายแรงที่เกิดขึ้นจากการทุจริต ประสานความรวมมือระหวางองคกร

ภาคีเครือขาย หน�วยงานและทุกภาคสวน รวมมือกันในการปองกันการทุจริตเพ� อสรางภาพลักษณที่ดี และสรางกลุมเครือขาย

ปองกันการทจุริตทีย่ัง่ยนืนําไปสูการสรางสังคมที่ ไมทนตอการทจุรติ รวมถึงยกระดบัเจตจํานงในการตอตานการทจุริตทกุรูปแบบ

ใหหมดสิ้นไปในสังคมอยางยั่งยืน มีหน่วยงานและหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ข้าราชการพลเรือน นักเรียน นักศึกษา 

ประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ดเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำานวนมาก
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การจัดโครงงานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม 
ของโรงเรียนปรางคกู อําเภอปรางคกู จังหวัดศรีสระเกษ

 เมื่ อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด โดยรองศาสตราจารย 

ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชาญณรงค วิเศษสัตย รองผูอํานวยการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา และผูชวยศาสตราจารยสุภิมล บุญพอก อาจารยประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา เปนวิทยากร

ในการจัดโครงงานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ของโรงเรียนปรางค์กู่

อำาเภอปรางคกู่์ จังหวดัศรสีระเกษ โดยอบรมใหนักเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปที ่1- 3 จํานวน 88 คน เพือ่พฒันาทกัษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีใหกับผูมีทักษะแหงอนาคต มีพรอมทั้งทัศนคติ ความรู 
สงเสริมใหมีศักยภาพในการสรางนวัตกรรม ชวยพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติตอไป

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

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
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 ▼  การทบทวนแผนกลยทุธ์ มหาวทิยาลยัราชภัฏร้อยเอด็ประจำาปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565 (ฉบับทบทวน) และประจำาปีงบประมาณ 2564 เมื่อวันที่ 

6 ตุลาคม พ.ศ 2563 เวลาประมาณ 09:09 น สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏร้อยเอ็ด นำาทีม อาจารย์ ดร.การุณ พงศ์ศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย 

และวเิทศสมัพนัธ์ ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์ดร.ชาญณรงค ์วเิศษสตัย ์รองผู้อำานวยการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา นางยุพเรศน์ ปะทีบ ณ ถลาง เจ้าหน้าที่ประจำาสถาบันวิจัย 

เขา้ร่วมการประชมุ การทบทวนแผนกลยทุธ์ มหาวทิยาลยัราชภัฏร้อยเอด็ประจำาปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565 (ฉบับทบทวน) และประจำาปีงบประมาณ 

2564  โดยศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์สมพร โพธินาม นายกสภามหาวิทยาลัย 

ราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม และมี ผศ.ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ 

อธิการบดมีหาวทิยาลยัราชภัฏร้อยเอด็ และคณะผู้บรหิาร คณาจารย ์ร่วมการประชมุ 

อย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

 ▼ สถาบันวิจัยและพัฒนาแสดงความยินดีกับ นางสาวพรทิวา 

สารจันทร์ ที่ ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำาปี 2564 

ตำาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 ▼ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวทิยาลยัราชภัฏรอ้ยเอด็ ไดจั้ดการประชมุชีแ้จงการดำาเนินงาน

โครงการวิจัย ประจำาปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุม EDU 206 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

  

ประมวลภาพข่าว

 ▼ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวทิยาลยัราชภัฏรอ้ยเอด็ โดยผู้ชว่ยศาสตราจารย ์ดร.ชาญณรงค ์

วิเศษสัตย์ รองผู้อำานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมการ

ประชุมชี้แจงระบบแผนแนวทางการจัดทำาคำาขอและการขอรับการ

จัดสรรงบประมาณดา้นวทิยาศาสตร์วจัิยและนวตักรรมปงีบประมาณ 

พ.ศ 2565 เพื่อให้หน่วยงานในระบบ ววน. ยื่นคำาของบประมาณดา้น

วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรมสอดคลอ้งกับแผนด้าน ววน. ทีต่อบ

โจทย์ยุทธศาสตร์ประเทศ ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อิมแพค 

เมืองทองธานี


