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

ปที ่6 ฉบบัที ่2 (ประจาํเดือนมกราคม – มีนาคม 2564) สถาบนัวจัิยและพฒันา มหาวทิยาลัยราชภัฏรอยเอด็ จัดพมิพเพ� อเปนส� อกลาง

ในการเผยแพรความรูและวิทยาการตาง ๆ ในรูปแบบของจุลสาร มีวัตถุประสงคเพ� อเผยแพรผลงานวิจัย กิจกรรมตาง ๆ

ของสถาบนัวจัิยและพฒันา ซึง่การพฒันาดานการวจัิยและการบริการวชิาการถือเปนพนัธกิจหลกัทีท่างสถาบนัวจัิยและพฒันา มหาวทิยาลยั

ราชภัฏรอยเอ็ดไดมีการขับเคล� อนใหเกิดการพัฒนาดานงานวิจัย การบริการวิชาการ และการถายทอดเทคโนโลยีของนักวิจัยไปสูชุมชน

ทองถิ่น ประเทศชาติตอไป

 จุลสารฉบบัน้ี ไดนําเสนอขอมลูเก่ียวกับการพฒันางานวจัิยไปสูการพฒันาชมุชนทองถ่ินใหเกิดการเปล่ียนแปลงหลากหลาย

รูปแบบ พรอมทั้งนําเสนอผลงานวิจัยและกิจกรรมตางๆ ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาไดดําเนินการที่ผานมา เพ� อนําเสนอขอมูลและ

การประชาสัมพันธเผยแพรผลงานออกสูชุมชนและสาธารณะตอไป

 สุดทายน้ี หากทานผูอานมคีาํแนะนําเก่ียวกับจุลสารวจัิยบริการถายทอดเทคโนโลย ี(The Pamphlet of Research, Services, 

and Technology Transfer) กรุณาสงคําแนะนําของทานมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด เพ� อจะไดนํา

คําแนะนําของทานไปปรับปรุงแกไขเนื้อหาของจุลสาร ในฉบับตอไป 

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
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 - กิจกรรมการปฐมนิเทศตําแหน�งเจาหนาที่จางเหมาปฏิบัติงานดานการจัดทําขอมูลราชการในพื้นที่เปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส

  (Digitizing Government Data)

 - ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผูรับจางโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย

  (มหาวิทยาลัยสูตําบล สรางรากแกวใหประเทศ) 

 - กิจกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเพ� อจางเหมางาน (สัมภาษณ) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ 6
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 - การประชุมคณะกรรมการดําเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย
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 - การประชุมปฏิบัติการสรางแบบสอบถามและเก็บขอมูลการวิจัย

 - ประชุมวิชาการระดับนานาชาติและนานาชาติดานศิลปและวัฒนธรรม ประจําป 2564
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 สถาบนัวจัิยและพฒันา มหาวทิยาลยัราชภัฏรอยเอด็ นําโดย รองศาสตราจารย ดร.ศกัดิศ์ร ีสืบสิงห ผูอาํนวยการสถาบนัวจัิย

และพัฒนา ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชาญณรงค วิเศษสัตย รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เขาขอพรสวัสดีปใหม 
แดผูชวยศาสตราจารย ดร.เฉลย ภูมิพันธุ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด กับอาจารยและเจาหนาที่

จากคณะหน�วยงานตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด เน� องในโอกาสศุภวาระดิถีขึ้นปใหม 2564

สวัสดีปใหมในโอกาสวาระดิถีขึ้นปใหม 2564

ขาวประชาสัมพันธ
 • การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ คร้ังท่ี 4 “นวัตกรรม

สรางสรรค เพ� อการสรางเสริมพลังทางสังคมดวยวิถีชีวิตใหม” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด วันที่ 21 พฤษภาคม 2564

 • ประชาสัมพันธเชิญชวนสงผลงานเขารวมนําเสนอกิจกรรม Thailand Research Expo Symposium 2021 ในงาน

“มหกรรมงานวิจัยแหงชาติ 2564” (Thailand Research Expo 2021) ครั้งที่ 16 ระหวางวันที่ 27 มิถุนายน –

1 กรกฎาคม 2564 ณ โรงแรมเช็นทาราแกรนด และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร เช็นทรัลเวิลด กรุงเทพฯ ผูสนใจสามารถสงผลงาน

ไดที่ researchexpo.nrct.go.th

 • ประชาสัมพันธการสงผลงานเขารวมการประชุมวิชาการระดับชาติ “นอรทเทิรนวิจัย” ครั้งที่ 7 ประจําปการศึกษา 

2563 “นวัตกรรมในการดูแลสุขภาพ” ในวันเสารที่ 29 พฤษภาคม 2564 ณ วิทยาลัยนอรทเทิรน จังหวัดตาก ลงทะเบียน

สงบทความต้ังแตบดัน้ีถึง 31 มนีาคม 2564 รายละเอยีดเพิม่เตมิไดทางเวบ็ไซด http://www.northern.ac.th/new_web/conference/ 

โทร. 055-517488 ตอ 808
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ผลงานวิจัยสูการใชประโยชน

 งานวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ� อศึกษาศักยภาพทรัพยากรการทองเที่ยวในชุมชนทามวง อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด รูปแบบกิจกรรมและเสนทาง

การทองเที่ยว ชุมชนทามวง อําเภอเสลภมูิ จังหวัดรอยเอ็ด โดยเกบ็ขอมูลจาก การสังเกต การสัมภาษณ การประชมุกลุมยอย กลุมตัวอยางบุคลากรในหน�วยงานและ

องคกรทีเ่ก่ียวของกับการทองเทีย่วทัง้ภาครัฐและเอกชน จํานวน 10 คน นักทองเทีย่วทีเ่ดนิทางมาเทีย่วชมุชนทามวง จํานวน 400 คน โดยการหาขนาดตวัอยางจากสตูรของ 

Taro Yamane ทีร่ะดบัความเช� อมัน่ 95% เคร� องมอืที่ใชแบบสมัภาษณและแบบสอบถามและการประชมุกลุมยอย การวเิคราะหขอมลูใชสถิตพิืน้ฐาน ไดแก คาเฉลีย่ รอยละ 

สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน ผลการวจัิย พบวา ชมุชนทามวงเปนชมุชนทีม่ศีกัยภาพดานการทองเทีย่วชมุชนมีฐานเรียนรู จํานวน 6 ฐาน และยงัมีแหลงทองเทีย่วทีศ่กัยภาพ

สามารถจัดเสนทางการทองเทีย่วในชมุชน มีการจัดกิจกรรมเพ� อใหนักทองเทีย่วไดเขาใจประเพณ ีวฒันธรรม ตลอดจนวถีิชวีติและการดาํเนินชวีติของคนในชมุชน

โดยใหนักทองเที่ยวไดเขามามีสวนรวมในการทํากิจกรรมในชุมชน ความคิดเห็นของนักทองเที่ยวที่มีตอรูปแบบกิจกรรมและเสนทางการทองเที่ยวชุมชนทามวง

ในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีความคิดเห็นดานการบริหารจัดการมากที่สุด รองลงมาดานการมีสวนรวมของชุมชน ดานทรัพยากรการทองเที่ยวและ

ดานสิ่งอํานวยความสะดวกเทากัน และดานกิจกรรมการทองเที่ยว ตามลําดับ

 ขอเสนอแนะ ดานการบรหิารจัดการ สรางความเขาใจในการทองเทีย่วชมุชนใหมากขึน้ ดานกิจกรรมการทองเทีย่ว ควรมีการเพิม่กิจกรรมทีห่ลากหลายดาน

ส่ิงอํานวยความสะดวก ควรมีการขอรับรองมาตรฐานโฮมสเตย ไทยเพ� อเปนการประชาสัมพันธชุมชนอีกชองทางหน่ึง และเพิ่มปายส� อความหมายเพ� อเปน

การใหขอมูลกับนักทองเที่ยว 

นักวิจัยและผูชวยนักวิจัยลงพื้นที่เก็บขอมูล ลงพื้นที่เพ� อเก็บขอมูลเพิ่มเติม การสัมภาษณขอมูลเพิ่มเติม

  อาจารยรุงอรุณ ศุภกฤตอนันต, อาจารยเกรียงไกร กันแกว, อาจารยรุงวิทย ตรีกุล

รูปแบบกิจกรรมและเสนทางการทองเที่ยวชุมชนตําบลทามวง อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด

 การวจัิยในครัง้น้ีมวีตัถุประสงคเพ� อศกึษาศกัยภาพของชมุชนในการจัดการภูมปิญญาทองถ่ินสูการทองเทีย่วเชงิวฒันธรรมของชมุชนตาํบลทามวง อาํเภอเสลภูม ิจังหวดั

รอยเอด็ เปรียบเทยีบศกัยภาพของชมุชนในการจัดการภูมปิญญาทองถ่ินสูการทองเทีย่วเชงิวฒันธรรมของชมุชนดานเพศ อาย ุระดบัการศกึษา สถานภาพ อาชพี รายไดเฉล่ีย

ตอเดือน และตําแหน�งในชุมชน และศึกษาแนวทางการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นใหมีจุดเดนดานการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยศึกษาจากกลุมตัวอยาง ที่เปนประชากรในชุมชน 

จํานวน 369 คน นักทองเทีย่ว จํานวน 222 คน ใชแบบสอบถามในการรวบรวมขอมลู การวเิคราะหขอมลูโดยใชสถิตพิืน้ฐาน ไดแก คาเฉลีย่ คารอยละ สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน และ

การสมัภาษณเชงิลกึ จํานวน 10 คน ผลการวจัิย พบวา ผูตอบแบบสอบถามทีเ่ปนนักทองเทีย่วทีม่าเทีย่วชมุชนตาํบลทามวง อาํเภอเสลภูม ิจังหวดัรอยเอด็ เปนเพศหญงิมากกวาเพศชาย มอีาย ุ

61 ปขึน้ไป นักทองเทีย่วทีม่าเทีย่วชมุชนมคีวามเห็นดวยเก่ียวกับศกัยภาพของชมุชนในการจัดการภูมปิญญาทองถ่ินสูการทองเทีย่วเชงิวฒันธรรมโดยรวมอยูในระดบัมาก โดยเรียงลําดบั

จากมากไปนอย 3 ดาน ไดแก ดานเอกลักษณทางวฒันธรรมในชมุชน ( x  = 4.22) ดานการบรกิารเพ� อรองรบันักทองเทีย่ว ( x  = 3.76) และดานส่ิงอาํนวยความสะดวกในชมุชน

( x  = 3.92) แนวทางการพฒันาภูมปิญญาทองถ่ินใหมจุีดเดนดานการทองเทีย่วเชงิวฒันธรรม การจัดการแหลงทองเทีย่วใหน�าสนใจเพ� อใหสามารถดงึดดูนักทองเทีย่วตางถ่ินใหมากขึน้

การผลิตสินคาทองถ่ินใหดูแปลกใหมโดยนําของเดิมที่มีอยูมาพัฒนาตอยอดอยางสรางสรรค เทคนิคการบริการและการตอนรับนักทองเที่ยวใหนักทองเที่ยวเกิดความประทับใจ

อยางแทจริง รวมถึงการจัดการสถานที่เพ� อการรองรับนักทองเที่ยวใหพรอม ทั้งสถานที่พักแรม สถานที่จอดรถ และสิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐานอ� น ๆ

อาจารยกนกวรรณกรณ หลวงวังโพธิ์ อาจารยสิทธิศักดิ์  เตียงงา อาจารยรุงวิทย ตรีกุล

ศกัยภาพของชมุชนในการจดัการภมูปิญญาทองถิน่สูการทองเทีย่วเชงิวฒันธรรม กรณีศึกษา 
ชุมชนตําบลทามวง อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด

บรรยากาศแมน้ําชี วัดปาศักดาราม สิม อายุกวา 400 ป ที่วัดเหนือ

จุลสารวิจัยบริการถายทอดเทคโนโลยี
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 เม� อวันอังคาร ที่ 16 กุมภาพันธ 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น.

ณ หองประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดจัดกิจกรรมการ

ปฐมนิเทศตําแหน�งเจาหนาที่จางเหมาปฏิบัติงานดานการจัดทําขอมูล

ราชการในพื้นที่เปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส (Digitizing Government Data)  

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ 1 ตําบล 1 

มหาวทิยาลัย (มหาวทิยาลัยสูตาํบล สรางรากแกวใหประเทศ) ซึง่มวีตัถุประสงค

เพ� อยกระดบัเศรษฐกิจและสงัคมรายตาํบลแบบบรูณาการ และจางบณัฑติจบใหม

รวมพัฒนาพื้นที่ ฟนฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่มีความครอบคลุมในประเด็นตาง ๆ

ตามปญหาและความตองการของชมุชน ดาํเนินการจัดจางผูปฏิบตังิานใหตรงกับ

พื้นที่ที่ไดรับมอบหมาย

 เม� อวันที่ 1 มีนาคม 2564 โดย อาจารย ดร.การุณ พงศศาสตร

รองอธิการบดฝีายวจัิยและวเิทศสัมพนัธ ลงพืน้ทีต่รวจเยีย่มผูรับจางโครงการ

ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู

ตําบล สรางรากแกวใหประเทศ) สําหรับบัณฑิตจบใหมที่สําเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีไมเกิน 3 ป จํานวน 20 อัตรา ตําแหน�ง เจาหนาที่จางเหมา

ปฏิบัติงานดานการจัดทําขอมูลราชการในพื้นที่เปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส

(Digitizing Government Data)

กิจกรรมการปฐมนิเทศตําแหนงเจาหนาที่
จางเหมาปฏิบตังิานดานการจัดทาํขอมลูราชการใน
พืน้ท่ีเปนขอมูลอเิล็กทรอนกิส (Digitizing Government Data)

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผูรับจางโครงการยกระดับ
เศรษฐกจิและสงัคมรายตาํบลแบบบรูณาการ 1 ตาํบล 
1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสูตําบล สรางรากแกวใหประเทศ)
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 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ไดดําเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ 1 ตําบล 1 

มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสูตําบล สรางรากแกวใหประเทศ) ภายใต โครงการที่คณะรัฐมนตรีไดอนุมัติเม� อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 ซึ่งกระทรวงการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม รวมกับสถาบันอุดมศึกษาในเขตพื้นที่เปนผูดําเนินการ โดยมีวัตถุประสงคเพ� อลดปญหาความยากจน

แบบมเีปาหมาย เพ� อฟนฟเูศรษฐกิจพฒันาทกัษะ ในการสงเสริมอาชพีใหมใหกับชมุชน สนับสนุนใหคนในชมุชนสามารถพึง่ตนเองได รวมถึงเกิดการ

จางงานนักศึกษา บัณฑิตจบใหม และประชาชนทั่วไปในพื้นที่เปาหมายตามภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ในพื้นที่จังหวัดรอยเอ็ด จังหวัด

สุรินทร และจังหวัดศรีสะเกษ สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงไดดําเนินการกิจกรรมตาง ๆ ดังนี้

 กิจกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจางเหมางาน (สัมภาษณ) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสูตําบล สรางรากแกวใหประเทศ) 
 เม� อวันที่ 18-20 มกราคม 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร และคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ไดลงพื้นที่ตาม

วัตถุประสงคเพ� อสอบสัมภาษณวัดคุณสมบัติเฉพาะตําแหน�งของผูสมัครเขารวมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ 

(มหาวทิยาลัยสูตาํบล สรางรากแกวใหประเทศ) เพ� อคดัเลือกบคุคลเพ� อจางเหมางานในพืน้ทีเ่ปาหมายตามภารกิจของมหาวทิยาลัยราชภัฏรอยเอด็ 

ในพื้นที่จังหวัดรอยเอ็ด จังหวัดสุรินทร และจังหวัดศรีสะเกษ จํานวน 10 ตําบล รวมทั้งหมด 180 อัตรา

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย 
(มหาวิทยาลัยสูตําบล สรางรากแกวใหประเทศ)

จุลสารวิจัยบริการถายทอดเทคโนโลยี
(The Pamphlet of Research, Services, and Techonology Transfer)
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 เม� อวันที่ 5 กุมภาพันธ 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนาไดจัดการประชุมคณะกรรมการดําเนินโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสงัคมรายตําบลแบบบรูณาการ 1 ตาํบล 1 มหาวทิยาลยั (มหาวทิยาลยัสูตําบล สรางรากแกวใหประเทศ) ครัง้ที ่1(1)/2564 

เวลา 10.00 น. ณ หองประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เพ� อชี้แจงแนวทางการวางแผนการดําเนินโครงการ

และกิจกรรม กําหนดขั้นตอนการสงงาน ตรวจงาน ตรวจการจาง การสงขอมูลให การเงิน การสงรายงานกระทรวง รวมถึงการกําหนดวัน

เวลาที่สง พรอมผูประสานงานหลักของแตละหน�วยงาน การปฐมนิเทศผูรับจางงานที่ ไดรับการคัดเลือกเขาปฏิบัติงานและอ� น ๆ

 เม� อวนัที ่8 กุมภาพนัธ 2564 สถาบนัวจัิยและพฒันา คณะศลิปศาสตรและวทิยาศาสตร และคณะบรหิารธุรกิจและการบญัช ีไดจดักจิกรรม
การปฐมนิเทศเพื่อใหผูรับจางทราบถึงนโยบายเปาหมาย ระบบบริหารงาน ภายใต โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบ

บูรณาการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสูตําบล สรางรากแกวใหประเทศ) เพ� อแนะนําแนวทางในการปฏิบัติงานสําหรับผูรับจางตามบทบาท 

หนาที่ ที่กําหนดไว ในขอตกลงจางงานตามกรอบภารกิจและกิจกรรมการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล และการจัดทําสัญญาจาง เพ� อให

ผูรับจางทราบปฏิทินการดําเนินงานการรายงานผลการปฏิบัติงาน และการสงมอบงานใหกับมหาวิทยาลัย และพบอาจารยผูรับผิดชอบ ตอไป 

การประชุมคณะกรรมการดําเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ 1 ตําบล 1 มหาวทิยาลยั (มหาวทิยาลยัสูตาํบล สรางรากแกวใหประเทศ)

กจิกรรมการปฐมนเิทศโครงการยกระดบัเศรษฐกจิและสงัคมรายตําบล
แบบบูรณาการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสูตําบล สรางรากแกวใหประเทศ)

จุลสารวิจัยบริการถายทอดเทคโนโลยี
(The Pamphlet of Research, Services, and Techonology Transfer)
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 ▼  ในระหวางวันที่ 20-22 มีนาคม 2564 ณ ฮักจังเลยการเดน

จังหวัดเลย เจาหนาที่จากสถาบันวิจัย ไดเขารวมโครงการอบรม

เชิงปฏิบัติการเทคนิคและวิธีการเขียนสมรรถนะการปฏิบัติงาน

เพ� อประเมินการเขาสูตําแหน�งที่สูงขึ้น

 ▼ เม� อวนัที ่22 มนีาคม 2564 อาจารย ดร.การุณ พงศศาสตร 

รองอธิการบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ ไดเขารวมงานประชุม

วิชาการระดับนานาชาติและนานาชาติดานศิลปและวัฒนธรรม 

ประจําป 2564 เครือขายศิลปและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแหง

ประเทศไทย ครั้งที่ 11 “วิถีศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย” ระหวาง

วนัที ่21-23 มนีาคม 2564 ณ อาคารเรยีนรวมและศนูยวฒันธรรม 

(พุทธวิชชาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

 ▼ เม� อวนัที ่24 มนีาคม 2564 ตัวแทนจากมหาวทิยาลยัราชภัฏ

รอยเอด็เขารวมประชมุการจดักระบวนการเพ� อพฒันาความรวมมอื

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบรูณาการ

มหาวทิยาลยัสูตาํบล (U2T) สูการพฒันาจังหวดัรอยเอด็ เวลา 08.30 -

16.30 น. ณ หอประชุมจังหวัดรอยเอ็ด อําเภอเมืองรอยเอ็ด 

จังหวัดรอยเอ็ด

  

ประมวลภาพขาว

 ▼ เม� อวันที่ 18 มีนาคม 2564 รองศาสตราจารย ดร.ศักดิ์ศรี 

สบืสงิห ผูอาํนวยการสถาบนัวจัิยและพฒันา เปนวทิยากรการประชมุ

ปฏิบัติการสรางแบบสอบถามและเก็บขอมูลการวิจัย โครงการ 

“การพฒันารูปแบบการเรียนรูเพ� อสงเสรมิการคดิโดยประยกุต

ใชแนวทาง Thinking School และการจดัการเรยีนรูตามหลัก

การทาํงานของสมองเพ� อสงเสรมิคณุภาพผูเรยีนในจังหวดัรอยเอด็”

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ โรงแรมเอ็มแกรนดรอยเอ็ด


