▼

สวัสดีปใ หม ในโอกาส

วาระดิถีขึ้นปใหม 2564

▼

กิจกรรมการปฐมนิเทศ

ตํ า แหน ง เจ า หน า ที่ จ า งเหมาปฏิ บั ติ ง านด า นการ
จัดทําขอมูลราชการในพืน
้ ทีเ่ ปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส
(Digitizing Government Data)

ลงพื้ น ที่ ต รวจเยี่ ย มผู รั บ จ า ง
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
▼

รายตําบลแบบบูรณาการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย
(มหาวิทยาลัยสูตําบล สรางรากแกวใหประเทศ)

▼

กิจกรรมการสอบคัดเลือกบุคคล

เพื่อจางเหมางาน (สัมภาษณ) โครงการ
ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ

1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสูต
 าํ บล สรางรากแกวใหประเทศ)
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บรรณาธิการแถลง

จุลสารวิจัยบริการถายทอดเทคโนโลยี (The Pamphlet of Research, Services, and Technology Transfer)
ปที่ 6 ฉบับที่ 2 (ประจําเดือนมกราคม – มีนาคม 2564) สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด จัดพิมพเพ�อเปนส�อกลาง
ในการเผยแพรความรูและวิทยาการตาง ๆ ในรูปแบบของจุลสาร มีวัตถุประสงคเพ�อเผยแพรผลงานวิจัย กิจกรรมตาง ๆ
ของสถาบันวิจยั และพัฒนา ซึง่ การพัฒนาดานการวิจยั และการบริการวิชาการถือเปนพันธกิจหลักทีท่ างสถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏรอยเอ็ดไดมีการขับเคล�อนใหเกิดการพัฒนาดานงานวิจัย การบริการวิชาการ และการถายทอดเทคโนโลยีของนักวิจัยไปสูชุมชน
ทองถิ่น ประเทศชาติตอไป
จุลสารฉบับนี้ ไดนาํ เสนอขอมูลเกีย่ วกับการพัฒนางานวิจยั ไปสูก ารพัฒนาชุมชนทองถิน่ ใหเกิดการเปลีย่ นแปลงหลากหลาย
รูปแบบ พรอมทั้งนําเสนอผลงานวิจัยและกิจกรรมตางๆ ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาไดดําเนินการที่ผานมา เพ�อนําเสนอขอมูลและ
การประชาสัมพันธเผยแพรผลงานออกสูชุมชนและสาธารณะตอไป
สุดทายนี้ หากทานผูอ า นมีคาํ แนะนําเกีย่ วกับจุลสารวิจยั บริการถายทอดเทคโนโลยี (The Pamphlet of Research, Services,
and Technology Transfer) กรุณาสงคําแนะนําของทานมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด เพ�อจะไดนํา
คําแนะนําของทานไปปรับปรุงแก ไขเนื้อหาของจุลสาร ในฉบับตอไป

สารบัญ

1. สวัสดีป ใหม ในโอกาสวาระดิถีขึ้นป ใหม 2564

หนา
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2. ขาวประชาสัมพันธ
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3. ผลงานวิจัยสูการใชประโยชน
4
- รูปแบบกิจกรรมและเสนทางการทองเที่ยวชุมชนตําบลทามวง อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด
- ศักยภาพของชุมชนในการจัดการภูมิปญญาทองถิ่นสูการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกรณีศึกษา ชุมชนตําบลทามวง อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด
...........................................................................................................................................................................................................................

4. กิจกรรมเดน
- กิจกรรมการปฐมนิเทศตําแหน�งเจาหนาที่จางเหมาปฏิบัติงานดานการจัดทําขอมูลราชการในพื้นที่เปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส
(Digitizing Government Data)
- ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผูรับจางโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย
(มหาวิทยาลัยสูตําบล สรางรากแกวใหประเทศ)
- กิจกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเพ�อจางเหมางาน (สัมภาษณ) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ
1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสูตําบล สรางรากแกวใหประเทศ)
- การประชุมคณะกรรมการดําเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย
(มหาวิทยาลัยสูตําบล สรางรากแกวใหประเทศ)

5

6
7

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

5. ประมวลภาพขาว
- การประชุมปฏิบัติการสรางแบบสอบถามและเก็บขอมูลการวิจัย
- ประชุมวิชาการระดับนานาชาติและนานาชาติดานศิลปและวัฒนธรรม ประจําป 2564
- ประชุมการจัดกระบวนการเพ�อพัฒนาความรวมมือโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบรูณาการ
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคและวิธีการเขียนสมรรถนะการปฏิบัติงานเพ�อประเมินการเขาสูตําแหน�งที่สูงขึ้น
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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สวัสดีปใหมในโอกาสวาระดิถีขึ้นปใหม 2564
สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด นําโดย รองศาสตราจารย ดร.ศักดิศ์ รี สืบสิงห ผูอ าํ นวยการสถาบันวิจยั
และพัฒนา ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชาญณรงค วิเศษสัตย รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เขาขอพรสวัสดีปใหม
แดผูชวยศาสตราจารย ดร.เฉลย ภูมิพันธุ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด กับอาจารยและเจาหนาที่
จากคณะหน�วยงานตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด เน�องในโอกาสศุภวาระดิถีขึ้นป ใหม 2564

ขาวประชาสัมพันธ

• การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 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
สงบทความตัง้ แตบดั นีถ้ งึ 31 มีนาคม 2564 รายละเอียดเพิม่ เติมไดทางเว็บไซด http://www.northern.ac.th/new_web/conference/
โทร. 055-517488 ตอ 808
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ผลงานวิจัยสูการใชประโยชน

รูปแบบกิจกรรมและเสนทางการทองเที่ยวชุมชนตําบลทามวง อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด

อาจารยกนกวรรณกรณ หลวงวังโพธิ์ อาจารยสิทธิศักดิ์ เตียงงา อาจารยรุงวิทย ตรีกุล
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ�อศึกษาศักยภาพทรัพยากรการทองเที่ยวในชุมชนทามวง อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด รูปแบบกิจกรรมและเสนทาง
การทองเที่ยว ชุมชนทามวง อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด โดยเก็บขอมูลจาก การสังเกต การสัมภาษณ การประชุมกลุมยอย กลุมตัวอยางบุคลากรในหน�วยงานและ
องคกรทีเ่ กีย่ วของกับการทองเทีย่ วทัง้ ภาครัฐและเอกชน จํานวน 10 คน นักทองเทีย่ วทีเ่ ดินทางมาเทีย่ วชุมชนทามวง จํานวน 400 คน โดยการหาขนาดตัวอยางจากสูตรของ
Taro Yamane ทีร่ ะดับความเช�อมัน่ 95% เคร�องมือที่ใชแบบสัมภาษณและแบบสอบถามและการประชุมกลุม ยอย การวิเคราะหขอ มูลใชสถิตพิ นื้ ฐาน ไดแก คาเฉลีย่ รอยละ
สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ผลการวิจยั พบวา ชุมชนทามวงเปนชุมชนทีม่ ศี กั ยภาพดานการทองเทีย่ วชุมชนมีฐานเรียนรู จํานวน 6 ฐาน และยังมีแหลงทองเทีย่ วทีศ่ กั ยภาพ
สามารถจัดเสนทางการทองเทีย่ วในชุมชน มีการจัดกิจกรรมเพ�อใหนกั ทองเทีย่ วไดเขาใจประเพณี วัฒนธรรม ตลอดจนวิถชี วี ติ และการดําเนินชีวติ ของคนในชุมชน
โดยใหนักทองเที่ยวไดเขามามีสวนรวมในการทํากิจกรรมในชุมชน ความคิดเห็นของนักทองเที่ยวที่มีตอรูปแบบกิจกรรมและเสนทางการทองเที่ยวชุมชนทามวง
ในภาพรวมอยู ในระดับมาก โดยมีความคิดเห็นดานการบริหารจัดการมากที่สุด รองลงมาดานการมีสวนรวมของชุมชน ดานทรัพยากรการทองเที่ยวและ
ดานสิ่งอํานวยความสะดวกเทากัน และดานกิจกรรมการทองเที่ยว ตามลําดับ
ขอเสนอแนะ ดานการบริหารจัดการ สรางความเขาใจในการทองเทีย่ วชุมชนใหมากขึน้ ดานกิจกรรมการทองเทีย่ ว ควรมีการเพิม่ กิจกรรมทีห่ ลากหลายดาน
สิ่งอํานวยความสะดวก ควรมีการขอรับรองมาตรฐานโฮมสเตย ไทยเพ�อเปนการประชาสัมพันธชุมชนอีกชองทางหนึ่ง และเพิ่มปายส�อความหมายเพ�อเปน
การใหขอมูลกับนักทองเที่ยว

บรรยากาศแมน้ําชี

วัดปาศักดาราม

สิม อายุกวา 400 ป ที่วัดเหนือ

ศักยภาพของชุมชนในการจัดการภูมป
ิ ญ
 ญาทองถิน
่ สูก
 ารทองเทีย
่ วเชิงวัฒนธรรม กรณีศก
ึ ษา
ชุมชนตําบลทามวง อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด

อาจารยรุงอรุณ ศุภกฤตอนันต, อาจารยเกรียงไกร กันแกว, อาจารยรุงวิทย ตรีกุล
การวิจยั ในครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงคเพ�อศึกษาศักยภาพของชุมชนในการจัดการภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ สูก ารทองเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมของชุมชนตําบลทามวง อําเภอเสลภูมิ จังหวัด
รอยเอ็ด เปรียบเทียบศักยภาพของชุมชนในการจัดการภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ สูก ารทองเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมของชุมชนดานเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายไดเฉลีย่
ตอเดือน และตําแหน�งในชุมชน และศึกษาแนวทางการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นใหมีจุดเดนดานการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยศึกษาจากกลุมตัวอยาง ที่เปนประชากรในชุมชน
จํานวน 369 คน นักทองเทีย่ ว จํานวน 222 คน ใชแบบสอบถามในการรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอ มูลโดยใชสถิตพิ นื้ ฐาน ไดแก คาเฉลีย่ คารอยละ สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และ
การสัมภาษณเชิงลึก จํานวน 10 คน ผลการวิจยั พบวา ผูต อบแบบสอบถามทีเ่ ปนนักทองเทีย่ วทีม่ าเทีย่ วชุมชนตําบลทามวง อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด เปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย มีอายุ
61 ปขนึ้ ไป นักทองเทีย่ วทีม่ าเทีย่ วชุมชนมีความเห็นดวยเกีย่ วกับศักยภาพของชุมชนในการจัดการภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ สูก ารทองเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมโดยรวมอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับ
จากมากไปนอย 3 ดาน ไดแก ดานเอกลักษณทางวัฒนธรรมในชุมชน ( x = 4.22) ดานการบริการเพ�อรองรับนักทองเทีย่ ว ( x = 3.76) และดานสิง่ อํานวยความสะดวกในชุมชน
( x = 3.92) แนวทางการพัฒนาภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ ใหมจี ดุ เดนดานการทองเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม การจัดการแหลงทองเทีย่ วใหนา� สนใจเพ�อใหสามารถดึงดูดนักทองเทีย่ วตางถิน่ ใหมากขึน้
การผลิตสินคาทองถิ่นใหดูแปลกใหม โดยนําของเดิมที่มีอยูมาพัฒนาตอยอดอยางสรางสรรค เทคนิคการบริการและการตอนรับนักทองเที่ยวใหนักทองเที่ยวเกิดความประทับใจ
อยางแทจริง รวมถึงการจัดการสถานที่เพ�อการรองรับนักทองเที่ยวใหพรอม ทั้งสถานที่พักแรม สถานที่จอดรถ และสิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐานอ�น ๆ

นักวิจัยและผูชวยนักวิจัยลงพื้นที่เก็บขอมูล

ลงพื้นที่เพ�อเก็บขอมูลเพิ่มเติม

การสัมภาษณขอมูลเพิ่มเติม

จุ(TheลPamphlet
สารวิจof ัยResearch,
บริการถ
ายทอดเทคโนโลยี
Services, and Techonology Transfer)
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
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กิจกรรมการปฐมนิเทศตําแหนงเจาหนาที่

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผูรับจางโครงการยกระดับ

พืน
้ ทีเ่ ปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส (Digitizing Government Data)

1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสูตําบล สรางรากแกวใหประเทศ)

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
ปฐมนิ เ ทศตํ า แหน� ง เจ า หน า ที่ จ า งเหมาปฏิ บั ติ ง านด า นการจั ด ทํ า ข อ มู ล
ราชการในพื้นที่เปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส (Digitizing Government Data)
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ 1 ตําบล 1
มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสูต าํ บล สรางรากแกวใหประเทศ) ซึง่ มีวตั ถุประสงค
เพ�อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ และจางบัณฑิตจบใหม
รวมพัฒนาพื้นที่ ฟนฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่มีความครอบคลุมในประเด็นตาง ๆ
ตามปญหาและความตองการของชุมชน ดําเนินการจัดจางผูป ฏิบตั งิ านใหตรงกับ
พื้นที่ที่ ไดรับมอบหมาย

เม�อวันที่ 1 มีนาคม 2564 โดย อาจารย ดร.การุณ พงศศาสตร
รองอธิการบดีฝา ยวิจยั และวิเทศสัมพันธ ลงพืน้ ทีต่ รวจเยีย่ มผูร บั จางโครงการ
ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู
ตําบล สรางรากแกวใหประเทศ) สําหรับบัณฑิตจบใหมที่สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีไมเกิน 3 ป จํานวน 20 อัตรา ตําแหน�ง เจาหนาที่จางเหมา
ปฏิบัติงานดานการจัดทําขอมูลราชการในพื้นที่เปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส
(Digitizing Government Data)

จางเหมาปฏิบต
ั ง
ิ านดานการจัดทําขอมูลราชการใน

เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ 1 ตําบล
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โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย
(มหาวิทยาลัยสูตําบล สรางรากแกวใหประเทศ)

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ไดดําเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ 1 ตําบล 1
มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสูตําบล สรางรากแกวใหประเทศ) ภายใต โครงการที่คณะรัฐมนตรีไดอนุมัติเม�อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 ซึ่งกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม รวมกับสถาบันอุดมศึกษาในเขตพื้นที่เปนผูดําเนินการ โดยมีวัตถุประสงคเพ�อลดปญหาความยากจน
แบบมีเปาหมาย เพ�อฟน ฟูเศรษฐกิจพัฒนาทักษะ ในการสงเสริมอาชีพใหมใหกบั ชุมชน สนับสนุนใหคนในชุมชนสามารถพึง่ ตนเองได 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
(มหาวิทยาลัยสูต าํ บล สรางรากแกวใหประเทศ) เพ�อคัดเลือกบุคคลเพ�อจางเหมางานในพืน้ ทีเ่ ปาหมายตามภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
ในพื้นที่จังหวัดรอยเอ็ด จังหวัดสุรินทร และจังหวัดศรีสะเกษ จํานวน 10 ตําบล รวมทั้งหมด 180 อัตรา

จุ(TheลPamphlet
สารวิจof ัยResearch,
บริการถ
ายทอดเทคโนโลยี
Services, and Techonology Transfer)
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด

การประชุมคณะกรรมการดําเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม

รายตําบลแบบบูรณาการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสูต าํ บล สรางรากแกวใหประเทศ)
เม�อวันที่ 5 กุมภาพันธ 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนาไดจัดการประชุมคณะกรรมการดําเนินโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสูต าํ บล สรางรากแกวใหประเทศ) ครัง้ ที่ 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

กิจกรรมการปฐมนิเทศโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสูตําบล สรางรากแกวใหประเทศ)
เม�อวันที่ 8 กุมภาพันธ 2564 สถาบันวิจยั และพัฒนา คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร และคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ไดจด
ั กิจกรรม
การปฐมนิเทศเพื่อใหผูรับจางทราบถึงนโยบายเปาหมาย ระบบบริหารงาน ภายใต โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบ
บูรณาการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสูตําบล สรางรากแกวใหประเทศ) เพ�อแนะนําแนวทางในการปฏิบัติงานสําหรับผูรับจางตามบทบาท
หนาที่ ที่กําหนดไว ในขอตกลงจางงานตามกรอบภารกิจและกิจกรรมการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล และการจัดทําสัญญาจาง เพ�อให
ผูรับจางทราบปฏิทินการดําเนินงานการรายงานผลการปฏิบัติงาน และการสงมอบงานใหกับมหาวิทยาลัย และพบอาจารยผูรับผิดชอบ ตอไป
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ประมวลภาพขาว
▼ เม�อวันที่ 18 มีนาคม 2564 รองศาสตราจารย ดร.ศักดิ์ศรี

สืบสิงห ผูอ าํ นวยการสถาบันวิจยั และพัฒนา เปนวิทยากรการประชุม
ปฏิบัติการสรางแบบสอบถามและเก็บขอมูลการวิจัย โครงการ
“การพัฒนารูปแบบการเรียนรูเ พ�อสงเสริมการคิดโดยประยุกต
ใชแนวทาง Thinking School และการจัดการเรียนรูต ามหลัก
การทํางานของสมองเพ�อสงเสริมคุณภาพผูเ รียนในจังหวัดรอยเอ็ด”
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ โรงแรมเอ็มแกรนดรอยเอ็ด

▼ เม�อวันที่ 24 มีนาคม 2564 ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ

▼ เม�อวันที่ 22 มีนาคม 2564 อาจารย ดร.การุณ พงศศาสตร

รองอธิการบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ ไดเขารวมงานประชุม
วิชาการระดับนานาชาติและนานาชาติดานศิลปและวัฒนธรรม
ประจําป 2564 เครือขายศิลปและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแหง
ประเทศไทย ครั้งที่ 11 “วิถีศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย” ระหวาง
วันที่ 21-23 มีนาคม 2564 ณ อาคารเรียนรวมและศูนยวฒ
ั นธรรม
(พุทธวิชชาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ในระหวางวันที่ 20-22 มีนาคม 2564 ณ ฮักจังเลยการเดน
รอยเอ็ดเขารวมประชุมการจัดกระบวนการเพ�อพัฒนาความรวมมือ จังหวัดเลย เจาหนาที่จากสถาบันวิจัย ไดเขารวมโครงการอบรม
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบรูณาการ เชิงปฏิบัติการเทคนิคและวิธีการเขียนสมรรถนะการปฏิบัติงาน
มหาวิทยาลัยสูต าํ บล (U2T) สูก ารพัฒนาจังหวัดรอยเอ็ด เวลา 08.30 - เพ�อประเมินการเขาสูตําแหน�งที่สูงขึ้น
16.30 น. ณ หอประชุมจังหวัดรอยเอ็ด อําเภอเมืองรอยเอ็ด
จังหวัดรอยเอ็ด
▼

