▼

ก า ร ต ร ว จ เ ยี่ ย ม ก า ร ดำ า เ นิ น ง า น

ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ร้ อ ยเอ็ ด
โดย พล.อ.ดาวพงษ รัตนสุวรรณ องคมนตรี

▼

สร้างขวัญและกำาลังใจในการแขงขัน

โครงการMuseum

▼

Pool

ประชุ ม คณะกรรมการ ประจำ า

สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
ร้อยเอ็ด

▼

ติดตามและประเมินผลการดำาเนินงาน

โครงการ ยกระดั บ เศรษฐกิ จ และสั ง คม

ร ะ ดั บ ร า ย ตำ า บ ล แ บ บ บู ร ณ า ก า ร
”มหาวิทยาลัยสูตำาบล สร้างรากแก้ว
ให้ประเทศ” (U2T)

กิ จ ก ร ร ม ก า ร อ บ ร ม ส ร้ า ง
จิ ต สำ า นึ ก อนุ รั ก ษ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
▼

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

บรรณาธิการแถลง

จุลสารวิจัยบริการถายทอดเทคโนโลยี (The Pamphlet of Research, Services, and Technology Transfer) ปีที่ 6 ฉบับที่ 4
(ประจำาเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2564) สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดพิมพ์เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่
ความรู้และวิทยาการต่าง ๆ ในรูปแบบของจุลสาร มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย กิจกรรมต่าง ๆ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา
ซึ่งการพัฒนาด้านการวิจัยและการบริการวิชาการถือเป็นพันธกิจหลักที่ทางสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ได้มกี ารขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาด้านงานวิจยั การบริการวิชาการ และการถ่ายทอดเทคโนโลยีของนักวิจยั ไปสูช่ มุ ชนท้องถิน่ ประเทศชาติ
ต่อไป
จุลสารฉบับนี้ ได้นาำ เสนอข้อมูลเกีย่ วกับการพัฒนางานวิจยั ไปสูก ารพัฒนาชุมชนท้องถิน่ ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงหลากหลาย
รูปแบบ พร้อมทั้งนำาเสนอผลงานวิจัยและกิจกรรมตาง ๆ ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ดำาเนินการที่ผ่านมา เพื่อนำาเสนอข้อมูลและ
การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานออกสู่ชุมชนและสาธารณะต่อไป
สุดท้ายนี้ หากทานผู้อานมีคำาแนะนำาเกี่ยวกับจุลสารวิจัยบริการถายทอดเทคโนโลยี (The Pamphlet of Research,
Services, and Technology Transfer) กรุณาส่งคำาแนะนำาของท่านมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่อจะได้
นำาคำาแนะนำาของท่านไปปรับปรุงแก้ ไขเนื้อหาของจุลสาร ในฉบับต่อไป
บรรณาธิการ

สารบัญ

1. การตรวจเยี่ยมดำาเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดย พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี

หน้า
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...........................................................................................................................................................................................................................

2. ขาวประชาสัมพันธ์

3

3. ผลงานวิจัยสูการใช้ประโยชน์
- การเพิ่มผลผลิตผักปลอดสารเคมีทางการเกษตรแบบมีสวนรวมของเกษตรกร
กรณีศึกษา บ้านประตูชัย ตำาบลนิเวศน์ อำาเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
- กายวิภาคศาสตร์และความหลากหลายของพืชสมุนไพรในภูแมนางมอนและพื้นที่ ใกล้เคียง จังหวัดมุกดาหาร
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4. กิจกรรมเดน
- กิจกรรมการอบรมสร้างจิตสำานึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมและ
การบริหารจัดการขยะของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดและชุมชนท้องถิ่น
- การประชุมการติดตามและประเมินผลการดำาเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมระดับรายตำาบลแบบบูรณาการ “มหาวิทยาลัยสูตำาบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ” (U2T)
- สร้างขวัญและกำาลังใจในการแขงขันโครงการ Museum Pool
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5. ประมวลภาพขาว
- ประชุมคณะกรรมการประจำาสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2564
- โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำาปีการศึกษา 2563
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กองบรรณาธิการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ : ผูชวยศาสตราจารย ดร.เฉลย ภูมิพันธุ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
อาจารย ดร.การุณ พงศศาสตร รองอธิการบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ
ที่ปรึกษา
: ศาสตราจารย ดร.อนันต พลธานี, ดร.ตวง อันทะไชย, ผูชวยศาสตราจารย กร.พชรวิทย จันทรศิริสิร, ดร.รณวริริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล
ควบคุมการผลิต : รองศาสตราจารย ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
บรรณาธิการ
: รองศาสตราจารย 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

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

การตรวจเยี่ยมการดำาเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
โดย พล.อ.ดาวพงษ รัตนสุวรรณ องคมนตรี
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. สถาบันวิจัยและพัฒนาได้เข้ารวมรับฟงการตรวจเยี่ยมการดำาเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดย พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ผานระบบการประชุมออนไลน์ (Zoom Meeting) เพื่อ
รับทราบถึงการดำาเนินงานขับเคลื่อนโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิน่ ในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประกอบด้วยการดำาเนินงาน 3 ด้าน คือ 1. ด้านการจัดการเรียนการสอน 2. ด้านการขับเคล�อนการพัฒนา
ท้องถิ่น 3. ด้านการขับเคล�อนวิศวกรสังคม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นายสนอง
ดลประสิทธิ์ หัวหน้าสำานักงานจังหวัดร้อยเอ็ด นางนวลจันทร์ ศรีมงคล พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และตัวแทนภาคประชาสังคมเข้าร่วมรับการตรวจเยี่ยมฯ
พร้อมนี้ องคมนตรีได้ติดตามรับทราบถึงรายงานการดำาเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดในภาพรวม รายงานเกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และรับทราบรายงานการขับเคลื่อนวิศวกรสังคม โดยพลเอก ดาว์พงษ์
รัตนสุวรรณ ได้ประกาศว่าให้เปลี่ยนช�อโครงการขับเคล�อนวิศวกรสังคม -> เปนโครงการพัฒนา solf skill ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม

ขาวประชาสัมพันธ

• ประชาสัมพันธโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สถิติเพื่อการวิจัย ที่ใชไดจริง 2022 หลักสูตรการกําหนดโจทยการวิจัยและ

การเลือกใชสถิติที่เหมาะสมสําหรับการวิจัย หลักสูตรการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม R รายละเอียดสามารถสมัครผานแบบฟอรมออนไลน
โดยสามารถสอบถามรายละเอียดที่ นายสุทัศน แจโพธิ์ รองผูจัดการสมาคมฯ ฝายฝกอบรม โทรศัพท/Line 0805972894
• ขอเชิญเขารวมนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 14 ภายใตหัวขอ
“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมในยุคโควิด-19” ในวันที่ 14 ธันวาคม 2564 ติดตอสอบถาม 0623522588/0884434139
• ขอเชิญรวมนําเสนอผลงานวิจยั /ผลงานวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมูบ า นจอมบึงวิจยั ครัง้ ที่ 10 “นวัตกรรม
เพื่อเศรษฐกิจสรางสรรค” ในระหวางวันที่ 28 กุมภาพันธ ถึง 2 มีนาคม 2565 ณ จังหวัดราชบุรี โดยสงบทความวิจัย ไดตั้งแตบัดนี้จนถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ติดตอ 032720536543 ตอ 1079-1084
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จุ(TheลPamphlet
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บริการถ
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สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด

ผลงานวิจัยสูการใช้ประโยชน

การเพิ่ ม ผลผลิ ต ผั ก ปลอดสารเคมี ท างการเกษตรแบบมี ส ว นร ว มของเกษตรกร
กรณีศึกษา บานประตูชัย ตําบลนิเวศน อําเภอธวัชบุรี จังหวัดรอยเอ็ด
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปริ่มมาลา ขําคมเขตต ผูรวมวิจัย ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุไรวรรณ ศรีพนา และ ผูชวยศาสตราจารยภูริต ควินรัมย

ผลการเปรียบเทียบการเจริญเติบโตระหวางปลูกคะน้าโดยวิธเี กษตรอินทรีย์ และวิธี ใช้สารเคมีทางการเกษตร พบวา ในแปลงทีป่ ลูก
โดยวิธี ใช้ปยุ อินทรีย์ ดินมีลกั ษณะรวนซุยและชุม น้าำ คะน้าเจริญเติบโตดี ใบแผขยายใหญทกุ ต้น สวนแปลงทีป่ ลูกโดยวิธี ใช้สารเคมีทางการ
เกษตร ดินมีลกั ษณะแข็งไมรว นซุยและไมชมุ น้าำ คะน้าเจริญเติบโตไมสม่าำ เสมอ ใบแผขยายใหญเปนบางสวน จากการเก็บตัวอย่างดินเพื่อหา
สารเคมีตกค้างในดินโดยใช้ชุดตรวจหาสารฆ่าแมลงจีที (GT – Pesticide Test Kit) พบว่า คะน้าใช้สารเคมีทางการเกษตรพบการสะสมสารเคมี
ทางการเกษตรกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตและคาร์บาเนตมากกว่าคะน้าปลอดสารเคมีทางการเกษตรซึ่งใช้ปุยอินทรีย์ (5 ตัวอย่างพบร้อยละ 56.10
รองลงมาพบในระดับไม่ปลอดภัย 1 ตัวอย่างที่พบร้อยละ 14.30) และพบว่า คะน้าใช้สารเคมีทางการเกษตร พบระดับความปลอดภัยของการ
สะสมสารเคมีทางการเกษตรกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตและคาร์บาเนต (1 ตัวอย่างพบร้อยละ 14.30 รองลงมาพบในระดับไม่ปลอดภัย 7 ตัวอย่างที่
พบร้อยละ 85.70) ระดับการสะสมสารเคมีกลุ่ม กลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตและคาร์บาเนตใน คะน้าไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างการสะสมสารเคมีกลุ่ม
ออร์กาโนฟอสเฟตและคาร์บาเนตในคะน้าที่ปลูก ซึ่งแสดงวาคะน้าที่ปลูกแบบเกษตรอินทรีย์และปลูกแบบใช้สารเคมีทางการเกษตรมีการ
สะสมสารเคมีกลุม ออร์กาโนฟอสเฟตและคาร์บาเนตอยางไมแตกตางกัน สวนคะน้าทีป่ ลูกแบบเกษตรอินทรีย์ ไมพบสารเคมีทางการเกษตร

ระบบจัดการสถานที่นาสนใจและการทองเที่ยว
ในจังหวัดรอยเอ็ด

อาจารยณัฐธิดา บุตรพรม

งานวิจยั นีน้ าำ เสนอการพัฒนาระบบจัดการสถานทีน่ า� สนใจและการทองเทีย่ วใน
จังหวัดร้อยเอ็ด ระบบที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วย ออกเปน 4 ฟงก์ชัน คือ 1) ฟงก์ชันเพิ่ม
และแก้ ไขข้อมูล (Add / Edit function) ผู้ ใช้งานต้องลงทะเบียนผานระบบกอนเพ�อ
ให้สามารถมีสิทธิ์ในการจัดการเพิ่มและแก้ ไขข้อมูลในฐานข้อมูล, 2) ฟงก์ชันการค้นหา
(search function) ทำาหน้าที่ ในการแสดงข้อมูลออกมาจากฐานข้อมูล (Mysql) บนเว็บ
เซิร์ฟเวอร์, 3) ฟงก์ชันการคำานวณ (calculation function) ถูกใช้เพ�อการคำานวณและ
ชวยการตัดสินใจให้กับผู้ ใช้งาน, และ ฟงก์ชันออฟไลน์ (offline function) เปนฟงก์ชัน
ทีส่ ร้างขึน้ มาเพ�อรองรับสถานการณ์ที่ ไมสามารถเช�อมตออินเทอร์เน็ตได้ ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้เน้น
การพัฒนาระบบไปที่ส่วนต่อประสานกับผู้ ใช้ (User Interface) ให้สามารถเชื่อมต่อกับ
ผู้ ใช้งานได้ง่าย และมีความทันสมัยง่ายต่อการใช้งานของผู้ ใช้งานทุกกลุ่ม
ในการประเมินประสิทธิภาพของระบบทีน่ าำ เสนอ ผูว้ จิ ยั ได้แบงผลการประเมินของ
ระบบ ออกเปน 4 สวน คือ สวนที่ 1 เปนสวนตอประสานกับผู้ ใช้งาน (User Interface)
สวนที่ 2 คือ Mediator Level เปนสวนการทำางานที่มีการประมวลผล และการแปลง
ภาพตัวอยางหนาจอโปรแกรมประยุกตของงานวิจัย
ข้อมูลจากภาษาคอมพิวเตอร์ ให้เปนภาษาที่ผู้ ใช้งานสามารถอานและทำาความเข้าใจได้ สวนที่ 3 เปนระดับฐานข้อมูล (Database schema) และสวนที่ 4 ฟงก์ชันการทำางานของทั้งระบบ
เครื่องมือที่ใช้ ในการพัฒนา - ซอฟต์แวร์(Software) ที่ใช้ ในการพัฒนา แอนดรอยด์เอสดีเค (Android SDK), อีคลิปส์ (Eclipse), แซมป (XAMPP), มายเอสคิวแอล (Mysql), พีเอชพีมายแอดมิน
(PHPMyAdmin), เอสคิวไลท์ (Sqlite), เนตบีน (Netbeans) - ภาษาที่ใช้ ในการพัฒนา ภาษาจาวา (JAVA), ภาษาพีเอชพี (PHP), ภาษาเอสคิวแอล (SQL), ภาษาเอ็กเอ็มแอล (XML) ตัวอย่าง User
Interface ของงานวิจัย ระบบจัดการสถานที่น่าสนใจและการท่องเที่ยวในจังหวัดร้อยเอ็ด (Application for Attractions and Tourism guide around Roi-Et, AT101)

กิจกรรมเดน

จุ(TheลPamphlet
สารวิจof ัยResearch,
บริการถ
ายทอดเทคโนโลยี
Services, and Techonology Transfer)
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
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กิจกรรมการอบรมสร้างจิตสำานึกอนุรก
ั ษทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมและการ
บริหารจัดการขยะ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ดและชุมชนทองถิ่น
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 2 อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้กิจกรรมการอบรม
สร้างจิตสำานึกอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมและการบริหารจัดการขยะของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
และชุมชนท้องถิ่น (แบบออนไลน์) ภายใต้ โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดและชุมชนท้องถิน่ อย่างยัง่ ยืน ประจำาปีงบประมาณ 2564 โดยมี อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รวมจำานวน 83 คน เข้ารับการอบรม และได้รับเกียรติจาก นางสาวณพัฐอร ลือขุนทด นักวิชาการ
สิ่งแวดล้อมชำานาญการพิเศษ จากสำานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นวิทยากร โดยภาพรวม
ผู้เข้าร่วม มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 93.60 ส่งผลทำาให้ 1. ผู้เข้าอบรม มีความรู้ความเข้าใจ
มีจิตอาสาในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม (ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ หลัง การอบรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.68 ) 2. มหาวิทยาลัยฯ เป็นสถาบันอนุรกั ษ์ธรรมชาติและสภาพแวดล้อม (สามารถนำาความรู้ ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้ มีคา่ เฉลีย่
เท่ากับ 4.58) และ 3. คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีสว่ นร่วมในการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสภาพแวดล้อม ร่วมบริหารจัดการขยะ และร่วมเป็นเครือข่ายในการอนุรักษ์ ฟนฟู สภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยฯ และ
ชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (มีความมั่นใจและสามารถนำาความรู้ที่ ได้รับไปใช้ ได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.71)
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การประชุมการติดตามและประเมินผลการดำาเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคม
ระดับรายตำาบลแบบบูรณาการ “มหาวิทยาลัยสูตำาบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ” (U2T)

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 เวลาประมาณ 09.09 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมการติดตามและประเมินผลการดำาเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมระดับรายตำาบลแบบบูรณาการ “มหาวิทยาลัยสูตำาบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ” (U2T) แบบออนไลน์ผ่าน Zoom
Meeting ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์สมพร โพธินาม ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด
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บริการถ
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สร้างขวัญและกำาลังใจในการแขงขันโครงการ Museum Pool
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้นำานักศึกษาและคณาจารย์ที่ควบคุมทีม เข้าพบท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิ
พันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่อสร้างขวัญและกำาลังใจในการแข่งขันโครงการ Museum Pool ในวันพุธ
ที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันที่มีบทบาทสำาคัญ ในการผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ
มีสมรรถนะ และเป็นสถาบันหลักที่บูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ มี
พันธกิจผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และ
น้อมนำาแนวพระราชดำาริสู่การปฏิบัติ และมีจุดแข็ง ทำางานใกล้ชิดกับชุมชนและสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดเป็น
รูปธรรม และมีความเป็นเลิศในหลายๆ ด้าน เช่น ด้านการสอนและให้ความรู้แก่ชุมชน การทำางานได้จริง ความรักถิ่นฐาน และ
ทีส่ าำ คัญมีความรูค้ วามเข้าใจด้านภูมศิ าสตร์ของตน โดยปจจุบนั ประเทศไทยยังอยู่ในขัน้ เริม่ ต้นของการรวบรวมข้อมูล ยังมีบคุ ลากร
ผู้เชี่ยวชาญ เครื่องมือ และการบูรณาการข้อมูลที่จำากัด ถือเป็นช่องว่างสำาคัญที่ต้องเร่งพัฒนา

		
		

ประมวลภาพข่าว

ประชุมคณะกรรมการประจำ�สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ครั้งที่ 1/2564

สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ร้ อ ยเอ็ ด
ได้ จั ด ประชุ ม คณะกรรมการประจำ � สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2564 ในวันศุกร์ที่ 13
สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัย
และพัฒนา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหา
วชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และผ่านระบบออนไลน์
โปรแกรม ZOOM เพื่อให้การบริหารงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเป็นไปด้วยความเรียบร้อยก่อให้เกิด
ผลดีต่อทางราชการ และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด ว่าด้วย คณะกรรมการประจำ�สถาบัน สำ�นัก ส่วนราชการ
หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2564
มีอำ�นาจและหน้าที่ กำ�หนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของสถาบัน สำ�นัก ให้สอดคล้องกับนโยบาย และแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย
ส่งเสริม สนับสนุนและแสวงหาวิธีการเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าของสถาบัน ตลอดจนปฏิบัติภารกิจร่วมกันกับหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและ
เอกชน ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำ�เนินงานของสถาบัน พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการจัดระบบบริหารงานของสถาบัน
พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายประจำ�ปี รวมถึงการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยที่อยู่ในความดูแล
ของสถาบัน พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการออกระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวกับการบริหาร และดำ�เนินงานของสถาบัน แต่งตั้งคณะ
อนุกรรมการ หรือบุคคลหนึง่ บุคคลใดเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็น ในเรื่องหนึง่ เรื่องใด หรือมอบหมายให้ปฏิบัตกิ ารอย่างหนึง่ อย่างใด
อันอยู่ในอำ�นาจและหน้าทีข่ องคณะกรรมการ ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ นื่ เกีย่ วกับกิจการของสถาบัน สำ�นักทีม่ ไิ ด้ระบุให้เป็นหน้าทีข่ องผู้ ใดเป็นการเฉพาะ
		

โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำ�ปีการศึกษา 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ดำ�เนิน
โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจำ�ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 18
สิงหาคม 2564 วงรอบตั้งแต่ 1 มิถุนายน
พ.ศ. 2563 ถึง 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
พบว่า จากรายงานผลการประเมินตนเอง
(SAR : Self-Assessment Report) ของ
สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด ประจำ�ปีการศึกษา 2563 มีผล
การประเมินตนเองอยู่ในระดับดีมาก คะแนน
เฉลี่ย 5.00 เฉลี่ยตามเกณฑ์การประเมิน 2 องค์ประกอบ จำ�นวน 7 ตัวบ่งชี้ ตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำ�ปี
การศึกษา 2562 หน่วยงานเทียบเท่าคณะ เมื่อพิจารณาผลการประเมินรายองค์ประกอบ มีผลคะแนนดังนี้ องค์ประกอบที่ 1 การบริหาร
จัดการ โดยรวมมีผลการประเมินระดับดีมาก (คะแนนเฉลีย่ 5.00 คะแนน) มี 5 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย ตัวบ่งชีท้ ี่ 1.1 การพัฒนาแผน มีผลการ
ประเมินระดับดีมาก (คะแนนเฉลี่ย 5.00) ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 การพัฒนาบุคลากร มีผลการประเมินระดับดีมาก (คะแนนเฉลี่ย 5.00) ตัวบ่งชี้ที่
1.3 ระบบกลไกการใช้งบประมาณ มีผลการประเมินระดับดีมาก (คะแนนเฉลี่ย 5.00) ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ภาวะผู้นำ�ของผู้บริหารหน่วยงาน มีผล
การประเมินระดับดีมาก (คะแนนเฉลี่ย 5.00) และตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การพัฒนาหน่วยงานสู่หน่วยงานแห่งการเรียนรู้ มีผลการประเมินระดับ
ดี (คะแนนเฉลี่ย 4.00) องค์ประกอบที่ 2 การพัฒนาตามพันธกิจของหน่วยงาน โดยรวมมีผลการประเมินระดับดีมาก (คะแนนเฉลี่ย 5.00
คะแนน) มี 2 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 กระบวนการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการหน่วยงานเทียบเท่า
มีผลการประเมินระดับดีมาก (คะแนนเฉลี่ย 5.00) ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มีผลการประเมิน
ระดับดีมาก (คะแนนเฉลี่ย 5.00)

