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ฉบับที่ 4 ปที่ 1 ประจำเดือนมีนาคม 2556 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ปรับแกประกาศกองทุนสนับสนุนการวิจัย
 ตามที่สถานบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน กำหนดจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ครั้งที่ 1/2556 ในวันจันทรที่ 25 มีนาคม 2556 ณ หองประชุมแคแดง
อาคารสำนักงานอธกิารบดี ศูนยกลางมหาวิทยาลัยฯ โดยคณะกรรมการบรหิาร
กองทุนสนับสนุนการวิจัย มีมติใหปรับแกประกาศ จำนวน 2 ฉบับ ดังนี้
 1. ประกาศเรื่อง หลักเกณฑการใหเงินอุดหนุนบุคลากรเพื่อไปเสนอ
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 (ประกาศใชเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556 
มีผลบังใชตั้งแตวันที่ 25 มีนาคม 2556)
 2. ประกาศ เรื่อง เกณฑและอัตราการจายเงินสนับสนุนการตีพิมพ
บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ พ.ศ. 2556
(ประกาศใชเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 25 มีนาคม 2556)
 สามารถดูรายละเอียดไดที่ http://ird.rmuti.ac.th/newweb/pr/ 
index.php?s=pr_capital

ขอเชิญสงบทความเพื่อตีพิมพ
ลงในวารสารวิชาการ มทร.อีสาน 
ฉบับบัณฑิตศึกษา
 มหาว ิทยาล ัย เทคโนโลย ี 

ราชมงคลอีสาน มีนโยบายสนับสนุน 

และสงเสริมบุคลากรที ่กำลังศึกษา  
ในระดับปริญญาโทของ มทร.อีสาน โดย 

สงเสริมและสนับสนุนใหสงบทความ 
เพื่อพิจารณาสำหรับการตีพิมพในวารสาร 

วิชาการ มทร.อีสาน ฉบับบัณฑิตศึกษา 
ซึ่งจะออกในเดือน มกราคม - มิถุนายน 

2556 และเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 

2556 จึงขอเชิญชวนอาจารย บุคลากร 
และบัณฑิตศึกษา สงบทความเพื่อตีพิมพ 

ในวารสารดงักลาว โดยไมเสียคาใชจาย  การเผยแพรผลงานวิจัยการเผยแพรผลงานวิจัย

ประกาศประกาศ
ั
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โครงการ “มหกรรมงานวิจัยสวนภูมิภาค” (Regional  Research
Expo) ครั้งที่ 1
 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
ดำเนินการจัดโครงการ “มหกรรมงานวิจัย สวนภูมิภาค” (Regional Research 
Expo) ครั้งที่ 1 ระหวางวันที่ 13 - 15 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมเซ็นทารา 
โฮเต็ล แอนด คอนเวนชั่น เซ็นเตอร จังหวัดขอนแกน โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อเปนเวทีในการแสดงผลงานวิจัยและกิจกรรมวิจัยจากความรวมมือของ
เครือขายระบบวิจัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสูการใชประโยชนในเวทีระดับ
ภูมิภาค และเพื่อเปนการเตรียมความพรอมสูการจัดงาน “การนำเสนอผลงาน
วิจัยแหงชาติ 2556” (Thailand Research Expo 2013) ของสำนักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติและเครือขายในระบบวิจัย 
 นอกจากนี้ ยังไดรับ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การนำเสนอผลงาน
ภาคนิทรรศการ “มหกรรมงานวิจัยสวนภูมิภาค” (Regional Research Expo) 
ครั้งที่ 1 ระหวางวันที่ 13 - 15 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมเซ็นทารา โฮเต็ล แอนด 
คอนเวนชั่น เซ็นเตอร จังหวัดขอนแกน จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 

โครงการทศิทางการวจิัยของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน โครงการทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

การเผยแพรองคความรูการเผยแพรองคความรู

     
 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย  (โครงการพัฒนาคุณภาพการจัด 
การเรียนการสอน : การวิเคราะห สังเคราะห และเขียนขอเสนอโครงการวิจัย) 
ระหวางวันที่ 18 – 19 มีนาคม 2556 ณ หองประชุมมรกตอีสาน ชั้น 5 อาคาร 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนยกลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลอีสาน โดยมีวัตถุประสงค เพื่อใหผูเขารวมโครงการมีความรู ความเขาใจ 
เกี่ยวกับหลักการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การออกแบบ การวิจัยทดลอง 
การวิจัยกึ่งทดลอง และสามารถพัฒนาขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุน 
การวิจัยจากมหาวิทยาลัยฯ ดวย โดยในการจัดโครงการไดรับเกียรติจาก รศ.ดร. 
สุพักตร พิบูลย ใหเกียรติเปนวิทยากรในโครงการดังกลาว

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน : การวิเคราะห สังเคราะห และเขียนขอเสนอโครงการวิจัย

เทคนิคการสนบัสนุนการทำวจิัยชุมชนใหประสบผลสำเรจ็
 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.อีสาน ไดจัดทำโครงการกลไกขับเคลื่อน
หมูบานราชมงคลอีสาน ระหวางวันที่ 20 - 21 มีนาคม 2556 ณบานโนนเขวา 
ต.หัวฝาย กิ่ง อ.แคนดง จ.บุรีรัมย โดยมีปราชญชาวบาน คือ พอคำเดื่อง ภาษี 
และอาจารยวีรยุทธ ศรีเลอจันทร ซึ่งเปนผูมีความรูและประสบการณโดยตรง
มารวมแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางนักวิจัยที่สนใจทำงานวิจัยรวมกับชุมชน หัวหนา
โครงการหมูบานราชมงคลอีสาน  มีการรวบรวมความรูดานเทคนิคการสนับสนุน
การทำวิจัยชุมชนใหประสบผลสำเร็จทั้ง 3 ประเด็นหลักๆ ดังนี้
 1) คัดเลือกหมูบาน ประกอบดวย การสำรวจหมูบาน การรองขอ 
จากชุมชน และมีการศึกษาบริบทของชุมชนเบื้องตน
 2) คุณสมบัติทีมงานดำเนินโครงการ ประกอบดวย การมีความรู ประสบการณดานงานพัฒนาชุมชน หรือวิจัยชุมชน 
มีจิตอาสา เสียสละทุมเท มีมนุษยสัมพันธ (ประสานงาน ทำงานรวมกัน ทำงานเปนทีม) มีความหลากหลายสาขา และมีความเปนผูนำ
 3) กระบวนการพัฒนาหมูบานอยางยั่งยืน ประกอบดวย ขั้นตอนที่ 1 เขาใจ เขาใจอยางรูแจงเห็นจริง ทำความเขาใจ (ผูนำ 
วิเคราะหชุมชน เขาใจชุมชน) ขั้นตอนที่ 2 เขาถึง ไวใจ เชื่อถือ เชื่อมั่น กระบวนการมีสวนรวม (คิด วางแผน ดำเนินการ ประเมินผล)
และ ขั้นตอนที่ 3 พัฒนา ทำตามแผน ประเมินผล (ดีขึ้น มากขึ้น ยั่งยืน)

     
 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
ดำเนินการจัดโครงการทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
กิจกรรมที่ 1 การทบทวนและปรับปรุงกรอบระเบียบการบริหารงานวิจัยของมหา- 
วิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วันที่ 8 มีนาคม 2556 ณ หองประชุมมรกตอีสาน 
(ชั้น 5) อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนยกลาง มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยมีวัตถปุระสงคระดมความคิด เพื่อทบทวนและ 
ปรับปรุงกรอบระเบียบการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
และทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เพื่อใหเกิดความ 
สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

กิจกรรมที่ 1 การทบทวนและปรับปรุงกรอบระเบียบการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
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