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บรรณาธิการแถลง
จุลสารวิจัยบริการถายทอดเทคโนโลยี (The Pamphlet of Research, Services, and Technology Transfer)
ปที่ 4 ฉบับที่ 3 (ประจําเดือนเมษายน - มิถุนายน 2562) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด จัดพิมพเพ�อ
เปนส�อกลางในการเผยแพรความรูและวิทยาการตาง ๆ ในรูปแบบของจุลสาร มีวัตถุประสงคเพ�อเผยแพรผลงานวิจัย กิจกรรม
ตาง ๆ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งการพัฒนาดานการวิจัยและการบริการวิชาการถือเปนพันธกิจหลักที่ทางสถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ดไดมีการขับเคล�อนใหเกิดการพัฒนาดานงานวิจัย การบริการวิชาการ และการถายทอดเทคโนโลยีของนัก
วิจัยไปสูชุมชนทองถิ่น ประเทศชาติตอไป
จุลสารฉบับนี้ ไดนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับการพัฒนางานวิจัยไปสูการพัฒนาชุมชนทองถิ่นใหเกิดการเปลี่ยนแปลงหลากหลาย
รูปแบบ พรอมทั้งนําเสนอผลงานวิจัยและกิจกรรมตาง ๆ ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาไดดําเนินการที่ผานมา เพ�อนําเสนอขอมูลและ
การประชาสัมพันธเผยแพรผลงานออกสูชุมชนและสาธารณะตอไป
สุดทายนี้ หากทานผูอานมีคําแนะนําเกี่ยวกับจุลสารวิจัยบริการถายทอดเทคโนโลยี (The Pamphlet of Research,
Services, and Technology Transfer) กรุณาสงคําแนะนําของทานมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด เพ�อ
จะไดนําคําแนะนําของทานไปปรับปรุงแก ไขเนื้อหาของจุลสาร ในฉบับตอไป
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ประจําปงบประมาณ 2562
- โครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการงานวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
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- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เน�องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562
- รวมจัดนิทรรศการ ในวันสิ่งแวดลอมโลก วันที่ 5 มิถุนายน 2562
- การประชุมประจําประหวาง ผูประสานงานระบบ NRMS ของหน�วยงานภาครัฐและเจาหนาที่ วช. ประจําป 2562
- รวมโครงการสัมมนาเครือขายองคกรการเรียนรูเพ�อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา (Mini_UKM) ครั้งที่ 21

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 : ผูชวยศาตราจารย กร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
บรรณาธิการ
: ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห, ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชาญณรงค วิเศษสัตย, อาจารยนิธินาถ อุดมสันต,
อาจารยบุญชวง ศรีธรราษฏร, อาจารยสุภิมล บุญพอก
ผูผลิต
: ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห, ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชาญณรงค วิเศษสัตย, อาจารยสุภิมล บุญพอก,
นางสาวณิชากมล ศรีอาราม, นางยุพเรศน ประทีป ณ ถลาง, นางสาวพรทิวา สารจันทร, นายประจิตร ประเสริฐสังข
และนางสาวลัดดา คุณหงส
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มหกรรมงานวิจัยแหงชาติ Thailand Research Expo 2019

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ไดรวมจัดนิทรรศการและแสดงผลงานวิจัย
(Thailand Research Expo 2019) ระหวางวันที่ 7 - 10 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเช็นทาราแกรนด และบางกอกคอนเวน
ชันเช็นเตอร เช็นทรัลเวิลด กรุงเทพฯ นําโดย อาจารย ดร.การุณ พงศศาสตร รองรองอธิการบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชาญณรงค วิเศษสัตย รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และอาจารย นักวิจัย เจาหนาที่
ประจําสถาบันวิจัย แสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพ�อตอบโจทยสังคมเกษตรกรรมสมัยใหม โดยมีงานวิจัย 5 เร�องที่ ไดรวม
จัดนิทรรศการคือ ➊. ผลของสายพันธุขาวพื้นเมืองหมูบานทามวง อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด ตอการเจริญของดอกเห็ด
ถั่งเชาสีทอง โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรชัย รัตนสุข ➋. การพัฒนารูปแบบการอนุรักษสิ่งแวดลอมของประชาชนใน
เขตจังหวัดรอยเอ็ดเพ�อลดภาวะโลกรอน โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห ➌. การรวบรวมขอมูลภูมิปญญา
กลุมชาติพันธุเพ�อการอนุรักษและใชประโยชนยางนาตามภูมิปญญาอีสาน โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัญญรินทร สมพร
➍. บิวตี้ฟลูโรสเซล (ผลิตภัณฑความงามจากกระเจี๊ยบ) โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.กนกกรณ ศิริทิพย ➎. ความหลากหลาย
ทางชีวภาพระดับชนิดและการใชประโยชนของไมตน ในเขตปาชุมชนโคกกุง โดย ผูช ว ยศาสตราจารย ดร.เอือ้ มพร จันทรสองดวง
ทั้งนี้ยังมีงานวิจัยและนวัตกรรมเกี่ยวกับการเกษตรสมัยใหม การพัฒนาเทคโนโลยี เคร�องจักรกลทางการเกษตร เทคโนโลยี
ติดตามและคาดการณปริมาณและคุณภาพผลผลิต เทคโนโลยีเซนเซอรและโรงเรือนอัจฉริยะ เทคโนโลยีตรวจวัดสารตกคาง
และสารพิษ การตรวจสอบโรคพืชและโรคสัตว การวิจัยตนแบบสายพันธุพืชเศรษฐกิจลักษณะพิเศษ และการปรับปรุงพันธุพืช
และสัตว ใหมีคุณสมบัติตามความตองการของตลาดหรือเพ�ออุตสาหกรรมเฉพาะและอ�น ๆ อีกมากมาย

ขาวประชาสัมพันธ
▼

เชิญชวนเขารวมการฝกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัยตาง ๆ ในป 2562 ดังนี้ ➊. เทคนิค

การเขียนขอเสนอโครงการวิจยั และชุดโครงการวิจยั หรือแผนงานวิจยั ดานนวัตกรรมเพ�อให ไดรบั ทุน วันที่ 22-23 สิงหาคม
2562 ➋. การอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร การวิจยั เชิงคุณภาพ วันที่ 4-5-6 กันยายน 2562 3. เทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการ
เพ�อตีพิมพ ในวารสารนานาชาติ วันที่ 10 -11 กันยายน 2562 4.วิธีการวิจัยทางสังคมศาสตรแบบผสม (MIXED METHOD)
วันที่ 17-18 กันยายน 2562 ทุกหลักสูตรอบรม ณ สํานักงานการวิจัยแหงชาติ อาคาร วช.1 ชั้น 1 หองประชุมศาสตราจารย
ดร.สงา สรรพศรี และเก็บคาลงทะเบียนในการอบรมแตละหลักสูตร สมัครเขาอบรมไดที่ “สมาคมสงเสริมการวิจัย” หรือ
www.rpa.or.th
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ผลงานวิจัยสูการใชประโยชน

การพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการผลิตพิมพสบูสูชุมชน กลุมเกษตรกร
หมูบานทามวง ตําบลทามวง อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด

ผูชวยศาสตราจารย ดร.กนกกรณ ศิริทิพย และอาจารยรชยา พรมวงศ
จากปญหาราคาที่ผันผวนของยางพารา และยางพาราลนตลาด เปน
ปญหาสําคัญระดับชาติที่ทําใหนักวิจัยทําการหาทางแก ไขปญหา เชน การเพิ่ม
มูลคาของยางพารา โดยการแปรรูปยางพาราใหเปนสินคาชนิดอ�น เชน รองเทา
ทีน่ อน ของเลนเด็ก หรืออุปกรณอน� ๆ ทีม่ ยี างพาราเปนสวนประกอบ ซึง่ ในงานวิจยั
นี้ สนใจที่จะนํายางพารามาแปรรูป เพ�อทําเปนแมพิมพสําหรับทําสบู สบูนอกจาก
จะเปนของใช ในครัวเรือนแลว ยังเปนสินคา OTOP ของแตละชุมชนอีกดวย และ
หากกลุมเกษตรกรสามารถผลิตพิมพสบูจากยางพาราได จะสามารถลดตนทุน
การผลิต และเพิม่ ศักยภาพทางเศรษฐกิจในระดับฐานรากในการแขงขันทางการตลาด
ไดเปนอยางดี งานวิจยั นีเ้ ปนการศึกษาหาวิธกี ารขึน้ รูปพิมพสบู โดยใชยางพารา
3 วิธี คือ เพิ่มจํานวนชั้นของน้ํายางพารา 10 ชั้น 20 ชั้น และ 40 ชั้น พบวา
ใหความหนาของพิมพยางพาราที่ 1.5 มิลลิเมตร 2.0 มิลลิเมตร และ 3.5 มิลลิเมตร
ตามลําดับ เม�อนําไปทดสอบการใชงาน พบวา พิมพที่ ไดจากการเตรียมโดยวิธีที่ 1
และวิธที ี่ 2 ลักษณะของพิมพยางพารามีความหนาไมเพียงพอทีจ่ ะนํามาผลิตสบูไ ด
โดยการเตรียมจากวิธที ี่ 3 มีความหนาถึง 3.5 มิลลิเมตร ซึง่ มีมาตรฐานเทียบเทากับ
พิมพซิลิโคน และสามารถนํามาผลิตสบูได โดยมีรูปลักษณที่สวยงามเทียบเทากับ
สบูที่ผลิตจากพิมพซิลิโคนในทองตลาด ในขณะเดียวกันพิมพที่ทําจากยางพารา
พบวา พิมพมีอายุการใชงานไดมากกวา 12 เดือน

แนวทางในการพัฒนาภูมิปญญาในการจัดทําบัญชีตนทุนของประชาชน
อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด

อาจารยลลิตา พิมทา
ประชาชน กลุม อาชีพ และวิสากิจชุมชนในอําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด ใชวธิ ี
การจัดทําบัญชีอยางงาย คือ จัดทําบัญชีตามแบบฟอรมรายรับ – รายจาย และหายอด
คงเหลือ คํานวณตนทุนอยางงาย แตไมไดจดั ทํางบการเงิน ซึง่ สวนใหญเคยมีประสบการณ
ในการจัดทําบัญชีรายรับรายจาย และบัญชีตน ทุนประกอบอาชีพ (คิดเปนรอยละ 54.70)
มีความคิดเห็นวาการจัดทําบัญชีรายรับ – รายจาย และบัญชีตนทุนประกอบอาชีพ
มีความจําเปน (คิดเปนรอยละ 98.70) แตมีปญหาและอุปสรรค คือ ขาดแรงงจูงใจ
ในการจัดทําบัญชี (คิดเปนรอยละ 68.20) และมีความตองการใหหน�วยงานของรัฐอบรม
ใหความรูเร�องการจัดทําบัญชีรายรับ – รายจาย และบัญชีตนทุนประกอบอาชีพเพ�อให
สามารถนําความรู ไปปฏิบัติจริงได (คิดเปนรอยละ 56.00) ผูวิจัยจึงไดจัดอบรมเชิงปฏิบัติ
การและศึกษารูปแบบการจัดทําบัญชีรายรับ – รายจาย และบัญชีตน ทุนประกอบอาชีพ และ
ใหกลุม ตัวอยางนําความรูท ี่ ไดรบั ไปทดลองจัดทําบัญชี หลังจากนัน้ จึงติดตามและประเมินผล
พบวา ตัวแทนประชาชน กลุมอาชีพ และวิสาหกิจชุมชน มีพื้นฐานความรูการจัดทํา
บัญชีอยางงายอยู ในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 2.78) มีความพึงพอใจโครงการอบรม
การจัดทําบัญชีรายรับรายจาย และบัญชีตน ทุนประกอบอาชีพอยูในระดับพอใจมาก (คาเฉลีย่ 4.17) มีความคิดเห็นวาสามารถนําความรูท ี่ ไดรบั จากการอบรมไปฝกปฏิบตั ิ
การไดจริงอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.22) ซึ่งดานที่มีระดับความคิดเห็นสูงสุดที่สามารถนําความรู ไปทดลองใช ไดจริงคือ ดานการจัดทําบัญชีตนทุนประกอบอาชีพ
(คาเฉลีย่ 3.23) และจากการตรวจสอบความถูกตองของการบันทึกบัญชีตามสมุดบัญชีรายรับ – รายจายในครัวเรือน และสมุดบัญชีตน ทุนประกอบอาชีพ สามารถคํานวณ
กําไร-ขาดทุน (รายได – คาใชจาย) จากการประกอบอาชีพไดถูกตองมากที่สุด (คิดเปนรอยละ 68.33) และนําเอกสารทางบัญชี ขอมูลทางการเงิน ที่ ไดจากการทดลอง
มาทําการวิเคราะหปรับปรุงแก ไขจนไดคูมือบัญชีตนทุนประกอบอาชีพ (ฉบับประชาชนเรียนรูอยางงาย) สําหรับใชเปนแนวทางในการพัฒนาภูมิปญญาในการจัดทํา
บัญชีตนทุนประกอบอาชีพของชุมชน
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โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ
OTOP โดยเครือขายองคความรู KBO

โครงการศึกษาดูงานการบริหาร
จัดการงานวิจัย สถาบันวิจัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ไดดําเนินการ
จัดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ (OTOP โดยเครือขายองคความรู KBO จังหวัด
รอยเอ็ด ประจําปงบประมาณ 2562 และมีการจัดกิจกรรม 3 กิจกรรมดังนี้ กิจกรรมที่ 1
การระดมความคิดเห็น (Focus Group) สําหรับกลุม ผูผ ลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ
สินคาโอทอป (OTOP) จังหวัดรอยเอ็ด วัตถุประสงค ในการจัดโครงการครั้งนี้
เพ�อระดมความคิดเห็นของกลุมผูผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑสินคาโอทอป (OTOP)
จังหวัดรอยเอ็ดใหมีคุณภาพ กลุมเปาหมาย ไดแก ผูผลิต ผูประกอบการ OTOP
จํานวน 10 กลุม/ผลิตภัณฑ วิทยากร และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
รวมทัง้ สิน้ จํานวน 25 คน ระยะเวลาในการดําเนินงาน วันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา
08.30 – 12.00 น. ณ หองประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รอยเอ็ด กิจกรรมที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑสินคาโอทอป
(OTOP) และเร�องราว (Story) ของผลิตภัณฑ จังหวัดรอยเอ็ด วัตถุประสงค
ในการจัดโครงการครั้งนี้เพ�ออบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑสินคาโอ
ทอป (OTOP) และเร�องราว (Story) ของผลิตภัณฑ ของกลุมผูผลิตและพัฒนา
ผลิตภัณฑสินคาโอทอป (OTOP) จังหวัดรอยเอ็ด ใหมีคุณภาพกลุมเปาหมาย
ไดแก ผูผลิต ผูประกอบการ OTOP จํานวน 10 กลุม/ผลิตภัณฑ วิทยากร
และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด รวมทั้งสิ้นจํานวน 50 คน ระยะเวลา
ในการดําเนินงาน วันที่ 17 เมษายน 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ หองประดับแกว
โรงแรมเพชรรัชตการเดน จังหวัดรอยเอ็ด ประธานในพิธี ไดรับเกียรติจาก
รองอธิการบดีฝา ยวิจยั และวิเทศสัมพันธ มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด มาเปนประธาน
ในพิธีเปดโครงการ คือ อาจารย ดร.การุณ พงศศาสตร รองอธิการบดีฝายวิจัย
และวิเทศสัมพันธ กิจกรรมที่ 3 การคัดเลือกผลิตภัณฑสําหรับกลุมผูผลิต
และพัฒนาผลิตภัณฑสินคาโอทอป (OTOP) จังหวัดรอยเอ็ด กลุมเปาหมาย
ในการจัดกิจกรรมครัง้ นีป้ ระกอบดวย ผูผ ลิต ผูป ระกอบการ OTOP จํานวน 10 กลุม /
ผลิตภัณฑ วิทยากร และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด รวมทั้งสิ้น จํานวน
50 คน ณ หองประดับแกว โรงแรมเพชรรัชตการเดน จังหวัดรอยเอ็ด ระยะเวลา
ในการดําเนินการจัดกิจกรรม ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ผลการคัดเลือกผลิตภัณฑ โอทอป (OTOP) จังหวัดรอยเอ็ด จาก 10 ผลิตภัณฑ
ไดแก โหวด ซึ่งเปนผลิตภัณฑ โอทอป (OTOP) ของจังหวัดรอยเอ็ดที่จะไปนําเสนอ
และเปนตัวแทนของจังหวัดรอยเอ็ดในการประกวดตอไป

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ศึกษา
ดูงานดานการวิจัยและการบริการวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณี และ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ระหวางวันที่
7-10 พฤษภาคม 2562 นําทีมโดย ผูช ว ยศาสตราจารย ดร.ศักดิศ์ รี สืบสิงห
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และผูชวยศาสตราจารย ดร.ชาญ
ณรงค วิเศษสัตย รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา บุคลากร
และเจาหนาที่ประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
เขาศึกษาดูงาน ดานการบริหารจัดการงานวิจัย ณ สถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี และเวลา ๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
เขาศึกษาดูงาน ดานวิจัยและนวัตกรรม ณ สํานักพัฒนานวัตกรรม
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ขอขอบพระคุณความรูที่มอบให
และการตอนรับทีแ่ สนอบอุน ประเด็นดีดีในการเรียนรู 1) การขอลิขสิทธิ์
ผลงานวิจัย ประเภท “วรรณกรรม” 2) การปดเลมวิจัย : สงเลม
Full text, CD, ลิขสิทธิ์ (วรรณกรรม), ตอบรับการตีพิมพบทความ
วิจัย, Paper สังเคราะหงานวิจัยเพ�อเผยแพรงาน 3) การใช โปรแกรม
ขัคราวิสุทธิ์ ตรวจซ้ํางานวิจัย ยอมรับอยูที่ 30% ใชความรวมมือกับ
จุฬาฯ 4) จริยธรรมการวิจัย 5) อ�น ๆ อีกหลายอยางที่น�าสนใจ

จังหวัดรอยเอ็ด ประจําปงบประมาณ 2562
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โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตขาวหอมมะลิทุงกุลารองไห
สูมาตรฐานเกษตรอินทรีย

กิจกรรมที่ 2 สนับสนุนการยกระดับการผลิตขาวหอมมะลิอินทรียตามมาตรฐานเพ�อการแขงขัน
กิจกรรมที่ 2.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการในการยกระดับการผลิตขาวหอมมะลิ
อินทรียตามมาตรฐานรับรองและสรางเครือขายการพัฒนา
สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด จัดอบรมเชิงปฏิบตั ิ
การการยกระดับการผลิตขาวหอมมะลิอินทรียตามมาตรฐานรับรองและสราง
เครือขายการพัฒนา ระหวางวันที่ 3-4 เมษายน พ.ศ. 2562 ณ หองประดับฟา และ
หองประดับดาว โรงแรมเพชรรัชตการเดน จังหวัดรอยเอ็ด ซึ่งมีผูเขารวมโครงการ
เปนเกษตรกรผูปลูกขาวหอมมะลิ จังหวัดรอยเอ็ด จํานวน 6 อําเภอ ประกอบ
ดวย อําเภอเกษตรวิสยั อําเภอโพนทราย และอําเภอปทุมรัตต อําเภอสุวรรณภูมิ
อําเภอหนองฮี และอําเภอพนมไพร จํานวนรวมทั้งสิ้น 400 คน วิทยากร ไดแก
นางสุกัลยา รัตนศรีวงษ เจาพนักงานการเกษตร ระดับชํานาญงาน จากศูนยวิจัย
และพัฒนาการเกษตรรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด และดร.รณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล
ผูจัดการสหกรณเกษตรอินทรียรอยเอ็ด จํากัด วิธีดําเนินการ คือ อบรมใหความรู
การพัฒนาศักยภาพการผลิตขาวหอมมะลิให ไดมาตรฐานอินทรียการผลิตขาวหอม
มะลิอินทรียตามมาตรฐานรับรอง การพัฒนาศักยภาพการผลิตขาวหอมมะลิให ได
มาตรฐานอินทรียสากล สรุปผลการดําเนินการ พบวา กลุมเปาหมายที่เขารวม
โครงการ ไดแก เกษตรกรผูปลูกขาวหอมมะลิ อําเภอเกษตรวิสัย อําเภอโพนทราย
อําเภอปทุมรัตต อําเภอสุวรรณภูมิ อําเภอหนองฮี และอําเภอพนมไพร จังหวัดรอยเอ็ด
จํานวนรวมทั้งสิ้น 391 คน คิดเปนรอยละ 97.75 และมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจ
อยู ในระดับพอใจมาก คิดเปนรอยละ 86.60 เม�อพิจารณาเปนรายดาน พบวา
ความพึงพอใจในวิทยากรมากที่สุด รองลงมาคือ ประโยชนที่ ไดรับจากการเขารวม
โครงการ ความพึงพอใจในบริการ ความพึงพอใจในการจัดโครงการ ตามลําดับ
กิจกรรมที่ 2.2 ศึกษาดูงานดานการผลิตและการตลาดขาวหอมมะลิอินทรีย
สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ดําเนินการศึกษา
ดูงานดานการผลิตและการตลาดขาวหอมมะลิอินทรีย โดยนําเกษตรกรและ
กลุมวิสาหกิจในเขตพื้นที่อําเภอเกษตรวิสัย อําเภอโพนทราย อําเภอปทุมรัตต
อําเภอสุวรรณภูมิ อําเภอหนองฮี และอําเภอพนมไพร จังหวัดรอยเอ็ด รุนที่ 1
ระหวางวันที่ 8-10 เมษายน พ.ศ. 2562 รุนที่ 2 ระหวางวันที่ 23-25 เมษายน
พ.ศ. 2562 เขาศึกษาดูงานดานการผลิตและการตลาดขาวหอมมะลิอินทรีย
ณ กลุมวิสาหกิจชุมชน ศูนยขาวชุมชนบานอุมแสง (เกษตรทิพย) ตําบลดู
อําเภอราศีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
การเกษตร ตําบลนาหนองไผ อําเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรนิ ทร และศูนยเรียนรูก าร
เกษตรอทิตยาทร ซแรยอทิตยา อําเภอเมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทร
กิจกรรมที่ 2.3 รวมจัดนิทรรศการแสดงผลิตภัณฑจากขาวหอมมะลิทงุ กุลารองไห
ณ ลาน R-Square โรบินสัน จังหวัดสุรินทร
สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด เขารวมพิธลี งนาม
บันทึกขอตก (MOU) ความรวมมือทางวิชาการ ระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏ
5 แหง ไดแก มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏรอยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ และมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
รวมกิจกรรมการเสวนา ในหัวขอ “การยกระดับกลุมผูผลิตขาวหอมมะลิทุงกุลา
รองไหสมู าตรฐานสินคาเกษตรอยางครบวงจร” กับตัวแทนเครือขายมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ และรวมจัดนิทรรศการแสดงผลิตภัณฑจากขาวหอมมะลิทุงกุลารองไห ภายใต
งานแสดงผลิตภัณฑจากขาวหอมมะลิทุงกุลารองไห เม�อวันที่ 28 เมษายน 2562
ณ ลาน R-SQUARE โรบินสันสุรินทร จังหวัดสุรินทร โดยนิทรรศการไดจัดแสดง
ผลิตภัณฑเคร�องด�มใบขาวหอมมะลิ ของกลุมวิสาหกิจชุมชนสงเสริมอาชีพบานเหมา
ตําบลสระคู อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด ซึง่ เปนการสงเสริมและเช�อมประสาน
ชองทางการตลาดของผลิตภัณฑจากขาวหอมมะลิ ใหกับเกษตรกรกลุมเปาหมาย

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

โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตขาวหอมมะลิทุงกุลารองไห
สูมาตรฐานเกษตรอินทรีย

กิจกรรมที่ 3 สนับสนุนการยกระดับและพัฒนาการแปรรูปสินคาจากขาวหอมมะลิอินทรียเพ�อสรางความไดเปรียบทางการตลาด
กิจกรรมที่ 3.1 การประชุมระดมความคิดเห็นเพ�อจัดทําแผนการ
พัฒนาผลิตภัณฑเพ�อเพิม่ มูลคาขาวหอมมะลิอนิ ทรียพ นื้ ทีจ่ งั หวัด
รอยเอ็ดในเขตพื้นที่ทุงกุลารองไห
สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ไดดาํ เนินการ
จัดทําแผนการพัฒนาผลิตภัณฑเพ�อเพิ่มมูลคาขาวหอมมะลิอินทรีย
พื้นที่จังหวัดรอยเอ็ดในเขตพื้นที่ทุงกุลารองไห ระหวางวันที่ 27
พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2562 สถานที่ดําเนินกิจกรรม
ไดแก กลุมเกษตรกร และกลุมวิสาหกิจชุมชนในอําเภอเกษตรวิสัย
อําเภอปทุมรัตต อําเภอสุวรรณภูมิ อําเภอพนมไพร อําเภอโพนทราย
และอําเภอหนองฮี จังหวัดรอยเอ็ด

กิจกรรมที่ 3.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับการ
พัฒนาการแปรรูปสินคาจากขาวหอมมะลิอินทรีย

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด จัดการอบรม
เชิงปฏิบัติการการยกระดับการพัฒนาการแปรรูปสินคาจากขาวหอมมะลิ
อิ น ทรี ย ระหวางวันที่ 12-13 มิถุนายน 2562 ณ หองโพนทอง โรงแรม
วันโอวันแกรนดรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด ซึ่งมีผูเขารวมโครงการเปนเกษตรกร
ผูปลูกขาวหอมมะลิ จังหวัดรอยเอ็ด จํานวน 6 อําเภอ ประกอบดวย อําเภอ
เกษตรวิสัย อําเภอโพนทราย และอําเภอปทุมรัตต อําเภอสุวรรณภูมิ อําเภอหน
องฮี และอําเภอพนมไพร จํานวนรวมทั้งสิ้น 400 คน วิทยากร ไดแก เภสัชกรธีรา
วุฒิ มีชาํ นาญ เภสัชกรชํานาญการ จากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดรอยเอ็ด และ
นางสุมนฑา เหลาชัย จากอารยะฟารม วิธีดําเนินการ คือ อบรมใหความรู
ความหมายของเคร�องหมาย อย. และความสําคัญ ขัน้ ตอนการขอเคร�องหมาย อย.
หลักฐานสําคัญสําหรับขอรับหนังสือรับรอง อย. การยกระดับการพัฒนาการแปรรูป
สินคาจากขาวหอมมะลิ การแปรรูปขาวหอมมะลิอินทรีย เปนผลิตภัณฑแปง
และผลิตภัณฑเสนกวยจั๊บ เพ�อการจําหน�ายอินทรีย และการตลาด

กิจกรรมที่ 3.3 ศึกษาดูงานดานการแปรรูปสินคาจากขาวหอม
มะลิอินทรียและการตลาด

สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ดําเนินการ
ศึกษาดูงานดานการแปรรูปสินคาจากขาวหอมมะลิอินทรีย และ
การตลาด โดยนําเกษตรกร และกลุมวิสาหกิจในเขตพื้นที่อําเภอ
เกษตรวิสยั อําเภอโพนทราย อําเภอปทุมรัตต อําเภอสุวรรณภูมิ อําเภอ
หนองฮี และอําเภอพนมไพร จังหวัดรอยเอ็ด รุนที่ 1 ระหวางวันที่
18-20 มิถุนายน พ.ศ. 2562 รุนที่ 2 ระหวางวันที่ 25-27 มิถุนายน พ.ศ.
2562 เขาศึกษาดูงานดานการแปรรูปสินคาจากขาวหอมมะลิอนิ ทรีย
และการตลาด ณ กลุมวิสาหกิจผลิตขาวฮางบานสุขสําราญ ตําบล
ฝงแดง อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู และศูนยการเรียนรู
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร ตําบลเชียงเพ็ง อําเภอ
กุดจับ จังหวัดอุดรธานี
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ประมวลภาพขาว
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เน�องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562
กิ จ กรรมเฉลิ ม พระเกี ย รติ เนื่ อ งในโอกาสพระราชพิ ธี บ รม
ราชาภิเษกพุทธศักราช 2562
สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดเขารวมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
เนื่ อ งในโอกาสพระราชพิ ธี บ รมราชาภิ เ ษกพุ ท ธศั ก ราช 2562
ในวันจันทรที่ 6 พฤษภาคม 2562 ณ อาคารหอประชุม 60 พรรษา
มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด

รวมจัดนิทรรศการ ในวันสิ่งแวดลอมโลก
เม�อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 ของทุกป เปนวันสิ่งแวดลอมโลก สถาบันวิจัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด นําโดย อาจารย ดร.การุณ พงศศาสตร
รองอธิการบดีฝา ยวิจยั และวิเทศสัมพันธ ผูช ว ยศาสตราจารย ดร.ชาญณรงค วิเศษสัตย
และเจาหนาที่ประจําสถาบันวิจัย ไดเขารวมจัดนิทรรศการ ในวันสิ่งแวดลอมโลก
โดยทางสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมจังหวัดรอยเอ็ดจัดขึน้ ณ บริเวณ
ชั้น 2 หนาศูนยอาหาร ศูนยการคาโรบินสันไลฟสไตลรอยเอ็ด นายวันชัย คงเกษม
ผูวาราชการจังหวัดรอยเอ็ด เปนประธาน เปดกิจกรรมวันสิ่งแวดลอมโลก ประจําป
พ.ศ. 2562 กิจกรรมประกอบดวย เร�องหยุดหมอกควันและอากาศพิษเพ�อคุณภาพชีวิต
และสิ่งแวดลอม

รวมการประชุมประจําประหวาง ผูประสานงานระบบ NRMS ของหนวยงานภาครัฐ
ระหวางวันที่ 29 - 31 พฤษภาคม 2562 นางสาวณิชากมล ศรีอาราม และ
นางสาวลัดดา คุณหงส เจาหนาที่ประจําสถาบันวิจัย ณ โรงแรมไมดา รีสอรท จังหวัด
กาญจนบุรี ไดเขารวมการประชุมประจําป ระหวางผูประสานงานระบบ NRMS
ของหน�วยงานภาครัฐ และเจาหนาที่ วช. ประจําป 2562 มีการเสวนาในหัวขอเร�อง “บทบาท
ของ วช. ภายใตกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม” โดย
ผูบริหาร วช. และผูทรงคุณวุฒิระบบ NRMS มีเปาหมายใหเครือขายวิจัยของระบบ
NRMS ไดมคี วามเขาใจถึงการเปลีย่ นผานบทบาทของ วช. ภายใตกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งการบริหารขอมูลการวิจัยใหมีคุณภาพดวย
ระบบ NRMS เพ�อเพิม่ ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศการวิจยั และนวัตกรรมของประเทศ

รวมโครงการสัมมนาเครือขายองคกรการเรียนรูเพ�อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา (Mini_UKM) ครั้งที่ 21
เม�อวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ พ.ศ. 2562 ณ หองคอมพิวเตอร
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด โดยมี นายทวี จงประเสริฐ รองผูว า ราชการ
จังหวัดรอยเอ็ด กลาวเปดงาน การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเกษตรกร
ยุคใหมและสรางคุณคากับขาวหอมมะลิในพื้นที่ทุงกุลารองไห (จังหวัด
มหาสารคาม จังหวัดรอยเอ็ด จังหวัดสุรินทร จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัด
ยโสธร) ดวยนวัตกรรมภูมิสารสนเทศ เพ�อการจัดการขาว โดยชุมชน
(G-Rice Thung Kula) จัดโดยสํานักงานพัฒนาเทคโลโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ รวมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด

