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สาร
จากอธิการบดี

	 รายงานประจำาปีฉบับน้ี	 จัดทำาขึ้นเพื่อเป็นรายงานผลการปฏิบัติงานของสถาบันวิจัยและ

พัฒนา	มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	ตามแผนปฏิบัติการประจำาปีงบประมาณ	๒๕๕๘	และเป็นการ

เผยแพร่ผลการดำาเนินงาน	 ในด้านการวิจัย	 และด้านการบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัย	

ซึ่งสะท้อนให้เห็นศักยภาพ	ประสิทธิภาพ	และประสิทธิผล	ที่มีความร่วมมือกันในการปฏิบัติงานตาม

แผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานให้	ดียิ่งๆ	ขึ้นไป

	 ขอขอบคณุสถาบนัวจัิยและพฒันา	มหาวทิยาลยัราชภัฏรอ้ยเอด็	ที่ให้ความอนุเคราะห์ขอ้มลู

จัดทำารายงานประจำาปีฉบับน้ี	 ให้บรรลุผลสมบูรณ์	 เพื่อพัฒนาผลงานวิจัยและการบริการวิชาการ 

ที่ตอบสนองความต้องการต่อชุมชน	และสังคมต่อไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุสิต  อุบลเลิศ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
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	 ด้วยนโยบายด้านการวิจัยของประเทศมุ่งเน้นให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาโดยเฉพาะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถ่ิน	 ดังน้ันการวิจัยจึงเป็นการวิจัยและพัฒนา	 เพื่อให้

สอดคล้องกับนโยบายของประเทศ	มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดจึงเน้นการวิจัยที่สามารถตอบโจทย์

ของประเทศและความต้องการของท้องถิ่นดังผลงานวิจัยในเล่มนี้

	 นอกจากน้ีเอกสารฉบบัน้ียงันำาเสนอโครงการทีผ่า่นการพจิารณางบประมาณแผ่นดนิทีม่คีวาม

ก้าวหน้ามากขึ้นและการวิจัยเพื่อชุมชนของมหาวิทยาลัยได้รับความสนใจเป็นอย่างมากยังผลให้ผล

งานวิจัยของนักวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ	 ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความ

ร่วมมือด้วยดีตลอดมา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร  นำานาผล

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

จากนโยบายสู่

การปฏิบัติ
จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร  นำานาผล

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
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	 สถาบันวิ จัยและพัฒนา	 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	 เป็นหน่วยงานกลางของ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	 มีภารกิจในการประสานงานวิจัย	 บริหารงานวิจัย	 บริการงานวิจัย	

ประชาสมัพนัธ์	เผยแพร	่ถ่ายทอดผลงานวจัิย	พฒันาระบบและบรหิารจัดการสารสนเทศเพื่อการวจัิย	

และบริการวิชาการ	 ถ่ายทอดผลงานทางวิชาการสู่ชุมชน	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคน	 พัฒนา 

งานวิจัยและการเผยแพร่พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือแหล่งทุนวิจัยและพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

	 รายงานผลการดำาเนินงานของสถาบนัวจัิยและพฒันา	ประจำาปีงบประมาณ	2558	จัดทำาขึน้เพื่อ

เสนอตอ่สภามหาวทิยาลยั	คณะกรรมการบรหิารมหาวทิยาลยั	และหน่วยงานทีเ่ก่ียวขอ้งทัง้ภายในและ

ภายนอก	ซึง่ในรอบปทีีผ่่านมาสถาบนัวจัิยและพฒันา	ไดป้ฏิบตัหิน้าที่ไดค้รบถ้วนตามภารกิจที่ไดก้ำาหนด

ไว	้นอกจากน้ียงัไดด้ำาเนินการ	ไดแ้ก่	พฒันางานวจัิยและพฒันาองคค์วามรูเ้พื่อพฒันาการเรยีนการสอน	

ทอ้งถ่ินและเสริมสร้างความเขม้แขง็ทางวชิาการ	เผยแพร่งานวจิยัเพื่อสรา้งความเขม้แขง็ให้แก่ชมุชน

และทอ้งถ่ิน	บรหิารจดัการองคก์รอยา่งมปีระสทิธิภาพและระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ	และการสรา้ง

เครือข่ายความร่วมมือทั้งน้ี ในรอบปีที่ผ่านมา	 สถาบันวิจัยและพัฒนาจะนำาเสนอผลการดำาเนินงาน 

คือ	แบ่งออกเป็น	4	ส่วน	คือ	ส่วนที่	1	แนะนำาสถาบันวิจัยและพัฒนา	ซึ่งประกอบด้วย	ประวัติความ

เป็นมา	 ยุทธศาสตร์สถาบัน	 โครงสร้างการบริหารงานภายในสถาบัน	 ข้อมูลบุคลากร	 งบประมาณ

ประจำาปี	ส่วนที่	2	กิจกรรมต่างๆ	ในรอบปี	ประกอบด้วย	การอบรมความรู้เกี่ยวกับการวิจัย	การนำา

เสนอผลงานวจัิย	และผลการดำาเนินการตา่งๆ	ในรอบป	ีสว่นที	่3	โครงการตามแผนปฏิบตักิารประจำา

ปีงบประมาณ	2558	และส่วนที่	4	ทุนวิจัย	และการนำาเสนอผลงานวิจัย	ประจำาปีงบประมาณ	2558	 

	 สถาบันวิจัยและพัฒนา	 ขอขอบพระคุณผู้บริหาร	 คณาจารย์จากคณะต่างๆ	 และบุคลากร	 

ของสถาบนัวจัิยและพฒันา	ที่ได้ ให้ขอ้มลูและความร่วมมืออยา่งดยีิง่ในการดำาเนินงานของสถาบันวจัิย	

และพัฒนา	 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า	 รายงานประจำาปี	 2558	 ฉบับน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่

เก่ียวข้องในการนำาข้อมูลไปใช้ ในการวางแผนและกำาหนดนโยบายด้านการวิจัยและบริการวิชาการ	

ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดยิ่งขึ้นต่อไป

อาจารย์	ดร.ศักดิ์ศรี	สืบสิงห์

ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
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แนะนำาสถาบันวิจัยและพัฒนาส่วนที่ 1

	 สถาบันวิจัยและพัฒนา	 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการวิจัย

และการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	 แต่เดิมเมื่อคร้ังก่อตั้งเป็นสถาบันราชภัฏร้อยเอ็ด	

พ.ศ.	 2544	 มีการดำาเนินการจัดตั้ง”สำานักวิจัยและพัฒนาท้องถ่ิน”	 โดยแบ่งส่วนงานภายในเป็น	 4	 ส่วน	

คือ	 ฝ่ายธุรการ	 ศูนย์วิจัย	 ศูนย์ฝึกอบรมและบริการชุมชน	 และศูนย์วัฒนธรรม	 วัตถุประสงค์การจัดตั้งก็ 

เพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการดำาเนินการและประสานงานด้านการวิจัย	บริการวิชาการ	และทำานุบำารุงศิลป

วัฒนธรรม	 ต่อมาในปี	 พ.ศ.	 2548	 มีการเปลี่ยนชื่อหน่วยงานใหม่เป็น	 “กองวิจัยและพัฒนา”	 เพื่อเตรียม

การรองรับการเปลี่ยน	 โครงสร้างเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ	 โดยเสนอโครงสร้างหน่วยงานของมหาวิทยาลัย

ใหม่	 ให้กับคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา	 (ก.พ.อ.)	 และประกาศเป็นกฎกระทรวง

ต่อไป	 โดยมีส่วนงานภายในเป็น	 4	 ส่วน	 ได้แก่	 ฝ่ายธุรการ	 ศูนย์วิจัย	 ศูนย์สารสนเทศและฝึกอบรม	 และ 

ศูนย์วัฒนธรรม	แต่โครงสร้าง	ที่เสนอไปไม่ผ่านคณะกรรมการฯ	ทำาให้ไม่สามารถตั้งเป็นหน่วยงานระดับกอง

ได้	จึงไดแ้บง่สว่นงานทีอ่ยู	่ภายในออกเปน็หน่วยงานระดบัศนูย	์ไดแ้ก่	ศนูยว์จิยั	ศนูยส์ารสนเทศและฝึกอบรม	

และศนูยว์ฒันธรรม	ตอ่มาในป	ีพ.ศ.	2552	ไดร้บัการยกฐานะให้เปน็หน่วยงานเทยีบเทา่คณะ	โดยใชช้ื่อหน่วย

งานว่า	“สถาบันวิจัยและพัฒนา”	ซึ่งประกอบไปด้วย	4	กลุ่มงานได้แก่	สำานักงานอำานวยการ	กลุ่มงานวิจัย 

กลุ่มงานบริการวิชาการ	 และกลุ่มงานประกันคุณภาพการวิจัย	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายขอบข่ายงาน	

ให้ครอบคลุมทั้งการวิจัยและการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยให้ดียิ่งขึ้น	 และทำาหน้าที่เป็นศูนย์กลาง	 

การบรหิารและประสานงานดา้นการวจัิยพืน้ฐานและการวจัิยประยกุต์ให้คำาปรกึษาจัดหาและบริการขอ้มลูด้าน

การวจิยั	พ.ศ.	2556	สถาบนัวจัิยและพฒันาไดป้รบัเปลีย่นวสิยัทศัน์	พนัธกิจ	และยทุธศาสตร	์ให้สอดคลอ้งกับวสิยั

ทศัน์ของสภามหาวทิยาลยัและคณะผู้บริหาร	คณาจารย	์บุคลากรของมหาวทิยาลยัใหม่โดยแบ่งหน่วยงานภายใน

เปน็	6	กลุม่งาน	1	ศนูย	์ไดแ้ก่	กลุม่งานอำานวยการ	กลุม่งานวจัิย	กลุม่งานมาตรฐานงานวจัิยและประกันคณุภาพ

กลุ่มงานบริการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี	 กลุ่มงานสิทธิประโยชน์และจริยธรรมจรรยาบรรณ	 กลุ่มงาน 

ตีพิมพ์เผยแพร่บทความงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ	 และศูนย์บริการบริการวิชาการ	 และศูนย์เรียนรู้	 

4	 ศูนย์	 ที่อยู่ภายใต้กลุ่มงานวิจัย	 ได้แก่	 ศูนย์ศึกษาและขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กและเยาวชน	 ศูนย์เรียน

รู้พัฒนานวัตกรรมและหุ่นยนต์	 ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ	 (UBI)	 และศูนย์รู้เครือข่ายการพัฒนาชุมชนตามแนว 

พระราชดำาริเศรษฐกิจพอเพียง	 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดทำาแผนพัฒนาบุคลากรสำาหรับรอบ

ปีงบประมาณ	 2558–	 2561	 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการสถาบันวิจัยและพัฒนาต่อไปและ

พัฒนาปัจจุบันสถาบันวิจัยและพัฒนาได้ดำาเนินการพัฒนาปรับปรุง	 การปฏิบัติงาน	 ให้สอดคล้องกับ

ความต้องการ	 และสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยและสังคมส่วนรวมมากยิ่งขึ้น	 รวมถึงการให้บริการ	

วิชาการแก่สังคมและชุมชนให้ครอบคลุม	 ในทุกๆ	 ด้าน	 และเน้นการประยุกต์องค์ความรู้จากงานวิจัย 

ไปสูก่ารใชป้ระโยชน์ในการพฒันาทอ้งถ่ิน	และสงัคมให้มากขึน้	และสอดคลอ้งกับยทุธศาสตร	์ของมหาวทิยาลยั

ราชภัฏร้อยเอ็ด	ที่เน้นการเป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งตอบสนองชุมชนท้องถิ่นและสังคมเป็นหลัก
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ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์

ปรัชญา 

	 สถาบันวิจัยและพัฒนา	ปฏิบัติงานภายใต้ปรัชญา	ที่ว่า	“วิจัยเด่น	เน้นบริการวิชาการ	สืบสาน

ภูมิปัญญา	พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้	อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”

วิสัยทัศน์

	 สร้างเครือข่ายการวิจัยให้บริการวิชาการ	 ถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีใช้วิถีภูมิปัญญา	 พัฒนา

และอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	มีความพร้อมวิจัยสู่ประชาคมอาเซียนและสากล

พันธกิจ

	 1.	ส่งเสริมและพัฒนาองค์กร	อาจารย์	บุคลากร	และนักศึกษาให้มีศักยภาพในการวิจัยที่มี

คุณภาพมาตรฐาน

	 2.	สนับสนุนการนำาผลการวิจัยไปใช้ ในการพัฒนาท้องถิ่น	

	 3.	สร้างเครือข่ายความร่วมมือการวิจัยให้มีความพร้อมวิจัยสู่ประชาคมอาเซียนและสากล	

	 4.	เป็นแหล่งวิทยาการศูนย์เรียนรู้	ให้บริการวิชาการเผยแพร่ถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยี

ที่มีประสิทธิภาพ	

	 5.	 ส่งเสริมการใช้วิถีภูมิปัญญาพัฒนาความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวและอนุรักษ์ธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์

	 1.	เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้ทำาวิจัยอย่างกว้างขวางทั้งงานวิจัยพื้นฐานและงานวิจัยประยุกต์

	 2.	เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้ทำาวิจัยพัฒนาสถาบันและท้องถิ่น

	 3.	เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยของบุคลากรในมหาวิทยาลัย

	 4.	เพื่อเผยแพร่งานวิจัยของบุคลากรในมหาวิทยาลัย

	 5.	เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างบุคลากรและหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2558 -2561

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบและกลไกสร้างมาตรฐานการวิจัยขององค์กร อาจารย์ บุคลากร

และนักศึกษาให้มีศักยภาพในการวิจัย

		 เป้าประสงค์ที่	 1.1	 เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานวิจัยสร้างสรรค์ขององค์กร	อาจารย์	บุคลากร	

และนักศึกษาให้มีศักยภาพในการวิจัยสร้างสรรค์

   กลยุทธ์ที่ 1.1.1	สร้างระบบการบริหารงานวิจัยเพื่อให้มีมาตรฐาน

  กลยทุธ์ที ่1.1.2	สง่เสรมิหน่วยงานในมหาวทิยาลยัจัดทำาวจัิยสถาบนั	(Research	Institute)

   ตัวชี้วัด		1.	ระบบงานวิจัยที่มีมาตรฐาน



Research and development institute
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 9

	 	 	 2.	สถาบันวิจัยและพัฒนาสามารถส่งเสริมให้คณะฯและวิทยาลัยฯ	สามารถทำา

วิจัยสถาบัน

		 เปา้ประสงคท์ี ่1.2 เพื่อพฒันาระบบและกลไกสรา้งมาตรฐานการวจิยัสรา้งสรรคข์ององคก์ร	อาจารย	์

บุคลากร	และนักศึกษาให้มีศักยภาพในการวิจัยสร้างสรรค์

   กลยทุธ์ที ่1.2.1	สรา้งกลไกทีม่มีาตรฐานเพื่อสง่เสรมิให้อาจารยแ์ละนักศกึษาสามารถตพีมิพ์

งานวิจัยที่มีคุณภาพ

   กลยุทธ์ที่ 1.2.2	 ส่งเสริมอาจารย์	 บุคลากร	 และนักศึกษาให้มีศักยภาพในการวิจัยหรือ 

งานสร้างสรรค์

  ตัวชี้วัด		1.	งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ระดับชาติและนานาชาติมากขึ้น

	 		 2.	มีกระบวนการและขั้นตอนการวิจัยที่มีมาตรฐาน

  ยทุธศาสตร์ที ่2 ส่งเสรมิการนำาผลการวจัิยไปใช้ในการพฒันาทอ้งถ่ินให้มคีวามเขม้แขง็และยัง่ยนื 

  เป้าประสงค์ที่ 2	 เพื่อส่งเสริมการนำาผลการการวิจัยสร้างสรรค์ไปใช้ ในการพัฒนาท้องถ่ินให้มี 

ความเข้มแข็งและยั่งยืน

   กลยทุธ์ที ่2.1	สง่เสรมิการนำาผลการวจิยัไปพฒันาทอ้งถ่ินและจดสทิธิบตัร	(Area	–	based)

   ตัวชี้วัด		1.	ร้อยละของจำานวนงานวิจัย

	 		 	 2.	จำานวนเครือข่ายหรือท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนา

		 	 	 3.	จำานวนสิทธิบัตรมากขึ้น

		 ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือการวิจัยให้มีความพร้อมวิจัยสู่ประชาคมอาเซียน

และสากล

  เปา้ประสงคท์ี ่3 เพื่อสร้างเครือขา่ยความรว่มมือการวจัิยสร้างสรรค์ให้มีความพรอ้มวจัิยสูป่ระชาคม

อาเซียนและสากล

   กลยทุธ์ที ่3.1	สรา้งเครือขา่ยความรว่มมอืการวจิยัและบรกิารทางวชิาการในระดับทอ้งถ่ิน

   กลยทุธ์ที ่3.2	สรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอืการวจัิยและบรกิารทางวชิาการระดบัประชาคม

อาเซียนและสากล

   ตัวชี้วัด	1.	จำานวนเครือข่ายเพิ่มขึ้นร้อยละ	5

	 		 	 2.	สามารถดำาเนินการวิจัยและบริการวิชาการบรรลุเป้าหมาย

	 		 	 3.	เครือข่ายมีความพึงพอใจมากขึ้นร้อยละ	80	ของจำานวนโครงการ

  ยุทธศาสตร์ที่ 4 เป็นแหล่งวิทยาการศูนย์เรียนรู้ ให้บริการวิชาการเผยแพร่ถ่ายทอดองค์ความ

รู้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ

  เป้าประสงค์ที่ 4 เพื่อเป็นแหล่งวิทยาการศูนย์เรียนรู้ ให้บริการวิชาการเผยแพร่ถ่ายทอดองค์ความ
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รู้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูง

   กลยุทธ์ที่ 4.1	สร้างและพัฒนาศูนย์เรียนรู้	บูรณาการให้บริการทางวิชาการ	การเรียน

การสอนและวิจัยและเผยแพร่ถ่ายทอด

  กลยุทธ์ที่ 4.2 ส่งเสริมการจัดนิทรรศการจัดการความรู้แนวปฏิบัติที่ดี

   กลยุทธ์ที่ 4.3 ส่งเสริมการแสวงหาแหล่งทุนจากภายนอก	 ให้บริการองค์ความรู้และ

เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ

   ตัวชี้วัด	1.	ศูนย์บริการวิชาการและศูนย์การเรียนรู้สามารถให้บริการชุมชน	และ

อาจารย์	นักศึกษา	ร้อยละ	5

	 		 	 2.	ความพึงพอใจในการจัดนิทรรศการ	อย่างน้อยร้อยละ	80

	 		 	 3.	มีแนวปฏิบัติที่ดีเพิ่มมากขึ้นร้อยละ	10

  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการใช้วิถีภูมิปัญญาการพัฒนาความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวและ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  เป้าประสงค์ที่ 5 เพื่อส่งเสริมการใช้วิถีภูมิปัญญาการพัฒนาความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวและ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

   กลยุทธ์ที่ 5.1	สำารวจ	ศึกษา	และสร้างเครือข่ายวิถีภูมิปัญญา	ในมหาวิทยาลัย	ชุมชน	

และท้องถิ่น

  กลยุทธ์ที่ 5.2	 นำาวิถีภูมิปัญญาพัฒนาความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวและอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  กลยุทธ์ที่ 5.2 นำาวิถีภูมิปัญญาเผยแพร่ขยายเครือข่าย

   ตัวชี้วัด	1.	ร้อยละเครือข่ายวิถีภูมิปัญญา	ชุมชน	ท้องถิ่น

	 		 	 2.	อาจารย์	บุคลากรมีค่านิยมร่วมกันในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม

		 	 3.	ความสามารถในการพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวตาม	GREEN	UNIVERSITY
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุสิต อุบลเลิศ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร  นำานาผล 

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

อาจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์

ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

อาจารย์ ดร.เอื้อมพร  จันทร์สองดวง

รองผู้อำานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

นางสาวณิากมล  ศรีอาราม

หัวหน้ากลุ่มงานอำานวยการ

นางอภิรดี  นิ้มเจริญ

นักวิชาการสถิติ

นายบรรพต  ทวีนันท์

นักวิชาการศึกษา

นางสาวพรทิวา  สารจันทร์

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางยุพเรศน์  ประทีป ณ ถลาง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โครงสร้างการบริหารงาน

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
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ข้อมูลแสดงงบประมาณด้านการวิจัย 

ตารางที่	1	แสดงจำานวนงบประมาณด้านการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน	ประจำาปีงบประมาณ	

		 	พ.ศ.	2556-2559

ตารางที่	2	แสดงงบประมาณด้านการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน	ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	2556	–	2559	

ดังแสดงในกราฟที่	1

กราฟที	่1	แสดงงบประมาณดา้นการวจัิยของสถาบันวจัิยและพฒันา	มหาวทิยาลยัราชภัฏร้อยเอด็	ดา้นงบ

ประมาณแผ่นดิน	ประจำาปี	พ.ศ.	2556	-	2559	

 งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร ประจำาปีงบประมาณ 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 

ตามพนัธกิจของมหาวทิยาลัยราชภัฏรอ้ยเอด็ จำานวน 2 ดา้น คอื 1) ดา้นการวจัิย และ 2) ดา้นการบริการ 

วิชาการ ซึ่งงบประมาณที่ ได้รับดังแสดงในตารางที่ 2
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ตารางที่	2	แสดงงบประมาณสถาบันวิจัยและพัฒนา	ประจำาปีงบประมาณ	2558
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ตารางที่	3	แสดงจำานวนงบประมาณด้านการวิจัยและด้านการบริการวิชาการ	งบประมาณแผ่นดิน	

		 	และงบประมาณรายได้

ตารางที่	4	แสดงจำานวนโครงการวิจัยและงบประมาณจากแหล่งทุนภายใน	และแหล่งทุนภายนอก

	 กราฟที่	2	แสดงงบประมาณแผ่นดิน	และงบประมาณรายได้	สถาบันวิจัยและพัฒนา	มหาวิทยาลัย

ราชภัฏร้อยเอ็ด	ประจำาปีงบประมาณ	2558	ด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ
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	 จากตารางที่	 4	 แสดงข้อมูลจำานวนโครงการวิจัยและงบประมาณจากแหล่งทุนภายใน	 และแหล่ง

ทุนภายนอก	สถาบันวิจัยและพัฒนา	มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	ประจำาปีงบประมาณ	2558	โดยแยกเป็น

จำานวนโครงการ	และงบประมาณ	ดังแผนภาพที่	1

	 แผนภาพที่ 	 1	 แสดงงบประมาณด้านการวิ จัย	 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	 

ประจำาปีงบประมาณ	2558	จากแหล่งทุนภายในและแหล่งทุนภายนอก

2.2.2 ทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก

		 ในปงีบประมาณ	2558	มหาวทิยาลยัราชภัฏรอ้ยเอด็ไดรั้บจัดสรรงบประมาณจากแหลง่ทนุภายนอก	

ได้แก่	 สำานักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ	 (วช.)	 จำานวน	 3	 โครงการ	 เป็นเงิน	 1,913,300	 บาท	

สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	(สกอ.)	จำานวน	4	โครงการ	เป็นเงิน	1,020,000	บาท	สำานักงาน

กองทุนสนับสนุนการวิจัย	(สกว.)	จำานวน	1	โครงการ	เป็นเงิน	240,000	บาท	ดังตารางที่	4
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จากตารางที่	 5	 แสดงข้อมูลจำานวนโครงการวิจัยและงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก	 สถาบันวิจัยและพัฒนา	

มหาวทิยาลยัราชภัฏรอ้ยเอด็	ประจำาปงีบประมาณ	2558	โดยแยกเป็นจำานวนโครงการ	และงบประมาณ	ดงัแผนภาพที	่2 

แผนภาพที่	 2	 แสดงงบประมาณด้านการวิจัย	 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	 ประจำาปีงบประมาณ	 2558 

จากแหล่งทุนภายนอก

ตารางที่	5	แสดงข้อมูลจำานวนโครงการวิจัยและงบประมาณสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก

		 	ประจำาปีงบประมาณ	2558
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 กิจกรรมในรอบปีงบประมาณ 2558

กิจกรรม “การประชุมและสัมมนางานวิจัยเกี่ยวกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน”

ส่วนที่ 2

	 วันที่	5	ตุลาคม	พ.ศ.	2557	อาจารย์	ดร.ศักดิ์ศรี	สืบสิงห์	และอาจารย์นิธินาถ	อุดมสันต์	เข้าร่วม

การประชุมและสัมมนางานวิจัยเก่ียวกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน	 โดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม	โดยการดำาเนินการวิจัยแนวทางการพัฒนาชุมชนตำาบลท่าม่วง	อำาเภอเสลภูมิ	จังหวัดร้อยเอ็ด	

โดยการดำาเนินงานร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 สิ่งที่ ได้รับคือ	 ได้แนวทางการดำาเนินการวิจัยและ

แนวทางการพฒันาชมุชนตำาบลทา่ม่วง	อำาเภอเสลภูม	ิจังหวดัร้อยเอด็	โดยการดำาเนินงานรว่มกับมหาวทิยาลยั

มหาสารคาม

	กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาชุมชนฐานราก

โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกับศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) :

โครงการประเมินผลและถอดองค์ความรู้ที่ ได้รับจากเวทีสมัชชาคุณธรรมอาเซียน 

	 วันที่	 31	 ตุลาคม	 พ.ศ.	 2557	 สถาบันวิจัยและพัฒนา	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.กชพร	 นำานาผล	 

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์	 อาจารย์	 ดร.ศักดิ์ศรี	 สืบสิงห์	 อาจารย์นิธินาถ	 อุดมสันต์	 และ

คณะ	โดยศูนย์บริการวิชาการ	สถาบันวิจัยและพัฒนา	ได้ดำาเนินการนำาเสนอข้อมูลการประเมินผลและถอด 

องค์ความรู้ที่ได้รับจากเวทีสมัชชาคุณธรรมอาเซียน	ณ	ห้องประชุม	9A	มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
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กิจกรรม “เวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัดร้อยเอ็ด”

	 วันที่	 8-9	 ธันวาคม	 พ.ศ.	 2557	 อาจารย์	 ดร.ศักดิ์ศรี	 สืบสิงห์	 อาจารย์นิธินาถ	 อุดมสันต์	 และ 

อาจารย์สุภิมล	 บุญพอก	 โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา	 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	 ร่วมกับจังหวัด

ร้อยเอ็ด	 ในการดำาเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติวันที่ใน 

การดำาเนินการ	ซึ่งเป็นวิทยากรในการดำาเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัดร้อยเอ็ด	 

ซึ่งมีการดำาเนินการจัดเวทีของแต่ละอำาเภอในจังหวัดร้อยเอ็ด

	อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดประธานเปิดโครงการ

นำาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสมัชชาคุณธรรมอาเซียน	ครั้งที่	1
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กิจกรรม ทำาบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่สถาบันวิจัยและพัฒนา

	 	 วันที่	 2	 กุมภาพันธ์	 พ.ศ.	 2558	 สถาบันวิจัยและพัฒนา	 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	 โดย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.กชพร	 นำานาผล	 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์	 อาจารย์	 ดร.ศักดิ์ศรี	

สืบสิงห์	 ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา	 และอาจารย์	 ดร.เอื้อมพร	 จันทร์สองดวง	 รองผู้อำานวยการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา	 ร่วมจัดกิจกรรมทำาบุญตักบาตรของสถาบันวิจัยและพัฒนา	 ซึ่งเป็นกิจกรรมทำาบูญ

ตักบาตรที่ทำาเป็นประจำาทุกปี	 นำาโดยคณะผู้บริหาร	 อาจารย์	 และบุคลากรภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา	

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

กิจกรรมเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

	 วันที่	 17	 มีนาคม	 2558	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.กชพร	 นำานาผล	 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและ

วิเทศสัมพันธ์	 อาจารย์	 ดร.ศักดิ์ศรี	 สืบสิงห์	 ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา	 อาจารย์	 ดร.เอื้อมพร 

จันทร์สองดวง	 รอง.ผอ.	 และอาจารย์	 ดร.ชัญรินทร์	 	 สมพร	 ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ	 โครงการ

อนรุักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	(อพ.สธ) 

ณ	สำานักพระราชวัง	พระราชวังดุสิต
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โครงการสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ร้อยเอ็ด

กิจกรรม “การดำาเนินโครงการจัดการศึกษาท้องถิ่นรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน(แลกเปลี่ยนนักเรียน)”

	 วนัที	่31	มนีาคม	พ.ศ.	2558	อาจารย	์ดร.ศกัดิศ์ร ี

สบืสงิห์	และคณะ	ไดเ้ขา้รว่มกิจกรรมการสรา้งเครือขา่ย 

การประชาสัมพันธ์ของจังหวัดร้อยเอ็ด	 โดยเข้าร่วม

โครงการจัดเวทีเสวนาเครือข่ายสื่อมวลชนร้อยเอ็ด	

รวมพลังปฏิรูปประเทศไทย	 ตามโครงการสร้าง

เครือข่ายการประชาสัมพันธ์ร้อยเอ็ด	 ณ	 โรงแรม 

ร่มอินทนิล	อำาเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด	ได้เป็นตัวแทน

ในการดำาเนินการเป็นวิทยากรในการจัดกิจกรรมแสดง 

ความคิดเห็นเก่ียวกับสื่อสารมวลชนของประชาชน 

ในจังหวัดร้อยเอ็ด	 ซึ่งสื่อถือว่ามีบทบาทที่สำาคัญ 

ในการดำาเนินงานและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร	 

เพื่อส่งข้อมูลข่าวสารไปสู่ประชาชนอย่างแท้จริง

	 วนัที	่21	มนีาคม	2558	ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์

ดร.กชพร	 นำานาผล	 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและ

วิเทศสัมพันธ์เข้าร่วมการดำาเนินโครงการจัดการ

ศกึษาทอ้งถ่ิน	รองรบัการเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีน	

(แลกเปลี่ยนนักเรียน)	 โดยได้รับเกียรติในการ 

กลา่วตอ้นรบั	(Welcome	Speech),	ASEAN	Youth	 

Ambassador	 2015,	 AYA	 2015	 :RERU	

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	 ร่วมกับเทศบาล

เมืองร้อยเอ็ด	โรงเรียน	ในสังกัด	8	แห่ง
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กิจกรรม “วันสงกรานต์”

กิจกรรม “โครงการประชุมวิชาการกลุ่มชาติพันธุ์ ลุ่มน้ำาโขง ไทย จีน ลาว เวียดนาม”

	 วันที่	10	เมษายน	พ.ศ.	2558	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	

ดร.กชพร	นำานาผล	รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์	

อาจารย์	 ดร.ศักดิ์ศรี	 สืบสิงห์	 ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา	

อาจารย์	 ดร.เอื้อมพร	 จันทร์สองดวง	 รอง	 ผอ.สถาบันวิจัย

และพัฒนา	 และบุคลากรประจำาสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ได้รับมอบหมายจากท่านอธิการบดีฯ	 เข้าร่วมประเพณีรดน้ำา	

ดำาหัวขอพร	 ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด	 ดร.สมศักดิ์	 

จังตระกูล	และทา่นรองผู้วา่ฯ	เนื่องในวนัสงกรานต	์ปีใหมไ่ทย	

พร้อมคณะทีมงานสถาบันวิจัยและพัฒนา

	 วันที่	 1	 พฤษภาคม	 พ.ศ.	 2558	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.กชพร	 นำานาผล	 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย

และวิเทศสัมพันธ์	 อาจารย์	 ดร.ศักดิ์ศรี	 สืบสิงห์	 ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา	 และคณะ	 ได้เข้าร่วม

โครงการประชุมวิชาการกลุ่มชาติพันธุ์ลุ่มน้ำาโขง	ไทย	จีน	ลาว	เวียดนาม	จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์	 

ทีมมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	และมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด	
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กิจกรรม “โครงการพัฒนาอาชีพด้านการเพาะเห็ดและการแปรรูป”

กิจกรรม “ประชุมเวทีปฏิรูปการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด :

ประชุมแผนยุทธศาสตร์ของสำานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ดในการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP”

	 วันที่	3	พฤษภาคม	พ.ศ.	2558	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.กชพร	นำานาผล	รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและ

วิเทศสัมพันธ์	จัดดำาเนินโครงการพัฒนาอาชีพด้านการเพาะเห็ดและการแปรรูป	พื้นที่	ตำาบลท่าม่วง	อ.เสลภูมิ	

ของอาจารย	์ดร.สรุชยั	รัตนสขุ	และคณะนักวจัิย	จาก	คณะศลิปศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร์	ในงานน้ี ไดเ้ชญิวทิยากร	 

จากสวนเห็ดรุจิรา	 มาให้ความรู้	 และวิทยากรของมหาวิทยาลัยนำาปฏิบัติจริง	 และชมผลงานการเพาะเห็ด	 

ของกลุม่อาชพี	4	กลุม่	และเพาะเห็ดฟางในตะกรา้	มผู้ีเขา้รว่มและผู้สนใจเป็นจำานวนมากและสาธิตการแปรรปู

ผลิตภัณฑ์จากเห็ดที่หลากหลาย	จาก	อาจารย์	ดร.อรอนงค์	ไกรสูนย์	โดย	ผศ.ดร.กชพร	นำานาผล	เป็นประธาน

เปิดโครงการ	และ	นายกเทศมนตรีเทศบาลฯท่าม่วงและรอง	ผอ.สถาบันวิจัยฯ	อาจารย์	ดร.เอื้อมพร	จันทร์

สองดวง	ร่วมเป็นเกียรติและชมกิจกรรม

	 ในวันที่ 	 14	 พฤษภาคม	 พ.ศ	 2558	 ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์	 ดร.กชพร	 นำานาผล	 รองอธิการบดีฝ่าย

วิจัยและวิเทศสัมพันธ์	 เข้าร่วมงานประชุมเวทีปฏิรูป

การส่งเสริมผลิตภัณฑ์	 OTOP	 เพื่อพัฒนาชุมชนจังหวัด

ร้อยเอ็ด	 :	 ประชุมแผนยุทธศาสตร์ของสำานักงานพัฒนา

ชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ดในการส่งเสริมผลิตภัณฑ์	 OTOP	

ที่ศาลากลางจังหวัด	 การไปร่วมงานน้ี โดยการนำาของ	 

ผู้ช่วยศาตราจารย์	 ดร.กชพร	 นำานาผล	 รองอธิการบดี

ฝ่ายวิ จัยและวิ เทศสัมพัน ธ์ 	 พร้อมกับ	 ดร.ศักดิ์ ศรี 	 

สืบสิงห์	 ผู้อำานวยการสถาบันวิ จัยและพัฒนา	 และ 

ดร.สัญชัย	 ฮามคำาไพ	 ผู้อำานวยการสถาบันจัดการความรู้ 

โดยทางมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้มีความร่วมมือกับ
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กิจกรรมการนำาเสนอผลงานวิจัยเนื่องในงานประชุมวิชาการและนำาเสนอผลงานวิจัย

ระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 3”

พัฒนาชุมชนในการทำาโครงการวิจัยและพัฒนาผ้าไหม-ผ้าพื้นเมือง	 และได้มีการส่งมอบรายงานการวิจัยเล่ม

สมบรูณฉ์บบัสองภาษา	งานประชมุน้ีเปน็การระดมความคดิการพฒันาระหวา่งผู้ประกอบการผลติภัณฑ	์OTOP	

ร่วมกับภาครัฐและมหาวิทยาลัยในท้องถ่ินในการขับเคลื่อนทิศทางการส่งเสริมผลิตภัณฑ์	 OTOP	 ร่วมกัน	 

ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างกัลยาณมิตร	ณ	สำานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด

	 วั น ที่ 	 2 0 - 2 2 	 พ ฤ ษ ภ า ค ม 	 พ . ศ . 	 2 5 5 8	 

ณ	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

	 1.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.กชพร	 นำานาผล 

	รองอธิการบดฝ่ีายวจัิยและวเิทศสมัพนัธ์	เขา้รว่มเสนอผลงาน

วิจัยระดับนานาชาติ	 เรื่อง	 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรม	

จริยธรรม	 :	 หลักสูตรการเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริตใน

สถานศกึษาไทย	Curriculum	strategies	in	moral	develop-

ment:	enhancing	honesty	and	integrity	in	thai	school	 

	 2.	 อาจารย์	 ดร.ศักดิ์ศรี	 สืบสิงห์	 ผู้อำานวยการ

สถาบันวิ จัยและพัฒนา	 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	 

ได้เข้าร่วมการนำาเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบของโปสเตอร์	

จำานวน	 2	 เร่ือง	 ได้แก่	 การพัฒนาทักษะกระบวนการ 

ทางวิทยาศาสตร์	 สำาหรับครูวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา 

ในจังหวัดร้อยเอ็ด	 และ	 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์

โดยใช้ทักษะการวิจัย	 สำาหรับนักศึกษาครุศาสตร์ต่างสาขา	

วิทยาลัยการศึกษา	มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

	 3.	 อาจารย์นิธินาถ	 อุดมสันต์	 เร่ืองความสำาเร็จ 

ในการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาของโรงเรียนที่ได้

รับรางวัลพระราชทาน	ในจังหวัดร้อยเอ็ด

	 4.	อาจารย์ศศิกาญจน์	หมอกมีชัย	เรื่อง	การพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ปลาร้า	 ภูมิปัญญาท้องถ่ินอีสานสู่ผลิตภัณฑ์แปรรูป

เชิงพาณิชย์
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กิจกรรม “การปฏิรูปประเทศไทย ของจังหวัดร้อยเอ็ด”

กิจกรรม “นำาเสนองานวจัิยโครงการวจัิยและนวตักรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยสู่ีชมุชนฐานรากการศกึษา

แนวทางพัฒนาชุมชนบ้านท่าม่วงเพื่อการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน”

	 ในระหว่างเดือนมีนาคม	 พ.ศ.	 2558	 –	 มิถุนายน	 พ.ศ.	 2558	 อาจารย์	 ดร.ศักดิ์ศรี	 สืบสิงห์	 

ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา	ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรในงานการปฏิรูปประเทศไทย	ของจังหวัดร้อยเอ็ด 

โดยการเป็นวิทยากรในการจัดกิจกรรมระดมความคิดเห็นของประชาชนในการร่างรัฐธรรมนูญ	 

ของประชาชนในแต่ละอำาเภอของจังหวัดร้อยเอ็ด	 เช่น	 อำาเภอเมืองร้อยเอ็ด	 อำาเภอจังหาร	 อำาเภอเชียง

ขวัญ	 อำาเภอโพธ์ิชัย	 อำาเภอโพนทอง	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 ณ	 ที่ว่าการอำาเภอต่างๆ	 ในจังหวัดร้อยเอ็ด	 ซึ่งได้ 

ระดมความคดิเห็นเก่ียวกับการปฏิรปูประเทศไทย	โดยการมสีว่นรว่มของประชาชนในแตล่ะอำาเภอ	ของจงัหวดั

ร้อยเอ็ด

	 วันที่	 6	 มิถุนายน	พ.ศ.2558	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.กชพร	 นำานาผล	 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและ

วิเทศสัมพันธ์	 เข้าร่วมนำาเสนองานวิจัย	 โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก	

การศึกษาแนวทางพัฒนาชุมชนบ้านท่าม่วงเพื่อการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน	 The	 Community	 Study	 for	 

development	Approach	 ของทีมวิจัย	 มรภ.ร้อยเอ็ด	ณ	ห้องประชุม	 กองบริการการศึกษา	 มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม	 ร่วมด้วย	 ผศ.ดร.ภาสกร	 นันทพานิช	 มรภ.อุบลราชธานี	 และนายภูมิศักดิ์	 พิทักษ์เขื่อนขันธ์	

มหาวิทยาลัยขอนแก่น	และ	ผอ	กองบริการฯ	และทีมงาน	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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กิจกรรม “การประชุมการปฏิรูปประเทศไทย”

กิจกรรม “การปฐมนิเทศนักวิจัย ประจำาปีงบประมาณ 2558”

	 วันที่	 22	 และ	 30	 เมษายน	 พ.ศ.	 2558 

อาจารย	์ดร.ศกัดิศ์ร	ีสบืสงิห์ผู้อำานวยการสถาบนัวจิยั

และพัฒนา	 อาจารย์	 ดร.เกรียงศักดิ์	 ศรีสมบัติ	 

คณบดีวิทยาลัยการศึกษา	 และอาจารย์ธรรมรัตน์	

สินธุเดช	 เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ร้อยเอ็ดเข้าร่วมประชุมการเป็นวิทยากรเก่ียวกับ

การปฏิรูปประเทศไทย	 ณ	 สำานักงานคณะกรรมการ

การเลือกตั้งจังหวัดร้อยเอ็ด	อ.เมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด	 

ณ	 ห้องประชุมสำานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประจำาจังหวัดร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด

	 วันที่	 23	 เมษายน	 พ.ศ.	 2558	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.กชพร	 นำานาผล	 อาจารย์	 ดร.ศักดิ์ศรี	 

สืบสิงห์	และคณะ	ได้ดำาเนินการประชุมปฐมนิเทศนักวิจัย	ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	2558	ทั้งนักวิจัยหน้าใหม่

และนักวิจัยรุ่นใหม่	ของสถาบันวิจัยและพัฒนา	มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการวิจัย 

ให้กับบคุลากร	มหาวทิยาลยัราชภัฏรอ้ยเอด็	ณ	ห้องประชมุสถาบนัวจัิยและพฒันา	มหาวทิยาลยัราชภัฏรอ้ยเอด็	

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและแนวทางในการปฏิบัติการวิจัย	ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	2558
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กิจกรรม “การประชุมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด”

กิจกรรม “พธีิลงนามความรว่มมอื (MOU) ระหวา่งวทิยาลัยการเมืองการปกครองมหาวทิยาลัยขอนแก่น

กับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด”

	 วันที่	 6	–	8	พฤษภาคม	พ.ศ.	2558	อาจารย์	ดร.ศักดิ์ศรี	สืบสิงห์	และคุณประจิตร	ประเสริฐสังข์	

ตัวแทนสถาบันวิจัยและพัฒนา	มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	ได้เข้าร่วมการประชุมประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน	 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	 ณ	 เฟาว์เท็นทรี	 รีสอร์ท	 อำาเภอปากช่อง	 จังหวัดนครราชสีมา	 ได้รับ 

ความรู้ความเข้าใจและแนวทางในการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา	 ประจำาปีการศึกษา	 2557	 

ของสถาบันวิจัยและพัฒนา	 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	 และการจัดทำารายงานการประเมินตนเอง 

ของสถาบันวิจัยและพัฒนา	มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดต่อไป

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.กชพร	 นำานาผล	 อาจารย์	 ดร.ศักดิ์ศรี	 สืบสิงห์	 อาจารย์นิธินาถ	 อุดมสันต์	

และอาจารย์สุภิมล	บุญพอก	ได้เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ	(MOU)	โครงการกิจกรรมสนับสนุน	การวิจัย 

เครือข่ายการวิจัยทางการศึกษา	 เพื่อพัฒนาคุณภาพความเท่าเทียมด้านโอกาสและความเสมอภาค 

ทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ของสถาบันการศึกษา	ภายใต้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	โดยการสนับสนุนภายใต้

คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ	สาขาการศึกษา	ในวันที่	29	พฤษภาคม	พ.ศ.	2558	ณ	วิทยาลัยการปกครอง

ท้องถ่ิน	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 จังหวัดขอนแก่น	 ได้ความร่วมมือร่วมกันในการพัฒนาและสนับสนุนการวิจัย	 

ภายใต้ความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยการเมืองการปกครอง	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 และมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ร้อยเอ็ด

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์	

และผู้อำานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา	

เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือกับ

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น



Research and development institute
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 27

กิจกรรม “เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือโครงการข้าวไรซ์เบอร์รี่ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนารถ”

กิจกรรม “โครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 2”

	 อาจารย์	 ดร.ศักดิ์ศรี	 สืบสิงห์	 ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา	 อาจารย์	 ดร.อรัทยา	 ถนอมเมฆ	

คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	 อาจารย์เกรียงไกร	 กันแก้ว	 และคณะ	 ได้เข้าร่วมพิธีลงนามความ

ร่วมมือ	 โครงการข้าวไรซ์เบอร์รี่เฉลิมพระเกียรติ	 84	พรรษา	สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนารถ	

ณ	อำาเภอธวัชบุรี	จังหวัดร้อยเอ็ด	ในวันที่	29	มิถุนายน	พ.ศ.	2558

	 วันที่	 20-24	 กรกฎาคม	 2558	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.กชพร	 นำานาผล	 รองอธิการบดีฝ่าย

วิจัยและวิเทศสัมพันธ์ได้เข้าร่วมโครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่	 (ลูกไก่)	 รุ่นที่	 2	 และเข้าร่วมการประเมิน

วิทยากรแม่ไก่	 ของ	 สำานักงานวิจัยแห่งชาติ	 วช.	 เครือข่ายภาคเหนือ	 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำาปางแม่ข่าย 

ณ	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.กชพร	นำานาผล	เป็นวิทยากรในการจัดอบรมลูกไก่	รุ่นที่	2
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กิจกรรม “ร่วมนำาเสนอผลงานวิจัยโดยได้รับโอกาสให้เข้าร่วมแสดงนิทรรศการวันเปิดตัวแถลงข่าวงาน

วิจัย Thailand Research Expo 2015”

กิจกรรม “อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานวิจัย ของผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา”

	 วันที่	20	กรกฎาคม	พ.ศ.	2558	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.กชพร	นำานาผล	รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและ

วิเทศสัมพันธ์	 เข้าร่วมนำาเสนอผลงานวิจัยโดยได้รับโอกาสให้เข้าร่วมแสดงนิทรรศการวันเปิดตัวแถลงข่าว

งานวิจัย	Thailand	Research	Expo	2015	 ในวันที่	 20	กรกฎาคม	58	 เพื่อประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้ 

ทกุภาคสว่นเขา้ร่วมชมและรว่มงานวจัิยทีจ่ะจัดขึน้ในวนัที	่16-21ส.ค.	58	น้ี	ขอขอบคณุทมีงานวจิยั	และขอบคณุ

สำานักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่ให้การสนับสนุนและขอบคุณสำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	(วช.)

	 วันที่	 22	กรกฎาคม	พ.ศ.	2558	อาจารย์	ดร.ศักดิ์ศรี	สืบสิงห์	ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา	

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานวิจัย	ของผู้บริหาร

สถาบันวิจัยและพัฒนา	โดยผู้ทรงคุณวุฒิ	ได้แก่	ศาสตราจารย์	ดร.ปิยวัติ	บุญหลง	ณ	โรงแรมอมารี	ดอนเมือง	

กรุงเทพมหานคร	 ได้รับความรู้ความเข้าใจและแนวทางการบริหารจัดการงานวิจัย	 ของผู้บริหารสถาบันวิจัย

และพัฒนา	กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ	ทั้ง	40	แห่งเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนางานวิจัยต่อไป

การประชุมของผู้อำานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา	ทั้ง	40	แห่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
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กิจกรรม “ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวิจัยทางการศึกษา”

กิจกรรม “การประชุมทบทวนการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพ

การศึกษาระดับหลักสูตร”

	 วันที่	 23	 กรกฎาคม	 พ.ศ.	 2558	 อาจารย์	 ดร.ศักดิ์ศรี	 สืบสิงห์	 อาจารย์นิธินาถ	 อุดมสันต์	 

และอาจารย์สุภิมล	บุญพอก	ได้เข้าร่วมประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง	การวิจัยทางการศึกษา	โดยวิทยากร

จากผู้ทรงคุณวุฒิ	 โดยท่านศาสตราจารย์	 ดร.นงลักษณ์	 วิรัชชัย	 และศาสตราจารย์	 ดร.สุวิมล	 ว่องวานิช 

	ณ	วิทยาลัยการเมืองการปกครอง	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	ได้รับความรู้ความเข้าใจและแนวทางในการพัฒนา

เครือข่ายการวิจัยทางการศึกษา	โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากสำานักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ

 

	 ในวันที่	 24	 กรกฎาคม	 พ.ศ.	 2558	 ดร.ศักดิ์ศรี	 

สื บ สิ ง ห์ 	 ผู้ อำ า น ว ย ก า ร ส ถ า บั น วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า	 

ได้เข้าร่วมประชุมทบทวนการประเมินการประกันคุณภาพ

การศึกษา	 การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 

	ณ	มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

เข้าร่วมการทบทวนแนวทางการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในระดับหลักสูตร	โดย	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.อินทิรา	ซาฮี

กิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายด้านการวิจัยทางการศึกษา
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กิจกรรม “การประชมุเชงิปฏิบตักิารการประยกุต์ ใชตั้วชีว้ดัความซื่อตรงขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

รุ่นที่ 4

กิจกรรม “โครงการปลูกข้าวร่วมกับเทศบาลตำาบลท่าม่วง”

	 วันที่	 24	กรกฎาคม	2558	อาจารย์	 ดร.เอื้อมพร	จันทร์สองดวง	 รองผู้อำานวยการสถาบันวิจัยและ

พัฒนา	 และนางอภิรดี	 น้ิมเจริญ	 เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ	 การประยุกต์ ใช้ตัวชี้วัดความซื่อตรง 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรุ่นที่	4	โดยศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชน	,	ปปช.จังหวัดร้อยเอ็ด	สมาคมสภา

องค์กรชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด	และเครือข่าย	ณ	โรงแรมเพชรรัตน์	การ์เด้น	จังหวัดร้อยเอ็ด

	 สถาบันวิจัยและพัฒนา	 ได้ดำาเนินการจัดกิจกรรมปลูกข้าวมะลิอินทรีย์	 ที่แปลงสาธิตการปลูกข้าว 

หอมมะลิอินทรีย์	 ของเทศบาลตำาบลท่าม่วง	 อำาเภอเสลภูมิ	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 ในวันที่	 12	 สิงหาคม	 2558	 

ณ	แปลงนาสาธิต	ของเทศบาลตำาบลท่าม่วง

กิจกรรมการปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์	ร่วมกับเทศบาลตำาบลท่าม่วง

อาจารย์	ดร.คณิน	บรรณกิจ	บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา	และนักศึกษา	เข้าร่วมกิจกรรม
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กิจกรรม “โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน”  วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2558

กิจกรรม “นำาเสนอผลงานวิจัยเชิงนโยบาย รูปแบบการพัฒนาและแนวทางการแก้ปัญหา

	 อาจารย	์ดร.ศกัดิศ์ร	ีสบืสงิห์	นำาเสนองานวจัิยน้ีมีวตัถุประสงค	์4	ขอ้	ซึง่พบวา่	1)	ลกัษณะทางกายภาพ

ของบ้านท่าม่วง	ตำาบลท่าม่วง	อำาเภอเสลภูมิ	จังหวัดร้อยเอ็ด	มีลักษณะบางส่วนเป็นพื้นที่ลุ่ม	 ใกล้แหล่งน้ำาชี	

บางสว่นอยู่ในทีด่อน	ทำาให้เกิดลกัษณะทางชวีภาพทีห่ลากหลาย	คนสว่นใหญป่ระกอบอาชพีเกษตรกรรม	ทำานา	

ในด้านเศรษฐกิจของชุมชนอยู่ในระดับปานกลางและกำาลังขยายชุมชนอย่างรวดเร็ว	เนื่องจากเป็นชุมชนที่อยู่

ติดกับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	ในด้านสังคมของชุมชนเป็น	2	ลักษณะคือชุมชนวัฒนธรรมดั้งเดิม	ที่กำาลัง

รักษา	 อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมของตน	 เช่น	 ตัวหนังสือไทยน้อยและขอมโบราณ	 และตำารายาจากใบ

ลาน	และชุมชนที่มีนักศึกษาเข้าไปพักอาศัย	ดังนั้น	2)	ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพ

และชีวภาพ	 เศรษฐกิจ	 และสังคมจึงเป็นความสัมพันธ์เชิงบวก	 3)	 จากการศึกษาปัญหาและศักยภาพและข้อ

จำากัดของชุมชนนี้จึงพบว่ามีปัญหา	6	ด้าน	เรียงตามลำาดับ	คือ	ด้านกลุ่มอาชีพ	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	ด้านสิ่ง

แวดล้อม	ด้านประเพณีวัฒนธรรม	ด้านการศึกษา	และด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย	4)	แนวทาง

พัฒนาชุมชนบ้านท่าม่วงที่สอดคล้องกับปัญหา/ศักยภาพและข้อจำากัดมี	22	แนวทาง	มี	6	องค์ประกอบ	28	ตัว

ชี้วัด	มีจำานวน	3	ชุดโครงการหลักที่จะนำาไปสู่ความยั่งยืน	ซึ่งเป็นความร่วมมือของชุมชนกับสถาบันอุดมศึกษา

และเปน็ลักษณะของความรว่มมอืกบัเครอืข่ายองค์กรภาครฐัและเอกชน	ซึง่สามารถเปน็ตน้แบบในการพัฒนา

โมเดลตำาบล	ต่อไป

	 วันที่	16	สิงหาคม	พ.ศ.	2558	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.กชพร	นำานาผล	รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและ

วิเทศสัมพันธ์ได้รับเชิญจากสำานักงานเลขาธิการวุฒิสภา	สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	ให้เป็นวิทยากรร่วมนำาเสนอ 

ผลงานวิจัย	 เชิงนโยบาย	 รูปแบบการพัฒนาและแนวทางการแก้ปัญหา	 ในช่วงบ่ายวันที่	 งานมหกรรมงาน

วิจัยแห่งชาติThailand	 Research	 Expo	 2015,	 Topic	 ,Policy	 Recommendation	 for	 Moral	 Child	 

Development	ณ	ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์เซ็นทาราแกรนด์	เซ็นทรัลเวิลด์	กรุงเทพฯ
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โครงการ Thail.and Research Expro 2015

โครงการอบรมผู้ตรวจประเมินแปลงปลูกภายในการประเมินมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

	 วันที่	 16	 -	 21	 สิงหาคม	 พ.ศ.	 2558	 สถาบันวิจัยและพัฒนา	 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	 โดย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.กชพร	นำานาผล	อาจารย์	ดร.ศักดิ์ศรี	 สืบสิงห์	และบุคลากรประจำาสถาบันวิจัยและ

พัฒนา	 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้ดำาเนินจัดนิทรรศการและนำาเสนอผลงานวิจัย	 ในโครงการนำาเสนอ 

ผลงานวิจัยระดับชาติ	 ประจำาปี	 2558	 ภายใต้ โครงการวิจัยเรื่อง	 แนวทางการพัฒนาชุมชนตำาบลท่าม่วง 

อำาเภอเสลภูมิ	จังหวัดร้อยเอ็ด	เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	ณ	โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์	กรุงเทพมหานคร

	 วั น ที่ 	 2 2 	 – 	 2 3 	 สิ ง ห า ค ม 	 พ . ศ . 	 2 5 5 8	 

ผู้ชว่ยศาสตราจารย	์ดร.กชพร	นำานาผล	และอาจารย	์ดร.ศกัดิศ์รี	

สืบสิงห์	 ได้ร่วมดำาเนินการถอดบทเรียนเก่ียวกับแนวทาง 

การพัฒนาการทำาเกษตรอินทรีย์	 ในการปลูกข้าวหอมมะลิ 

เพื่อออกสู่ตลาดและสู่สากล	 ณ	 ห้องประชุม	 9A	 อาคาร

เฉลิมพระเกียรติ	 60	 พรรษา	 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

ะซึ่งได้ร่วมถอดบทเรียนเก่ียวกับแนวทางการพัฒนาการทำา

เกษตรอินทรีย์	ในการปลูกข้าว

 

หอมมะลิเพื่อออกสู่ตลาดและสู่สากล

	กิจกรรมระดมความคิดเห็นและถอดบทเรียนเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์
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กิจกรรม “รับฟังและร่วมกิจกรรมเรื่อง กรอบการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรม และ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ปีงบประมาณ 2559”

กิจกรรม “พิธีลงนามความร่วมมือกับสถาบันพระปกเกล้าฯ”

กิจกรรม “พบผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

I-CREAMS ครั้งที่ 1”

	 วั น ที่ 	 2 4 	 สิ ง ห า ค ม 	 พ . ศ . 	 2 5 5 8	 

อาจารย์	 ดร.ศักดิ์ศรี	 สืบสิงห์	 และทีมงานสถาบันวิจัย

และพัฒนา	 ได้เข้าร่วมรับฟังและร่วมกิจกรรมเร่ือง 

กรอบการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ	 วัฒนธรรม	

และภูมิปัญญาท้องถ่ิน	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอน

ล่าง	 ปีงบประมาณ	 2559	ณ	 ห้องโกมุท	 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏอบุลราชธานี	จังหวดัอบุลราชธานี	สรปุสิง่ที่ไดรั้บ	 

คือ	 ได้รับทราบกรอบการวิจัยความหลากหลายทาง

	 วนัที	่31	สงิหาคม	2558	ทา่นอธิการบด	ีผู้ชว่ยศาสตราจารยดสุติ	

อุบลเลิศ	 และผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.กชพร	 นำานาผล	 รองอธิการบดี 

ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์	 เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือกับสถาบัน 

พระปกเกล้าฯ	 จังหวัดนำาโดย	 ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดท่าน	 

ดร.สมศักดิ์	จังตระกูล	ผู้นำาทุกภาคส่วน	และทุกภาคส่วนในการส่งเสริมฯ 

ภาคพลเมอืง	ในการจดัโครงการสมัมนาทางวชิาการ	ทศิทางการปกครอง

ส่วนท้องถ่ินไทย	 ภายใต้รัฐธรรมนูญใหม่	 ณ	 โรงแรมธนินทรกรีนปาร์ค	

จังหวัดร้อยเอ็ด

	 ในวันที่	 3	 กันยายน	 2558	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 

ดร.กชพร	นำานาผล	อาจารย	์ดร.ศกัดิศ์รี	สบืสงิห์	อาจารย	์ดร.สญั

ชัย	ฮามคำาไพ	และนางอภิรดี	นิ้มเจริญ	เข้าพบปะหารือท่าน

ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด	 เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงาน

ชีวภาพ	วัฒนธรรม	และภูมิปัญญาท้องถิ่น	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	ปีงบประมาณ	2559	เพื่อเป็น 

กรอบสำาหรับการจัดทำาเค้าโครงการวิจัยในประเด็นความหลากหลายทางชีวภาพ	 วัฒนธรรม	 และภูมิปัญญา

ท้องถิ่น	สำาหรับของบประมาณประจำาปี	2559	ต่อไป

โครงการประชมุวชิาการนานาชาต	ิI-CREAMS	ครัง้ที	่1	ณ	ศาลากลางจังหวดัรอ้ยเอด็ 
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กิจกรรม “ประชุมวิชาการประจำาปี 2558 Thai Universities in Global Positioning”

กิจกรรม “วิทยากรอบรมวิจัยในชั้นเรียนโดยใช้กระบวนการ PLCs. ให้กับครูระดับประถม

ขยายโอกาส มัธยมและ ปฐมวัย”

กิจกรรม “ลงนามความร่วมมือ โครงการสร้างความเข้าใจและศึกษาผลกระทบเกี่ยวกับการยุติโทรทัศน์

ระบบแอนะล็อกต่อผู้บริโภค”

	 วันที่	 7-8	 กันยายน	 พ.ศ.	 2558	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.กชพร	 นำานาผล	 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย

และวิเทศสัมพันธ์	 เข้าร่วมประชุมวิชาการ	 ประจำาปี	 2558	 Thai	 Universities	 in	 Global	 Positioning	 

ณ	 โรงแรมแมนดาริน	 ของสมาคมสภามหาวิทยาลัย(ประเทศไทย)	 ในนามเลขานุการสภามหาวิทยาลัย	 

ร่วมกับคณะกรรมการสภาผู้แทนคณาจารย์	อาจารย์	ดร.	วัชรากร	วงศ์คำาจันทร์	และอาจารย์คมศิลป์	พลแดง

ได้ความรู้เกี่ยวกับ	QS	World	Ranking

	 วั น ที่ 	 1 1 	 กั น ย า ย น 	 พ . ศ . 	 2 5 5 8	 

ผู้ ช่ ว ย ศ า ส ต ร า จ า ร ย์ 	 ด ร . ก ช พ ร 	 นำ า น า ผ ล	 

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์	 วิทยากร

อบรมวิจัยในชั้นเรียนโดยใช้กระบวนการ	 PLCs.	 ให้กับ 

ครูระดับประถม.	 ขยายโอกาส	 มัธยมและ	 ปฐมวัย 

ณ	มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

	 วันที่	 18	 กันยายน	 พ.ศ.	 2558	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.กชพร	 นำานาผล	 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย

และวิเทศสัมพันธ์	ทำาหน้าที่แทนท่านอธิการบดีฯ	ตามที่ได้รับมอบหมาย	ลงนามความร่วมมือ	 โครงการสร้าง 

ความเขา้ใจและศกึษาผลกระทบเก่ียวกับการยตุโิทรทศัน์ระบบแอนะลอ็กตอ่ผูบ้รโิภค	ทีส่ำานักงานคณะกรรมการ

กิจการกระจายเสยีง	กิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	พร้อมทมีงานคณาจารยนั์กวจัิยหลกัสตูร

นิเทศศาสตร์สาขาการประชาสัมพันธ์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	 อาจารย์เชษฐพัฒน์	 ศิริวัฒนตระการ,	

อาจารย์นนทิพัฒน์	ไชยโสดา,	อาจารย์อรัญ	อรัญมาศ	ขอขอบคุณท่านเลขาธิการ	กสทช.	และสื่อจากหลาย

ช่อง	และท่านกรรมการ	กสทช.และคณะ	ขั้นตอนต่อไปเก็บรวบรวมข้อมูลสำารวจ	สัมภาษณ์	และ	Workshop
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กิจกรรม “นิทรรศการข้าวหอมมะลิ จังหวัดร้อยเอ็ด สู่เขตเศรษฐกิจพิเศษ”

กิจกรรม “เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 5”

	 ในวันที่	 26	 กันยายน	 พ.ศ.	 2558	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	

ดร.กชพร	 นำานาผล	 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 

เข้าร่วมจัดนิทรรศการข้าวหอมมะลิ	จังหวัดร้อยเอ็ด	สู่เขตเศรษฐกิจ

พิเศษ	 โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน	 รับความรู้จากรอง

ประธานหอการค้าไทย	ท่านประธานหอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด	และ 

ทุกภาคส่วน	 และการประสานงานของท่านผู้ทรงคุณวุฒิท่าน

	 	ระหว่างวันที่	17	-	18	กันยายน	พ.ศ.	2558	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.กชพร	นำานาผล	รองอธิการบดี

ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์	 อาจารย์	 ดร.เอื้อมพรจันทร์สองดวง	 รองผู้อำานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา	 

เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์	ครั้งที่	5	:	วิจัยและนวัตกรรม 

เพื่อการพัฒนาท้องถ่ินและภูมิภาค	 “ฉลองครบรอบ	 90	 ปี	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	 และ	 150	 ปี	 

จังหวัดมหาสารคาม”	 (The	 5
th
	 international	Conference	 on	 Sciences	 and	 Social	 Sciences	 2015	

:	Research	and	 Innovation	 for	Community	and	Regional	Development	“Celebrating	 the	90
th
  

Anniversary	of	RajabhatMahaSarakham	University	and	the	150
th
	Anniversary	of	MahaSarakham	

Province”)	ระหว่างวันที่	17	-	18	กันยายน	พ.ศ.	2558	ณ	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ดร.สถาพร	 มงคลศรีสวัสดิ์	 โดยนิทรรศการของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	 จัดโดย	 อาจารย์	 ดร.นภารัศมิ์	

เวชสิทธิ์นิรภัย	จากคณะศิลปศาสตร์วิทยาศาสตร์	นำาภูมิปัญญาจากปราชญ์ชาวบ้าน	ร่วมมือกับ	ดร.รณวริทธิ์

ปริยฉัตรตระกูล



ANNUAL
Report

2 0 1 536

กิจกรรม “นำาเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ”

กิจกรรม “การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ และเพื่อกำาหนดประโยชน์

ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. ประจำาปีงบประมาณ 2558”

	 ระหว่ างวันที่ 	 17	 –	 18	 กันยายน	 พ.ศ . 	 2558	 

อาจารย์	 ดร.ศักดิ์ศรี	 สืบสิงห์	 ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยและ

พัฒนา	 อาจารย์ชาญณรงค์	 วิเศษสัตย์	 และอาจารย์แสงจันทร์	

กะลาม	 อาจารย์ประจำาคณะครุศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อย	 

ได้เข้าร่วมนำาเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติในรูปแบบโปสเตอร์	

เนื่องในงาน	The	5
th
	International	Conference	on	Science	and	

Social	Science	2015	in	Rajabhat	Maha	Sarakham	University	 

(17	–	18	September	2015)	ณ	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	

จังหวัดมหาสารคาม

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.กชพร	 นำานาผล	 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์	 และอาจารย์	

ดร.ศกัดิศ์ร	ีสบืสงิห์	ผู้อำานวยการสถาบนัวจัิยและพฒันา	เขา้รว่มการประเมนิประสทิธภิาพและประสทิธิผลการ

ปฏิบัติราชการ	และเพื่อกำาหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ประจำา

ปีงบประมาณ	2558	จังหวัดร้อยเอ็ด	ภายใต้หลักเกณฑ์ใหม่	ที่จะนำาไปสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

เข้าร่วมนำาเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติในสาขาวิชาการศึกษา	ณ	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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1. โครงการเรียนรู้ด้านบริการวิชาการแก่สังคม ชุมชน ประชาชน และบุคลากรทางการศึกษา 

  1.1 กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ โดยกระบวนการพี่เลี้ยงและการสอนแนะ (Coaching and 

Mentoring)

	 วันที่	 12	 กันยายน	 พ.ศ.2558	 สถาบันวิจัยและพัฒนา	 ดำาเนินการจัดโครงการเรียนรู้ด้านบริการ

วิชาการแก่สังคม	ชุมชน	ประชาชน	และบุคลากรทางการศึกษา	“กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ โดยกระบวนการ

พี่เลี้ยงและการสอนแนะ	(Coaching	and	Mentoring)”	ณ	ห้องประชุมเทศบาลตำาบลท่าม่วง	ตำาบลท่าม่วง	

อำาเภอเสลภูมิ	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	 วิทยากรโดย	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.กชพร	 

นำานาผล	และอาจารย	์ดร.ศกัดิศ์ร	ีสบืสงิห์	วตัถุประสงค	์1)	เพื่อศกึษาสภาพปจัจุบนั	สภาพทีพ่งึประสงคข์องคร ู

ในการจัดการเรียนรู้ ให้คิดเป็นและอ่านเชิงสร้างสรรค์	ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	2)	เพื่อสร้างรูปแบบการจัด 

การเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการพี่เลี้ยงและการสอนแนะ	 ให้ผู้เรียนคิดเป็นและอ่านเชิงสร้างสรรค์	 พบว่า	 

ผู้เข้าร่วมโครงการจำานวน	54	คน	ความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการโดยภาพรวมอยู่ในระดับที่ดีมากที่สุด	

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	4.54	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ	0.50	คิดเป็นร้อยละ	90.80

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการนำาเสนอผลงานจากการจัดกิจกรรม

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำา

ปีงบประมาณ 2558ส่วนที่ 3
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1.2 กิจกรรมพ่อใหญ่แม่ใหญ่ใฝ่รู้

1.3 กิจกรรมการพัฒนาครู ด้านการวิจัยในชั้นเรียน”

	 วันที่	 12	 กันยายน	 พ.ศ.	 2558	 สถาบันวิจัยและพัฒนา	 ดำาเนินการจัดโครงการเรียนรู้ด้านบริการ

วิชาการแก่สังคม	ชุมชน	ประชาชน	และบุคลากรทางการศึกษา	“กิจกรรมพ่อใหญ่แม่ใหญ่ใฝ่รู้”	สถาบันวิจัย

และพัฒนา	 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	 ซึ่งจัดขึ้น	 ณ	 ห้องประชุมเทศบาลตำาบลท่าม่วง	 ตำาบลท่าม่วง	 

อำาเภอ	 เสลภูมิ	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	 วิทยากรโดย	 อาจารย์ทิพารัตน์	 ไชยชนะแสง	

วตัถุประสงค	์1)	เพื่อสง่เสรมิพฒันาการเรียนรู้ดา้นบรกิารวชิาการแก่สงัคม	ชมุชน	ประชาชน	ในจังหวดัร้อยเอด็	

2)	เพื่อจัดกิจกรรมการเรยีนรูด้า้นบรกิารวชิาการแก่สงัคม	ชมุชน	ประชาชนในจงัหวดัรอ้ยเอด็	พบวา่ผู้เขา้รว่ม

โครงการจำานวน	82	คน	พบวา่	ความพงึพอใจในการเขา้รว่มโครงการโดยภาพรวมอยู่ในระดบัทีด่มีาก	มคีา่เฉลีย่

เท่ากับ	4.45	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ	0.70	คิดเป็นร้อยละ	89.00

	 วนัที	่12	กันยายน	พ.ศ.	2558	สถาบนัวจัิยและพฒันา	ดำาเนินการจดัโครงการเรยีนรูด้า้นบริการวชิาการ

แก่สังคม	ชุมชน	ประชาชน	และบุคลากรทาง	 การศึกษา	 “กิจกรรมการพัฒนาครู	 ด้านการวิจัยในชั้นเรียน”	 

ณ	 ห้องประชุม	 9A	 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 โดยวิทยากรคือ	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.กชพร	 นำานาผล	 วัตถุประสงค์ของโครงการ	 1)	 เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน	 สภาพที่พึงประสงค์ของครู 

ในการจัดการวิจัยในชั้นเรียน	 ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 2)	 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและหนักเก่ียวกับ

การจัดการวิจัยในชั้นเรียน	 ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 3)	 เพื่อสร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยใช้การ

วิจัยในชั้นเรียน	ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	พบว่า	มีผู้เข้าร่วมโครงการจำานวน	30	คน	ความพึงพอใจในการ 

เข้าร่วมโครงการโดยภาพรวมอยู่ในระดับที่ดีมาก	มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	4.11	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ	0.70	

คิดเป็นร้อยละ	82.20

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.กชพร	นำานาผล	ให้ความรู้และจัดกิจกรรมประเด็นปัญหาของการวิจัยในชั้นเรียน
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1.4 กิจกรรมสร้างความเข้มแข็งของสถานศึกษา รองรับการปฏิรูปการศึกษาที่เน้นกระบวนการเรียนรู้

ในศตวรรษที่ 21”

	 วันที่	12	กันยายน	พ.ศ.	2558	สถาบันวิจัยและพัฒนา	ดำาเนินการจัดโครงการสนับสนุนทุนการวิจัย

ดา้นบรกิารวชิาการแก่นักศกึษาและบคุลากร	“กิจกรรมบรกิารวชิาการ”	สถาบนัวจิยัและพฒันา	มหาวทิยาลยั

ราชภัฏร้อยเอด็	ฉบบัน้ี	เปน็ผลการดำาเนินงานของสถาบนัวจัิยและพฒันา	มหาวทิยาลยัราชภัฏร้อยเอด็	ซึง่จัดขึน้	

ณ	ห้องประชมุเทศบาลตำาบลทา่มว่ง	ตำาบลทา่มว่ง	อำาเภอเสลภูม	ิจังหวดัร้อยเอด็	มหาวทิยาลยัราชภัฏร้อยเอด็	

โดยมีวิทยากรคือ	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.กชพร	นำานาผล	และอาจารย์	 ดร.ศักดิ์ศรี	 สืบสิงห์	 วัตถุประสงค์ 

ของโครงการ	1)	เพื่อสง่เสรมิพฒันาการเรียนรู้ดา้นบริการวชิาการแก่สงัคม	ชมุชน	ประชาชน	ในจังหวดัร้อยเอด็	

2)	เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านบริการวิชาการแก่สังคม	ชุมชน	ประชาชนในจังหวัดร้อยเอ็ด	พบว่า	มีผู้เข้า

ร่วมโครงการจำานวน	52	คน	ความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการโดยภาพรวมอยู่ในระดับที่ดีมาก	มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ	4.30	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ	0.64	คิดเป็นร้อยละ	86.00

กิจกรรมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนรู้ ในศตวรรษที่	21
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2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาให้มีศักยภาพในการวิจัย 

ที่มีคุณภาพมาตรฐาน

 2.1 ระยะที่ 1 ด้านการส่งเสริมการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ สถาบันวิจัยและ

พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

	 วนัที	่14-27	พฤศจกิายน	พ.ศ.	2557	สถาบนัวจัิยและพฒันา	ดำาเนินการจัดโครงการสง่เสรมิและพฒันา

องค์กร	อาจารย์	บุคลากร	และนักศึกษาให้มีศักยภาพในการวิจัย	ที่มีคุณภาพมาตรฐาน	ระยะที่	 1	ด้านการ 

ส่งเสริมการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ	จัดขึ้น	ณ	ห้องประชุม	9A	มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	

โดยมีวิทยากรคือ	 Prof.	 Dr.	 Peter	 Waterworth	 และ	 Prof.	 Warren	 Prior	 วัตถุประสงค์ของโครงการ	 

1)	 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการเขียนบทความ	 ทางวิชาการและการตีพิมพ์เผยแพร่บทความ

ทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ	 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	 2)	 เพื่อพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ	

มหาวิทยาลัยราชภฏัร้อยเอ็ด	ให้มีการเขียนบทความทางวิชาการและการตีพิมพ์เผยแพร่บทความทางวิชาการ

เพิ่มขึ้น	3)	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน	และการวิจัยสู่มาตรฐานสากล	รวมทั้งพัฒนาศักยภาพ 

ในการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ	 ทันสมัยมากขึ้น	 พบว่า	 มีผู้เข้าร่วมโครงการจำานวน	 294	 คน	 พบว่า	 

ความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการโดยภาพรวมอยู่ ในระดับที่ดีมาก	 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 4.23	 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ	0.66	คิดเป็นร้อยละ	91.29

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเขียนบทความทางวิชาการ
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 2.2 ระยะที่ 2 ด้านการส่งเสริมการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ สถาบันวิจัยและ

พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

	 วนัที	่4	สงิหาคม	พ.ศ.	2558	สถาบนัวจัิยและพฒันา	ดำาเนินการจัดโครงการสง่เสรมิและพฒันาองคก์ร	

อาจารย์	 บุคลากร	 และนักศึกษา	 ให้มีศักยภาพในการวิจัยที่มีคุณภาพมาตรฐาน	 ระยะที่	 2	 ด้านการส่งเสริม 

การตีพมิพแ์ละเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ	ณ	ห้องประชมุ	9A	มหาวทิยาลยัราชภัฏรอ้ยเอด็	โดยมวีทิยากรคอื	

Prof.	Dr.	Peter	Waterworth,	Dr.Wachyu	Sundayana,	Dr.	Gin	Gin	Gustine	วัตถุประสงค์ของโครงการ	 

1)	 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการเขียนบทความทางวิชาการและการตีพิมพ์เผยแพร่บทความ

ทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ	 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	 2)	 เพื่อพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ	

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	 ให้มีการเขียนบทความทางวิชาการและการตีพิมพ์เผยแพร่บทความทาง

วิชาการเพิ่มขึ้น	 3)	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน	 และการวิจัยสู่มาตรฐานสากล	 รวมทั้งพัฒนา

ศักยภาพในการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ	 ทันสมัยมากขึ้น	 พบว่า	 ผู้เข้าร่วมโครงการ	 จำานวน	 333	 คน	 

ความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการโดยภาพรวมอยู่ในระดับที่ดีมาก	 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 4.30	 ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเท่ากับ	0.56	คิดเป็นร้อยละ	86.00

การเข้าร่วมกิจกรรมในระยะที่	2

นักวิจัยเข้าพบและขอคำาแนะนำาจาก	Prof.	Dr.	Peter	Waterworth
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กิจกรรมอบรมเกี่ยวกับการเขียนบทความทางวิชาการและการเผยแพร่ผลงานวิจัย	ระยะที่	2

ทีมวิทยากรจากประเทศออสเตรเลียและประเทศอินโดนีเซีย

3. โครงการสนับสนุนการนำาผลการวิจัยไปใช้ ในการพัฒนาท้องถิ่น

 3.1 “โครงการสนับสนุนการนำาผลการวิจัยไปใช้ ในการพัฒนาท้องถิ่น” ระหว่างวันที่ 25 – 27 

กุมภาพันธ์ 2558 ณ สถานีโทรทัศน์ และสำานักข่าวหนังสือพิมพ์ กรุงเทพมหานคร

	 วันที่ 	 26	 กุมภาพัน ธ์ 	 2558	 สถาบันวิ จัยและพัฒนา	 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	 

โดย	อาจารย์	ดร.ศักดิ์ศรี	สืบสิงห์	ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา	อาจารย์	ดร.เอื้อมพร	จันทร์สองดวง	

รองผู้อำานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา	 อาจารย์สิทธิเดช	 หมอกมีชัย	 และอาจารย์ศศิกาญจน์	 หมอกมีชัย	 

นักวจัิย	และบคุลากรสถาบนัวจัิยและพฒันา	ไดน้ำาเสนอผลงานวจัิยเรื่องปลารา้ก้อน	เพื่อเป็นการประชาสมัพนัธ์

ผลงานวจิยัและมหาวทิยาลยัราชภัฏร้อยเอด็	โดยร่วมกิจกรรม	Road	Show	งานบญุผะเหวดรอ้ยเอด็	ประจำาป ี

2558	 ในระหว่างวันที่	 26	 กุมภาพันธ์	 2558	 :	 รายการ	 “สนามเป้าเมาท์ข่าว”ออกอากาศสดทางสถานี

โทรทัศน์กองทัพบก	ช่อง	5,	รายการสด	“ข่าวเช้า	NBT”	สถานีโทรทัศน์ช่อง	11,	บันทึกเทป	แถลงข่าว	ณ	

สวท.	รายการ	“สถานีประชาชน”	และหนังสือพิมพ์ต่างๆ,	รายการสด	“ที่นี่เมืองไทย”	ช่อง	H-plus	วันที่	27	

กุมภาพนัธ์	2558	:	รายการ	“เชา้น้ีทีห่มอชติ”	ชอ่ง	7,	รายการ	“แจว๋”	ออกอากาศสดทางสถานีโทรทศัน์	ชอ่ง	3	 

แฟมิลี่,	รายการ	“โต๊ะข่าวบันเทิง”	ช่อง	3,	รายการ	“คุยโขมงบ่ายสามโมง”	ช่อง	9	และบันทึกเทปรายการ	

“เวทีท้องถิ่น”	ช่องสปริงนิวส์
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	 วันที่	25	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2558	อาจารย์	ดร.ศักดิ์ศรี	สืบสิงห์	ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา	

อาจารย์	 ดร.เอื้อมพร	 จันทร์สองดวง	 รอง.ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา	 และคณะทำางานผู้ร่วมกิจกรรม	 

Road	Show	งานบุญผะเหวดร้อยเอ็ด	ปี	2558	นำาโดย	คุณกมลพร	คำานึง	ประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด	

ร่วมกับวิทยาลัยนาฏศิลป	และมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	เข้าพบท่าน	ดร.สมศักดิ์	จังตระกูล	ผู้ว่าราชการ

จังหวัดร้อยเอ็ด	ก่อนออกเดินทางไปยังกรุงเทพมหานคร

	 วันที่	 26	 กุมภาพันธ์	 2558	 คณะทำางานมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเข้าร่วม	 Road	 Show 

งานบญุผะเหวดรอ้ยเอด็	ป	ี2558:	รายการ	“สนามเปา้เมาทข์า่ว”	ออกอากาศสดทางสถานีโทรทศัน์กองทพับก	 

ช่อง	5	และรายการสด	“ข่าวเช้า	NBT”	สถานีโทรทัศน์ช่อง	114	บันทึกเทป	แถลงข่าว	ณ	สวท.
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รายการ	 “คุยโขมงบ่ายสามโมง”	 ออกอากาศสดทางสถานีโทรทัศน์	 ช่อง	 9	 และบันทึกเทปรายการ	 

“เวทีท้องถิ่น”	ช่องสปริงนิวส์

	 ในวันที่	 27	 กุมภาพันธ์	 2558	 รายการ	 “สถานีประชาชน”	 และหนังสือพิมพ์ต่างๆ	 และรายการสด 

“ที่ น่ีเมืองไทย”	 ช่อง	 H-plus	 และคณะทำางานมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเข้าร่วม	 Road	 Show	 

งานบญุผะเหวดร้อยเอด็	ป	ี2558	:	รายการ“เชา้น้ีทีห่มอชติ”ออกอากาศสดทางสถานีโทรทศัน์กองทพับก	ชอ่ง	7	
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 3.2 สรปุผลการดำาเนินงานการเขา้ร่วมจัดนิทรรศการและนำาเสนอผลงานวจัิยเนื่องในงาน “ราชภัฏ

วิจัย ครั้งที่ 3” ระหว่างวันที่ 20–22 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

จังหวัดนครศรีธรรมราช

	 วันที่	 19–23	 พฤษภาคม	 พ.ศ.	 2558	 สถาบันวิจัยและพัฒนา	 เข้าร่วมงานการจัดนิทรรศการเนื่อง

ในงานราชภัฏวิจัยครั้งที่	 3	 ณ	 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช	 จังหวัดนครศรีธรรมราช	 ได้ดำาเนิน

การจัดนิทรรศการและนำาเสนอผลงานวิจัยในลักษณะของการพัฒนาท้องถ่ิน	 โดยการนำาเสนอผลงานวิจัย 

เก่ียวกับเร่ืองผ้าไหม	 และปลาร้าอัดก้อน	 นักวิจัยดีเด่นได้แก่	 อาจารย์ศศิกาญจน์	 หมอกมีชัย	 ที่ ได้รับ

ยกย่องให้เป็นนักวิจัยดีเด่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	 โดยได้ดำาเนินการวิจัยเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ 

ปลารา้ก้อน	พรอ้มทัง้มกีารนำาผลติภัณฑล์งสูช่มุชน	เชน่	ชมุชนบา้นมะหรี	่ชมุชนบา้นนาทม	และชมุชนบ้านทา่มว่ง	

เป็นต้น	 นอกจากนั้นยังมีการนำาเสนอผลงานวิจัยประกอบด้วย	 1)	 ระดับนานาชาติ	 คือ	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	

ดร.กชพร	 นำานาผล	 2)	 ระดับชาติ	 คือ	 อาจารย์	 ดร.ศักดิ์ศรี	 สืบสิงห์	 อาจารย์ศศิกาญจน์	 หมอกมีชัย	 และ 

อาจารย์นิธินาถ	อุดมสันต์

ร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ศศิกาญจน์	 หมอกมีชัย	 อาจารย์ประจำาคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 

ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นประจำาปี	พ.ศ.	2558

	จัดแสดงนิทรรศการและนำาเสนอผลงานวิจัย	โดย	สถาบันวิจัยและพัฒนา
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4. โครงการส่งเสริมการใช้วิถีภูมิปัญญาพัฒนาความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวและอนุรักษ์ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม

	 สถาบันวิจัยและพัฒนา	มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	ได้มีการดำาเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม

พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 (อพ.สธ)	 ในปี	 2558 

ที่ผ่านมา	มีทั้งหมด	3	กิจกรรม	ได้แก่	กิจกรรมที่	1	กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติดอกไม้สีม่วงและสีอื่นๆ 

เพื่อน้อมรำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรม 

ราชกุมาร	ีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา	60	พรรษา	2	เมษายน	2558	โดยเริม่กิจกรรมในวนัที	่

14	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2558	กิจกรรมที่	2	กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ	

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	ทรงเจริญพระชนมายุครบ	60	พรรษา	วันที่	2	 เมษายน	

2558	กิจกรรมที	่3	กิจกรรมปลกูตน้ไม	้เนื่องในวนัสถาปนาเป็นมหาวทิยาลยัราชภัฏร้อยเอด็	12	กรกฎาคม	2558 



Research and development institute
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 47

5. โครงการพัฒนาศักยภาพและจัดการความรู้ของบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ร้อยเอ็ด

 5.1 ศึกษาดูงานครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ด้านการวิจัย

ศึกษาดูงาน	ณ	สถาบันวิจัยและพัฒนา	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ศึกษาดูงาน	ณ	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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  5.2 ศึกษาดูงานครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต แหล่งเรียนรู้ TK 

Park และสำานักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

กิจกรรม ศกึษาดงูานเก่ียวกับการบรหิารจัดการและระบบการบรหิารงานวจัิย ของสถาบนัวจัิยและพฒันา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

กิจกรรมศกึษาดูงานแหล่งเรยีนรู้ของประชาชนทัว่ไป ณ TK Park ศนูยเ์รยีนรู ้ณ ศนูยก์ารคา้เซน็ทรลัเวล์ิด 

กรุงเทพมหานคร 

 วันที่	 6	 สิงหาคม	 พ.ศ.	 2558	 อาจารย์	 ดร.ศักดิ์ศรี	 สืบสิงห์	 และบุคลากรประจำาสถาบันวิจัยและ

พัฒนา	 ได้เข้าร่วมศึกษาดูงานเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ของประชาชนทั่วไป	 ณ	 TK	 Park	 

ศูนย์เรียนรู้	ณ	ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิล์ด	กรุงเทพมหานคร

	 วนัที	่5	สงิหาคม	พ.ศ.	2558	ผู้ชว่ยศาสตราจารย	์ดร.กชพร	นำานาผล	อาจารย	์ดร.ศกัดิศ์ร	ีสบืสงิห์	และ

ทีมงานสถาบันวิจัยและพัฒนา	ได้เข้าร่วมศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการงานวิจัย	ณ	สถาบันวิจัย

และพัฒนา	มหาวิทยาลัยบูรพา	จังหวัดชลบุรี	ณ	มหาวิทยาลัยบูรพา	จังหวัดชลบุรี	โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ

ได้แก่	ผู้บริหาร	บุคลากร	นักวิจัย	เข้าร่วมโครงการ	จำานวน	11	คน	พบว่า	ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการพัฒนา

งานวิจัยของแต่ละมหาวิทยาลัยฯ	นอกจากนั้นยังมีแนวทางการพัฒนางานวิจัยของแต่ละมหาวิทยาลัย

	 วันที่	 6	 สิงหาคม	 พ.ศ.	 2558	 อาจารย์	 ดร.ศักดิ์ศรี	 สืบสิงห์	 และทีมงานสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ได้เข้าร่วมศึกษาดูงานเก่ียวกับการบริหารจัดการและระบบการบริหารงานวิจัย	 ของสถาบันวิจัยและพัฒนา	

มหาวทิยาลยัราชภัฏสวนดสุติ	ณ	สถาบนัวจัิยและพฒันา	มหาวทิยาลยัราชภัฏสวนดสุติ	กรงุเทพมหานคร	พบวา่	 

ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการพัฒนางานวิจัยของแต่ละมหาวิทยาลัยฯ	 นอกจากน้ันยังมีแนวทางการพัฒนา 

งานวิจัยของแต่ละมหาวิทยาลัย
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กิจกรรม ศกึษาดงูานเก่ียวกับระบบการบรหิารจัดการงานวจัิยและกระบวนการจัดการความรู ้ณ สำานักงาน

คณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

	 วันที่	7	สิงหาคม	พ.ศ.	2558	อาจารย์	ดร.ศักดิ์ศรี	สืบสิงห์	และบุคลากรประจำาสถาบันวิจัยและพัฒนา	

ได้เข้าร่วมศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการงานวิจัยและกระบวนการจัดการความรู้	 ณ	 สำานักงาน

คณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ	 (วช.)	ณ	สำานักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ	 (วช.)	กรุงเทพมหานคร	 

พบว่า	 ได้ทราบข้อมูลเก่ียวกับกระบวนการบริหารงานด้านการวิจัยและการจัดการความรู้	 และการนำาเสนอ

ขอ้มลูดา้นการบรหิารจัดการงบประมาณที่ไดร้บัสนับสนุนจากทาง	วช.	และการจัดการความรูเ้ก่ียวกับงานวจัิย
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6. โครงการพัฒนาระบบและกลไกพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

 6.1 กิจกรรม “อบรมลูกไก่”

6.1 กิจกรรม “ปฐมนิเทศนักวิจัย”

โดยให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมด้านการวิจัยของแต่ละคณะ

	 จัดประชุมเพื่อปฐมนิเทศนักวิจัยที่ได้รับทุนทั้งภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	

เพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติการวิจัย

กิจกรรมปฐมนิเทศนักวิจัย

	บุคลากรเข้าร่วมอบรมลูกไก่	ณ	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์	จังหวัดอุตรดิตถ์
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7. โครงการส่งเสริมมาตรฐานและกลไกการวิจัย เพื่อประกันคุณภาพและเผยแพร่ผลงานการตีพิมพ์

	 ผลการดำาเนินโครงการส่งเสริมมาตรฐานและกลไกการวิจัย	 เพื่อประกันคุณภาพและเผยแพร่ผล

งานการตีพิมพ์	 สถาบันวิจัยและพัฒนา	 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	 ฉบับน้ี	 เป็นผลการดำาเนินงานของ

สถาบันวิจัยและพัฒนา	มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่	2-3	กรกฎาคม	2558	ณ	ห้องประชุม	

9A	อาคารเฉลิมพระเกียรติ	80	พรรษามหาวชิราลงกรณ์	5	ธันวาคม	2554	มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	

		 โดยมวีตัถุประสงคข์องโครงการ	1)	เพื่อสง่เสรมิมาตรฐานและกลไกการวจัิย	เพื่อประกันคณุภาพและ

เผยแพร่ผลงานการตีพิมพ์

		 สรุปผลการดำาเนินงานและผลประเมินโครงการส่งเสริมมาตรฐานและกลไกการวิจัย	 เพื่อประกัน

คุณภาพและเผยแพร่ผลงานการตีพิมพ์	 สถาบันวิจัยและพัฒนา	 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	 โดยมีผู้เข้า

ร่วมโครงการ	จำานวน	67	คน	พบว่า	ความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการโดยภาพรวมอยู่ในระดับที่ดีมาก 

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	4.23	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ	0.66	คิดเป็นร้อยละ	84.60

	วิทยากร	โดย	ท่านเวชยันต์	เฮงสุวนิช	ผู้ทรงคุณวุฒิจาก	วช.

บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมและร่วมพิธีเปิดโครงการ
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มอบเกียรติบัตรสำาหรับบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ

8. โครงการสนับสนุนทุนการวิจัยด้านบริการวิชาการแก่นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัย

ราชภัฏร้อยเอ็ด 

	 วันที่	9	กันยายน	พ.ศ.	2558	สถาบันวิจัยและพัฒนา	ดำาเนินการจัดโครงการสนับสนุนทุนการวิจัย 

ด้านบริการวิชาการแก่นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	 สถาบันวิจัยและพัฒนา	

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	ฉบับนี้	เป็นผลการดำาเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา	มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ร้อยเอ็ด	 ซึ่งจัดขึ้น	ณ	ห้องประชุม	 9A	อาคารเฉลิมพระเกียรติ	 80	พรรษามหาวชิราลงกรณ์	 5	 ธันวาคม	

2554	มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	วัตถุประสงค์ของโครงการ	1)	เพื่อสนับสนุนทุนการวิจัยสำาหรับนักศึกษา

และอาจารย์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	 2)	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานวิจัยของนักศึกษาและอาจารย์	

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	 3)	 เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและอาจารย์ด้านการวิจัย	 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏร้อยเอ็ด	 พบว่า	 ผู้เข้าร่วมโครงการ	 จำานวน	 152	 คน	 ความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ 

โดยภาพรวมอยู่ในระดับที่ดีมาก	มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	4.11	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ	0.70	คิดเป็นร้อยละ	

82.20

มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรสำาหรับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลทุนสนับสนุนการวิจัยแต่ละคณะ
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กิจกรรมการนำาเสนอผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล

ร่วมรับฟังการนำาเสนอผลงานวิจัยทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ของแต่ละคณะ
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ลำาดับที่ ชื่อโครงการวิจัย ผู้รับผิดชอบโครงการ จำานวนเงิน (บาท)

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

1 การคัดเลือกแบคทีเรียที่ผลิตเอนไซม์แมนนาเนสเพื่อใช้

สำาหรับการพัฒนาการผลิตพรีไบโอติก

ดร.สุรชัย	รัตนสุข

	815,000.00	

2 การปรับปรุงพื้นที่ดินเค็มในพื้นที่อำาเภอธวัชบุรี	จังหวัด

ร้อยเอ็ด	เป็นนาข้าวที่มีประสิทธิภาพด้วยวัสดุท้องถิ่นทาง

ธรณีวิทยา

ดร.ชัญญรินทร์	สมพร

	426,200.00	

3 ค่ากัมมันตภาพจำาเพาะของนิวไคลด์รังสีธรรมชาติ	และ

นิวไคลด์รัสีที่มนุษย์สร้างขึ้น	ในตัวอย่างดินจังหวัด

ร้อยเอ็ด,ประเทศไทย

อ.ภูริต	ควินรัมย์	

	672,100.00	

รวมทั้งหมด 1,913,300.00 

ตารางที่ 7 ทุนวิจัยจากแหล่งทุนงบประมาณแผ่นดิน (วิจัยเพื่อชุมชน) ประจำาปีงบประมาณ 2558

ลำาดับที่ ชื่อโครงการวิจัย ผู้รับผิดชอบโครงการ จำานวนเงิน(บาท)

วิทยาลัยการศึกษา

1 การศึกษาแนวทางการพัฒนาชุมชนบ้านท่าม่วงเพื่อการ

พัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน

ผศ.ดร.กชพร	 นำานาผล	

และคณะ

	250,000	

วิทยาลัยการจัดการ

2 การวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนในการดำาเนินงานทำานุบำารุง

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นกับมูลค่าทางเศรษฐกิจกรณีศึกษา

ประเพณีบุญบั้งไฟอำาเภอสุวรรณภูมิ	จังหวัดร้อยเอ็ด

อ.อัจฉรียา	พัฒนสระคู

	300,000	

3 การศึกษาแนวทางการพัฒนาปลาร้า	ภูมิปัญญาท้องถิ่นของ

ชาวบ้านลุ่มน้ำาชี	จังหวัดร้อยเอ็ด	เพื่อส่งเสริมการแปรรูป

ผลิตภัณฑ์ปลาร้าของวิสาหกิจชุมชนสู่เชิงพาณิชย์

อ.ศศิกาญจน์	หมอกมีชัย

	300,000	

ทุนวิจัยและการนำาเสนอผลงานวิจัย 

ประจำาปีงบประมาณ 2558
ส่วนที่ 4

ตารางที่ 6 ทุนวิจัยจากแหล่งทุนงบประมาณแผ่นดิน (วิจัยสร้างองค์ความรู้) ประจำาปีงบประมาณ 2558
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ตารางที่	7	(ต่อ)

ลำาดับที่ ชื่อโครงการวิจัย ผู้รับผิดชอบโครงการ จำานวนเงิน (บาท)

คณะพยาบาลศาสตร์

4 การเสริมสร้างความเข็มแข็งของภาคีสุขภาพชุมชนในการ

ป้องกันประชาชนกลุ่มเสี่ยง	และลดความเจ็บป่วยจากโรคที่

ป้องกันได้หรือโรคที่เกิดจากพฤติกรรมสุขภาพในพื้นที่ตำาบล

ท่าม่วง	อำาเภอเสลภูมิ	จังหวัดร้อยเอ็ด

ผศ.ดร.ชวนพิศ	ทำาทอง 330,000	

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

5 การพัฒนาอาชีพด้านการเพาะเห็ดและการแปรรูป ดร.สุรชัย	รัตนสุข 	250,000	

วิทยาลัยนิติรัฐศาสตร์

6 การศึกษาวัฒนธรรมชุมชนของชาวร้อยเอ็ดอโศก	

อำาเภอเสลภูมิ	จังหวัดร้อยเอ็ด

อ.วุฒิชัย	ตาลเพชร 	70,000	

รวมทั้งหมด 1,500,000

ตารางที่ 8 ทุนวิจัยจากแหล่งทุนงบประมาณแผ่นดิน (สกอ.) ประจำาปีงบประมาณ 2558

ลำาดับที่ ชื่อโครงการวิจัย ผู้รับผิดชอบโครงการ จำานวนเงิน (บาท)

วิทยาลัยการศึกษา

1 โครงการกระบวนการพัฒนาโจทย์วิจัยของนักศึกษา

ครุศาสตร์ต่างสาขา	มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

อ.นิธินาถ	 อุดมสันต์	 และ

คณะ

	200,000	

2 โครงการบริหารจัดการโครงการส่งเสริมการวิจัยใน

อุดมศึกษา

อ.ดร.ศักดิ์ศรี	สืบสิงห์ 	100,000

วิทยาลัยการจัดการ

3 การวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนในการดำาเนินงานทำานุ

บำารุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นกับมูลค่าทางเศรษฐกิจกรณี

ศึกษาประเพณีบุญบั้งไฟอำาเภอสุวรรณภูมิ	จังหวัดร้อยเอ็ด

อ.อัจฉรียา	พัฒนสระคู 	300,000	

4 การศึกษาแนวทางการพัฒนาปลาร้า	ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ของชาวบ้านลุ่มน้ำาชี	จังหวัดร้อยเอ็ด	เพื่อส่งเสริมการ

แปรรูปผลิตภัณฑ์ปลาร้าของวิสาหกิจชุมชนสู่เชิงพาณิชย์

อ.ศศิกาญจน์	

หมอกมีชัย

	300,000	
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ตารางที่ 9 ทุนวิจัยจากแหล่งทุนงบประมาณรายได้ ประจำาปีงบประมาณ 2558

ลำาดับที่ ชื่อโครงการวิจัย ผู้รับผิดชอบโครงการ จำานวนเงิน (บาท)

วิทยาลัยการศึกษา

1 ผลการจัดกิจกรรมจิตศึกษาของนักศึกษาครุศาสตร์	ชั้น

ปีที่	3	กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาโรงเรียนสาธิต	

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

อ.ชาญณรงค์	วิเศษสัตย์

23,000

2 การศึกษาความสามารถในการทำาโครงงานคณิตศาสตร์

ของนักศึกษา	มหาวิทยาลัย	ราชภัฏร้อยเอ็ด	จากการจัด

กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์

อ.วิภา	ชัยสวัสดิ์
21,000

3 ปัจจัยบางประการที่ส่งผลต่อการกำากับตนเองในการ

เรียน	:	กรณีศึกษานักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์	

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

อ.อุรัจฉทาธ์	นามรักษ์ 18,000

4 การพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการออกแบบกิจกรรมการ

เรียนรู้คณิตศาสตร์ที่เน้นการแก้ปัญหาของนักศึกษา

ปฏิบัติการสอนสาขาวิชาคณิตศาสตร์	โดยใช้กรอบ

แนวคิดการวิเคราะห์การทำางานทางคณิตศาสตร์

อ.ธวัชชัย	เหล่าสงคราม

25,000

5 การสร้างแบบทดสอบทักษะกีฬามวยไทย	สำาหรับ

นักศึกษาชาย	สาขาวิชาพลศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

ร้อยเอ็ด

อ.สมชาย	เศรษฐจำานง
18,000

6 ความเข้มแข็งตามลักษณะนิสัยของความเชื่อมันใน

ตนเอง	:	ขยายการพัฒนาและทดสอบความเที่ยงตรงใน

นักกีฬาแห่งชาติของไทย

อ.ศาสตรา	วงค์บุตรลี

18,000

7 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบย้อนกลับในหลักสูตร

ครุศาสตรบัณฑิต:	กรณีศึกษารายวิชาหลักการวัดและ

ประเมินผลการศึกษา	มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

อ.ดร.รัชนีเพ็ญ	พลเยี่ยม
22,900

8 การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง

สร้างสรรค์ของนักศึกษาวิทยาลัยการศึกษา	

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

อ.	ดร.คันธทรัพย์	ชมพูพาทย์
22,000

9 การพัฒนาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประเมินเพื่อ

การเรียนรู้	สำาหรับการประเมินผลในชั้นเรียนระดับ

อุดมศึกษา

อ.	ดร.ศตายุสองจันทร์ 18,000
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10 ผลของกระบวนการจิตปัญญาศึกษาต่อผล

การเรียนรู้ของนักศึกษาที่เรียนรายวิชา

จิตวิทยาเพื่อพัฒนามนุษย์

อ.อุมาพร	ไวยารัตน์ 20,000

11 corse	ware	รายวิชาระบบปฏิบัติการฯ อ.ธิติ	จันตะคุณ 20,000

วิทยาลัยการจัดการ

12 การศึกษาประสิทธิภาพการบริการจัดการการเงิน

และบัญชี	มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

อ.ดวงเดือน	เภตรา 20,245	

13 ผลกระทบของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่อความได้

เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจโรงแรม

ในประเทศไทย

อ.ญาณกร	เขตศิริสุข 20,245

14 การวิจัยสภาพและปัญหาการบริหารความเสี่ยงของกอง

ทุนหมู่บ้านและสถาบันการเงิน	ในเขต	

อ.เสลภูมิ	จ.ร้อยเอ็ด

อ.ดร.จุรีวัลย์	ภักดีวุฒิ 20,245

15 พัฒนาการเรียนรู้วิชาการจัดการฐานข้อมูลทางธุรกิจ

ด้วยเทคโนโลยีมูเดิล	อี-เลิร์นนิ่ง

อ.ศศิกาญจน์	หมอกมีชัย 20,245

วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

16 การพัฒนาเสิร์จเอ็นจินโดยใช้ฐานความรู้มโนภาพ อ.เชี่ยวชาญ	ยางศิลา 15,000

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

17 ผลของการใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์	Proteus	

เพื่อพัฒนาทักษะการต่อวงจรในวิชา	

ปฏิบัติอิเล็กทรอนิกส์	1

อ.สันติ	นรากุลนันท์	และ

อ.เอกบดินทร์	กลิ่นเกสร

19,000	

18 เครื่องจัดการระบบชีวมวล อ.กันตภณ	พรหมนิกร 19,800	

19 การศึกษาความคาดหวังและการรับรู้ ในคุณภาพการ

บริการของพนักงานสายสนับสนุนคณะศิลปศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์	หมาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

นางภัทรีย์นันทน์	ชวีวัฒน์

และนางสาวไพลิน	ทวยหาญ

8,972

20 การผลิตสบู่จากไขมันพืชและสมุนไพรเพื่อการนำา

ไปใช้ ในครัวเรือนชุมชนท่าม่วง

อ.ดร.กนกกรณ์	ศิริทิพย์ 19,800	

21 กัมมันตภาพรังสีธรรมขาติในน้ำาดื่ม และการได้รับ

ปริมาณรังสีของประชาชน ในอำาเภอเสลภูมิ

อ.ภูริต ควินรัมย์ 16,595 

ตารางที่	9	(ต่อ)

ลำาดับที่ ชื่อโครงการวิจัย ผู้รับผิดชอบโครงการ จำานวนเงิน (บาท)
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ตารางที่	9	(ต่อ)

ลำาดบัที่ ชื่อโครงการวิจัย ผู้รับผิดชอบโครงการ จำานวนเงิน (บาท)

22 การศกึษาองคป์ระกอบทางเคมจีากสว่นสกัดหยาบเอทลิอะ

ซิเตตของผลสมัดใหญ่

อ.ดร.ปริ่มมาลา	ขำาคมเขตต์และ

นางสาวกนกวรรณ	ศรีดาฮด

19,800

23 การตรวจสอบเชื้อแบคทีเรียกลุ่ม	Vibrio	cholera	

ที่เจือปนในอาหารในเขตตำาบลเกาะแก้ว	

อำาเภอเสลภูมิ	จังหวัดร้อยเอ็ด

อ.ดร.ธนัย	สุรศิลป์ 19,800

24 การเก็บรักษาพันธุ์กล้วยไม้กุหลาบ

กระเป๋าเปิดโดยใช้เทคนิคการผลิตเมล็ดเทียม

อ.ดร.จตุพร	หงส์ทองคำา 19,370	

25 การสกัดเพคตินและศึกษาสมบัติของเพคติน

จากเปลือกผลไม้เหลือทิ้ง

อ.ดร.เกษร	เมรัตน์ 19,800

26 ผลการเรียนการสอนสุขภาพสิ่งแวดล้อมด้วยรูปแบบการ

เรียนรู้แบบ	 CIPPA	 ที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ

เจตคตติอ่รายวชิาสขุภาพสิง่แวดลอ้มของนักศกึษาชัน้ปทีี	่3

อ.อรุณรัตน์	ปัญจะและ

อ.เฉลิมวุฒิ	ศุภสุข

5,513	

27 การสกัดสารบริสุทธิ์เคอร์คูมินจากเหง้าขมิ้นชัน	

เพื่อผลิตภัณฑ์สบู่ก้อน

อ.ดร.อุไรวรรณ	ศรีพนา 19,800	

วิทยาลัยนิติรัฐศาสตร์

28 ภาวะผู้นำาเชงิพทุธของผูบ้ริหารทอ้งถ่ินกับผลสมัฤทธ์ิในการ

พฒันาองคก์ารสูก่ารเปน็องคก์ารทีม่ขีดีสมรรถนะสงู	:	กรณี

ศึกษาเทศบาลตำาบลในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด

อ.สุรศักดิ์	ซะมารัมย์ 26,950	

คณะพยาบาลศาสตร์

29 พัฒนาการของเด็กแรกเกิด	-	5	ปี	

ในจังหวัดร้อยเอ็ด

อ.ทพิยภ์ารตัน์	ไชยชนะแสง	และ	

อ.จำารัสลักษณ์	เจริญแสน

45,180

บัณฑิตวิทยาลัย

30 องค์ประกอบภาวะผู้นำาที่ส่งผลต่อการเรียนรู้

ในศตวรรษที	่21	ของนักศกึษามหาวทิยาลยัราชภัฏรอ้ยเอด็

อ.ดร.ธันยาภรณ์	พาพลงาม 9,000

31 การศึกษาพฤติกรรมการเบี่ยงเบนทางเพศของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

อ.ดร.ยุวธิดา	ชาปัญญา	และ	

ดร.ธันยาภรณ์	พาพลงาม

9,000

32 แบบการเรียนรู้ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อ.ดร.สัจธรรม	พรทวีกุล, 

อ.ดร.จิตราภรณ์	วงศ์คำาจันทร์	 

และ	อ.ดร.ธันยาภรณ์	พาพลงาม

	9,000
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ผลงานวิจัยที่ ได้นำาเสนอทั้งระดับชาติและนานาชาติ

ตารางที ่10 ผลงานวจัิยทีน่ำาเสนอในงานราชภัฏวจัิย ครัง้ที ่3 ณ มหาวทิยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (20 - 22 พฤษภาคม 2558)

 

ลำาดับที่ เจ้าของผลงาน ชื่อเรื่อง สังกัด หมายเหตุ

คณะครุศาสตร์

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรม	จริยธรรม	:	หลักสูตร

การเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริตในสถานศึกษาไทย

Curriculum	strategies	in	moral	development:	

enhancing	honesty	and	integrity	in	thai	school

ผศ.ดร.กชพร	นำานาผล ระดับนานาชาติ

2. การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์	สำาหรับ

ครูวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา

อ.ดร.ศักดิ์ศรี	สืบสิงห์ ระดับชาติ

3. กระบวนการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์

โดยใช้ทักษะการวิจัยของนักศึกษาครุศาสตร์ต่างสาขา	

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

อ.ดร.ศักดิ์ศรี	สืบสิงห์ ระดับชาติ

4. ความสำาเร็จในการจัดการศึกษาระดับก่อนประถม

ศึกษาของโรงเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทาน	ใน

จังหวัดร้อยเอ็ด

อ.นิธินาถ	อุดมสันต์ ระดับชาติ

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

5. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาร้า	ภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน

สู่ผลิตภัณฑ์แปรรูปเชิงพาณิชย์

อ.ศศิกาญจน์	หมอกมีชัย ระดับชาติ

6. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาร้า	ภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน

สู่ผลิตภัณฑ์แปรรูปเชิงพาณิชย์

อ.ศศิกาญจน์	หมอกมีชัย ระดับชาติ

ตารางที่ 11 ผลงานวิจัยที่นำาเสนอในงาน Thailand Research Expro 2015 (17 – 21 สิงหาคม 2558)

ลำาดับที่ ชื่อเรื่อง เจ้าของผลงาน หมายเหตุ

คณะครุศาสตร์

1. การศึกษาแนวทางการพัฒนาชุมชนบ้านท่าม่วงเพื่อการพัฒนา

ชุมชนที่ยั่งยืน	:	ต้นแบบการพัฒนาโมเดลตำาบล

ผศ.ดร.กชพร	นำานาผลและคณะ

2. การอนุรักษ์และกระบวนการจัดการน้ำาของประชาชนทั่วไปที่อาศัย

อยู่บริเวณแม่น้ำาชีในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด	

อ.ดร.ศักดิ์ศรี	สืบสิงห์

3. การพัฒนาทักษะเทคนิคการสอนของครู	โดยใช้เครื่องมือการคิดกับ

นักศึกษาครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

อ.ชาญณรงค์	วิเศษสัตย์
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ลำาดับที่ ชื่อเรื่อง เจ้าของผลงาน หมายเหตุ

4. แนวทางการพัฒนาศักยภาพชุชนสู่ความยั่งยืน	กรณีศึกษาบ้านท่าสี	

ตำาบล	เกาะแก้ว

อ.ประสาร	ศรีพงษ์เพลิด

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

5. การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีจากส่วนสกัดหยาบเมธานอลของ

รากต้นตังตุ่น

ดร.อุไรวรรณ	ศรีพนา

6. การย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ อ.ดร.กนกกรณ์	 ศิริทิพย์	 และ

คณะ

7. การเร่งปฏิกิริยาการผลิตเชื้อเพลิงเหลวจากยางพาราเพื่อใช้เป็น

พลังงานหมุนเวียน

อ.ดร.สุรชัย	และคณะ

8. การสกัดสารเพคตินจากเปลือกผลไม้ อ.ดร.เกษร	เมรัตน์

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

9. การพัฒนาปลาร้าอัดก้อน	ภูมิปัญญาของชาวบ้านลุ่มน้ำาชี	 

จ.ร้อยเอ็ด	เพื่อส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลาของวิสาหกิจ

ชุมชนเชิงพานิชย์

อ.ศศิกาญจน์	หมอกมีชัย	

และ	อ.สิทธเดช	หมอกมีชัย

คณะนิติรัฐศาสตร์

10. การบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำาด้วยความรุนแรงใน

ครอบครัว	พ.ศ.2550

อ.อภิรักษ์	บูรรุ่งโรจน์	และคณะ

ตารางที่ 12 ผลงานวิจัยที่นำาเสนอในงาน The 5
th
 International Conference on Science and Social Science  

 2015 in  Rajabhat Maha Sarakham University (17 – 18 September 2015)

No Name Topic From Present

Education

1. Development	of	Science	Process	Skill	Development	

(SPSD)	Kit	for	Science	Teachers	in	the	Primary	Schools	

in	Roi-Et	Province

Saksri	Suebsing Poster

2. The	Development	of	Teachers’	Instructional	Tech-

niques	by	Using	Thinking	Tools

Channarong	Wisetsat Poster

ตารางที่	11	(ต่อ)
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No Name Topic From Present

3. The	Teaching	Plans	Development	for	English	Instruc-

tional	Design	Through	Story	Telling	Approach	on	the	

Bachelor	of	English	Education	Students,	Roi-Et	Ra-

jabhat	University

Seangchen	Kalam Poster

ตารางที่ 13 ผลงานวิจัยที่ขอรับเงินรางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ประจำาปีงบประมาณ 2558

ลำาดับที่ เจ้าของผลงาน ชื่อเรื่อง สังกัด หมายเหตุ

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

1. Zinc-Porphyrin	Dyes	with	Difference	me-

so-Artyl	Substituents	for	Dye-Sensitized	Solar	

Cell:	Experimental	and	Theoretical	Studies	

	อ.ดร.กนกกรณ์	ศิริทิพย์	

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

ระดับนานาชาติที่ปรากฏ

ในฐานข้อมูล	ISI

2. การพัฒนาเตาอบย่างไก่ด้วยความร้อยจากเตาถ่าน	

	อ.ธีรศาสตร์	คณาศรี	

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

ในวารสารที่ปรากฏในฐาน	

TCI

วิทยาลัยนิติรัฐศาสตร์

3. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลในการจัดทำาบริการ

สาธารณะของเทศบาลตำาบลในเขตอำาเภอเสลภูมิ	

จังหวัดร้อยเอ็ด”	

	อ.สุรศักดิ์	ชะมารัมย์	

ค่าตีพิมพ์ผลงานใน

วารสาร

4. การพัฒนาองค์การสู่การเป็นองค์การที่มีขีด

สมรรถนะสูงของสำานักงานจัดหางานจังหวัดในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ”	

	อ.สุรศักดิ์	ชะมารัมย์	

ค่าตีพิมพ์ผลงานใน

วารสาร

วิทยาลัยการจัดการ

5. การวิเคราะห์กราฟเพื่อแสดงความสัมพันธ์ทางเครือ

ข่ายของการรับรู้ข่าวสารของนักศึกษาทางเฟสบุ๊ค อ.อัจฉราภรณ์	จุฑาผาด

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

ในวารสารที่ปรากฏในฐาน	

TCI

6. การใช้เทคนิคการทำาเหมืองข้อมูลเพื่อการค้นหาสาขา

วิชาที่เหมาะสมให้กับนักศึกษา	ตามรหัส	ISSN	:	

1906-9006

อ.อัจฉราภรณ์	จุฑาผาด

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

ในวารสารที่ปรากฏในฐาน	

TCI

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 18,500
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คณะผู้จัดทำา

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ :

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุสิต	อุบลเลิศ		 	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.กชพร	นำานาผล		 	 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

	 ศาสตราจารย์	ดร.อนันต์	พลธานี	 	 	 ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันวิจัยและพัฒนา

	 ดร.ตวง	อันทะไชย	 	 	 	 ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันวิจัยและพัฒนา

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.พชรวิทย์	จันทร์ศิริสิร		 ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันวิจัยและพัฒนา

	 ดร.รณวริทธิ์	ปริยฉัตรตระกูล	 	 	 ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันวิจัยและพัฒนา

เรียบเรียง/วิเคราะห์ข้อมูล/ รวบรวมข้อมูล :

		 อาจารย์	ดร.ศักดิ์ศรี	สืบสิงห์	

		 อาจารย์	ดร.เอื้อมพร	จันทร์สองดวง	

		 อาจารย์	ดร.สัญชัย	ฮามคำาไพ	

		 อาจารย์นิธินาถ	อุดมสันต์

	 นางสาวณิชากลม	ศรีอาราม

	 นางอภิรดี	นิ้มเจริญ

	 นางพรทิวา	สารจันทร์

	 นายบรรพต	ทวีนันท์

แหล่งข้อมูล  :	 สถาบันวิจัยและพัฒนา	มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ภาพประกอบ :	 สถาบันวิจัยและพัฒนา	มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

หน่วยงาน    :	 สถาบันวิจัยและพัฒนา	มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
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