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ส่วนที่ 1 : ข้อมูลสถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ซึง่ เป็นหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบด้านการวิจยั และการ
บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด แต่เดิมเมื่อครั้งก่อตั้งเป็นสถาบันราชภัฏร้อยเอ็ด พ.ศ. 2544
มีการดำ�เนินการจัดตั้ง “สำ�นักวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น” โดยแบ่งส่วนงานภายในเป็น 4 ส่วน คือ ฝ่ายธุรการ
ศูนย์วิจัยศูนย์ฝึกอบรมและบริการชุมชนและศูนย์วัฒนธรรม วัตถุประสงค์การจัดตั้งก็เพื่อเป็นหน่วยงานกลาง
ในการดำ�เนินการและประสานงานด้านการวิจัย บริการวิชาการ และทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรม ต่อมาในปี
พ.ศ. 2548 มีการเปลี่ยนชื่อหน่วยงานใหม่เป็น “กองวิจัยและพัฒนา” เพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยน
โครงสร้างเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยเสนอโครงสร้างหน่วยงานของมหาวิทยาลัยใหม่ ให้กับคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) และประกาศเป็นกฎกระทรวงต่อไป โดยมีสว่ นงานภายในเป็น
4 ส่วน ได้แก่ ฝ่ายธุรการ ศูนย์วิจัย ศูนย์สารสนเทศและฝึกอบรม และศูนย์วัฒนธรรม แต่โครงสร้างที่เสนอไป
ไม่ผ่านคณะกรรมการฯ ทำ�ให้ ไม่สามารถตั้งเป็นหน่วยงานระดับกองได้ จึงได้แบ่งส่วนงานที่อยู่ภายในออกเป็น
หน่วยงานระดับศูนย์ ได้แก่ ศูนย์วิจัย ศูนย์สารสนเทศและฝึกอบรม และศูนย์วัฒนธรรม ต่อมาในปี พ.ศ. 2552
ได้รับการยกฐานะให้เป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะ โดยใช้ชื่อหน่วยงานว่า “สถาบันวิจัยและพัฒนา” ซึ่งประกอบ
ไปด้วย 4 กลุ่มงาน ได้แก่ สำ�นักงานอำ�นวยการ กลุ่มงานวิจัย กลุ่มงานบริการวิชาการ และกลุ่มงานประกัน
คุณภาพการวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายขอบข่ายงาน ให้ครอบคลุมทั้งการวิจัยและการบริการวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยให้ดียิ่งขึ้น และทำ�หน้าที่เป็นศูนย์กลาง การบริหารและประสานงานด้านการวิจัยพื้นฐานและ
การวิจยั ประยุกต์ ให้ค�ำ ปรึกษาจัดหาและบริการข้อมูลด้านการวิจยั และพัฒนาปัจจุบนั สถาบันวิจยั และพัฒนาได้
ดำ�เนินการพัฒนาปรับปรุง การปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับความต้องการ และสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย
และสังคมส่วนรวมมากยิ่งขึ้น รวมถึงการให้บริการ วิชาการแก่สังคมและชุมชนให้ครอบคลุม ในทุกๆ ด้าน
และเน้นการประยุกต์องค์ความรู้จากงานวิจัยไปสู่ การใช้ประโยชน์ ในการพัฒนาท้องถิ่น และสังคมให้มากขึ้น
และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ทีเ่ น้นการเป็นมหาวิทยาลัยทีม่ งุ่ ตอบสนองชุมชน
ท้องถิ่นและสังคมเป็นหลัก พ.ศ. 2556 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์
ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสภามหาวิทยาลัยและคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัยใหม่
โดยแบ่งหน่วยงานภายในเป็น 6 กลุ่มงาน 1 ศูนย์ ได้แก่ กลุ่มงานอำ�นวยการ กลุ่มงานวิจัย กลุ่มงานมาตรฐาน
งานวิจัยและประกันคุณภาพกลุ่มงานบริการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี กลุ่มงานสิทธิประโยชน์และจริยธรรม
จรรยาบรรณ กลุม่ งานตีพมิ พ์เผยแพร่บทความงานวิจยั ระดับชาติและนานาชาติ และศูนย์บริการบริการวิชาการ
และศูนย์เรียนรู้ 4 ศูนย์ ที่อยู่ภายใต้กลุ่มงานวิจัย ได้แก่ ศูนย์ศึกษาและขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ศูนย์เรียนรูพ้ ฒ
ั นานวัตกรรมและหุน่ ยนต์ ศูนย์บม่ เพาะธุรกิจ (UBI) และศูนย์เรียนรูเ้ ครือข่ายการพัฒนาชุมชนตาม
แนวพระราชดำ�ริเศรษฐกิจพอเพียงสถาบันวิจยั และพัฒนาได้จดั ทำ�แผนพัฒนาบุคลากรสำ�หรับรอบปีงบประมาณ
2558– 2561 เพื่อใช้เป็นแนวทาง ในการบริหารจัดการสถาบันวิจัยและพัฒนาต่อไป
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ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์
ปรัชญา

สถาบันวิจยั และพัฒนา ปฏิบตั งิ านภายใต้ปรัชญา ทีว่ า่ “วิจยั เด่น เน้นบริการวิชาการ สืบสาน ภูมปิ ญ
ั ญา
พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”

วิสัยทัศน์

สร้างเครือข่ายการวิจัยให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยี ใช้วิถีภูมิปัญญา พัฒนาและ
อนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมมีความพร้อมวิจัยสู่ประชาคมอาเซียนและสากล

พันธกิจ

1. ส่งเสริมและพัฒนาองค์กร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาให้มีศักยภาพ ในการวิจัยที่มีคุณภาพมาตรฐาน
2. สนับสนุนการนำ�ผลการวิจัยไปใช้ ในการพัฒนาท้องถิ่น
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือการวิจัยให้มีความพร้อมวิจัยสู่ประชาคมอาเซียนและสากล
4. เป็นแหล่งวิทยาการศูนย์เรียนรู้ ให้บริการวิชาการเผยแพร่ถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยี
ที่มีประสิทธิภาพ
5. ส่งเสริมการใช้วิถีภูมิปัญญาพัฒนาความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวและอนุรักษ์ธรรมขาติและ
สิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้ทำ�วิจัยอย่างกว้างขวางทั้งงานวิจัยพื้นฐานและงานวิจัยประยุกต์
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้ทำ�วิจัยพัฒนาสถาบันและท้องถิ่น
3. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
4. เพื่อเผยแพร่งานวิจัยของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
5. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างบุคลากรและหน่วยงานทัง้ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
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ยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2558 -2561
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบและกลไกสร้างมาตรฐานการวิจยั ขององค์กร อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา
ให้มีศักยภาพในการวิจัย
เป้าประสงค์ที่ 1.1 เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานวิจยั สร้างสรรค์ขององค์กร อาจารย์ บุคลากร และ
นักศึกษาให้มีศักยภาพในการวิจัยสร้างสรรค์
กลยุทธ์ที่ 1.1.1 สร้างระบบการบริหารงานวิจัยเพื่อให้มีมาตรฐาน
		กลยุทธ์ที่ 1.1.2 ส่งเสริมหน่วยงานในมหาวิทยาลัยจัดทำ�วิจัยสถาบัน (Research Institute)
		
ตัวชี้วัด 1. ระบบงานวิจัยที่มีมาตรฐาน
		
2. สถาบันวิจยั และพัฒนาสามารถส่งเสริมให้คณะฯ และวิทยาลัยฯ สามารถทำ�วิจยั สถาบัน
เป้าประสงค์ที่ 1.2 เพื่อพัฒนาระบบและกลไกสร้างมาตรฐานการวิจัยสร้างสรรค์ขององค์กร อาจารย์
บุคลากร และนักศึกษาให้มีศักยภาพในการวิจัยสร้างสรรค์
		กลยุทธ์ที่ 1.2.1 สร้างกลไกที่มีมาตรฐานเพื่อส่งเสริมให้อาจารย์และนักศึกษาสามารถตีพิมพ์
งานวิจัยที่มีคุณภาพ
		กลยุทธ์ที่ 1.2.2 ส่งเสริมอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาให้มีศักยภาพในการวิจัย หรือ
งานสร้างสรรค์
		ตัวชี้วัด 1. งานวิจัยที่ ได้รับการตีพิมพ์ระดับชาติและนานาชาติมากขึ้น
2. มีกระบวนการและขั้นตอนการวิจัยที่มีมาตรฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการนำ�ผลการวิจัยไปใช้ ในการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน
เป้าประสงค์ที่ 2 เพื่อส่งเสริมการนำ�ผลการวิจัยสร้างสรรค์ ไปใช้ ในการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความ
เข้มแข็งและยั่งยืน
		
กลยุทธ์ที่ 2.1 ส่งเสริมการนำ�ผลการวิจัยไปพัฒนาท้องถิ่นและจดสิทธิบัตร (Area – based)
		ตัวชี้วัด 1. ร้อยละของจำ�นวนงานวิจัย
2. จำ�นวนเครือข่ายหรือท้องถิ่นที่ ได้รับการพัฒนา
3. จำ�นวนสิทธิบัตรมากขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือการวิจัยให้มีความพร้อมวิจัยสู่ประชาคมอาเซียนและสากล
เป้าประสงค์ที่ 3 เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือการวิจัยสร้างสรรค์ ให้มีความพร้อมวิจัยสู่ประชาคม
อาเซียนและสากล
		กลยุทธ์ที่ 3.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือการวิจัยและบริการทางวิชาการในระดับท้องถิ่น
		
กลยุทธ์ที่ 3.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือการวิจัยและบริการทางวิชาการระดับประชาคม
อาเซียนและสากล
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		ตัวชี้วัด 1. จำ�นวนเครือข่ายเพิ่มขึ้นร้อยละ 5
2. สามารถดำ�เนินการวิจัยและบริการวิชาการบรรลุเป้าหมาย
3. เครือข่ายมีความพึงพอใจมากขึ้นร้อยละ 80 ของจำ�นวนโครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เป็นแหล่งวิทยาการศูนย์เรียนรู้ ให้บริการวิชาการเผยแพร่ถา่ ยทอดองค์ความรูเ้ ทคโนโลยี
ที่มีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ที่ 4 เพื่อเป็นแหล่งวิทยาการศูนย์เรียนรู้ ให้บริการวิชาการเผยแพร่ถ่ายทอดองค์ความรู้
เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูง
		กลยุทธ์ที่ 4.1 สร้างและพัฒนาศูนย์เรียนรู้ บูรณาการให้บริการทางวิชาการ การเรียนการ
สอนและวิจัยและเผยแพร่ถ่ายทอด
		กลยุทธ์ที่ 4.2 ส่งเสริมการจัดนิทรรศการจัดการความรู้แนวปฏิบัติที่ดี
		กลยุทธ์ที่ 4.3 ส่งเสริมการแสวงหาแหล่งทุนจากภายนอก ให้บริการองค์ความรูแ้ ละเทคโนโลยี
ที่มีประสิทธิภาพ
		ตัวชี้วัด 1. ศูนย์บริการวิชาการและศูนย์การเรียนรู้สามารถให้บริการชุมชน
   และอาจารย์ นักศึกษา ร้อยละ 5
2. ความพึงพอใจในการจัดนิทรรศการ อย่างน้อยร้อยละ 80
3. มีแนวปฏิบัติที่ดีเพิ่มมากขึ้นร้อยละ 10
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการใช้วิถีภูมิปัญญาการพัฒนาความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์ที่ 5 เพื่อส่งเสริมการใช้วถิ ภี มู ปิ ญ
ั ญาการพัฒนาความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวและอนุรกั ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
		
กลยุทธ์ที่ 5.1 สำ�รวจ ศึกษา และสร้างเครือข่ายวิถีภูมิปัญญา ในมหาวิทยาลัย ชุมชน และท้องถิ่น
		กลยุทธ์ที่ 5.2 นำ�วิถีภูมิปัญญาพัฒนาความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
		
กลยุทธ์ที่ 5.2 นำ�วิถีภูมิปัญญาเผยแพร่ขยายเครือข่าย
		
ตัวชี้วัด 1. ร้อยละเครือข่ายวิถีภูมิปัญญา ชุมชน ท้องถิ่น
2. อาจารย์ บุคลากรมีค่านิยมร่วมกันในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
   สิ่งแวดล้อม
3. ความสามารถในการพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวตาม QS Ranking
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โครงสร้างการบริหารงาน
สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุสิต อุบลเลิศ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร นำ�นาผล
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์
ผู้อำ�นวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

อาจารย์ ดร.เอื้อมพร จันทร์สองดวง

รองผู้อำ�นวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

นางสาวณิชากมล ศรีอาราม

นางอภิรดี นิ้มเจริญ
นักวิชาการสถิติ

นางยุพเรศน์ ประทีป ณ ถลาง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

หัวหน้ากลุ่มงานอำ�นวยการ

นายบรรพต ทวีนันท์
นักวิชาการศึกษา

นางสาวพรทิวา สารจันทร์
นักวิชาการเงินและบัญชี

งานบริหารความเสี่ยง

งานแผนยุทธศาสตร์
และแผนงานปฏิบัติการ

งานบัญชีและการเงิน

งานควบคุมดูแล
ตราวจสอบภายใน

งานพัสดุ

งานนโยบายและแผน

งานเลขานุการ

งานธรุการและสารบรรณ

งานวิจัยเทศบาล
/ห้องถิ่น
กลุ่มอำ�นวยการ
ภายใน/ภายนอก

ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายการพัฒนาชุมชนตามแนว
พระราชดำ�ริเรศฐกิจพอเพียง

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ (UBI)

ศูนย์เรียนรู้พัฒนานวัตกรรมและหุ่นยนต์

ศูนย์ศึกษาและขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กและเยาวชน

ศูนย์เรียนรู้

กลุ่มงานวิจัย

กลุ่มวิจัยวิทยาศาตร์
สุขภาพ

กลุ่มวิจัยมนุษย์และ
สังคมศาสตร์

กลุ่มวิจัย
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

กลุ่มงานมาตรฐาน
งานวิจัยและประกัน
คุณภาพ

ห้องปฏิบัติการ
ห้องสมุดสถาบันวิจัย
และพัฒนา

งานแสดงนิทรรศการ
และถ่ายทอด
เทคโนโลยี

ข้อมูลสารสนเทศ
และเว็บไซด์

กลุ่มงานบริการวิจัย
และถ่ายถอด
เทคโนโลยี

รองอำ�นวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

คณะกรรมการติดตามประเมินความก้าวหน้างานวิจัย

กลุ่มอำ�นวยการ

ผู้อำ�นวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

คณะกรรมการอำ�นวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

คณะกรรมการกองทุนวิจัย

อธิการบดี

จริยธรรมและ
จรรยาบรรณ

งานลิขสิทธิ์/
อนุสิทธิบัตร/สิทธบัตร

กลุ่มงานสิทธิ
ประโยชน์และ
จริยธรรม
จรรยาบรรณ

งานวารสาร
ประชาสัมพันธ์

ที่ปรึกษาภายนอก
ประเทศ

ทีปรึกษาภายใน
ประเทศ

กลุ่มงานดีพิมพ์
เผยแพร่บทความงาน
วิจัยระดับชาติ
และนานาชาติ

งานฝึกอบรมภายใน/
ภายนอก

งานบริการวิชาการ
ภายใน/ภายนอก

ศูนย์บริการวิชาการ

คณะกรรมการที่วิจัยและบริการวิชาการ

คณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการวิจัย

คณะกรรมการกลั่นกรองรายงานวิจัย

คณะกรรมการจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่อวิจัย

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
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ข้อมูลแสดงงบประมาณด้านการวิจัย
ตารางที่ 1 แสดงจำ�นวนงบประมาณด้านการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2560
ข้อมูล
จำ�นวน (บาท)

งบประมาณแผ่นดิน ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2560
2556
2557
2558
2559
2560
2,610,000
2,780,000
3,413,300
9,996,900
15,879,500

ตารางที่ 1 แสดงจำ�นวนงบประมาณด้านการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2560
ดังแสดงในกราฟที่ 1
งบประมาณด้านการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จำ�นวน (ล้านบาท)

กราฟที่ 1 แสดงงบประมาณด้านการวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ด้านงบประมาณแผ่นดิน ประจำ�ปี พ.ศ. 2556 - 2560
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ตารางที่ 2 แสดงงบประมาณสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำ�ปีงบประมาณ 2559
ลำ�ดับ

ประเภท
งบประมาณ

1.

งบประมาณแผ่นดิน

2.

งบประมาณแผ่นดิน

3.
4.

งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณบำ�รุงการ
ศึกษา
4.1.1.1 เงินอุดหนุนพัฒนางานบริการวิชาการ
งบประมาณบำ�รุงการ
ศึกษา
6.1.1.1 เงินอุดหนุนพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา
งบประมาณบำ�รุงการ
เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์
ศึกษา
6.1.1.2 ความรู้
รวม

5.
6.
7.

รหัสปีงบประมาณ 2559
รหัส
ชื่องบประมาณ
3.1.2.8 พัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา
เงินอุดหนุน โครงการให้บริการวิชาการ 11
5.1.1.1 โครงการ
เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์
8.1.1.1 ความรู้
8.1.1.2 เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อชุมชน

งบประมาณ
ที่ ได้รับ
จัดสรร (บาท)
231,000
1,350,000
4,996,900
5,000,000
100,000
200,000
200,000
10,727,900

ตารางที่ 3 แสดงจำ�นวนงบประมาณด้านการวิจัยและด้านการบริการวิชาการ งบประมาณแผ่นดิน
และงบประมาณรายได้
แหล่งทุน
1) ด้านการวิจัย
2) ด้านการบริการวิชาการ
รวม

งบประมาณแผ่นดิน (บาท)
9,996,900
1,350,000
11,346,900

งบประมาณรายได้ (บาท)
200,000
100,000
300,000

จากตารางที่ 3 แสดงข้อมูลจำ�นวนงบประมาณด้านการวิจัยและด้านการบริการวิชาการ สถาบันวิจัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำ�ปีงบประมาณ 2559 โดยแยกเป็นงบประมาณแผ่นดิน และ
งบประมาณรายได้ ดังกราฟที่ 2
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กราฟที่ 2 แสดงงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณรายได้ ด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ ประจำ�
ปีงบประมาณ 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ตารางที่ 4 แสดงจำ�นวนโครงการวิจัยและงบประมาณจากแหล่งทุนภายใน และแหล่งทุนภายนอก
แหล่งทุน
1) แหล่งทุนภายใน
2) แหล่งทุนภายนอก
รวม

จำ�นวนโครงการ
31
5
36

งบประมาณ (บาท)
9,996,900
1,400,000
11,156,900

จากตารางที่ 4 แสดงข้อมูลจำ�นวนโครงการวิจัยและงบประมาณจากแหล่งทุนภายใน และแหล่งทุน
ภายนอก สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำ�ปีงบประมาณ 2559 โดยแยกเป็น
จำ�นวนโครงการ และงบประมาณ ดังแผนภาพที่ 1
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แผนภาพที่ 1 แสดงงบประมาณด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำ�ปีงบประมาณ 2559
จากแหล่งทุนภายในและแหล่งทุนภายนอก

ทุนอุดหนุนการวิจัย
ในปีงบประมาณ 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้รับจัดสรรงบประมาณจากแหล่งทุนภายใน
ได้แก่ สำ�นักงบประมาณจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ จำ�นวน 9 โครงการ เป็นเงิน
4,996,900 บาท เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อชุมชน จำ�นวน 22 โครงการ เป็นเงิน 5,000,000 บาท
และได้รับจัดสรรงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก ได้แก่ สำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
จำ�นวน 4 โครงการ เป็นเงิน 1,160,000 บาท สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
จำ�นวน 1 โครงการ เป็นเงิน 240,000 บาท ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 แสดงข้อมูลจำ�นวนโครงการวิจัยและงบประมาณสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายในและ
แหล่งทุนภายนอก ประจำ�ปีงบประมาณ 2559
การจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย
สำ�นักงบประมาณ จัดสรรเงินอุดหนุน
โครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
สำ�นักงบประมาณ จัดสรรเงินอุดหนุน
โครงการวิจัยเพื่อชุมชน
สำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.)

จำ�นวนโครงการ
9

งบประมาณ (บาท)
4,996,900

22

5,000,000

4

1,160,000
ต่อ
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การจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย
สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
รวม

จำ�นวนโครงการ
1

งบประมาณ (บาท)
240,000

36

11,396,900
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จากตารางที่ 5 แสดงข้อมูลจำ�นวนโครงการวิจัยและงบประมาณจากแหล่งทุนภายใน และแหล่ง
ทุนภายนอก สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำ�ปีงบประมาณ 2559 โดยแยกเป็น
จำ�นวนโครงการ และงบประมาณ ดังแผนภาพที่ 2

แผนภาพที่ 2 แสดงงบประมาณด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำ�ปีงบประมาณ 2559
จากแหล่งทุนภายในและแหล่งทุนภายนอก
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ส่วนที่ 2 : กิจกรรมในรอบปีงบประมาณ 2559
1. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ)
การประชุมคณะกรรมการดำ�เนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) ครั้งที่ 1 / 2559 วันอังคารที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2558
ณ ห้องประชุม 5C ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับ ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ รองประธานคณะกรรมการดำ�เนินงาน
อพ.สธ.– มรภ.รอ. และ เลขานุการคณะกรรมการ อพ.สธ.

2. การประกวดนวัตกรรมที่ประเทศไต้หวัน
สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
ร้อยเอ็ด โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร นำ�นาผล
รองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยวิ จั ย และวิ เ ทศสั ม พั น ธ์ อาจารย์
ดร.ศักดิศ์ รี สืบสิงห์ ผูอ้ �ำ นวยการสถาบันวิจยั และพัฒนา และ
อาจารย์ ดร.สัญชัย ฮามคำ�ไพ ผู้อำ�นวยการสถาบันจัดการ
ความรู้ ได้นำ�นวัตกรรมเครื่องอัดปลาร้าก้อน ไปเข้าร่วม
การประกวดนวัตกรรม ณ ประเทศไต้หวัน โดย นักวิจัย
ที่ดำ�เนินการจัดทำ�นวัตกรรมเข้าร่วมการประกวดครั้งนี้
ได้แก่ อาจารย์สทิ ธิเดช หมอกมีชยั และอาจารย์ศศิกาญจน์
หมอกมีชัย เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2558
และได้รบั รางวัลเหรียญเงิน นวัตกรรมคือ เครื่องอัดปลาร้า
ก้อน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ประจำ�ปี 2558 ในการประกวดนวัตกรรมครั้งนี้
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3. การประชุมทำ�ความเข้าใจการขับเคลื่อนเพื่อการดำ�เนินงานความร่วมมือ มรภ. - สกว.
อาจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ผู้อำ�นวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เข้าร่วมประชุมในการทำ�ความเข้าใจการขับเคลื่อนเพื่อการดำ�เนินงานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กับสำ�นักงานคณะกรรมการการวิจยั (สกว.) เพื่อดำ�เนินการพัฒนางานวิจยั ไปสูช่ มุ ชนท้องถิน่ และขับเคลื่อนการ
ดำ�เนินงานการวิจัยต่อไป เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมสิตารมย์ โรงแรมพระนครแกรนด์วิว
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

4. การนำ�เสนอและเข้าร่วมประชุมใหญ่ HERP Congress IV ภายใต้การบริหารงานวิจยั ของ สกอ.
อาจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ อาจารย์นิธินาถ อุดมสันต์ และอาจารย์สุภิมล บุญพอก ได้เข้าร่วมการ
ประชุมใหญ่ HERP Congress IV และร่วมนำ�เสนอผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาโจทย์วิจัยสำ�หรับนักศึกษา
ครุศาสตร์ต่างสาขา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และเข้าร่วมประชุมผู้บริหารภายใต้ โครงการบริหารงานวิจัย
ของสำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 8 - 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ณ หอประชุมไพรพะยอม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยเข้าร่วมการประชุมใหญ่ภายใต้การบริหารงานวิจัย
ของ สกอ. (HERP Congress IV) เกี่ยวกับแนวทางการดำ�เนินงานด้านการวิจัยของ HERP ในรอบปีต่อไป
และเข้าร่วมการนำ�เสนอผลงานวิจัยในรูปแบบโปสเตอร์ เรื่อง การพัฒนาโจทย์วิจัยสำ�หรับนักศึกษาครุศาสตร์
ต่างสาขา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมี อาจารย์นิธินาถ อุดมสันต์ อาจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ และ
อาจารย์สุภิมล บุญพอก คณะผู้วิจัยในครั้งนี้
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5. งานวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ประเทศลาว
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร นำ�นาผล
อาจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ อาจารย์ ดร.สัญชัย ฮามคำ�ไพ และว่าที่ร้อยตรีหญิงโชติกา แก้วแกมเกษ เข้าร่วม
การประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของครูภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ของโรงเรียนในประเทศลาว ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ประเทศลาว เมื่อวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
ณ ห้องประชุมคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ประเทศลาว

6. การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับผลงานวิจัยด้านข้าวเพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
อาจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ผู้อำ�นวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และ
คณะ ร่วมจัดนิทรรศการผลงานวิจัยเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาชุมชนบ้านท่าม่วง ตำ�บลท่าม่วง อำ�เภอเสลภูมิ
จังหวัดร้อยเอ็ด โดยการจัดนิทรรศการผลงานวิจัย เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ณ แปลงนาสาธิต
บ้านท่าม่วง ตำ�บลท่าม่วง อำ�เภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการดำ�เนินงาน พบว่าได้เข้าร่วมในการจัดนิทรรศการ
การนำ�เสนอผลงานวิจยั ของสถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา
ชุมชนบ้านท่าม่วง เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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7. การอบรมบุคลากรการวิจัยในชั้นเรียน ของ กศน.อำ�เภอพนมไพร
อาจารย์ ดร.ศักดิศ์ รี สืบสิงห์ ผูอ้ �ำ นวยการสถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และอาจารย์
ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์ ได้เป็นวิทยากรในการจัดอบรมการวิจยั ในชัน้ เรียนให้กบั บุคลากรของ กศน.อำ�เภอพนมไพร
จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 7 – 8 มีนาคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุม กศน. อำ�เภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
จากการอบรมพบว่า บุคลากรของ กศน. อำ�เภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัย
ในชั้นเรียนเพิ่มขึ้น และสามารถดำ�เนินการจัดทำ�วิจัยในชั้นเรียนได้

8. การจัดนิทรรศการการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้จังหวัดร้อยเอ็ด
อาจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ผู้อำ�นวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ได้เข้าร่วมในการเปิดงานแหล่งเรียนรู้ของจังหวัดร้อยเอ็ด และจัดนิทรรศการการเรียนรู้ โดยการนำ�ผลงานวิจัย
มาจัดนิทรรศการและนำ�เสนอผลงานวิจัย เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2559 ณ ศูนย์ OTOP จังหวัดร้อยเอ็ด
ผลการดำ�เนินงาน ได้นำ�เสนอผลงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และผลงานวิจัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
ปลาร้าก้อน ผลิตภัณฑ์จากข้าวหอมมะลิ
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9. การประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนา

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ดำ�เนินการจัดประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 1
(3)/2559 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิในการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วย 1. ศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ พลธานี
2. ดร.ตวง อันทะไชย 3. ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.พัชรวิทย์ จันทร์ศริ สิ ริ 4. ดร.รณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล ได้เข้าร่วม
การประชุมในครัง้ นี้ ซึง่ ถือว่าเป็นผูท้ รงคุณวุฒจิ ากภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ทีย่ นิ ดีในการเป็นคณะกรรมการประจำ�
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม
พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

10. การประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับโจทย์การวิจัย
อาจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ผู้อำ�นวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ได้เข้าร่วมการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการเขียนเค้าโครงการวิจัยตามกรอบแนวคิด 3 ประเด็น ได้แก่
1) อาหารสู่ครัวโลก 2) การท่องเที่ยว และ 3) การพัฒนาครู เมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุม
ดอกจาน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และได้แนวคิดจากการระดมความคิดเห็นเกีย่ วกับการเขียนเค้าโครง
การวิจัยตามกรอบแนวคิด 3 ประเด็น ได้แก่ 1) อาหารสู่ครัวโลก 2) การท่องเที่ยว และ 3) การพัฒนาครู
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11. การประชุมวิชาการภายใต้ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
อาจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ผู้อำ�นวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ได้เข้าร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเปิดงานประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ภายใต้ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ (อพ.สธ.) วันที่ 23 – 29 มีนาคม พ.ศ. 2559
ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

12. การประชุมทางวิชาการ The ระดับชาติ “3 National Conference and the 1 International
Conference 2016 “Integration of Buddhism with research to develop a sustainable society”
อาจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ผู้อำ�นวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
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13. การประชุมสมัยสามัญ ครัง้ ที่ 2(14)/2559 สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 2(14)/2559
เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา
มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ซึง่ การประชุมในครัง้ นี้ มีวาระการประชุมเพื่อพิจารณา ทีส่ �ำ คัญ
ดังนี้ 1) ร่างวารสารวิจัยบริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี 2) ร่างรายงานประจำ�ปีงบประมาณ 2558 สถาบันวิจัย
และพัฒนา 3) ร่างโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการทำ�ผลงานทางวิชาการ และ 4) ร่างเล่ม Proceeding
I Creams 1

14. การร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำ�ปี 2559
อาจารย์ ดร. ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ผู้อำ�นวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา นำ�บุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนา
ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำ�ปี 2559 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2559 ณ ลานอเนกประสงค์
ข้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
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15. การลงพื้นที่เก็บข้อมูลเตรียมพัฒนาหน่วยบ่มเพาะธุรกิจ UBI : University Business
Incubator สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร นำ�นาผล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี
สืบสิงห์ ผูอ้ �ำ นวยการสถาบันวิจยั และพัฒนา อาจารย์ ดร.ประคอง ยุคะลัง อาจารย์สว่าง ยุคะลัง และคณะทำ�งาน
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูล และรับฟังข้อเสนอแนะ และ
คำ�แนะนำ� จากผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในท้องถิ่น เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2559 เพื่อผลัก
ดันและส่งเสริม ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย มาแปลงเป็น ผลิตภัณฑ์ สร้างมูลค่าสู่ภาควิสาหกิจ เพื่อสามารถ
ให้คำ�ปรึกษาและมีข้อมูล เพื่อส่งเสริม อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา สร้างสรรค์ นวัตกรรม คิดค้นและวิจัย
ทำ�ให้เกิดแนวคิดใหม่ ในท้องถิ่น ให้เป็นทรัพยากรที่สำ�คัญของประเทศ “ เมล็ดพันธุ์ แห่งปัญญา” ต่อไป

16. การวิเคราะห์พื้นที่ ครั้งที่ 1 สำ�หรับ Organic Area มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด การศึกษา
และเตรียมพื้นที่ Organic Area ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Master Plan For Q –GREEN
ศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ พลธานี ผู้เชี่ยวชาญ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้ทรงคุณวุฒิสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ให้เกียรติเยีย่ มชมพืน้ ทีแ่ ละให้ค�ำ แนะนำ�ในการศึกษาและเตรียมพืน้ ที่ ครัง้ ที่ 1 สำ�หรับ
Organic Area ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Master Plan For Q -GREEN เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 โดยมี
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.กชพร นำ�นาผล รองอธิการบดีฝา่ ยวิจยั และวิเทศสัมพันธ์ และบุคลากรสถาบันวิจยั และ
พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมรับฟังคำ�แนะนำ�อันมีคุณค่ายิ่ง เพื่อจัดทำ�แผนเสนอต่อ คณะกรรมการ
มหาวิทยาลัยต่อไป
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17. การวิเคราะห์พื้นที่ ครั้งที่ 2 สำ�หรับ Organic Area มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
สถาบันวิจัยและพัฒนา นำ�โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร นำ�นาผล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
และวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ผู้อำ�นวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์รชยา พรมวงศ์
นายวรเชษฐ์ ศรีสถิตย์ อาจารย์สว่าง ยุคะลัง อาจารย์ ดร.ประคอง ยุคะลัง ร่วมกับเทศบาลตำ�บลท่าม่วง นำ�โดย
นายกเทศมนตรี และคณะ และประธานเครือข่ายเกษตรอินทรียอ์ สี าน ดร.รณวฤทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล และทีมงาน
ร่วมศึกษาและวิเคราะห์พื้นที่ของมหาวิทยาลัยกับพื้นที่ของตำ�บลท่าม่วง สำ�หรับ Organic Area มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Master Plan For Q -GREEN เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 เพื่อจัดทำ�
แผนเสนอต่อ คณะกรรมการมหาวิทยาลัย เป็นครั้งที่ 2

18. การเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะเนื่องในวันฉัตรมงคล
สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ นำ�โดย อาจารย์ ดร.เอื้อมพร จันทร์สองดวง
รองผู้อำ�นวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ดร.กนกกรณ์ ศิริทิพย์ และนางสาวณิชากมล ศรีอาราม เข้าร่วมพิธี
ถวายเครื่องราชสักการะเนื่องในวันฉัตรมงคล ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2559 ณ ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด
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19. การประชุมคณะกรรมการการพัฒนาการผลิตและการแปรรูปข้าวหอมมะลิอนิ ทรีย์ ครัง้ ที่ 1/2559
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการการพัฒนาการผลิตและการแปรรูปข้าวหอมมะลิ
อินทรีย์ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมมันปลา ชั้น 2 ศูนย์ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมีศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ พลธานี ให้เกียรติเป็น
ประธานและที่ปรึกษา นำ�โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร นำ�นาผล ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการ
อาจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ และบุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งสรุปประเด็นการวิจัยได้ 6 ประเด็น ดังนี้
1) ประเด็นวิจัยด้านเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตในสภาพการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ 2) ประเด็นวิจัย
ด้านคุณภาพเมล็ดและการผลิตเมล็ดพันธุ์ 3) ประเด็นวิจัยด้านนวัตกรรมการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ ในเชิง
พาณิชย์ 4) ประเด็นวิจัยด้านการผลิตแบบอินทรีย์ 5) ประเด็นวิจัยด้านการพัฒนาเครื่องจักรกล แทนการใช้
แรงงานคน และ 6) ประเด็นวิจัยด้านการตลาดและการพัฒนากลุ่ม การรวมกลุ่มของเกษตรกร

20. การเข้าร่วมการเข้าคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำ�บล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ไทย ปี พ.ศ. 2559 ระดับจังหวัด
(OTOP Product Champion : OPC)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร  นำ�นาผล และ บุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด เข้าร่วมงานการคัดสรรสุดยอดหนึง่ ตำ�บล หนึง่ ผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2559 ระดับจังหวัด (OTOP Product
Champion : OPC) เมื่อวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องประดับเพชร โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น
อำ�เภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด  
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21. การเข้าร่วมต้อนรับ พลเรือเอก ยุทธนา ฟักผลงาม ประธานคณะทำ�งานกลัน่ กรองแผนงาน/โครงการ

อาจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ผู้อำ�นวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและ
พัฒนา ร่วมกับเทศบาลตำ�บลท่าม่วงเข้าร่วมการต้อนรับพลเรือเอก ยุทธนา ฟักผลงาม ประธานคณะทำ�งานกลัน่
กรองแผนงาน/โครงการ คณะที่ 2/3 เขตตรวจราชการที่ 12 และคณะ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559 ณ บริเวณ
ริมแม่น�้ำ ชีบา้ นท่าม่วง อำ�เภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อร่วมนำ�เสนอข้อมูลเกีย่ วกับโครงการบริหารจัดการน้�ำ
ที่ ได้ดำ�เนินการร่วมกับเทศบาลตำ�บลท่าม่วงต่อท่านประธานคณะทำ�งานกลั่นกรองแผนงาน/โครงการและร่วม
เยี่ยมชมพื้นที่ ณ บริเวณริมแม่น้ำ�ชีบ้านท่าม่วง

22. การเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบ NRMS ใน 4 ภูมิภาค และระบบ DRMS
ใน 3 ภูมิภาค” ครั้งที่ 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบ NRMS ใน 4 ภูมิภาค
และระบบ DRMS ใน 3 ภูมิภาค” ครั้งที่ 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) เมื่อวันที่ 9-10 มิถุนายน 2559
ณ ห้องปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์ 2C 10-11 และ ห้อง 2C 09 ชัน้ 2 สำ�นักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุบลราชธานี สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ปรับปรุงระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่ง
ชาติ (National Research Management System : NRMS) ในส่วนของการนำ�เข้าข้อมูลข้อเสนอการวิจัย
รูปแบบใหม่ พัฒนาระบบติดตามงบประมาณในลักษณะบูรณาการ โดยจะเปิดใช้ ในการเสนอของบประมาณ
การวิจัยประจำ�ปี พ.ศ. 2561 และการพัฒนาระบบการจัดการงานวิจัยของหน่วยงาน (Department Research
Management System : DRMS) เพื่อบริหารจัดการงานวิจัยทุนรายได้ของหน่วยงาน เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ
สามารถใช้ระบบ NRMS และระบบ DRMS บริหารจัดการงานวิจัยที่ใช้งบประมาณจากรายได้ของสำ�นักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน
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23. การเข้าร่วมแถลงข่าวกิจกรรม เดิน-วิ่งมินิมาราธอน Robinson Suzuki Green Run
อาจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ อาจารย์นิธินาถ อุดมสันต์ และ บุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วม
งานแถลง ข่าวกิจกรรม เดิน-วิ่งมินิมาราธอน Robinson Suzuki Green Run เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559
ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ร้อยเอ็ด ซึ่งจัดโดยห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำ�กัด (มหาชน) ร่วมกับ
บริษทั ซูซกุ ิ มอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำ�กัด ภายใต้ โครงการ “โรบินสันทำ�ดี เพื่อแม่ : ปลูกป่า 5 ปี 50,000 ต้น” (ปีที่ 2)
เพื่อสร้างจิตสำ�นึก ในการร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำ� โดยร่วมกับกรมป่าไม้ ปลูกป่าจำ�นวน
100 ไร่ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2559 ในโอกาสเดียวกันนี้ ห้างสรรพสินค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ร้อยเอ็ด
ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จะร่วมปลูกต้นไม้ จำ�นวน 500 ต้น ณ พืน้ ทีข่ องมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ในวันที่ 10 สิงหาคม 2559 นี้ด้วย

24. การเข้าร่วมพิธเี ปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริม่ ต้น
ฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.กชพร นำ�นาผล และ บุคลากร สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำ�บลเกาะแก้ว
อำ�เภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อกระตุน้ ให้เกษตรกรเริม่ ต้นการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีและภูมปิ ญ
ั ญาทีเ่ หมาะสม
กั บ พื้ น ที่ ใ นการวางแผนการผลิ ต การเข้ า ถึ ง ปั จ จั ย การผลิ ต ที่ มี คุ ณ ภาพการลดความเสี่ ย งของผลผลิ ต
การเชื่อมโยงเครือข่ายและการบริหารจัดการ โดยได้รบั เกียรติจาก นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ รองปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ และ นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด
กล่าวรายงาน ภายในงานมีกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีตามสถานีเรียนรู้ 5 สถานี
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25. โครงการความร่วมมือการพัฒนาระบบการวิจยั สูค่ วามเป็นเลิศเพื่อพัฒนาสังคมชุมชนท้องถิน่
(มรภ. ร่วมกับ สกว.)
อาจารย์ ดร.ศักดิศ์ รี สืบสิงห์ ผูอ้ �ำ นวยการสถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เข้าร่วม
การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการความร่วมมือการพัฒนาระบบการวิจัยสู่ความเป็นเลิศเพื่อพัฒนาสังคมชุมชน
ท้องถิ่น (มรภ. ร่วมกับ สกว.) ในการพัฒนาระบบการบริหารงานวิจัย ของผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา
ทั้ง 40 แห่ง ในระหว่างวันที่ 2 – 4 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

26. การประชุมผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อาจารย์ ดร.ศักดิศ์ รี สืบสิงห์ ผูอ้ �ำ นวยการสถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เข้าร่วม
โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อการจัดการงานวิจยั เชิงพืน้ ที่ ระหว่างวันที่ 21 มิถนุ ายน 2559 ณ ห้องประชุมศิวาลัย
สำ�นักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
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27. โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อการจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่
อาจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ผู้อำ�นวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อการจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่ ระหว่างวันที่ 21 – 22 มิถุนายน 2559
ณ ห้องประชุมศิวาลัย สำ�นักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

28. การเข้าร่วมการอบรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยด้านการ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่น
อาจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ผู้อำ�นวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และนักวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย
ด้านการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมวิญญูคุวานันท์ ชั้น 5 อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เพื่อวิเคราะห์และจัดทำ�โครงการวิจัยด้านชุมชน
ท้องถิน่ แนวทางการเก็บข้อมูลด้านชุมชนท้องถิน่ วิทยากร โดย ผศ.ดร.บัญชร แก้วส่อง ผูอ้ �ำ นวยการสถาบันวิจยั
และพัฒนาท้องถิ่น สกว. ทิศทางด้านการวิจัยอาหาร โดย ผศ.ดร.บัณฑิต อินณวงศ์ และทีมวิทยากร มีนักวิจัย
เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์และมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
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29. การประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
การพัฒนากองทุนหมู่บ้าน เป็นสถาบันการเรียนรู้กองทุนหมู่บ้าน เป็นสถาบันการเรียนรู้กองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมกับสำ�นักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมืองแห่งชาติ จัดการประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
การพัฒนากองทุนหมูบ่ า้ น เป็นสถาบันการเรียนรูก้ องทุนหมูบ่ า้ นและชุมชนเมืองเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาส 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุม
กันเกรา ศูนย์ฝกึ ประสบการณ์วชิ าชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พิธลี งนามบันทึกข้อตกลง (MOU)
โดย รศ.นที ขลิบทอง ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ และผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดุสติ อุบลเลิศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และได้รบั เกียรติจากนายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผูว้ า่ ราชการ
จังหวัดร้อยเอ็ด ให้เกียรติเป็นสักขีพยานในการลงนามในครั้งนี้

30. การประชุมเชิงวิชาการเผยแพร่คมู่ อื จริยธรรมสำ�หรับผูป้ ระเมินโครงการวิจยั ผลงานวิชาการ
และผลงานวิจัย
อาจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงวิชาการแผยแพร่คู่มือจริยธรรมสำ�หรับ
ผู้ประเมินโครงการวิจัย ผลงานวิชาการและผลงานวิจัย ที่จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
ณ ห้องแคทรียา โรงแรมรามาการ์เดน กรุงเทพมหานคร
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31. การต้อนรับคณะครูและบุคลากรโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อำ�เภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
สำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ในการเยีย่ มชมและศึกษาดูงาน แนวทางการดำ�เนินงาน
สนองพระราชดำ�ริโครงการอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ดำ�เนินการต้อนรับคณะครูและบุคลากร
โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อำ�เภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
ในการ เยีย่ มชมและศึกษาดูงาน แนวทางการดำ�เนินงานสนองพระราชดำ�ริโครงการอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่อง
มาจากพระราชดำ�ริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559
ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดย
มีผชู้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.กชพร นำ�นาผล รองอธิการบดีฝา่ ยวิจยั และวิเทศสัมพันธ์ กล่าวต้อนรับและเปิดกิจกรรม
การศึกษาดูงาน การนำ�เสนอผลการดำ�เนินงานโดย ผู้อำ�นวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี
สืบสิงห์ และการนำ�เสนอผลงานวิจยั และกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง กับอพ.สธ. ของนักวิจยั มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

32. การเข้าร่วมกิจกรรมทำ�นาโยน ทีอ่ �ำ เภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
อาจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ผู้อำ�นวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์สรุพงษ์ แสงเรณู และ
เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เข้าร่วมกิจกรรมการทำ�นาโยน ร่วมกับ
นายกสโมสรโรตารีร้อยเอ็ด นางบัณจง ธนะแพสย์ และคณะโรตารีร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559
ณ อำ�เภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยได้รับเกียรติจากท่านพนม ศรีแสนปาง ผู้บริหารและเจ้าของ
โรงงานไฟฟ้าชีวมวล “ศรีแสงดาวไบโอเพาเวอร์” เป็นวิทยากรแนะนำ�การปลูกข้าวแบบนาโยนในครั้งนี้
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33. การเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาโจทย์วิจัยชุดโครงการวิจัยเพื่อชุมชนท้องถิ่น
กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสานเหนือ)
อาจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ผู้อำ�นวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และนักวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาโจทย์วิจัยชุดโครงการวิจัยเพื่อชุมชน
ท้องถิน่ กลุม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสานเหนือ) เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมสภา
ชั้น 9 คณะครุศาสตร์ (อาคาร 23) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เพื่อนำ�เสนอผลการค้นโจทย์วิจัยเชิงพื้นที่ และ
ร่วมสรุปโจทย์วิจัยชุดโครงการวิจัยเชิงพื้นที่ วิทยากร โดย รศ.ดร.พีรเดช ทองอำ�ไพ ผู้อำ�นวยการสถาบัน
คลังสมองของชาติ โดยได้ชื่อชุดโครงการแก้ปัญหาและพัฒนาด้านความมั่นคงทางอาหารของพื้นที่อีสานตอน
บนตามความต้องการของชุมชน

34. การเข้าร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดในพิธีเปิดโครงการลงนาปลูกป่า ปล่อยปลา
ประชารัฐร่วมใจ เทศบาลตำ�บลท่าม่วง
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำ�โดย ผศ.ดร.กชพร นำ�นาผล รองอธิการบดี
ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ อาจารย์ ดร.เอื้อมพร จันทร์สองดวง และบุคลากร
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานการวิจัยและร่วมต้อนรับ
ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดในพิธีเปิดโครงการลงนาปลูกป่า ปล่อยปลา ประชารัฐร่วมใจ ของเทศบาลตำ�บล
ท่าม่วง เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 ณ อ่างเก็บน้ำ�ห้วยกระตึบ บ้านท่าม่วง ตำ�บลท่าม่วง อำ�เภอเสลภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด และศูนย์แปลงนาสาธิตปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์เทศบาลตำ�บลท่าม่วง เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมงคล 84 พรรษา
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35. การจั ด นิ ท รรศการและนำ � เสนองานวิ จั ย สู่ อุ ต สาหกรรมเชิ ง พาณิ ช ย์ ในงานต้ อ นรั บ
พลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ดำ�เนินการเข้าร่วมการจัดนิทรรศการ
และนำ�เสนองานวิจัยสู่อุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ ในงานต้อนรับพลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 เวลา 11.30 น. ณ บริเวณด้านหน้าหอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์
หลังจากการประชุมกับส่วนราชการ พลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เยี่ยมชมนิทรรศการ และ
กิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ บริษัทประชารัฐรักสามัคคีร้อยเอ็ด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำ�กัด งานวิจัย สู่อุตสาหกรรม
เชิงพาณิชย์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้แก่ การแปรรูปปลาร้าอัดก้อน ซึ่งได้รับรางวัลเหรียญเงิน
(Medal Silver Award) จากการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ “The Taipei International  Invention
Show & Technomart : INST 2015” ณ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน  และข้าวหอมมะลิทุ่งกลาร้องไห้ร้อยเอ็ด
ก่อนเข้าพบปะ ผู้นำ�ท้องถิ่น กำ�นัน ผู้ ใหญ่บ้าน และประชาชน ภายในหอประชุม 60 พรรษาฯ

36. การอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเกีย่ วกับการพัฒนาระบบการบริหารงานวิจยั
อาจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ผู้อำ�นวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเกีย่ วกับการพัฒนาระบบการบริหารงานวิจยั ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สกว. กับ
มรภ. จำ�นวน 38 แห่ง และ 2 มหาวิทยาลัยฯ ในระหว่างวันที่ 24 – 26 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ผลการดำ�เนินการ
พบว่า โดยสรุปแนวทางการดำ�เนินงานการบริหารจัดการงานวิจัย ภายใต้การดำ�เนินงานของผู้บริหารและ
ผู้อำ�นวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฯ ณ จังหวัดชัยนาถ
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37. การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจยั มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครัง้ ที่ 1(7)/2559
สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ดำ�เนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1(7)/2559 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559 เวลา 11.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุสิต อุบลเลิศ อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ให้เกียรติเป็นประธาน

38. การเข้าร่วมต้อนรับคณะกรรมมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ละคณะศึกษา
ดูงานด้านกระบวนการผลิตและแนวทางการพัฒนาครูที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศภายใต้
นโยบาย Thailand 4.0
สถาบันวิจัยและพัฒนา นำ�โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร นำ�นาผล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
และวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ผู้อำ�นวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยนักวิจัย เจ้า
หน้าที่ และนักศึกษา ได้เข้าร่วมต้อนรับ ดร.ตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมคณะ เพื่อรับฟังกระบวนการและแนวทางในการผลิต พัฒนาครูที่สอดคล้อง กับ
นโยบายของรัฐบาล เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559 ณ ชัน้ 1 อาคารคณะครุศาสตร์ และนำ�เสนอผลงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การศึกษาและถอดบทเรียนภูมิปัญญาท้องถิ่นและผู้ประกอบการเกษตรกรอินทรีย์เกี่ยวกับการผลิตและการ
แปรรูปข้าวหอมมะลิอินทรีย์ และนักศึกษานำ�เสนอโครงงานการทำ�โดนัทข้าวหอมมะลิอินทรีย์ พร้อมสาธิตการ
ทำ�ขนมโดนัทจากแป้งที่ทำ�จากข้าวหอมมะลิอินทรีย์
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39. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการ การเรียนรู้ของสถาบันการเรียนรู้ กองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหาร
จัดการ การเรียนรู้ของสถาบันการเรียนรู้ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา ณ ห้องประชุมมันปลา ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2559 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร นำ�นาผล รองอธิการบดี
ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ผู้อำ�นวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และคณะ เป็น
วิทยากร ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วยคณะกรรมการสถาบันการเรียนรู้สาขา 4 และสาขา 5 ซึ่งมา
จาก 7 จังหวัดๆ ละ 5 คน ดังนี้ จังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม ชัยภูมิ ยโสธร กาฬสินธุ์ นครพนม และจังหวัด
ร้อยเอ็ด จำ�นวนรวมทั้งสิ้น 35 คน
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40. การศึกษาพืน้ ทีเ่ พื่อกำ�หนดโจทย์วจิ ยั และโครงการบริการวิชาการตามนโยบายพัฒนาประเทศ
Thailand 4.0 ณ บ้านป่านทอง ตำ�บลดงสิงห์ อำ�เภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด
สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำ�โดย ศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ พลธานี กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร นำ�นาผล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์
ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ผู้อำ�นวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา นักวิจัย และเจ้าหน้าที่ ดำ�เนินการลงพื้นที่เพื่อศึกษา
และเยี่ยมชมการผลิตและการแปรรูปถั่วลิสง ณ บ้านป่านทอง ตำ�บลดงสิงห์ อำ�เภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อ
วันที่ 19 กันยายน 2559 ร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พัฒนาการจังหวัด และประธานหอการค้า
จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อศึกษาสภาพและแนวทางการส่งเสริม ตามโครงการประชารัฐและตามแนวทางการพัฒนา
ประเทศ Thailand 4.0 เพื่อส่งเสริมการยกระดับสินค้าท้องถิ่น และผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อ
นำ�ผลการศึกษาไปพัฒนาเป็นโจทย์วิจัยต่อไป

41. การตรวจแปลงปลูกข้าวหอมมะลิอนิ ทรียพ์ ร้อมให้ความรูเ้ รื่องการดูแลต้นข้าวหอมมะลิ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ดำ�เนินการเชิญผู้เชี่ยวชาญศาสตราจารย์
ดร.อนันต์ พลธานี ร่วมตรวจแปลงปลูกข้าวหอมมะลิอนิ ทรียพ์ ร้อมให้ความรูเ้ รื่องการดูแลต้นข้าวแก่เกษตรกรใน
เขตเทศบาลตำ�บลท่าม่วง เมื่อที่ 22 กันยายน 2559 ณ ศูนย์แปลงนาสาธิตปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์เทศบาล
ตำ�บลท่าม่วง และ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่อให้การปลูก และการดูแลต้นข้าว
หอมมะลิอินทรีย์ที่ถูกต้อง สามารถให้ผลผลิตที่สูง และคุณภาพที่ดี
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42. การชีแ้ จงแนวทางการเสนอของบประมาณแผ่นดินและงบประมาณการวิจยั เพื่อชุมชน ประจำ�ปี
งบประมาณ 2561 ผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)
สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ก�ำ หนดชีแ้ จงแนวทางการเสนอของบประมาณ
แผ่นดินและงบประมาณมาณการวิจัยเพื่อชุมชน ประจำ�ปีงบประมาณ 2561 ผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัย
แห่งชาติ (NRMS) ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด วันที่ 28 กันยายน 2559 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร นำ�นาผล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
และวิเทศสัมพันธ์ ดร.เอื้อมพร จันทร์สองดวง รองผู้อำ�นวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และอาจารย์เขมวิทย์
จิตตะยโศธร อาจารย์ประจำ�สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นวิทยากรในการบรรยายครั้งนี้ มีนักวิจัยให้ความสนใจ
และเข้าร่วมเป็นอย่างดี

43. การประชุมวิพากษ์ชุดโครงการวิจัยเพื่อชุมชนท้องถิ่น กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือตอนบน (อีสานเหนือ)
อาจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ผู้อำ�นวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และนักวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เข้าร่วมการประชุมวิพากษ์ชดุ โครงการวิจยั เพื่อชุมชนท้องถิน่ กลุม่ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (อีสานเหนือ) เมื่อวันที่ 29-30 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมสภา
ชั้น 9 คณะครุศาสตร์ (อาคาร 23) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เพื่อนำ�เสนอแผนวิจัยชุดโครงการ และข้อ
เสนอโครงการวิจัย วิทยากรวิพากษ์ โดย รศ.ดร.พีรเดช ทองอำ�ไพ ผู้อำ�นวยการสถาบันคลังสมองของชาติ
รศ.สพญ.ดร.ประภาพร ขอไพบูลย์ ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายเกษตร สกว. รศ.ดร.สุจนิ ต์ สิมารักษ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
และรศ.ดร.วรัญญา จีระวิพูลวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
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ส่วนที่ 3 : โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำ�ปีงบประมาณ 2559
1. โครงการพัฒนาการเรียนรู้ด้านบริการวิชาการแก่สังคม ชุมชน ประชาชนและ
บุคลากรทางการศึกษา
1.1 กิจกรรมการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำ�เนินงานสนองพระราชดำ�ริ โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำ�เนินงานสนองพระราชดำ�ริ โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
เมื่อวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด วิทยากรโดย ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เลขานุการคณะกรรมการ
โครงการอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริฯ เพื่อให้ความรูค้ วามเข้าใจในกรอบแนวทางการดำ�เนิน
งานสนองพระราชดำ�ริ โครงการอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ผู้เข้าร่วมโครงการ จำ�นวน 150 คน ประกอบด้วยผู้บริหารเทศบาลและองค์การ
บริหารส่วนตำ�บล ผู้บริหารโรงเรียนมัธยม อาจารย์ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีความพึง
พอใจของโครงการโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.42 คิดเป็น
ร้อยละ 85.80

รายงานประจำ�ปี สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำ�ปี 2559

35

1.2 กิจกรรมแนวทางการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ตำ�บลมะอึสู่ความยั่งยืน
สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา จั ด กิ จ กรรมแนวทางการพั ฒ นาเกษตรอิ น ทรี ย์ ตำ � บลมะอึ สู่ ค วามยั่ ง ยื น
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 ณ เทศบาลตำ�บลมะอึ อำ�เภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มอาชีพ
และผู้นำ�ชุมชน ในเขตเทศบาลตำ�บลมะอึ อำ�เภอธวัชบุรี มีความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมการพัฒนา
การเรียนรู้ด้านการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ดกับชุมชนภายนอก โดยทีมวิทยากรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำ�โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร
นำ�นาผล อาจารย์ ดร.คณิน บรรณกิจ อาจารย์ปริญ รสจันทร์ อาจารย์คชษิณ สุวชิ า อาจารย์ ดร.ประคอง ยุคะลัง
และอาจารย์สว่าง ยุคะลัง ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย กลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลตำ�บลมะอึ และผู้นำ�ชุมชน จำ�นวน
70 คน มีความพึงพอใจต่อโครงการโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 4.33 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
0.64 คิดเป็นร้อยละ 86.60

1.3 กิจกรรมแนวทางการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ตำ�บลเกาะแก้วสู่ความยั่งยืน
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรมแนวทางการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ตำ�บลเกาะแก้วสู่ความยั่งยืน
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 ณ เทศบาลตำ�บลเกาะแก้ว อำ�เภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อสนับสนุนให้
กลุม่ อาชีพ และผูน้ �ำ ชุมชน ในเขตเทศบาลตำ�บลเกาะ อำ�เภอเสลภูมิ มีความรูด้ า้ นเกษตรอินทรีย์ เพื่อส่งเสริมการ
พัฒนาการเรียนรู้ด้านการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน และเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ดกับชุมชนภายนอก โดยวิทยากร ดร.รณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานเครือ
ข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์อีสาน ให้เกียรติบรรยายเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาเกษตรอินทรีย์สู่ความ
ยั่งยืน และการสร้างกลุ่ม (Node) อาชีพเกษตรด้านต่างๆ โดยวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร นำ�นาผล
อาจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ อาจารย์ ดร.ประคอง ยุคะลัง อาจารย์สว่าง ยุคะลัง ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย
กลุม่ อาชีพในเขตเทศบาลตำ�บลเกาะแก้ว และผูน้ �ำ ชุมชน จำ�นวน 50 คน มีความพึงพอใจของผูเ้ ข้าร่วมโครงการ
โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.49 คิดเป็นร้อยละ 87.57
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1.4 กิจกรรมการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อสร้างความเข้มแข็งของสถานศึกษา
รองรับการปฏิรูปการศึกษา ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรมการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อสร้างความเข้มแข็งของ
สถานศึกษา รองรับการปฏิรูปการศึกษาที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 เมื่อวันที่ 12 - 13 กันยายน 2559
ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์การพัฒนาการเรียนรู้เพื่อสร้างความเข้มแข็งของสถานศึกษา รองรับ
การปฏิรูปการศึกษา ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ โดยใช้การจัดการเรียนรู้ การพัฒนาการเรียนรู้เพื่อสร้างความเข้มแข็งของสถานศึกษา รองรับการปฏิรูป
การศึกษา ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 โดยวิทยากร 1) อาจารย์ ดร.ยุวธิดา ชาปัญญา 2) อาจารย์
ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ 3) อาจารย์ Henry Win 4) อาจารย์ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์ มีผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย
คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ในจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดใกล้เคียง และนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด จำ�นวน 100 คน มีความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการโดยภาพรวม อยู่ ในระดับมากที่สุด
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.47 คิดเป็นร้อยละ 93.33

1.5 กิจกรรมการอบรมผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อสร้างความเข้มแข็งของสถานศึกษา รองรับการ
พัฒนาโมเดล ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0 Model)
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรมการอบรมผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อสร้างความเข้มแข็งของสถาน
ศึกษารองรับการพัฒนาโมเดล ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0 Model) เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุม
C,D ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่อศึกษาสภาพ
ปัจจุบนั และสภาพทีพ่ งึ ประสงค์การพัฒนาการเรียนรูเ้ พื่อสร้างความเข้มแข็งของสถานศึกษา รองรับการพัฒนา
โมเดล ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0 Model) เพื่อสร้างความรูค้ วามเข้าใจและความตระหนัก เกีย่ วกับการจัดการ
เรียนรู้ การพัฒนาการเรียนรู้เพื่อสร้างความเข้มแข็งของสถานศึกษา รองรับการพัฒนาโมเดล ประเทศไทย 4.0
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(Thailand 4.0 Model) และเพื่อสร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยใช้การจัดการเรียนรู้ การพัฒนาการเรียนรู้
เพื่อสร้างความเข้มแข็งของสถานศึกษา รองรับการพัฒนาโมเดล ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0 Model)
วิทยากรโดยผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.กชพร นำ�นาผล รองอธิการบดีฝา่ ยวิจยั และวิเทศสัมพันธ์ และดร.รณวริทธิ์
ปริยฉัตรตระกูล ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียนในจังหวัดร้อยเอ็ด จำ�นวน 50 คน
มีความพึงพอใจของผูเ้ ข้าร่วมโครงการโดยภาพรวม อยู่ในระดับมากทีส่ ดุ มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 4.69 ส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน 0.47 คิดเป็นร้อยละ 93.81

1.6 กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาพ่อใหญ่ แม่ ใหญ่ ใฝ่รู้
สถาบันวิจยั และพัฒนา จัดกิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาพ่อใหญ่
แม่ใหญ่ใฝ่รู้ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมเทศบาล
ตำ�บลท่าม่วง อำ�เภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด และการศึกษาแหล่ง
เรียนรู้วัฒนธรรม เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559 ณ ศูนย์เรียนรู้
ชุมชนบ้านภู และหอแก้วมุกดาหารเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก
จังหวัดมุกดาหาร เพื่อให้ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำ�บลท่าม่วงและ
ชุ ม ชนใกล้ เ คี ย ง มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจในการดู แ ลสุ ข ภาพตนเอง
การศึกษาภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริการ
สังคมจากเทคโนโลยีสารสนเทศ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
ผู้สูงอายุ ด้านสุขภาพ ภูมิปัญญา ข้อมูลข่าวสารและบริการสังคม
จากเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิทยากร อาจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์
ผูอ้ �ำ นวยการสถาบันวิจยั และพัฒนาผูเ้ ข้าร่วมโครงการประกอบด้วย
ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำ�บลท่าม่วง และผู้สูงอายุในเขตเทศบาล
ตำ�บลเกาะแก้วจำ�นวน 40 คน มีความพึงพอใจของผูเ้ ข้าร่วมโครงการ
โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.70 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.47 คิดเป็นร้อยละ 94.00
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2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาให้มีศักยภาพใน
การวิจัย ที่มีคุณภาพมาตรฐานสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
2.1 โครงการการประชุ ม ทางวิ ช าการนานาชาติ I – CREAMS ครั้ ง ที่ 1 “The 1st
InternationalConference on Research in Education, Arts, Management, and Science.”
สร้างสรรค์งานวิจัยให้ ได้ความสุขอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
สถาบันวิจยั และพัฒนา จัดโครงการการประชุมทางวิชาการนานาชาติ I – CREAMS ครัง้ ที่ 1 “The 1st
InternationalConference on Research in Education, Arts, Management, and Science.” สร้างสรรค์งาน
วิจัยให้ ได้ความสุขอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 24 – 26 พฤศจิกายน
2558 ณ โรงแรมเพชรรัตน์ การ์เด้นท์ จังหวัดร้อยเอ็ด และมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่อเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการและเปิดเวทีให้นกั วิจยั นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และคณาจารย์ ระดับบัณฑิตศึกษาทัง้ ในและต่าง
ประเทศ นำ�เสนอผลงานทางวิชาการ เพื่อแลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ละยกระดับคุณภาพผลงานวิจยั ในระดับนานาชาติ
และเพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนางานวิจยั ทางด้านศึกษาศาสตร์และครุศาสตร์ มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ และด้านการจัดการและบริหารธุรกิจ
ในระดับนานาชาติ ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด จำ�นวน 385 คน บุคคลภายนอกในประเทศ จำ�นวน 130 คน บุคคลภายนอกต่างประเทศ จำ�นวน 61 คน
รวมทัง้ สิน้ จำ�นวน 576 คน มีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลีย่ เท่ากับ
4.41 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.53 คิดเป็นร้อยละ 87.70 เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า ประเด็นที่มีค่า
เฉลี่ยสูงสุดคือ ด้าน Overall Conference มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.54 คิดเป็นร้อยละ 89.93
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2.2 กิจกรรมการจัดนิทรรศการในงานมหกรรมงานวิจยั ส่วนภูมภิ าค 2015 “วิจยั เพื่อพัฒนาท้องถิน่ ”
(Regional Research Expo 2016) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรมการจัดนิทรรศการในงานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2015
“วิจยั เพื่อพัฒนาท้องถิน่ ” (Regional Research Expo 2016) ระหว่างวันที่ 2 – 5 มีนาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อส่งเสริมการนำ�เสนอผลงานวิจยั ของนักวิจยั อาจารย์ และบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ให้มีการพัฒนาด้านงานวิจัยเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนางานวิจัย
และการพัฒนางานวิจัยสู่มาตรฐานสากล รวมทั้งพัฒนาศักยภาพในการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพทันสมัย
มากขึ้นนำ�ผลงานวิจัยที่ใช้ ในการพัฒนาท้องถิ่นไปนำ�เสนอในงานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2015 “วิจัยเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น” (Regional Research Expo 2016) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผู้เข้าร่วมโครงการ
ประกอบด้วย อาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเข้าร่วมโครงการ จำ�นวน 12 คน มีความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วมโครงการโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.71
คิดเป็นร้อยละ 83.20

2.3 กิจกรรมเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 3 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏศรีสะเกษ
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรมเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 3
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 6 - 11 มีนาคม 2559 ณ ห้อง 9901 ชัน้ 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนา
งานวิจัยสำ�หรับนักวิจัย อาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่อส่งเสริมการนำ�เสนอผลงาน
วิจัยของนักวิจัย อาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ให้มีการพัฒนาด้านงานวิจัยเพิ่มขึ้น เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนางานวิจัย และการพัฒนางานวิจัยสู่มาตรฐานสากล รวมทั้งพัฒนาศักยภาพใน
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การจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัยมากขึ้น และเพื่อส่งนักวิจัยเข้าร่วมโครงการอบรม “สร้างนักวิจัย
รุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย อาจารย์ และ
เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จำ�นวน 24 คน จากการเข้าร่วมโครงการ ทำ�ให้ ได้แนวทางในการส่ง
เสริมคณะ หน่วยงาน ให้ทำ�วิจัยสถาบันเพื่อให้สามารถพัฒนาอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ให้มีศักยภาพในการวิจัยที่
มีคุณภาพมาตรฐานทำ�ให้องค์กร หน่วยงาน อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มีศักยภาพในการวิจัยที่มีคุณภาพมาตรฐาน
ทำ�ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีศักยภาพในการวิจัยสามารถรับใช้ชุมชุนและท้องถิ่น

2.4 กิจกรรมการประชุมกำ�หนดโจทย์วจิ ยั เกีย่ วกับข้าว : การผลิตและการแปรรูปข้าวข้าวหอมมะลิอนิ ทรีย์
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรมการประชุมกำ�หนด
โจทย์วจิ ยั เกีย่ วกับข้าว : การผลิตและการแปรรูปข้าว ข้าวหอมมะลิ
อินทรีย์ วันที่ 15 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่อส่งเสริมและพัฒนาองค์กรอาจารย์ บุคลากร
และนั ก ศึ ก ษาให้ มี ศั ก ยภาพในการวิ จั ย ที่ มี คุ ณ ภาพมาตรฐานที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ และจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อ
หาโจทย์วิจัยและกำ�หนดโจทย์วิจัยเกี่ยวกับข้าว การผลิตและการ
แปรรูปข้าวหอมมะลิอินทรีย์ และเพื่อส่งเสริมการวิจัยและการให้
บริการที่ตรงตามความต้องการของท้องถิ่น คณาจารย์ เจ้าหน้าที่
และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จำ�นวน 100 คน ผู้ทรง
คุณวุฒิ บุคลากรภายนอกที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับมหาวิทยาลัยฯ
จำ�นวน 15 คน วิทยากร จำ�นวน 7 คน จำ�นวนรวม 150 คน ความพึง
พอใจของผูเ้ ข้าร่วมโครงการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีคา่ เฉลีย่
เท่ากับ 4.24 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.48 คิดเป็นร้อยละ 84.71
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3. โครงการสนับสนุนการนำ�ผลการวิจยั ไปใช้ ในการพัฒนาท้องถิน่ สถาบันวิจยั และพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
3.1 กิจกรรมการจัดนิทรรศการเทศกาลวันข้าวหอมมะลิโลก ประจำ�ปี 2559 (World Hommali Rice
Festival 2016)
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรมการจัดนิทรรศการเทศกาลวันข้าวหอมมะลิโลก ประจำ�ปี 2559
(World Hommali Rice Festival 2016) ระหว่างวันที่ 12 – 16 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และ
วัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด อำ�เภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
พัฒนางานวิจัยสำ�หรับนักวิจัย อาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่อส่งเสริมการนำ�เสนอ
ผลงานวิจยั ของนักวิจยั อาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ให้มกี ารพัฒนาด้านงานวิจยั เพิม่ ขึน้
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนางานวิจัย และการพัฒนางานวิจัยสู่มาตรฐานสากล รวมทั้งพัฒนาศักยภาพ
ในการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัยมากขึ้น และเพื่อนำ�ผลงานวิจัยที่ ใช้ ในการพัฒนาท้องถิ่นไปเผย
แพร่ในงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลก ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด อำ�เภอธวัชบุรี
จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย อาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จำ�นวน
10 คน อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาตนเองเพื่อ
พัฒนาด้านงานวิจัย และอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สามารถนำ�ความรู้ที่ ได้รับไปพัฒนาตนเองเพื่อ
การพัฒนาด้านงานวิจัย
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3.2 โครงการการจัดนิทรรศการและแสดงผลงานวิจัย (Thailand Research Expo 2016)
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการจัดนิทรรศการและแสดงผลงานวิจัย (Thailand Research Expo
2016) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 16 - 21 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรม
เซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อ
พัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” เพื่อจัดนิทรรศการและแสดงผลงานวิจัย ในงาน “มหกรรม
การนำ�เสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2559” (Thailand Research Expo 2016) เพื่อแสดงศักยภาพด้านการวิจัย
ของบุคลากรมหาวิทยาลัย และเพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์ ได้ประชาสัมพันธ์เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการวิจัย
และการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย อาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด เข้าร่วมโครงการ จำ�นวน 15 คน ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการเยี่ยมชมนิทรรศการและ
แสดงผลงานวิจยั ร้อยละ 80 ความพึงพอใจของผูเ้ ข้าร่วมโครงการโดยภาพรวม อยู่ในระดับมากทีส่ ดุ มีคา่ เฉลีย่
เท่ากับ 4.68 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.47 คิดเป็นร้อยละ 93.55
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4. โครงการส่งเสริมการใช้วิถีภูมิปัญญาพัฒนาความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว และ
อนุรกั ษ์ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
4.1 กิจกรรมการจัดทำ� Master Plan มหาวิทยาลัยสีเขียว
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรมการจัดทำ�  Master Plan มหาวิทยาลัยสีเขียว เมื่อวันศุกร์ที่
26 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุม A ชัน้ 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่อส่งเสริมการใช้วถิ ภี มู ปิ ญ
ั ญาพัฒนาความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว และอนุรกั ษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่อปลูกฝังจิตสำ�นึกให้ราษฎรในท้องถิ่นมี ใจรักต้นไม้ รักป่าไม้
หวงแหนทรัพยากรป่าไม้และรักษาสิ่งแวดล้อม และเพื่อทราบแนวทางในการดำ�เนินการปรับ Master Plan
ความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว ผูเ้ ข้าร่วมโครงการประกอบด้วย บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
จำ�นวน 100 คน มีความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.67 คิดเป็นร้อยละ 85.98
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4.2 กิจกรรม การปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรมการปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559
ณ ศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่อสนับสนุนให้ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง
ที่สนใจได้มีส่วนร่วม ได้รับการบริการสาระ ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ ความเคลื่อนไหวและดำ�เนิน กิจกรรมการ
พัฒนาอาชีพการทำ�นา มีความรู้ด้านการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ แบบครบวงจร เพื่อใช้เป็นแนวทางเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน การประกอบอาชีพการเกษตรของชุมชน เพื่อชุมชนได้รับการกระตุ้นและส่งเสริม
การพัฒนาอาชีพเกษตรอินทรีย์ ในชนบท โดยการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชน ตลอดจน
องค์กรอิสระต่างๆ เพื่อเกษตรกรตลอดจนผูส้ นใจในชุมชนได้รบั การบริการทางวิชาการความรูท้ างด้านการทำ�นา
แบบอินทรีย์ ลดการใช้ปุ๋ยเคมี เพื่อลดต้นทุนในการผลิต และเพื่อคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ตลอดจนผู้
เกี่ยวข้องที่สนใจได้มีส่วนร่วม ได้เกิดความตระหนักในการการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์วัฒนธรรม
ชาวนาไทย แบบดั้งเดิม โดยวิทยากร ดร.รณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย คณาจารย์
บุคลากร และนักศึกษา ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องที่สนใจได้มีส่วนร่วม ระหว่างชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชน
ตลอดจนองค์กรอิสระต่างๆ จำ�นวน 80 คน
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5. โครงการสนับสนุนทุนการวิจัยด้านบริการวิชาการแก่นักศึกษาและบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการสนับสนุนทุนการวิจัยด้านบริการวิชาการแก่นักศึกษาและบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด วันที่ 9 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุม A ชัน้ 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่อสนับสนุนทุนการวิจยั สำ�หรับนักศึกษาและอาจารย์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานวิจัยของนักศึกษาและอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดและ
เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและอาจารย์ดา้ นการวิจยั มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเพื่อส่งเสริมให้นกั ศึกษา
และบุคลากรมีศักยภาพด้านการวิจัย สามารถผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมชุมชน และประเทศชาติ เพื่อการส่งเสริมการดำ�เนินงานด้านการวิจยั และ
บริการวิชาการ รวมถึงการนำ�องค์ความรู้ที่ ได้จากการวิจัยที่มีคุณภาพมาตรฐานมาใช้ ในการเรียนการสอนและ
นำ�ไปเผยแพร่ และใช้ประโยชน์ ในการพัฒนาสังคม ชุมชน ประเทศชาติ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกยุค
โลกาภิวัฒน์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุสิต อุบลเลิศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานมอบ
รางวัลโดยมีผู้รับรางวัล จำ�นวนทั้งสิ้น 28 รางวัล และมีการนำ�เสนอผลงานวิจัย โดยนักศึกษาและบุคลากร
ผู้วิจัยที่ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด จำ�นวน 80 คน มีความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.07 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.94 คิดเป็นร้อยละ 81.40
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6. โครงการพัฒนาระบบการจัดการความรู้จากงานวิจัยและงานบริการวิชาการ
ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
สถาบันวิจยั และพัฒนา จัดโครงการพัฒนาระบบการจัดการความรูจ้ ากงานวิจยั และงานบริการวิชาการ
ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559
ณ โรงแรมขวัญมอ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ ให้บคุ ลากร
ทุกระดับมีส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดการจัดการความรู้ ในองค์การ มีการเรียนรู้ร่วมกัน และสามารถนำ�
องค์ความรู้ต่างๆ มาประยุกต์ ใช้ ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ ส่งเสริมกระบวนการจัดการความรู้ ให้เป็น
ส่วนหนึง่ ของการทำ�งาน โดยวิทยากร ศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ พลธานี และผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.กชพร นำ�นาผล
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย อาจารย์ บุคลากร และเจ้าหน้าที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จำ�นวน 37 คน มีความพึงพอใจของผูเ้ ข้าร่วมโครงการโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.69 คิดเป็นร้อยละ 86.25
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7. โครงการส่งเสริมมาตรฐานและกลไกการวิจยั เพื่อประกันคุณภาพและเผยแพร่
ผลงานและการตีพิมพ์ ประจำ�ปีงบประมาณ 2559
7.1 กิจกรรมการจัดทำ�รายงานประจำ�ปี 2558 สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
สถาบันวิจยั และพัฒนา จัดกิจกรรมการจัดทำ�รายงานประจำ�
ปี 2558 สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระหว่าง
เดือน พฤษภาคม 2559 – สิงหาคม พ.ศ. 2559 เพื่อเผยแพร่ผลการ
ดำ�เนินงานในด้านการวิจยั และด้านการบริการวิชาการแก่สงั คม เพื่อ
ประชาสัมพันธ์ ความเคลื่อนไหวทีเ่ กีย่ วข้องกับการขับเคลื่อน กิจกรรม
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และเพื่อ
เป็นเครื่องมือทีส่ �ำ คัญในการส่งเสริมมาตรฐานและกลไกการวิจยั เพื่อ
ประกันคุณภาพและเผยแพร่ผลงานวิจัย โดยเผยแพร่ให้กับ อาจารย์
บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ทัว่ ประเทศ จำ�นวน 40 แห่ง มหาวิทยาลัยภายในประเทศ จำ�นวน 100
แห่ง สำ�นักงานเขตพื้นที่ระดับมัธยม และประถมศึกษา จำ�นวน 20
แห่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดร้อยเอ็ด จำ�นวน 100 แห่ง
ส่วนราชการในจังหวัดร้อยเอ็ด จำ�นวน 10 แห่ง หน่วยงานราชการ
ที่เกี่ยวข้อง จำ�นวน 20 แห่ง
7.2 กิจกรรมการจัดทำ�คู่มือบริหารงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
สถาบันวิจยั และพัฒนา จัดกิจกรรมการจัดทำ�คูม่ อื บริหารงาน
วิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระหว่าง
เดือน พฤษภาคม 2559 – สิงหาคม พ.ศ. 2559 เพื่อเผยแพร่ องค์
ความรู้ ข้อมูล สาระน่ารู้ แนวคิดด้านการส่งเสริมการวิจยั และบริการ
วิชาการในบริบทต่าง ๆ ของสังคม และ เพื่อให้อาจารย์ นักศึกษา
นั ก วิ จั ย และผู้ ส นใจได้ ใช้ เ ป็ น คู่ มื อ ประกอบการดำ � เนิ น งานและ
การบริหารงานวิจัย โดยเผยแพร่ให้กับ อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา
และนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จำ�นวน 150 คน
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8. โครงการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาระบบกลไกพั ฒ นางานวิ จั ย หรื อ สร้ า งสรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบกลไกพัฒนางานวิจัยหรือสร้างสรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมขวัญมอ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้
นักวิจยั มีความรูค้ วามเข้าใจในกระบวนการดำ�เนินโครงการวิจยั เพื่อให้นกั วิจยั มีแนวทางในการดำ�เนินโครงการ
วิจัย เพื่อให้นักวิจัยได้รับความสะดวกรวดเร็วในการดำ�เนินโครงการวิจัย และเพื่อให้นักวิจัยสามารถดำ�เนิน
โครงการวิจยั ได้เสร็จสิน้ ตามกำ�หนดเวลา โดยวิทยากร ศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ พลธานี และผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์
ดร.กชพร นำ�นาผล รองอธิการบดีฝา่ ยวิจยั และวิเทศสัมพันธ์ ผูเ้ ข้าร่วมโครงการประกอบด้วย อาจารย์ บุคลากร
และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จำ�นวน 37 คน มีความพึงพอใจของผูเ้ ข้าร่วมโครงการโดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.69 คิดเป็นร้อยละ 86.25

9. โครงการจัดทำ�วารสารวิจัยและวิชาการ ศูนย์บริการวิชาการและสถาบันวิจัย
และพัฒนา
9.1 กิจกรรมการรวบรวมบทความวิจัยจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ สถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรมการรวบรวม
บทความวิ จั ย จากการประชุ ม วิ ช าการระดั บ นานาชาติ
สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระหว่าง
เดือน มกราคม 2559 – สิงหาคม พ.ศ. 2559 เพื่อแลกเปลีย่ นเรียน
รูแ้ ละยกระดับคุณภาพผลงานวิจยั ในระดับนานาชาติ เพื่อเผย
แพร่บทความวิจัย และองค์ความรู้จากงานวิจัย แก่สังคม
อาจารย์ นักศึกษานักวิจัยและผู้สนใจ เพื่อสร้างความร่วม
มือทางวิชาการในการพัฒนางานวิจัยทางด้านศึกษาศาสตร์และครุศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ และด้านการจัดการและบริหารธุรกิจ ในระดับนานาชาติ
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10. โครงการจัดทำ�จุลสารวิชาการ (Academic Newsletter) ปีงบประมาณ
พ.ศ.2559 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (Research
Academic and Knowledge Management)
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการจัดทำ�จุลสารวิชาการ (Academic Newsletter) ปีงบประมาณ
พ.ศ.2559 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (Research Academic and Knowledge
Management) ระหว่างเดือน มกราคม 2559 – กันยายน พ.ศ. 2559 เพื่อเผยแพร่ องค์ความรู้ ข้อมูล
ข่าวสาร สถานการณ์ สาระน่ารู้ นำ�เสนอกรณีตัวอย่าง แนวคิดด้านการส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
ในบริบทต่างๆ ของสังคม เพื่อประชาสัมพันธ์ ความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อน กิจกรรมของศูนย์
บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และเครือข่ายองค์กรภาคี และเพื่อให้อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา
ได้มี โอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เตรียมสู่อาเซียน โดยเผยแพร่ให้กับอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎ จำ�นวน 40 แห่ง มหาวิทยาลัยใกล้เคียง จำ�นวน
10 แห่ง สำ�นักงานเขตพื้นที่ระดับมัธยม และประถมศึกษา จำ�นวน 50 แห่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดร้อยเอ็ด จำ�นวน 100 แห่ง และส่วนราชการในจังหวัดร้อยเอ็ด จำ�นวน 20 แห่ง
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11. โครงการเขียนบทความทางวิชาการ ตำ�รา หนังสือ เพื่อขอตำ�แหน่งทาง
วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำ�ปีงบประมาณ 2559
11.1 กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้มีผลงานเพื่อขอเข้าสู่ตำ�แหน่ง ทางวิชาการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้มีผลงานเพื่อขอเข้าสู่ตำ�แหน่ง
ทางวิชาการ ระยะที่ 1 เมื่อวันที่ 12 - 13 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องมันปลา ชั้น 2 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่อสร้างความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการเข้าสูต่ �ำ แหน่งทางวิชาการ
ของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่อพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด ให้มีคุณวุฒิและตำ�แหน่งทางวิชาการสูงขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน และการวิจัยสู่
มาตรฐานสากล รวมทัง้ พัฒนาศักยภาพในการจัดการศึกษาให้มปี ระสิทธิภาพ ทันสมัยมากขึน้ ผูเ้ ข้าร่วมโครงการ
ประกอบด้วย อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จำ�นวน 60 คน มีความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการโดย
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.55 คิดเป็นร้อยละ 89.04
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11.2 กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้มผี ลงานเพื่อขอเข้าสูต่ �ำ แหน่งทางวิชาการ
สถาบันวิจยั และพัฒนา จัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้มผี ลงานเพื่อขอเข้าสูต่ �ำ แหน่งทาง
วิชาการ ระยะที่ 2 เมื่อวันที่ 22 มิถนุ ายน 2559 ณ โรงแรมขวัญมอ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เพื่อ
สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเข้าสู่ตำ�แหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด เพื่อพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ให้มีคุณวุฒิและตำ�แหน่งทางวิชาการ
สูงขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน และการวิจัยสู่มาตรฐานสากล รวมทั้งพัฒนาศักยภาพในการ
จัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัยมากขึ้น ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด จำ�นวน 37 คน มีความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.28 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.66 คิดเป็นร้อยละ 85.56
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ส่วนที่ 4 : ทุนวิจัยและการนำ�เสนอผลงานวิจัย ประจำ�ปีงบประมาณ 2559
1. ทุนวิจัย ประจำ�ปีงบประมาณ 2559
ตารางที่ 6 ทุนวิจัยจากแหล่งทุนงบประมาณแผ่นดิน (วิจัยสร้างองค์ความรู้) ประจำ�ปีงบประมาณ 2559
ลำ�ดับที่

ชื่อโครงการวิจัย

ผู้รับผิดชอบโครงการ

จำ�นวนเงิน (บาท)

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
1

คุณสมบัติและแนวทางการพัฒนาวัสดุก่อสร้างในท้องถิ่น
จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดยโสธร และจังหวัดบุรีรัมย์

ดร.วัชรากร วงศ์คำ�จันทร์

2

ศึกษาศักยภาพด้านพลังงานของเชื้อเพลิงอัดแท่งจาก
ดร.ชลลดา ไร่ขาม
เปลือกผลไม้ชนิดต่างๆ เพื่อเป็นแหล่งพลังงานทดแทนใน
ชุมชน

850,000

3

พืชสมุนไพรสำ�หรับสตรีหลังคลอดของกลุ่มชาติพันธุ์ ไท-ลาว ดร.เอื้อมพร จันทร์สองดวง
และกลุ่มชาติพันธุ์ภูไทในจังหวัดร้อยเอ็ด

782,000

4

การพัฟฟิงข้าวต่างสายพันธุ์ด้วยเทคนิคฟลูอิไดเซชัน

700,000

5

การสังเคราะห์และพิสูจน์เอกลักษณ์ ของสีย้อมคาร์บาโซน ดร. กนกกรณ์ ศิริทิพย์
– ฟลูออรีนชนิดใหม่เพื่อใช้เป็นสีย้อม
ไวแสงในเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง

400,000

6

ความหลากชนิดของพรรณไม้และจัดทำ�ระบบฐาน
ข้อมูล GIS เบื้องต้นของต้นไม้ ในพื้นป่าวัฒนธรรมทุ่งปะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ดร.ชัญญรินทร์ สมพร

327,500

การเก็บรักษาพันธ์กล้วยไม้กุหลาบเหลืองโคราชที่อุณหภูมิ ดร.จตุพร หงส์ทองคำ�
ต่ำ�กว่าจุดเยือกแข็ง
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

262,000

ดร.ชลลดา ไร่ขาม

7

8

การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาหมู่บ้าน
กู่กาสิงห์ โฮมสเตย์ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

959,000

อ.สิทธิศักดิ์ เตียงงา

316,400

ดร.สัจธรรม พรทวีกุล

400,000

บัณฑิตวิทยาลัย
9

การสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาสังคมแห่ง
การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
รวมทั้งหมด

4,996,900
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ตารางที่ 7 ทุนวิจัยจากแหล่งทุนงบประมาณแผ่นดิน (วิจัยเพื่อชุมชน) ประจำ�ปีงบประมาณ 2559
ลำ�ดับที่

ชื่อโครงการวิจัย

ผู้รับผิดชอบโครงการ

จำ�นวนเงิน (บาท)

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
1

การเพิ่มผลผลิตผักปลอดสารเคมีทางการเกษตรแบบมีส่วน
ร่วมของเกษตรกร กรณีศึกษา บ้านประตูชัย ตำ�บลนิเวศน์
อำ�เภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

ดร. ปริ่มมาลา ขำ�คมเขตต์

500,000

2

การเพิ่มมูลค่าของวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรด้วยเซลลูเลส
เพื่อใช้ ในการผลิตไบโอเอทานอล

ดร.ธนัย สุรศิลป์

400,000

3

การพัฒนาการผลิตไบโอเอทานอลจากวัสดุเหลือทิ้งทางการ
เกษตรที่ย่อยด้วยเซลลูเลสของหมู่บ้านท่าม่วง ต.ท่าม่วง
อำ�เภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ดร.สุรชัย รัตนสุข

350,000

4

ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชที่ ให้สีย้อมและองค์ความ ดร.เอื้อมพร จันทร์สองดวง
รู้ ในการย้อมสีผ้าของชุมชนในอำ�เภออาจสามารถ และอำ�เภอ
โพธิ์ชัย ในจังหวัดร้อยเอ็ด

350,000

5

การสเปรย์น้ำ�พร้อมการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นอัตโนมัติ อ.สิทธเดช หมอกมีชัย
เพื่อเพิ่มผลผลิตเห็ดนางฟ้า กลุ่มผลิตเห็ดนางฟ้า
บ้านนากะตึบ ตำ�บลท่าม่วง อำ�เภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

350,000

6

เหล่าขามวารีสไคท์ คุณสมบัติกับแนวทางการพัฒนาเป็นวัสดุ ดร.วัชรากร วงศ์คำ�จันทร์
วิศวกรรมท้องถิ่นในอำ�เภอเมืองร้อยเอ็ด

300,000

7

การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมสำ�หรับการกลั่นแยกไบโอเอทานอล ผศ.ดร.สุรชัย อาจกล้า
ในโรงงานต้นแบบที่เชื่อมต่อกับตัวดูดซับ Fe O /MCM-41

300,000

8

การศึกษาศักยภาพและรูปแบบบ่อหมักก๊าซชีวภาพที่เหมาะสม ดร.ชลลดา ไร่ขาม
กับชุมชนในระดับครัวเรือน
การสำ�รวจและคัดกรองความเสี่ยงของเกษตรกรจากการใช้ อ.อรุณรัตน์ ปัญจะ

200,000

9

200,000

สารเคมี กำ�จัดศัตรูพืช ตำ�บลเมืองไพร อำ�เภอเสลภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด
10

11

การเพิ่มความว่องไวการเร่งเชิงแสงของไทเทเนียด้วยการเติม ผศ.ดร.สุรชัย อาจกล้า
สารย้อมพอร์ ไฟรินสำ�หรับการย่อยสลาย Escherichia coli
ในยางพารา
การสกัดเพคตินจากเปลือกแตงโมเพื่อทำ�ผลิตภัณฑ์ ในท้องถิ่น ดร.เกษร เมรัตน์

150,000

150,000

54

รายงานประจำ�ปี สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำ�ปี 2559

12

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการย้อมด้วยสีธรรมชาติสู่ชุมชนบ้าน
หวานหลึม ตำ�บลมะบ้า อำ�เภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด
13 ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการใช้ประโยชน์ของป่าในพื้นที่ป่าชุมชน
ดงหัน ตำ�บลท่าม่วง อำ�เภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
14 การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำ�สบู่สมุนไพร และ
สารสกัดธรรมชาติสู่ชุมชนตำ�บลเกาะแก้ว อำ�เภอเสลภูมิ
จังหวัดร้อยเอ็ด
15 การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพิมพ์สบู่
สู่ชุมชน ตำ�บลเกาะแก้ว อำ�เภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
คณะนิติรัฐศาสตร์
16 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ�ในลุ่มแม่น้ำ�ชี กรณีศึกษา :
ตำ�บลท่าม่วง อำ�เภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
17 การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการมลพิษจากฟาร์ม
สุกร : กรณีศึกษาเปรียบเทียบระหว่างพื้นที่องค์การบริหาร
ส่วนตำ�บลบ้านดู่ กับ พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำ�บลโหรา
อำ�เภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
18 ศักยภาพ บทบาท และอำ�นาจหน้าที่ของกำ�นันผู้ ใหญ่บ้านใน
ปัจจุบัน
19 มรดกทางวัฒนธรรมอีสาน (หมอลำ�และผญา)
ในการสื่อสารด้านการเมืองการปกครองและการชี้นำ�สังคม
คณะครุศาสตร์
20 การพัฒนารูปแบบการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชนตำ�บล
ท่าม่วงอำ�เภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยใช้กระบวนการทาง
สิ่งแวดล้อมศึกษา
21 แนวทางการพัฒนาชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในตำ�บลเกาะ
แก้ว อำ�เภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ดร.กนกกรณ์ ศิริทิพย์

110,000

อ.สุฑารัตน์ คนขยัน

100,000

ดร.กนกกรณ์ ศิริทิพย์

60,000

อ.รชยา พรมวงศ์

50,000

ดร.จิราพร บาริศรี

200,000

ดร.กฤติญา สุขเพิ่ม

200,000

ว่าที่ร้อยตรีพิบูลย์ศักดิ์
ราชจันทร์
อ.สุรพงษ์ แสงเรณู

100,000

ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์

450,000

ผศ.ดร.กชพร นำ�นาผล

300,000

อ.ดวงเดือน เภตรา

100,000

80,000

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
22

การพัฒนาระบบบัญชีกองทุนหมู่บ้านท่าม่วงหมู่ที่ 4 : กรณี
ศึกษากองทุนหมู่บ้านท่าม่วง หมู่ที่ 4 ตำ�บล
ท่าม่วง อำ�เภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
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ตารางที่ 8 ทุนวิจัยจากแหล่งทุนงบประมาณแผ่นดิน (สกอ.) ประจำ�ปีงบประมาณ 2559
ลำ�ดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
1 สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากกิ่งของต้นเลือดแรด
2 การอนุรักษ์การใช้ประโยชน์และการประยุกต์ ใช้ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการจำ�แนกศักยภาพถิ่นที่ขึ้นของ
เครือหมากแตกในป่าวัฒนธรรม จังหวัดร้อยเอ็ด
3 ความหลากหลายทางชนิดพันธุ์ของเห็ดกินได้ ในป่า
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
4 การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและคุณสมบัติเพื่อ
สุขภาพของพืชหัวป่ากินได้ ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้รับผิดชอบโครงการ

จำ�นวนเงิน (บาท)

ดร.อุไรวรรณ ศรีพนา
ดร.ชัญญรินทร์ สมพร

360,000
300,000

ดร.สุรชัย รัตนสุข

250,000

ดร.อรอนงค์ ภูสีฤทธิ์

250,000

ตารางที่ 9 ทุนวิจัยจากแหล่งทุนงบประมาณแผ่นดิน (สวทช.) ประจำ�ปีงบประมาณ 2559
ลำ�ดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ผู้รับผิดชอบโครงการ
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ดร.เอื้อมพร จันทร์สองดวง
1 ความหลากหลายทางชีวภาพระดับชนิดของพืชสมุนไพร
และองค์ความรู้ของหมอยาพื้นบ้านในแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ ใน
จังหวัดร้อยเอ็ด

จำ�นวนเงิน (บาท)
240,000

2. ผลงานวิจัยที่ ได้นำ�เสนอทั้งระดับชาติและนานาชาติ
ตารางที่ 10 ผลงานวิจัยที่นำ�เสนอในงานมหกรรมวิจัยส่วนภูมิภาค 2559 (Regional Research Expo
2016) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี (3-5 มีนาคม 2559)
ลำ�ดับที่
ชื่อเรื่อง
เจ้าของผลงาน
คณะครุศาสตร์
1 การศึกษาและถอดบทเรียนภูมิปัญญาท้องถิ่น เกษตร
ผศ.ดร.กชพร นำ�นาผล
อินทรีย์ และผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์เกี่ยวกับการ
ผลิตและการแปรรูปข้าวหอมมะลิอินทรีย์
2 การศึกษาแนวทางการพัฒนาชุมชนบ้านท่าม่วง เพื่อการ ผศ.ดร.กชพร นำ�นาผล
พัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน : บ้านท่าม่วงโมเดล
3 กระบวนการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์
นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

หมายเหตุ
ระดับชาติ

ระดับชาติ
ระดับชาติ
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ลำ�ดับที่
ชื่อเรื่อง
4 การสร้างความปรองดองระหว่างสยามและท้องถิ่นหลัง
ความขัดแย้งกรณีกบฏผู้มีบุญอีสาน พศ. 2444 – 2455
5

ผลการพัฒนากิจกรรมจิตศึกษาของนักศึกษาครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
6 พฤติกรรมการเรียนในยุคปฏิรูปการศึกษา
ของนักศึกษาสายครู ที่มีสไตล์การเรียนแตกต่างกัน
7 กระบวนการพัฒนาโจทย์วิจัยของนักศึกษา
ครุศาสตร์ต่างสาขา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
8 ภูมิปัญญาสมุนไพรพื้นบ้านในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด
9

เจ้าของผลงาน
อ.ปริญ รสจันทร์

หมายเหตุ
ระดับชาติ

อ.ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์

ระดับชาติ

อ.ประสาร ศรีพงษ์เพลิด

ระดับชาติ

อ.นิธินาถ อุดมสันต์

ระดับชาติ

ดร.ปริ่มมาลา ขำ�คมเขตต์ ระดับชาติ
อ.คมศิลป์ พลแดง
ระดับชาติ
การวัดค่ากัมมันตภาพจำ�เพาะของนิวไคลด์รังสีธรรมชาติ อ.ภูริต ควินรัมย์
226
232
40
ชนิด R , Th และ K ในตัวอย่างดินของ อำ�เภอ
สุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ตารางที่ 11 ผลงานวิจัยที่นำ�เสนอในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo 2016)
ณ ห้องประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทาราแกรนด์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิล
กรุงเทพมหานคร (16 – 21 สิงหาคม 2559)
ลำ�ดับที่
ชื่อเรื่อง
คณะครุศาสตร์
1 การศึกษาและถอดบทเรียนภูมิปัญญาท้องถิ่นและผู้
ประกอบการเกษตรอินทรีย์เกี่ยวกับการผลิตและการ
แปรรูปข้าวหอมมะลิอินทรีย์
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
2 ผลิตภัณฑ์ปลาร้าแปรรูปนวัตกรรมพื้นบ้านสู่การผลิตเชิง
พาณิชย์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
3 การศึกษาปริมาณฟีนอลิกและกิจกรรมการต้านอนุมูล
อิสระของพืชน้ำ�ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด
4 เครื่องปลูกถั่วงอกระบบอัตโนมัติโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์

เจ้าของผลงาน
ผศ.ดร.กชพร นำ�นาผลและคณะ

อ.ศศิกาญจน์ หมอกมีชัย

ดร.อรอนงค์ ภูสีฤทธิ์
อ.เอกบดินทร์ กลิ่นเกษร

หมายเหตุ
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ลำ�ดับที่
ชื่อเรื่อง
5 ความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์ของพืชที่
ให้สีย้อมในจังหวัดร้อยเอ็ด
6 ผลิตภัณฑ์สำ�หรับผิวกายจากข้าวและน้ำ�มันรำ�ข้าวไรซ์เบอรี่
7 การสำ�รวจและศึกษาศักยภาพข้าวพันธุ์พื้นเมืองเพื่อการ
เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากข้าว
8 การพัฒนาอาชีพด้านการเพาะเห็ด

เจ้าของผลงาน
ดร.เอื้อมพร จันทร์สองดวง
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หมายเหตุ

ดร.กนกกรณ์ ศิริทิพย์
ดร.ชัญญรินทร์ สมพร
ดร.สุรชัย รัตนสุข

ตารางที่ 12 ผลงานวิจัยที่นำ�เสนอในงานการประชุมวิชาการต่างๆ
ลำ�ดับที่
ชื่อเรื่อง
เจ้าของผลงาน
คณะครุศาสตร์
1 การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ อาจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี
ของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
สืบสิงห์
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
2

การพัฒนารูปแบบการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ของประชาชนตำ�บลท่าม่วง อำ�เภอเสลภูมิ
จังหวัดร้อยเอ็ด โดยใช้กระบวนการทางสิ่ง
แวดล้อมศึกษา

อาจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี
สืบสิงห์

หมายเหตุ
นำ�เสนอแบบบรรยายเนื่องในงานประชุม
วิชาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุบลราชธานี วันที่ 5 สิงหาคม
พ.ศ. 2559
นำ�เสนอแบบบรรยายเนื่องในงานประชุม
วิชาการ วิจัยรับใช้สังคมมหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.
2559

ตารางที่ 13 ผลงานวิจัยที่ขอรับเงินรางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ประจำ�ปีงบประมาณ 2559
ลำ�ดับที่ เจ้าของผลงาน
ชื่อเรื่อง
สังกัด
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
1. The Antecedent and consequent and Consequence of อ.ดร.สมเกียรติ
the Inventory capability in SME.s ชื่อวารสาร Journal ศรีปัดถา
of Supply Chain management research and Practice
ISSN 1905-9566
2.

cytotoxicity of chemical constituents from the roots
of Knema globularia

ดร.อุไรวรรณ
ศรีพนา

หมายเหตุ
งานวิจัยที่ ได้รับการตีพิมพ์
ระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI
ตีพิมพ์ ในวารสารระดับ
นานาชาติที่มีชื่อปรากฏ
ในระเบียบของ ISI หรือ
Scopus
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ลำ�ดับที่ เจ้าของผลงาน
ชื่อเรื่อง
สังกัด
หมายเหตุ
คณะนิติรัฐศาสตร์
3. ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการวิชาการของ ดร.กฤติญา สุขเพิ่ม ตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI
เทศบาลตำ�บลดงแดง อำ�เภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
คณะครุศาสตร์
4. วิถีชาติพันธุ์ ในอีสาน “ภาวการณ์กลายเป็นในกระแส
การเปลี่ยนแปลงสู่เสรีนิยมใหม่
5.

พฤติกรรมการเรียนในยุคปฏิรูปการศึกษาของนักศึกษาสาย
ครู ทีมีสไตล์การเรียนแตกต่างกัน ในการนำ�เสนอผลงาน
วิจัยในระดับนานาชาติ SNRU-2015 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร Proceeding Book of Sakon NakhonRajabhat
University International Conference

อ.ปริญ รสจันทร์

งานวิจัยที่ ได้รับการตีพิมพ์
ในวารสารที่ปรากฏในฐาน
TCI
อ.ประสาน ศรีพงศ์เพลิด ตีพิมพ์ ในรายงานสืบ
เนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ
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คณะผู้จัดทำ�
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ :

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุสิต อุบลเลิศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร นำ�นาผล
ดร.ตวง อันทะไชย
ศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ พลธานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร
ดร.รณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันวิจัยและพัฒนา

เรียบเรียง/วิเคราะห์ข้อมูล/ รวบรวมข้อมูล :
อาจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์
อาจารย์ ดร.เอื้อมพร จันทร์สองดวง
อาจารย์ ดร.สัญชัย ฮามคำ�ไพ
อาจารย์นิธินาถ อุดมสันต์
อาจารย์สุรพงษ์ แสงเรณู
นางสาวณิชากลม ศรีอาราม
นางยุพเรศน์ ประทีป ณ ถลาง
นางสาวพรทิวา สารจันทร์
นางสาวลัดดา คุณหงส์

แหล่งข้อมูล :

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ภาพประกอบ :

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

หน่วยงาน :

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
113/12 ม. 12 ตำ�บลเกาะแก้ว อำ�เภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45120
โทร. 043 – 556 – 132 E-mail : researchreru@gmail.com
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