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ส่วนที่	1:	ข้อมูลสถ�บันวิจัยและพัฒน�

ประวัติคว�มเป็นม�

	 สถาบันวิจัยและพัฒนา	มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการวิจัยและ 

การบริการวชิาการของมหาวทิยาลยัราชภัฏร้อยเอด็	แตเ่ดมิเมื่อครัง้ก่อตัง้เปน็สถาบนัราชภัฏร้อยเอด็	พ.ศ.	2544 

มีการดำาเนินการจัดตั้ง”สำานักวิจัยและพัฒนาท้องถ่ิน”	 โดยแบ่งส่วนงานภายในเป็น	 4	 ส่วน	 คือ	 ฝ่ายธุรการ	 

ศูนย์วิจัยศูนย์ฝึกอบรมและบริการชุมชนและศูนย์วัฒนธรรม	วัตถุประสงค์การจัดตั้งก็เพื่อเป็นหน่วยงานกลาง 

ในการดำาเนินการและประสานงานด้านการวิจัย	 บริการวิชาการ	 และทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม	 ต่อมาในปี 

พ.ศ.	 2548	 มีการเปลี่ยนชื่อหน่วยงานใหม่เป็น	 “กองวิจัยและพัฒนา”	 เพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยน	 

โครงสร้างเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ	โดยเสนอโครงสร้างหน่วยงานของมหาวิทยาลัยใหม่	 ให้กับคณะกรรมการ 

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา	 (ก.พ.อ.)	 และประกาศเป็นกฎกระทรวงต่อไป	 โดยมีส่วนงานภายใน 

เป็น	 4	 ส่วน	 ได้แก่	 ฝ่ายธุรการ	 ศูนย์วิจัย	 ศูนย์สารสนเทศและฝึกอบรม	 และศูนย์วัฒนธรรม	 แต่โครงสร้าง 

ทีเ่สนอไปไมผ่่านคณะกรรมการฯ	ทำาให้ไมส่ามารถตัง้เปน็หน่วยงานระดบักองได	้จึงไดแ้บง่สว่นงานทีอ่ยู	่ภายใน 

ออกเป็นหน่วยงานระดับศูนย์	 ได้แก่	 ศูนย์วิจัย	ศูนย์สารสนเทศและฝึกอบรม	และศูนย์วัฒนธรรม	ต่อมาในปี	 

พ.ศ.	2552	ได้รับการยกฐานะให้เป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะ	โดยใช้ชื่อหน่วยงานว่า	“สถาบันวิจัยและพัฒนา”	 

ซึง่ประกอบไปดว้ย	4	กลุม่งานไดแ้ก่	สำานักงานอำานวยการ	กลุม่งานวจัิย	กลุม่งานบริการวชิาการ	และกลุม่งาน 

ประกันคุณภาพการวิจัย	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายขอบข่ายงาน	 ให้ครอบคลุมทั้งการวิจัยและการบริการ 

วิชาการของมหาวิทยาลัยให้ดียิ่งขึ้น	 และทำาหน้าที่เป็นศูนย์กลาง	 การบริหารและประสานงานด้านการวิจัย 

พื้นฐานและการวิจัยประยุกต์ให้คำาปรึกษาจัดหาและบริการข้อมูลด้านการวิจัย	และพัฒนาปัจจุบันสถาบันวิจัย 

และพัฒนาได้ดำาเนินการพัฒนาปรับปรุง	 การปฏิบัติงาน	 ให้สอดคล้องกับความต้องการ	 และสภาพแวดล้อม 

ของมหาวิทยาลัยและสังคมส่วนรวมมากยิ่งขึ้น	รวมถึงการให้บริการ	วิชาการแก่สังคมและชุมชนให้ครอบคลุม	 

ในทุกๆ	 ด้าน	 และเน้นการประยุกต์องค์ความรู้จากงานวิจัยไปสู่	 การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถ่ิน	 และ 

สังคมให้มากขึ้น	และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์	ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	ที่เน้นการเป็นมหาวิทยาลัย 

ที่มุ่งตอบสนองชุมชนท้องถ่ินและสังคมเป็นหลัก	 พ.ศ.	 2556	 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ 

พนัธกิจ	และยทุธศาสตร	์ให้สอดคลอ้งกับวสิยัทศัน์ของสภามหาวทิยาลยัและคณะผู้บรหิาร	คณาจารย	์บุคลากร 

ของมหาวิทยาลัยใหม่โดยแบ่งหน่วยงานภายในเป็น	6	กลุ่มงาน	1	ศูนย์	ได้แก่	กลุ่มงานอำานวยการ	กลุ่มงาน 

วจัิย	กลุม่งานมาตรฐานงานวจัิยและประกันคณุภาพกลุม่งานบรกิารวจิยัและถ่ายทอดเทคโนโลย	ีกลุม่งานสทิธิ 

ประโยชน์และจริยธรรมจรรยาบรรณ	 กลุ่มงานตีพิมพ์เผยแพร่บทความงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ 

และศนูยบ์รกิารบรกิารวชิาการ	และศนูยเ์รียนรู้	4	ศนูย	์ทีอ่ยูภ่ายใตก้ลุม่งานวจัิย	ไดแ้ก่	ศนูยศ์กึษาและขบัเคลื่อน 

การพฒันาเดก็และเยาวชน	ศนูยเ์รยีนรูพ้ฒันานวตักรรมและหุ่นยนต	์ศนูยบ์ม่เพาะธุรกิจ	(UBI)	และศนูยร์ูเ้ครอืขา่ย 

การพัฒนาชุมชนตามแนวพระราชดำาริเศรษฐกิจพอเพียงสถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดทำาแผนพัฒนาบุคลากร 

สำาหรับรอบปีงบประมาณ	2558-2561	เพื่อใช้เป็นแนวทาง	ในการบริหารจัดการสถาบันวิจัยและพัฒนาต่อไป
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ปรัชญ�	วิสัยทัศน์	พันธกิจ	และวัตถุประสงค์

	 ปรัชญ�

	 สถาบนัวจัิยและพฒันา	ปฏิบตังิานภายใต้ปรชัญา	ทีว่า่	“วจัิยเดน่	เน้นบรกิารวชิาการ	สบืสาน	ภูมปิญัญา	 

พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้	อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”

	 วิสัยทัศน์

	 สร้างเครือข่ายการวิจัยให้บริการวิชาการ	ถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีใช้วิถีภูมิปัญญา	พัฒนาและ 

อนุรักษ์ธรรมชาติ	และสิ่งแวดล้อมมีความพร้อมวิจัยสู่ประชาคมอาเซียนและสากล

 พันธกิจ

	 1.	 ส่งเสริมและพัฒนาองค์กร	อาจารย์	บุคลากร	และนักศึกษาให้มีศักยภาพ	ในการวิจัยที่มีคุณภาพ 

มาตรฐาน

	 2.	 สนับสนุนการนำาผลการวิจัยไปใช้ ในการพัฒนาท้องถิ่น	

	 3.	 สร้างเครือข่ายความร่วมมือการวิจัยให้มีความพร้อมวิจัยสู่ประชาคมอาเซียนและสากล	

	 4.	 เป็นแหล่งวิทยาการศูนย์เรียนรู้	 ให้บริการวิชาการเผยแพร่ถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยี 

ที่มีประสิทธิภาพ	

	 5.	 ส่งเสริมการใช้วิถีภูมิปัญญาพัฒนาความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวและอนุรักษ์ธรรมขาติและ 

สิ่งแวดล้อม

 วัตถุประสงค์

	 1.	 เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้ทำาวิจัยอย่างกว้างขวางทั้งงานวิจัยพื้นฐานและงานวิจัยประยุกต์

	 2.	 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้ทำาวิจัยพัฒนาสถาบันและท้องถิ่น

	 3.	 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยของบุคลากรในมหาวิทยาลัย

	 4.	 เพื่อเผยแพร่งานวิจัยของบุคลากรในมหาวิทยาลัย

	 5.	 เพื่อสร้างเครอืขา่ยความรว่มมือระหวา่งบคุลากรและหน่วยงานทัง้ภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั

ยุทธศ�สตร์สถ�บันวิจัยและพัฒน�	พ.ศ.	2558	-2561

  ยทุธศ�สตรท์ี	่1	พฒัน�ระบบและกลไกสร้�งม�ตรฐ�นก�รวจิยัขององคก์ร	อ�จ�รย	์บคุล�กร	

และนักศึกษ�ให้มีศักยภ�พในก�รวิจัย

  เป้�ประสงค์ที่	1.1	เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานวิจัยสร้างสรรค์ขององค์กร	อาจารย์	บุคลากร	 

และนักศึกษาให้มีศักยภาพในการวิจัยสร้างสรรค์

  กลยุทธ์ที่	1.1.1	สร้างระบบการบริหารงานวิจัยเพื่อให้มีมาตรฐาน

  กลยุทธ์ที่	1.1.2	ส่งเสริมหน่วยงานในมหาวิทยาลัยจัดทำาวิจัยสถาบัน	(Research	Institute)

  ตัวชี้วัด	 1.	 ระบบงานวิจัยที่มีมาตรฐาน

	 	 	 2.	 สถาบนัวจัิยและพฒันาสามารถสง่เสรมิให้คณะฯและวทิยาลยัฯสามารถทำาวจิยัสถาบัน

	 	 เปา้ประสงคท์ี	่1.2	เพื่อพฒันาระบบและกลไกสรา้งมาตรฐานการวจัิยสร้างสรรคข์ององคก์ร	อาจารย	์ 

บุคลากร	และนักศึกษาให้มีศักยภาพในการวิจัยสร้างสรรค์
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	 	 กลยุทธ์ที่	1.2.1	สรา้งกลไกทีม่มีาตรฐานเพื่อสง่เสริมให้อาจารยแ์ละนักศกึษาสามารถตพีมิพง์านวจัิย 

ที่มีคุณภาพ

	 	 กลยุทธ์ที่	1.2.2	ส่งเสริมอาจารย์	 บุคลากร	 และนักศึกษาให้มีศักยภาพในการวิจัยหรืองาน 

สร้างสรรค์

	 	 ตัวชี้วัด	 1.	 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ระดับชาติและนานาชาติมากขึ้น

	 	 	 2.	 มีกระบวนการและขั้นตอนการวิจัยที่มีมาตรฐาน

 ยทุธศ�สตร์ที	่2	ส่งเสรมิก�รนำ�ผลก�รวจัิยไปใช้ ในก�รพฒัน�ทอ้งถ่ินให้มคีว�มเขม้แขง็และยัง่ยนื

 เป้�ประสงค์ที่	 2	 เพื่อส่งเสริมการนำาผลการการวิจัยสร้างสรรค์ไปใช้ ในการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความ 

เข้มแข็งและยั่งยืน

 กลยุทธ์ที่	2.1	ส่งเสริมการนำาผลการวิจัยไปพัฒนาท้องถิ่นและจดสิทธิบัตร	(Area	-	based)

 	 ตัวชี้วัด	 1.	 ร้อยละของจำานวนงานวิจัย

	 		 	 2.	 จำานวนเครือข่ายหรือท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนา

	 	 	 3.	 จำานวนสิทธิบัตรมากขึ้น

 ยุทธศ�สตร์ที่	 3	 สร้�งเครือข่�ยคว�มร่วมมือก�รวิจัยให้มีคว�มพร้อมวิจัยสู่ประช�คมอ�เซียน	

และส�กล

 เป�้ประสงคท์ี	่3	เพื่อสรา้งเครอืขา่ยความร่วมมอืการวจัิยสร้างสรรค์ให้มคีวามพรอ้มวจัิยสูป่ระชาคม 

อาเซียนและสากล

 กลยุทธ์ที่	3.1	สร้างเครือข่ายความร่วมมือการวิจัยและบริการทางวิชาการในระดับท้องถิ่น

 กลยุทธ์ที่	 3.2	 สร้างเครือข่ายความร่วมมือการวิจัยและบริการทางวิชาการระดับประชาคมอาเซียน 

และสากล

 	 ตัวชี้วัด	 1.	 จำานวนเครือข่ายเพิ่มขึ้นร้อยละ	5

	 	 	 2.	 สามารถดำาเนินการวิจัยและบริการวิชาการบรรลุเป้าหมาย

	 	 	 3.	 เครือข่ายมีความพึงพอใจมากขึ้นร้อยละ	80	ของจำานวนโครงการ

 ยุทธศ�สตร์ที่	4	เป็นแหล่งวิทย�ก�รศูนย์เรียนรู้ ให้บริก�รวิช�ก�รเผยแพร่ถ่�ยทอดองค์คว�มรู้	

เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภ�พ

 เป้�ประสงค์ที่	4	เพื่อเป็นแหล่งวิทยาการศูนย์เรียนรู้ ให้บริการวิชาการเผยแพร่ถ่ายทอดองค์ความรู้ 

เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูง

 กลยุทธ์ที่	4.1	สร้างและพัฒนาศูนย์เรียนรู้	บูรณาการให้บริการทางวิชาการ	การเรียนการสอนและ 

วิจัยและเผยแพร่ถ่ายทอด

 กลยุทธ์ที่	4.2	ส่งเสริมการจัดนิทรรศการจัดการความรู้แนวปฏิบัติที่ดี

 กลยุทธ์ที่	 4.3	 ส่งเสริมการแสวงหาแหล่งทุนจากภายนอก	 ให้บริการองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่มี 

ประสิทธิภาพ
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  ตัวชี้วัด	 1.	 ศนูยบ์รกิารวชิาการและศนูยก์ารเรียนรู้สามารถให้บริการชมุชน	และอาจารย	์นักศกึษา	 

ร้อยละ	5

	 	 	 2.	 ความพึงพอใจในการจัดนิทรรศการ	อย่างน้อยร้อยละ	80

	 	 	 3.	 มีแนวปฏิบัติที่ดีเพิ่มมากขึ้นร้อยละ	10

	 ยทุธศ�สตรท์ี	่5	ส่งเสรมิก�รใชว้ถีิภูมปิญัญ�ก�รพฒัน�คว�มเปน็มห�วทิย�ลัยสีเขยีวและอนุรักษ์	

ทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม

 เป�้ประสงคท์ี	่5	เพื่อสง่เสรมิการใชว้ถีิภูมปิญัญาการพฒันาความเป็นมหาวทิยาลยัสเีขยีวและอนุรกัษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 กลยุทธ์ที่	5.1	สำารวจ	ศึกษา	และสร้างเครือข่ายวิถีภูมิปัญญา	ในมหาวิทยาลัย	ชุมชน	และท้องถิ่น

 กลยุทธ์ที่	 5.2	 นำาวิถีภูมิปัญญาพัฒนาความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม

 กลยุทธ์ที่	5.2	นำาวิถีภูมิปัญญาเผยแพร่ขยายเครือข่าย

 	 ตัวชี้วัด	 1.	 ร้อยละเครือข่ายวิถีภูมิปัญญา	ชุมชน	ท้องถิ่น

	 		 	 2.	 อาจารย	์บคุลากรมคีา่นิยมรว่มกันในการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

	 	 	 3.	 ความสามารถในการพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวตาม	QS	Ranking
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อ�จ�รย์	ดร.เกรียงศักดิ์	ศรีสมบัติ

รักษ�ร�ชก�รแทนอธิก�รบดี	มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏร้อยเอ็ด

อ�จ�รย์	ดร.วัชร�กร	วงศ์คำ�จันทร์

รองอธิก�รบดีฝ่�ยว�งแผนและพัฒน�

ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์	ดร.ศักดิ์ศรี		สืบสิงห์

ผู้อำ�นวยก�รสถ�บันวิจัยและพัฒน�

อ�จ�รย์ช�ญณรงค์		วิเศษสัตย์

รองผู้อำ�นวยก�รสถ�บันวิจัยและพัฒน�

น�งส�วณิช�กมล		ศรีอ�ร�ม

หัวหน้�กลุ่มง�นอำ�นวยก�ร

น�งส�วพรทิว�		ส�รจันทร์

นักวิช�ก�รเงินและบัญชี

น�งยุพเรศน์		ประทีป	ณ	ถล�ง

เจ้�หน้�ที่บริห�รง�นทั่วไป

น�งส�วลัดด�		คุณหงส์

นักวิช�ก�รสถิติ

โครงสร้�งก�รบริห�รง�นสถ�บันวิจัยและพัฒน�	มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏร้อยเอ็ด
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ข้อมูลแสดงงบประม�ณด้�นก�รวิจัย

	 ต�ร�งที่	1	 แสดงจำานวนงบประมาณด้านการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน	ประจำาปีงบประมาณ

	 	 พ.ศ.	2556-2561

ข้อมูล

งบประมาณแผ่นดิน	ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.

2556 2557 2558 2559 2560 2561

จำานวน	(บาท) 2,610,000 2,780,000 3,413,300 11,760,000 15,879,500 19,109,500

	 ต�ร�งที่	1	 แสดงงบประมาณด้านการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน	ประจำาปีงบประมาณ		

	 	 พ.ศ.	2556	-	2561	ดังแสดงในกราฟที่	1

	 กร�ฟที่	1	 แสดงงบประมาณดา้นการวจัิยของสถาบนัวจิยัและพฒันา	มหาวทิยาลยัราชภัฏร้อยเอด็	 

	 	 ด้านงบประมาณแผ่นดิน	ประจำาปี	พ.ศ.	2556	-	2561	

 งบประม�ณที่ ได้รับจัดสรร	 ประจำ�ปีงบประม�ณ	 2560	 สถ�บันวิจัยและพัฒน�		

มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏร้อยเอ็ด

	 สถาบันวิจัยและพัฒนา	 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ	 	 ตามพันธกิจ 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	 จำานวน	 2	 ด้าน	 คือ	 1)	 ด้านการวิจัย	 และ	 2)	 ด้านการบริการวิชาการ 

ซึ่งงบประมาณที่ได้รับดังแสดงในตารางที่	2
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ต�ร�งที่	2	แสดงงบประมาณสถาบันวิจัยและพัฒนา	ประจำาปีงบประมาณ	2560

ลำ�ดับ

	

ประเภทงบประม�ณ

รหัสปีงบประม�ณ	2560 งบประม�ณ

ที่ ได้รับจัดสรร

(บ�ท)
รหัส ชื่องบประม�ณ

1 งบประมาณแผ่นดิน 3.1.1.6 พัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา 231,000

2 งบประมาณแผ่นดิน 5.1.3.1 โครงการส่งเสริมการใช้วิถีภูมิปัญญา

พัฒนาความเป้นมหาวิทยาลัยสีเขียว

และอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1,000,000

3 งบประมาณแผ่นดิน 8.1.1.1 เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อชุมชน	 5,000,000

4 งบประมาณแผ่นดิน 9.1.1.1 เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อสร้าง

องค์ความรู้ด้านการวิจัยพื้นฐาน

3,193,100

5 งบประมาณแผ่นดิน 9.1.1.2 เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อสร้าง

องค์ความรู้ด้านการวิจัยประยุกต์

4,885,600

6 งบประมาณแผ่นดิน 9.1.1.3 เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อสร้าง

องค์ความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนา

2,800,800

7 งบประมาณบำารุงการศึกษา 4.1.1.1 เงินอุดหนุนพัฒนางานบริการวิชาการ 100,000

8 งบประมาณบำารุงการศึกษา 6.1.1.1 เงินอุดหนนุพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา 50,000

																																																															รวม 17,260,500

ต�ร�งที่	 3	 แสดงจำานวนงบประมาณด้านการวิจัยและด้านการบริการวิชาการ	 งบประมาณแผ่นดิน	 และ 

งบประมาณรายได้

แหล่งทุน งบประม�ณแผ่นดิน	(บ�ท) งบประม�ณร�ยได้	(บ�ท)

1)	ด้านการวิจัย					 15,879,500 -

2)	ด้านการบริการวิชาการ 	1,000,000 		100,000

รวม 16,879,500 		100,000
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	 จากตารางที่	3	แสดงข้อมูลจำานวนงบประมาณด้านการวิจัยและด้านการบริการวิชาการ	สถาบันวิจัย 

และพัฒนา	 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	 ประจำาปีงบประมาณ	 2560	 โดยแยกเป็นงบประมาณแผ่นดิน 

และงบประมาณรายได้	ดังกราฟที่	2

	 กราฟที่	 2	 แสดงงบประมาณแผ่นดิน	 และงบประมาณรายได้	 ด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ	 

ประจำาปีงบประมาณ	2560	สถาบันวิจัยและพัฒนา	มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	

ต�ร�งที่	4	แสดงจำ�นวนโครงก�รวิจัยและงบประม�ณจ�กแหล่งทุนภ�ยใน	และแหล่งทุนภ�ยนอก

แหล่งทุน จำ�นวนโครงก�ร งบประม�ณ	(บ�ท)

1)	แหล่งทุนภายใน 29 15,879,500

2)	แหล่งทุนภายนอก - -

รวม 29 15,879,650

ทุนอุดหนุนก�รวิจัย

	 ในปีงบประมาณ	 2560	 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	 ได้รับจัดสรรงบประมาณจากแหล่งทุนภายใน 

รวมจำานวน	29	โครงการ	ไดแ้ก่	โครงการวจัิยเพื่อสร้างองคค์วามรู	้จำานวน	6	โครงการ	โครงการวจัิยเพื่อชมุชน	 

จำานวน	9	โครงการ	โครงการการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการวิจัยประยุกต์	จำานวน	10	โครงการ	และ 

โครงการวจัิยเพื่อสรา้งองคค์วามรู้ดา้นการวจัิยและพฒันา	จำานวน	4	โครงการ	รวมจำานวนทัง้สิน้	15,879,500	บาท 

ดังตารางที่	5
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ต�ร�งที่	5	 แสดงข้อมูลจำานวนโครงการวิจัยและงบประมาณสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก	

	 ประจำาปีงบประมาณ	2560

ก�รจัดสรรทุนอุดหนุนก�รวิจัย จำ�นวนโครงก�ร งบประม�ณ	(บ�ท)

สำานักงบประมาณจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อสร้าง

องค์ความรู้ด้านการวิจัยพื้นฐาน

6 3,193,100

สำานักงบประมาณจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อชุมชน 9 5,000,000

สำานักงบประมาณจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อสร้าง

องค์ความรู้ด้านการวิจัยประยุกต์

10 4,885,600

สำานักงบประมาณจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อสร้าง

องค์ความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนา

4 2,800,800

รวม 29 15,879,500

	 จากตารางที่	 5	 แสดงข้อมูลจำานวนโครงการวิจัยและงบประมาณจากแหล่งทุนภายใน	 และแหล่งทุน 

ภายนอก	สถาบนัวจัิยและพฒันา	มหาวทิยาลยัราชภัฏรอ้ยเอด็	ประจำาปงีบประมาณ	2560	โดยแยกเปน็จำานวน 

โครงการ	และงบประมาณ	ดังกราฟที่	3

	 กราฟที่	3	แสดงงบประมาณด้านการวิจัย	มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	ประจำาปีงบประมาณ	2560 

จากแหล่งทุนภายใน
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ส่วนที่	2	:	กิจกรรมในรอบปีงบประม�ณ	2560

	 2.1	 กิจกรรมก�รสนับสนุนก�รนำ�ผลก�รวิจัยไปใช้ ในก�รพัฒน�ท้องถิ่น

	 ระหว่าง	1	ตลุาคม	2559	ถงึ	30	กนัยายน	2560	สถาบันวิจยัและพัฒนา	มหาวิทยาลัยราชภฏัรอ้ยเอ็ด

ได้ดำาเนินงานด้านการสนับสนุนการนำาผลการวิจัยไปใช้ ในการพัฒนาท้องถ่ิน	 โดยการเผยแพร่และให้ความรู้ 

เกี่ยวกับงานวิจัยด้วยการจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยในวาระต่างๆ	รายละเอียดดังนี้

	 2.1.1	ก�รจัดนิทรรศก�รแสดงผลง�นวิจัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ข้�วหอมมะลิอินทรีย์

	 สถาบนัวจิยัและพฒันา	ไดด้ำาเนินการจัดนิทรรศการแสดงผลงานวจัิยทีเ่ก่ียวกับผลติภัณฑ	์ขา้วหอมมะล ิ

อินทรีย์ผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิ	 ในงานการประชุมโครงการ	 “Flagship	 Project	 ข้าวหอมมะลิ	 ทุ่งกุลา” 

จัดโดยหอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด	เมื่อวันที่	4	ตุลาคม	2559	ณ	ห้องประชุม	ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม 

เพื่อการศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด	ตำาบลนิเวศน์	อำาเภอธวัชบุรี	จังหวัดร้อยเอ็ด	การเข้าร่วมงานในครั้งนี้	นักวิจัย 

ไดน้ำาเสนอผลงานวจัิยทีเ่ก่ียวขอ้งกับการศกึษาและถอดบทเรียนภูมปิญัญาทอ้งถ่ินและผู้ประกอบการเกษตรกร 

อนิทรยี	์การผลติและการแปรรปูขา้วหอมมะลอินิทรยี	์พรอ้มสาธิตการทำาขนมโดนัทจากแป้งทีท่ำาจากขา้วหอมมะล ิ

และชาใบข้าวหอมมะลิ

 2.1.2	ก�รจัดนิทรรศก�รง�นวจัิยและรว่มโครงก�รลงแขกเก่ียวข�้วประช�รัฐร่วมใจร่วมสืบส�น	

ประเพณีและวัฒนธรรม	เทศบ�ลตำ�บลท่�ม่วง

	 สถาบนัวจิยัและพฒันา	ไดด้ำาเนินการจัดนิทรรศการแสดงผลงานวจัิยและร่วมโครงการลงแขกเก่ียวขา้ว 

ประชารัฐร่วมใจร่วมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรม	 เทศบาลตำาบลท่าม่วง	 อำาเภอเสลภูมิ	 จังหวัดร้อยเอ็ด 

เมื่อวันที่	 15	ตุลาคม	2559	ณ	แปลงนาสาธิตปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์	การเข้าร่วมงานในครั้งนี้	นักวิจัยได้ 

นำาเสนอผลงานวจิยัเก่ียวกับผลติภัณฑท์ีท่ำาจากขา้วหอมมะล	ิและผลการดำาเนินการตรวจสอบ	การเจรญิเตบิโต 

ของต้นข้าวระหว่างการทำานาโยนกับการทำานาดำา	โดยได้รับเกียรติจากนายสฤษดิ์		วิฑูรย์	ผู้ว่าราชการจังหวัด 

ร้อยเอ็ด	 ให้เกียรติเยี่ยมชมนิทรรศการ	 พร้อมให้นโยบายพัฒนาการแปรรูปข้าวหอมมะลิโดยนำามาผลิตเป็น 

ลูกอมและสีย้อมธรรมชาติต่อไป
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	 2.1.3	ก�รจัดนิทรรศก�รง�นประชุมวิช�ก�รระดับช�ติและน�น�ช�ติ	ร�ชภัฏวิจัย	ครั้งที่	4

ณ	มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏบุรีรัมย์

	 สถาบันวิจัยและพัฒนา	 ได้เข้าร่วมการจัดนิทรรศการงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ	 

ราชภัฏวิจัย	 คร้ังที่	 4	 “การสร้างสรรค์นวัตกรรมและงานวิจัย	 มาตรฐานการผลิตและพัฒนาบุคลากร 

ทางการศึกษา	 คลังปัญญาในการบริการวิชาการสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืนของชุมชน	 ระหว่างวันที่	 22-24	 

พฤศจิกายน	2559	ณ	มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์	อำาเภอเมือง	จังหวัดบุรีรัมย์	การเข้าร่วมงานในครั้งนี้	ได้นำา 

ผลงานที่โดดเด่นภายใต้ประเด็นการจัดงาน	 มาตรฐานการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วม 

จัดนิทรรศการ	 ตัวอย่างเช่น	 ผลงานการวิจัยเรื่องพฤติกรรมการเรียนในยุคปฏิรูปการศึกษาของนักศึกษา 

สายครูที่มีสไตล์การเรียนแตกต่างกัน	 โครงการวิจัยกระบวนการพัฒนาความสามารถในการวิเคราะห์โดยใช้ 

ทักษะการวิจัยของนักศึกษาครุศาสตร์ต่างสาขา	 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	 การศึกษาและถอดบทเรียน 

ภูมิปัญญาท้องถ่ินและผู้ประกอบการเกษตรกรอินทรีย์เก่ียวกับการผลิตและการแปรรูปข้าวหอมมะลิอินทรีย์	 

และสาธิตวิธีการทำาขนมโดนัทที่ทำาจากแป้งข้าวหอมมะลิ	

	 2.1.4	 ก�รจัดนิทรรศก�รง�นวิจัยและร่วมพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้และส่งเสริมโครงก�รต�มศ�สตร์	

พระร�ช�สู่ก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน	เทศบ�ลตำ�บลท่�ม่วง

	 สถาบันวิจัยและพัฒนา	ได้ดำาเนินการจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยและร่วมพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้และ 

ส่งเสริมโครงการตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน	 เทศบาลตำาบลท่าม่วง	 อำาเภอเสลภูมิ	 จังหวัด 

ร้อยเอ็ด	 เมื่อวันที่	 12	 พฤษภาคม	 2560	 ณ	 แปลงนาสาธิตปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์เทศบาลตำาบลท่าม่วง 

การเข้าร่วมงานในครั้งน้ี	 ได้แสดงนำาผลงานการวิจัยการศึกษาแนวทางการพัฒนาชุมชนบ้านท่าม่วงเพื่อการ 

พัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนทั้งต้นแบบการพัฒนาโมเดลตำาบลท่าม่วงและความสัมพันธ์ของเครือข่ายที่จะสร้าง 

ความยัง่ยนื	ตลอดจนผลงานวจัิยทีม่หาวทิยาลยัราชภัฏรอ้ยได้ ให้บริการวชิาการแก่ชมุชนทา่มว่ง	เชน่	การพฒันา 

อาชีพด้านการเพาะเห็ดและการแปรรูป	 	 การย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ	 การสำารวจและการศึกษาศักยภาพ 

ข้าวพันธุ์พื้นเมืองเพื่อการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากข้าว	และผลิตภัณฑ์สำาหรับผิวกายจากข้าวและน้ำามันรำาข้าว 

ไรเบอร์รี่	เป็นต้น
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 2.1.5	ก�รจัดนิทรรศก�รง�นวจัิยและร่วมตอ้นรบัพลเอก	ด�วพ์งษ์		รตันสุวรรณ	องคมนตรี	ผู้เชญิ	

ถุงพระร�ชท�นมอบแก่ประช�ชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

	 สถาบนัวจัิยและพฒันา	ไดด้ำาเนินการจัดนิทรรศการแสดงผลงานวจัิยและรว่มตอ้นรบัพลเอก	ดาวพ์งษ์		 

รตันสวุรรณ	องคมนตร	ีผู้เชญิถุงพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอทุกภัยในพืน้ทีจั่งหวดัร้อยเอด็	ในการ 

ประชมุตดิตามความคบืหน้าสถานการณอ์กุทกภัยในพืน้ที	่เมื่อวนัพธุที	่16	สงิหาคม	2560	ณ	ห้องประชมุกันเกรา 

ชั้น	3	ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว		มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	การจัดนิทรรศการในครั้งนี้	 

มีนักวิจัยนำาผลงานไปจัดแสดง	ได้แก่	การผลิตและการแปรรูปข้าวหอมมะลิอินทรีย์		ผลิตภัณฑ์สำาหรับผิวกาย 

จากข้าวและน้ำามันรำาข้าว	การย้อมสีธรรมชาติ	การศึกษาความสามารถในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระของชา 

จากใบตน้ขา้วออ่น	การศกึษาแนวทางการพฒันาปลาร้า	เพื่อสง่เสริมการแปรรปูผลติภัณฑป์ลารา้ของวสิาหกิจ 

ชุมชนสู่เชิงพาณิชย์	และผลิตภัณฑ์ข้าวต้มผัดสมุนไพร	จากโรงเรียนบ้านท่าม่วง

	 2.1.6	ก�รจัดนิทรรศก�รง�นวิจัยและเข้�ร่วมง�นมหกรรมง�นวิจัยแห่งช�ติ	 2560	 (Thailand		

Research	Expo	2017)

	 สถาบนัวจัิยและพฒันา	ไดด้ำาเนินการจัดนิทรรศการแสดงผลงานวจิยัและเขา้ร่วมงานมหกรรมงานวจิยั 

แห่งชาต	ิ2560	(Thailand	Research	Expo	2017)	ระหวา่งวนัที	่23	-	27	สงิหาคม	2560		ณ	โรงแรมเซน็ทาราแกรนด ์

และบางกอกคอนเวนชนัเซน็เตอร์	เซน็ทรลัเวลิด	์กรุงเทพฯ	โดย	นำานักวจัิยเขา้รว่มจัดนิทรรศการแสดงผลงาน 

การวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความม่ันคง	 ม่ังคั่ง	 และยั่งยืน	 ซึ่งในปีน้ีมหาวิทยาลัยได้นำาเสนองานวิจัยเพื่อ 

ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม	 	 ประกอบด้วย	 1)	 เรื่องศึกษาศักยภาพการเป็นเชื้อเพลิงอัดแท่งจากเปลือกผลไม้	 

2)	 ความหลากชนิดของพรรณไม้และจัดทำาระบบฐานข้อมูล	 GIS	 เบื้องต้น	 ของไม้ต้นในพื้นที่ป่าวัฒนธรรม 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	 3)	 พืชสมุนไพรสำาหรับสตรีหลังคลอดของกลุ่มชาติพันธ์ุไท-ลาว	 และภูไท 

ในจงัหวดัรอ้ยเอด็	4)	การเก็บรกัษาพนัธ์ุกลว้ยไมกุ้หลาบเหลอืงโคราช	(Aerides	houlletiana	Rchb.f.)	ภายใต ้

สภาพเยือกแข็ง	 โดยใช้เทคนิค	Encapsulation-dehydration	5)	การพัฒนารูปแบบการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ของชมุชนตำาบลทา่มว่ง	อำาเภอเสลภูม	ิจังหวดัร้อยเอด็	โดยใชก้ระบวนการทางสิง่แวดลอ้มศกึษา	และ	6)	การพฒันา 

รปูแบบชมุชนแห่งการเรียนรู	้PLC	การผลติและการแปรรูปขา้วหอมมะลอินิทรีย	์	เพื่อการแขง่ขนัของประเทศ	 

ปีงบประมาณ	2560	

	 2.2	กิจกรรมก�รให้บริก�รวิช�ก�รแก่สังคม

	 ระหว่าง	1	ตลุาคม	2559	ถงึ	30	กนัยายน	2560	สถาบันวิจยัและพัฒนา	มหาวิทยาลัยราชภฏัรอ้ยเอ็ด	 

ได้ดำาเนินงานด้านการให้บริการแก่ชุมชน	สังคม	มีรายละเอียดดังนี้

 2.2.1	 กิจกรรมบริก�รวิช�ก�รโดยคว�มร่วมมือกับจังหวัดร้อยเอ็ด

	 	 1.	 ก�รประชุมคณะทำ�ง�นขับเคลื่อนก�รดำ�เนินง�นพัฒน�เศรษฐกิจฐ�นร�กและ

ประช�รัฐรักส�มัคคีร้อยเอ็ด	(วิส�หกิจเพื่อสังคม)	จำ�กัด

	 สถาบันวิจัยและพัฒนา	 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	 ได้ดำาเนินการประชุมคณะทำางานขับเคลื่อน 

การดำาเนินงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐรักสามัคคีร้อยเอ็ด	 (วิสาหกิจเพื่อสังคม)	จำากัด	ร่วมกับ 

คณะทำางานจังหวัดร้อยเอ็ด	เมื่อวันที่	12	ตุลาคม	2559	ณ	ที่ทำาการกลุ่มถั่วป่านทอง	บ้านป่าน	หมู่ที่	17	ตำาบล 

ดงสิงห์	อำาเภอจังหาร	จังหวัดร้อยเอ็ด	เพื่อหารือประเด็นพื้นที่เป้าหมายในการปลูกถั่วลิสง	กรรมวิธี	ขั้นตอน 

การผลติ	การบรรจุภัณฑ	์การตลาด	และการขบัเคลื่อนบรษัิทประชารฐัรักสามคัคร้ีอยเอด็	(วสิาหกิจเพื่อสงัคม) 

จำากัด	 ตามกระบวนการ	 5	 ฟันเฟืองหลักการทำางาน	 1)	 การเข้าถึงปัจจัยการผลิต	 2)	 การสร้างองค์ความรู้ 

3)	การตลาด	4)	การสื่อสารสร้างการรับรู้	และ	5)	การบริหารจัดการ
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	 2.	ก�รศึกษ�กระบวนก�รควบคุมม�ตรฐ�น	ก�รผลิต	ผลิตภัณฑ์ถั่วป่�นทอง	ณ	ที่ทำ�ก�รกลุ่มถั่ว	

ป่�นทอง	บ้�นป่�น	หมู่ที่	17	ตำ�บลดงสิงห์	อำ�เภอจังห�ร	จังหวัดร้อยเอ็ด

	 สถาบันวิจัยและพัฒนา	 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	 นำานักวิจัยลงพื้นที่ศึกษากระบวนการควบคุม 

มาตรฐาน	การผลติ	ผลติภัณฑถ่ั์วปา่นทอง	ณ	ทีท่ำาการกลุม่ถ่ัวปา่นทอง	บา้นปา่น	หมูท่ี	่17	ตำาบลดงสงิห์	อำาเภอ 

จังหาร	จังหวดัร้อยเอด็	เมื่อวนัที	่13-14	ตลุาคม	2559	รว่มกับพฒันาการจังหวดัร้อยเอด็	และสาธารณสขุจงัหวดั 

ร้อยเอ็ด	เพื่อศึกษาขั้นตอนการผลิต	ตั้งแต่วัตถุดิบถั่วลิสง	ขั้นตอนการผลิต	จนกระทั่งได้ผลิตภัณฑ์ถั่วป่านทอง

	 3.	ก�รจัดประกวดโครงง�นในง�นเทศก�ลข�้วหอมมะลิโลก	คร้ังที	่17	จังหวดัร้อยเอด็	ณ	บริเวณ	

ล�นส�เกตนคร	สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด	อำ�เภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด

	 สถาบันวิจัยและพัฒนา	 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	 ได้จัดกิจกรรมการประกวดโครงงานนวัตกรรม 

และสิ่งประดิษฐ์ที่เก่ียวข้องกับข้าวหอมมะลิ	 ในงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลก	 คร้ังที่	 17	 จังหวัดร้อยเอ็ด 

ณ	บริเวณลานสาเกตนคร	สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด	อำาเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	ระหว่าง 

วนัที	่26-27	พฤศจกิายน	พ.ศ.	2559	การจัดกิจกรรมการประกวดโครงงานนวตักรรมและสิง่ประดษิฐท์ีเ่ก่ียวขอ้ง 

กับข้าวหอมมะลิอินทรีย์	 ประกอบด้วย	 ระดับประถมศึกษา	 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	 ระดับมัธยมศึกษา 

ตอนปลาย	 ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา	 โดยมีผู้สมัครเข้าร่วมการประกวดทุกระดับ	 รวมจำานวนทั้งสิ้น 

13	 ผลงาน	 ตัวอย่างเช่น	 เค้กกล้วยหอมข้าวหอมมะลิงาดำา	 ขนมทองม้วนจากแป้งข้าวหอมมะลิ	 ข้าวเกรียบ 

หอมมะล	ิขา้วตงัเพื่อสขุภาพ	มหัศจรรยค์กุก้ีขา้วหอมมะล	ิวุน้ตะโก้ขา้วกลอ้งหอมมะล	ิขา้วหอมมะลเิคลอืบสมุนไพร 

ลูกประคบสมุนไพรหอมมะลิ	เป็นต้น
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	 4.	ก�รรับก�รตรวจประเมินผลง�นด�้นก�รบรหิ�รจัดก�รขยะมลูฝอยมห�วทิย�ลัยร�ชภัฏรอ้ยเอด็	

	 สถาบันวิจัยและพัฒนา	มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	เข้ารับการตรวจประเมินผลงานด้านการบริหาร 

จัดการขยะมลูฝอย	มหาวทิยาลยัราชภัฏรอ้ยเอด็	เมื่อวนัที	่28	มถุินายน	2560	ณ	ห้องประชมุสภามหาวทิยาลยั 

ชั้น	5	อาคารเฉลิมพระเกียรติ	80	พรรษา	5	ธันวาคม	2550	มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	ภายใต้ โครงการ 

ร้อยเอ็ดเมืองน่าอยู่	มุ่งสู่จังหวัดปลอดขยะ	เพื่อเป็นการกระตุ้น	รณรงค์	ปลุกกระแส	และสร้างจิตสำานึกด้าน 

การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชนในภาพรวมของจังหวัดร้อยเอ็ดในทุกภาคส่วน	 และทุกมิติ 

โดยในการดำาเนินงานกำาหนดให้มีการสำารวจข้อมูลด้านการจัดการขยะมูลฝอย	การรายงานผลการดำาเนินงาน 

ด้านการจัดการขยะมูลฝอยเป็นประจำาทุกเดือน	 รวมทั้งการประเมินผลงานของส่วนราชการและหน่วยงาน 

ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด	 ประกอบการประกวดหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นด้านการจัดการขยะมูลฝอยของ 

จังหวัดร้อยเอ็ด	

	 5.	 ก�รเข้�ตรวจประเมินผลง�นด้�นก�รบริห�รจัดก�รขยะมูลฝอยของวิทย�ลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีร้อยเอ็ด	ตำ�บลนิเวศน์	อำ�เภอธวัชบุรี	จังหวัดร้อยเอ็ด	

	 คณะกรรมการตรวจประเมินการจัดการขยะมูลฝอย	 ตามโครงการร้อยเอ็ดเมืองน่าอยู่	 มุ่งสู่จังหวัด 

ปลอดขยะ	จากสถาบันวิจัยและพัฒนา	มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	เข้าตรวจประเมินผลงานด้านการบริหาร 

จัดการขยะมูลฝอยของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด	เมื่อวันพุธที่	13	กันยายน	2560	ณ	ห้องประชุม	 
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วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด	 ซึ่งมีคณะผู้บริหารวิทยาลัย	 ให้การต้อนรับและรับการตรวจประเมิน 

ซึ่งการประเมินผลงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในคร้ังน้ี	 มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบ 

การประกวดหน่วยงานด้านการจัดการขยะมูลฝอย	 ตามโครงการร้อยเอ็ดเมืองน่าอยู่	 มุ่งสู่จังหวัดปลอดขยะ 

ของจังหวัดร้อยเอ็ด

	 2.2.2	กิจกรรมก�รให้บริก�รแก่สังคมภ�ยใตค้ว�มร่วมมอืกับเทศบ�ลตำ�บลท�่มว่ง	อำ�เภอเสลภูม	ิ	

จังหวัดร้อยเอ็ด

	 1.	ก�รตรวจคุณภ�พข้�วหอมมะลิอินทรีย์

	 สถาบนัวจิยัและพฒันา	มหาวทิยาลยัราชภัฏร้อยเอด็	ไดด้ำาเนินการนำาขา้วหอมมะลอินิทรยีข์องเทศบาล 

ตำาบลท่าม่วง	อำาเภอเสลภูมิ	จังหวัดร้อยเอ็ด	ส่งตรวจคุณภาพทางด้านกายภาพ	และด้านเคมีที่ห้องปฏิบัติการ	 

ณ	ศนูยว์จัิยขา้วอบุลราชธานี	จังหวดัอบุลราชธานี	เมื่อวนัที	่27	ธันวาคม	2559	จากการตรวจสอบคณุภาพขา้ว 

พบว่าข้าว	 มีขนาดเมล็ดยาว	 (ความยาวข้าวกล้องระหว่าง	 6.6-7.5	 มม.)	 รูปร่างเรียว	 (อัตราส่วนความยาว 

ตอ่ความกวา้งมากกวา่	3.0)	ปรมิาณอมโิลสต่ำา	(รอ้ยละ	14.1-14.5)	มอีณุหภูมแิปง้สกุต่ำา	(ดจูากการสลายเมลด็ 

ในด่างระดับ	7.0)	และมีกลิ่นหอม	ซึ่งมีรายละเอียดผลการตรวจสอบคุณภาพตัวอย่างข้าว	ดังนี้

คุณภ�พท�งก�ยภ�ย คุณภ�พท�งเคมี

สีเปลือก %	ข�้วปน

ขน�ดเมล็ด	(ม.ม.) รูปร่�ง

(ย�ว/กว้�ง)

อมิโลส

(%)

ก�รสล�ยเมล็ด

ในด่�ง(ระดับ)

คว�มหอม

กว้�ง ย�ว

ฟาง 0.50 2.10 7.21 3.43 14.5 7.0 หอม
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	 2.	 ก�รประชุมห�รือเก่ียวกับอ่�งเก็บน้ำ�ห้วยข�มล�	 ณ	 เทศบ�ลตำ�บลท่�ม่วง	 อำ�เภอเสลภูมิ	

จังหวัดร้อยเอ็ด

	 สถาบันวิจัยและพัฒนา	มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	ได้เข้าร่วมการประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับ 

อา่งเก็บน้ำาห้วยขามลาร่วมกับผู้บรหิาร	บคุลากรของเทศบาลตำาบลทา่มว่ง	อำาเภอเสลภูม	ิจังหวดัรอ้ยเอด็	ภายใต้

โครงการความร่วมมอืระหวา่งเทศบาลตำาบลทา่มว่งกับมหาวทิยาลยัราชภัฏรอ้ยเอด็	เมื่อวนัที	่7	กุมภาพนัธ์	2560	 

ณ	หอประชุมเทศบาลตำาบลท่าม่วง	 ซึ่งสรุปประเด็นได้	 5	 ประเด็น	 ดังนี้	 	 1)	 เกษตรอินทรีย์	 2)	 วัฒนธรรม 

ของชุมชน	3)	แพริมน้ำา-แพล่องเรือ	4)	หอพิพิธภัณฑ์	(การทำามาหากิน	/	ผ้าไหม	/	อักษรไทน้อย	/	พระไตรปิฎก		 

และ	5)	ร้านค้า	/	ที่จอดรถ

	 3.	 ก�รประชุมห�รือเก่ียวกับกลไกและแนวท�งในก�รดำ�เนินโครงก�รเพิ่มศักยภ�พก�รใช้	

ประโยชน์	 พื้นที่ห้วยข�มล�	 เพื่อใช้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสืบส�นวัฒนธรรมประเพณี	

ท้องถิ่น

	 สถาบันวิจัยและพัฒนา	มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	ได้เข้าร่วมการประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับ 

เก่ียวกลไกและแนวทางในการดำาเนินโครงการเพิ่มศักยภาพการใช้ประโยชน์	 พื้นที่ห้วยขามลา	 เพื่อใช้เป็น 

แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน	 ร่วมกับผู้นำาชุมชน	 กำานัน	 ผู้ ใหญ่บ้าน	 

ปราชญ์ชุมชน	 และครูในเทศบาลตำาบลท่าม่วง	 ภายใต้ โครงการความร่วมมือระหว่างเทศบาลตำาบลท่าม่วง 

กับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	 เมื่อวันที่	10	กุมภาพันธ์	2560	ณ	หอประชุมเทศบาลตำาบลท่าม่วง	ซึ่งสรุป 

ประเด็นการใช้ประโยชน์และแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ห้วยขามลา	 จำานวน	 48	 ไร่	 ได้	 8	 ประเด็น	 ดังน้ี 

1)	 เกษตรอินทรีย์	 2)	 วัฒนธรรมของชุมชน	3)	แพริมน้ำา-แพล่องเรือ	4)	หอพิพิธภัณฑ์	 5)	 ร้านค้า/ที่จอดรถ 

6)	ต้นไม้ประจำาถิ่น	:	ต้นกุ่ม	7)	แนวกั้นริมน้ำาชี	และ	8)	สะพานข้ามลำาน้ำาชี	ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ	จะดำาเนินการ 

ถอดบทเรียนและทำาการวิจัยร่วมกับชุมชนต่อไป
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 4.	ก�รนำ�เสนอปญัห�และอปุสรรคในก�รพฒัน�พืน้ที่ในเขตตำ�บลท�่มว่ง	อำ�เภอเสลภูม	ิจังหวดั	

ร้อยเอ็ด

	 สถาบนัวจัิยและพฒันา	มหาวทิยาลยัราชภัฏร้อยเอด็	ไดร้ว่มนำาเสนอปญัหาและอปุสรรคในการพฒันา 

พื้นที่ในเขตตำาบลท่าม่วง	อำาเภอเสลภูมิ	จังหวัดร้อยเอ็ด	ต่อผู้แทนจากกรมโยธาธิการและผังเมือง	เมื่อวันที่	5 

เมษายน	2560	ณ	ห้องประชุมเทศบาลตำาบลท่าม่วง	อำาเภอเสลภูมิ	จังหวัดร้อยเอ็ด	พร้อมลงพื้นที่ศึกษาและ 

หาแนวทางการพัฒนาพื้นที่	อย่างถูกต้อง	ถูกวิธี	ให้เกิดความยั้งยืน	และก่อให้เกิดความสุขกับพี่น้องประชาชน	 

ในเขตตำาบลท่าม่วง	อำาเภอเสลภูมิ	จังหวัดร้อยเอ็ด	

 5.	ก�รประชุมห�รือก�รว�งผังเมืองตำ�บลท่�ม่วง	อำ�เภอเสลภูมิ	จังหวัดร้อยเอ็ด

	 สถาบันวิจัยและพัฒนา	 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	 ร่วมประชุมกับคณะผู้แทนจากกรมโยธาธิการ 

และผังเมือง	เมื่อวันที่	26	เมษายน	2560	ณ	ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา	ชั้น	2	อาคารเฉลิมพระเกียรติ	 

50	พรรษา	มหาวชริาลงกรณ	มหาวทิยาลยัราชภัฏร้อยเอด็	เพื่อหารือการวางผังเมอืง	ตำาบลทา่มว่ง	อำาเภอเสลภูม ิ

จังหวัดร้อยเอ็ด	 และนำาเสนอการดำาเนินงานที่เก่ียวข้องกับตำาบลท่าม่วงและผลงาน	 การวิจัยเพื่อเป็นข้อมูล 

ในการพิจารณาวางผังเมืองของตำาบลท่าม่วงต่อไป
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	 6.	ก�รอบรมให้คว�มรู้เก่ียวกับก�รบรหิ�รจัดก�รขยะในชมุชนตน้แบบของเทศบ�ลตำ�บลท�่มว่ง

	 สถาบนัวจัิยและพฒันา	มหาวทิยาลยัราชภัฏรอ้ยเอด็	ไดด้ำาเนินการอบรมให้ความรูเ้ก่ียวกับการบรหิาร 

จัดการขยะในชมุชนตน้แบบของเทศบาลตำาบลทา่มว่ง	เมื่อวนัที	่1	พฤษภาคม	2560	ณ	ศาลากลาง	บ้านหมู่ที	่11 

ตำาบลท่าม่วง	 อำาเภอเสลภูมิ	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 ในโครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะ	 การทิ้ง 

การคัดแยกขยะ	 การนำาขยะกลับมาใช้ ใหม่	 ตลอดจนเรื่องปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากขยะและแนวทาง 

การบริหารจัดการขยะด้วยตนเองของคนในชุมชน	ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ชุมชนบ้าน	นากระตึบ	หมู่ที่	11	ได้ ให้ 

ความสนใจเป็นอย่างมากและจะนำาความรู้ที่ ได้ไปปรับใช้ ในชีวิตประจำาวันต่อไป

 7.	โครงก�รปลูกป่�	เพื่อก�รอนุรักษ์ป่�ไม้ดงหัน	ตำ�บลท่�ม่วง	อำ�เภอเสลภูมิ	จังหวัดร้อยเอ็ด

	 สถาบันวิจัยและพัฒนา	 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	 ร่วมกับชมรมอนุรักษ์ป่าและสัตว์ป่าดงหัน 

ผู้นำาชุมชน	 บุคลากร	 เทศบาลตำาบลท่าม่วง	 และชาวบ้านร่วมกันปลูกป่า	 เมื่อวันศุกร์ที่	 30	 มิถุนายน	 2560 

ณ	ป่าสงวนแห่งชาติดงหัน	ตำาบลท่าม่วง	อำาเภอเสลภูมิ	จังหวัดร้อยเอ็ด		ในโครงการปลูกป่าเพื่อการอนุรักษ์ 

ป่าไม้ดงหัน	ตำาบลท่าม่วง	อำาเภอเสลภูมิ	จังหวัดร้อยเอ็ด	เพื่อเทิดพระเกียรติ	สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา 

ลงกรณ	บดินทรเทพยวรางกูร	รัชกาลที่	10

	 2.2.3	กิจกรรมก�รให้บรกิ�รแก่สังคมภ�ยใตค้ว�มร่วมมอืกับสำ�นักง�นกองทนุหมูบ่�้นและชมุชน	

เมืองแห่งช�ติ

	 1.	ก�รประชุมก�รดำ�เนินโครงก�รประเมินศักยภ�พกองทุนหมู่บ้�นและชุมชนเมือง

	 สถาบันวิจัยและพัฒนา	 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	 ได้เข้าร่วมประชุมกับ	 นายเสถียร	 	 เกตุภูงา 

หัวหน้าสทบ.	 สาขา	 4	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 นางสาวดาว	 	 สองศรี	 หัวหน้าสทบ.	 สาขา	 5	 จังหวัดขอนแก่น 

และคณะ	เมื่อวันที่	5	กรกฎาคม	2560	ณ	ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา	ชั้น	2	อาคารเฉลิม

พระเกียรติ	50	พรรษา	มหาวชิราลงกรณ	มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด		เพื่อหารือแนวทางสำาหรับการดำาเนิน 
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โครงการประเมินศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองและประเมินผลการดำาเนินงานโครงการเพิ่มความ 

เข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ	 โดยสำานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 

ขอรับการสนับสนุนจากมหาวทิยาลยัฯ	ดงัน้ี	1)	สนับสนุนและประชาสมัพนัธ์แนวทางและขัน้ตอนการดำาเนินงาน 

โครงการฯ	 2)	 บันทึกและตรวจสอบข้อมูลโครงการฯ	 พร้อมมอบคู่มือการดำาเนินงานการประเมินศักยภาพ 

การดำาเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง	(สำาหรับทีมประเมินฯ)	

 2.	ก�รประชมุชีแ้จงเก่ียวกับก�รบนัทกึขอ้มลูลงในโปรแกรม		โครงก�รประเมนิศกัยภ�พกองทนุ	

หมู่บ้�นและชุมชนเมืองแห่งช�ติ

	 สถาบนัวจิยัและพฒันา	มหาวทิยาลยัราชภัฏร้อยเอด็	รว่มกับสำานักงานกองทนุหมูบ่า้นและชมุชนเมอืง 

แห่งชาติประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลลงในโปรแกรม		โครงการประเมินศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและ 

ชุมชนเมืองและประเมินผลการดำาเนินงานโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทาง 

ประชารัฐ	 เมื่อวันพุธที่	 13	 กันยายน	 2560	 ณ	 ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา	 ชั้น	 2	 อาคารเฉลิม 

พระเกียรติ	 50	 พรรษา	 มหาวชิราลงกรณ	 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	 ซึ่งเป็นการประชุมชี้แจงเก่ียวกับ 

การบันทึกข้อมูลลงในโปรแกรม	และตอบข้อซักถาม	ข้อสงสัยในการบันทึกข้อมูลแบบประเมิน
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2.2.4	กิจกรรมก�รให้บริก�รแก่สังคมอื่นๆ	

 1.	ก�รประเมนิและลงเยีย่มพืน้ที	่14	ชมุชน	ต�มโครงก�รส่งเสริมหมูบ่�้นจัดก�รสุขภ�พ	“เก�ะแก้ว	

น่�อยู่	หน้�บ้�นน่�มอง”	ประจำ�ปี	2560

	 สถาบันวิจัยและพัฒนา	 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินตามโครงการ 

ส่งเสริมหมู่บ้านจัดการสุขภาพ	“เกาะแก้วน่าอยู่	หน้าบ้านน่ามอง”	ประจำาปี	2560	เมื่อวันที่	5-6	กรกฎาคม	 

2560		เทศบาลตำาบลเกาะแก้ว	อำาเภอเสลภูมิ	จังหวัดร้อยเอ็ด	จำานวนรวม	14	ชุมชน	เพื่อส่งเสริมประชาชน 

ตระหนักถึงความร่วมมือกันรักษาความสะอาดภายในชุมชน	การปรับปรุงสิ่งแวดล้อม	การจัดการขยะมูลฝอย 

ในชมุชน	รวมถึงการควบคมุและปอ้งกันโรคตดิตอ่ในชมุชนและยกยอ่งเชดิชหูมูบ่า้นทีเ่ป็นตน้แบบทีด่	ีประชาชน 

มีสุขภาวอนามัยดี	และเป็นชุมชนน่าอยู่ยั่งยืนต่อไป

2.3	กิจกรรมก�รขับเคลื่อนและพัฒน�ง�นด้�นวิจัยและด้�นก�รบริก�รวิช�ก�ร	

	 ระหว่าง	1	ตลุาคม	2559	ถงึ	30	กนัยายน	2560	สถาบันวิจยัและพัฒนา	มหาวิทยาลัยราชภฏัรอ้ยเอ็ด	 

ได้ดำาเนินงานด้านการขับเคลื่อนและพัฒนางานด้านวิจัยและด้านการบริการวิชาการ	มีรายละเอียดดังนี้

 2.3.1	ก�รประชุมห�รือแนวท�งก�รส่งเสริมผลิตภัณฑ์ปล�ร้�ก้อนสู่เชิงพ�ณิชย์

	 นางบรรจง	ธนะแพสย์	คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	นำาผู้ผลิตวัตถุดิบ 

ปลาร้า	เข้าพบ	อาจารย์	ดร.	ศักดิ์ศรี		สืบสิงห์	ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา	พร้อมด้วยอาจารย์นิธินาถ		 

อุดมสันต์	 และ	 อาจารย์ศศิกานต์	 	 หมอกมีชัย	 อาจารย์สิทธเดช	 	 หมอกมีชัย	 นักวิจัยเจ้าของผลงาน 

เครื่องอัดปลาร้าก้อน	และผลิตภัณฑ์ปลาร้าก้อน	เมื่อวันที่	11	ตุลาคม	2559	ณ	ห้องประชุมสถาบันวิจัยและ 

พัฒนา	มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	เพื่อหารือแนวทางการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ปลาร้าก้อนสู่เชิงพาณิชย์
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 2.3.2	ก�รประชมุโครงก�รอบรมเชงิปฏิบติัก�ร	ก�รพฒัน�นักวจัิยเพื่อพฒัน�ชมุชนสังคมทอ้งถ่ิน	

ต�ม	Re-Profiling		ของกลุ่มมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏ

	 สถาบันวิจัยและพัฒนา	 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	 ได้เข้าร่วมการประชุมโครงการอบรม 

เชิงปฏิบัติการ	 การพัฒนานักวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนสังคมท้องถ่ิน	 ตาม	 Re-Profiling	 ของกลุ่มมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏ	 เมื่อวันที่	 27-28	 กุมภาพันธ์	 2560	 ณ	 ห้องอุบลบุศย์	 ชั้น	 3	 อาคารสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ 

ในพระบรมราชูปถัมป์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์	 ในพระบรมราชูปถัมภ์	 เพื่อรับทราบทิศทาง 

การขบัเคลื่อนงานวจัิยทอ้งถ่ินของมหาวทิยาลยักลุม่ราชภัฏภายหลงัจากการ	Re-Profiling	ภายใตน้โยบาย	4.0	 

ทิศทางการขับเคลื่อนงานวิจัยท้องถิ่น	 ภายใต้ความร่วมมือฯ	 มรภ.-สกว.	 พร้อมทั้งนำาเสนอชุดโครงการ	 และ 

วิพากษ์	กลุ่มประเด็น	เกษตรและอาหารแลกเปลี่ยนเรียนรู้	โดยนำาเสนอโครงการการจัดการป่าชุมชนเพื่อการ 

สร้างความมั่นคงทางอาหารของชุมชนตำาบลท่าม่วง	อำาเภอเสลภูมิ	จังหวัดร้อยเอ็ด

 2.3.3	ก�รประชุมห�รือง�นวิจัยร่วมกับประธ�นศูนย์เรียนรู้ถ่�ยทอดเทคโนโลยีเกษตรธรรมช�ติ	

และสิ่งแวดล้อม	หน่วยแก้วิกฤตแก้เมืองจังหวัดร้อยเอ็ด

	 สถาบันวิจัยและพัฒนา	 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	 ได้ร่วมประชุมหารือกับประธานศูนย์เรียนรู้ 

ถ่ายทอดเทคโนโลยเีกษตรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม	หน่วยแก้วกิฤตแก้เมอืง	จังหวดัรอ้ยเอด็	และคณะ	เมื่อวนัที	่26 

พฤษภาคม	 2560	 ณ	 ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา	 ชั้น	 2	 อาคารเฉลิมพระเกียรติ	 50	 พรรษา	 

มหาวชิราลงกรณ	 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	 โดยศูนย์เรียนรู้ฯ	 ขอให้มหาวิทยาลัยเป็นที่ปรึกษาโครงการ 

และขอเข้าร่วมโครงการ	 ดังน้ี	 1.	 โครงการสืบสานวัฒนธรรมแก้วิกฤตข้าวอินทรีย์ ไร้สารเคมี	 100% 

2.	 โครงการสืบสานวัฒนธรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการหมอขยะแก้เมือง	 และขอให้มหาวิทยาลัยฯ	 

ทำาการวิจัยเกี่ยวกับ	น้ำาจุลินทรีย์สมุนไพร	และ	KM	ball	
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	 2.3.4	 ก�รประชุมวิช�ก�รและนำ�เสนอผลง�นวิจัยระดับช�ติ	 มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏร้อยเอ็ด	

ครั้งที่	1	

	 สถาบันวิจัยและพัฒนา	 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	 ร่วมกับ	 ภาคีเครือข่ายทางด้านศึกษาศาสตร์	 

ศิลปศาสตร์	 มนุษยศาสตร์	 สังคมศาสตร์	 วิทยาศาสตร์	 และเทคโนโลยี	 ได้จัดการประชุมวิชาการนำาเสนอ 

ผลงานวจัิยระดบัชาตมิหาวทิยาลยัราชภัฏร้อยเอด็	ครัง้ที	่1	“นวตักรรมสรา้งสรรค	์ศาสตร์พระราชาสูก่ารพฒันา 

ที่ยั่งยืน	 ไทยแลนด์	 4.0”	 ขึ้น	 เมื่อวันที่	 13	 กรกฎาคม	 2560	ณ	ห้องประชุมกันเกรา	 ศูนย์ฝึกประสบการณ์ 

วิชาชีพราชภัฎกรีนวิว	มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	โดยมีนายชยันต์	ศิริมาศ	รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด 

ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด	 และช่วงบ่ายมีการการนำาเสนอผลงานวิจัย	 ตามกลุ่มย่อยแบ่งออกเป็นกลุ่ม 

การศกึษาและครุศาสตร	์กลุม่มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์	กลุม่บริหารธุรกิจ	กลุม่ศลิปะและผลงานสรา้งสรรค	์ 

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	กลุ่มพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ

	 2.3.5	 ก�รประชุมคณะกรรมก�รดำ�เนินง�น	 โครงก�รอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องม�จ�ก	

พระร�ชดำ�ร	ิสมเดจ็พระเทพรตันร�ชสุด�ฯ	สย�มบรมร�ชกุม�ร	ีมห�วทิย�ลัยร�ชภัฏรอ้ยเอด็	(อพ.สธ.	-	

มรภ.รอ.)	ประจำ�ปีงบประม�ณ	2560

	 สถาบันวิจัยและพัฒนา	มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	จัดประชุมคณะกรรมการดำาเนินงาน	โครงการ 

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	(อพ.สธ.	-	มรภ.รอ.)	เมื่อวันที่	31	สิงหาคม	2560	มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

ประจำาปีงบประมาณ	 2560	 ขึ้น	 โดยมีอาจารย์	 ดร.เกรียงศักดิ์	 ศรีสมบัติ	 ผู้รักษาราชการแทน	 อธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	 เป็นประธานในการประชุม	 ร่วมกับ	 ดร.ปิยรัษฎ์	 ปริญญาพงษ์	 	 เจริญทรัพย์	 

เลขานุการคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ	 อพ.สธ.	 พร้อมด้วย 

คณะกรรมการดำาเนินงานโครงการฯ	 ร่วมประชุม	 รับฟังบรรยายสรุปภาพรวมในการดำาเนินงาน	 อพ.สธ	 

เพื่อสรา้งความชดัเจน	ทบทวน	รบัทราบแนวทางการขบัเคลื่อนกิจกรรมของโครงการฯตามกรอบการดำาเนินงาน 
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ตามแผนแม่บท	อพ.สธ.	ระยะ	5	ปีที่	6	(1	ตุลาคม	พ.ศ.2559	-	30	กันยายน	พ.ศ.2564)	ณ	ห้องประชุมสภา 

ชั้น	5	อาคารเฉลิมพระเกียรติ	80	พรรษา	5	ธันวาคม	2550	มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

	 2.3.6	ก�รอบรมเชงิปฏิบตักิ�ร	ก�รของบประม�ณบรูณ�ก�รก�รวจัิยและนวตักรรม	ประจำ�ป	ี2562	

ผ่�นระบบ	NRMS	ครั้งที่	5

	 สถาบันวิจัยและพัฒนา	 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	 ส่งผู้ประสานงานระบบ	 NRMS	 เข้าร่วม 

การอบรมเชงิปฏิบตักิาร	การของบประมาณบรูณาการการวจัิยและนวตักรรม	ประจำาปี	2562	ผ่านระบบ	NRMS	

คร้ังที่	 5	 เมื่อวันจันทร์ที่	 25	 กันยายน	 2560	 ณ	 ห้องอบรมคอมพิวเตอร์	 อาคาร	 วช.3	 ชั้น	 2	 สำานักงาน 

คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	 (วช.)	 สำาหรับผู้ประสานหน่วยงานและผู้บริหารงานวิจัย	 เรียนรู้และฝึกปฏิบัติ 

การใชร้ะบบ	NRMS	เพื่อการเสนอของบประมาณการวจัิยและนวตักรรม	ประกอบดว้ย	การนำาเขา้รายละเอยีด 

ขอ้มลูและการบนัทกึขอ้มลู	การตรวจสอบขอ้มลูการประเมินเพื่อสง่ขอ้มูล	การตดิตามสถานะงาน	ระบบรายงาน	 

เครื่องมือช่วยเหลือในระบบ	NRMS	และได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการจัดการนักวิจัย	การจัดการข้อมูลผู้ ใช้งาน 

ของหน่วยงานและการจัดการข้อมูลหน่วยงาน

 2.3.7	ก�รประชมุนักวจัิยทีเ่สนอของบประม�ณอดุหนุนโครงก�รวจัิย	ประจำ�ปงีบประม�ณ	2562

	 สถาบนัวจิยัและพฒันา	มหาวทิยาลยัราชภัฏรอ้ยเอด็	จัดประชมุนักวจัิยทีเ่สนอของบประมาณอดุหนุน 

โครงการวิจัย	ประจำาปีงบประมาณ	2562	เมื่อวันพุธที่	27	กันยายน	2560	ณ	ห้องประชุม	A	ชั้น	9	อาคาร 

เฉลิมพระเกียรติ	80	พรรษา	5	ธันวาคม	2550	นำาโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ศักดิ์ศรี		สืบสิงห์	ผู้อำานวยการ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา	 และผู้ประสานงานวิจัย	 เพื่อให้นักวิจัยรับฟังแนวทางการจัดทำาข้อเสนอการวิจัย 
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เพื่อเสนอของบประมาณแผ่นดนิ	และงบประมาณการวจัิยเพื่อชมุชน	ประจำาปีงบประมาณ	2562	และแจ้งปฏิทนิ 

การดำาเนินงานจัดสรรงบประมาณให้นักวิจัยทราบและเป็นแนวปฏิบัติต่อไป
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ส่วนที่	3	:	โครงก�รต�มแผนปฏิบัติก�รประจำ�ปีงบประม�ณ	2560

	 3.1	โครงก�รส่งเสริมก�รใช้วิถีภูมิปัญญ�พัฒน�คว�มเป็นมห�วิทย�ลัย

สีเขียวและอนุรักษ์ธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม	ประจำ�ปีงบประม�ณ	2560	เรื่อง	ก�รบริห�รจัดก�รขยะ

	 1.	กิจกรรมก�รสัมมน�แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับก�รบริห�รจัดก�รขยะ

	 1.1	ก�รสัมมน�แลกเปล่ียนเรยีนรูเ้ก่ียวกับก�รบรหิ�รจัดก�รขยะ	ชมุชนตำ�บลท�่มว่ง	อำ�เภอเสลภูม	ิ

จังหวัดร้อยเอ็ด

	 สถาบันวิจัยและพัฒนา	มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	จัดโครงการส่งเสริมการใช้วิถีภูมิปัญญาพัฒนา 

ความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวและอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 กิจกรรม	 สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะชุมชนตำาบลท่าม่วง	เมื่อวันที่	19	ธันวาคม	2559	ณ	ห้องประชุม	เทศบาลตำาบล 

ท่าม่วง	อำาเภอเสลภูมิ	จังหวัดร้อยเอ็ด	การจัดโครงการในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ดังนี้	1)	เพื่อให้ประชาชนชุมชน 

ท่าม่วงมีส่วนร่วมแสดงความความคิดเห็นเก่ียวกับ	 ปัญหา	 และข้อเสนอแนะ	 ด้านการบริหารจัดการขยะ 

ของชมุชน	2)	เพื่อให้ทราบถึงสาเหต	ุวธีิและแนวทางในการแก้ไขปัญหาขยะทีเ่กิดในชมุชนทา่มว่ง	3)	เพื่อรณรงค ์

และขยายผลสู่การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมคณาจารย์	บุคลากร	และนักศึกษา	ตลอดจนประชาชนในการ 

ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น	

	 ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยผู้บริหาร	 ผู้นำาชุมชน	 และประชาชนในชุมชนตำาบลท่าม่วง	 จำานวน 

ทั้งสิ้น	 90	 คน	 โดยทุกคนได้มีส่วนร่วมแสดงความความคิดเห็น	 เก่ียวกับปัญหา	 และข้อเสนอแนะ	 ด้านการ 

บริหารจัดการขยะในชุมชนตำาบลท่าม่วง	

ผู้นำาชุมชน	ประชาชนในเขตเทศบาลตำาบลท่าม่วง	ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับขยะ

	 1.2	ก�รสัมมน�แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับก�รบริห�รจัดก�รขยะ	ชุมชนตำ�บลเก�ะแก้ว	อำ�เภอ	

เสลภูมิ	จังหวัดร้อยเอ็ด

	 สถาบันวิจัยและพัฒนา	มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา	พร้อมด้วย 

อาจารย์	 และเจ้าหน้าที่	 สถาบันวิจัยและพัฒนา	 จัดโครงการส่งเสริมการใช้วิถีภูมิปัญญาพัฒนาความเป็น 

มหาวิทยาลัยสีเขียวและอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 กิจกรรม	 สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เก่ียวกับ 

การบริหารจัดการขยะ	เมื่อวันที่	20	ธันวาคม	2559	ณ	วัดตาลวนาราม	ตำาบลเกาะแก้ว	อำาเภอเสลภูมิ	จังหวัด 

ร้อยเอ็ด	 การจัดโครงการในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ดังน้ี	 1)	 เพื่อให้ประชาชนชุมชนท่าม่วงมีส่วนร่วมแสดง 

ความความคิดเห็นเกี่ยวกับ	ปัญหา	และข้อเสนอแนะ	ด้านการบริหารจัดการขยะของชุมชน	2)	เพื่อให้ทราบถึง 
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สาเหตุ	วิธีและแนวทางในการแก้ไขปัญหาขยะที่เกิดในชุมชนเกาะแก้ว	3)	เพื่อรณรงค์และขยายผลสู่การสร้าง 

กระบวนการมีส่วนร่วมคณาจารย์	 บุคลากร	 และนักศึกษา	 ตลอดจนประชาชนในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

ของมหาวิทยาลัยและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น	

	 ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยผู้บริหาร	ผู้นำาชุมชน	และประชาชนในชุมชนตำาบลเกาะแก้ว	จำานวน 

ทัง้สิน้	90	คน	โดยทกุคนไดมี้สว่นรว่มแสดงความความคดิเห็น	เก่ียวกับปญัหา	และขอ้เสนอแนะ	ดา้นการบรหิาร 

จัดการขยะในชุมชนตำาบลเกาะแก้ว	

ผู้นำาชุมชน	ประชาชนในเขตเทศบาลตำาบลเกาะแก้ว	ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับขยะ

	 1.3	ก�รสัมมน�แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับก�รบริห�รจัดก�รขยะมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏร้อยเอ็ด

	 1.3.1.	นักศึกษ�มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏร้อยเอ็ด

	 สถาบันวิจัยและพัฒนา	มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	จัดโครงการส่งเสริมการใช้วิถีภูมิปัญญาพัฒนา 

ความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวและอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 กิจกรรม	 สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ	เมื่อวันที่	22	ธันวาคม	2559	ณ	ห้องประชุม	A	ชั้น	9	อาคารเฉลิมพระเกียรติ	 

50	พรรษา	5	ธันวาคม	2550	การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้	1)	เพื่อให้นักศึกษา	มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏร้อยเอ็ด	 มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น	 เก่ียวกับปัญหา	 และข้อเสนอแนะด้านการบริหารจัดการขยะ 

ของมหาวิทยาลัยฯ	 2)	 เพื่อให้ทราบถึงสาเหตุ	 วิธีและแนวทางในการแก้ไขปัญหาขยะที่เกิดในมหาวิทยาลัยฯ	 

3)	 เพื่อรณรงค์และขยายผลสู่การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมคณาจารย์	 บุคลากร	 และนักศึกษา	 ตลอดจน 

ประชาชนในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น	

	 ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยนักศึกษา	 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	 จำานวนทั้งสิ้น	 196	 คน 

โดยทุกคนได้มีส่วนร่วมแสดงความความคิดเห็น	เกี่ยวกับปัญหา	และข้อเสนอแนะ	ด้านการบริหารจัดการขยะ 

ของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว	และ	อนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับขยะ
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	 1.3.2.	คณ�จ�รย์	และบุคล�กรมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏร้อยเอ็ด

	 สถาบันวิจัยและพัฒนา	มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	จัดโครงการส่งเสริมการใช้วิถีภูมิปัญญาพัฒนา 

ความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวและอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 กิจกรรม	 สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ	เมื่อวันที่	26	ธันวาคม	2559	ณ	ห้องประชุม	A	ชั้น	9	อาคารเฉลิมพระเกียรติ	 

50	พรรษา	5	ธันวาคม	2550	การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้	1)	เพื่อให้นักศึกษา	มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏร้อยเอ็ด	 มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น	 เก่ียวกับปัญหา	 และข้อเสนอแนะด้านการบริหารจัดการขยะ 

ของมหาวิทยาลัยฯ	 2)	 เพื่อให้ทราบถึงสาเหตุ	 วิธีและแนวทางในการแก้ไขปัญหาขยะที่เกิดในมหาวิทยาลัยฯ	 

3)	 เพื่อรณรงค์และขยายผลสู่การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมคณาจารย์	 บุคลากร	 และนักศึกษา	 ตลอดจน 

ประชาชนในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น	

	 ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยคณาจารย์	 และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	 จำานวนทั้งสิ้น	 

108	 คน	 โดยทุกคนได้มีส่วนร่วมแสดงความความคิดเห็น	 เกี่ยวกับปัญหา	 และข้อเสนอแนะ	 ด้านการบริหาร 

จัดการขยะของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว	และ	อนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

คณาจารย์	และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับขยะ

	 2.	กิจกรรมก�รศกึษ�ดงู�นก�รบรหิ�รจัดก�รขยะ	และก�รประชมุเชงิปฏิบตักิ�รก�รบรหิ�รจัดก�รขยะ	

	 2.1	 ก�รศึกษ�ดูง�นก�รบริห�รจัดก�รขยะ	 ณ	 เทศบ�ลตำ�บลกุดบ�ก	 อำ�เภอกุดบ�ก	 จังหวัด	

สกลนคร

	 สถาบันวิจัยและพัฒนา	มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	จัดโครงการส่งเสริมการใช้วิถีภูมิปัญญาพัฒนา 

ความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวและอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 กิจกรรม	 ศึกษาดูงานการบริหารจัดการ 

ขยะ	ณ	เทศบาลตำาบลกุดบาก	อำาเภอกุดบาก	จังหวัดสกลนคร	เมื่อวันที่	23	มีนาคม	2560	โดยมีวัตถุประสงค์ 

เพื่อสนับสนุนส่งเสรมิใหผู้น้ำาชมุชน	ประชาชนในเขตเทศบาลตำาบลเกาะแกว้และท่าม่วง	อำาเภอเสลภมูิ	จังหวัด 

ร้อยเอ็ด	 ได้ศึกษาเรียนรู้เก่ียวกับการบริหารจัดการขยะ	 เพื่อให้เกิดแนวคิดในการจัดการขยะชุมชน	 และเพื่อ 

รณรงคแ์ละขยายผลสูก่ารสร้างกระบวนการมสีว่นรว่มของประชาชนในการดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้มของทอ้งถ่ิน

	 โดยมผู้ีเขา้ร่วมโครงการประกอบดว้ย	ผู้นำาชมุชน	ประชาชน	ในเขตเทศบาลตำาบลเกาะแก้ว	และเทศบาล 

ตำาบลท่าม่วง	จำานวน	40	คน	เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะ
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	 จากการศกึษาดงูานพบวา่ประชาชนและผู้นำาชมุชน	ในเขตเทศบาลตำาบลเกาะแก้ว	และเทศบาลตำาบล 

ทา่มว่ง		ไดร้บัความรูแ้ละไดแ้นวทางในการบรหิารจัดการขยะจากเทศบาลตำาบลกุดบาก	อำาเภอกุดบาก	จังหวดั 

สกลนคร		ไดแ้ก่	การจัดทำาธนาคารขยะ	การบริการจัดการระบบการทำางานของธนาคารขยะ	การจัดทำาธนาคาร 

ไส้เดือน	การเลี้ยงไส้เดือน	

	 2.2	ก�รศกึษ�ดงู�นก�รบรหิ�รจดัก�รขยะ	ณ	ศนูย์เรยีนรูส้งัคมรีไซเคิลในชุมชน	ชุมชนโพนแดง	

ตำ�บลน�แก	อำ�เภอน�แก	จังหวัดนครพนม

	 สถาบันวิจัยและพัฒนา	มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	จัดโครงการส่งเสริมการใช้วิถีภูมิปัญญาพัฒนา 

ความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวและอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 กิจกรรม	 ศึกษาดูงานการบริหารจัดการ 

ขยะ	 เมื่อวันที่	 24	มีนาคม	2560	ณ	ศูนย์เรียนรู้สังคมรีไซเคิลในชุมชน	ชุมชนโพนแดง	ตำาบลนาแก	อำาเภอ 

นาแก	จังหวัดนครพนม	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้นำาชุมชน	ประชาชนในเขตเทศบาลตำาบล 

เกาะแก้วและท่าม่วง	อำาเภอเสลภูมิ	จังหวัดร้อยเอ็ด	ได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ	เพื่อให้เกิด 

แนวคดิในการจัดการขยะชมุชน	และเพื่อรณรงคแ์ละขยายผลสูก่ารสร้างกระบวนการมสีว่นร่วมของประชาชน 

ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยฯ	และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น		

	 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย	 ผู้นำาชุมชน	 ประชาชน	 ในเขตเทศบาลตำาบลเกาะแก้ว	 และ 

เทศบาลตำาบลท่าม่วง	จำานวน	40	คน	เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะ
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	 จากการศกึษาดงูานพบวา่	ประชาชนและผู้นำาชมุชน	ในเขตเทศบาลตำาบลเกาะแก้ว	และเทศบาลตำาบล 

ทา่ม่วง		ไดร้บัความรูแ้ละไดแ้นวทางในการบรหิารจัดการขยะจากศนูยเ์รยีนรูส้งัคมรไีซเคลิในชมุชน	ชมุชนโพนแดง 

ตำาบลนาแก	 อำาเภอนาแก	 จังหวัดนครพนม	 ได้แก่	 การคัดแยกขยะแต่ละประเภท	 การนำาขยะมารีไซเคิล 

สร้างผลิตภัณฑ์เพื่อจำาหน่ายเพิ่มมูลค่าให้กับขยะ

ประธานศูนย์การเรียนรู้ฯ	ให้ความรู้การคัดแยกขยะแต่ละประเภทแก่ผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาน

แต่ละฐานการเรียนรู้	สอนวิธีการนำาเศษวัสดุเหลือใช้มาทำาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้

 2.3	ก�รประชมุเชงิปฏิบตักิ�รก�รบรหิ�รจัดก�รขยะ	ณ	ศนูยก์ำ�จัดขยะมลูฝอยรวมแบบครบวงจร		

จังหวัดระยอง

	 สถาบันวิจัยและพัฒนา	มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	จัดโครงการส่งเสริมการใช้วิถีภูมิปัญญาพัฒนา 

ความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวและอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 กิจกรรม	 การประชุมเชิงปฏิบัติการ 

การบรหิารจัดการขยะ	เมื่อวนัที	่9	พฤษภาคม	2560	ณ	ศนูยก์ำาจดัขยะมลูฝอยรวมแบบครบวงจร	จังหวดัระยอง	 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้	คณาจารย์	บุคลากร	และนักศึกษา	เกิดแนวคิดในการจัดการขยะ	 

โดยเฉพาะการนำาวัสดุที่ ได้จากมูลฝอยกลับมาใช้ ใหม่	 การนำามูลฝอยไปปรับสภาพให้มีประโยชน์ต่อการบำารุง 

รกัษาดนิ	และการแปรรปูเพื่อหาพลงังาน	เพื่อรณรงคแ์ละขยายผลสูก่ารสรา้งกระบวนการมีสว่นรว่มคณาจารย	์ 

บุคลากร	และนักศึกษา	ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น	

	 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย	นักศึกษา	อาจารย์	และบุคลากร	มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

จำานวน	132	คน	เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการขยะ	
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	 คณุสริุยะ		ศริิวฒัน์		นักบริหารงานสาธารณสขุ	วทิยากรของศนูยก์ำาจัดขยะมลูฝอยรวมแบบครบวงจร 

จังหวัดระยอง	 ได้ ให้ความรู้เก่ียวกับ	 กระบวนการจัดการขยะมูลฝอยในอนาคตของศูนย์กำาจัดขยะมูลฝอย 

รวมแบบครบวงจร		จังหวัดระยอง	แสดงดังภาพที่	8	กระบวนการกำาจัดขยะอย่างถูกวิธี	การนำาวัสดุที่ได้จาก 

มูลฝอยกลับมาใช้ ใหม่	 การนำามูลฝอยไปปรับสภาพให้มีประโยชน์ต่อการบำารุงรักษาดิน	 และการแปรรูป 

เพื่อเป็นพลังงานและได้เยี่ยมชม	 ระบบการจัดการขยะของศูนย์กำาจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร	 จังหวัด 

ระยอง	เชน่	โรงคดัแยกขยะ	โรงผลติปุย๋หมกัจากขยะอนิทรยีแ์บบเติมอากาศ	อาคารปัน้เมด็ปุย๋	การเลีย้งไสเ้ดอืนดนิ 

เพื่อกำาจัดขยะอินทรีย์และการใช้ประโยชน์ทางการเกษตร	ระบบบำาบัดน้ำาเสีย	และระบบฝังกลบขยะ	เป็นต้น

นักศึกษา	และบุคลากร	รับการการบรรยายพิเศษ	และสอบถามประเด็นสงสัย

วิทยากรให้ความรู้และพาเยี่ยมชมการจัดการขยะมูลฝอยแต่ละโรง
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โรงกำาจัดขยะและตัวอย่างขยะและเครื่องปั้นเม็ดปุ๋ย

	 3.	 กิจกรรมก�รฝึกอบรมเรื่อง	 ก�รคัดแยกขยะและก�รประกวดสิ่งประดิษฐ์จ�กเศษ	

วัสดุเหลือใช้

 3.1	ก�รอบรมก�รคัดแยกขยะให้กับประช�ชนและผู้นำ�ชุมชนตำ�บลเก�ะแก้ว

	 สถาบันวิจัยและพัฒนา	มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	จัดโครงการส่งเสริมการใช้วิถีภูมิปัญญาพัฒนา 

ความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวและอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	กิจกรรม	การอบรมเรื่องการคัดแยกขยะ	 

เมื่อวันที่	 24	 กรกฎาคม	 2560	ณ	 วัดตาลวนาราม	 ตำาบลเกาะแก้ว	 อำาเภอเสลภูมิ	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 การจัด 

โครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้	1)	เพื่อสนับสนุนให้	ประชาชนชุมชนท่าม่วง	มีความรู้	ความเข้าใจในการ 

คัดแยกขยะที่ถูกวิธี	 2)	 เพื่อปลูกฝังจิตสำานึกที่ดีในเรื่องการทิ้งขยะ	 ให้เล็งเห็นถึงความสำาคัญและประโยชน์ 

ของการคดัแยกขยะ	3)	เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนชมุชนเกาะแก้ว	มรีะบบการคดัแยกขยะและเปน็ชมุชนต้นแบบ	 

4)	 เพื่อรณรงค์และขยายผลสู่การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน	 ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

ของท้องถ่ิน	 โดยมี	 ดร.สุพะยนต์	 	 ชมพูธวัช	 นักวิชาการสาธารณสุขชำานาญการจากโรงพยาบาลหนองพอก	 

จังหวัดร้อยเอ็ด	ให้เกียรติเป็นวิทยากร	อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนชุมชนเกาะแก้วในครั้งนี้

	 ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยผู้บริหาร	ผู้นำาชุมชน	และประชาชนในชุมชนตำาบลเกาะแก้ว	จำานวน 

ทั้งสิ้น	83	คน	โดยทุกคน	ได้รับความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะและได้แนวทางในการบริหารจัดการขยะภายใน 

ชมุชน	มคีา่เฉลีย่ความพงึพอใจอยู่ในระดบัพอใจมากทีส่ดุ	คดิเป็นร้อยละ	88.35	และชมุชนมีขอ้เสนอแนะ	ดงัน้ี 

คือ	 ควรมีงบประมาณสนับสนุนแต่ละชุมชนและมีการจัดอบรมให้ความรู้	 3	 เดือนต่อคร้ังเพื่อสร้างจิตสำานึก 

ให้ชุมชน
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 3.2	ก�รอบรมก�รคัดแยกขยะให้กับประช�ชนและผู้นำ�ชุมชนตำ�บลท่�ม่วง

	 สถาบันวิจัยและพัฒนา	มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	จัดโครงการส่งเสริมการใช้วิถีภูมิปัญญาพัฒนา 

ความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวและอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	กิจกรรม	การอบรมเรื่องการคัดแยกขยะ	 

เมื่อวันที่	25	กรกฎาคม	2560	ณ	ห้องประชุม	เทศบาลตำาบลท่าม่วง	อำาเภอเสลภูมิ	จังหวัดร้อยเอ็ด	การจัด 

โครงการในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์ดังน้ี	 1)	 เพื่อสนับสนุนให้	 ประชาชน	 ครู	 นักเรียน	 ชุมชนท่าม่วง	 มีความรู้ 

ความเข้าใจในการคัดแยกขยะที่ถูกวิธี	2)	เพื่อปลูกฝังจิตสำานึกที่ดีในเรื่องการทิ้งขยะ	ให้เล็งเห็นถึงความสำาคัญ 

และประโยชน์ของการคดัแยกขยะ	3)	เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนชมุชนทา่มว่ง	มรีะบบการคดัแยกขยะและเปน็ 

ชุมชนต้นแบบ	4)	เพื่อรณรงค์และขยายผลสู่การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน	ในการดูแลรักษา 

สิ่งแวดล้อมของท้องถ่ิน	 โดยได้รับเกียรติจากนายเจริญ	 	 สุทธิประภา	 นายกเทศมนตรีเทศบาลตำาบลท่าม่วง 

เป็นประธานในพิธีเปิด	 และวิทยากรโดย	 ดร.สุพะยนต์	 	 ชมพูธวัช	 นักวิชาการสาธารณสุขชำานาญการจาก 

โรงพยาบาลหนองพอก	จังหวัดร้อยเอ็ด	อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนชุมชนท่าม่วงในครั้งนี้

	 ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยผู้บริหาร	 ผู้นำาชุมชน	 และประชาชนในชุมชนตำาบลท่าม่วง	 จำานวน 

ทัง้สิน้	110	คน	โดยทกุคน	ไดรั้บความรู้เก่ียวกับการคดัแยกขยะและไดแ้นวทางในการบริหารจัดการขยะภายใน 

ชมุชน	มคีา่เฉลีย่ความพงึพอใจอยู่ในระดบัพอใจมากทีส่ดุ	คดิเป็นร้อยละ	87.80	และชมุชนมีขอ้เสนอแนะ	ดงัน้ี 

คือ	ควรให้ โครงการนี้ปฏิบัติให้เห็นผลอย่างยั่งยืนต่อเนื่อง

 3.3	ก�รอบรมก�รคัดแยกขยะให้กับนักเรียน	นักศึกษ�	บุคล�กร	มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏร้อยเอ็ด

	 สถาบันวิจัยและพัฒนา	มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	จัดโครงการส่งเสริมการใช้วิถีภูมิปัญญาพัฒนา 

ความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวและอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	กิจกรรม	การอบรมเรื่องการคัดแยกขยะ 

เมื่อวนัที	่26	กรกฎาคม	2560	ณ	ห้องประชมุมนัปลา	ศนูยฝึ์กประสบการณว์ชิาชพีราชภัฏกรีนววิ	มหาวทิยาลยั 

ราชภัฏร้อยเอ็ด	 การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้	 1)	 เพื่อสนับสนุนให้	 คณาจารย์	 บุคลากร	 และ 

นักศกึษา	มคีวามรู	้ความเขา้ใจในการคดัแยกขยะทีถู่กวธีิ	2)	เพื่อปลกูฝังจิตสำานึกทีด่ีในเรื่องการทิง้ขยะ	ให้เลง็เห็น 

ถึงความสำาคัญและประโยชน์ของการคัดแยกขยะ	 3)	 เพื่อสนับสนุนให้คณาจารย์	 บุคลากร	 และนักศึกษา	 

มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด	 มีระบบการคัดแยกขยะ	 4)	 เพื่อรณรงค์และขยายผลสู่การสร้างกระบวนการมี 

ส่วนร่วมคณาจารย์	 บุคลากร	 และนักศึกษา	 ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยและสิ่งแวดล้อม 

ของท้องถ่ิน	 โดยได้รับเกียรติจาก	 ดร.เกรียงศักดิ์	 	 ศรีสมบัติ	 รองอธิการบดี	 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

เป็นประธานในพิธีเปิด	 และวิทยากรโดย	 ดร.สุพะยนต์	 	 ชมพูธวัช	 นักวิชาการสาธารณสุขชำานาญการจาก 

โรงพยาบาลหนองพอก	จังหวัดร้อยเอ็ด	อบรมให้ความรู้แก่คณาจารย์	บุคลากร	และนักศึกษา	ในครั้งนี้
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	 ผู้เขา้รว่มโครงการประกอบดว้ย	นักศกึษา	บคุลากร	มหาวทิยาลยัราชภัฏร้อยเอด็	จำานวนทัง้สิน้	139	คน 

โดยทุกคน	 ได้รับความรู้เก่ียวกับการคัดแยกขยะและได้แนวทางในการบริหารจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัย	 

มคีา่เฉลีย่ความพงึพอใจอยู่ในระดบัพอใจมากทีส่ดุ	คดิเปน็รอ้ยละ	86.20	และมขีอ้เสนอแนะ	ดงัน้ีคอื	1)	ควรจัด 

ทกุปเีปน็การทบทวนความรู	้2)	สถานทีจั่ดงานเหมาะสมแต่โต๊ะและเก้าอีส้ำาหรับน่ังอบรมมคีวามคบัแคบจนเกินไป 

วิทยากรดำาเนินการให้ความรู้ได้เป็นอย่างดี

	 3.4	ก�รประกวดสิ่งประดิษฐ์จ�กเศษวัสดุเหลือใช้

	 สถาบันวิจัยและพัฒนา	มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	จัดโครงการส่งเสริมการใช้วิถีภูมิปัญญาพัฒนา 

ความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวและอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 กิจกรรม	 การประกวดสิ่งประดิษฐ์จาก 

เศษวัสดุเหลือใช้	เมื่อวันที่	31	กรกฎาคม	2560	ณ	ห้องประชุมกันเกรา	ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏ 

กรนีววิ	มหาวทิยาลยัราชภัฏร้อยเอด็	การจัดโครงการในครัง้น้ีมวีตัถุประสงคด์งัน้ี	1)	เพื่อสนับสนุนให้	คณาจารย	์ 

บุคลากร	นักศึกษา	นักเรียน	และประชาชน	นำาวัสดุเหลือใช้	มาประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ที่สามารถนำามาใช้ ให้เกิด 

ประโยชน์	 และลดปริมาณขยะของเหลือใช้ ในบ้าน	 โรงเรียน	 ชุมชน	 2)	 เพื่อรณรงค์และขยายผลสู่การสร้าง 

กระบวนการมีส่วนร่วมคณาจารย์	บุคลากร	และนักศึกษา	ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยและ 

สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น	โดยมี	ดร.เกรียงศักดิ์		ศรีสมบัติ	รักษาราชการแทนอธิการบดี	มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ร้อยเอ็ด	ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้	

	 ผู้เขา้รว่มโครงการประกอบดว้ย	นักศกึษา	บคุลากร	มหาวทิยาลยัราชภัฏร้อยเอด็	จำานวนทัง้สิน้	250	คน 

ประกอบด้วย

	 1.	 ครู	และนักเรียน	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	 จำานวน	 83	 คน

	 2.	 ครู	และนักเรียน	โรงเรียนบ้านนากระตึบ		 จำานวน	 30	 คน

	 3.	 ครู	และนักเรียน	โรงเรียนบ้านท่าม่วง	 จำานวน	 21	 คน

	 4.	 ครู	และนักเรียน	โรงเรียนอนุบาลเกาะแก้ว	 จำานวน	 10	 คน

	 5.	 ครู	และนักเรียน	โรงเรียนบ้านเหล่าแขมดงกลาง	 จำานวน	 10	 คน

	 6.	 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	 จำานวน	 34	 คน

	 7.	 อาจารย์	และบุคลากร	 จำานวน	 6	 คน

	 8.	 ประชาชนในตำาบลเกาะแก้ว	 จำานวน	 22	 คน

	 9.	 ประชาชนในตำาบลท่าม่วง	 จำานวน	 34	 คน
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ประชาชนในเขตเทศบาลตำาบลเกาะแก้ว	เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์

ประชาชนในเขตเทศบาลตำาบลท่าม่วง	เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์

นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายโรงเรียนในเขตเทศบาลตำาบลเกาะแก้วและ

ตำาบลท่าม่วง	เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์

และมีสิ่งประดิษฐ์ส่งเข้าประกวด	จำานวนทั้งสิ้น	48	ผลงาน	ในระดับต่างๆ	ประกอบด้วย	

	 1.	 ระดับประถมศึกษา	 จำานวน	 19	 ผลงาน

	 2.	 ระดับอุดมศึกษา	 จำานวน	 19	 ผลงาน

	 3.	 ระดับบุคลากร	 จำานวน	 4	 ผลงาน

	 4.	 ระดับประชาชน	ชุมชนตำาบลเกาะแก้ว	 จำานวน	 9	 ผลงาน

	 5.	 ระดับประชาชน	ชุมชนตำาบลท่าม่วง	 จำานวน	 7	 ผลงาน
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	 4.		กิจกรรมก�รประชุมติดต�มและประเมินผลโครงก�ร

	 4.1	ก�รประชุมติดต�มก�รบริห�รจัดก�รขยะชุมชนตำ�บลท่�ม่วง

	 สถาบันวิจัยและพัฒนา	มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	จัดโครงการส่งเสริมการใช้วิถีภูมิปัญญาพัฒนา 

ความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวและอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 ประจำาปีงบประมาณ	 2560	 	 กิจกรรม 

การประชมุตดิตามและประเมินผลโครงการ	เมื่อวนัที	่1	กันยายน	2560	ณ	เทศบาลตำาบลทา่มว่ง	อำาเภอเสลภูม	ิ 

จังหวัดร้อยเอ็ด	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชุมติดตามและประเมินผลโครงการ	 และถอดบทเรียนการบริหาร 

จัดการขยะของชมุชนตำาบลทา่ม่วง	การจัดโครงการในครัง้น้ีจัดให้มกิีจกรรมระดมความคดิเห็นและการตดิตาม 

ผลการดำาเนินงานเรื่อง	การบริหารจัดการขยะในชุมชนตำาบลท่าม่วง	

	 ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยผู้บริหาร	 ผู้นำาชุมชน	 และประชาชนในชุมชนตำาบลท่าม่วง	 จำานวน 

ทั้งสิ้น	 83	 คน	 โดยทุกคนได้มีส่วนร่วมแสดงความความคิดเห็นและสรุปการบริหารจัดการขยะในชุมชน 

ตำาบลท่าม่วง

นักศึกษา	คณาจารย์	และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์

	 จากการดำาเนินการการประชุมติดตามการบริหารจัดการขยะชุมชนตำาบลท่าม่วง	 สามารถสรุป 

การบริหารจัดการขยะในชุมชนชุมชนตำาบลท่าม่วง	ใน	2	ประเด็น	ดังนี้

	 1.	การจัดการขยะในชุมชนตำาบลท่าม่วง

	 2.	ความต้องการการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย

ผลสรุปแสดงดังภาพที่	1-2
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ภ�พที่	1	:	แสดงก�รจัดก�รขยะในชุมชนตำ�บลท่�ม่วง

ภ�พที่	2	:	แสดงคว�มต้องก�รก�รของชุมชนตำ�บลท่�ม่วง
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	 4.2	ก�รประชุมติดต�มก�รบริห�รจัดก�รขยะชุมชนตำ�บลเก�ะแก้ว	

	 สถาบันวิจัยและพัฒนา	มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	จัดโครงการส่งเสริมการใช้วิถีภูมิปัญญาพัฒนา 

ความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวและอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 ประจำาปีงบประมาณ	 2560	 	 กิจกรรม 

การประชุมติดตามและประเมินผลโครงการ	เมื่อวันที่	4	กันยายน	2560	ณ	วัดตาลวนาราม	ตำาบลเกาะแก้ว	 

อำาเภอเสลภูม	ิจังหวดัรอ้ยเอด็	โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อประชมุตดิตามและประเมินผลโครงการ	และถอดบทเรียน 

การบริหารจัดการขยะของชุมชนตำาบลเกาะแก้ว	 การจัดโครงการในครั้งน้ีจัดให้มีกิจกรรมระดมความคิดเห็น 

และการติดตามผลการดำาเนินงานเรื่อง	การบริหารจัดการขยะในชุมชนตำาบลเกาะแก้ว	

	 ผู้เขา้ร่วมโครงการประกอบดว้ยผู้บรหิาร	ผู้นำาชมุชน	และประชาชนในชมุชนตำาบลเกาะแก้ว	จำานวนทัง้สิน้ 

84	คน	โดยทกุคนไดมี้สว่นรว่มแสดงความความคดิเห็นและสรุปการบรหิารจัดการขยะในชมุชนตำาบลเกาะแก้ว

	 จากการดำาเนินการการประชุมติดตามการบริหารจัดการขยะชุมชนตำาบลเกาะแก้วสามารถสรุป 

การบริหารจัดการขยะในชุมชนชุมชนตำาบลเกาะแก้วใน	2	ประเด็น	ดังนี้

	 1.	สรุปการจัดการขยะในชุมชนตำาบลเกาะแก้ว

	 2.	ความต้องการการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย

	 ผลสรุปแสดงดังภาพที่	3-4

ภาพที่	3	:	แสดงการจัดการขยะในชุมชนตำาบลเกาะแก้ว
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ภาพที่	4	:	แสดงความต้องการของชุมชนตำาบลเกาะแก้ว

	 4.3	ก�รประชุมติดต�มก�รบริห�รจัดก�รขยะมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏร้อยเอ็ด	

	 สถาบันวิจัยและพัฒนา	มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	จัดโครงการส่งเสริมการใช้วิถีภูมิปัญญาพัฒนา 

ความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวและอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 ประจำาปีงบประมาณ	 2560	 	 กิจกรรม 

การประชมุตดิตามและประเมนิผลโครงการ	เมื่อวนัพธุที	่6	กันยายน	2560	โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อประชมุตดิตาม 

และประเมินผลโครงการ	 การบริหารจัดการขยะของมหาวิทยาลัย	 ณ	 ห้องประชุม	 A	 ชั้น	 9	 อาคาร 

เฉลิมพระเกียรติ	80	พรรษา	5	ธันวาคม	2550	การจัดโครงการในครั้งนี้จัดให้มีกิจกรรมระดมความคิดเห็นและ 

การติดตามผลการดำาเนินงานเรื่อง	การบริหารจัดการขยะในมหาวิทยาลัย	ซึ่งได้รับความร่วมมือจากนักเรียน	 

นักศึกษา	และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเป็นอย่างดี

	 ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยผู้บริหาร	คณาอาจารย์	 เจ้าหน้าที่	 นักศึกษา	นักเรียน	จำานวนทั้งสิ้น 

142	คน	โดยทุกคนได้มีส่วนร่วมแสดงความความคิดเห็นและสรุปการบริหารจัดการขยะในมหาวิทยาลัย
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จากการดำาเนินการการประชุมติดตามการบริหารจัดการขยะมหาวิทยาลัยสามารถสรุปการบริหารจัดการขยะ 

ในมหาวิทยาลัย	จำานวน	3	ประเด็น	ดังนี้

	 1.	ประเภทขยะในมหาวิทยาลัย

	 2.	วิธีจัดการขยะ

	 3.	วิธีการแก้ไขปัญหาและการลดปริมาณขยะ

ผลสรุปแสดงดังภาพที่	5-6	และตารางที่	1

ภ�พที่	5	:	แสดงประเภทขยะในมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏร้อยเอ็ด

ภ�พที่	6	:	แสดงวิธีจัดก�รขยะในมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏร้อยเอ็ด
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ต�ร�งที่	1	วิธีก�รแก้ ไขปัญห�และก�รลดปริม�ณขยะ	ภ�ยในมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏร้อยเอ็ด

ใช้น้อย	

(REDUCE)

ใช้ซ้ำ�	

(REUSE)

นำ�กลับม�ใช้ ใหม่	

(RECYCLE)

1.	 ใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 

แทนกระดาษ

2.	ใชก้ระดาษให้ครบทัง้สองขา้ง 

พยายามอย่าให้กระดาษสิ้น

เปลือง

3.	ใช้ถังน้ำาบรรจุแทนการใช้

ขวดน้ำา

4.	ใช้ถ่านชาร์จแทนถ่านใช้

ครั้งเดียวแล้วทิ้ง

5.	ใช้รถประจำาทางแทนรถ

ส่วนตัว

6.	น้ำายาชนิดถุงแทนการซื้อ

แบบขวด

1.	ใช้ผ้าเช็ดมือแทนกระดาษเช็ดชู

2.	ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก

ใช้ตะกร้าหวายแทนถุงผ้า

3.	ใช้กล่องข้าวหรือปิ่นโต

แทนกล่องโฟม

4.	ใช้แก้วแทนถ้วยกระดาษ

5.	ใช้กล่องบรรจุอาหาร

แทนกล่องโฟมและถุงพลาสติก

6.	มีขวดน้ำาและแก้วน้ำา

เป็นของตนเอง

7.	สร้างธนาคารขยะที่ทุกคน

เป็นเจ้าของร่วมกัน

1.	นำาขยะทีส่ามารถรีไชเคลิไดม้าผลติ

หรือประดิษฐ์ใหม่	เช่น

-	นำาขวดพลาสติกมาทำาเป็นที่ดักยุง	

-	นำาขวดพลาสติกมาทำาเป็นโมบาย

ตกแต่งห้องเรียน

-	นำาขวดพลาสติกมาทำาเป็นแจกัน

ใส่ต้นไม้

-	นำาขวดถุงพลาสติกที่มีลวดลาย

สวยงามมาทำาเป็นดอกไม้ตกแต่ง

-	นำาขวดมาทำาเป็นที่ใส่ดินสอ

-	นำาชองขนมมาทำาเป็นผ้ากันเปื้อน

-	นำาแก้วกาแฟมาทำาเป็นของเล่น

วิทยาศาสตร์

-	นำาฝาขวดน้ำามาทำาเป็นโคมไฟ

-	นำาเศษกระดาษหรอืหนังสอืพมิพเ์ก่า

มาเช็ดกระจก

-	นำาช้อนมาทำาเป็นโคมไฟ

-	นำาถุงปุ๋ยมาทำาเป็นหุ่นไล่กา

-	นำาเศษผ้ามาทำาเป็นผ้าถูพื้น

-	นำาสลักกระป๋องไปบริจาคให้ทาง

โรงพยาบาล	เพื่อช่วยคนที่พิการ

-	นำาเศษผ้าเหลือใช้มาทำาเป็นพรม

เช็ดเท้า

-	นำาเศษผ้าที่เป็นชิ้นใหญ่ๆ	มาทำา

เป็นผ้าห่ม

-	นำาเศษผ้าทีเ่หลอืใชม้าทำาเป็นเสือ้ผ้า

สัตว์	เช่น	วัว	สุนัข	แมว
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	 3.2	โครงก�รจัดทำ�แผนบริก�รวิช�ก�ร	ประจำ�ปีงบประม�ณ		2561	และศึกษ�ดูง�น	ณ	สถ�บัน	

วิจัยและพัฒน�	มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏอุตรดิตถ์

	 สถาบันวิจัยและพัฒนา	มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	จัดโครงการจัดทำาแผนบริการวิชาการ	ประจำาปี 

งบประมาณ	 2561	 และศึกษาดูงาน	 ณ	 สถาบันวิจัยและพัฒนา	 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์	 ในวันที่	 10	 

สิงหาคม	 2560	ณ	 ห้องประชุมพิชัยพรรณ	 ชั้น	 3	 อาคารเรือนต้นสัก	 การจัดโครงการในครั้งน้ี	 มีผู้เข้าร่วม 

โครงการ	ประกอบด้วย	คณะผู้บริหารและคณาจารย์ผู้รับผิดชอบงานบริการทางวิชาการแก่สังคมจากทุกคณะ	 

ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 กรณีศึกษา	 ระบบ	 กลไก	 กระบวนการบริหารจัดการงานบริหารวิชาการ 

เพื่อการบริการวิชาการ	และได้รับเกียรติจาก	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.เรืองเดช		วงศ์หล้า	อธิการบดี	อาจารย์ 

ปยิวรรณ		ปาลาส	ผู้ชว่ยอธิการบด	ีอาจารย	์ดร.เสถียรภัคณ	์	มขุด	ีผู้อำานวยการสถาบนัวจัิยและพฒันา	พรอ้มดว้ย 

คณาจารย	์เจ้าหน้าทีม่หาวทิยาลยัราชภัฏอตุรดติถ์	ให้การตอ้นรบัเปน็อยา่งดยีิง่	ชว่งบา่ยจัดให้มกีารจัดประชมุ 

ทำาแผนบริการวิชาการ	ประจำาปีงบประมาณ		2561
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ส่วนที่	4:	ทุนวิจัยและก�รนำ�เสนอผลง�นวิจัย	ประจำ�ปีงบประม�ณ	2560

 4.1	ทุนวิจัย	ประจำ�ปีงบประม�ณ	2560

ตารางที่	6	 ทนุวจัิยจากแหลง่ทนุงบประมาณแผ่นดนิ	:	โครงการวจัิยเพื่อสร้างองคค์วามรูด้า้นการวจัิย	พืน้ฐาน	 

	 จำานวน	6	โครงการ	 

ลำ�ดับที่ ชื่อโครงก�รวิจัย ผู้รับผิดชอบโครงก�ร

จำ�นวนเงิน

(บ�ท)

คณะศิลปศ�สตร์และวิทย�ศ�สตร์

1 การเตรียมแคลเซียมอัลจิเนตฟิล์มด้วยวิธีใหม่

เพื่อประยุกต์ใช้ทางชีวการแพทย์

ดร.เกษร		เมรัตน์ 250,000

2 องค์ประกอบทางเคมีจากกิ่งของต้นสาธรและ

ทดสอบฤทธิ์ต้านเชื้อรา

ดร.อุไรวรรณ		ศรีพนา 553,100

3 พืชสมุนไพรสำาหรับสตรีหลังคลอดของกลุ่มชาติพันธุ์

ไท-ลาว	และกลุ่มชาติพันธุ์ภูไทในจังหวัดร้อยเอ็ด

ดร.เอือ้มพร		จันทร์สองดวง 752,600

4 ระบบการผลิตผักพื้นบ้านในรูปแบบเกษตรอินทรีย์

ที่มีศักยภาพการผลิตเชิงพานิชย์ในพื้นที่บ้านมะหรี่

ตำาบลภูเงิน	อำาเภอเสลภูมิ	จังหวัดร้อยเอ็ด

ผศ.ดร.ชัญญรินทร์		สมพร 735,200

5 การพัฟฟิงข้าวต่างสายพันธุ์ด้วยเทคนิคฟลูอิไดเซชัน ดร.ชลลดา		ไร่ขาม 650,000

คณะนิติรัฐศ�สตร์

6 รูปแบบการปรับตัวของชุมชนรอบข้างมหาวิทยาลัย

ราชภัฏร้อยเอ็ดจากผลกระทบของความเป็นเมือง

ผศ.ดร.ชนาใจ		หมื่นไธสง 252,200

รวมทั้งหมด 3,193,100

ตารางที	่7	ทนุวจัิยจากแหลง่ทนุงบประมาณแผ่นดนิ	:	โครงการวจัิยเพื่อสรา้งองคค์วามรูด้า้นการวจัิย	ประยกุต	์ 

	 จำานวน	10	โครงการ

ลำ�ดับที่ ชื่อโครงก�รวิจัย ผู้รับผิดชอบโครงก�ร

จำ�นวนเงิน

(บ�ท)

คณะศิลปศ�สตร์และวิทย�ศ�สตร์

1 การชักนำาให้เกิดหัวของว่านหอมแดงและการประยุกต์ใช้ ผศ.ดร.สุรชัย		รัตนสุข 400,000

2 การขยายพันธ์ุและการเก็บรักษาพันธ์ุกล้วยไม้ป่าบางชนิด

ในสภาพปลอดเชื้อ	 เพื่อการอนุรักษ์และนำาคืนสู่ถ่ินเขตป่า

ผาน้ำาทิพย์	จังหวัดร้อยเอ็ด

ดร.จตพุร		หงสท์องคำา 316,000
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ตารางที่	7	 ทนุวจัิยจากแหลง่ทนุงบประมาณแผ่นดนิ	:	โครงการวจัิยเพื่อสร้างองคค์วามรู้ดา้นการวจัิย	ประยกุต	์ 

	 จำานวน	10	โครงการ	(ต่อ)

ลำ�ดับที่ ชื่อโครงก�รวิจัย ผู้รับผิดชอบโครงก�ร

จำ�นวนเงิน

(บ�ท)

คณะศิลปศ�สตร์และวิทย�ศ�สตร์

3 การเก็บรักษาพันธ์ุกล้วยไม้กุหลาบเหลืองโคราชที่

อุณหภูมิต่ำากว่าจุดเยือกแข็ง

ดร.จตุพร		หงส์ทองคำา 300,000

4 คุณสมบัติและแนวทางการพัฒนาวัสดุแร่ธาตุเป็น

ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น	ในจังหวัดบึงกาฬ	จังหวัดหนองคาย

และจังหวัดอุดรธานี

ดร.วัชรากร		วงศ์คำาจันทร์ 873,000

5 การวิเคราะห์ความเข้มข้นของรังสีแกมมาในตัวอย่าง

ดินผิวหน้าบริเวณอำาเภอโขงเจียม	 และอำาเภอสิรินธร

จังหวัดอุบลราชธานีก่อนการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

ในประเทศเวียดนาม

อาจารย์ภูริต		ควินรัมย์ 311,700

6 แนวทางการพัฒนาชุมชนให้เป็นชุมชนน่าอยู่	 กรณี

ศึกษาเทศบาลตำาบลท่าม่วง	 ตำาบลท่าม่วง	 อำาเภอ

เสลภูมิ	จังหวัดร้อยเอ็ด

อาจารย์ปรมัตถ์		โพดาพล 879,600

7 การศึกษาวิธีการทำาเนื้อหมูย่างอย่างปลอดภัย

เพื่อลดความเสี่ยงต่อการได้รับสารก่อมะเร็งของ

ประชาชนในท้องถิ่น

ดร.ธนาวัฒน์		จูมแพง 348,300

8 องคป์ระกอบของโพลฟีนีอล	และคณุสมบตัเิพื่อสขุภาพ

ของผลไม้พื้นเมืองในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด

ดร.อรอนงค์		ภูสีฤทธิ์ 468,500

9 การสังเคราะห์และพิสูจน์เอกลักษณ์อนุพันธ์ของ

ฟลูออรีนคาร์บาโซลชนิดใหม่เพื่อใช้เป็นสารเรืองแสง

สีน้ำาเงินในอุปกรณ์ไดโอดเรืองแสงอินทรีย์

ดร.กนกกรณ์		ศิริทิพย์ 600,000

คณะนิติรัฐศ�สตร์

10 การศึกษาปัญหาและแนวทางในการแก้ไขมาตรการ

ทางกฎหมายในการควบคมุเครื่องดื่มแอลกอฮอล:์ศกึษา

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนสังกัด

สำานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา	27	อำาเภอ	เสลภูม	ิจังหวดั

ร้อยเอ็ด

อาจารยป์ิน่บญุญา		ลำามะนา 388,500

รวมทั้งหมด 4,885,600
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ตารางที่	8	ทุนวิจัยจากแหล่งทุนงบประมาณแผ่นดิน	:	โครงการวิจัยเพื่อชุมชน	จำานวน	9	โครงการ

ลำ�ดบัที่ ชื่อโครงก�รวิจัย ผู้รับผิดชอบโครงก�ร

จำ�นวนเงิน

(บ�ท)

คณะศิลปศ�สตร์และวิทย�ศ�สตร์

1 การพัฒนาและยกระดับการผลิตสบู่สมุนไพร	และสารสกัด

ธรรมชาต	ิเพื่อเพิม่รายได้ ให้กับชมุชน	ตำาบลทา่มว่ง	อำาเภอ

เสลภูม	ิและตำาบลมะบา้	อำาเภอทุง่เขาหลวง	จังหวดัรอ้ยเอด็

ดร.กนกกรณ์		ศิริทิพย์ 442,000

2 การยกระดับมาตรฐานการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ

บ้านตาหยวก	อ.สุวรรณภูมิ	จ.ร้อยเอ็ด

ดร.กนกกรณ์		ศิริทิพย์ 350,000

3 พืชสมุนไพรพื้นบ้านและการเสื่อมถอยขององค์ความรู้

ของการใช้พืชสมุนไพรของกลุ่มชาติพันธุ์ไทลาว

ในตำาบลเกาะแก้ว	อำาเภอเสลภูมิ	จังหวัดร้อยเอ็ด

ดร.เอือ้มพร		จันทรส์องดวง 498,000

4 การพัฒนาหม้อผลิตไอน้ำาสำาหรับตู้นึ่งก้อนเชื้อเห็ดเพื่อลด

การใช้เชื้อเพลิงจากฟืนของกลุ่มเกษตรกรในชุมชน

บ้านหวายหลึม

ดร.ธีรศาสตร์		คณาศรี 877,000

คณะนิติรัฐศ�สตร์

5 กระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหมู่บ้าน

ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง	กรณีศึกษา	บ้านกุดแข้

ตำาบลนางาม	อำาเภอเสลภูมิ	จังหวัดร้อยเอ็ด

ผศ.ดร.จิราพร		บาริศรี 400,000

6 การบริหารจัดการทรัพยากรในลุ่มแม่น้ำาชี	กรณีศึกษา

:	ตำาบลท่าม่วง	อำาเภอเสลภูมิ

ผศ.ดร.จิราพร		บาริศรี 550,000

คณะบริห�รธุรกิจและก�รบัญชี

7 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกพริก

เพื่อการค้าของเกษตรกร	อำาเภอเสลภูมิ	จังหวัดร้อยเอ็ด

อาจารย์อัจฉรียา

พัฒนสระคู

400,000

คณะพย�บ�ลศ�สตร์

8 รูปแบบการส่งเสริมพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนโดยการมี

ส่วนร่วมของครูและครอบครัวในจังหวัดร้อยเอ็ด

อาจารย์ทิพย์ภารัตน์

ไชยชนะแสง

531,000

คณะครุศ�สตร์

9 การพัฒนารูปแบบการอนุรักษ์ป่าไม้	กรณีศึกษาป่าดงหัน

บ้านท่าม่วง	อำาเภอเสลภูมิ	จังหวัดร้อยเอ็ด	โดยใช้

กระบวนการทางสิ่งแวดล้อม

ผศ.ดร.ศักดิ์ศรี		สืบสิงห์ 952,000

รวมทั้งหมด 5,000,000
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ตารางที	่9	ทนุวจัิยจากแหลง่ทนุงบประมาณแผ่นดนิ	โครงการวจิยัเพื่อสรา้งองคค์วามรูด้า้นการวจัิยและพฒันา	 

	 จำานวน	4	โครงการ

ลำ�ดับที่ ชื่อโครงก�รวิจัย ผู้รับผิดชอบโครงก�ร

จำ�นวนเงิน

(บ�ท)

บัณฑิตวิทย�ลัย

1 การพฒันารปูแบบการเรยีนการสอนความคดิสรา้งสรรค์

แห่งศตวรรษที่	21

ดร.สัจธรรม		พรทวีกุล 790,000

คณะครุศ�สตร์

2 ศึกษาวัฒนธรรมการตั้งชื่อคณะหมอลำาเรื่องต่อกลอนใน

ภาคอีสาน

อาจารย์อนันตศักดิ์

พลแก้วเกษ

295,000

3 การพัฒนารูปแบบการบอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของ

เกษตรกรในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดและยโสธร	เพื่อลด

ภาวะโลกร้อน

ผศ.ดร.ศักดิ์ศรี		สืบสิงห์ 800,000

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

4 ระบบค้นหาราคาสินค้าเกษตรและค้นหาจุดรับซื้อสินค้า

เกษตร	บนอุปกรณ์มือถือและอุปกรณ์พกพา

อาจารย์ณัฐธิดา		บุตรพรม 915,800

รวมทั้งหมด 2,800,800

4.2	ผลง�นวิจัยที่ ได้นำ�เสนอทั้งระดับช�ติและน�น�ช�ติ	

ตารางที่	 10	 ผลงานวิจัยที่นำาเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ	 ราชภัฏวิจัย	 ครั้งที่	 4 

	 “การสรา้งสรรคน์วตักรรมและงานวจัิย	มาตรฐานการผลติและพฒันาบคุลากรทางการศกึษา	คลงัปญัญา 

	 ในการบริการวิชาการสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืนของชุมชน”	ระหว่างวันที่	22-24		พฤศจิกายน	2559	 

	 ณ	มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์	อำาเภอเมือง	จังหวัดบุรีรัมย์

ลำ�ดับ

ที่

ชื่อเรื่อง เจ้�ของผลง�น หม�ยเหตุ

1 การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สำาหรับครู

วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาในจังหวัดร้อยเอ็ด

ผศ.ดร.ศักดิ์ศรี		สืบสิงห์

และคณะ

2 โครงการวิจัยกระบวนการพัฒนาความสามารถในการคิด

วิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ผศ.ดร.ศักดิ์ศรี		สืบสิงห์

3 การศึกษาและถอดบทเรียนภูมิปัญญาท้องถิ่นและผู้ประกอบ

การเกษตรอนิทรยีเ์ก่ียวกับการผลติและการแปรรูปขา้วหอม

มะลิอินทรีย์

ผศ.ดร.กชพร		นำานาผล

และคณะ
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ตารางที่	 10	 ผลงานวิจัยที่นำาเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ	 ราชภัฏวิจัย	 ครั้งที่	 4 

	 “การสรา้งสรรคน์วตักรรมและงานวจัิย	มาตรฐานการผลติและพฒันาบคุลากรทางการศกึษา	คลงัปัญญา 

	 ในการบริการวิชาการสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืนของชุมชน”	ระหว่างวันที่	22-24		พฤศจิกายน	2559	 

	 ณ	มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์	อำาเภอเมือง	จังหวัดบุรีรัมย์	(ต่อ)

ลำ�ดับ

ที่

ชื่อเรื่อง เจ้�ของผลง�น หม�ยเหตุ

4 โครงการวิจัยกระบวนการพัฒนาความสามารถในการคิด

วิเคราะห์โดยใช้ทักษะการวิจัยของนักศึกษา	ครุศาสตร์

ต่างสาขา	มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ผศ.ดร.กชพร		นำานาผล

และคณะ

5 พฤติกรรมการเรียนในยุคปฏิรูปการศึกษาของนักศึกษา

สายครูที่มีสไตล์การเรียนแตกต่างกัน

ผศ.ประสาร		ศรีพงษ์เพลิด

6 กระบวนการพัฒนาโจทย์วิจัยของนักศึกษาครุศาสตร์

ต่างสาขา	มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

อาจารย์นิธินาถ		อุดมสันต์	

และคณะ

7 ผลการพัฒนากิจกรรมจิตศึกษาของนักศึกษาของนักศึกษา

ครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

อาจารย์ชาญณรงค์

วิเศษสัตย์

ตารางที่	11	ผลงานวิจัยที่นำาเสนอในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ	2560	(Thailand	Research	Expo	2017)	 

	 ระหว่างวันที่	23-27	สิงหาคม	2560		ณ	โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์	และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์	 

	 เซ็นทรัลเวิลด์	กรุงเทพฯ

ลำ�ดับ

ที่

ชื่อเรื่อง เจ้�ของผลง�น หม�ยเหตุ

คณะครุศ�สตร์

1 การพัฒนารูปแบบการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชน

ตำาบลท่าม่วง	อำาเภอเสลภูมิ	จังหวัดร้อยเอ็ด

โดยใช้กระบวนการทางสิ่งแวดล้อมศึกษา	

ผศ.ดร.ศักดิ์ศรี		สืบสิงห์

2 การพัฒนารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้	PLC	การผลิต

และการแปรรูปข้าวหอมมะลิอินทรีย์	เพื่อการแข่งขัน

ของประเทศ	ปีงบประมาณ	2560

ผศ.ดร.กชพร	นำานาผล

และคณะ

คณะศิลปศ�สตร์และวิทย�ศ�สตร์

3 ความหลากชนิดของพรรณไม้และจัดทำาระบบฐานข้อมูล

GIS	เบือ้งต้น	ของไม้ตน้ในพืน้ทีป่า่วฒันธรรมมหาวทิยาลยั

ราชภัฏร้อยเอ็ด

ผศ.ดร.ชัญญรินทร์		สมพร
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ลำ�ดับ

ที่

ชื่อเรื่อง เจ้�ของผลง�น หม�ยเหตุ

4 เรื่องศึกษาศักยภาพการเป็นเชื้อเพลิงอัดแท่งจากเปลือก

ผลไม้

ดร.ชลลดา		ไร่ขาม

5 พืชสมุนไพรสำาหรับสตรีหลังคลอดของกลุ่มชาติพันธุ์

ไท-ลาว	และภูไทในจังหวัดร้อยเอ็ด

ดร.เอื้อมพร		จันทร์สองดวง

6 การเก็บรักษาพันธุ์กล้วยไม้กุหลาบเหลืองโคราช

(Aerides	houlletiana	Rchb.f.)	ภายใต้สภาพเยือกแข็ง	

โดยใช้เทคนิค	Encapsulation-dehydration

ดร.จตุพร		หงส์ทองคำา

ตารางที	่12	ผลงานวจัิยทีข่อรบัเงินรางวลัการเผยแพร่ผลงานวจิยัและงานสรา้งสรรค	์ประจำาปีงบประมาณ	2560 

	 (1)	งานวจัิยที่ไดร้บัการตพีมิพ	์ขอ้7.1.1	มีการตพีมิพ์ในรายงานสบืเนื่องจากการประชมุวชิาการระดบัชาต ิ

	 หรือวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด/มีการตีพิมพ์ ในรายงานสืบ	 เนื่องจากการประชุมวิชาการ 

	 ระดับนานาชาติ/หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล	TCI

ลำ�ดับ

ที่

เจ้�ของผลง�น ชื่อเรื่อง หม�ยเหตุ

คณะศิลปศ�สตร์และวิทย�ศ�สตร์

1 ผศ.ดร.สุรชัย	รัตนสุข International	 Protgraduate	 Sym-

posium	on	Food,	Agriculture	and	

Biotechnology

การตพีมิพ์ในรายงานสบืเนื่องจาก

การประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติ

2 ดร.อรอนงค์		ภูสีฤทธิ์ การเปลี่ยนแปลงของสารประกอบ

ฟีนอลิกและกิจกรรมต้านอนุมูลอิสระ

ของฟักข้าวจากกระบวนการที่ทำาแห้ง

ต่างกัน

การตพีมิพ์ในรายงานสบืเนื่องจาก

การประชุมวิชาการระดับชาติ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิทยาเขตกำาแพงแสน

3 ผศ.ดร.คู่ขวัญ

จุลนันทน์

การศกึษาความเขม้แสงตอ่	องคป์ระกอบ 

ทางเคมี	และการย่อยได้ของบุหงานรา

เพื่อเป็นแหล่งโปรตีนสำาหรับสัตว์

เคี้ยวเอื้อง

การตพีมิพ์ในรายงาน	สบืเนื่องจาก

การประชุมวิชาการระดับชาติ	

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิทยาเขตกำาแพงแสน

4 อาจารย์ประภาภรณ์	

รัตโน

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมแบ่งปัน

ผ่านสื่อสังคมออนไลน์

การตีพิมพ์ในวารสารที่ปรากฏ

ในฐานข้อมูล	TCI	วารสาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
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ลำ�ดับ

ที่

เจ้�ของผลง�น ชื่อเรื่อง หม�ยเหตุ

5 อาจารย์สุธัญญา

กฤตาคม

ความพึงพอใจในการรับชมดิจิตัลทีวี

ก่อนการยุติโทรทัศน์ระบบแอนะล็อก

ของประชาชนในอำาเภอเมยวดี	จังหวัด

ร้อยเอ็ด

การตีพิมพ์ในวารสารที่ปรากฏ

ในฐานข้อมูล	TCI	วารสาร

มหาวิทยาลัยนครราชสีมา	กลุ่ม	2

6 อาจารย์สุขสันต์	

ทับทิม

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ

เลือกเรียนหลักสูตรภาษาจีน

ในมหาวิทยาลับราชภัฏร้อยเอ็ด

การตพีมิพ์ในรายงานสบืเนื่องจาก

การประชุมวิชาการระดับชาติ

7 ผศ.ดร.ชัญญรินทร์	

สมพร

Effects	of	material	used	for	storage	

on	physical	and	chemical	proper-

ties	of	rice

ตีพิมพ์ในวารสารที่ปรากฏในฐาน

ข้อมูล	TCI	วารสาร	Journal	of	

Agricultural	Techonlogy

ฉบับที่	12

คณะครุศ�สตร์

8 ผศ.ปริญ	รสจันทร์ การสร้างความปรองดองระหว่างสยาม

และท้องถิ่นหลังความขัดแย้งกรณีกบฏ

ผู้มีบุญอีสาน	พุทธศักราช	2444-2455

ตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัย

ราชภัฏร้อยเอ็ด	ปีที่	10	ฉบับที่	2

9 อาจารย์อัธยา

เมิดไธสง

การศึกษาทักษะการคิดวิเคราะห์

ผ่านกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน

ของนักศึกษาในศตวรรษที่	21

ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง

จากการ	ประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาติ

10 อาจารย์ชาญยุทธ

สอนจันทร์

ผ้าผะเหวดอีสาน	โครงสร้างนิทาน

อนุภาคตัวละครและภาพสะท้อน

วิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น

ตีพิมพ์ในวารสารวิถีสังคมมนุษย์	

ฐานข้อมูล	TCI	มหาวิทยาลัย

กาฬสินธุ์

		11 อาจารย์อนันตศักดิ์	

พลแก้วเกษ

ถอดรหัสความเป็นอีสานผ่านสัญญะ

ในเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น	จังหวัด

ขอนแก่น

ตีพิมพ์ในวารสารวิถีสังคมมนุษย์

ฐานข้อมูล	TCI	มหาวิทยาลัย

กาฬสินธุ์

12 อาจารย์หนึ่งฤทัย

ม่วงเย็น

วเิคราะห์วรรณศลปท์ีป่รากฏในนวนิยาย	

เรื่อง	แผลเก่า	ของไม้เมืองเดิม

ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง

จากการประชมุวชิาการระดบัชาติ

13 อาจารย์อุไรวรรณ

สิงห์ทอง

การศึกษาคุณธรรมที่ปรากฏในนิทาน

พื้นบ้านอีสาน

ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง

จากการประชมุวชิาการระดบัชาติ
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ลำ�ดับ

ที่

เจ้�ของผลง�น ชื่อเรื่อง หม�ยเหตุ

คณะครุศ�สตร์

14 อาจารย์แสงจันทร์		

กะลาม

The	 Performance	 of	 Backward	

Desing	 Using	 Student-Centered	

Teaching	Methods	on	the	Bachelor	

of	English	Education	Students,Roi	

Et	Rajabhat	University	Thailand

ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง

จากการประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาติ

15 อาจารย์สันติ		ทิพนา วาทกรรมความรักชาติผ่านบทเพลงของ

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ	(คสช.)

ตีพิมพ์ในวารสารวิถีสังคมมนุษย์	

ฐานข้อมูล	TCI	มหาวิทยาลัย

กาฬสินธุ์

16 ผศ.ดร.ปาริชาติ

ประเสริฐสังข์

ผลการพฒันาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

แบบ	STEM	Education	กลุ่มสาระ

การเรียนรูค้ณติศาสตร	์ชัน้ประถมศกึษา

ปีที่	3

ตีพิมพ์ในวารสารวิถีสังคมมนุษย์

ฐานข้อมูล	ศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

17 ผศ.ดร.ศักดิ์ศรี

สืบสิงห์

พัฒนารูปแบบการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ของชุมชนตำาบลท่าม่วง	 อำาเภอเสลภูมิ	

จังหวัดร้อยเอ็ด	โดยใช้กระบวนการ

ทางสิ่งแวดล้อมศึกษา

มีการตีพิมพ์ในรายงาน

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ	มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา

18 อาจารย์พันธ์ทิพา

คนฉลาด

การพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนเรื่อง

การคิดและกระบวนการคิดของมนุษย์	

โดยใช้สื่อการสอนประเภท	e-book

มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง

จากการประชมุวชิาการระดบัชาติ	

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

19 ผศ.ประสาร

ศรีพงษ์เพลิด

ปจัจัยทีม่ผีลตอ่พฤตกิรรมทางจริยธรรม

ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี	

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง

จากการประชมุวชิาการระดบัชาติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

คณะพย�บ�ลศ�สตร์

20 อาจารย์ทิพย์ภารัตน์	

ไชยชนะแสง

พฤติกรรมการบริโภคอาหารของวัยรุ่น

ในเขตเทศบาลเมืองและอำาเภอเมือง

ร้อยเอ็ด

มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง

จากการประชมุวชิาการระดบัชาติ

คณะนิติรัฐศ�สตร์

21 อาจารย์สุรศักดิ์

ชะมารัมย์

บทวจิารณห์นังสอื	การพฒันาทรพัยากร

มนุษย์

ตีพิมพ์ในวารสารที่ปรากฏในฐาน

ข้อมูล	TCI	วารสารการเมือง

การปกครอง
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ลำ�ดับ

ที่

เจ้�ของผลง�น ชื่อเรื่อง หม�ยเหตุ

22 ผศ.ดร.ชนาใจ

หมื่นไธสง

การรับรู้ของนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

แห่งหนึ่งในยอกยาการ์ตา	ประเทศ

อินโดนีเซียที่มีต่อไทย	ด้านเศรษฐกิจ

และสังคมในบริบทประชาคมอาเซียน

ตีพิมพ์ในวารสารที่ปรากฏในฐาน

ข้อมูล	TCI	วารสารการเมือง

การปกครอง	มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม

23 ผศ.ดร.กฤติญา

สุขเพิ่ม

การบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครอง

ผู้ถูกกระทำาด้วยความรุนแรง

ในครอบครัว	พ.ศ.	2560

มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง

จากการประชมุวชิาการระดบัชาติ

คณะบริห�รธุรกิจและก�รบัญชี

24 อาจารย์อัจฉราภรณ์	

จุฑาผาด

วิเคราะห์พฤติกรรมของนักศึกษาที่มีผล

ต่อการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนโดยใช้

ทฤษฎีกราฟกรณีศึกษา

ตีพิมพ์ในวารสารที่ปรากฏในฐาน

ข้อมูล	TCI	วารสารการจัดการ

และการพัฒนา	มหาวิทยาลัย

ราชภัฏอุบลราชธานี

25 อาจารยส์พุจน์		บวัเลงิ การพัฒนาระบบสารสนเทศฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง

จากการประชมุวชิาการระดบัชาติ

บัณฑิตวิทย�ลัย

26 ดร.ยุวธิดา		ชาปัญญา กรอบความคิดของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งหนึ่ง

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำาปีการศึกษา	2558

ตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัย

ราชภัฏร้อยเอ็ดที่ปรากฏ

ในฐานข้อมูล	TCI

27 ดร.ธันยาภรณ์

พาพลงาม

ผู้บริหารกับการสร้างแรงจูงใจ ตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัย

ราชภัฏร้อยเอ็ดที่ปรากฏในฐาน

ข้อมูล	TCI

28 ดร.หทัย	น้อยสมบัติ การพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียน

การสอนแบบร่วมมือกันผ่านเครือข่าย

อินเตอร์เน็ตสำาหรับโปรแกรม

วิชาคอมพิวเตอร์ศึกษามหาวิทยาลัย

ราชภัฏกาฬสินธุ์

มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง

จากการประชุมระดับชาติ
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	 (2)	งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์	ข้อ	7.3.1	มีการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการ	จ่ายตามอัตรา

	 (page	charge)

ลำ�ดับ

ที่

เจ้�ของผลง�น ชื่อเรื่อง หม�ยเหตุ

คณะศิลปศ�สตร์และวิทย�ศ�สตร์

1 อาจารย์ประภาภรณ์	รัตโน ปัจจัยที่มีผลต่อฟฤติกรรมแบ่งปัน

ผ่านสื่อสังคมออนไลน์

วารสารมหาวิทยาลัย

ราชภัฏร้อยเอ็ด

2 อาจารย์สุธัญญา		กฤตาคม ความพึงพอใจในการรับชมดิจิตัลทีวี

ก่อนการยุติโทรทัศน์ระบบแอนะล็อก

ของประชาชนในอำาเภอเมยวดี

จังหวัดร้อยเอ็ด

วารสารวิชาการวิทยาลัย

นครราชสีมา

3 อาจารยณ์มน		ธนินธญางกูร การศึกษาผลการดำาเนินงานวิสาหกิจ

ชุมชนกรณีศึกษา	:	ศูนย์ข้าวชุมชน

บ้านหนองลุมพุก	อำาเภอปทุมราช

วงศา	จังหวัดอำานาญเจริญ	ราชภัฏ

ร้อยเอ็ด

วารสารมหาวิทยาลัย

4 ผศ.ดร.ชัญญรินทร์		สมพร Effects	of	material	used	for	storage 

on	physical	and	chemical

properties	of	rice

วารสาร	Journal	of	Agricultural 

Technology

คณะครุศ�สตร์

5 ผศ.ปริญ	รสจันทร์ การสร้างความปรองดองระหว่าง

สยามและท้องถิ่นหลังความขัดแย้ง

กรณีกบฏผู้มีบุญอีสาน	พุทธศักราช

2444	-	2455

วารสารมหาวิทยาลัย

ราชภัฏร้อยเอ็ด

6 ผศ.ดร.ปาริชาติ

ประเสริฐสังข์

ผลการพัฒนาการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้แบบ	STEM	Education

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ชั้นประถมศึกษาปีที่	3

วารสารศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

7 อาจารย์นิธินาถ		อุดมสันต์ การศึกษาความคาดหวังต่อคุณภาพ

ผู้เรียนและการบริหารงานวิชาการ

ของผู้บริหารโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

วารสารมหาวิทยาลัย

ราชภัฏร้อยเอ็ด
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ลำ�ดับ

ที่

เจ้�ของผลง�น ชื่อเรื่อง หม�ยเหตุ

8 ผศ.ดร.ศักดิ์ศรี		สืบสิงห์ การพัฒนาชุดฝึกทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์	สำาหรับครู

วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา

สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาร้อยเอ็ด	เขต	3

จังหวัดร้อยเอ็ด	วารสารมหาวทิยาลยั

มหาสารคาม

วารสารมหาวิทยาลัย

ราชภัฏร้อยเอ็ด

9 อาจารยอ์ไุรวรรณ		สงิห์ทอง วิเคราะห์การใช้ภาษาในวรรณกรรม

เพลงของลูกทุ่งใบเตย	อาร์สยาม

วารสารมหาวิทยาลัย

ราชภัฏร้อยเอ็ด

10 อาจารย์อนันตศักดิ์

พลแก้วเกษ

วรรณกรรมอสีานเรื่อง	ทา้วยี	่:	ศกึษา

วิเคราะห์เชิงอุดมการณ์ตัวละคร

วารสารมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

11 อาจารย์สันติ		ทิพนา การเปรียบเทียบบทสู่ขวัญความฉบับ

บ้านมหาดอทคอมกับฉบับ

ส.ธรรมภักดี

วารสารมหาวิทยาลัย

ราชภัฏร้อยเอ็ด

คณะพย�บ�ลศ�สตร์

12 อาจารย์ทิพย์ภารัตน์

ไชยชนะแสง

พฤติกรรมการบริโภคอาหารของ

วัยรุ่นในเขตเทศบาลเมืองและ

อำาเภอเมืองร้อยเอ็ด

วารสารมหาวิทยาลัย

ราชภัฏร้อยเอ็ด

คณะนิติรัฐศ�สตร์

13 อาจารย์สุรศักดิ์		ชะมารัมย์ ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์กับประสิทธิผล

การดำาเนินกิจกรรมด้านความ

รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ของธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตรในพื้นที่

จังหวัดร้อยเอ็ด

วารสารมหาวิทยาลัย

ราชภัฏร้อยเอ็ด
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ลำ�ดับ

ที่

เจ้�ของผลง�น ชื่อเรื่อง หม�ยเหตุ

บัณฑิตวิทย�ลัย

14 ดร.ยุวธิดา	ชาปัญญา กรอบความคิดของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งหนึ่ง

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำาปีการศึกษา	2558

วารสารมหาวิทยาลัย

ราชภัฏร้อยเอ็ด

15 ดร.ธันยาภรณ์		พาพลงาม ผู้บริหารกับการสร้างแรงจูงใจ วารสารมหาวิทยาลัย

ราชภัฏร้อยเอ็ด
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คณะผู้จัดทำ�

ที่ปรึกษ�กิตติมศักดิ์	:

	 อาจารย์	ดร.เกรียงศักดิ์		ศรีสมบัติ	 รักษาราชการแทนอธิการบดี

	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

	 อาจารย์	ดร.วัชรากร		วงศ์คำาจันทร์	 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

	 ดร.ตวง		อันทะไชย	 ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันวิจัยและพัฒนา

	 ศาสตราจารย์	ดร.อนันต์		พลธานี	 ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันวิจัยและพัฒนา

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.พชรวิทย์	จันทร์ศิริสิร	 ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันวิจัยและพัฒนา

	 ดร.รณวริทธิ์	ปริยฉัตรตระกูล	 ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันวิจัยและพัฒนา

เรียบเรียง/วิเคร�ะห์ข้อมูล/	รวบรวมข้อมูล	:

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ศักดิ์ศรี		สืบสิงห์	

		 อาจารย์ชาญณรงค์		วิเศษสัตย์	

		 อาจารย์	ดร.สัญชัย		ฮามคำาไพ		

		 อาจารย์นิธินาถ		อุดมสันต์

	 อาจารย์	ดร.สุรพงษ์		แสงเรณู

	 อาจารย์สุภิมล		บุญพอก

	 นางสาวณิชากมล		ศรีอาราม

	 นางยุพเรศน์		ประทีป	ณ	ถลาง

	 นางสาวพรทิวา		สารจันทร์

	 นางสาวลัดดา		คุณหงส์

แหล่งข้อมูล	: 

		 สถาบันวิจัยและพัฒนา		มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ภ�พประกอบ	: 

		 สถาบันวิจัยและพัฒนา		มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

หน่วยง�น	:

	 สถาบันวิจัยและพัฒนา		มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

	 113/12		ม.	12		ตำาบลเกาะแก้ว		อำาเภอเสลภูมิ

	 จังหวัดร้อยเอ็ด		45120

	 โทร.	043	–	556	–	132							E-mail	:	research_reru@hotmail.com


