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หวังเป็นอย่�งยิ่งว่� ร�ยง�นประจำ�ปี 2561 ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง ในก�รนำ�ข้อมูล
ไปใช้ ในก�รว�งแผนและกำ�หนดนโยบ�ยด้�นก�รวิจัยและบริก�รวิช�ก�ร ให้มีประสิทธิภ�พและเกิดประโยชน์
สูงสุดยิ่งขึ้นต่อไป
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สวนที่ 1 : ข้อมูลสถาบันว�จัยและพัฒนา
1.1 ประวัติความเป็นมา

สถ�บันวิจัยและพัฒน� มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นหน่วยง�นที่รับผิดชอบด้�นก�รวิจัยและ
ก�รบริก�รวิช�ก�รของมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏร้อยเอ็ด แต่เดิมเมื่อครัง้ ก่อตัง้ เป็นสถ�บันร�ชภัฏร้อยเอ็ด พ.ศ. 2544
มีก�รดำ�เนินก�รจัดตัง้ ”สำ�นักวิจยั และพัฒน�ท้องถิน่ ” โดยแบ่งส่วนง�นภ�ยในเป็น 4 ส่วน คือ ฝ่�ยธุรก�ร ศูนย์วจิ ยั
ศูนย์ฝกึ อบรมและบริก�รชุมชนและศูนย์วฒ
ั นธรรม วัตถุประสงค์ก�รจัดตัง้ ก็เพื่อเป็นหน่วยง�นกล�งในก�รดำ�เนินก�ร
และประส�นง�นด้�นก�รวิจัย บริก�รวิช�ก�ร และทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรม ต่อม�ในปี พ.ศ. 2548 มีก�รเปลี่ยนชื่อ
หน่วยง�นใหม่เป็น “กองวิจัยและพัฒนา” เพื่อเตรียมก�รรองรับก�รเปลี่ยน โครงสร้�งเป็นมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏ
โดยเสนอโครงสร้�งหน่วยง�นของมห�วิทย�ลัยใหม่ ให้กบั คณะกรรมก�รข้�ร�ชก�รพลเรือนในสถ�บันอุดมศึกษ�
(ก.พ.อ.) และประก�ศเป็นกฎกระทรวงต่อไป โดยมีส่วนง�นภ�ยในเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ฝ่�ยธุรก�ร ศูนย์วิจัย
ศู น ย์ ส �รสนเทศและฝึ ก อบรม และศู น ย์ วั ฒ นธรรม แต่ โ ครงสร้ � ง ที่ เ สนอไปไม่ ผ่ � นคณะกรรมก�รฯ
ทำ�ให้ ไม่ส�ม�รถตั้งเป็นหน่วยง�นระดับกองได้ จึงได้แบ่งส่วนง�นที่อยู่ ภ�ยในออกเป็นหน่วยง�นระดับศูนย์ ได้แก่
ศูนย์วิจัย ศูนย์ส�รสนเทศและฝึกอบรม และศูนย์วัฒนธรรม ต่อม�ในปี พ.ศ. 2552 ได้รับก�รยกฐ�นะให้เป็น
หน่วยง�นเทียบเท่�คณะ โดยใช้ชื่อหน่วยง�นว่� “สถ�บันวิจัยและพัฒน�” ซึ่งประกอบไปด้วย 4 กลุ่มง�น
ได้แก่ สำ�นักง�นอำ�นวยก�ร กลุ่มง�นวิจัย กลุ่มง�นบริก�รวิช�ก�ร และกลุ่มง�นประกันคุณภ�พก�รวิจัย
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขย�ยขอบข่�ยง�น ให้ครอบคลุมทั้งก�รวิจัยและก�รบริก�รวิช�ก�รของมห�วิทย�ลัย
ให้ดียิ่งขึ้น และทำ�หน้�ที่เป็นศูนย์กล�ง ก�รบริห�รและประส�นง�นด้�นก�รวิจัยพื้นฐ�นและก�รวิจัยประยุกต์
ให้คำ�ปรึกษ�จัดห�และบริก�รข้อมูลด้�นก�รวิจัย และพัฒน�ปัจจุบันสถ�บันวิจัยและพัฒน�ได้ดำ�เนินก�รพัฒน�
ปรับปรุง ก�รปฏิบัติง�น ให้สอดคล้องกับคว�มต้องก�ร และสภ�พแวดล้อมของมห�วิทย�ลัยและสังคมส่วนรวม
ม�กยิ่งขึ้น รวมถึงก�รให้บริก�ร วิช�ก�รแก่สังคมและชุมชนให้ครอบคลุม ในทุก ๆ ด้�น และเน้นก�รประยุกต์
องค์คว�มรู้จ�กง�นวิจัยไปสู่ ก�รใช้ประโยชน์ ในก�รพัฒน�ท้องถิ่น และสังคมให้ม�กขึ้น และสอดคล้อง
กับยุทธศ�สตร์ ของมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏร้อยเอ็ด ที่เน้นก�รเป็นมห�วิทย�ลัยที่มุ่งตอบสนองชุมชนท้องถิ่นและ
สังคมเป็นหลัก พ.ศ. 2556 สถ�บันวิจัยและพัฒน�ได้ปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศ�สตร์ ให้สอดคล้อง
กับวิสยั ทัศน์ของสภ�มห�วิทย�ลัยและคณะผูบ้ ริห�ร คณ�จ�รย์ บุคล�กรของมห�วิทย�ลัยใหม่โดยแบ่งหน่วยง�น
ภ�ยในเป็น 6 กลุ่มง�น 1 ศูนย์ ได้แก่ กลุ่มง�นอำ�นวยก�ร กลุ่มง�นวิจัย กลุ่มง�นม�ตรฐ�นง�นวิจัยและประกัน
คุ ณ ภ�พกลุ่ ม ง�นบริ ก �รวิ จั ย และถ่ � ยทอดเทคโนโลยี กลุ่ ม ง�นสิ ท ธิ ป ระโยชน์ แ ละจริ ย ธรรมจรรย�บรรณ
กลุ่มง�นตีพิมพ์เผยแพร่บทคว�มง�นวิจัยระดับช�ติและน�น�ช�ติ และศูนย์บริก�รบริก�รวิช�ก�ร และศูนย์เรียนรู้
4 ศูนย์ ที่อยู่ภ�ยใต้กลุ่มง�นวิจัย ได้แก่ ศูนย์ศึกษ�และขับเคลื่อนก�รพัฒน�เด็กและเย�วชน ศูนย์เรียนรู้พัฒน�
นวัตกรรมและหุ่นยนต์ ศูนย์บ่มเพ�ะธุรกิจ (UBI) และศูนย์รู้เครือข่�ยก�รพัฒน�ชุมชนต�มแนวพระร�ชดำ�ริ
เศรษฐกิจพอเพียงสถ�บันวิจัยและพัฒน�ได้จัดทำ�แผนพัฒน�บุคล�กรสำ�หรับรอบปีงบประม�ณ 2558 – 2561
เพื่อใช้เป็นแนวท�ง ในก�รบริห�รจัดก�รสถ�บันวิจัยและพัฒน�ต่อไป
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1.2 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์
ปรัชญา
สถ�บันวิจัยและพัฒน� ปฏิบัติง�นภ�ยใต้ปรัชญ� ที่ว่� “วิจัยเด่น เน้นบริก�รวิช�ก�ร สืบส�น ภูมิปัญญ�
พัฒน�สู่องค์กรแห่งก�รเรียนรู้ อนุรักษ์ทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม”
วิสัยทัศน์
สร้�งเครือข่�ยก�รวิจัยให้บริก�รวิช�ก�ร ถ่�ยทอดองค์คว�มรู้เทคโนโลยี ใช้วิถีภูมิปัญญ� พัฒน�และ
อนุรักษ์ธรรมช�ติ และสิ่งแวดล้อมมีคว�มพร้อมวิจัยสู่ประช�คมอ�เซียนและส�กล
พันธกิจ
1. ส่งเสริมและพัฒน�องค์กร อ�จ�รย์ บุคล�กร และนักศึกษ�ให้มีศักยภ�พ ในก�รวิจัยที่มีคุณภ�พ
ม�ตรฐ�น
2. สนับสนุนก�รนำ�ผลก�รวิจัยไปใช้ ในก�รพัฒน�ท้องถิ่น
3. สร้�งเครือข่�ยคว�มร่วมมือก�รวิจัยให้มีคว�มพร้อมวิจัยสู่ประช�คมอ�เซียนและส�กล
4. เป็นแหล่งวิทย�ก�รศูนย์เรียนรู้ ให้บริก�รวิช�ก�รเผยแพร่ถ�่ ยทอดองค์คว�มรูเ้ ทคโนโลยี ทีม่ ปี ระสิทธิภ�พ
5. ส่งเสริมก�รใช้วถิ ภี มู ปิ ญ
ั ญ�พัฒน�คว�มเป็นมห�วิทย�ลัยสีเขียวและอนุรกั ษ์ธรรมข�ติและสิง่ แวดล้อม
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมบุคล�กรให้ทำ�วิจัยอย่�งกว้�งขว�งทั้งง�นวิจัยพื้นฐ�นและง�นวิจัยประยุกต์
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนบุคล�กรให้ทำ�วิจัยพัฒน�สถ�บันและท้องถิ่น
3. เพื่อเพิ่มขีดคว�มส�ม�รถในก�รวิจัยของบุคล�กรในมห�วิทย�ลัย
4. เพื่อเผยแพร่ง�นวิจัยของบุคล�กรในมห�วิทย�ลัย
5. เพื่อสร้�งเครือข่�ยคว�มร่วมมือระหว่�งบุคล�กรและหน่วยง�นทั้งภ�ยในและภ�ยนอกมห�วิทย�ลัย

1.3 ยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2558 -2561
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบและกลไกสร้างมาตรฐานการวิจัยขององค์กร อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา
ให้มีศักยภาพในการวิจัย
เป้าประสงค์ที่ 1.1 เพื่อพัฒน�ระบบก�รบริห�รง�นวิจัยสร้�งสรรค์ขององค์กร อ�จ�รย์ บุคล�กร และ
นักศึกษ�ให้มีศักยภ�พในก�รวิจัยสร้�งสรรค์
กลยุทธ์ที่ 1.1.1 สร้�งระบบก�รบริห�รง�นวิจัยเพื่อให้มีม�ตรฐ�น
กลยุทธ์ที่ 1.1.2 ส่งเสริมหน่วยง�นในมห�วิทย�ลัยจัดทำ�วิจัยสถ�บัน (Research Institute)
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ตัวชี้วัด 1. ระบบงานวิจัยที่มีมาตรฐาน
		
2. สถาบันวิจยั และพัฒนาสามารถส่งเสริมให้คณะฯ และวิทยาลัยฯ สามารถทำ�วิจยั สถาบัน
เป้าประสงค์ที่ 1.2 เพื่อพัฒนาระบบและกลไกสร้างมาตรฐานการวิจัยสร้างสรรค์ขององค์กร อาจารย์
บุคลากร และนักศึกษาให้มีศักยภาพในการวิจัยสร้างสรรค์
		กลยุทธ์ที่ 1.2.1 สร้างกลไกทีม่ มี าตรฐานเพื่อส่งเสริมให้อาจารย์และนักศึกษาสามารถตีพมิ พ์งาน
วิจัยที่มีคุณภาพ
		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
		ตัวชี้วัด 1. จำ�นวนเครือข่ายเพิ่มขึ้นร้อยละ 5
2. สามารถดำ�เนินการวิจัยและบริการวิชาการบรรลุเป้าหมาย
3. เครือข่ายมีความพึงพอใจมากขึ้นร้อยละ 80 ของจำ�นวนโครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เป็นแหล่งวิทยาการศูนย์เรียนรู้ ให้บริการวิชาการเผยแพร่ถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยี
ที่มีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ที่ 4 เพื่อเป็นแหล่งวิทยาการศูนย์เรียนรู้ ให้บริการวิชาการเผยแพร่ถ่ายทอดองค์ความรู้
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เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูง
		กลยุทธ์ที่ 4.1 สร้างและพัฒนาศูนย์เรียนรู้ บูรณาการให้บริการทางวิชาการ การเรียนการสอน
และวิจัยและเผยแพร่ถ่ายทอด
		กลยุทธ์ที่ 4.2 ส่งเสริมการจัดนิทรรศการจัดการความรู้แนวปฏิบัติที่ดี
		กลยุทธ์ที่  4.3 ส่งเสริมการแสวงหาแหล่งทุนจากภายนอก ให้บริการองค์ความรู้และเทคโนโลยี
ที่มีประสิทธิภาพ
		ตัวชี้วัด 1. ศูนย์บริการวิชาการและศูนย์การเรียนรู้สามารถให้บริการชุมชน
   และอาจารย์ นักศึกษา ร้อยละ 5
2. ความพึงพอใจในการจัดนิทรรศการ อย่างน้อยร้อยละ 80
3. มีแนวปฏิบัติที่ดีเพิ่มมากขึ้นร้อยละ 10
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 5 ส่ ง เสริ ม การใช้ วิ ถี ภู มิ ปั ญ ญาการพั ฒ นาความเป็ น มหาวิ ท ยาลั ย สี เ ขี ย วและอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์ที่ 5 เพื่อส่งเสริมการใช้วิถีภูมิปัญญาการพัฒนาความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวและอนุรักษ์
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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1.4

โครงสราง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์

การบริหารงาน

อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด

อาจารย์ ดร.การุณ พงศ์ศาสตร์
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์
ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

อาจารย์ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์
รองผู้อำานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

นางสาวณิชากมล ศรีอาราม

นางยุพเรศน์ ประทีป ณ ถลาง

หัวหน้ากลุ่มงานอำานวยการ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวพรทิวา สารจันทร์

นางสาวลัดดา คุณหงส์

นักวิชาการเงินและบัญชี

นักวิชาการสถิติ

5

6

งานบริหารความเสี่ยง

งานแผนยุทธศาสตร
และแผนงานปฏิบัติการ

งานบัญชีและการเงิน

งานควบคุมดูแล
ตราวจสอบภายใน

งานพัสดุ

งานนโยบายและแผน

งานเลขานุการ

งานธรุการและสารบรรณ

งานวิจัยเทศบาล
/หองถิ่น
กลุมอํานวยการ
ภายใน/ภายนอก

ศูนยเรียนรูเครือขายการพัฒนาชุมชนตามแนว
พระราชดําริเรศฐกิจพอเพียง

ศูนยบมเพาะธุรกิจ (UBI)

ศูนยเรียนรูพัฒนานวัตกรรมและหุนยนต

ศูนยศึกษาและขับเคล�อนการพัฒนาเด็กและเยาวชน

ศูนยเรียนรู

กลุมงานวิจัย

กลุมวิจัยวิทยาศาตร
สุขภาพ

กลุมวิจัยมนุษยและ
สังคมศาสตร

กลุมวิจัย
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

กลุมงานมาตรฐาน
งานวิจัยและประกัน
คุณภาพ

หองปฏิบัติการ
หองสมุดสถาบันวิจัย
และพัฒนา

งานแสดงนิทรรศการ
และถายทอด
เทคโนโลยี

ขอมูลสารสนเทศ
และเว็บไซด

กลุมงานบริการวิจัย
และถายถอด
เทคโนโลยี

รองอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

คณะกรรมการติดตามประเมินความกาวหนางานวิจัย

กลุมอํานวยการ

ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

รองอธิการบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ

คณะกรรมการอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

คณะกรรมการกองทุนวิจัย

อธิการบดี

จริยธรรมและ
จรรยาบรรณ

งานลิขสิทธิ์/
อนุสิทธิบัตร/สิทธบัตร

กลุมงานสิทธิ
ประโยชนและ
จริยธรรม
จรรยาบรรณ

งานวารสาร
ประชาสัมพันธ

ที่ปรึกษาภายนอก
ประเทศ

ทีปรึกษาภายใน
ประเทศ

กลุมงานดีพิมพ
เผยแพรบทความงาน
วิจัยระดับชาติ
และนานาชาติ

งานฝกอบรมภายใน/
ภายนอก

งานบริการวิชาการ
ภายใน/ภายนอก

ศูนยบริการวิชาการ

คณะกรรมการที่วิจัยและบริการวิชาการ

คณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการวิจัย

คณะกรรมการกลั่นกรองรายงานวิจัย

คณะกรรมการจรรยาบรรณการใชสัตวเพ�อวิจัย

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย

รายงานผลการดำาเนินงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำาปี 2561
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1.5 ข้อมูลแสดงงบประมาณด้านการวิจัย
ตารางที่ 1 แสดงจำานวนงบประมาณด้านการวิจยั งบประมาณแผ่นดิน ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2562
งบประมาณแผ่นดิน ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2562
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
จำ�นวน (บ�ท) 2,610,000 2,780,000 3,413,300 11,760,000 15,879,500 19,109,500 8,002,800
ข้อมูล

ต�ร�งที่ 1 แสดงงบประม�ณด้�นก�รวิจยั งบประม�ณแผ่นดิน ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2556 – 2562
ดังแสดงในภ�พที่ 1
งบประมาณด้านการวิจัย (ล้านบ้าน)

ภาพที่ 1 แสดงงบประม�ณด้�นก�รวิจัยของสถ�บันวิจัยและพัฒน� มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏร้อยเอ็ด
ด้�นงบประม�ณแผ่นดิน ประจำ�ปี พ.ศ. 2556 - 2562

1.6 งบประมาณที่ ได้รบั จัดสรร ประจำาปีงบประมาณ 2561 สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด

สถ�บันวิจัยและพัฒน� มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏร้อยเอ็ด ได้รับก�รจัดสรรงบประม�ณ ต�มพันธกิจของ
มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏร้อยเอ็ด จำ�นวน 2 ด้�น คือ 1) ด้�นก�รวิจัย และ 2) ด้�นก�รบริก�รวิช�ก�ร
ซึ่งงบประม�ณที่ ได้รับดังแสดงในต�ร�งที่ 2
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ตารางที่ 2 แสดงงบประมาณสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำาปีงบประมาณ 2561
ลำาดับ ประเภทงบประมาณ
1
2

งบประม�ณแผ่นดิน
งบประม�ณแผ่นดิน

3

งบประม�ณแผ่นดิน

4

งบประม�ณแผ่นดิน

5

งบประม�ณแผ่นดิน

6

งบประม�ณแผ่นดิน

7

งบประม�ณ
บำ�รุงก�รศึกษ�
งบประม�ณ
บำ�รุงก�รศึกษ�
งบประม�ณ
บำ�รุงก�รศึกษ�

8
9

รหัสปีงบประมาณ 2561
รหัส
ชื่องบประมาณ
2.2.1.3 พัฒน�สถ�บันวิจัยและพัฒน�
4.1.1.2 ค่�ใช้จ่�ยในก�รบริก�รวิช�ก�ร
(งบกล�งสถ�บันวิจัยและพัฒน�)
6.1.1.1 เงินอุดหนุนโครงก�รวิจัยที่ส�ม�รถเป็นแนวท�ง
ในก�รกำ�หนดนโยบ�ยภ�ครัฐและหน่วยง�น
ที่รับผิดชอบ จำ�นวน 3 โครงก�ร
6.2.1.1 เงินอุดหนุนโครงก�รวิจัยที่ส�ม�รถสร้�ง
นวัตกรรมท�งสังคมหรือนวัตกรรมสำ�หรับ
ผู้สูงอ�ยุและผู้พิก�รภ�ครัฐ จำ�นวน 36
โครงก�ร
6.3.1.1 เงินอุดหนุนโครงก�รวิจัยพื้นฐ�นเพื่อสร้�ง
สะสมองค์คว�มรู้ท�งวิช�ก�รเชิงลึกที่มี
ศักยภ�พ ต�มส�ข�ก�รวิจัย 11 โครงก�ร
6.4.1.1 เงินอุดหนุนโครงก�รวิจัยประยุกต์เชิงลึกหรือ
ต่อยอดเพื่อนำ�ไปแก้ปัญห�ก�รดำ�เนินง�น
ของหน่วยง�น จำ�นวน 3 โครงก�ร
2.1.2.6 พัฒน�สถ�บันวิจัยและพัฒน�

งบประมาณ
ที่ ได้รับ
จัดสรร (บาท)
260,000
1,000,000
1,724,800

11,540,600

4,624,100

1,220,000

70,000

4.1.1.1 ค่�ใช้จ่�ยในก�รบริก�รวิช�ก�ร

100,000

6.1.1.1 อุดหนุนพัฒน�ก�รวิจัยและนวัตกรรม

200,000

รวม

20,739,500

ที่มา : เอกส�รจัดสรรงบประม�ณประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2561 มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏร้อยเอ็ด
หมายเหตุ : 1. งบประม�ณแผ่นดิน ได้รับจัดสรร จำ�นวนเงิน 20,369,500 บ�ท
2. งบประม�ณบำ�รุงก�รศึกษ� ได้รับจัดสรร จำ�นวนเงิน 370,000 บ�ท
8
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ตารางที่ 3 แสดงจำานวนงบประมาณด้านการวิจัยและด้านการบริการวิชาการ งบประมาณแผ่นดิน
และงบประมาณรายได้
แหล่งทุน
1) ด้�นก�รวิจัย
2) ด้�นก�รบริก�รวิช�ก�ร
รวม

งบประมาณแผ่นดิน (บาท)
19,109,500
1,000,000
20,109,500

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

จ�กต�ร�งที่ 3 แสดงข้อมูลจำ�นวนงบประม�ณด้�นก�รวิจัยและด้�นก�รบริก�รวิช�ก�ร สถ�บันวิจัย
และพัฒน� มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏร้อยเอ็ด ประจำ�ปีงบประม�ณ 2561 โดยแยกเป็นงบประม�ณแผ่นดิน และงบประม�ณ
ร�ยได้ ดังภ�พที่ 2

ภาพที่ 2 แสดงงบประม�ณแผ่นดิน และงบประม�ณร�ยได้ ด้�นก�รวิจยั และก�รบริก�รวิช�ก�ร ประจำ�ปี
งบประม�ณ 2561 สถ�บันวิจัยและพัฒน� มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏร้อยเอ็ด
ตารางที่ 4 แสดงจำานวนโครงการวิจัยและงบประมาณจากแหล่งทุนภายใน และแหล่งทุนภายนอก
แหล่งทุน
1) แหล่งทุนภ�ยใน
2) แหล่งทุนภ�ยนอก
รวม

จำานวนโครงการ
53
53

งบประมาณ (บาท)
19,109,500
19,109,500
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1.7 ทุนอุดหนุนการวิจัย

ในปีงบประม�ณ 2561 มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏร้อยเอ็ด ได้รับจัดสรรงบประม�ณจ�กแหล่งทุนภ�ยใน
รวมจำ�นวน 53 โครงก�ร ได้แก่ โครงก�รวิจัยที่ส�ม�รถเป็นแนวท�งในก�รกำ�หนดนโยบ�ยภ�ครัฐและหน่วยง�น
ที่รับผิดชอบจำ�นวน 3 โครงก�ร โครงก�รวิจัยที่ส�ม�รถสร้�งนวัตกรรมท�งสังคมหรือนวัตกรรมสำ�หรับผู้สูงอ�ยุ
และผู้พิก�รภ�ครัฐ จำ�นวน 36 โครงก�ร พื้นฐ�นเพื่อสร้�งสะสมองค์คว�มรู้ท�งวิช�ก�รเชิงลึกที่มีศักยภ�พ
ต�มส�ข�ก�รวิจัย จำ�นวน 11 โครงก�ร และโครงก�รวิจัยประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพื่อนำ�ไปแก้ปัญห�
ก�รดำ�เนินง�นของหน่วยง�น จำ�นวน 3 โครงก�ร รวมจำ�นวนทั้งสิ้น 19,109,500 บ�ท ดังต�ร�งที่ 5
ตารางที่ 5 แสดงข้อมูลจำานวนโครงการวิจยั และงบประมาณสนับสนุนการวิจยั จากแหล่งทุนภายในประจำาปี
งบประมาณ 2561
การจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย

จำานวนโครงการ

งบประมาณ (บาท)

โครงก�รวิจัยที่ส�ม�รถเป็นแนวท�งในก�รกำ�หนดนโยบ�ย
ภ�ครัฐและหน่วยง�นที่รับผิดชอบ

3

1,724,800

โครงก�รวิจัยที่ส�ม�รถสร้�งนวัตกรรมท�งสังคมหรือนวัตกรรม
สำ�หรับผู้สูงอ�ยุและผู้พิก�รภ�ครัฐ

36

11,540,600

โครงก�รวิจัยพื้นฐ�นเพื่อสร้�งสะสมองค์คว�มรู้ท�งวิช�ก�ร
เชิงลึกที่มีศักยภ�พ ต�มส�ข�ก�รวิจัย

11

4,624,100

โครงก�รวิจัยประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพื่อนำ�ไปแก้ปัญห�
ก�รดำ�เนินง�นของหน่วยง�น

3

1,220,000

รวม
53
19,109,500
จ�กต�ร�งที่ 5 แสดงข้อมูลจำ�นวนโครงก�รวิจัยและงบประม�ณจ�กแหล่งทุนภ�ยใน สถ�บันวิจัยและ
พัฒน� มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏร้อยเอ็ด ประจำ�ปีงบประม�ณ 2561 โดยแยกเป็นจำ�นวนโครงก�รและงบประม�ณ
ดังภ�พที่ 3
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ภาพที่ 3 แสดงงบประม�ณด้�นก�รวิจัยจ�กแหล่งทุนภ�ยใน มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏร้อยเอ็ด ประจำ�ปี
งบประม�ณ 2561 จ�กแหล่งทุนภ�ยใน
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สวนที่ 2 : กิจกรรมในรอบปงบประมาณ 2561
2.1 กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
ระหว่�ง 1 ตุล�คม 2560 ถึง 30 กันย�ยน 2561 สถ�บันวิจัยและพัฒน� มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏร้อยเอ็ดได้ดำ�เนินกิจกรรมที่ส่งเสริม
และสนับสนุนก�รวิจัย ประจำ�ปีงบประม�ณ 2561 รวมจำ�นวนทั้งสิ้น 8 กิจกรรม/โครงก�ร ร�ยละเอียดดังนี้
1. การเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร การบริหารจัดการจัดซือ้ จัดจ้างในงานวิจยั และบริการ
วิชาการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
เมื่อวันที่ 4-5 พฤศจิก�ยน 2560 ผู้อำ�นวยก�รสถ�บันวิจัยและพัฒน� มห�วิทย�ลัย
ร�ชภัฏร้อยเอ็ด เข้�ร่วมโครงก�รอบรมเชิงปฏิบัติก�ร ก�รบริห�รจัดก�รจัดซื้อจัดจ้�ง
ในง�นวิจัยและบริก�รวิช�ก�รต�มพระร�ชบัญญัติก�รจัดซื้อจัดจ้�งและก�รบริห�รพัสดุ
ภ�ครัฐ พ.ศ. 2560 จัดโดย สถ�บันวิจัยและพัฒน� มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏนครปฐม ณ โรงแรม
เซ็นจู่รี่ป�ร์ค กรุงเทพมห�นคร
2. การศึกษาดูงานการจัดการวารสารธรรมทรรศน์ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
เมื่อวันพุธที่ 8 พฤศจิก�ยน 2560ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ผู้อำ�นวย
ก�รสถ�บันวิจัยและพัฒน� มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏร้อยเอ็ด อ�จ�รย์ ดร.สุรพงษ์ แสงเรณู
และเจ้�หน้�ที่ ได้เข้�ร่วม ก�รศึกษ�ดูง�นก�รจัดก�รว�รส�รธรรมทรรศน์ ณ มห�วิทย�ลัย
มห�จุ ฬ �ลงกรณร�ชวิ ท ย�ลั ย วิ ท ย�เขตขอนแก่ น จั ง หวั ด ขอนแก่ น โดยได้ รั บ เกี ย รติ
จ�กพระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร.รองอธิก�รบดี กล่�วต้อนรับ และผู้บริห�ร คณ�จ�รย์
เจ้�หน้�ที่ ให้ก�รต้อนรับเป็นอย่�งดี ในก�รศึกษ�ดูง�นในครั้งนี้ อ�จ�รย์ ดร.สุรพล พรมกุล
บรรณ�ธิก�รว�รส�รวิช�ก�รธรรมทรรศน์ ผู้ช่วยบรรณ�ธิก�รสถ�บันวิจัยพิมลธรรม และ
ผู้รับผิดชอบส�รส�ร ได้ ให้คว�มรู้และ เทคนิคเกี่ยวกับก�รจัดทำ�ว�รส�ร และก�รนำ�ว�รส�ร
เข้�สูฐ่ �น TCI ซึง่ เป็นประโยชน์อย่�งยิง่ และจะได้น�ำ คว�มรูแ้ ละเทคนิคดังกล่�วม�เป็นแนวปฏิบตั ิ
ในก�รจัดทำ�โครงก�รก�รจัดทำ�ว�รส�รวิจัยและพัฒน� มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏร้อยเอ็ด ต่อไป
3. การเข้ารับฝกอบรมการวางแผนและพัฒนาการจัดการอบรมด้านจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย์
ระหว่�งวันที่ 22-24 ธันว�คม 2560 ณ ห้องประชุมสิริคุณ�กร 3 ชั้น 2 อ�ค�รสิริคุณ�กร
สำ�นักง�นอธิก�รบดี มห�วิทย�ลัยขอนแก่น สถ�บันวิจัยและพัฒน� มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏ
ร้อยเอ็ด ส่งเจ้�หน้�ที่ผู้รับผิดชอบเข้�ร่วมก�รฝึกอบรมก�รว�งแผนและพัฒน�ก�รจัดก�ร
อบรมด้�นจริยธรรมก�รวิจัยในมนุษย์ โดยวิทย�กรผู้เชี่ยวช�ญ บรรย�ยให้คว�มรู้เรื่อง
ก�รพิจ�รณ�รับรองโครงก�รใหม่ ก�รพัฒน�แบบฟอร์มเพื่อใช้ ในก�รปฏิบตั งิ �น ก�รจัดเก็บข้อมูล
โครงก�รวิ จั ย ในรู ป แบบเอกส�รและข้ อ มู ล อิ เ ล็ ค โทรนิ ค ส์ ก�รติ ด ต�มคว�มก้ � วหน้ �
ของโครงก�รวิจยั ก�รคัดแยกโครงก�รหลังก�รแจ้งปิด กระบวนก�รคุณภ�พสำ�หรับสำ�นักง�น
IRB ก�รพิจ�รณ�ร�ยง�นของผู้วิจัยภ�ยหลังก�รรับรอง และเข้�ศึกษ�ดูง�นสำ�นักง�น
คณะกรรมก�รจริยธรรมก�รวิจัยในมนุษย์ มห�วิทย�ลัยขอนแก่น
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4. การประชุมชี้แจงแนวทางการดำ�เนินโครงการวิจัย ประจำ�ปี
งบประมาณ 2561 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม
A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  5 ธันวาคม 2550
สถาบันวิจัยและพัฒนา  ได้จัดประชุมนักวิจัยที่ ได้รับทุนอุดหนุน
ทุนวิจัยประจำ�ปีงบประมาณ 2561 ซึ่งเป็นประชุมชี้แจงแนวทาง
การดำ � เนิ น งานวิ จั ย ตามพระราชบั ญ ญั ติ การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยภายในการประชุม อาจารย์
ดร.การุณ พงศ์ศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
เป็นประธานกล่าวเปิด และมี ผศ.ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ผู้อำ�นวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา  ได้ชี้แจงขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินทุนวิจัย
และแนวทางการดำ�เนินโครงการวิจยั ตามพระราชบัญญัตกิ ารจัดซือ้
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ให้กบั นักวิจยั เพื่อให้
นักวิจัยได้ปฏิบัติเป็นแนวทางได้กันหลังจากนั้นนักวิจัยได้ร่วมแสดง
ความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางที่ดีร่วมกัน

5. การประชุ ม วิ ช าการนำ � เสนอผลงานวิ จั ย ระดั บ ชาติ แ ละ
นานาชาติ ICET II The 2nd National and International
Conference on Education and Technology  ICET II :
Critical Innovation
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้รว่ มกับบัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการ
การประชุมวิชาการนำ�เสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ
ICET II The 2nd National and International Conference on
Education and Technology  ICET II : Critical Innovation
ณ หอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด โดยได้รับเกียรติจากท่านชยันต์  ศิริมาส รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิด ภาคเช้ามีการบรรยาย
พิเศษ หัวข้อ “Innovative Math’s Pathway โดย Professor
Dr.Elizabeth M. Brown จาก Indiana State University, USA.
การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Learning and Teaching in a Digital
Age” โดย Professor Dr.William R. Barratt จาก Indiana State
University, USA. และการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Innovetive
Thinking” โดยอาจารย์ธงชัย โรจน์กังสดาล จากจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ภาคบ่ายมีการนำ�เสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์
(Poster Presentation) เพื่อให้นกั ศึกษา คณาจารย์ และนักวิชาการ
ได้ มี โ อกาสแลกเปลี่ ย นความรู้ ประสบการณ์ เ กี่ ย วกั บ การวิ จั ย
เพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพด้ า นการวิ จั ย งานสร้ า งสรรค์ แ ละนวั ต กรรม
ทั้งภายในและต่างประเทศ

13

รายงานผลการดำ�เนินงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำ�ปี 2561
6. การเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 (RMU
GRC 2018) และประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 (ICSS
2017)
ผู้อำ�นวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  และบุคลากร ได้เข้าร่วม
พิธีเปิดงานจัดประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด ในนามเจ้าภาพร่วมจัดประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3
(RMU GRC 2018) และประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  ครั้งที่ 7 (ICSS
2017) ในวันที่ 11 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม Theater Hall อาคาร
เฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี (อาคาร 34) มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
7. การเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเลย
วิชาการ
       ผูอ้ �ำ นวยการสถาบันวิจยั และพัฒนา และบุคลากร ได้เข้าร่วมพิธเี ปิด
การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเลยวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด ในนามเจ้าภาพร่วมในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำ�ปี
2561 ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมสัมมนาชั้น 2 อาคาร
ศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี   สืบสิงห์ ผู้อำ�นวยการ
สถาบันวิจยั และพัฒนา ได้รบั เกียรติบตั รรับรองเป็น “วิทยากร
หลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” (แม่ ไก่)
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา  09.00-12.00 น.
ณ ห้อง World Ballroom ชั้น 23 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์
และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.ศั ก ดิ์ ศ รี    สื บ สิ ง ห์ ผู้ อำ � นวยการ
สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้รบั เกียรติ
บัตรรับรองเป็น “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจยั ” (Training
for the trainers) (แม่ ไ ก่ ) ภาคบรรยาย ครั้ ง ที่ 1/2561
การออกแบบการวิ จั ย รู ป แบบการวิ จั ย และพั ฒ นา  (R&D)
และการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วม เครือข่ายมหาวิทยาลัย
ราชภัฏศรีสะเกษ พิธมี อบเกียรติบตั รโดย พลอากาศเอก ประจิน จัน่ ตอง
รองนายกรัฐมนตรี ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561
(Thailand Research Expo 2018)
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2.2 กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการแก่สังคม

ระหว่�ง 1 ตุล�คม 2560 ถึง 30 กันย�ยน 2561 สถ�บันวิจยั และพัฒน� มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏร้อยเอ็ด ได้ด�ำ เนินกิจกรรม
ที่ส่งเสริมและสนับสนุนก�รบริก�รวิช�ก�ร ประจำ�ปีงบประม�ณ 2561 รวมจำ�นวนทั้งสิ้น 9 กิจกรรม/โครงก�ร ร�ยละเอียดดังนี้
1. การประชุมทบทวนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและการระดมความคิดเห็นของประชาชน เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการ
กับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
สถ�บันวิจัยและพัฒน� นำ�โดย ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ผู้อำ�นวยก�รสถ�บันวิจัยและพัฒน� พร้อมด้วยเจ้�หน้�ที่
ได้จดั กิจกรรมระดมคว�มคิดเห็นของประช�ชน ในเขตเทศบ�ลตำ�บลท่�ม่วง อำ�เภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เทศบ�ลตำ�บลมะอึ อำ�เภอธวัชบุรี
จังหวัดร้อยเอ็ด และเทศบ�ลตำ�บลเก�ะแก้ว อำ�เภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อสร้�งคว�มร่วมมือท�งวิช�ก�ร (MOU) กับมห�วิทย�ลัย
ร�ชภัฏร้อยเอ็ด โดยก�รทำ� SWOT ร่วมกับผูบ้ ริห�รเทศบ�ล ผูน้ �ำ ชุมชน และผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย ซึง่ ประกอบด้วย น�ยกเทศมนตรี รองน�ยก
เทศมนตรี สม�ชิกสภ�เทศบ�ล บุคล�กรเทศบ�ล ผูน้ �ำ ชุมชนและประช�ชน ในเขตเทศบ�ลทัง้ 3 แห่ง เพื่อรวบรวมข้อมูลต�มคว�มต้องก�ร
ของชุมชน เพื่อเสริมสร้�งคว�มเข้มแข็ง และคว�มยั่งยืนของชุมชนในก�รพัฒน�ชุมชนท้องถิน่ ต่อไป ซึ่งสรุปประเด็นสำ�คัญที่ชุมชนต้องก�ร
สร้�งคว�มร่วมมือท�งวิช�ก�ร (MOU) กับมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏร้อยเอ็ด ได้แก่ 1. พัฒน�ศักยภ�พด้�นเศรษฐกิจ 2. พัฒน�ศักยภ�พ
ด้�นประเพณี ศ�สน� และวัฒนธรรม 3. พัฒน�ศักยภ�พด้�นโครงสร้�งพื้นฐ�น 4. พัฒน�ศักยภ�พด้�นคุณภ�พชีวิตและสังคม และ
5. พัฒน�ศักยภ�พด้�นก�รศึกษ�และสิ่งแวดล้อม

วันศุกร์ที่ 16 กุมภ�พันธ์ 2561
ณ ห้องประชุมเทศบ�ลตำ�บลท่�ม่วง
อำ�เภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

วันพฤหัสบดีที่ 8 มีน�คม 2561
ณ ห้องประชุมเทศบ�ลตำ�บลมะอึ
อำ�เภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

วันอังค�รที่ 13 มีน�คม 2561
ณ ห้องประชุม เทศบ�ลตำ�บลเก�ะแก้ว
อำ�เภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

2. พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กับเทศบาลตำาบลท่าม่วง
เทศบาลตำาบลเกาะแก้ว อำาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด และเทศบาลตำาบลมะอึ อำาเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

สถ�บันวิจัยและพัฒน� มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏร้อยเอ็ด จัดพิธีลงน�มคว�มร่วมมือท�งวิช�ก�ร ระหว่�งมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏ
ร้อยเอ็ด กับเทศบ�ลตำ�บลท่�ม่วง เทศบ�ลตำ�บลเก�ะแก้ว อำ�เภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด และเทศบ�ลตำ�บลมะอึ อำ�เภอธวัชบุรี
จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภ�คม พ.ศ. 2561 เวล� 10.00 น. ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อ�ค�รเฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษ� 5 ธันว�คม 2550 เพื่อให้คว�มร่วมมือท�งวิช�ก�รในก�รพัฒน�ด้�นเศรษฐกิจ ด้�นประเพณี ศ�สน� และวัฒนธรรม
ด้�นโครงสร้�งพื้นฐ�น ด้�นคุณภ�พชีวิตและสังคม ด้�นก�รศึกษ�และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้คำ�ปรึกษ� แนะนำ� ช่วยเหลือ ในก�ร
สร้�งองค์คว�มรู้ สวัสดิก�ร ก�รตล�ด ก�รพัฒน�แหล่งน้ำ� ระบบไฟฟ้� และระบบโครงสร้�งอื่น ๆ แก่ชุมชนทั้ง 3 แห่งต่อไป
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3. โครงการบริการวิชาการถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่องการจัดการ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน
สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา  มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ร้ อ ยเอ็ ด
จัดโครงการบริการวิชาการถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การจัดการ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน ประจำ�ปีงบประมาณ 2561 เมื่อวันที่ 28
กุมภาพันธ์ 2561 ณ วัดตาลวนาราม ตำ�บลเกาะแก้ว อำ�เภอ
เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน
และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนตำ�บลเกาะแก้ว
อำ�เภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดให้ดียิ่งขึ้น โดยจัดกิจกรรมถ่ายทอด
ความรู้ด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมให้กับผู้สูงอายุ ในโรงเรียน
ผู้สูงอายุเทศบาลตำ�บลเกาะแก้ว อำ�เภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
เพื่อให้ผู้สูงอายุนำ�องค์ความรู้ ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน
ไปประยุกต์ ใช้ประโยชน์ ได้ เพื่อให้ผู้สูงอายุเข้าใจบทบาท และการ
มีสว่ นร่วมในชุมชนและสังคม ได้แลกเปลีย่ นความรู้ ด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการขยะในชุมชน ทำ�ให้ชุมชนเกิด
ความเข้มแข็งยิ่งขึ้น

4. โครงการบริการวิชาการถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่องการบริหาร
จัดการขยะในชุมชน
สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา  มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ร้ อ ยเอ็ ด
จัดโครงการบริการวิชาการถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การบริหาร
จัดการขยะในชุมชน ประจำ�ปีงบประมาณ 2561 ขึ้น เมื่อวันที่ 21
มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำ�บลท่าม่วง อำ�เภอเสลภูมิ
จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน และเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนตำ�บลท่าม่วง อำ�เภอเสลภูมิ
จังหวัดร้อยเอ็ดให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นการให้บริการทางวิชาการ
อย่างต่อเนื่องให้แก่ประชาชน ชุมชน ในพืน้ ที่ให้บริการของมหาวิทยาลัย
นอกจากประชาชนจะได้ รั บ ความรู้ ด้ า นการบริ ห ารจั ด การขยะ
ในครั ว เรื อ น แล้ ว ยั ง ได้ ร่ ว มแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ก ารจั ด การขยะ
ของชุมชนอีกด้วย

5. การประชุมความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตำ�บลหนองแวง อำ�เภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด กับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด
      ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำ�บลหนองแวง อำ�เภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด และพร้อมคณะ เข้าพบผู้อำ�นวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนา  เพื่อประชุมปรึกษาหารือ เกี่ยวกับการก่อตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ และความร่วมมือในโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร
(โรงเรียนชาวนา) และโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ สนองพระราชดำ�ริ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
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6. การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดทำ� SWOT และสร้างความเข้าใจ โครงการหมู่บ้านเข้มแข็งแบบบูรณาการ
เมื่อวันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำ�บลหนองแวง อำ�เภอเกษตรวิสัย
จังหวัดร้อ ยเอ็ด สถาบั นวิจัย และพัฒนา  นำ�โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ผู้อำ�นวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
อาจารย์ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์ รองผู้อำ�นวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม
การจัดทำ� SWOT และสร้างความเข้าใจ โครงการหมู่บ้านเข้มแข็งแบบบูรณาการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพและสร้างความเข้มแข็งในการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน องค์กรชุมชน โดยใช้แผนแม่บทชุมชนในการแก้ ไข
ปัญหาเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย อยู่ดีกินดี อยู่เย็นเป็นสุข อยู่รอดปลอดภัย ซึ่งดำ�เนินการจัดทำ� SWOT ในครั้งนี้ ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่
1) โครงสร้างพื้นฐาน 2) ประเพณี /วัฒนธรรม 3) เศรษฐกิจ/อาชีพ 4) สิ่งแวดล้อม และ 5) สุขภาพ/การศึกษา 
7. การบริการวิชาการถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การบริหารจัดการขยะ
ในชุมชนตำ�บลเกาะแก้ว
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ วัดสว่างท่าสี บ้านท่าสี ตำ�บลเกาะแก้ว
อำ�เภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด โดยผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิศ์ รี สืบสิงห์ ผูอ้ �ำ นวยการสถาบันวิจยั
และพั ฒ นา  พร้ อ มด้ ว ยเจ้ า หน้ า ที่ ได้ ล งพื้ น ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารวิ ช าการถ่ า ยทอด
องค์ความรู้ เรื่องการบริหารจัดการขยะในชุมชนตำ�บลเกาะแก้ว ด้วยการ
คัดแยกขยะต้นทาง เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน และเพื่อพัฒนา
คุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชนในชุ ม ชนบ้ า นท่ า สี ซึ่ ง เป็ น หมู่ บ้ า นเป้ า หมาย
ในตำ � บลเกาะแก้ ว อำ � เภอเสลภู มิ จั ง หวั ด ร้ อ ยเอ็ ด ให้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น อี ก ทั้ ง
เป็นการให้บริการทางวิชาการอย่างต่อเนื่องให้แก่ประชาชน ชุมชน ในพื้นที่
ให้บริการของมหาวิทยาลัย ซึง่ การอบรมในครัง้ นีผ้ เู้ ข้าร่วมโครงการจำ�นวนมาก
ได้รว่ มกิจกรรมถ่ายทอดความรูด้ า้ นการบริหารจัดการขยะในครัวเรือน พร้อมทัง้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการขยะของชุมชนอีกด้วย
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8. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร (โรงเรียนชาวนา)
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร (โรงเรียนชาวนา) มีวตั ถุประสงค์ของโครงการ 1) เพื่อเป็นศูนย์เรียนรูแ้ ละพัฒนาการ
ทำ�นาที่มีคุณภาพ 2) เพื่อพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร กลุ่มเป้าหมายของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ เกษตรกรในตำ�บลเกาะแก้ว ตำ�บลท่าม่วง อำ�เภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เกษตรกรในตำ�บลมะอึ อำ�เภอธวัชบุรี
จังหวัดร้อยเอ็ด และเกษตรกรในตำ�บลหนองแวง อำ�เภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด จำ�นวน 160 คน ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา
ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด จำ�นวน 160 คน เครื่องมือที่ใช้ ในการประเมินโครงการ ได้แก่ หลักสูตรการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ จำ�นวน 2 หลักสูตร
แบบประเมินโครงการ สถิติที่ ใช้ ในการประเมินโครงการ ได้แก่ สถิติพื้นฐานคือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ
ผลการประเมินโครงการ
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร 2 หลักสูตร
พบว่า  ผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร (โรงเรียนชาวนา) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพ
ของเกษตรกรด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร โดยภาพรวมระดับความพึงพอใจอยู่ ในระดับพอใจมากที่สุด
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.51 คิดเป็นร้อยละ 89.80 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  ประโยชน์ที่ ได้รับจากการ
เข้าร่วมโครงการมากที่สุด รองลงมาคือ ความพึงพอใจในวิทยากร และความพึงพอใจในการจัดโครงการความพึงพอใจในบริการ ตามลำ�ดับ
▼

ภาพกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรที่ 1
รุ่นที่ 1 : เกษตรกรในตำ�บลเกาะแก้ว และเกษตรกรในตำ�บลท่าม่วง อำ�เภอเสลภูมิ
รุ่นที่ 2 : เกษตรกรในตำ�บลมะอึ อำ�เภอธวัชบุรี และเกษตรกรในตำ�บลหนองแวง อำ�เภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด  

ภาพกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรที่ 2
รุ่นที่ 1 : ครูและนักเรียน ในเขต จังหวัดร้อยเอ็ด และรุ่นที่ 2 นักศึกษาและอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
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กิจกรรมการศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร (โรงเรียนชาวนา) พบว่า ผูเ้ ข้าร่วมโครงการส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพเกษตรกร (โรงเรียนชาวนา) กิจกรรมศึกษาดูงานการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทางการเกษตร ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ขา้ วแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี โรงเรียนลำ�ปลายมาศพัฒนา โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง
อำ�เภอลำ�ปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ และศูนย์เรียนรู้การเกษตรอทิตยาทร ซแรย์อทิตยา อำ�เภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยภาพรวม
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.40 คิดเป็นร้อยละ 88.40 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ความพึงพอใจในวิทยากรมากทีส่ ดุ รองลงมาคือ ความพึงพอใจในบริการประโยชน์ที่ ได้รบั จากการเข้าร่วมโครงการ และความพึงพอใจ
ในการจัดโครงการ ตามลำ�ดับ
▼

ภาพกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการผลิตข้าว ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี

ภาพกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการผลิตข้าวโรงเรียนลำ�ปลายมาศพัฒนา อำ�เภอลำ�ปลายมาศ
จังหวัดบุรีรัมย์ และศูนย์เรียนรู้การเกษตรอทิตยาทร ซแรย์อทิตยา อำ�เภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
▼ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบต
ั กิ ารการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการเกษตร
ณ ไร่ออนซอน ตำ�บลโนนรัง อำ�เภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า  ผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร (โรงเรียน
ชาวนา) ประจำ�ปีงบประมาณ 2561 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทางการเกษตร ณ ไร่ออนซอน ตำ�บลโนนรัง อำ�เภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมากที่สุด
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.41 คิดเป็นร้อยละ 90.90 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจสูงสุด
คือความพึงพอใจในวิทยากรมากที่สุด รองลงมาคือ ความพึงพอใจในบริการประโยชน์ที่ ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ และความพึงพอใจ
ในการจัดโครงการ ตามลำ�ดับ
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ภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการการปลูกพืชอินทรีย์ ณ ไร่ออนซอน
จังหวัดร้อยเอ็ด กลุ่มเกษตรกรตำ�บลเกาะแก้ว
ตำ�บลท่าม่วง อำ�เภอเสลภูมิ ตำ�บลมะอึ อำ�เภอธวัชบุรี
และเกษตรกร ตำ�บลหนองแวง อำ�เภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

ภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการการปลูกพืชอินทรีย์ ณ ไร่ออนซอน
จังหวัดร้อยเอ็ด กลุ่มครู อาจารย์ นักเรียน และนักศึกษา
ในจังหวัดร้อยเอ็ด

กิจกรรมการประกวดและคัดเลือกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิดีเด่น ณ ห้องประดับพลอย โรงแรมเพชรรัชต์ การ์เด้น
จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า  ผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร (โรงเรียนชาวนา) ประจำ�ปีงบประมาณ 2561 กิจกรรม
การประกวดและคัดเลือกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิดีเด่น โดยภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ ในระดับพอใจมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.50 คิดเป็นร้อยละ 85.80 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความพึงพอใจในวิทยากร/ผู้ร่วมเสวนา รองลงมาคือ
ความพึงพอใจในบริการ ประโยชน์ที่ ได้รับจากการเข้าร่วม ความพึงพอใจในการจัดโครงการ ตามลำ�ดับ
▼

ภาพพิธีมอบโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณแก่กลุ่มเกษตรกรและยุวเกษตรกรดีเด่น โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด
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9. โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ สนองพระราชดำ�ริ  
โครงการสร้างป่า  สร้างรายได้ สนองพระราชดำ�ริ มีวัตถุประสงค์ของโครงการ 1) เพื่อฟื้นฟูป่าชุมชนให้มีความอุดมสมบูรณ์
2) เพื่อสร้างรายได้ ลดรายจ่ายให้ชาวบ้านในพื้นที่เป้าหมาย 3) เพื่อสร้างจิตสำ�นึกในการดูแลรักษา 4) เพื่อสร้างห่วงโซ่อาหารของชุมชน
ให้มีความมั่นคงทางอาหาร กลุ่มเป้าหมายของผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ เกษตรกรในตำ�บลเกาะแก้ว ตำ�บลท่าม่วง อำ�เภอเสลภูมิ
จังหวัดร้อยเอ็ด และเกษตรกรในตำ�บลหนองแวง อำ�เภอเกษตรวิสยั จังหวัดร้อยเอ็ด จำ�นวน 200 คน ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ในเขต
จังหวัดร้อยเอ็ด จำ�นวน 200 คน เครื่องมือที่ใช้ ในการประเมินโครงการ ได้แก่ หลักสูตรการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ แบบประเมินโครงการ
สถิติที่ใช้ ในการประเมินโครงการ ได้แก่ สถิติพื้นฐานคือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ
กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างความเข้าใจ การสร้างป่าสร้างรายได้ การออกแบบผืนป่าของชุมชน การปลูกป่า
การอนุรกั ษ์และสมาชิกอาสาพิทกั ษ์ปา่ ชุมชน (สำ�หรับชุมชน) พบว่า ผูเ้ ข้าร่วม โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ สนองพระราชดำ�ริกจิ กรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างความเข้าใจ การสร้างป่าสร้างรายได้ การออกแบบผืนป่าของชุมชน การปลูกป่าการอนุรักษ์และสมาชิกอาสา
พิทักษ์ป่าชุมชน โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.43 คิดเป็นร้อยละ
92.40 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ประโยชน์ที่ ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการมากที่สุด รองลงมาคือ ความพึงพอใจในการจัดโครงการ
ความพึงพอใจในบริการ และความพึงพอใจในวิทยากร ตามลำ�ดับ
▼

ภาพกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ และการออกแบบป่าชุมชน-สำ�หรับประชาชน
▼ กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างความเข้าใจ การสร้างป่าสร้างรายได้ การออกแบบผืนป่าของชุมชน การปลูกป่า
การอนุรักษ์และสมาชิกอาสาพิทักษ์ป่าชุมชน (สำ�หรับครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา) พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการสร้างป่า สร้างรายได้
สนองพระราชดำ�ริกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างความเข้าใจ การสร้างป่าสร้างรายได้ การออกแบบผืนป่าของชุมชน การปลูกป่า
การอนุรักษ์และสมาชิกอาสาพิทักษ์ป่าชุมชน โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.38 คิดเป็นร้อยละ 93.00 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  ความพึงพอใจในวิทยากร รองลงมาคือ ประโยชน์ที่ ได้รับ
จากการเข้าร่วมโครงการ ความพึงพอใจในบริการ และความพึงพอใจในการจัดโครงการตามลำ�ดับ
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กิจกรรมการศึกษาดูงานการสร้างป่าสร้างรายได้และการสาธิตการเพาะชำ�กล้าไม้ การตัดแต่งกิ่งไม้ การสร้างรายได้
จากป่า (กลุ่มประชาชน/ชุมชน) พบว่า  ผู้เข้าร่วมโครงการสร้างป่า  สร้างรายได้ สนองพระราชดำ�ริกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
การสร้างความเข้าใจ การสร้างป่าสร้างรายได้ การออกแบบผืนป่าของชุมชน การปลูกป่าการอนุรักษ์และสมาชิกอาสาพิทักษ์ป่าชุมชน
โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ ในระดับพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.38 คิดเป็นร้อยละ 93.00
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความพึงพอใจในวิทยากร รองลงมาคือ ประโยชน์ที่ ได้รบั จากการเข้าร่วมโครงการ ความพึงพอใจในบริการ
และความพึงพอใจในการจัดโครงการตามลำ�ดับ
▼

ภาพกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการศึกษาดูงานการสร้างป่าสร้างรายได้และการสาธิตการเพาะชำ�กล้าไม้
การตัดแต่งกิ่งไม้ การสร้างรายได้จากป่า (กลุ่มประชาชน/ชุมชน)
▼ กิจกรรมการศึกษาดูงานการสร้างป่าสร้างรายได้และการสาธิตการเพาะชำ�กล้าไม้ การตัดแต่งกิง
่ ไม้ การสร้างรายได้จากป่า
(กลุ่มนักเรียน/นักศึกษา) ณ ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ อำ�เภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยภาพรวม
มีความพึงพอใจอยู่ ในระดับพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.53 คิดเป็นร้อยละ 84.80 เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า  ความประโยชน์ที่ ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ รองลงมาคือ ความพึงพอใจในวิทยากร ความพึงพอใจในบริการ
และความพึงพอใจในการจัดโครงการตามลำ�ดับ

ภาพกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการศึกษาดูงานการสร้างป่าสร้างรายได้และการสาธิตการเพาะชำ�กล้าไม้
การตัดแต่งกิ่งไม้ การสร้างรายได้จากป่า (กลุ่มนักเรียน/นักศึกษา)

กิจกรรม ปลูกป่าชุมชน เพื่อฟื้นฟูป่าชุมชนให้มีความอุดมสมบูรณ์ สร้างรายได้ ลดรายจ่ายให้ชาวบ้าน นักเรียน นักศึกษา
ในพื้นที่เป้าหมายสร้างจิตสำ�นึกในการดูแลรักษาป่า สร้างห่วงโซ่อาหารของชุมชนให้มีความมั่นคงทางอาหาร
▼

ภาพกิจกรรมการมอบต้นไม้และกิจกรรมการปลูกป่า ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
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ภาพกิจกรรมการปลูกป่าชุมชน ตำ�บลหนองแวง
อำ�เภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

ภาพกิจกรรมการปลูกป่าชุมชน ตำ�บลเกาะแก้ว
อำ�เภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ภาพกิจกรรมการปลูกป่าชุมชน ตำ�บลท่าม่วง
อำ�เภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ภาพกิจกรรมการปลูกป่า ณ สวนสมุนไพรสายรหัส
คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ภาพกิจกรรมการปลูกป่า ณ ศูนย์เรียนรู้ความมั่นคงทางอาหารตามศาสตร์พระราชา คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
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สวนที่ 3 : โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจำาปงบประมาณ 2561
3.1 โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
1. ระยะที่ 1 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนเค้าโครงวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ระหว่�งวันที่ 20-21 มกร�คม 2561 ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อ�ค�รเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษ� 5 ธันว�คม 2550 มห�วิทย�ลัย
ร�ชภัฏร้อยเอ็ด สถ�บันวิจัยและพัฒน� จัดโครงก�รพัฒน�ศักยภ�พนักวิจัยเพื่อก�รพัฒน�ท้องถิ่น ประจำ�ปีงบประม�ณ 2561 ระยะที่ 1
กิจกรรมก�รอบรมเชิงปฏิบัติก�รก�รเขียนเค้�โครงวิจัย โดยอ�จ�รย์ศิลป์ชัย นิลกรณ์ วิทย�กรผู้เชี่ยวช�ญจ�ก สำ�นักง�นคณะกรรมก�ร
วิจัยแห่งช�ติ (วช.) ก�รจัดโครงก�รในครั้งนี้ อ�จ�รย์ บุคล�กร และนักวิจัยมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏร้อยเอ็ด ได้รับคว�มรู้คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับ
ก�รเขียนข้อเสนอโครงก�รวิจัยเดี่ยว/ชุดโครงก�รให้ โดนใจแหล่งทุน ก�รบูรณ�ก�รโจทย์วิจัยเชิงพื้นที่/ชุมชน สู่ประเด็นก�รวิจัย หัวข้อวิจัย
คำ�ถ�มก�รวิจยั วัตถุประสงค์ก�รวิจยั ก�รทบทวน สูก่ �รออกแบบและก�รวิเคร�ะห์เพื่อก�รนำ�ม�ใช้ประโยชน์ ผูเ้ ข้�ร่วมโครงก�รมีคว�มคิด
เห็นต่อก�รดำ�เนินโครงก�ร โดยภ�พรวมมีค่�เฉลี่ย 4.68 อยู่ในระดับม�กที่สุด คิดเป็นร้อยละ 93.60

2. ระยะที่ 2 กิจกรรมการวิพากษ์ เค้าโครงวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ระหว่�งวันที่ 19-20 เมษ�ยน 2561 ณ ห้องประชุม EDU 206 คณะครุศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏร้อยเอ็ด สถ�บันวิจัยและ
พัฒน� จัดโครงก�รพัฒน�ศักยภ�พนักวิจัยเพื่อก�รพัฒน�ท้องถิ่น ประจำ�ปีงบประม�ณ 2561 ระยะที่ 2 กิจกรรมก�รวิพ�กษ์ เค้�โครงวิจัย
เพื่อก�รพัฒน�ท้องถิ่น โดยอ�จ�รย์ศิลป์ชัย นิลกรณ์ วิทย�กรผู้เชี่ยวช�ญจ�ก สำ�นักง�นคณะกรรมก�รวิจัยแห่งช�ติ (วช.) ก�รจัดโครงก�ร
ในครั้งนี้ อ�จ�รย์และบุคล�กร นักวิจัยมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏร้อยเอ็ด จ�กคณะต่�ง ๆ เข้�ร่วมรับฟังก�รวิพ�กษ์ง�นวิจัยที่แต่ละท่�นนำ�ม�
นำ�เสนอทำ�ให้นักวิจัยได้พัฒน�ตนเองในด้�นก�รเขียนโครงวิจัย และได้แนวในก�รพัฒน�ตนเองให้เป็นนักวิจัยที่มีคุณภ�พต่อไป ผู้เข้�ร่วม
โครงก�รมีคว�มคิดเห็นต่อก�รดำ�เนินโครงก�ร โดยภ�พรวมมีค่�เฉลี่ย 4.82 อยู่ในระดับม�กที่สุด คิดเป็นร้อยละ 96.40
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3.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างมูลค่า
ทางสังคมของผู้สูงอายุ (พ่อใหญ่ แม่ ใหญ่ ใฝ่รู้)
เมื่อวันที่ 29-30 มีน�คม 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้�นภู ตำ�บลบ้�นเป้�
อำ�เภอหนองสูง จังหวัดมุกด�ห�ร สถ�บันวิจัยและพัฒน� มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏ
ร้อยเอ็ด ได้จัดโครงก�รอบรมเชิงปฏิบัติก�รก�รสร้�งกระบวนก�รเรียนรู้
เพื่อสร้�งมูลค่�ท�งสังคมของผูส้ งู อ�ยุ (พ่อใหญ่ แม่ใหญ่ใฝ่ร)ู้ ประจำ�ปีงบประม�ณ
2561 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บริก�รท�งวิช�ก�รแก่ผู้สูงอ�ยุในเขตเทศบ�ล
ตำ�บลเก�ะแก้ว และตำ�บลท่�ม่วง อำ�เภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ให้ส�ม�รถ
พัฒน�ศักยภ�พอย่�งต่อเนื่องในด้�นก�รดูแลสุขภ�พ ด้�นก�รศึกษ� ภูมปิ ญ
ั ญ�
ท้องถิ่นและเรียนรู้ศ�สตร์พระร�ช� และก�รมีส่วนร่วมในชุมชนและสังคม
ส�ม�รถแลกเปลีย่ นคว�มรูร้ ะหว่�งผูส้ งู อ�ยุดว้ ยกัน ทำ�ให้ชมุ ชนเกิดคว�มเข้มแข็ง
จำ�นวนทั้งสิ้น 40 คน ซึ่งผู้เข้�ร่วมโครงก�รได้เรียนรู้ฐ�นเรียนรู้ ต่�ง ๆ ดังนี้
ฐ�นที่ 1 ด้�นลดร�ยจ่�ย ฐ�นที่ 2 ด้�นเพิ่มร�ยได้ ฐ�นที่ 3 ด้�นก�รประหยัด
ฐ�นที่ 4 : ด้�นก�รเรียนรู้ ภูมิปัญญ�ท้องถิ่น ปร�ชญ์ช�วบ้�น วิถีชุมชนเผ่�ผู้ ไท
บ้�นภู ฐ�นที่ 5 ด้�นก�รอนุรกั ษ์ทรัพย�กรธรรมช�ติ และฐ�นที่ 6 ด้�นก�รเอือ้ อ�รี
ก�รจัดสวัสดิก�รสงเคร�ะห์ ช่วยเหลือ ภ�ยในชุมชน ผู้เข้�ร่วมโครงก�ร
มีคว�มคิดเห็นต่อก�รดำ�เนินโครงก�รโดยภ�พรวมมีค่�เฉลี่ย 4.56 อยู่ในระดับ
ม�กที่สุด คิดเป็นร้อยละ 91.20

3.3 โครงการเข้าสูต่ ำาแหน่งทางวิชาการโดยการบริการรับใช้สงั คม กิจกรรม การพัฒนาผลงาน
ตีพิมพ์และการเข้าสู่ตำาแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ

สถ�บันวิจัยและพัฒน� ได้จัดโครงก�รเข้�สู่ตำ�แหน่งท�งวิช�ก�รโดยก�รบริก�รรับใช้สังคม กิจกรรม ก�รพัฒน�ผลง�นตีพิมพ์และก�รเข้�สู่
ตำ�แหน่งท�งวิช�ก�รของบุคล�กรส�ยวิช�ก�ร รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 16 พฤษภ�คม 2561 ณ ห้องมันปล� ชั้น 2 ศูนย์ฝึกประสบก�รณ์วิช�ชีพร�ชภัฏกรีนวิว
มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏร้อยเอ็ด มีคณ�จ�รย์สนใจเข้�ร่วมโครงก�ร จำ�นวนรวม 80 คน และรุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 13 มิถุน�ยน 2561 ณ ห้องประชุม A ชั้น 9
อ�ค�รเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษ� 5 ธันว�คม 2550 มีคณ�จ�รย์สนใจเข้�ร่วมโครงก�ร จำ�นวนรวม 40 คน โดยได้รับเกียรติจ�กรองศ�สตร�จ�รย์
ดร.ประส�ท เนืองเฉลิม บรรณ�ธิก�รว�รส�รศึกษ�ศ�สตร์ จ�กมห�วิทย�ลัยมห�ส�รค�ม เป็นวิทย�กร ก�รจัดโครงก�รในครั้งนี้คณ�จ�รย์ ได้รับ
คว�มรู้เกี่ยวกับก�รทำ�อย่�งไรให้บทคว�มได้รับก�รตีพิมพ์ ก�รเขียนบทคว�มเพื่อเผยแพร่ ก�รตีพิมพ์เผยแพร่ ก�รเลือกแหล่งตีพิมพ์ ก�รเขียน
หนังสือ-ตำ�ร� เพื่อเข้�สู่ตำ�แหน่งวิช�ก�ร เทคนิคและวิธีก�รเขียนหนังสือ ตำ�ร� ลักษณะของหนังสือ ตำ�ร�ที่มีม�ตรฐ�น ก�รเริ่มต้นเขียนหนังสือ
ตำ�ร�และจริยธรรมและจรรย�บรรณท�งวิช�ก�ร ผู้เข้�ร่วมโครงก�รมีคว�มคิดเห็นต่อก�รดำ�เนินโครงก�รโดยภ�พรวมมีค่�เฉลี่ย 4.77 อยู่ ในระดับ
ม�กที่สุด คิดเป็นร้อยละ 95.55
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3.4 โครงการพัฒนาและใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรชุมชนเพื่อสร้างมูลค่าเพิม่ ทางเศรษฐกิจ
ของชุมชนสู่ความยั่งยืน

1. กิ จ กรรมประชุ ม ระดมความคิ ด เห็ น การพั ฒ นาและใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรในท้องถิ่น
ระหว่�งวันที่ 26-27 มีน�คม 2561 สถ�บันวิจัยและพัฒน�
มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏร้อยเอ็ด ได้จดั โครงก�รพัฒน�และใช้ประโยชน์
จ�กฐ�นทรัพย�กรชุมชนเพื่อสร้�งมูลค่�เพิ่มท�งเศรษฐกิจของชุมชน
สู่คว�มยั่งยืนขึ้น กิจกรรมประชุมระดมคว�มคิดเห็น ก�รพัฒน�
และใช้ประโยชน์จ�กทรัพย�กรในท้องถิ่น ของชุมชนตำ�บลท่�ม่วง
และชุมชนตำ�บลเก�ะแก้ว อำ�เภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ทำ�ให้
ผู้บริห�ร ผู้นำ�ชุมชน ประช�ชนในชุมชนตำ�บลท่�ม่วง และตำ�บล
เก�ะแก้วที่เข้�ร่วมโครงก�ร ได้ทร�บและตระหนักถึงคว�มสำ�คัญ
ของทรัพย�กรท้องถิ่น ซึ่งได้แก่ ภูมิปัญญ� พืช สัตว์ ชีวภ�พ
แหล่งทรัพย�กร โบร�ณคดี ในชุมชนท้องถิ่น ก�รใช้ประโยชน์และ
ก�รจัดก�รดูแลรักษ�ทรัพย�กรท้องถิ่นของตนเอง

2. กิจกรรมเก็บรวบรวมข้อมูล และจัดทำาฐานทรัพยากรในท้องถิน่
สถ�บันวิจยั และพัฒน� ได้ ให้นกั ศึกษ� มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏ
ร้อยเอ็ด ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลทรัพย�กรในท้องถิ่น ของชุมชน
ตำ�บลท่�ม่วง และตำ�บลเก�ะแก้ว อำ�เภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
โดยใช้ แ บบสอบถ�มข้ อ มู ล ทรั พ ย�กรในท้ อ งถิ่ น ในสั ม ภ�ษณ์
ประช�ชนตำ�บลท่�ม่วง จำ�นวน 6 หมู่บ้�น และตำ�บลเก�ะแก้ว
จำ�นวน 4 หมู่บ้�น ซึ่งจ�กก�รสำ�รวจและเก็บรวบรวมข้อมูล พบว่�
แต่ละหมู่บ้�น มีข้อมูลพื้นฐ�นในท้องถิ่น ข้อมูลก�รประกอบอ�ชีพ
ในท้องถิน่ ข้อมูลด้�นก�ยภ�พในท้องถิน่ ข้อมูลประวัตหิ มูบ่ �้ น ชุมชน
และวิถชี มุ ชน ข้อมูลก�รใช้ประโยชน์ของพืชในท้องถิน่ ข้อมูลก�รใช้
ประโยชน์ของสัตว์ ในท้องถิน่ ข้อมูลก�รใช้ประโยชน์ของชีวภ�พอื่น ๆ
ในท้องถิ่น ข้อมูลภูมิปัญญ�ในท้องถิ่น ข้อมูลแหล่งทรัพย�กรและ
โบร�ณคดี ในท้องถิ่น ซึ่งส�ม�รถนำ�ข้อมูลทรัพย�กรท้องถิ่นไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ ได้

3. กิจกรรมประชุมสรุป การเรียนรู้ทรัพยากรในท้องถิ่น ของชุมชนท้องถิ่น
ระหว่�งวันที่ 20-21 สิงห�คม สถ�บันวิจยั และพัฒน� มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏ
ร้อยเอ็ด ได้จัดโครงก�รพัฒน�และใช้ประโยชน์จ�กฐ�นทรัพย�กรชุมชนเพื่อสร้�ง
มูลค่�เพิม่ ท�งเศรษฐกิจของชุมชนสูค่ ว�มยัง่ ยืน ประจำ�ปีงบประม�ณ 2561 กิจกรรม
ประชุมสรุปก�รเรียนรู้ทรัพย�กรในท้องถิ่น ทำ�ให้ ผู้บริห�ร ผู้นำ�ชุมชน ประช�ชน
ในชุมชนตำ�บลท่�ม่วง และตำ�บลเก�ะแก้ว อำ�เภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ที่เข้�
ร่วมโครงก�รได้เรียนรู้ทรัพย�กรท้องถิ่น ก�รใช้ประโยชน์และก�รสร้�งจิตสำ�นึก
ทรัพย�กรท้องถิ่น : ภูมิปัญญ�พืช สัตว์ ชีวภ�พอื่น ๆ แหล่งทรัพย�กร โบร�ณคดี
และสิ่งแวดล้อม ในชุมชนท้องถิ่นของตนเอง
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3.5 โครงการจัดนิทรรศการและแสดงผลงานวิจัยและงานบริการวิชาการ
Thailand Research Expo 2018
ระหว่�งวันที่ 9-13 สิงห�คม 2561 ผู้บริห�ร และบุคล�กร สถ�บันวิจัย
และพัฒน� เฝ้�รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี และ
เข้�ร่วมโครงก�รจัดนิทรรศก�รและแสดงผลง�นวิจัยและง�นบริก�รวิช�ก�ร
ในง�น “มหกรรมง�นวิจัยแห่งช�ติ 2561 (Thailand Research Expo 2018)
ณ โรงแรมเซ็นท�ร�แกรนด์ และบ�งกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์
กรุงเทพฯ โดยนำ�เสนอในง�นวิจัยและนวัตกรรมเพื่อทรัพย�กรและสิ่งแวดล้อม
ประกอบด้วยง�นวิจัยดังต่อไปนี้
1. ก�รลดคว�มชื้นในโรงเรือนอบแห้งพลังง�นแสงอ�ทิตย์สำ�หรับก�รอบ
แห้งกล้วยต�ก โดย ดร.ธีรศ�สตร์ คณ�ศรี
2. หม้อผลิตไอน้�ำ สำ�หรับนึง่ ก้อนเชือ้ เห็ดเพื่อลดก�รใช้เชือ้ เพลิงจ�กไม้ฟนื
กรณีศึกษ�เกษตรกร บ้�นหว�ยหลึม อำ�เภอทุ่งเข�หลวง จังหวัดร้อยเอ็ด
โดย ดร.ธีรศ�สตร์ คณ�ศรี
3. ผลของส�ยพันธุ์ข้�วหอมมะลิหมู่บ้�นท่�ม่วง อำ�เภอเสลภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด ต่อก�รเจริญของดอกเห็ดถั่งเช่�สีทอง โดย ผศ.ดร.สรุชัย รัตนสุข
4. ก�รยกระดับม�ตรฐ�นก�รย้อมผ้�ด้วยสีธรรมช�ติ ตำ�บลท่�ม่วง อำ�เภอ
เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดย ดร.กนกกรณ์ ศิริทิพย์
5. พืชสมุนไพรสำ�หรับสตรีหลังคลอดของกลุ่มช�ติพันธุ์ ไทล�ว และกลุ่ม
ช�ติพันธุ์ภูไทในจังหวัดร้อยเอ็ด โดย ดร.เอื้อมพร จันทร์สองดวง

3.6 โครงการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 22 สิงห�คม 2561 ณ ห้องประชุมสภ�มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏร้อยเอ็ด ชั้น 5 อ�ค�รเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษ� 5 ธันว�คม
2550 สถ�บันวิจัยและพัฒน� มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏร้อยเอ็ด จัดประชุมเตรียมคว�มพร้อมในก�รเข้�ร่วมโครงก�รอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ สมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี และร�ยง�นผลก�รดำ�เนินโครงก�รและกิจกรรมต่�ง ๆ
ของสถ�บันวิจัยและพัฒน� ที่ ได้ดำ�เนินง�นสนองพระร�ชดำ�ริ ประจำ�ปีงบประม�ณ 2561
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3.7 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ชุมชน ประชาชน บุคลากรทางการศึกษา
(กิจกรรมสมุนไพร)
กิจกรรม การจัดนิทรรศการนำาเสนอผลการดำาเนินงานตามโครงการบริการ
วิชาการแก่สังคม (กิจกรรมสมุนไพร)
เมื่อวันที่ 31 สิงห�คม 2561 ณ ห้องประชุม A ชัน้ 5 อ�ค�รเฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษ� 5 ธันว�คม 2550 สถ�บันวิจยั และพัฒน� มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏร้อยเอ็ด
โครงก�รบริก�รวิช�ก�รแก่สังคม ชุมชน ประช�ชน บุคล�กรท�งก�รศึกษ�
(กิจกรรมสมุนไพร) กิจกรรม ก�รจัดนิทรรศก�รนำ�เสนอผลก�รดำ�เนินง�นต�ม
โครงก�รบริก�รวิช�ก�รแก่สงั คม ซึง่ เป็นกิจกรรมที่ 8 เพื่อเปิดโอก�สให้คณ�จ�รย์
และนักศึกษ�ได้ประช�สัมพันธ์เผยแพร่องค์คว�มรู้ด้�น
ก�รบริก�รวิช�ก�รของมห�วิทย�ลัยแก่ชุมชน และเพื่อให้ชุมชนเป้�หม�ยได้รับ
ก�รบริก�รทีต่ รงต�มคว�มต้องก�รและส�ม�รถนำ�ไปประยุกต์ ใช้ ให้เกิดประโยชน์
ต่อตนเอง ชุมชน และสังคมได้ซึ่งนิทรรศก�ร ประกอบด้วย
1. ก�รศึกษ�ภูมิปัญญ�ก�รใช้สมุนไพรพื้นบ้�น ของช�วบ้�นท่�ม่วง
อำ�เภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จัดโดยคณะครุศ�สตร์
2. ก�รส่งเสริมภูมิปัญญ�ท้องถิ่นด้�นสมุนไพรต�มศ�สตร์พระร�ช�
เพื่อส่งเสริมสุขภ�พผู้สูงวัยในยุค Thailand 4.0 จัดโดยคณะบริห�รธุรกิจและ
ก�รบัญชี
3. ก�รสร้�งเสริมสุขภ�พด้วยสมุนไพร จัดโดยคณะพย�บ�ลศ�สตร์
4. ก�รอบรมก�รออกแบบ Social Media และ Art Work จัดโดย
คณะเทคโนโลยีส�รสนเทศ
5. ก�รเพิม่ พูนคว�มรูเ้ กีย่ วกับกฎหม�ยสมุนไพร จัดโดยคณะนิตริ ฐั ศ�สตร์
6. ก�รทำ�สบู่ แชมพูสมุนไพร ช�สมุนไพร นวดสมุนไพร และคว�มหล�กหล�ย
ท�งชีวภ�พของสมุนไพร จัดโดยคณะศิลปศ�สตร์และวิทย�ศ�สตร์
7. ก�รสำ � รวจสมุ น ไพรบ้ � นท่ � ม่ ว ง ตำ � บลท่ � ม่ ว ง อำ � เภอเสลภู มิ
จังหวัดร้อยเอ็ด จัดโดยสถ�บันวิจัยและพัฒน�
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3.8 โครงการศึกษาดูงานการพัฒนาและยกระดับประสิทธิภาพแผนงานวิจยั และบริการวิชาการ
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ระหว่�งวันที่ 3-7 กันย�ยน 2561 ณ สถ�บันวิจัยและพัฒน� มห�วิทย�ลัย
ร�ชภัฏร้อยเอ็ด ได้จดั โครงก�รศึกษ�ดูง�นก�รพัฒน�และยกระดับประสิทธิภ�พแผน
ง�นวิจัยและบริก�รวิช�ก�รเพื่อพัฒน�ท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้คณ�จ�รย์
และเจ้�หน้�ที่ สถ�บันวิจยั และพัฒน� ได้มกี �รแลกเปลีย่ นเรียนรูเ้ กีย่ วกับง�นด้�นวิจยั
และบริก�รวิช�ก�รจ�กสถ�บันอุดมศึกษ�ทีเ่ ป็นแม่แบบทีด่ ี ได้เปิดมุมมองในก�รบริห�ร
จัดก�รก�รจัดระบบองค์กรให้ทำ�ง�นได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ และนำ�ผลก�รศึกษ�
ดูง�นม�ปรับปรุงระบบก�รบริห�รง�นด้�นวิจยั และบริก�รวิช�ก�รของมห�วิทย�ลัย
ต่อไป โดยเข้�ศึกษ�ดูง�น จำ�นวน 2 แห่งคือ สถ�บันวิจัยและพัฒน�มห�วิทย�ลัย
ร�ชภัฏเชียงร�ย จังหวัดเชียงร�ย และสถ�บันวิจัยและพัฒน� มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏ
เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

3.9 โครงการจัดทำาจุลสารวิจัยบริการถ่ายทอดเทคโนโลยี (The Pamphlet of Research,
Services, and Technology Transfer)
จุลส�รวิจัยบริก�รถ่�ยทอดเทคโนโลยี (The Pamphlet of Research,
Services, and Technology Transfer) สถ�บันวิจยั และพัฒน� มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏ
ร้อยเอ็ด จัดพิมพ์เพื่อเป็นสื่อกล�งในก�รเผยแพร่คว�มรูแ้ ละวิทย�ก�รต่�ง ๆ เพื่อเผย
แพร่ผลง�นวิจัย ก�รบริก�รวิช�ก�ร กิจกรรมต่�งๆ ของสถ�บันวิจัยและพัฒน� ที่ ได้
มีก�รขับเคลื่อนให้เกิดก�รพัฒน�ด้�นง�นวิจยั ก�รบริก�รวิช�ก�ร และก�รถ่�ยทอด
เทคโนโลยีของนักวิจยั ไปสูช่ มุ ชนท้องถิน่ ประเทศช�ติ และเพื่อนำ�เสนอข้อมูลและก�ร
ประช�สัมพันธ์เผยแพร่ผลง�นออกสู่ชุมชนและส�ธ�รณะ

3.10 โครงการจัดรายงานผลการดำาเนินงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา
ร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นของสถ�บันวิจัยและพัฒน� ประจำ�ปีงบประม�ณ 2560 จัดทำ�ขึ้น
นำ�เสนอผลก�รดำ�เนินง�นในรอบปีท่ีผ่�นม�สถ�บันวิจัยและพัฒน� ซึ่งได้ปฏิบัติหน้�ที่ ได้ครบถ้วนต�ม
ภ�รกิจที่ ได้กำ�หนดไว้ นอกจ�กนี้ ยังได้ดำ�เนินก�รพัฒน�ง�นวิจัยและพัฒน�องค์คว�มรู้เพื่อพัฒน�ก�ร
เรียนก�รสอน ท้องถิ่นและเสริมสร้�งคว�มเข้มแข็งท�งวิช�ก�ร เผยแพร่ง�นวิจัยเพื่อสร้�งคว�มเข้ม
แข็งให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น บริห�รจัดก�รองค์กรอย่�งมีประสิทธิภ�พและระบบเทคโนโลยีส�รสนเทศ
และก�รสร้�งเครือข่�ยคว�มร่วมมือ เพื่อเสนอต่อสภ�มห�วิทย�ลัย คณะกรรมก�รบริห�รมห�วิทย�ลัย
และหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องทั้งภ�ยในและภ�ยนอก
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สวนที่ 4: ทุนว�จัยและการเผยแพรผลงานว�จัยและงานสร้างสรรค
ประจำาปงบประมาณ 2561
4.1 ทุนวิจัย ประจำาปีงบประมาณ 2561
ตารางที่ 6 ทุนวิจัยจากแหล่งทุนงบประมาณแผ่นดิน : โครงการวิจัยที่สามารถสร้างเป็นแนวทางใน
การกำาหนดนโยบายภาครัฐ จำ�นวน 3 โครงก�ร
ลำาดับที่

ชื่อโครงการวิจัย

ผู้รับผิดชอบโครงการ

จำานวนเงิน (บาท)

อ�จ�รย์ ดร.ชลลด� ไร่ข�ม

447,000

อ�จ�รย์ ดร.หทัย น้อยสมบัติ

560,000

อ�จ�รย์ ณัฐธิด� บุตรพรม

400,000

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
1

ก�รศึกษ�ปริม�ณคว�มเข้มข้นของกัมมันตภ�พรังสีชนิด
226Ra, 232Th และ 40K ในข้�วหอมมะลิ 105 ที่ปลูก
โดยปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยอนินทรีย์
คณะครุศาสตร์
2

ก�รศึกษ�และพัฒน�รูปแบบก�รจัดก�รศึกษ�ท�งเลือก
สำ�หรับเด็กด้อยโอก�ส ในจังหวัดร้อยเอ็ด

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
3

ระบบจัดก�รสถ�นที่น่�สนใจและก�รท่องเที่ยว
ในจังหวัดร้อยเอ็ด
รวมทั้งหมด

1,724,800

ตารางที่ 7 ทุนวิจัยจากแหล่งทุนงบประมาณแผ่นดิน : โครงการวิจัยที่สามารถสร้างนวัตกรรม
ทางสังคมหรือนวัตกรรมสำาหรับผู้สูงอายุและผู้พิการภาครัฐ จำ�นวน 36 โครงก�ร
ลำาดับที่

ชื่อโครงการวิจัย

ผู้รับผิดชอบโครงการ

จำานวนเงิน (บาท)

คณะครุศาสตร์

30

1

ก�รพัฒน�รูปแบบก�รจัดก�รเรียนรู้ STEM สำ�หรับครูระดับ ผศ. ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์
ประถมศึกษ�ในจังหวัดร้อยเอ็ดและยโสธร

740,800

2

ก�รยกระดับคุณภ�พนักศึกษ�ฝึกประสบก�รณ์วิช�ชีพครู
ส�ข�วิช�ก�รปฐมวัย ที่ออกฝึกสอน ในสังกัดสำ�นักง�นเขต
พื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�และสำ�นักง�นก�รศึกษ�เอกชน
ในประเทศไทยโดยใช้กระบวนก�รสร้�งระบบชี้แนะและก�ร
เป็นครูพี่เลี้ยงในรูปแบบก�รพัฒน�ในขณะปฏิบัติก�รสอน

1,000,000

อ�จ�รย์ ดร.หทัย น้อยสมบัติ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ลำ�ดับที่

ชื่อโครงการวิจัย

ผู้รับผิดชอบโครงการ

จำ�นวนเงิน (บาท)

3

การบริหารจัดการสถานศึกษามืออาชีพเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
บนพื้นฐานของทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในกลุ่มจังหวัด
ร้อยแก่นสารสินธุ์
การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ของชั้น
เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
การพัฒนาพฤติกรรมสร้างเสริมความสุขด้วย HAPPY
MODEL อย่างยั่งยืน โดยชุมชนมีส่วนร่วม

อาจารย์ ดร.หทัย  น้อยสมบัติ

640,000

อาจารย์สุพรรณิการ์  ชนะนิล

625,000

อาจารย์ ดร.จิตราภรณ์
วงศ์คำ�จันทร์

592,000

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนความคิดสร้างสรรค์
อาจารย์ ดร.จิตราภรณ์
แห่งศตวรรษที่ 21 (แผนงานวิจัย)พัฒนารูปแบบการเรียน
วงศ์คำ�จันทร์
การสอนเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ในทักษะการเรียนรู้
แห่งศตวรรษที่ 21 (โครงการย่อยภายใต้แผนงานปี 61)
การพัฒนารูปแบบการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของประชาชนใน ผศ. ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์
เขต

640,000

4

5
6

7

748,200

8

การพัฒนารูปแบบห้องเรียนแห่งชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ อาจารย์ ดร.รัชนีเพ็ญ  
เพื่อพัฒนาวิชาชีพครูโดยใช้วิจัยเป็นฐาน
พลเยี่ยม

285,000

9

การศึกษาศิลปะภาพพิมพ์เทคนิคเพลทแม่พิมพ์เจลลาตินด้วย อาจารย์ชญตว์  อินทร์ชา
การใช้สีธรรมชาติในท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

186,300

10

อาจารย์ สุภิมล  บุญพอก
การพัฒนารูปแบบการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเกษตรกร
ในตำ�บลท่าม่วง อำ�เภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อลดภาวะ
โลกร้อน
การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและพัฒนาแผนที่การ อาจารย์ ดร.นฤมล  แสงพรหม
ท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในจังหวัดร้อยเอ็ด
รวม

400,000

11

184,400

6,041,700

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
12

13

การเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตข้าวหอมมะลิการ อาจารย์ ดร.ชินานาตย์
ศึกษา ของกลุ่มเกษตรกรทำ�นาอินทรีย์ อำ�เภอสุวรรณภูมิ
ไกรนารถ
จังหวัดร้อยเอ็ด
ผลของพันธุ์ข้าวต่อการเจริญและการผลิตสารคอร์ ไดเซปินข ผศ.ดร.สุรชัย  รัตนสุข
องเห็ดถั่งเช่าสีทอง

707,800

540,000

31

รายงานผลการดำ�เนินงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำ�ปี 2561
ลำ�ดับที่

ผู้รับผิดชอบโครงการ

จำ�นวนเงิน (บาท)

14

การยกระดับคุณภาพการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ของครูสังกัด อาจารย์พูนสุข  จันทศิลป์
โรงเรียนในเขตตำ�บลท่าม่วง อำ�เภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

316,100

15

การพัฒนาโรงเรือนปลูกพืชอัจฉริยะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ อาจารย์นนทนันท์  พลพันธ์
การเพาะปลูกแตงเทศ กรณีศึกษา : กลุ่มเกษตรกรเพาะปลูก
แตงเทศ ตำ�บลเกาะแก้วอำ�เภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
การผลิตสบู่จากกากเหลือใช้จากการบีบน้ำ�มันรำ�ข้าวไรซ์เบอร์รี่ อาจารย์ ดร.กนกกรณ์
ของตำ�บลหนองพอก อำ�เภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
ศิริทิพย์

131,600

องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์การป้องกันแมลงศัตรู
ของแตงกวาจากต้นสะเดา กรณีศึกษา บ้านประตูชัย
ตำ�บลนิเวศน์ อำ�เภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
เครื่องอบข้าวแบบถังเชื้อเพลิงแก๊สชีวภาพสำ�หรับชุมชน
ขนาดเล็กบ้านท่าม่วง

อาจารย์ ดร.ปริ่มมาลา
ขำ�คมเขตต์

141,000

อาจารย์กันตภณ  พรหมนิกร

332,600

อาจารย์กันตภณ  พรหมนิกร

380,700

อาจารย์เพชรัตน์  ศิริสุวรรณ

90,000

อาจารย์พัชราวรรณ  
จันทร์เพชร

90,000

อาจารย์ ดร.ธนัย  สุรศิลป์

177,800

16
17

18
19

20

21

22

23

24
25

32

ชื่อโครงการวิจัย

81,000

การวิจัยระยะเวลาที่ข้าวหอมมะลิต้องการธาตุอาหาร
จากปุ๋ยอินทรีย์และเพื่อการใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ
ในชุมชนบ้านท่าม่วง
ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพต่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ในชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลตำ�บลท่าม่วง อำ�เภอเสลภูมิ
จังหวัดร้อยเอ็ด
ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน
เพื่อลดผู้ป่วยโรคเบาหวานรายใหม่ ในเขตพื้นที่ตำ�บลเมือง
ไพร อำ�เภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
การใช้พืชสมุนไพรพื้นบ้านในตำ�บลท่าม่วง อำ�เภอเสลภูมิ
จังหวัดร้อยเอ็ด ในการรักษาปลานิลที่ติดเชื้อ Aeromonas
hydrophila
ระบบการผลิตกระบือและการจัดการโซ่อุปทานของกระบือ
ในตำ�บลท่าม่วง อำ�เภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อการใช้
ประโยชน์และการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน
การพัฒนาหัววัดแก๊สที่มี โครงสร้างนาโนซิงก์ออกไซด์
เป็นฐานสำ�หรับเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์แบบพกพา

อาจารย์ ดร.คู่ขวัญ  
จุลละนันทน์

79,000

อาจารย์ ดร.สรรเพชญ  
นิลผาย

178,500

การคัดกรองความเสี่ยงของเกษตรกรจากการใช้สารเคมี
กำ�จัดศัตรูพืช ตำ�บลท่าม่วง อำ�เภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

อาจารย์อรุณรัตน์  
ปัญจะกลิ่นเกษร

150,000

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ลำ�ดับที่

ชื่อโครงการวิจัย

ผู้รับผิดชอบโครงการ

จำ�นวนเงิน (บาท)

26

การมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังสารปนเปื้อนในอาหารชุมชน
ตำ�บลเกาะแก้ว อำ�เภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

อาจารย์อรุณรัตน์  
ปัญจะกลิ่นเกษร

195,500

27

ผลของสายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองบ้านท่าม่วง อำ�เภอเสลภูมิ
จังหวัดร้อยเอ็ด ต่อการเจริญของดอกเห็ดถั่งเช่าสีทอง

อาจารย์ ดร.นภศูล  ศิริจันทร์

270,000

28

การปรับตัวภายใต้ความเสี่ยงและความเปราะบางของชาวนา 
ตำ�บลท่าม่วง อำ�เภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ในบริบทของ
ประชาคมอาเซียน
การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการอบแห้งถั่วลิสงหลัง
การเก็บเกี่ยว กรณีศึกษา : กลุ่มอาชีพแปรรูปถั่วลิสงบ้าน
ป่าน ตำ�บลดงสิงห์ อำ�เภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด
พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการบรรจุสุญญากาศ
กรณีศึกษา : กลุ่มอาชีพแปรรูปถั่วลิสงบ้านป่าน
ตำ�บลดงสิงห์ อำ�เภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด
การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการลอกเยื้อหุ้มเมล็ดถั่ว
ลิสง:กรณีศึกษา : กลุ่มอาชีพแปรรูปถั่วลิสงบ้านป่าน
ตำ�บลดงสิงห์ อำ�เภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด
พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการทอดแบบสุญญากาศ
กรณีศึกษา : กลุ่มอาชีพแปรรูปถั่วลิสงบ้านป่าน
ตำ�บลดงสิงห์ อำ�เภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด
การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการกะเทาะเปลือกถั่วลิสง
กรณีศึกษา : กลุ่มอาชีพแปรรูปถั่วลิสงบ้านป่าน ตำ�บลดงสิงห์
อำ�เภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด

อาจารย์ ดร.ชนาใจ  หมื่นไธสง

117,300

อาจารย์ นนทนันท์  พลพันธ์

218,000

อาจารย์วัลลักษณ์  เที่ยงดาห์

191,900

ว่าที่ รท.จิตกรณ์  เพชรภักดี

190,400

อาจารย์ยงยุทธ  สังฆะมณี

374,800

ว่าที่ รท.จิตกรณ์  เพชรภักดี

181,100

29

30

31

32

33

รวม

5,135,100

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
34

35

ศักยภาพของชุมชนในการจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กรณีศึกษา ชุมชนตำ�บลท่าม่วง
อำ�เภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
รูปแบบกิจกรรมและเส้นทางการท่องเที่ยวของชุมชน
ตำ�บลท่าม่วง อำ�เภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

อาจารย์รุ่งอรุณ
ศุภกฤตอนันต์

61,800

อาจารย์กนกวรรณกรณ์
หลวงวังโพธิ์

167,000
รวม

228,800

33

รายงานผลการดำ�เนินงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำ�ปี 2561
ลำ�ดับที่

ชื่อโครงการวิจัย

ผู้รับผิดชอบโครงการ

จำ�นวนเงิน (บาท)

อาจารย์ ดร.จิราพร  บาริศรี

135,000

คณะนิติรัฐศาสตร์
36

การจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมของประชาชน
ในตำ�บลท่าม่วง อำ�เภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

รวม
รวมทั้งหมด

135,000
11,540,600

ตารางที่ 8 ทุนวิจัยจากแหล่งทุนงบประมาณแผ่นดิน โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสม
องค์ความรู้ที่มีศักยภาพตามสาขาการวิจัย จำ�นวน 11 โครงการ
ลำ�ดับที่

ชื่อโครงการวิจัย

ผู้รับผิดชอบโครงการ

จำ�นวนเงิน (บาท)

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
1

กายวิภาคศาสตร์และความหลากหลายของพืชสมุนไพรในภู
แม่นางม่อนและพื้นที่ใกล้เคียง จังหวัดมุกดาหาร

อาจารย์สุฑารัตน์  คนขยัน

300,000

2

การรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญากลุ่มชาติพันธุ์เพื่อการอนุรักษ์
และใช้ประโยชน์ยางนาตามภูมิปัญญาอีสาน

ผศ. ดร.ชัญญรินทร์  สมพร

370,000

3

การศึกษาคุณลักษณะของพอลิเมอร์ผสมอัลจิเนต-พอลิไวนิล อาจารย์ ดร.เกษร  เมรัตน์
แอลกอฮอล์ เพื่อประยุกต์ ใช้ทางชีวการแพทย์

240,000

4

ความหลากชนิดของพืชสมุนไพรและศักยภาพ จากหมอยา
พื้นบ้านของกลุ่มชาติพันธุ์ ไทลาว และภูไทในจังหวัดกาฬสินธุ์
(แผนงานวิจัย) ความหลากหลายทางชีวภาพระดับชนิด
และศักยภาพในการรักษาโรค เบื้องต้นของพืชสมุนไพรที่ใช้
โดยหมอยาพื้นบ้านกลุ่มชาติพันธุ์ ไทลาว และภูไทในจังหวัด
กาฬสินธุ์ (โครงการย่อยภายใต้แผนงาน ปี 61)
ความหลากชนิดของไม้ต้นในป่าชุมชน และการใช้ประโยชน์
ตามองค์ความรู้ทางพฤกษศาสตร์พื้นบ้านของกลุ่มชาติพันธุ์
ไทลาว ในตำ�บลเกาะแก้ว อำ�เภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ความหลากหลายของเฟินและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
ตามภูมิปัญญาท้องถิ่น ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน
จังหวัดมุกดาหาร

อาจารย์ ดร.เอื้อมพร
จันทร์สองดวง

800,000

อาจารย์ ดร.เอื้อมพร
จันทร์สองดวง

353,300

อาจารย์สุฑารัตน์  คนขยัน

350,000

5

6

รวม
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2,413,300

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ลำ�ดับที่

ชื่อโครงการวิจัย

ผู้รับผิดชอบโครงการ

จำ�นวนเงิน (บาท)

คณะครุศาสตร์
7

8

9

การประยุกต์ ใช้ขั้นตอนวิธีวิวัฒนาการของเชิงผลต่างรูปแบบ อาจารย์นุชรินทร์  มิ่งโอโล
ใหม่ในการตรวจสอบโครงสร้างใต้พื้นผิวโลกของข้อมูลที่วัดได้
จากการสำ�รวจวัดสภาพต้านทานไฟฟ้าแบบหยั่งลึกของพื้นที่
จังหวัดร้อยเอ็ด
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการคิดแก้ปัญหา ผศ.ดร.ปาริชาติ  ประเสริฐสังข์
อย่างสร้างสรรค์ของนักเรียน โรงเรียนสังกัดสำ�นักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ โดยใช้กิจกรรมตามแนวคิดสะเต็มศึกษา
ศึกษาภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านภาคอีสาน
อาจารย์อุไรวรรณ  สิงห์ทอง

400,000

350,000

รวม

1,150,000

แนวทางการพัฒนารูปแบบนโยบายด้านการสาธารณสุขเพื่อ อาจารย์ ดร.ชนาใจ  หมื่นไธสง
ป้องกันการตั้งครรภ์ของแม่วัยรุ่นโดยเน้นกระบวนการป้องกัน
จากกลุ่มต้นในทางเพศชาย สถาบันอุดมศึกษา
จังหวัดร้อยเอ็ด
มาตรการทางกฎหมายต่อการควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่ม ผศ.ดร.กฤติญา สุขเพิ่ม
แอลกฮอล์ทางอินเตอร์เน็ต

400,000

760,000

คณะนิติรัฐศาสตร์
10

11

รวม
รวมทั้งหมด

300,800
700,800
4,624,100

ตารางที  ่ 9  ทุนวิจยั จากแหล่งทุนงบประมาณแผ่นดิน โครงการวิจยั การประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอด
เพื่อนำ�ไปใช้แก้ปัญหาการดำ�เนินงานของหน่วยงาน จำ�นวน 3 โครงการ
ลำ�ดับที่

ชื่อโครงการวิจัย

ผู้รับผิดชอบโครงการ

จำ�นวนเงิน (บาท)

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
1

การชักนำ�ให้เกิดหัวของหว่านหอมแดงและการประยุกต์ ใช้

ผศ. ดร.สุรชัย  รัตนสุข

400,000

2

การพัฒนาสุขภาพชุมชนสู่สังคมสูงอายุ โดยใช้กระบวนการ
มีส่วนร่วมของชุมชน จังหวัดร้อยเอ็ด

อาจารย์เพชรัตน์  ศิริสุวรรณ

420,000

35

รายงานผลการดำาเนินงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำาปี 2561
ลำาดับที่

ชื่อโครงการวิจัย

ผู้รับผิดชอบโครงการ

จำานวนเงิน (บาท)

รวม

820,000

อ�จ�รย์ ดร.นฤมล แสงพรหม

400,000

คณะครุศาสตร์
3

ก�รวิจัยและพัฒน�ชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมจิตพฤติกรรม
ประช�ธิปไตยของนักเรียนชั้นประถมศึกษ�ปีที่ 6 ในจังหวัด
ร้อยเอ็ด
รวมทั้งหมด

1,220,000

4.2 การเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ประจำาปีงบประมาณ 2561
ผลง�นวิจัยที่ขอรับเงินร�งวัลก�รเผยแพร่ผลง�นวิจัยและง�นสร้�งสรรค์ ประจำ�ปีงบประม�ณ 2561 มีร�ย
ละเอียดดังต่อไปนี้
ตารางที่ 10 งานวิจัยที่ ได้รับการตีพิมพ์ ข้อ 7.1.1 มีการตีพิมพ์ ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติหรือวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด/มีการตีพิมพ์ ในรายงานสืบ เนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ/หรือมีการตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI
จำ�นวน 48 เรื่อง
ลำาดับที่

เจ้าของผลงาน

ชื่อโครงการวิจัย

หมายเหตุ

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
1

2

3

36

ผศ.ดร.ปริ่มม�ล� ขำ�คมเขตต์ ศึกษ�ฤทธิ์ต้�นจุลชีพของส�รสกัดจ�กพืช
สมุนไพรที่สำ�รวจพบในตำ�บลเก�ะแก้ว
อำ�เภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

มีก�รตีพิมพ์ ในร�ยง�นสืบ
เนื่องจ�กก�รประชุมวิช�ก�ร
ระดับบัณฑิตศึกษ�มห�วิทย�ลัย
ร�ชภัฏมห�ส�รค�ม
อ�จ�รย์นิวัฒน์ วงศ์ ใหญ่
คว�มรู้ ก�รรับรู้และพฤติกรรมก�รป้องกันโรค ร�ยง�นสืบเนื่องจ�กก�ร
ไข้เลือดออกของครอบครัวที่มีผู้ป่วยโรคไข้เลือด ประชุมวิช�ก�รระดับช�ติก�ร
ออกในเขตอำ�เภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ศึกษ�เพื่อพัฒน�ก�รเรียนรู้
ประจำ�ปี 2560 มห�วิทย�ลัย
ร�ชภัฏสวนสุนันท�
ร�ยง�นสืบเนื่องจ�กก�ร
อ�จ�รย์เพชรัตน์ ศิริสุวรรณ ภ�วะสุขภ�พและคุณภ�พชีวิตของผู้สูงอ�ยุ
ในและนอกโรงเรียนผู้สูงอ�ยุ อำ�เภออ�จส�ม�รถ ประชุมวิช�ก�รระดับช�ติก�ร
จังหวัดร้อยเอ็ด
ศึกษ�เพื่อพัฒน�ก�รเรียนรู้
ประจำ�ปี 2560 มห�วิทย�ลัย
ร�ชภัฏสวนสุนันท�

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ลำ�ดับที่
4

5

6

7

8

9

10

11

12

เจ้าของผลงาน

ชื่อโครงการวิจัย

หมายเหตุ

ภาวะสุขภาพของเกษตรกรผู้ ใช้สารเคมีกำ�จัด รายงานสืบเนื่องจากการ
ศัตรูพืช บ้านน้ำ�คำ� ตำ�บลน้ำ�คำ� อำ�เภอไทยเจริญ ประชุมวิชาการระดับชาติการ
จังหวัดยโสธร
ศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ประจำ�ปี 2560 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา
อาจารย์ฉัตรกมล  อนันตะชัย ความพึงพอใจในการรับชมดิจิตอลทีวีต่อการ
การตีพิมพ์ ในรายงานสืบเนื่อง
เปลี่ยนผ่านการยุติโทรทัศน์ระบบแอนะล๊อก
จากการประชุมวิชาการระดับ
อำ�เภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด
ชาติบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม
อาจารย์ปฐมพงศ์  ชนะนิล อิทธิพลของการเติมท่อนาโนคาร์บอนแบบผนัง ตีพิมพ์ ในวารสารวิทยาศาสตร์
หลายชั้นต่อสมบัติเชิงกลและสมบัติทางไฟฟ้า และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัย
ของยางธรรมชาติ
ราชภัฏนครสวรรค์
อาจารย์ ธนพล  แก้ววงษ์
การสำ�รวจความต้องการของผู้ ใช้จักรยาน
ตีพิมพ์ ในวารสารมหาวิทยาลัย
ในการออกกำ�ลังกายของชมรมจักรยาน
ราชภัฏร้อยเอ็ด
เพื่อสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ตีพิมพ์ ในวารสารมหาวิทยาลัย
อาจารย์ณมณ  ธนินธญางกูร การศึกษาผลการดำ�เนินงานวิสาหกิจชุมชน
กรณีศึกษา : ศูนย์ข้าวชุมชน บ้านหนองลุมพุก ราชภัฏร้อยเอ็ด
ตำ�บลลือ อำ�เภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำ�นาจเจริญ
อาจารย์วรรณภัทรพร  
A Development of Computer –Assisted มีการตีพิมพ์ ในรายงาน
สิริโพธิ์แก้ว
Instruction on Website for the Lesson
สืบเนื่องจากการประชุม
Entitled Computers in the Information
วิชาการระดับนานาชาติ
Technology and Communication Course
for IT for Work Student of Rajabhat Roi
Et University”
อาจารย์อาทิตย์  บุดดาดวง การพัฒนาตลาดสีเขียวด้วยทุนทางสังคม
มีการตีพิมพ์ ในรายงานสืบ
ท้องถิ่น กรณี เครือข่ายตลาดนัดสีเขียว
เนื่องจากการประชุมวิชาการ
อำ�เภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
ระดับชาติ
อาจารย์ ดร.กนกกรณ์    
ปฏิกิริยาคลอริเนชันของสารอนุพันธ์ 4, 6
มีการตีพิมพ์ ในวารสาร
ศิริทิพย์
ไดเมทอกซีอินโดล
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผศ.ดร.สุรชัย  รัตนสุข
การคัดแยกแบคทีเรียที่ผลิตเอนไซม์อะไมเลส ตีพิมพ์ ในวารสารวิทยาศาสตร์
ทนร้อนจากแหล่งดิน
และเทคโนโลยี (สทวท.)
ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2

นางสาวอรุณรัตน์
ปัญจะกลิ่นเกษร
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รายงานผลการดำ�เนินงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำ�ปี 2561
ลำ�ดับที่

เจ้าของผลงาน

13

อาจารย์เพชรรัตน์
ศิริสุวรรณ

14

อาจารย์อรุณรัตน์
ปัญจะกลิ่นเกษร

15

อาจารย์ ดร.จตุพร  หงส์ทองคำ�

16

อาจารย์ ดร.ชลลดา  ไร่ขาม

17

อาจารย์ธนพล  แก้ววงษ์

18

อาจารย์ณมน  ธนินธญางกูร

19

อาจารย์ ดร. อรอนงค์
ภูสีฤทธิ์

20

อาจารย์นนทิพัฒน์  ไชยโสดา

21

อาจารย์ ดร. ธีรศาสตร์  
คณาศรี

ชื่อโครงการวิจัย

หมายเหตุ

ความรู้ การรับรู้ประโยชน์และพฤติกรรมการ
ดูแลสุขภาพช่องปากของผู้ป่วยโรคเบาหวาน
ตำ�บลแวง อำ�เภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
การใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการลด
พฤติกรรมเสี่ยงในการใช้สารเคมีกำ�จัดศัตรูพืช
ของเกษตรกรบ้านกอก ตำ�บลดงแดง
อำ�เภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
การขยายพันธุ์ ในหลอดแก้วของกล้วยไม้กะเร
กะร่อน (Cymbidium aloifolium (L.) Sw.)
กล้วยไม้ป่าใกล้สูญพันธุ์ ในกลุ่มป่าชุมชน
ศึกษาอิทธิพลของอัตราส่วนกากน้ำ�ตาล
ที่มีผลต่อคุณสมบัติของเชื้อเพลิงอัดแท่ง
ที่ทำ�จากเปลือกมังคุดและเปลือกเงาะ
เปรียบเทียบผลของการฝึกโปรแกรมแอโรบิค
มวยไทยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสมรรถภาพ
ทางกายของนักเรียนหญิง ชั้นประถมที่ 5
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
การศึกษาพฤติกรรมและแนวทางการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตามหลักสุขภาวะ
กรณีศึกษา : บ้านปลาบู่ ตำ�บลหนองแสง
อำ�เภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
Amino acide, phenolic compound and
antioxidant properties of selected wild
edible mushroom in north eastern Thailand
ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ในมุมมองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในจังหวัดร้อยเอ็ด
การพัฒนาหม้อไอน้ำ�ให้มีประสิทธิภาพโดยใช้
เชื้อเพลิงแก๊สนึ่งก้อนเชื้อเห็ดสำ�หรับเกษตรกร

มีการตีพิมพ์ ในวารสารที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
มีการตีพิมพ์ ในวารสารที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1

มีการตีพิมพ์ ในวารสารที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูล TCI
มีการตีพิมพ์ ในวารสารที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูล TCI
มีการตีพิมพ์ ในวารสารที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูล TCI

มีการตีพิมพ์ ในวารสารที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูล TCI

มีการตีพิมพ์ ในรายงานสืบ
เนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ
มีการตีพิมพ์ ในรายงานสืบ
เนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ
มีการตีพิมพ์ ในวารสารที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูล TCI

คณะครุศาสตร์
22

38

อาจารย์สุพรรณิการ์ ชนะนิล ความคาดหวังของผู้ปกครองของนักเรียนชั้นปี
ที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ต่อหลักสูตรครุศาสตร์
บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการ
แพรวากาฬสินธุ์

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ลำ�ดับที่

เจ้าของผลงาน

ชื่อโครงการวิจัย

หมายเหตุ

23

อาจารย์ชาญณรงค์  วิเศษสัตย์ พัฒนางานวิจัยสร้างสรรค์อุดมศึกษาไทย
ก้าวไกลสู่ Thailand 4.0

ตีพิมพ์ ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ

24

อาจารย์อุรัจฉาทาธ์ นามรักษ์ ปัจจัยที่มีผลต่อการกำ�กับตนเองในการเรียน
ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด
อาจารย์พรหมลิขิต  จิตจักร ระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนทรายมูลวิทยา 
โดยจัดการเรียนรู้แบบอุปนัย
อาจารย์อุไรวรรณ  สิงห์ทอง การศึกษาบทบาทของคำ�ทวยที่มีผลต่อการ
ดำ�เนินชีวิตของคนอีสาน : กรณีศึกษาบ้านขี้
เหล็ก บ้านร่องคำ� และบ้านสมสะอาด
ตำ�บลลุมพุก อำ�เภอคำ�เขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

ตีพิมพ์ ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

25

27

ผศ.ดร.ธีรศักดิ์  ดาแก้ว

แนวทางการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาพิการ
ในระดับอุดมศึกษา คณะครุศาสตร์

ตีพิมพ์ ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ตีพิมพ์ ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ “ท้องถิ่นภิวัฒน์”
ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์
ตีพิมพ์ ในวารสารมหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด

28

อาจารย์สันติ  ทิพนา

29

อาจารย์แสงจันทร์  กะลาม

30

อาจารย์อนันตศักดิ์
พลแก้วเกษ

วาทกรรมการสร้างสรรค์ ในบทเพลง 7 สิงหา 
ประชามติร่วมใจประชาธิปไตยมั่นคง สำ�นักงาน
คณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.)
Development of the Professional Teacher
Indicators for Student Teacher to Enhance
Self-Efficacy skills
วรรณกรรมอีสานเรื่อง ท้าวยี่ : ศึกษาวิเคราะห์
เชิงอุดมการณ์ตัวละคร

ตีพมิ พ์ ในวารสารวิถสี งั คมมนุษย์
ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 กราคม – เมษายน
2560 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ตีพิมพ์ ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ตีพิมพ์ ในวารสารที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูล TCI ฐาน 2

31

อาจารย์ ดร.นิวฒ
ั น์  สาระขันธ์ แกะรอยสะเต็มศึกษา

ตีพิมพ์ ในวารสารที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูล TCI ฐาน 1

32

อาจารย์ ดร.นิวฒ
ั น์  สาระขันธ์ แกะรอยเด็กอัจฉริยภาพ

ตีพิมพ์ ในวารสารที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูล TCI

33

อาจารย์ชญตว์  อินทร์ชา

26

การศึกษาคุณค่าของเทคนิคแท่นพิมพ์เจลลาติน ตีพิมพ์ ในรายงานสืบเนื่องจาก
ในกระบวนการภาพพิมพ์เบื้องต้น
การประชุมวิชาการระดับชาติ

39

รายงานผลการดำ�เนินงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำ�ปี 2561
ลำ�ดับที่

เจ้าของผลงาน

ชื่อโครงการวิจัย

หมายเหตุ

คณะพยาบาลศาสตร์
การมีสว่ นร่วมของชุมชนในการส่งเสริมพัฒนาเด็ก ตีพิมพ์ ในวารสารพยาบาลและ
การดูแลสุขภาพ ปีที่ 35 ฉบับที่ 4
ตุลาคม – ธันวาคม 2560
Family Developmental Task in Elderly Care ตีพิมพ์ ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ ครั้งที่ 7 หาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม
ตีพิมพ์ ในรายงานสืบเนื่องจาก
Maternal Preparation for Premature
การประชุมวิชาการระดับ
infants
นานาชาติ ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม
การมีส่วนร่วมของผู้ดูแลในการดูแลเด็กป่วย
ตีพิมพ์ ในวารสารโรงพยาบาล
ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและปัจจัยที่
มหาสารคาม
เกี่ยวข้อง
การพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี
ตีพิมพ์ ในวารสารโรงพยาบาล
สกลนคร

34

อาจารย์ทิพย์ภารัตน์
ไชยชนะแสง

35

อาจารย์ปภัชญา  คัชรินทร์

36

อาจารย์ธัลญภัสสญ์
พวงศรีเคน

37

อาจารย์จำ�รัสลักษณ์  
เจริญแสน

38

อาจารย์ลัดดา  พลพุทธา

39

อาจารย์อรทัย  พงษ์แก้ว

การศึกษาสถานการณ์และรูปแบบการดูแลสุขภาพ ตีพิมพ์ ในวารสารโรงพยาบาล
ชุมชนการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ สกลนคร

40

อาจารย์สุรีพร  ศรี โพธิ์อุ่น

อาการปวดหลังส่วนล่างในขณะตั้งครรภ์ :
การป้องกัน

ตีพิมพ์ ในวารสารพยาบาล
กระทรวงสาธารณสุข

คณะนิติรัฐศาสตร์

40

41

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.กฤติญา  สุขเพิ่ม

การบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำ� ตีพิมพ์ ในรายงานสืบเนื่องจาก
ด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2560
การประชุมวิชาการระดับชาติ

42

ผศ.ดร.ชนาใจ  หมื่นไธสง

43

ผศ.ดร.กฤติญา  สุขเพิ่ม

The Impact Of The Urbanization Of Rural ตีพิมพ์ ในรายงานสืบเนื่องจาก
Areas Of Thailand: Thailand : Study The การประชุมวิชาการระดับ
Communtity A round Roi Et Rajabhat นานาชาติ
University, Thailand
The Local Participation in Swine Farm
Pollution Management: A case study Bandu
Subdistrict Administrative Organization,
At samat District Roi Et Province

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ลำ�ดับที่
44

เจ้าของผลงาน
ผศ.ดร.จิราพร  บาริศรี

ชื่อโครงการวิจัย

หมายเหตุ

The strengthening of a local Community ตีพิมพ์ ในรายงานสืบเนื่องจาก
Using a Model Sufficency economy การประชุมวิชาการระดับ
village : A case study of kutkhae Village, นานาชาติ ณ ประเทศเวียดนาม
Na Ngam, Selaphum District, Roi Et Province

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
45

46

47

อาจารย์สุพจน์  บัวเลิง

การพัฒนาระบบสารสนเทศฝึกประสบการณ์
วิชาชีพนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
อาจารย์อจั ฉราภรณ์  จุฑาผาด การวิเคราะห์การจัดอันดับสื่อสังคมออนไลน์
ที่มีอิทธิพลและส่งผลต่อการตัดสินใจ ซื้อสินค้า
ผ่านอินเทอร์เน็ตของนักศึกษาโดยใช้ทฤษฎีกราฟ
กรณีศึกษา คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
อาจารย์สุพจน์  บัวเลิง
คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรม
ครั้งที่ 3

ตีพิมพ์ ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ
ตีพิมพ์ ในวารสารที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูล TCI

ตีพิมพ์ ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
48

ผศ.เชี่ยวชาญ  ยางศิลา

ระบบติดตามและแจ้งพิกัดการเกิดอุบัติเหตุ
ของรถจักรยานยนต์ด้วยจีพีเอสเครือข่าย
จีเอสเอ็มและแอนดรอยด์แอปพลิเคชั่น

ตีพิมพ์ ในวารสารที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูล TCI

ตารางที่ 11 งานวิจัยที่ ได้รับการตีพิมพ์ ข้อ 7.1.2 มีการตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฏ
อยู่ ในระเบียบของสมศ. จำ�นวน 3 เรื่อง
ลำ�ดับที่

เจ้าของผลงาน

ชื่อโครงการวิจัย

หมายเหตุ

คณะนิติรัฐศาสตร์
1

อาจารย์สุรศักดิ์  ซะมารัมย์

2

อาจารย์สุพัฒนา  ศรีบุตรดี

การเข้าสู่วาระนโยบายการคลังด้านการแก้ ไข ตีพิมพ์ ในรัฐสภาสาร
ปัญหาหนีน้ อกระบบในประเทศไทย: บทวิเคราะห์
สะท้อนผ่านโครงการสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัด
ภายใต้การกำ�กับ (Pico Finance)
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในชุมชน
ตีพิมพ์ ในรัฐสภาสาร
ประชาธิปไตย

41

รายงานผลการดำ�เนินงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำ�ปี 2561
ลำ�ดับที่

เจ้าของผลงาน

ชื่อโครงการวิจัย

หมายเหตุ

คณะครุศาสตร์
3

ผศ.ดร.ปาริชาติ  ประเสริฐสังข์ STEM Education as a Strategy for ตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการระดับ
Enhancing Mathematical Achievement on นานาชาติที่มีชื่อปรากฏ
Measurement
อยู่ในระเบียบของ สมศ.

ตารางที่ 12 งานวิจัยที่ ได้รับการตีพิมพ์ ข้อ 7.1.4 มีการตีพิมพ์ ในระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐาน
ข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank:www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูก
จัดอยู่ ในควอร์ ไทที่ 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปีล่าสุดใน Subject category ที่ตีพิมพ์หรือมีการตีพิมพ์ ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อเสียงปรากฏอยู่ ในระเบียบของ ISI หรือ Scopus จำ�นวน 2 เรื่อง
ลำ�ดับที่

เจ้าของผลงาน

ชื่อโครงการวิจัย

หมายเหตุ

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
1

อาจารย์ ดร.เอื้อมพร
จันทร์สองดวง

Diversity and Traditional Knowledge of Textile ตีพิมพ์ ในวารสาร
Dyeing Plants In Northeastern Thailand Econonomic Botany

2

ผศ.ดร.อุไรวรรณ  ศรีพนา

Flavonoids from Milletia leucatha and
their Cytotoxicity

ตีพิมพ์ ในวารสาร Natural
Product Communications

ตารางที่ 13 งานวิจยั ที่ ได้รบั การตีพิมพ์ ข้อ 7.3.1 มีการตีพมิ พ์ผลงานในวารสารวิชาการ ตามอัตรา
(page charge) จำ�นวน 29 เรื่อง
ลำ�ดับที่

เจ้าของผลงาน

ชื่อโครงการวิจัย

หมายเหตุ

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
1

2
3

42

อาจารย์ณมน  ธนินธญางกูร การศึกษาผลการดำ�เนินงานงานวิสาหกิจชุมชน
กรณีศึกษา ศูนย์ข้าวชุมชน บ้านหนองลุมพุก
ตำ�บลลือ อำ�เภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำ�นาจเจริญ
อาจารย์ ดร.ชัญญรินทร์               Effects of materials used for storage on
สมพร
physical and chemical properties of rice
ผศ.ดร.สุรชัย  รัตนสุข

การคัดแยกแบคทีเรียที่ผลิตเอนไซม์อะไมเลส
ทนร้อนจากแหล่งดิน

ค่าตีพิมพ์ ในวารสาร วารสาร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(สทวท.)

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ลำ�ดับที่
4

5

6

7

8

9

เจ้าของผลงาน

ชื่อโครงการวิจัย

อาจารย์ ดร.พูนสุข  จันทศิลป์ การศึกษารูปแบบการบริหารจัดการ
การจ้างอาจารย์ชาวต่างชาติเพื่อสอนในระดับ
อุดมศึกษารัฐในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของไทย
อาจารย์เพชรรัตน์
ความรู้ การรับรู้ประโยชน์และพฤติกรรมการ
ศิริสุวรรณ
ดูแลสุขภาพช่องปากของผู้ป่วยโรคเบาหวาน
ตำ�บลแวง อำ�เภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
อาจารย์อรุณรัตน์
การใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการลด
ปัญจะ กลิ่นเกษร
พฤติกรรมเสี่ยงในการใช้สารเคมีกำ�จัดศัตรูพืช
ของเกษตรกรบ้านกอก ตำ�บลดงแดง อำ�เภอ
จตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
อาจารย์ ดร.จตุพร  หงส์ทองคำ� การขยายพันธุ์ ในหลอดแก้วของกล้วยไม้กะเร
กะร่อน (Cymbidium aloifolium (L.) Sw.)
กล้วยไม้ป่าใกล้สูญพันธุ์ ในกลุ่มป่าชุมชน
อาจารย์ณมน  ธนินธญางกูร การศึกษาพฤติกรรมและแนวทางการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตามหลักสุขภาวะ
กรณีศึกษา : บ้านปลาบู่ ตำ�บลหนองแสง
อำ�เภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
อาจารย์ธิดารัตน์  สาระพล ความต้องการสารสนเทศของผู้สูงอายุเพื่อ
พัฒนาคุณภาพของผู้สูงอายุโรงเรียนผู้สูงอายุ
ตำ�บลมะอึ อำ�เภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

10

อาจารย์ ดร.ชลลดา  ไร่ขาม ศึกษาอิทธิพลของอัตราส่วนกากน้ำ�ตาล
ที่มีผลต่อคุณสมบัติของเชื้อเพลิงอัดแท่ง
ที่ทำ�จากเปลือกมังคุดและเปลือกเงาะ

11

อาจารย์สุธัญญา  กฤตาคม

12

ผศ. ธิติ  จันตะคุณ

หมายเหตุ
ค่าตีพิมพ์ ในวารสาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ค่าตีพิมพ์ ในวารสารการ
พยาบาลการสาธารณสุขและ
การศึกษา
ค่าตีพิมพ์ ในวารสารการ
พยาบาลการสาธารณสุขและ
การศึกษา
ค่าตีพิมพ์ ในวารสาร
เกษตรพระวรุณ ปีที่ 14 ฉบับที่ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม
ค่าตีพิมพ์ ในวารสารชุมชนวิจัย
ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา
ค่าตีพิมพ์บทความวิจัยใน
วารสารชุมชนวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา
ค่าตีพิมพ์บทความวิจัย
ในวารสารวิชาการวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์
ค่าตีพิมพ์ ในวารสาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ความพึงพอใจในการรับชมดิจิทัลทีวีหลังการ
เปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลทีวีของประชาชนในจังหวัด
ร้อยเอ็ด
Model of Project-Based Learning on
ค่าตีพิมพ์ลงในวารสารระดับ
Cloud Computing Technology in Collabo- นานาชาติ วารสาร Turkish
online Journail Of Eduaration to Enhance Ict Literacy
tional Technology
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ลำ�ดับที่
13

เจ้าของผลงาน
อาจารย์ ดร. ธีรศาสตร์  
คณาศรี

ชื่อโครงการวิจัย
การพัฒนาหม้อไอน้ำ�ให้มีประสิทธิภาพโดยใช้
เชื้อเพลิงแก๊สนึ่งก้อนเชื้อเห็ดสำ�หรับเกษตรกร

หมายเหตุ
ค่าตีพิมพ์ ในวารสารเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุบลราชธานี

คณะครุศาสตร์
14

อาจารย์ชาญยุทธ  สอนจันทร์ การผลิตซ้ำ�และการสร้างใหม่ในประเพณี
บุญข้าวจี่ อำ�เภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

ค่าตีพิมพ์ลงในวารสารวิถีสังคม
มนุษย์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

15

อาจารย์อุมาพร  ไวยารัตน์

ค่าตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

16

อาจารย์สันติ  ทิพนา

17

18

19

20
21
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แนวทางการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาพิการ
ในระดับอุดมศึกษา

เจ้าปู่ปรางค์กู่: คติความเชื่อ วัฒนธรรมประเพณี ค่าตีพิมพ์ ในวารสาร
และพิธีกรรม ตำ�บลมะอึ อำ�เภอธวัชบุรี จังหวัด มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
อาจารย์ชาญยุทธ  สอนจันทร์ พระพุทธเจ้าในวิธีคิดแบบชาวบ้านท้องถิ่นอีสาน ค่าตีพิมพ์ ในวารสาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ปีที่ 11 ฉบับที่ 2
เดือน ก.ค.-ธ.ค.60
อาจารย์อนันตศักดิ์
วิเคราะห์วรรณศิลป์ในบทเพลงกล่อมเด็ก
ค่าตีพิมพ์ ในวารสาร
พลแก้วเกษ
ของคนภูไท ตำ�บลห้องแซง อำ�เภอเลิงนกทา  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ปีที่ 11 ฉบับที่ 2
จังหวัดยโสธร
เดือน ก.ค.-ธ.ค.60
อาจารย์ ดร.นิวฒ
ั น์  สาระขันธ์ แกะรอยสะเต็มศึกษา
ค่าตีพิมพ์ ในวารสาร บริหาร
การศึกษาบัวบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี
อาจารย์ ดร.นิวฒ
ั น์  สาระขันธ์ แกะรอยเด็กอัจฉริยภาพ
ค่าตีพิมพ์ ในวารสารบริหารการ
ศึกษาบัวบัณฑิต
ผศ.ดร.ปาริชาติ  ประเสริฐสังข์ STEM  Education as a Strategy for
Enhancing Mathematical Achievement
on Measurement

ค่าตีพิมพ์ลงในวารสารระดับ
นานาชาติ วารสาร Journal of
Educeation $ Social Policy

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ลำ�ดับที่

เจ้าของผลงาน

ชื่อโครงการวิจัย

หมายเหตุ

คณะพยาบาลศาสตร์
การมีสว่ นร่วมของชุมชนในการส่งเสริมพัฒนาเด็ก ค่าตีพมิ พ์ ในวารสารการพยาบาล
และการดู แ ลสุ ข ภาพสมาคม
พยาบาลแห่งประเทศไทย สาขา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ ได้รับการบำ�บัด ค่าตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการ
การทดแทนไต
โรงพยาบาลมหาสารคาม

22

อาจารย์ทิพย์ภารัตน์
ไชยชนะแสง

23

อาจารย์กุมาลีพร  ตรีสอน

24

อาจารย์จำ�รัสลักษณ์
เจริญแสน

25

อาจารย์ปภัชญา  คัชรินทร์

26

อาจารย์สจั วรรณฑ์   พวงศรีเคน ผลของการให้ขอ้ มูลโดยใช้แนวคิดการดูแลผูป้ ว่ ย
โดยเน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลางต่อความเครียด
ของมารดาทารกแรกเกิดน้ำ�หนักตัวน้อย
อาจารย์อรทัย  พงษ์แก้ว
การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
ระยะฟื้นฟูสภาพ กรณีศึกษา 2 ราย

27

28

อาจารย์สุรีพร  ศรี โพธิ์อุ่น

การมีส่วนร่วมของผู้ดูแลในการดูแลเด็กป่วย
ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและปัจจัย
ที่เกี่ยวข้อง
ปัจจัยที่มีผลต่อการดูแลผู้สูงอายุในเขตพื้นที่
ตำ�บลนาเมือง อำ�เภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

อาการปวดหลังส่วนล่างในขณะตั้งครรภ์ :
การป้องกัน

ค่าตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการ
โรงพยาบาลมหาสารคาม
ค่าตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการ
โรงพยาบาลมหาสารคาม
ค่าตีพิมพ์ลงในวารสารวิจัย
และพัฒนาระบบสุขภาพ
ค่าตีพิมพ์วารสารวิชาการ
โรงพยาบาลมหาสารคาม
ปีที่ 15 ฉบับที่ 2
ค่าตีพิมพ์วารสารวิชาการ
โรงพยาบาลมหาสารคาม
ปีที่ 28 ฉบับที่ 1

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
29

อาจารย์อจั ฉราภรณ์  จุฑาผาด การวิเคราะห์การจัดอันดับสื่อสังคมออนไลน์
ค่าตีพิมพ์วารสารศรีวนาลัย
ที่มีอิทธิพลและส่งผลต่อการตัดสินใจ ซื้อสินค้า วิจยั ปีที่ 8 ฉบับที่ 1
ผ่านอินเทอร์เน็ตของนักศึกษาโดยใช้ทฤษฎีกราฟ
กรณีศึกษา คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
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คณะผู้จัดทำ�
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ :

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์
อาจารย์ ดร.การุณ  พงศ์ศาสตร์
ดร.ตวง  อันทะไชย
ศาสตราจารย์ ดร.อนันต์  พลธานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พชรวิทย์  จันทร์ศิริสิร
ดร.รณวริทธิ์  ปริยฉัตรตระกูล

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันวิจัยและพัฒนา

เรียบเรียง/วิเคราะห์ข้อมูล/รวบรวมข้อมูล :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์
อาจารย์ชาญณรงค์  วิเศษสัตย์
อาจารย์ ดร.สัญชัย  ฮามคำ�ไพ
อาจารย์นิธินาถ  อุดมสันต์
อาจารย์ ดร.สุรพงษ์  แสงเรณู
อาจารย์สุภิมล  บุญพอก
นางสาวณิชากมล  ศรีอาราม
นางยุพเรศน์  ประทีป ณ ถลาง
นางสาวพรทิวา  สารจันทร์
นางสาวลัดดา  คุณหงส์

แหล่งข้อมูล :

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ภาพประกอบ :

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

หน่วยงาน :

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
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