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  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด มีภารกิจในการประสานงานวิจัย บริหารงานวิจัย บริการงานวิจัย ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่    
ถ่ายทอดผลงานวิจัย พัฒนาระบบและบริหารจัดการสารสนเทศเพ่ือการวิจัย และบริการวิชาการ ถ่ายทอด
ผลงานทางวิชาการสู่ชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาคน พัฒนางานวิจัยและการเผยแพร่พัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือแหล่งทุนวิจัยและพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

 รายงานผลการด าเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ 2562 จัดท าขึ้นเพ่ือ
เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและ
ภายนอก ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมาสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ปฏิบัติหน้าที่ได้ครบถ้วนตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
นอกจากนี้ ยังได้ด าเนินการ ได้แก่ พัฒนางานวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
ท้องถิ่นและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ เผยแพร่งานวิจัยเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและ
ท้องถิ่น บริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือทั้งนี้ในรอบปีที่ผ่านมา สถาบันวิจัยและพัฒนาจะน าเสนอผลการด าเนินงาน โดยแบ่งออกเป็น 
4 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลสถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งประกอบด้วย ประวัติความเป็นมา ยุทธศาสตร์สถาบัน 
โครงสร้างการบริหารงานภายในสถาบัน ข้อมูลบุคลากร งบประมาณประจ าปี ส่วนที่ 2 กิจกรรมในรอบ
ปีงบประมาณ 2562 ประกอบด้วย กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุน
การบริการวิชาการแก่สังคม ส่วนที่ 3 โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 และส่วนที่ 4 
ทุนวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ประจ าปีงบประมาณ 2562  

 สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอขอบพระคุณผู้บริหาร คณาจารย์จากคณะต่างๆ และบุคลากร            
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ได้ให้ข้อมูลและให้ความร่วมมืออย่างดียิ่งในการด าเนินงานของสถาบันวิจัย       
และพัฒนา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานประจ าปี 2562 ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง       
ในการน าข้อมูลไปใช้ในการวางแผนและก าหนดนโยบายด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ให้มีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์สูงสุดยิ่งขึ้นต่อไป 

 
       สถาบันวิจัยและพัฒนา  

                                                          มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
1.  ชื่อหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

2.  สถานที่ตั้ง  ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ 
                               เลขที่ 113 หมู่ 12 ต าเกาะแก้ว อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45120  
                               โทรศัพท์ 0 4355 6132 
                               โทรสาร 0 4355 6009 
                               http://www.research.reru.ac.th 

3. ประวัติความเป็นมา 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการวิจัย

และการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด แต่เดิมเมื่อครั้งก่อตั้งเป็นสถาบันราชภัฏร้อยเอ็ด 
พ.ศ. 2544 มีการด าเนินการจัดตั้ง"ส านักวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น" โดยแบ่งส่วนงานภายในเป็น 4 ส่วน คือ 
ฝ่ายธุรการ ศูนย์วิจัยศูนย์ฝึกอบรมและบริการชุมชนและศูนย์วัฒนธรรม วัตถุประสงค์การจัดตั้งก็เพ่ือเป็น
หน่วยงานกลางในการด าเนินการและประสานงานด้านการวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ต่อมาในปี พ.ศ. 2548 มีการเปลี่ยนชื่อหน่วยงานใหม่เป็น "กองวิจัยและพัฒนา" เพ่ือเตรียมการรองรับการ
เปลี่ยน โครงสร้างเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยเสนอโครงสร้างหน่วยงานของมหาวิทยาลัยใหม่ ให้กับ
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  (ก.พ.อ.) และประกาศเป็นกฎกระทรวงต่อไป 
โดยมีส่วนงานภายในเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ฝ่ายธุรการ ศูนย์วิจัย ศูนย์สารสนเทศและฝึกอบรม และศูนย์
วัฒนธรรม แต่โครงสร้าง ที่เสนอไปไม่ผ่านคณะกรรมการฯ ท าให้ไม่สามารถตั้งเป็นหน่วยงานระดับกองได้ 
จึงได้แบ่งส่วนงานที่อยู่ ภายในออกเป็นหน่วยงานระดับศูนย์ ได้แก่ ศูนย์วิจัย ศูนย์สารสนเทศและ
ฝึกอบรม และศูนย์วัฒนธรรม ต่อมาในปี พ.ศ. 2552 ได้รับการยกฐานะให้เป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะ 
โดยใช้ชื่อหน่วยงานว่า "สถาบันวิจัยและพัฒนา" ซึ่งประกอบไปด้วย 4 กลุ่มงานได้แก่ ส านักงาน
อ านวยการ กลุ่มงานวิจัย กลุ่มงานบริการวิชาการ และกลุ่มงานประกันคุณภาพการวิจัย โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือขยายขอบข่ายงาน ให้ครอบคลุมทั้งการวิจัยและการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยให้ดี
ยิ่งขึ้น และท าหน้าที่เป็นศูนย์กลาง การบริหารและประสานงานด้านการวิจัยพ้ืนฐานและการวิจัยประยุกต์
ให้ค าปรึกษาจัดหาและบริการข้อมูลด้านการวิจัย และพัฒนาปัจจุบันสถาบันวิจัยและพัฒนาได้ด าเนินการ
พัฒนาปรับปรุง การปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับความต้องการ และสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยและ
สังคมส่วนรวมมากยิ่งขึ้น รวมถึงการให้บริการ วิชาการแก่สังคมและชุมชนให้ครอบคลุม ในทุกๆ ด้าน 
และเน้นการประยุกต์องค์ความรู้จากงานวิจัยไปสู่ การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น และสังคมให้มาก
ขึ้น และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ที่เน้นการเป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่ง
ตอบสนองชุมชนท้องถิ่นและสังคมเป็นหลัก พ.ศ. 2556 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และยุทธศาสตร์ ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสภามหาวิทยาลัยและคณะผู้บริหาร  
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คณาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัยใหม่โดยแบ่งหน่วยงานภายในเป็น 6 กลุ่มงาน 1 ศูนย์ ได้แก่ 
กลุ่มงานอ านวยการ กลุ่มงานวิจัย กลุ่มงานมาตรฐานงานวิจัยและประกันคุณภาพกลุ่มงานบริการวิจัยและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี กลุ่มงานสิทธิประโยชน์และจริยธรรมจรรยาบรรณ กลุ่มงานตีพิมพ์เผยแพร่บทความ
งานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ และศูนย์บริการบริการวิชาการ และศูนย์เรียนรู้ 4 ศูนย์ ที่อยู่ภายใต้
กลุ่มงานวิจัย ได้แก่ ศูนย์ศึกษาและขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กและเยาวชน ศูนย์เรียนรู้พัฒนานวัตกรรมและ
หุ่นยนต์ ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ (UBI) และศูนย์รู้เครือข่ายการพัฒนาชุมชนตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจ
พอเพียงสถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรส าหรับรอบปีงบประมาณ 2558– 2561 เพ่ือ
ใช้เป็นแนวทาง ในการบริหารจัดการสถาบันวิจัยและพัฒนาต่อไป 

 

4. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ 
ปรัชญา   
สถาบันวิจัยและพัฒนา ปฏิบัติงานภายใต้ปรัชญา ที่ว่า “วิจัยเด่น เน้นบริการวิชาการ สืบสาน 

ภูมิปัญญา พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” 
วิสัยทัศน์ 
สร้างเครือข่ายการวิจัยให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีใช้วิถีภูมิปัญญา  

พัฒนาและอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมมีความพร้อมวิจัยสู่ประชาคมอาเซียนและสากล 
พันธกิจ 
1. ส่งเสริมและพัฒนาองค์กร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาให้มีศักยภาพ ในการวิจัยที่มี

คุณภาพมาตรฐาน 
2. สนับสนุนการน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น  
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือการวิจัยให้มีความพร้อมวิจัยสู่ประชาคมอาเซียนและสากล  
4. เป็นแหล่งวิทยาการศูนย์เรียนรู้ ให้บริการวิชาการเผยแพร่ถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยี  

ที่มีประสิทธิภาพ  
5. ส่งเสริมการใช้วิถีภูมิปัญญาพัฒนาความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวและอนุรักษ์ธรรมขาติและ

สิ่งแวดล้อม 
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือส่งเสริมบุคลากรให้ท าวิจัยอย่างกว้างขวางทั้งงานวิจัยพื้นฐานและงานวิจัยประยุกต์ 
2. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้ท าวิจัยพัฒนาสถาบันและท้องถิ่น 
3. เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการวิจัยของบุคลากรในมหาวิทยาลัย 
4. เพ่ือเผยแพร่งานวิจัยของบุคลากรในมหาวิทยาลัย 
5. เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างบุคลากรและหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 
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5. ยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2562  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบและกลไกสร้างมาตรฐานการวิจัยขององค์กร อาจารย์ บุคลากร
และนักศึกษาให้มีศักยภาพในการวิจัย 

 เป้าประสงค์ที่ 1.1 เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงานวิจัยสร้างสรรค์ขององค์กร อาจารย์ 
บุคลากร และนักศึกษาให้มีศักยภาพในการวิจัยสร้างสรรค์ 

 กลยุทธ์ที่ 1.1.1 สร้างระบบการบริหารงานวิจัยเพ่ือให้มีมาตรฐาน 
  กลยุทธ์ที่ 1.1.2 ส่งเสริมหน่วยงานในมหาวิทยาลัยจัดท าวิจัยสถาบัน (Research Institute) 

 ตัวช้ีวัด 1. ระบบงานวิจัยที่มีมาตรฐาน 
   2. สถาบันวิจัยและพัฒนาสามารถส่งเสริมให้คณะฯและวิทยาลัยฯ สามารถท าวิจัย
สถาบัน 

 เป้าประสงค์ที่ 1.2 เพ่ือพัฒนาระบบและกลไกสร้างมาตรฐานการวิจัยสร้างสรรค์ขององค์กร 
อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาให้มีศักยภาพในการวิจัยสร้างสรรค์ 

  กลยุทธ์ที่ 1.2.1 สร้างกลไกที่มีมาตรฐานเพ่ือส่งเสริมให้อาจารย์และนักศึกษาสามารถตีพิมพ์
งานวิจัยที่มีคุณภาพ 

  กลยุทธ์ที่ 1.2.2 ส่งเสริมอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาให้มีศักยภาพในการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

 ตัวช้ีวัด  1. งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ระดับชาติและนานาชาติมากขึ้น 
   2. มีกระบวนการและขั้นตอนการวิจัยที่มีมาตรฐาน 

 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและ
ยั่งยืน 

 เป้าประสงค์ที่ 2 เพ่ือส่งเสริมการน าผลการการวิจัยสร้างสรรค์ไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นให้มี
ความเข้มแข็งและยั่งยืน 

 กลยุทธ์ที่ 2.1 ส่งเสริมการน าผลการวิจัยไปพัฒนาท้องถิ่นและจดสิทธิบัตร (Area – based) 
 ตัวช้ีวัด 1. ร้อยละของจ านวนงานวิจัย 
  2. จ านวนเครือข่ายหรือท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนา 

 3. จ านวนสิทธิบัตรมากขึ้น 
 

  ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือการวิจัยให้มีความพร้อมวิจัยสู่ประชาคมอาเซียน
และสากล 

 เป้าประสงค์ที่ 3 เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือการวิจัยสร้างสรรค์ให้มีความพร้อมวิจัยสู่
ประชาคมอาเซียนและสากล 

 กลยุทธ์ที่ 3.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือการวิจัยและบริการทางวิชาการในระดับท้องถิ่น 
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            กลยุทธ์ที่ 3.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือการวิจัยและบริการทางวิชาการระดับประชาคม
อาเซียนและสากล 

 ตัวช้ีวัด 1. จ านวนเครือข่ายเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 
  2. สามารถด าเนินการวิจัยและบริการวิชาการบรรลุเป้าหมาย 
  3. เครือข่ายมีความพึงพอใจมากขึ้นร้อยละ 80 ของจ านวนโครงการ 

 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 เป็นแหล่งวิทยาการศูนย์เรียนรู้ให้บริการวิชาการเผยแพร่ถ่ายทอดองค์
ความรู้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ 

 เป้าประสงค์ที่ 4 เพ่ือเป็นแหล่งวิทยาการศูนย์เรียนรู้ให้บริการวิชาการเผยแพร่ถ่ายทอดองค์
ความรู้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูง 

 กลยุทธ์ที่ 4.1 สร้างและพัฒนาศูนย์เรียนรู้ บูรณาการให้บริการทางวิชาการ การเรียนการสอน
และวิจัยและเผยแพร่ถ่ายทอด 
 กลยุทธ์ที่ 4.2 ส่งเสริมการจัดนิทรรศการจัดการความรู้แนวปฏิบัติที่ดี 

  กลยุทธ์ที่ 4.3 ส่งเสริมการแสวงหาแหล่งทุนจากภายนอก ให้บริการองค์ความรู้และเทคโนโลยี
ที่มีประสิทธิภาพ 

 ตัวช้ีวัด 1. ศูนย์บริการวิชาการและศูนย์การเรียนรู้สามารถให้บริการชุมชน และอาจารย์ 
นักศึกษา ร้อยละ 5 

  2. ความพึงพอใจในการจัดนิทรรศการ อย่างน้อยร้อยละ 80 
  3. มีแนวปฏิบัติที่ดีเพ่ิมมากขึ้นร้อยละ 10 

 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการใช้วิถีภูมิปัญญาการพัฒนาความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 เป้าประสงค์ที่ 5 เพ่ือส่งเสริมการใช้วิถีภูมิปัญญาการพัฒนาความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 กลยุทธ์ที่ 5.1 ส ารวจ ศึกษา และสร้างเครือข่ายวิถีภูมิปัญญา ในมหาวิทยาลัย ชุมชน และ
ท้องถิ่น 
 กลยุทธ์ที่ 5.2 น าวิถีภูมิปัญญาพัฒนาความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ที่ 5.2 น าวิถีภูมิปัญญาเผยแพร่ขยายเครือข่าย 
 ตัวช้ีวัด 1. ร้อยละเครือข่ายวิถีภูมิปัญญา ชุมชน ท้องถิ่น 
  2. อาจารย์ บุคลากรมีค่านิยมร่วมกันในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 3. ความสามารถในการพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวตาม QS Ranking 
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6. โครงสร้างการบริหารงานสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

 
 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

นางสาวณิชากมล  ศรีอาราม 
หัวหน้ากลุ่มงานอ านวยการ 

อาจารย์ ดร.การณุ  พงศ์ศาสตร ์
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสมัพันธ์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์  วิเศษสัตย์
รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สบืสิงห์
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

นางยุพเรศน์ ประทีป ณ ถลาง
เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

นางสาวพรทิวา  สารจันทร์
เจ้าหน้าท่ีการเงินและบญัชี 

นางสาวลัดดา  คุณหงส์
เจ้าหน้าท่ีสถติ ิ

นายประจติร  ประเสริฐสังข์
เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
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7. ข้อมูลแสดงงบประมาณด้านการวิจัย  
      ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนงบประมาณด้านการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ  
           พ.ศ. 2559-2563 
 

 

ข้อมูล 
งบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2559 2560 2561 2562 2563 
จ านวน (บาท) 11,760,000 15,879,500 19,109,500 8,002,800 

 
2,400,000 

 
 
 ตารางที่ 1 แสดงงบประมาณด้านการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 – 2563  
ดังแสดงในภาพที่ 1   

 
 

ภาพที่ 1 แสดงงบประมาณด้านการวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
ด้านงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปี พ.ศ. 2559 - 2563  
 
 8. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  ตามพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จ านวน 2 ด้าน คือ 1) ด้านการวิจัย และ 2) ด้านการบริการวิชาการ  
ซึ่งงบประมาณที่ได้รับดังแสดงในตารางที่ 2 
 
 
 
 

11.76 

15.87 19.10 

8.00 

2.40 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

งบประมาณด้านการวิจยั สถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัราชภฏัรอ้ยเอด็  
จ านวน (ล้านบาท) 
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ตารางท่ี 2 แสดงงบประมาณสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ 2562 

ล าดับ 
  

ประเภทงบประมาณ 
  

รหัสปีงบประมาณ 2562 
งบประมาณที่

ได้รับ 
รหัส ชื่องบประมาณ จัดสรร (บาท) 

1. งบประมาณแผ่นดิน 2.2.1.5 พัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา 240,000 

2. 
 

 

งบประมาณแผ่นดิน 
 
 

3.1.1.7 
 
 

โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้าน
สิ่งแวดล้อมเพ่ือบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

493,850 
 
 

3. 
 
 

งบประมาณแผ่นดิน 
 
 

4.1.1.1-
4.1.1.14 

 

เงินอุดหนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือ
สร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ 
จ านวน 14 โครงการ 

8,002,800 
 
 

4. 
 

งบประมาณแผ่นดิน 
 

5.1.1.1 
 

โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ
ทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 

5,000,000 
 

5. 
 

งบประมาณบ ารุง
การศึกษา 

2.2.2.4 
 

พัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

63,000 
 

8. 
 

งบประมาณบ ารุง
การศึกษา 

2.4.1.1 
 

ค่าใช้จ่ายในการบริการวิชาการ 
 

100,000 
 

9. 
 

งบประมาณบ ารุง
การศึกษา 

3.1.1.1 
 

อุดหนุนพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรม 
 

200,000 
 

      รวม 14,099,650 
 

ที่มา : เอกสารจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
หมายเหตุ :  1. งบประมาณแผ่นดิน ได้รับจัดสรร จ านวนเงิน 13,736,650 บาท  
   2. งบประมาณบ ารุงการศึกษาได้รับจัดสรร จ านวนเงิน 363,000 บาท 
 
ตารางท่ี 3 แสดงจ านวนงบประมาณด้านการวิจัยและด้านการบริการวิชาการ งบประมาณแผ่นดิน  
     และงบประมาณรายได้ 

แหล่งทุน งบประมาณแผ่นดิน (บาท) งบประมาณรายได้ (บาท) 
1) ด้านการวิจัย      8,002,800   200,000 
2) ด้านการบริการวิชาการ  5,493,850   100,000 

รวม 13,496,650   300,000 
  



9 
 

จากตารางที่ 3 แสดงข้อมูลจ านวนงบประมาณด้านการวิจัยและด้านการบริการวิชาการ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจ าปีงบประมาณ 25 62 โดยแยกเป็น
งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณรายได้ ดังภาพที่ 2 

 
 

ภาพที่ 2 แสดงงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณรายได้ ด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  
 
ตารางท่ี 4 แสดงจ านวนโครงการวิจัยและงบประมาณจากแหล่งทุนภายใน และแหล่งทุนภายนอก 

แหล่งทุน จ านวนโครงการ งบประมาณ (บาท) 
1) แหล่งทุนภายนอก - - 
2) แหล่งทุนภายใน 14 8,002,800 

รวม 14 8,002,800 
 

9. ทุนอุดหนุนการวิจัย 
  ในปีงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้รับจัดสรรงบประมาณจากแหล่งทุน
ภายใน การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการสร้างองค์ความรู้พ้ืนฐานของประเทศ รวมจ านวน 14 โครงการ 
รวมจ านวนทั้งสิ้น 8,002,800 บาท ดังตารางที ่5 
 
ตารางที่ 5 แสดงข้อมูลจ านวนโครงการวิจัยและงบประมาณสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายใน 
             ประจ าปีงบประมาณ 2562 

การจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย จ านวนโครงการ งบประมาณ (บาท) 
โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการสร้างองค์ความรู้
พ้ืนฐานของประเทศ 

14 
 

8,002,800 
 

รวม 14 8,002,800 
 

ด้านการวิจยั      ด้านการบริการวิชาการ รวม 

8,002,800 

5,493,850 

13,496,650 

200,000 100,000 300,000 

งบประมาณด้านการวิจยัและด้านการบริการวิชาการ  

งบประมาณแผน่ดนิ (บาท) งบประมาณรายได ้(บาท) 
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                                                    สว่นที่ 2  
                                        กิจกรรมในรอบปีงบประมาณ 2562 
   1. กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย  

         ระหว่าง 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
ได้ด าเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย  ประจ าปีงบประมาณ 2562 รายละเอียดดังนี้ 
         1.1 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดกิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ และกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย ดังต่อไปนี้  
   

          1. การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ICET III The 3nd National 
and International Conference on Education and Technology  ICET III : Innovative Local Development  
          จัดเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์  โดยบัณฑิตวิทยาลัย
ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์  
การเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัยเพ่ือก่อให้เกิดองค์ความรู้ในการน าไปสู่การประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนา
ประเทศต่อไป โดยมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ นักวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและ
เอกชนทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมน าเสนอผลงาน จ านวน 111 คน มีจ านวนบทความเข้าร่วมน าเสนอ
ผลงานระดับชาติ คิดเป็นร้อยละ 81.98 และระดับนานาชาติคิดเป็นร้อยละ 18.02 
 

 
 
 
 

 
          

           2. การเป็นเจ้าภาพร่วมการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ประจ าปี 2562 จ านวน 3 ครั้ง ดังนี้  
             1) การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 5 ประจ าปี 2562 “วิจัยและนวัตกรรม
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 18 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

 
 

 
 
 
 

 
             

             2) การประชุมวิชาการระดับชาติศรโคตรบูรณ์ศึกษา ครั้งที่ 1 “สายน้ าโขงกับงานวัฒนธรรมศึกษา
เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น” เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมพนมศิลป์ คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 
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            3) การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 “วิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่นที่ยั่งยืน” (The 3nd National Research Conference – CPRU 2019 : Sustainable Local 
Development through Research and Innovation) เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมใหญ่ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
          

             3. โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2562   
             จัดเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 
ธันวาคม 2550เพ่ือส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยด้านการพัฒนาท้องถิ่น โดยอาจารย์ศิลป์ชัย นิลกรณ์ วิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญจาก ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  ซึ่งมีคณาจารย์ นักวิจัยจากทุกคณะเข้าร่วม
โครงการ จ านวน 80 คน   
 
 
 
 
 

 

            4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์           
             จัดเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม EDU 206 คณะครุศาสตร์ เพ่ือให้นักวิจัยได้มีความรู้ 
ความเข้าใจหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกหลักจริยธรรมการวิจัย และ 
มีประสิทธิภาพ และสามารถน าไปปรับใช้กับในแต่ละโครงการได้อย่างเหมาะสม โดยผศ.ดร.วิรัช วงศ์ภินันท์
วัฒนา และอาจารย์ ดร.ชนกฤทัย ชื่นอารมณ์ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมีคณาจารย์ นักวิจัยและบุคลากร
สนใจเข้าร่วมโครงการ จ านวน 74 คน 
 
 
 
 
 
 
         
 

            5. โครงการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการโดยการบริการรับใช้สังคม กิจกรรมการพัฒนาผลงาน
ตีพิมพ์และการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ  
            จัดเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
5 ธันวาคม 2550 เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาผลงานตีพิมพ์ การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนการสอน 
และการวิจัยสู่มาตรฐานสากล วิทยากร ได้แก่ ศ.ดร.อลงกต แทนออมทอง และรศ.ดร.ประสาท เนืองเฉลิม  
มีคณาจารย์ นักวิจัยจากทุกคณะเข้าร่วมโครงการ จ านวน 80 คน 
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             6. โครงการจัดนิทรรศการและแสดงผลงานวิจัยและงานบริการวิชาการ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5”         
             จัดเมื่อวันที่ 2-5 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยการน าเอาผลงานวิจัยของ
นักวิจัยที่ได้ด าเนินการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเผยแพร่ ในภาคนิทรรศการ หัวข้อ การพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 
5 ผลงาน ได้แก่ 1) ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการใช้ประโยชน์ของป่าในพ้ืนที่ป่าชุมชนดงหัน ต าบลท่าม่วง อ าเภอ 
เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 2) พืชสมุนไพรพ้ืนบ้านและการเสื่อมถอยขององค์ความรู้ของกลุ่มชาติพันธุ์ไทลาวใน
จังหวัดร้อยเอ็ด โดย ผศ.ดร.เอ้ือมพร จันทร์สองดวง 3) พืชสมุนไพรส าหรับสตรีหลังคลอดของกลุ่มชาติพันธุ์ไท
ลาว และกลุ่มชาติพันธุ์ภูไทในจังหวัดร้อยเอ็ด โดยผศ.ดร.เอ้ือมพร จันทร์สองดวง 4)ผลการใช้นวัตกรรมชา
รางจืดร่วมกับการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันสารเคมีก าจัดศัตรูพืชเพ่ือลดสารเคมีในเลือดในเกษตรกร 
อ าเภอเสลภูมิ ต าบลพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยผศ.อรุณรัตน์ ปัญจะ กลิ่นเกษร และ 5) การพัฒนาและ
ยกระดับการผลิตสบู่สมุนไพร และสารสกัดธรรมชาติเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับชุมชน ต าบลท่าม่วง อ าเภอเสลภูมิ 
และต าบลชุมพร อ าเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด โดย ผศ.ดร.กนกกรณ ์ ศิริทิพย์ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

         

            7. โครงการมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจ าปี 2562 (Regional Research Expo 2019)                 
            จัดเมื่อวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2562 และวันที่ 1 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  
โดยน านักวิจัยเข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานการวิจัยภายใต้แนวคิดหลัก  “งานวิจัยสร้างสรรค์สู่เชิง
พาณิชย์” เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนนักวิจัยในสาขาวิชาการต่างๆ ได้มีโอกาสน าเสนอผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ
ต่อผู้สนใจและผู้ใช้ประโยชน์ทั้งในระดับชุมชน องค์กร พาณิชย์/อุตสาหกรรม จ านวน 5 เรื่อง ประกอบด้วย  
1) การขยายพันธุ์และการเก็บรักษาพันธุ์กล้วยไม้ป่ากะเรกะร่อนกล้วยไม้ป่าใกล้สูญพันธุ์ในกลุ่มป่าชุมชน  
โดย ดร.จตุพร หงส์ทองค า และอาจารย์รชยา พรมวงศ์ 2) การยกระดับมาตรฐานการย้อมผ้า ด้วยสีธรรมชาติ 
ต าบลท่าม่วง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดย ผศ.ดร.กนกกรณ์ ศิริทิพย์ 3) การศึกษาศิลปะภาพพิมพ์
เทคนิคเพลทแม่พิมพ์เจลลาตินด้วยการใช้สีธรรมชาติในท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดย อาจารย์
รชต อินทร์ชา 4) ความหลากหลายทางชีวภาพระดับชนิดของไม้ต้นและการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรจาก
ชุมชนไทลาว ในเขตป่าอนุรักษ์ วัดป่าพรหมประทาน บ้านน้ าค า ต าบลโนนชัยศรี อ าเภอโพนทอง จังหวัด
ร้อยเอ็ดโดย ผศ.ดร.เอ้ือมพร จันทร์สองดวง 5) การพัฒนารูปแบบการอนุรักษ์ป่าไม้ กรณีศึกษา : ป่าดงหันบ้าน
ท่าม่วง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยใช้กระบวนการทางสิ่งแวดล้อมศึกษา โดย ผศ.ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ 
และคณะ 
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                 8. โครงการจัดนิทรรศการและแสดงผลงานวิจัยและงานบริการวิชาการ (Thailand  Research 
Expo 2019) จัดเมื่อวันที่ 7-10 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็น
เตอร์เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยน านักวิจัยเข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานการวิจัยเพ่ือพัฒนาประเทศสู่
ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนนักวิจัยในสาขาวิชาการต่างๆ ได้มีโอกาสน าเสนอ
ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพต่อผู้สนใจและผู้ใช้ประโยชน์ทั้งในระดับชุมชน องค์กร พาณิชย์/อุตสาหกรรมได้   
จ านวน 5 เรื่อง ประกอบด้วย 1) ผลของสายพันธุ์ข้าวพ้ืนเมืองหมู่บ้านท่าม่วง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
ต่อการเจริญของดอกเห็ดถ่ังเช่าสีทอง โดย ผศ.ดร.สุรชัย รัตนสุข 2) การพัฒนารูปแบบการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ของประชาชนในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดเพ่ือลดภาวะโลกร้อน โดย  ผศ.ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ 3) การรวบรวมข้อมูล
ภูมิปัญญากลุ่มชาติพันธุ์เพ่ือการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ยางนาตามภูมิปัญญาอีสาน โดย  ผศ.ดร.ชัญญรินทร์ 
สมพร 4) บิวตี้ฟลูโรสเซล (ผลิตภัณฑ์ความงามจากกระเจี๊ยบ) โดย ผศ.ดร.กนกกรณ์ ศิริทิพย์ 5) ความ
หลากหลายทางชีวภาพระดับชนิดและการใช้ประโยชน์ของไม้ต้นในเขตป่าชุมชนโคกกุง โดยผศ.ดร.เอ้ือมพร 
จันทร์สองดวง 
 

 
 
 
 
 
 
 

      1.2 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีการสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจน 
ยกย่องอาจารย์และนักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่น ดังต่อไปนี้ 
 

        1. การสนับสนุนค่าใช้จ่าย ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง หลักเกณฑ์การให้รางวัล
การเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ พ.ศ. 2556  ในรอบงบประมาณปี 2562 ได้ด าเนินการสนับสนุน 
เป็นจ านวนเงิน 144,000.00 บาท 
 
         2. การเผยแพร่ภาพนักวิจัย และผลงานของนักวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในและ
ต่างประเทศบนเว็ปไซด์  สถาบันวิจัยและพัฒนา http://www.research.reru.ac.th 
 

  
 

 
 
 

http://www.research.reru.ac.th/
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               3. การมอบเกียรติบัตรยกย่องและเชิดชูเกียรตินักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์  จ านวน 76 คน ได้แก่  
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จ านวน 12 คน คณะครุศาสตร์ จ านวน 28 คน บัณฑิตวิทยาลัย จ านวน  
5 คน คณะนิติรัฐศาสตร์ จ านวน 9 คน คณะพยาบาลศาสตร์ จ านวน 5 คน คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 
จ านวน 15 คน และเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 2 คน  
 

 
 
 
 
 
 
 
         4. ยกย่อง เชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น โดยการแสดงผลงานวิจัยและเข้ารับรางวัลนักวิจัยดีเด่น 
ประจ าปี 2561 เนื่องในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 5”ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ ประเสริฐสังข์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         5. การมอบโล่ และเกียรติบัตรส าหรับนักวิจัยที่ด าเนินการวิจัยและมีผลงานวิจัยที่สามารถน ามาใช้
ประโยชน์ได้ ประจ าปี 2561 เนื่องในงานประชุมคณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  
วันที่ 12 ธันวาคม 2561 จ านวน 3 ท่าน คือ 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์ภารัตน์ ไชยชนะแสง คณะพยาบาลศาสตร์  
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญช่วง ศรีธรราษฎร์ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี และ 3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.จิราพร บาริศรี คณะนิติรัฐศาสตร์ 
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                  6. การมอบโล่ และเกียรติบัตรรางวัลนักวิจัยดีเด่น นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น สาขามนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ ประจ าปี 2561 และรางวัล Presidential Awards ในโอกาสครบรอบ 
20 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  โดยมอบรางวัลในงานการประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
และนานาชาติ ICET III “The 3nd National and International Conference on Education and 
Technology  ICET III : Innovative Local Development” วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุม  
60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ดังนี้ 
          1. รางวัลนักวิจัยดีเด่น จ านวน 2 รางวัล ได้แก่ 1) ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คือ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.เอ้ือมพร จันทร์สองดวง คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  2) ด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ คือ อาจารย์อนันตศักดิ์ พลแก้วเกษ คณะครุศาสตร์ 
         2. รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น จ านวน 1 รางวัล ได้แก่ 1) ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
คือ อาจารย์สันติ ทิพนา คณะครุศาสตร์ 
         3. รางวัล Presidential Awards จ านวน 3 รางวัล ได้แก่ 1) ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย รัตนสุข คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  2) ด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ คือ 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาใจ หมื่นไธสง คณะนิติรัฐศาสตร์ 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
บุญช่วง ศรีธรราษฎร์ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 
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          7. การรวบรวมผลงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2555-2561  
ของอาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ทั้งด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ และด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 120 เรื่อง โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือหาข้อสรุปความรู้รวมที่ได้จากการวิจัยที่
ได้ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่องของอาจารย์ ท าให้สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้สอดคล้องกับลักษณะ
ของปัญหา หรือลักษณะของกลุ่มเป้าหมายที่มีความแตกต่างกันเพ่ือให้เกิดผลงานทางวิชาการที่มีคุณค่าและ
สามารถน าไปต่อยอดความรู้ทางการวิจัยได้ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
  
 
     
 
 
 

2. กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการแก่สังคม 

         ระหว่าง 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
ได้ด าเนินกิจกรรมทีส่่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการแก่สังคม ประจ าปีงบประมาณ 2562 รายละเอียด
ดังนี้ 

          2.1 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ร่วมกับส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างเครือข่ายการเรียนรู้
ด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ ลดงบประมาณเพ่ือการจัดการขยะมูลฝอยและการแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นผลมาจากขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลต่างๆ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน 
และประชาชน ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมถิ่นเกิด และบูรณาการความร่วมมือในการจัดการสิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ดังต่อไปนี้ 
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            กิจกรรมที่ 1 การสังเคราะห์และถอดบทเรียนการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่น       
             กิจกรรม 1.1 การสังเคราะห์และถอดบทเรียนด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ
ชุมชนท้องถิ่น 
             จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 และวันที่ 28 มกราคม 2562 โดยได้ด าเนินการสังเคราะห์และ
ถอดบทเรียนเกี่ยวกับประเด็นการจัดการขยะในชุมชม ต าบลท่าม่วง และต าบลเกาะแก้ว อ าเภอเสลภูมิ 
จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งมีประชาชนทั้ง 2 ชุมชน เข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 88 ของกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 

             กิจกรรม 1.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่น 
             จัดเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประดับดาว โรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้น อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด 
จังหวัดร้อยเอ็ด โดยได้ด าเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่น  
โดยนางสาวณัฐอร ลือขุนทด นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการพิเศษ และคณะจากส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด  เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายการบริหารจัดการขยะและ
สถานการณ์ปัจจุบัน ขยะและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทางเลือกการจัดการขยะรีไซเคิลและขยะ
อินทรีย์ และการวางผังชุมชนและ เส้นทางขยะในพื้นที่เป้าหมาย ซึ่งมผีู้เข้าร่วมโครงการ จากองค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเครือข่าย จ านวน 11 แห่ง (ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยงาน) และมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับ
พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 86.60 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความพึงพอใจในวิทยากรมากที่สุด 
รองลงมาคือ ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ การจัดโครงการ และการบริการ ตามล าดับ 
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          กิจกรรมที่ 2 การยกระดับบุคลากรผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่น   
          กิจกรรม 2.1 การศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบการการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่น   
          จัดเมื่อวันที่ 6-8 มีนาคม พ.ศ. 2562 โดยได้ด าเนินการศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบการการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่น ณ ชุมชนบ้านสวายเจริญ ต าบลห้วยราช อ าเภอ
ห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ชุมชนบ้านหนองโพรง ต าบลอิสาณ อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ และชุมชนบ้านสวัสดี 
ต าบลกลันทา อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการ จากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเครือข่าย 
จ านวน 11 แห่ง (ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยงาน) และมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมาก คิดเป็น 
ร้อยละ 88.60 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความพึงพอใจในด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วม
โครงการมากที่สุด รองลงมาคือ สถานที่ศึกษาดูงาน วิทยากรการบริการ และการจัดโครงการ ตามล าดับ   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
    กิจกรรมที่ 3 การจัดการความรู้และแนวทางปฏิบัติที่ดีด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  
         กิจกรรม 3.1 การประกวดการบริหารจั+ดการขยะในชุมชน 
         จัดเมื่อวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประดับเงิน โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น  จังหวัดร้อยเอ็ด  
โดยได้ด าเนินการประกวดคัดเลือกชุมชนที่มีการบริหารจัดการขยะภายในชุมชนที่ดี มีประสิทธิภาพ  
ลดงบประมาณเพ่ือการจัดการขยะมูลฝอยและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นผลมาจากขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูลต่างๆ มีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ประชาชนในเขตพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 12 ชุมชน  
คิดเป็นร้อยละ 100 และมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 90.40 ผลการประกวด
การบริหารจัดการขยะในชุมชน พบว่า  
         1. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ บ้านประชาชื่น ต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด บ้านค้อ
ใหญ่ ต าบลค้อใหญ่ อ าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด และบ้านนากระตึบ ต าบลท่าม่วง อ าเภอเกษตรวิสัย 
จังหวัดร้อยเอ็ด  
        2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ บ้านท่านคร ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด  
บ้านสิงห์ไคล ต าบลหนองแวง อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด และบ้านเหล่าไพรงาม ต าบลเกาะแก้ว 
อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
       3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 บ้านกุดก่วง ต าบลวังสามัคคี อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 
บ้านหนองช้าง ต าบลหนองแวง อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด และบ้านกลาง  ต าบลค้อใหญ่  อ าเภอ  
พนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 
       4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 บ้านตลาดค้อ ต าบลเกาะแก้ว อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  
บ้านเหล่าแขม ต าบลเกาะแก้ว อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด และบ้านดงสว่าง ต าบลเกาะแก้ว อ าเภอเสลภูมิ 
จังหวัดร้อยเอ็ด 
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2.2 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
จัดโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์  
       กิจกรรมที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบันของผลผลิตและสินค้าแปรรูปจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์พื้นที่
จังหวัดร้อยเอ็ด 
       1.1 ศึกษาข้อมูลการผลิตและการแปรรูปจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์พื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดในเขตพื้นที่
ทุ่งกุลาร้องไห ้
             จัดเมื่อวันที่ 24-25 ธันวาคม 2561 โดยได้ด าเนินการลงพ้ืนที่ส านักงานเกษตรอ าเภอแต่ละอ าเภอ 
เพ่ือชี้แจงรายละเอียดการจัดกิจกรรมและการก าหนดกลุ่มเป้าหมายของแต่ละอ าเภอ โดยส านักงานเกษตร
อ าเภอเป็นผู้ก าหนด สรุปผลการด าเนินการการลงพ้ืนที่ส านักงานเกษตรอ าเภอ เพ่ือชี้แจงรายละเอียดการจัด
กิจกรรมและการก าหนดกลุ่มเป้าหมายของแต่ละอ าเภอ ดังนี้ 
 1. เกษตรอ าเภอท้ัง 6 อ าเภอ ร่วมเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการโครงการ ดังค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด ที่ 0068 /2561 
 2. กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ เกษตรอ าเภอแต่ละแห่งเป็นผู้ก าหนดเอง ท าให้ได้กลุ่มเป้าหมาย
ที่ตรงตามความต้องการของท้องถิ่น 
          3. มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายในการด าเนินงานภายใต้โครงการในทุกกิจกรรม จ านวน 12 กลุ่ม 
 
 
 
 
 
 
 
      1.2 การลงพื้นที่ศึกษาสภาพปัจจุบันของผลผลิตและสินค้าแปรรูปจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์พื้นที่
จังหวัดร้อยเอ็ดพื้นที่ อ าเภอเกษตรวิสัยปทุมรัตต์ อ าเภอสุวรรณภูมิ อ าเภอพนมไพร อ าเภอโพนทราย และ
อ าเภอหนองฮี   
            จัดเมื่อวันที่ 8-10 มกราคม 2562 โดยได้ด าเนินการลงพ้ืนที่ศึกษาสภาพปัจจุบันของผลผลิตและ
สินค้าแปรรูปจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์พ้ืนที่ อ าเภอเกษตรวิสัยปทุมรัตต์ อ าเภอสุวรรณภูมิ อ าเภอพนมไพร 
อ าเภอโพนทราย และอ าเภอหนองฮี  โดยการสัมภาษณ์ ประธานกลุ่มและสมาชิกกลุ่ม 2 ประเด็น คือ  
1. สภาพปัจจุบันของผลผลิต 2. สภาพปัจจุบันของผลิตภัณฑ์ และการประชุมระดมความคิดเห็นสภาพ
ปัจจุบันของผลผลิตและสินค้าแปรรูปจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์    
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     กิจกรรมที ่1.3 การประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพบริบทด้านการผลิตและการแปรรูปข้าว
หอมมะลิอินทรีย์และปัญหาและอุปสรรคด้านการผลิตและการแปรรูปข้าวหอมมะลิอินทรีย์  
              จัดเมื่อวันที่ 16-31 มกราคม 2562 โดย ได้ประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพบริบทด้าน
การผลิตและการแปรรูปข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ปัญหาและอุปสรรคด้านการผลิตและการแปรรูปข้าวหอมมะลิ
อินทรีย์ของกลุ่มเกษตรกร และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในอ าเภอเกษตรวิสัย อ าเภอปทุมรัตต์ อ าเภอสุวรรณภูมิ 
อ าเภอพนมไพร อ าเภอโพนทราย และอ าเภอหนองฮี  จังหวัดร้อยเอ็ด 
 
 
 
 

    กิจกรรมที่ 2 สนับสนุนการยกระดับการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ตามมาตรฐานเพื่อการแข่งขัน         
    กิจกรรมที่ 2.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการในการยกระดับการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ตามมาตรฐาน
รบัรองและสร้างเครือข่ายการพัฒนา   
         จัดเมื่อวันที่ 3-4 เมษายน 2562 ณ ห้องประดับฟ้า และห้องประดับดาว โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น 
จังหวัดร้อยเอ็ด สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับการ
ผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ตามมาตรฐานรับรองและสร้างเครือข่ายการพัฒนา วิทยากร ได้แก่ นางสุกัลยา  
รัตนศรีวงษ์ เจ้าพนักงานการเกษตรระดับช านาญงาน จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรร้อยเอ็ด จังหวัด
ร้อยเอ็ด และดร.รณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล ผู้จัดการสหกรณ์เกษตรอินทรีย์ร้อยเอ็ด จ ากัด กลุ่มเป้าหมายที่เข้า
ร่วมโครงการ ได้แก่ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิ อ าเภอเกษตรวิสัย อ าเภอโพนทราย อ าเภอปทุมรัตต์  
อ าเภอสุวรรณภูมิ อ าเภอหนองฮี และอ าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวนรวมทั้งสิ้น 391 คน คิดเป็น  
ร้อยละ 97.75 และมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 86.60 เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ความพึงพอใจในวิทยากรมากที่สุด  รองลงมาคือ ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ  
ความพึงพอใจในบริการ ความพึงพอใจในการจัดโครงการ ตามล าดับ 
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กิจกรรมที่ 2 สนับสนุนการยกระดับการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ตามมาตรฐานเพื่อการแข่งขัน         
        กิจกรรมที่ 2.2 ศึกษาดูงานด้านการผลิตและการตลาดข้าวหอมมะลิอินทรีย์ 
            ระหว่างวันที่ 8-10 เมษายน พ.ศ. 2562 และระหว่างวันที่ 23-25 เมษายน พ.ศ. 2562 สถาบันวิจัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด น าเกษตรกร และกลุ่มวิสาหกิจในเขตพ้ืนที่อ าเภอเกษตรวิสัย อ าเภอ
โพนทราย อ าเภอปทุมรัตต์  อ าเภอสุวรรณภูมิ อ าเภอหนองฮี และอ าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าศึกษา
ดูงานด้านการผลิตและการตลาดข้าวหอมมะลิอินทรีย์  ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ศูนย์ข้าวชุมชนบ้าน  
อุ่มแสง (เกษตรทิพย์) ต าบลดู่ อ าเภอราศีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
การเกษตร ต าบลนาหนองไผ่ อ าเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ และศูนย์เรียนรู้การเกษตรอทิตยาทร ซแรย์
อทิตยา อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ พบว่า กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ จ านวนรวมทั้งสิ้น 160 คน 
คิดเป็นร้อยละ 93.00 และมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 85.60 เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ความพึงพอใจในวิทยากรมากที่สุด รองลงมาคือ ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วม
โครงการ ความพึงพอใจในบริการ ความพึงพอใจในการจัดโครงการ ตามล าดับ 
 

 
 

           
         กิจกรรมที่  2 .3  ร่ วมจัดนิทรรศการแสดงผลิตภัณฑ์จากข้ าวหอมมะลิทุ่ งกุ ลาร้ องไห้  
ณ ลาน R-Square โรบินสัน จังหวัดสุรินทร์ 
         วันที่ 27-28 เมษายน 2562 ณ ลาน R-SQUARE โรบินสันสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  ผู้อ านวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 5 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ และมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมกิจกรรมการเสวนา 
ในหัวข้อ การยกระดับกลุ่มผู้ผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานสินค้าเกษตรอย่างครบวงจร  กับ
ตัวแทนเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ และร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลิตภัณฑ์จากข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ 
ภายใต้งานแสดงผลิตภัณฑ์จากข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ โดยนิทรรศการได้จัดแสดงผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชา
ใบข้าวหอมมะลิ ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพบ้านเหม้า ต าบลสระคู  อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นการส่งเสริมและเชื่อมประสานช่องทางการตลาดของผลิตภัณฑ์จากข้าวหอมมะลิ ให้กับ
เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย 
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      กิจกรรมที่ 3 สนับสนุนและส่งเสริมด้านการตลาดของผลผลิตและสินค้าแปรรูปจากข้าวหอมมะลิ
อินทรีย์ 
      กิจกรรมที่ 3.1 การประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อจัดท าแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าข้าว
หอมมะลิอินทรีย์พ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ดในเขตพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ 
          จัดเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2562 โดยได้ประชุมระดมความคิดเห็นเพ่ือ
จัดท าแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าข้าวหอมมะลิอินทรีย์พ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ดในเขตพ้ืนที่ทุ่งกุลา
ร้องไห้ ร่วมกับกลุ่มเกษตรกร และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในอ าเภอเกษตรวิสัย อ าเภอปทุมรัตต์ อ าเภอสุวรรณภูมิ 
อ าเภอพนมไพร อ าเภอโพนทราย และอ าเภอหนองฮี  จังหวัดร้อยเอ็ด ท าให้ได้ข้อมูลด้านการผลิตและแปรรูป
ข้าวหอมมะลิเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาทั้งด้านการผลิตและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ส่งผลให้สามารถก าหนดแนว
ทางการยกระดับและการพัฒนาผลผลิตและสินค้าแปรรูปจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับพ้ืนที ่

 
 
 
 
 
 
 
         กิจกรรมที่ 3.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับการพัฒนาการแปรรูปสินค้าจากข้าวหอมมะลิ
อินทรีย ์
         จัดเมื่อวันที่ 12-13 มิถุนายน 2562 ณ ห้องโพนทอง โรงแรมวันโอวันแกรนด์ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 
โดยได้อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความหมายของเครื่องหมาย อย. และความส าคัญ ขั้นตอนการขอเครื่องหมาย 
อย. หลักฐานส าคัญส าหรับขอรับหนังสือรับรอง อย. การยกระดับการพัฒนาการแปรรูปสินค้าจากข้าวหอม
มะลิ การแปรรูปข้าวหอมมะลิอินทรีย์ เป็นผลิตภัณฑ์แป้ง และผลิตภัณฑ์เส้นก๋วยจั๊บ เพ่ือการจ าหน่าย และ
การตลาด วิทยากร ได้แก่ เภสัชกรธีราวุฒิ มีช านาญ เภสัชกรช านาญการ จากส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
ร้อยเอ็ด และนางสุมนฑา เหล่าชัย จากอารยะฟาร์ม กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ เกษตรกรผู้ปลูก
ข้าวหอมมะลิ อ าเภอเกษตรวิสัย อ าเภอโพนทราย อ าเภอปทุมรัตต์  อ าเภอสุวรรณภูมิ อ าเภอหนองฮี และ
อ าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวนรวมทั้งสิ้น 384 คน คิดเป็นร้อยละ 96.00 และมีค่าเฉลี่ยความ 
พึงพอใจเรื่องการแปรรูปข้าวหอมมะลิอินทรีย์ อยู่ในระดับพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 86.60 และเรื่องการขอ
เครื่องหมาย อย. มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 89.60  
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           กิจกรรมที่ 3.3 ศึกษาดูงานด้านการแปรรูปสินค้าจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์และการตลาด 
            จัดเมื่อวันที่ 18-20 มิถุนายน  2562 และวันที่ 25-27 มิถุนายน 2562 โดยได้ด าเนินการน ากลุ่ม
เกษตรกรเป้าหมายเข้าศึกษาดูงานด้านการแปรรูปสินค้าจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์และการตลาด ณ กลุ่ม
วิสาหกิจผลิตข้าวฮางบ้านสุขส าราญ ต าบลฝั่งแดง อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู และศูนย์การเรียนรู้
การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต าบลเชียงเพ็ง อ าเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี  มีกลุ่มเป้าหมายที่
เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิ อ าเภอเกษตรวิสัย อ าเภอโพนทราย อ าเภอปทุมรัตต์  
อ าเภอสุวรรณภูมิ อ าเภอหนองฮี และอ าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวนรวมทั้งสิ้น 166 คน คิดเป็น  
ร้อยละ 96.50 และมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 84.60 เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ความพึงพอใจในวิทยากร  รองลงมาคือประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ ความพึงพอใจ
ในบริการ และความพึงพอใจในการจัดโครงการ ตามล าดับ 
 
 
 
 

 
 
 
 

        กิจกรรมที่ 4 สนับสนุนและส่งเสริมด้านการตลาดของผลผลิตและสินค้าแปรรูปจากข้าวหอมมะลิ
อินทรีย์ 
       กิจกรรมที่ 4.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ต้นทุนและการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับ
สินค้า             
          จัดเมื่อวันที่ 18-19 กรกฎาคม  2562 ณ ห้องประดับเพชร และห้องประดับพลอย โรงแรมเพชรรัชต์
การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด โดยอบรมให้ความรู้การวิเคราะห์ต้นทุนและเทคนิคการก าหนดราคาเพ่ือการแข่งขัน
ทางการตลาด การวิเคราะห์ต้นทุนและเทคนิคการก าหนดราคาผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากข้าวหอมมะลิ
อินทรีย์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าแปรรูปจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์เพ่ือสร้างความได้เปรียบทางการตลาด  
การเลือกช่องทางในการจัดจ าหน่ายและการกระจายสินค้าแปรรูปจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์  วิทยากร ได้แก่
อาจารย์ลลิตา  พิมทา และอาจารย์อินทร์ อินอุ่นโชติ อาจารย์สาขาวิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิ อ าเภอ
เกษตรวิสัย อ าเภอโพนทราย อ าเภอปทุมรัตต์  อ าเภอสุวรรณภูมิ อ าเภอหนองฮี และอ าเภอพนมไพร จังหวัด
ร้อยเอ็ด จ านวนรวมทั้งสิ้น 391 คน คิดเป็นร้อยละ 97.75 ผู้เข้าร่วมมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจการอบรมเรื่อง
การวิเคราะห์ต้นทุนอยู่ในระดับพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 85.80 และเรื่อง การออกแบบผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 83.60  
 
 
 



24 
 

       กิจกรรมที่ 4.2 การตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลผลิตและผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิอินทรีย์เพื่อยกระดับ 
สู่มาตรฐาน 
            เมื่อวันที่ 23-24 กรกฎาคม  2562 ได้ด าเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลผลิตและผลิตภัณฑ์ข้าว
หอมมะลิอินทรีย์เพ่ือยกระดับสู่มาตรฐาน เพ่ือยกระดับและพัฒนาการแปรรูปสินค้าจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์
และสร้างมูลค่าเพ่ิมจากวัตถุดิบทางการเกษตรให้เป็นสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีคุณภาพ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค 
ส่งผลให้เกษตรกร/กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสามารถจ าหน่ายสินค้าได้เพ่ิมขึ้นและมีรายได้ที่มั่นคง โดยส่งตัวอย่าง
เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิของกลุ่มเกษตรกร และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจ านวน 36 ตัวอย่าง ทดสอบคุณภาพ
ทางด้านกายภาพ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด และ ส่งตัวอย่างข้าวสาร จ านวน  12 ตัวอย่าง  ตรวจ
วิเคราะห์โลหะหนัก ได้แก่ Mercury (ปรอท) Lead (ตะกั่ว) Tin (ดีบุก) Zinc (สังกะสี) และ Copper 
(ทองแดง) ผลิตภัณฑ์แป้งข้าวหอมมะลิ และชาใบข้าวหอมมะลิ ตรวจวิเคราะห์ทางเคมี ฉลากโภชนาการ THAI  
ได้แก่ Energy from Fat,  Saturated Fat, Cholesterol, Dietary Fiber, Sugars Vitamin A, Vitamin 
B1,  Vitamin B2, Sodium (Na) , Calcium (Ca) ,Iron (Fe) ณ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) 
จ ากัด (สาขาขอนแก่น) 
 

 
 
 
 
 
 
 
       กิจกรรมที่ 5 เผยแพร่องค์ความรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปข้าวหอมมะลิสู่ชุมชน 
       กิจกรรมที่ 5.1 การประชุมเชิงวิชาการและการแสดงผลงานข้าวหอมมะลิอินทรีย์ทุ่งกุลาร้องไห้
จังหวัดร้อยเอ็ด 
       จัดเมื่อวันที่ 22-23 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประดับเดือน และห้องประดับดาว โรงแรมเพชรรัชต์ 
การ์เด้น โดยมีวัตถุประสงค์เผยแพร่องค์ความรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปข้าวหอมมะลิสู่ชุมชน 
สนับสนุนการออกร้าน/การจัดแสดงสินค้า และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่าย โดยมีนายด ารงค์  สิริวิชย 
อ่ิมวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ภายในงานมีการบรรยาย
พิเศษจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ การเสวนา การสาธิตการท าผลิตภัณฑ์จากข้าวหอมมะลิอินทรีย์ และการจัด
นิทรรศการแสดงผลงานข้าวหอมมะลิ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย เกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิ 
อ าเภอเกษตรวิสัย อ าเภอโพนทราย อ าเภอปทุมรัตต์  อ าเภอสุวรรณภูมิ อ าเภอหนองฮี อ าเภอพนมไพร และ
อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมโครงการ จ านวนรวมทั้งสิ้น 461 คน คิดเป็นร้อยละ 92.20 ผู้เข้าร่วมมี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 87.40 
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         3. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ร่วมกับส านักงานพัฒนาชุมชน  
จังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดร้อยเอ็ด 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพ  
ได้มาตรฐาน มีบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม และสามารถสร้างเป็นนวัตกรรม จ านวน 10 ผลิตภัณฑ์ และเพ่ือเตรียม
ผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ผ่านกระบวนการพัฒนาโดยคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดๆ ละ 1 
ผลิตภัณฑ์ เข้าร่วมประกวดและเผยแพร่ผลการด าเนินงาน ดังต่อไปนี ้
 

      กิจกรรมที่ 1 การระดมความคิดเห็น (Focus Group)  
       จัดเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ผลิต 
ผู้ประกอบการ OTOP จ านวน 10 กลุ่ม/ผลิตภัณฑ์ ร่วมระดมความคิดเห็นของกลุ่มผู้ผลิตและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอป (OTOP) จังหวัดร้อยเอ็ดให้มีคุณภาพ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ 
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์ เป็นวิทยากรระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์โอทอป (OTOP) จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ แสงเรณู ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.กนกกรณ์ ศิริทิพย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัญรินทร์ สมพร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์ ภูศรีฤทธิ์ 
อาจารย์เกรียงไกร กันแก้ว อาจารย์ ดร.วรรณษา วังแสนแก้ว และอาจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เวทย์สิริยานนท์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นวิทยากรให้ค าแนะน าแนวทางการพัฒนา ออกแบบผลิตภัณฑ์ และเรื่องราว 
(Story) ของผลิตภัณฑ์โอทอป (OTOP) จังหวัดร้อยเอ็ด 
 
 
 
 
 
 
 
         กิจกรรมที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอป (OTOP) และเรื่องราว 
(Story) ของผลิตภัณฑ์ 
         จัดเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562 ณ ห้องประดับแก้ว โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด  
โดยอบรมให้ความรู้ด้านการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์และการสร้างมูลค่าเพ่ิม และการสร้าง Story of 
Product วิทยากร ได้แก่ อาจารย์เกรียงไกร กันแก้ว และอาจารย์ ดร.วรรณษา วังแสนแก้ว คณะบริหารธุรกิจ
และการบัญชี มีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จ านวน 10 กลุ่ม/
ผลิตภัณฑ์ จ านวนรวมทั้งสิ้น 50 คน โดยภาพรวมระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมากที่สุด คิดเป็น 
ร้อยละ 91.40 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการมากที่สุด รองลงมา
คือ ความพึงพอใจในวิทยากร และความพึงพอใจในการจัดโครงการความพึงพอใจในบริการ ตามล าดับ 
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         กิจกรรมที่ 3 การคัดเลือกผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดร้อยเอ็ด       
          จัดเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประดับทอง โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด  
เพ่ือคัดเลือกผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ ที่มีความโดดเด่น มีนวัตกรรม เป็นตัวแทนไปเข้าร่วมประกวดและ
เผยแพร่ผลการด าเนินงานเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดในระดับประเทศ โดยมีคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายภาคส่วน ได้แก่ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด และ
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและ
คัดเลือกผลิตภัณฑ์ OTOP ผลการคัดเลือกผลิตภัณฑ์โอทอป (OTOP) จังหวัดร้อยเอ็ด จาก 10 ผลิตภัณฑ์ 
ได้แก่ โหวด ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์โอทอป (OTOP) จังหวัดร้อยเอ็ดที่จะไปน าเสนอและเป็นตัวแทนของจังหวัด
ร้อยเอ็ดในการประกวดต่อไป 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
          3. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ร่วมกับมูลนิธิต่อต้านการทุจริต 
จัดโครงการประเมินหมู่บ้านช่อสะอาด ปีงบประมาณ 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินหมู่บ้านช่อ
สะอาด รวมทั้งประเมินโครงการเยาวชนและลูกเสือช่อสะอาด ในหมู่บ้านวังชัย หมู่ 11 ต าบลโนนชัยศรี อ าเภอ 
โพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่ในพ้ืนที่รับผิดชอบของแต่ละมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
ดังต่อไปนี้ 
 

          3.1 การตรวจประเมินหมู่บ้านช่อสะอาด หมู่บ้านวังชัย หมู่ 11 ต าบลโนนชัยศรี อ าเภอโพนทอง 
จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1 

          เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 คณะผู้ประเมิน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ด าเนินการ
ติดตามประเมินผลโครงการหมู่บ้านช่อสะอาด ณ หมู่บ้านวังชัย หมู่ 11 ต าบลโนนศรีชัย อ าเภอโพนทอง 
จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1 จ านวน 3 โครงการ ได้แก่ 1) มัคคุเทศก์น้อยรักบ้านเกิด 2) กลุ่มเยาวชนรุ่นใหม่
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  3) โครงการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์
การติดตามประเมินผลที่ก าหนด ได้แก่ 1. การบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ ผู้น ามีความโปร่งใสตรวจสอบ
ได้ 2. การมีส่วนร่วมด าเนินการจากชุมชน 3. มีการประสานงานร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ได้ดี 4. มีผลงานที่
ดีสามารถเผยแพร่ได ้ 
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          3.2 การตรวจประเมินหมู่บ้านช่อสะอาด หมู่บ้านวังชัย หมู่ 11 ต าบลโนนชัยศรี อ าเภอโพนทอง 
จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 2 

          เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 คณะผู้ประเมิน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ด าเนินการ
ติดตามประเมินผลโครงการหมู่บ้านช่อสะอาด  ณ หมู่บ้านวังชัย หมู่  11 ต าบลโนนศรีชัย อ าเภอ 
โพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 2 และได้พิจารณาสรุปการประเมินผลหมู่บ้านช่อสะอาดของหมู่บ้านวังชัย  
หมู่ 11 ต าบลโนนศรีชัย อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ประจ าปี 2561 พบว่า มีผลการด าเนินงานแบ่งเป็น 
1. การบริหารจัดการภายในโครงการ  ได้คะแนน 26 คะแนน 2. การมีส่วนร่วม  ได้คะแนน 35 คะแนน และ
3. ผลลัพธ์การด าเนินงาน/ นวัตกรรม ได้คะแนน  30 คะแนน เป็นหมู่บ้านที่มีศักยภาพดีสามารถเป็นศูนย์
เรียนรู้ได้ ได้คะแนน  87 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน  
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ส่วนที่ 3  
 โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 

โครงการตามแผนปฏิบัติการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาท้องถิ่น เป้าประสงค์และกลยุทธ์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์   1. พัฒนาท้องถิ่น 

เป้าประสงค์      1.2  วิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
  กลยุทธ์          1.2.1 สร้างและพัฒนานักวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
 

ล าดับ วัน/เดือน/ปี กิจกรรม ผลการจัดกิจกรรม ภาพประกอบ 
1 วันที่ 12 ตุลาคม 

2561 
โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อ

การพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี
งบประมาณ 2562   

กิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยแบบ
บูรณาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการ
เขียนงานวิจัย อาจารย์ศิลป์ชัย  นิลกรณ์ จากส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มาอบรมให้แก่อาจารย์ 
บุคลากร นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ท าให้อาจารย์ 
บุคลากร นักวิจัย 1) มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจัยเดี่ยว/ชุดโครงการให้โดนใจแหล่งทุน 
สิ่งที่ควรรู้ส าหรับนักวิจัย และปัจจัยแห่งความส าเร็จการสร้าง
ต้นแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ วช. 2) ได้พัฒนาการเขียนเค้า
โครงงานวิจัยข้อเสนองานวิจัยแบบบูรณาการเพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่นเ พ่ิมขึ้น และน าโครงการวิจัยมาให้วิทยากร ใน
กิจกรรมการวิพากษ์ งานวิจัยแบบบูรณาการเพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่นเพ่ิมข้ึน 3) ทราบถึงเง่ือนไขของทุนต่างๆ ได้แก่เงื่อนไข
ทุนจัดการความรู้เพ่ือการใช้ประโยชน์เชิงชุมชน /สังคม ผ่าน 
กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย (กปจ.) เงื่อนไข
ของทุนต่อยอดเวทีเชิงพาณิชย์ ผ่าน กปจ. และเงื่อนไขทุน
ตามประเด็นมุ่งเป้า ผ่าน คอบช. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
แบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  

ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 
พรรษา 5 ธันวาคม 2550  
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ล าดับ วัน/เดือน/ปี กิจกรรม ผลการจัดกิจกรรม ภาพประกอบ 
2 วันที่ 14 มกราคม 

2562 
โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อ

การพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี
งบประมาณ 2562   

กิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้าน

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้เชิญวิทยากรผู้ เชี่ยวชาญด้าน
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช  
วงศ์ภินันท์วัฒนา และอาจารย์ ดร.ชนกฤทัย ชื่นอารมณ์ จาก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาอบรมให้กับคณาจารย์ นักวิจัยและ
บุคลากรสนใจ ท าให้คณาจารย์ นักวิจัยและบุคลากรสนใจ  
มีความรู้ ความเข้าใจหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สามารถ
น าไปปฏิบัติ ได้อย่างถูกหลักจริยธรรมการ วิจัย และมี
ประสิทธิภาพ สามารถน าไปใช้ เ พ่ือปกป้องสิทธิ  และ 
สวัสดิภาพของอาสาสมัคร สามารถน าไปปรับใช้กับโครงการ
ได้อย่างเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
ด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

ณ ห้องประชุม EDU 206 คณะครุศาสตร์ 
 

3 วันที่ 31 
กรกฎาคม 2562 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  
“การพัฒนาผลงานตีพิมพ์และ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ” 

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศาสตราจารย์  
อลงกลด แทนออมทอง และรองศาสตราจารย์ ดร. ประสาท  
เนื่องเฉลิม มาอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตีพิมพ์ 
การเขียนบทความเพ่ือเผยแพร่ และการเขียนหนังสือ-ต ารา
เ พ่ือ เข้ าสู่ ต าแหน่ ง วิ ช าการ ให้ กั บอาจารย์  บุ คลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ท าให้อาจารย์ บุคลากรได้ทราบ
ถึงเทคนิคการเขียนหนังสือ ต ารา และสามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได ้
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาผลงานตีพิมพ์
และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ” 

ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ  
80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 
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เป้าประสงค์     1.3  บริการวิชาการด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 
 กลยุทธ์ 1.3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการแก่ท้องถิ่นเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 
 

ล าดับ วัน/เดือน/ปี กิจกรรม ผลการจัดกิจกรรม ภาพประกอบ 
4 วันที่ 10 

กรกฎาคม 
2562 

 

โครงการบริการวิชาการแก่
ท้องถิ่นเพ่ือสร้างความเข้มแข็ง 
ให้ชุมชนเขตพ้ืนที่บริการ  
(ด้านสิ่งแวดล้อม) 
กิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ
การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ถ่ายทอดความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม
และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน เพ่ือสร้าง
จิตส านึกให้กับประชาชนในต าบลเกาะแก้วเกิดจิตส านึกใน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และพัฒนาเป็นแนวทางในการ
ป้องกันแก้ไขเกี่ยวกับปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
ท าให้น าความรู้ที่ได้รับไปใช้กับชีวิตประจ าวันและน าความรู้
ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ และส่งผลให้
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในชุมชนต าบล
เกาะแก้ว อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด สามารถคงอยู่
อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 

 
 
 
 
 
 
 
การอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชนต าบลเกาะแก้ว 14 หมู่บ้าน ณ ห้องประชุมเทศบาล

ต าบลเกาะแก้ว อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
5 วันที่ 10 

ตุลาคม 2561 
โครงการประชุมชี้แจงแนว
ทางการด าเนินงานสนอง
พระราชด าริ โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม 
ราชกุมารี (อพ.สธ.)  
ในเรื่องงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ด าเนินงานสนองพระราชด าริ 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยได้
เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ดร.ปิยรัตน์ ปริญญพงษ์ เจริญ
ทรัพย์ เลขานุการคณะกรรมการ อพ.สธ. มาอบรมให้ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนแก่
ผู้บริหารเทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล ผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษาและประถมศึกษา อาจารย์ และ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ท าให้ได้รับความรู้
เกี่ยวกับ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ได้รับการพัฒนา
ตนเอง และสามารถน าความรู้ ไปประยุกต์ ใช้ ในการ
ปฏิบัติงานได้       

 
 
 
 
 
 
 
 
การประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานสนองพระราชด าริ
ฯ ในเรื่องงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  ณ ห้องประชุม A  
ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 
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1.3.2 พัฒนาระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
 

ล าดับ วัน/เดือน/ปี กิจกรรม ผลการจัดกิจกรรม ภาพประกอบ 
6 วันที่ 7-10 

พฤษภาคม 
2562 

โครงการพัฒนาเครือข่ายและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

งานวิจยัและบริการวิชาการ 

ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนา  
ได้เข้าศึกษาดูงานด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ ณ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
และสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขต
จันทบุรี  โดยได้รับการต้อนรับและความรู้ประเด็นต่างๆ 
ดังนี้ 1) การขอลิขสิทธิ์ผลงานวิจัย ประเภท "วรรณกรรม" 
2) การปิดเล่มวิจัย: ส่งเล่ม Full text, CD, ลิขสิทธิ์
(วรรณกรรม), ตอบรับการตีพิมพ์บทความวิจัย, Paper 
สังเคราะห์งานวิจัยเพ่ือเผยแพร่งาน. 3) การใช้โปรแกรมขัค
ราวิสุทธิ์ ตรวจซ้ างานวิจัย ยอมรับอยู่ที่ 30% ใช้ความ
ร่วมมือกับจุฬาฯ 4) จริยธรรมการวิจัย  5) การบริหาร
งานวิจัย  6) การประกันคุณภาพการศึกษา 7) งานด้านอ่ืนๆ 
รวมทั้งได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้รับผิดชอบแต่ละงาน
ของทั้ง 2 มหาวิทยาลัย ท าให้บุคลากรสถาบันวิจัยและ
พัฒนาได้รับองค์ความรู้และน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
ของตนเองได ้

 
 
 
 
 
 
 
 

การศึกษาดูงานด้านการวิจัย ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี  

 
 
 
 
 
 
 
 

การศึกษาดูงานด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ   
ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยบูรพา  

วิทยาเขตจันทบุรี   
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ล าดับ วัน/เดือน/ปี กิจกรรม ผลการจัดกิจกรรม ภาพประกอบ 
7 วันที่ 5 

กุมภาพันธ์ 
2562 

โครงการจัดรายงานผลการ
ด าเนินงานสถาบันวิจัยและพฒันา

ประจ าป ี

สถาบันวิ จั ยและพัฒนา ได้ จั ด พิมพ์รายงานผลการ
ด าเนินงานสถาบันวิจัยและพัฒนาประจ าปี 2561 เพ่ือเป็น
เครื่องมือที่ส าคัญในการส่งเสริมมาตรฐานและกลไกการวิจัย 
เพ่ือประกันคุณภาพและเผยแพร่ผลงานวิจัย จึงเป็นการ
พัฒนาศักยภาพนักวิจัยและเป็นการเผยแพร่ผลการ
ด าเนินงาน ในด้านการวิจัย และด้านการบริการวิชาการแก่
สังคม ซึ่งสะท้อนให้เห็นศักยภาพ ประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏร้อยเอ็ด เพ่ือพัฒนาผลงานวิจัยและการบริการ
วิชาการที่ตอบสนองความต้องการต่อชุมชน และสังคม
ต่อไป โดยได้เผยแพร่ให้แก่หน่วยงานที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 84 แห่ง 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3. ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
เป้าประสงค์ 3.5 สนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์ เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ท่ีเหมาะสมต่อการพัฒนาท้องถิ่น สังคมและน ามาซึ่งชื่อเสียงและสร้าง

มูลค่าเพ่ิมให้กับสถาบัน     
 กลยุทธ์  3.5.1 สร้างแรงจูงใจในการตีพิมพ์ เผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ และน าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ 
 

ล าดับ วัน/เดือน/ปี กิจกรรม ผลการจัดกิจกรรม ภาพประกอบ 
8 วันที่ 2-5 

ธันวาคม 2561 
โครงการจัดนิทรรศการและ

แสดงผลงานวิจัยและงานบริการ
วิชาการ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5” 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้คัดเลือกผลงานวิจัยของนักวิจัย 
ที่โดดเด่น เข้าร่วมจัดนิทรรศการ หัวข้อ การพัฒนาท้องถิ่น 
เพ่ือพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน จ านวน 5 
ผลงาน ได้แก่ 1. ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการใช้ประโยชน์ของ
ป่าในพ้ืนที่ป่าชุมชนดงหัน ต าบลท่าม่วง อ าเภอเสลภูมิ 
จังหวัดร้อยเอ็ด 2. พืชสมุนไพรพ้ืนบ้านและการเสื่อมถอย
ขององค์ความรู้ของกลุ่มชาติพันธุ์ไทลาวในจังหวัดร้อยเอ็ด 
3. พืชสมุนไพรส าหรับสตรีหลังคลอดของกลุ่มชาติพันธุ์ไท
ลาว และกลุ่มชาติพันธุ์ภูไทในจังหวัดร้อยเอ็ด 4. ผลการใช้
นวัตกรรมชารางจืดร่วมกับการให้ความรู้ เกี่ยวกับการ
ป้องกันสารเคมีก าจัดศัตรูพืชเพ่ือลดสารเคมีในเลือดใน
เกษตรกร อ าเภอเสลภูมิ ต าบลพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 
และ 5. การพัฒนาและยกระดับการผลิตสบู่สมุนไพร และ
สารสกัดธรรมชาติเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับชุมชน ต าบลท่าม่วง 
อ าเภอเสลภูมิ และต าบลชุมพร อ าเภอเมยวดี จังหวัด
ร้อยเอ็ด และด าเนินการคัดเลือกนักวิจัยที่มีผลงานดีเด่น 
ได้แก่ ผศ.ดร.ปาริชาติ ประเสริฐสังข์ เข้ารับรางวัลนักวิจัย
ดีเด่น ประจ าปี 2561 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

จัดนิทรรศการแสดงผลงานการวิจัยเพ่ือพัฒนาประเทศ 
สู่ความม่ันคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 

 
ผศ.ดร.ปาริชาติ ประเสริฐสังข์  

เข้ารับรางวัลนักวิจัยดีเด่น ประจ าปี 2561 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
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ล าดับ วัน/เดือน/ปี กิจกรรม ผลการจัดกิจกรรม ภาพประกอบ 
9 วันที่ 27 

กุมภาพันธ์ ถึง 1 
มีนาคม 2562 

โครงการจัดนิทรรศการและแสดงผล
งานวิจยัและงานบริการวิชาการ 
(Regional Research Expo 2019) 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้คัดเลือกผลงานวิจัยของนักวิจัย 
ที่โดดเด่น ไปจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงาน ภายใต้แนวคิด
หลัก “งานวิจัยสร้างสรรค์สู่เชิงพาณิชย์” จ านวน 5 ผลงาน 
ได้แก่ 1.ความหลากหลายทางชีวภาพระดับชนิดของไม้ต้น 
และการใช้ประโยชน์จากพืชของชุมชนไทลาวในเขตป่า
อนุรักษ์ วัดป่าพรหมประทาน บ้านน้ าค า ต าบลโนนชัยศรี  
อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 2.การพัฒนารูปแบบการ
อนุรักษ์ป่าไม้ กรณีศึกษา : ป่าดงหัน บ้านท่าม่วง อ าเภอเสล
ภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยใช้กระบวนการทางสิ่งแวดล้อม
ศึกษา 3. การยกระดับมาตรฐานการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ 
ต าบลท่าม่วง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 4. การศึกษา
ศิลปะภาพพิมพ์เทคนิคเพลทแม่พิมพ์เจลลาตินด้วยการใช้สี
ธรรมชาติในท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และ 
5.การขยายพันธุ์ และการเก็บรักษาพันธุ์ กล้วยไม้ป่ า
กะเรกะร่อน กล้วยไม้ป่าใกล้สูญพันธุ์ ในกลุ่มป่าชุมชน 
มีนักวิจัยเข้าร่วมแสดงศักยภาพด้านการวิจัยและเป็นกลไก
ขับเคลื่อนงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และเชิง
สร้างสรรค์ และต่อยอดผลงานผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้ก้าวสู่
มาตรฐานในระดับต่างๆ อย่างมั่นคง ตลอดจนยกระดับการ
พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนให้สูงขึ้น ได้แก่ อาจารย์ 
ดร.จตุพร หงส์ทองค า ผศ.ดร.กนกกรณ์ ศิริทิพย์ อาจารย์ 
ชญตว์ อินทร์ชา ผศ.ดร.เอ้ือมพร จันทร์สองดวง และ ผศ.
ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์  และได้รับรางวัลชมเชยในการจัด
นิทรรศการมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจ าปี 2562 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การรับเกียรติบัตรแสดงความขอบคุณการเข้าร่วมจัด
นิทรรศการ และรางวัลชมเชยการนิทรรศการ  

ในงานการจัดนิทรรศการมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค  
ครั้งที่ 7 ประจ าปี 2562 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
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ล าดับ วัน/เดือน/ปี กิจกรรม ผลการจัดกิจกรรม ภาพประกอบ 
10 วันที่ 7-10 

เมษายน 2562 
โครงการจัดนิทรรศการและ
แสดงผลงานวิจัยและงานบริการ
วิชาการ Thailand Research 
Expo 2018 ของบประมาณจาก
ส่วนกลางมหาวิทยาลัย 

สถาบันวิจัยและพัฒนา น านักวิจัยเข้าร่วมจัดนิทรรศการ
แสดงผลงานการวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง 
และยั่งยืน เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนนักวิจัยในสาขาวิชา
การต่างๆ ได้มีโอกาสน าเสนอผลงานวิจัยที่มีคุณภาพต่อ
ผู้สนใจและผู้ ใช้ประโยชน์ทั้ ง ในระดับชุมชน องค์กร 
พาณิชย์ / อุตสาหกรรมได้  โดยน าเสนองานวิจัยและ
นวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์สังคมเกษตรกรรมสมัยใหม่ จ านวน 
5 เรื่อง ประกอบด้วย 1) ผลของสายพันธุ์ข้าวพ้ืนเมือง
หมู่บ้านท่าม่วง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ต่อการเจริญ
ของดอกเห็ดถ่ังเช่าสีทอง โดย ผศ.ดร.สุรชัย รัตนสุข 2) การ
พัฒนารูปแบบการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของประชาชนในเขต
จังหวัดร้อยเอ็ดเพ่ือลดภาวะโลกร้อน โดย  ผศ.ดร.ศักดิ์ศรี 
สืบสิงห์ 3) การรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญากลุ่มชาติพันธุ์เพ่ือ
การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ยางนาตามภูมิปัญญาอีสาน 
โดย ผศ.ดร .ชัญญรินทริ์  สมพร 4)  บิวตี้ฟลู โรสเซล 
(ผลิตภัณฑ์ความงามจากกระเจี๊ยบ) โดย ผศ.ดร.กนกกรณ์  
ศิริทิพย์ 5) ความหลากหลายทางชีวภาพระดับชนิดและการ
ใช้ประโยชน์ของไม้ต้นในเขตป่าชุมชนโคกกุง โดย ผศ.ดร.
เอ้ือมพร จันทร์สองดวง 

 
 

 
นักวิจัยเข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานการวิจัยเพื่อ

พัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน  
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชัน 

เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ 
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ล าดับ วัน/เดือน/ปี กิจกรรม ผลการจัดกิจกรรม ภาพประกอบ 
11 ตุลาคม 2561-

มิถุนายน 2562 
โครงการจัดท าจลุสารวิจัยบริการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี  
(The Pamphlet of Research, 
Services, and Technology 

Transfer) 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดพิมพ์จุลสารวิจัยบริการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี (The Pamphlet of Research, 
Services,and Technology Transfer ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 
(ประจ าเดือนตุลาคม– ธันวาคม 2561) ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 
(ประจ าเดือนมกราคม-มีนาคม 2562) และ ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 
(ประจ าเดือนเมษายน-มิถุนายน 2562) เพ่ือเป็นสื่อกลางใน
การเผยแพร่ความรู้และวิทยาการต่างๆ ในรูปแบบของ 
จุลสาร มีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัย กิจกรรม
ต่างๆ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งการพัฒนาด้านการ
วิจัยและการบริการวิชาการถือเป็นพันธกิจหลักที่ทาง
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้มี
การขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาด้านงานวิจัย การบริการ
วิชาการ และการถ่ายทอดเทคโนโลยีของนักวิจัยไปสู่ชุมชน
ท้องถิ่น ประเทศชาติ โดยได้เผยแพร่ให้แก่หน่วยงานที่เป็น
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 84 แห่ง       
 
 
 
     

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   จุลสารวิจัยบริการถ่ายทอดเทคโนโลยี ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุลสารวิจัยบริการถ่ายทอดเทคโนโลยี ปีที่ 4 ฉบับที่ 2-3 
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โครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  : การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม     
ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี ๑๒  : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ 

 ชื่อโครงการ : เครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
ล าดับ วัน/เดือน/ปี กิจกรรม ผลการจัดกิจกรรม ภาพประกอบ 

1 วันที่ 21 
มกราคม 2562 
และวันที่ 28 

มกราคม 2562 

กิจกรรมที่ 1 การสังเคราะห์และ
ถอดบทเรียนการด าเนินงานด้าน
การบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่น 
กิจกรรม 1.1 การสังเคราะห์และ
ถอดบทเรียนด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติของ
ชุมชนท้องถิ่น 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ด าเนินการสังเคราะห์และถอด
บทเรียนเกี่ยวกับประเด็นการจัดการขยะในชุมชน ต าบล 
ท่าม่วง และต าบลเกาะแก้ว อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
ซึ่งมีประชาชนทั้ง 2 ชุมชน เข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 
88 ท าให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคด้านการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
ชุมชนท้องถิ่น เพ่ือใช้ในการวางแผนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในแต่ละพ้ืนที่ 

 

 
การสังเคราะห์และถอดบทเรียนการจัดการขยะในชุมชน 

2 วันที่ 6 
กุมภาพันธ์  

2562 

กิจกรรม 1.2 การอบรมเชิง
ปฏิบัติการการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน
ท้องถิ่น 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัด
ร้อยเอ็ด นางสาวณัฐอร ลือขุนทด นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
ช านาญการพิเศษ และคณะ อบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับ
นโยบายการบริหารจัดการขยะและสถานการณ์ปัจจุบัน 
ขยะและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทางเลือกการ
จัดการขยะรีไซเคิลและขยะอินทรีย์ และการวางผังชุมชน
และ เส้นทางขยะในพ้ืนที่เป้าหมาย แก่ประชาชน องค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นเครือข่าย ในเขตพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ด  
ท าให้เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยใน
พ้ืนที่ ลดงบประมาณเพ่ือการจัดการขยะมูลฝอยและการ
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นผลมาจากขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูลต่างๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่น   

ณ ห้องประดับดาว โรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้น  
อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 
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ล าดับ วัน/เดือน/ปี กิจกรรม ผลการจัดกิจกรรม ภาพประกอบ 
3 วันที่ 6-8 

มีนาคม 2562 
กิจกรรมที่ 2 การยกระดับ
บุคลากรผู้รับผิดชอบการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่น  
กิจกรรม 2.1 การศึกษาดูงาน
ชุมชนต้นแบบการการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่น   

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ด าเนินการจัดกิจกรรม การศึกษา
ดูงานชุมชนต้นแบบการการบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่น ณ ชุมชนบ้าน
สวายเจริญ ต าบลห้วยราช อ าเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ 
ชุมชนบ้านหนองโพรง ต าบลอิสาณ อ าเภอเมือง จังหวัด
บุรีรัมย์ และ ชุมชนบ้านสวัสดี ต าบลกลันทา อ าเภอเมือง 
จังหวัดบุรีรัมย์ ท าให้ประชาชน และบุคลากรขององค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นเครือข่าย ในเขตพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ด  
ได้ เรียนรู้ต้นแบบความส าเร็จด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่น เพ่ือ
เป็นต้นแบบในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมท่ีเหมาะสมกับพ้ืนที่ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

การศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบการการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่น 

4 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 5 
กรกฎาคม 

2562 

กิจกรรมที่ 3 การจัดการความรู้
และแนวทางปฏิบัติที่ดีด้านการ
บริหารจัดกาทรัพยากรธรรมชาติ  
กิจกรรม 3.1 การประกวดการ
บริหารจัดการขยะในชุมชน 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ด าเนินการประกวดคัดเลือก
ชุ มชนที่ มี ก า รบริ หารจั ดการขยะภายในชุ มชนที่ ดี  
มีประสิทธิภาพ ลดงบประมาณเพ่ือการจัดการขยะมูลฝอย
และการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นผลมาจากขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูลต่างๆ ซึ่งพบว่า ชุมชนที่ได้รับรางวัล
ชนะเลิศชุมชนที่มีการบริหารจัดการขยะภายในชุมชนที่ดี 
ได้แก่ บ้านประชาชื่น ต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย 
จังหวัดร้อยเอ็ด บ้านค้อใหญ่ ต าบลค้อใหญ่ อ าเภอพนมไพร 
จังหวัดร้อยเอ็ด และบ้านนากระตึบ ต าบลท่าม่วง อ าเภอ
เกษตรวิสัย  จั งหวัดร้อยเอ็ด  และได้ชุดความรู้  ดั งนี้  
1) ชุดความรู้การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน 2) เครือข่าย
การเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติของชุมชน ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน และ 3) ตัวอย่าง 
ผลการด าเนินการบริหารจัดการขยะในชุมชน 

 

 
การประกวดคัดเลือกชุมชนที่มีการบริหารจัดการขยะ

ภายในชุมชนที่ดี ณ ห้องประดับเงิน โรงแรมเพชรรัชต์การ์
เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด 
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โครงการตามแผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
แผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ : สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับ การแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด :  พัฒนาพ้ืนที่ทุ่งกุลาร้องไห้ให้เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง  
ชื่อกลุ่มโครงการ  : เพ่ิมศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์     
กิจกรรมหลัก : ยกระดับและพัฒนามูลค่าทางเศรษฐกิจของผลผลิตและสินค้าแปรรูปจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์ 
 

ล าดับ วัน/เดือน/ปี กิจกรรม ผลการจัดกิจกรรม ภาพประกอบ 
1 วันที่ 24-25 

ธันวาคม 2561 
และ วันที่ 8-10 
มกราคม 2562 

การศึกษาข้อมูลการผลิตและการแปร
รูปจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์พ้ืนที่
จังหวัดร้อยเอ็ดในเขตพ้ืนที่ 
ทุ่งกุลาร้องไห้ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดร่วมกับ
เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด เกษตรอ าเภอทั้ง 6 อ าเภอ ประกอบด้วย 
อ าเภอเกษตรวิสัย อ าเภอปทุมรัตต์ อ าเภอโพนทราย อ าเภอ 
พนมไพร อ าเภอสุวรรณภูมิ และอ าเภอหนองฮี  ร่วมเป็นที่
ปรึกษา 
1. ไดค้ณะกรรมการด าเนินโครงการ ดังค าสั่งมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏร้อยเอ็ด ที่ 0068 /2561 
2. ไดก้ลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในทุกกิจกรรม โดยเกษตร
อ าเภอแต่ละแห่งเป็นผู้ก าหนดเอง ท าให้ได้กลุ่มเป้าหมายที่ตรง
ตามความต้องการของท้องถิ่น 
3. มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายในการด าเนินงานภายใต้โครงการใน 
ทุกกิจกรรม 
4. ไดข้้อมูลการผลิตและการแปรรูปจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์
พ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ดในเขตพ้ืนที่ทุ่งกุลาร้องไห้ 
 
 

 

การลงพื้นที่ชี้แจงรายละเอียดการจัดกิจกรรมและ
การก าหนดกลุ่มเป้าหมายของแต่ละอ าเภอ  
โดยส านักงานเกษตรอ าเภอเป็นผู้ก าหนด

กลุ่มเป้าหมาย อ าเภอละ 2 กลุ่ม 
รวมทั้งหมด 12 กลุ่ม 

การได้ลงพ้ืนที่สัมภาษณ์ ประธานกลุ่มเกษตรกร 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และสมาชิกกลุ่มใน 2 
ประเด็น คือ 1. สภาพปัจจุบันของผลผลิต  

2. สภาพปัจจุบันของผลิตภัณฑ์ 
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ล าดับ วัน/เดือน/ปี กิจกรรม ผลการจัดกิจกรรม ภาพประกอบ 
2 วันที่ 16-31 

มกราคม 2562 
กิจกรรมการประชุมระดมความ
คิดเห็นเกี่ยวกับสภาพบริบทด้านการ
ผลิตและการแปรรูปข้าวหอมมะลิ
อินทรีย์และปัญหาและอุปสรรคด้าน
การผลิตและการแปรรูปข้าวหอม
มะลิอินทรีย์ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ได้จัด
ประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพบริบท ปัญหาและ
อุปสรรคด้านการผลิตและการแปรรูปข้าวหอมมะลิอินทรีย์  
ระหว่างวันที่ 16-31 มกราคม 2562 ณ วิสาหกิจชุมชนส่งเสริม
อาชีพบ้านเหม้า กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านสองชั้น กลุ่มผลิตข้าว
อินทรีย์บ้านดอนขาม  กลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์ อ าเภอโพนทราย 
กลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์บ้านขมิ้น กลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์บ้านดอนแดง 
กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านหนองทัพไทย วิสาหกิจชุมชนเกษตร
อินทรีย์ อ าเภอพนมไพร วิสาหกิจชุมชน กลุม่นาแปลงใหญ่ ต าบล
ดงครั่งน้อย วิสาหกิจชุมชนกลุ่มนาแปลงใหญ่ ต าบลดงครั่งใหญ่ 
กลุ่มข้าวอินทรีย์บ้านโนนโพธิ์ และกลุ่มนาแปลงหนองคู-โคกเพ็ก 
ท าให้ 
1. ได้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพบริบทปัจจุบันด้านการผลิตและแปรรูป
ข้าวหอมมะลิ 
2. ได้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคด้านการผลิตข้าวหอม
มะลิอินทรีย์ตามมาตรฐานรับรอง 
3. เกษตรกรสามารถวิเคราะห์สภาพบริบทปัญหาและอุปสรรค
ด้านการผลิตและการแปรรูปข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในปัจจุบัน 
ส่งผลให้สามารถก าหนดแนวทางการยกระดับและการพัฒนา
ผลผลิตและสินค้าแปรรูปจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับพ้ืนที่ 
 

 

 
การประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพ

บริบท ปัญหาและอุปสรรคด้านการผลิตและการ
แปรรูปข้าวหอมมะลิอินทรีย์พ้ืนที่ทุ่งกุลาร้องไห้ 

จังหวัดร้อยเอ็ด   
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ล าดับ วัน/เดือน/ปี กิจกรรม ผลการจัดกิจกรรม ภาพประกอบ 
3 วันที่ 3-4 

เมษายน พ.ศ. 
2562   

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการใน
การยกระดับการผลิตข้าวหอมมะลิ
อินทรีย์ตามมาตรฐานรับรองและ
สร้างเครือข่ายการพัฒนา     

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดอบรม
เชิงปฏิบัติการการยกระดับการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ตาม
มาตรฐานรับรองและสร้างเครือข่ายการพัฒนา ณ ห้องประดับฟ้า 
และห้องประดับดาว โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด 
ให้กับเกษตรกรทั้ง 12 กลุ่ม ในหัวข้อการพัฒนาศักยภาพการผลิต
ข้าวหอมมะลิให้ได้มาตรฐานอินทรีย์การผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์
ตามมาตรฐานรับรอง โดย นางสุกัลยา รัตนศรีวงษ์ จากศูนย์วิจัย
และพัฒนาการเกษตรร้อยเอ็ด และการพัฒนาศักยภาพการผลิต
ข้าวหอมมะลิให้ได้มาตรฐานอินทรีย์สากล โดยวิทยากร ดร.รณว
ริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล ผู้จัดการสหกรณ์เกษตรอินทรีย์ร้อยเอ็ด 
จ ากัด เกษตรกรได้รับความรู้และเทคนิควิธีที่ในการยกระดับและ
พัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ให้ได้ตามมาตรฐานทั้งใน
ระดับชาติและระดับสากล และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และซักถาม
ประเด็นสงสัยกับวิทยากร ในการยกระดับและพัฒนาการผลิต
ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ให้ได้ตามมาตรฐานที่ก าหนดท าให้เกษตรกร
สามารถน าเอาองค์ความรู้และเทคนิควิธีที่ได้รับไปใช้ในการ
ยกระดับและพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ให้ได้ตาม
มาตรฐานที่ก าหนดไว้ทั้งในระดับชาติและระดับสากล เพ่ือสร้าง
ความเชื่อมั่นในคุณภาพ และมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ส่งผล
ให้เกษตรกรสามารถแข่งขันได้ทั้งในตลาดภายในประเทศและ
ต่างประเทศ จากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 97.75 และมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่
ในระดับพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 86.60  
 
 
 

การอบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับการผลิต
ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ตามมาตรฐานรับรองและ

สร้างเครือข่ายการพัฒนา ณ ห้องประดับฟ้า และ
ห้องประดับดาว โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น 

จังหวัดร้อยเอ็ด      
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ล าดับ วัน/เดือน/ปี กิจกรรม ผลการจัดกิจกรรม ภาพประกอบ 
4 วันที่ 8-10, 23-

25 เมษายน 
พ.ศ. 2562 

การศึกษาดูงานด้านการผลิตและ
การตลาดข้าวหอมมะลิอินทรีย์ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดศึกษา
ดูงานด้านการผลิตและการตลาดข้าวหอมมะลิอินทรีย์ รุ่นที่ 1 
ระหว่างวันที่ 8-10 เมษายน พ.ศ. 2562  รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 
23-25 เมษายน พ.ศ. 2562 โดยวันแรกเข้าศึกษาดูงาน ณ กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง (เกษตรทิพย์) ต าบลดู่ 
อ าเภอราศีไศล จังหวัดศรีสะเกษ โดยนายบุญมี  สุระโคตร 
ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง ได้
ถ่ายทอดความรู้เรื่องการผลิตและการตลาดข้าวหอมมะลิอินทรีย์ 
สาธิตการทดสอบคุณภาพปุ๋ย และพาเยี่ยมชมโรงสีข้าว  และ
เกษตรกรได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วันที่ 2 เข้าศึกษาดูงาน ณ 
ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร ต าบลนา
หนองไผ่ อ าเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ โดยนางร าพึง อินทร์
ส าราญ ได้ถ่ายทอดความรู้เรื่องการผลิตและการตลาดข้าวหอม
มะลิอินทรีย์ ลงพ้ืนที่เยี่ยมชมบ่อกักเก็บน้ าโดยใช้ระบบโซลาเซลล์ 
และวันที่ 3 เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้การเกษตรอทิตยาทร 
ซแรย์อทิตยา อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ วิทยากรให้
ความรู้เกี่ยวกับโรค แมลงในข้าว การก าจัดศัตรูข้าวด้วยสมุนไพร 
และกระบวนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เยี่ยมชมโรงเรียนชาวนาและ
เรียนรู้ฐานต่างๆ ท าให้เกษตรกรได้รับองค์ความรู้และสามารถ
น าเอาองค์ความรู้และเทคนิควิธีที่ได้รับไปใช้ในการยกระดับและ
พัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ให้ได้ตามมาตรฐานที่ก าหนด
ไว้ทั้งในระดับชาติและระดับสากล เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นใน
คุณภาพ และมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค จากการจัดกิจกรรมใน
ครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ 93.00 
และมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 
85.60   

 

 

การศึกษาดูงาน ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ศูนย์ข้าว
ชุมชนบ้านอุ่มแสง (เกษตรทิพย์) จ.ศรีสะเกษ 
ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
การเกษตร จ.สุรินทร์ และศูนย์เรียนรู้
การเกษตรอทิตยาทร ซแรย์อทิตยา จ.สุรินทร์ 
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 8-10 เมษายน พ.ศ. 2562   

 

การศึกษาดูงาน ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ศูนย์ข้าว
ชุมชนบ้านอุ่มแสง (เกษตรทิพย์) จ.ศรีสะเกษ 
ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
การเกษตร จ.สุรินทร์ และศูนย์เรียนรู้
การเกษตรอทิตยาทร ซแรย์อทิตยา จ.สุรินทร์ 
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 23-25 เมษายน พ.ศ. 2562 
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ล าดับ วัน/เดือน/ปี กิจกรรม ผลการจัดกิจกรรม ภาพประกอบ 
5 วันที่ 27-28 

เมษายน 2562 
การจัดนิทรรศการแสดงผลิตภัณฑ์
จากข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ 
 
 
 
 
 
 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เข้าร่วมพิธี
ลงนามบันทึกข้อตก (MOU) ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 5 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ร่วมกิจกรรมการเสวนา ในหัวข้อ การยกระดับกลุ่ม
ผู้ผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานสินค้าเกษตรอย่าง
ครบวงจร” กับตัวแทนเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ และร่วมจัด
นิทรรศการแสดงผลิตภัณฑ์จากข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ 
ภายใต้งานแสดงผลิตภัณฑ์จากข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ เมื่อ
วันที่ 28 เมษายน 2562 ณ ลาน R-SQUARE โรบินสันสุรินทร์ 
จังหวัดสุรินทร์  โดยนิทรรศการได้จัดแสดงผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มใบ
ข้าวหอมมะลิ ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพบ้านเหม้า 
ต าบลสระคู  อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นการ
ส่งเสริมและเชื่อมประสานช่องทางการตลาดของผลิตภัณฑ์จาก
ข้าวหอมมะลิ ให้กับเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
การร่วมงานแสดงผลิตภัณฑ์จากข้าวหอมมะลิทุ่ง
กุลาร้องไห้ ณ ลาน R-SQUARE โรบินสันสุรินทร์ 
ต าบลสลักได อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
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ล าดับ วัน/เดือน/ปี กิจกรรม ผลการจัดกิจกรรม ภาพประกอบ 
6 ระหว่างวันที่ 27 

พฤษภาคม 
2562 ถึงวันที่ 7 
มิถุนายน 2562 

การประชุมระดมความคิดเห็นเพ่ือ
จัดท าแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือ
เพ่ิมมูลค่าข้าวหอมมะลิอินทรีย์พื้นที่
จังหวัดร้อยเอ็ดในเขตพ้ืนที่ทุ่งกุลา
ร้องไห้ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ได้จัด
ประชุมระดมความคิดเห็นเพ่ือจัดท าแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์
เพ่ือเพ่ิมมูลค่าข้าวหอมมะลิอินทรีย์พ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ดในเขต
พ้ืนที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 7 
มิถุนายน 2562 ณ วิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพบ้านเหม้า กลุ่ม
นาแปลงใหญ่บ้านสองชั้น กลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์บ้านดอนขาม  
กลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์ อ าเภอโพนทราย กลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์บ้าน
ขมิ้น กลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์บ้านดอนแดง กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้าน
หนองทัพไทย วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ อ าเภอพนมไพร 
วิสาหกิจชุมชน กลุ่มนาแปลงใหญ่ ต าบลดงครั่งน้อย วิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มนาแปลงใหญ่ ต าบลดงครั่งใหญ่ กลุ่มข้าวอินทรีย์บ้าน
โนนโพธิ์ กลุ่มนาแปลงหนองคู-โคกเพ็ก ท าให้ได้ข้อมูลด้านการ
ผลิตและแปรรูปข้าวหอมมะลิเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาทั้งด้านการ
ผลิตและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ส่งผลให้สามารถก าหนดแนว
ทางการยกระดับและการพัฒนาผลผลิตและสินค้าแปรรูปจาก
ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
พ้ืนที ่
 
 
 
 
 

 
การประชุมระดมความคิดเห็นเพ่ือจัดท าแผนการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าข้าวหอมมะลิ
อินทรีย์พื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดในเขตพ้ืนที่ 

ทุ่งกุลาร้องไห้ 
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ล าดับ วัน/เดือน/ปี กิจกรรม ผลการจัดกิจกรรม ภาพประกอบ 
7 ระหว่างวันที่ 

12-13 มิถุนายน 
2562 

การอบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับ
การพัฒนาการแปรรูปสินค้าจากข้าว
หอมมะลิอินทรีย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดอบรม
เชิงปฏิบัติการการยกระดับการพัฒนาการแปรรูปสินค้าจากข้าว
หอมมะลิอินทรีย์ ณ ห้องโพนทอง และห้องเกษตรวิสัย โรงแรม
วันโอวันแกรนด์ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ให้กับเกษตรกรทั้ง 12 
กลุ่ม ในหัวข้อความหมายของเครื่องหมาย อย. และความส าคัญ 
ขั้นตอนการขอเครื่องหมาย อย.การเตรียมเอกสารเพ่ือขอจัดตั้ง
โรงงานหรือจัดตั้งการผลิต  โดยเภสัชกรธีราวุฒิ  มีช านาญ เภสัช
กรช านาญการ และการยกระดับการพัฒนาการแปรรูปสินค้าจาก
ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ และการตลาด การแปรรูปข้าวหอมมะลิ
อินทรีย์ เป็นผลิตภัณฑ์แป้ง ผลิตภัณฑ์เส้นก๋วยจั๊บ และผลิตภัณฑ์
จากข้าวหอมมะลิเพ่ือการจ าหน่าย โดยนางสุมนฑา  เหล่าชัย ท า
ให้เกษตรกร/วิสาหกิจชุมชนสามารถยกระดับและพัฒนาการแปร
รูปสินค้าจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์ การสร้างมูลค่าเพ่ิมจาก
วัตถุดิบทางการเกษตรให้เป็นสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีคุณภาพ 
ปลอดภั ยต่ อ ผู้ บ ริ โ ภ ค  จ ากกา รจั ด กิ จ กร รม ในครั้ ง นี้ มี
กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ 97.75 และมี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 
86.60  
 
 
 
 

 
การอบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับการ

พัฒนาการแปรรูปสินค้าจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์ 
ณ ห้องโพนทอง และห้องเกษตรวิสัย โรงแรมวัน

โอวันแกรนด์ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 
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ล าดับ วัน/เดือน/ปี กิจกรรม ผลการจัดกิจกรรม ภาพประกอบ 
8 ระหว่างวันที่ 

18-20 มิถุนายน 
พ.ศ. 2562 
ระหว่างวันที่ 

25-27 มิถุนายน 
พ.ศ. 2562 

การศึกษาดูงานด้านการแปรรูปสินค้า
จากข้าวหอมมะลิอินทรีย์และ
การตลาด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถาบั น วิ จั ย และ พัฒนา  มหาวิ ทยาลั ย ร าชภั ฏร้ อย เ อ็ ด  
ไดก้ารศึกษาดูงานด้านการแปรรูปสินค้าจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์
และการตลาด รุ่นที่ 1 ระหว่างระหว่างวันที่ 18 -20 มิถุนายน 
พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 25-27 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
โดยเข้าศึกษาดูงาน กระบวนการผลิตข้าวฮาง ณ กลุ่มวิสาหกิจ
ผลิตข้าวฮางบ้านสุขส าราญ ต าบลฝั่งแดง อ าเภอนากลาง จังหวัด
หนองบัวล าภู โดย นางทิพย์น้อย ทานไทสงค์ ถ่ายทอดความรู้ 
การแปรรูปข้าวฮางในขั้นตอนของการท าความสะอาดข้าว 
ขั้นตอนการแช่ ขั้นตอนการนึ่ง ขั้นตอนการตาก ขั้นตอนการสี
ข้าว และการบรรจุถุงเพ่ือจ าหน่าย ให้กับกลุ่มเกษตรกรได้ฝึก
ปฏิบัติ และศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร ต าบลเชียงเพ็ง อ าเภอกุดจับ จังหวัด
อุดรธานี ด้านการผลิตและการแปรรูปข้าว โดยพ่อชัชวาล ท้าว
มะลิ ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับกลุ่มเกษตรกรและเกษตรกร
สามารถน าเอาองค์ความรู้และเทคนิควิธีที่ได้รับไปใช้ในการ
ยกระดับและพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ให้ได้ตาม
มาตรฐานที่ก าหนดไว้ทั้งในระดับชาติและระดับสากล เพ่ือสร้าง
ความเชื่อมั่นในคุณภาพ และมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ส่งผล
ให้เกษตรกรสามารถแข่งขันได้ทั้งในตลาดภายในประเทศและ
ต่างประเทศ จากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายที่เข้า
ร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ 96.50 และมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
อยู่ในระดับพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 84.60   

การศึกษาดูงาน ณ กลุ่มวิสาหกิจผลิตข้าวฮาง
บ้านสุขส าราญ ต าบลฝั่งแดง อ าเภอนากลาง 

จังหวัดหนองบัวล าภู และศูนย์การเรียนรู้ 
การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

ต าบลเชียงเพ็ง อ าเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 
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ล าดับ วัน/เดือน/ปี กิจกรรม ผลการจัดกิจกรรม ภาพประกอบ 
9 ระหว่างวันที่ 

18-19 
กรกฎาคม พ.ศ. 

2562 

การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์
ต้นทุนและการออกแบบผลิตภัณฑ์
เพ่ือยกระดับสินค้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดการ
อบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ต้นทุนและการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์เพ่ือยกระดับสินค้า ณ ห้องประดับเพชร และห้อง
ประดับพลอย โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด ให้กับ
เกษตรกรทั้ง 12 กลุ่ม ในหัวข้อการวิเคราะห์ต้นทุนและเทคนิค
การก าหนดราคาเพ่ือการแข่งขันทางการตลาด การวิเคราะห์
ต้นทุนและเทคนิคการก าหนดราคาผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากข้าว
หอมมะลิอินทรีย์  โดยอาจารย์ลลิตา  พิมทา อาจารย์ คณะ
บริหารธุรกิจและการบัญชี และการออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้า
แปรรูปจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์เพ่ือสร้างความได้เปรียบทางการ
ตลาด การเลือกช่องทางในการจัดจ าหน่ายและการกระจายสินค้า
แปรรูปจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์ โดยอาจารย์อินทร์ อินอุ่นโชติ 
อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ท าให้ เกษตรกร/
วิสาหกิจชุมชนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์
ต้นทุนและเทคนิคการก าหนดราคาสินค้า การเลือกช่องทางใน
การจัดจ าหน่ายและการกระจายสินค้าได้ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้
มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ 97.75 และมี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 
84.70  
 
 
 
 
 
 

 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ต้นทุนและ

การออกแบบผลิตภัณฑ์เพ่ือยกระดับสินค้า  
ณ ห้องประดับเพชร และห้องประดับพลอย 
โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด 
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ล าดับ วัน/เดือน/ปี กิจกรรม ผลการจัดกิจกรรม ภาพประกอบ 
10 ระหว่างวันที่ 

23-24 
กรกฎาคม พ.ศ. 

2562          

การตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลผลิต
และผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิอินทรีย์
เพ่ือยกระดับสู่มาตรฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ได้
ด าเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลผลิตและผลิตภัณฑ์ข้าวหอม
มะลิอินทรีย์เพื่อยกระดับสู่มาตรฐาน เพื่อยกระดับและพัฒนาการ
แปรรูปสินค้าจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์และสร้างมูลค่าเพ่ิมจาก
วัตถุดิบทางการเกษตรให้เป็นสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีคุณภาพ 
ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ส่งผลให้เกษตรกร/กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
สามารถจ าหน่ายสินค้าได้เพ่ิมขึ้นและมีรายได้ที่มั่นคง ระหว่าง
วันที่ 23-24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  โดยส่งตัวอย่างเมล็ดพันธุ์
ข้าวหอมมะลิของกลุ่มเกษตรกร และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจ านวน 
36 ตัวอย่าง ทดสอบคุณภาพทางด้านกายภาพ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์
ข้าวร้อยเอ็ด และ ส่งตัวอย่างข้าวสาร จ านวน 12 ตัวอย่าง  ตรวจ
วิเคราะห์โลหะหนัก ได้แก่ Mercury (ปรอท) Lead (ตะกั่ว) Tin 
(ดีบุก) Zinc (สังกะสี) และ Copper (ทองแดง) ผลิตภัณฑ์แป้ง
ข้าวหอมมะลิ และชาใบข้าวหอมมะลิ ตรวจวิเคราะห์ทางเคมี 
ฉลากโภชนาการ THAI  ได้แก่ Energy from Fat,  Saturated 
Fat, Cholesterol, Dietary Fiber, Sugars Vitamin A, 
Vitamin B1,  Vitamin B2, Sodium (Na) , Calcium (Ca) 
,Iron (Fe) ณ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จ ากัด 
(สาขาขอนแก่น) ท าให้เกษตรกรได้ทราบคุณภาพของเมล็ดพันธุ์
ข้าวเปลือก คุณภาพข้าวสาร และผลิตภัณฑ์ของตนเองและกลุ่ม 
และสามารถน าผลตรวจวิเคราะห์ไปใช้ประโยชน์ได้ 

 
การส่งตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิของกลุ่ม
เกษตรกร และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจ านวน 36 
ตัวอย่าง ทดสอบคุณภาพทางด้านกายภาพ  

ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด และ ส่งตัวอย่าง
ข้าวสาร จ านวน 12 ตัวอย่าง และผลิตภัณฑ์ 

ตรวจวิเคราะห์โลหะหนัก ตรวจวิเคราะห์ทางเคมี 
ฉลากโภชนาการ ณ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง 

(ประเทศไทย) จ ากัด (สาขาขอนแก่น)  
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ล าดับ วัน/เดือน/ปี กิจกรรม ผลการจัดกิจกรรม ภาพประกอบ 
11 ระหว่างวันที่ 

22-23 สิงหาคม 
2562 

การประชุมเชิงวิชาการและการ
แสดงผลงานข้าวหอมมะลิอินทรีย์ 
ทุ่งกุลาร้องไห้จังหวัดร้อยเอ็ด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 4 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดประชุมเชิงวิชาการและการ
แสดงผลงานข้าวหอมมะลิอินทรีย์ทุ่งกุลาร้องไห้จังหวัดร้อยเอ็ด 
และกิจกรรมการเสวนา ในหัวข้อ การยกระดับผลิตภัณฑ์ข้าว
หอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานและการตลาดอย่างยั่งยืน” 
และร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลิตภัณฑ์จากข้าวหอมมะลิทุ่งกุลา
ร้องไห้ ณ ห้องประดับเดือน โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น จังหวัด
ร้อยเอ็ด นอกจากนี้ภายในงานยังมีการบรรยายพิเศษจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ นายถวิล  คงศรีรอด ประธานสหกรณ์เกษตร
อินทรีย์ร้อยเอ็ด จ ากัด นายธนากร  สงวนตระกูล นักภูมิศาสตร์
สารสนเทศช านาญการพิเศษ (GISTDA) และการสาธิตการแปร
รูปผลิตภัณฑ์จากข้าว ได้แก่ การท าวาฟเฟิล และเส้นก๋วยจั๊บ โดย
นางสุมนฑา  เหล่าชัย จากเครือข่ายวิสาหกิจการผลิตและแปรรูป
ข้าวอินทรีย์ครบวงจร (กลุ่มอารยะฟาร์ม) การท าแครกเกอร์
และป๊อบไรซ์ โดยนายสว่าง  สุขแสง จากวิสาหกิจชุมชนเกษตร
ยั่งยืน ต าบลหนองแคน อ าเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด และการ
จัดนิทรรศการให้ความรู้และจัดจ าหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์จากข้าว
หอมมะลิทุ่งกุลาของกลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนทั้ง 6 
อ าเภอที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ท าให้เกษตรกรได้รับทั้งองค์ความรู้
และมีช่องทางในการจัดจ าหน่ายและการกระจายสินค้ารวมทั้ง
สามารถจัดจ าหน่ายสินค้าได้เพ่ิมข้ึนและมีรายได้ที่มั่นคง 

 
การประชุมเชิงวิชาการและการแสดงผลงานข้าว
หอมมะลิอินทรีย์ทุ่งกุลาร้องไห้จังหวัดร้อยเอ็ด 
และกิจกรรมการเสวนา ในหัวข้อ การยกระดับ

ผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐาน
และการตลาดอย่างยั่งยืน” และร่วมจัด

นิทรรศการแสดงผลิตภัณฑ์จากข้าวหอมมะลิทุ่ง
กุลาร้องไห้  ณ ห้องประดับเดือน โรงแรม 

เพชรรัชต์การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด 
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ส่วนที่ 4: ทุนวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ประจ าปี
งบประมาณ 2562 
         4.1 ทุนวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 2562 
ตารางท่ี 6 ทุนวิจัยจากแหล่งทุนงบประมาณแผ่นดิน : โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์
ความรู้พื้นฐานของประเทศ จ ำนวน 14 โครงกำร   

ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการวิจัย ผู้รับผิดชอบโครงการ จ านวนเงิน 
(บาท) 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
1 กำรสื่อสำรเพื่อกำรสืบทอดและพัฒนำกำรท่องเที่ยว

อย่ำงยั่งยืน กรณีศึกษำประเพณีบุญผะเหวด จังหวัด
ร้อยเอ็ด 

อำจำรย์ประภำภรณ์  รัตโน    248,800 
 
  

2 กำรพัฒนำและถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรผลิตพิมพ์สบู่
จำกยำงพำรำสู่ชุมชน กลุ่มเกษตรกรหมู่บ้ำน 
ท่ำม่วง ต ำบลท่ำม่วง อ ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 
ดร.กนกกรณ์  ศิริทิพย์ 

   232,100 
 
 

3 ตรวจวัดกำรปนเปื้อนรังสีธรรมชำติในตัวอย่ำงข้ำวที่
ปลูกในพื้นที่ที่ผ่ำนกำรปลูกต้นใบยำสูบ ในพื้นที่
ต ำบลนำโพธิ์ อ ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 

อำจำรย์ภูริต ควินรัมย์    157,600  
 
 

คณะครุศาสตร ์
4 กำรศึกษำกำรบูรณำกำรด้ำนควำมรู้ในเนื้อหำผนวก

กำรสอนในกำรพัฒนำ กิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมแนว
ข้อสอบ PISA ด้ำนกำรรู้เรื่องคณิตศำสตร์กับ
หลักสูตรแกนกลำง ส ำหรับครูในศตวรรษที่ 21 ผ่ำน
ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้เชิงวิชำชีพ 

อำจำรย์สุพรรณิกำร์   
ชนะนิล 

 674,500 
 
 
 
  

5 กำรพัฒนำรูปแบบกำรเรียนกำรสอนควำมคิด
สร้ำงสรรค์แห่งศตวรรษที่ 21 (แผนงำนวิจัย) 
กำรน ำรูปแบบกำรเรียนกำรสอนควำมคิดสร้ำงสรรค์
ไปใช้ในโรงเรียนโดยใช้กำรชี้แนะและกำรเป็นพ่ีเลี้ยง 
(โครงกำรย่อย) 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 
ดร.คันธทรัพย์  ชมพูพำทย์ 
 
 

   3,312,400  
 
 
 

 
6 พงศำวดำรร้อยเอ็ด พ.ศ. 2450-2470 : กำรศึกษำ

เอกสำรปฐมภูมิเพ่ือกำรเรียนกำรสอนวิชำ
ประวัติศำสตร์ 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 
ปริญ  รสจันทร์ 

   520,400  
 
 

7 ควำมเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจและสังคมของ
ชุมชนที่พัฒนำตำมศำสตร์พระรำชำในภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ พุทธศักรำช 2500 - 2560 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 
ปริญ รสจันทร์ 

520,400 
 
 

8 กำรศึกษำเทคนิคภำพพิมพ์ชิ้นเดียวด้วยกระบวนกำร
พิมพ์ผิวแบนเรียบจำกกำรสร้ำงแท่นพิมพ์เคลำติน
เพลทด้วยพืชที่ให้เส้นใยในท้องถิ่น 

อำจำรย์ชญตว์  อินทร์ชำ 161,800 
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คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 

9 แนวทำงในกำรพัฒนำภูมิปัญญำในกำรจัดท ำบัญชี
ต้นทุนของประชำชนอ ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

อำจำรย์ลลิตำ  พิมทำ 469,100 

 คณะนิติรัฐศาสตร์ 
10 กำรพัฒนำรูปแบบกำรมีส่วนร่วมของประชำชนต่อ

กำรสร้ำงและกำรจัดตั้งวัดตำมพระรำชบัญญัติ 
คณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 
ดร.กฤติญำ  สุขเพิ่ม 

292,800 
 
 

11 ทุนทำงสังคมกับกำรสนับสนุนนโยบำยสำธำรณะ
ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต ผู้สูงอำยุในภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ศึกษำ: เทศบำลต ำบล 
ท่ำม่วง อ ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 
ดร.ชนำใจ  หมื่นไธสง 

   372,100 
 
 
  

12 แนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของครัวเรือนแหว่ง
กลำงในอีสำนยุคเสรีนิยมใหม่: ศึกษำต ำบลเกำะแก้ว 
และต ำบลท่ำม่วง อ ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 
ดร.ชนำใจ  หมื่นไธสง 

 355,300  
 
 

13 กำรปฏิบัติตนต่อเด็กของผู้ปกครองของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้นในสังกัดส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 27 อ ำเภอเสลภูมิ 
จังหวัดร้อยเอ็ด: ศึกษำเฉพำะกรณีกำรปฏิบัติต่อเด็ก
ตำมมำตรำ 23 แห่งพระรำชบัญญัติคุ้มครองเด็ก 
พ.ศ. 2546 

อำจำรย์ปิ่นบุญญำ   
ล ำมะนำ 

 228,100 
 
 
 
 
  

14 นโยบำยต่ำงประเทศของจีน : ยุทธศำสตร์เส้นทำง
สำยไหมทำงทะเล (One Belt One Road) กับกำร
เตรียมควำมพร้อมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดหนองคำย 
อุดรธำนี ขอนแก่น ประเทศไทย 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 
ดร.ชนำใจ  หมื่นไธสง 

457,400 
 
 
 
  

รวมทั้งหมด 8,002,800 
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4.2 การเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
      ผลงำนวิจัยที่ขอรับเงินรำงวัลกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ ประจ ำปีงบประมำณ 
2562 ตำมระเบียบมหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง หลักเกณฑ์กำรให้รำงวัลกำรเผยแพร่ผงลำนวิจัย
และงำนสร้ำงสรรค์ พ.ศ. 2556 มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 
ตารางที่ 7 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือ
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด/มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบ เนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ/หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI เรื่อง หลักจ ำนวน 43 
เรื่อง 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อเรื่อง เจ้าของผลงาน หมายเหตุ 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
1 กำรส ำรวจควำมคิดเห็นและควำม

ต้องกำรของอำจำรย์ประจ ำวิชำต่อ
กำรใช้ภำษำอังกฤษในกำรสอนวิชำ
เพ่ือปรับปรุงควำมสำมำรถทำ
ภำษำอังกฤษของนักศึกษำ  

อำจำรย์วันทนีย์ บุญหล้ำ มีกำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำร
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์  
ที่ปรำกฎในฐำนข้อมูล TCI  
กลุ่ม 2 

 
2 กำรพัฒนำพฤติกรรมสุขภำพเพ่ือ

ป้องกันกำรติดโรคพยำธิใบไม้ตับซ้ ำ
ในผู้ป่วยโรคพยำธิใบไม้ตับ ต ำบลนำ
เมือง อ ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

อำจำรย์ฉัตรลดำ ดีพร้อม มีกำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิจัยและ
พัฒนำระบบสุขภำพ ที่ปรำกฎใน
ฐำนข้อมูล TCI กลุ่ม 1 
 

3 โปรแกรมกำรพัฒนำควำมรู้ ทัศนคติ 
กำรรับรู้ และพฤติกรรมกำรตรวจคัด
กรองมะเร็งเต้ำนมด้วยตนเองในสตรี
อำยุ 20 ปีขึ้นไป ต ำบลหนองพอก 
อ ำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 
เพชรัตน์ ศิริสุวรรณ 

มีกำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิจัยและ
พัฒนำระบบสุขภำพ ที่ปรำกฎใน
ฐำนข้อมูล TCI กลุ่ม 1 
 

4 Medicinal Plants in Phu Mae 
Nang Mon,Phu Sri Tan wildlife 
Sanctutuary.Mukdahan 
Province. 

อำจำรย์สุฑำรัตน์ คนขยัน มีกำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิทยำศำสตร์
บูรพำ ที่ปรำกฎในฐำนข้อมูล TCI  
กลุ่ม 1 

5 ผลของกำรเสริมเห็ดถั่งเช่ำสีทองใน
อำคำรไก่ไข่ต่อสมรรถนะกำรผลิต
และคุณภำพไข่ 

อำจำรย์ชัญญำภัค ศิริภักดิ์ 
 

มีกำรตีพิมพ์ในวำรสำร แก่นเกษตร 
ที่ปรำกฎในฐำนข้อมูล TCI  กลุ่ม 1  

6 กำรศึกษำสภำพกำรเลี้ยงกระบือของ
เกษตรกรในต ำบลท่ำม่วง อ ำเภอ 
เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
  
 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์              
ดร.คู่ขวัญ จุลละนันทน์ 
 

มีกำรตีพิมพ์ในวำรสำร แก่นเกษตร 
ที่ปรำกฎในฐำนข้อมูล TCI กลุ่ม 1 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อเรื่อง เจ้าของผลงาน หมายเหตุ 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ต่อ) 
7 สำรหอมระเหยสำรประกอบฟีนอลิก 

และกิจกรรมกำรต้ำนอนุมูลอิสระ
ของลูกจัน 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 
ดร.อรอนงค์   ภูสีฤทธิ์ 
 

มีกำรตีพิมพ์ในวำรสำร แก่นเกษตร 
ที่ปรำกฎในฐำนข้อมูล TCI กลุ่ม 1 
 

8 สื่อสังคมออนไลน์ : กำรเปิดรับและ
กำรรู้เท่ำทันสื่อ กรณีศึกษำ กำรใช้ 
เฟซบุ๊กของนักศึกษำมหำวิทยำลัย
รำชภัฏร้อยเอ็ด 

อำจำรย์อรัญ  อรัญมำตย์             
 

มีกำรตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำก
กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติครั้งที่ 
3 คณะนิเทศศำสตร์และนวัตกรรม
กำรจัดกำร สถำบันบัณฑิต 
พัฒนบริหำรศำสตร์ (นิด้ำ) 

9 ควำมหลำกชนิดของโรติเฟอร์ ใน
อ ำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

อำจำรย์ ดร.พุทธพรรณี   
บุญมำก 
 

มีกำรตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำก
กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ      
ครั้งที่ 9 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

10 พฤติกรรมกำรเปิดรับชมดิจิทัลหลัง
กำรเปลี่ยนผ่ำนไปสู่ดิจิทัลทีวีหลังกำร
เปลี่ยนผ่ำนไปสู่ดิจิทัลทีวีของ
ประชำชนในจังหวัดร้อยเอ็ด 

อำจำรย์เชษฐพัฒน์  
สิริวัฒนตระกำร 

มีกำรตีพิมพ์ในวำรสำรมนุษย์
ศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยรำชพฤกษ์ ที่ปรำกฎ
ในฐำนข้อมูล TCI กลุ่ม 2 

11 ควำมพึงพอใจในกำรรับชมดิจิทัลทีวี
หลังกำรเปลี่ยนผ่ำนสู่ดิจิทัลทีวีของ
ประชำชนในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด  

อำจำรย์สุธัญญำ กฤตำคม มีกำรตีพิมพ์ในวำรสำรมหำวิทยำลัย
รำชภัฏร้อยเอ็ด ที่ปรำกฎใน
ฐำนข้อมูล TCI กลุ่ม 2 

คณะครุศาสตร ์
12 ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับควำมเป็น

พลเมืองของนักศึกษำใน
มหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอ็ด 

อำจำรย์.ดร.กัญญำวดี  
แสงงำม 

มีกำรตีพิมพ์ในวำรสำร
มหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอ็ด  
ที่ปรำกฎในฐำนข้อมูล TCI กลุ่ม 2 

13 กำรเสริมสร้ำงควำมภำคภูมิใจใน
ตนเองส ำหรับวัยรุ่น (Self – Esteen 
Enhancing for Adolescent) 

อำจำรย์อุมำพร               
ไวยำรัตน์ 

มีกำรตีพิมพ์ในวำรสำร
มหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอ็ด  
ที่ปรำกฎในฐำนข้อมูล TCI กลุ่ม 2 

14 กำรศึกษำกำรใช้สื่อเทคโนโลยีในกำร
อบรมเลี้ยงดูเด็กวัยอนุบำลของ
ผู้ปกครอง 

อำจำรย์ทิพวรรณ   
วรรณภักดี ภูมิพันธ์ 

มีกำรตีพิมพ์ในวำรสำร
มหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอ็ด  
ที่ปรำกฎในฐำนข้อมูล TCI กลุ่ม 2 

15 The Study of The Visual 
Elements in wat Phumin Mural 
Painting 

อำจำรย์พิริยำ  
พิทยำวัฒนชัย 

กำรตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำก
กำรประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ 
5-8 ธันวำคม 2561 ACE 2018 
INSPIRATION IN COLOR  

16 แนวทำงกำรเรียบเรียงเสียงประสำน
บทเพลงพระรำชนิพนธ์ใน
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิ
พลอดุลยเดชบรมนำถบพิตร 

อำจำรย์ ดร.บพิตร   
เค้ำหัน 

มีกำรตีพิมพ์ในวำรสำร
มหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอ็ด  
ที่ปรำกฎในฐำนข้อมูล TCI กลุ่ม 2 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อเรื่อง เจ้าของผลงาน หมายเหตุ 

คณะครุศาสตร์ (ต่อ) 
17 ศึกษำตัวบทและควำมเชื่อเรื่อง 

พระคำถำหมวดมหำเสน่ห์ของ 
อำจำรย์อุระคินทร์ วิริยะบูรณะ 

อำจำรย์อนันตศักดิ์            
พลแก้วเกษ 

มีกำรตีพิมพ์ในวำรสำรธรรมทรรศน์ 
ที่ปรำกฎในฐำนข้อมูล TCI กลุ่ม 1 
 

18 ปี่พำทย์ในฮูบแต้มสิมอีสำน 
  

อำจำรย์รำชันย์             
เจริญแก่นทรำย 

มีกำรตีพิมพ์ในวำรสำรศิลปกรรม
ศำสตร์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย  
ที่ปรำกฎในฐำนข้อมูล TCI กลุ่ม 2 

19 กำรศึกษำบทบำทของสตรีที่ปรำกฏ
ใน นวนิยำย เรื่องน้ ำเซำะทรำย ของ
กฤษณำ อโศกสิน 

อำจำรย์อุไรวรรณ      
สิงห์ทอง 

มีกำรตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำก
กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ ณ 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล
ล้ำนนำตำก 

20 กำรพัฒนำขั้นตอนวิธีวิวัฒนำกำรเชิง
ผลต่ำงรูปแบบใหม่เพ่ือตรวจสอบ
สภำพต้ำนทำนไฟฟ้ำใต้พ้ืนดินที่ได้
จำกกำรส ำรวจทำงธรณีฟิสิกส์ในหนึ่ง
มิต ิ

อำจำรย์นุชรินทร์      
มิ่งโอโล 
 

มีกำรตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำก
กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติและ
นำนำชำติ  ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
บุรีรัมย์  
 

21 กำรจัดกิจกรรมจิตตปัญญำศึกษำเพื่อ
กำรเปลี่ยนแปลงขั้นพ้ืนฐำนในตน 

อำจำรย์อุมำพร             
ไวยำรัตน์ 

มีกำรตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำก
กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ
วิทยำลัยนำฏศิลป์ร้อยเอ็ดสถำบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ 

22 A study of Mathematics 
Learning Activities Management 
Using 7 Steps Problem –Based 
on Action Research 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์
สุพรรณิกำร์  ชนะนิล 
 

มีกำรตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำก
กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติและ
นำนำชำติ  ครั้งที่ 3 มหำวิทยำลัย 
รำชภัฏบุรีรัมย์ 

23 วัจนกรรมในกำรซื้อสินค้ำออนไลน์ 
กรณีศึกษำเครื่องใช้ภำยในบ้ำน 

อำจำรย์หนึ่งฤทัย   
ม่วงเย็น 
 

มีกำรตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำก
กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ ครั้ง
ที่ 3 มหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอ็ด 

24 ผลของกำรฝึกด้วยไซด์ สไตรค์ ที่มีต่อ
ควำมคล่องตัวของนักกีฬำมวยไทย
ชำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอ็ด 

อำจำรย์จิรวัฒน์  เย็นใส 
 

มีกำรตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำก
กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ ครั้ง
ที่ 3 มหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอ็ด 

25 ผลของกำรใช้โปรแกรม Geo Gebra
ประกอบกำรจัดกำรเรียนรู้ทำง
คณิตศำสตร์โดยใช้กำรคิดเป็นฐำน 
เรื่อง กำรแก้อสมกำรเชิงเส้นตัวแปร
เดียวที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่3 
 

อำจำรย์พันธิพำ  คนฉลำด 
 

มีกำรตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำก
กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติและ
นำนำชำติ  ครั้งที่ 3 มหำวิทยำลัย 
รำชภัฏบุรีรัมย์ 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อเรื่อง เจ้าของผลงาน หมายเหตุ 

คณะพยาบาลศาสตร์ 
26 ประสิทธิผลของโปรแกรมกำรสอน

แนะผู้ดูแลต่อพฤติกรรมกำรป้องกัน
โรคอุจำระร่วงในเด็กอำยุต่ ำกว่ำ 5 ปี 

อำจำรย์ปำริชำติ  อำษำธง มีกำรตีพิมพ์ในวำรสำร วิชำกำร
โรงพยำบำลมหำสำรคำม  
ที่ปรำกฎในฐำนข้อมูล TCI กลุ่ม 2 

27 กำรมีส่วนร่วมของครอบครัวในกำร
กระตุ้นและส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กที่
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  
 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 
ทิพย์ภำรัตน์  ไชยชนะแสง 

มีกำรตีพิมพ์ในวำรสำร พยำบำล
ศำสตร์และสุขภำพคณะพยำบำล
ศำสตร์และสุขภำพ มหำวิทยำลัย 
ขอนแก่น ที่ปรำกฎในฐำนข้อมูล 
TCI กลุ่ม 1  

28 ปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์กับผลกำรขอ
ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญำตเป็นผู้
ประกอบวิชำชีพกำรพยำบำลและ
กำรผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งของบัณฑิต  

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์  
ดร.ดำริณี สุวภำพ 

มีกำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำร
โรงพยำบำลมหำสำรคำม ที่ปรำกฎ
ในฐำนข้อมูล TCI กลุ่ม 2 

29 กำรมีส่วนร่วมของครอบครัวและ
ชุมชนในกำรดูแลผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรัง:
กรณีศึกษำชุมชนหนองนำสร้ำง 

อำจำรย์อติญำ โพธิ์ศรี มีกำรตีพิมพ์ในวำรสำรพยำบำล
ทหำรบกที่ปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI  
กลุ่ม 1  

30 กำรพัฒนำรูปแบบกำรส่งเสริม
สุขภำพเด็กโดยชุมชนมีส่วนร่วม 
 

อำจำรย์ธัญลักษณ์  
ตั้งธรรมพิทักษ์ 

มีกำรตีพิมพ์ในวำรสำรพยำบำล
ทหำรบกที่ปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI 
กลุ่ม 1 

31 กำรพัฒนำรูปแบบกำรส่งเสริม
พัฒนำกำรในเด็ก 
 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 
ทิพย์ภำรัตน์  ไชยชนะแสง 

มีกำรตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำก
กำรประชุมวิชำกำรรำงวัลศรี
สังวำลย์ผลงำนดี วิชำเด่น สม
คุณค่ำพยำบำลไทย ครั้งที่ 3  
กองกำรพยำบำล ส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

32 บทบำทพยำบำลห้องคลอด 
 
 

อำจำรย์สุรีพร ศรีโพธิ์อุ่น มีกำรตีพิมพ์ในวำรสำรพยำบำล
กระทรวงสำธำรณสุขที่ปรำกฏใน
ฐำนข้อมูล TCI กลุ่ม 1  
 

คณะนิติรัฐศาสตร์ 
33 การจัดการบริหารภัยพิบัติในพ้ืนที่

ชุมชนภัยพิบัติ อ าเภอทุ่งเขาหลวง  
จังหวัดร้อยเอ็ด 

อำจำรย์ณัฐพงษ์ รำชมี มีกำรตีพิมพ์ในรำยงำนประชุม
วิชำกำรระดับพื้นถิ่นโขง ชี มูล  
รำชภัฏอุดรธำนี 

34 การจัดการบริหารภัยพิบัติในพ้ืนที่
ชุมชนภัยพิบัติ อ าเภอทุ่งเขาหลวง  
จังหวัดร้อยเอ็ด 

อำจำรย์ณัฐพงษ์ รำชมี มีกำรตีพิมพ์ในวำรสำร
มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำที่ปรำกฏ
ในฐำนข้อมูล TCI กลุ่ม 1  
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ล าดับ
ที ่

ชื่อเรื่อง เจ้าของผลงาน หมายเหตุ 

คณะนิติรัฐศาสตร์ (ต่อ) 
35 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใน 5 มิติ 

 
อำจำรย์เสกสรรค์ สนวำ มีกำรตีพิมพ์ในวำรสำรมนุษย์

ศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยขอนแก่น ที่ปรำกฏ 
ในฐำนข้อมูล TCI กลุ่ม 1 

36 ความเป็นเมืองในชุมชนรอบข้าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์     
ดร.ชนำใจ หมื่นไธสง 

มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

37 Legal Power and 
Responsibilities of Alcoholic 
Beverage Control Committee 
on Control of Alcoholic 
Commercials on Internet  

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์     
ดร.กฤติญำ  สุขเพิ่ม 
 

มีกำรตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำก
กำรประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ 
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 
38 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำม

รับผิดชอบต่อสังคมกับผล
ประกอบกำรทำงกำรเงินของบริษัท
จดทะเบียนไทยในโครงกำร
อุตสำหกรรมสีเขียว 

อำจำรย์ ดร.วิไลวรรณ 
โพนศิริ 

มีกำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำร 
ศรีปทุม ชลบุรี ที่ปรำกฎใน
ฐำนข้อมูล TCI  กลุ่ม 1 
 

39 ผลกระทบของควำมช ำนำญใน
วิชำชีพที่มีต่อประสิทธิภำพกำร
ท ำงำนของนักบัญชีบริษัทกลุ่มร้อย
แก่นสำรสินธุ์ 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์บุญ
ช่วง ศรีธรรำษฎร ์

 มีกำรตีพิมพ์ในวำรสำรกำรจัดกำร 
คณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัย
รำชภัฏเชียงรำย ที่ปรำกฎใน
ฐำนข้อมูล TCI กลุ่ม 1 

40 อำรยธรรมอีสำนอำหำรพื้นถิ่น: ร้ำน
ขำยขนมจีนสู่กำรท่องเที่ยวแบบ
อีสำนฟู๊ดทัวร์ในจังหวัดร้อยเอ็ด 

อำจำรย์รุ่งอรุณ  
ศุกฤตนอนันต์ 

มีกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติกำร
ท่องเที่ยวและกำรโรงแรม 
ร่วมสมัย ครั้งที่ 6 มหำวิทยำลัย
มหำสำรคำม 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
41 กำรวิเครำะห์ข้อมูลก่อนกำรน ำข้อมูล

ไปประมวลผลเกี่ยวกับกำรลำออก
กลำงคันของนักศึกษำ โดยใช้ชุด
ข้อมูลนักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ร้อยเอ็ด  
 

อำจำรย์ณัฐธิดำ  บุตรพรม มีกำรตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำก
กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ กำร
ประชุมวิชำกำรวิศวกรรมศำสตร์
วิทยำศำสตร์เทคโนโลยีและ
สถำปัตยกรรมศำสตร์ ครั้งที่ 9 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล
อีสำน วิทยำเขตขอนแก่น 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อเรื่อง เจ้าของผลงาน หมายเหตุ 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อ) 
42 ระบบแจ้งเตือนผ่ำนโมบำย

แอปพลิเคชั่นเมื่อรถยนต์เคลื่อนที่ผ่ำน
จุดตรวจโดยใช้อำร์เอฟไอดี  
 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์
เชี่ยวชำญ  ยำงศิลำ 

มีกำรตีพิมพ์ในวำรสำร Journal  
of Information Science and 
Technology มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีมหำนคร 

43 Toward Egocentric Network-
based Learner Profiling in 
Adaptive  E-Learning Systems: 
A concept paper  

อำจำรย์ ดร.ศิริญญำ  
อ่อนรัฐ 
 

มีกำรตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่อง
จำกกำรประชุมวิชำกำรระดับ
นำนำชำติ 2019  ณ อำอิซุ –  
วำกำมัตสึ ประเทศญี่ปุ่น 

 
ตารางท่ี 8  งานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฏอยู่ในระเบียบของสมศ. 
จ ำนวน 1 เรื่อง 

ล าดับ
ที ่

ชื่อเรื่อง เจ้าของผลงาน หมายเหตุ 

คณะนิติรัฐศาสตร์ 
1 แนวคิดกำรพัฒนำเมืองอัจฉริยะ 

(Smart City) ของเมือง
อัมสเตอร์ดัม ประเทศ
เนเธอร์แลนด์ สู่ควำมยั่งยืน: 
มุมมองด้ำนกำรสัญจรอัจฉริยะ 
(Smart Mobility) 
 

อำจำรย์สุรศักดิ์ ชะมำรัมย์ มีกำรตีพิมพ์ในวำรสำรรัฐสภำสำร 
 
 
 
 
 
 

 
ตารางท่ี 9  งานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการ
จัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank:www.Scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัด
อยู่ในควอไทล์ที่ 3 หรือ 4 (Q3 หรือQ4) ในปีล่าสุด Subject category ที่ตีพิมพ์หรือมีการตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในระเบียบ สมศ. จ ำนวน 3 เรื่อง 

ล าดับ
ที ่

ชื่อเรื่อง เจ้าของผลงาน หมายเหตุ 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
1 Language Students 

Perceptions of soft skills 
วำรสำร The Asian EFL 
Journal 21 Issue 2.2 
 

Mr.Nguyen Duy Linh 
 

วำรสำร The Asian EFL 
Journal 21 Issue 2.2 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อเรื่อง เจ้าของผลงาน หมายเหตุ 

คณะครุศาสตร ์
2 A STUDY OF THE 

CORRELATION BETWEEN 
FOUR CLINICAL TRIALS FOR 
THE MEASUREMENT OF 
HAMSTRING MUSCLE 
FLEXIBILITY  

อำจำรย์ ดร.อภิชำติ  
ดีไม่น้อย 

วำรสำร International Journal 
of GEOMATE 
 
 
 
 

3 Enhancing Innovative 
Thinking of Thai pre-Service 
Teachers through Multi –
educational Innovations 
Sayfalar 409-419 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์  
ดร.ชำญณรงค์   วิเศษสัตย์  

วำรสำร Journal for the 
Education of Gifted Young 
Think of Thai Pre-service 
Teachers through Multi-
educational Innovations 

 
ตารางท่ี 10 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ ในระดับชาติ จ ำนวน 2 เรื่อง 

ล าดับ
ที ่

ชื่อเรื่อง เจ้าของผลงาน หมายเหตุ 

คณะครุศาสตร ์
1 กำรแสดงผลงำนในนิทรรศกำร :  

อัตลักษณ์ศิลป์ถิ่นไทย ครั้งที่ 5  
ณ ศูนย์กำรเรียนรู้วัฒนธรรมอัน
ดำมัน (หอศิลป์อันดำมัน) จังหวัด
กระบี่ 

อำจำรย์นันทวัน เจ็กจันทึก งำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำร
เผยแพร่ ณ ศูนย์กำรเรียนรู้
วัฒนธรรมอันดำมัน (หอศิลป์อัน
ดำมัน) จังหวัดกระบี่ 

2 ผลงำนสร้ำงสรรค์ชื่อ Texture 
No.1 
 

อำจำรย์ชญตว์ อินทร์ชำ งำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำร
เผยแพร่ระดับชำติโครงกำรสืบ
ศำสตร์ สำนศิลป์ ศิลปินแห่งชำติ 
จำกกรมส่งเสริมวัฒนธรรม 
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ตารางท่ี 11 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการ ตามอัตรา (page charge) 
จ ำนวน 10 เรื่อง 

ล าดับ
ที ่

เจ้าของผลงาน ชื่อเรื่อง หมายเหตุ 

คณะครุศาสตร ์
1 อำจำรย์สันติ ทิพนำ วำทกรรมที่ปรำกฏในบทเพลงของพลเอก

ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี 
ค่ำตีพิมพ์บทควำมวิจัยลงใน
วำรสำรครุศำสตร์ มหำวิยำ
ลัยรำชภัฏมหำสำรคำม  

2 อำจำรย์ ดร.อภิชำติ 
ดีไม่น้อย 

A STUDY OF THE CORRELATION 
BETWEEN FOUR CLINICAL TRIALS 
FOR THE MEASUREMENT OF 
HAMSTRING MUSCLE FLEXIBILITY 

ค่ำตีพิมพ์ลงในวำรสำร 
International Journal of 
GEOMATE 
 

3 อำจำรย์อนันตศักดิ์ 
พลแก้วเกษ 

ศึกษำตัวบทและควำมเชื่อเรื่องพระคำถำ
หมวดมหำเสน่ห์ของอำจำรย์อุระคินทร์ 
วิริยะบูรณะ 

ค่ำตีพิมพ์ลงในวำรสำรธรรม
ทัศน์มหำวิทยำลัย 
จุฬำลงกรณ์รำชวิทยำลัย 

4 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 
ดร.ชำญณรงค์   
วิเศษสัตย์ 

ผลกำรศึกษำควำมต้องกำรจ ำเป็นของกำร
จัดกำรเรียนรู้เชิงนวัตกรรมของนักศึกษำ
วิชำชีพครู 

ค่ำตีพิมพ์ลงในวำรบริหำร
กำรศึกษำบัวบัณฑิต 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
อุบลรำชธำนี 

คณะพยาบาลศาสตร์ 
5 อำจำรย์ปำริชำติ  

อำษำธง 
ประสิทธิผลของโปรแกรมกำรสอนแนะ
ผู้ดูแลต่อพฤติกรรมกำรป้องกันโรคอุจำระ
ร่วงในเด็กอำยุต่ ำกว่ำ 5 ปี 

ค่ำตีพิมพ์ลงในวำรสำร
โรงพยำบำลมหำสำรคำม  

6 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 
ดร.ดำริณี สุวภำพ 

ปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์กับผลกำรขอขึ้น
ทะเบียนรับใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบ
วิชำชีพกำรพยำบำลและกำรผดุงครรภ์
ชั้นหนึ่งของบัณฑิต 

ตีพิมพ์ในวำรสำรโรงพยำบำล
มหำสำรคำม 

7 อำจำรย์สุรีพร  
ศรีโพธิ์อุ่น 

บทบำทพยำบำลห้องคลอด มีกำรตีพิมพ์ใน วำรสำร
พยำบำลกระทรวง
สำธำรณสุข 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
8 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์

เพชรัตน์ ศิริสุวรรณ 
โปรแกรมกำรพัฒนำควำมรู้ ทัศนคติ  
กำรรับรู้ และพฤติกรรมกำรตรวจคัดกรอง
มะเร็งเต้ำนมด้วยตนเองในสตรีอำยุ 20 ปี 
ขึ้นไป ต ำบลหนองพอก อ ำเภอหนองพอก 
จังหวัดร้อยเอ็ด 

ค่ำตีพิมพ์ในวำรสำรวิจัยและ
พัฒนำระบบสุขภำพ 
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ล าดับ
ที ่

เจ้าของผลงาน ชื่อเรื่อง หมายเหตุ 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
9 อำจำรย์ฉัตรลดำ  

ดีพร้อม 
กำรพัฒนำพฤติกรรมสุขภำพเพ่ือป้องกัน
กำรติดโรคพยำธิใบไม้ตับซ้ ำในผู้ป่วยโรค
พยำธิใบไม้ตับ ต ำบลนำเมือง อ ำเภอเสลภูมิ 
จังหวัดร้อยเอ็ด 

ค่ำตีพิมพ์ในวำรสำรวิจัยและ
พัฒนำระบบสุขภำพ 
 

คณะนิติรัฐศาสตร์ 
10 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 

ดร.ชนำใจ หมื่นไธสง 
ควำมเป็นเมืองในชุมชนรอบข้ำง
มหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอ็ด 

ค่ำตีพิมพ์ในวำสำรมนุษย์
ศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
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คณะผู้จัดท า 
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ ์: 
  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์   อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอ็ด 

อำจำรย์ ดร.กำรุณ  พงศ์ศำสตร์        รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 
ดร.ตวง  อันทะไชย     ผู้ทรงคุณวุฒิสถำบันวิจัยและพัฒนำ 

  ศำสตรำจำรย์ ดร.อนันต์  พลธำนี    ผู้ทรงคุณวุฒิสถำบันวิจัยและพัฒนำ 
  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พชรวทิย์ จันทร์ศิริสิร ผู้ทรงคุณวุฒิสถำบันวิจัยและพัฒนำ 
  ดร.รณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล    ผู้ทรงคุณวุฒิสถำบันวิจัยและพัฒนำ 

เรียบเรียง/วิเคราะห์ข้อมูล/ รวบรวมข้อมลู : 
   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์  
   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชำญณรงค์  วิเศษสัตย์   
   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์นิธินำถ  อุดมสันต์ 
  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุรพงษ์  แสงเรณู 
  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สุภิมล  บญุพอก 
  นำงสำวณิชำกมล  ศรีอำรำม 
  นำงยุพเรศน์  ประทีป ณ ถลำง 
  นำงสำวพรทิวำ  สำรจันทร์ 
  นำงสำวลัดดำ  คุณหงส์ 
                     นำยประจิตร  ประเสริฐสังข์ 
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