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คำนำ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้ อ ยเอ็ด มี ภ ารกิจ ในการประสานงานวิ จัย บริ ห ารงานวิจั ย บริก ารงานวิจั ย ประชาสั ม พัน ธ์ เผยแพร่
ถ่ายทอดผลงานวิจัย พัฒนาระบบและบริหารจัดการสารสนเทศเพื่อการวิจัย และบริการวิชาการ ถ่ายทอด
ผลงานทางวิช าการสู่ ชุ มชน โดยมีวั ตถุป ระสงค์เ พื่อพัฒ นาคน พั ฒ นางานวิจัย และการเผยแพร่ พัฒ นา
เครือข่ายความร่วมมือแหล่งทุนวิจัยและพัฒนาระบบบริหารจัดการ
รายงานผลการดาเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจาปีงบประมาณ 2564 จัดทาขึ้นเพื่อ
เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและ
ภายนอก ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมาสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่ได้กาหนดไว้ และยังได้
ดาเนินการพัฒนางานวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ท้องถิ่นและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งทางวิชาการ เผยแพร่งานวิจัยเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น บริหารจัดการองค์กร
อย่างมีประสิทธิภาพและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ทั้งนี้ในรอบปีที่
ผ่านมา สถาบันวิจัยและพัฒนาจะนาเสนอผลการดาเนินงาน โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูล
สถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งประกอบด้วย ประวัติความเป็นมา ยุทธศาสตร์สถาบัน โครงสร้างการบริหารงาน
ภายในสถาบัน ข้อมูลบุคลากร งบประมาณประจาปี ส่วนที่ 2 กิจกรรมในรอบปีงบประมาณ 2564 ส่วนที่ 3
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2564 และส่วนที่ 4 ทุนวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ การขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และการขอลิขสิทธิ/สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา ขอขอบพระคุ ณ ผู้ บ ริ ห าร คณาจารย์ จ ากคณะต่ า งๆ และบุ ค ลากร
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ได้ให้ข้อมูลและให้ความร่วมมืออย่างดียิ่งในการดาเนินงานของสถาบันวิจัย
และพัฒนา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานประจาปี 2564 ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการนาข้อมูลไปใช้ในการวางแผนและกาหนดนโยบายด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ให้มีป ระสิทธิภาพ
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 ตาเกาะแก้ว อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45120
โทรศัพท์ 0 4355 6132
โทรสาร 0 4355 6009
http://www.research.reru.ac.th

3. ประวัติความเป็นมา
สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ร้ อ ยเอ็ ด ซึ่ ง เป็ น หน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบ
ด้านการวิจัยและการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด แต่เดิมเมื่อครั้งก่อตั้งเป็นสถาบัน
ราชภัฏร้อยเอ็ด พ.ศ.2544 มีการดาเนินการจัดตั้ง"สานักวิจัยและพัฒนาท้อ งถิ่น" โดยแบ่งส่วนงานภายใน
เป็น 4 ส่วน คือ ฝ่ายธุรการ ศูนย์วิจัยศูนย์ฝึกอบรมและบริการชุมชนและศูนย์วัฒนธรรม วัตถุประสงค์การ
จัดตั้งก็เพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการดาเนินการและประสานงานด้านการวิจัย บริการวิชาการ และทานุ
บารุ งศิลปวัฒ นธรรม ต่อมาในปี พ.ศ.2548 มีการเปลี่ ยนชื่อหน่ว ยงานใหม่เป็น "กองวิจัยและพัฒนา
"เพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยน โครงสร้างเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยเสนอโครงสร้างหน่วยงานของ
มหาวิทยาลัยใหม่ ให้กับคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) และประกาศ
เป็นกฎกระทรวงต่อไป โดยมีส่วนงานภายในเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ฝ่ายธุรการ ศูนย์วิจัย ศูนย์สารสนเทศและ
ฝึกอบรม และศูนย์วัฒนธรรม แต่โครงสร้าง ที่ เสนอไปไม่ผ่านคณะกรรมการฯ ทาให้ ไม่สามารถตั้งเป็น
หน่วยงานระดับกองได้ จึงได้แบ่งส่ วนงานที่อยู่ ภายในออกเป็นหน่วยงานระดับศูนย์ ได้แก่ ศูนย์วิจัย
ศูน ย์ ส ารสนเทศและฝึ ก อบรม และศูนย์วัฒ นธรรม ต่อมาในปี พ.ศ. 2552 ได้รับการยกฐานะให้ เป็น
หน่วยงานเทียบเท่าคณะ โดยใช้ชื่อหน่วยงานว่า "สถาบันวิจัยและพัฒนา" ซึ่งประกอบไปด้วย 4 กลุ่มงาน
ได้แก่ สานักงานอานวยการ กลุ่มงานวิจัย กลุ่มงานบริการวิชาการ และกลุ่มงานประกันคุณภาพการวิจัย
โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ขยายขอบข่ า ยงาน ให้ ค รอบคลุ ม ทั้ ง การวิ จั ย และการบริ ก ารวิ ช าการของ
มหาวิทยาลัยให้ดียิ่งขึ้น และทาหน้าที่เป็นศูนย์กลาง การบริหารและประสานงานด้านการวิจัยพื้นฐานและ
การวิจัยประยุกต์ให้คาปรึกษาจัดหาและบริการข้อมูลด้านการวิจัย และพัฒนาปัจจุบันสถาบันวิจัยและ
พัฒนาได้ดาเนินการพัฒนาปรับปรุง การปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับความต้องการ และสภาพแวดล้อม
ของมหาวิทยาลั ย และสั งคมส่ว นรวมมากยิ่งขึ้น รวมถึงการให้ บริการ วิช าการแก่ สั งคมและชุมชนให้
ครอบคลุม ในทุกๆ ด้าน และเน้นการประยุกต์องค์ความรู้จากงานวิจัยไปสู่ การใช้ ประโยชน์ในการพัฒนา
ท้องถิ่น และสังคมให้มากขึ้น และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ที่เน้นการ
เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งตอบสนองชุมชนท้องถิ่นและสังคมเป็นหลัก
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พ.ศ. 2556 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ ให้สอดคล้องกั บ
วิสัยทัศน์ของสภามหาวิทยาลัยและคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัยใหม่ โดยแบ่ง
หน่วยงานภายในเป็น 6 กลุ่มงาน 1 ศูนย์ ได้แก่ กลุ่มงานอานวยการ กลุ่มงานวิ จัย กลุ่มงานมาตรฐาน
งานวิจัยและประกันคุณภาพ กลุ่มงานบริการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี กลุ่มงานสิทธิประโยชน์และ
จริยธรรมจรรยาบรรณ กลุ่มงานตีพิมพ์เผยแพร่บทความงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ และศูนย์บริการ
บริการวิชาการ และศูนย์เรียนรู้ 4 ศูนย์ ที่อยู่ภายใต้ กลุ่มงานวิจัย ได้แก่ 1) ศูนย์ศึกษาและขับเคลื่อนการ
พัฒนาเด็กและเยาวชน 2) ศูนย์เรียนรู้พัฒนานวัตกรรมและหุ่นยนต์ 3) ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ (UBI) และ 4)
ศูนย์รู้เครือข่ายการพัฒนาชุมชนตามแนวพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียง สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดทา
แผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนา ปีงบประมาณ 2562 – 2565 เพื่อใช้เป็นแนวทาง ในการบริหาร
จัดการสถาบันวิจัยและพัฒนาต่อไป
4. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์
ปรัชญา
สถาบันวิจัยและพัฒนา ปฏิบัติงานภายใต้ปรัชญา ที่ว่า “วิจัยเด่น เน้นบริการวิชาการ สืบสาน
ภูมิปัญญา พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”
วิสัยทัศน์
สร้างเครือข่ายการวิจัย ให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีใช้วิถีภูมิ ปัญญา พัฒนา
และอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความพร้อมวิจัยสู่ประชาคมอาเซียนและสากล
พันธกิจ
1. ส่งเสริ มและพัฒ นาองค์กร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาให้ มีศักยภาพ ในการวิจัยที่มี
คุณภาพมาตรฐาน
2. สนับสนุนการนาผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือการวิจัยให้มีความพร้อมวิจัยสู่ประชาคมอาเซียนและสากล
4. เป็นแหล่งวิทยาการศูนย์เรียนรู้ ให้บริการวิชาการเผยแพร่ถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยี
ที่มีประสิทธิภาพ
5. ส่งเสริมการใช้วิถีภูมิปัญญาพัฒนาความเป็นมหาวิทยาลั ยสีเขียวและอนุรักษ์ธรรมขาติและ
สิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้ทาวิจัยอย่างกว้างขวางทั้งงานวิจัยพื้นฐานและงานวิจัยประยุกต์
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้ทาวิจัยพัฒนาสถาบันและท้องถิ่น
3. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
4. เพื่อเผยแพร่งานวิจัยของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
5.เพื่ อ สร้ า งเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ระหว่ า งบุ ค ลากรและหน่ ว ยงานทั้ ง ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย
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5. ยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2562-2565
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาท้องถิ่น
เป้าประสงค์ที่ 1.1 มีผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมนาไปใช้ประโยชน์กับชุมชน
ท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม
กลยุทธ์ที่ 1.1.1 พัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ให้สามารถทางานวิจัยและขอทุนจากแหล่งทุน
ตัวชี้วัด : ร้อยละของนักวิจัยรุ่นใหม่ที่สามารถทางานวิจัยและขอทุนจากแหล่งทุนได้
กลยุทธ์ที่ 1.1.2 นักวิจัยสามารถพัฒนางานวิจัยไปใช้ประโยชน์กับชุมชน ท้องถิ่นและประสาน
ความร่วมมือจากแหล่งทุนภายนอก
ตัวชี้วัด : ร้อยละของงานวิจัยที่นาไปใช้ประโยชน์กับชุมชนท้องถิ่นและประสานความ
ร่วมมือจากแหล่งทุนภายนอก
กลยุทธ์ที่ 1.1.3 พัฒนาฐานข้อมูลด้านงานวิจัย/องค์ความรู้/นวัต กรรมที่มีประโยชน์ต่อชุมชน
ท้องถิ่น
ตัวชี้วัด : จานวนระบบด้านงานวิจัย/องค์ความรู้/นวัตกรรมที่มีประโยชน์ต่อชุมชน
ท้องถิ่นและเป็นเครื่องมือช่วยตัดสินใจ
กลยุทธ์ที่ 1.1.4 มีการจัดประกวดผลงานวิจัยชุมชนและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
ตัวชี้วัด : ร้อยละของหลักสูตรที่ มีผลงานวิจัยดีเด่นและผลิตภัณฑ์ชุมชนที่นักศึกษา
มีส่วนร่วม
เป้าประสงค์ที่ 1.2 ชุมชนท้องถิ่นได้รับการพัฒนาและอยู่ได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืนโดยมี
ทัศนคติที่ดีถูกต้อง
กลยุทธ์ที่ 1.2.1 จัดทาฐานข้อมูลของพื้นที่บริการเพื่อศึกษาวิเคราะห์ปัญหา ศักยภาพและความ
ต้องการทีแ่ ท้จริงของชุมชน
กลยุทธ์ที่ 1.2.2 บูรณาการความร่วมมือของมหาวิทยาลัยเครือข่ายและชุมชนเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
อย่างยั่งยืนบ่มเพาะให้ประชาชนในพื้นที่มีความพร้อมด้วยคุณลักษณะ 4 ประการ
ตัวชี้วัด : จานวนภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่ร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยดาเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่บริการ
กลยุทธ์ที่ 1.2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการวิชาการแก่สังคมท้องถิ่นเพื่อสร้างความ
แข็งแรงให้ชุมชน
ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละผู้รับบริการมีความรู้ความเข้าใจเป็นไปตามเป้าหมายของโครงการ
และกิจกรรมที่จัดขึ้น
2. จานวนกิจกรรมด้านการบริการวิชาการที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์
3. จานวนกิจกรรมด้านการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการกับการเรียน
การสอนและการวิจัยของแต่ละคณะ
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
เป้าประสงค์ที่ 5.1 เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอนุรักษ์ธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
กลยุ ท ธ์ ที่ 5.1.1 ส่ ง เสริ ม สร้ า งจิ ต ส านึ ก อนุ รั ก ษ์ ห รื อ พั ฒ นาทรั พ ยากร ธรรมชาติ แ ละ
สภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด : จานวนโครงการที่ส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรและสภาพแวดล้อมและมีผลลัพธ์
ด้วยการสร้างจิตสานึกอนุรักษ์หรือพัฒนาสภาพแวดล้อม
เป้าประสงค์ที่ 5.2 เพื่อให้สถาบันเป็นแหล่งบริการวิชาการเชิงนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ
พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 5.2.1 พัฒนานวัตกรรมหรือโครงการที่พัฒนาหรือฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
ตัวชี้วัด : จานวนนวัตกรรมและโครงการที่ฟื้นฟูสภาพ แวดล้อมและมีผลลัพธ์ชัดเจน
ค่าเป้าหมายที่ชัดเจน
กลยุทธ์ที่ 5.2.2 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ตัวชี้วัด : จานวนเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สภาพแวดล้อมที่มีผลลัพธ์
ที่ชัดเจน
เป้าประสงค์ 5.3 นักศึกษาและบุคลากรของสถาบันมีจิตอาสาในการอนุรักษ์ ทรัพยากร
ธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
กลยุท ธ์ ที่ 5.2.1 ส่ งเสริ ม ให้ นั ก ศึก ษาและบุ ค ลากรมี ส่ ว นร่ ว มในการอนุ รัก ษ์ ทรั พ ยากรและ
สภาพแวดล้อม
ตัวชี้วัด : ร้อยละของนักศึกษาและบุคลากรมีความเข้าใจ ในกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากร
และสภาพแวดล้อม
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6. โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหาร
6.1 โครงสร้างองค์กร
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6.2 โครงสร้างการบริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุนนั ท์ ประเสริฐสังข์
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการพัฒนาท้องถิน่

รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์
รองผูอ้ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

นางสาวณิชากมล ศรีอาราม
หัวหน้ากลุม่ งานอานวยการ

นางยุพเรศน์ ประทีป ณ ถลาง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายวัชรกร เนตรถาวร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชานาญการ

นางสาวพรทิวา สารจันทร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายประจิตร ประเสริฐสังข์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวลัดดา คุณหงส์
นักวิชาการสถิติ
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7. ข้อมูลแสดงงบประมาณด้านการวิจัย
ตารางที่ 1 แสดงจานวนงบประมาณด้านการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560-2565
งบประมาณแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
ข้อมูล
2560
2561
2562
2563
2564
2565
จานวน
(บาท)

15,879,500 19,109,500 8,002,800

2,400,000 11,000,000 8,500,000

ตารางที่ 1 แสดงงบประมาณด้านการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564
ดังแสดงในภาพที่ 1

ภาพที่ 1 แสดงงบประมาณด้านการวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ด้านงบประมาณแผ่นดิน ประจาปี พ.ศ. 2560 - 2565
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8. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจาปีงบประมาณ 2565
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ตามพันธ
กิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จานวน 2 ด้าน คือ 1) ด้านการวิจัย และ 2) ด้านการบริการวิชาการ
ซึง่ งบประมาณที่ได้รับดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงงบประมาณสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจาปีงบประมาณ 2564
รหัสปีงบประมาณ 2564
ลาดับ
1

2

ประเภทงบประมาณ
รหัส
ชื่องบประมาณ
งบประมาณแผ่นดิน
2.2.2.5 พัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา
แผนงานพื้นฐานด้านการ
1.โครงการพัฒนานักวิจัยเชิงพื้นที่
พัฒนาและเสริมสร้าง
จานวน 30,000 บาท
ศักยภาพทรัพยากร
2.โครงการพัฒนางานวิจัยสู่การพัฒนาชุมชน
มนุษย์
จานวน 30,000 บาท
ผลผลิต ผู้สาเร็จ
3.โครงการจัดทาจุลสารวิจัยบริการถ่ายทอด
การศึกษาด้าน
เทคโนโลยี จานวน 40,000 บาท
วิทยาศาสตร์และ
4.โครงการจัดทารายงานประจาปี
เทคโนโลยี
จานวน 15,500 บาท
งบเงินอุดหนุน
5.โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการ
ดาเนินงานสนองพระราชดาริโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) จานวน
30,000 บาท
6.โครงการส่งเสริมพัฒนาสถาบันวิจัยและ
พัฒนา (เดินทางไปราชการ) จานวน
108,500 บาท
4.1.1.8 โครงการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่นและสังคม
งบประมาณแผ่นดิน
แผนงานยุทธศาสตร์
4.1.1.22 โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม
เสริมสร้างพลังทางสังคม
เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรของ
ท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดและชุมชน
งบเงินอุดหนุน
ท้องถิ่น

งบประมาณที่
ได้รับ
จัดสรร (บาท)
254,000

300,000
400,000
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รหัสปีงบประมาณ 2564
ลาดับ
3

4

ประเภทงบประมาณ
รหัส
ชื่องบประมาณ
2.1.2.7 พัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา

งบประมาณบารุง
การศึกษา
แผนงานพื้นฐานด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์
ผลผลิต ผู้สาเร็จ
การศึกษาด้าน
สังคมศาสตร์
งบรายจ่ายอื่น
งบประมาณบารุง
4.1.1.1 อุดหนุนการพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรม
การศึกษา
แผนงานยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการวิจัยและ
นวัตกรรม
งบเงินอุดหนุน
รวม

งบประมาณที่
ได้รับ
จัดสรร (บาท)
50,000

200,000

1,204,000

ที่มา : เอกสารจัดสรรงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
หมายเหตุ :
1. งบประมาณแผ่นดิน ได้รับจัดสรร
จานวนเงิน 954,000 บาท
2. งบประมาณบารุงการศึกษา ได้รับจัดสรร จานวนเงิน 250,000 บาท
ตารางที่ 3 แสดงจานวนงบประมาณด้านการวิจัยและด้านการบริการวิชาการ งบประมาณแผ่นดิน
และงบประมาณรายได้
แหล่งทุน
งบประมาณแผ่นดิน (บาท) งบประมาณรายได้ (บาท)
1) ด้านการวิจัย
254,000
250,000
2) ด้านการบริการวิชาการ
700,000
รวม
954,000
250,000
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จากตารางที่ 3 แสดงข้อมูล จานวนงบประมาณด้านการวิจัยและด้านการบริการวิช าการ
สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ร้ อ ยเอ็ ด ประจ าปี ง บประมาณ 256 4 โดยแยกเป็ น
งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณรายได้ ดังภาพที่ 2
งบประมาณด้านการวิจัยและด้า นการบริการวิชาการ
งบประมาณแผ่นดิน (บาท)

งบประมาณรายได้ (บาท)

954,000

700,000
254,000 250,000

ด้านการวิจัย

250,000

ด้านการบริการวิชาการ

รวม

ภาพที่ 2 แสดงงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณรายได้ ด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ
ประจาปีงบประมาณ 2564
9. ทุนอุดหนุนการวิจัย
ในปีงบประมาณ 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้รับจัดสรรงบประมาณจากกองทุน ววน.
P5 ส่งเสริมการวิจัยขั้นแนวหน้า และการวิจัยพื้นฐานที่ป ระเทศไทยมีศักยภาพ แผนงานวิจัยพื้นฐานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จานวน 20 โครงการ รวมจานวนทั้งสิ้น 11,000,000 บาท ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 แสดงข้อมูลจานวนโครงการวิจัยและงบประมาณสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุน
ประจาปีงบประมาณ 2564
ลาดับ
1

รหัส
โครงการ
1521972

2

1522107

3

1522109

4

1522111

ชื่อเรื่อง

หัวหน้าโครงการ

งบประมาณ

การวิจัยและพัฒนาทักษะนวัตกรรมของ
เยาวชนไทยสาหรับรองรับการประกอบอาชีพ
ในโลกอนาคต
การพัฒนาสมรรถนะทางคณิตศาสตรและการรู
เรื่องคณิตศาสตรโดยใชรูปแบบ TPACK
Model สาหรับนักศึกษาครู 4.0
การพัฒนาแหลงเรียนรูหนังประโมทัยใน
จังหวัดรอยเอ็ดเพื่อเพิ่มมูลคาตามแนวคิด
เศรษฐกิจสรางสรรค
การพัฒนาแผนฟลมที่ไวตอคาพีเอชสาหรับ
บรรจุภัณฑบริโภคไดจากขาวหอมมะลิและขาว
เหนียวดาในจังหวัดรอยเอ็ด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์

149,900

อาจารย์ ดร.หทัย
น้อยสมบัติ

303,500

อาจารย์ ดร.ธนวัฒน์
บุตรทองทิม

279,500

อาจารย์ ดร.เกษร เมรัตน์

158,700

11
ตารางที่ 4 แสดงข้อมูลจานวนโครงการวิจัยและงบประมาณสนับสนุนการวิจัย (ต่อ)

ลาดับ
5

รหัส
โครงการ
152114

6

1522116

7

1522118

8

1522121

9

1522130

10

1522131

11

1522133

12

1522134

13

1522103

14

1522108

ชือ่ เรื่อง

หัวหน้าโครงการ

ความหลากหลายของปริมาณอะไมโลสในยีน
อาจารย์ ดร. สุชีลา
สังเคราะหแปงในขาวพันธุพื้นเมืองที่พบใน
ตาลอาไพ
ศูนยศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจาก
โครงการพระราชดาริ
นวัตกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑฟลมนาโน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ซิลิกอนคารไบดดวยเทคนิคการสังเคราะหจาก
วัชรากร วงศ์คาจันทร์
แกลบสาหรับเคลือบผิวโลหะเพื่อสงเสริม
เศรษฐกิจสีเขียวอยางยั่งยืน จังหวัดรอยเอ็ด
การพัฒนาทรายแกวหนองพอก เปนวัสดุ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
อุตสาหกรรมเซรามิกและอุตสาหกรรมเคมี
วัชรากร วงศ์คาจันทร์
การวิจัยและพัฒนาเครื่องอบข้าวเปลือกบนลาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตากอัจฉริยะด้วยลมความร้อนรังสีอินฟาเรด
ดร.ธีรศาสตร์ คณาศรี
เพื่อการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปสู่ชุมชนฐาน
รากฯ
ผลของแมนโนโอลิโกแซคคาไรดในกากมะพร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
าวตอการเจริญของแบคทีเรียกรด แลคติก
ดร. สุรชัย รัตนสุข
และสมรรถนะการเจริญเติบโตของไกกระทง
ผลของพันธุขาวและแมลงกินไดตอการเจริญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
และการผลิตสารคอรไดเซปนของเห็ดถั่งเชา
ดร. สุรชัย รัตนสุข
สีทอง
การสังเคราะหสารเรืองแสงอินทรียชนิดใหม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
เพื่อใชเปนสารเรืองแสงสีน้าเงินในอุปกรณ
ดร.กนกกรณ์ ศิริทิพย์
ไดโอดเรืองแสงอินทรีย์
การเตรียมและศึกษาคุณลักษณะของแผ่นฟิล์ม อาจารย์ ดร.เกษร เมรัตน์
เจลาตินผสมสารสกัดจากข่อยและใบฝรั่งเพื่อ
ประยุกต์ใช้ในแผ่นปิดแผลในช่องปาก
การพัฒนาการจัดการเรียนรูระดับปฐมวัยใน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภิมล
จังหวัดรอยเอ็ดตามแนวทางการศึกษาไทย
บุญพอก
แลนด 4.0 จานวน 4 โครงการย่อย
การพัฒนาและยกระดับลูกประคบสมุนไพร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อินทรียเชิงพาณิชยในพื้นที่จังหวัดรอยเอ็ด
ดร.ปริ่มมาลา ขาคมเขตต์
จานวน 4 โครงการย่อย

งบประมาณ
625,900

215,500

162,700
427,500

235,500
391,500
187,500
134,700
1,483,500
581,100
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ตารางที่ 4 แสดงข้อมูลจานวนโครงการวิจัยและงบประมาณสนับสนุนการวิจัย (ต่อ)

ลาดับ
15

รหัส
โครงการ
1522110

16

1522122

17

1522123

18

1522125

19

1522126

20

1522132

ชื่อเรื่อง

หัวหน้าโครงการ

งบประมาณ

การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ด้วย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิธินาถ 1,125,500
เครื่องมือ EF GUIDELINE ในจังหวัดร้อยเอ็ด
อุดมสันต์
และจังหวัดยโสธร จานวน 5 โครงการย่อย
ร้อยแก่นสารสินธุ์บิ๊กเดต้า : การจัดการข้อมูล
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ปริญ
621,900
ขนาดใหญ่ของสานักงานสถิติจังหวัดร้อยแก่น
รสจันทร์
สารสินธุ์ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วมฯ จานวน 4 โครงการย่อย
รอยแกนสารสินธุบิ๊กเดตา : การจัดการขอมูล
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ปริญ
883,500
ขนาดใหญของสานักงานสถิติจังหวัดรอยแก
รสจันทร์
นสารสินธุดวยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีสวนรวม เพื่อลดความเหลื่อมล้าใน
การรับรูและการเขาถึงขอมูล จานวน 6
โครงการย่อย
ความหลากหลายทางชีวภาพระดับชนิดและ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
1,333,100
ประสิทธิภาพของพืชสมุนไพรที่ใชโดยหมอยา ดร.เอือ้ มพร จันทร์สองดวง
พื้นบาน อาเภอชานุมาน จังหวัดอานาจเจริญ
จานวน 6 โครงการย่อย
การเพิ่มประสิทธิภาพการยอมเสนใยจากเศษรัง
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์
1,055,500
ไหม ดวยสีธรรมชาติของกลุมชาติพันธุเขมร ใน ดร.เอื้อมพร จันทร์สองดวง
อ.สุวรรณภูมิ จ. รอยเอ็ด และการใชประโยชน
จากน้ายอมในภาพพิมพ เพื่อ ความ มั่นคง มั่ง
คั่ง และยั่งยืนจานวน 3 โครงการย่อย
รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใช
อาจารย์พันธทิพา
643,500
เทคโนโลยี การดูแลโภชนาการ และการเรียนรู
คนฉลาด
แบบพุทธิปญญาบูรณาการรวมกับการสอน
คณิตศาสตร ระดับประถมศึกษา จานวน 3
โครงการย่อย
รวมทั้งสิ้น
11,000,000

ส่วนที่ 2
กิจกรรมในรอบปีงบประมาณ 2564
1. กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
ระหว่าง 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ได้ดาเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจาปีงบประมาณ 2564 รายละเอียด ดังนี้
1.1 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ส่งเสริมและพัฒนาองค์กร อาจารย์
บุคลากร และนักศึกษาให้มีศักยภาพ ในการวิจัยที่มีคุณภาพมาตรฐาน เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้ทาวิจัยอย่าง
กว้างขวางทั้งงานวิจัยพื้นฐานและงานวิจัยประยุกต์ และให้สามารถทาวิจัยพัฒนาสถาบันและท้องถิ่น ได้แก่
การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงนิทรรศการ การส่งเสริมและสนับสนุนการ ดังต่อไปนี้
1.1.1 การจั ด ประชุ ม วิ ช าการน าเสนอผลงานวิ จั ย ระดั บ ชาติ แ ละนานาชาติ ครั้ ง ที่ 4
สถาบั นวิจั ยและพัฒ นา ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย และศูนย์ภาษา ดาเนินการจัดการประชุม
วิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4 4th RERU ICET : New Normal
“นวัตกรรมสร้างสรรค์ เพื่อการสร้างเสริมพลังทางสังคมด้วยวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)” The 4th Roi Et
Rajabhat University National and International Conference on Education and Technology
Research 2021 (4th RERU ICET) : New Normal เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุม A ชั้น 9
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผลการดาเนินการมีบทความที่เข้าร่วม
นาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ จานวน 50 บทความ และระดับนานาชาติ จานวน 19 บทความ ผู้เข้าร่วม
ประชุ ม ส่ ว นใหญ่ น าเสนองานในกลุ่ ม ศึ ก ษาศาสตร์ ม ากที่ สุ ด คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 70.66 รองลงมา ได้ แ ก่
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คิดเป็นร้อยละ 10.26 และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 9.98
ตามลาดับ และผู้เข้าร่วมโครงการมีความคิดเห็นและพึงพอใจต่อการดาเนินโครงการโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย
4.77 อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 95.40
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1.1.2 การเป็นเจ้าภาพร่วมการจัดประชุมวิชาการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ดาเนินการเป็นเจ้าภาพร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลย
วิชาการ ครั้งที่ 7 ประจาปี 2564 ภายใต้หัวข้อ“ความท้าทายทางการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคมท้องถิ่นวิถี
ใหม่” (Research and innovation challenges for the new normal local society ) ในวันที่ 25
กุมภาพันธ์ 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในรูปแบบ Teleconference ซึง่ การจัดงานประชุมวิชาการและ
การนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติในครั้งนี้ ทาให้อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา และบุคลากรที่
สนใจ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายทางวิชาการร่วมกัน เกิดการบูรณาการองค์ความรู้ผ่าน
งานวิจัยไปสู่การสร้างนวัตกรรมเพื่อสังคม ท้องถิ่น และประเทศชาติ และเกิดการต่อยอดงานวิจัยเพื่อเตรียม
ความพร้อมในการพัฒนานวัตกรรม เพื่อสังคมท้องถิ่นวิถีใหม่
1.1.3 การเข้าร่วมงาน “ มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021)”
สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิจัยเข้าร่วมนาเสนอภาคนิทรรศการ ในงาน
“ มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021)” ระหว่างวันที่ 5-9 สิงหาคม 2564
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ จัดโดย สานักงานการ
วิจัยแห่งชาติ (วช.) ซึ่งมีการจัดแสดงงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ในรูปแบบ Online จานวน 1 ผลงาน คือ
แผนบูรณาการ การจัดการทรัพยากรท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของชุมชน
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Efficient local resource management for the stability, prosperity and
sustainability of communities in the Northeast, Thailand.) โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริญ รสจันทร์

1.1.4 การคัดเลือกนักวิจัยดีเด่นเพื่อเข้ารับรางวัลนักวิจัยดีเด่น “ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 6 ราชภัฏ
ราชภักดิ์”
สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ดาเนินการคัดเลือกนักวิจัยดีเด่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลลิตา พิมพ์ทา สังกัด
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น และผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธเดช หมอกมีชัย สังกัด
คณะศิ ล ปะศาสตร์ แ ละวิ ท ยาศาสตร์ ได้ รั บ รางวั ล นั ก วิ จั ย จากชุ ม ชนดี เ ด่ น และเข้ า รั บ โล่ พ ระราชทาน
ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 6 ราชภัฏ ราชภักดิ์” เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิ ตรลดา ซึ่ง มหาวิทยาลั ยราชภัฏ ทั้ง 38 แห่ง ได้ร่วมมือกัน จัดการประชุม ทุก 2 ปี
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เพื่ อ ส่ ง เสริ ม และเผยแพร่ ผ ลงานวิ จั ย งานสร้ า งสรรค์ และนวั ต กรรมของอาจารย์ บุ ค ลากร นั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ สู่สาธารณชน และเป็นกลไกสาคัญในการเชื่อมโยงการวิจัยของไทย ที่มีศักยภาพนาไปสู่
ผู้ใช้ประโยชน์ หรือการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่แวดวงวิชาการเพื่อนาผลงานวิจัยไปใช้ในการแก้ไขปัญหาสังคม
และต่อยอดการพัฒนางานวิจัยที่สูงขึ้น

1.1.5 การมอบโล่รางวัลการประกวดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน
สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดพิธีมอบโล่รางวัลระดับเหรียญเงิน ทีมแมวดา นายณัฐดนัย ไชยเลิศ และ
โล่ห์รางวัลระดับเหรียญเงิน ทีม sweettest นายวรโชติ แก้วกุดเลาะ ที่ปรึกษา อาจารย์ดร.ทนันยา คาคุ้ม
ที่ชนะการประกวดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน ซึ่งจัดโดยสานักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(สวทช.) และร่วมขับเคลื่อนโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ NECTEC โดยมี ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มอบโล่รางวัล เพื่อเป็นขวัญและ
กาลังใจให้กับอาจารย์และนักศึกษา เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด
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1.2 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ดาเนินงานกับเครือข่ายความร่วมมือ
ด้านวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมระหว่างสถาบันอุดมศึกษา องค์กรภาครัฐหรือเอกชน ดังต่อไปนี้
1.2.1 เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุ รพงษ์ แสงเรณู เข้าร่วม
ประชุมเชิงปฏิบัติการการถอดบทเรียนบริหารจัดการแผนงานยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิง
สร้างสรรค์เพื่อพัฒนาพื้นที่บนฐานอัตลักษณ์ท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 21-23 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรมเอบีน่าเฮาส์
หลักสี่ กรุงเทพฯ และร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการแผนงานยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาพื้นที่บนฐานอัตลักษณ์ท้องถิ่น เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

1.2.2 เครือข่ายบริหารงานวิจัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เขตพื้นที่ 3
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ แสงเรณู
ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อเสนอโครงการและเตรียมกิจกรรมของเครือข่ายบริหารงานวิจัยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เมื่อวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม กองบริหารงานวิจัย อาคาร
สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1.2.3 เครือข่ายระบบบริหารข้อมูลนาชมพิพิธภัณฑ์แบบพกพา (Museum Pool)
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏ ร้อยเอ็ด ร่วมกับสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โดยศูน ย์ เทคโนโลยี อิ เล็ กทรอนิ กส์ แ ละคอมพิว เตอร์แ ห่ ง ชาติ ได้ร่ ว มกั นพั ฒ นาระบบบริห ารข้อมู ล น าชม
พิพิธภัณฑ์แบบพกพา (Museum Pool) เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์
วิเศษสัตย์ รองผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์ดร.ทนันยา คาคุ้ม อาจารย์ ดร. ภัทรพร ผลดี และ
นายประจิตร ประเสริฐสังข์ ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการแบบ On –line ผ่านระบบ WebEx Meeting
“ระบบบริหารข้อมูลนาชมพิพิธภัณฑ์แบบพกพา (Museum Pool)” สาหรับเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อีสาน เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564
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2. การสร้างขวัญและกาลังใจในการแข่งขันโครงการ Museum Pool
สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้นานักศึกษาและคณาจารย์ที่ควบคุมทีม เข้าพบท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจในการแข่งขันโครงการ
Museum Pool ในวันพุทธ ที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระ
เกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันที่มี
บทบาทสาคัญ ในการผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และเป็นสถาบันหลักที่บูรณาการองค์
ความรู้สู่นวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ มีพันธกิจผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ
สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และน้อมนาแนว
พระราชดาริสู่การปฏิบัติ และมีจุดแข็ง ทางานใกล้ชิดกับชุมชนและสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิด
เป็นรูปธรรม และมีความเป็นเลิศในหลายๆ ด้าน เช่น ด้านการสอนและให้ความรู้แก่ชุมชน การทางานได้จริง
ความรักถิ่นฐาน และที่สาคัญมีความรู้ความเข้าใจด้านภูมิศาสตร์ของตน โดยปัจจุบันประเทศไทยยังอยู่ในขั้น
เริ่มต้นของการรวบรวมข้อมูล ยังมีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ เครื่องมือ และการบูร ณาการข้อมูลที่จากัด ถือเป็น
ช่องว่างสาคัญที่ต้องเร่งพัฒนา

2. กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนพันธกิจด้านการบริการทางวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่น
ระหว่าง 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ได้ดาเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการทางวิชาการ ประจาปีงบประมาณ 2564 รายละเอียดดังนี้
2.1 การจัดโครงงานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ของโรงเรียนปรางค์กู่
อาเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
สถาบั น วิจั ย และพัฒ นา มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ ร้อยเอ็ด โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ศั กดิ์ศรี สื บสิ ง ห์
ผู้ อ านวยการสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ วิ เ ศษสั ต ย์ รองผู้ อ านวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภิมล บุญพอก อาจารย์ประจาสถาบันวิจัย และพัฒนา เป็น
วิทยากร ในการจัดโครงงานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ของโรงเรียนปรางค์กู่ อาเภอ
ปรางค์กู่ จังหวัดศรีสระเกษ ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 โดยอบรมให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1- 3 จ านวน 88 คน เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้กับผู้มีทักษะแห่ ง
อนาคต มีพร้อมทั้งทัศนคติ ความรู้ ส่งเสริมให้มีศักยภาพในการสร้างนวัตกรรม ช่วยพัฒนาชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติต่อไป
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2.2 โครงการ “การพั ฒ นารู ป แบบการเรี ย นรู้ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม การคิ ด โดยประยุ ก ต์ ใ ช้ แ นวทาง
Thinking School และการจัดการเรียนรู้ตามหลักการทางานของสมองเพื่อส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนใน
จังหวัดร้อยเอ็ด”
สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ร้ อ ยเอ็ ด รองศาสตราจารย์ ดร.ศั ก ดิ์ ศ รี สื บ สิ ง ห์
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นวิทยากรการประชุมปฏิบัติการสร้างแบบสอบถามและเก็บข้อมูลการ
วิจัย โครงการ “การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการคิดโดยประยุกต์ใช้แนวทาง Thinking School
และการจัดการเรียนรู้ตามหลักการทางานของสมองเพื่อส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนในจังหวัดร้อยเอ็ด ”จัดโดย
ศึกษาธิการจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมเอ็มแกรนด์ร้อยเอ็ด

2.3 โครงการคัดแยกขยะ ประจาปี 2564
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้เพื่อสร้างจิตสานึกให้ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจ ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและเพื่อให้องค์กรหรือเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ รวมทั้งมีการวางแผนแก้ปัญหาสิ่งแวดล้ อม
และอนุ รักษ์ ทรั พยากรร่วมกัน จั ดโดย กองสาธารณสุ ข องค์การบริหารส่ว นตาบลโพธิ์ทอง อาเภอเสลภูมิ
จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ 21 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์ทอง
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2.4 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตาบลเพื่อ
สร้างรากแก้วให้ประเทศ/U2T)
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตาบลเพื่อสร้างราก
แก้วให้ประเทศ/U2T) วัตถุประสงค์ของโครงการ ประกอบด้วย
1. เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาบลแบบบูรณาการโดยมหาวิทยาลัยเป็น System Integrator
2. การจัดทาข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน
3. ให้เกิดการจ้างงานประชาชนทั่วไป บัณฑิตใหม่ และนักศึกษา ให้มีงานทาและฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน
4. ให้เกิดการพัฒนาตามปัญหาและความต้องการของชุมชน
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้รับผิดชอบการจ้างงานทั้งหมด 10 ตาบล เป็นตาบลในจังหวัดร้อยเอ็ด
8 ตาบล ตาบลในจังหวัดศรีษะเกษ 1 ตาบล และตาบลในจังหวัดสุรินทร์ 1 ตาบล โดยมีการจ้างงานตาบลละ
18 อัตรา ประกอบด้วยนักศึกษาในพื้นที่ 5 อัตราๆ ละ 5,000 บาท ประชาชนในพื้นที่ 5 อัตราๆ ละ 9,000
บาท และบัณฑิตที่ยังว่างงานและสาเร็จการศึกษาไม่เกิน 3 ปี อีก 8 อัตราๆ ละ 15,000 บาท นอกจากนี้ยังมี
การจ้ างบั ณฑิตฯ (ค่าจ้ าง 15,000 บาท/เดือน) ที่ถูกส่งไปทางานในหน่ว ยงานต่างๆ เช่น ศูนย์ดารงธรรม
สานักงานที่ดินและพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุ ษย์ ในจังหวัดร้อยเอ็ด 16 อัตรา จังหวัดศรีษะเกษ 2
อัตรา และจังหวัดสุรินทร์ 2 อัตรา รวมการจ้างงานทั้งหมด 200 อัตราในระยะเวลา 11 เดือน (กุมภาพันธ์ –
ธันวาคม 2564) รวมเป็นค่าจ้างทั้งสิ้น 24.2 ล้านบาท
กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ยั งได้จัดสรรงบประมาณ 800,000 บาทต่อ
ตาบล เพื่อให้มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการฯดาเนินกิจกรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจของตาบลภายใต้กรอบ
การดาเนินกิจกรรมในด้านต่างๆ 4 ด้าน คือ (1) การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (2) การสร้างและ
พัฒนา Creative Economy (3) การนาองค์ความรู้ไปร่วมพัฒนาชุมชน และ (4) กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม
โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการพัฒนาทักษะต่างๆ 4 ด้านคือ ด้านภาษาอังกฤษ ด้านดิจิตอล ด้านบัญชี
การเงินและด้านสังคม
การดาเนินงานในรอบปีการศึกษา 2563 สิ้นสุด พฤษภาคม 2564 โครงการจ้างงานระยะที่ 3 ยังคง
ดาเนินไปอย่างต่อเนื่อง (จะสิ้นสุดโครงการในเดือน ธันวาคม 2564) อย่างไรก็ตามในการดาเนินงานในรอบ 4
เดือนที่ผ่านมาก็ทาให้เกิดการจ้างงานในพื้นที่และเป็นการช่วยเหลือนักศึกษา บัณฑิตที่ว่างงานและประชาชนที่
ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-2019 ให้มีงานทาและได้รับค่าตอบแทนจากการทางาน มีการ
เริ่มดาเนินการเก็บข้อมูลในตาบล รวมทั้งมีกิจกรรมการรณรงค์ให้มีมาตรการการป้องกัน การแพร่ระบาดของ
COVID-2019 ผู้รับจ้างงานได้เข้ารับการพัฒนาทักษะต่างๆ ตามที่กระทรวงอุดมศึกษาฯ กาหนด รวมถึงเป็น
โอกาสที่ดีของคณาจารย์ จ ากคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลั ยฯ ที่สามารถนาเอาองค์ความรู้ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยฯ ไปบริการวิชาการให้กับผู้รับจ้างงานและชุมชนในท้องถิ่นได้มีการยกระดับทักษะ
และอาชีพ เพื่อสร้างเศรษฐกิจที่ดีให้กับชุมชนในท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจในการพัฒนาท้องถิ่นของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ดังต่อไปนี้
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1. กิจกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมางาน (สัมภาษณ์) โครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตาบลแบบบูรณาการ 1 ตาบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตาบล สร้างรากแก้วให้
ประเทศ)
สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ดาเนินการสอบสัมภาษณ์วัดคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งของผู้สมัครเข้า
ร่วมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตาบล สร้างรากแก้วให้
ประเทศ) เพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมางานในพื้นที่เป้าหมายตามภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภั ฏร้อยเอ็ด
ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด จานวน 2 ตาบล คือ ตาบลเกาะแก้ว และตาบลท่าม่วง อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
รวมทั้งหมด 36 อัตรา เมื่อวัน ที่ 18-20 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารบรรณราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ภาพกิจกรรมการสอบสัมภาษณ์
2) สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ดาเนินการจัดกิจกรรม การปฐมนิเทศ เพื่อให้ผู้รับจ้างทราบถึงนโยบาย
เป้าหมาย ระบบบริหารงาน ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาบลแบบบูรณาการ 1 ตาบล
1 มหาวิ ท ยาลั ย (มหาวิ ท ยาลั ย สู่ ต าบล สร้ า งรากแก้ ว ให้ ป ระเทศ) ตลอดจนการแนะน าแนวทางในการ
ปฏิบัติงานตามบทบาท หน้าที่ ที่กาหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงจ้างงานตามภารกิจและตามกิจกรรมเพื่อ
ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาบล โดยได้รับเกียรติจาก นายสมเกียรติ รัตนเมธาธร และนายสุรพงษ์
สายโอภาส กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณ วุฒิ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ การทางานกับชุมชนใน
ตาบลต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาบลฯ
ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ภาพกิจกรรมการปฐมนิเทศ
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3. กิจกรรม U2T สู้ภัย COVID (U2T-COVID WEEK)
สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับผู้รับจ้างงานตาบลเกาะแก้ว และตาบลท่าม่วง ได้ดาเนินการจัด
กิจกรรม U2T สู้ภัย COVID (U2T-COVID WEEK) ในระหว่างวันที่ 23-31 พฤษภาคม 2564 เพื่อให้เกิดการ
แก้ไขปัญหาสถานการณ์โควิด-19 ร่วมกัน โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สป.อว. ประกอบด้วย
2 กิจกรรรม ดังนี้
1. กิจกรรมเชิงรุกเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 บริเวณโรงเรียน ศาสนสถาน และตลาด
1) การจัดการพื้นที่ให้เหมาะสมตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของ COVID-19
2) การจัดหาอุปกรณ์ เจล/สเปรย์ล้างมือเพื่อฆ่าเชื้อโรค
3) การสอนทาอุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น อุปกรณ์ป้องกันใบหน้าอนามัย (Face Shield)
4) การรณรงค์ป้องกันจากการติดเชื้อและแพร่เชื้อ ได้แก่ การล้างมือ เว้นระยะห่าง และการสวม
ใส่หน้ากากอนามัย
2. กิจกรรมการให้ความรู้ความเข้าใจและการรณรงค์ให้เกิดการฉีดวัคซีนในพื้นที่

ภาพกิจกรรม U2T-COVID WEEK ตาบลเกาะแก้ว อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ภาพกิจกรรม U2T-COVID WEEK ตาบลท่าม่วง อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ U2T HACKATHON 2021
สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ดาเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ U2T HACKATHON 2021
เพื่อพัฒนาทักษะแก่ผู้ได้รับการจ้างงาน ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาบล (มหาวิทยาลัย สู่
ตาบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ให้สามารถเข้าใจปัญหา คิดวิเคราะห์ และระดมความคิดสร้างสรรค์ผ่าน
กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ที่มีโจทย์หรือความต้องการในพื้นที่เป็นศูนย์กลางหรือ
เป้าหมาย (Problem-based Learning) เพื่อพัฒนาแนวทางแก้ปัญหาเชิงนวัตกรรมผ่ านกิจกรรมการแข่งขัน
แฮกกาธอน (Hackathon) ของสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เพื่อสนับสนุน
และส่ งเสริ มการบู ร ณาการความร่ ว มมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับชุมชนในพื้นที่ทางานประสานและ
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ร่ ว มงานกั บ จั ง หวั ด องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และหน่ ว ยงานอื่ น ภาย ใต้ โ จทย์ “แนวทางแก้ ปั ญ หา
(Solution) ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก”ในวันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2564 เวลา 08.30 น. - 16.30 น.
ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

ภาพกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ U2T HACKATHON 2021
5. แนะนาทีม U2T กับนายกเทศมนตรี ผู้นาชุมชน และกิจกรรมวิเคราะห์ศักยภาพตาบล SWOT
สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ดาเนิน การกิจกรรมการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพตาบล
ท่าม่วงและตาบลเกาะแก้ว อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 น.–
16.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตาบลท่าม่วง อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด และในวันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน
2564 เวลา 08.30 น.– 16.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตาบลเกาะแก้ว อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ภาพกิจกรรมวิเคราะห์ศักยภาพตาบลท่าม่วง ณ ห้องประชุมเทศบาลตาบลท่าม่วง

ภาพกิจกรรมวิเคราะห์ศักยภาพตาบลเกาะแก้ว ณ ห้องประชุมเทศบาลตาบลเกาะแก้ว
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โครงการพัฒนาสร้างป่าสร้างรายได้ให้ชุมชน
กิจกรรมที่ 1 : การสร้างป่าสร้างรายได้ของชุมชน
สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้กาหนดจัดโครงการพัฒนาสร้างป่าสร้างรายได้ให้ชุมชน กิจกรรม
การสร้างป่าสร้างรายได้ของชุมชน ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาบลแบบบูรณาการ
(มหาวิทยาลัยสู่ตาบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ หรือ U2T) ตาบลเกาะแก้ว อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ในระหว่างวันที่ 15-20 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างป่าไม้ใน
ชุมชนให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ของชุมชนในตาบลเกาะแก้ว อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อฟื้นฟู พัฒนา
และอนุรักษ์ป่าชุมชนในตาบลเกาะแก้ว อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด และเพื่อสร้างความร่วมมือของคนใน
ชุมชนให้เกิดการมีส่วนร่วมในการปลูกป่า โดยกาหนดกลุ่มเป้าหมายเป็น กลุ่มเกษตรกร จานวน 3 รุ่นๆ ละ
30 คน ประกอบด้วย
รุ่นที่ 1 กลุ่มเกษตรกร บ้านดงหวาย หมู่ 8 (วันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2564)
รุ่นที่ 2 กลุ่มเกษตรกร บ้านหนองเม็ก หมู่ 11 (วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2564)
รุ่นที่ 3 กลุ่มเกษตรกร บ้านโคกกุง หมู่ 4 (วันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2564)
และได้รับเกียรติจาก นายศานิตย์ ศรีฟอง นักวิชาการป่าไม้ชานาญการ หัวหน้าสถานีเพาะ
ชากล้าไม้จังหวัดร้อยเอ็ด และวิทยากรจากศูนย์ป่าไม้จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การสร้างป่าสร้างรายได้ การอนุรักษ์และพิทักษ์ป่าชุมชน การปลูกและการออกแบบผืนป่า การเพาะชากล้าไม้
การจัดการป่าชุมชนภายใต้ พ.ร.บ. ป่าชุมชน พ.ศ.2562 และจัดกิจกรรมการสนับสนุนการปลูกป่า ณ พื้นที่ป่า
ชุมชน
จากการดาเนินกิจกรรมดังกล่าว ส่งผลให้ป่าชุมชนได้รับการพัฒนาผืนป่าเพื่อให้มีความอุดม
สมบูรณ์เป็นแหล่งความมั่นคงทางอาหาร จานวน 3 แห่ง ประกอบด้วย 1) ป่าชุมชนบ้านดงหวาย หมู่ 8
2) ป่าชุมชนบ้านหนองเม็ก หมู่ 11 และ 3) ป่าชุมชนบ้านโคกกุง หมู่ 4 ตาบลเกาะแก้ว อาเภอเสลภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด และได้ร่วมมือกับสถานีเพาะชากล้าไม้ จังหวัดร้อยเอ็ดและศูนย์ป่าไม้จังหวัดร้อยเอ็ด ในการขับเคลื่อน
งานด้านการฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับทักษะฟื้นฟูป่าชุมชนให้มีความอุดมสมบูรณ์สามารถสร้าง
รายได้ ลดรายจ่ายและสร้างห่วงโซ่อาหารของชุมชนให้มีความมั่นคงทางอาหาร กิจกรรมนี้เอื้ออานวยต่อการ
เรียนรู้และพัฒนาความสามารถของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และประโยชน์
ที่ ผู้ เ ข้ า ร่ ว มได้ รั บ จากกิ จ กรรมอยู่ ใ นระดั บ ความพึ ง พอใจอยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด และจั ด กิ จ กรรมปลู ก ป่ า
โดยสนับสนุนต้นกล้าไม้ จานวน 480 ต้น ประกอบด้วย การปลูกต้นยางนา จานวน 160 ต้น ต้นแดง จานวน
160 ต้น และต้นประดู่ จานวน 160 ต้น แบ่งปลูกในป่าชุมชน มีการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับวิธีการปลู ก
ต้นกล้าไม้ทั้ง 3 ชนิด และสาธิตการนาขวดน้าเปล่าที่ไม่ใช้แล้วมาประดิษฐ์ทาเป็นระบบน้าหยด โดยทั้ง 3
ชุมชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการจานวนรวมทั้งสิ้น 90 คน คิดเป็นร้อยละ 100

ภาพกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างป่าสร้างรายได้ การปลูกป่า การอนุรักษ์และพิทักษ์ป่าชุมชน
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ภาพกิจกรรมการสนับสนุนการปลูกป่า ณ ป่าชุมชนบ้านดงหวาย,ป่าชุมชนบ้านหนองเม็ก,ป่าชุมชนบ้านโคกกุง
กิจกรรมที่ 2 : การยกระดับสมุนไพรพื้นบ้านสร้างรากฐานชุมชน
สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้กาหนดจัดโครงการพัฒนาสร้างป่าสร้างรายได้ให้ชุมชน กิจกรรม
การยกระดับสมุนไพรพื้นบ้านสร้างรากฐานชุมชน ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาบลแบบ
บูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตาบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ หรือ U2T) ตาบลเกาะแก้ว อาเภอเสลภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด ในระหว่างวันที่ 22-27 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
กลุ่มเกษตรกรให้มีความรู้ด้านสมุนไพร และเกิดการใช้สมุนไพรที่หลากหลาย ทั้งเป็นยารักษาโรคและการสร้าง
ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆ ที่สามารถใช้ได้จริงในชีวิตประจาวัน เพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกรให้ขับเคลื่อนการ
ขยายพันธุ์พืชสมุนไพรและสามารถต่อยอดเพื่อสร้างรายได้ และเพื่อช่วยทาให้สภาพแวดล้อมในชุมชนมีความ
อุดมสมบูรณ์ ซึ่งกาหนดจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น จานวน 3 รุ่นๆละ 35 คน ประกอบด้วย
รุ่นที่ 1 บ้านโคกกลาง หมู่ 9 (วันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2564)
รุ่นที่ 2 บ้านโสกแสง
หมู่ 7 (วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2564)
รุ่นที่ 3 บ้านหนองสาราญ หมู่ 13 (วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2564)……………………………..
และได้รั บ เกีย รติจ าก นางวิมลรัตน์ เสนารัตน์ แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ หั ว หน้ากลุ่ มงาน
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลธวัชบุรี และคณะ เป็นวิทยากรในการจัดกิจกรรม
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับคุณประโยชน์สมุนไพร ที่นิยมใช้ในชีวิตประจาวัน ได้แก่ ขมิ้นชัน มะกรูด ฟ้าทะลายโจร
ใบกระท่อม หญ้าหวาน ตะไคร้ เตย ไพล ขมิ้นอ้อย ฝาง ดาเนินการจัดกิจกรรม การสร้างมูล ค่าสมุนไพร
พื้น บ้านสู่ ผลิ ตภัณฑ์ชุมชน โดยแปรรู ป ผลิ ตภัณฑ์สมุนไพร ได้แก่ น้ามันเหลื อง และชาสมุนไพร 5 สู ตรชา
สมุนไพรต้านโรค กลิ่นหอม ประโยชน์ล้นแก้ว และอบรมการสร้างช่องทางการตลาด กลยุทธ์ช่องทางการตลาด
คืออะไร วิธีเลื อกกลยุ ทธ์ช่องทางการตลาดที่ดี กลยุทธ์ช่องทางการตลาด ให้ กับกลุ่ มเกษตรกรเป้าหมาย
จากการดาเนินกิจกรรมดังกล่าว ส่งผลให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความรู้ความเข้าใจด้านสมุนไพร
สามารถนาไปใช้ประโยชน์เพื่อพึ่งพาตนเองได้ โดยได้รับความรู้เกี่ยวกับสรรพคุณของสมุนไพรที่นิยมใช้ใน
ครัวเรื อนและสมุนไพรที่กาลังเป็น ที่นิยม นามาใช้เพื่อรักษาโรคในปัจจุบัน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้
แนวคิด ทักษะและประสบการณ์ใหม่ ๆ จากกิจกรรม ซึ่งมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุ ด และ
ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมได้รับจากกิจกรรม มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด และได้พัฒนากลุ่มเกษตรกร
ให้มีความรู้ด้านสมุนไพร และเกิดการใช้สมุนไพรที่หลากหลาย ทั้งเป็นยารักษาโรคและการสร้างผลิตภัณฑ์ใน
รูป แบบต่างๆ ที่ส ามารถใช้ได้จ ริ งในชี วิตประจาวัน เป็นวิทยากรอบรม ให้ ความรู้ เกี่ยวกับสรรพคุณของ
สมุนไพรที่นิยมใช้ในครัวเรือนและสมุนไพรที่กาลังเป็นที่นิยม นามาใช้เพื่อรักษาโรคในปัจจุบัน ทั้งยังสาธิตการ
ทาน้ามันเหลืองและชาชงสมุนไพร ที่สามารถนามาใช้ได้จริงในชีวิตประจาวัน และสามารถนามาต่อยอดเพื่อ
สร้างรายได้ เพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกรให้ขับเคลื่อนการขยายพันธุ์พืชสมุนไพรและสามารถต่อยอดเพื่อสร้าง
รายได้ นอกจากนี้ยังได้อบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการสร้างหมู่บ้านต้นแบบสมุนไพร การขยายพันธุ์
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พืชสมุนไพรที่นิยมปลูกไว้ใช้ในครัวเรือน เพื่อไว้ใช้ในครัวเรือน และสามารถสร้างมูลค่าให้กับสมุนไพรนามาต่อ
ยอดเพื่อสร้ างรายได้ กิจ กรรมนี้ เอื้ออานวยต่อการเรียนรู้และพัฒ นาความสามารถของผู้ เข้าร่วมกิจกรรม
ซึ่งมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้มีการมอบต้นฝาง หนึ่งในสมุนไพรพื้นบ้าน ให้กับตัวแทนแต่
ละรุ่น รุ่นละ 5 - 8 ต้น เพื่อนาไปปลูกในครัวเรือน และขยายพันธุ์ในชุมชนต่อไป

ภาพกิจกรรมการยกระดับสมุนไพรพื้นบ้านสร้างรากฐานชุมชน

ภาพการอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับคุณประโยชน์สมุนไพรและการสร้างมูลค่าสมุนไพรพื้นบ้านสู่
ผลิตภัณฑ์ชุมชน “น้ามันเหลืองและชาชงสมุนไพร”
กิจกรรมที่ 3 : การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน
สถาบัน วิจัยและพัฒนา ได้กาหนดจัดโครงการพัฒนาสร้างป่าสร้างรายได้ กิจกรรมการ
พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาบลแบบบูรณา
การ (มหาวิทยาลัยสู่ตาบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ หรือ U2T).ตาบลเกาะแก้ว อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ในระหว่างวันที่ 19-24 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 08.30น. – 16.30น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและ
ยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนของกลุ่มแม่บ้านและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้มีความรู้ความเข้าใจด้านการตลาด
และการพัฒนาคุณภาพและรูปแบบการบรรจุภัณฑ์อันจะเป็นรากฐานที่สาคัญต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้า
ชุมชนอย่างยั่งยืนได้ จานวน 2 รุ่นๆ ละ 32 คน ประกอบด้วย
รุ่นที่ 1 กลุ่มแม่บ้านและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน บ้านท่าสี หมู่ 3 (วันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2564)
รุ่นที่ 2 กลุ่มแม่บ้านและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน บ้านนิคมพัฒนา หมู่ 2 (วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2564)
และได้รับเกียรติจากนายมนตรี แก้วจันทร์ วิทยากรอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบ
ผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และตราสินค้าชุมชน และนางสาวธนพร สิงจานุสงค์ นางสาว
เพชรรัตน์ รัตนบุตร นักการตลาดรุ่นใหม่ OTOP จากสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด อบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการสร้างช่องทางการตลาด โดยใช้การตลาดออนไลน์ ให้กับกลุ่มทอเสื่อกก
จากการดาเนินกิจกรรมดังกล่าว ทาให้กลุ่มแม่บ้านทอเสื่อกกทั้ง 2 หมู่บ้าน สามารถยกระดับ
ผลิตภัณฑ์ในชุมชนได้ โดยการพัฒนารูปแบบการบรรจุภัณฑ์ การสร้างตราสินค้า ผลิตภัณฑ์เสื่อกก ซึ่งผู้เข้าร่วม
โครงการได้รับความรู้หรือประโยชน์จากกระบวนการจัดโครงการทุกขั้นตอน และนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
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การปฏิบัติงานได้ ซึ่งมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับดีเยี่ยม และจากการอบรม เกี่ยวกับเข้าใจด้านการตลาด
ออนไลน์ การถ่ายภาพเบื้องต้น การประชาสัมพันธ์ออนไลน์ ตัดต่อวิดีโอง่ายๆ ด้วย CAPCUT การสร้างเพจ
FACEBOOK พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 การสร้างคอนเทนต์ การไลฟ์สด (FACE LIVE) และการบริหาร
จัดการกลุ่มอาชีพ โดยผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้หรือประโยชน์จากกระบวนการจัดโครงการทุกขั้นตอน
อยู่ในระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับดีเยี่ยม

ภาพกิจกรรมการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน

ภาพการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างช่องทางการตลาด โดยใช้การตลาดออนไลน์ ให้กับกลุ่มทอเสื่อกก
โครงการการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนเพื่อความยั่งยืน
กิจกรรมที่ 1 : การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการสิ่งแวดล้อมตาบลท่าม่วง อาเภอเสลภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด
สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ดาเนินการจัดโครงการการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนเพื่อ
ความยั่งยืน กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตาบลแบบบูรณาการ 1 ตาบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ ตาบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) ใน
ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน- 2 ธันวาคม 2564 จานวน 3 ชุมชน ประกอบด้วยประชาชน รุ่นที่ 1 บ้านหนอง
สิม หมู่ 1 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมจานวน 29 คน รุ่นที่ 2 บ้านหนองสิม หมู่ 10 และ บ้านหนองแดง หมู่ 5 ซึ่งมีผู้เข้าร่วม
จานวน 30 คน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
วิทยากร ผู้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาบลแบบบูรณาการ 1 ตาบล 1 มหาวิทยาลัย
และประชาชน โดยรวมประมาณ 80 คน เพื่อบริหารจัดการการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน การบริหารจัดการ
ขยะในชุมชนอย่างยั่งยืน ได้จัดกิจกรรมการสร้างจิตสานึกและการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมแนว
ทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและปัญหาสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการขยะในชุมชนและการการคัด
แยกขยะซึ่งได้รับเกียรติจาก นางสาวณพัฐอร ลือขุนทด นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการพิเศษ มาให้ความรู้
แก่ประชาชน ตาบลท่าม่วงเพื่อให้ประชาชนสามารถบริหารจัดการการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน การบริหาร
จัดการขยะในชุมชนอย่างยั่งยืน และนางมลิวัลย์ สุทธิประภา ครู กศน.มาให้ความรู้การสร้างอาชีพเสริมและ
สร้างรายได้ในครัว เรือนจากเศษวัสดุเหลือใช้ จากการดาเนินกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการ
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สิ่งแวดล้อม พบว่า ทั้ง 3 ชุมชน ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่งและมีศักยภาพในการบริหารจัดการการจัดการ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน การบริหารจัดการขยะในชุมชนตาบลท่าม่วงได้อย่างยั่งยืน

ภาพกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการสิ่งแวดล้อม

ภาพกิจกรรมการสร้างอาชีพเสริมและสร้างรายได้ในครัวเรือนจากเศษวัสดุเหลือใช้
กิจกรรมที่ 2 : การอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารกลุ่ม คุณภาพของผลิตภัณฑ์วัตถุดิบ และเกษตรอินทรีย์
สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ดาเนินการจัดโครงการการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนเพื่อความ
ยั่งยืน กิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารกลุ่ม คุณภาพของผลิตภัณฑ์วัตถุดิบ และเกษตรอินทรีย์ ใน
พื้ น ที่ ต าบลท่ า ม่ ว ง ภายใต้ โ ครงการยกระดั บ เศรษฐกิ จ และสั ง คมรายต าบลแบบบู ร ณาการ (1 ต าบล 1
มหาวิทยาลัย) ประจาปีงบประมาณ 2564 ในระหว่างวันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2564 จานวน 1 หมู่บ้าน คือ
บ้านท่าม่วงหมู่ที่ 4 ตาบลท่าม่วง อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจ
และเกษตรกร จานวน 30 คน ( คิดเป็นร้อยละ 100) โดยในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ได้จัดอบรมความรู้
เรื่องการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน การบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน มาตรฐานคุณภาพข้าว (ความรู้ ความ
เข้าใจในเรื่องนี้ หลัง การอบรม คิดเป็นร้อยละ 92.33 ) วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ได้จัดอบรมความรู้ เรื่อง
การแปรรูปและเพิ่มมูลค่าสินค้าจากข้าว พร้อมฝึกปฏิบัติการทาผลิตภัณฑ์ โจ๊กข้าวฮางงอก ข้าวแต๋น และ
กระถางแกลบ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 ได้จัดอบรมความรู้การสร้างแบรนด์สินค้า ให้น่าจดจา ด้วยบรรจุ
ภัณฑ์ที่ส ร้ างสรรค์อย่ างมีคุณค่า และการสร้า งแคมเปญการตลาด และเพื่ อจั ดการบริห ารกลุ่ ม ยกระดั บ
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ วัตถุดิบ และเกษตรอินทรีย์ ได้ดาเนินการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหาร
กลุ่ม คุณภาพของผลิตภัณฑ์วัตถุดิบ และเกษตรอินทรีย์ โดยได้อบรมให้ความรู้เรื่องการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน การบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน มาตรฐานคุณภาพข้าว เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มวิสาหกิจและเกษตรกร
มีความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ข้าวอินทรีย์ ข้าวฮางงอก (ความรู้ ความเข้าใจใน
เรื่องนี้ หลังการอบรม คิดเป็นร้อยละ 88.75 ) และมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว ได้ 3 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ โจ๊ก
ข้าวฮางงอก ข้าวแต๋น และ กระถางแกลบ ทาให้กลุ่มวิสาหกิจและเกษตรกร บ้านท่าม่วงหมู่ที่ 4 ตาบลท่าม่วง
อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้พัฒนาสัมมาอาชีพ และยกระดับผลิตภัณฑ์จากข้าว และสามารถเพิ่มมูลค่า
ให้กับผลิตภัณฑ์เสริมสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้
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ภาพกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าสินค้าจากข้าว

ภาพกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างแบรนด์สินค้าให้น่าจดจาด้วยบรรจุภัณฑ์ที่สร้างสรรค์อย่างมีคุณค่า
กิจกรรม 3 การสร้างอาชีพเสริมด้วยผลิตภัณฑ์จากเห็ดและสมุนไพร ตาบลท่าม่วง
1 . ก า ร พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ ผ่ า น ก ร ะ บ ว น ก า ร แ ป ร รู ป สิ น ค้ า จ า ก เ ห็ ด แ ล ะ ส มุ น ไ พ ร
สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ดาเนินการจัดกิจกรรม การสร้างอาชีพเสริมด้วยผลิตภัณฑ์จากเห็ดและ
สมุนไพร ตาบลท่าม่วง : การพัฒนาศักยภาพผ่านกระบวนการแปรรูปสินค้าจากเห็ดและสมุนไพร ภายใต้
โครงการยกระดับ เศรษฐกิจและสังคมรายตาบลแบบบูรณาการ (1 ตาบล 1 มหาวิทยาลั ย ) ประจาปี
งบประมาณ 2564 ในวันที่ 15 และ 18 พฤศจิกายน 2564 ณ วัดสว่างรังษี ตาบลท่าม่วง อาเภอเสลภูมิ
จังหวัดร้อยเอ็ด จานวน 2 ชุมชน ประกอบด้วย 1) ชุมชนบ้านนากระตึบ หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 11 ตาบลท่าม่วง
อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 2) บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 8 ตาบลท่าม่วง อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งมี
ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ผู้นาชุมชน และประชาชน รวม 59 คน ( คิดเป็นร้อยละ 98.33) จากการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างอาชีพเสริมด้วยผลิตภัณฑ์จากเห็ดและสมุนไพร ตาบลท่าม่วง พบว่ากลุ่มวิสาหกิจใน
ชุมชนดังกล่าว มีความเข็มแข็งและมีการทางานของกลุ่มมาอย่างต่อเนื่อง โครงการนี้จึงสามารถต่อยอดความรู้
เกี่ยวกับการแปรรูปให้กับกลุ่มวิสาหกิจเห็ดเพื่อทาผลิตภัณฑ์จากเห็ดได้อย่างหลากหลายมากยิ่งขึ้น

ภาพกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผ่านกระบวนการแปรรูปสินค้าจากเห็ดและสมุนไพร
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2. การอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมและพัฒนาบรรจุภัณฑ์
สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ดาเนินการจัดกิจกรรม การสร้างอาชีพเสริมด้วยผลิตภัณฑ์จากเห็ดและ
สมุนไพร ตาบลท่าม่วง : การอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ภายใต้โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตาบลแบบบูรณาการ (1 ตาบล 1 มหาวิทยาลัย) ประจาปีงบประมาณ 2564 ในวันที่
16 และ 19 พฤศจิกายน 2564 ณ วัดสว่างรังษี ตาบลท่าม่วง อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี ผู้นาชุมชน
และประชาชน รวม 59 คน (คิดเป็นร้อยละ 98.33) เข้ารับการอบรม และได้รับเกียรติจากนาย นายจิรศักดิ์
วิชาเรือง และคณะ วิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นวิทยากร โดยภาพรวมผู้เข้าร่วม มี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 91.21 ส่งผลทาให้ 1. ผู้เข้าอบรม มีความรู้
ความเข้าใจ เกี่ยวกับ ความรู้ทั่วไปของบรรจุภัณฑ์, กฎหมายเกี่ยวกับฉลากบรรจุภัณฑ์, หลักในการออกแบบของ
บรรจุภัณฑ์, และ การออกแบบฉลากบรรจุภัณฑ์ (ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ หลัง การอบรม มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.56 ) 2. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาของการอบรมเป็นอย่างดี สามารถถาม-ตอบกับ
วิทยากรได้เป็นอย่างดี (สามารถนาความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56) และ 3. ประชาชน
วิทยากร และคณะทางานภายใต้โครงการ มีส่วนร่วมในการทากิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และ
เข้าใจหลักการของบรรจุภัณฑ์ (มีความมั่นใจและสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.69)

3. การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตลาด (ออนไลน์)
สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ดาเนินการจัดกิจกรรม การสร้างอาชีพเสริมด้วยผลิตภัณฑ์จากเห็ดและ
สมุนไพร ตาบลท่าม่วง : การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตลาด (ออนไลน์) ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตาบลแบบบูรณาการ (1 ตาบล 1 มหาวิทยาลัย) ประจาปีงบประมาณ 2564 ในวันที่ 17 และ
20 พฤศจิ ก ายน 2564 ณ วั ด สว่ า งรั ง ษี ต าบลท่ า ม่ ว ง อ าเภอเสลภู มิ จั ง หวั ด ร้ อ ยเอ็ ด จ านวน 2 ชุ ม ชน
ประกอบด้วย 1) บ้านนากระตึบ หมู่ที่ 7 และ 11 ตาบลท่าม่วง อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 2) บ้านนาเจริญ
หมู่ที่ 8 ตาบลท่าม่วง อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ผู้นาชุมชน และประชาชน
รวม 59 คน ( คิดเป็นร้อยละ 98.33) จากการจัดกิจกรรมผู้เข้าร่วมโครงการ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 91.21 และได้อบรมให้ความรู้และมอบคู่มือแนวทางการเพิ่มช่องทาง
การตลาดและการขายออนไลน์ ทาให้ประชาชนในชุมชนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตลาดมากยิ่งขึ้น
และสามารถนาความรู้ไปปรับใช้สาหรับธุรกิจของตนเอง และกลุ่มวิสาหกิจในชุมชน (มีความรู้ ความเข้าใจใน
เรื่ อ งนี้ หลั ง การอบรม มีค่ า เฉลี่ ย เท่ ากั บ 4.56 และมี ความมั่ น ใจและสามารถน าความรู้ ที่ ไ ด้ รับ ไปใช้ ไ ด้
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.69)
และเพื่อสร้างอาชีพเสริมด้วยผลิตภัณฑ์จากเห็ดและสมุนไพร ได้ดาเนินการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับ การให้
ความรู้เรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ดพร้อมคู่มือในการแปรรูปเห็ดในรูปแบบต่างๆ มีการลงมือปฏิบัติจริง
มีการส่งเสริมและให้ความรู้ในด้านบรรจุภัณฑ์ การเขียนฉลาก การออกแบบตราสัญลักษณ์ (โลโก้) และมีการ
สอนการขายผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ มีหนังสือคู่มือประกอบการขายโดยละเอียด ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถ
ศึกษาได้ด้วยตนเองได้ ทาให้กลุ่มวิสาหกิจและเกษตรกร สามารถพัฒนาศักยภาพ และยกระดับผลิตภัณฑ์จาก
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เห็ดได้ โดยได้นาเห็ดมาแปรรูป เป็นผลิตภัณฑ์ 2 อย่าง ได้แก่ เห็ดหยองสมุนไพร และ ชาเห็ดสมุนไพร ทาให้
กลุ่มวิสาหกิจและเกษตรกร สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์เสริมสร้างรายได้ให้กับชุมชน การเพิ่มมูลค่า
ให้กับผลิตภัณฑ์ให้มีจุดขาย จุดเด่น น่าซื้อ สามารถขายในตลาดออนไลน์ได้ และส่งเสริมให้ชุมชนขายออนไลน์
เพื่อเพิ่มช่องทางในการการให้กว้างขึ้น ส่งผลให้ชุมชนสามารถสร้างรายได้ ได้เพิ่มมากยิ่งขึ้น

ส่วนที่ 3
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
1. โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2564
1.1 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย
ระหว่าง 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ได้ดาเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ประจาปีงบประมาณ 2564 รายละเอียดดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
เป้าประสงค์ 1.2 มีผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมนาไปใช้ประโยชน์กับชุมชนท้องถิ่น
อย่างเป็นรูปธรรม
กลยุทธ์ 1.2.1 มีผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมเชิงพื้นที่
1.2.2 นักวิจัยสามารถพัฒนางานวิจัยไปใช้ประโยชน์กับชุมชนท้องถิ่นและประสานความ
ร่วมมือจากแหล่งทุนภายนอก
1.2.3 พัฒนาฐานข้อมูลด้านงานวิจัย/องค์ความรู้/นวัตกรรมที่มีประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่น
1.2.4 มีการพัฒนางานวิจัย ผลิตภัณฑ์ชุมชนหรืองานสร้างสรรค์นวัตกรรมชุมชนสู่เชิงพาณิชย์
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้พัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ให้สามารถทางาน
วิจัยและขอทุนจากแหล่งทุน โดยส่งเสริมบุคลากรให้ทาผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมนาไปใช้
ประโยชน์กับชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม ดังต่อไปนี้
1. โครงการพัฒนานักวิจัยเชิงพื้นที่
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ดาเนินการจัดโครงการพัฒนานักวิจัย
เชิงพื้นที่ ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ณ ประชุม D ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม
2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างงานวิจัยเชิงพื้นที่ โดยได้เชิญ
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป พืชทองหลาง ผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะบริหารธุรกิจและ
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา อบรมให้ ความรู้ ความเข้าใจ แก่อาจารย์ บุคลากร
นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เกี่ยวกับเทคนิคเขียนโครงการวิจัยให้ได้ทุน ได้ผลงานวิชาการและได้
บริการวิชาการแก่ชุมชน แหล่งทุนวิจัย เทคนิคการเขียนชุดโครงการวิจัย และโครงการวิจัยย่อย ผลงานวิจัยที่
แหล่งทุนต้องการ คือ มีองค์ความรู้ เกิดนวัตกรรม ถูกถ่ายทอดและใช้ประโยชน์ โดยผู้เข้าร่วมโครงการได้มี
ความมั่นใจและสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้ มีค่าเฉลี่ย 4.61 ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด เพื่อ
พัฒนานักวิจัยให้สามารถทางานวิจัยที่ตอบโจทย์ความต้องการของพื้นที่และสามารถพัฒนางานวิจัยไปใช้
ประโยชน์กับชุมชน โครงการนี้อาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ที่เข้าร่วมโครงการ จานวน 107
คน แบ่งเป็น แบบออนไลน์ โดยผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom meeting) จานวน 99 คน และแบบออน
ไซน์ จานวน 8 คน (ร้อยละ 178.34) ได้รับองค์ความรู้ในการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ผ่าน
ข้อเสนอโครงการ ที่ผลการพิจารณาใน 4 มิติการใช้ประโยชน์ คือ 1) มิติการใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม
2) มิติการใช้ประโยชน์เชิงนโยบายสาธารณะ 3) มิติการใช้ประโยชน์เชิงความมั่นคง และ 4) การพัฒนาชุมชน
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พึ่งตนเองตามแนวทางพระราชดาริ โดยผู้เข้าร่วมโครงการได้รับผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนาความรู้ที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ มีค่าเฉลี่ย 4.65 ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุดเพื่อให้นักวิจัยรุ่นใหม่
สามารถทางานวิจัยเชิงพื้นที่และขอทุนจากแหล่งทุนได้ โครงการนี้อาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด ได้รับองค์ความรู้เกี่ยวกับ ผลงานวิจัยที่แหล่งทุนต้องการ คือ มีองค์ความรู้ เกิดนวัตกรรม ถูกถ่ายทอด
และใช้ประโยชน์ และนั กวิจัยที่เข้าร่ว มโครงการสามารถเสนอชื่องานวิจัยเพื่อจัดทาข้อเสนอโครงการให้
วิทยากรให้คาแนะนา จานวนทั้งสิ้น 24 เรื่อง โดยภาพรวมผู้เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วม
โครงการ มีค่าเฉลี่ย 4.71 ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด

ภาพการดาเนินโครงการพัฒนานักวิจัยเชิงพื้นที่
2. โครงการพัฒนางานวิจัยสู่การพัฒนาชุมชน
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการพัฒนางานวิจัยสู่การพัฒนา
ชุมชน ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ณ ประชุม D ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่อพัฒนานักวิจัยให้สามารถพัฒนางานวิจัยไปใช้ประโยชน์กับชุมชนท้องถิ่นและ
สามารถขอทุนจากแหล่งทุนภายนอกได้ โดยได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ นายศิลป์ชัย นิลกรณ์ จากสานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติกระทรวงวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม อบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่อาจารย์
บุคลากร นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เกี่ยวกับการพัฒนางานวิจัยสู่การพัฒนาชุมชนยุค 5G การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน/งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมชุมชนสู่เชิงพาณิชย์ เทคนิคการเขียน ข้อเสนอโครงการวิจัย
เพื่อขอทุนสู่การใช้ประโยชน์ โดยผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้หรือประโยชน์จากกระบวนการจัดโครงการทุก
ขั้นตอน มีค่าเฉลี่ย 4.57 ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด และเพื่อพัฒนางานวิจัย ผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือ
งานสร้างสรรค์นวัตกรรมชุมชนสู่เชิงพาณิชย์ โครงการนี้ อาจารย์ บุคลากร จานวน 65 คน แบ่งเป็น แบบ
ออนไลน์ โดยผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom meeting) จานวน 58 คน และแบบออนไซน์ จานวน 7 คน
(ร้อยละ 108.34) ได้พัฒนาการกาหนดโจทย์วิจัยสู่ประเด็นการวิจัยเชิงพื้นที่ /ชุมชน / หัวข้อวิจัย วัตถุประสงค์
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การวิจัย การยกระดับศักยภาพชุมชนด้วยนวัตกรรม ยุค 5G (วิจัยRE+SEARCH-นวัตกรรม-บริการ/ผู้ใช้จริง
ตลาด) โดยผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้หรือประโยชน์จากกระบวนการจัดโครงการทุกขั้นตอน และนา
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ มีค่าเฉลี่ย 4.59 ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด จากการ
ประเมินโครงการ พบว่า อาจารย์/นักวิ จัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีความพึงพอใจจากการเข้าร่วม
โครงการค่าเฉลี่ย 4.55 อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 91.00 และผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความรู้ความ
เข้าใจและนาไปใช้พัฒนาตนเองเพื่อสร้างงานวิจัยเชิงพาณิชย์ สร้างงานวิจัยเพื่อชุมชน สังคมท้องถิ่น ในเชิง
พาณิชย์ ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ หลัง การอบรม มีค่าเฉลี่ย 4.66 ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด

ภาพการดาเนินโครงการพัฒนางานวิจัยสู่การพัฒนาชุมชน
3. โครงการจัดทารายงานผลการดาเนินงานประจาปี
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดทารายงานผลการดาเนินงานของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจาปีงบประมาณ 2563 ขึ้น เพื่อเผยแพร่ผลการดาเนินงานในด้านการวิจัย และ
ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ได้เผยแพร่ผลการดาเนินงานในด้านการวิจัย ได้แก่ กิจกรรม ส่งเสริมและ
สนับสนุนการวิจัยและด้านการบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อประชาสัมพันธ์ ความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับการ
ขับเคลื่อน กิจกรรมของสถาบันวิจัยและพัฒนา รายงานประจาปีเป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์ความเคลื่อนไหว
ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนกิจกรรมของสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ แก่ โครงสร้างการบริหาร ข้อมูลแสดง
งบประมาณด้านการวิจัย งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ทุนอุดหนุนการวิจัยและผลการดาเนินโครงการตาม
แผนปฏิบัติการประจาปี และเพื่อเป็นเครื่องมือที่สาคัญในการส่งเสริมมาตรฐานและกลไกการวิจัย เพื่อประกัน
คุณภาพและเผยแพร่ผลงานวิจัยรายงานประจาปี เป็นเครื่องมือที่จะช่วยส่งเสริมมาตรฐานและกลไกการวิจัย
เพื่อประกันคุณภาพและเผยแพร่ผลงานวิจัย ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และหน่วยงานราชการได้ใช้
ประโยชน์ ซึ่งมีหน่วยงานที่ได้รับการเผยแพร่ ทั้งหมด 83 แห่ง ผู้เข้าร่วมโครงการมีความคิดเห็นต่อการดาเนิน

34
โครงการโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 4.12 อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 82.40 และนักวิจัยที่ได้พัฒนาระดับ
คุณภาพของงานวิจัยได้ 3 ระดับ คือ 1) บทความวิจัย มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ชาติ/ระดับนานาชาติ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 2) บทความ
วิ จั ย มี ก ารตี พิ ม พ์ ใ นวารสารวิ ช าการระดั บ นานาชาติ ที่ ป รากฏในฐานข้ อ มู ล การจั ด อั น ดั บ วารสาร SJR
(SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI หรือ Scopus และ 3) งานสร้างสรรค์
ที่ได้รับการเผยแพร่ ในระดับชาติ

ภาพรายงานผลการดาเนินงานประจาปี
4. โครงการจัดทาจุลสารวิจัยบริการถ่ายทอดเทคโนโลยี
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการจัดทาจุลสารวิจัยบริการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี จ านวน 4 ฉบั บ ได้แก่ ปีที่ 5 ฉบับที่ 4 (กรกฎาคม 2563 – กันยายน 2563)
ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม 2563 – ธันวาคม 2563) และปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (มกราคม 2564 – มีนาคม 2564)
และปี ที่ 6 ฉบั บ ที่ 3 (เมษายน 2564 –มิถุนายน 2564) เพื่อพัฒ นาฐานข้อมูล ด้านงานวิจัย/องค์ความรู้/
นวัตกรรมที่มีประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่น โดยการเผยแพร่องค์ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร สถานการณ์ สาระน่ารู้
ด้านงานวิจัย และงานด้านการบริการวิช าการแก่สังคม โดยผู้รับการเผยแพร่ มีความพึงพอใจด้านเนื้อหา
มีค่าเฉลี่ย 4.18 ระดั บความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เพื่ อประชาสัมพันธ์ ความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับการ
ขับ เคลื่ อ น กิจ กรรมบริ การวิ ช าการ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ร้อ ยเอ็ ด และเครื อ ข่ า ยองค์ ก รภาคีโ ครงการนี้
ได้ประชาสัมพันธ์ ความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อน กิจกรรมบริการวิชาการ สามารถเป็นแห ล่ง
ความรู้ได้ มีค่าเฉลี่ย 4.22 ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากเพื่อให้อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ได้มีโอกาส
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ สู่ ก ารพั ฒ นาท้ อ งถิ่น โครงการนี้ ไ ด้ เปิ ด โอกาสอาจารย์ บุ คลากร นั ก ศึก ษา ได้ มี โ อกาส
แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่นรู้ ด้านงานวิจัย และงานด้านการบริการวิชาการแก่สังคม โดยผู้เข้าร่วม
โครงการมีความพึงพอใจในด้านประโยชน์และการนาไปใช้ มีค่าเฉลี่ย 4.32 ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
ซึ่ ง ได้ ด าเนิ น การ จ านวน 4 ฉบั บ และได้ เ ผยแพร่ ห น่ ว ยงาน ไปยั ง หน่ ว ยงานทั้ ง ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย จานวน 83 แห่ง มีจานวนงานวิจัย/องค์ความรู้/นวัตกรรมที่มีประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่น จานวน
2 งานวิจัยต่อฉบับ รวมจานวนทั้งสิ้น 8 งานวิจัย ทาให้ผลงานวิจัย และงานด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
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ได้รับเผยแพร่ข้อมูล ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วและประชาสัมพันธ์โครงการและกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัย และเครือข่ายองค์กรภาคี สนับสนุนการเรียนรู้ การวิจัย และการจัดการความรู้ในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย รวมถึงการสร้างการรับรู้ให้
ภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นหน่วยงานผู้รับการเผยแพร่ ได้รับทราบองค์ความรู้ ข้อมูล
ข่าวสาร สถานการณ์ สาระน่ารู้ ด้านงานวิจัย และงานด้านการบริการวิชาการแก่สังคม จากการประเมินความ
พึงพอใจผู้รับจุลสาร พบว่า มีระดับความพึงพอใจต่อจุลสารวิจัยบริการถ่ายทอดเทคโนโลยี ร้อยละ 85.40

ภาพจุลสารวิจัยบริการถ่ายทอดเทคโนโลยี

1.2 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนพันธกิจด้านการบริการทางวิชาการ
ระหว่าง 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ได้ดาเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการทางวิชาการ ประจาปีงบประมาณ 2564 รายละเอียดดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
เป้าประสงค์ 1.1 ชุมชนท้องถิ่นได้รับการพัฒนาและอยู่ได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืนโดยมีทัศนคติที่ดีถูกต้อง
กลยุทธ์ 1.1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่นเพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ให้ชุมชน
สถาบั น วิจั ยและพัฒนา มหาวิทยาลั ยราชภัฏ ร้อยเอ็ด ได้ ส่ งเสริมและสนับสนุนการให้ บริการ
วิชาการแก่ท้องถิ่นเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ดังต่อไปนี้
1. โครงการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่นและสังคม
1.1 การประชุมคณะกรรมการบริการทางวิชาการครั้งที่ 1/2564
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริการ
ทางวิชาการในวันที่ 4 มิถุนายน 2564 โดยสรุปผลการประชุมการดาเนินงานด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
ประจาปี 2564 ดังนี้ กาหนดประเด็น : การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม เป็นประเด็นการให้บริการ
วิชาการ พื้นที่ดาเนินการ : อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยพิจารณาชุมชนตาม MOU คือ ตาบลท่าม่วง
ตาบลเกาะแก้ว และตาบลมะอึ เป็นพื้นที่ดาเนินการบริการทางวิชาการ 2564
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ภาพการประชุมคณะกรรมการบริการทางวิชาการครั้งที่ 1/2564
1.2 การทบทวนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ดาเนินการทบทวนบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกับเทศบาลตาบลท่าม่วง เทศบาลตาบลเกาะแก้ว อาเภอ
เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด และเทศบาลตาบลมะอึ อาเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ 14-15 มิถุนายน 2564
และวันที่ 22 มิถุนายน 2564 โดยเข้าพบนายกเทศมนตรีทั้ง 3 เทศบาล เพือ่ ปรึกษาหารือนโยบายความร่วมมือ
และกาหนดวันที่จะดาเนินการจัดกิจกรรมการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพแต่ละตาบล.

ภาพการเข้าพบนายกเทศมนตรีตาบลท่าม่วง ตาบลเกาะแก้ว และตาบลมะอึ
3. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพตาบล
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ดาเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและ
ศักยภาพตาบลท่าม่วง อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ 25 มิถุนายน 2564 และวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
และศักยภาพตาบลเกาะแก้ว อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ 28 มิถุนายน 2564 โดยมีผู้เข้าร่ว ม
โครงการประกอบด้ ว ย ผู้ บ ริ ห ารเทศบาล ผู้ น าชุ ม ชน ผู้ อ านวยการโรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพต าบล
ผู้อานวยการโรงเรียน และประชาชน ตาบลละ 30 คน ทาให้ได้ข้อมูลจุดแข็ง จุดอ่อน อุปสรรค และโอกาส
ของต าบล ซึ่ ง สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาจะได้ น าข้ อ มู ล มาสั ง เคราะห์ ป ระเด็ น คว ามร่ ว มมื อ ต่ อ ไป

ภาพกิจกรรมการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพตาบล
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4. การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของประชาชนในพื้นที่อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
4.1) คณะศิล ปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ : ได้จัดทาแหล่งเรียนรู้และการอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นพืชสมุนไพรในเขตป่าโคกทุ่งบะ เพื่อให้นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ใช้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้าน
ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นพืชสมุนไพรในป่าโคกทุ่งบะ ในระหว่างเดือนกรกฎาคม สิงหาคม 2564 โดยได้ดาเนิ นการสารวจพืชสมุนไพรที่มีในป่าโคกทุ่งบะ โดยมีหมอยาพื้นบ้านจากบ้านท่าม่วง
ให้ความรู้ เก็บบันทึกข้อมูล ถ่ายภาพ เพื่อจัดทาเป็นฐานข้อมูลพืชสมุนไพรในป่าโคกทุ่งบะ ดาเนินการจัดทา
และติดตั้งป้ายชื่อวิทยาศาสตร์พืชสมุนไพรแต่ละชนิด เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลให้ผู้ที่สนใจ ซึ่งมีคณาจารย์ นักศึกษา
ผู้นาชุมชน และชาวบ้ านในชุมชนใกล้เคียง ได้แก่ บ้านนากระตึบ บ้านเหล่ าแขม เข้าร่วมโครงการคิดเป็น
ร้อยละ 83 ผู้เข้ารับบริการมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ ร้อยละ 80 ผู้รับบริการมีความรู้ ความเข้าใจ
เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการและกิจกรรมที่จัดทาขึ้น ร้อยละ 60 สามารถจัดกิจกรรมด้านการบริการ
วิชาการที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ 3-5 กิจกรรม บูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยของคณะ
จานวน 3 รายวิชา คือ วิชาพฤกษศาสตร์ วิชาอนุกรมวิธานพืช วิชาชีววิทยาทั่วไป และประชาชน ในอาเภอ
เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รั บการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และคณะสามารถบูรณาการกิจกรรมด้านการ
บริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยได้

ภาพการจัดทาแหล่งเรียนรู้และการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นพืชสมุนไพรในเขตป่าโคกทุ่งบะ
4.2) คณะพยาบาลศาสตร์ : ได้จัดกิจกรรมชีวิตวิถีปกติใหม่ (New Normal) คนไทยปลอดภัย
โควิด 19 เพื่อส่งเสริมความรู้และความตระหนักของประชาชนในชุมชนเรื่องการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 ตามวิถีปกติใหม่ (New Normal) และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 ได้ป ระชาสั ม พั น ธ์ ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจการป้ อ งกั น โรคติด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 ตามวิถี ป กติ ใ หม่
(New Normal) 2019 และวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ของ
เทศบาลตาบลท่าม่วงและเกาะแก้ว และประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวทั้ง 25 หมู่บ้าน ให้บริการวิชาการ
แก่ชุมชนเรื่องการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามวิถีปกติใหม่ (New Normal) 2019 และวัคซีน
ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งมีอาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้บริหารและบุคลากร เทศบาลตาบลท่าม่วง
ผู้บริหารและบุคลากร เทศบาลตาบลเกาะแก้ว และอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านเข้าร่วมโครงการ
คิดเป็นร้อยละ100 ผู้เข้ารับบริการมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ ร้อยละ 80 ผู้รับบริการมีความรู้ ความ
เข้าใจเป็นไปตามเป้าหมายของโครงการและกิจกรรมที่จัดทาขึ้นร้อยละ 82.40 สามารถจัดกิจกรรมด้านการ
บริการวิชาการที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ 2 กิจกรรม และประชาชนในเทศบาลตาบลท่าม่วง และเทศบาล
ตาบลเกาะแก้ว อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับความรู้ และความตระหนักเรื่องการป้องกันโควิด -19 ตาม
วิถีปกติใหม่ (New Normal) และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
เพิ่มมากขึ้น ก่อนดาเนินการ ค่าเฉลี่ย 10.56 หลังดาเนินการ ค่าเฉลี่ย 11.65 มีความพึงพอใจต่อสื่อโฆษณา
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และเข้าถึงได้ง่ายผลการประเมิน ร้ อยละ 99.60 และความต้องการรับวัคซีนผลการประเมิน ก่อนดาเนิน
โครงการ ร้อยละ 64.80 หลังดาเนินโครงการ ร้อยละ 98.00

ภาพกิจกรรมชีวิตวิถีปกติใหม่ (New Normal) คนไทยปลอดภัยโควิด 19
4.3) คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ได้จัดกิจกรรมเสริมภูมิคุ้มกันด้วยอาหารดี สิ่งแวดล้อมดี
ชีวิตวิถีใหม่ ห่างไกลโควิค -19 เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ ทักษะการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมให้กับ
ประชาชน โดยได้ส่งเสริมให้ชุมชนปลูกต้นฟ้าทะลายเพื่อเป็นสมุนไพรในครัวเรือน จานวน 1,000 ต้น ในชุมชน
ตาบลท่าม่วง อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ศูนย์ฝึกประสบการวิชาชีพราชภัฏกรีนวิวมีพื้นที่เพาะปลูกต้นฟ้า
ทะลายโจรเพื่อเป็นแหล่งสมุนไพรให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดและชุมชมตาบลท่าม่วง และได้ดาเนินการ
จัดทาเอกสารให้ความรู้เรื่องสมุนไพรในครัวเรือนเพื่อให้ชุมชนได้รับความรู้ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล้อมให้กับชุมชน ซึ่งมีคณาจารย์ บุคลากร และประชาชนในอาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วม
โครงการคิดเป็น ร้อยละ100 ผู้เข้ารับบริการมีความพึ งพอใจต่อการจัดโครงการ ร้อยละ 100 ผู้รับบริการมี
ความรู้ ความเข้าใจเป็นไปตามเป้าหมายของโครงการและกิจกรรมที่จัดทาขึ้น ร้อยละ 70 สามารถจัดกิจกรรม
ด้านการบริการวิชาการที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ 3 กิจกรรม บูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย
ของคณะ จานวน 1 รายวิ ชา คือ สภาพแวดล้อมในพลวัตรของชีวิต และประชาชนในอาเภอเสลภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด ได้รับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และคณะสามารถบูรณาการกิจกรรมด้านการบริการวิชาการกับ
การเรียนการสอนและการวิจัยได้...

ภาพกิจกรรมเสริมภูมิคุ้มกันด้วยอาหารดี สิ่งแวดล้อมดี ชีวิตวิถีใหม่ ห่างไกลโควิค-19
..... 4.4) คณะเทคโนโลยี ส ารสนเทศ : ได้ พั ฒ นาแอปพลิ เ คชั่ น ให้ ค วามรู้ ก ารอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้พัฒนาเยาวชนและชุมชนในพื้นที่ เพื่อให้เกิด
ความรู้ ความเข้าใจในธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศชุมชน และวิถีชุมชน ผ่านแอปพลิเคชัน ได้วิเคราะห์
และออกแบบพัฒนาแอปพลิเคชันให้ความรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อบรมการใช้งาน
แอปพลิ เ คชั น ก่ อ นไปให้ ค วามรู้ แ ก่ ชุ ม ชน และให้ ผู้ ใ ช้ ง านทดสอบแอปพลิ เ คชั น จริ ง ในระหว่ า งวั น ที่ 20
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กรกฎาคม – 9 สิงหาคม 2564 ซึ่งมีอาจารย์ นักศึกษา ผู้นาชุมชนและประชาชนที่ต้องการใช้งานแอปพลิเคชัน
เข้ า ร่ ว มโครงการคิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 100 ผู้ เ ข้ า รั บ บริ ก ารมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การจั ด โครงการ ร้ อ ยละ 80
ผู้รับบริการมีความรู้ ความเข้าใจเป็นไปตามเป้าหมายของโครงการและกิจกรรมที่จัดทาขึ้น ร้อยละ 70 สามารถ
จัดกิจกรรมด้านการบริการวิชาการที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ 1 กิจกรรม บูรณาการกับการเรียนการสอน
และการวิจัยของคณะ จานวน 2 รายวิชา คือ 1. COS3103 – วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 2. CIT1001 – พื้นฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และประชาชนในอาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับการส่งเสริมให้ได้รับความรู้ผ่าน
แอปพลิเคชันให้ความรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะสามารถบูรณาการกิจกรรม
ด้านการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยได้.

ภาพกิจกรรมการพัฒนาแอปพลิเคชั่นให้ความรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
เป้าประสงค์ 1.1 ชุมชนท้องถิ่นได้รับการพัฒนาและอยู่ได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืนโดยมีทัศนคติที่ดีถูกต้อง
กลยุทธ์ 1.1.2 บูรณาการความร่วมมือของมหาวิทยาลัยเครือข่ายและชุมชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
อย่างยั่งยืนบ่มเพาะให้ประชาชนในพื้นที่มีความพร้อมด้วยคุณลักษณะ 4 ประการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
เป้าประสงค์ 5.1 เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอนุรักษ์ธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
กลยุทธ์ 5.1.1 ส่งเสริมสร้างจิตสานึกอนุรักษ์หรือพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
ในมหาวิทยาลัย
เป้าประสงค์ 5.2 เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งบริการวิชาการเชิงนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อ
พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมให้แก่ชุมชนและ
ท้องถิ่นโดยดาเนินการให้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
กลยุทธ์ 5.2.1 พัฒนานวัตกรรมหรือโครงการที่พัฒนาหรือฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสภาพแวดล้อม
สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ร้ อ ยเอ็ ด ได้ บู ร ณาการความร่ ว มมื อ ของ
มหาวิทยาลัยเครื อข่ายและชุมชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และส่งเสริม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สภาพแวดล้อม ดังต่อไปนี้
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โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ดและชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
กิจกรรมที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมและการ
บริหารจัดการขยะของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดและชุมชนท้องถิ่น
สถาบั นวิจั ย และพัฒนา มหาวิทยาลั ยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ดาเนินโครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้าน
สิ่งแวดล้อมเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดและชุมชนท้องถิ่น อย่าง
ยั่ ง ยื น ประจ าปี ง บประมาณ 2564 โดยจั ด กิ จ กรรมที่ 1 การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารการอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมและการบริหารจัดการขยะของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดและชุมชน
ท้องถิ่น ในพื้น ที่จั งหวัดร้ อยเอ็ด ในระหว่างวันที่ 22-29 ธันวาคม 2563 จานวน 5 ชุมชน ประกอบด้ว ย
1) ชุมชนบ้านศรีวิไล หมู่ที่ 13 ตาบลขามเปี้ย อาเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 2) บ้านโคกกุง หมู่ที่ 4 ตาบลเกาะ
แก้ว อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 3) บ้านนากระตึบ หมู่ที่ 11 ตาบลท่าม่วง อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
4) บ้านกลาง หมู่ที่ 2 ตาบลค้อใหญ่ อาเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด และ 5) บ้านปอหู หมู่ที่ 3 ตาบลเทอด
ไทย อาเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ องค์การปกครองกับ
ท้องถิ่น และประชาชน รวม 227 คน ( คิดเป็นร้อยละ 100) จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม การบริหารจัดการขยะชุมชน และวิเคราะห์ตนเองของชุมชนเพื่อเข้า
ร่วมโครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) พบว่า มีจานวน 3 ชุมชน ที่มีศักยภาพในการเข้าร่วม
ประกวดชุมชนปลอดขยะ คือ 1) ชุมชนบ้านกลาง หมู่ 2 ตาบลค้อใหญ่ อาเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ชุมชน
บ้านนากระตึบ หมู่ที่ 11 ตาบลท่าม่ว ง อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ชุมชนบ้านศรีวิไล หมู่ที่ 13 ตาบล
ขามเปี้ย อาเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

ภาพกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ณ ชุมชนบ้านศรีวิไล หมู่ที่ 13 ตาบลขามเปี้ย อาเภอโพธิ์ชัย
จังหวัดร้อยเอ็ด (วันที่ 22 ธันวาคม 2563)
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ภาพกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ณ ชุมชนบ้านโคกกุง หมู่ที่ 4 ตาบลเกาะแก้ว อาเภอเสลภูมิ
จังหวัดร้อยเอ็ด (วันที่ 23 ธันวาคม 2563)

ภาพกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ณ ชุมชนบ้านนากระตึบ หมู่ที่ 11 ตาบลท่าม่วง อาเภอเสลภูมิ
จังหวัดร้อยเอ็ด (วันที่ 24 ธันวาคม 2563)

ภาพกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ณ ชุมชนบ้านกลาง หมู่ที่ 2 ตาบลค้อใหญ่ อาเภอพนมไพร
จังหวัดร้อยเอ็ด (วันที่ 28 ธันวาคม 2563)

ภาพกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ณ ชุมชนบ้านปอหู หมู่ที่ 3 ตาบลเทอดไทย อาเภอทุ่งเขาหลวง
จังหวัดร้อยเอ็ด (วันที่ 29 ธันวาคม 2563)
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กิจกรรมที่ 2 การอบรมสร้างจิตสานึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมและการ
บริหารจัดการขยะของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดและชุมชนท้องถิ่น
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น.-16.30 น. ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น
2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สถาบันวิจัยและพัฒนา
ได้กิจกรรมการอบรมสร้างจิตสานึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมและการบริหารจัดการขยะ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดและชุมชนท้องถิ่น (แบบออนไลน์) ภายใต้โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้าน
สิ่งแวดล้อมเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดและชุมชนท้องถิ่น อย่าง
ยั่งยืน ประจาปีงบประมาณ 2564 โดยมีอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รวม
จ านวน 83 คน (คิ ดเป็ น ร้ อ ยละ 83) เข้า รั บ การอบรม และได้ รั บ เกี ย รติ จ ากนางสาวณพั ฐ อร ลื อ ขุ น ทด
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการพิเศษ จากสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด
เป็นวิทยากร โดยภาพรวมผู้เข้าร่วม มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 93.60 ส่งผล
ทาให้ 1.ผู้เข้าอบรม มีความรู้ความเข้าใจ มีจิตอาสาในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
(ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ หลัง การอบรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.68 ) 2. มหาวิทยาลัยฯ เป็นสถาบันอนุรักษ์
ธรรมชาติและสภาพแวดล้ อม (สามารถน าความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้ มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.58) และ
3. คณาจารย์ บุ ค ลากร และนั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ร้ อ ยเอ็ ด มี ส่ ว นร่ ว มในการอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม ร่วมบริหารจัด การขยะ และร่วมเป็นเครือข่ายในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู
สภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยฯ และชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (มีความมั่นใจและสามารถนาความรู้ที่ได้รับไป
ใช้ได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.71)

ภาพกิจกรรมการอบรมสร้างจิตสานึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมและการบริหาร
จัดการขยะของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดและชุมชนท้องถิ่น (วันที่ 13 กันยายน 2564)
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กิจกรรม 3 การบริหารจัดการขยะในชุมชน (ชุมชนปลอดขยะ)
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ดาเนินโครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้าน
สิ่งแวดล้อมเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดและชุมชนท้องถิ่น อย่าง
ยั่งยืน ประจาปีงบประมาณ 2564 โดย จัดกิจกรรมที่ 3 การบริหารจัดการขยะในชุมชน (ชุมชนปลอดขยะ) ใน
ระหว่างวันที่ 9-13 กันยายน 2564 จานวน 5 ชุมชน ประกอบด้วย 1) บ้านนากระตึบ หมู่ที่ 11 ตาบลท่าม่วง
อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 2) บ้านโคกกุง หมู่ที่ 4 ตาบลเกาะแก้ว อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 3) บ้าน
ปอหู หมู่ที่ 3 ตาบลเทอดไทย อาเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด 4) บ้านกลาง หมู่ที่ 2 ตาบลค้อใหญ่ อาเภอ
พนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด และ 5) ชุมชนบ้านศรีวิไล หมู่ที่ 13 ตาบลขามเปี้ย อาเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่ง
มีผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ องค์การปกครองกับท้องถิ่น และประชาชน รวม 158 คน (คิด
เป็นร้อยละ 100) จากการจัดกิจกรรมผู้เข้าร่วมโครงการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมาก คิดเป็น
ร้อยละ 84.80 และได้อบรมให้ความรู้และมอบคู่มือการบริหารจัดการขยะทาให้มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งบริการ
วิ ช าการเชิ ง นวั ต กรรมและเทคโนโลยี ชุ ม ชนได้ รั บ พั ฒ นาฟื้ น ฟู แ ละอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรม ชาติ แ ละ
สภาพแวดล้อมให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น (มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ หลัง การอบรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34
และสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03) และเกิดเครือข่ายการ
เรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการขยะของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดและ
ชุมชนท้องถิ่นจานวน 5 แห่ง

ภาพกิจกรรมการบริหารจัดการขยะในชุมชน (ชุมชนปลอดขยะ) ณ ชุมชนบ้านนากระตึบ หมู่ที่ 11 ตาบล
ท่าม่วง อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด (วันที่ 9 กันยายน2564)

ภาพกิจกรรมการบริหารจัดการขยะในชุมชน (ชุมชนปลอดขยะ) ณ ชุมชนบ้านโคกกุง หมู่ที่ 4 ตาบลเกาะแก้ว
อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด (วันที่ 10 กันยายน2564)
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ภาพกิจกรรมการบริหารจัดการขยะในชุมชน (ชุมชนปลอดขยะ) ณ ชุมชนบ้านปอหู หมู่ที่ 3 ตาบลเทอดไทย
อาเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด (วันที่ 11 กันยายน 2564)

ภาพกิจกรรมการบริหารจัดการขยะในชุมชน (ชุมชนปลอดขยะ) ณ ชุมชนบ้านกลาง หมู่ที่ 2 ตาบลค้อใหญ่
อาเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด (วันที่ 12 กันยายน 2564)

ภาพกิจกรรมการบริหารจัดการขยะในชุมชน (ชุมชนปลอดขยะ) ณ ชุมชนบ้านศรีวิไล หมู่ที่ 13 ตาบลขามเปี้ย
อาเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด (วันที่ 13 กันยายน 2564)
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2. ผลการดาเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2564
ปีงบประมาณ 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้วางแผนดาเนินจัด
กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ จานวน 7 โครงการ ประกอบด้วย
1. โครงการพัฒนานักวิจัยเชิงพื้นที่
2. โครงการพัฒนางานวิจัยสู่การพัฒนาชุมชน
3. โครงการจัดทาจุลสารวิจัยบริการถ่ายทอดเทคโนโลยี
4. โครงการจัดทารายงานประจาปี
5. โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการดาเนินงานสนองพระราชดาริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
6. โครงการส่งเสริมพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา (เดินทางไปราชการ)
7. โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดและชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
และได้ดาเนินการโครงการ จานวนทั้งสิ้น 6 โครงการ ซึ่งมีตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ ดังนี้
ตารางที่ 5 แสดงผลการดาเนินโครงการตามแผนปฏิบัตกิ ารประจาปีงบประมาณ 2564
โครงการ

งบประมาณ

1. โครงการ งบประมาณแผ่นดิน
พัฒนา (2.2.2.5) จานวน
นักวิจัยเชิง เงิน 6,840 บาท
พื้นที่

ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80
2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 80
3. จานวนงานวิจัยเพื่อชุมชน สังคม
ท้องถิ่น คณะละ 1 เรื่อง
4. นักวิจัยรุ่นใหม่ที่สามารถทางานวิจัย
และขอทุนจากแหล่งทุนได้ ร้อยละ 60
เชิงคุณภาพ
ผู้บริหาร อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เกิด
ความรู้ความเข้าใจและนาไปใช้พัฒนา
ตนเองเพื่อสร้างงานวิจัยเชิงพืน้ ที่
สร้างงานวิจัยเพื่อชุมชน สังคมท้องถิ่น
เชิงพื้นที่

ผล

บรรลุ
ตัวชี้วัด

ร้อยละ 100
ร้อยละ 89.20

บรรลุ
บรรลุ

8 เรื่อง

บรรลุ

ร้อยละ 66.67

บรรลุ

ผู้บริหาร อาจารย์ นักวิจัย
ที่เข้าร่วมโครงการเกิดความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคเขียน
โครงการวิจัยให้ได้ทุน
ได้ผลงานวิชาการและได้บริการ
วิชาการแก่ชุมชน แหล่งทุนวิจยั
เทคนิคการเขียนชุดโครงการวิจยั
และโครงการวิจัยย่อย ทาให้
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความ
เข้าใจ หลัง การอบรม
มีค่าเฉลี่ย 4.64 ระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด

บรรลุ
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งบประมาณ

ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
โครงการ
2. โครงการ งบประมาณแผ่นดิน เชิงปริมาณ
พัฒนางานวิจัย (2.2.2.5) จานวนเงิน 1. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
สู่การพัฒนา 6,840 บาท
ร้อยละ 80
ชุมชน
2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ ร้อยละ 80
3. งานวิจัยทีน่ าไปใช้ประโยชน์กับ
ชุมชน ท้องถิ่น และประสานความ
ร่วมมือจากแหล่งทุนภายนอก
ร้อยละ 50
4. งานวิจัย ผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือ
งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมชุมชน
สู่เชิงพาณิชย์ จานวน10 งานวิจยั /
องค์ความรู้/นวัตกรรม
เชิงคุณภาพ
ผู้บริหาร อาจารย์ นักวิจัย
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด เกิดความรู้ความเข้าใจ
และนาไปใช้พัฒนาตนเองเพื่อ
สร้างงานวิจัยเชิงพาณิชย์ สร้าง
งานวิจยั เพื่อชุมชน สังคมท้องถิน่
ในเชิงพาณิชย์
3. โครงการจัด งบประมาณแผ่นดิน
รายงานผลการ
(2.2.2.5)
ดาเนินงาน
จานวนเงิน 15,440
สถาบันวิจัย
บาท
และพัฒนา
ประจาปี
งบประมาณ
2563

เชิงปริมาณ
หน่วยงานที่ได้รบั การเผยแพร่ 80
แห่ง
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ ร้อยละ 80
ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร
นักศึกษา และหน่วยงานราชการ
ได้ใช้ประโยชน์จากรายงานผลการ
ดาเนินงาน ด้านการวิจัย และด้าน
บริการวิชาการแก่สังคมของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ผล

บรรลุ
ตัวชี้วัด

ร้อยละ 108.34

บรรลุ

ร้อยละ 91.00

บรรลุ

ร้อยละ 80

บรรลุ

2 งานวิจัย/องค์ความรู้/นวัตกรรม

ไม่บรรลุ

ผู้บริหาร อาจารย์ นักวิจัย
ที่เข้าร่วมโครงการเกิดความรู้ความ
เข้าใจและนาไปใช้พัฒนาตนเองเพื่อ
สร้างงานวิจัยเชิงพาณิชย์ สร้าง
งานวิจยั เพื่อชุมชน สังคมท้องถิน่ ใน
เชิงพาณิชย์ ทาให้ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความรู้ ความเข้าใจ หลัง การอบรม
มีค่าเฉลี่ย 4.66 ระดับความคิดเห็น
อยู่ในระดับมากทีส่ ุด

บรรลุ

83 แห่ง

บรรลุ

ร้อยละ 82.40

บรรลุ

ได้เผยแพร่ผลการดาเนินงานด้านการ
วิจัย และด้านบริการวิชาการแก่
สังคมของสถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ให้กับผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร
นักศึกษา และหน่วยงานราชการ
ได้นาไปใช้ประโยชน์

บรรลุ
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งบประมาณ

ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
4. โครงการจัดทา งบประมาณแผ่นดิน เชิงปริมาณ
จุลสารวิจัย
(2.2.2.5) จานวนเงิน หน่วยงานที่ได้รบั การเผยแพร่
บริการถ่ายทอด
40,000 บาท
80 แห่ง
เทคโนโลยี
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ ร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ
ผลงานวิจัย และงานด้านการ
บริการวิชาการแก่สังคมได้รับ
เผยแพร่ข้อมูล ให้เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว
และประชาสัมพันธ์โครงการ
และกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
และเครือข่ายองค์กรภาคี
สนับสนุนการเรียนรู้ การวิจัย
และการจัดการความรู้ในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
พันธกิจ ยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย รวมถึงการสร้าง
การรับรู้ให้ภาคีเครือข่ายเข้ามา
มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
5. โครงการบริการ งบประมาณแผ่นดิน เชิงปริมาณ
วิชาการแก่ท้องถิ่น (4.1.1.8) จานวนเงิน 1) ผู้รับบริการเข้าร่วมโครงการ
และสังคม
114,870 บาท
และกิจกรรมบริการด้าน
วิชาการที่จดั ทาขึน้ ร้อยละ 80
2) ผู้เข้ารับบริการตามโครงการ
บริการวิชาการแก่สังคมมีความ
พึงพอใจต่อการจัดโครงการ
ร้อยละ 80
3) คณาจารย์ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด ผู้เข้าร่วม
โครงการของแต่ละคณะๆ ละ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
4) ผู้เข้ารับบริการตามโครงการ
บริการวิชาการแก่สังคมมีความรู้
ความเข้าใจ ร้อยละ 60
5) จานวนกิจกรรมด้านการ
บริการวิชาการที่สามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ จานวน 12
กิจกรรม

ผล

บรรลุ
ตัวชี้วัด

83 แห่ง

บรรลุ

ร้อยละ 85.40

บรรลุ

หน่วยงานผู้รับการเผยแพร่ ได้รับ
ทราบองค์ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร
สถานการณ์ สาระน่ารู้ ด้าน
งานวิจยั และงานด้านการบริการ
วิชาการแก่สังคม โดยผู้เข้าร่วม
โครงการมีความพึงพอใจใน
ภาพรวมในการเข้าร่วมโครงการ
มีค่าเฉลี่ย 4.27 ระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก

บรรลุ

ร้อยละ 97.75

บรรลุ

ร้อยละ 85

บรรลุ

ร้อยละ 36.25

บรรลุ

ร้อยละ 70.60

บรรลุ

จานวน 9 กิจกรรม

ไม่บรรลุ
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6.โครงการ
เครือข่ายการ
เรียนรู้ด้าน
สิ่งแวดล้อมเพื่อ
บริหารจัดการ
ทรัพยากร
ธรรมชาติของ
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด
และชุมชน
ท้องถิ่นอย่าง
ยั่งยืน

งบประมาณ

งบประมาณแผ่นดิน
(4.1.1.22) จานวน
เงิน 153,131 บาท

ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
6) จานวนกิจกรรมด้านการ
บริการวิชาการที่มีการบูรณาการ
กับการเรียนการสอนและการวิจัย
ของแต่ละคณะ จานวน 18
กิจกรรม
เชิงคุณภาพ
ประชาชนในอาเภอเสลภูมิ
จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และทุกคณะ
สามารถบูรณาการกิจกรรมด้าน
การบริการวิชาการกับการเรียน
การสอนและการวิจัยได้
เชิงปริมาณ
1) จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 80
2) ระดับความพึงพอใจต่อการจัด
โครงการ ร้อยละ 80
3) จานวนวัตกรรมหรือโครงการที่
ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและมีผลลัพธ์
ชัดเจนค่าเป้าหมายทีช่ ัดเจน
จานวน 2 กิจกรรม
4) จานวนเครือข่ายที่มีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์ ฟื้นฟู สภาพแวดล้อม
ที่มีผลลัพธ์ที่ชัดเจน
จานวน 3 เครือข่าย
เชิงคุณภาพ
กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สภาพแวดล้อมและการบริหาร
จัดการขยะและร่วมเป็นเครือข่าย
ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู
สภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ดและชุมชนท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน

ผล
จานวน 6 กิจกรรม

บรรลุ
ตัวชี้วัด
ไม่บรรลุ

โครงการนี้ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ให้ดีขึ้น และคณะ สามารถ
บูรณาการกิจกรรมด้านการ
บริการวิชาการกับการเรียนการ
สอนและการวิจัยได้

บรรลุ

ร้อยละ 94.33

บรรลุ

ร้อยละ 89.20

บรรลุ

จานวน 2 กิจกรรม

บรรลุ

จานวน 5 เครือข่าย

บรรลุ

โครงการนี้ได้สถาบันวิจัยและ
พัฒนาได้ร่วมมือกับสานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด
ในการขับเคลื่อนงานด้านการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู สภาพแวดล้อม
ของมหาวิทยาลัยและชุมชน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยมี
ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน
ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด
จานวน 5 ชุมชน และบุคลากร
นักศึกษา ดาเนินงานร่วมกัน

บรรลุ

ส่วนที่ 4: ทุนวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
การขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และการขอลิขสิทธิ/สิทธิบตั ร/อนุสทิ ธิบตั ร
4.1 ทุนวิจัย ประจาปีงบประมาณ 2564
ตารางที่ 6 ทุนวิจัยจากกองทุน ววน. งบประมาณแผ่นดิน จานวน 11,000,000 บาท :
P5 ส่งเสริมการวิจัยขั้นแนวหน้า และการวิจัยพื้นฐานที่ประเทศไทยมีศักยภาพ แผนงานวิจัยพื้นฐานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จานวน 20 โครงการ ดังนี้
ลาดับ
ชื่อโครงการวิจัย
ผู้รับผิดชอบโครงการ จานวนเงิน
ที่
(บาท)
คณะครุศาสตร์
1 การวิจัยและพัฒนาทักษะนวัตกรรมของเยาวชนไทยสา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
149,900
หรับรองรับการประกอบอาชีพในโลกอนาคต
ดร. ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์
2 การพัฒนาสมรรถนะทางคณิตศาสตรและการรูเรื่อง
อาจารย์ ดร.หทัย
303,500
คณิตศาสตรโดยใชรูปแบบ TPACK Model สาหรับ
น้อยสมบัติ
นักศึกษาครู 4.0
3 การพัฒนาแหลงเรียนรูหนังประโมทัยในจังหวัดรอยเอ็ด
อาจารย์ ดร.ธนวัฒน์
279,500
เพื่อเพิ่มมูลคาตามแนวคิด เศรษฐกิจสรางสรรค
บุตรทองทิม
4 การพัฒนาการจัดการเรียนรูระดับปฐมวัยในจังหวัดรอย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภิมล 1,483,500
เอ็ดตามแนวทางการศึกษาไทยแลนด 4.0 จานวน 4
บุญพอก
โครงการย่อย
5 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ด้วยเครื่องมือ EF
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิธินาถ 1,125,500
GUIDELINE ในจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดยโสธร
อุดมสันต์
จานวน 5 โครงการย่อย
6 ร้อยแก่นสารสินธุ์บิ๊กเดต้า : การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริญ 621,900
ของสานักงานสถิติจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ด้วย
รสจันทร์
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมฯ
จานวน 4 โครงการย่อย
7 รอยแกนสารสินธุบิ๊กเดตา : การจัดการขอมูลขนาดใหญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริญ 883,500
ของสานักงานสถิติจังหวัดรอยแกนสารสินธุดวย
รสจันทร์
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม เพื่อลด
ความเหลื่อมล้าในการรับรูและการเขาถึงขอมูล จานวน
6 โครงการย่อย
8 รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเทคโนโลยี การ
อาจารย์พันธทิพา
643,500
ดูแลโภชนาการ และการเรียนรู แบบพุทธิปญญาบูรณา
คนฉลาด
การรวมกับการสอนคณิตศาสตร ระดับประถมศึกษา
จานวน 3 โครงการย่อย
รวมทั้งหมด
5,490,800
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ลาดับ
ชื่อโครงการวิจัย
ที่
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
1 การพัฒนาแผนฟลมที่ไวตอคาพีเอชสาหรับบรรจุภัณฑ
บริโภคไดจากขาวหอมมะลิและขาวเหนียวดาในจังหวัด
รอยเอ็ด
2 การเตรียมและศึกษาคุณลักษณะของแผ่นฟิล์ม
เจลาตินผสมสารสกัดจากข่อยและใบฝรั่งเพื่อประยุกต์ใช้
ในแผ่นปิดแผลในช่องปาก
3 ความหลากหลายของปริมาณอะไมโลสในยีนสังเคราะห
แปงในขาวพันธุพื้นเมืองที่พบใน ศูนยศึกษาการพัฒนา
ภูพาน อันเนื่องมาจากโครงการพระราชดาริ
4 นวัตกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑฟลมนาโนซิลิกอน
คารไบดดวยเทคนิคการสังเคราะหจากแกลบ สาหรับ
เคลือบผิวโลหะเพื่อสงเสริมเศรษฐกิจสีเขียวอยางยั่งยืน
จังหวัดรอยเอ็ด
5 การพัฒนาทรายแกวหนองพอก เปนวัสดุอุตสาหกรรมเซรา
มิกและอุตสาหกรรมเคมี
6 การวิจัยและพัฒนาเครื่องอบข้าวเปลือกบนลานตาก
อัจฉริยะด้วยลมความร้อนรังสีอินฟาเรด เพื่อการเพิ่มมูลค่า
ผลิตภัณฑ์แปรรูปสู่ชุมชนฐานรากฯ
7 ผลของแมนโนโอลิโกแซคคาไรดในกากมะพราวตอการ
เจริญของแบคทีเรียกรด แลคติกและสมรรถนะการ
เจริญเติบโตของไกกระทง
8 ผลของพันธุขาวและแมลงกินไดตอการเจริญและการผลิต
สารคอรไดเซปนของเห็ดถั่งเชาสีทอง
9 การสังเคราะหสารเรืองแสงอินทรียชนิดใหมเพื่อใช้เป็น
สารเรืองแสงสีน้าเงินในอุปกรณไดโอดเรืองแสงอินทรีย์
10 การพัฒนาและยกระดับลูกประคบสมุนไพรอินทรียเชิง
พาณิชยในพื้นที่จังหวัดรอยเอ็ด จานวน 4 โครงการย่อย
11 ความหลากหลายทางชีวภาพระดับชนิดและประสิทธิภาพ
ของพืชสมุนไพรที่ใชโดยหมอยาพื้นบาน อาเภอชานุมาน
จังหวัดอานาจเจริญ จานวน 6 โครงการย่อย
12 การเพิ่มประสิทธิภาพการยอมเสนใยจากเศษรังไหม
ดวยสีธรรมชาติของกลุมชาติพันธุเขมร ใน อ.สุวรรณภูมิ
จ. รอยเอ็ด และการใชประโยชนจากน้ายอมในภาพพิมพ
เพื่อความ มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนจานวน 3 โครงการย่อย
รวมทั้งหมด

ผู้รับผิดชอบโครงการ

จานวนเงิน
(บาท)

อาจารย์ ดร.เกษร
เมรัตน์

158,700

อาจารย์ ดร.เกษร
เมรัตน์

134,700

อาจารย์ ดร. สุชีลา
ตาลอาไพ

625,900

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
วัชรากร วงศ์คาจันทร์

215,500

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
วัชรากร วงศ์คาจันทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ธีรศาสตร์ คณาศรี

162,700

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. สุรชัย รัตนสุข

235,500

427,500

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
391,500
ดร. สุรชัย รัตนสุข
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
187,500
ดร.กนกกรณ์ ศิริทิพย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 581,100
ปริ่มมาลา ขาคมเขตต์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 1,333,100
เอื้อมพร จันทร์สองดวง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 1,055,500
เอื้อมพร จันทร์สองดวง
5,509,200

51

4.2 การเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ประจาปีงบประมาณ 2564
ผลงานวิจัยที่ขอรับเงินรางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ประจาปีงบประมาณ
2564 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง หลักเกณฑ์การให้รางวัลการเผยแพร่ผงลานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ พ.ศ. 2556 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ตารางที่ 7 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
หรือวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด/มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบ เนื่องจากการประชุม วิชาการ
ระดับนานาชาติ/หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI (ข้อ 7.1.1) จานวน
21 เรื่อง รวมเป็นจานวนเงิน 31,500 บาท
ลาดับ
ที่

ชื่อเรื่อง

เจ้าของผลงาน

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ [จานวนทั้งสิ้น 3,000 บาท]
1 การยกระดับคุณภาพการสอน
อาจารย์ ดร.ธนาภรณ์
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของ
พันทวี
ครูผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษสังกัด
โรงเรียนในเขตตาบลท่าม่วงและ
ตาบลเกาะแก้ว อาเภอเสลภูมิ
จังหวัดร้อยเอ็ด
2 Problems in Using English
อาจารย์ ดร.พูนสุข
Language of Business English
จันทศิลป์
Students at Roi Et Rajabhat
University: A Student
Perspective
คณะครุศาสตร์ [จานวนทั้งสิ้น 7,500 บาท]
1 เรื่อง วาทกรรมพื้นที่ความศักดิ์:
อาจารย์สันติ ทิพนา
กรณีศึกษาจากบทเพลงใจซ้้าที่ค้าชะ
โนดและเต่างอยขับร้องโดย
จินตหรา พูลลาภ อาร์สยาม
2

การสังเคราะห์ขั้นตอนการสอนคิด
สร้างสรรค์ทางภาษาอังกฤษโดยใช้
เนื้อหาเกี่ยวกับชุมชนและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ส้าหรับนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.แสงจันทร์ กะลาม

จานวน
เงิน
(บาท)

หมายเหตุ

1,500

ตีพิมพ์ในวารสาร
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด

1,500

ตีพิมพ์ในวารสาร สิกขา
วารสารศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิต
กุล

1,500

มีการตีพิมพ์ในวารสาร
สังคมศาสตร์เพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม
มีการตีพิมพ์ในวารสาร
สันติศึกษาปริทรรศน์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย

1,500
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ลาดับ
ที่

ชื่อเรื่อง

3

แนวทางการจัดการความรู้จิตต
ปัญญาศึกษา ส่งเสริมจิตวิญญาณ
ความเป็นครูของนักศึกษาวิชาชีพครู
Hybrid Algorithm of Dark
Chanel Prior and Guided filter
for Single Image Dehazing

4

เจ้าของผลงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ชาญณรงค์
วิเศษสัตย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.นิธิศ วังโน

5

ปัจจัยที่ส่งผลต่อเกรดเฉลี่ยสะสมของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.สมประสงค์
นักศึกษาครู
เสนารัตน์
คณะพยาบาลศาสตร์ [จานวนทั้งสิ้น 9,000 บาท]
1 พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
บ้านนากระตึบ ตาบลท่าม่วง อาเภอ ลัดดา พลพุทธา
เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
2 ผลของกลุ่มช่วยเหลือตนเองต่อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณภาพชีวิตของผู้ดูแลเด็กสมอง
ทิพย์ภารัตน์
พิการ
ไชยชนะแสง
3

จานวน
เงิน
(บาท)
1,500
1,500

1,500

หมายเหตุ
มีการตีพิมพ์ในวารสาร
สักทอง: วารสารมนุษย์
ศาสตร์และสังคมศาสตร์
มีการตีพิมพ์ในวารสาร
SNRU Journal of
Science and
Technology
*มีการตีพิมพ์ในวารสาร
วิจัยและประเมินผล
อุบลราชธานี

1,500

มีการตีพิมพ์ในวารสาร
โรงพยาบาลสกลนคร

1,500

มีการตีพิมพ์ในวารสาร
พยาบาลศาสตร์และ
สุขภาพ
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ตีพิมพ์ในวารสาร
พยาบาลสภากาชาด

บทบาทและสมรรถนะของพยาบาล
ด้านการสร้างเสริมสุขภาพในกลุ่ม
เฉพาะ: การป้องกันการติดเชื้อ HPV
ในเพศชาย
สมรรถนะด้านจริยธรรม
จรรยาบรรณและกฎหมายวิชาชีพ
ของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

อาจารย์โชติระวี
อินจ้าปา

1,500

อาจารย์ณัฐิกา
ราชบุตร

1,500

มีการตีพิมพ์ในวารสาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด

5

ความเครียดและการเผชิญ
ความเครียดในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
ชุมชนแห่งหนึ่งในจังหวัดร้อยเอ็ด

อาจารย์ชนิดาวดี
สายืน

1,500

มีการตีพิมพ์ในวาร
วิชาการโรงพยาบาล
สกลนคร

6

.ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความสูง อาจารย์สุรีพร
ยอดมดลูกกับการคะเนน้้าหนักทารก ศรีโพธิ์อ่นุ
ในครรภ์ในผู้คลอดครรภ์ครบก้าหนด

1,500

มีการตีพิมพ์ในวารสาร
ศูนย์อนามัย

4
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ลาดับ
ที่

ชื่อเรื่อง

คณะนิติรัฐศาสตร์ [จานวนทั้งสิ้น 7,500 บาท]
1 ทุนทางสังคมในพื้นที่ชนบทที่กาลัง
กลายเป็นเมือง : บทบาทของทุนทาง
สังคมมีอิทธิพลต่อการสนับสนุนการ
ดาเนินนโยบายสาธารณะด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ของ
เทศบาลตาบลท่าม่วง อาเภอเสลภูมิ
จังหวัดร้อยเอ็ด
2 การปฏิบัติตนต่อเด็กผู้ปกครองของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด :
ศึกษาเฉพาะกรณีการปฏิบัติต่อเด็ก
ตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
3 กระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง : กรณีศึกษาบ้านกุดแข้
ต้าบลนางาม อ้าเภอเสลภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด
4 มาตรการทางกฏหมายของการ
ควบคุมการประกอบกิจการขาย
น้้ามันเชื้อเพลิงจากตู้น้ามันหยอด
เหรียญในพื้นที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
5 เศรษฐศาสตร์ อ าริ ย ะ :ระบบตลาด
เชิงเกื้อกูลของชุมชนร้อยเอ็ดอโศก

เจ้าของผลงาน

จานวน
เงิน
(บาท)

หมายเหตุ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ชนาใจ หมื่นไธสง

1,500

ตีพิมพ์ในวารสาร
มหาวิทยาลัยมหามงกุฏ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขต
ร้อยเอ็ด

อาจารย์ปิ่นบุญญา
ลามะนา

1,500

ตีพิมพ์ในวารสารการ
บริหารปกครอง
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.จิราพร บาริศรี

1,500

ตีพิมพ์ในวารสาร
สังคมศาสตร์และ
มานุษยวิทยาเชิงพุทธ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.กฤติญา สุขเพิ่ม

1,500

อาจารย์วุฒิชัย
ตาลเพชร

1,500

ตีพิมพ์ในวารวิชาการ
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์
ตีพิมพ์ในวารสาร
สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี [จานวนทั้งสิ้น 4,500 บาท]
1 การมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการ อาจารย์ ดร.ภัทริกา
และความได้เปรียบทางการแข่งขัน ชิณช่าง
อย่างยั่งยืน:งานวิจัยเชิงประจักษ์ของ
ธุรกิจส่งออกเฟอร์นิเจอร์ในประเทศ
ไทย

1,500

มีการตีพิมพ์ในวารสาร
เทคโนโลยี
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ลาดับ
ที่

ชื่อเรื่อง

2

ปัจจัยสู่ความส้าเร็จของกลุ่มอาชีพ
ชุมชนในแอ่งท่องเที่ยวส้าคัญของ
จังหวัดร้อยเอ็ด
ศักยภาพในการจัดการภูมิปัญญา
ท้องถิ่นสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
กรณีศึกษาชุมชนต้าบลท่าม่วง
อ้าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

3

เจ้าของผลงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ลลิตา พิมทา
อาจารย์รุ่งอรุณ
ศุภกฤตอนันต์

จานวน
เงิน
(บาท)
1,500
1,500

หมายเหตุ
มีการตีพิมพ์ในวารสาร
การบริหารนิติบุคคลและ
นวัตกรรมท้องถิ่น
มีการตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติภายใต้
ชื่อ National Research

ตารางที่ 8 งานวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัด
อันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank:www.Scimagojr.com) โดยวารสารนั้น ถูกจัดอยู่
ในควอไทล์ที่ 3 หรือ 4 (Q3 หรือQ4) ในปีล่าสุด Subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในระเบียบของสมศ. (ข้อ 7.1.2) จานวน 3 เรื่องรวม
เงินทั้งสิ้น 18,000 บาท
ลาดับที่

ชื่อเรื่อง

เจ้าของผลงาน

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ [จานวนทั้งสิ้น 6,000 บาท]
1
PROPERTIES AND
อาจารย์ ดร.วัชรากร
POTENTIAL OF LAO KHAM วงค์คาจันทร์
VARISCITE’S APPLICATION
IN CHEMICALLY BONDED
PHOSPHATE CEMENT

คณะนิติรัฐศาสตร์ [จานวนทั้งสิ้น 12,000 บาท]
1
The Impacts of Charcoal ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Burnink at Khok Soong
ดร.เสกสรรค์ สนวา
Subdistrict Municipality,
Phon Thong District,Roi Et
Province,Thailand

จานวน
เงิน

หมายเหตุ

6,000

มีการตีพิมพ์ในวารสาร
International
Journal of
GEOMATE ฉบับ
vol.19, Issue75 โดย
วารสารนั้นถูกจัดอยู่ใน
ควอไทล์ที่ 3

6,000

การตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับนานาชาติโดย
วารสารนั้นถูกจัดอยู่
ในควอไทล์ที่ 4 (Q4)
วารสาร Psychology
and Education
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ลาดับที่
2

ชื่อเรื่อง

เจ้าของผลงาน

จานวน
หมายเหตุ
เงิน
LuangPuYai(Great
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
6,000 มีการตีพิมพ์ในวาร
Grandfather):Motto,Beliefs ว่าที่ร้อยตรีพงศ์สวัสดิ์
วิชาการระดับนานาชาติ
and Influences in the Isan ราชจันทร์
Annals of
Community Context
he RomanianSociety
for Cell Biology
วารสารนั้นถูกจัดอยู่ใน
ควอไทล์ที่ 4

ตารางที่ 9 งานวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัด
อันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank:www.Scimagojr.com) โดยวารสารนั้น ถูกจัดอยู่
ในควอไทล์ที่ 1 หรือ 2 (Q1 หรือQ2) ในปีล่าสุด Subject category ที่ตีพิมพ์หรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในระเบียบของ ISI หรือ Scopus จานวน 5 เรื่อง
รวมเป็นจานวนเงิน 60,000 บาท
ลาดับ
ชื่อเรื่อง
เจ้าของผลงาน
ที่
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ [จานวนทั้งสิ้น 72,000 บาท]
1 A new diarylhexane and ผู้ช่วยศาสตราจารย์
two new diarylpropanols ดร.อุไรวรรณ ศรีพนา
from the roots of knema
globularia

จานวน
เงิน

หมายเหตุ

12,000 ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติวารสาร
Natural Product
Research
อยู่ใน
ในควอไทล์2

2

Ethnomedicinal
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Knowledge of Traditional ดร.เอื้อมพร
Healers in Roi Et, Thailand จันทร์สองดวง

12,000 ตีพิมพ์ในวารสารระดับ
นานาชาติ วารสาร Plants
ปีที่ 9 ฉบับที่ 9

3

A New potential source of ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Anti-pathogenic Bacterial ดร.สุรชัย รัตนสุข
Substances from
Zamioculcas zamiifolia
(Lodd.) Engl. Extracts”

12,000 ตีพิมพ์วารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ Pakistan
Journal of Biological
Sciences ฐานข้อมูลการจัด
อันดับวารสาร SJR

56
ลาดับ
ชื่อเรื่อง
เจ้าของผลงาน
ที่
4 Evaluation of antibacterial ผู้ช่วยศาสตราจารย์
activity of spathiphyllum ดร.สุรชัย รัตนสุข
wallisii extracts against
human pathogenic
bacteria

5

.Improvement of
potassium species
dispersed on hierarchical
zeolite Nay by using
combined methods
between ultrasound and
microwave-assisted
impregnation as catalysts
for tranesterification of
refined Jatropha seed oli

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ฤทธิ์ชาติ อาจกล้า

จานวน
หมายเหตุ
เงิน
12,000 การมีตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่
ในระเบียบ ของ ISI
ในวารสาร Pakistan
Journal of Biological
Sciences
12,000 มีการตีพิมพ์ในวารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR ควอไทล์ที่ 1
วาร Biomass and
Bioenergy

ตารางที่ 10 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการ ตามอัตรา (page charge)
จานวน 26 เรื่อง รวมเป็นจานวนเงิน 128,701.85 บาท
ลาดับ
ชื่อเรื่อง
เจ้าของผลงาน
จานวนเงิน
ที่
(บาท)
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ [จานวนทั้งสิ้น 44,601.85 บาท]
1 ตีพิมพ์ลงในวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
อาจารย์ ดร.ธนาภรณ์
2,500
เรื่อง การยกระดับคุณภาพการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการ พันทวี
สื่อสารของครูผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษสังกัดโรงเรียน
ในเขตตาบลท่าม่วงและตาบลเกาะแก้ว อาเภอเสลภูมิ
จังหวัดร้อยเอ็ด
2 ตีพิมพ์ลงในวารสาร Asian Journal of Plant Sciences ผู้ช่วยศาสตราจารย์
10,373.49
เรื่อง “Assessment of in vitro Antibacterial
ดร.สุรชัย รัตนสุข
Activities of Capparis sepiaria L., a novel
potential source of anti-pathogenic bacterial
substances”

57
ลาดับ
ชื่อเรื่อง
ที่
3 ตีพิมพ์ในวารสาร สิกขา วารสารศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
เรื่อง Problems in Using English Language of
Business English Students at Roi Et Rajabhat
University: A Student Perspective
4 ตีพิมพ์ในวารสารในวารสาร Pakistan Journal of
Biological Sciences
เรื่อง Evaluation of antibacterial activity of
spathiphyllum wallisii extracts against human
pathogenic bacteria
5 ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ วารสาร International
Journal of Pharmacology
เรื่อง Antibacterial profile of Cissus quadrangularis
extracts against human pathogenic bacteria
isolated from Clinical Specimens of patients at
Roi Et Hospital
คณะครุศาสตร์ [จานวนทั้งสิ้น 32,100 บาท]
1 ตีพิมพ์ลงในวารสารศรีวนาลัยวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี เรื่อง อัตลักษณ์และกลวิธีการนาเสนอเรื่อง
สั้นในรวมเรื่องสิ้น “เส้นทางชีวิต” ของ ส.สันติ ทิพนา
2 ตีพิมพ์ในวารระดับนานาชาติJournalof Educational
Issues เรื่อง STEAM Education Using Desing
Thinking Process Through Virtual Communities of
Practice
3 ตีพิมพ์วารสารสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เรื่อง วาทกรรมพื้นที่ความศักดิ์:กรณีศึกษาจากบทเพลงใจ
ซ้้าที่ค้าชะโนดและเต่างอยขับร้องโดย จินตหรา พูลลาภ
4 ตีพิมพ์ลงในวารสันติศึกษาปริทรรศน์มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัยปีที่ 9 ฉบับที่ 3
เรื่อง การสังเคราะห์ขั้นตอนการสอนคิดสร้างสรรค์ทาง
ภาษาอังกฤษโดยใช้เนื้อหาเกี่ยวกับชุมชนและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น สาหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา
5 ตีพิมพ์ในสารการตีพิมพ์ในวารสารสักทอง: วารสารมนุษย์
ศาสตร์และสังคมศาสตร์
เรื่อง แนวทางการจัดการความรู้จิตตปัญญาศึกษา
ส่งเสริมจิตวิญญาณความเป็นครูของนักศึกษาวิชาชีพครู

เจ้าของผลงาน
อาจารย์ ดร.พูนสุข
จันทศิลป์

จานวนเงิน
(บาท)
1,500

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.สุรชัย รัตนสุข

10,353.50

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.สุรชัย รัตนสุข

19,874.86

อาจารย์สันติ ทิพนา

2,000

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธิติ
จันตะคุณ

15,000

อาจารย์สันติ ทิพนา

3,000

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.แสงจันทร์ กะลาม

5,600

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ชาญณรงค์
วิเศษสัตย์

3,500
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ลาดับ
ชื่อเรื่อง
ที่
6 ตีพิมพ์ในวารสารวิจัยและประเมินผลอุบลราชธานี
เรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อเกรดเฉลี่ยสะสมของนักศึกษาครู
คณะพยาบาลศาสตร์ [จานวนทั้งสิ้น 24,500 บาท]
1 ตีพิมพ์ลงในวารสารโรงพยาบาลสกลนคร
เรื่อง พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ บ้านนากระตึบ
ตาบลท่าม่วง อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

เจ้าของผลงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.สมประสงค์
เสนารัตน์

จานวนเงิน
(บาท)
3,000

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ลัดดา พลพุทธา

3,500

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สัจจวรรณฑ์
พวงศรีเคน

2,500

2

ตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เรื่อง คุณภาพชีวิตของนักศึกษาพยาบาลมหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด

3

ตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
อาจารย์กุมาลีพร
เรื่อง ปัจจัยเสี่ยงที่มีความสัมพันธ์กับภาวะหกล้มของ
ตรีสอน
ผู้สูงอายุ ชุมชนบ้านท่าม่วง อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

2,500

4

ตีพิมพ์ตีพิมพ์ในวารสารในวารวิชาการโรงพยาบาล
สกลนคร
เรื่อง ความเครียดและการเผชิญความเครียดในผู้ป่วยโรค
เรื้อรัง ชุมชนแห่งหนึ่งในจังหวัดร้อยเอ็ด
ตีพิมพ์ตีพิมพ์ในวารสารพยาบาลสภากาชาดไทย
เรื่อง บทบาทและสมรรถนะของพยาบาลด้านการสร้าง
เสริมสุขภาพในกลุ่มเฉพาะ: การป้องกันการติดเชื้อ HPV
ในเพศชาย
ตีพิมพ์ตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เรื่อง สมรรถนะด้านจริยธรรม จรรยาบรรณและกฎหมาย
วิชาชีพ ของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด

อาจารย์ชนิดาวดี
สายืน

2,000

อาจารย์โชติระวี
อินจาปา

3,500

อาจารย์ณัฐิกา
ราชบุตร

2,500

7

ตีพิมพ์ในวารสารศูนย์อนามัยที่ 9 เรื่อง ความสัมพันธ์
ระหว่างระดับความสูงยอดมดลูกกับการคะเนน้้าหนัก
ทารกในครรภ์ในผู้คลอดครรภ์ครบก้าหนด

อาจารย์สุรีพร
ศรีโพธิ์อุ่น

3,000

8

ตีพิมพ์ในวารสารพยาบาลทหารบก
เรื่อง ศักยภาพของชุมชนในการส่งเสริมพัฒนาเด็ก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ทิพย์ภารัตน์
ไชยชนะแสง

5,000

5

6

59
ลาดับ
ชื่อเรื่อง
ที่
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี [จานวนทั้งสิ้น 5,000 บาท]
1 ตีพิมพ์ในวารสารเทคโนโลยีภาคใต้ ปีที่ 14 ฉบับที่ 2
ก.ค.-ธ.ค. 64เรื่อง การห่วงโซ่อุปทานสีเขียวอย่างยั่งยืน
และผลการดาเนินงานของอุตสาหกรรม มันสาปะหลัง
เขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในประเทศไทย
2 ตีพิมพ์ในวารสารเทคโนโลยีภาคใต้ ปีที่ 13 ฉบับที่ 1
มกราคม 63 – มิถุนายน 63
เรื่อง การมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการและความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างยั่งยืน:งานวิจัยเชิงประจักษ์
ของธุรกิจส่งออกเฟอร์นิเจอร์ในประเทศไทย
คณะนิติรัฐศาสตร์ [จานวนทั้งสิ้น 22,500บาท]
1 ตีพิมพ์ในวารสาร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
วิทยาเขตร้อยเอ็ด เรื่อง ทุนทางสังคมในพื้นที่ชนบทที่
กาลังกลายเป็นเมือง : บทบาทของทุนทางสังคมมีอิทธิพล
ต่อการสนับสนุนการดาเนินนโยบายสาธารณะด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ของเทศบาลตาบลท่าม่วง
อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
2 ตีพิมพ์ในวารสารการบริหารการปกครอง มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์ การปฏิบัติตนต่อเด็กผู้ปกครองของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนต้นในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 อาเภอเสลภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด : ศึกษาเฉพาะกรณีการปฏิบัติต่อเด็กตามมาตรา
23 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
3

4

5

ตีพิมพ์ตีพิมพ์ในวารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มาตรการทางกฏหมายของการควบคุ ม การประกอบ
กิจ การขายน้ ามัน เชื้อเพลิ งจากตู้น้ามันหยอดเหรียญใน
พื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตีพิมพ์ลงในวารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิง
พุทธ เรือง กระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนบานต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษาบ้านกุด
แข้ ตาบลนางาม อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสาร Journal of Roi
Kaensarn Acadami เรื่อง ประวัติศาสตร์คัดสรร : ความ
เชื่อและศรัทธาที่มีต่อพญานาคราชในบริบทท้องถิ่น

เจ้าของผลงาน

จานวนเงิน
(บาท)

อาจารย์ จารุวรรณ
สุภาชัยวัฒน์

2,500

อาจารย์ ดร.ภัทริกา
ชิณช่าง

2,500

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ชนาใจ หมื่นไธสง

3,000

อาจารย์ปิ่นบุญญา
ลามะนา

3,500

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.กฤติญา สุขเพิ่ม

3,500

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.จิราพร บาริศรี

8,000

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ว่าที่ร้อยตรีพงศ์สวัสดิ์
ราชจันทร์

4,500
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4.3 การขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ตารางที่ 11 ข้อมูลการขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจาปีงบประมาณ 2564
ลาดับ
ชื่อเรื่อง
ที่
คณะพยาบาลศาสตร์
1 ปัจจัยทานายการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการดูแลเด็ก
ป่วยโรคไข้เลือดออกขณะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
ของรัฐ เขตจังหวัดร้อยเอ็ด
2 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุที่
อาศัยอยู่ตามลาพัง
3
4
5

6
7
8
9
10

เจ้าของผลงาน

รับรองเลขที่

นางยุวดี อุชายภิชาติ

032/2536

นางสาวพรรณงาม
วรรณพฤกษ์

033/2563

การพัฒนาทักษะการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยด้วย
เครื่องมือ EF GUIDELINE แบบมีส่วนร่วมของครอบครัว
และชุมชนในจังหวัดร้อยเอ็ด
การพัฒนารูปแบบการป้องกันการติดสื่อดิจิทัลสาหรับเด็ก
ปฐมวัยโดยการสร้างพลังบวกแบบมีส่วนร่วมของ
ครอบครัวและชุมชนในจังหวัดร้อยเอ็ด
ผลของรูปแบบการประเมินทักษะปฏิบัติด้วยวิธี
Objective Structural Clinical Examination (OSCE)
ต่อผลสัมฤทธิ์รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดา-ทารก
และผดุงครรภ์ 1 ของนักศึกษาพยาบาล
การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วย
ดนตรีบาบัดโดยชุมชนมีส่วนร่วม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ปาริชาติ อาษาธง

034/2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ปาริชาติ อาษาธง

002/2564

นางสาวสุรีพร
ศรีโพธิ์อุ่น

010/2564

อาจารย์ณิชพันธุ์ระวี
เพ็งพล

011/2564

ภาวะซึมเศร้าของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด
ประสิทธิผลของการวางแผนจาหน่ายผู้ป่วยเด็กโรคปอด
อักเสบและการมีส่วนร่วมของครอบครัวหรือผู้ดูแล

อาจารย์อติญา โพธิ์ศรี

012/2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ทิพภารัตน์ ไชยชนะ
แสง
นางสาวบุณยดา
วงค์พิมล

013/2564

นางสาวปรินทร์ญาดา
มาลาแสง

015/2564

ประสบการณ์การจัดการความเสี่ยงของพยาบาล
ผู้ประกอบการสถานดูแลผู้สูงอายุในช่วงการแพร่ระบาด
ของโควิด 19
การจัดการพฤติกรรมก้าวร้าวของผู้ป่วยจิตเวชโดยใช้สื่อ
มัลติมีเดียสาหรับผู้ดูแลผู้ป่วยโรคจิตเวชในชุมชน อาเภอ
เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

014/2564
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ลาดับ
ชื่อเรื่อง
ที่
11 ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมในการป้องกันตนเองจาก
การติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ของประชาชนในเขตอาเภอ
เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
คณะครุศาสตร์
1 การพัฒนาทักษะการสอนของครูปฐมวัยในสังกัด
สานักงานการศึกษาเอกชน ด้วยเครื่องมือ EF
GUIDELINE ในจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดยโสธร
2 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ STEM
Education สาหรับครูปฐมวัยในจังหวัดร้อยเอ็ด
3 การพัฒนาทักษะการสอนของครูปฐมวัยในสังกัด
สานักงานการประถมศึกษาด้วยเครื่องมือ EF GUIDELINE
ในจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดยโสธร
4 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมภาวะผู้นาสาหรับนักศึกษา
ปฐมวัยโดยใช้กระบวนการจิตตปัญญาศึกษาในจังหวัด
ร้อยเอ็ด
5 การพัฒนาทักษะการสอนของครูปฐมวัยในสังกัดกรม
ปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย ด้วยเครื่องมือ EF
GUIDELINE ในจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดยโสธร
6 การพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของครู
ผู้ปกครองและนักเรียนในระดับปฐมวัยในจังหวัดร้อยเอ็ด
7 การพัฒนาสมรรถนะทางคณิตศาสตร์และการรู้เรื่อง
คณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบ TPACK Model สาหรับ
นักศึกษาครู 4.0
8 รูปแบบการเรียนรู้แบบพุทธิปัญญาบูรณาการร่วมกับ
พัฒนาทักษะการสอนคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาในเขตพื้นที่บริการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด
9 การวิจัยและพัฒนาทักษะนวัตกรรมของเยาวชนไทย
สาหรับรองรับการประกอบอาชีพในโลกอนาคต
10

เจ้าของผลงาน

รับรองเลขที่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ทิพภารัตน์
ไชยชนะแสง

017/2564

รองศาสตราจารย์ ดร.
ศักดิ์ศรี สืบสิงห์

035/2563

รองศาสตราจารย์ ดร.
ศักดิ์ศรี สืบสิงห์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นิธินาถ อุดมสันต์

036/2563
003/2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิธิ 004/2564
นาถ อุดมสันต์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สุภิมล บุญพอก

005/2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สุภิมล บุญพอก
อาจารย์ ดร.หทัย
น้อยสมบัติ

006/2564

อาจารย์พันธ์ทิพา
คนฉลาด

008/2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ชาญณรงค์
วิเศษสัตย์
พาสาเกต : การยกระดับสารับอาหารประจาจังวัดร้อยเอ็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ด้วยวัฒนธรรมสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวผ่าน ปริญ รสจันทร์
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

007/2564

009/2564
018/2564
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ลาดับ
ชื่อเรื่อง
ที่
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
1 การใช้สื่อโซเชียลมีเดียของผู้สูงอายุต่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผู้สูงอายุในจังหวัดร้อยเอ็ด
2 ผลของโปรแกรม Circuit training ที่ส่งผลต่อสมรรถภาพ
ทางกายของนักศึกษาชาย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
3 ความหลากหลายทางชีวภาพระดับชนิดของพืชสมุนไพร
และองค์ความรู้ของหมอยาพื้นบ้านในกลุ่มชาติพันธุ์ใน
จังหวัดร้อยเอ็ด
4 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ
เกี่ยวกับโรคโควิด-๑๙ ของนักเรียนโรงเรียนโพนทอง
พัฒนาวิทยา อาเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
5 โปรแกรมการส่งเสริมความรู้และความรอบรู้ด้านสุขภาพ
ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) บ้านงิ้ว
ตาบลโนนชัยศรี อาเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
6 การศึกษาประสิทธิผลเจลาตินสมุนไพรพอกเข่าลดปวดใน
กลุ่มเสี่ยงภาวะข้อเข่าเสื่อม บ้านนิคมพัฒนา หมู่ที่ 2
ตาบลเกาะแก้ว อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
7

อาการไม่พึงประสงค์และผลการให้ความรู้การป้องกัน
อันตรายจากการสัมผัสสภาพแวดล้อมในการทางานของผู้
ประกอบอาชีพโรงหล่อพระ ตาบลโพธิ์ทอง อาเภอเสลภูมิ
จังหวัดร้อยเอ็ด
8 โปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ในวัยเรียนของ
วัยรุ่นตอนต้น โรงเรียนหนองหลวงประชาบารุง ตาบล
หนองหลวง อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
1 การวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน
แบบเบ็ดเสร็จและแม่นยากรณีศึกษาพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

เจ้าของผลงาน
อาจารย์สุธัญญา
กฤตาคม
อาจารย์ ดร.สุรัมภา
เจริญสุข แก้ววงษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.เอื้อมพร จันทร์สอง
ดวง
อาจารย์นิวัฒน์ วงศ์
ใหญ่

รับรองเลขที่
001/2564
016/2564
020/2564
021/2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
022/2564
ดร.เพชรัตน์ ศิริสุวรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อรุณรัตน์ ปัญจะ
กลิ่นเกษร

023/2564

อาจารย์ ดร.ธวัชชัย
ดาเชิงเขา

024/2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ฉัตรลดา ดีพร้อม

025/2564

อาจารย์ ดร.การุณ
พงศ์ศาสตร์

019/2564

63

4.4 การขอลิขสิทธิ/สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
ตารางที่ 12 ข้อมูลการขอลิขสิทธิ/สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ประจาปี 2564
ลาดับ
ชื่อเรื่อง
ที่
คณะครุศาสตร์
1 กลอนลา “ระวังโตโควิดมา”
2

การวิจัยและพัฒนาทักษะนวัตกรรมของ
เยาวชนไทยสาหรับรองรับการประกอบอาชีพ
ในโลกอนาคต
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
1 อุปกรณ์แขวนลูกเซปักตะกร้อ
2

อุปกรณ์ฝึกทักษะการเดาะลูกขั้นพื้นฐาน ใน
กีฬาเซปักตะกร้อ

เจ้าของผลงาน

ประเภท

เลขทีค่ าขอ

อาจารย์อนันตศักดิ์
พลแก้วเกษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ชาญณรงค์
วิเศษสัตย์

ดนตรีกรรม

393047

วรรณกรรม

398246

อาจารย์อภิชาติ
ดีไม่น้อย

สิทธิบัตรการ 2102004581
ออกแบบ

อาจารย์อภิชาติ
ดีไม่น้อย

สิทธิบัตรการ 2102004582
ออกแบบ
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คณะผู้จัดทา
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กามันตะคุณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุนนั ท์ ประเสริฐสังข์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริ่มมาลา ขาคมเขตต์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีเพ็ญ พลเยี่ยม

เรียบเรียง/วิเคราะห์ข้อมูล/ รวบรวมข้อมูล :
รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิธินาถ อุดมสันต์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ แสงเรณู
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภิมล บุญพอก
นางสาวณิชากมล ศรีอาราม
นางยุพเรศน์ ประทีป ณ ถลาง
นางสาวพรทิวา สารจันทร์
นางสาวอารีรัตน์ คุณหงส์
นายประจิตร ประเสริฐสังข์
นายวัชรกร เนตรถาวร

แหล่งข้อมูล :
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ภาพประกอบ :
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

หน่วยงาน :
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
113/12 ม. 12 ตาบลเกาะแก้ว อาเภอเสลภูมิ
จังหวัดร้อยเอ็ด 45120
โทร. 043 – 556 – 132
E-mail : research_reru@hotmail.com

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
การพัฒนาท้องถิ่น
ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันวิจัยและพัฒน

