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 จุลสารวิจัยบริการถายทอดเทคโนโลยี (The Pamphlet of Research, Services, and Technology Transfer) ปที่ 3 

ฉบับที่ 3 (ประจําเดือนเมษายน - มิถุนายน 2561) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด จัดพิมพเพ� อเปนส� อกลาง

ในการเผยแพรความรูและวทิยาการตางๆ ในรปูแบบของจุลสาร มวีตัถุประสงคเพ� อเผยแพรผลงานวจิยั กิจกรรมตางๆ ของสถาบนัวจัิย

และพัฒนา ซึ่งการพัฒนาดานการวิจัยและการบริการวิชาการถือเปนพันธกิจหลักที่ทางสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

รอยเอ็ดไดมีการขับเคล� อนใหเกิดการพัฒนาดานงานวิจัย การบริการวิชาการ และการถายทอดเทคโนโลยีของนักวิจัยไปสูชุมชน

ทองถิ่น ประเทศชาติตอไป

 จุลสารฉบับนี้ ไดนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับการพัฒนางานวิจัยไปสูการพัฒนาชุมชนทองถิ่น ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงหลากหลาย

รูปแบบ พรอมทั้งนําเสนอผลงานวิจัยและกิจกรรมตางๆ ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาไดดําเนินการที่ผานมา เพ� อนําเสนอขอมูลและการ

ประชาสัมพันธเผยแพรผลงานออกสูชุมชนและสาธารณะตอไป

 สดุทายน้ี หากทานผูอานมคีาํแนะนําเก่ียวกับจุลสารวจิยับริการถายทอดเทคโนโลย ี(The Pamphlet of Research, Services, 

and Technology Transfer) กรุณาสงคําแนะนําของทานมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด เพ� อจะไดนําคํา

แนะนําของทานไปปรับปรุงแกไขเนื้อหาของจุลสาร ในฉบับตอไป         
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บรรณาธิการแถลง

กองบรรณาธิการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์  : ผูชวยศาสตราจารย ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 
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ขาวประชาสัมพันธ

  

พิธีลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ (MOU) ระหวาง มหาวิทยาลัยราชภัฏ

รอยเอ็ด กับเทศบาลตําบลทามวง เทศบาลตําบลเกาะแกว อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด และเทศบาล

ตําบลมะอึ อําเภอธวัชบุรี จังหวัดรอยเอ็ด 

เม� อวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 

5 ธันวาคม 2550 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดพิธีลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ กับเทศบาลตําบลทามวง เทศบาล

ตําบลเกาะแกว อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด และเทศบาลตําบลมะอึ อําเภอธวัชบุรี จังหวัดรอยเอ็ด ในพิธีลงนามความรวมมือ : 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.เฉลย ภูมิพันธุ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด, อาจารย ดร.การุณ พงศศาสตร รองอธิการบดี

ฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ, ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ลงนามบันทึกขอตกลง

ความรวมมือทางวิชาการ กับนายกเทศมนตรีตําบลทามวง ปลัดเทศบาลตําบลเกาะแกว อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด และ

นายกเทศมนตรีตําบลมะอึ อําเภอธวัชบุรี จังหวัดรอยเอ็ด เพ� อใหความรวมมือทางวิชาการในการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานประเพณี 

ศาสนา และวัฒนธรรม ดานโครงสรางพื้นฐาน ดานคุณภาพชีวิตและสังคม ดานการศึกษาและสิ่งแวดลอม รวมทั้งใหคําปรึกษา 

แนะนํา ชวยเหลือ ในการสรางองคความรู สวัสดิการ การตลาด การพัฒนาแหลงนํ้า ระบบไฟฟา และระบบโครงสรางอ� นๆ 

แกชุมชนทั้ง 3 แหงตอไป

m ขอเชญิชวนนักเรยีน นักศกึษา ประชาชน ผูสนใจเขารวมกิจกรรม ปลูกปาชมุชน

ในโครงการสรางปาสรางรายได สนองพระราชดําริ จํานวน 31,000 ตน ซึ่งกําหนดจัดขึ้น วันที่ 

14 กันยายน 2561 สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดที ่สถาบันวจัิยและพฒันา มหาวทิยาลยัราชภัฏ

รอยเอ็ด เบอร โทรศัพท 043-556132 หรือที่เว็บไซด http://research.reru.ac.th

m ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ประชาชน ผูสนใจเขารวมกิจกรรมการประกวด

และคัดเลือกเกษตรกรผูปลูกขาวหอมมะลิดีเดน ในโครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ

เกษตรกร (โรงเรียนชาวนา) เพ� อเขารับโลรางวัลจากผูวาราชการจังหวัดรอยเอ็ด ซึ่งกําหนด

จัดขึน้วนัที ่18 กันยายน 2561 ณ โรงแรมเพชรรชัตการเดน จังหวดัรอยเอด็ สอบถามรายละเอยีด

เพิ่มเติมไดที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด เบอร โทรศัพท 043-556132 

หรือที่เว็บไซด http://research.reru.ac.th
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ผลงานวิจัยสูการใชประโยชน

พืชสมุนไพรสําหรับสตรีหลังคลอดของกลุมชาติพันธุ ไทลาว และกลุมชาติพันธุภูไทในจังหวัดรอยเอ็ด

การยกระดับมาตรฐานการยอมผาดวยสีธรรมชาติ ตําบลทามวง อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด

 การสํารวจชนิดของพืชสมุนไพร ที่ใชสําหรับสตรี

หลังคลอดของกลุมชาติพันธุไท-ลาว และภูไทในจังหวัดรอยเอ็ด เพ� อ

ศกึษาชนิดของพชืสมุนไพรที่ใชสาํหรบัสตรีหลงัคลอดของกลุมชาตพินัธุ

ไท-ลาว และภูไทในจังหวดัรอยเอด็ โดยจะนํามาเปรียบเทยีบความแตกตาง

ขององคความรู ในการใชพืชสมุนไพรระหวาง 2 กลุมชาติพันธุ โดย

สัมภาษณหมอยาพื้นบาน (จํานวน 7 คน) แบงเปนหมอยาพื้นบาน

กลุมชาติพันธุไทลาว 4 คน หมอยาพื้นบานกลุมชาติพันธุ ภูไท จํานวน 

3 คน ใชแบบสัมภาษณแบบก่ึงโครงสราง และสํารวจพืชสมุนไพร

ในภาคสนาม ผลการศึกษาพบพืชสมุนไพรทั้ง 2 กลุมชาติพันธุ มีจํานวน

ทั้งหมด 196 ชนิด 161 สกุล 85 วงศ โดยพบพืชที่นํามาใชมากที่สุด 

คือวงศ Leguminosae (16 ชนิด) รองลงมา คือวงศ Euphorbiaceae 

(13 ชนิด) ตามลําดับ สวนของพืชสมุนไพรที่นิยมนํามาใช ในการรักษา

มากที่สุดคือ ลําตน 123 ชนิด (36.49%) รองลงมา คือ ราก 79 ชนิด 

(23.50%) และวิธีการที่ใช ในการรักษาโรคที่พบมากที่สุด คือ วิธีการ

นํามาตมสําหรับด� ม 191 ชนิด (66.30%) ชนิดของพืชที่ถูกนํามาใชมาก

ที่สุดคือ รางจืด (Thunbergia laurifolia Lindl.)

 การถายทอดเทคโนโลยีการยอมผา ดวยสี

ธรรมชาติ ใหกับชมุชนบานทามวง โดยเลอืกพชืพรรณทีม่อียูในทองถ่ิน

ไดแก ตะแบก ยอบาน พุดซอน เพกา มะมวง สีเสียดเหนือ มะเด� อ 

มะพราว มะเล� อม กระเจี๊ยบ และเงาะ ซึ่งการยอมใชเทคนิคการยอม

แบบรอน แลวสรางเฉดสีโดยมาเติมสารชวยจับสี ไดแก สารสม สนิม

เหล็ก จุนสี การยอมผาดวยสีธรรมชาตินอกจากจะเปนการเพิ่มมูลคา

ใหกับผาไหมแลว ยังเปนการลดการใชสีเคมี ในการยอมผา เปนมิตร

ตอสิ่งแวดลอม และยังทําใหชาวบานในชุมชน มีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้น

นอกจากน้ียังมีการเพิ่มคุณสมบัติ การสะทอนนํ้า เพ� อที่จะนําไปผลิต

เปนกระเปา เพ� อใหเหมาะสมตอการใชงาน และเพิม่คณุสมบติั กลิน่หอม 

นุมล� น เพ� อนํามาผลติเปนผาพนัคอ เปนการเพิม่มลูคาสนิคา จะไดพฒันา

ยกระดับมาตรฐานการยอมผาดวยสีธรรมชาติตอไป

  

 เอื้อมพร จันทรสองดวง,* วันเพ็ญ เกษมวรรณ, สุกัญญา  ล้ําจุมจัง และวิสุดา สรรพชัย

กนกกรณ  ศิริทิพย

ผาไหมที่ไดจากการเพิ่มคุณสมบัติพิเศษ

 ผาไหมที่ไดจากการยอมดวยสีธรรมชาติ  

 และผานการเพิ่มคุณสมบัตินุมล� นและกลิ่นหอม

  

  

  

  

ผลงานวิจัยสูการใชประโยชน

พืชสมุนไพรสําหรับสตรีหลังคลอดของกลุมชาติพันธุ ไทลาว และกลุมชาติพันธุภูไทในจังหวัดรอยเอ็ด
  

พืชสมุนไพรสําหรับสตรีหลังคลอดของกลุมชาติพันธุ ไทลาว และกลุมชาติพันธุภูไทในจังหวัดรอยเอ็ด
  

การยกระดับมาตรฐานการยอมผาดวยสีธรรมชาติ ตําบลทามวง อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด
  

การยกระดับมาตรฐานการยอมผาดวยสีธรรมชาติ ตําบลทามวง อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด
  

 การสํารวจชนิดของพืชสมุนไพร ที่ใชสําหรับสตรี

หลังคลอดของกลุมชาติพันธุไท-ลาว และภูไทในจังหวัดรอยเอ็ด เพ� อ

ศกึษาชนิดของพชืสมุนไพรที่ใชสาํหรบัสตรีหลงัคลอดของกลุมชาตพินัธุ

ไท-ลาว และภูไทในจังหวดัรอยเอด็ โดยจะนํามาเปรียบเทยีบความแตกตาง

ขององคความรู ในการใชพืชสมุนไพรระหวาง 2 กลุมชาติพันธุ โดย

สัมภาษณหมอยาพื้นบาน (จํานวน 7 คน) แบงเปนหมอยาพื้นบาน

กลุมชาติพันธุไทลาว 4 คน หมอยาพื้นบานกลุมชาติพันธุ ภูไท จํานวน 

3 คน ใชแบบสัมภาษณแบบก่ึงโครงสราง และสํารวจพืชสมุนไพร

ในภาคสนาม ผลการศึกษาพบพืชสมุนไพรทั้ง 2 กลุมชาติพันธุ มีจํานวน

ทั้งหมด 196 ชนิด 161 สกุล 85 วงศ โดยพบพืชที่นํามาใชมากที่สุด 

คือวงศ Leguminosae (16 ชนิด) รองลงมา คือวงศ Euphorbiaceae 

(13 ชนิด) ตามลําดับ สวนของพืชสมุนไพรที่นิยมนํามาใช ในการรักษา

มากที่สุดคือ ลําตน 123 ชนิด (36.49%) รองลงมา คือ ราก 79 ชนิด 

(23.50%) และวิธีการที่ใช ในการรักษาโรคที่พบมากที่สุด คือ วิธีการ

นํามาตมสําหรับด� ม 191 ชนิด (66.30%) ชนิดของพืชที่ถูกนํามาใชมาก

ที่สุดคือ รางจืด (Thunbergia laurifolia Lindl.)

 การถายทอดเทคโนโลยีการยอมผา ดวยสี

ธรรมชาติ ใหกับชมุชนบานทามวง โดยเลอืกพชืพรรณทีม่อียูในทองถ่ิน

ไดแก ตะแบก ยอบาน พุดซอน เพกา มะมวง สีเสียดเหนือ มะเด� อ 

มะพราว มะเล� อม กระเจี๊ยบ และเงาะ ซึ่งการยอมใชเทคนิคการยอม

แบบรอน แลวสรางเฉดสีโดยมาเติมสารชวยจับสี ไดแก สารสม สนิม
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ตอสิ่งแวดลอม และยังทําใหชาวบานในชุมชน มีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้น
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 เอื้อมพร จันทรสองดวง,* วันเพ็ญ เกษมวรรณ, สุกัญญา  ล้ําจุมจัง และวิสุดา สรรพชัย

กนกกรณ  ศิริทิพย  กนกกรณ  ศิริทิพย  

ผาไหมที่ไดจากการเพิ่มคุณสมบัติพิเศษ

 ผาไหมที่ไดจากการยอมดวยสีธรรมชาติ  

และผานการเพิ่มคุณสมบัตินุมล� นและกลิ่นหอม

  

จุลสารวิจัยบริการถายทอดเทคโนโลยี
(The Pamphlet of Research, Services, and Techonology Transfer)

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
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การวิจัยเพ� อการพัฒนาทองถิ่น

การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพ� อการพัฒนาทองถิ่น ระยะที่ 2

ระหวางวันที่ 19-20 เมษายน 2561 ณ หองประชุม EDU 206  คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด สถาบันวิจัยและ

พัฒนา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพ� อการพัฒนาทองถิ่น ประจําปงบประมาณ 2561 ระยะที่ 2 กิจกรรมการวิพากษ เคาโครงวิจัยเพ� อ

การพัฒนาทองถิ่น โดยอาจารย ดร.การุณ  พงษศาสตร รองอธิการบดีฝายวิจัยและพัฒนา ใหเกียรติเปนประธานในพิธีเปด การจัดโครงการ

ในคร้ังน้ีผูเขารวมโครงการประกอบดวยอาจารยและบคุลากร จากคณะตางๆ เขารวมรบัฟงการวพิากษงานวจิยัทีแ่ตละทานนํามานําเสนอทาํให

นักวิจัยไดพัฒนาตนเองในดานการเขียนโครงวิจัย และไดแนวในการพัฒนาตนเองใหเปนนักวิจัยที่มีคุณภาพ โดยวิทยากรผูเชี่ยวชาญ อาจารย

ศิลปชัย นิลกรณ จากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)

และจัดกิจกรรม การพัฒนาผลงานตีพิมพและการเขาสูตําแหน�งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ (รุนที่ 2)

 เม� อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ณ หองประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด โดยมีอาจารย

ดร.วิชิต กํามันตะคุณ รองอธิการบดีฝายบริหาร ใหเกียรติเปนประธานในพิธีเปด การจัดโครงการในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ� อสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับ

การพัฒนาผลงานตีพิมพและการเขาสูตําแหน�งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ เพ� อพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ใหมีคุณวุฒิและตําแหน�งทางวิชาการสูงขึ้น 

และเพ� อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน และการวิจัยสูมาตรฐานสากล รวมทั้งพัฒนาศักยภาพในการจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพทันสมัยมากขึ้น โดยมี

รองศาสตราจารย ดร.ประสาท เนืองเฉลิม บรรณาธิการวารสารศึกษาศาสตร จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได ใหเกียรติเปนวิทยากรในครั้งนี้

 ระหวางวันที่ 20-21 มกราคม 2561 ณ หองประชุม A ชั้น 9

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 สถาบันวิจัย

และพัฒนา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพ� อการพัฒนาทองถ่ิน 

ระยะที ่1 ประจําปงบประมาณ 2561 เพ� อสงเสรมิใหบคุลากรสายวชิาการได

พฒันาตนเองในดานการเขยีนโครงวจัิย พรอมทัง้สงเสรมิใหมกีารพฒันา

ตนเอง ทั้งเปนแนวทางการจัดการเรียนการสอน และเปนการเตรียม

ความพรอมสําหรับการเปนนักวิจัยที่มีคุณภาพ และเปนการสงเสริมการ

พฒันาศกัยภาพนักวจัิย มหาวทิยาลยัราชภัฏรอยเอด็ โดยอาจารยศลิปชยั

นิลกรณ วิทยากรผูเชี่ยวชาญจาก สํานักงานคณะกรรมการวิจัย

แหงชาติ (วช.) 

การพัฒนาผลงานตีพิมพและการเขาสูตําแหน�งทางวิชาการของ

บุคลากรสายวิชาการ รุนที่ 1-2
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การบริการวิชาการแกสังคม

   .....สรางความเขมแข็งและพัฒนาทองถิ่น

1. กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกร

ดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร (รุนที่ 1)

 ระหวางวันที่ 26-27 เมษายน พ.ศ. 2561 ณ หองประดับทอง โรงแรม

เพชรรัชตการเดน จังหวัดรอยเอ็ด สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรมอบรม

เชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมทางการเกษตร (รุนที่ 1) แกเกษตรกรในตําบลเกาะแกว และเกษตรกร

ในตําบลทามวง อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด เพ� อพัฒนาการทํานาที่มีคุณภาพ 

และเพ� อพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ทางการเกษตร โดยไดรับเกียรติจากทานชยันต ศิริมาศ รองผูวาราชการจังหวัด

รอยเอ็ด เปนประธานในพิธีเปด และอาจารยสุกัลยา รัตนศรีวงษ เจาพนักงาน

การเกษตร ระดับชํานาญงาน จากศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรรอยเอ็ด จังหวัด

รอยเอ็ด เปนวิทยากร

2. กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรดวย

วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร (รุนที่ 2)

  ระหวางวันที่ 2-3 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ หองประดับแกว โรงแรม

เพชรรชัตการเดน จังหวดัรอยเอด็ สถาบันวจัิยและพฒันา จัดกิจกรรม อบรมเชงิปฏิบตักิาร

การพฒันาศกัยภาพของเกษตรกรดวยวทิยาศาสตร เทคโนโลยแีละนวตักรรมทางการเกษตร 

(รุนที่ 2) แกเกษตรกรในตําบลมะอึ อําเภอธวัชบุรี และเกษตรกรในตําบลหนองแวง อําเภอ

เกษตรวสิยั  จังหวดัรอยเอด็ เพ� อพฒันาศกัยภาพของเกษตรกรดวยวทิยาศาสตร เทคโนโลยี

และนวัตกรรมทางการเกษตร โดยมอีาจารย ดร.การณุ พงศศาสตร รองอธกิารบดฝีายวิจัย

และวิเทศสัมพันธ เปนประธานในพิธีเปด และอาจารยสุกัลยา รัตนศรีวงษ เจาพนักงาน

การเกษตร ระดับชํานาญงาน จากศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด 

เปนวิทยากร

3. การศึกษาดูงานโครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ

เกษตรกร (โรงเรียนชาวนา)

  ระหวางวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา

จัดกิจกรรม ศึกษาดูงานการเรียนรูเก่ียวกับการผลิตและคุณภาพผลผลิตขาว

ณ สถาบันวิทยาศาสตรขาวแหงชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งไดรับเกียรติ

จากนางสาวอมรรัตน อินทรมั่น นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ และคณะ

เปนวิทยากรใหความรูเก่ียวกับการผลิตขาว เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการ

เกษตรโรคพชืและแมลงในขาว โดยมผูีเขารวมโครงการเปนเกษตรกรจากตาํบล

เกาะแกว ตําบลทามวง อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด และเกษตรกรจากตําบล

หนองแวง อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดรอยเอ็ด เขารวมศึกษาดูงานในครั้งนี้

  
โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร (โรงเรียนชาวนา)

จุลสารวิจัยบริการถายทอดเทคโนโลยี
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4. กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพของยุวเกษตรกรดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร (รุนที่ 1)

    ระหวางวันที่ 26-27 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ หองประดับทอง โรงแรมเพชรรัชตการเดน จังหวัดรอยเอ็ด สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ

การพัฒนาศักยภาพของยุวเกษตรกรดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร (รุนที่ 1) แกครู นักเรียน ในจังหวัดรอยเอ็ด และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

รอยเอ็ด ระหวางวันที่ 28-29 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เพ� อสงเสริมใหเยาวชนไดรับการพัฒนา สามารถนําองคความรูไปพัฒนาการทํานาที่มีคุณภาพ และเพ� อพัฒนาศักยภาพของ

ยวุเกษตรกรดวยวทิยาศาสตร เทคโนโลยแีละนวตักรรมทางการเกษตร โดยไดรบัเกียรติจากอาจารย ดร.วชัรากร  วงศคาํจันทร รองอธิการบดีฝายวางแผนและพฒันา เปนประธาน

ในพิธีเปด และอาจารยสุกัลยา รัตนศรีวงษ เจาพนักงานการเกษตร ระดับชํานาญงาน จากศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด เปนวิทยากร

การอบรมการพัฒนาศักยภาพของยุวเกษตรกรดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร (รุนที่ 1)

การอบรมการพัฒนาศักยภาพของยุวเกษตรกรดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร (รุนที่ 2)

กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการการสรางความเขาใจ การสรางปาสรางรายได การออกแบบผืนปาของชุมชน การปลูกปา การอนุรักษและสมาชิกอาสาพิทักษปาชุมชน  

 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการสรางความเขาใจ การสรางปาสรางรายได การออกแบบผืนปาของชุมชน การปลูกปา การอนุรักษและ

สมาชิกอาสาพิทักษปาชุมชน ใหกับประชาชนในตําบลเกาะแกว ตําบลทามวง อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด เม� อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 และตําบลหนองแวง อําเภอเกษตรวิสัย 

จังหวัดรอยเอ็ด

  

โครงการสรางปา สรางรายได สนองพระราชดําริ

จุลสารวิจัยบริการถายทอดเทคโนโลยี
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 วันที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุม

สถาบันวิจัยและพัฒนาชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษาฯ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา เขารวมประชุมความรวมมือกับผูบริหาร

องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัด

รอยเอด็ ในโครงการสงเสรมิและพฒันาศกัยภาพเกษตรกร (โรงเรยีน

ชาวนา) โครงการสรางปา สรางรายได สนองพระราชดําริ และ

โรงเรียนผูสูงอายุ

  

  

ประมวลภาพขาว

  

  

  

  

การสืบสานประเพณีวิถีวัฒนธรรมไทย สมัยสามัญครั้งที่ 1 /2561

   การประชุมเพ� อเตรียมความพรอมการจัดทํา SWOT และสรางความเขาใจ โครงการหมูบานเขมแข็งแบบบูรณาการ

การฝกอบรมการบริหารจัดการขยะในชุมชนตําบลเกาะแกว อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด

วันที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา เขารวมกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต ประจําป 2561

วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุม

อเนกประสงคองคการบริหารสวนตําบลหนองแวง อําเภอเกษตรวิสัย 

จังหวัดรอยเอ็ด สถาบันวิจัยและพัฒนา เขารวมการประชุมเพ� อเตรียม

ความพรอมการจัดทํา SWOT และสรางความเขาใจ โครงการหมูบาน

เขมแข็งแบบบูรณาการ เพ� อสงเสริมและสนับสนุนพัฒนาระบบบริหาร

จัดการที่มีประสิทธิภาพและสรางความเขมแข็งในการมีสวนรวมของ

ภาคีเครือขายภาครัฐ เอกชน องคกรชุมชน

  วันที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ วัดสวางทาสี บานทาสี ตําบล

เกาะแกว อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด สถาบันวิจัยและพัฒนา ลงพื้นที่

ใหบริการวิชาการถายทอดองคความรู เร� อง การบริหารจัดการขยะ

ในชมุชนตาํบลเกาะแกว ดวยการคดัแยกขยะตนทาง เพ� อตอบสนอง

ความตองการของชุมชน และเพ� อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ในชมุชนบานทาส ีซึง่เปนหมูบานเปาหมายในตําบลเกาะแกว ใหดียิง่ขึน้

อกีทัง้เปนการใหบรกิารทางวชิาการอยางตอเน� องใหแกประชาชน ชมุชน

ในพื้นที่ใหบริการของมหาวิทยาลัย 

  การประชุมความรวมมือกับองคการบริหารสวนตําบลหนองแวง อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดรอยเอ็ด


