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บรรณาธิการแถลง
จุลสารวิจัยบริการถายทอดเทคโนโลยี (The Pamphlet of Research, Services, and Technology Transfer) ปที่ 3
ฉบับที่ 4 (ประจําเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2561) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด จัดพิมพเพ�อเปนส�อกลาง
ในการเผยแพรความรูแ ละวิทยาการตางๆ ในรูปแบบของจุลสาร มีวตั ถุประสงคเพ�อเผยแพรผลงานวิจยั กิจกรรมตางๆ ของสถาบันวิจยั
และพัฒนา ซึ่งการพัฒนาดานการวิจัยและการบริการวิชาการถือเปนพันธกิจหลักที่ทางสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รอยเอ็ดไดมีการขับเคล�อนใหเกิดการพัฒนาดานงานวิจัย การบริการวิชาการ และการถายทอดเทคโนโลยีของนักวิจัยไปสูชุมชน
ทองถิ่น ประเทศชาติตอไป
จุลสารฉบับนี้ ไดนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับการพัฒนางานวิจัยไปสูการพัฒนาชุมชนทองถิ่นใหเกิดการเปลี่ยนแปลงหลากหลาย
รูปแบบ พรอมทั้งนําเสนอผลงานวิจัยและกิจกรรมตางๆ ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาไดดําเนินการที่ผานมา เพ�อนําเสนอขอมูลและ
การประชาสัมพันธเผยแพรผลงานออกสูชุมชนและสาธารณะตอไป
สุดทายนี้ หากทานผูอ า นมีคาํ แนะนําเกีย่ วกับจุลสารวิจยั บริการถายทอดเทคโนโลยี (The Pamphlet of Research, Services,
and Technology Transfer) กรุณาสงคําแนะนําของทานมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด เพ�อจะไดนํา
คําแนะนําของทานไปปรับปรุงแก ไขเนื้อหาของจุลสาร ในฉบับตอไป
บรรณาธิการ
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- โครงการอบรมนวัตกรรมเพิ่มพลังอาจารย สรางสรรคผลงานอุดมศึกษา
- การประชุมสรุป การเรียนรูทรัพยากรในทองถิ่น ของชุมชนทองถิ่น ตําบลเกาะแกว
- การสอดสองโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดรอยเอ็ด ประจําปงบประมาณ 2561
- การเตรียมความพรอมในการเขารวมโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน�องมาจากพระราชดําริ
กองบรรณาธิการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ : ผูชวยศาสตราจารย ดร.เฉลย ภูมิพันธุ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
อาจารย ดร.การุณ พงศศาสตร รองอธิการบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ
ที่ปรึกษา
: ศาตราจารย ดร.อนันต พลธานี, ดร.ตวง อันทะไชย, ผูชวยศาตราจารย กร.พชรวิทย จันทรศิริสิร, ดร.รณวริริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล
ควบคุมการผลิต : ผูชวยศาตราจารย กร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
บรรณาธิการ
: ผูชวยศาตราจารย ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห, อาจารย ชาญณรงค วิเศษสัตย, อาจารย ดร.สัญชัย ฮามคําไพ, อาจารยนิธินาถ อุดมสันต,
อาจารยกันตภณ พรหมนิกร, อาจารยบุญชวง ศรีธรราษฎร
ผูผลิต
: ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห, อาจารยชาญณรงค วิเศษสัตย, อาจารยสุภิมล บุญพอก, นางสาวณิชากมล ศรีอาราม,
นางยุพเศน ประธีป ณ กลาง, นางสาวพรทิวา สารจันทร และนางสาวลัดดา คุณหงษ
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การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติและนานาชาติ ICET II The 2nd National

and International Conference on Education and Technology ICET II : Critical Innovation

เม�อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด เขารวมโครงการการประชุม
วิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ICET II The 2nd National and International Conference on
Education and Technology ICET II : Critical Innovation ณ หอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏรอยเอ็ด โดยไดรับเกียรติจาก ทานชยันต ศิริมาส รองผูวาราชการจังหวัดรอยเอ็ด เปนประธานในพิธีเปด ภาคเชา
มีการบรรยายพิเศษ หัวขอ “Innovative Math’s Pathway โดย Professor Dr.Elizabeth M. Brown จาก Indiana State
University,USA. การบรรยายพิเศษ หัวขอ “Learning and Teaching in a Digital Age” โดย Professor Dr.William
R. Barratt จาก Indiana State University, USA. และการบรรยายพิเศษ หัวขอ “Innovetive Thinking” โดยอาจารยธงชัย
โรจนกังสดาล จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ภาคบายมีการนําเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร (Poster Presentation)

ขาวประชาสัมพันธ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 37 แหง ทั่วประเทศ ขอเชิญนักวิจัย คณาจารย
บุคลากร นักศึกษา รวมสงบทความวิจัยและรวมงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5”
(5th Rajabhat University National and International Research & Academic Conference : RUNIRAC V) ระหวาง
วันที่ 2-5 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยสามารถลงทะเบียนเขารวมงานผานชองทางการลงทะเบียน
ออนไลนที่ http://runirac2018.pbru.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เบอร โทรศัพท 032-493277 อีเมล research@mail.pbru.ac.th
Ø ขอเชิญชวนนักวิจย
ั คณาจารย บุคลากร นักศึกษา ในโครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร (โรงเรียน
ชาวนา) เพ�อเขารับโลรางวัลจากผูวาราชการจังหวัดรอยเอ็ด ซึ่งกําหนดจัดขึ้นวันที่ 18 กันยายน 2561 ณ โรงแรมเพชรรัชต
การเดน จังหวัดรอยเอ็ด สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมไดที่ สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด เบอร โทรศัพท
043-556132 หรือที่เว็บไซด http://research.reru.ac.th
Ø
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ผลงานวิจัยสูการใชประโยชน
การลดความชื้นในโรงเรือนอบแหงพลังงานแสงอาทิตยสําหรับการอบแหงกลวยตาก
ธีรศาสตร คณาศรี*1 และ กิติภัทร สุภาทวีวัฒน2

การลดความชืน้ อากาศภายในโรงเรือนอบแหง
พลังงานแสงอาทิตยแ บบเรือนกระจก (Green House Solar

Dryer) หลังคารูปทรงพาราโบลาสําหรับอบแหงกลวยตากโรงอบแหง
ประกอบดวย หลังคารูปโคงทรงพาราโบลาปดคลุมดวยแผนโพลีคาร
โบเนตติดตั้งบนพื้นคอนกรีต โรงอบแหงมีขนาดความกวาง x ยาว x สูง
เทากับ 6.0 x 8.0 x 3.45 เมตร โดยติดตั้งพัดลมขนาด 15 วัตต
จํานวน 3 ตัว ใชพ ลังงานไฟฟาจากแผงโซลาเซลลข นาด 50 วัตต จํานวน
1 แผง รวมกับสารกันความชื้นชนิด ซิลิกาเจล 2 กิโลกรัม ใชเซ็นเซอร
ตรวจจับความชื้นเพ�อควบคุมการระบายอากาศชื้น ทําการทดลองตาก
กลวยน้ําวาดวยโรงเรือนอบแหงพลังงานแสงอาทิตยเปรียบเทียบกับ
วิธีตากธรรมชาติ จํานวน 50 กิโลกรัม อบแหงกลวย 8 ชั่วโมงตอวัน
ผลการทดลอง พบวาโรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตย ใชลดระยะเวลา
ตาก 3 วัน เม�อเปรียบเทียบกับวิธีตากธรรมชาติ อุณหภูมิเฉลี่ยภายในเคร�องแหงจะอยูในชวง 32.5 - 61.5 องศาเซลเซียส เซ็นเซอรจะเริ่ม
ตรวจวัดภายในโรงเรือน เม�อไดรับความรอนจากพลังงานแสงอาทิตยแลวจะมีความชื้นสัมพัทธมีความหนาแน�นลดลง และลอยตัวขึ้นสูง
ผานชั้นวางผลิตภัณฑที่ตองการอบแหง อากาศรอนนี้จะพาความชื้นออกจากผลิตภัณฑ วงจรควบคุมเซ็นเซอรจะสั่งพัดลมระบายความชื้นออก
ภายนอกใชพลังงานไฟฟา 45 วัตตตอชั่วโมง ไดอัตราการระบายอากาศชื้น 35 เปอรเซ็นต เม�อใชรวมกับซิลิกาเจล พบวาผลิตภัณฑที่ ได
มีคุณภาพดีไมไดรับความเสียหายจากฝนหรือแมลงรบกวน

ผลของสายพันธุข า วหอมมะลิหมูบ า นทามวง อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด ตอการเจริญของดอกเห็ดถัง่ เชาสีทอง
วรรณวิภา ลุนปุย1, ศุภนิดา ลุนปุย1, นภศูล ศิริจันทร2 สุรชัย รัตนสุข2*

การศึกษาครั้งนี้มุงเนนถึงเปรียบเทียบผลของ
สายพันธุขาวหอมมะลิของหมูบานทามวง ตําบลทามวง

อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด และตอการเจริญของดอกเห็ดถั่งเชา
สีทอง นําขาวสายพันธุขาวหอมมะลิ 105 มาเปนอาหารเพาะถั่งเชา
สีทอง โดยใชขาวสายพันธุสังขหยดเปนชุดควบคุม โดยใชอาหารเหลว
สูตร PK2 เปนสูตรอาหารในหารศึกษา ผลการศึกษาพบวาคาน้ําหนัก
เห็ดถัง่ เชาสีทองสดเฉลีย่ ของขาวหอมมะลิ 105 มีคา เทากับ 20.84 กรัม
ตอขวด ซึ่งมากกวาน้ําหนักเห็ดถั่งเชาสีทองสดขาวสังขหยด ที่มีคา
เทากับ 6.26 กรัมตอขวด และพบสารคอร ไดเซปนของเห็ดถั่งเชาสีทอง
ที่เพาะดวยขาวหอมมะลิอยูที่ 4080 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ซึ่งมีปริมาณ
สูงกวาสารคอร ไดเซปนของเห็ดถั่งเชาสีทองที่เพาะดวยขาวสังขหยด
ที่มีเพียง 1130 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม

ลักษณะการแทงดอกของดอกเห็ดถั่งเชาสีทอง
ที่เพาะดวยขาวหอมมะลิ 105

ลักษณะดอกเห็ดถั่งเชาสีทองที่เพาะดวยขาวหอมมะลิ 105
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การวิจัยเพ�อการพัฒนาทองถิ่น

พิธีรับมอบเกียรติบัตรรับรองเปน “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” (แม ไก)
เม�อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ หอง World Ballroom ชั้น 23 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด และบางกอก
คอนเวนชันเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด กรุงเทพฯ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏรอยเอ็ดไดรับเกียรติบัตรรับรองเปน “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” (Training for the trainers) (แมไก) ภาคบรรยาย
ครั้งที่ 1/2561 หมวดที่ 4.3 การออกแบบการวิจัยรูปแบบการวิจัยและพัฒนา (R&D) และการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม เครือขาย
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ พิธีมอบเกียรติบัตรโดยทาน พล อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแหงชาติ
2561) Thailand Research Expo 2018

โครงการจัดนิทรรศการและแสดงผลงานวิจัยและงาน
บริการวิชาการ Thailand Research Expo 2018
ระหวางวันที่ 9-13 สิงหาคม 2561 ผูบริหาร และบุคลากร
สถาบันวิจยั และพัฒนา เฝารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี และเขารวมโครงการจัดนิทรรศการและแสดงผลงาน
วิจัยและงานบริการวิชาการ ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแหงชาติ 2561
(Thailand Research Expo 2018) ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด และ
บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด กรุงเทพฯ โดยนําเสนอ
ในงานวิจัยและนวัตกรรมเพ�อทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ประกอบดวย
งานวิจัยดังตอไปนี้ 1. การลดความชื้นในโรงเรือนอบแหงพลังงาน
แสงอาทิตยสําหรับการอบแหงกลวยตาก โดย ดร.ธีรศาสตร คณาศรี
2. หมอผลิตไอน้ําสําหรับนึ่งกอนเชื้อเห็ดเพ�อลดการใชเชื้อเพลิงจาก
ไมฟน กรณีศึกษาเกษตรกร บานหวายหลึม อําเภอทุงเขาหลวง จังหวัด
รอยเอ็ด โดย ดร.ธีรศาสตร คณาศรี 3. ผลของสายพันธุขาวหอมมะลิ
หมูบ า นทามวง อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด ตอการเจริญของดอกเห็ด
ถั่งเชาสีทอง โดยผศ.ดร.สรุชัย รัตนสุข 4. การยกระดับมาตรฐาน
การยอมผาดวยสีธรรมชาติ ตําบลทามวง อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด
โดย ดร.กนกกรณ ศิริทิพย 5. พืชสมุนไพรสําหรับสตรีหลังคลอด
ของกลุมชาติพันธุ ไทลาว และกลุมชาติพันธุภูไทในจังหวัดรอยเอ็ด
โดย ดร.เอื้อมพร จันทรสองดวง
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การบริการวิชาการแกสังคม
.....สรางความเขมแข็งและพัฒนาทองถิ่น
โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร (โรงเรียนชาวนา)

1. กิ จ กรรมศึ ก ษาดู ง านการพั ฒ นาศั ก ยภาพของยุ ว เกษตรกร
ดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร

ระหวางวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2561 สถาบันวิจยั และพัฒนา ไดจดั โครงการ
สงเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร (โรงเรียนชาวนา) ประจําปงบประมาณ
2561 ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดรอยเอ็ด ประจําปงบประมาณ
2561 กิจกรรม ศึกษาดูงานการพัฒนาศักยภาพของยุวเกษตรกรดวยวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร ณ โรงเรียนลําปลายมาศพัฒนา โรงเรียน
บานหนองหญาปลอง อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย และศูนยเรียนรูการเกษตร
อทิตยาทร ซแรยอทิตยา อําเภอเมืองสุรนิ ทร จังหวัดสุรนิ ทร เพ�อพัฒนาศักยภาพของ
ยุวเกษตรกรดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร

2. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรดวย
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร ณ ไรออนซอน
ตําบลโนนรัง อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด

เม�อวันที่ 12 -13 กรกฎาคม 2561 ณ ไรออนซอน อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัด
รอยเอ็ด สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดจัดโครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร
(โรงเรียนชาวนา) ประจําปงบประมาณ 2561 ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด
รอยเอ็ด ประจําปงบประมาณ 2561 กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพของ
เกษตรกรดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร เพ�อสงเสริมใหเกษตรกร
ไดรับการพัฒนาสามารถนําองคความรู ไปพัฒนาการผลิตและการแปรรูปขาวหอมมะลิและ
พืชอินทรีย โดยวิทยากรจากไรออนซอน คุณจารุวรรณ ชาติบัญชากร และคุณศิริชัย
เลิศอมตะสกุล ใหความรูและแลกเปลี่ยนประสบการณ และการฝกปฏิบัติงานจริงภายในไร
ออนซอนใหกับเกษตรกรในตําบลเกาะแกว ตําบลทามวง อําเภอเสลภูมิ ตําบลมะอึ อําเภอ
ธวัชบุรี เกษตรกรในตําบลหนองแวง อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดรอยเอ็ด และครู อาจารย
นักเรียน และนักศึกษาในจังหวัดรอยเอ็ดเปนวิทยากร
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โครงการสรางปา สรางรายได สนองพระราชดําริ
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการสรางความเขาใจ การสรางปาสรางรายได
การออกแบบผืนปาของชุมชน การปลูกปา การอนุรักษและสมาชิกอาสา
พิทักษปาชุมชน

เม�อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 สถาบันวิจยั และพัฒนา ไดจดั โครงการสรางปา สรางรายได
สนองพระราชดําริ ประจําปงบประมาณ 2561 ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดรอยเอ็ด
ประจําปงบประมาณ 2561 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการสรางความเขาใจ การสรางปาสราง
รายได การออกแบบผืนปาของชุมชน การปลูกปา การอนุรักษและสมาชิกอาสาพิทักษปาชุมชน
โดยมีวตั ถุประสงคเพ�อฟน ฟูปา ชุมชนใหมคี วามอุดมสมบูรณ สรางรายได ลดรายจาย สรางจิตสํานึก
ในการดูแลรักษาปา สรางหวงโซอาหารของชุมชนใหมคี วามมัน่ คงทางอาหาร ใหกบั ครูและนักเรียน
ในเขตจังหวัดรอยเอ็ด ณ หองประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม
2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด

กิจกรรมการศึกษาดูงานการสรางปา สรางรายได และการสาธิตการเพาะชํากลาไม การตัดแตงกิ่งไม การสรางรายไดจากปา
ระหวางวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2561 และ วันที่ 23-25 กรกฎาคม 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ไดจัดโครงการสรางปา สรางรายได
สนองพระราชดําริ ประจําปงบประมาณ 2561 กิจกรรม การศึกษาดูงานการสรางปา สรางรายได และการสาธิตการเพาะชํากลาไม การตัดแตงกิ่งไม การสรางรายไดจากปา
ณ ศูนยพัฒนาการเกษตรภูสิงห อันเน�องมาจากพระราชดําริ อําเภอภูสิงห จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งมีวัตถุประสงคเพ�อฟนฟูปาชุมชนใหมีความอุดมสมบูรณ สรางรายได ลดรายจาย
สรางจิตสํานึกในการดูแลรักษาปา สรางหวงโซอาหารของชุมชนใหมีความมั่นคงทางอาหาร ใหกับประชาชน ผูนําชุมชนตําบลเกาะแกว ตําบลทามวง ตําบลหนองแวง จังหวัด
รอยเอ็ด ครู นักเรียนในจังหวัดรอยเอ็ดและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด

ประมวลภาพขาว
โครงการอบรมเชิงทดลองปฏิบัติการ หลักสูตร “นวัตกรรมเพิ่มพลังอาจารย สรางสรรคผลงานอุดมศึกษา”
ระหวางวันที่ 14-16 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเพชรรัชตการเดน จังหวัด
รอยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ดรวมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
ไดกําหนดจัดโครงการอบรมเชิงทดลองปฏิบัติการ หลักสูตร “นวัตกรรมเพิ่มพลัง
อาจารย สรางสรรคผลงานอุดมศึกษา” Innovative Program for Faculty Empowerment in Higher Education เพ�อสงเสริมใหอาจารยประจําที่สอนระดับปริญญาตรี
ในคณะสังคมศาสตร ศึกษาศาสตร ศิลปศาสตร สาธารณสุขศาสตร การจัดการและ
คณะตางๆ ทางสังคมศาสตร เขารับการอบรมเพ�อเพิ่มศักยภาพในดานนวัตกรรมการ
พัฒนานักศึกษา

การสอดสองโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดรอยเอ็ด ประจําปงบประมาณ 2561
เม�อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ศูนยสาธารณสุข มูลฐาน
บานทาสี หมู 3 ตําบลเกาะแกว อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด ผูบริหารและเจาหนาที่
สถาบันวิจัยและพัฒนา รวมกับประชาชนบานทาสี ตําบลเกาะแกว รวมกันตอนรับ จัด
เตรียมเอกสาร และรายงานขอมูล ผลการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปของจังหวัดรอยเอ็ด ประจําปงบประมาณ 2561 ไดแก โครงการสงเสริมและ
พัฒนา ศักยภาพเกษตรกร (โรงเรียนชาวนา) และโครงการสรางปา สรางรายได สนอง
พระราชดําริ แกคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดรอยเอ็ดในการสอดสองใหขอเสนอ
แนะ เพ�อความโปรงใสตรวจสอบได และเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

โครงการพัฒนาและใชประโยชนจากฐานทรัพยากรชุมชนเพ�อสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจของชุมชนสูความยั่งยืน
กิจกรรมประชุมสรุป การเรียนรูทรัพยากรในทองถิ่น ของชุมชนทองถิ่น ในชุมชนตําบลเกาะแกว อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด
เม�อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 ณ ศูนยสาธารณสุขมูลฐาน บานทาสี หมู 3
ตําบลเกาะแกว อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏรอยเอ็ด ไดดําเนินการจัดโครงการพัฒนาและใชประโยชนจากฐานทรัพยากร
ชุมชนเพ�อสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจของชุมชนสูความยั่งยืน ประจําปงบประมาณ
2561 กิจกรรม ประชุมสรุป การเรียนรูท รัพยากรในทองถิน่ ของชุมชนทองถิน่ ในชุมชน
ตําบลเกาะแกว เพ�อเรียนรูทรัพยากรทองถิ่น การใชประโยชนและการสรางจิตสํานึก
ทรัพยากรทองถิ่น : ภูมิปญญา พืช สัตว ชีวภาพอ�นๆ แหลงทรัพยากร โบราณคดี และ
สิ่งแวดลอม ในชุมชนทองถิ่นของตําบลเกาะแกว อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด

โครงการเตรียมความพรอมในการเขารวมโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน�องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เม�อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏรอยเอ็ด ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม
2550 สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด จัดประชุม
เตรี ย มความพร อ มในการเข า ร ว มโครงการอนุ รั ก ษ พั น ธุ ก รรมพื ช
อันเน�องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี และรายงานผลการดําเนินโครงการและกิจกรรมตางๆ
ของสถาบันวิจยั และพัฒนาที่ ไดดาํ เนินงานสนองพระราชดําริ ประจําป
งบประมาณ 2561

