


	 						 จุลสารวิจัยบริการถ่ายทอดเทคโนโลยี	 (The Pamphlet of Research, Services, and Technology Transfer) 

ปที่	 4	 ฉบับที่	 4	 (ประจ�าเดือนกรกฎาคม-กันยายน	 2562)	 สถาบันวิจัยและพัฒนา	 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	 จัดพิมพ์เพื่อเป็น

สื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้และวิทยาการต่าง	 ๆ	 ในรูปแบบของจุลสาร	 มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย	 กิจกรรมต่าง	 ๆ	

ของสถาบันวิจัยและพัฒนา	 ซ่ึงการพัฒนาด้านการวิจัยและการบริการวิชาการถือเป็นพันธกิจหลักที่ทางสถาบันวิจัยและพัฒนา	

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้มีการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาด้านงานวิจัย	การบริการวิชาการ	และการถ่ายทอดเทคโนโลยีของนัก

วิจัยไปสู่ชุมชนท้องถิ่น	ประเทศชาติต่อไป

	 จุลสารฉบับนี้	 ได้น�าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนางานวิจัยไปสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลากหลาย

รูปแบบ	 พร้อมทั้งน�าเสนอผลงานวิจัยและกิจกรรมต่าง	 ๆ	 ท่ีสถาบันวิจัยและพัฒนาได้ด�าเนินการที่ผ่านมา	 เพื่อน�าเสนอข้อมูลและ

การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานออกสู่ชุมชนและสาธารณะต่อไป

 สุดทายนี้ หากทานผูอานมีคําแนะนําเกี่ยวกับจุลสารวิจัยบริการถายทอดเทคโนโลยี (The Pamphlet of Research, Services, 

and Technology Transfer) กรุณาสงคําแนะนําของทานมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด เพื่อจะไดนําคํา

แนะนําของทานไปปรับปรุงแกไขเนื้อหาของจุลสาร ในฉบับตอไป 
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	 สถาบันวจัิยและพฒันาได้คดัเลอืกนกัวิจัยดเีด่น	นกัวจัิยดเีด่นรุ่นใหม่	และรางวลั	Presidential	Awards	ประจ�าป	2562	เพือ่เข้ารับโล่ในงานประชมุ

วิชาการน�าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ		“The 3rd Roi Et Rajabhat University National and International Conference on 

Education and Technology Research (RERU ICET III) : Innovative Local Development” ในวันที่	12	กรกฎาคม	2562	ณ	หอประชุม	

60	พรรษา	มหาวชิราลงกรณ์	มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดดังนี้		1)	รางวัลนักวิจัยดีเด่น		จ�านวน	2	รางวัล	ได้แก่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คือ	

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.เอื้อมพร	จันทร์สองดวง	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	และด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	คือ	อาจารย์อนันตศักดิ์		

พลแก้วเกษ	 	คณะครุศาสตร์	 2)	 รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น	จ�านวน	1	รางวัล	 ได้แก่ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	คือ	อาจารย์สันติ	ทิพนา		

คณะครุศาสตร์		3)	รางวัล	Presidential	Awards	จ�านวน	๓	รางวัลได้แก่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คือ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สุรชัย		รัตนสุข		

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	รางวัลด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	คือ	1)	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ชนาใจ		หมื่นไธสง		คณะนิติรัฐศาสตร์	

2)	ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญช่วง	ศรีธรราษฎร์	คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

		 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ”ราชภัฏกรุงเก่า”ประจ�าป	 พ.ศ.2562	 ภายใต้หัวข้อ	 ท้องถิ่นก้าวไกล	 ด้วยวิจัยและนวัตกรรม	

ในระหว่างวันที่	 12-13	 ธันวาคม	 2562	ณ	 หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	 ดูรายละเอียดได้ที่	 http://www.aru.ac.th/arucon	

โทรศัพท์	035-322082

  เชิญเขารวมอบรมโดยสมาคมสงเสริมการวิจัยไดจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัยตาง ๆ ในป 2562 ดังนี้ 

		 					1.	เทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ	วันที่	3-4	ธันวาคม	2562	(รวม	2	วัน)

		 					2.	การอบรมเชิงปฏิบัติการ	การวิจัยเชิงคุณภาพ	วันที่	18-19-20	ธันวาคม	2562	(รวม	3	วัน)

		 					3.	วิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม(MIXED	METHOD)	วันที่	23-24	ธันวาคม	2562	(2	วัน)

	 ทุกหลักสูตรอบรม	ณ	ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ	อาคาร	วช.1	ชั้น	1	ห้องประชุม	ศาสตราจารย์	ดร.สง่า	สรรพศรี	บรรยายโดย	รศ.ดร.โยธิน	แสวงดี 

และเก็บค่าลงทะเบียนในการอบรมแต่ละหลักสูตร	ดูรายละเอียดได้ที่	www.rpa.or.th โทร 02-579-1336 มือถือ 081-3033-127,081-869-2370
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ประชาสัมพันธ์



แนวทางในการพัฒนาภูมิปญญาในการจัดทําบัญชีตนทุนของประชาชน อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด

ผูชวยศาสตราจารยลลิตา พิมทา

										ผลการวจิยัพบว่า	ประชาชน	กลุม่อาชพี	และวสิากจิชมุชนในอ�าเภอเสลภมู	ิจังหวัดร้อยเอด็	ใช้วธีิการจัดท�าบัญชีอย่างง่าย	คอื	จัดท�าบัญชีตามแบบฟอร์มรายรับ	-	

รายจ่าย	และหายอดคงเหลือ	ค�านวณต้นทุนอย่างง่าย	แต่ไม่ได้จัดท�างบการเงิน	ซึ่งส่วนใหญ่เคยมีประสบการณ์ในการจัดท�าบัญชีรายรับรายจ่าย	และบัญชีต้นทุน

ประกอบอาชีพ	(คิดเป็นร้อยละ	54.70)	มีความคิดเห็นว่าการจัดท�าบัญชีรายรับ	-	รายจ่าย	และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพมีความจ�าเป็น	(คิดเป็นร้อยละ	98.70)	

แต่มีปญหาและอุปสรรค	คือ	ขาดแรงงจูงใจในการจัดท�าบัญชี	(คิดเป็นร้อยละ	68.20)	และมีความต้องการให้หน่วยงานของรัฐอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดท�าบัญชี

รายรับ	 -	 รายจ่าย	และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพเพื่อให้สามารถน�าความรู้ไปปฏิบัติจริงได้	 (คิดเป็นร้อยละ	56.00)	 จากความต้องการของชุมชนดังกล่าว	ผู้วิจัย

จึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษารูปแบบการจัดท�าบัญชีรายรับ	 –	 รายจ่าย	 และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ	 และให้กลุ่มตัวอย่างน�าความรู้ท่ีได้รับไปทดลอง

จัดท�าบัญชี	 หลังจากนั้นจึงติดตามและประเมินผล	พบว่า	 ตัวแทนประชาชน	กลุ่มอาชีพ	 และวิสาหกิจชุมชน	มีพื้นฐานความรู้การจัดท�าบัญชีอย่าง่ายอยู่ในระดับ

ปานกลาง	(ค่าเฉลีย่	2.78)	มคีวามพงึพอใจโครงการอบรมการจัดท�าบญัชรีายรับรายจ่าย	และบัญชต้ีนทุนประกอบอาชพีอยูใ่นระดบัพอใจมาก	(ค่าเฉลีย่	4.17)	มคีวาม

คดิเหน็ว่าสามารถน�าความรู้ทีไ่ด้รับจากการอบรมไปฝกปฏบิตักิารได้จริงอยูใ่นระดบัปานกลาง	(ค่าเฉลีย่	3.22)	ซ่ึงด้านท่ีมรีะดบัความคดิเห็นสงูสดุทีส่ามารถน�าความ

รู้ไปทดลองใช้ได้จริงคือ	ด้านการจัดท�าบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ	(ค่าเฉลี่ย	3.23)	และจากการตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีตามสมุดบัญชีรายรับ	-	

รายจ่ายในครัวเรือน	และสมดุบญัชต้ีนทุนประกอบอาชพี	สามารถค�านวณก�าไร-ขาดทุน	(รายได้	-	ค่าใช้จ่าย)	จากการประกอบอาชีพได้ถกูต้องมากทีส่ดุ	(คดิเป็นร้อย

ละ	68.33)	และน�าเอกสารทางบัญชี	ข้อมูลทางการเงิน	ที่ได้จากการทดลองมาท�าการวิเคราะห์ปรับปรุงแก้ไขจนได้คู่มือบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ	(ฉบับประชาชน

เรียนรู้อย่างง่าย)	ส�าหรับใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาภูมิปญญาในการจัดท�าบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพของชุมชน	ที่มีความเหมาะสมตามลักษณะของการประกอบ

อาชีพของคนในชุมชนและสอดคล้องกับภูมิปญญาของการท�าบัญชีแบบดั่งเดิมของชุมชน	โดยปรับให้มีความถูกต้องตามหลักการบัญชี

ผลงานวิจัยสู่การãช้ประโยชน์

ตรวจวัดการปนเปอนรังสีธรรมชาติในตัวอยางขาวที่ปลูกในพื้นที่ที่ผานการปลูกตนใบยาสูบ ในพื้นที่ตําบลนาโพธิ์ อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด

อาจารยภูริต ควินรัมย

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ในงานวิจัยนี้	 ได้ท�าการศึกษาการตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีจ�าเพาะของนิวไคลด์กัมมันตรังสีธรรมชาติชนิด	 226Ra,	 232Th,	

และ	 40K	 ในตัวอย่างดิน	 และส่วนประกอบของต้นข้าว	 (ราก,	 ล�าต้น,	 ฟาง	 และ	 เมล็ดข้าว)	 จากพื้นที่ที่ปลูกต้นใบยาสูบมาก่อน	 และพื้นท่ีที่ไม่มีการปลูก

ต้นใบยาสูบ	 โดยใช้เทคนิควิเคราะห์แบบแกมมาสเปกโตรเมตรี	 เพื่อเป็นการประเมินความเป็นอันตรายทางด้านรังสีจากการบริโภคข้าว	 ผลการประเมิน

ปริมาณรังสียังผลของประชาชนท่ีบริโภคข้าวสารต่อป	 ที่มีกัมมันตรังสีธรรมชาติชนิด	 226Ra,	 232Th	 และ	 40K	 ปนเปอน	 จากการบริโภคข้าวสาร	 พบว่า

ปริมาณรังสียังผลของประชาชนที่บริโภคข้าวสารในสองพื้นที่ที่กล่าวมาข้างต้น	 มีค่าต�่ากว่าค่าเฉลี่ยโลก	 UNSCEAR	 (2000)	 และจากการลงพื้นท่ี	 ท้ังหมด	

6	หมู่บ้าน	ใน	ต�าบลนาโพธิ์	อ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด	ได้แก่	หมู่ที่	1	บ้านนาโพธิ์,	หมู่ที่	3	บ้านต�าแย,	หมู่ที่	4	บ้านกอกนายูง,	หมู่ที่	5	บ้านดอนไฮ,	หมู่ที่	7	

บ้านหัวฝาย	และ	หมู่ที่	9	บ้านหนองนาใหญ่	และพื้นที่ที่มีการปลูกข้าวอินทรีย์	บ้านนากระตึบ	 เทศบาลต�าบลท่าม่วง	อ�าเภอเสลภูมิ	จังหวัดร้อยเอ็ด	 เพื่อใช้ใน

การเปรียบเทียบค่ากัมมันตภาพรังสีจ�าเพาะ	ของทั้ง	2	พื้นที่	รวมทั้งสิ้น	40	ตัวอย่าง	(โดยมีดิน	8	ตัวอย่าง,	รากข้าว	8	ตัวอย่าง,	ล�าต้นข้าว	8	ตัวอย่าง,	ฟางข้าว	

8	ตัวอย่าง	และเมล็ดข้าว	8	ตัวอย่าง)	 โดยใช้หัววัดแบบเจอร์มาเนียมบริสุทธิ์	 (HPGe)	และระบบวิเคราะห์แบบแกมมาสเปกโตรเมตรีทางผู้วิจัยขอน�าเสนอผล

การตรวจวัดค่ากัมมันตภาพรังสี	ในตัวอย่างทั้งหมด	ดังต่อไปนี้	1)	ตรวจวัดและวิเคราะห์หาค่ากัมมันตภาพรังสีจ�าเพาะของนิวไคลด์รังสีธรรมชาติ	ชนิด	226Ra,	

232Th	 และ	 40K	 ในตัวอย่างดิน	 และส่วนประกอบของข้าว	 (ราก,	 ล�าต้น,	 ฟาง,	 เมล็ด)	 ที่ปลูกในพื้นที่ที่ผ่านการปลูกต้นใบยาสูบ	 ต�าบลนาโพธิ์	 อ�าเภอเมือง	

จังหวัดร้อยเอ็ด	 และเปรียบเทียบระดับการปนเปอนรังสีธรรมชาติชนิด	 226Ra,	 232Th	 และ	 40K	 ในพื้นที่ที่ไม่ได้ปลูกต้นใบยาสูบ	 และ2)	 ปริมาณรังสียัง

ผลของประชาชนที่บริโภคข้าวสารต่อป	(Def)	ของประชาชนในบริเวณ

พื้นที่	ต�าบลนาโพธิ์	อ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด	และในพื้นที่ที่ไม่ได้ปลูกต้นใบยาสูบ



	 	 สถาบนัวจัิยและพฒันา	มหาวทิยาลยัราชภฏัร้อยเอด็	ได้จัดโครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิง่แวดล้อมเพือ่บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติของชมุชน

ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	กิจกรรม	:	การประกวดการบริหารจัดการขยะในชุมชน	วันที่	5	กรกฏาคม	พ.ศ.	2562		ณ	ห้องประดับเงิน	โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น	จังหวัด

ร้อยเอ็ด	พิธีเปิดโครงการโดย	อาจารย์	ดร.การุณ	พงศ์ศาสตร์	รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์	มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	และกล่าวชี้แจงรายละเอียด

การจัดกิจกรรมการประกวดและแนะน�ากรรมการ	โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ศักดิ์ศรี	สืบสิงห์	ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา	ภาพรวมความพึงพอใจใน

การจัดโครงการฯ	มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมากที่สุด	คิดเป็นร้อยละ	90.40	ผลการประกวดการบริหารจัดการขยะในชุมชน	พบว่า	1)	รางวัลชนะ

เลิศ	ได้แก่	บ้านประชาชื่น	ต�าบลเกษตรวิสัย	อ�าเภอเกษตรวิสัย	จังหวัดร้อยเอ็ด	บ้านค้อใหญ่	ต�าบลค้อใหญ่	อ�าเภอพนมไพร	จังหวัดร้อยเอ็ด	และบ้านนากระ

ตึบ	ต�าบลท่าม่วง	อ�าเภอเกษตรวิสัย	จังหวัดร้อยเอ็ด	2)	รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่	1)	ได้แก่	บ้านท่านคร	ต�าบลในเมือง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด	บ้านสิงห์

ไคล	ต�าบลหนองแวง	อ�าเภอเกษตรวิสัย	จังหวัดร้อยเอ็ด	และบ้านเหล่าไพรงาม	ต�าบลเกาะแก้ว	อ�าเภอเสลภูมิ	จังหวัดร้อยเอ็ด	3)	รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่	2	 

บ้านกุดก่วง	ต�าบลวังสามัคคี	อ�าเภอโพนทอง	จังหวัดร้อยเอ็ดบ้านหนองช้าง	ต�าบลหนองแวง	อ�าเภอเกษตรวิสัย	จังหวัดร้อยเอ็ด	และบ้านกลาง	ต�าบลค้อใหญ่		

อ�าเภอพนมไพร	จังหวัดร้อยเอ็ด	4)	รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่	3	บ้านตลาดค้อ	ต�าบลเกาะแก้ว	อ�าเภอเสลภูมิ	จังหวัดร้อยเอ็ด	บ้านเหล่าแขม	ต�าบลเกาะแก้ว	

อ�าเภอเสลภูมิ	จังหวัดร้อยเอ็ด	และบ้านดงสว่าง	ต�าบลเกาะแก้ว	อ�าเภอเสลภูมิ	จังหวัดร้อยเอ็ด

โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

	 สถาบันวิจัยและพัฒนา	 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	 ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ	 “การพัฒนาผลงานตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ”	 

โดย	ผศ.ดร.เฉลย	ภูมิพันธุ์	ท่านอธิการบดีได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ	วันที่	31	กรกฎาคม	พ.ศ.	2562	ที่ผ่านมา	ณ	ห้องประชุม	A	ชั้น	9	อาคาร

เฉลิมพระเกียรติ	80	พรรษา	5	ธันวาคม	2550		ผู้เข้าร่วมเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด		จ�านวน		80	คน	โครงการนี้ได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญโดย	

ศ.ดร	กลงกลด	แทนออมทอง	ผู้ทรงคุณวุติ	จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น	และ	รศ.ดร	ประสาท	เนืองเฉลิม	ผู้ทรงคุณวุฒิ	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	มาอบรมให้

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตีพิมพ์	 การเขียนบทความเพื่อเผยแพร่	 และการเขียนหนังสือ-ต�าราเพื่อเข้าสู่ต�าแหน่งวิชาการ	 โดยภาพรวมผู้ตอบแบบประเมินมี

ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ	 “การพัฒนาผลงานตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ”	ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการอยู่

ในระดับมากที่สุด	คิดเป็นร้อยละ	98.60	เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ	พบว่ามีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดทุกประเด็น	โดยเรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย

ดงันี	้ท่านได้รบัความรู้หรือประโยชน์จากกระบวนการจัดโครงการทกุขัน้ตอน	และท่านสามารถน�าความรู้ไปประยกุต์ใช้ในการปฏบิตังิานได้		คดิเป็นร้อยละ	98.80	

รองลงมาคือ	ท่านได้รับประโยชน์จากการตอบข้อสักถามข้อเสนอแนะต่าง	ๆ	คิดเป็นร้อยละ	98.40ล�าดับสุดท้ายคือโดยภาพรวมท่านได้รับประโยชน์จากการเข้า

ร่วมโครงการ	คิดเป็นร้อยละ	98.00

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาผลงานตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ”



	 สถาบันวิจัยและพัฒนา	มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	 ได้จัดโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์	 กิจกรรม	

:	การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ต้นทุนและการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับสินค้า	ระหว่างวันที่	18-19	กรกฎาคม	พ.ศ.	2562	ณ	ห้องประดับเพชร	

และห้องประดับพลอย	 โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกร/วิสาหกิจชุมชนได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ 

การวิเคราะห์ต้นทุนและเทคนิคการก�าหนดราคาสินค้า	การเลือกช่องทางในการจัดจ�าหน่ายและการกระจายสินค้ารวมทั้งสามารถจัดจ�าหน่ายสินค้าได้เพิ่มขึ้นและ

มีรายได้ที่มั่นคง	 โดยมีวิทยากร	อาจารย์ลลิตา	พิมทา	อบรมหัวข้อ	การวิเคราะห์ต้นทุนและเทคนิคการก�าหนดราคาเพื่อการแข่งขันทางการตลาด	การวิเคราะห์

ต้นทุนและเทคนิคการก�าหนดราคาผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากข้าวหอมมะลิอินทรีย์		และอาจารย์อินทร์	อินอุ่นโชติ		อบรมหัวข้อ	การออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้า

แปรรูปจากข้าวหอมมะลอินิทรีย์เพือ่สร้างความได้เปรียบทางการตลาด	การเลอืกช่องทางในการจัดจ�าหน่ายและการกระจายสนิค้าแปรรูปจากข้าวหอมมะลอินิทรีย์	

ให้กับกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ	ได้แก่	เกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิ	อ�าเภอเกษตรวิสัย	อ�าเภอโพนทราย	อ�าเภอปทุมรัตต์		อ�าเภอสุวรรณภูมิ	อ�าเภอหน

องฮี	และอ�าเภอพนมไพร	จังหวัดร้อยเอ็ด	จ�านวนรวมทั้งสิ้น	391	คน	คิดเป็นร้อยละ	97.75	ผู้เข้าร่วมมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจการอบรมเรื่องการวิเคราะห์ต้นทุน

อยู่ในระดับพอใจมาก	คิดเป็นร้อยละ	85.80	เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	พบว่า	

ความพึงพอใจในการบริการ	 	 รองลงมาคือ	 ความพึงพอใจในวิทยากร	 ความพึงพอใจในการจัดโครงการ	 และประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ	 

ตามล�าดบั	และเร่ือง	การออกแบบผลติภณัฑ์	มค่ีาเฉลีย่ความพงึพอใจอยูใ่นระดบัพอใจมาก	คดิเป็นร้อยละ	83.60	เมือ่พจิารณาเป็นรายด้าน	พบว่า	ประโยชน์ท่ีได้รับ 

จากการเข้าร่วมโครงการ		รองลงมาคือ	ความพึงพอใจในบริการ	ความพึงพอใจในวิทยากร	ความพึงพอใจในการจัดโครงการ	ตามล�าดับ

โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์

กิจกรรมที่ 4 สนับสนุนและส่งเสริมด้านการตลาดของผลผลิตและสินค้าแปรรูปจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์
 กิจกรรมที่ 4.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ต้นทุนและการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับสินค้า



 
 
 
 
 
 
 กิจกรรมท่ี 5 เผยแพร่องค์ความรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปข้าวหอมมะลิสู่ชุมชน 
กิจกรรมท่ี 5.1 การประชมุเชิงวิชาการและการแสดงผลงานข้าวหอมมะลิอินทรีย์ทุ่งกุลาร้องไห้จังหวัดร้อยเอ็ด 
  
 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
กิจกรรม : การประชุมเชิงวิชาการและการแสดงผลงานข้าวหอมมะลิอินทรีย์ทุ่งกุลาร้องไห้จังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 22-23 สิงหาคม 
พ.ศ. 2562 ณ ห้องประดับเดือน โรงแรมเพชรรัตต์การเด้น จังหวัดร้อยเอ็ดกลุ่มเป้าหมายได้แก่ กลุ่มเกษตรกรอําเภอสุวรรณภูมิ 
กลุ่มเกษตรกรอําเภอหนองฮี กลุ่มเกษตรกรอําเภอโพนทราย กลุ่มเกษตรกรอําเภอเกษตรวิสัย กลุ่มเกษตรกรอําเภอปทุมรัตต์ 
กลุ่มเกษตรกรอําเภอพนมไพร กลุ่มเกษตรกรอําเภอเสลภูมิ จํานวน 500 คน พิธีเปิดโดย นายดํารงค์ สิริวิชย อ่ิมวิเศษ รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีวัตถุประสงค์เผยแพร่องค์ความรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปข้าวหอมมะลิสู่ชุมชน 
สนับสนุนการออกร้าน/การจัดแสดงสินค้า และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่าย โดยมีนายดํารงค์  สิริวิชย อ่ิมวิเศษ รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ใหเ้กียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ภายในงานมีการบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ การ
เสวนา การสาธิตการทําผลิตภัณฑ์จากข้าวหอมมะลิอินทรีย์ และการจัดนิทรรศการแสดงผลงานข้าวหอมมะลิ ซึ่งมีผู้เข้าร่วม
โครงการประกอบด้วย เกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิ อําเภอเกษตรวิสัย อําเภอโพนทราย อําเภอปทุมรัตต์  อําเภอสุวรรณภูมิ 
อําเภอหนองฮี อําเภอพนมไพร และอําเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมโครงการ จํานวนรวมทั้งสิ้น 461 คน คิดเป็นร้อยละ 
92.20 ผู้เข้าร่วมมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 87.40 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การสาธิต
การทําผลิตภัณฑ์จากข้าวหอมมะลิอินทรีย์ และเนื้อหาการจัดนิทรรศการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงาน  รองลงมาคือ 
การบรรยายเรื่องการใช้นวัตกรรมภูมิสารสนเทศเพ่ือการจัดการข้าวและสินค้าเกษตรอินทรีย์ จังหวัดร้อยเอ็ด การเสวนาการ
ยกระดับผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐาน และการตลาดอย่างย่ังยืน การบรรยายเรื่องการพัฒนาการผลิตและ
การแปรรูปข้าวอินทรีย์สู่มาตรฐานสากล การสาธิตการทําผลิตภัณฑ์จากข้าวหอมมะลิอินทรีย์ การจัดนิทรรศการมีความน่าสนใจ
และเกิดประโยชน์ การเสวนาการยกระดับผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานและการตลาดอย่างยั่งยืน  ตามลําดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	 สถาบันวิจัยและพัฒนา	 ได้จัดโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์	 กิจกรรม	 :	 การประชุมเชิงวิชาการ

และการแสดงผลงานข้าวหอมมะลิอินทรีย์ทุ่งกุลาร้องไห้จังหวัดร้อยเอ็ด	 วันที่	 22-23	 สิงหาคม	 พ.ศ.	 2562	ณ	 ห้องประดับเดือน	 โรงแรมเพชรรัตต์การเด้น	 

จังหวัดร้อยเอ็ดกลุ่มเป้าหมายได้แก่	 กลุ่มเกษตรกรอ�าเภอสุวรรณภูมิ	 กลุ่มเกษตรกรอ�าเภอหนองฮี	 กลุ่มเกษตรกรอ�าเภอโพนทราย	 กลุ่มเกษตรกรอ�าเภอ

เกษตรวสิยั	กลุม่เกษตรกรอ�าเภอปทมุรัตต์	กลุม่เกษตรกรอ�าเภอพนมไพร	กลุม่เกษตรกรอ�าเภอเสลภมู	ิจ�านวน	500	คน	พธีิเปิดโดย	นายด�ารงค์	สริิวิชย	อิม่วิเศษ	 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด	 โดยมีวัตถุประสงค์เผยแพร่องค์ความรู้	 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปข้าวหอมมะลิสู่ชุมชน	 สนับสนุนการออกร้าน/ 

การจัดแสดงสนิค้า	และกจิกรรมแลกเปลีย่นเรียนรู้เครอืข่าย	โดยมนีายด�ารงค์		สริิวชิย	อิม่วเิศษ	รองผู้ว่าราชการจังหวดัร้อยเอด็	ให้เกยีรตเิป็นประธานในพิธีเปิด

โครงการ	ภายในงานมีการบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ	การเสวนา	การสาธิตการท�าผลิตภัณฑ์จากข้าวหอมมะลิอินทรีย์	และการจัดนิทรรศการแสดง

ผลงานข้าวหอมมะลิ	ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย	เกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิ	อ�าเภอเกษตรวิสัย	อ�าเภอโพนทราย	อ�าเภอปทุมรัตต์		อ�าเภอสุวรรณภูมิ	

อ�าเภอหนองฮี	อ�าเภอพนมไพร	และอ�าเภอเสลภูมิ	จังหวัดร้อยเอ็ด	เข้าร่วมโครงการ	จ�านวนรวมทั้งสิ้น	461	คน	คิดเป็นร้อยละ	92.20	ผู้เข้าร่วมมีค่าเฉลี่ยความ

พึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมาก	คิดเป็นร้อยละ	87.40	 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	พบว่า	การสาธิตการท�าผลิตภัณฑ์จากข้าวหอมมะลิอินทรีย์	 และเนื้อหาการจัด

นทิรรศการมคีวามสอดคล้องกบัวัตถปุระสงค์ของงาน		รองลงมาคอื	การบรรยายเร่ืองการใช้นวัตกรรมภมูสิารสนเทศเพือ่การจัดการข้าวและสนิค้าเกษตรอนิทรีย์	 

จังหวัดร้อยเอ็ด	 การเสวนาการยกระดับผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐาน	 และการตลาดอย่างยั่งยืน	 การบรรยายเร่ืองการพัฒนาการผลิตและ 

การแปรรูปข้าวอินทรีย์สู่มาตรฐานสากล	 การสาธิตการท�าผลิตภัณฑ์จากข้าวหอมมะลิอินทรีย	์ การจัดนิทรรศการมีความน่าสนใจและเกิดประโยชน	์ การเสวนา 

การยกระดับผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานและการตลาดอย่างยั่งยืน		ตามล�าดับ

กิจกรรมที่ 5 เผยแพร่องค์ความรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปข้าวหอมมะลิสู่ชุมชน
 กิจกรรมที่ 5.1 การประชุมเชิงวิชาการและการแสดงผลงานข้าวหอมมะลิอินทรีย์ทุ่งกุลาร้องไห ้
จังหวัดร้อยเอ็ด



 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย

ราชภฏัรอยเอด็ ไดรวมจดักจิกรรมถอดชุดความ

รูเชงิปฏบิติัการสูเกษตรกรกลุมเปาหมายและจดั

งานแสดงผลิตภัณฑจากขาวหอมมะลิทุงกุลา

รองไห ระหวางวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2562 ถึง 

1 กันยายน พ.ศ.2562 ณ ลานแสดงสินคาชั้น 1 

โรบินสันไลฟสไตล จังหวัดชัยภูมิ

 การประชุมวชิาการและเสนอผลงานวจิยัระดบั

ชาต ิคร้ังที ่2 โดยมหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั 

วิทยาเขตรอยเอ็ด The 2nd MBUREC National 

Conference 2019 วันเสารที่ 24 สิงหาคม 2562 

ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต

รอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด โดยผูชวยศาสตราจารย 

ดร.ชาญณรงค วิเศษสัตย รองผู อํานวยการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดเป นผู ทรงคุณวุฒิ

วิพากษการนําเสนอผลงานในรูปแบบการบรรยาย 

Oral Presentation

 สถาบันวจิยัและพฒันา ไดเชญินักวจิยัเขารวม

ประชมุเพือ่รับฟงแนวทางการจดัทําแผนปฏิบัติการ 

ของหนวยงาน และชี้แจงแนวทางการจัดสรรงบ

ประมาณ และขั้นตอน การยื่น คําของบประมาณ

ของหนวยงานในระบบวิทยาศาสตร วิจัยและ

นวัตกรรม ประจําปงบประมาณ 2564  ในวันพุธ

ที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. หองประชุม 

รองศาสตราจารย ดร.ทองคูณ หงสพันธุ 2

 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ไดรับการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 

28 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ณ หองประชุมสถาบันวิจัย

และพฒันา ช้ัน 2 อาคาริเฉลมิพระเกยีรต ิ50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด

ประมวลภาพข่าว


