


 จุลสารวิจัยบริการถายทอดเทคโนโลยี (The Pamphlet of Research, Services, and Technology Transfer) 
ปท่ี 5 ฉบับที่ 1 (ประจําเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด จัดพิมพเพื่อเปน
สื่อกลางในการเผยแพรความรูและวิทยาการตาง ๆ ในรูปแบบของจุลสาร มีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพรผลงานวิจัย กิจกรรมตาง ๆ 
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ซ่ึงการพัฒนาดานการวิจัยและการบริการวิชาการถือเปนพันธกิจหลักที่ทางสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ดไดมีการขับเคลื่อนใหเกิดการพัฒนาดานงานวิจัย การบริการวิชาการ และการถายทอดเทคโนโลยีของนัก
วิจัยไปสูชุมชนทองถิ่น ประเทศชาติตอไป
 จุลสารฉบับนี้ ไดนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับการพัฒนางานวิจัยไปสูการพัฒนาชุมชนทองถิ่นใหเกิดการเปลี่ยนแปลงหลากหลาย
รูปแบบ พรอมทั้งนําเสนอผลงานวิจัยและกิจกรรมตางๆ ท่ีสถาบันวิจัยและพัฒนาไดดําเนินการท่ีผานมา เพื่อนําเสนอขอมูลและ
การประชาสัมพันธเผยแพรผลงานออกสูชุมชนและสาธารณะตอไป
 สุดทายนี้ หากทานผูอานมีคําแนะนําเกี่ยวกับจุลสารวิจัยบริการถายทอดเทคโนโลยี (The Pamphlet of Research, Services, 
and Technology Transfer) กรุณาสงคําแนะนําของทานมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด เพื่อจะไดนําคํา
แนะนําของทานไปปรับปรุงแกไขเนื้อหาของจุลสาร ในฉบับตอไป 

บรรณาธิการ
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1. นิทรรศการในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการครั้งที่ 10 ทรัพยากรไทย : ชาวบานไทย ไดประโยชน          3         
2. ขาวประชาสัมพันธ                 3
3. ผลงานวิจัยสูการใชประโยชน                4
       - การผลิตสบูจากกากเหลือใชจากการบีบนํ้ามันรําขาวหอมมะลิ อําเภอธวัชบุรี จังหวัดรอยเอ็ด
       - การพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการอบแหงถั่วลิสงหลังการเก็บเกี่ยว กรณีศึกษา : กลุมอาชีพแปรรูปถั่วลิสง
         บานปาน ตําบลดงสิงห  อําเภอจังหาร จังหวัดรอยเอ็ด
4. กิจกรรมเดน
       -  จัดนิทรรศการนําเสนอผลงานวิจัยในงานการสัมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องขอมูลเชิงพื้นที่ 
          มหาวิทยาลัยกลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ             5   
       -  โครงการพัฒนานักวิจัยผานการสรางงานวิจัยเพื่อชุมชน สังคมทองถิ่น ตามยุทธศาสตร 
          มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาทองถิ่น                                                                                          6                      
       -  โครงการสัมมนาเครือขายองคกรการเรียนรูเพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา Mini_UKM 22        7
       -  ประชุมปรึกษาหารือเรื่องการยื่นขอเสนอแผนบูรณาการภาค ประจําปงบประมาณ 2564
5. ประมวลภาพขาว                  8                                                                                                        
       -  แสดงความยินดีกับ ศาสตราจารยพิเศษ นายแพทยสมพร โพธินาม                   
       -  พิธีบําเพ็ญกุศล เนื่องในวันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
          มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
       -  การขับเคลื่อนแผนการวิจัย การยกระดับศักยภาพทองเที่ยวโดยชุมชนเชิงสรางสรรค
       -  ประชุมชี้แจงการกําหนดพื้นที่เปาหมายโครงการตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
          เพื่อพัฒนาทองถิ่น ยุทธศาสตรที่ 1
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ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์  : ผูชวยศาสตราจารย ดร.เฉลย ภูมิพันธุ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด อาจารย 
      ดร.การุณ พงศศาสตร รองอธิการบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ
ที่ปรึกษา             : ศาสตราจารย ดร.อนันต พลธานี,ดร.ตวง อันทะไชย, รองศาสตราจารย ดร.พชรวิทย  จันทรศิริสิร, 
      ดร.รณวริริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล
ควบคุมการผลิต     : ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
บรรณาธิการ         : ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห, ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชาญณรงค วิเศษสัตย,  ผูชวยศาสตราจารยนิธินาถ อุดมสันต, 
                ผูชวยศาสตราจารยบุญชวง ศรีธรราษฏร,  ผูชวยศาสตราจารยสุภิมล บุญพอก
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      นายประจิตร ประเสริฐสังข,  นางสาวแพรวนภา เกี้ยงเกา, นายวัชรกร เนตรถาวร

กองบรรณาธิการ   สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
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 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ไดรวมจัด

นิทรรศการในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 10 ทรัพยากรไทย 

: ชาวบานไทย ไดประโยชน  ซึ่งเปนโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่อง

มาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

จัดขึ้นในระหวางวันท่ี 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 - วันที่ 5 ธันวาคม 

พ.ศ.2562 บริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนยหนอง

ระเวียง เพื่อนําเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนองคความรูดานการอนุรักษ

ทรัพยากรไทยเพ่ือใหเด็กและเยาวชน ประชาชน ตลอดจนหนวยงาน

ภาครัฐ ภาคเอกชนไดตระหนักถึงคุณคาและความสําคัญของการ

อนุรักษทรัพยากร ภายในงานมีการแสดงนิทรรศการ การนําเสนอผล

งานทางวิชาการในหัวขอ “ทรัพยากรไทย : ชาวบานไทยไดประโยชน” 

ไดแก นทิรรศการใตรมราชมงคล (9 มทร.) นทิรรศการงานสวนพฤกษศาสตร 

นิทรรศการงานฐานทรัพยากรทองถิ่น นิทรรศการหนวยงานรวมสนองพระ

ราชดําริ และยังมีเวทีเสวนาของปราชญชาวบานและภูมิปญญาทองถิ่น และ

ยังมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมรวมถึงการออกรานจําหนายสินคา OTOP 

และรานขายของที่ระลึกตาง ๆ การแสดงศิลปวัฒนธรรมจากนักศึกษามหา

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และการแสดงของสมาชิกสวนพฤกษศาสตร

โรงเรียนทั่วประเทศ, เทศกาลแสดงหุนฟางรูปสัตวนานาชนิดกวา 20 ตัว 

  ขอเชิญสงผลงานและเขารวมการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการคร้ังที่ 6 ประจําป 2563 “วิจัยและพัฒนาทองถิ่นภายใตยุคแหงการ

เปลี่ยนแปลง” ในวันที่ 20 มีนาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สงบทความฉบับเต็มตั้งแตบัดนี้ - 3 มกราคม 2563 หรือสอบถามรายละเอียด

เพิ่มเติมไดที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โทร.0-4283-5224-8 ตอ 41141-42, 51143 E-mail : lru.conference@gmail.com 

เว็บไซต http://research.lru.ac.th

  ขอเชิญสงผลงานและเขารวมการประชุมวิชาการสถิติประยุกต ระดับชาติ ประจําป 2563 หัวขอ “Statistical Challenges in Data-Driven Disruption” 

ระหวางวันที่ 4-5 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงแรมดิเอ็มเรส อ.เมือง จ.เชียงใหม เว็บไซต http://www.cmustat.com ภาคสถิติ โทรศัพท 

: 053-9433815, 053-217553

  การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 11 ในวันที่ 27 มีนาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปดลงทะเบียน

และสงบทความเขารวม ระดับนานาชาติ จํานวน 20 บทความ และระดับชาติ จํานวน 100 บทความ ระหวางวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2563 (กอน

เวลา 15.00 น.) เพิ่มเติมไดที่ บัณฑิตวิทยาลัย 021601174 ตอ 11-28 อีเมล : grad@ssru.ac.th เว็บไซต http://conference.grad.ssru.ac.th 
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นางสาวแพรวนภา เกี้ยงเกา
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

นายวัชรกร เนตรถาวร

3



¼Å§Ò¹ÇÔ¨ÑÂÊÙ‹¡ÒÃãªŒ»ÃÐâÂª¹� ¡Ô¨¡ÃÃÁà´‹¹

       ในงานวิจัยนี้ ไดทําการศึกษาเปนการเพิ่มมูลคาจากวัสดุเหลือใชทางการ

เกษตร คือกากเหลือใชจากนํ้ามันรําขาว โดยนํามาสกัดเปนนํ้ามันดวยวิธีการ

ตางๆ และนํา้มนัทีไ่ด นาํมาเพิม่มลูคาโดยการนาํมาผลติเปนสบู ซ่ึงมมีลูคามาก

ขึ้น  การสกัดนํ้ามันจากกากเหลือทิ้งจากการบีบนํ้ามันรําขาว  โดยทําการศึกษา

ทั้งหมด 3 วิธี คือ การสกัดแบบแช การสกัดแบบโดยใชคลื่นเสียงความถี่สูง 

การสกัดแบบปนเหวี่ยงในอัตราสวน 1 ตอ 10 พบวาการสกัดโดยใชคลื่นเสียง

ความถี่สูงที่เวลา 30 นาที  1 ชั่วโมง 2 ชั่วโมง 3 ชั่วโมง และ 5 ชั่วโมง พบวา

ใหประสิทธิภาพสูงที่สุด 3 ชั่วโมง ไดนํ้ามันคิดเปนรอยละ 14.41 เมื่อทําการ

สกัดดวย วิธีแบบแช 1 ชั่วโมง 2 ชั่วโมง 3 ชั่วโมง 7 ชั่วโมง 1 วัน 2 วัน 3 วัน 

และ 7 วัน พบวา สามารถสกัดไดปริมาณนํ้ามันสูงสุดคิดเปนรอยละ 15.74 

เมื่อทําการสกัดแบบปนเหวี่ยงพบวาไมสามารถสกัดนํ้ามันได นํ้ามันที่สกัดได

ถูกนําไปแปรรูปเปนผลิตภัณฑสบูท้ังหมดจํานวน 10 ตําหรับ จากการตรวจ

สอบคุณภาพ ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมพบวา ทั้งหมดมีคาความเปนกรด - 

ดาง อยูในเกณฑมาตรฐานในชวง 10.20 - 10.35 ประโยชนของขาวหอมมะลิ

ชวยลดระดับไขมันคอเลสเตอรอลในเสนเลือด เนื่องจากในขาวหอมมะลิมีสาร

ตัวหนึ่งชื่อวา Gamma - Orzanol ซึ่งสารตัวนี้มีคุณสมบัติในการชวยลดระดับ

ไขมนัและคอเลสเตอรอลในเสนเลอืด ดงันัน้จงึมผีลทาํใหระบบไหลเวยีนโลหิต

ของเราทํางานไดอยางเปนปกติ เลือดจึงสามารถไปเลี้ยงสวนตางๆ ของรางกาย

ไดด ีทาํใหอวยัวะสาํคญัของรางกายอยาง หวัใจ ตบั ไต มเีลอืดไปเลีย้งเพียงพอ 

อวยัวะใดท่ีเสือ่มสภาพกก็ลบัมาทาํงานไดเปนปกติ ชวยลดระดบั LDL ขาวหอม

มะลิมีสวนในการชวยลดระดับแอล ดี แอล คอเลสเตอรอล ซึ่งคอเลสเตอรอล

ชนิดนี้กอใหเกิดโทษตอรางกายของเรา ดังนั้นเมื่อเรารับประทานขาวหอมมะลิ

เขาไป ระดับ LDL คอเลสเตอรอลก็จะลดลง ไมกอใหเกิดระดับไขมันและ

คอเลสเตอรอลในเสนเลือดสูง

             ขาวหอมมะลิ                         รําขาว (Rice bran)                    นํ้ามันรําขาว (Rice bran oil)         สบูนํ้ามันรําขาวหอมมะลิ

             เครื่องอบแหงแบบปมความรอน             ถั่วลิสงไปตากแดด          ชั้นวางถาดที่บรรจุถั่วลิสงแลวเขาหองอบแหง          ถั่วลิสง 

การผลิตสบูจากกากเหลือใชจากการบีบนํ้ามันรําขาวหอมมะลิ อําเภอธวัชบุรี จังหวัดรอยเอ็ด

ผูชวยศาสตราจารย ดร.กนกกรณ  ศิริทิพย 

การพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการอบแหงถั่วลิสงหลังการเก็บเกี่ยว กรณีศึกษา : กลุมอาชีพแปรรูปถั่วลิสงบานปาน ตําบลดงสิงห 

อําเภอจังหาร จังหวัดรอยเอ็ด

อาจารยนนทนันท  พลพันธ 

      การวิจัยนี้เปนการพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการอบแหงหลังเก็บ

เกี่ยวโดยใชปมความรอน เปนเทคโนโลยีที่เราดึงเอาพลังงานความรอนจาก

อากาศรอบตัวเรา  เรียกวา เปน Renewable Energy เปนพลังงานที่ฟรีมา

ใชประโยชน เพื่อใหเปนแหลงพลังงานปอนใหกับปมความรอน  ขนาดหองอบ

แหง  (กวางxยาวxสูง) 300x175x 200 เซนติเมตร สามารถเคลื่อนที่ได  การ

ทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องอบแหงโดยการใชสายพันธุถั่วลิสง 2 ชนิด คือ

พันธุไทนาน 9 ความชื้นเริ่มตน 59 % w.b. และ ขอนแกน 5 ความชื้นเริ่มตน 

68 % w.b. วิธีการลดความชื้นถั่วลิสง 2 วิธี คือ ลดความชื้นถั่วลิสงดวยเครื่อง

อบแหงแบบปมความรอน และการตากแดดเปรียบเทยีบกนั ผลการทดสอบพบ

วา ถั่วลิสงสายพันธุไทนาน 9 และขอนแกน 5 ใชระยะเวลาในการลดความชื้น

ใหเหลือนอยกวา 9% ใชเวลาอบแหง 16 ชั่วโมงตอเนื่อง สวนวิธีการตากแดด

ซึ่งตองใชเวลา 24 ชั่วโมง (3 วัน) การทดสอบประสิทธิภาพของกะเทาะเปลือก

ถั่วลิสง  โดยการทํางานแบบตอเนื่องดวยการใชเวลา 24 ชั่วโมง ในการอบแหง

สามารถอบแหงได 300 กิโลกรัมตอ 1 รอบการอบแหง ถาเทียบกับวิธีการตาก

แดดใชแสงของดวงอาทิตยนั้นจะทําเวลาไดดีกวาอยางเห็นไดชัด ประโยชนคือ 

ลดระยะเวลาในการลดความชื้นถั่วลิสงหลังเก็บเกี่ยว ยืดอายุการเก็บรักษาถั่ว

ลสิง  ปองกนัความเสยีหายจากการเกดิเชือ้รา กลุมอาชพีแปรูปถัว่ลสิงบานปาน 

สามารถเพิม่กาํลงัผลติ รูปแบบผลติภณัฑ บรรจุภณัฑ ชองทางการตลาดของถัว่

ลสิงแปรรูปของบานปานใหมคีณุภาพมาตรฐานตามความตองการของผูบริโภค

ผานการวจัิยรวมระหวาง นกัวชิาการและชมุชนมคีวามรูและเขาใจวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี สามารถนาความรูดังกลาวมาประยุกตใช ในชีวิตประจําวันและ

แกไขปญหาไดอยางยั่งยืน 

             เครื่องอบแหงแบบปมความรอน             ถั่วลิสงไปตากแดด          ชั้นวางถาดที่บรรจุถั่วลิสงแลวเขาหองอบแหง          ถั่วลิสง              เครื่องอบแหงแบบปมความรอน             ถั่วลิสงไปตากแดด          ชั้นวางถาดที่บรรจุถั่วลิสงแลวเขาหองอบแหง          ถั่วลิสง              เครื่องอบแหงแบบปมความรอน             ถั่วลิสงไปตากแดด          ชั้นวางถาดที่บรรจุถั่วลิสงแลวเขาหองอบแหง          ถั่วลิสง              เครื่องอบแหงแบบปมความรอน             ถั่วลิสงไปตากแดด          ชั้นวางถาดที่บรรจุถั่วลิสงแลวเขาหองอบแหง          ถั่วลิสง              เครื่องอบแหงแบบปมความรอน             ถั่วลิสงไปตากแดด          ชั้นวางถาดที่บรรจุถั่วลิสงแลวเขาหองอบแหง          ถั่วลิสง              เครื่องอบแหงแบบปมความรอน             ถั่วลิสงไปตากแดด          ชั้นวางถาดที่บรรจุถั่วลิสงแลวเขาหองอบแหง          ถั่วลิสง              เครื่องอบแหงแบบปมความรอน             ถั่วลิสงไปตากแดด          ชั้นวางถาดที่บรรจุถั่วลิสงแลวเขาหองอบแหง          ถั่วลิสง 
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 สถาบันวจัิยและพฒันา มหาวทิยาลยัราชภฏัรอยเอด็ ไดรวมจัดนทิรรศการ

นําเสนอผลงานวิจัยในงานการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเร่ืองขอมูลเชิง

พื้นที่ มหาวิทยาลัยกลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันพุธ ที่ 18 ธันวาคม 

62 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดย ผูชวยศาสตราจารย 

ดร.เฉลย ภูมิพันธุ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎรอยเอ็ด และนักวิจัย ผูชวย

ศาสตราจารย ดร.ชัญญรินทร  สมพร และ อาจารยนนทนันท  พลพันธ ไดรวม

การประชมุสมัมนาแลกเปลีย่นความคดิเห็นเชงิพืน้ทีม่หาวทิยาลยักลุมภาคตะวัน

ออกเฉียงเหนือ โดย พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมาธิการ

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา และคณะ สัมมนารับ

ฟงความคดิเห็นเกีย่วกบัขอมลูเชงิพืน้ท่ีในมหาวทิยาลยักลุมภาคตะวันออกเฉยีง

เหนอื เพือ่แลกเปลีย่นความคดิเหน็เกีย่วกบัภารกจิหนาทีข่องมหาวทิยาลยัแตละ

แหง ตลอดจนสภาพปญหาอปุสรรคและแนวทางการแกไข เพือ่ใหการดาํเนนิการ

ของสถาบนัอดุมศกึษาในภาพรวม มทิีศทางท่ีสอดคลองกบยทุธศาสตรชาติและ

แผนการปฏรูิปประเทศ ตลอดจนนโยบายในดานทีเ่กีย่วของ เปนแรงขับเคลือ่น

สําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจสัมคมและชุมชนในพื้นที่ใหมีความอยูดีมีสุข 

จากการพิจารณาของคณะกรรมมาธิการ เห็นวา เพื่อใหการศึกษาและรวบรวม

ขอมูลดานการอุดมศึกษาของประเทศในภาพรวมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

จึงกําหนดใหมีการเดินทางไปรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับขอมูลเชิงพื้นที่ 

ของมหาวิทยาลัยในแตละภูมิภาคและกรุงเทพฯ รวม 6 แหง ระหวางเดือน

ตุลาคม - ธันวาคม 2562 เพื่อรับทราบนโยบาย แนวทางการพัฒนาแผนและ

หลักสูตรการเรียนการสอนในระยะ 5 ป การดําเนินการตามพันธกิจของแตละ

มหาวิทยาลัย การสรางระบบธรรมมาภิบาลท่ีดี แนวทางการจัดการศึกษาตาง

ประเทศ ขอคิดเห็นและขอเสนออื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ ตลอดจนปญหาเกี่ยวกับ

การพัฒนาการอุดมศึกษาของประเทศ และการลงพื้นท่ีในคร้ังนี้ เปนคร้ังที่ 5 

แลว ของคณะกรรมาธิการ  ดังนั้น หนวยงานที่มีความรับผิดชอบดานวิชาการ

และการใชเทคโนโลยีในการศึกษาจะตองเขามาชวยผูประกอบการในพื้นท่ี 

ซ่ึงคณะกรรมาธิการฯ ก็จะใหการชวยเหลือในกลุมผูประกอบการรายยอย 

และเอสเอ็มอี รวมทั้งผูประกอบการชุมชนที่ผลิตสินคาโอท็อป ในเรื่องการให

¨Ñ´¹Ô·ÃÃÈ¡ÒÃ¹Ò àÊ¹Í¼Å§Ò¹ÇÔ¨ÑÂã¹§Ò¹¡ÒÃÊÑÁ¹ÒáÅ¡à»ÅÕèÂ¹
¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹àÃ×èÍ§¢ŒÍÁÙÅàªÔ§¾×é¹·Õè ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¡ÅØ‹ÁÀÒ¤µÐÇÑ¹ÍÍ¡à©ÕÂ§àË¹×Í
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ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯à¾×èÍ¾Ñ²¹Ò·ŒÍ§¶Ôè¹

 1. ระบบบริหารงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัยกับสังคม 

 2. นโยบายและยุทธศาสตร อววน. พ.ศ.2563 - 2570 

 ซึ่งประกอบดวย 4 Platform 16 โปรแกรม Platform 1) การพัฒนากาลังคนและสถาบันความรู เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศไปสูการ

เปนประเทศรายไดสูง Platform 2) เพื่อใหคนทุกชวงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถดารงชีวิตไดอยางมีความสุขและมีคุณคา และสามารถจัดการปญหาทาทายเรง

ดวนสาํคญัทางสงัคมของประเทศไดอยางเหมาะสม Platform 3) เพือ่พฒันาและยกระดบัความสามารถการแขงขนัของผูประกอบการในอตุสาหกรรมยทุธศาสตรดวย

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมดานจีโนมิกส Platform และ 4) เพื่อกระจายความเจริญและสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจสังคมทองถิ่น ดวยความรูและนวัตกรรม 

นอกจากนี้ยังสรางความเขาใจใหนักวิจัยสามารถเขียนโครงการวิจัยตามยุทธศาสตรเพื่อชุมชน สังคมทองถิ่น ตามยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาทองถิ่น

 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ไดจัดโครงการพัฒนานักวิจัยผานการสรางงานวิจัย

เพื่อชุมชน สังคมทองถิ่น ตามยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาทองถิ่น เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 

พ.ศ. 2562 ณ หองประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 พิธีเปดโครงการโดย

ผู ชวยศาสตราจารย ดร.เฉลย ภูมิพันธุ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด กลาวรายงานโครงการ 

โดยผูชวยศาสตราจารย ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา การบรรยายเกี่ยวกับ

นักวิจัยเชิงพ้ืนที่กับยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น โดยรองศาสตราจารย ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ 

รองอธิการบดีฝายวิจัยและวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูการ

ทํางานวิจัยเพื่อชุมชน สังคมทองถิ่น ตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาทองถิ่น 

โดยอาจารยดร.รัชดา คําจริง รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุตรดิตถ  วัตถุประสงค เพื่อสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการสรางงานวิจัยเพื่อชุมชน 

สงัคมทองถิน่ ตามยทุธศาสตรมหาวิทยาลยัราชภฏัเพ่ือพฒันาทองถิน่ เพือ่พฒันานกัวจัิยใหสามารถ

ทาํงานวจัิยทีต่อบโจทยความตองการของพืน้ทีแ่ละสามารถพฒันางานวจัิยไปใชประโยชนกบัชมุชน 

ทองถิน่เพือ่ใหมหาวิทยาลยัราชภฏัรอยเอด็ไดแนวทางในการพฒันามหาวิทยาลยัสูการเปนสถาบัน

อุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางเปนรูปธรรม โดยมีองคความรู 

 1. ระบบบริหารงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัยกับสังคม  1. ระบบบริหารงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัยกับสังคม 
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ºÙÃ³Ò¡ÒÃÀÒ¤ »ÃÐ¨Ò »‚§º»ÃÐÁÒ³ 2564

 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ไดรวมโครงการสัมมนาเครือขาย

องคกรการเรียนรูเพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา Mini_UKM 22 ณ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏอุบลราชธานี ระหวางวันที่ 16-17 ธันวาคม 2562 และมีสมาชิกเครือขาย จํานวนทั้งสิ้น 

6 สถาบัน ไดแก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยนครพนม 

มหาวิทยาลยัเทคโนสรุนารี มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ และมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 

มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันอุดมศึกษา และไดมีการดําเนิน

กิจกรรมรวมกันอยางตอเนื่อง โดยหมุนเวียนมหาวิทยาลัยในการจัดโครงการสัมมนาเครือ

ขาย ซ่ึงคร้ังที่ 22 มหาวิทยาลัยเครือขายไดมอบหมายให มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

เปนผูดําเนินจัดโครงการสัมมนาเครือขายองคกรการเรียนรูเพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน

การศึกษา (Mini_UKM) คร้ังที่ 22 เพื่อเปนเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็น 

ประสบการณตามหวัขอแลกเปลีย่นเรียนรู ตลอดจนการเรียนรูจากวทิยากรผูทรงคณุวฒิุและ

พัฒนาความรวมมือเครือขายการจัดการเรียนรูระหวางสถาบันอุดมศึกษา

»ÃÐªØÁ»ÃÖ¡ÉÒËÒÃ×ÍàÃ×èÍ§¡ÒÃÂ×è¹¢ŒÍàÊ¹Íá¼¹

พัฒนาความรวมมือเครือขายการจัดการเรียนรูระหวางสถาบันอุดมศึกษา

»ÃÐªØÁ»ÃÖ¡ÉÒËÒÃ×ÍàÃ×èÍ§¡ÒÃÂ×è¹¢ŒÍàÊ¹Íá¼¹

 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ไดรวมประชุมปรึกษาหารือเร่ือง การยื่นขอเสนอแผนบูรณาการภาค ประจําปงบประมาณ 2564 

ดวยการจดัสรรงบประมาณของรัฐบาลมุงเนนการพฒันาแบบบรูณาการ รวมกบัมหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม มหาวทิยาลยัราชภฏัรอยเอด็ มหาวทิยาลยัราชภฏั

ชยัภมู ิ มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย มหาวทิยาลยัราชภฏัอดุรธาน ีมหาวทิยาลยัราชภฏัสริุนทร มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร เมือ่วนัท่ี 16 ตุลาคม 2562 ณ หองประชมุวิบลูย-

ยุพินเลาหพงศชนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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สถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ไดประชุมชี้แจง

การกําหนดพื้นที่เปาหมายโครงการตามแผน

ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาทองถิ่น 

ยุทธศาสตรที่ 1 ใน วันจันทร ที่ 25 พฤศจิกายน 

2562 เวลา 13.00 น. ณ หองประชุมสถาบันวิจัย

และพัฒนา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด

ประชุม “การขับเคลื่อนแผนการวิจัย 

การยกระดับศักยภาพทองเที่ยวโดยชุมชนเชิง

สรางสรรคเพื่อพัฒนาพื้นที่บนฐานอัตลักษณ

ทองถิ่น เครื่อขายมหาวิทยาลัยราชภัฏและภาคี” 

วันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2562 ณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

พิธีบําเพ็ญกุศล เนื่องในวันคลายวันสวรรคต

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

11 ตุลาคม 2562

 สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดรวมแสดงความยินดีกับ 

ศาสตราจารยพิเศษ นายแพทยสมพร โพธินาม ซึ่งไดรับ

พระบรมราชโองการโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้ง

ใหดํารงตําแหนง นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

ตั้งแตวันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2562

»ÃÐÁÇÅÀÒ¾¢‹ÒÇ
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