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จุลสารวิจัยบริการถายทอดเทคโนโลยี (The Pamphlet of Research, Services, and Technology Transfer) ปที่ 5
ฉบับที่ 3 (ประจําเดือนเมษายน - มิถุนายน 2563) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด จัดพิมพเพื่อเปนสื่อกลางใน
การเผยแพรความรูแ ละวิทยาการตาง ๆ ในรูปแบบของจุลสาร มีวตั ถุประสงคเพือ่ เผยแพรผลงานวิจยั กิจกรรมตาง ๆ ของสถาบันวิจยั
และพัฒนา ซึ่งการพัฒนาดานการวิจัยและการบริการวิชาการถือเปนพันธกิจหลักที่ทางสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รอยเอ็ดไดมีการขับเคลื่อนใหเกิดการพัฒนาดานงานวิจัย การบริการวิชาการ และการถายทอดเทคโนโลยีของนักวิจัยไปสูชุมชน
ทองถิ่น ประเทศชาติตอไป
จุลสารฉบับนี้ ไดนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับการพัฒนางานวิจัยไปสูการพัฒนาชุมชนทองถิ่นใหเกิดการเปลี่ยนแปลงหลากหลายรูป
แบบ พรอมทั้งนําเสนอผลงานวิจัยและกิจกรรมตาง ๆ ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาไดดําเนินการที่ผานมา เพื่อนําเสนอขอมูลและการ
ประชาสัมพันธเผยแพรผลงานออกสูชุมชนและสาธารณะตอไป
สุดทายนี้ หากทานผูอานมีคําแนะนําเกี่ยวกับจุลสารวิจัยบริการถายทอดเทคโนโลยี (The Pamphlet of Research, Services,
and Technology Transfer) กรุณาสงคําแนะนําของทานมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด เพื่อจะไดนําคํา
แนะนําของทานไปปรับปรุงแกไขเนื้อหาของจุลสาร ในฉบับตอไป

ÊÒÃºÑÞ
1. โครงการการพัฒนางานวิจัยและผลงานตีพิมพเพื่อพัฒนาทองถิ่น

3

2. ขาวประชาสัมพันธ

3

3. ผลงานวิจัยสูการใชประโยชน

4

- ระบบการผลิตกระบือและการจัดการโซอุปทานของกระบือในตําบลทามวง
อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด เพื่อการใชประโยชนและการอนุรักษอยางยั่งยืน
- การเพิ่มประสิทธิภาพและลดตนทุนการผลิตขาวหอมมะลิของกลุมเกษตรกรทํานาอินทรีย
อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด
4. ความรวมมือกับสถาบันการศึกษา

5

5. กิจกรรมเดน

6

- โครงการเครือขายการเรียนรูดานสิ่งแวดลอมเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนทองถิ่นอยางยั่งยืน
6. ประมวลภาพขาว

กองบรรณาธิการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

: ผูชวยศาสตราจารย ดร.เฉลย ภูมิพันธุ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
อาจารย ดร.การุณ พงศศาสตร รองอธิการบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ
: ศาสตราจารย ดร.อนันต พลธานี ดร.ตวง อันทะไชย รองศาสตราจารย ดร.พชรวิทย จันทรศิริสิร
ดร.รณวริริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล
: รองศาสตราจารย ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
: รองศาสตราจารย ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชาญณรงค วิเศษสัตย ผูชวยศาสตราจารยนิธินาถ อุดมสันต
ผูชวยศาสตราจารยบุญชวง ศรีธรราษฏร ผูชวยศาสตราจารยสุภิมล บุญพอก
: รองศาสตราจารย ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชาญณรงค วิเศษสัตย ผูชวยศาสตราจารยสุภิมล บุญพอก
นางสาวลัดดา คุณหงส นางยุพเศน ประทีป ณ ถลาง นางสาวพรทิวา สารจันทร นางสาวณิชากมล ศรีอาราม
นายประจิตร ประเสริฐสังข นางสาวแพรวนภา เกี้ยงเกา นายวัชรกร เนตรถาวร

ที่ปรึกษา
ควบคุมการผลิต
บรรณาธิการ
ผูผลิต
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เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏรอยเอ็ด ไดจัดโครงการการพัฒนางานวิจัยและผลงานตีพิมพ
เพื่อพัฒนาทองถิ่น ณ หองประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80
พรรษาฯมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด มีวตั ถุประสงคเพือ่ พัฒนานักวิจยั ให
สามารถทํางานวิจยั เพือ่ พัฒนาทองถิน่ และสามารถขอทุนจากแหลงทุนได
มากขึน้ เพือ่ พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ดใหมี
ผลงานตีพิมพในระดับชาติและนานาชาติสูงขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การเรียนการสอน และการวิจยั เพือ่ พัฒนาทองถิน่ รวมทัง้ พัฒนาศักยภาพ
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ในการจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ ทันสมัยมากขึ้น โดยมี ผูบริหาร
อาจารย นักวิจัย บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ที่เขารวมโครงการ
จํานวน 20 คน และเขารวมแบบออนไลน โดยผานระบบประชุมทางไกล
(Zoom meeting) จํานวน 60 คน เขารับการอบรม และไดรบั เกียรติอยาง
สูงยิ่งจาก ศาสตราจารย ดร.อลงกลด แทนออมทอง ผูทรงคุณวุฒิดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแกน และรองศาสตราจารย
ดร.ประสาท เนืองเฉลิม ผูท รงคุณวุฒดิ า นมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปนวิทยากร

- ขอเชิญเขารวมงาน “มหกรรมงานวิจัยแหงชาติ 2563” (Thailand Research Expo 2020) ครั้งที่ 15 ขึ้น ระหวางวันที่ 2 – 6 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรม
เช็นทาราแกรนดและบางกอกคอนเวนชันเช็นเตอร เช็นทรัลเวิลด กรุงเทพฯ
- ประชาสัมพันธการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6 ราชภักดิ์ : สืบสานศาสตรพระราชา สูการพัฒนทองถิ่นที่ยั่งยืน” จัดการ
นําเสนอผลงานวิชาการผานออนไลน ระหวางวันที่ 17-18 สิงหาคม 2563
- ขอเชิญเขารวมหลักสูตร “การบริหารจัดการงานวิจัยสูเปาหมายและผลสัมฤทธิ์” รุนที่2 ระหวางวันที่ 25 - 27 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมปทุมวัน
ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ สามารถลงทะเบียนออลไลนที่ WWW.knit.or.th/web/ok3r2 โทร 021267632-34 ตอ 110
- ขอเชิญรวมประชุมวิชาการนานาชาติป 2563 The 11th TCU INTERNATIONAL E-LEARNING CONFERENCE 2020 DISRUPTIVE ECOLOGY:
NEW NORMAL OF EDUCATION IN POST COVID-19 ลงทะเบียนไดที่ https:/iec2020.thaicybebu.go.th
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ระบบการผลิตกระบือและการจัดการโซอปุ ทานของกระบือในตําบลทามวง อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด เพือ่ การใชประโยชนและการอนุรกั ษอยางยัง่ ยืน
ผูชวยศาสตราจารย ดร.คูขวัญ จุลละนันทน อาจารยกองเกียรติ สุขเกษม

แหลงนํ้าสาธารณะสําหรับกระบือบานดอนหาด

คอกกระบือ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระบบการผลิตกระบือและการจัดการ
โซอุปทานของกระบือในตําบลทามวง อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด เพื่อการใช
ประโยชนและการอนุรักษอยางยั่งยืน กลุมตัวอยางประชากร คือ เกษตรกรผูเลี้ยง
กระบือในตําบลทามวง อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด จํานวน 28 ราย เก็บรวบรวม
ขอมูลโดยวิธกี ารสัมภาษณและวิเคราะหขอ มูล ซึง่ เกษตรกรสวนใหญรอ ยละ 89.29
จะเลีย้ งกระบือทัง้ หมดดวยตัวเอง ซึง่ มีคอกกระบืออยูบ ริเวณเดียวกันกับทีอ่ ยูอ าศัย
(รอยละ 75.00) วิธีการเลี้ยงกระบือเปนการเลี้ยงแบบปลอยในพื้นที่สาธารณะ และ
ขังคอกตอนกลางคืน (รอยละ 89.29) สวนใหญรอยละ 55.26 ปลอยกระบือแทะ
เล็มหญาตามธรรมชาติอยางเดียว เกษตรกรทัง้ หมดไมมกี ารใหอาหารขน และรอย
ละ 96.43 ไมมีการเสริม แรธาตุสําหรับกระบือ รอยละ 53.57 ใชกระบือพอพันธุที่
มีอยูภายในฝูงในการผสมพันธุ โดยสวนใหญเปนพันธุกระบือมีมาแตดั้งเดิม (รอย
ละ 60.71) เกษตรกรสวนใหญรอ ยละ 75.00 มีการฉีดวัคซีนปองกันโรคทุกตัว และ
มีการถายพยาธิใหกับกระบือ (รอยละ 67.86) โดยรับบริการจากเจาหนาที่ปศุสัตว
อําเภอเสลภูมิ การจําหนายกระบือสวนใหญ คือ พอคาที่มารับซื้อที่ฟารม (รอยละ
35.72) และตองหาคนรับซื้อกระบือเอง (รอยละ 32.14) โดยมีวิธีการขายกระบือ
แบบเหมาตัว (รอยละ 60.72) และชั่งนํ้าหนัก (รอยละ 39.28) และไดรับเงินสด
ทันที (รอยละ 53.57) อยางไรก็ตามเกษตรกรสวนใหญรอยละ 85.71 ไมมีปญหา

สภาพพื้นที่การเลี้ยงกระบือ

และอุปสรรคในการเลี้ยงกระบือ และมีเพียงสวนนอยรอยละ 14.28 มีปญหาและ
อุปสรรคในการเลีย้ งกระบือ ไดแก ไมมคี วามรูใ นการเลีย้ งกระบือถูกตองตามหลัก
วิชาการ ขาดแหลงเงินทุนเพื่อกูยืม และไมมีแหลงจําหนายกระบือ กระบวนการ
จัดการโซอุปทานเริ่มจากการผลิตลูกกระบือตนนํ้า ซึ่งดําเนินการโดยเกษตรกร
รายยอย ผานกระบวนการรวบรวมโดยพอคาทองถิ่นที่เขาไปซื้อกระบือจากฟารม
เกษตรกรโดยตรง รวบรวมและนําโคเขาไปจําหนายตอในตลาดนัดโคกระบือ ซึ่ง
จะมีพอ คาเขามาดําเนินการซือ้ ไปตามวัตถุประสงคตา ง ๆ กัน หากเปนกระบือขนาด
เล็กอาจนําไปขุนตอกอนสงใหพอคาในธุรกิจโรงฆาและชําแหละ ถาเปนโคขนาด
ใหญ เหมาะสมทีจ่ ะนําไปแปรสภาพจําหนายเปนเนือ้ จะสงไปยังพอคาทีท่ าํ ธุรกิจโรง
ฆาสัตวโดยตรง หลังจากนั้น พอคาที่ทําธุรกิจโรงฆาจะสงเนื้อโคไปยังตลาดสดทาง
ภาคเหนือและหรือจําหนายโดยตรงใหผูบริโภค กระบือบางสวนจะถูกขายไปในยัง
ตลาดชายแดนใหกับผูบริโภคในตางประเทศ ทั้งนี้ กระบวนการจัดการโซอุปทาน
ของธุรกิจที่เกี่ยวของจะอยูในลักษณะของการกระทําตามหนาที่ ขาดการวางแผน
(plan) เพื่อใหเกิดผลตอบแทนสูงสุด เนื่องจากความตองการการบริโภคในพื้นที่มี
คอนขางนอย ระบบลอจิสติกสอยูในลักษณะตางคนตางทํา ขาดการวางแผนรวม
กัน และไมมีเปาหมายที่เดนชัด เหลานี้เปนสาเหตุใหเกษตรกรตนนํ้าขาดแรงจูงใน
ใจการพัฒนาการเลี้ยง

การเพิ่มประสิทธิภาพและลดตนทุนการผลิตขาวหอมมะลิของกลุมเกษตรกรทํานาอินทรีย อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด
อาจารยชินานาตย ไกรนารถ
การศึกษาการเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตขาวหอมมะลิของกลุม เกษตรกรทํานา
อินทรีย อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด วางแผนการทดลองแบบ Factoril in
RCBD จํานวน 3 ปจจัย ปจจัยที่ 1 สภาพพื้นที่แปลงนาอินทรีย 2 ระดับ คือ (1)
แปลงนาที่ผานการทํานาในระยะปรับเปลี่ยน(2) แปลงนาที่ผานการทํานาในระยะ
มาตรฐาน ปจจัยที่ 2 วิธีการเตรียมดิน 4 ระดับ (1) ไถกลบตอซังและฟางขาว (2)
ไถกลบตอซังและฟางขาว + ปุยอินทรีย 200 กก./ไร (3) ไถกลบตอซังและฟางขาว
+ปลูกปอเทืองไถกลบ + ปุยอินทรีย 150 กก./ไร (4) ไถกลบตอซังและฟางขาว
+ปลูกปอเทืองไถกลบ + ปุยอินทรีย 100 กก./ไร ปจจัยที่ 3 วิธีการปลูก 4 ระดับ
คือ (1) การทํานาหยอดดวยมือ (2) การทํานาหยอดดวยเครื่องหยอดเมล็ด (3)

การทํานาดํา (4) การทํานาหวาน เก็บรวบรวมขอมูลการเจริญเติบโตและผลผลิต
ทําการวิเคราะหความแปรปรวนของขอมูลตามแผนการทดลองแบบ factorial in
RCBD และเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยโดยวิธี DMRT ผลการทดลอง
พบวามีความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญยิ่ง การปลูกขาวหอมมะลิ 105 ใน
แปลงนาอินทรียมาตรฐานที่มีการเตรียมดินโดยการ ไถกลบตอซัง และ ฟางขาว
รวมกับการปลูกปอเทืองไถกลบ และใสปุยอินทรียอัตรา 100 กก./ไร และทําการ
ปลูกโดยวิธกี ารปกดํา มีผลทําใหตน ขาวมีความสูง นํา้ หนักแหงทัง้ ตนในชวงกําเนิด
ชอดอกและออกดอก ดัชนีเก็บเกีย่ ว นํา้ หนักเมล็ดตอรวง ผลผลิตมากกวาการปลูก
ในนาอินทรียระยะปรับเปลี่ยน

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบตนทุนผลตอบแทนขาวอินทรียและขาวทั่วไป
รายการ
ตนทุนรวม
ตนทุนผันแปร
ตนทุนคงที่
ผลผลิต
ราคา
รายไดสุทธิ

อินทรีย
2,934.53
2,356.84
577.69
431.79
9.41
1,128.61

2550/2551

ทั่วไป
2,628.00
2,092.76
535.24
417.61
8.13
767.17

อินทรีย
3,032.63
2,445.70
586.93
440.15
11.80
2,161.14

2551/2552

ทั่วไป
3,299.08
2,746.75
552.33
540.94
8.83
1,477.42

อินทรีย
3,294.35
2,382.00
912.35
480.15
15.75
4,268.01

2552/2553

ทั่วไป
3,993.50
3,147.5
846.00
531.96
14.30
4,042.53

¡Ô¨¡ÃÃÁà´‹¹
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เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏรอยเอ็ด โดย รองศาสตราจารย ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห ผูอํานวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชาญณรงค วิเศษสัตย
รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และผูชวยศาสตราจารยสุภิมล
บุญพอก ไดเขารวมประชุมหารือการจัดทําขอเสนอโครงการเพื่อขอรับ
ทุน ตามประกาศรับขอเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรม หนวยบริหาร
และจัดการทุนวิจัยดานการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) เพื่อสนุบสนุนการ

วิจัยและการสรางนวัตกรรมของสถาบันอุดมศึกษา/มหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู
ในพื้นที่ใหตอบสนองการแกปญหาดานเศรษฐกิจและอาชีพในพื้นที่อยาง
เรงดวนเพื่อรองรัยสถานการณการแพรระบาดของไวรัส COVID-19
ตาม OKR ของโปรแกรมที่ 17 การแกไขปญหาวิกฤติของประเทศ โดยมี
ขอกําหนดใหตอ งมีความรวมมือตัง้ แต 2 สถาบันขึน้ ไป และตองเปนจังหวัด
ที่อยูภายใตกลุมจังหวัดเดียวกัน ณ หองประชุม SC3 คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏรอยเอ็ด โดยผูชวยศาสตราจารย ดร.ชาญณรงค วิเศษสัตย
รองผู  อํ า นวยการสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา และผู  ช  ว ยศาสตราจารย
ดร.สุรพงษ แสงเรณู ไดเขารวมประชุมการยกระดับผลิตภัณฑทางการทอง

เทีย่ วโดยชุมชนทีเ่ ปนมิตรตอสิง่ แวดลอมสูก ารขับเคลือ่ นเศรษฐกิจฐานราก
การแลกเปลี่ยนเรียนรูระบบกลไกการทํางานรวมกันในระดับภาคีเครือ
ขายกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉลียงเหนือตอนบน ณ
หองประชุม 206 ตึก 1 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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โครงการเครือขายการเรียนรูดานสิ่งแวดลอมเพื่อบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนทองถิ่นอยางยั่งยืน

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ไดจัดโครงการ
เครือขายการเรียนรูดานสิ่งแวดลอมเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ของชุมชนทองถิ่นอยางยั่งยืน กิจกรรมที่ 2 การยกระดับบุคลากรผูรับผิด
ชอบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของชุมชนทองถิ่น
และสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดรอยเอ็ด กิจกรรม 2.1 การอบรมเชิงปฏิบัติ
การการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ของชุมชนทอง
ถิ่นและสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดรอยเอ็ด “ดานการบริหารจัดการขยะ” รุน
ที่ 1 กลุมประชาชนและเจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่จังหวัด
รอยเอ็ด สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนทองถิ่นในพื้นที่จังหวัดรอยเอ็ด จํานวน
12 ชุมชน ในพื้นที่จังหวัดรอยเอ็ด ระหวางวันที่ 16-30 มิถุนายน 2563 เพื่อ
ใหเจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นและประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัด

รอยเอ็ดนําเอาองคความรูและเทคนิควิธีที่ไดรับไปใชในการยกระดับในการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของชุมชนทองถิ่น เพื่อ
สรางความยัง่ ยืนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมของ
ชุมชนทองถิน่ สงผลใหสามารถจัดการและลดผลกระทบทางสิง่ แวดลอมทีเ่ กิด
ขึ้นกับชุมชน และเพื่อใหชุมชนทองถิ่นในพื้นที่จังหวัดรอยเอ็ดมีการจัดการ
ความรู และสรางแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมของชุมชนทองถิ่นอยางยั่งยืน ผูเขารวมโครงการ ประกอบดวย
ผูบริหาร เจาหนาที่ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ประชาชนในพื้นที่จังหวัด
รอยเอ็ด จํานวน 335 คน คิดเปนรอยละ 93.06 เขารับการฝกอบรมยกระดับ
ความรูแ ละทักษะ ดานการบริหารจัดการขยะ รอยละ 65 ระดับความพึงพอใจ
ตอการจัดโครงการ รอยละ 84 และมีเครือขายความรวมมือในการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน จํานวน 12 แหง
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วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 อาจารย ดร.การุณ พงศศาสตร รอง
อธิการบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ได
เปนคณะกรรมการคัดสรรหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง “อยูเย็น เปนสุข”
กิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเดน และคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอยาง
ประจําป 2563 ระดับจังหวัด ณ บานแคน หมูที่ 2 ตําบลแคนใหญ อําเภอ
เมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ดโดยจะพิจารณาประเภทหมูบ า นเศรษฐกิจพอ
เพียง “อยูเย็น เปนสุข” ดีเดน 1 รางวัล กิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเดน และ
คัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอยาง ประจําป 2563 ระดับจังหวัด
โดยมีนางนวลจันทร ศรีมงคล พัฒนาการจังหวัดรอยเอ็ด เปนกรรมการ
และเลขานุการ ออกคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเดนและคัดเลือกครัว
เรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอยาง ประจําป 2563 ณ บานแคน หมูที่ 2 ตําบล
แคนใหญ อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด การคัดสรรกิจกรรมพัฒนา
ชุมชนดีเดน และคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอยาง ไดมีการนํา
เสนอผลการดําเนินงานแตละกิจกรรมและรวมตอบขอซักถาม ใหขอมูล
เพิ่มเติม ดูงานตามฐานเรียนรูที่เตรียมไวโดยผูนําชุมชน ผูนํา อช.ชาย/
หญิง ประธานกลุม คณะกรรมการกลุม ครัวเรือนสัมมาชีพดีเดน ซึ่งเปน
ตัวแทนในโซนที่ 1 ซึ่งประกอบดวย

1.ประเภทหมูบ า นเศรษฐกิจพอเพียง “อยูเ ย็น เปนสุข” บานแคน หมู
ที่ 2 ตําบลแคนใหญ อําเภอเมืองรอยเอ็ด
2. ประเภทผูนํา อช. ชาย ไดแก นายบุญสิน อินทรธรรมมา ผูนํา
อช. ตําบลอุมเมา อําเภอธวัชบุรี หญิง ไดแก นางประมวล ชมภูวิเศษ ผูนํา
อช. ตําบลบานเขือง อําเภอเชียงขวัญ
3.ประเภทกลุม /องคกรชุมชนเปนแกนหลักสําคัญในการพัฒนาชุมชน
ไดแก กลุม ธูปกานใหญสมุนไพรไลยงุ หมูท ี่ 2 ต.แคนใหญ อ.เมืองรอยเอ็ด
4.ประเภทศูนยประสานงานองคการชุมชน ระดับตําบล (ศอช.ต.) ดี
เดน ไดแก ศอช. ต.แคนใหญ อ.เมืองรอยเอ็ด
5.ประเภทครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอยาง ไดแก นางสํารวย โพธิ
สมบูรณ บานบึงโดน หมูที่ 9 ต.แสนชาติ อ.จังหาร เพื่อเขารับพระราชทาน
โลรางวัลเพื่อเชิดชูเกียรติรวมทั้งเขาเฝาทูลละอองพระบาท สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สวนประเภท ผูนํา อช. ชาย/หญิง ประเภทกลุมองคกรชุมชนแกนหลัก
สําคัญในการพัฒนาหมูบาน และ ศอช.ต. ดีเดน ที่ชนะเลิศเขารับโลรางวัล
สิงหทอง ในสวนของครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอยางในระดับจังหวัดเขา
คัดเลือกในระดับภาคตอไป
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เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ผูชวยศาสตราจารย
ดร.ชาญณรงค วิเศษสัตย รองผูอ าํ นวยการสถาบันวิจยั
และพัฒนา ไดเปนวิทยากรอบรมพัฒนาครูการจัดการ
เรียนรูแ บบบูรณาการโดยโครงงานตามโครงการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ ณ โรงเรียนบานหนองเมือง
กลาง อําเภอกุดชุมจังหวัดยโสธร บริการวิชาการ
สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด

สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ร อ ยเอ็ ด
ประชุ ม คณะกรรมการบริ ก าร
วิ ช าการ ผ า นระบบออนไลน
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาประชุมออนไลน วางแผนการ
ดําเนินงานขอขอมูลสถานประกอบการ อาทิเชน จํานวน
รานตัดผม จํานวนรานอาหาร จํานวนหางสรรพสินคา
ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ดไดรับมอบหมายใหสํารวจ
สถานประกอบการในจังหวัดรอยเอ็ดและจังหวัดยโสธร
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563

มื่ อ วั น ที่ 4-6 มิ ถุ น ายน 2563 รองศาสตราจารย
ดร.ศั ก ดิ์ ศ รี สื บ สิ ง ห ผู  อํ า นวยการสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชาญณรงค วิเศษสัตย รองผูอํานวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรพงษ แสงเรณู
ผูชวยศาสตราจารย ลลิตา พิมพทา เขารวมอบรมโครงการฝกอบรม
หลักสูตร การเรียนขอเสนอโครงการวิจัยที่สอดคลองกับการวิจัยและ
นวัตกรรมในมิติใหม ระหวาง โดยศาสตราจารยสิริฤกษ ทรงศิวิไล
เลขาธิการคณะกรรมการวิจยั แหงชาติ ทําหนาที่ ผูอ าํ นวยการสํานักงาน
การวิจัยแหงชาติ และวิทยากรคุณภาพอีกมากมาย

