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สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด

บรรณาธิการแถลง

จุลสารวิจัยบริการถ่ายทอดเทคโนโลยี (The Pamphlet of Research, Services, and Technology Transfer) ปีที่ 6 ฉบับที่ 3
(ประจำาเดือนเมษายน – มิถุนายน 2564) สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดพิมพ์เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่
ความรู้และวิทยาการต่าง ๆ ในรูปแบบของจุลสาร มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย กิจกรรมต่าง ๆ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา
ซึ่งการพัฒนาด้านการวิจัยและการบริการวิชาการถือเป็นพันธกิจหลักที่ทางสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้มี
การขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาด้านงานวิจยั การบริการวิชาการ และการถ่ายทอดเทคโนโลยีของนักวิจยั ไปสูช่ มุ ชนท้องถิน่ ประเทศชาติตอ่ ไป
จุลสารฉบับนี้ ไดนาํ เสนอขอมูลเกีย่ วกับการพัฒนางานวิจยั ไปสูก่ ารพัฒนาชุมชนทองถิน่ ใหเกิดการเปลีย่ นแปลงหลากหลาย
รูปแบบ พรอมทั้งนําเสนอผลงานวิจัยและกิจกรรมต่าง ๆ ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ดำาเนินการที่ผ่านมา เพื่อนำาเสนอข้อมูลและ
การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานออกสู่ชุมชนและสาธารณะต่อไป
สุดทายนี้ หากท่านผูอ่านมีคําแนะนําเกี่ยวกับจุลสารวิจัยบริการถ่ายทอดเทคโนโลยี (The Pamphlet of Research,
Services, and Technology Transfer) กรุณาส่งคำาแนะนำาของท่านมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่อจะได้
นำาคำาแนะนำาของท่านไปปรับปรุงแก้ ไขเนื้อหาของจุลสาร ในฉบับต่อไป
บรรณาธิการ

สารบัญ

หนา
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2. ข่าวประชาสัมพันธ
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3. ผลงานวิจัยสู่การใชประโยชน
- การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและพัฒนาแผนที่การท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดรอยเอ็ด
- กายวิภาคศาสตรและความหลากหลายของพืชสมุนไพรในภูแม่นางม่อนและพื้นที่ ใกลเคียง จังหวัดมุกดาหาร
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4. กิจกรรมเด่น
- โครงการบริการวิชาการแก่ทองถิ่นและสังคม ประจําปงบประมาณ 2564
- โครงการพัฒนานักวิจัยเชิงพื้นที่
- โครงการพัฒนางานวิจัยสู่การพัฒนาชุมชน
- มอบโล่รางวัลการประกวดหนังสืออิเล็กทรอนิกสมาตรฐาน
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5. ประมวลภาพข่าว
- การเตรียมความพรอมในการจัดทําบันทึกขอตกลงทางวิชาการ ระหว่าง เทศบาลตําบลท่าม่วง เทศบาลตําบลมะอึ
- ลงพื้นที่ โครงการพัฒนาหมู่บานเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจําป 2564
- ประชุมสมัยสามัญสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 1(22)/2564
- ร่วมหารือแนวทางความร่วมมือและกําหนดวันจัดกิจกรรม SWOT เทศบาลตําบลเกาะแกว
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กองบรรณาธิการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ : ผูชวยศาสตราจารย ดร.เฉลย ภูมิพันธุ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
อาจารย ดร.การุณ พงศศาสตร รองอธิการบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ
ที่ปรึกษา
: ศาสตราจารย ดร.อนันต พลธานี, ดร.ตวง อันทะไชย, ผูชวยศาสตราจารย กร.พชรวิทย จันทรศิริสิร, ดร.รณวริริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล
ควบคุมการผลิต : รองศาสตราจารย ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
บรรณาธิการ
: รองศาสตราจารย ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห, ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชาญณรงค วิเศษสัตย, ผูชวยศาสตราจารยนิธินาถ อุดมสันต,
ผูชวยศาสตราจารยบุญชวง ศรีธรราษฏร, ผูชวยศาสตราจารยสุภิมล บุญพอก
ผูผลิต
: รองศาสตราจารย ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห, ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชาญณรงค วิเศษสัตย, ผูชวยศาสตราจารยสุภิมล บุญพอก,
นางสาวณิชากมล ศรีอาราม, นางยุพเรศน ประทีป ณ ถลาง, นางสาวพรทิวา สารจันทร, นายประจิตร ประเสริฐสังข,
นางสาวลัดดา คุณหงส และ นายวัชรกร เนตรถาวร
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กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ าร U2T HACKATHON 2021
เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ไดดําเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสูต่ าํ บล สรางรากแกวใหประเทศ) กิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร U2T HACKATHON 2021
โดย ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมพิ นั ธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปดกิจกรรม และท่านอาจารย์ ดร.อานนท์ คำาวรณ์
และ นายวัชรพล ขำาคมเขตร์์ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร กิจกรรมนีม้ วี ตั ถุประสงคเพ�อพัฒนาทักษะแก่ผู ไดรบั การจางงาน ภายใต
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล (มหาวิทยาลัยสูต่ าํ บล สรางรากแกวใหประเทศ) ใหสามารถเขาใจปญหา คิดวิเคราะห และระดมความคิด
สรางสรรคผา่ นกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ทีม่ ีโจทย์หรือความต้องการในพืน้ ทีเ่ ป็นศูนย์กลางหรือเปาหมาย (Problem-based Learning)
พัฒนาแนวทางแก้ปญหาเชิงนวัตกรรมผ่านกิจกรรมการแข่งขันแฮกกาธอน (Hackathon) ไม่น้อยกว่า 40 แนวทาง/นวัตกรรม ของสถาบันอุดมศึกษา
เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการบูรณาการความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับชุมชนในพื้นที่ทำางาน
ประสานและร่วมงานกับจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และหน�วยงานอื่น ภายใต้ โจทย์ “แนวทางแกปญ
 หา (Solution) ขับเคล�อนเศรษฐกิจฐานราก”
และเพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าร่วมการแข่งขันแฮกกาธอน (Hackathon) ของสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยแบ่ง
การจัดอบรมออกเป็น on-site และ on-line ณ ประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ขาวประชาสัมพันธ

• ประชาสัมพันธเชิญชวนส่งผลงานเขาร่วมนําเสนอกิจกรรม Thailand Research Expo Symposium 2021 ในงาน “มหกรรมงานวิจยั
แห่งชาติ 2564” (Thailand Research Expo 2021) ครั้งที่ 16 จากเดิมระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2564 เลื่อนการจัดงานออกไปเป็นระหว่าง
วันที่ 5 - 9 สิงหาคม 2564 ณ โรงแรมเช็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เช็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ผู้สนใจสามารถส่งผลงานได้ที่
researchexpo.nrct.go.th
• ประชาสัมพันธการเปดรับขอเสนอโครงการวิจัยร่วมภายใตความร่วมมือดานอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจําป
พ.ศ. 2565-2566 ระหว่างวันที่ 24 พฤษภาคม – 30 กรกฎาคม 2564 เอกสารประกอบการสมัครได้ที่ https://bit.ly/3b8Z3Ro โทร. 026105423
• ขอเรียนเชิญเขาร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการดานการศึกษาโครงการ Education NEXT Forum 2021 ระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม 2564
ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ห้องวายุภักษ์ 4 ชั้น 4 โรงแรมเช็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเช็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ รายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 026617750 ต่อ 221, 222 และ 223
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บริการถ
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ผลงานวิจัยสูการใชประโยชน

การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและพัฒนาแผนที่การทองเที่ยวแหลงเรียนรู
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดรอยเอ็ด

ผูชวยศาสตราจารย ดร.นฤมล แสงพรหม, ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมประสงค เสนารัตน, ผูชวยศาสตราจารย ดร.เบญจมาภรณ เสนารัตน
ผลการวิจัย พบว่า 1. แรงจูงใจและกระบวนการดําเนินงานพัฒนาแหล่งเรียนรูตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเกิดจากปญหาเศรษฐกิจ สุขภาพ การหาวิธี
การแกปญหาที่เกิดขึ้นในชีวิต และมีที่ดินจำานวนมากที่ ไม่สามารถใช้ประโยชน์ ได้ จึงทำาให้หาวิธีการแก้ปญหา นำามาสู่การแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ จากการอ่านหนังสือ
ดูโทรทัศน์ ได้รับความรู้จากหน�วยงาน และการเข้ารับการอบรม นำาความรู้ที่ ได้มาปฏิบัติด้วยความอดทน จนประสบความสำาเร็จเป็นศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านสำาหรับให้ผู้ที่สนใจ
เข้าไปศึกษาหาความรู้ ซึ่งการที่จะประสบความสำาเร็จได้นั้น มีปจจัยในเรื่องการมีความเชื่อและศรัทธาเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความรู้ ในปรัชญา หลักการ การปฏิบัติ
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริง นำาความรู้ที่ ได้จากหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ กับการประกอบอาชีพของตน รวมถึงถ่ายทอดให้กับบุคคลอื่น ๆ ในชุมชน และ
ขายเครือข่ายให้เกิดการเรียนรู้กับบุคคลอื่น ๆ ในประเทศต่อไป 2. ศึกษาและรวบรวมแหล่งเรียนรูตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดรอยเอ็ด จํานวน 5 ศูนย ดังนี้

1) ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน นายแสวง มะโนลัย เป็นแหล่งเรียนรู้การเกษตรผสมผสาน ฝกอบรมหลักสูตร การเกษตรปลอดสารพิษ 2) ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน
นายวิชัย ทวินันท์ เป็นแหล่งเรียนรู้การเกษตรอินทรีย์ ฝกอบรมหลักสูตร เกษตรทฤษฎี ใหม่ 3) ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน นายวีระยุทธ สุวัฒน์ เป็นแหล่งเรียนรู้การเกษตรอินทรีย์
ฝกอบรมหลักสูตร การเกษตรปลอดสารพิษ 4) ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน นายหนูทัศน์ คำาแพง เป็นแหล่งเรียนรู้การเกษตรทฤษฎี ใหม่ ฝกอบรมหลักสูตร ไร่นาสวนผสมตามแนว
พระราชดำาริ และ 5) ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน นายถนอม เหล็กศรี เป็นแหล่งเรียนรูก้ ารเกษตรทฤษฎีใหม่ ฝกอบรมหลักสูตร เกษตรพอเพียงตามแนวทฤษฎีใหม่ 3. ความหลากหลาย
ทางชีวภาพในแหล่งเรียนรูตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในเขตจังหวัดรอยเอ็ด จำาแนกเป็นผักและพืชสมุนไพร จำานวน 136 ชนิด พืชสวนและไม้ผล จำานวน 46 ชนิด
ไม้ดอกไม้ประดับ จำานวน 62 ชนิด ไม้เศรษฐกิจ จำานวน 26 ชนิด หญ้าและข้าว จำานวน 27 ชนิด และสัตว์เลี้ยง จำานวน 18 ชนิด 4. คู่มือแผนที่ท่องเที่ยวแหล่งเรียนรูตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดรอยเอ็ด เป็นการรวบรวมขอมูลแหล่งเรียนรูที่ผูวิจัยไดลงพื้นที่ ประกอบด้วย ที่ตั้งแหล่งเรียนรู้ ประวัติความเป็นมา กิจกรรมที่มี ในแหล่งเรียนรู้
ภาพถ่ายของแหล่งเรียนรู้ และแผนที่การเดินทางของแต่ละแห่ง โดยจัดทำาเป็นรูปเล่มเพื่อใช้เป็นคู่มือให้ผู้สนใจได้ศึกษา

กายวิภาคศาสตรและความหลากหลายของพืชสมุนไพร
ไพรในภูแมนางมอนและพื้นที่ใกลเคียง

จังหวัดมุกดาหาร

ผูชวยศาสตราจารยสุฑารัตน คนขยัน, ผูชวยศาสตราจารย ดร.จตุพร หงสทองคํา

การศึ ก ษาความ
ห ล า ก ห ล า ย ข อ ง พื ช
สมุนไพรในภูแม่นางม่อน
เขตรั ก ษาพั น ธุ สั ต ว ป า
ภูสฐี าน จังหวัดมุกดาหาร
ระหว่างเดือนมีนาคม 2560
ถึงเดือนกุมภาพันธ 2561
ผลการวิจยั พบพืชสมุนไพร
จํานวน 152 ชนิด ใน 62 วงศ
ลักษณะวิสยั ของพืชสมุนไพรพบไมตน มากทีส่ ดุ 57 ชนิด รองลงมาคือไมพมุ่ 39 ชนิด ไมลม ลุก 25 ชนิด และไมเถาเลือ้ ย 31 ชนิด ส่วนของพืชทีน่ าํ มาใชมากทีส่ ดุ คือ ราก (29.61%)
วิธีการเตรียมพืชสมุนไพรมาใช้ทั้งหมด 7 วิธี ได้แก่ วิธีต้มดื่มมากที่สุด (70.39%) รองลงมาคือวิธีพอก (8.55%) พืชสมุนไพรที่สำารวจได้สามารถแบ่งตามสรรพคุณที่รักษาออกเป็น
13 กลุ่ม โดยสมุนไพรส่วนใหญ่ ใช้เพื่อบำารุงกำาลัง บำารุงธาตุ แก้อ่อนเพลีย (20.39%) ศึกษาลักษณะกายวิภาคศาสตร์เนื้อเยื่อชั้นผิวใบของพืช เผ่า Ruellieae (Acanthaceae)
จำานวน 16 ชนิด 12 สกุล ได้แก่ สกุล Barleria 3 ชนิด สกุล Justicia และ Pseuderanthemum สกุลละ 2 ชนิด และสกุล Andrographis, Asystasia, Clinacanthus, Phlogacanthus,
Thysanostigma, Eranthemum, Ruellia, Strobilanthes และ Rhinacanthus สกุลละ 1 ชนิด โดยนำาตัวอย่างมาลอกผิวใบ และย้อมด้วยสีซาฟรานิน 1% ที่ละลายในน้ำา พบว่าลักษณะ
กายวิภาคของแผ่นใบที่สามารถใช้ ในการจำาแนกชนิดพืชที่ศึกษาได้ คือ รูปร่างและผนังเซลล์ ในเนื้อเยื่อชั้นผิว ชนิดของไทรโคม การมีหรือไม่มีเซลล์สะสมหินปูน ช่องหลั่งสาร
สารแทนนินและสารสะสมติดสีแดงเข้ม ในการศึกษาครั้งนี้มีพืชเผ่า Ruellieae 4 ชนิด ที่มีการศึกษากายวิภาคศาสตรผิวใบเป็นครั้งแรก
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โครงการบริการวิชาการแกทองถิ่นและสังคม ประจําปงบประมาณ 2564
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ดำาเนินโครงการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่นและสังคม ประจำาปีงบประมาณ 2564
เพื่อสนองยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้จากการเรียนการสอนและการวิจัย
สู่การนำาไปประยุกต์ ใช้ ในชุมชน ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่นเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน และสร้างกระบวนการ
มีสว่ นร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกับชุมชนตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ซึง่ ปจจุบนั บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ทางวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยกับเทศบาลตำาบลท่าม่วง อำาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ครบระยะเวลาความร่วมมือแล้ว เมื่อวันที่
31 พฤษภาคม 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงได้กำาหนดจัดกิจกรรมการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพตำาบลท่าม่วง ในวันศุกร์ที่
25 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำาบลท่าม่วง อำาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด และตำาบลเกาะแก้ว
ในวันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำาบลเกาะแก้ว อำาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำาบลท่าม่วง อำาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำาบลเกาะแก้ว อำาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
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โครงการพัฒนานักวิจัยเชิงพื้นที่
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดทำาโครงการพัฒนานักวิจัยเชิงพื้นที่
มีวัตถุประสงค์ เพ�อสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการสรางงานวิจัยเชิงพื้นที่
พัฒนานักวิจัยใหสามารถทํางานวิจัยที่ตอบโจทยความตองการของพื้นที่และ
สามารถพัฒนางานวิจัยไปใชประโยชนกับชุมชน และเพ�อใหนักวิจัยรุ่นใหม่
สามารถทํางานวิจัยเชิงพื้นที่และขอทุนจากแหล่งทุนได โดยได้ดำาเนินการใน
วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลาประมาณ 09.30 น. ณ ห้องประชุม D ชั้น 9
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.วิชิต กำามันตะคุณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ได้ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปด และได้รบั เกียรติอย่างสูงยิง่ จาก ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์
ดร.ประทีป พืชทองหลาง จากคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM
โดยสรุปมีผเู้ ข้าร่วมในโครงการฯ เป็นผูบ้ ริหาร อาจารย์ นักวิจยั บุคลากร
ภายในและบุคคลภายนอก จำานวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยภาพรวมผูเ้ ข้าร่วม
โครงการฯ มีคา่ เฉลีย่ ความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมากทีส่ ดุ คิดเป็นร้อยละ 92.80
แสดงผลดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 1 ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
รายการประเมิน

X

S.D.

ระดับ

1. หัวข้อบรรยายสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของการจัดโครงการ

4.78

0.53

พอใจมากที่สุด

2. เนื้อหาสาระในการจัดโครงการ
ตรงกับความต้องการ

4.78

0.53

พอใจมากที่สุด

3. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม
มีความเหมาะสม

4.40

0.78

พอใจมาก

4. วิทยากรมีความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องที่บรรยาย

4.86

0.45

พอใจมากที่สุด

5. วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้
ได้เป็นอย่างดี

4.85

0.46

พอใจมากที่สุด

6. วิทยากรสามารถตอบข้อซักถาม
ได้อย่างชัดเจน

4.84

0.47

พอใจมากที่สุด

7. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ ก่อน
การอบรม

4.08

1.01

พอใจมาก

8. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ หลัง
การอบรม

4.64

0.60

พอใจมากที่สุด

9. สามารถนำาความรู้ที่ ได้รับไปประยุกต์ ใช้
ในการปฏิบัติงานได้

4.65

0.58

พอใจมากที่สุด

10. มีความมั่นใจและสามารถนำาความรู้
ที่ ได้รับไปใช้ ได้

4.61

0.59

พอใจมากที่สุด

11. คาดว่าสามารถนำาความรู้ ไปเผยแพร่/
ถ่ายทอดได้

4.40

0.68

พอใจมาก

12. ท่านได้รับความรู้หรือประโยชน์
จากกระบวนการจัดโครงการทุกขั้นตอน

4.64

0.58

พอใจมากที่สุด

13. โดยภาพรวมท่านได้รับประโยชน์
จากการเข้าร่วมโครงการ

4.71

0.58

พอใจมากที่สุด

4.64

0.45

พอใจมากที่สุด

รวมเฉลี่ย

จากตารางที่ 1 พบว่า โดยภาพรวมผู้เข้าร่วม โครงการพัฒนานักวิจัย
เชิงพืน้ ที่ สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีคา่ เฉลีย่ ความพึงพอใจ
อยู่ในระดับพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 92.80 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
วิทยากรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่บรรยาย วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้
ได้เป็นอย่างดี วิทยากรสามารถตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน หัวข้อบรรยาย
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ เนือ้ หาสาระในการจัดโครงการตรง
กับความต้องการ เนือ้ หาสาระในการจัดโครงการตรงกับความต้องการ โดยภาพรวม
ท่านได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการ สามารถนำาความรู้ที่ ได้รับไปประยุกต์
ใช้ ในการปฏิบตั งิ านได้ ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ หลังการอบรม ท่านได้รบั ความรู้
หรือประโยชน์จากกระบวนการจัดโครงการทุกขั้นตอน มีความมั่นใจและสามารถ
นำาความรู้ที่ ได้รับไปใช้ ได้ ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม คาดว่า
สามารถนำาความรู้ ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ ก่อนการ
อบรมตามลำาดับ
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โครงการพัฒนางานวิจัยสูการพัฒนาชุมชน
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดทำาโครงการพัฒนานักวิจัยเชิงพื้นที่
มีวัตถุประสงค์ เพ�อพัฒนานักวิจัยใหสามารถพัฒนางานวิจัยไปใชประโยชน
กับชุมชนทองถิ่นและสามารถขอทุนจากแหล่งทุนภายนอกได และเพ�อพัฒนา
งานวิจัย ผลิตภัณฑชุมชนหรืองานสรางสรรคนวัตกรรมชุมชนสู่เชิงพาณิชย
โดยได้ดำาเนินการในวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลาประมาณ 09.30 น.
ณ ห้องประชุม D ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
ซึ่งอาจารย์ ดร.การุณ พงศ์ศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ได้ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปด และได้รบั เกียรติอย่างสูงยิง่ จาก อาจารย์ศลิ ปชยั
นิลกรณ์ สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์วิจัยและ
นวัตกรรม เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM
โดยสรุปมีผเู้ ข้าร่วมในโครงการฯ เป็นผูบ้ ริหาร อาจารย์ นักวิจยั บุคลากร
ภายในและบุคลภายนอก จำานวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 96.67 โดยภาพรวม
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ ในระดับพอใจมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 91.00 แสดงผลดังตารางต่อไปนี้

ในเรื่องนี้ หลังการอบรม โดยภาพรวมท่านได้รบั ประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการ
วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้ ได้เป็นอย่างดี เนื้อหาสาระในการจัดโครงการ
ตรงกับความต้องการ สามารถนำาความรู้ที่ ได้รับไปประยุกต์ ใช้ ในการปฏิบัติงานได้
หัวข้อบรรยายสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ ท่านได้รับความรู้
หรือประโยชน์จากกระบวนการจัดโครงการทุกขั้นตอน มีความมั่นใจและสามารถ
นำาความรูท้ ี่ได้รบั ไปใช้ ได้ คาดว่าสามารถนำาความรู้ ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้ ระยะเวลา
ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ก่อนการอบรม
ตามลำาดับ

ตารางที่ 1 ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
รายการประเมิน

X

S.D.

ระดับ

1. หัวข้อบรรยายสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของการจัดโครงการ

4.57

0.70

พอใจมากที่สุด

2. เนื้อหาสาระในการจัดโครงการตรงกับ
ความต้องการ

4.60

0.62

พอใจมากที่สุด

3. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม

4.28

0.70

พอใจมาก

4. วิทยากรมีความรู้ความเข้าใจ
ในเรื่องที่บรรยาย

4.72

0.62

พอใจมากที่สุด

5. วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้
ได้เป็นอย่างดี

4.64

0.69

พอใจมากที่สุด

6. วิทยากรสามารถตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน

4.67

0.63

พอใจมากที่สุด

7. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ ก่อนการอบรม

4.22

0.82

พอใจมาก

8. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ หลังการอบรม

4.66

0.61

พอใจมากที่สุด

9. สามารถนำาความรู้ที่ ได้รับไปประยุกต์ ใช้
ในการปฏิบัติงานได้

4.59

0.62

พอใจมากที่สุด

10. มีความมั่นใจและสามารถนำาความรู้
ที่ ได้รับไปใช้ ได้

4.52

0.63

พอใจมากที่สุด

11. คาดว่าสามารถนำาความรู้ ไปเผยแพร่/
ถ่ายทอดได้

4.41

0.65

พอใจมาก

12. ท่านได้รับความรู้หรือประโยชน์
จากกระบวนการจัดโครงการทุกขั้นตอน

4.57

0.62

พอใจมากที่สุด

13. โดยภาพรวมท่านได้รับประโยชน์
จากการเข้าร่วมโครงการ

4.66

0.61

พอใจมากที่สุด

4.55

0.55

พอใจมากที่สุด

รวมเฉลี่ย

จากตารางที่ 1 พบว่า โดยภาพรวมผู้เข้าร่วม โครงการพัฒนางานวิจัย
สู่การพัฒนาชุมชน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 91.00 เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า วิทยากรสามารถตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ความรู้ ความเข้าใจ

มอบโลรางวัลการประกวดหนังสือ
อิเล็กทรอนิกสมาตรฐาน

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ดได้เรียนเชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มอบโล่รางวัล เพื่อเป็นขวัญและกำาลังใจให้กบั อาจารย์
และนักศึกษา ซึ่งชนะการประกวดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน ซึ่งจัดโดย
สำานักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และร่วมขับเคลื่อนโดย
ศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ NECTEC ได้แก่ โล่รางวัล
ระดับเหรียญเงิน ทีมแมวดำา นายณัฐดนัย ไชยเลิศ (ตัวแทนทีม) ที่ปรึกษา
อ.ดร.ทนันยา คำาคุ้ม และโล่ห์รางวัลระดับเหรียญเงิน ทีม Sweettest นายวรโชติ
แก้วกุดเลาะ (รับแทน) ทีป่ รึกษา อ.ดร.ทนันยา คำาคุม้ นอกจากนีม้ หาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด ยังได้เข้าร่วมโครงการในเฟสที่ 2 โครงการเครือข่ายระบบบริหารข้อมูล
นำาชมพิพธิ ภัณฑ์แบบพกพา (Museum Pool) ซึง่ สนับสนุนโดยสำานักงานวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขับเคลื่อนโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

		
		

ประมวลภาพข่าว

เมื่อวันที่ 14-15 มิถุนายน 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำ�โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี
สืบสิงห์ ได้เข้าพบนายกเทศมนตรีต�ำ บลท่าม่วง และรองนายกเทศมนตรี
ตำ�บลมะอึ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำ�บันทึกข้อตกลงทางวิชาการ
ระหว่าง เทศบาลตำ�บลท่าม่วง เทศบาลตำ�บลมะอึ และสถาบันวิจยั และ
พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และเป็น “ภาคีความร่วมมือ”
ในการร่วมกันกำ�หนดทิศทางการพัฒนาศักยภาพของชุมชนท้องถิ่น
โดยมีมหาวิทยาลัยร่วมมือให้ค�ำ ปรึกษา แนะนำ� และช่วยเหลือในการสร้าง
องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านประเพณี ศาสนาและวัฒนธรรม ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม ด้านการศึกษาและสิ่งแวดล้อม
▼

▼ เมื่อวันที่ 22 มิถน
ุ ายน 2564 โดยอาจารย์ ดร.การุณ พงศ์ศาสตร์

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ได้ลงพื้นที่ โครงการพัฒนา
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น
ประจําปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรรหาและคัดเลือกหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่น ระดับจังหวัด รวมทั้งครัว
เรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง ระดับภาค ประจําปี 2564 ที่มีส่วนสําคัญ
ในการขับเคลื่อนการพัฒนา หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ เป็นที่
ประจักษ์แก่สาธารณชน เพื่อเข้ารับโล่รางวัลในส่วนกลาง

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 นำ�โดย รองศาสตราจารย์
ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ผู้อำ�นวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และทีมงาน
เข้าพบท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลตำ�บลเกาะแก้ว อำ�เภอเสลภูมิ
จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือและกำ�หนดวันจัดกิจกรรม
SWOT
▼

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 23564 สถาบันวิจัยได้ประชุมสมัย
สามัญ สถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 1(22)/2564 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมสถาบันวิจยั และพัฒนา ชัน้ 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และ
ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม ZOOM
▼

