▼ ปฐมนิเทศ โครงการยกระดับเศรษฐกิจ

และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ U2T
(มหาวิทยาลัยสูต
 าํ บล สรางรากแกวใหประเทศ)

บันทึกขอตกลงลงนามความรวมมือ
โครงการ Museum Pool
▼

ประชุ ม นั ก วิ จั ย รั บ ฟ ง การจั ด สรร
งบประมาณดาน ววน. ประเภท Fundamental
▼

Fund

โครงการอบรมการพั ฒ นาผลงาน
วิจัยและนวัตกรรมสูเชิงพาณิชย
▼

โครงการสงเสริมพัฒนา สถาบันวิจย
ั
และพัฒนา กิจกรรมจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
▼
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บรรณาธิการแถลง

จุลสารวิจัยบริการถายทอดเทคโนโลยี (The Pamphlet of Research, Services, and Technology Transfer) ปที่ 7 ฉบับที่ 1
(ประจําเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2564) สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด จัดพิมพเพ�อเปนส�อกลางในการเผยแพร
ความรูและวิทยาการตาง ๆ ในรูปแบบของจุลสาร มีวัตถุประสงคเพ�อเผยแพรผลงานวิจัย กิจกรรมตาง ๆ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา
ซึ่งการพัฒนาดานการวิจัยและการบริการวิชาการถือเปนพันธกิจหลักที่ทางสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
ไดมกี ารขับเคล�อนใหเกิดการพัฒนาดานงานวิจยั การบริการวิชาการ และการถายทอดเทคโนโลยีของนักวิจยั ไปสูช มุ ชนทองถิน่ ประเทศชาติ
ตอไป
จุลสารฉบับนี้ ไดนาํ เสนอขอมูลเกีย่ วกับการพัฒนางานวิจยั ไปสูก ารพัฒนาชุมชนทองถิน่ ใหเกิดการเปลีย่ นแปลงหลากหลาย
รูปแบบ พรอมทั้งนําเสนอผลงานวิจัยและกิจกรรมตาง ๆ ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาไดดําเนินการที่ผานมา เพ�อนําเสนอขอมูลและ
การประชาสัมพันธเผยแพรผลงานออกสูชุมชนและสาธารณะตอไป
สุดทายนี้ หากทานผูอานมีคําแนะนําเกี่ยวกับจุลสารวิจัยบริการถายทอดเทคโนโลยี (The Pamphlet of Research,
Services, and Technology Transfer) กรุณาสงคําแนะนําของทานมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด เพ�อจะได
นําคําแนะนําของทานไปปรับปรุงแก ไขเนื้อหาของจุลสาร ในฉบับตอไป
บรรณาธิการ

สารบัญ

1. ปฐมนิเทศโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ U2T (มหาวิทยาลัยสูตําบล สรางรากแกวใหประเทศ)

หนา
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2. ขาวประชาสัมพันธ
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3. ผลงานวิจัยสูการใชประโยชน
- ความหลากชนิดของพรรณไมและจัดทําระบบฐานขอมูล GIS เบื้องตน
ของไมตนในพื้นที่ปาวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
- การพัฒนาการผลิตหัวเชื้อเห็ดจากเศษวัสดุทดแทนเมล็ดขาวฟาง
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4. กิจกรรมเดน
- โครงการอบรมการพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมสูเชิงพาณิชย
- บันทึกขอตกลงลงนามความรวมมือโครงการ Museum Pool
- ประชุมนักวิจัยรับฟงการจัดสรรงบประมาณดาน ววน. ปะเภท Fundamental Fund
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5. ประมวลภาพขาว
- โครงการสงเสริมพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา กิจกรรมจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
- จัดทําสัญญาทุนอุดหนุนการวิจัย ประจําปงบประมาณ 2565
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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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ปฐมนิเทศโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ U2T
(มหาวิทยาลัยสูตําบล สรางรากแกวใหประเทศ)
เม�อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.29 น. ดร.การุณ พงศศาสตร รองอธิการบดีฝา ยวิจยั และวิเทศสัมพันธ เปนประธาน
ในพิธเี ปดโครงการการปฐมนิเทศโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ U2T (มหาวิทยาลัยสูต าํ บล สราง
รากแกวใหประเทศ) ณ อาคารอเนกประสงค มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด โดยมี ผูช ว ยศาสตราจารย ดร.ชาญณรงค วิเศษสัตย รอง
ผูอ าํ นวยการสถาบันวิจยั และพัฒนา เปนผูก ลาวรายงาน วัตถุประสงคของโครงการ ใหความรูแ ละคําแนะนําใหกบั ประชาชน บัณฑิตจบใหม
ถึงแนวทางการปฏิบัติหนาที่ ภายใต โครงการไดอยางถูกตอง ในการนี้บุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนาเขารวมโครงการโดย
พรอมเพรียงกัน

ขาวประชาสัมพันธ

• ประชาสัมพันธการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครัง้ ที่ 8 ภายใตหวั ขอ “การวิจยั เพือ่ พัฒนาทองถิน่ ดวยโมเดล

เศรษฐกิจใหมสูเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” ในวันที่ 25 มีนาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยเปดรับบทความฉบับเต็ม ตั้งแตบัดนี้
จนถึง วันที่ 14 มกราคม 2565 ทางเว็บไซต https://conference.lru.ac.th/
• ประชาสัมพันธการสงบทความวิจยั หรือบทความวิชาการเพือ่ เผยแพรในวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดาวโหลดแบบฟอรม
ไดที่ https://journal.msu.ac.th/ งานวารสาร กองสงเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ โทรศัพท 043-754416
• ประชาสัมพันธการสงผลงานเขารวมนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุม The 9 International Symposium on the Fusion
Science and Technologies (ISFT2022) ระหวางวันที่ 16-19 สิงหาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จังหวัดนนทบุรี
สงบทคัดยอผานระบบออนไลนไดที่ www.isft365.com โทรศัพท 0972708866
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ผลงานวิจัยสูการใชประโยชน

ความหลากชนิดของพรรณไมและจัดทําระบบฐานขอมูล GIS เบื้องตน
ของไมตนในพื้นที่ปาวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัญญรินทร สมพร

การศึกษาความหลากชนิดของพรรณไม ในพื้นที่ปาวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด โดยมีที่ตั้ง 113 หมู 12 ตําบลเกาะแกว
อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด ทําการศึกษาโดยการวางแปลง ตัวอยางขนาด 50 x 50 เมตร จํานวน 62 แปลง เพ�อทําการศึกษาความหลากชนิด
ของไมพื้นลาง (Undergrowth) และไมพื้นหนุม (Saplings) เพ�อจัดทํารายช�อพรรณไม โดยอาศัยรูปวิธานเอกสารที่เกี่ยวของและตรวจสอบ
ความถูกตองจากผูเ ชีย่ วชาญดานอนุกรมวิธาน ผลการศึกษาความหลากชนิดของพรรณไมลา งในพืน้ ทีศ่ กึ ษาพบจํานวนพรรณไมทงั้ หมด 19 ชนิด
16 วงศ พบพรรณไมที่มีคาดัชนีความสําคัญทางระบบนิเวศมากที่สุด คือ นมนอย (Polyalthiaevecta (Pierre) Finet&Gagnep) มีคา
ดัชนีความหลากหลายชนิด (H) เทากับ 1.9467 และคาความหลากชนิด เทากับ 7 ตามลําดับ ความหลากชนิดของไมหนุม (Saplings)
961 ตน 38 ชนิด 37 สกุล 30 วงศ ชนิดที่พบมากที่สุด คือ ลําบิดดง (Diospyros filipendula Pierre ex Lecomte) สกุลที่พบมากที่สุด
คือ Dipterocarpus วงศที่พบมากที่สุดในแปลงศึกษา คือ พืชวงศ ANACARDIACEAE วงศ DIPTEROCARPCEAE และวงศ LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE พรรณไมที่เปนไมหนุม ในพื้นที่สํารวจมีคาดัชนีความหลากหลายของชนิดพันธุ (H) เทากับ 2.9259
คาความหลากชนิด (D) เทากับ 18.6510 และคาดัชนีความสําคัญทางระบบนิเวศ (IVI) เทากับ 34.59 ตามลําดับ

การพัฒนาการผลิตหัวเชื้อเห็ดจากเศษวัสดุทดแทนเมล็ดขาวฟาง
อาจารย ดร.เกษร เมรัตน
ผลการสํารวจความตองการดานการบริโภคและจําหน�ายเห็ดของกลุมตัวอยาง
80 คน จากพื้นที่รอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด พบวาผูตอบแบบสํารวจ
เปน 73 คน เปนผูที่มีความตองการบริโภคเห็ดและอีก 7 คน เปนแมคาที่มีความ
ตองการขายเห็ด โดยเห็ดที่มีความตองการในการบริโภคมากที่สุด คือ เห็ดฟาง
รองมาคือ เห็ดนางฟาและเห็ดขอนขาว ในขณะที่ความตองการในการจําหน�าย
คือ เห็ดขอนขาว เห็ดฟางและเห็ดนางฟา ตามลําดับ โดยกลุมตัวอยางมีความ
ภาพที่ 1 ดอกเห็ดที่ ไดจากการใชมิลเล็ตตมน้ําในน้ําสมสายชูมาทําหัวเชื้อเห็ด
ตองการใหทางมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ดจัดอบรมดานการเพาะเห็ดใหกับชุมชน
โดยจากการวิจัยการใชธัญพืชทดแทนการใชเมล็ดขาวฟางนั้น พบวามิลเล็ต และ
กระบวนการผลิ ต หั ว เชื้ อ เห็ ด โดยไม ต อ งผ า นการนึ่ ง ฆ า เชื้ อ นั้ น สามารถ
ดําเนินการโดยการตมตัวอยางเมล็ดแลวไปแช ในน้าํ สมสายชู 5 เปอรเซ็นต นาน
15 นาที แลวนําขึ้นสรงใหสะเด็ดบนตะแกรงกอนเทลงขวด โดยจะนําเห็ด
มาพัฒนาการผลิตหัวเชือ้ เห็ดจากการใชวสั ดุเหลือใชจากการเกษตร เชน ฟางขาว
ลําตนขาวโพด หรือเศษตนหญา เน�องจากพืชเหลานี้มีองคประกอบที่สามารถ
ใชเปนสารอาหารของเชื้อเห็ดได ซึ่งแตเดิมจะใชเมล็ดธัญพืช เชน เมล็ดขาวฟาง
ภาพที่ 2 ดอกเห็ดที่ ไดจากกอนเชื้อเห็ด
ซึง่ เปนธัญพืชทีม่ รี าคาไมแพง แตก็ไมไดจะหาซือ้ ได ในทุกพืน้ ที่ โดยเฉพาะพืน้ ทีท่ อี่ ยูห า ง
จากตัวเมือง การนําวัสดุเหลือใชทางการเกษตรมาพัฒนาใชเปนวัตถุดบิ ในการผลิตเชือ้ เห็ดนัน้ จะเปนการเพิม่ มูลคาของเหลือทิง้ ทางการเกษตร อีกทัง้ ยังเปนการสงเสริม
อาชีพเพาะเห็ดและลดตนทุนในการซื้อเชื้อเห็ดเน�องจากสามารถผลิตเองได ในครอบครัว อีกทั้งผูวิจัยจะพัฒนาหากระบวนการที่งายในการผลิตโดยไมจําเปนที่จะตองนึ่ง
ฆาเชื้อวัสดุดิบกอนการผลิตหัวเชื้อเพ�อถายทอดใหผูสนใจในการกลับไปผลิตเองได ในครัวเรือนไดอีกดวย

กิจกรรมเดน
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โครงการอบรมการพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมสูเชิงพาณิชย
สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ไดจดั อบรมโครงการอบรมการพัฒนาผลงานวิจยั และนวัตกรรม
สูเ ชิงพาณิชย : กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนักวิจยั และการบริหารจัดการทุนวิจยั และนวัตกรรมตามแผนงานเชิงกลยุทธ
ดาน ววน. โดยมีวัตถุประสงค เพ�อพัฒนานักวิจัยใหสามารถพัฒนางานวิจัย งานสรางสรรคและนวัตกรรมนําไปใชประโยชน
กับชุมชนทองถิ่นอยางเปนรูปธรรม และเพ�อพัฒนางานวิจัย ผลิตภัณฑชุมชนหรืองานสรางสรรคนวัตกรรมชุมชนสูเชิงพาณิชย
ในวันที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ หองมันปลา อาคารศูนยฝกประสบการณวิชาชีพราชภัฏกรีนวิว
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด โดยมีวิทยากร 2 ทาน คือ 1) นายสมปรารถนา สุขทวี รองผูอํานวยการ สํานักงานการวิจัยแหง
ชาติ 2) รองศาสตราจารย ดร.ไชยณรงค นาวานุเคราะห รองประธานกรรมการเครือขายวิจัยภูมิภาค มีนักวิจัยเขารวมอบรม
ทางระบบ onsite และ ระบบ online โดยภาพรวมผูเขารวมโครงการอบรมการพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู
เชิงพาณิชย มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจอยู ในระดับพอใจมาก คิดเปนรอยละ 87.20
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บันทึกขอตกลงลงนามความรวมมือโครงการ Museum Pool
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
เม�อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด นําโดยทานอธิการบดี ผูช ว ย
ศาสตราจารย ดร.เฉลย ภูมิพันธุ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชาญณรงค วิเศษสัตย รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
อาจารย ดร.ทนันยา คําคุม และ อาจารยอธั ยา เมิดไธสง โคชผู ใหคาํ ปรึกษาทีม รวมพิธบี นั ทึกขอตกลงลงนามความรวมมือ
การสงเสริมและผลักดันนวัตกรรมเพ�อการศึกษาสําหรับภูมิภาค “โครงการ Museum Pool” กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร วิจยั และนวัตกรรม โดยศูนยเทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (เนคเทค) สวทช. ผนึกกําลังรวมกับ
กลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 11 มหาวิทยาลัย ลงนามความรวมมือการสงเสริมและผลักดัน
5 นวัตกรรมเพ�อการศึกษาสําหรับภูมิภาค ไดแก KidBright: บอรดสมองกลฝงตัว, ThaiJo หรือ Thai Journals Online:
แพลตฟอรมบริหารจัดการองคความรู (วารสาร) วิชาการของประเทศ, Massive Open Online Courses หรือ MOOC
ระบบการศึกษาออนไลนแบบเปดเพ�อมหาชน, Navanurak Platform: ซอฟทแวรแพลตฟอรมเพ�อการจัดเก็บขอมูล
ทางวัฒนธรรม ความหลากหลายทางชีวภาพ และทรัพยากรธรรมชาติ และ Museum Pool: ระบบบริหารจัดการเนื้อหา
นําชมพิพธิ ภัณฑทปี่ ระยุกต ใชเปนโมไบลแอปพลิเคชันนําชมได เพ�อกระจายสูก ารใชงานและพัฒนาชุมชนในพืน้ ทีอ่ ยางยัง่ ยืน
ตอบโจทย โมเดลเศรษฐกิจ BCG ยกระดับคุณภาพชีวิตและความเปนอยูที่ดี
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ประชุมนักวิจัยรับฟงการจัดสรรงบประมาณดาน ววน. ประเภท Fundamental Fund

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
เม�อวันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 09:00 น. ถึง 12:00 น. ณ หองประชุมศาสตราจารยพเิ ศษนายแพทยสมพรโพธินาม 1
ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ไดจัดประชุม อาจารย นักวิจัย
ที่เสนอขอทุนวิจัย ประเภท Fundamental Fund ตามที่สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
(สกสว.) ได้พิจารณาคําของบประมาณขั้นกลั่นกรองคําของบประมาณ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ
ดานวิทยาศาสตร วิจยั และนวัตกรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยใหนกั วิจยั จัดทํารายละเอียดคําของบประมาณ เพ�อปรับ
แผนปฏิบตั กิ าร แผนงานและโครงการทีแ่ สดงรายละเอียดหมวดงบประมาณและ แตกตัวคูณคาใชจา ยแตละรายการ ใหเปนไปตาม
ประกาศ กสว. เร�อง หลักเกณฑการจัดทําคําของบประมาณและการจัดสรรงบประมาณของหน�วยงานในระบบวิจยั และนวัตกรรม
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ และคูมือการบริหารจัดการงบประมาณกองทุนสงเสริม ววน. รวมถึงจัดลําดับความสําคัญของโครงการ
และแผนงาน นําเขาขอมูลผานระบบขอมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ (NRIIS)

ประมวลภาพขาว
โครงการสงเสริมพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา กิจกรรมจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
เมื่อวันที่ 22 – 24 ธันวาคม 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดจัดโครงการสงเสริมพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา กิจกรรมจัดทํา
แผนปฏิบตั ริ าชการ สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ตามแผนปฏิบตั ริ าชการประจําปงบประมาณ 2565 ณ จังหวัดเลย ไดมกี ารประชุม
วางแผนปฏิบัติราชการ มอบหมายงานผูรับผิดชอบ มอบหมายภารกิจในการเตรียมจัดโครงการตางๆ มอบหมายการเตรียมติดตอประสานงาน
หนวยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวของ มอบหมายการจัดหาวัสดุอุปกรณ แรงงาน และทุนที่ใชในการดําเนินงาน

จัดทําสัญญาทุนอุดหนุนการวิจัย ประจําปงบประมาณ 2565
เมื่อวันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 น.-16.30 น. ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ไดจัดทํา
สัญญาทุนอุดหนุนการวิจัย ประจําปงบประมาณ 2565 ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ได
จัดสรรเงินจากกองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (กองทุน) เปนเงินอุดหนุนการทํากิจกรรมสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) ใหกับนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ประจําปงบประมาณ 2565 จํานวน 34 โครงการ
ในวงเงินงบประมาณ 8,500,000 บาท (แปดลานหาแสนบาทถวน) โดยมีระยะเวลาดําเนินการ 1 ป ตัง้ แต 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565

