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 จุลสารวิจัยบริการถายทอดเทคโนโลยี (The Pamphlet of Research, Services, and Technology Transfer) ปที่ 4 

ฉบับที่ 1 (ประจําเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2561) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด จัดพิมพเพ� อเปนส� อกลาง

ในการเผยแพรความรูและวิทยาการตาง ๆ  ในรูปแบบของจุลสาร มีวัตถุประสงคเพ� อเผยแพรผลงานวิจัย กิจกรรมตาง ๆ  ของสถาบันวิจัย

และพัฒนา ซึ่งการพัฒนาดานการวิจัยและการบริการวิชาการถือเปนพันธกิจหลักที่ทางสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

รอยเอ็ด ไดมีการขับเคล� อนใหเกิดการพัฒนาดานงานวิจัย การบริการวิชาการ และการถายทอดเทคโนโลยีของนักวิจัยไปสูชุมชน

ทองถิ่น ประเทศชาติตอไป

 จุลสารฉบับน้ี ไดนําเสนอขอมูลเก่ียวกับการพัฒนางานวิจัยไปสูการพัฒนาชุมชนทองถ่ินใหเกิดการเปล่ียนแปลง

หลากหลายรูปแบบ พรอมทั้งนําเสนอผลงานวิจัยและกิจกรรมตาง ๆ  ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาไดดําเนินการที่ผานมา เพ� อนําเสนอขอมูล

และการประชาสัมพันธเผยแพรผลงานออกสูชุมชนและสาธารณะตอไป

 สุดทายน้ี หากทานผูอานมีคําแนะนําเก่ียวกับจุลสารวิจัยบริการถายทอดเทคโนโลยี (The Pamphlet of Research, 

Services, and Technology Transfer) กรุณาสงคําแนะนําของทานมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

เพ� อจะไดนําคําแนะนําของทานไปปรับปรุงแกไขเนื้อหาของจุลสาร ในฉบับตอไป       
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ขาวประชาสัมพันธ

 เม� อจันทรที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เฉลย ภูมิพันธุ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

และอาจารย ดร.การณุ พงศศาสตร รองอธิการบดฝีายวจัิยและวเิทศสัมพนัธ ไดเขารวม พธีิลงนามบนัทกึขอตกลงความรวมมอื สนับสนุน

กิจกรรมการดําเนินโครงการ “การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุนใหมผาน Multi Mentoring System ในอุดมศึกษา” ณ หอง Eternity 

Daylight Ballroom โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร กรุงเทพ โดยรองศาสตรจารย เภสัชกร ดร.วิทยา กุลสมบูรณ ผูชวยอธิการบดี จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย เปนผูแทนอธิการบดีในการเขารวมพิธีลงนามความรวมมือสนับสนุนกิจกรรมการดําเนินโครงการ “การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย

รุนใหมผาน Multi Mentoring System ซึ่งจุฬาฯ เปน 1 ในสถาบันอุดมศึกษา ที่เขารวมลงนามจาก สถาบันอุดมศึกษา 6 กลุม ไดแก สถาบัน

อุดมศึกษาในกลุมภาคใต 3 สถาบัน กลุมภาคอีสาน 5 สถาบัน กลุมภาคเหนือ 6 สถาบัน กลุมภาคกลาง 25 สถาบัน กลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคล 9 สถาบัน และกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ 32 สถาบัน โครงการ “การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุนใหมผาน Multi Mentoring System” 

ในขอบขายการใหทุนของฝายวิชาการ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มีวัตถุประสงคหลักเพ� อสรางความเช� อมั่นใหแกนักวิจัยใหม

ทีเ่ขารวมโครงการ เพ� อใหนักวจัิยทกุคนสามารถสรางโจทยวจัิยทีเ่ปนประโยชนตอการพฒันาประเทศ ผลิตผลงานวจัิยทีม่มีาตรฐานสูงและ

มกีารตพีมิพในวารสารระดบันานาชาต ิตลอดจนกระตุนใหนักวจัิยมองเห็นแนวทางในการพฒันานวตักรรมและองคความรู นําไปสูการแกปญหา

ของประเทศใหเกิดผลสําเร็จและพัฒนาอยางสมบูรณ โดยมหาวิทยาลัยและนักวิจัยพี่เลี้ยงมีบทความสําคัญในการผลักดันใหงานวิจัยของนักวิจัย

รุนใหมสามารถบรรลุวัตถุประสงคไดอยางดี

 • เชิญรวมงานมหกรรมงานวิจยัสวนภูมภิาค ประจาํป 2562 ระหวางวนัที ่27-28 กุมภาพนัธ และ 1 มนีาคม 2562

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย ภายใตแนวคิดหลัก “งานวิจัยสรางสรรคสูเชิงพาณิชย”

 • เชิญรวมงานมหกรรมงานวิจัยแหงชาติ 2562 ครั้งที่ 14 ระหวางวันที่ 7-10 เมษายน 2562 ณ โรงแรม

เช็นทาราแกรนด และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร เช็นทรัลเวิลด กรุงเทพฯ ภายใตแนวคิดหลักของการจัดงานคือ วิจัยเพ� อพัฒนา

ประเทศสูความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

 • เชิญรวมงานประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 9 นิทรรศการ “ทรัพยากร

ไทย : ชาวบานไทยไดประโยชน” ระหวางวันที่ 29 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2562 ณ ศูนยหนองระเวียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา

พิธีลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ สนับสนุนกิจกรรมการดําเนินโครงการ

“การพฒันาศกัยภาพนักวจัิยรุนใหมผาน Multi Mentoring System ในสถาบันอุดมศกึษา”
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ผลงานวิจัยสูการใชประโยชน

การสํารวจและคดักรองความเส่ียงของเกษตรกร  จากการใชสารเคมกีาํจดัศตัรูพชื 

ตําบลเมืองไพร อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด

 การเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียของความรูเ ก่ียวกับการใชสารเคมี

กําจัดศัตรูพืชกอนและหลังเขารวมอบรม พบวา มีคะแนนเฉลี่ยความรูเก่ียวกับ

การใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช เพิ่มขึ้น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

(p-value =0.000) การเปรียบเทียบพฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชกอน

และหลังเขารวมอบรม พบวา กลุมเปาหมายมีพฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช

กอนและหลังอบรม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (p-value 

=0.000) การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของความรูเ ก่ียวกับสมุนไพรรางจืด

กอนและหลงัเขารวมอบรมโครงการการสาํรวจและคดักรองความเสีย่งของเกษตรกร

จากการใชสารเคมี กําจัดศัตรูพืช ตําบลเมืองไพร อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด

พบวา มีคะแนนเฉลี่ยความรูเก่ียวกับสมุนไพรรางจืดกอนและหลังอบรมแตกตางกัน 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (p-value =0.000) ผลเปรียบเทียบ

ผลการตรวจระดับเอ็นไซม โคลีนเอสเตอเรสในเลือดของเกษตรกรตําบลเมืองไพร 

อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด พบวา กอนและหลังเขารวมโครงการกลุมเปาหมาย

มีระดับโคลีนเอสเทอเรสแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 

(p=0.000) ขอเสนอแนะจากการศึกษา คือ ควรสงเสริมใหเกษตรกรตระหนักและ

เห็นความสําคัญของการสวมใสชุดปองกันสารเคมีทางการเกษตรที่ถูกตองครบถวน

ทั้งในการผสมและฉีดพนสารเคมีและควรจัดใหมีการตรวจวัดระดับเอ็นไซม โคลีน

เอสเตอเรสและติดตามอยางตอเน� อง

  อรุณรัตน  ปญจะ กลิ่นเกสร และคณะ

ระบบการผลิตผกัพืน้บาน  ในรูปแบบเกษตรอนิทรียท่ีมีศกัยภาพการผลิตเชิงพานชิย

ในพื้นที่บานมะหรี่ ตําบลภูเงิน อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด

 การปลูกผักอินทรียบานมะหรี่มีศักยภาพในดานการผลิต มีจุดเดน

ดานความเหมาะของลักษณะภูมิประเทศที่ดีทั้งความอุดมสมบูรณของดิน และ

มีระบบนํ้าที่เพียงพอตลอดทั้งป แตยังขาดศักยภาพในดานบุคลากรที่มีความรูและ

ความเขาใจในการปลูกพืชในระบบอินทรีย และการผลิตผักที่หลากหลายชนิด

เพ� อตอบสนองตอกลุมผูบรโิภคทีห่ลากหลาย การปลกูผักชนิดเดมิมคีวามหลากหลายนอย

หากไดรับการสงเสรมิและพฒันาจะกอใหเกิดการสรางมลูคาเพิม่ไดและสามารถตอบสนอง

ความตองการของผูบริโภคได เพ� อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขัน

เปนการขยายตลาดแตยังขาดความรู ในการวางแผนการผลิต วางแผนการตลาด

การจัดจําหน�าย และการขอรับมาตราฐานเกษตรอินทรีย จากการศึกษาทําให

กลุมตองมกีารวางแผนเพ� อพฒันาศกัยภาพดงักลาวดวยกิจกรรมการในการเพิม่ความรู 

การศึกษาพบวา 1) ดานปจจัยนําเขา (input) กลุมใหความสําคัญกับคุณภาพวัตถุดิบ

เพ� อเพิ่ม มูลคาผลิตภัณฑ การจัดวัสดุอุปกรณการปลูก ชนิดปุย การจัดทําปุยอินทรีย 

การปองกันกําจัดโรคและแมลงศตัรูพชื เพ� อใหไดมาตรฐานการผลติทีดี่ 2) ดานกระบวนการ

ผลิต (process) การใหความรูพื้นฐานเก่ียวกับการวางแผนการผลิต การอบรม

เชิงปฏิบัติการขอรับมาตรฐานเกษตรอินทรีย 3) ดานผลผลิต (output) จากการเรียนรู

รวมกันของสมาชิกกลุมปลูกผักอินทรีย สามารถพัฒนาวิธีการปลูกแบบอินทรีย

ทีม่มีาตรฐาน และทาํการศกึษาความพงึพอใจของผูบริโภค พบวาผูบริโภคมคีวามเห็นวา

คุณภาพโดยรวมของผักอินทรียอยูในระดับดีมาก คาเฉลี่ย 3.72 

  ชัญญรินทร สมพร
1
, สกุนกานต สิมลา

2
, อรวรรณ  ศรีโสมพันธ

3
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โครงการอนุรักษพนัธุกรรมพชือนัเน� องมาจาก

พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในเร� องงาน

สวนพฤกษศาสตร โรงเรียน 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา

ศักยภาพนักวิจัยแบบบูรณาการ เพื่อการ

พัฒนาทองถิ่น

 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

ได้จัดโครงการการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในเร� อง

งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ในวันที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30-

16.30 น. อาจารย ดร.การุณ พงศศาสตร รองอธิการบดีฝายวิจัย

และวิเทศสัมพันธ มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด เปนประธานกลาว

เปดโครงการฯ และวิทยากรโดย ดร.ปยรัตน ปริญญพงษ เจริญทรัพย 

เลขานุการคณะกรรมการ อพ.สธ. การจัดโครงการในครั้งนี้ มีผูเขารวม

โครงการ คือ ผูบริหารเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล ผูบริหาร

โรงเรียนมัธยมศึกษาและประถมศึกษา อาจารย และนักศึกษา จํานวน

80 คน เข้ารับการอบรม และมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้เกิดความรู้

ความเขาใจในกรอบแนวทางการดําเนินงานสนองพระราชดําริ โครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในเร� องงานสวนพฤกษศาสตร

โรงเรียน สนับสนุนใหอาจารย บคุลากรภายในมหาวทิยาลยัราชภัฏรอยเอด็

มสีวนรวมในการบริการวชิาการแกสงัคมและชมุชน และสรางความสมัพนัธ

ระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ดกับชุมชนภายนอก

 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด

ไดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย

แบบบูรณาการเพ� อการพัฒนาทองถิ่น ในวันที่ 12 ตุลาคม 2561

ผูชวยศาสตราจารย ดร.เฉลย ภูมพินัธุ อธิการบดีมหาวทิยาลยัราชภัฏ

รอยเอ็ด เปนประธานกลาวเปดโครงการฯ และวิทยากรโดย 

อาจารยศิลปชัย นิลกร ผูทรงคุณวุติจาก วช. มีวัตถุประสงคหลัก

เพ� อสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับการเขียนขอเสนองานวิจัย

และเพิม่ประสิทธิภาพการเขยีนเคาโครงงานวจัิยแบบบรูณาการ

พัฒนาอาจารย บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ใหมีการ

เขียนขอเสนองานวิจัยแบบบูรณาการเพ� อพัฒนาทองถ่ินเพิ่มขึ้น 

รวมทัง้บรบิทพืน้ทีท่ีต่อบสนองชมุชนสงัคม และนโยบายดานการวจัิย

ของรัฐบาล ซึ่งจะนําไปสูบทบาทมหาวิทยาลัยมีสวนรวมแกปญหา

ของชมุชนในพืน้ที ่เพ� อใหประชาชนมคีณุภาพชวีติทีด่ขีึน้ตามพนัธกิจ

ของมหาวิทยาลัยและสามารถนําไปใชประโยชนเชิงนโยบาย

เพ� อการบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ เพ� อใหมหาวิทยาลัย

เปนที่พึ่งของสังคม ชุมชน ทองถิ่นอยางยั่งยืนตอไป
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การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

   “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5” ระหวางวันที่ 2-5 ธันวาคม 2561

 สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ไดเขารวม

จัดบูทในงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย 

ครั้งที่ 5” ระหวางวันที่ 2-5 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี โดยการนําเอาผลงานวิจัยของนักวิจัยที่ ไดดําเนินการเสร็จ

เปนทีเ่รยีบรอยแลวเผยแพร เชน  1. เร� องผลการใชนวตักรรมชารางจืด

รวมกับการใหความรูเก่ียวกับการปองกันสารเคมกํีาจัดศตัรูพชืเพ� อลด

สารเคมีในเลือดในเกษตรกร อําเภอเสลภูมิ ตําบลพนมไพร จังหวัด

รอยเอ็ด พบวา สรรพคุณของวานรางจืดสามารถเปลี่ยนกรดหรือ

ดางในรางกายที่เปนพิษใหเปนกลาง และจากผลการวิจัยประสิทธิผล

ของรางจืดตอการลดระดับสาเคมีตกคางในเลือด เม� อด� มนํ้าวานรางจืด

ติดตอกันเปนเวลา 21 วัน เม� อตรวจหาระดับเอนไซม โคลีนเอสเตอเรส 

พบอยูในระดับที่ปกติและปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น รอยละ 93.33 (ผูวิจัย

อาจารยอรุณรัตน ปญจะ กล่ินเกสร)  2. พชืสมนุไพรพืน้บานและการ

เส� อมถอยขององคความรูของกลุมชาติพันธุ ไทลาว ในจังหวัดรอยเอ็ด 

พบวากลุมอาการของโรคที่ใชพืชสมุนไพรในการรักษามี 39 กลุมอาการ 

กลุมอาการโรคไทรอยด ภูมิแพ น้ําเหลืองเสีย ยาฆาเชื้อ ยาพิษ มีคา ICF 

มากที่สุด คือ (1.00) พบความสัมพันธกันในเชิงบวกอายุกับจํานวนชนิด

พืชสมุนไพรที่รูจัก (R=0.158) ในขณะที่ระดับการศึกษากับจํานวนชนิดพืช

ที่รูจักมีความสัมพันธกันในเชิงลบ (R=0.163) และพบวาคาเฉลี่ยของการ

รูจักการใชพืชสมุนไพรระหวางเพศชายและหญิงของกลุมชาติพันธุไทลาว

ไมพบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) (ผูวิจัย

อาจารย ดร.เอื้อมพร จันทรสองดวง)  3. เร� องพืชสมุนไพรสําหรับ

สตรีหลังคลอดของกลุมชาติพันธุ ไทลาว และกลุมชาติพันธุภูไท

ในจังหวัดรอยเอ็ด มีพืชสมุนไพรจํานวนทั้งหมด 196 ชนิด 161 สกุล 

85 วงศ โดยพบพืชที่นํามาใชมากที่สุด คือวงศ Leguminosae (16 ชนิด) 

รองลงมา คือวงศ Euphorbiaceae (13 ชนิด) สวนของพืชสมุนไพรที่นิยม

นํามาใช ในการรักษามากที่สุดคือ ลําตน 123 ชนิด (36.49%) รองลงมา

คือ ราก 79 ชนิด (23.50%) และวิธีการที่ใช ในการรักษาโรคที่พบมากที่สุด 

คือวิธีการนํามาตมสําหรับด� ม 191 ชนิด (66.30%) ชนิดของพืชที่ถูกนํามา

ใชมากที่สุดคือ รางจืด (Thunbergia laurifolia Lindl.) มีคาดัชนีรายงาน

การใช (UV) เทากบั 0.57 กลุมอาการของโรคที่ใชพืชสมนุไพรในการรกัษา

มี 25 กลุมอาการ กลุมอาการเกี่ยวกับเลือด (Blood system disorder)

มีคา Informant Agreement Ratio (IAR) มากที่สุด (0.04) และคาความ

คลายคลงึกันของชนิดพชืที่ใชระหวาง 2 กลุมชาตพินัธุ Percent Similarity

Index (PSI) 28.7% (33 ชนิด) คาเฉลี่ยของจํานวนพืชสมุนไพรที่รูจัก

และนํามาใช โดยผูเชี่ยวชาญหรือหมอยาพื้นบานทั้ง 2 กลุมชาติพันธุ 

เทากับ 48 ชนิด/คน (หมอยาไทลาว 35 ชนิด/คน; หมอยาภูไท 60 ชนิด/คน) 

(ผูวิจัย อาจารย ดร.เอื้อมพร จันทรสองดวง)

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
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นักวจัิยดเีดน มหาวทิยาลัยราชภัฏรอยเอด็

และเขารับโลพระราชทานในงาน ประชุมวิชาการ                      

ระดับชาติและนานาชาต ิ“ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5” 

นักวิจัยดีเดน

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปาริชาติ  ประเสริฐสังข

 (5
th
 Rajabhat University National and

International Research and Academic Conference

(RUNIRAC V : 2
nd
 - 5

th
 December 2018)

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปาริชาติ ประเสริฐสังข

สาขาวชิาคณติศาสตร คณะครุศาสตร มหาวทิยาลยัราชภัฏรอยเอด็

หมายเลขโทรศัพท : 095-671-1749 

E-mail : nong234234@gmail.com

ที่อยู :  เลขที่ 113 หมู 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

ตําบลเกาะแกว อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด

นักวิจัยดีเดน : สาขาการศึกษา หลักสูตรและการสอน

การศึกษา 

ปริญญาตรี : คบ.คณิตศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ปรญิญาโท : ศศ.ม.การสอนคณติศาสตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร 

ปริญญาเอก : ปร.ด.สาขานวตักรรมหลกัสตูรและการเรียนการสอน 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

การทําวิจัย 

 การวิจัยหลักทางดานการศึกษา การสอนคณิตศาสตรและ

สะเต็มศึกษา

การอุทิศตนเพ� อการวิจัยอยางตอเน� อง

 1. คิดทุกอยางที่ทํา (สิ่งที่ทําเกิดผลอยางไร) เพ� อใหเกิดงาน

วิจัยอยูตลอดเวลา

 2. เสาะแสวงหาองคความรู ใหมจากระบบสารสนเทศอยูเสมอ

 3. แลกเปลีย่นเรียนรูกับนักวจัิยทีป่ระสบผลสาํเรจ็ เพ� อปรับปรงุ

พัฒนางานตนเองอยางตอเน� อง 

 4. ทํางานใหเปนปจจุบัน 

 5. บูรณาการงานกับการทําวิจัยใหควบคูกัน

จุลสารวิจัยบริการถายทอดเทคโนโลยี
(The Pamphlet of Research, Services, and Techonology Transfer)

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
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 เม� อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 07.30 น. ณ ศูนยเรียนรู

และสงเสริมโครงการตามศาสตรพระราชาสูการพัฒนาอยางยั่งยืน 

หมูที ่8 ตําบลทามวง อาํเภอเสลภูม ิจังหวดัรอยเอด็ ผูชวยศาสตราจารย 

ดร.ชัญญรินทร สมพร ผูรักษาราชการแทนผูอํานวยการสถาบันวิจัย

และพฒันา พรอมดวยบคุลากรสงักัดสถาบนัวจัิยและพฒันา ไดเขารวม

งานวันสาธิตการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว โครงการสานพลังประชารัฐ

เพ� อสนับสนุนการปลูกขาวโพดหลังฤดูทํานา

 เม� อวันที่ 3 - 4 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ หองประชุม

เฉลิมพระบารมี ชั้น 8 คณะจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร อาจารย 

ดร.การุณ พงศศาสตร รองอธิการบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ และผูชวย

ศาสตราจารย ดร.สุรพงษ แสงเรณู รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ไดเขารวมประชมุโครงการวจิยัสูความเปนเลศิเพ� อพฒันาสงัคม ชมุชนทองถ่ิน 

ภายใตความรวมมือ มรภ.- สกว. โดยมีวัตถุประสงคเพ� อความรวมมือในการ

พัฒนาระบบบริหารงานวิจัยสูความเปนเลิศเพ� อพัฒนาสังคม ชุมชนทองถิ่น

  

ประมวลภาพขาว

  

  

  

อบรมการใชงานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแหงชาติ (ระบบ NRMS) 

การสํารวจและการฝกอบรมนักสํารวจในประเทศไทย

 เม� อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 ณ สํานักงานคณะกรรมการวิจัย

แหงชาติ นายประจิตร ประเสริฐสังข และ นางสาวลัดดา คุณหงส บุคลากร

ประจําสถาบนัวจิยัและพฒันา ไดเขารวมอบรมการใชงานระบบบริหารจัดการ

งานวจัิยแหงชาต ิ(ระบบ NRMS) ประจําปงบประมาณ 2562 เพ� อใหรบัทราบ

กระบวนการทํางานของระบบ เรียนรูการรายงานการติดตามงบประมาณ

บูรณาการการวิจัยและนวัตกรรมผานระบบ NRMS รวมทั้งรับฟงขอคิดเห็น

และขอเสนอแนะเพ� อนําไปปรับปรุงระบบใหมีประสิทธิภาพตอไป

 เม� อวนัที ่17 - 20 ธันวาคม 2561 ณ มหาวทิยาลยัขอนแกน

อาจารย ดร.การุณ พงศศาสตร รองอธิการบดีฝายวิจัย

และวิเทศสัมพันธ ไดเขารวมเปนคณะกรรมการการสํารวจ

และการฝกอบรมนักสํารวจในประเทศไทย SIDCER (Strategic 

Initiative for Developing Capacity for Ethical) ซึง่เปนสถาบนั 

ตรวจสอบคุณภาพจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ในระดับสากล

(Review, WHO) และ Local Trainee จากสถาบันในประเทศ

โครงการ สานพลังประชารัฐเพ� อสนับสนุนการปลูกขาวโพดหลังฤดูทํานา

  

การประชุม โครงการวิจัยสูความเปนเลิศเพ� อพัฒนาสังคม ชุมชนทองถิ่น


