


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

ฉบับที่ 2 (ประจําเดือนมกราคม - มีนาคม 2562) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด จัดพิมพเพ� อเปนส� อกลาง

ในการเผยแพรความรูและวทิยาการตาง ๆ  ในรูปแบบของจุลสาร มวีตัถุประสงคเพ� อเผยแพรผลงานวจัิย กิจกรรมตาง ๆ  ของสถาบนัวจิยั

และพฒันา ซึง่การพฒันาดานการวจัิยและการบริการวชิาการถือเปนพนัธกิจหลกัทีท่างสถาบนัวจัิยและพฒันา มหาวทิยาลยัราชภัฏรอยเอด็

ไดมกีารขบัเคล� อนใหเกิดการพฒันาดานงานวจัิย การบริการวชิาการ และการถายทอดเทคโนโลยขีองนักวจัิยไปสูชมุชนทองถ่ิน ประเทศชาติ

ตอไป

 จุลสารฉบับน้ี ไดนําเสนอขอมูลเก่ียวกับการพัฒนางานวิจัยไปสูการพัฒนาชุมชนทองถ่ินใหเกิดการเปลี่ยนแปลงหลาก

หลายรูปแบบ พรอมทั้งนําเสนอผลงานวิจัยและกิจกรรมตาง ๆ ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาไดดําเนินการที่ผานมา เพ� อนําเสนอขอมูลและ

การประชาสัมพันธเผยแพรผลงานออกสูชุมชนและสาธารณะตอไป

 สุดทายน้ี หากทานผูอานมีคาํแนะนําเก่ียวกับจุลสารวจัิยบริการถายทอดเทคโนโลยี (The Pamphlet of Research, Services, 

and Technology Transfer) กรณุาสงคาํแนะนําของทานมายงัสถาบนัวจัิยและพฒันา มหาวทิยาลยัราชภัฏรอยเอด็ เพ� อจะไดนําคาํแนะนํา

ของทานไปปรับปรุงแกไขเนื้อหาของจุลสาร ในฉบับตอไป

1. โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน� องมาจากพระราชดําริ  3

...........................................................................................................................................................................................................................

2. ขาวประชาสัมพันธ 3

...........................................................................................................................................................................................................................

3. ผลงานวิจัยสูการใชประโยชน 4 

  - การศึกษาศิลปะภาพพิมพเทคนิคเพลทแมพิมพเจลลาตินดวยการใชสีธรรมชาติในทองถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด

     - ผลของโปรแกรมการสงเสริมสุขภาพกลุมเสี่ยงโรคเบาหวานเพ� อลดผูปวยโรคเบาหวานรายใหม ในเขตพื้นที่ตําบลเมืองไพร

   อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด

...........................................................................................................................................................................................................................

4. กิจกรรมเดน 5

 การวิจัย.....เพ� อการพัฒนาทองถิ่น  

  - โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย”  

  - โครงการเครือขายการเรียนรูดานสิ่งแวดลอมเพ� อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนทองถิ่นอยางยั่งยืน

  - งานมหกรรมวิจัยสวนภูมิภาค ประจําป 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย

  - โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตขาวหอมมะลิทุงกุลารองไหสูมาตรฐานเกษตรอินทรีย

  - การศึกษาดูงานชุมชนตนแบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของชุมชนทองถิ่น

...........................................................................................................................................................................................................................

5. ประมวลภาพขาว 8

  - ทําบุญถวายภัตตาหารเพล  

  - รวมกิจกรรม  น้ําคือชีวิต : การสงเสริมวัฒนธรรมบุญกุมขาวใหญ

  - การสรางคุณคาใหกับ Values ใหกับขาวหอมมะลิและผลิตภัณฑเพิ่มคาดวยนวัตกรรมภูมิสารสนเทศ เพ� อการจัดการขาวโดยชุมชน

  - การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเกษตรกรยุคใหมและสรางคุณคากับขาวหอมมะลิในพื้นที่ทุงกุลารองไห

สารบัญ หนา

บรรณาธิการแถลง

กองบรรณาธิการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์  : ผูชวยศาสตราจารย ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

    อาจารย ดร.การุณ  พงศศาสตร รองอธิการบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ

ที่ปรึกษา  : ศาตราจารย ดร.อนันต  พลธานี, ดร.ตวง  อันทะไชย, ผูชวยศาตราจารย กร.พชรวิทย  จันทรศิริสิร, ดร.รณวริริทธิ์  ปริยฉัตรตระกูล

ควบคุมการผลิต  : ผูชวยศาตราจารย กร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

บรรณาธิการ  : ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห, ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชาญณรงค  วิเศษสัตย, อาจารยนิธินาถ  อุดมสันต,

    อาจารยบุญชวง  ศรีธรราษฏร, อาจารยสุภิมล  บุญพอก

ผูผลิต  : ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห, ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชาญณรงค  วิเศษสัตย, อาจารยสุภิมล  บุญพอก, 

    นางสาวณิชากมล  ศรีอาราม, นางยุพเรศน  ประทีป ณ ถลาง, นางสาวพรทิวา  สารจันทร, นายประจิตร  ประเสริฐสังข

    และนางสาวลัดดา  คุณหงส
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ขาวประชาสัมพันธ

 เม� อวันที่ 26 มีนาคม 2562 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัญญรินทร สมพร และนางสาวณิชากมล ศรีอาราม ไดเขารวม

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน� องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ)

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงคเพ� อสนอง

พระราชดําริในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน� องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

(อพ.สธ.) อยูภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการดําเนินงาน อพ.สธ. ของมหาวิทยาลัย ภายใตแผนแมบท อพ.สธ.

ของมหาวิทยาลัย และขับเคล� อนงานสนองพระราชดําริ อพ.สธ.ระหวางมหาวิทยาลัยที่เปนศูนยประสานงาน อพ.สธ. (ลูกขาย) 

และหน�วยงานภายนอก (ภาครัฐ จังหวดั กรมตาง ๆ  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน โรงเรยีน สมาชกิสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนฯลฯ

และภาคเอกชน) และวางแผนและปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินงานตามแผนแมบท อพ.สธ. สนองพระราชดําริ

โดยมหาวิทยาลัยและสามารถใชงาน สนองพระราชดําริน้ี ไปสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย เชนการเรียนการสอน

การวจัิย การบริการวชิาการ การทาํนุบาํรงุศลิปวฒันธรรมโดยการอนุรกัษและใชประโยชนทรัพยากรอยางยัง่ยนืของชมุชนทองถ่ิน

 • เชิญชวนประกวดกรอบแนวคิดวิจัยดานยางพารา เพ� อสรางงานวิจัยตอยอดในเชิงพาณิชย หรือโครงรางงาน

วิจัยจากนักเรียน นักศึกษา และนักวิจัย สงใบสมัครเขารวมโครงการ 17 เมษายน - 10 มิถุนายน 2562 E-mail: rubberproject62

@gmail.com โทรศัพท 0-2579-1576 ตอ 308

 • เชิญรวมงานการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ในวันศุกร ที่ 12 กรกฎาคม 2562 ลงทะเบียนและรับเอกสารประกอบการประชุมวิชาการฯ ณ หอประชุม 

60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด

 • เชิญรวมงาน Thailand Tech Show 2019 ในวันที่ 5-6 กันยายน 2562 สวทช. มีผลงานเทคโนโลยีเขารวม

โครงการกวา 200 ผลงาน เกิดโอกาสจับคูทางธุรกิจและแสดงความจํานงขอรับการถายทอดเทคโนโลยีภายในกวา 500 รายการ

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน� องมาจากพระราชดําริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ)
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ผลงานวิจัยสูการใชประโยชน

การศึกษาศิลปะภาพพิมพเทคนิคเพลทแมพิมพเจลลาติน ดวยการใชสีธรรมชาติ

ในทองถิ่น ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

 กระบวนการน้ีคือการคนพบเทคนิคภาพพิมพที่พิมพดวยมือหรือ

จากนํ้าหนักมือ จากการคนหาเทคนิคลักษณะเฉพาะที่เกิดขึ้นในตางประเทศ

ถูกนํามาปรบัปรุงใหเกิดความงามทางดานสนุทรยีศาสตรทีเ่หมาะสมกับผลลพัธ

ทีเ่กิดขึน้น้ัน จากประสบการณ ในการสรางสรรคศลิปะภาพพมิพเทคนิคแทนพมิพ

เจลลาตนิ รวมถึงสจีากธรรมชาตทิี่ใช ในกระบวนพมิพ แสดงใหเห็นถึงทศันธาตุ

เร� องเสนรูปราง รูปทรง น้ําหนัก พื้นผิว ดวยลวดลายจากแมพิมพนั้น ๆ

ซึง่เกิดความงามในลกัษณะเฉพาะของแตชนิดของใบไมทีถู่กนํามาทาํเปนแมพมิพ 

ผลติและสรางสรรคเปนชิน้งานจนเกิดเปน นิทรรศการ พ:ิพมิพ การศกึษาเทคนิค

ภาพพิมพชิ้นเดียวโดยใชแทนพิมพเจลลาตินดวยสีและวัสดุธรรมจากชาติ

และในการวจิยัคร้ังน้ี ไดบนัทกึเร� องราวของกระบวนการรวมทัง้เก็บเก่ียวขอมลู

การสรางสรรคชิน้งาน ตลอดจนประกอบเปนผลงานสรางสรรค มคีวามทาทาย

ในเร� องการใชสจีากธรรมชาติจากการใชวสัดทุีนํ่ามาทาํเปนแมพมิพ และทกุครัง้

ที่ ไดทดลองสรางสรรค โดยสรุปผลการสรางสรรคดวยการนําองคความรู

เผยแพรสูสาธารณะทั้งในและนอกสถานที่ จนเกิดเปนกิจกรรมที่บุคคลทั่วไป

สามารถเรียนรูวิธีการสรางสรรคไดตามชวงวัยอยางมีความสุข

  ชญตว อินทรชา

ระบบการผลิตผกัพืน้บาน  ในรูปแบบเกษตรอนิทรียท่ีมีศกัยภาพการผลิตเชิงพานชิย

ในพื้นที่บานมะหรี่ ตําบลภูเงิน อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด

 การศกึษาครัง้น้ี เปนการวจัิยแบบก่ึงทดลอง (Quasi - Experimental

Research) เพ� อศกึษาผลของโปรแกรมการสงเสรมิสขุภาพกลุมเสีย่งโรคเบาหวาน

เพ� อลดผูปวยโรคเบาหวานรายใหม ในเขตพืน้ทีตํ่าบล เมอืงไพร อาํเภอเสลภูมิ

จังหวัดรอยเอ็ด กลุมตัวอยางมีทั้งหมด 60 คน ผลการวิจัยพบวาหลัง

การทดลอง กลุมทดลองมีคาเฉล่ียคะแนนความรูเก่ียวกับโรคเบาหวาน

และการปองกันการเกิดโรคเบาหวาน ตามหลัก 4อ. 3ส. ทัศนคติในการ

ปฏิบตัติวัเพ� อปองกันโรคเบาหวาน ตามหลกั 4อ. 3ส. พฤตกิรรมการปฏิบตัติวั

ในการปองกันโรคเบาหวานตามหลัก 4อ. 3ส. มากกวากอนการทดลอง

และมากกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value < 0.001) 

และมีคาเฉลี่ยคะแนนการรับรู โอกาสเสี่ยงตอการเปนโรคเบาหวานมากกวา

กอนการทดลองและมากกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

(p-value < 0.001 และp-value < 0.05) ตามลําดับ โดยหลังการเขารวม

โปรแกรมของกลุมทดลอง พบวา กลุมทดลองมีคาเฉล่ียดัชนีมวลกาย

ลดลงอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิต ิ (p-value = 0.110) มีคาเฉลี่ยรอบเอว

และระดับน้ําตาลในเลือดลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value < 0.001 

และ p-value < 0.05) ตามลําดับ

  พัชราวรรณ  จันทรเพชร, เพชรัตน  ศิริสุวรรณ, ฉัตรลดา  ดีพรอม
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 สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด

ไดจัดโครงการการอบรมเชงิปฏิบตักิาร “จรยิธรรมการวจัิยในมนุษย’’

ในวันที่ 14 มกราคม 2562 โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.เฉลย ภูมิพันธุ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด กลาวเปดโครงการฯ และได

รับเกียรติจาก ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิรัช วงศภินันทวัฒนา และ 

อาจารย ดร.ชนกฤทัย ช� นอารมณ จากมหาวิทยาลัยขอนแกนเปนวิทยากร 

กิจกรรมการอบรมเปนกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งการบรรยาย การยกกรณี

ตัวอยาง และการอภิปรายกลุมยอย หลังการจัดอบรมผูเขารวมอบรม

ไดรับความรูความเขาใจเก่ียวกับ หลักการพื้นฐานของจริยธรรมการวิจัย

ในมนุษย ขั้นตอนของการขอรับพิจารณาจริยธรรมการวิจัย จริยธรรม

การวิจัยในมนุษยดานสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร

 สถาบนัวจัิยและพฒันา มหาวทิยาลยัราชภัฏรอยเอด็ ไดจดัโครงการ

เครอืขายการเรียนรูดานส่ิงแวดลอมเพ� อบรหิารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ

ของชมุชนทองถ่ินอยางยัง่ยนื กิจกรรมการอบรมเชงิปฏิบตักิารการบรหิาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาตขิองชมุชนทองถ่ิน วนัที ่6 กุมภาพนัธ พ.ศ. 2562 

ณ หองประดับดาว โรงแรมเพชรรัตนการเดน อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัด

รอยเอ็ด โดย อาจารย ดร.การุณ พงศศาสตร รองอธิการบดีฝายวิจัยและ

วเิทศสมัพนัธ เปนประธานกลาวเปดโครงการ วทิยากร นางสาวณฐัอร ลอืขนุทด

นักวชิาการสิง่แวดลอมชาํนาญการพเิศษ จากสาํนักงานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอมจังหวดัรอยเอด็ และมผูีเขารวมโครงการ จํานวน 174 คน

จากองคการบริหารสวนตําบลดงลาน องคการบริหารสวนตําบลคอใหญ 

องคการบริหารสวนตําบลมวงลาด องคการบริหารสวนตําบลเกษตรวิสัย 

องคการบริหารสวนตําบลวังสามัคคี องคการบริหารสวนตําบลหนองหิน

องคการบริหารสวนตําบลทามวง องคการบริหารสวนตําบลทุงทอง

องคการบริหารสวนตําบลรอบเมือง องคการบริหารสวนตําบลนาอุดม 

องคการบริหารสวนตําบลในเมือง ผูเขารวมจํานวน 174 คน

โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

“จริยธรรมการวิจัยในมนุษย”

โครงการเครือขายการเรียนรู

ดานสิ่งแวดลอม เพ� อบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนทองถิ่นอยางยั่งยืน
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งานมหกรรมวิจัยสวนภูมิภาค ประจําป 2562

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย

  

 สถาบนัวจัิยและพฒันามหาวทิยาลยัราชภัฏรอยเอด็ ไดเขารวมจัดบทูงานมหกรรมวจัิยสวนภูมภิาค ประจําป 2562

ระหวางวันที่ 27 กุมภาพันธ ถึง 1 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย  โดยไดนํางานวิจัยไปเผยแพร จํานวน

5 เร� อง คือ 1.การขยายพันธุและการเก็บรักษาพันธุกลวยไมปากะเรกะรอน กลวยไมปาใกลสูญพันธุ ในกลุมปาชุมชน

ผูวิจัย จตุพร หงสทองคํา และ รชยา พรมวงศ 2.การศึกษาศิลปะภาพพิมพเทคนิคเพลทแมพิมพเจลลาตินดวยการใช

สีธรรมชาติในทองถ่ินของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ผูวิจัย ชญตว อินทรชา 3.การยกระดับมาตรฐานการยอมผา

ดวยสีธรรมชาติ ตําบลทามวง อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด ผูวิจัย กนกกรณ ศิริทิพยและ กชเกรียงไกร สนัย 

4.การพัฒนารูปแบบการอนุรักษปาไม กรณีศึกษา : ปาดงหัน บานทามวง อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด โดยใช

กระบวนการทางสิ่งแวดลอมศึกษา ผูวิจัย ศักดิ์ศรี  สืบสิงห, กชพร  นํานาผล, นิธินาถ  อุดมสันต และสุภิมล  บุญพอก

5.ความหลากหลายทางชีวภาพระดับชนิดของไมตน และการใชประโยชนจากพืชของชุมชนไทลาว ในเขตปาอนุรักษ

วัดปาพรหมประทาน บานนํ้าคํา ต.โนนชัยศรี อ.โพนทอง จ.รอยเอ็ด ผูวิจัย เอื้อมพร จันทรสองดวง, รัฐพล ศิริอรรถ,

ปยะนุช  หอดี  และพจมาน  นันทสิทธิ์  และไดรับรางวัลชมเชยในการจัดบูทสวยงามน�าชมครั้งนี้ดวย
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โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตขาวหอมมะลิ

ทุงกุลารองไห สูมาตรฐานเกษตรอินทรีย

 เม� อวันที่ 4 มกราคม 2562 ผูชวยศาสตราจารย 

ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ผูชวยศาสตราจารยชาญณรงค วิเศษสัตย รองผูอํานวยการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา และเจาหนาที่ประจําสถาบันวิจัย

ไดรวมปรึกษาหารือ กับ รองศาสตราจารย ดร.ประสพสุข 

ฤทธิเดช ผูอํานวยการสํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏมหาสารคาม เก่ียวกับแนวทางการดําเนินโครงการ

เพิ่มศักยภาพการผลิตขาวหอมมะลิทุงกุลารองไหสูมาตรฐาน

เกษตรอินทรีย

 สถาบันวิจัยและพัฒนาไดจัดโครงการเครือขายการ

เรยีนรูดานสิง่แวดลอมเพ� อบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติ

ของชุมชน ทองถ่ินอยางยั่งยืน  กิจกรรม การศึกษาดูงาน

ชุมชนตนแบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ

สิ่งแวดลอมของชุมชนทองถิ่น ระหวางวันที่ 6 - 8 มีนาคม 

2562 ณ บานสวายเจริญ ตําบลหวยราช อําเภอหวยราช 

จังหวดับุรรีมัย ณ ชมุชนบานหนองโพรง ตาํบลอสิาณ อาํเภอ

เมือง จังหวัดบุรีรัมย  ณ ชุมชนบานสวัสดี ตําบลกลันทา 

อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย โดยมีผูเขารวมจากสํานักงาน

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอมจังหวดัรอยเอด็ องคการ

บริหารสวนตําบลเกษตรวิสัย องคการบริหารสวนตําบล

คอใหญ องคการบริหารสวนตําบลมวงลาด องคการบริหาร

สวนตําบลดงลาน เทศบาลเมืองรอยเอ็ด องคการบริหาร

สวนตําบลรอบเมือง

การศึกษาดูงานชุมชนตนแบบการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอมของชุมชนทองถิน่
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 เม� อวันที่ 23 มกราคม 2562 ผูชวยศาสตราจารยชาญณรงค 

วเิศษสตัย รองผูอาํนวยการสถาบนัวจัิยและพฒันา ไดเขารวมกิจกรรม  

น้ําคือชีวิต : การสงเสริมวัฒนธรรมบุญกุมขาวใหญ ภายใต โครงการ

เพิ่มศักยภาพการผลิตขาวหอมมะลิทุงกุลารองไหสูมาตราฐานเกษตร

อนิทรีย ณ ทีท่าํการวสิาหกิจชมุชนกลุมผูผลติเมลด็พนัธขาว ดอกมะล ิ

105 ทุงกุลารองไห บานเมอืงเตา ตาํบลเมอืงเตา อาํเภอพยคัฆภูมพิสิยั 

จังหวัดมหาสารคาม

  เน� องในโอกาสครบรอบ 20 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด และ

เพ� อความเปนสิริมงคลกับสถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา

จึงจัดทําบุญถวายภัตตาหารเพล ณ หองประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา

ในวันศุกรที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 11.00 น. นําโดยอาจารย ดร.การุณ 

พงศศาสตร รองอธิการบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ ผูชวยศาสตราจารย 

ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และเจาหนาที่

ประจําสถาบันวิจัยและพัฒนารวมกันทําบุญถวายภัตตาหารเพล

  

ประมวลภาพขาว

  

  

  

การสรางคุณคาใหกับ Values ใหกับขาวหอมมะลิและผลิตภัณฑ เพิ่มคาดวยนวัตกรรมภูมิสารสนเทศเพ� อการจัดการขาวโดยชุมชน

การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเกษตรกรยุคใหม และสรางคุณคากับขาวหอมมะลิในพื้นที่ทุงกุลารองไห

 เม� อวันศุกรที่ 8 กุมภาพันธ พ.ศ. 2562 ณ หองแกรนดบอลรูม โรงแรม 

เจ พี เอ็มเมอรัลด จังหวัดยโสธร นําโดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห 

ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และบุคลากรประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา

ไดเขารวมกิจกรรม การสรางคณุคาใหกับ Values ใหกับขาวหอมมะลแิละผลติภัณฑเพิม่คา

ดวยนวัตกรรมภูมิสารสนเทศเพ� อการจัดการขาวโดยชุมชน พื้นที่ทุงกุลารองไห (G-Rice 

Thung Kula) 5 จังหวัด การพัฒนาขาวหอมมะลิทุงกุลา ดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 

และนวัตกรรม จัดโดยสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องคกร

มหาชน) : GISDA และประชุมขับเคล� อน โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตขาวหอมมะลิ

ทุงกุลารองไหสูมาตรฐานเกษตรอินทรีย 

 เม� อวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ พ.ศ. 2562 ณ หองคอมพิวเตอร 

มหาวทิยาลยัราชภัฏรอยเอด็ โดยม ีนายทว ีจงประเสริฐ  รองผูวาราชการ

จังหวดัรอยเอด็ กลาวเปดงาน การฝกอบรมเชงิปฏิบัตกิารเกษตรกรยคุใหม

และสรางคณุคากับขาวหอมมะลใินพืน้ทีทุ่งกุลารองไห (จังหวดัมหาสารคาม

จังหวัดรอยเอ็ด จังหวัดสุรินทร จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร)

ดวยนวัตกรรมภูมิสารสนเทศ เพ� อการจัดการขาว โดยชุมชน (G-Rice 

Thung Kula) จัดโดยสาํนักงานพฒันาเทคโลโลยอีวกาศและภูมสิารสนเทศ 

รวมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด

 รวมกิจกรรม นําคือชีวิต : การสงเสริมวัฒนธรรมบุญกุมขาวใหญ

  

 ทําบุญถวายภัตตาหารเพล


