
ล ำดบั รหัสโครงกำร ชื่อโครงกำร หัวหน้ำโครงกำร งบประมำณ งวดที่ 1(ร้อยละ50) คงเหลอื หมำยเหตุ

1 ผลของพนัธุ์ขา้วและแมลงกนิได้ต่อการเจริญและการผลิตสารคอร์ได
เซปินของเห็ดถั่งเชา่สีทอง

ผศ.ดร. สุรชยั รัตนสุข 103,867 51,934               51,933                    ด าเนินการส่งรายงาน
ความกา้วหน้าแล้ว

2 ชดุโครงการ 1,235,240 617,620             617,620                  

โครงการยอ่ยที ่1 การพัฒนาสมรรถนะวชิาชพีครูของนักศึกษาสาขาวชิา
การศึกษาปฐมวยัในศตวรรษที่ 21

ผศ. สุภิมล บุญพอก              617,620.00 -                         ด าเนินการส่งรายงาน
ความกา้วหน้าแล้ว

โครงการยอ่ยที ่2 การพฒันาสมรรถนะครูปฐมวัยในการจดักจิกรรมการสอนเด็กปฐมวัย
ในศตวรรษที ่21

รศ.ดร. ศักด์ิศรี สืบสิงห์              617,620.00 -                         ด าเนินการส่งรายงาน
ความกา้วหน้าแล้ว

3 ฟืน้ฟเูศรษฐกจิท้องถิ่นและชมุชน ส่งเสริมให้เกดิกจิกรรมทาง
เศรษฐกจิของชมุชน โดยการสร้างงาน สร้างรายได้ให้เกดิขึ้นใน
ท้องถิ่นชมุชนต าบลศรีวิลัย อ าเภอเสลาภูมิ จงัหวัดร้อยเอด็

ดร. สุชลีา ตาลอ าไพ 359,187 179,594             179,593                  

4 การวิจยัและพฒันาเคร่ืองอบแห้งสารสกดัสมุนไพรฟา้ทะลายโจรด้วย
พลังงานความร้อนจากหลอดอนิฟาเรดร่วมกบัแสงอาทิตย ์เพือ่เพิม่
มูลค่าการแปรรูปตามแนวคิดแบบชมุชนเกษตรอนิทรีย์

ผศ.ดร.ธีรศาสตร์ คณาศรี 100,000 50,000               50,000                    ด าเนินการส่งรายงาน
ความกา้วหน้าแล้ว

5 การตรวจสอบยนีต้านทานโรคไหม้ในขา้วสีพนัธุ์พืน้เมืองของไทย จาก
ศูนยว์ิจยัขา้วสกลนคร ศูนยก์ารศึกษาพฒันาภูพาน อนัเนือ่งมากจาก
โครงการพระราชด าริ

ดร. สุชลีา ตาลอ าไพ 108,157 54,079               54,078                    

6 แนวทางการป้องกนัและการแกไ้ขปัญหาการทุจริตในภาครัฐอยา่งเป็น
รูปธรรม จงัหวัดร้อยเอด็

ผศ.ดร. จริาพร บาริศรี 171,466 85,733               85,733                    ด าเนินการส่งรายงาน
ความกา้วหน้าแล้ว

7 การสร้างนวัตกรรมภูมิปัญญาเศรษฐกจิพอเพยีง เพือ่เสริมสร้าง
ศักยภาพในการแขง่ขนัอยา่งยั่งยนืของวิสาหกจิชมุชนดีเด่น กลุ่มแปร
รูปผลิตภัณฑ์ จงัหวัดร้อยเอด็

ผศ.ดร.จริาพร บาริศรี 165,357 82,679               82,678                    ด าเนินการส่งรายงาน
ความกา้วหน้าแล้ว

8 นวัตกรรมต้นแบบของอาหารริมทาง (Street Food) ในพืน้ทีช่นบทที่
ก าลังกลายเป็นเมือง: ศึกษาชมุชนรอบขา้งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอด็ ต าบลเกาะแกว้ ต าบาลท่าม่วง อ าเภอเสลภูมิ จงัหวัดร้อยเอด็

ผศ.ดร. ชนาใจ หมื่นไธสง 306,001 153,000             153,001                  ด าเนินการส่งรายงาน
ความกา้วหน้าแล้ว

9 6 วิถที่องเทีย่วเชงิสร้างสรรค์ ทีร้่อยแกน่สารสินธุ์ สู่เส้นทางการ
ท่องเทีย่วอยา่งยั่งยนื

อาจารยณั์ฐธิดา บุตรพรม 109,717 54,859               54,858                    ด าเนินการส่งรายงาน
ความกา้วหน้าแล้ว

รำยงำนผลกำรเบกิจ่ำยโครงกำรวิจัย ประจ ำปงีบประมำณ 2565  
สถำบนัวิจัยและพัฒนำ มหำวิทยำลัยรำชภฏัร้อยเอ็ด

ณ วันที ่30 พฤษถำคม 2565

 การพฒันาสมรรถนะเด็กปฐมวัยโดยการออกแบบการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 (ผศ.สุภิมล บุญพอก)

ระเบียบวาระที ่4.8 



ล ำดบั รหัสโครงกำร ชื่อโครงกำร หัวหน้ำโครงกำร งบประมำณ งวดที่ 1(ร้อยละ50) คงเหลอื หมำยเหตุ

รำยงำนผลกำรเบกิจ่ำยโครงกำรวิจัย ประจ ำปงีบประมำณ 2565  
สถำบนัวิจัยและพัฒนำ มหำวิทยำลัยรำชภฏัร้อยเอ็ด

ณ วันที ่30 พฤษถำคม 2565

ระเบียบวาระที ่4.8 

10 ชดุโครงการ 1,043,385 521,693             521,692                  

โครงการยอ่ยที ่1 โครงการวิจยัยอ่ยที ่1 การพฒันาทักษะการสอนของครูปฐมวัย ใน
สังกดัส านักงานการประถมศึกษา ด้วยเคร่ืองมือ CODINGในจงัหวัด
ร้อยเอด็และจงัหวัดยโสธร

รศ.ดร. ศักด์ิศรี สืบสิงห์ 563,385.00 -                         ด าเนินการส่งรายงาน
ความกา้วหน้าแล้ว

โครงการยอ่ยที ่2 โครงการวิจยัยอ่ยที ่2 การพฒันาทักษะการสอนของครูปฐมวัย ใน
สังกดัส านักงานการศึกษาเอกชน ด้วยเคร่ืองมือ CODING ในจงัหวัด
ร้อยเอด็และจงัหวัดยโสธร

ผศ. นิธินาถ อดุมสันต์ 240,000.00 -                         ด าเนินการส่งรายงาน
ความกา้วหน้าแล้ว

โครงการยอ่ยที ่3 โครงการวิจยัยอ่ยที ่3 การพฒันาทักษะการสอนของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยด้วยเคร่ืองมือ CODING ใน
จงัหวัดร้อยเอด็และจงัหวัดยโสธร

ผศ. สุภิมล บุญพอก 240,000.00 -                         ด าเนินการส่งรายงาน
ความกา้วหน้าแล้ว

11 การพฒันาผลิตภัณฑ์ชมุชนและการบริหารจดัการกลุ่มอาชพีชมุชน
อยา่งยั่งยนื

ผศ.ลลิตา พมิทา 110,367 55,184               55,183                    ด าเนินการส่งรายงาน
ความกา้วหน้าแล้ว

12 การศึกษาพฤกษเคมีเบือ้งต้นและฤทธิ์ทางชวีภาพของไมโครกรีนผัก
โขม

ผศ.ดร.อไุรวรรณ ศรีพนา 100,000 50,000               50,000                    

13 การประเมินฤทธิ์กจิกรรมการต้านเชื้อแบคทีเรียทีด้ื่อยาหลายชนิดโดย
ใชส้ารสกดัจากพชืแหล่งใหม่

ผศ.ดร.สุรชยั รัตนสุข 110,367 55,184               55,183                    ด าเนินการส่งรายงาน
ความกา้วหน้าแล้ว

14 ชดุโครงการ 768,008 384,004             384,004                  

โครงการยอ่ยที ่1
โครงการวิจยัยอ่ยที ่1 การพฒันาของเล่นโบราณ เพือ่ส่งเสริมทักษะ 
STEM ส าหรับครูผู้สอน สังกดัส านักงานการศึกษาประถมศึกษา ใน
จงัหวัดร้อยเอด็

ผศ. นิธินาถ อดุมสันต์ 528,008.00 -                         

โครงการยอ่ยที ่2

โครงการวิจยัยอ่ยที ่2 การพฒันาของเล่นโบราณ เพือ่ส่งเสริมทักษะ 
STEM ส าหรับ ผู้ปกครองของเด็กปฐมวัย ในจงัหวัดร้อยเอด็

ผศ. สันติ นรากลุนันท์ 120,000.00 -                         

โครงการยอ่ยที ่3
โครงการวิจยัยอ่ยที ่3 การพฒันาของเล่นโบราณ เพือ่ส่งเสริมทักษะ 
STEM ส าหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชพีครู สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอด็

อาจารย ์รุจเิรข บุญกาพมิพ์ 120,000.00 -                         

15 การศึกษาผลของการอบแห้งต่อปริมาณกรดอะมิโน พอลิแซคคาไรด์ 
สารออกฤทธิ์และฤทธิ์ทางชวีภาพของมะกอ่เพือ่พฒันาเป็นอาหาร
เพือ่สุขภาพ

ผศ.ดร อรอนงค์ ภูสีฤทธิ์ 162,232 81,116               81,116                    ด าเนินการส่งรายงาน
ความกา้วหน้าแล้ว

การพฒันาทักษะการจดัการเรียนรู้ด้วยเคร่ืองมือ CODING ในจงัหวัดร้อยเอด็ และจงัหวัดยโสธร (รศ.ดร.ศักด์ิศรี สืบสิงห์)

การพฒันาของเล่นโบราณ เพือ่ส่งเสริมทักษะ STEM ส าหรับเด็กปฐมวัย ในจงัหวัดร้อยเอด็และจงัหวัดยโสธร (ผศ.นิธินาถ อดุมสันต์)



ล ำดบั รหัสโครงกำร ชื่อโครงกำร หัวหน้ำโครงกำร งบประมำณ งวดที่ 1(ร้อยละ50) คงเหลอื หมำยเหตุ

รำยงำนผลกำรเบกิจ่ำยโครงกำรวิจัย ประจ ำปงีบประมำณ 2565  
สถำบนัวิจัยและพัฒนำ มหำวิทยำลัยรำชภฏัร้อยเอ็ด

ณ วันที ่30 พฤษถำคม 2565

ระเบียบวาระที ่4.8 

16 การยกระดับทักษะการออกแบบส่ือการเรียนรู้อเิล็กทรอนิกส์ส าหรับ
การจดัการเรียนรู้ในยคุดิจทิัล

อาจารยพ์นัธ์ทิพา คนฉลาด 122,509 61,255               61,254                    ด าเนินการส่งรายงาน
ความกา้วหน้าแล้ว

17 การวิจยัและพฒันาประสิทธิภาพของสาหร่ายในการบ าบัดน้ าเสียจาก
โรงงานขนมจนีในชมุชนต าบลท่าม่วง อ าเภอเสลภูมิ จงัหวัดร้อยเอด็

ผศ.ดร.จตุพร หงส์ทองค า 143,000 71,500               71,500                    ด าเนินการส่งรายงาน
ความกา้วหน้าแล้ว

18 การพฒันาและการเสริมสร้างศักยภาพทางการแขง่ขนัเชงิพาณิชย์
ผลิตภัณฑ์จากแมลงในเขตจงัหวัดร้อยเอด็

ผศ.ดร.ชญัญรินทร์ สมพร 100,000

50,000               

50,000                    ด าเนินการส่งรายงาน
ความกา้วหน้าแล้ว

19 การวิจยัและพฒันาการจดัการเรียนรู้เชงินวัตกรรมเพือ่ยกระดับ
คุณภาพการผลิตและพฒันาครูสู่โลกอนาคต

ผศ.ดร.ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์ 189,804 94,902               94,902                    ด าเนินการส่งรายงาน
ความกา้วหน้าแล้ว

20 การศึกษาความเหล่ือมล้ าในเมืองด้านการเขา้ถงึพืน้ทีส่าธารณะเพือ่
รองรับสังคมผู้สูงอายุ

ผศ.ดร.จตุพร  หงส์ทองค า 100,500 50,250               50,250                    ด าเนินการส่งรายงาน
ความกา้วหน้าแล้ว

21 การส่งเสริมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ทีทุ่กคนสามารถเขา้ถงึได้ เพือ่
ความสามารถในการปรับตัวในยคุ New Normal

อาจารยน์ุชรินทร์ มิ่งโอโล 340,858 170,429             170,429                  ด าเนินการส่งรายงาน
ความกา้วหน้าแล้ว

22 การยกระดับผลิตภัณฑ์ชมุชน ผลิตภัณฑ์เส่ือกก เพือ่ส่งเสริมอาชพี
ท้องถิ่น จงัหวัดร้อยเอด็

ผศ.ดร.ปร่ิมมาลา ข าคมเขตต์ 226,067 113,034             113,033                  ด าเนินการส่งรายงาน
ความกา้วหน้าแล้ว

23 พชืสมุนไพรทีใ่ชใ้นการรักษาโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง 
(Non-Communicable diseases; NCDs) โดยหมอยาพืน้บ้าน ใน
จงัหวัดร้อยเอด็

ผศ.ดร. เอื้อมพร จนัทร์สองดวง 110,000 55,000               55,000                    ด าเนินการส่งรายงาน
ความกา้วหน้าแล้ว

24 รูปแบบการจดัเกบ็ขา้วในโรงสีเพือ่รักษาคุณภาพและความหอมขา้ว
หอมมะลิในเขตพืน้ทีทุ่ง่กลุาร้องไห้

ผศ.ดร.ชญัญรินทร์ สมพร 105,687 52,844               52,843                    ด าเนินการส่งรายงาน
ความกา้วหน้าแล้ว

25 We-Society : การพฒันาทักษะการสร้างห้องเรียนแห่งความเกื้อกลู
และแบ่งปัน แกค่รูผู้สอนสังคมศึกษาในจงัหวัดร้อยเอด็ เพือ่สร้าง
วัฒนธรรมการเกื้อกลูและแบ่งปันแกเ่ด็กและเยาวชนกลุ่มคน
เปราะบาง โดยกระบวนการวิจยัเชงิปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

ผศ.ปริญ รสจนัทร์ 380,963 190,482             190,481                  ด าเนินการส่งรายงาน
ความกา้วหน้าแล้ว



ล ำดบั รหัสโครงกำร ชื่อโครงกำร หัวหน้ำโครงกำร งบประมำณ งวดที่ 1(ร้อยละ50) คงเหลอื หมำยเหตุ

รำยงำนผลกำรเบกิจ่ำยโครงกำรวิจัย ประจ ำปงีบประมำณ 2565  
สถำบนัวิจัยและพัฒนำ มหำวิทยำลัยรำชภฏัร้อยเอ็ด

ณ วันที ่30 พฤษถำคม 2565

ระเบียบวาระที ่4.8 

26 ชดุโครงการ 309,527 154,764             154,763                  

โครงการยอ่ยที ่1 การพัฒนาครูและนักศึกษาครูให้มคีวามรู้ความเขา้ใจด้าน
การจดัการเรียนการสอนโดยใชโ้ครงงานเป็นพื้นฐาน เพื่อ
พัฒนานวตักรรมและส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 โดยการบูรณาการโครงงานกบัแหล่งการเรียนรู้ท้องถิ่น

ผศ.วภิา ชยัสวสัด์ิ 139,077.00 -                         ด าเนินการส่งรายงาน
ความกา้วหน้าแล้ว

โครงการยอ่ยที ่2 หนึ่งโรงเรียน หนึ่งอ าเภอ หนึ่งแหล่งการเรียนรู้ท้องถิ่นใน
ชมุชน จงัหวดัร้อยเอด็

ผศ.ทิพวรรณ วรรณภกัดี ภมูพิันธ์ 170,450.00 -                         ด าเนินการส่งรายงาน
ความกา้วหน้าแล้ว

27 การพฒันากระบวนการผลิตเส้นไหมอร่ีีด้วยกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีและการเพือ่เพิม่มูลค่าไหมอร่ีีด้วยการ
ยอ้มสีธรรมชาติ และการแปรูป และน าไปถา่ยทอดสู่ชมุชน เพือ่ความ
มันคงมั่งค่ังและยั่งยนื ของจงัหวัดร้อยเอด็

ผศ.ดร.กนกกรณ์ ศิริทิพย์ 288,789             144,395             144,394                  ด าเนินการส่งรายงาน
ความกา้วหน้าแล้ว

28 การพฒันาแผ่นฟล์ิมอจัฉริยะส าหรับห่ออาหารด้วยเพคตินจากเปลือก
แตงโมและแอนโทไซยานินจากร าขา้วเหนียวด า

ดร. เกษร เมรัตน์ 110,000 55,000               55,000                    ด าเนินการส่งรายงาน
ความกา้วหน้าแล้ว

29 การพฒันาและถา่ยทอดเทคโนโลยต้ีนแบบเคร่ืองผลิตเส้นไหมอร่ีี
กึ่งอตัโนมัติระดับครัวเรือน

ผศ.นนทนันท์ พลพนัธ์ 108,703 54,352               54,351                    ด าเนินการส่งรายงาน
ความกา้วหน้าแล้ว

30 การเพิม่ศักยภาพผลิตภัณฑ์สุมนไพรชมุชนสู่การเป็นธุรกจิทีไ่ด้
มาตรฐาน กรณีศึกษา กลุ่มวิสาหกจิชมุชนในจงัหวัดร้อยเอด็

ผศ.ดร.ศรีสุนันท์ ประเสริฐสังข์ 337,867 168,934             168,933                  ด าเนินการส่งรายงาน
ความกา้วหน้าแล้ว

31 การประยกุต์ใชส้าหร่ายและแพลงกต์อนในการปรับปรุงคุณภาพน้ า
และการเพาะเล้ียง

ดร.พทุธพรรณี บุญมาก 191,247 95,624               95,623                    ด าเนินการส่งรายงาน
ความกา้วหน้าแล้ว

32 การพฒันาศักยภาพและเพิม่มูลค่าขา้วพนัธุ์พืน้เมืองอนิทรีย์  อ.ดร.จรัญญา กลุยะ 227,367 113,684             113,683                  ด าเนินการส่งรายงาน
ความกา้วหน้าแล้ว

33 การพฒันาโปรแกรมการจดัการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐาน
สมรรถนะส าหรับครูระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน จงัหวัดร้อยเอด็

ดร. หทัย น้อยสมบัติ 153,761 76,881               76,880                    

8,500,000 4,250,009.000    4,249,991               

การพฒันานวัตกรรมและสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 กบัการจดัการเรียนรู้โดยใชโ้ครงงานเป็นฐาน
บูรณาการกบัแหล่งการเรียนรู้ท้องถิ่นในชมุชน จงัหวัดร้อยเอด็ (ผศ.วิภา ชยัสวัสด์ิ)

รวมเงินทั้งสิ้น

ลงชื่อ....................................ผู้จัดท ำรำยงำน
(น.ส.พรทิวำ  สำรจันทร์) 
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 

ลงชื่อ....................................ผู้ตรวจสอบ 
(ผศ.ดร.ชำญณรงค์  วิเศษสัตย)์ 

  รองผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ 

ลงชื่อ....................................ผู้ตรวจสอบ 
(รศ.ดร.ศักดิ์ศรี   สืบสิงห์) 

  ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ 



ล ำดบั รหัสโครงกำร ชื่อโครงกำร หัวหน้ำโครงกำร งบประมำณ งวดที่ 1(ร้อยละ50) คงเหลอื หมำยเหตุ

รำยงำนผลกำรเบกิจ่ำยโครงกำรวิจัย ประจ ำปงีบประมำณ 2565  
สถำบนัวิจัยและพัฒนำ มหำวิทยำลัยรำชภฏัร้อยเอ็ด

ณ วันที ่30 พฤษถำคม 2565

ระเบียบวาระที ่4.8 


