บทเรียนความสาเร็จจากนักวิจัยดีเด่น ประจาปี 2562
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
พ.ศ. 2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ถอดรหัส แนวปฏิบตั ิ ที่ดีด้านการวิจยั 2562

ชื่อผลงาน

แนวปฏิบัติกับกระบวนการวิจัยในชุมชน

เจ้าของผลงาน/สังกัด

รองศาสตราจารย์ ดร.วาริธ ราศรี สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ข้อมูลเกี่ยวกับผลงาน
เป็นแนวปฏิบัติหรือหลักการปฏิบัติของการวิจัยในชุมชน เพื่อให้นักวิจัยสามารถลงพื้นที่วิจัยในชุมชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
ลักษณะของผลงาน
เป็นแนวปฏิบัติในการลงพื้นที่วิจัยกับชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
วิธีดาเนินการ (How to)
เป็นแนวปฏิบัติในการลงพื้นที่วิจัยกับชุมชน ได้มีวิธีการดาเนินงาน ดังนี้
1. นักวิจัยจะต้องมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี (ยิ้มแย้มเบิกบาน ไม่ถือตัวเป็นกันเอง)
2. นักวิจัยจะต้องสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับชุมชน (ชี้แจงวัตถุประสงค์)
3. นักวิจัยจะต้องดาเนินการวิจัยแบบการพึ่งพา ไม่ใช่พึ่งพิง (ได้ประโยชน์ร่วมกัน)
4. นักวิจัยต้องลงพื้นที่ฝังตัวกับชุมชน (การเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน)
5. นักวิจัยจะต้องให้เกียรติและปฏิบัติตามระเบียบของชุมชน (บางชุมชนมีกฎเกณฑ์ข้อห้าม)
ผลสัมฤทธิ์
ทาให้นักวิจัยสามารถลงพื้นที่วิจัยกับชุมชนได้อย่างเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล อาทิ ได้รับความ
ร่วมมือจากชุมชน/กลุ่มเป้าหมาย, สามารถตอบสนองต่อความต้องการหรือการแก้ปัญหาให้กับชุมชนได้อย่างถูกต้อง
และเป็นไปตามความต้องการของชุมชนโดยแท้จริง เป็นต้น
ความภาคภูมิใจ
1. สามารถนาผลงานวิจัยไปพัฒนาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน
2. ได้เครือข่ายชุมชน
3. ได้นาผลงานวิจัยไปเผยแพร่ตีพิมพ์เพื่อขอตาแหน่งทางวิชาการ
ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
1. ความขยันอดทนของตนเอง
2. การมีกัลยาณมิตรที่ดี
3. การได้รับการสนับสนุนและความอนุเคราะห์ที่ดีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ถอดรหัส แนวปฏิบัติที่ดีด้านการวิจัย 2561
ชื่อผลงาน

การสร้างรูปแบบความร่วมมือระหว่างไทย-ลาว ในด้านหลักสูตรการศึกษา
นานาชาติ มหาวิทยาลัย ราชภัฏมหาสารคามกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว

เจ้าของผลงาน/สังกัด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาริธ ราศรี และคณะ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ข้อมูลเกี่ยวกับผลงาน
เป็นงานวิจัยที่ต้องการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศไทย-ลาว ในระดับท้องถิ่นเกี่ยวกับการสร้าง
ความร่วมมือเพื่อพัฒนาหลักสูตรการศึกษานานาชาติระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามกับมหาวิทยาลัย
แห่งชาติลาว ตลอดจน เพื่อให้เกิดนวัตกรรมต้นแบบองค์ความรู้ของการวิจัยในการสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติและการ
ขานรับนานโยบายของรัฐไปปฏิบัติใช้ในการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาของภูมิภาคอาเซียน
ต่อไป
ลักษณะของผลงาน
เป็นผลงานวิจัยที่ต้องการสร้างรูปแบบการพัฒนาความร่วมมือเพื่อพัฒนาหลักสูตรการศึกษานานาชาติ
ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว
วิธีดาเนินการ (How to)
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยและคณะ ได้มีวิธีการดาเนินงาน แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้
1. ระยะที่ 1 การสารวจพื้นที่การวิจัย
1.1 การลงพื้นที่วิจัยเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในเบื้องต้น ได้แก่ การลงพื้นที่วิจัย ณ มหาวิทยาลัย
แห่งชาติลาว สปป.ลาว โดยการพบปะกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย และสนทนาพูดคุยกับกลุ่มเป้าหมายและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในเบื้องต้น
1.2 การลงพื้นที่สังเกตการณ์ ได้แก่ การลงพื้นที่เพื่อสังเกตการณ์ทั้งแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม
1.3 การติดต่อประสานงานและนัดหมายเวลา เพื่อจะได้ดาเนินงานในระยะต่อไป
2. ระยะที่ 2 การดาเนินงานวิจัย
2.1 การจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการกับกลุ่มเป้าหมาย ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว สปป.ลาว
2.2 การจัดประชุมกลุ่มย่อย/ระดมสมอง (Brainstorming)
2.3 การสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย
3. ระยะที่ 3 การสรุปผลวิจัย
3.1 การจัดประชุมเพื่อยืนยันผลการวิจัยร่วมกัน
3.2 การยืนยันผล (รูปแบบ) โดยผู้เชี่ยวชาญ
4. ระยะที่ 4 การคืนข้อมูล/การเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณชน

4.1 การจัดเวทีการนาเสนอข้อมูลการวิจัยแก่กลุ่มเป้าหมายและผู้ที่สนใจ ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว
สปป.ลาว
4.2 การตีพิมพ์ผลงานวิจัย
ผลสัมฤทธิ์
จากผลงานวิจัยในครั้งนี้ ได้นารูปแบบมาพัฒนาสร้างให้หลักสูตรสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นหลักสูตรนาร่องในการสร้างความร่วมมือที่ดีร่วมกันทางด้านการศึกษาและ
วิชาการระหว่างนักศึกษาและคณาจารย์ของทั้งสองมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องมาแล้ว 3 ปี
ความภาคภูมิใจ
เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างไทย-ลาว ในระดับภูมิภาค และยังเป็นการสร้าง
ประสบการณ์ที่แปลกใหม่นอกห้องเรียนให้กับนักศึกษาได้เรียนรู้ภูมิภาคอาเซียนของเรา
ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
การมีประวัติศาสตร์ที่ดีร่วมกันมาอย่างยาวนาน และความเกื้อกูลระหว่างกันของทั้งสองประเทศ

ผลงานวิจัยในปีงบประมาณ 2560-2562 ของรองศาสตราจารย์ ดร.วาริธ ราศรี
1. ผลงานวิจัยที่ได้รับทุนการวิจัยจากภายนอก (รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,141,000 บาท)
ที่

ชื่อเรื่องวิจัย

งบประมาณ
และแหล่ง
ทุน
4,300,000
ท้องถิ่น
จังหวัด
สุรินทร์
80,000
งบประมาณ
แผ่นดิน
50,000
งบประมาณ
สสส.
50,000
งบประมาณ
สสส.
35,000

1

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment:
ITA) จังหวัดสุรินทร์

2

รูปแบบการจัดการป่าชุมชน กรณีศึกษาป่าชุมชนดอนแฮด ตาบล
หนองเม็ก อาเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

3

การพัฒนาสวัสดิการสังคมด้านการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ใน
ชุมชนกรณีศึกษาชุมชนตาบลไค้นุ่น อาเภอห้วยผึ้ง จังหวัด
กาฬสินธุ์
การพัฒนาระบบการจัดสวัสดิการในด้านการส่งเสริมการขาย
ผลิตภัณฑ์ชุมชน กรณีศึกษาชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลตาบลนาคู
อาเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์
รูปแบบนวัตกรรมการจัดการมูลฝอยในชุมชน เพื่อแปรสภาพให้
เกิดมูลค่าและการนาไปใช้ประโยชน์ในครัวเรือน กรณีศึกษาชุมชน
บ้านหนองคู ตาบลนาสีนวน อาเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม
การสารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการ 30,000
ขององค์การบริหารส่วนตาบลกู่ทอง อาเภอเชียงยืน จังหวัด
งบประมาณ
มหาสารคาม
ขององค์การ
บริหารส่วน
ตาบลกู่ทอง
การสารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการ 30,000
ขององค์การบริหารส่วนตาบลเกิ้ง อาเภอเมือง จังหวัด
งบประมาณ
มหาสารคาม
ขององค์การ
บริหารส่วน
ตาบลเกิ้ง
การสารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการ 30,000
ขององค์การบริหารส่วนตาบลนาโพธิ์ อาเภอกุดรัง จังหวัด
งบประมาณ
มหาสารคาม
ขององค์การ
บริหารส่วน
ตาบลนา
โพธิ์

4
5

6

7

8

ปีงบประมาณ

ตาแหน่ง

2560-2561

ผู้เสนอ
โครงการและ
ดาเนิน
โครงการวิจัย
หัวหน้า
โครงการ

2560-2561
2560-2561

หัวหน้า
โครงการ

2560-2561

หัวหน้า
โครงการ

2560-2561

หัวหน้า
โครงการ

2560-2561

หัวหน้า
โครงการ

2560-2561

หัวหน้า
โครงการ

2560-2561

หัวหน้า
โครงการ

9

10
11
12
13
14
15
16

การสารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลนาโพธิ์ อาเภอวาปีประทุม จังหวัด
มหาสารคาม

30,000
งบประมาณ
ขององค์การ
บริหารส่วน
ตาบลนา
โพธิ์
การพัฒนาสร้างชุมชนต้นแบบตามหลักฮิตคองวัฒนธรรมอีสาน
360,000
สร้างสุข ในจังหวัดมหาสารคาม
งบประมาณ
แผ่นดิน
รูปแบบการจัดการป่าชุมชนเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่าง 420,000
ยั่งยืน กรณีศึกษา ป่าชุมชนบ้านหนองโจด ตาบลโคกก่อ อาเภอ
งบประมาณ
เมือง จังหวัดมหาสารคาม
แผ่นดิน
การพัฒนาสร้างชุมชนต้นแบบตามหลักฮิตคองวัฒนธรรมอีสาน
400,000
สร้างสุข ในจังหวัดมหาสารคาม
งบประมาณ
แผ่นดิน
รูปแบบการสร้างสุขภาวะกายและจิตที่ดีด้วยโยคสมาธิแก่ผู้สูงอายุ 500,000
กรณีศึกษาผู้สูงอายุในตาบลไผทรินทร์ อาเภอ
ลาปลายมาศ งบประมาณ
จังหวัดบุรีรัมย์
แผ่นดิน
การพัฒนาระบบการจัดสวัสดิการสาหรับผู้สูงอายุในด้านการ
50,000
ส่งเสริมสร้างรายได้ กรณีศึกษาชุมชนตาบลนาทม อาเภอนาทม
งบประมาณ
จังหวัดนครพนม
สสส.
การพัฒนาระบบการจัดสวัสดิการสาหรับผู้สูงอายุในด้านการ
50,000
ส่งเสริมสร้างรายได้กรณีศึกษาชุมชนตาบลขนวน อาเภอหนองนา งบประมาณ
คา จังหวัดขอนแก่น
สสส.
การพัฒนาระบบการจัดสวัสดิการสาหรับผู้สูงอายุในด้านการ
50,000
ส่งเสริมสร้างรายได้กรณีศึกษาชุมชนตาบลภูแล่นช้าง อาเภอนาคู งบประมาณ
จังหวัดกาฬสินธุ์
สสส.

2560-2561

หัวหน้า
โครงการ

2562-2563

หัวหน้า
โครงการ

2560-2561

ผู้ร่วมโครงการ

2562-2563

ผู้ร่วมโครงการ

2560-2561

ผู้ร่วมโครงการ

2560-2561

ผู้ร่วมโครงการ

2560-2561

ผู้ร่วมโครงการ

2560-2561

ผู้ร่วมโครงการ

2. ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในปีงบประมาณ 2560-2562 (ผลงานนักวิจัยโดยตรงไม่ใช่ของนักศึกษา)
1
2

3

4
5

รูปแบบการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง
กรณีศึกษา บ้านหนองแสง ตาบลเขาพระ
นอน อาเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
รูปแบบความร่วมมือระหว่างไทย-ลาว ในด้าน
หลักสูตรการศึกษานานาชาติ เพื่อรองรับ
ความเป็นประชาคมอาเซียน กรณีศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามกับ
มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว
แนวทางการสร้างสุขภาวะอยู่ดีมีสุขสาหรับ
ผู้สูงอายุกรณีศึกษา ผู้สูงอายุในชุมชนหนอง
เส็งตาบลแวงน่าง อาเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม
การศึกษาสภาพปัญหาป่าชุมชนดอนแฮด
ตาบลหนองเม็ก อาเภอนาเชือก จังหวัด
มหาสารคาม
การพัฒนารูปแบบสวัสดิการสังคมด้านการ
ส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ชุมชนตาบลไค้นุ่น
อาเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์

6

การพัฒนาระบบกองทุนสวัสดิการชุมชนใน
ตาบลสระพังทอง อาเภอเขาวง จังหวัด
กาฬสินธุ์

7

การพัฒนาสวัสดิการสังคมด้านการส่งเสริม
สร้างรายได้ในชุมชนเขตพื้นที่เทศบาลตาบล
นาคู อาเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์
รูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้อยู่ดีมีสุข
สาหรับผู้พิการและครอบครัว โดยผ่านระบบ
การจัดสวัสดิการสังคมในเขตพื้นที่เทศบาล
ตาบลสนม อาเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

8

การประชุมวิชาการระดับชาติ ลาปางวิจัยครั้งที่
3 ระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
การประชุมนาเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่
11 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

2560 (2017)

วารสารสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีที่ 1 ฉบับที่
1 ตุลาคม-ธันวาคม 2560 (หน้า 33-40)

2560 (2017)

การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเลยวิชาการ
ประจาปี 2561 ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย
การประชุมทางวิชาการระดับชาติ(Proceedings)
ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 5 ประจาปี 2562
“วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่าง
ยั่งยืน” Research and Innovation for
Sustainable Community Development
Conference 2019 วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย
การประชุมทางวิชาการระดับชาติ(Proceedings)
ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 5 ประจาปี 2562
“วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่าง
ยั่งยืน” Research and Innovation for
Sustainable Community Development
Conference 2019 วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 15-16
กรกฎาคม 2562 (ผ่านแล้วรอนาเสนอผลงาน)
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 15-16
กรกฎาคม 2562 (ผ่านแล้วรอนาเสนอผลงาน)

2561 (2018)

2560 (2017)

2562 (2019)

2562 (2019)

2562 (2019)

2562 (2019)

9

การพัฒนารูปแบบสวัสดิการสังคมด้านการ
เสริมสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุในชุมชนตาบล
นาทม อาเภอนาทม จังหวัดนครพนม
10 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ โดยผ่าน
ระบบการจัดสวัสดิการสังคมโรงเรียนผู้สูงอายุ
ตาบลเหล่าอ้อย อาเภอร่องคา จังหวัด
กาฬสินธุ์

การประชุมวิชาการผลงานวิจัยระดับชาติและ
นานาชาติ มหาวิทยาลัยร้อยเอ็ด ในวันที่ 12
กรกฎาคม 2562 (ผ่านแล้วรอนาเสนอผลงาน)
การประชุมวิชาการผลงานวิจัยระดับชาติและ
นานาชาติ มหาวิทยาลัยร้อยเอ็ด ในวันที่ 12
กรกฎาคม 2562 (ผ่านแล้วรอนาเสนอผลงาน)

3. ผลงานทางด้านวิชาการ
ที่
ชื่อผลงาน
1 สังคมวิทยาและมนุษยวิทยาเบื้องต้น
2 วิถีโลก
3 วิถีไทย
4 ทฤษฏีองค์กรและการจัดการ
5 การพัฒนาการเมือง
6 ความคิดทางการเมืองไทย
7 สันติศึกษา
8 พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง
9 ประชาสังคมกับประชาธิปไตย
10 การเมืองการปกครองไทย
11 ทฤษฎีการเมืองสมัยใหม่
12 หลักรัฐศาสตร์
13 การจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่น

Political Victims

3

Politics in Policy Like Shot Circuit

2562 (2019)

ประเภทผลงาน
เอกสารประกอบคาสอน
เอกสารประกอบการสอน
เอกสารประกอบการสอน
เอกสารประกอบการสอน
เอกสารประกอบการสอน
เอกสารประกอบการสอน
เอกสารประกอบการสอน
เอกสารประกอบการสอน
เอกสารประกอบการสอน
เอกสารประกอบการสอน
เอกสารประกอบการสอน
เอกสารประกอบการสอน
ตารา

4. ผลงานการตีพิมพ์บทความวิชาการและบทความวิจัย
ที่
ชื่อผลงาน
แหล่งตีพิมพ์
การประชุมวิชาการระดับชาติ
1 สวมเสื้อประชาธิปไตย

2

2562 (2019)

ปีที่ตีพิมพ์
2553 (2010)

ทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่
17-18 สิงหาคม 2553 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม (NCSSS)
International Conference on Sciences and
2554 (2011)
Social Sciences 2011: Sustainable
Development (ICSSS2011)
Rajabhat Maha Sarakham University, Maha
Sarakham, Thailand 21-22 July 2011
International Conference
2555 (2012)
on Sciences and Social Sciences 2012:
Innovation for Regional Development
(ICSSS 2012) 19th -20th July 2012

Rajabhat Maha Sarakham University,
Maha Sarakham, Thailand
4 2015: Chance Risk Labor Occupation The 3rd International Conference on Sciences 2556 (2013)
and Social Sciences 2013: Research and
of citizen Thailand
Development for Sustainable Life Quality
(ICSSS 2013) July 18-19, 2013 Rajabhat Maha
Sarakham University, Maha Sarakham (Thailand)
2557 (2014)
5 รูปแบบการพัฒนาชุมชนอยู่ดีมีสุข:กรณีศึกษา ที่ 25 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2557 หน้าที่ 119
บ้านกุดซุย อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม วารสารช่อพะยอม (TCI ฐาน 2) คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
The 5th International Conference on Sciences 2558 (2015)
6 Constructing a Model for Thai-Lao
and Social Sciences 2015 (ICSSS 2015):
Cultural Tourism Promotion in
Preparation for the ASEAN Community Research and Innovation for Community and
Regional Development September 17-18, 2015
in Renunakhon District, Nakhon
Rajabhat Maha Sarakham University, Maha
Panomprovince, Thailand and
Sarakham (Thailand)

7

8
9

Khammuan Province, Lao People’s
Democratic Republic
The Public Participation to
Conservation Ku Santarat
Archaeological site Na Dun District
MahaSaarakham province

A Model of Cooperative Education
Curriculum Between Thailand and
Laos for the ASEAN Community: A
Case Study of Faculty of Humanities
and Social Science of Rajabhat Maha
Sarakham University and Faculty of
Social Sciences of the National
University of Laos
รูปแบบการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง
กรณีศึกษา บ้านหนองแสง ตาบลเขาพระ
นอน อาเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
รูปแบบความร่วมมือระหว่างไทย-ลาว ในด้าน
หลักสูตรการศึกษานานาชาติ เพื่อรองรับ
ความเป็นประชาคมอาเซียน กรณีศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามกับ
มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว

The 6th International Conference on Sciences
and Social Sciences 2016 (ICSSS 2016): Mutual
Community Engagement toward Global
Understanding and Sustainable Well-being
September 22-23, 2016 at Rajabhat Maha
Sarakham University

2559 (2016)

2559 (2016)

การประชุมวิชาการระดับชาติ ลาปางวิจัยครั้งที่
3 ระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
การประชุมนาเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่
11 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

2560 (2017)

2560 (2017)

10 แนวทางการสร้างสุขภาวะอยู่ดีมีสุขสาหรับ
ผู้สูงอายุกรณีศึกษา ผู้สูงอายุในชุมชนหนอง
เส็งตาบลแวงน่าง อาเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม
11 การศึกษาสภาพปัญหาป่าชุมชนดอนแฮด
ตาบลหนองเม็ก อาเภอนาเชือก จังหวัด
มหาสารคาม
12 การพัฒนารูปแบบสวัสดิการสังคมด้านการ
ส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ชุมชนตาบลไค้นุ่น
อาเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์

13 การพัฒนาระบบกองทุนสวัสดิการชุมชนใน
ตาบลสระพังทอง อาเภอเขาวง จังหวัด
กาฬสินธุ์

14 การพัฒนาสวัสดิการสังคมด้านการส่งเสริม
สร้างรายได้ในชุมชนเขตพื้นที่เทศบาลตาบล
นาคู อาเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์
15 รูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้อยู่ดีมีสุข
สาหรับผู้พิการและครอบครัว โดยผ่านระบบ
การจัดสวัสดิการสังคมในเขตพื้นที่เทศบาล
ตาบลสนม อาเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
16 การพัฒนารูปแบบสวัสดิการสังคมด้านการ
เสริมสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุในชุมชนตาบล
นาทม อาเภอนาทม จังหวัดนครพนม
17 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ โดยผ่าน
ระบบการจัดสวัสดิการสังคมโรงเรียนผู้สูงอายุ
ตาบลเหล่าอ้อย อาเภอร่องคา จังหวัด
กาฬสินธุ์

วารสารสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีที่ 1 ฉบับที่
1 ตุลาคม-ธันวาคม 2560 (หน้า 33-40)

2560 (2017)

การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเลยวิชาการ
ประจาปี 2561 ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย
การประชุมทางวิชาการระดับชาติ(Proceedings)
ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 5 ประจาปี 2562
“วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่าง
ยั่งยืน” Research and Innovation for
Sustainable Community Development
Conference 2019 วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย
การประชุมทางวิชาการระดับชาติ(Proceedings)
ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 5 ประจาปี 2562
“วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่าง
ยั่งยืน” Research and Innovation for
Sustainable Community Development
Conference 2019 วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 15-16
กรกฎาคม 2562
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 15-16
กรกฎาคม 2562

2561 (2018)

การประชุมวิชาการผลงานวิจัยระดับชาติและ
นานาชาติ มหาวิทยาลัยร้อยเอ็ด ในวันที่ 12
กรกฎาคม 2562
การประชุมวิชาการผลงานวิจัยระดับชาติและ
นานาชาติ มหาวิทยาลัยร้อยเอ็ด ในวันที่ 12
กรกฎาคม 2562

2562 (2019)

2562 (2019)

2562 (2019)

2562 (2019)

2562 (2019)

2562 (2019)

ภาคผนวก

ประวัตินักวิจัย
หัวหน้าโครงการวิจัย
1. ชื่อ - นามสกุล
(ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)

นายวาริธ ราศรี
Mr.Warit Rasri

2. เลขหมายบัตรประจาตัว
ประชาชน

3480200205XXX

3. ตาแหน่งงาน
3.1 ตาแหน่งบริหารในปัจจุบัน
3.2 ตาแหน่งบริหารในอดีต
3.3 ตาแหน่งวิชาการ
4. หน่วยงานและสถานที่อยู่
ที่ติดต่อได้สะดวก

5. ความเชี่ยวชาญ
6. ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
(เกียรตินิยม)
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

1. ประธานหลักสูตรสาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
2. ประธานกลุ่มรายวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชาพลวัตรสังคม
3. บรรณาธิการวารสารสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
รองผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม
รองศาสตราจารย์ (รศ.)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 80
ถนน นครสวรรค์ ตาบลตลาด อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ 44000
เบอร์โทรศัพท์มือถือ 081-7652736
อีเมล. Sanowa_cmu@hotmail.com
ในด้านสังคมศาสตร์, รัฐศาสตร์, การบริหารท้องถิ่นกับการพัฒนา

สาขาวิชา
สาขาการปกครอง
คณะรัฐศาสตร์
สาขาการเมืองและปกครอง
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
สาขารัฐประศาสนศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

ชื่อสถาบันที่จบ
ปีที่จบ
มหาวิทยาลัยณิวัฒนา 2548
(เวสเทิร์น)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2550
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม

2557

ภาพประกอบผลงานนักวิจัยดีเด่น

