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	 	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 มหิตลาธิเบศร	 รามาธิบดี	 จักรี																	
นฤบดินทร	สยามมินทราธิราช	บรมนาถบพิตร	ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม	พระราชทาน
นาม	“	ราชภัฏ	”	และตราประจำามหาวทิยาลัย	นับเปน็พระมหากรณุาธิคณุและเกยีรตยิศสงูสุดแกช่าว
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วพระราชอาณาจักร	โดยนาม	“ราชภัฏ	หมายความว่า	เป็นคนของพระราชา”	
ชาวมหาวทิยาลยัราชภฏั	ในฐานะสถาบนัอดุมศกึษาเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่	ไดเ้ทดิพระมหากรณุาธคิณุ
นี้ไว้เหนือเกล้าและจงรักภักดีด้วยการตั้งปณิธานที่จะประพฤติ	และปฏิบัติหน้าที่เจริญรอยตามเบื้อง
พระยุคลบาท	ในการพัฒนาประเทศและบำาบัดทุกข์	บำารุงสุขแก่พี่น้อง	ประชาชนชาวไทย



	 ตลอดระยะเวลากว่า	50	ปี	ท่ีผ่านมา	มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	ยังคงยึดม่ันอุดมการณ์และปณิธาน
ของ	 “ราชภัฏ”	 ต่อภารกิจการเป็นองค์กรหลักเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้สามารถพึ่งพาตนเองและสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี
ตามหลักวิถีพอเพียง	โดยสร้างความเข้มแข็ง	เกิดการพัฒนาอย่างม่ันคงและย่ังยืนของชุมชนท้องถ่ิน	จึงได้มีการนำา
กระบวนการวิจัยเพ่ือท้องถ่ิน	(Community	Based	Research	:	CBR)	มาเป็นเคร่ืองมือขับเคล่ือนการพัฒนาร่วม
กับชุมชน	ซ่ึงการวิจัยเพ่ือท้องถ่ิน	เป็นแนวทางหน่ึงในการ	สร้างคน	สร้างการเรียนรู้	สร้างการเปล่ียนแปลง	ผ่าน
ระบบและกลไกของการร่วมคิด	ร่วมทำา	ร่วมวิเคราะห์	ร่วมจัดการ	ร่วมวางแผน	โดยใช้กระบวนการท่ีเป็นเหตุเป็น
ผล	เป็นระบบ	บนฐานของความรู้และข้อมูล	และมีการสรุปบทเรียนเพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ท่ีอยู่คู่กับชุมชน	
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1. การฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ของชุมชน มีกระบวนการ	ดังนี้
	 1.1	การสร้างความตระหนักรู้ของชุมชน	โดยการโสเหล่	เพื่อค้นหาศักยภาพชุมชน	
	 1.2	การพัฒนาฐานคิดเชิงระบบ	โดยการสร้างฐานความคิดของคนในชุมชน
	 1.3	การพัฒนาศักยภาพของชุมชน	โดยการพัฒนา	เพิ่มพูนทักษะ	ความรู้	และวิธีการในการ
ดำาเนินงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
	 1.4	การสร้างกลุ่มคนทำาวิจัย		โดยการค้นหานักวิจัยที่มีปณิธาน		มีศักยภาพ		มีทักษะและ
องค์ความรู้	ต้องการพัฒนาตนเองด้านการวิจัยเพื่อท้องถิ่น
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2. การเพิ่มพูนภูมิปัญญาท้องถิ่น
	 2.1	การขับเคลื่อนพลังปัญญาของแผ่นดิน	โดยการปฏิบัติการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น	สู่การเรียนรู้	
เพื่อพัฒนาคนให้ตื่นรู้และคิดวิเคราะห์อย่างเป็นเหตุเป็นผล		
	 2.2	 การกระตุ้นการมีส่วนร่วมของชุมชน	 โดยการส่งเสริมและสร้างโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การดำาเนินงาน	พัฒนาความสามารถของคนในชุมชน	และขับเคลื่อนงานในชุมชน	
	 2.3	การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคม	โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร	
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ระบบและกลไก
การขับเคลื่อน CBR

การบูรณาการกับพันธกิจหลัก

	 3.1	เกิดการบูรณาการพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยและ
การสร้างความเข้มแข็งเพ่ือการเป็นมหาวิทยาลัยรับใช้ชุมชนท้องถ่ิน
	 3.2	เกิดนักวิจัยเพ่ือพัฒนาท้องถ่ินเป็นกำาลังในการขับเคล่ือน
และพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
	 3.3	 เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้เป็นชุมชนนักปฏิบัติที่มีการ
จัดการความรู้ในชุมชน	ผ่านกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
	 3.4	 เกิดชุมชนเข้มแข็ง	 ที่สามารถยืนบนฐานของความ
มั่นคง	มั่งคั่ง	ยั่งยืน	และลดความเหลื่อมลำ้าทางสังคม

คน ชุมชน

SNRU

อาจารย์/
นักวิชาการ

นักวิจัย

ชาวบ้าน

ใจ

ทักษะ ความรู้

ทักษะ แก้ไข
ปัญหาชุมชนนักวิจัยชุมชน

การพัฒนาศักยภาพบุคลากร

3. การเสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดินอย่างยั่งยืน



2555 - 2556
      “การวิจัยชุมชน” เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย โดย 
รศ.ดร.โยธิน แสวงดี
       โครงการสนับสนุนการพัฒนาศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนา     
ท้องถิ่นอีสานตอนบน

2557 - 2558
2559
CBR-SNRU #1
    โครงการวิจัยสามารถสร้างองค์ความรู้เพื่อการแก้ไขปัญหา
ของชุมชน จำานวน 5 โครงการ 
    เต่างอยโมเดล “แก้ปัญหาชุมชนแบบมีส่วนร่วม เริ่มที่ชุมชน 
ดำาเนินการโดยชุมชน เพื่อชุมชน”

     งานวิจัยเพื่อการบริการวิชาการในพื้นที่ ภูพาน หนองหาร 
และหมู่บ้านราชภัฏ
     โหนดวิจัยเพื่อท้องถิ่น การขับเคลื่อนงานวิจัยเชิงพื้นที่

    “การวิจัยเพื่อท้องถิ่น”  โดย ผศ.ดร.บัญชร แก้วส่อง
     โครงการ มรสน. กับ บทบาทการพัฒนาชุมชนและ 
ท้องถิ่น สังคม เพื่อการพัฒนาศักยภาพ ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
และพัฒนาชุมชนความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
     MOU (สกว.+มรสน.) 3 ปี
     วางแผนการทำางานร่วมกับเครือข่าย (TRF+IERD+SNRU)
     โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับเครือข่ายการวิจัยเพื่อท้องถิ่น
     โครงการระบบและกลไกในการขับเคล่ือนงานวิจัยเพ่ือท้องถ่ิน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และโครงการวิจัย 5 โครงการ
โดยใช้พื้นที่อำาเภอเต่างอยเป็นฐานการวิจัย  

การดำาเนินงานการวิจัยเพื่อท้องถิ่น 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Time Line 1

2549

เพื่อ...สร้างคน สร้างการเรียนรู้ 
สร้างการเปลี่ยนแปลง

หมู่บ้านราชภัฏ สู ่

  
   

 RDI-SNRU  TEAM



 2.1 โจทย์การวิจัยต้องมาจากชุมชน ถึงแม้ว่าจะมีนักวิชาการจากภายนอกเข้าไปจุดประกาย
ความคิด	แต่ท้ายที่สุดแล้ว	 โจทย์การวิจัยต้องเป็นโจทย์ที่ชุมชนหรือคนในท้องถ่ินเห็นว่ามีความสำาคัญ	และ
อยากจะค้นหาคำาตอบร่วมกัน	
 2.2 ชุมชนเป็นผู้ทำาวิจัย ชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนการค้นหาคำาตอบ	 ต้ังแต่การพัฒนาโจทย์	
การเก็บข้อมูล	การวิเคราะห์ข้อมูล	การปฏิบัติการแก้ไขปัญหา	และการสรุปผลการวิจัยร่วมกัน
 2.3 การมีส่วนร่วมจากทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างย่ิงชุมชนเจ้าของโจทย์	 และทุกภาค
ส่วนท่ีเก่ียวข้อง	เพื่อสร้างความรู้สึกการเป็นส่วนหนึ่งของโจทย์การวิจัย
 2.4 ออกแบบปฏิบัติการบนฐานข้อมูล	 มีการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการแก้ไข
ปัญหา	โดยเริ่มจากการวางแผนการทำาวิจัย	จะทำาให้ชาวบ้านรู้จักตนเอง		รู้ว่ามีปัญหาอะไร	จุดไหน	อย่างไร
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คุณลักษณะสำาคัญของ

“งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น”



 3.1 การแสวงหาคนทำาวิจัย	คุณสมบัติของนักวิจัยเพื่อท้องถิ่น	
	 	 1)	มีจิตสาธารณะ
	 	 2)	มีจิตใจใฝ่รู้	
	 	 3)	มีความเพียร	
 3.2 การพัฒนาโจทย์ งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น	มีเป้าหมายอยู่ที่ผู้รับประโยชน์โดยตรงจาก
งานวิจัยคือชาวบ้านในชุมชนท้องถิ่น	โดยในเบื้องหลังได้มีการกำาหนดฐานคิดและวิธีคิด	เป็นหลักการ
กำากับไว้อย่างน้อย	4	ประการด้วยกันคือ
	 	 1)	โจทย์วิจัยต้องมาจากปัญหาความต้องการของชุมชน	
	 	 2)	โจทย์วิจัยต้องมีความเป็นไปได้ที่จะประสบผลสำาเร็จ
	 	 3)	โจทย์วิจัยต้องยกระดับทักษะการแก้ปัญหาของชาวบ้านผ่านการศึกษา
	 	 			ค้นคว้าข้อมูล	
	 	 4)	ผู้เข้าร่วมต้องมีความเข้าใจต่อโจทย์วิจัยอย่างชัดเจน
 3.3 การออกแบบงานวิจัย  ทีมนักวิจัยต้องทำาความเข้าใจและออกแบบรูปแบบ					
การดำาเนินงานร่วมกัน

 2.5 การพัฒนาและยกระดับการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการวิจัยเพื่อท้องถิ่น	ทำาให้ชุมชน
รู้จักตนเอง	พึ่งตนเอง	เห็นทุนชุมชนเดิม	นำาทุนชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นไปผสมผสานกับความรู้ใหม่	
เพ่ือการแก้ไขปัญหาชุมชน	พัฒนาชุมชน	ให้ชุมชนท้องถิ่นเป็นผู้ได้รับประโยชน์จากการวิจัย
 2.6 การสร้างคน สร้างการเรียนรู้ สร้างการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะชาวบ้าน	ภายใต้
หลักคิดงานวิจัยเพ่ือท้องถ่ิน	 เพ่ือแก้ไขปัญหาชุมชนแบบมีส่วนร่วม	 เร่ิมท่ีชุมชน	 ดำาเนินการโดยชุมชน	
เพื่อชุมชน	
 2.7 การเสริมพลังอำานาจของชุมชน การวิจัยเพื่อท้องถิ่น	 เป็นกระบวนการเรียนรู้ชุมชน
ควบคู่กับการปฏิบัติการ	 โดยมีชุมชนเป็นฐานที่ตั้ง	 ดังนั้น	 การบริหารจัดการงานวิจัย	 กระบวนการ
วิจัย	 จึงเป็นส่วนสำาคัญที่ช่วยให้เกิดการมองเห็นตัวตนของชุมชน	 (ทุนทางสังคม)	 เสมือนการสร้าง
พลังศรัทธาเชื่อมั่นในชุมชน	หมู่บ้าน	และมีพลังลุกขึ้นมาปฏิรูปชุมชนด้วยพลังของคนในชุมชน

3
กระบวนการของ
“งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น”



 3.4 การปฏิบัติการงานวิจัย การวางแผน	การกำาหนดเป้าหมาย	และปฏิบัติการร่วมกัน
ในทีมนักวิจัย
 3.5 การสรุป และวิเคราะห์ผลการวิจัย นักวิจัยร่วมกันทบทวนกรอบและกระบวนการ
ดำาเนินงาน	วิเคราะห์ผลการวิจัย	นำาเสนอผลการวิจัย	ถ่ายทอดสู่ชุมชนและเวทีวิชาการ	
 3.6 การใช้ประโยชน์จากผลการวิจัย การนำาผลการวิจัยคืนสู่ชุมชนเพื่อการขยายผลการ
ต่อยอด	 เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาชุมชนรวมไปถึงผลักดันให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนนำาไป
ใช้ต่อไป
 3.7 การถอดบทเรียน เป็นกระบวนการสร้างการเรียนรู้ร่วมกันของนักวิจัย	โดยการถอด
บทเรียนและสกัดองค์ความรู้ที่มีอยู่ในตัวนักวิจัย	สร้างชุดความรู้	สร้างชุดบทเรียน	เพื่อสร้างการ
เปลี่ยนแปลง



ระบบและกลไก
การบริหารงาน

ภายใน

3
4 5

6

7

8

9

ระบบ 
การดำาเนินงาน

ภายใน

ระบบการพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัย
ผ่านพี่เลี้ยง และ
เครือข่ายงานวิจัย

เพื่อท้องถิ่น

ระบบการค้นหา
นักวิจัย

เพื่อท้องถิ่น

ระบบการค้นหา
และเลือกพื้นที่วิจัย
ในการขับเคลื่อน

งานวิจัย
เพื่อท้องถิ่น

ระบบการสนับสนุน
ติดตามการดำาเนินงาน

ในโครงการวิจัย
เพื่อท้องถิ่น

ระบบการพัฒนา 
ศักยภาพนักวิจัย

เพื่อท้องถิ่น

ระบบการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพื่อการเสริมสร้าง
องค์ความรู้ในงาน
วิจัยเพื่อท้องถิ่น

ระบบการสื่อสาร
สนับสนุน และติดตาม
การดำาเนินงานวิจัย

เพื่อท้องถิ่น

  4.1	ระบบและกลไกการบริหารงานภายใน	
	 4.2	ระบบการดำาเนินงานภายใน
	 4.3	ระบบการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย	ผ่านพี่เลี้ยง	และเครือข่ายงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
	 4.4	ระบบการค้นหานักวิจัยเพื่อท้องถิ่น
	 4.5	ระบบการค้นหาและการเลือกพื้นที่วิจัยในการขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
	 4.6	ระบบการสนับสนุน	ติดตามการดำาเนินงานในโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่น
	 4.7	ระบบการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อท้องถิ่น	
	 4.8	ระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการเสริมสร้างองค์ความรู้ในงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
	 4.9	ระบบการสื่อสาร	สนับสนุน	และติดตามการดำาเนินงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
	 จากนวัตกรรมการวิจัยเพื่อท้องถิ่น	4.0	ดังกล่าว	สามารถสร้างนักวิจัยเพื่อท้องถิ่นที่มีปณิธาน	
มีองค์ความรู้ในการทำางานเพื่อชุมชน	รวมทั้งเกิดทักษะในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ		ตลอดจนเกิด
การบูรณาการกับพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	เพ่ือฟ้ืนฟูพลังการเรียนรู้ของชุมชน	เพ่ิมพูน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น	และเสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดินได้อย่างยั่งยืน	ดังนี้

4  นวัตกรรม      
  การวิจัยเพื่อท้องถิ่น4.0

 ด้วยการขับเคลื่อนกระบวนการงาน
วิจัยเพื่อท้องถิ่นจึงก่อเกิดระบบและกลไกการ
ขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร	ท้ังหมด	9	ระบบและกลไก	ซ่ึงเป็น
“นวัตกรรมการวิจัยเพื่อท้องถิ่น	4.0”	มีดังนี้



4.1 ระบบและกลไกการบริหารงานภายใน

 ผู้บริหารระดับนโยบาย	มีแนวนโยบายในการขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น	ภายใต้ปรัชญา
ของการเป็น	“สถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น”

 ผู้บริหารระดับปฏิบัติการ มีบทบาทหน้าที่ในการกำากับดูแล	 วางแผนการปฏิบัติงาน	
ร่วมออกแบบระบบและกลไก	และร่วมตัดสินใจในการดำาเนินงาน

 นักวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนา (RDI)	 มีบทบาทหน้าที่หลักในการขับเคลื่อนและถอด
บทเรียนการดำาเนินงานวิจัย	เช่น	ออกแบบและวางแผนปฏิบัติการ	ดำาเนินการจัดกิจกรรม	จับและ
สรุปประเด็น	ประสานงาน	อำานวยความสะดวกทุกส่วน	สรุปผล	วิเคราะห์	สังเคราะห์	ถอดบทเรียน	
เขียนรายงานผลการวิจัย	และเป็นพี่เลี้ยง	(ที่ปรึกษา)	ให้แก่	โครงการวิจัยย่อย	เป็นต้น	

 บุคลากรฝ่ายสนับสนุน	 มีบทบาทหน้าที่	 ในการให้การสนับสนุนกิจกรรมต่าง	 ๆ	 ตาม
บทบาทที่ได้รับมอบหมาย	ตามแผนการดำาเนินงานของโครงการวิจัย

4.2 ระบบการดำาเนินงานภายใน
	 การขับเคลื่อนการดำาเนินงานวิจัย
เพื่อท้องถิ่นโดยการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
ภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา	(RDI)	ให้เป็น	
“คน”	กลไกหลักในการขับเคล่ือนงานวิจัย	เพ่ือ
ให้งานวิจัยท้องถิ่นให้สามารถดำาเนินงาน
อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

นักวิจัย RDI
ทีมกลไกหลักในการ
ขับเคล่ือน CBR

ผู้บริหาร
ระดับนโยบาย

ผู้บริหาร
ระดับปฏิบัติการ

บุคลากรสาย
สนับสนุน

มีโอกาสหมด
วาระในตำาแหน่ง

สู่สาธารณะ

ไม่มีวาระ
(ยกเว้นลาออก, ตาย)



 นักวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนา (RDI)	ได้รับการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยผ่านพ่ีเล้ียงและเครือข่ายการดำาเนินงาน
ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยเพื่อท้องถิ่น	 (มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อท้องถิ่นอีสาน	 สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยฝ่ายวิจัย
เพื่อท้องถิ่น	และเครือข่ายผู้สนับสนุนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นรุ่นเยาว์)
 นักวิจัย ได้เป็นส่วนหนึ่งในเครือข่ายผู้สนับสนุนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นรุ่นเยาว์	(Junior	Staff	Node	Network	:	
JSN)		เป็นเครือข่ายในการส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	แก่ผู้สนับสนุนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น	เป็นคนหนุนงาน
รุ่นเยาว์เพ่ือสร้างเครือข่ายการดำาเนินงาน	เสริมทักษะต่าง	ๆ 	ท่ีจำาเป็นในการขับเคล่ือนงานวิจัยเพ่ือท้องถ่ินของประเทศไทย

4.3 ระบบการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ผ่านพี่เลี้ยง และเครือข่ายงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น

นักวิจัย RDI
ทีมกลไกหลักในการ
ขับเคล่ือน CBR

นักวิจัย จาก 6 คณะ

ฝึกปฏิบัติการ ศึกษาบริบทพื้นที่ตำาบลเต่างอย วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลสภาพ
พื้นที่ ตามประเด็น ด้านทรัพยากร เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

ลงพื้นที่พัฒนาโจทย์วิจัยตามประเด็นปัญหาในพื้นที่ ที่ตรงกับความสนใจ
ของทีมนักวิจัย เพื่อหาโจทย์ หาทีมวิจัย

อบรมให้ความรู้ และพัฒนาศักยภาพนักวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ CBR

พัฒนาโครงการ พิจารณากล่ันกรอง ปรับแก้ตามความเห็น ข้อเสนอแนะผู้ทรงฯ

โครงการวิจัยอนุมัติ และทำาสัญญารับทุน

4.4 ระบบการค้นหานักวิจัยเพื่อท้องถิ่น

				นักวิจัยที่มีปณิธาน	มีศักยภาพ	
มีทักษะและองค์ความรู้	 ต้องการ
พัฒนาตน เอ งด้ า นการวิ จั ย
เพื่อท้องถ่ินจากทุกคณะภายใน
มหาวิทยาลัย	 ร่วมกันพัฒนา
โครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่น	ภายใต้
การสนับสนุนการดำาเนินงานจาก
โครงการระบบและกลไกฯ	 เพื่อ
ให้สามารถบรรลุเป้าหมายของ
โครงการวิจัย	 เกิดคนทำาวิจัยเพื่อ
ท้องถิ่น	 สร้างการเรียนรู้	 และ
สร้างการเปลี่ยนแปลง



4.5 ระบบการค้นหาและการเลือกพื้นที่วิจัยในการขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น

ผู้นำาชุมชน	 เล็งเห็นปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต	 และต้องการให้คนในพื้นที่	 มีองค์ความรู้ในการ
จัดการปัญหาที่เกิดขึ้น	ผ่านกระบวนการและวิธีการ	ที่ชุมชนสามารถนำาไปปรับใช้ได้ง่าย	

พื้นที่ ศึกษาบริบทชุมชน	ศักยภาพพื้นที่	สภาพการณ์ปัจจุบัน	การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น	แนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต	และความต้องการของชุมชน

นโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถ่ิน	ให้สามารถ
คงอยู่ในสภาวะเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป	และตอบโจทย์การเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น	เกิดการสร้างความร่วมมือกับชุมชน



4.6 ระบบการสนับสนุน ติดตามการดำาเนินงานในโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่น
	 ระบบการสนับสนุน	และติดตามการดำาเนินงานในโครงการวิจัยเพ่ือท้องถ่ิน	ทำาให้เกิดการแลกเปล่ียน
เรียนรู้	สนับสนุน	หนุนเสริม	และติดตาม	การดำาเนินงานของโครงการวิจัยในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว	
				 การวางบทบาทนักวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหนึ่งในนักวิจัยในโครงการวิจัยในพื้นที่เพื่อพัฒนา
ศักยภาพด้านการวิจัยเพ่ือท้องถ่ิน	ซ่ึงจากการจัดระบบกระบวนการดังกล่าว	ส่งผลให้นักวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนา
ได้รับองค์ความรู้	พัฒนาทักษะ	ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยเพื่อท้องถิ่น	

นักวิจัย 
RDI

นักวิจัย 
RDI

นักวิจัย 
RDI

นักวิจัย 
RDI

นักวิจัย 
RDI

กลไก

โครงการ 
CBR 2

โครงการ 
CBR 3

โครงการ 
CBR 4

โครงการ 
CBR 5

 สนับสนุนความรู้ ทักษะ 
     การสร้าง/ใช้เครื่องมือ 
การเป็นพ่ีเล้ียง แนวคิด หลักการ 
บทบาท นักวิจัย CBR วิทยากร
กระบวนการ

1

  สนับสนุน ติดตาม
โครงการ CBR 5 โครงการ2

ขับเคลื่อนงานในพื้นที่3
ระบบการสนับสนุน 

ติดตามการดำาเนินงาน
ในโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่น

สำาหรับ
พี่เลี้ยง

การสนับสนุน
 

โครงการวิจัย

การติดตาม

โครงการ 
CBR 1

สนับสนุน

ติดตาม

โครงการวิจัย
ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง

คน/ความรู้/ทักษะ/เครื่องมือ

ระบบ กลไก  
RDI-SNRU ทีม

มูลนิธิฯ
ทีม

สกว.

โครงการวิจัย
ในพื้นท่ี

4.7 ระบบการพัฒนาศักยภาพ
นักวิจัยเพื่อท้องถิ่น

	 ระบบการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อ
ท้องถ่ิน	ภายใต้การสนับสนุน	หนุนเสริมของ	สกว.	
และมูลนิธิฯ	เพื่อการพัฒนาศักยภาพ	สนับสนุน
องค์ความรู้	 เสริมสร้างทักษะ	กระบวนการ	วิธี
การที่เกี่ยวข้อง	 ตลอดการดำาเนินกิจกรรมของ
โครงการวิจัยในพื้นที่	ตั้งแต่	ต้นทาง	กลางทาง
และปลายทาง	เพ่ือให้โครงการวิจัยบรรลุเป้าหมาย
ในการดำาเนินงาน



4.8 ระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการเสริมสร้าง องค์ความรู้ในงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น

	 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการเสริมสร้างองค์ความรู้ในงานวิจัยเพื่อ

    4.9 ระบบการ
สื่อสาร สนับสนุน 

และติดตาม
การดำาเนินงาน

วิจัยเพื่อท้องถิ่น

	 ช่องทางการส่ือสาร	สนับสนุน	และติดตามการดำาเนินงานวิจัยเพ่ือท้องถ่ิน	มีระบบ
หนังสือราชการ	และระบบส่ือสังคมออนไลน์	(Social	Media)	ซ่ึงมีความสะดวกและรวดเร็ว	
ในการสื่อสารข้อมูล	จึงทำาให้	การสื่อสาร	การส่งต่อ	การปรึกษาหารือ	การวางแผน	การ
ตัดสินใจ	การสนับสนุน	และการติดตาม	การดำาเนินงานในกิจกรรมต่าง	ๆ	เป็นไปอย่าง		
ครอบคลุม	รวดเร็ว	และท่ัวถึง	ทำาให้นักวิจัย	บุคลากรท่ีเก่ียวข้องในแต่ละส่วน	และผู้ท่ีสนใจ
ติดตามข้อมูลข่าวสารการดำาเนินงานวิจัยเพ่ือท้องถ่ินได้อย่างต่อเน่ือง	

ท้องถิ่น	โดยใช้กระบวนการถอดบทเรียนเพื่อสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน	
ซึ่งมีการถอดบทเรียนในหลายระดับชั้น	 เพื่อการสื่อสารข้อมูล
จากการถอดบทเรียนการเรียนรู้ออกสู่แต่ละส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป	ซึ่งในแต่ละกิจกรรม	โครงการระบบและกลไกฯ	จะมี
แนวทางหรือเส้นทางการดำาเนินงานในรูปแบบดังนี้	 เช่น	
การวางแผนการดำาเนินงาน	การออกแบบระบบหรือรูปแบบ
การดำาเนินกิจกรรม	การปรึกษาหารือ	การรายงานสถานการณ์
และการตัดสินใจต่าง	ๆ	เป็นต้น
 การทบทวนหลังการปฏิบัติงาน	(After	Action	Review	:	
AAR)	ทำาให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกส่วนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้รับทราบข้อมูล
การดำาเนินงานไปพร้อม	ๆ	กันในทุก	ๆ	กิจกรรมการขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น



5
ผลการขับเคลื่อนระบบและกลไก

 งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
 การพัฒนาและขับเคล่ือนงานวิจัยเพ่ือท้องถ่ิน	สามารถพัฒนาศักยภาพอาจารย์	นักวิจัย
นักวิชาการในมหาวิทยาลัย	และนักวิจัยชาวบ้าน	ในพื้นที่อำาเภอเต่างอย	จังหวัดสกลนคร	จำานวน	
90	 คน	 ทำาให้เกิดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาระบบและกลไกการสนับสนุนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น	
เกิดระบบและกลไกการขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น	 ชุดความรู้การสนับสนุนการดำาเนินงาน
วิจัยเพื่อท้องถิ่น	และเกิดโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่นที่ตอบโจทย์ชุมชนท้องถิ่น	จำานวน	5	โครงการ	
ดังนี้

พลังปัญญาของแผ่นดิน CBR: 



การบริหารจัดการนำ้าพื่อการเกษตรที่เหมาะสมกับพืชฤดูแล้ง 
โดยการมีส่วนร่วมของเกษตรกรและภาคีเครือข่าย

ในเขตพื้นที่ชลประทานอ่างเก็บนำ้าห้วยค้อ ตำาบลเต่างอย  
อำาเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

อาจารย์ ดร.ปทุมทิพย์ ม่านโคกสูง  
และคณะ

ผลการวิจัย พบว่า 
 1.	บ้านนางอย-บ้านโพนปลาโหลมีสภาพพื้นที่ราบเชิงเขาสภาพ
ดินเป็นดินร่วนปนทราย	ดินค่อนข้างจะไม่สมบูรณ์	อุ้มน้ำาได้ไม่ดี	มีการ
ปลูกพืชฤดูแล้ง	คือ		มะเขือเทศ	ข้าวโพดฝักอ่อน	มันสำาปะหลัง	มันฝรั่ง	
และข้าวโพดฝักสด	จำานวน	4,000	ไร่	ช่วงเวลาท่ีปลูกคือ	หลังฤดูเก่ียวข้าว
(ประมาณเดือนตุลาคมถึงเดือนเมษายน)	เป็นการใช้น้ำาจากระบบชลประทาน
อ่างเก็บน้ำาห้วยค้อ	ซึ่งปริมาณน้ำาในระบบชลประทานอ่างเก็บน้ำาห้วยค้อ
ในแต่ละปีมีความเพียงพอต่อการปลูกพืชฤดูแล้ง	(โดยมีระบบการบริหาร
จัดการน้ำาของคณะกรรมการผู้ใช้น้ำา)	
	 2.	การใช้ภูมิปัญญาน้ำาบ่อตอกที่สูบจากน้ำาใต้ดิน	เพื่อใช้เป็น
แหล่งน้ำาสำารองในช่วงที่อ่างเก็บน้ำาห้วยค้อขาดแคลน	มีภูมิปัญญาจาก
สัญญาณเตือนจากธรรมชาติ		คือ		ขวยแมงมอ	เตือนให้ทราบว่าน้ำาใน
อ่างเก็บน้ำากำาลังจะหมด		เกษตรกรจะใช้น้ำาบ่อตอกเข้ามาเพิ่มปริมาณน้ำา	
นอกเหนือจากคลองส่งน้ำา	
	 3.	เกิดยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการน้ำาเพื่อการปลูก
พืชฤดูแล้ง	จากเวทีโสเหล่	ของผู้ใช้น้ำา/ภาคเครือข่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
	 4.	เกิดกฎระเบียบข้อบังคับของผู้ใช้น้ำาและบทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการผู้ใช้น้ ำาอ่างเก็บน้ำาห้วยค้อ	ในการบริหารจัดการน้ำาเพื่อ
การเกษตรที่เหมาะสมกับพืชฤดูแล้งเพื่อนำามาใช้ในการบริหารจัดการน้ำา
ได้อย่างยั่งยืนต่อไป



กระบวนการเพิ่มคุณค่าและมูลค่าผลิตภัณฑ์มะเขือเทศ 
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านนางอย ตำาบลเต่างอย  

อำาเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร
อาจารย์ ดร.ปิยะจินต์ ปัทมดิลก 

และคณะ

 1.	ชุมชนได้นิยาม	ความหมายของ	“มูลค่า”	
คือ	รายได้จากการปลูกมะเขือเทศ	เป็นเครื่องมือของ
เกษตรกรบ้านนางอย	 “คุณค่า”	 คือ	 ความสุขของ
ครอบครัว	 การอยู่ดีกินดีของครอบครัว	 และการ
รักษาสิ่งแวดล้อม
	 2.	พัฒนาการ	และการเปลี่ยนแปลงวิถีการ
เกษตรของชุมชนบ้านนางอย	 มีการผลิต	 การแปรรูป	
และการตลาดของมะเขือเทศบ้านนางอย	 พบว่า	 การ
ผลิตมะเขือเทศมีการพัฒนาระบบการผลิต	ตั้งแต่ปลูก
ดูแลรักษา	 จนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิต	 เพื่อส่งขายให้
โรงงานหลวงเป็นหลัก	 แต่ยังขาดการพัฒนาเรื่องการ
แปรรูป	และการตลาด 

	 3.	การจัดการผลผลิตมะเขือเทศของเกษตรกร
บ้านนางอยหลังการเก็บเกี่ยวแบ่งเป็น	 2	 ส่วน	 คือ	
ส่วนที่	 1	 มะเขือเทศผลสดที่มีคุณภาพดี	 (ประมาณ
ร้อยละ	98	ของผลผลิตทั้งหมด)	ส่วนใหญ่จำาหน่ายให้
แก่โรงงานหลวง		และบางส่วนพ่อค้าคนกลางที่เข้ามา
รับซื้อในพื้นที่		ส่วนที่		2		มะเขือเทศผลสดที่คุณภาพ
ไม่ดี	(ประมาณร้อยละ	2	ของผลผลิตท้ังหมด)	ส่วนหน่ึง
เกษตรกรนำาไปเลี้ยงวัว	เลี้ยงไก่	อีกส่วนจะทิ้งเป็น												
ปุ๋ยพืชสดในแปลง 

ผลการวิจัย พบว่า 

	 4.	การสร้างกระบวนการเพ่ิมมูลค่าและคุณค่า
มะเขือเทศทำาให้เกษตรกรผู้ผลิตมะเขือเทศบ้านนางอย	
ส่วนหน่ึงมีแนวคิดร่วมในการรวมกลุ่มจัดต้ังวิสาหกิจ
ชุมชน	โดยใช้ชื่อว่า	“วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรผู้ปลูก
มะเขือเทศปลอดสารพิษและการแปรรูปบ้านนางอย”	
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือทำาการผลิตมะเขือเทศปลอด	
สารพิษเพ่ือใช้เป็นวัตถุดิบในการแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่า	
โดยในเบ้ืองต้นจะผลิตเป็นสบู่มะเขือเทศบ้านนางอย



โครงการวิจัยรูปแบบการพัฒนาระบบการจัด 
สวัสดิการชุมชนของตำาบลเต่างอย  

อำาเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร
อาจารย์อุทุมพร หลอดโค และคณะ

ผลการวิจัย พบว่า  
	 1.	ทัศนคติของชุมชนต่อสวัสดิการชุมชน
ที่เป็นตัวเงินเปลี่ยนไปเป็นสวัสดิการที่ไม่ใช่เพียง																				
“ตัวเงิน”	
	 2.	เกิดกองบุญสวัสดิการชุมชนเต่างอย	
	 3.	การมีรูปแบบสวัสดิการชุมชน	โดยการฟื้นฟูระบบสวัสดิการ
ชุมชนแบบอดีต	 คือ	 การสะสมทุนผ่านประเพณีบุญกองข้าวหรือกองบุญ	
การช่วยเหลือซึ่งกันและกันผ่านการระดมทุนเพื่อสร้างเสริมอาชีพ	 และ
การพัฒนาอาชีพของคนในชุมชนโดยการเอาแฮง
	 4.	 การพัฒนาเด็กเยาวชน	 ผ่านกลุ่มสภาเด็กและเยาวชน	 ตำาบล
เต่างอย	 เพื่อเกิดสำานึกจิตอาสาช่วยเหลือกิจกรรมในชุมชน	 ภายใต้
หลักคิดร่วม	 คือ	 การมีส่วนร่วมของคนเต่างอย	 ร่วมกันสร้าง	 ร่วมกันทำา
ร่วมกันรับผลประโยชน์	บนฐานการให้อย่างรู้คุณค่าและรับอย่างมีศักดิ์ศรี



กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ 
โดยการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนกับภาคีเครือข่าย 

ในเขตบ้านนาอ่างและบ้านอ่างคำา ตำาบลนาตาล  
อำาเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

ผลการวิจัย พบว่า 
	 1.	โรคพยาธิใบไม้ตับของชุมชนบ้านนาอ่าง	และ
บ้านอ่างคำา	พบว่า	มีการติดเช้ือพยาธิใบไม้ตับคิดเป็นร้อยละ
38.29	โดยมี	ความหนาแน่นของพยาธิใบไม้ตับส่วนใหญ่
อยู่ระหว่าง	1	–	100	ใบต่ออุจจาระ	1	กรัม	ต่ำาสุด	3.25
สูงสุด	1,260.0	ปัจจัยด้านอายุมีความสัมพันธ์กับปริมาณ
ความหนาแน่นของพยาธิใบไม้ตับอย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติ	(r	=	0.188,	p		<0.05)	
	 2.	กระบวนการจัดการเรียนรู้และบทเรียนการ
จัดกระบวนการเรียนรู้โรคพยาธิใบไม้ในตับที่ผ่านมาของ
ชุมชนและภาคีเครือข่าย	พบว่า	มีหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชนเข้ามามีบทบาทในการกำาจัดพยาธิใบไม้ตับ
ในหลากหลายวิธีการ	แต่ยังพบว่าประชาชนในพื้นที่ยัง
คงมีการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ	ซึ่งประชาชนมีความคิด
เห็นว่าที่ไม่สำาเร็จและยังคงทำาให้อัตราการติดเชื้อพยาธิ
ใบไม้ตับยังสูงอยู่นั้นเนื่องมาจาก	ประชาชนส่วนใหญ่ยัง
ไม่ตระหนักถึงอันตรายจากพยาธิใบไม้ตับ	ยังได้รับข้อมูล
เกี่ยวกับโรคพยาธิไม้ตับไม่ถูกต้องและไม่ทั่วถึง	

อาจารย์ศศิวรรณ ทัศนเอ่ียม
และคณะ

	 3.	 กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อป้องกัน
โรคพยาธิใบไม้ตับ	แบ่งเป็น	2	ระยะ	ดังนี้	
      - ระยะที่ 1 ร่วมคิด	ร่วมสร้าง	ร่วมทำา
โดยผู้นำาชุมชน	ผู้ประกอบการร้านค้า	และประชาชน	
มีส่วนร่วมกับนักวิจัยชุมชน	สะท้อนการทำางานการ
ป้องกันโรคพยาธิฯ	ที่ผ่านมา	ถึงความสำาเร็จ	ความไม่
สำาเร็จ	โดยการร่วมทำาแผนปฏิบัติการป้องกันโรคฯ	
      - ระยะท่ี 2 แกนนำาชุมชน	ร่วมกับทีมวิจัย
ขับเคลื่อนการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ	โดยใช้ตนเอง
เป็นต้นแบบ	การถ่ายทอดความรู้	ชี้ชวน	ให้ลด	ละเลิก
ปัจจัยเส่ียง	ต่อการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ	โดยการเช่ือม
ประสานการทำางานแบบภาคีเครือข่าย	 ในการป้องกัน
โรคพยาธิใบไม้ตับ	ในชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป



การฟื้นฟูภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านโดยการ 
มีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่ายตำาบลนาตาล  

อำาเภอเต่างอย จังหวัดสกลนครโดย 

ผลการวิจัย	พบว่า	
		 1.	 ตำาบลนาตาลมีภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านที	่						
หลากหลายซึ่งสอดคล้องกับสังคมวัฒนธรรม	 ชาติพันธุ์	
และความหลากหลายของระบบนิเวศ	 ทำาให้มีหมอพื้นบ้าน
ปรากฏอยู่	5	ประเภท	ได้แก่	หมอสมุนไพร	หมอเป่า-จอด	
หมอเหยา	หมอขวัญและหมอธรรม	
					 2.	หมอพ้ืนบ้านมีบทบาทหน้าท่ีสำาคัญในการเป็นท่ีพ่ึง
ทางกายและทางใจของคนในชุมชน	
					 3.	หมอพ้ืนบ้านแต่ละคนมีองค์ความรู้ในศาสตร์แขนง
ของตนเอง	วิธีการ	รูปแบบการรักษาที่แตกต่างกัน	มีการ
หยิบยืมรูปแบบและวิธีการของหมอพื้นบ้านที่อยู่บริเวณ
ใกล้เคียงกันมาใช้	 เนื่องจากภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้าน
บางประเภทมีการสืบทอดมาจากครูคนเดียวกัน	
					 4.	ทัศนคติและการให้คุณค่าต่อหมอพื้นบ้าน	พบว่า
หมอพื้ นบ้ านมีหน้ าที่ ในชุมชนจึ งทำ า ให้คนในชุมชนมี
ทัศนคติที่ดีและยอมรับนับถือหมอพื้นบ้านในฐานที่เป็นหมอ
ที่รักษาโรค	 เป็นครูภูมิปัญญาทางการแพทย์ที่ควรค่าแก่
การยกย่องและสืบทอดองค์ความรู้นั้นไว้ให้ถึงรุ่นลูกหลาน	

ผศ.ปกกสิณ ชาทิพย์ฮด 
และคณะ

						5.	ปฏิบัติการเพ่ือฟ้ืนฟูภูมิปัญญาการแพทย์
พื้นบ้านมีอยู่	4	ประเภท	ได้แก่	
					 -	การจัดทำาทำาเนียบหมอพื้นบ้าน	
					 -	การทำาฐานข้อมูลตำารับยาหรือสูตร
รักษาของหมอพื้นบ้าน	
					 -	 ปฏิบัติการปลูกสมุนไพร	 พบว่า	 เป็น
กิจกรรมปฏิบัติการที่ได้รับความร่วมมือกับหน่วย
งานของรัฐ	ชาวบ้านและสถานศึกษา	
				 -	 การสร้างส่ือเพ่ือเผยแพร่	 พบว่า	 หมอ
พื้นบ้านและภาคีเครือข่ายมีความต้องการสร้าง
สื ่อหนังสือ	 สื ่อออนไลน์และสารคดีเกี ่ยวกับ
ภูมิปัญญาหมอพื้นบ้าน	 เพื่อเผยแพร่ให้กับคนใน
ชุมชนได้รับรู้ถึงประโยชน์ของหมอพื้นบ้านและหัน
มาใช้บริการของหมอพื้นบ้านควบคู่กับการแพทย์
แผนปัจจุบัน



	 การดำาเนินงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นสู่การพัฒนาชุมชน
อย่างมั ่นคง	 มั ่งคั ่ง	 และยั ่งยืน	 จึงก่อเกิดการขับเคลื่อน
กระบวนการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร	ทั้งหมด	9	ระบบและกลไก	เพื่อการดำาเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง	การขับเคลื่อนงานในระยะถัดไปสู่การประยุกต์ใช้ระบบ
และกลไกการสนับสนุนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น	ซึ่งประกอบไปด้วย	

						การต่อยอดโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่นเดิมให้มีการ
ศึกษาอย่างลุ่มลึก	 การประยุกต์ใช้ระบบและกลไกในการ
พัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อท้องถ่ินในพ้ืนที่เดิมแต่เป็นประเด็น
โจทย์การศึกษาใหม่	 รวมถึงการพัฒนาโครงการวิจัยเพื่อ
ท้องถิ่นในประเด็นเชิงพื้นที่	
					ดังนั้น	การพัฒนาศักยภาพ	“คน”	จึงเป็นกระบวน
ทัศน์หนึ่งที่สำาคัญในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	
เพื่อให้ชุมชนสามารถพัฒนาตนเองจากฐานทรัพยากรที่มี	
“อัตลักษณ์”	 และ	 “ภูมิปัญญา”	 สู่การปรับตัวให้ชุมชน
อยู่ได้อย่างมั่นคงภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และเทคโนโลยี
ที่เปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขของห้วงเวลา
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แผนการดำาเนินงาน
การวิจัยเพื่อท้องถิ่น
 ระยะต่อไป

นักวิจัยพี่เลี้ยง
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สกลนคร

ระบบและกลไก
CBR

นักวิจัยรุ่นใหม่

นักวิจัยพี่เลี้ยง

นักวิจัยรุ่นใหม่

นักวิจัยพี่เลี้ยง

นักวิจัยรุ่นใหม่

พื้นที่ อ.เต่างอย
จ.สกลนคร

โครงการใหม่

โครงการใหม่

โครงการใหม่

  
   

 RDI-SNRU  TEAM



ที่ปรึกษา
อาจารย์ ดร.มาลี ศรีพรหม
ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ข้อมูลและวาดภาพประกอบ 
งานวิจัยและบริการวิชาการ

ออกแบบและจัดทำา
งานสารสนเทศและเผยแพร่งานวิจัย

พิมพ์ครั้งที่ 1 จำานวน 1,000 เล่ม
พิมพ์ที่ สมศักดิ์การพิมพ์

พลังปัญญาของแผ่นดิน CBR: 

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

680 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร
E-mail : rdi_snru@snru.ac.th
Website : http://rdi.snru.ac.th


