








    สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปฏิบัติงาน 
ตามพันธกิจหลัก 4 ประการคือ 1. สนับสนุนการทำาวิจัยและการบริการ
วิชาการ 2. สร้างเครือข่ายงานวิจัยและการบริการวิชาการ ท้ัง ระดับ 
ท้องถ่ิน ระดับชาติ และกลุ่มประเทศอาเซียน 3. ให้บริการวิชาการและเผย
แพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื ่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของท้องถิ ่น 4. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลให้มีคุณภาพ 
ภายใต้ปรัชญาของสถาบันวิจัยและพัฒนาที่ว่า“วิจัยและบริการ
วิชาการก้าวหน้า พัฒนาบุคลากรและท้องถิ่น” จากการดำาเนินการ

คำ�นำ�

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของสถาบันวิจัยและพัฒนา พบว่า มีการพัฒนาเพิ่มขึ้นในทุกด้านเมื่อ
เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา เช่น จำานวนทุนอุดหนุนการวิจัย สำาหรับบุคลากร อาจารย์ พนักงานสาย
สนับสนุนและนักศึกษา จำานวนครั้งที่จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของบุคลากร จำานวน
เงินทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยงานสร้างสรรค์และจำานวนครั้งในการให้บริการวิชาการแก่
ชุมชน ซึ่งสะท้อนให้เห็นดังคะแนนเฉลี่ยในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันวิจัย
และพัฒนาที่อยู่ในระดับดีมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.79)
    รายงานผลการดำาเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จัดทำาขึ้น
เพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน
และภายนอก แบ่งการนำาเสนอเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 แนะนำาสถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งประกอบ
ด้วย ประวัติความเป็นมา ยุทธศาสตร์สถาบัน โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและการบริหารในสถาบัน 
ข้อมูลบุคลากร งบประมาณประจำาปี และการพัฒนาบุคลากร และส่วนที่ 2 กิจกรรมของงานต่าง ๆ ใน
รอบปี ประกอบด้วย การอบรมความรู้เกี่ยวกับการวิจัย การนำาเสนอผลงานวิจัยและงานของนักศึกษา
ที่ได้รับทุนสนับสนุนการทำาวิจัย การนำาเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ ผลการดำาเนินงานสนับสนุนการ
วิจัยจากแหล่งทุนภายในและภายนอก โครงการวิจัยสถาบัน และโครงการให้บริการวิชาการแก่สังคม 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และการให้ทุนสนับสนุนการนำาเสนอผลงานวิจัย
     สถาบันวิจัยและพัฒนาขอขอบคุณผู้บริหาร คณาจารย์จากคณะต่างๆ นักศึกษา และบุคลากร
ของสถาบันที่ ได้ให้ข้อมูลและให้ความร่วมมืออย่างดีในการดำาเนินงานของสถาบันหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
รายงานประจำาปี 2557 ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการนำาข้อมูลไปใช้วางแผน และ
กำาหนดนโยบายด้านการวิจัยและบริการวิชาการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

ผศ.เพิ่มศักดิ์ ยีมิน 
ผู้อำ�นวยก�รสถ�บันวิจัยและพัฒน�





สารบัญ

 คำานำา         ก
 แนะนำาสถาบันวิจัยและพัฒนา       9  
 ทำาเนียบผู้บริหาร                11
 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ               12
 ยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนา              13 
 โครงสร้างสถาบันวิจัยและพัฒนา              18
 ผู้บริหารและบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา             20 
 งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557            25
 กิจกรรมในรอบปี 2557               34 
 โครงการพัฒนาศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอีสานตอนบน            52
 โครงการวิจัยปีงบประมาณ พ.ศ. 2557             55
 งานประกันคุณภาพการศึกษา              66
 งานวิจัยสถาบันและการบริการวิชาการ              67
 การเผยแพร่และนำาเสนอผลงานวิจัย              69 
 คณะผู้จัดทำา                70





Research and Development Institute

9
 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
จัดตั้งขึ้นเป็นส่วนราชการลำาดับที่เก้า พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 กำาหนดให้
สถาบันเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ทำา การวิจัย ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อการพัฒนา ประสานความ
ร่วมมือในการวิจัย การแลกเปลี่ยนความรู้ การสร้างสรรค์ ภูมิปัญญา และการบริการทางวิชาการแก่
สังคม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

  สถาบันวิจัยและพัฒนา เดิมมีชื่อเรียกว่า “ศูนย์วิจัย” เป็นหน่วยงานในวิทยาลัยครูสกลนคร 
สังกัดกรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ เม่ือมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 
2538 มีผลให้ วิทย�ลัยครูสกลนคร เปลี่ยนไปเป็น “สถ�บันร�ชภัฏสกลนคร” และ “ศูนย์วิจัย” 
เปลี่ยนไปเป็น “สำ�นักวิจัย” ใน พ.ศ. 2542 มีการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในสถาบัน
ราชภัฏ ตามประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในสถาบันราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 
2542 ลงวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2542 มีผลให ้ “สำ�นักวิจัย” เปลี่ยนไปเป็น “สำ�นักวิจัยและ
บริก�รวิช�ก�ร” เมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 “สถาบัน
ราชภัฏสกลนคร” ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร” เป็นส่วนราชการและเป็น
นิติบุคคล ในสังกัดสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ต่อมามีการประกาศ
ใช้กฎกระทรวง จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 

แนะนำาสถาบันวิจัยและพัฒนา
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มีผลให้ “สำ�นักวิจัยและบริก�รวิช�ก�ร” เปลี่ยนไปเป็น “สถ�บันวิจัยและพัฒน�” การแบ่งส่วน
ราชการท่ีมีฐานะเทียบเท่ากองในสังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนามีชื่อเรียกว่า“สำานักงานผู้อำานวยการ” 
นอกจากนี้ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร เป็นระดับงานหรือเทียบเท่างาน ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2550 ให้แบ่งส่วนราชการ
ภายในสำานักงานผู้อำานวยการ ออกเป็น 5 งาน ประกอบด้วย งานบริหารทั่วไป งานวิจัย งานศูนย์
เทคโนโลยีที่เหมาะสม งานศูนย์วิทยาศาสตร์และงานสารสนเทศและเผยแพร่งานวิจัย และในปัจจุบัน แบ่งเป็น 
3 งาน และ 1 ศูนย์ คือ งานบริหารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการ งานบริหารทั่วไป งานสารสนเทศ
และเผยแพร่งานวิจัย ศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์
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ทำาเนียบผู้อำานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา



Annual Report 2014

12

ปรัชญ�
วิจัยและบริการวิชาการก้าวหน้า พัฒนาบุคลากรและท้องถิ่น

วิสัยทัศน์
สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยงานส่งเสริมการทำาวิจัย
สรา้งเครอืขา่ยงานวจิยั และใหบ้รกิารวชิาการ เพ่ือเสรมิสรา้งความ
เข้มแข็งของท้องถิ่น และความร่วมมือกับกลุ่มประเทศอาเซียน

พันธกิจ
1. สนับสนุนการทำาวิจัยและการบริการวิชาการ
2. สร้างเครือข่ายงานวิจัยและบริการวิชาการ ทั้งระดับท้องถิ่น 
ระดับชาติและกลุ่มประเทศอาเซียน
3 .  ให้บริการวิ ชาการแล ะ เผยแพร่ผลงานวิจั ย แล ะงาน
สร้างสรรค์ เพื ่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น
4. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลให้มีคุณภาพ

ค่�นิยมหลักขององค์กร
ร่วมใจ ร่วมคิด ร่วมทำา นำาไปสู ่ความสำาเร็จอย่างมีความสุข
ร่วมใจ :  มีจิตวิญญาณร่วมเป็นน้ ำาหนึ ่งใจเดียวกัน
ร่วมคิด : ร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อนำาสู ่ความสำาเร็จ
ร่วมทำ� : ร่วมกันทำาหน้าที ่เพื ่อขับเคลื่อนภารกิจไปสู่เป้าหมาย
นำ�สู ่คว�มสำ�เร็จ : มีงานวิจัยและเครือข่ายงานวิจัยเพิ่มขึ ้น
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ยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนา

ประเด็นยุทธศ�สตร์
  1. การส่งเสริมการวิจัย การบริการวิชาการและงานสร้างสรรค์ที่สอดคล้อง 
กับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และประเทศ 
  2. การสร้างเครือข่ายงานวิจัย การบริการวิชาการและงานสร้างสรรค์  
ทั้งระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และกลุ่มประเทศอาเซียน
 3. การให้บริการวิชาการและเผยแพร่งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของท้องถิ่น
 4. การพัฒนาคุณภาพและระบบประกันคุณภาพ
  5. การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลให้มีคุณภาพ

ประเด็นยุทธศ�สตร์ที่ 1 : การส่งเสริมการวิจัยการบริการวิชาการและงานสร้างสรรค์ที่
สอดคล้อง กับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และประเทศ
  เป้�ประสงค์เชิงยุทธศ�สตร์ บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความรู้และสามารถ
ผลิตงานวิจัย การดำาเนินงานด้านงานบริการวิชาการและงานสร้างสรรค์ที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ความต้องการของท้องถิ่นและประเทศชาติ บุคลากร
สามารถผลิตงานวิจัยการบริการวิชาการและงานสร้างสรรค์เชิงบูรณาการในพื้นที่       
ภูมินิเวศ หนองหาร, ภูพาน และลุ่มนำา้โขง เพ่ือสร้างองค์ความรู้ท่ีสามารถนำาไปใช้ประโยชน์ได้ 
โดยเฉพาะด้านอนุรักษ์พลังงาน / ส่ิงแวดล้อมและการวิจัยแบบมีส่วนร่วมของชุมชน ท้องถ่ิน 
และประเทศ
 กลยุทธ์  
 1. พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย การบริการวิชาการให้กับบุคลากร
 2. สนับสนุนการวิจัยและการบริการวิชาการในลักษณะเครือข่ายเพ่ือพัฒนาสังคม
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนการทำาวิจัยการบริการวิชาการและงานสร้างสรรค์เพื่อ 
การเผยแพรแ่ละนำาไปประยุกต์ใช้ประโยชน์อย่างมีคุณค่า
 4. สร้างฐานข้อมูลเกี่ยวกับการวิจัย การบริการวิชาการในพื้นที่ภูมินิเวศ  
หนองหาร ภูพาน และวิจัย  อื่น ๆ เพื่อเป็นศูนย์กลางวิชาการของท้องถิ่น
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 เป้�ประสงค์เชิงกลยุทธ์  
  1. การบริหารจัดการงานวิจัยการบริการวิชาการ / งานสร้างสรรค์ท่ีมีคุณภาพ  
  2. การพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการทำาวิจัยการบริการวิชาการ และงาน
สร้างสรรค์ 
 3. การเผยแพร่และการนำาองค์ความรู้จากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

ประเด็นยุทธศ�สตร์ที่ 2 : การสร้างเครือข่ายงานวิจัยการบริการวิชาการและงาน
สร้างสรรค์ทั้งระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และกลุ่มประเทศอาเซียน
  เป้�ประสงค์เชิงยุทธศ�สตร์ ประสานความร่วมมือเพื่อสร้างเครือข่ายงานวิจัย
การบริการวิชาการและงานสร้างสรรค์ในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และกลุ่มประเทศอาเซียน 
เพิ่มเครือข่ายงานวิจัยการบริการวิชาการและงานสร้างสรรค์ในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ 
และกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรในการทำาวิจัยและเพิ่มความร่วมมือจาก
เครือข่ายในการทำาวิจัย
 กลยุทธ์  
 1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย การบริการวิชาการและงานสร้างสรรค์ 
กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมตลอดจนกลุ่มประเทศอาเซียน 
 2. สนับสนุนการวิจัย การบริการวิชาการและงานสร้างสรรค์ในลักษณะการพัฒนา
เครือข่ายและพัฒนาสังคม
 เป้�ประสงค์เชิงกลยุทธ์  
 1. งานวิจัย การบริการวิชาการและงานสร้างสรรค์มีคุณภาพ สอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชน และสามารถนำาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีคุณค่า 
 2. บุคลากรมีประสบการณ์ในการทำาวิจัย การบริการวิชาการและงานสร้างสรรค์
เพิ่มมากขึ้น 
 3. มีแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย การบริการวิชาการและงานสร้างสรรค์เพิ่มมาก
ขึ้น         
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ประเด็นยุทธศ�สตร์ที่ 3 : การให้บริการวิชาการและเผยแพร่งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น
  เป้�ประสงค์เชิงยุทธศ�สตร์ เพิ่มการให้บริการวิชาการและเผยแพร่ผลงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ เพิ่มการส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการวิชาการ งานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ในพื้นที่ ภูมินิเวศ หนองหาร, ภูพาน และลุ่มน้ำาโขง สามารถเผยแพร่และนำาไปใช้
ประโยชน์ได้
 กลยุทธ์  
 1. ส่งเสริมการให้บริการวิชาการ งานวิจัยและงานสร้างสรรค์
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
 เป้�ประสงค์เชิงกลยุทธ์  
 1. มีการให้บริการวิชาการ งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของท้องถิ่น 
 2. มีการนำาองค์ความรู้ไปเผยแพร่และใช้ประโยชน์เพ่ิมมากข้ึน    

ประเด็นยุทธศ�สตร์ที่ 4 : การพัฒนาคุณภาพและระบบประกันคุณภาพ
  เป้�ประสงค์เชิงยุทธศ�สตร์ เป็นหน่วยงานท่ีพัฒนาระบบการประกันคุณภาพให้มี
มาตรฐาน และสอดคล้องกับการปฏิบัติงานเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายใน
 กลยุทธ์  
 1. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอย่างต่อเน่ือง 
 เป้�ประสงค์เชิงกลยุทธ์  
 1. พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรของสถาบันให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพได้อย่างดี
 2. การประกันคุณภาพการศึกษาผ่านการรับรองมาตรฐาน   
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ประเด็นยุทธศ�สตร์ที่ 5 : การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลให้มีคุณภาพ
  เป้�ประสงค์เชิงยุทธศ�สตร์ การบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลพัฒนา
ระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ด้วยการพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมและเป็นมือ
อาชีพพร้อมกับพัฒนาระบบและกลไกเคร่ืองมือการบริหารงาน ท่ีสามารถนำาไปปฏิบัติได้จริง
 กลยุทธ์  
 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
         2. พัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้และการบริหารความเส่ียง
 3. ส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการ
 4. พัฒนาระบบการติดตามการดำาเนินงานให้ชัดเจน
 5. พัฒนาศักยภาพบุคลากร
 เป้�ประสงค์เชิงกลยุทธ์  
 1.  บุคลากรมีขีดความสามารถสูงขึ้น และปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ 
  2. มีระบบและกลไกในการบริหารงานอย่างมีคุณภาพ    
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ผู้บริหารและบุคลากร

ผศ.ดร.ก�ญจน� วงษ์สวัสดิ์
Asst. Prof. Kanjana Vongsawat, Ph.D.
ตำ�แหน่ง : รองอธิก�รบดีฝ่�ยวิจัยและประกันคุณภ�พ
โทรศัพท์ : 08-9097-4458
E-mail : kanjana_v@yahoo.com

ผศ.เพิ่มศักดิ์  ยีมิน
Asst. Prof. Permsak Yeemin
ตำ�แหน่ง : ผู้อำ�นวยก�รสถ�บันวิจัยและพัฒน�
โทรศัพท์ : 08-1823-5057
E-mail : permsak_Yeemin@hotmail.com

อ�จ�รย์ปทุมทิพย์ ม่�นโคกสูง
Pathumthip Mankhoksoong
ตำ�แหน่ง : รองผู้อำ�นวยก�รสถ�บันวิจัยและพัฒน�
โทรศัพท์ : 09-3329-6392
E-mail : m.patumtip600@hotmail.com

ผศ.ดร.ละมัย ร่มเย็น
Asst. Prof. Lamai Romyen, Ph.D.
ตำ�แหน่ง : รองผู้อำ�นวยก�รสถ�บันวิจัยและพัฒน�
โทรศัพท์ : 08-7252-7579
E-mail : lamairomyen@gmail.com
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ดร.ภัทรลภ�  ฐ�นวิเศษ
Phatlapha Thanwised, Ph.D.
ตำ�แหน่ง : รองผู้อำ�นวยก�รสถ�บันวิจัยและพัฒน�
โทรศัพท์ : 08-5008-5855
E-mail : thanwised56@gmail.com

รศ.ดร.ทศวรรษ สีตะวัน
Assoc. Prof. Tosawat Seetawan, Ph.D.
ตำ�แหน่ง : หัวหน้�ศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์
โทรศัพท์ : 08-5861-7815
E-mail : tseetawan@yahoo.com

พัทธนันท์  ชมภูนุช
Phattanun  Chomphunut
ตำ�แหน่ง : หัวหน้�สำ�นักง�นผู้อำ�นวยก�ร
โทรศัพท์ : 08-8561-9227
E-mail : praboo_01@hotmail.com

วิภ�วรรณ ใหญ่สมบูรณ์
Wipawan Yaisomboon
ตำ�แหน่ง : นักวิจัย 
โทรศัพท์ : 08-9418-4612
E-mail : wipawan.kku@gmail.com
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ภัณฑิร�  สีนวลแล
Pantira Seenaullae
ตำ�แหน่ง : นักวิจัย 
โทรศัพท์ : 08-0755-1838
E-mail : tira_t@hotmail.com

ศักดิ์ด�  แสนสุพรรณ
Sakda  Sansupan
ตำ�แหน่ง : นักวิจัย 
โทรศัพท์ : 08-1547-5908
E-mail : aon_sakda@hotmail.com

แสนสุรีย์  เชื้อวังคำ�
Saensuree  Chuewangkham
ตำ�แหน่ง : นักวิจัย 
โทรศัพท์ : 08-1055-8634
E-mail : saensuree.c@hotmail.com

อัสฉร�  น�มไธสง
Aschara  Namthaisong
ตำ�แหน่ง : นักวิจัย 
โทรศัพท์ : 09-8105-5434
E-mail : aon-asc@hotmail.com
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นิพ�พร  สมศรีสุข
Nipaporn  Somsrisuk
ตำ�แหน่ง : นักวิเคร�ะห์นโยบ�ยและแผน                
โทรศัพท์ : 08-9569-1439
E-mail : jeab.nipaporn@gmail.com

พิศมัย  ยศตะโคตร
Pissamai Yottakot
ตำ�แหน่ง : เจ้�หน้�ที่บริห�รง�นทั่วไป             
โทรศัพท์ : 09-9206-7086
E-mail : pissamai.yottakot@gmail.com

 วิภ�พร  กันธิย�
Wipaporn Kantiya
ตำ�แหน่ง : เจ้�หน้�ที่บริห�รง�นทั่วไป                     
โทรศัพท์ : 08-7227-4393
E-mail : kantiya_w@hotmail.com

สุภ�วดี สุวรรณเทน
Supawadee Suwannathen
ตำ�แหน่ง : นักวิช�ก�รคอมพิวเตอร์              
โทรศัพท์ : 08-5000-8511
E-mail : s.suwannathen@gmail.com
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ธีรวุฒิ  สำ�เภ�
Teerawut Sumphao
ตำ�แหน่ง : นักวิจัย          
โทรศัพท์ : 08-1261-3170
E-mail : kerig32@gmail.com

หรรษกร  วรรธนะส�ร
Hussakorn  Wattanasarn
ตำ�แหน่ง : นักวิจัย          
โทรศัพท์ : 08-6817-3322
E-mail : w_hussakorn@hotmail.com

สันติ  ผิวผ่อง
Sunti Phewphong
ตำ�แหน่ง : นักวิจัย          
โทรศัพท์ : 08-1717-4238
E-mail : sunti-sc@hotmail.com

ครรชิต สิงห์สุข
Kunchit Singsoog
ตำ�แหน่ง : นักวิจัย          
โทรศัพท์ : 08-8312-1858
E-mail :Kunchitsingsoog@yahoo.com

เพียงจรัส  รัตนทองสุข
Piangjaras Ratanatongsuk
ตำ�แหน่ง : ผู้ปฏิบัติง�นบริห�ร        
โทรศัพท์ : 08-5000-3902
E-mail :piangjaras-puy@outlook.com



Research and Development Institute

25

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ 2557
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กิจกรรมในรอบปี 2557

 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าร่วมงานประชุมใหญ่โครงการ
ส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่  2 (Second  Higher  Education Research Promotion 
Congress  :  HERP CONGRESS II) โดยสำานักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา
และพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ภายใต้สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครและสถาบันอุดมศึกษาภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา 
70 แห่ง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 - 24 มกราคม 2557 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น 
กรุงเทพฯ มีการเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบนิทรรศการงานวิจัย การบรรยายพิเศษการเสวนา
ทางวิชาการ การนำาเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ โดยมีผู้นำาผลงานวิจัยเข้าร่วม
นำาเสนอ ดังน้ี
 1) ดร.สัญญาศรณ์ สวัสดิ์ไธสง คณะวิทยาการจัดการ นำาเสนอแบบบรรยาย เรื่อง 
“การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาแนวโน้มพฤติกรรมจิตอาสาของนักศึกษา” ผู้ร่วมวิจัย อาจารย์ 
ภคพล คติวัฒน์ อาจารย์อรรฆเดช อุปชัย และ ดร.เพชรรัตน์ ใจบุญ โดยได้รับรางวัลการนำา
เสนอผลงานวิจัยดีมากแบบบรรยาย กลุ่มการพัฒนาครูของครูด้วยโจทย์วิจัยท้องถิ่น
 2) ผศ.ดร.ถาดทอง ปานศุภวัชร และ ดร.พจมาน  ชำานาญกิจ คณะครุศาสตร์ นำาเสนอ
แบบโปสเตอร์ ผลงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาครู ชั้นปีที่ 2 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร” ผู้ร่วมวิจัย ผศ.ดร.วัลนิกา ฉลากบาง ผศ.ดร.ชไมพร รักษาสุข 
ดร.อุษา ปราบหงษ์ และ อาจารย์จินดา  ลาโพธิ์

สถาบันวิจัยและพัฒนานำาคณาจารย์ร่วมเสนอผลงานวิจัยใน HERP CONGRESS II
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                อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “การทำาวิจัยในช้ันเรียน” 
เม่ือวันที่ 11 มีนาคม 2557 ณ ห้องสร้อยสุวรรณา  
ชั้น 3 อาคาร 10 โดย รศ.ดร.ชนินทร์ วะสีนนท์ อธิการบดี 
เป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
เทคนิค กระบวนการการทำาวิจัยในช้ันเรียน แนวทางและวิธีใน
การเขียน โครงการวิจัย ตลอดจนสามารถเขียนโครงการ
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน พัฒนาทักษะ/ความชำานาญเก่ียวกับการวิจัยแก่บุคลากรสาย
วิชาการ ตลอดจนเป็นเวทีแลกเปล่ียนประสบการณ์/องค์ความรู้ จาก ศ.ดร.สุวิมล ว่องวาณิช 
ผศ.ดร.สิริฉันท์ เตชพาหพงษ์ ดร.ถมรัตน์ ศิริภาพ ซ่ึงเป็นวิทยากรผู้เช่ียวชาญจากจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
         ผลการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้เน้นบทบาทอาจารย์ด้านการสอนหลักการและ
กระบวนการ Classroom Action Research (CAR) ข้อเสนอโครงการวิจัย และเกณฑ์ การประเมิน
โครงการวิจัย แนวคิดและการออกแบบกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียน การออกแบบการวิจัยและ
การจัดทำารายงานวิจัยในชั้นเรียน และพัฒนาทางวิชาการ/องค์ความรู้ใหม่ การสนับสนุน
งบประมาณ/ทุนวิจัยในการทำาวิจัยในชั้นเรียน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการวิจัยในชั้นเรียน 
ให้เกิดข้ึนในมหาวิทยาลัยฯ ได้อย่างกว้างขวางและท่ัวถึง และนำาไปใช้ประโยชน์เพ่ือการพัฒนาผู้เรียน
ได้อย่างแท้จริง

อบรมเชิงปฏิบัติก�ร เรื่อง
“การทำาวิจัยในชั้นเรียน” 

แก่คณ�จ�รย์สถาบันวิจัยและพัฒนานำาคณาจารย์ร่วมเสนอผลงานวิจัยใน HERP CONGRESS II
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เวทีนำาเสนอผลงานวิจัย
ของนักศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุน

จาก มรสน. 

 เวทีนำาเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา
ที่ได้รับทุนสนับสนุนการทำาวิจัยของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนครเพื่อเป็นเวที ในการแลกเปล่ียน
ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยและงานสร้างสรรค์ของ
นักศึกษาเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2557 ณ ห้องสร้อย
สุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 โดย รองอธิการบดี
ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพเป็นประธานเปิดงาน 
กิจกรรมในงานประกอบด้วย การนำาเสนอผลงาน
แบบบรรยาย จำานวน 6 เรื่อง และแบบโปสเตอร์ 
จำานวน 93 เรื่อง โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละสาขา
ตรวจประเมินเพื่อให้รางวัล สรุปผลรางวัล ดังนี้

ก�รนำ�เสนอแบบบรรย�ย
รางวัลที่ 1  นายสุภศิษฏ์ แพงสอน สาขาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
งานวิจัยเรื่อง การศึกษาผลกระทบของขนาดก้อนสารต่อประสิทธิภาพการผันไฟฟ้าของโมดูลเทอร์   
               โมอิเล็กทริก
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ก�รนำ�เสนอผลง�นวิจัยแบบโปสเตอร์  แบ่งออกเป็น  6  กลุ่ม
กลุ่มที่ 1  คณะวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี  ส�ข�วิช�วิทย�ศ�สตร์สุขภ�พ
 รางวัลที่ 1 น.ส.กนกพร คะตา น.ส.กิตติยา ไกรยราช และ น.ส.คนึงนิจ  ระวัตร
 งานวิจัยเรื่อง ความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมของอาสาสมัคร   
          สาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน เทศบาลตำาบลปอแดง อำาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
กลุ่มที่ 2  คณะวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี ส�ข�วิช�ฟิสิกส์
 รางวัลที่ 1 นายนัทที  โคตรทุมมี
 งานวิจัยเรื่อง  การสร้างเครื่องวัดประสิทธิภาพการผันไฟฟ้าของเทอร์โมอิเล็กทริกมอดูล
กลุ่มที่ 3  คณะวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี ส�ข�วิช�ชีววิทย�และวิทย�ศ�สตร์สิ่งแวดล้อม
 รางวัลที่ 1 นายสมชาย อันมา และน.ส.อรุณวรรณ พวงแสง 
 งานวิจัยเรื่อง ผลยับยั้งของแบคทีเรียสร้างกรดแลคติกที่แยกได้จากปลาร้าต่อ Escherichia    
          Coli และ Staphylococcus oureus
กลุ่มที่ 4  คณะเทคโนโลยีอุตส�หกรรม คณะเทคโนโลยีก�รเกษตร
 รางวัลที่ 1 น.ส.วรรณี  ศรีหาตา
 งานวิจัยเรื่อง การสำารวจความชุกของพยาธิใบไม้ในตับ (Escherichia gigantica) ณ ตลาด 
          นัด โค - กระบือ บ้านท่าแร่ ตำาบลท่าแร่ อำาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
กลุ่มที่ 5  ส�ข�วิช�ประมง   
 รางวัลที่ 1 น.ส.พิศมัย สิงห์งอย และนายธิวากร เดือยพิมพ์ 
 งานวิจัยเรื่อง ผลของ  w3 - HUFA จากนำ้ามันปลาต่ออัตราการเจริญเติบโตและอัตรา
          การรอดของกบนา
กลุ่มที่ 6  ส�ข�วิช�เทคโนโลยีก�รเกษตร  ส�ข�วิช�เทคโนโลยีก�รผลิตพืช   
           ส�ข�วิช�ก�รผลิตสัตว์
 รางวัลที่ 1 นายอิทธิพงศ์  แสนมะฮุง 
 งานวิจัยเรื่อง  การทดสอบวัสดุปลูกมะนาวพันธุ์แป้นพิจิตร 1 เสียบยอดในต้นตอมะขวิดใน   
          ท่อซีเมนต์

 ร�งวัล Popular Vote 
 น.ส.สุมิตรา ไตรธิเลน และ น.ส.วนิดา ตรองสุข สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 งานวิจัยเรื่อง คุณภาพทางจุลชีววิทยานำ้าดื่มบรรจุขวดขาวขุ่นที่ล้างจำาหน่ายในเขตเทศบาล   
          จังหวัดสกลนคร
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อบรมเทคนิคการเขียนโครงการวิจัย
และรายงานวิจัยงานประจำาสู่งานวิจัย

       สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการเขียน
โครงการวิจัยและรายงานวิจัยงานประจำาสู่งานวิจัย (Routine to Research : RtoR)” เมื่อ
วันที่  8  มีนาคม  2557  ณ ห้องดุสิตา  อาคารอเนกประสงค์ภูพานเพลซ  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยได้รับความรู้ ความเข้าใจ
การเขียนโครงการวิจัยเกี่ยวกับงานประจำาสู่งานวิจัย RtoR ตลอดจนสามารถเขียนรายงาน
วิจัยในลักษณะ RtoR ได้อย่างถูกต้อง โดย  ผศ. ดร.สำาราญ  กำาจัดภัย ประธานคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิจัยหลักสูตรและการสอน ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา
งานประจำาสู่งานวิจัย เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้

RtoR
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                อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา
ศักยภาพการวิจัย และโครงร่างการวิจัย

 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพการวิจัย
และโครงร่างการวิจัยกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์” เมื่อวันที่ 20 - 21 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุม AG 109 คณะเทคโนโลยี
การเกษตร เพื่อให้คณาจารย์ได้พัฒนาศักยภาพการวิจัย เพิ่มพูนความรู้และทักษะการวิจัย 
เฉพาะทาง กระตุ้นให้พัฒนาโครงร่างการวิจัยที่สอดคล้องกับทิศทางและนโยบายด้านการวิจัย 
ของมหาวิทยาลัย เพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัย ตลอดจนสร้างเครือข่ายการวิจัยและพี่เลี้ยง
นักวิจัยใหม่ในศาสตร์วิชาที่เกี่ยวข้อง 
 โดยกลุ่มส�ข�วิช�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี วิทยากร ได้แก่ รศ.ดร.ไชยณรงค์ 
นาวานุเคราะห์ รศ.ดร.หาญชัย อัมภาผล ผศ.อนุรัตน์ สายทอง และอาจารย์ธฏธรรมช์ ลาโสภา 
มีผู้เข้าร่วมอบรม 67 คน ส่วนกลุ่มส�ข�วิช�มนุษยศ�สตร์และสังคมศ�สตร ์วิทยากร ได้แก่ 
รศ.ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์ ผศ.ดร.ถาดทอง ปานศุภวัชร ดร.สพสันติ์ เพชรคำา และ ดร.สัญญา
ศรณ์ สวัสดิ์ไธสง มีผู้เข้าร่วมอบรม 68 คน จากการประเมินผลของผู้เข้าร่วมอบรมในภาพ
รวมอยู่ในระดับดีมาก โดยมีข้อเสนอแนะว่าควรรวบรวมหัวข้อการวิจัยให้ครบทุกสาขาเพื่อให้  
ผู้เข้าร่วมการอบรมมองเห็นภาพและได้หัวข้อการวิจัยที่สามารถนำามาปรับเข้ากับสายงานได้
ควรจัดการอบรมมีความเข้มข้นมากขึ้นและจัดเวลาสำาหรับ workshop เพื่อให้ผู้เข้าร่วม 
การอบรมได้พัฒนากรอบแนวคิดตลอดจนสามารถเสนอหัวข้อวิจัยได้
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    สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การต่อยอดวิจัยชุมชน” แก่บุคลากร
สายวิชาการและสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมี ผศ.ดร.บัญชร แก้วส่อง  
ผู้อำานวยการฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการทำาวิจัยชุมชนแบบ Community Based Research (CBR) เป็นวิทยากรในการอบรม
โดยวันที่ 24 มีนาคม 2557 เป็นการบรรยายองค์ความรู้การวิจัยชุมชน CBR ณ ห้อง
ประชุมสร้อยสุวรรณา อาคาร 10 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และวันที่ 25 มีนาคม 
2557 เป็นการแบ่งกลุ่มลงพื้นที่ภาคปฏิบัติ ณ บ้านนาอ่างและบ้านอ่างคำา ต.นาตาล อ.เต่า
งอย จ.สกลนคร ซึ ่งเป็นชุมชนที ่ตั ้งอยู ่ในเขตเทือกเขาภูพาน มีความหลากหลายทาง
ชาติพันธุ์ และรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมของพื้นที่ได้อย่างสมบูรณ์และต่อ
เน่ืองทำาให้สามารถพัฒนาโจทย์การวิจัยได้อย่างหลากหลาย โดยแต่ละกลุ่มได้นำาเสนอผลจากการ
ลงพ้ืนท่ี เพ่ือรับฟังการวิพากษ์จากวิทยากร และนำาไปเป็นแนวทางในการกำาหนดโครงร่างการวิจัย 
ในการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ตลอดจนเกิดการพัฒนาร่วมกันระหว่างชุมชน สังคม
และมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่นต่อไป 

อบรมเชิงปฏิบัติการ 
“การต่อยอดวิจัยชุมชน” พร้อมลงพื้นที่จริง
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สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.นครสวรรค์ 
เข้าเยี่ยมชมสถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สกลนคร พร้อม MOU 

เครือข่ายด้านประกันคุณภาพการศึกษาระดับสถาบัน

  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นำาทีมโดย ผศ.ดร.ไชยรัตน์ ปราณี 
ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้ข่าวสารด้านการวิจัยและการประกันคุณภาพ
การศึกษาพร้อมนี้ ได้ จั ดพิ ธี ลงนามความร่ วมมือ เครือข่ ายด้ านปร ะกั นคุณภาพ 
การศึกษาระดับสถาบันระหว่าง 2 มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2557 โดยมี ผศ.ดร.
กาญจนา วงษ์สวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ ผู้บริหาร บุคลากร
สถาบันวิจัยและพัฒนา และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ให้การ
ต้อนรับพร้อมนำาชมศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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     ศาสตราจารย์ ดร.ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา นายกสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยได้ เข ้าเยี ่ยมชมสถาบันวิจ ัยและพัฒนา เมื ่อวันที ่ 6 มิถุนายน 2557                       
ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ช้ัน 3 อาคาร 10 โดยรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ 
ได้นำาเสนอข้อมูลพื้นฐาน ผลการดำาเนินงานตามปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์
สถาบันวิจัยและพัฒนา  และรายงานการดำาเนินงานในประเด็นการสร้างจุดเด่น การสร้างคน และ
การสร้างผลงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมน้ีผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาได้นำาเสนอ
ข้อจำากัดของการดำาเนินงานเพิ่มเติม ดังนี้
     1. การจัดสรรงบประมาณทางด้านการวิจัยยังไม่สอดคล้องกับความต้องการของ
บุคลากร
    2. คณาจารย์มีภารกิจการเรียนการสอนค่อนข้างมาก  จึงทำาให้ไม่มีเวลาในการทำาผล
งานวิจัยได้เท่าที่ควร นอกจากนี้คณาจารย์ยังขาดประสบการณ์ในการทำาผลงานวิจัยชุมชน
 3. การพัฒนากระบวนการวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ เพื่อเป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ยังไม่ชัดเจน 
 4. ขาดบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญทางด้านวารสารศาสตร์โดยตรง ท้ังน้ีเพ่ือการจัด
ทำา วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อให้คงอยู่ในฐาน
ข้อมูลศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย Thai-Journal Citation Index : TCI และพัฒนาเข้าสู่ฐาน
ข้อมูล Asian Citation Index : ACI ต่อไป 
   
 

สภามหาวิทยาลัยฯ เข้าเยี่ยมชม
สถาบันวิจัยและพัฒนา
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โดยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้กล่าวชื่นชมและแสดงความยินดีกับสถาบันวิจัยและพัฒนา   
ที่สามารถพัฒนา และสร้างผลงานที่เด่นชัดได้อย่างต่อเนื่องและเป็นท่ียอมรับของบุคคลภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย เช่น การจัดทำาวารสารวิจัย ศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ พร้อมนี้    
สภามหาวิทยาลัยได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้
 1. สถาบันวิจัยควรสื่อสารให้คณาจารย์เข้าใจถึงแก่นคุณค่าของการวิจัย ผลประโยชน์
จากการวิจัยสามารถนำาไปใช้ประโยชน์ได้จริงเพื่อให้คณาจารย์มองเห็นกรอบในการเขียนผลงาน
วิจัยที่ชัดเจน  
 2. การสร้างหัวข้อวิจัยเพ่ือขอแหล่งทุนจากหน่วยงานภายนอกน้ัน ควรเน้นหัวข้อวิจัย
ท่ีสามารถแก้ไขปัญหาในองค์กรน้ันได้อย่างแท้จริง 
 3. การทำาผลงานวิจัยควรเน้นความเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสกลนคร  เช่น ปราสาท
ผ้ึง ภูพาน หนองหาร คราม เป็นต้น
 4. การพัฒนานักวิจัย การพัฒนาโจทย์วิจัย ควรให้คณบดีของทุกคณะเข้ามามีส่วน
ร่วมในการพัฒนานักวิจัยในสังกัด
 5. การเขียนผลงานวิจัยควรมีรูปแบบที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และสามารถนำาไปตีพิมพ์
ลงในวารสารได้เลย 
 6. การทำาผลงานวิจัยมีบทบาทสำาคัญในการขอตำาแหน่งทางวิชาการเป็นอย่างมาก ควร
ให้คณาจารย์ได้มีโอกาสตีพิมพ์ในวารสารเพ่ือเป็นท่ียอมรับ ท้ังน้ีเพ่ือเป็นประโยชน์ในการขอผลงาน
ทางวิชาการต่อไป
 7. ควรมีสำานักพิมพ์ในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้เพื่อเป็นการรวบรวมเอกสาร ตำารา ให้เกิด
เป็นรูปธรรมมากขึ้น
 8. ควรนำาการทำาวิจัยเข้าไปมีบทบาทในกระบวนการเรียนการสอนในทุกสาขาวิชา ทั้งนี้
เพื่อเป็นการพัฒนาอาจารย์และนักศึกษาให้สามารถทำาการวิจัยได้ 
 9. การทำางานวิจัยชุมชน ควรมีการปลูกฝังนักวิจัยให้ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนที่แท้จริง
 10. หากเป็นไปได้ควรมีการแบ่งเงินคงคลังไปลงทุน แล้วนำาผลประโยชน์ท่ีได้รับมาเป็นทุน
วิจัย
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      สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมกับ สำานักงานพัฒนาเศรษฐกิจ
จากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำาร่างคำาขอสิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์ (GI : Geographical Indication) “ผ้าย้อมครามสกลนคร” เมื ่อวันที ่            
5 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมภูพาน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
การอบรมครั้งนี้มีวิทยากรและทีมงานจากสำานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ นายธนิต  
ชังถาวร ผู้ช่วยผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 
นางปัจจิมา ธนสันติ อดีตอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ศ.สุกัญญา สุจฉายา ผู้อำานวยการ
ศูนย์คติชนวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศ.ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์ คณะกรรมการมูลนิธิ
สำานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และนายคำานวณ สุวรรณดี พาณิชย์จังหวัดสกลนคร 
ให้ความรู้ ความเข้าใจ ด้านการคุ้มครองผู้ผลิต และป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม การดูแล
รักษามาตรฐานของสินค้าผ้าย้อมคราม โดยมีเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตผ้าย้อมคราม ได้แก่ กลุ่ม    
ทีตาผ้าทอมือย้อมครามธรรมชาติ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโนนเรือสามัคคี กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ทอผ้าคราม ผ้าไหมบ้านกุดแฮด ม. 7  กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านพันนา กลุ่มสตรีทอผ้า
ชุมชน 2 กลุ่มทองสิริผ้าคราม  และอาจารย์ที่ทำาวิจัยเกี่ยวกับผ้าย้อมครามและคราม เข้าร่วม
ประชุม
 จากนั้นในวันที่ 6 มิถุนายน 2557 ได้ลงพื้นที่ ณ ที่ทำาการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน        
ทอผ้าฝ้ายย้อมคราม ผ้าไหมบ้านกุดแฮด ตำาบลกุดบาก อำาเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร เพื่อ
ดูกระบวนการผลิตผ้าฝ้ายย้อมครามให้สอดคล้องกับ GI “ผ้าย้อมครามสกลนคร” ซึ่งเป็น
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาของท้องถิ่น ตั้งแต่กระบวนการเพาะปลูก การผลิตผ้าครามของจังหวัด
สกลนคร ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น อันจะก่อให้เกิดสิ่ง
บ่งชี้ที่เป็นสัญลักษณ์และเอกลักษณ์ของจังหวัดสกลนครต่อไป

จัดอบรมเชิงปฏิบัติก�รจัดทำ�ร่�งคำ�ขอสิ่งบ่งชี้
ท�งภูมิศ�สตร์ “ผ้�ย้อมคร�มสกลนคร”
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   สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย ผศ.ดร.กาญจนา วงษ์สวัสดิ์   
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ ผศ.เพิ่มศักดิ์ ยีมิน ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนา นำาบุคลากรเข้าศึกษาดูงานด้านการวิจัย พร้อมทำาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่าย
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ สถาบัน กับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี ซึ่งนำาทีมการต้อนรับ โดย รศ.ดร.กาญจนา บุญส่ง รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์
การวิจัยและนวัตกรรม และ ผศ.พจนารถ บัวเขียว ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรม ซึ่งการศึกษาดูงานครั้งนี้ทำาให้บุคลากรได้เปิดโลกทัศน์เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน
วิสัยทัศน์การทำางานตลอดจนนำาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาบูรณาการใช้ในการปฏิบัติ
งานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

สถาบันวิจัยและพัฒนา ศึกษาดูงาน 
พร้อม MOU เครือข่ายประกันคุณภาพฯ 
กับสถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.เพชรบุรี
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      สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  
“การสร้างเครือข่ายการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร กับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
ในจังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2557 
ณ ห้องสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 โดย 
ผศ.ดร.กาญจนา วงษ์สวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่าย
วิจัยและพัฒนา เป็นประธานเปิดการอบรม ทั้งนี้เพื่อ
ให้บุคลากรของหน่วยงานภาคส่วนการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มีความรู้ ความเข้าใจ เทคนิควิธีการ
รวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับการทำาวิจัยและการประเมิน
โครงการ การกำาหนดโจทย์วิจัย ประเด็นและการศึกษา
ปัญหาสาธารณะ เพื่อการวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนา
ท้องถิ่น จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 4 ท่าน ได้แก่ 
ผศ.ทศพล สมพงษ์ ผศ.ดร.ปัญญา นาแพงหมื่น 
ดร.สุดารัตน์ มาศวรรณา และ อาจารย์ปทุมทิพย์ 
ม่านโคกสูง โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จำานวน 74 คน 

อบรมเชิงปฏิบัติการ  
“การสร้างเครือข่ายการวิจัย
ระหว่าง มรสน. กับ อปท.”
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      สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) นำาโดย ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ         
ผู้อำานวยการสำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ผศ.ดร.บัญชร แก้วส่อง ผู้อำานวยการฝ่าย
วิจัยเพื่อท้องถิ่น สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร นำาโดย
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ ร่วม
ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อสนับสนุนการวิจัยเพ่ือท้องถ่ินระหว่าง
สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยและมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ภายใต้ระยะเวลา
3 ปี เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 14 อาคาร SM Tower 
 โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นผ่านกระบวนการวิจัยชุมชนโดยใช้
เครื่องมือการวิจัยเพื่อท้องถิ่นสนับสนุนให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยทำางานวิจัยเพื่อพัฒนาท้อง
ถิ่น ตลอดจนค้นหารูปแบบการบูรณาการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภายใต้ภารกิจ
หลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยใช้การวิจัยและบริการวิชาการเป็นฐาน  
 ทั้งนี้ สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โดยฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น จะมีคณะทำางาน
เป็น “พี่เลี้ยง” สนับสนุนบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครให้สามารถดำาเนินการการวิจัย
เพื่อท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสำาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยจะ
สนับสนุนทุนปีละไม่น้อยกว่า 5 โครงการ รวมถึงสนับสนุนทุนการวิจัยพัฒนาระบบและกล 
ไกลการขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น โดยมีสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยงานกลางใน
การประสานงาน อีกทั้งสนับสนุนการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยและการเผย
แพร่ผลงานวิจัย 

สกว. และ มรสน. ร่วมลงนามความร่วมมือ
เพื ่อสนับสนุนการวิจัยเพื ่อท้องถิ ่น
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สาขาสัตวศาสตร์ ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาผลงานทางวิชาการ

        สาขาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำาหนดตำาแหน่งทางวิชาการ เพื่อพัฒนา
ศักยภาพและพัฒนาผลงานในการกำาหนดขอตำาแหน่ง เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2557 มี
การบรรยายพิเศษเรื่อง “เทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการและบทความวิจัย” โดย 
ศ.ดร.สมศักดิ์ ปัญหา อาจารย์ประจำาภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และ “เทคนิคและวิธีการเขียนเอกสารคำาสอน หนังสือ ตำาราหรืองานเรียบ
เรียง” โดย ศ.ญาณวิทย์ ดร.เมธา วรรณพัฒน์ อาจารย์ประจำาภาควิชาสัตวศาสตร์  
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีคณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รวมทั้งมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนครเข้าร่วมเป็นจำานวนมาก
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    สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัดทำาโครงการนิทรรศการ
ผ้าย้อมครามสกลนคร “วิถีคร�ม ภูมิปัญญ�ไทสกล” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น 
การนำาเสนอภูมิปัญญาของการผลิตผ้าย้อมครามเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
กระบวนการผลิตผ้าย้อมครามสกลนครต้ังแต่ต้นนำา้ กลางนำา้และปลายนำา้ ตลอดจนทิศทาง 
ของผ้าย้อมครามในอนาคต และเพ่ือแลกเปล่ียนประสบการณ์ ความคิดเห็น ของกลุ่มผู้ผลิต
ผ้าย้อมคราม ผู้เชี่ยวชาญและบุคคลทั่วไป ในครั้งนี้มีกิจกรรมที่สำาคัญประกอบด้วย
 1. การจัดนิทรรศการผ้าย้อมครามแบบมีชีวิต โดยนำาเสนอกระบวนการผลิตผ้า
ย้อมครามของชาวสกลนครตั้งแต่กระบวนการต้นน้ำา กลางน้ำาและปลายน้ำา ซึ่งมีปราชญ์ที่
เป็นภูมิปัญญาทางด้านการผลิตผ้าย้อมคราม นำาวัสดุอุปกรณ์ในการผลิตผ้าย้อมคราม 
มาจัดแสดงและสาธิตขั้นตอนการทำาผ้าย้อมคราม  
 2. การเสวนาของผู้ที่มีความชำานาญด้านการผลิตผ้าย้อมคราม ในหัวข้อเรื่อง 
“วิถีคราม ภูมิปัญญาไทสกล” ซึ ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรที ่มากด้วยความรู ้และ
ประสบการณ์ด้านผ้าย้อมคราม
 3. การออกแบบและจัดแสดงเพื่อจัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมครามจากกลุ่มผู้
ผลิตและแปรรูปผ้าย้อมคราม 
 4. การเดินแบบชุดผ้าย้อมครามของนักศึกษาจากตัวแทนของแต่ละคณะ

นิทรรศก�รผ้�ย้อมคร�มสกลนคร 
“วิถีคร�ม ภูมิปัญญ�ไทสกล”
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มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสกลนคร ได้รับร�งวัล Bronze Award 
จ�กก�รนำ�เสนอผลง�นวิจัยใน Thailand Research Expo 2014 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริก คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม งานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ ร่วมกับ สถาบันวิจ ัยและพัฒนา 
นำาเสนอผลงานวิจัยด้านการพัฒนาเทคโนโลยีเทอร์โมอิเล็กทริกสำาหรับอุตสาหกรรม ในงาน 
“มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557” (Thailand Research Expo 2014) จัดโดย สำานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เมื่อวันที่ 7 - 11 สิงหาคม 2557 โดยมีมหาวิทยาลัยของรัฐและ
เอกชนส่งผลงานเข้าประกวด  140 สถาบัน ณ บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์
กรุงเทพมหานคร
            งาน Thailand Research Expo 2014 จัดขึ้นภายใต้ภาพรวมหลัก คือ “วิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน” เป็นเวทีสำาหรับเชื่อมโยงองค์กรและเครือ
ข่ายในระบบวิจัยระดับชาติ พร้อมนำาเสนอผลการวิจัยที่มีศักยภาพพร้อมใช้สู่กลุ่มเป้าหมาย
สามารถนำางานวิจัยมาใช้ต่อยอด ตลอดจนพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตหรือเป็นงานวิจัย
ที่ใกล้ตัวประชาชน รวมถึงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม โดยแบ่งผลงานที่จัดแสดงออกเป็น 
กลุ่ม ได้แก่ การวิจัยเกี่ยวกับการสร้างมูลค่าเกษตรอาหาร งานวิจัยด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 
และงานวิจัยด้านพลังงาน  ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้นำาผลงานวิจัยด้าน
เทคโนโลยีต้นแบบสำาหรับภาคอุตสาหกรรม 
 “เทคโนโลยีเทอร์โมอิเล็กทริก (thermoelectric technology) คือการนำาเอาองค์ความ
รู้ของวัสดุเชิงความร้อนและวัสดุเชิงไฟฟ้ามาพัฒนาต่อยอดให้เกิดผลผลิตทางไฟฟ้าและความ
เย็นเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ได้อย่างลงตัวซึ่งเป็นพลังงานทางเลือกที่สะอาด
และมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 50 ปี โดยไม่ต้องบำารุงรักษา ในการส่งผลงานวิจัยเข้าประกวด
ในครั้งนี้ได้นำาเสนอกระบวนการและการประยุกต์ใช้ตั้งแต่ต้นนำ้าถึงปลายนำ้า คือ สารตั้งต้น
แคลเซียมคาร์บอเนต  (CaCO3)  จากเปลือกหอยเชอรี่  และสารตั้งต้นแมงกานีสออกไซด์  
(MnO2)  สกัดจากแร่แมงกานีส การสังเคราะห์วัสดุเทอร์โมอิเล็กทริก P-Ca3Co4O9 และ  
N-CaMnO3 ด้วยวิธีปฏิกิริยาสถานะของแข็ง  (solid state reaction method)  การประดิษฐ์
แผ่นเซรามิกฐานรองและขั้วไฟฟ้า การประดิษฐ์เทอร์โมอิเล็กทริกเซลล์ มอดูล  และเครื่องกำาเนิด
ไฟฟ้า  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเทอร์โมอิเล็กทริก และการเผยแพร่ผลงานวิจัยเกี่ยวกับเทคโน
โนโลยีเทอร์โมอิเล็กทริก ซึ่งทำาให้ผลงานและนิทรรศการมีความโดดเด่นและน่าสนใจยิ่งขึ้น จึง
ทำาให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้รับรางวัล Bronze Award จากการประกวดผลงานกว่า 
140 สถาบัน ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาจากการนำาเสนอผลงานที่มีความโดดเด่น สามารถใช้
ประโยชน์ได้จริง ภาพรวมของบูทมีความสวยงามตามแนวคิดของผลงานนั่นเอง
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สรุปผลการดำาเนินงานโครงการพัฒนาศูนย์วิจัย

เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอีสานตอนบน
      มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเป็นสถาบันอุดมศึกษาของท้องถิ่น ที่มีพันธกิจในการพัฒนา
และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่การพัฒนาท้องถ่ินโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมกับชุมชนบนพื้นฐานการพัฒนาที่หลากหลายมิติ มาเป็นระยะ
เวลามากกว่า 45 ปี จากประสบการณ์ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ ที่เกิดขึ้น
อย่างต่อเนื่องอีกทั้งเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนจึงมีการเตรียมการ เพื่อจัดตั้ง 
ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นขึ้น สืบเนื่องจากปีงบประมาณ  พ.ศ. 2554 โดยมีพื้นที่ดำาเนิน
การในเขตอีสานตอนบนคือ ภูมินิเวศภูพาน ภูมินิเวศหนองหาร และภูมินิเวศลุ่มนำ้าโขง โดยมี
พันธกิจหลักคือ การวิจัยและพัฒนาแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น การฝึกอบรมเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น การผลิตสื่อเผยแพร่วิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (เช่น แผ่นป้ายนิเทศ 
แผ่นซีดี/วีซีดี/ดีวีดี เว็บไซต์ เอกสารทั้งในรูปของสิ่งพิมพ์ และสื่ออีเล็กทรอนิกส์ และสื่อทาง
เลือกอื่นๆ ฯลฯ)  การจัดกิจกรรมเชิงวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (เช่น เวทีแลกเปลี่ยนเรียน
รู้ การประชุมสัมมนา การศึกษาดูงาน การบรรยาย/สาธิต การจัดนิทรรศการ ฯลฯ) เพื่อเป็น
แหล่งข้อมูลสารสนเทศระดับท้องถิ่นที่รวมองค์ความรู้ ภูมิปัญญา ผลงานวิจัย ที่จำาเป็นต่อการ
พัฒนาท้องถิ่นไทยสู่ความสมดุล มั่นคง และยั่งยืนทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่ง
แวดล้อม บนพื้นฐานของเอกลักษณ์ความเป็นไทย 
 ในปี 2556 เป็นต้นมา ด้วยคำานึงถึงบทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อ
ท้องถิ่นประการสำาคัญ คือ พันธกิจด้านการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่นสถาบันวิจัยและพัฒนา 
จึงได้ดำาเนินการจัดทำาโครงการ บริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่นที่บูรณาการการขับเคลื่อนด้วย
กลไก ของมหาวิทยาลัยและท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการวิจัยชุมชนเป็นหลัก เพื่อให้เกิดผลลัพธ์
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยเฉพาะ ด้านการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ
แก่ชุมชน ประกอบด้วยกิจกรรมเชิงวิชาการ  จัดทำาสื่อเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น การสร้างเครือ
ข่ายงานวิจัย และการบริหารงานวิจัยที่มีคุณภาพทั้งเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่นและ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 ดังน้ันในปี 2557 การบริหารจัดการโครงการสนับสนุนการพัฒนาศูนย์วิจัยเพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่นอีสานตอนบน โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาจึงได้จัดทำาโครงการบริการวิชาการ 6 คณะ 
โดยใช้พื้นที่ศึกษาวิจัยและบริการวิชาการภายใต้กิจกรรมของ 6 คณะ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร สู่พื้นที่เป้าหมาย คือ อำาเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร ให้สอดคล้องกับบริบทของ
มหาวิทยาลัย และชุมชน ให้เกิดความมั่นคง อยู่ดีมีสุขสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
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   สรุปงบประมาณโครงการสนับสนุนการพัฒนาศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
       อีสานตอนบน ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2557 งบประมาณทั้งสิ้น 500,000 บาท
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โครงการวิจัย
โครงก�รวิจัยของมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสกลนครที่ได้รับทุนสนับสนุนก�รวิจัย  

จ�กแหล่งทุนภ�ยในและภ�ยนอก  ประจำ�ปีงบประม�ณ  พ.ศ.  2557

ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2557  สถาบันวิจัยและพัฒนา  ได้จัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัย  
จำานวน 256 โครงการ  รวมเป็นงบประมาณ 12,916,110 บาท  โดยมีรายละเอียดดัง
แสดงในตาราง 1 และแผนภูมิ 1 – 6
ต�ร�ง 1 สรุปข้อมูลทุนสนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจากแหล่ง     
          ทุนต่าง ๆ ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557
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ทุนวิจัยของมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสกลนครจ�กแหล่งทุนภ�ยใน  
ประจำ�ปีงบประม�ณ  พ.ศ.  2557

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายใน  
ปีงบประมาณ พ.ศ.  2557 จำานวน 230  โครงการ  เป็นเงินจำานวน 3,451,110 บาท  
ดังนี้

   ทุนสนับสนุนการวิจัยสำาหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
       งบบำารุงการศึกษา (บ.กศ.) ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ.  2557

         มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยสำาหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร  จากเงินนอกงบประมาณ  งบบำารุงการศึกษา (บ.กศ.)  ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557  
จำานวน 57 โครงการ  เป็นเงินจำานวน 2,529,610 บาท  เมื ่อแยกตามหน่วยงานรายละเอียด

ดังแผนภูมิ 1

16 โครงการ

5 โครงการ

8 โครงการ 11 โครงการ 10 โครงการ

2 โครงการ

5 โครงการ
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   ทุนสนับสนุนการวิจัยสำาหรับนักศึกษา (ภาคปกติ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
       งบบำารุงการศึกษา (บ.กศ.) ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ.  2557

         มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยสำาหรับนักศึกษา (ภาคปกติ) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  จากเงินนอกงบประมาณ  งบบำารุงการศึกษา (บ.กศ.) 
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำานวน 91 โครงการ  เป็นเงินจำานวน 428,500 บาท 
เมื่อแยกตามหน่วยงานรายละเอียด ดังแผนภูมิ 2
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47 โครงการ 38 โครงการ

3 โครงการ 3 โครงการ
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   ทุนสนับสนุนการวิจัยการพัฒนางานประจำาสู่งานวิจัย (R to R) มหาวิทยาลัย   
      ราชภัฏสกลนคร งบบำารุงการศึกษา (บ.กศ.) ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ.  2557

       มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้ให้ทุนสนับสนุนการพัฒนางานประจำาสู่งานวิจัย (R to R) 
สำาหรับบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากแหล่งทุนภายในเงินนอก      
งบประมาณ  งบบำารุงการศึกษา (บ.กศ.)  ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ.  2557 จำานวน 38 โครงการ 

เป็นเงินจำานวน361,000 บาท  เมื่อแยกตามหน่วยงานรายละเอียดดังแผนภูมิ 3

19 โครงการ

3 โครงการ

9 โครงการ

3 โครงการ 3 โครงการ

1 โครงการ
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   ทุนสนับสนุนการวิจัยงานวิจัยในชั้นเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
       งบบำารุงการศึกษา (บ.กศ.) ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ.  2557

       มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้ให้ทุนสนับสนุนการทำาวิจัยในชั ้นเรียนสำาหรับบุคลากร
สายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากแหล่งท ุนภายในเง ินนอกงบประมาณ 
งบบำารุงการศึกษา (บ.กศ.)  ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ.  2557 จำานวน 44 โครงการ 

เป็นเงินจำานวน 132,000 บาท  เมื่อแยกตามหน่วยงานรายละเอียดดังแผนภูมิ 4
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6 โครงการ

2 โครงการ

4 โครงการ

16 โครงการ

7 โครงการ

9 โครงการ
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  ทุนสนับสนุนการวิจัยสำาหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
       งบประมาณแผ่นดิน ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ.  2557

         มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย  จากแหล่งทุนภายใน 
งบประมาณแผ่นดิน ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557 ประกอบด้วยงานวิจัยเพื่อพัฒนา
องค์ความรู้ จำานวน  10  โครงการ เป็นเงิน 2,940,900 บาท  และงานวิจัยเพื่อ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี จำานวน 6  โครงการ เป็นเงิน 1,114,100 บาท เมื่อแยกตามหน่วย
งานรายละเอียดดัง ตาราง 2 และ แผนภูมิ 5
ต�ร�ง 2  สรุปโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครที่ได้รับทุนสนับสนุน 
           การวิจัย  จากแหล่งทุนภายใน งบประมาณแผ่นดิน  ประจำาปีงบประมาณ      
           พ.ศ.  2557 จำาแนกตามหน่วยงาน
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ทุนวิจัยของมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสกลนครจ�กแหล่งทุนภ�ยนอก
ประจำ�ปีงบประม�ณ  พ.ศ.  2557

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุน ภายนอก 
ปีงบประมาณ พ.ศ.  2557 จำานวน 10 ทุน เป็นเงิน 5,410,000 บาท จาก 5 หน่วยงาน 
ดังนี้
   ทุนสนับสนุนทุนสนับสนุนโครงการวิจัยจากโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา    
      ของสำานักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา (สกอ.) จำานวน 6 ทุน   
      เป็นเงินจำานวน 2,520,000 บาท  มีรายละเอียดดังแผนภูมิ 6        

1 โครงการ

2 โครงการ

1 โครงการ

2 โครงการ
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   ทุนสนับสนุนง�นวิจัยจ�กสำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รวิจัย (สกว.)  
       จำานวน 1 ทุน  เป็นเงินจำานวน 240,000 บาท 
      โครงก�ร การเพิ่มพูนและการจำาแนกจุลินทรีย์เพื่อลดคลอรีนโพลีคลอริเนตเต็ต 
                 ไบฟีนิลโดยตะกอนดินลำาคลอง 
      หัวหน้�โครงก�ร อาจารย์ ดร.วิจิตรา สุจริต 
                        คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  
   ทุนมุ่งเป้� 
       จำานวน 1 ทุน เป็นเงินจำานวน 1,800,000 บาท 
       โครงก�ร การวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนารูปแบบมาตรฐานฟาร์มโคขุน 
       หัวหน้�โครงก�ร ผศ.น.สพ.ธราดล  จิตจักร คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

   ทุน สกอ.เครือข่�ย 
       จำานวน 1 ทุน เป็นเงินจำานวน 100,000 บาท 
       โครงก�ร แนวทางการพัฒนาชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน: กรณีศึกษา  
                 ตำาบลเต่างอย อำาเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร 
       หัวหน้�โครงก�ร อาจารย์ ดร.ภัทรลภา ฐานวิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

   ทุนโครงก�รขับเคลื่อนและเชื่อมโยงเครือข่�ยจัดก�รคว�มรู้ก�รวิจัย
      เพื่อก�รใช้ประโยชน์ จ�ก วช. 
       จำานวน 1 ทุน เป็นเงินจำานวน 750,000 บาท 
       โครงก�ร การจัดการความรู้ด้านเนื้อและผลิตภัณฑ์เนื้อเพื่อผลิตอาหารฮาลาลเชิง
                 พาณิชย์ของชุมชนไทยมุสลิมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
       หัวหน้�โครงก�ร ผศ.เพิ่มศักดิ์ ยีมิน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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งานประกันคุณภาพการศึกษา
   ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในของสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยคณะกรรมการ   
       ตรวจประเมินได้ประเมินคุณภาพจากรายงานการประเมินตนเอง (SAR)  
       ตามรอบปีการศึกษา 2556  (1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม 2557)
 
 สำาหรับผลการตรวจประเมิน พบว่า สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการดำาเนินงานตามระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพตามเกณฑ์ มรสน.  8 องค์ประกอบ มีการดำาเนินงานตามตัวบ่งชี ้18 ตัว
บ่งชี้ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ประเมินตนเอง  มีคะแนนเฉลี่ย 4.84 อยู่ในการดำาเนินงานระดับดีมาก  

ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการ มีคะแนนเฉลี่ย 4.79 อยู่ในการดำาเนินงานระดับดีมาก

องค์ประกอบ

ค่าคะแนน
รายองค์ประกอบ

ผลการประเมิน

ประเมิน
ตนเอง

กรรมการ
ประเมิน
ตนเอง

กรรมการ

องค์ประกอบที่ 1   ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์
                   และแผนการดำาเนินการ

5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก

องค์ประกอบที่ 2    การผลิตบัณฑิต 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก

องค์ประกอบที่ 4    การวิจัย 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก

องค์ประกอบที่ 5   การบริการทางวิชาการแก่สังคม 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก

องค์ประกอบที่ 6   การทำานุบำารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก

องค์ประกอบที่ 7   การบริหารและการจัดการ 4.64 4.44 ดีมาก ดี

องค์ประกอบที่ 8   การเงินและงบประมาณ 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก

องค์ประกอบที่ 9   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 4.00 4.00 ดี ดี

ค่าคะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ 4.84 4.79 ดีมาก ดีมาก
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การเผยแพร่งานวิจัย

   ก�รให้ทุนสนับสนุนก�รนำ�เสนอผลง�นวิจัยและง�นสร้�งสรรค ์
      ในเวทีระดับช�ติและน�น�ช�ติ ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2557
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คณะผู้จัดทำา

ที่ปรึกษ�
 ผศ.ดร.กาญจนา  วงษ์สวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ
 ผศ.เพิ่มศักดิ์ ยีมิน  ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
 ผศ.ดร.ละมัย ร่มเย็น  รองผู้อำานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
 อ.ปทุมทิพย์ ม่านโคกสูง รองผู้อำานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
 ดร.ภัทรลภา ฐานวิเศษ  รองผู้อำานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
รวบรวมข้อมูล
 พัทธนันท์ ชมภูนุช  นักวิจัย
 ศักดิ์ดา  แสนสุพรรณ นักวิจัย
 แสนสุรีย์  เชื้อวังคำา  นักวิจัย
 อัสฉรา  นามไธสง  นักวิจัย
 วิภาวรรณ ใหญ่สมบูรณ์ นักวิจัย
 ภัณฑิรา  สีนวลแล  นักวิจัย
 นิพาพร  สมศรีสุข  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 วิภาพร  กันธิยา  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 พิศมัย  ยศตะโคตร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
แหล่งข้อมูล  สถาบันวิจัยและพัฒนา
ภ�พประกอบ  งานสารสนเทศและเผยแพร่งานวิจัย
ออกแบบและจัดทำ� สุภาวดี สุวรรณเทน นักวิชาการคอมพิวเตอร์
หน่วยง�น  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
   680 ถนนนิตโย ตำาบลธาตุเชิงชุม อำาเภอเมือง
   จังหวัดสกลนคร 47000
   Tel/Fax : 0 4274 4010  เว็บไซต์ http://rdi.snru.ac.th
   อีเมล์ : rdi_snru@hotmail.com, rdi.snru@gmail.com




