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สารจากรองอธิการบดี

การจัดทำ�รายงานประจำ�ปี พ.ศ. 2559 เป็นการสรุปผลการ
ดำ�เนินงานของสถาบันวิจยั และพัฒนา ซึง่ เป็นหน่วยงานทีส่ ง่ เสริม
สนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยในด้านการวิจัยและการบริการ
วิชาการ โดยมีการจัดทำ�โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ทีพ่ ฒ
ั นาศักยภาพ
ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยในด้านการดำ�เนินการวิจยั การเผยแพร่
งานวิจัย มีการสร้างเครือข่ายการวิจัยทั้งในระดับท้องถิ่น จนถึง
ระดับนานาชาติ รวมทัง้ การให้บริการทางวิชาการแก่ชมุ ชนท้องถิน่
เพือ่ ให้เกิดการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
นอกจากการพัฒนางานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยแล้ว
สถาบันวิจัยและพัฒนา ยังให้การสนับสนุนการดำ�เนินงานของ
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก และศูนย์คราม มีการ
พัฒนาบุคลากรของสถาบันวิจัยให้มีคุณลักษณะที่จะเข้าไปช่วย
ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการในทุกๆ ด้าน โดยมี
เป้าหมายร่วมในองค์กร คือ “การบริการแบบมืออาชีพทีแ่ ท้จริง”
ผลการดำ � เนิ น งานในครั้ ง นี้ ไ ด้ รั บ ความร่ ว มมื อ จาก
หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย นักวิจัย
นักวิชาการ นักศึกษา บุคลากรในชุมชน และความร่วมมือ ร่วมใจ
จากบุคลากรของสถาบันวิจยั และพัฒนาทุกคน ขอขอบคุณทุกๆ ฝ่าย
ที่ทำ�ให้ภารกิจนี้บรรลุวัตถุประสงค์ด้วยดีและผลของการดำ�เนินงาน
ในปีน้ีจะถูกนำ�ไปปรับปรุงเพื่อให้เกิดการพัฒนาตามพันธกิจให้มี
คุณภาพมากขึน้ ในวงรอบปีถดั ไป
ผศ.ดร.กาญจนา วงษ์สวัสดิ์
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ

สารจากผูอ
้ �ำ นวยการ
ภายใต้ภารกิจในการประสานและบริหารงานวิจัย
การบริการวิชาการ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลงานวิจยั
พั ฒ นาระบบและบริ ห ารจั ด การสารสนเทศเพื่ อ การวิ จั ย
เป็นหน้าที่หลักที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ต้องดำ�เนินงาน
ในรอบปีที่ผ่านมาเราได้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวให้
ครบถ้วนตามภารกิจที่ได้กำ�หนดไว้โดยผ่านคณะกรรมการ
บริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ เช่น การจัดสรรทุน
อุดหนุนวิจัย เพื่อให้ครอบคลุมทั้งบุคลากรสายวิชาการ
สายสนับสนุน และนักศึกษา
หวั ง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า ข้ อ มู ล ผลการดำ � เนิ น งาน
ด้านต่างๆ ในรายงานประจำ�ปี พ.ศ. 2559 ฉบับนี้จะเป็น
ประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจเป็นอย่างดี
ผศ.เพิ่มศักดิ์ ยีมิน
ผู้อำ�นวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
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ปรัชญา
วิจัยและบริการวิชาการก้าวหน้า
พัฒนาบุคลากรและท้องถิ่น

1

1

วิสัยทัศน์
พันธกิจ

สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยงานที่มี
ความเป็นเลิศในการบริการด้านการวิจัย
และด้านบริการวิชาการ
1. ส่งเสริมสนับสนุนการทำ�วิจัยและ
การบริการวิชาการ
2. พัฒนาเครือข่ายงานวิจัยและการ
บริการวิชาการ ระดับท้องถิ่น
ระดับชาติและนานาชาติ
3. สนับสนุนและเผยแพร่ผลงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ระดับชาติ
และนานาชาติ
4. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ให้มีคุณภาพ
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Philosophy
Advance researches and
academic services as well as
local development of human
resources

Vision
To be the leader in researches and academic services

Missions
1. To promote and support researches and
academic services
2. To develop networks in researches and
academic services both locally and
internationally
3. To support and disseminate researches and
creative researches, both nationally and
internationally
4. To manage and administer in line with good
governance
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ติ
Histories

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นส่วนราชการที่มี
ฐานะเทียบเท่าคณะ จัดตั้งขึ้นเป็นส่วนราชการลำ�ดับที่เก้า พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. 2547 กำ�หนดให้สถาบันเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ทำ�การวิจัย ส่งเสริมและ
สนับสนุนการวิจัยเพื่อการพัฒนา ประสานความร่วมมือในการวิจัย การแลกเปลี่ยน
ความรู้ การสร้างสรรค์ ภูมิปัญญา และการบริการทางวิชาการแก่สังคม เพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน สถาบันวิจัยและพัฒนา เดิมมีชื่อเรียกว่า “ศูนย์วิจัย” เป็นหน่วยงาน
ในวิทยาลัยครูสกลนคร สังกัดกรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อมีการประกาศ
ใช้ พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 มีผลให้ วิทยาลัยครูสกลนคร เปลี่ยนไป
เป็น “สถาบันราชภัฏสกลนคร” และ “ศูนย์วิจัย” เปลี่ยนไปเป็น “สำ�นักวิจัย” ใน  
พ.ศ. 2542 มีการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในสถาบันราชภัฏ ตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในสถาบันราชภัฏสกลนคร
พ.ศ. 2542 ลงวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2542 มีผลให้ “สำ�นักวิจัย” เปลี่ยนไปเป็น
“สำ�นักวิจัยและบริการวิชาการ” เมือ่ มีการประกาศใช้พระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. 2547 “สถาบันราชภัฏสกลนคร” ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร” เป็นส่วนราชการและเป็นนิติบุคคล ในสังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ต่อมามีการประกาศใช้กฎกระทรวง จัดตั้งส่วนราชการ
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ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 มีผลให้ “สำ�นักวิจัย
และบริการวิชาการ” เปลี่ยนไปเป็น “สถาบันวิจัยและพัฒนา” การแบ่งส่วนราชการ
ที่มีฐานะเทียบเท่ากองในสังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนามีชื่อเรียกว่า“สำ�นักงานผู้อำ�นวย
การ” นอกจากนี้ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรือ่ ง การแบ่งส่วนราชการ
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นระดับงานหรือเทียบเท่างาน ลงวันที่ 26 กรกฎาคม
2550 ให้แบ่งส่วนราชการภายในสำ�นักงานผู้อำ�นวยการ ออกเป็น 5 งาน ประกอบด้วย
งานบริหารทั่วไป งานวิจัย งานศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม งานศูนย์วิทยาศาสตร์และงาน
สารสนเทศและเผยแพร่งานวิจัย และในปัจจุบัน แบ่งเป็น 3 งาน และ 1 ศูนย์ คือ งาน
บริหารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการ งานบริหารทั่วไป งานสารสนเทศและเผยแพร่
งานวิจัย และศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์
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ทำ�เนียบผู้บริหาร

Adminstrators’ Directory
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ยุทธศาสตร์การวิจัย

Strategies of Research
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แผนที่ยุทธศาสตร์
Strategy Map

มีแหล่งทุนสนับสนุน
การวิจัยเพิ่มขึ้น

มีการให้บริการวิชาการ
ที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

การบริหารจัดการงานวิจัย/ การเผยแพร่และการนำ�
องค์ความรู้จากงานวิจัย
งานบริการวิชาการ/
ไปใช้ประโยชน์
งานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ

มิติการพัฒนา
องค์กร

มิติประสิทธิภาพของ
การปฏิบัติราชการ

มิติด้านคุณภาพ

มิติประสิทธิผลตาม
ยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์ : สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นเลิศ
ในการบริการด้านการวิจัยและด้านบริการวิชาการ

บุคลากรมีขีดความสามารถ
สูงขึ้น และปฏิบัติงานได้
อย่างมืออาชีพ

พัฒนาขีดความสามารถของ
บุคลากรของสถาบันให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพได้อย่างดี

งานวิจัยและงานสร้างสรรค์มี
บุคลากรมี
คุณภาพ และสอดคล้องกับ
ประสบการณ์
ความต้องการของชุมชนและ ในการทำ�วิจัยเพิ่มขึ้น
สามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้

พัฒนาขีดความสามารถของ
บุคลากรของสถาบันให้ปฏิบัติงานเกี่ยว
กับการประกันคุณภาพได้อย่างดี

มีระบบกลไกในการบริหาร
งานอย่างมีคุณภาพ

การประกันคุณภาพการศึกษา
ผ่านการรับรองมาตรฐาน
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โครงสร้างการบริหาร
Structure of Management

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ
ผู้อำ�นวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
รองผู้อำ�นวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
สำ�นักงานผู้อำ�นวยการ
งานบริหารจัดการ
งานวิจัย

งานวิจัย
และบริการวิชาการ

-หน่วยงานสนับสนุนทุนวิจัย
> ทุนภายนอก
> ทุนภายใน
> ทุนวิจัยงบกลาง

-หน่วยงานวิจัยสถาบัน
-หน่วยงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น (CBR)
-หน่วยงานบริการวิชาการ
> งานพัฒนาอีสานตอนบน
> งานประเมินโครงการ
> งานอบรมพัฒนาศักยภาพ
   ด้านการวิจัย

งานสารสนเทศและ
เผยแพร่งานวิจัย

คณะกรรมการประจำ�สถาบันวิจัยและพัฒนา
คณะกรรมการบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก

งานบริหารทั่วไป

งานศูนย์คราม

-หน่วยงานทะเบียนและทรัพย์สินทางปัญญา -หน่วยงานสารบรรณ
-หน่วยงานวิจัยด้านคราม
-หน่วยงานพัฒนาเว็บไซด์และระบบฐานข้อมูล -หน่วยงานการเงินและพัสดุ
-หน่วยงานบริการวิชาการคราม
-หน่วยงานประชุมทางวิชาการ
-หน่วยงานนโยบายและแผน
-ฐานข้อมูลด้านคราม
และนำ�เสนอผลการวิจัย
-หน่วยงานบุคลากรและสวัสดิการ -หน่วยงานประชาสัมพันธ์
-หน่วยงานผลิตสื่อ วารสาร และจุลสาร -หน่วยงานประกันคุณภาพ
-หน่วยงานธุรการ
-หน่วยงานประชาสัมพันธ์ (Online)
-หน่วยงานประชาสัมพันธ์
-หน่วยงานสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ
-หน่วยงานเลขานุการและการประชุม
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บุคลากร

Personnel

จำ�นวนบุคลากร จำ�แนกตามสายงาน
%
%

%
%

%
%

ผู้บริหาร
งานบริหารจัดการงานวิจัย
งานวิจัยและบริการวิชาการ

งานบริหารทั่วไป
งานสารสนเทศและเผยแพร่งานวิจัย
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก

จำ�นวนบุคลากร จำ�แนกตามวุฒกิ ารศึกษา
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
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ผู้บริหาร

Executive
ผศ.ดร.กาญจนา วงษ์สวัสดิ์
Asst. Prof. Dr. Kanjana Vongsawat
ตำ�แหน่ง : รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ
โทรศัพท์ : 08-9097-4458
E-mail : kanjana_v@yahoo.com

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

ดร.ปทุมทิพย์ ม่านโคกสูง
Dr. Pathumthip Mankhoksoong
ตำ�แหน่ง : รองผู้อำ�นวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์ : 09-3329-6392
E-mail : m.patumtip600@hotmail.com

ผศ.ดร.ละมัย ร่มเย็น
Asst. Prof. Dr. Lamai Romyen
ตำ�แหน่ง : รองผู้อำ�นวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์ : 08-7252-7579
E-mail : lamairomyen@gmail.com

ดร.ภัทรลภา ฐานวิเศษ
Dr. Phatlapha Thanwised
ตำ�แหน่ง : รองผู้อำ�นวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์ : 08-5008-5855
E-mail : thanwised56@gmail.com
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รศ.ดร.ทศวรรษ สีตะวัน
Assoc. Prof. Dr. Tosawat Seetawan
ตำ�แหน่ง : หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก
โทรศัพท์ : 08-5861-7815
E-mail : tseetawan@yahoo.com

ดร.พัทธนันท์ ชมภูนุช
Dr. Phattanun Chomphunut
ตำ�แหน่ง : หัวหน้าสำ�นักงานผู้อำ�นวยการ
โทรศัพท์ : 08-8561-9227
E-mail : praboo_01@hotmail.com

งานวิ
จัยและบริการวิชาการ
Research and Academic services
ศักดิ์ดา แสนสุพรรณ
Sakda Sansupan
ตำ�แหน่ง : หัวหน้างานวิจัยและบริการวิชาการ
โทรศัพท์ : 08-1547-5908
E-mail : aon_sakda@hotmail.com

อัสฉรา นามไธสง
Aschara Namthaisong
ตำ�แหน่ง : นักวิจัย
โทรศัพท์ : 09-8105-5434
E-mail : aon-asc@hotmail.com
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งานบริ
หารจัดการทุนวิจัย
Research Fund management
วิภาวรรณ ใหญ่สมบูรณ์
Wipawan Yaisomboon
ตำ�แหน่ง : หัวหน้างานบริหารจัดการงานวิจัย
โทรศัพท์ : 08-9418-4612
E-mail : wipawan.kku@gmail.com

ภัณฑิรา สีนวลแล
Pantira Seenuanlae
ตำ�แหน่ง : นักวิจัย
โทรศัพท์ : 08-0755-1838
E-mail : tira_t@hotmail.com

งานสารสนเทศและเผยแพร่งานวิจัย

Information System and Research Publishing

สุภาวดี สุวรรณเทน
Supawadee Suwannathen
ตำ�แหน่ง : หัวหน้างานสารสนเทศและเผยแพร่งานวิจัย
โทรศัพท์ : 08-5000-8511
E-mail : s.suwannathen@snru.ac.th

พงศกร ทองพันธ์ุ
Pongsakorn Thongpun
ตำ�แหน่ง : นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์ : 08-4954-4432
E-mail : phongsakorn@snru.ac.th
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งานบริ
หารทั่วไป
General Affairs
นิพาพร หูตาชัย
Nipaporn Hutachai
ตำ�แหน่ง : หัวหน้างานบริหารทั่วไป
โทรศัพท์ : 08-9569-1439
E-mail : jeab.nipaporn@gmail.com

พิศมัย ยศตะโคตร
Pissamai Yottakot
ตำ�แหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 09-9206-7086
E-mail : pissamai.yottakot1@gmail.com

ทับทิม สมปอง
Thubthim Sompong
ตำ�แหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 08-2852-6309
E-mail : numfonku68@hotmail.com

งานศูนย์คราม
Kram Center

แสนสุรีย์ เชื้อวังคำ�
Saensuree Chuewangkham
ตำ�แหน่ง : หัวหน้างานศูนย์คราม
โทรศัพท์ : 08-1055-8634
E-mail : saensuree.c@hotmail.com
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ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก
Center of Excellence on Alternative Energy

ธีรวุฒิ สำ�เภา
Teerawut Sumphao
ตำ�แหน่ง : รองหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก
โทรศัพท์ : 08-1261-3170
E-mail : kerig32@gmail.com

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

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

จักกฤษณ์ กองพิมาย
Jakkrti Kongpimind
ตำ�แหน่ง : นักวิจัย
โทรศัพท์ : 08-5000-3902
E-mail :piangjaras-puy@outlook.com

เพียงจรัส รัตนทองสุข
Piangjaras Ratanatongsuk
ตำ�แหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
โทรศัพท์ : 08-5000-3902
E-mail :piangjaras-puy@outlook.com
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โครงการวิ
จัย
Research Project
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้จัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัย จำ�นวน 330 โครงการ
รวมเป็นงบประมาณ 19,462,010 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
สรุ ป ข้ อ มู ล ทุ น สนั บ สนุ น การวิ จั ย ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สกลนคร
จากแหล่งทุนต่าง ๆ ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
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กราฟข้อมูลทุนสนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
จากแหล่งทุนภายในและภายนอก
ทุนภายนอก
ทุนภายใน

91.29 %

ประเภททุน

8.71 %

ทุนสนับสนุนการวิจัยสำ�หรับบุคลากร
ทุนสนับสนุนการวิจัยสำ�หรับนักศึกษา
ทุนสนับสนุนการพัฒนางานประจำ�สู่งานวิจัย
ทุนสนับสนุนการทำ�วิจัยในชั้นเรียน
งานวิจยั เพอ่ื พัฒนาองค์ความรู้
งานวิจยั เพอ่ื ถ่ายทอดเทคโนโลยี
งานวิจยั เพอ่ื พัฒนาชุมชนท้องถิน่
ทุนวิจยั จากแหล่งทุนภายนอก
จำ�นวน
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ทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจากแหล่งทุนภายใน
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายใน ประจำ�ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 จำ�นวน 323 โครงการ เป็นเงินจำ�นวน 17,766,000 บาท ดังนี้

ทุนสนันสนุนงานวิจัย จากงบประมาณเงินรายได้
ทุนสนับสนุนการวิจัยสำ�หรับบุคลากรสายวิชาการ จำ�นวน 75 โครงการ
เป็นเงินจำ�นวน 4,040,000 บาท

19 โครงการ รวมเงนิ 1,120,000 บาท
15 โครงการ รวมเงนิ 870,000 บาท
15 โครงการ รวมเงนิ 750,000 บาท
12 โครงการ รวมเงนิ 700,000 บาท
7 โครงการ รวมเงนิ 300,000 บาท
4 โครงการ รวมเงนิ 240,000 บาท
3 โครงการ รวมเงนิ 90,000 บาท

คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถาบันวิจยั และพัฒนา
คณะวิทยาการจัดการ
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ทุนสนับสนุนการวิจัยสำ�หรับนักศึกษา (ภาคปกติ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
จำ�นวน 153 โครงการ เป็นเงินจำ�นวน 487,500 บาท

66 โครงการ รวมเงนิ 207,500 บาท
60 โครงการ รวมเงนิ 194,500 บาท
15 โครงการ รวมเงนิ 45,500 บาท
8 โครงการ รวมเงนิ 28,000 บาท
4 โครงการ รวมเงนิ 12,000 บาท

คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ทุนสนับสนุนการพัฒนางานประจำ�สู่งานวิจัย (R to R) สำ�หรับบุคลากร
สายสนับสนุน จำ�นวน 30 โครงการ เป็นเงินจำ�นวน 288,000 บาท

18 โครงการ รวมเงนิ 172,000 บาท
5 โครงการ รวมเงนิ 48,000 บาท
3 โครงการ รวมเงนิ 28,000 บาท
2 โครงการ รวมเงนิ 20,000 บาท
1 โครงการ รวมเงนิ 10,000 บาท
1 โครงการ รวมเงนิ 10,000 บาท

สำ�นักงานอธิการบดี
สถาบันวิจยั และพัฒนา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำ�นักงานบัณฑิตวิทยาลัย
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะครุศาสตร์
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ทุนสนับสนุนการทำ�วิจัยในชั้นเรียน สำ�หรับบุคลากรสายวิชาการ
จำ�นวน 36 โครงการ เป็นเงินจำ�นวน 180,000 บาท

13 โครงการ รวมเงนิ 65,000 บาท
8 โครงการ รวมเงนิ 40,000 บาท
7 โครงการ รวมเงนิ 35,000 บาท
3 โครงการ รวมเงนิ 15,000 บาท
3 โครงการ รวมเงนิ 15,000 บาท
2 โครงการ รวมเงนิ 10,000 บาท

คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะวิทยาการจัดการ
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ทุนสนับสนุนงานวิจัย จากงบประมาณแผ่นดิน

งานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้
จำ�นวน 17 โครงการ
เป็นเงิน 8,449,400 บาท
งานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี
จำ�นวน 5 โครงการ
เป็นเงิน 3,621,100 บาท
งานวิจยั เพอ่ื พัฒนาองค์ความรู้
งานวิจยั เพอ่ื ถ่ายทอดเทคโนโลยี

5 โครงการ รวมเงนิ 2,934,708 บาท

หน่วยงาน

5 โครงการ รวมเงนิ 1,858,532 บาท
3 โครงการ รวมเงนิ 3,897,501 บาท
3 โครงการ รวมเงนิ 1,275,100 บาท
3 โครงการ รวมเงนิ 1,054,626 บาท
3 โครงการ รวมเงนิ 750,000 บาท
1 โครงการ
รวมเงนิ 300,000 บาท

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันวิจยั และพัฒนา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
ร้อยละ
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งานวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน
และท้องถิ่น จำ�นวน 7 โครงการ
เป็นเงิน 700,000 บาท

2 โครงการ รวมเงนิ 200,000 บาท

หน่วยงาน

1 โครงการ รวมเงนิ 100,000 บาท
1 โครงการ รวมเงนิ 100,000 บาท
1 โครงการ รวมเงนิ 100,000 บาท
1 โครงการ รวมเงนิ 100,000 บาท
1 โครงการ รวมเงนิ 100,000 บาท

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะวิทยาการจัดการ
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถาบันวิจยั และพัฒนา
ร้อยละ
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ทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจากแหล่งทุนภายนอก
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สกลนครได้ รั บ ทุ น สนั บ สนุ นการวิ จั ย จากแหล่ ง ทุ น ภายนอก
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำ�นวน 7 ทุน เป็นเงินจำ�นวน 1,696,010 บาท ดังนี้
ทุนโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาของสำ�นักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จำ�นวน 5 โครงการ
เป็นเงิน 970,000 บาท
ทุนวิจัยมุ่งเป้า จำ�นวน 1 โครงการ
เป็นเงิน 626,010 บาท
ทุนวิจัยโครงการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จำ�นวน 1 โครงการ
เป็นเงิน 100,000 บาท
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การตีพิมพ์

Research publication

จำ�นวนการให้ทุนสนับสนุนการนำ�เสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ในเวทีระดับชาติและนานาชาติ ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
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งานบริการวิชาการ
และงานประเมินผลโครงการ

Academic Services and Project Evaluation

งานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

งานภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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งานวิ
จัยสถาบัน
RDI SNRU Institutional Research
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งบประมาณ

Budget

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สถาบันวิจยั และพัฒนา ได้จดั สรรงบประมาณ งบแผ่นดิน
13,432,900 บาท และ งบรายได้ 7,079,140 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

งบแผ่นดิน
งบรายได้

65.49 %

34.51 %

งบประมาณ ปี พ.ศ. 2559 แบ่งตามประเภทรายจ่าย
งบแผ่นดิน
งบรายได้
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ครุภัณฑ์

Durable Articles
รายการ : ตู้เก็บเอกสาร
หมายเลขครุภัณฑ์ : 01.30.01/2559
จำ�นวนเงิน : 2,200 บาท
รหัสโครงการ : 59P66106สวพ01W03
รายการ : คอมพิวเตอร์
หมายเลขครุภัณฑ์ : 13.13.01/2559
จำ�นวนเงิน : 28,500 บาท
รหัสโครงการ : 59B66106สวพ02W01
รายการ : เก้าอี้ทำ�งาน
หมายเลขครุภัณฑ์ : 01.13.01/2559
จำ�นวนเงิน : 3,580 บาท
รหัสโครงการ : 59P66106สวพ01W03
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กิจกรรมในรอบปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเรื่ อง

“เทคนิ ค การเขี ย นข้ อ เสนอโครงการวิ จั ย เพื่ อ เสนอขอ
งบประมาณแผ่ น ดิ น และทุ น จาก วช.”
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอของบ
ประมาณแผ่นดินและทุนจาก วช.” เมือ่ วันที่ 20 - 21 มิถนุ ายน 2559  ณ  หอ งประชุมสรอยสุวรรณา
ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  การอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้
บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของหนวยงานตางๆ ของมหาวิทยาลัย
มี ค วามรู ้ ความเข้ า ใจและสามารถเขี ย นข้ อ เสนอโครงการวิ จั ย เพื่ อ เสนอของบประมาณ
แผ่นดินและทุนจาก วช. โดยได้รบั เกียรติจาก ดร.จินตนาภา โสภณ ทีป่ รึกษาด้านการวิจยั (วช.)
และนายบุญเฉิด โสภณ นายกสมาคมส่งเสริมการวิจยั เป็นวิทยากรในการอบรมฝึกปฏิบตั พิ รอม
แนะนาํ และใหค าํ ปรึกษาอยางเปนกันเองกับผูเ ขารับการอบรมตลอดทัง้ 2 วัน
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อบรมการพั ฒ นาข้ อ เสนอการวิ จั ย ในโครงการคลิ นิ ก วิ จั ย
เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง โจทย์ วิ จั ย ขอรั บ การสนั บ สนุ น จาก
ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการวิ จั ย แห่ ง ชาติ (วช.)

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร น�ำโดย รศ.ดร.ชนินทร์ วะสีนนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้น�ำคณาจารย์ นักวิจัย เข้าร่วมอบรมการพัฒนาข้อเสนอ
การวิจัยในโครงการคลินิกวิจัยเพื่อปรับปรุงโจทย์วิจัยขอรับทุนสนับสนุนจากส�ำนักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 23 - 26 กันยายน 2559                
ณ ห้ อ งประชุ ม แดนดุ สิ ต ชั้ น 3 โรงแรมเทพธานี เ พลส   มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี
คณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์
ในมหาวิทยาลัยมีการท�ำวิจัยเพิ่มมากขึ้น และเพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปรับปรุงโจทย์
วิจัยให้แก่คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ตลอดจนได้พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยที่สามารถ
น�ำไปเสนอต่อส�ำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้ต่อไป
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อบรมเชิ ง ปฎิ บั ติ ก าร

เทคโนโลยีเทอร์โมอิเล็กทริก

“การประดิษฐเทอรโมอิเล็กทริกเซลลเบื้องตน”

ระดับประเทศ ปี 2559

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครร่วมกับ สมาคมเทอร์โม
อิเล็กทริกไทยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีเทอร์โมอิเล็ก
ทริก ในหัวข้อ “การประดิษฐ์เทอร์โมอิเล็กทริกเซลล์เบื้องต้น”
ระดั บ ประเทศ ปี 2559 เมื่ อ วั น ที่ 17 มิ ถุ น ายน 2559    
ณ  หอประชุม 1 เพื่อถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีเทอร์โมอิเล็ก
ทริก ในหัวข้อ “การประดิษฐ์เทอร์โมอิเล็กทริกเซลล์เบื้องต้น”  
ให้กับครู นักเรียน และบุคคลทั่วไปที่สนใจด้านวิทยาศาสตร์
โดยมีผู้สนใจให้การตอบรับเข้าร่วมการอบรมครั้งนี้จ�ำนวน    
61 ทีม จาก 32 โรงเรียน
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อบรมเชิ ง ปฎิ บั ติ ก าร

การใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ

National Research Management System

NRMS

สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา ด�ำเนิ น การจั ด อบรม
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้งานระบบบริหารจัดการงาน
วิจยั แห่งชาติ (ระบบ NRMS)” ในวันที่ 25 มีนาคม 2559
ณ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารคอมพิ ว เตอร์ 1113 ชั้ น 1 อาคาร
11 มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สกลนคร โดยวิ ท ยากรจาก
ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จ�ำนวน 3 คน ได้แก่
คุณนวรัตน์ เยาวรัตน์ คุณอังคณา โชติชว่ ง และ คุณอาทิตย์
ดอกไม้จนั ทน์ ได้ให้ความรูร้ ะบบประเมินข้อเสนอการวิจยั (Proposal assessment) โดยใช้แบบฟอร์มกลาง (Single form)
ระบบด�ำเนินการและติดตามงานวิจยั (Ongoing &amp;monitoring) ระบบประเมินผลงานวิจยั (Research evaluation) และ
ระบบฐานข้อมูลนักวิจยั แก่บคุ ลากรสายวิชาการ นักวิจยั และ
นักวิทยาศาสตร์ทไี่ ด้รบั ทุนสนับสนุนการวิจยั จากงบประมาณแผ่น
ดินและบุคลากรทีส่ นใจการยืน่ เสนอขอทุน มีจ�ำนวน  50 คน

37

Research and Development Institute

38

Sakon Nakhon Rajabhat University

อบรมเชิ ง ปฎิ บั ติ ก าร

เรื่ อ ง “การต่ อ ยอดวิ จั ย ในชั้ น เรี ย น”
อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร เรื่ อ ง “การต่ อ ยอดวิ จั ย ในชั้ น เรี ย น” จั ด ขึ้ น ในวั น จั น ทร์
ที่ 19 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ ชั้น 1 อาคาร 9 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร เพื่อให้คณาจารย์มหาวิทยาลัยได้เรียนรู้และเข้าใจการวิจัยในชั้นเรียน
และคณาจารย์สามารถน�ำเทคนิคที่ได้จากการฝึกอบรมไปปรับใช้ในกระบวนการการวิจัยใน
ชั้นเรียนได้ โดย คณะวิทยากร ผศ.ดร.ส�ำราญ ก�ำจัดภัย ผศ.เบญจวรรณ รอดแก้ว และ
อาจารย์ ดร.อุษา ปราบหงส์

อบรมเชิ ง ปฎิ บั ติ ก าร

เรื่อง “การติดตามรายงานผลความก้าวหน้า R to R”

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การติดตามรายงานความก้าวหน้า R t o R”
จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 2 กันยายน  2559  ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 3  อาคาร 10 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการวิจัยและงานสร้างสรรค์
ของบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับทุนสนับสนุนการท�ำวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
โดย คณะวิทยากร ผศ.ดร.ส�ำราญ ก�ำจัดภัย ผศ.เบญจวรรณ รอดแก้ว ดร.อุษา ปราบหงส์
และอาจารย์พจมาน  ช�ำนาญกิจ
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โครงการสั ม มนาทางวิ ช าการ

“วิถีคราม วิถีภูมิปัญญาไทสกล”

    โครงการสั ม นาทางวิ ช าการ
“ วิ ถี ค ร า ม วิ ถี ภู มิ ป ั ญ ญ า ไ ท ส ก ล ”  
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 ณ อาคาร
13 ชั้น 1 โดยมี นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์
ผู ้ ว ่ า ราชการจั ง หวั ด สกลนคร เป็ น ผ ้ า ค ร า ม ธ ร ร ม ช า ติ ส ก ล น ค ร กิ จ ก ร ร ม
ประธานเปิดงาน โดยกิจกรรมภายในงาน อ บ ร ม เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร อ า ทิ ก า ร มั ด ย ้ อ ม
ประกอบด้วย การเสวนาทางวิชาการเรื่อง คราม การท�ำสมุ ด ปกผ้ า คราม การท�ำภาพ
“วิถีครามวิถีภูมิปัญญาไทสกล” การเดิน พิ ม พ์ ค ราม จากวั ส ดุ ธรรมชาติ การสาธิ ต
แบบ โดยผู ้ ว ่ า ราชการจั ง หวั ด สกลนคร การแปรรู ป ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ผ ้ า ย้ อ มครามท�ำมื อ
คณาจารย์ แ ละบุ ค ลากรมหาวิ ท ยาลั ย ซึ่งได้รับความสนใจจากบุคลากร นักศึกษาที่เข้า
ราชภัฏสกลนคร กลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ ร่วมงานเป็นจ�ำนวนมาก
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เวทีน�ำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา
ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา จั ด เวที น�ำเสนอผลงานวิ จั ย
ของนักศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุนการท�ำวิจัยของมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ สกลนคร เพื่ อ เป็ น เวที ใ นการแลกเปลี่ ย นความรู ้
เกี่ ย วกั บ การวิ จั ย และงานสร้ า งสรรค์ ข องนั ก ศึ ก ษา เมื่ อ
วันที่ 31 มีนาคม 2559 ณ ห้องโถง อาคาร 13 ชั้น 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธานเปิดงาน ซึ่งกิจกรรม
ในงานประกอบด้ ว ย การน�ำเสนอผลงานแบบบรรยาย
จ�ำนวน 9 เรื่ อ ง และแบบโปสเตอร์ จ�ำนวน 114 เรื่ อ ง
โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละสาขาวิชาเป็นผู้ตรวจประเมินเพื่อให้
รางวัล
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งานมหกรรมวิจัยส่วนภูมิภาค 2559
Regional Research Expo 2016

สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา ร่ ว มกั บ คณะวิ ท ยาการจั ด การ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สกลนคร น�ำผลงานวิ จั ย “ผั ก พื้ น บ้ า น
สู่ผงนัวอิสาน มาตรฐานฮาลาล” เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน
มหกรรมวิ จั ย ส่ ว นภู มิ ภ าค 2559 วิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาท้ อ งถิ่ น
ระหว่ า งวั น ที่ 3 - 5 มี น าคม  2559 ณ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
อุบลราชธานี ซึ่งการจัดนิทรรศกา่รได้รับความสนใจจากอาจารย์  
นักวิจัย   นักศึกษา บุคคลทั่วไปและสื่อมวลชนเป็นจ�ำนวนมาก
โดย พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธีเปิด
ให้เกียรติชมงานวิจัย จากผงนัวอิสาน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ในการจัดนิทรรศการครั้งนี้ด้วย
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สถาบันวิจัยและพัฒนาน�ำคณาจารย์ร่วมน�ำเสนอผลงานวิจัยใน

โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 4

HERP
CONGRESS IV

งานประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา
ครั้งที่ 4 The Fourth Higher Education Research
Promotion Congress (HERP CONGRESS IV)
โดยสำ�นักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา
และพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ภายใต้สำ�นักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุ บ ลราชธานี แ ละสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาภายใต้ โ ครงการ
ส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา 70 แห่ง จัดขึ้นระหว่าง
วันที่ 8 - 10 กุมภาพันธ์ 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุ บ ลราชธานี โดยมี ก ารเสนอผลงานวิ จ ั ย ในรู ป แบบ
นิทรรศการงานวิจัย การบรรยายพิเศษ การเสวนาทาง
วิชาการ การนำ�เสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายและ
โปสเตอร์ จากงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
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โดยมีผลงานวิจัยน�ำเสนอแบบโปสเตอร์ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
1. กลุ่มการพัฒนาครูของครูด้วยโจทย์วิจัยท้องถิ่น จ�ำนวน 3 เรื่อง ได้แก่
เรื่อง “วิจัยต่อยอดกระบวนการเสริมสร้างต้นทุนชีวิตของนักศึกษาโดยใช้เทคนิค
การประชุมระดมแนวคิดเพื่อสร้างอนาคตร่วมกัน”
น�ำเสนอโดย อ.ศศิวรรณ ทัศนเอี่ยม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ได้รับรางวัล ผลงานวิจัยดีมากแบบโปสเตอร์
เรื่อง “การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการ
ได้ยิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร”
น�ำเสนอโดย อ.หรรษา องคสิงห์ คณะครุศาสตร์
เรื่ อ ง “การพั ฒ นากระบวนการเรี ย นรู ้ เ พื่ อ สร้ า งทั ก ษะความเป็ น พลเมื อ ง
ตามระบอบประชาธิปไตยส�ำหรับนักศึกษา”
น�ำเสนอโดย ผศ.ดร.สัญญาศรณ์ สวัสดิ์ไธสง คณะวิทยาการจัดการ
2. กลุ่มความหลากหลายทางชีวภาพ จ�ำนวน 3 เรื่อง ได้แก่
เรื่อง “ประชากรของไส้เดือนแดง Perionyx excavatus และการวิเคราะห์ธาตุ
อาหารหลักของพืชในระบบการผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์”
น�ำเสนอโดย อ.ดร.รัตน์มณี ชนะบุญ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ได้รับรางวัล ผลงานวิจัยดีมากแบบโปสเตอร์
เรื่อง“กระบวนการสร้างธรรมาภิบาลท้องถิ่นเพื่อการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ
และพัฒนาชุมชนบ้านโคกกลาง ต�ำบลจันทร์เพ็ญ อ�ำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร”
น�ำเสนอโดย ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา คณะวิทยาการจัดการ
เรื่อง “การศึกษาองค์ความรู้ด้านการจัดการป่า และการพัฒนาความหลากหลาย
ทางชีวภาพอย่างมีส่วนร่วมในพื้นที่ป่าต้นน�้ำหนองหาร จังหวัดสกลนคร”
น�ำเสนอโดย อาจารย์ภัชราภรณ์ สาค�ำ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมสาสตร์

43

Research and Development Institute

44

Sakon Nakhon Rajabhat University

Thailand Research Expo 2016
“งานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2559”

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรนิทรรศการ
Smart Soldier SNRU ในงาน Thailand Research Expo 2016
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สกลนคร โดย ศู น ย์ ค วามเป็ น เลิ ศ
ด้ า นพลั ง ง านทางเลื อ ก สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา คณะวิ ท ยาศาสตร์
และเทคโนโ ลยี คณะเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม และคณะวิ ท ยาการ
จั ด การ ร่ วมกั บ มณฑลทหารบกที่ 29 จั ง หวั ด สกลนคร น�ำผล
งานวิ จั ย เ ข้ า ร่ ว มจั ด นิ ท รรศการ ในกลุ ่ ม งานวิ จั ย เพื่ อ พลั ง งาน
ทรั พ ยากรธ รรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม โดยน�ำเสนอผลงานวิ จั ย การ
พั ฒ นานวั ต กรรมการผลิ ต ความเย็ น ส�ำหรั บ เครื่ อ งแบบทหาร
(Smart So ldier SNRU) ในงาน “การน�ำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ
2559” (Thailand Research Expo 2016) ระหว่างวันที่ 17 - 21
สิ ง หาคม 2 559 ณ ห้ อ งบางกอกคอนเวนชั่ น เซ็ น เตอร์ โรงแรม
เซนทาราแกรนด์ ราชประสงค์ กรุงเทพมหานคร โดย สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�ำเนินเป็นองค์ประธาน
เปิดงานและได้ทอดพระเนตรนิทรรศการพัฒนาการนวัตกรรมการผลิต
ความเย็นส�ำหรับเครื่องแบบทหาร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
และซักถามทีมนักวิจัยด้วยความสนพระทัย ในวันที่ 17 สิงหาคม 2559
ซึ่งตลอดทั้ง 5 วัน งานนิทรรศการดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้เข้าชม
งานเป็นจ�ำนวนมาก นอกจากนี้ยังได้เครือข่ายพัฒนางานวิจัยเพื่อต่อยอด
ให้สมบูรณ์และใช้ได้ในอนาคต
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The Taipei International Invention Show
& Technomart” (INST 2015)

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก สถาบันวิจยั และพัฒนา เข้าร่วมประกวดและ
จัดแสดงนิทรรศการในเวทีระดับนานาชาติ ประจำ�ปี 2558 The Taipei International
Invention Show & Technomart” (INST 2015) ณ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน
ผลงาน หมวกกันน็อคมหัศจรรย์ (Amazing Motorcycle Helmet)
ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง
ผลงาน หม้อสมาร์ท (Smart-Pot)
ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง และรางวัลเหรียญทองพิเศษ
จากสถาบัน INNOPA ของประเทศอินโดนิเซีย
ผลงาน อุปกรณ์รับรู้อัจฉริยะ (Genius Sensor)
ได้รับรางวัลชมเชย และรางวัล Leading Innovation Award
จากหน่วยงานInternational Intellectual Property Network Forum
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44 th International

Exhibition of Inventions of Geneva”
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมกับส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ น�ำสิ่งประดิษฐ์
เข้าร่วมประกวดและจัดแสดงนิทรรศการในงาน “44th International Exhibition of Inventions
of Geneva” ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ระหว่างวันที่ 13 - 17 เมษายน 2559 จ�ำนวน
2 ผลงาน ได้แก่

1. หมวกกันน็อคสมาร์ท (Smart Motorcycle Helmet)
เป็ น การน�ำเทคโนโลยี เ ทอร์ โ มอิ เ ล็ ก ทริ ก มาใช้ ใ นหมวกกั น น็ อ ค ซึ่ ง แตกต่ า ง
จากหมวกกันน็อคทั่วไปคือสามารถปรับอากาศภายในหมวกกันน็อคให้เย็นหรืออุ่นได้โดยค�ำสั่งเสียง
หรือรีโมทคอนโทล ช่วยลดปัญหาสภาวะอากาศร้อนขณะสวมใส่ เพื่อให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ให้ความ
ส�ำคัญกับการสวมใส่หมวกกันน็อคมากขึ้นและลดอันตรายขณะขับขี่รถจักรยานยนต์
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2. อุปกรณ์รับรู้อัจฉริยะ (Genius Sensor) สามารถตรวจวัด ระบุชนิด และความเข้มข้น
ของของเหลวแต่ละชนิดได้ โดยใช้หลักการเปลี่ยนความร้อนเป็นไฟฟ้าของวัสดุเทอร์โมอิเล็กทริก
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวัน เช่น ตรวจวัดปริมาณน�้ำตาลในเครื่องดื่ม และตรวจวัดความเข้มข้นของ
กาแฟ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ง่ายและราคาถูก

ส�ำหรั บ ผลการประกวดในครั้ ง นี้ ป รากฏว่ า “หมวกกั น น็ อ คสมาร์ ท ” สามารถคว้ า 2
รางวั ล ได้ แ ก่ เหรี ย ญเงิ น (SILVER MEDAL) และเหรี ย ญรางวั ล พิ เ ศษจากประเทศสหรั ฐ
อาหรับเอมิเรตส์ ในกลุ่ม Transport - Motor vehicles - Ships – Aviation Accessories
ส่ ว น “อุ ป กรณ์ รั บ รู ้ อั จ ฉริ ย ะ” ได้ รั บ รางวั ล เหรี ย ญทองแดง (BRONZE MEDAL) ในกลุ ่ ม
Foodstuffs - Drinks - Cosmetics - Paramedical – Health Hygiene โดยหลังจากการ
เข้าร่วมประกวดและจัดแสดงนิทรรศการในครั้งนี้ รศ.ดร.ทศวรรษ สีตะวัน และคณะ มีแผนต่อยอด
สิ่ งประดิ ษ ฐ์ “หมวกกั น น็ อคสมาร์ท ” พัฒ นาร่วมกับ เทคโนโลยี พิ โซอิ เ ล็ ก ทริ ก เซลล์ แ สงอาทิ ตย์
และฟิลม์ บางของศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก
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พิ ธี ล งนามความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการระบบวารสาร
ระหว่ า ง ม.เทคโนโลยี สุ ร นารี กั บ ม.ราชภั ฏ สกลนคร

พิธีลงนามความร่วมมือและข้อตกลงการใช้
ระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่าง มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี โดย ผู้อำ�นวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนา รศ.ดร. อนันต์ ทองระอา และ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร โดย รศ.ดร.ทศวรรษ สีตะวัน
บรรณาธิการวารสาร SNRU Journal of Science
and Technology เมื่อวันอังคารที่ 6 กันยายน 2559
ณ ห้องประชุมอาคารวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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CBR
SNRU
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
เวทีสรุปบทเรียน วิเคราะห์ และสรุปข้อมูล

โครงการวิจัยเพื่อจัดทำ�แผนปฏิบัติการโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 7 – 11 ตุลาคม 2558 ได้มีการจัด “เวทีการสรุปบทเรียน วิเคราะห์ และ
สรุปข้อมูลโครงการวิจัยเพื่อจัดทำ�แผนปฏิบัติการโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่น”  มีวัตถุประสงค์
เพื่อสรุปบทเรียนการดำ�เนินโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม ในระยะที่  1  สรุป
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำ�แผนปฏิบัติการโครงการวิจัยแบบมีส่วนร่วมในระยะที่ 2 และสร้าง
ความเข้าใจหลักการ วิธีการเขียนรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่น โดยมีทีม
วิทยากร คือ นางสาวปุณิกา หงส์อุดร และคณะจากมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
และเครือข่ายการวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม คือ ทีมวิจัยในโครงการ
วิจัยเพื่อท้องถิ่น 5 โครงการ และทีมวิจัยในโครงการวิจัยระบบและกลไกฯ ผ่านกระบวนการ
ในการลงพื้นที่ในแต่ละโครงการวิจัย
เวทีเติมเต็มข้อมูลงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
เมื่อวันที่ 19 – 25 ธันวาคม 2558 ได้มีการจัด “เวทีเติมเต็มข้อมูลงานวิจัยเพื่อ
ท้องถิ่น” มีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปบทเรียนเชิงกระบวนการการทำ�งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นและ
เตรี ย มความพร้ อ มนั ก วิ จั ย ในการนำ � เสนอข้ อ มู ล ต่ อ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ในเวที ร ายงานความ
ก้าวหน้า งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น โดยมีทีมวิทยากร คือ นางสาวปุณิกา หงส์อุดร จากมูลนิธิ
สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และนายยุทธนา วงศ์โสภา จากศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อ
ท้องถิ่นจังหวัดเลย ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม คือ ทีมวิจัยในโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่น 5
โครงการและทีมวิจัยในโครงการวิจัยระบบและกลไกฯ ผ่านกระบวนการในการลงพื้นที่ใน
แต่ละโครงการวิจัย
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เวทีพิจารณารายงานความก้าวหน้างานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 ณ องค์การบริหารส่วนตำ�บลเต่างอย อำ�เภอเต่า
งอย จังหวัดสกลนคร ได้มีการจัด “เวทีพิจารณารายงานความก้าวหน้างานวิจัยเพื่อท้อง
ถิ่น” มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะต่อรายงานความก้าวหน้าโครงการ
วิจัยเพื่อท้องถิ่น ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม คือ โครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่น 5 โครงการ โดย
นักวิจัย อาจารย์ และนักวิจัยชาวบ้านในโครงการ และโครงการวิจัยระบบและกลไกฯ 1
โครงการ โดยผู้บริหารและบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับความอนุเคราะห์จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาให้ข้อเสนอต่อรายงานความก้าวหน้าจากสำ�นักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย
การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บ ัต ิก าร “คนหนุนวิจัย ปฏิบัต ิก ารกู้ชาติ”

เครือข่ายผู้สนับสนุนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น รุ่นเยาว์
เมื่อวันที่ 24 – 26 มกราคม 2559 ณ สักภูเดือนเขาใหญ่ อำ�เภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา ได้มีการจัด การประชุมเชิงปฏิบัติการ “คนหนุนวิจัย ปฏิบัติการ
กู้ชาติ” เครือข่ายผู้สนับสนุนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น รุ่นเยาว์ มีวัตถุประสงค์เพื่อ การประชุม
ผู้สนับสนุนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น และร่วมกันกำ�หนดทิศทางการสนับสนุนงานวิจัยเพื่อท้อง
ถิ่น โดยวิทยากร คือ ผศ.ดร.บัญชร แก้วส่อง ผู้อำ�นวยการฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น สกว.
บาทหลวงนิพจน์ เทียนวิหาร   ผู้อำ�นวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมศาสนาและวัฒนธรรม
ชุมชน และ ศ.ดร.ปิยะวัติ บุญ-หลง และคณะ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม คือ ผู้ประสานงานเครือ
ข่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่นในภาคอีกสาน “คนหนุนงาน”
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โครงการอบรมเชิ งปฏิบ ัติก ารหลัก สูตร “นักวิ จ ั ยเชิ ง พื ้ นที ่ ” ระยะสั ้ น

“แนวคิดและการคัดเลือกเครื่องมือการทำ�งานวิจัยและพัฒนา
พื้นที่” ภายใต้โครงการนวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน

เมื่อวันที่ 2 – 4   มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุม ดร.เศาวณิต เศาณานนท์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้มีกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “นักวิจัย
เชิงพื้นที่” ระยะสั้น “แนวคิดและการคัดเลือกเครื่องมือการทำ�งานวิจัยและพัฒนาพื้นที่”
มีวัตถุประสงค์เพื่อเรียนรู้แนวคิดและหลักการของการทำ�งานวิจัยเชิงพื้นที่ที่เน้นการมี
ส่วนร่วมของชุมชน เพิ่มและพัฒนาศักยภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัยในการทำ�งานวิจัย
เชิงพื้นที่ผ่านการปฏิบัติจริง เกี่ยวกับเครื่องมือในการทำ�งานกับชุมชนแบบมีส่วนร่วม
การคัดเลือก/พัฒนาโจทย์ บนฐานวิชาการ และบริบทของชุมชน รวมถึงแนวทางการ
เขียน  Concept Paper/Proposal งานวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ และยกระดับการทำ�งาน
วิจยั เชิงพืน้ ทีใ่ ห้เข้าสูร่ ะบบของมหาวิทยาลัย และเกิดการบูรณาการภารกิจของมหาวิทยาลัย
ในการทำ�งานเพื่อสังคม โดยมีคณะวิทยากร คือ ผศ.(พิเศษ)กาญจนา ทองทั่ว
ผศ.ดร.ชูพักตร์  สุทธิสา และ คุณบุญเสริฐ  เสียงสนั่น และคณะ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนเรื่องเล่า เรื่องราว บทเรียนจาก
การดำ�เนินงาน และการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์งานการวิจัยเพื่อท้องถิ่น”
เมื่อวันที่ 9 – 10 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา อาคาร
10 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้มีการจัดกิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ
การเขียนเรื่องเล่า เรื่องราว บทเรียนจากการดำ�เนินงาน และการเขียนรายงานฉบับ
สมบูรณ์งานการวิจัยเพื่อท้องถิ่น” มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อท้องถิ่น
ด้านทักษะการสื่อสาร การนำ�ผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ระหว่างการดำ�เนินโครงการวิจัย
โดยวิธีการเล่าเรื่อง และการเขียนเรื่องเล่า และฝึกทักษะการเขียนรายงานผลการวิจัยใน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นเพื่อสร้างเค้าโครงรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โดยวิทยากร คือ
ผศ.(พิเศษ)กาญจนา ทองทั่ว และคณะ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม คือ ทีมวิจัยในโครงการวิจัยเพื่อ
ท้องถิ่น 5 โครงการ และทีมวิจัยในโครงการวิจัยระบบและกลไกฯ
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เวที “เหลียวหลัง แลหน้ามหาวิทยาลัยรับใช้ชุมชนท้องถิ่นสกลนคร”
   เมื่อวันที่ 26 – 27 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมสร้อย
สวรรณา อาคาร 10 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้
มีการจัดกิจกรรม เวที “เหลียวหลัง แลหน้ามหาวิทยาลัยรับ
ใช้ชุมชนท้องถิ่นสกลนคร” วัตถุประสงค์เพื่อทบทวนบทเรียน
การใช้ ง านวิ จั ย เพื่ อ ท้ อ งถิ่ นกั บ การสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของ
ชุมชนวิจัย และหน่วยบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สำ�รวจแนวทางการใช้งานวิจัย
เพื่อท้องถิ่นสู่ภารกิจ 4 ด้านของสถาบันอุดมศึกษา หาแนวทาง
การวิจัยและพัฒนา ยกระดับงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นสู่ภารกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา เสริมศักยภาพพี่เลี้ยง และนักวิจัยเพื่อท้อง
ถิ่น ขยายผลการทำ�งานไปสู่ภาคี เครือข่าย นำ�เสนอบทเรียน
การใช้งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
วิจัย หน่วยบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร และการเชื่อมโยงสู่ภารกิจของมหาวิทยาลัย
นำ�เสนอแนวทางการวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นสกลนคร
วิ เ คราะห์ แ ละประเมิ น ศั ก ยภาพชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น สกลนคร
สร้างเป้าหมายการทำ�งานร่วมกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษา
และภาคีเครือข่ายในจังหวัดสกลนครและกำ�หนดประเด็นพื้นที่
ในการวิจัยและพัฒนา วิทยากรโดย รศ.ดร.สุจินต์ สิมารักษ์
และคณะ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม คือ ทีมวิจัยในโครงการวิจัยเพื่อ
ท้องถิ่น 5 โครงการ และทีมวิจัยในโครงการวิจัยระบบและ
กลไกฯ และหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาสังคม ภายในจังวัดสกลนคร
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โครงการประชุ มเชิงปฏิบ ัติก าร การพัฒนาศั ก ยภาพ

“การคิด วิเคราะห์ เชิงระบบงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
(System thinking)” ของเครือข่ายผู้สนับสนุนงานวิจัย
เพื่อท้องถิ่นรุ่นเยาว์ (Junior Staff Node Network: JSN)

เมื่อวันที่ 28- 29 สิงหาคม 2559 ณ มีนาวิลล่า ตำ�บลสาลิกา อำ�เภอเมือง
นครนายก จังหวัดนครนายก ได้มีกิจกรรม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา
ศักยภาพ เรื่อง “การคิด วิเคราะห์ เชิงระบบงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น (System thinking)” ของ
เครือข่ายผู้สนับสนุนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นรุ่นเยาว์ (Junior Staff Node Network: JSN)”
มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพ “คนหนุนวิจัย” ให้สามารถทำ�หน้าที่สนับสนุนงานวิจัย
เพื่อท้องถิ่นได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ รวมทั้งการจัดระบบการสนับสนุนทั้งระดับ
ภาคและระดับประเทศ วิทยากรโดย อ.ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์จากสถาบันการเรียนรู้และพัฒนา
ประชาสังคม และคณะ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม คือ ผู้ประสานงานเครือข่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่นใน
ภาคอีกสาน “คนหนุนงาน”
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โครงการพั ฒ นาศู น ย์ วิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาท้ องถิ่ น
อิ ส านตอนบน ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2559
การบริ ก ารวิ ช าการเป็ น พั น ธกิ จ ในการพั ฒ นาและถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ ข อง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ซึ่งดำ�เนินการมาอย่างต่อเนื่อง มีพื้นที่รับผิดชอบเพื่อการพัฒนา
ด้านการศึกษาของระดับอุดมศึกษา มีพันธกิจหลักคือ การเป็นอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา
ท้ อ งถิ่ น โดยทำ � การพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ ผ่ า นกระบวนการเรี ย นการสอนโดยการวิ จั ย กั บ
การบริการวิชาการที่เน้นการวิจัยและพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของชุมชน (Community Base)
เพื่อการพัฒนาด้านการศึกษา และแนวทางแก้ไขปัญหาในพื้นที่อันจะนำ�ไปสู่การแก้ไขหรือการ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม และนักการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
ดังนั้นในปี 2559 การบริหารจัดการโครงการสนับสนุนการพัฒนาศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่นอีสานตอนบน โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาจึงได้จัดทำ�โครงการบริการวิชาการ 6 คณะ
โดยใช้พื้นที่ศึกษาวิจัยและบริการวิชาการภายใต้กิจกรรมของ 6 คณะ ภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร สู่พื้นที่เป้าหมาย คือ อำ�เภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร ให้สอดคล้องกับบริบท
ของมหาวิทยาลัย และชุมชน ให้เกิดความมั่นคง อยู่ดีมีสุขสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
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โครงการทุ น สนั บ สนุ น การวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาชุ ม ชน
และท้ องถิ่ น ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2559

สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รับผิดชอบโครงการ “มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนครกับบทบาทการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น สังคมเพื่อการพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่นและพัฒนาชุมชนความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น”โดยมี ผศ.ดร.ละมัย ร่มเย็น รองผู้อำ�นวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา เป็นหัวหน้าแผนงานวิจัย ประกอบด้วย 6 โครงการย่อย ได้แก่
1) แอพพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน สำ�หรับผลิตภัณฑ์ OTOP อำ�เภอเต่างอย
จังหวัดสกลนคร  ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์กรรณิการ์  กมลรัตน์ และคณะ
2) การส่งเสริมช่องทางการตลาดของผ้าห่มสี่เขาลายดอกแก้วอำ�เภอเต่างอย
จังหวัดสกลนคร ผ่าน Social Media ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์จีระนันต์ เจริญรัตน์ และคณะ
3) ลักษณะร่วมทางวัฒนธรรมกับการสร้างคุณค่าทางสังคมและเศรษฐกิจของ
ผ้าย้อมครามในอำ�เภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์พรรณวดี ศรีขาว
และคณะ
4) เทคโนโลยีทเ่ี หมาะสมในการผลิตมะเขือเทศเพือ่ ลดการใช้สารเคมีของเกษตรกร
บ้านนางอย อำ�เภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร ผู้รับผิดชอบโครงการ ผศ.ยุพิน สมคำ�พี่ และคณะ
5) ชุมชนปฏิบัติการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม : “การศึกษาและพัฒนาสื่อการเรียน
รู้ด้วยคอมพิวเตอร์ ด้านวัฒนธรรมชนเผ่าผู้ไท จังหวัดสกลนคร” ผู้รับผิดชอบโครงการ ผศ. สุดประ
ไทย  บุพศิริ และคณะ
6) ความเป็นไปได้ของการประยุกต์ใช้เทอร์โมอิเล็กทริกสำ�หรับหมวกนิรภัยเย็น  
ผู้รับผิดชอบโครงการ รศ.ดร.ทศวรรษ สีตะวัน และคณะ
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วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิจัยบทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในฐานะมหาวิทยาลัย
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามความต้องการของชุมชน และพัฒนาศักยภาพนักวิจัยควบคู่ไปด้วย โดย
มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาสกร นันทพานิช มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้เป็นวิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญทำ�การวิเคราะห์โครงการวิจัยภายใต้หลักการพัฒนานักวิจัยคู่ขนานกับการพัฒนาโครงการ
วิจัย ตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งเสร็จสิ้นโครงการวิจัย ด้วยการจัดการอบรมปฏิบัติการ (Work shop)
ทั้งหมด 5 ระยะ ในประเด็นหัวข้อดังต่อไปนี้
1) ทบทวนข้อเสนอโครงการ และจัดทำ�แผนปฏิบัติการในการดำ�เนินการวิจัยและ
การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ในวันที่ 8 – 9 ธันวาคม 2558 ณ ห้องพุทธชาด
อาคาร 10 ชั้น 3
2) ทบทวนหลังปฏิบัติ (After action review; AAR) และจัดการความรู้ใน
การดำ�เนินโครงการวิจัยตามแผนปฏิบัติการในระยะที่ 1 และเตรียมการในการดำ�เนินโครงการวิจัย
ระยะที่ 2 ในวันที่ 20 – 21 มีนาคม 2559 ณ ห้องพุทธชาด อาคาร 10 ชั้น 3
3) ทบทวนหลังปฏิบัติ (After action review) และจัดการความรู้ในการดำ�เนิน
งานวิจัยระยะที่ 2 และเตรียมการในการจัดทำ�รายงานการวิจัย และเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ ใน
วันที่ 11 – 12 มิถุนายน 2559 ณ ห้องพุทธชาด อาคาร 10 ชั้น 3
4) จัดการความรู้ในการจัดทำ�รายงานการวิจัย และการเขียนบทความวิจัยเพื่อ
การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นสำ�หรับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในวันที่ 2 สิงหาคม 2559 ณ ห้องพุทธชาด
อาคาร 10 ชั้น 3
5) นำ�เสนอผลงานวิจัย Mini-symposium ในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนครั้งที่ 3 ในวันที่ 2 กันยายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี
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ศูนย์คราม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ศูนย์คราม สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ได้จัดทำ�โครงการ “การพัฒนาเทคนิคการ
ย้อมด้วยครามและสีจากธรรมชาติ” โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่ อ ให้ ก ลุ่ ม ผู้ ผ ลิ ต ผ้ า ย้ อ มและบุ ค คลที่ ส นใจได้ เรี ย น
รู้ เทคนิ ค การย้ อ มด้ ว ยครามและสี ธ รรมชาติ ที่ ห ลาก
หลาย และเป็นการสร้างมูลค่า คุณค่าของผลิตภัณฑ์
ที่ได้จากเทคนิคที่มีความหลากหลาย ประกอบด้วย   
การก่อหม้อย้อมคราม การย้อมฝ้ายด้วยคราม เทคนิค
การมัดย้อมคราม สมุดปกครามทำ�มือ การแปรรูป
ผลิ ต ภั ณฑ์ จ ากผ้ าย้ อ มครามด้ว ยเทคนิค Quilting    
การทำ�โปสการ์ดจากภาพพิมพ์ด้วยสีธรรมชาติ เป็นต้น
ซึ่งในการจัดกิจกรรมในแต่ละครั้งได้รับความสนใจจาก
ผู้ที่สนใจจำ�นวนมาก บางกิจกรรมต้องจัดเพิ่มเติมอีก
หลายครั้ง  ศูนย์ครามยังมีการจัดเสวนา “วิถีคราม  
วิถีภูมิปัญญาไทสกล”
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เพื่อเป็นการนำ�เสนอผ้าย้อมครามของแต่ละ
พื้นถิ่น ผ่านเรื่องราวบนลายผ้า (Story)
อันเป็นการเพิ่มมูลค่าและคุณค่าให้ผ้าย้อม
ครามจังหวัดสกลนครให้ยิ่งขึ้น รวมทั้งได้
บริการวิชาการทั้งในรูปแบบเว็บไซต์ของ
ศูนย์คราม ร่วมจัดแสดงนิทรรศการคราม
ในช่วงที่มีกิจกรรมสำ�คัญต่างๆ อีกหลาย
ครั้ง นอกจากนี้ศูนย์ครามยังได้มีส่วนร่วม
ในการจัดประชุมการจัดทำ�ร่างคู่มือระบบ
ควบคุ ม และตรวจสอบภายในสิ่ ง บ่ ง ชี้ ท าง
ภูมิศาสตร์ “ผ้าครามธรรมชาติสกลนคร”
ร่วมกับสำ�นักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐาน
ชีวภาพ (BEDO) และตัวแทนจากกลุ่ม
ผู้ผลิตผ้าย้อมครามทั้ง 18 อำ�เภอ ของ
จังหวัดสกลนคร
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Center of Excellence on Alternative Energy
หน่วยปฏิบัติการวิจัยการจำ�ลอง
Simulation Reserch Laboratory

หน่วยปฏิบัติการวิจัยเทอร์โมอิเล็กทริก
Thermoelectric Research Laboratory
หน่วยปฏิบัติการวิจัยฟิล์มบาง
Thin Film Research Laboratory
หน่วยปฏิบัติการวิจัยพิโซอิเล็กทริก
Piezoelectric Research Laboratory

หน่วยปฏิบัติการวิจัยสกัดสาร
Extraction Reserch Laboratory
หน่วยปฏิบัติการวิจัยแบตเตอรี่
Battery Reserch Laboratory
หน่วยปฏิบัติการวิจัยแสง
Optic Reserch Laboratory
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อนุสิทธิบัตร
(Petty Patent)

อุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริกออกไซด์
Oxide Thermoelectric Device

เตาเผาไฟฟ้าสำ�หรับเผาผลึกสารประกอบเซรามิก
Electric Fernance for Sintering Ceramic Compound
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ผู้จัดทำ�

Credits

ที่ปรึกษา
ผศ.ดร.กาญจนา  วงษ์สวัสดิ์
ผศ.เพิ่มศักดิ์ ยีมิน
รวบรวมข้อมูล
พัทธนันท์
ชมภูนุช
ศักดิ์ดา
แสนสุพรรณ
แสนสุรีย์
เชื้อวังคำ�
อัสฉรา
นามไธสง
วิภาวรรณ
ใหญ่สมบูรณ์
ภัณฑิรา
สีนวลแล
นิพาพร
หูตาชัย
ทับทิม
สมปอง
พิศมัย
ยศตะโคตร
สุภาวดี
สุวรรณเทน
พงศกร
ทองพันธ์

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ
ผู้อำ�นวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
หัวหน้าสำ�นักงานผู้อำ�นวยการ
นักวิจัย
นักวิจัย
นักวิจัย
นักวิจัย
นักวิจัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

พิสูจน์อักษร		

แหล่งข้อมูล
ภาพประกอบ
ออกแบบและจัดทำ�

พัทธนันท์
ชมภูนุช
ศักดิ์ดา
แสนสุพรรณ
วิภาวรรณ   ใหญ่สมบูรณ์
สถาบันวิจัยและพัฒนา
งานสารสนเทศและเผยแพร่งานวิจัย
สุภาวดี สุวรรณเทน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
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