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สารจากผู้บริหาร

ผศ.ดร.กาญจนา วงษ์สวัสดิ์
รองอธิการบดี
ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ

สารจากรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ
การจัดทำ�รายงานประจำ�ปี 2558 เป็นการสรุปผลของกิจกรรม/
โครงการการดำ�เนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งเป็นหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัยในแง่ของการวิจัย และการบริการ
วิชาการซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะเป็นเรื่องของการส่งเสริม สนับสนุนการทำ�
วิจัยของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร การสร้างเครือข่าย
การวิจัยในระดับท้องถิ่น จนถึงระดับนานาชาติ การเผยแพร่ผลงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ รวมทั้งการให้บริการวิชาการแก่ชุมขน ท้องถิ่น เพื่อให้
เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
   
ผลการดำ�เนินการของกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในครั้ง
นี้ทางสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้ง
ภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา บุคลากร
ในชุมชน และความร่วมมือ ร่วมใจ จากบุคลากรของสถาบันวิจัยและ
พัฒนาทุกคน ที่ทำ�ให้กิจกรรมบรรลุ
  
ซึ ่ ง ผลการดำ � เนิ นการในปี น ี ้ จะถู ก นำ � ไปพั ฒ นากิ จ กรรมที ่ จ ะ
เสริมสร้าง การวิจัย และการบริ ก ารวิ ช าการของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
สกลนครในวงรอบปีถัดไป และจะพั ฒนาบุ ค ลากรของสถาบั น วิ จ ั ย และ
พัฒนา ไปสู่เป้าหมายของการบริการแบบมืออาชีพที่แท้จริง
ขอขอบคุณทุกๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

สารจากผู้อำ�นวยการ
ภายใต้ภารกิจในการประสานและบริหารงานวิจัย บริการงานวิจัย
บริการวิชาการ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ถ่ายทอดผลงานวิจัย พัฒนาระบบ
และบริหารจัดการสารสนเทศเพื่อการวิจัย เป็นหน้าที่หลักที่สถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ต้องดำ�เนินงาน
    
ในรอบปีที่ผ่านมา สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
ผศ.เพิ่มศักดิ์ ยีมิน
ให้
ค
รบถ้
ว
นตามภารกิ
จที่ได้กำ�หนดไว้โดยการประสานและบริหารงานวิจัยได้
ผู้อำ�นวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ดำ�เนินการผ่านคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ
เช่นการ จัดสรรทุนอุดหนุนวิจัย เพื่อให้ครอบคลุม ทั้งบุคลากรสายวิชาการ
สายสนับสนุน และนักศึกษา
    
สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร หวังเป็น
อย่างยิง่ ว่าข้อมูลผลการดำ�เนินงานด้านต่าง ๆ ในรายงานประจำ�ปี พ.ศ. 2558
ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจเป็นอย่างดี
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เกี่ยวกับ RDI-SNRU

ปรัชญา

วิจัยและบริการวิชาการก้าวหน้า  
พัฒนาบุคลากรและท้องถิ่น

วิสัยทัศน์
สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยงานที่มี
ความเป็นเลิศในการบริการด้านการวิจัย
และด้านบริการวิชาการ

พันธกิจ

1. ส่งเสริมสนับสนุนการทำ�วิจัยและการบริการวิชาการ
2. พัฒนาเครือข่ายงานวิจัยและการบริการวิชาการ
   ระดับท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ
3. สนับสนุนและเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์   
   ระดับชาติและนานาชาติ  
4. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลให้มีคุณภาพ
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ประวัติความเป็นมา

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นส่วนราชการที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ จัดตั้งขึ้นเป็นส่วนราชการลำ�ดับที่เก้า พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. 2547 กำ�หนดให้สถาบันเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ทำ�  การวิจัย ส่งเสริมและสนับสนุน
การวิจัยเพื่อการพัฒนา ประสานความร่วมมือในการวิจัย การแลกเปลี่ยนความรู้ การ
6
สร้างสรรค์ ภูมิปัญญา และการบริการทางวิชาการแก่สังคม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน
สถาบันวิจัยและพัฒนา เดิมมีชื่อเรียกว่า “ศูนย์วิจัย” เป็นหน่วยงานในวิทยาลัย
ครูสกลนคร สังกัดกรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ เมือ่ มีการประกาศใช้พระ
ราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 มีผลให้ วิทยาลัยครูสกลนคร เปลี่ยนไปเป็น
“สถาบันราชภัฏสกลนคร” และ “ศูนย์วิจัย” เปลี่ยนไปเป็น “สำ�นักวิจัย” ใน พ.ศ.
2542 มีการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในสถาบันราชภัฏ ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในสถาบันราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2542
ลงวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2542 มีผลให้ “สำ�นักวิจัย” เปลี่ยนไปเป็น “สำ�นักวิจัย
และบริการวิชาการ” เมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.
2547 “สถาบันราชภัฏสกลนคร” ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร” เป็นส่วนราชการและเป็นนิติบุคคล ในสังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ต่อมามีการประกาศใช้กฎกระทรวง จัดตั้งส่วนราชการ
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548
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มีผลให้ “สำ�นักวิจัยและบริการวิชาการ” เปลี่ยนไปเป็น “สถาบันวิจัยและพัฒนา”
การแบ่งส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่ากองในสังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนามีชื่อเรียก 7
ว่า“สำ�นักงานผู้อำ�นวยการ” นอกจากนี้ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง
การแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นระดับงานหรือเทียบเท่า
งาน ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2550 ให้แบ่งส่วนราชการภายในสำ�นักงานผู้อำ�นวยการ
ออกเป็น 5 งาน ประกอบด้วย งานบริหารทั่วไป งานวิจัย งานศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม
งานศูนย์วิทยาศาสตร์และงานสารสนเทศและเผยแพร่งานวิจัย และในปัจจุบัน แบ่งเป็น 3
งาน และ 1 ศูนย์ คือ งานบริหารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการ งานบริหารทั่วไป
งานสารสนเทศและเผยแพร่งานวิจัย ศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์
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ทำ�เนียบผู้อำ�นวยการ
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ยุทธศาสตร์การวิจัย
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แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) สถาบันวิจัยและพัฒนา

มิติด้านคุณภาพ

มิติประสิทธิผลตาม
ยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์ : สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นเลิศ
ในการบริการด้านการวิจัยและด้านบริการวิชาการ
มีแหล่งทุนสนับสนุน
การวิจัยเพิ่มขึ้น

มีการให้บริการวิชาการ
ที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

การบริหารจัดการงานวิจัย/ การเผยแพร่และการนำ�
องค์ความรู้จากงานวิจัย
งานบริการวิชาการ/
ไปใช้ประโยชน์
งานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ

มิติการพัฒนา
องค์กร

มิติประสิทธิภาพของ
การปฏิบัติราชการ
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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
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ
ผู้อำ�นวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
รองผู้อำ�นวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

คณะกรรมการประจำ�สถาบันวิจัยและพัฒนา
คณะกรรมการบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ

สำ�นักงานผู้อำ�นวยการ
งานบริหารจัดการงาน
วิจัยและบริการวิชาการ

งานบริหารทั่วไป

งานสารสนเทศและ
เผยแพร่งานวิจัย

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก

- หน่วยงานบริหารจัดการงานวิจัย - หน่วยงานสารบรรณ
- หน่วยงานทะเบียนและทรัพย์สิน
- หน่วยงานวิจัยสถาบัน
  ทางปัญญา
- หน่วยงานการเงินและพัสดุ
และการฝึกอบรม
- หน่วยงานพัฒนาเว็บไซด์และ
- หน่วยงานนโยบายและแผน
- หน่วยงานบุคลากรและสวัสดิการ   ระบบฐานข้อมูล
- หน่วยงานประชุมทางวิชาการ
- หน่วยงานประกันคุณภาพ
  และนำ�เสนอผลการวิจัย
- หน่วยงานประชาสัมพันธ์
- หน่วยงานเลขานุการและการประชุม - หน่วยงานผลิตสื่อ วารสารและจุลสาร
- หน่วยรวบรวมและประมวลผลข้อมูล
- หน่วยงานสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ

- หน่วยปฏิบัติการวิจัยเทอร์โมอิเล็กทริก
- หน่วยปฏิบัติการวิจัยฟิล์มบาง
- หน่วยปฏิบัติการวิจัยพิโซอิเล็กทริก
- หน่วยปฏิบัติการวิจัยการจำ�ลอง
- หน่วยปฏิบัติการวิจัยสกัดสาร
- หน่วยปฏิบัติการวิจัยแบตเตอรี่
- หน่วยปฏิบัติการวิจัยแสง
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บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผศ.ดร.กาญจนา วงษ์สวัสดิ์
Asst. Prof. Kanjana Vongsawat, Ph.D.
ตำ�แหน่ง : รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ
โทรศัพท์ : 08-9097-4458
E-mail : kanjana_v@yahoo.com

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

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

ผศ.ดร.ละมัย ร่มเย็น
Asst. Prof. Lamai Romyen, Ph.D.
ตำ�แหน่ง : รองผู้อำ�นวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์ : 08-7252-7579
E-mail : lamairomyen@gmail.com
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ดร.ภัทรลภา ฐานวิเศษ
Phatlapha Thanwised, Ph.D.
ตำ�แหน่ง : รองผู้อำ�นวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์ : 08-5008-5855
E-mail : thanwised56@gmail.com

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

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

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

ศักดิ์ดา แสนสุพรรณ
Sakda Sansupan
ตำ�แหน่ง : นักวิจัย
โทรศัพท์ : 08-1547-5908
E-mail : aon_sakda@hotmail.com
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แสนสุรีย์ เชื้อวังคำ�
Saensuree Chuewangkham
ตำ�แหน่ง : นักวิจัย
โทรศัพท์ : 08-1055-8634
E-mail : saensuree.c@hotmail.com

อัสฉรา นามไธสง
Aschara Namthaisong
ตำ�แหน่ง : นักวิจัย
โทรศัพท์ : 09-8105-5434
E-mail : aon-asc@hotmail.com

Research and Development Institute

นิพาพร หูตาชัย
Nipaporn Hutachai
ตำ�แหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทรศัพท์ : 08-9569-1439
E-mail : jeab.nipaporn@gmail.com

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

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

สุภาวดี สุวรรณเทน
Supawadee Suwannathen
ตำ�แหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์ : 08-5000-8511
E-mail : s.suwannathen@gmail.com
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ธีรวุฒิ สำ�เภา
Teerawut Sumphao
ตำ�แหน่ง : นักวิจัย
โทรศัพท์ : 08-1261-3170
E-mail : kerig32@gmail.com

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

สันติ ผิวผ่อง
16

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 : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
โทรศัพท์ : 08-5000-3902
E-mail :piangjaras-puy@outlook.com
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จำ�นวนบุคลากร
ผู้บริหาร 33.36 %
งานบริหารจัดการงานวิจัย 9.52 %
งานวิจัยและบริการวิชาการ 14.28 %
งานบริหารทั่วไป 14.28 %
งานสารสนเทศและเผยแพร่งานวิจัย 4.76 %
ศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ 23.80 %
17

วุฒกิ ารศึกษาบุคลากร

ปริญญาเอก 19.04 %
ปริญญาโท 57.14 %
ปริญญาตรี 23.82 %
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โครงการวิจัย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัย
จำ�นวน 378 โครงการ รวมเป็นงบประมาณ 16,332,300 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
สรุ ป ข้ อ มู ล ทุ น สนั บ สนุ น การวิ จั ย ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สกลนคร
จากแหล่ง ทุนต่าง ๆ ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
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กราฟข้อมูลทุนสนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
จากแหล่งทุนภายในและภายนอก

19
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ทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจากแหล่งทุนภายใน
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายใน ประจำ�ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 จำ�นวน 364 โครงการ เป็นเงินจำ�นวน 12,982,300 บาท ดังนี้

ทุนสนับสนุนการวิจัยสำ�หรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
งบบำ�รุงการศึกษา (บ.กศ.) ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
		
		

20

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยสำ�หรับบุคลากร		
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากเงินนอกงบประมาณ งบบำ�รุงการศึกษา
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำ�นวน 62 โครงการ
เป็นเงินจำ�นวน 12,982,300 บาท
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ทุนสนับสนุนการวิจัยสำ�หรับนักศึกษา (ภาคปกติ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
งบบำ�รุงการศึกษา (บ.กศ.) ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
		
		
		
		

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยสำ�หรับนักศึกษา
(ภาคปกติ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร งบบำ�รุงการศึกษา (บ.กศ.)
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำ�นวน 183 โครงการ
เป็นเงินจำ�นวน 500,500 บาท
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ทุนสนับสนุนการวิจัยการพัฒนางานประจำ�สู่งานวิจัย (R to R) มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร งบบำ�รุงการศึกษา (บ.กศ.) ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้ให้ทุนสนับสนุนการพัฒนางานประจำ�สู่งานวิจัย
(R to R) สำ�หรับบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
งบประมาณงบบำ�รุงการศึกษา (บ.กศ.) ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
จำ�นวน 53 โครงการ เป็นเงินจำ�นวน 486,000 บาท
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ทุนสนับสนุนการวิจัยงานวิจัยในชั้นเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
งบบำ�รุงการศึกษา (บ.กศ.) ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้ให้ทุนสนับสนุนการทำ�วิจัยในชั้นเรียน		
สำ�หรับบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
จากแหล่งทุนภายในเงินนอกงบประมาณ งบบำ�รุงการศึกษา (บ.กศ.)
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำ�นวน 34 โครงการ
เป็นเงินจำ�นวน 170,000 บาท
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ทุนสนับสนุนการวิจัยสำ�หรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
งบประมาณแผ่นดิน ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ทุนสนับสนุนการวิจัย จากแหล่งทุนภายใน งบประมาณแผ่นดิน ประกอบด้วยงานวิจัย
เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ จำ�นวน 18 โครงการ เป็นเงิน 5,576,000 บาท
และงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี จำ�นวน 8 โครงการ เป็นเงิน 2,389,800 บาท
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กราฟทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายใน งบประมาณแผ่นดิน

25
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ทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจากแหล่งทุนภายนอก
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุน ภายนอก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำ�นวน 10 ทุน เปน็ เงนิ 5,410,000 บาท จาก 5 หน่วยงาน
ดังนี้
ทุนสนับสนุนทุนสนับสนุนโครงการวิจัยจากโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา
ของสำ�นักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา (สกอ.) จำ�นวน 6 ทุน
เป็นเงินจำ�นวน 2,520,000 บาท
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มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน
และท้องถิ่นสำ�หรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากแหล่งทุนภายใน
งบประมาณแผ่นดิน ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
จำ�นวน 6 โครงการ เป็นเงินจำ�นวน 700,000 บาท
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ทุนวิจัยเพื่อท้องถิ่นร่วมกับสำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
จำ�นวน 6 ทุน เป็นเงินจำ�นวน 1,700,000 บาท
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การเผยแพร่งานวิจัย
จำ�นวนการให้ทุนสนับสนุนการนำ�เสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ในเวทีระดับชาติและนานาชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
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งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ปีงบประมาณ 2558
หมวดรายจ่าย

30

งบบุคลากร
- ค่าจ้างลูกจ้าง
ชัว่ คราว
งบดำ�เนนิ งาน
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
-ค่าวัสดุ
- ค่าสาธาณูปโภค
งบลงทุน
- ค่าครุภณ
ั ฑ์
งบอุดหนุน
งบรายจ่ายอืน่
รวม

ประเภทงบประมาณ
งบแผ่นดิน
งบบำ�รุงการศึกษา (บ.กศ.)
งบจัดสรร
ใช้จริง
งบจัดสรร
ใช้จริง
-

389,075
903,310
163,125
-

-

-

-

389,075
903,310
163,125
-

306,000
1,045,025
188,800
24,000
341,500

306,000
1,045,025
188,800
22,000
341,500

8,665,800 8,665,800
165,000
165,000
10,286,310 10,286,310

4,310,000
6,215,325

4,310,000
6,226,000
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กิจกรรมในรอบปี
งบประมาณ 2558
31
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อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเรื่ อง

“การพั ฒ นาศั ก ยภาพนั ก วิ จั ย กลุ ่ ม งานวิ จั ย เรื่ องอาหาร”

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย กลุ่มงานวิจัยเรื่องอาหาร”
โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดขึ้นในวันที่ 15 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุม AG 109     คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพือ่ ให้คณาจารย์ มีความรู้ ความเข้าใจใน
ด้านการแปรรูปอาหาร สู่ระบบอุสาหกรรม และทราบแนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย
กลุ่มงานวิจัยเรื่องอาหาร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤทธิชัย อัศวราชันย์ คณะวิศวกรรมและ
32 อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นวิทยากรในการอบรม ครั้งนี้
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      อบรมเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง “ต่อยอดการพัฒนางานประจําาสูง่ านวิจยั (Routine to Research)” 33
โดยสถาบันวิจยั และพัฒนาจัดขึน้ เมือ่ วันที่ 16 ธันวาคม 2557 ณ ห้องสร้อยสุวรรณา ชัน้ 3 อาคาร 10
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพือ่ ให้บคุ ลากร สายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยได้รบั ความรู้ ความเข้าใจ
การสร้างและออกแบบเครือ่ งมือ การวิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูล ตลอดจนสามารถ เขียนรายงาน
วิจยั ในลักษณะ Routine to Research ได้อย่างถูกต้อง โดย ผศ.ดร.สําราญ กำ�จัดภัย ประธานคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิจยั หลักสูตรและการสอน ผูเ้ ชีย่ วชาญ ด้านการวิจยั เป็นวิทยากรให้
ความรูแ้ ก่ผเู้ ข้าร่วมอบรมในครัง้ นี้
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อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร
เรื่ อง “ต่ อ ยอดการท� ำ วิ จั ย ในชั้ น เรี ย น”
การโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ต่อยอดการท�ำวิจัยในชั้นเรียน จัดขึ้นในวันพุธที่ 27
กรกฎาคม 2558 อาคาร 10 ชั้น 3 ห้อง สร้อยสุวรรณา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เวลา
08.30 – 17.30 น. เพื่อให้บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมีประสบการณ์การท�ำวิจัย
ในชั้นเรียน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การท�ำวิจัยในชั้นเรียนแต่ละโครงการ ตลอดจนให้ข้อเสนอ
แนะ แนวทางการเขียนโครงการวิจัยในชั้นเรียนสู่ทุนมุ่งเป้า ปี พ.ศ. 2560 โดย ผศ.ดร.โชคชัย  
ยืนยง  เป็นวิทยากรในการอบรม ครั้งนี้
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อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร
เรื่ อง “แนวทางการท� ำ วิ จั ย และการเขี ย นโครงการวิ จั ย
เพื่ อ ขอรั บ ทุ น สนั บ สนุ น ด้ า นความหลากหลายทางชี ว ภาพ”
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง แนวทางการท�ำวิจัยและการเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอรับ
ทุนสนับสนุนด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาคาร 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วันที่ 3 – 4 สิงหาคม 2558 เพื่อให้คณาจารย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความส�ำคัญ แนวทางการท�ำวิจัย
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่แถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทราบแนวทาง
ในการเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนด้านความหลากหลายทางชีวภาพ วิทยากร
จ�ำนวน 3 ท่าน คือ ดร.เนติ เงินแพทย์ ดร.สรฉัตร เทียมดาว และ ดร. ธนิศรา อินทโสตถิ     
ในการอบรมครั้งนี้
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อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเรื่ อง
“การใช้ ส ถิ ติ เ พื่ อ การวิ จั ย ”
การจั ด การอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร เรื่ อ ง “การใช้ ส ถิ ติ เ พื่ อ การวิ จั ย ” จัดขึ้นในวันที           ่
7 สิงหาคม 2558 ตัง้ แต่เวลา 08.30 – 17.30 น. ณ ห้องสัตตบงกช ห้อง 1120 ชั้น 2
อาคาร 11 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อให้บุคลากรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนครมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สถิติส�ำหรับการวิจัย การวิเคราะห์ปัจจัย
Factor Analysis หรือการวิเคราะห์องค์ประกอบ การฝึกปฏิบัติ วิธีการ Run สมการโครงสร้าง
ด้วย LISREL การ Run ด้วย Prelis System File และการหาความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นและ
สมการโครงสร้างกับการวิเคราะห์ตัวแปรแฝงกับการใช้ตามแนวคิดการวิจัยแบบผสม (Mixed
method) โดย รศ.ดร.โยธิน แสวงดี เป็นวิทยากรในการอบรม ครั้งนี้
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อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเรื่ อง
“การเขี ย นบทความวิ จั ย ทางสั ง คมศาสตร์ เ พื่ อ
การตี พิ ม พ์ ว ารสารระดั บ ชาติ ”
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนบทความวิจัยทางสังคมศาสตร์เพื่อการตีพิมพ์
วารสารระดับชาติ” (ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัย) จัดขึ้นในวันที่ 15 สิงหาคม 2558
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.  ณ ห้องสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร เพื่อให้บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียน
บทความวิจัยทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์: วิธีการเขียนงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ และ
เกณฑ์การพิจารณาคุณภาพวารสารวารสารระดับชาติ/นานาชาติ โดย รศ.ดร.โยธิน แสวงดี เป็น
วิทยากรในการอบรม ครั้งนี้  
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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.)

คณาจารย์ จ ากคณะวิ ท ยาการจั ด การ คณะเทคโนโลยี ก ารเกษตร คณะวิ ท ยาศาสตร์
และเทคโนโลยี คณะครุศาสตร์ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมอบรมการพัฒนาข้อเสนอ
การวิ จั ย ในโครงการคลิ นิ ก วิ จั ย เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง โจทย์ วิ จั ย ขอรั บ การสนั บ สนุ น จากส�ำนั ก งานคณะ
38 กรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจ�ำปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่ 26 - 29 สิงหาคม 2558                           
ณ โรแมนติค รีสอร์ท แอนด์ สปา อ�ำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับสถาบันวิจัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์   คณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์ในมหาวิทยาลัยมีการท�ำวิจัยเพิ่มมากขึ้น ท�ำให้เกิด
องค์ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น และสามารถน�ำไปใช้ประโยชน์กับท้องถิ่นได้
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อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร
เรื่ อง “การวิ จั ย กั บ การพั ฒ นาการเขี ย นโครงการ
นโยบายสาธารณะ”
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การวิจัยกับการพัฒนาการเขียนโครงการนโยบาย
สาธารณะ” ภายใต้โครงการการต่อยอดการสร้างเครือข่ายการด้านวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ สกลนครกั บ องค์ ก ารปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในจั ง หวั ด สกลนคร จั ด ขึ้ น ในวั น ที่ 27
กรกฎาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 17.30 น.  ณ ห้องประชุมดุสิตา ชั้น 2 โรงแรมภูพาน
เพลซ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสกลนคร
มีความรู้ความ เข้าใจในเรื่องการพัฒนางานวิจัย สู่การท�ำนโยบายสาธารณะ และการเขียน
โครงการวิจัยในการพัฒนางานวิจัย สู่การท�ำนโยบายสาธารณะ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ทศพล  สมพงษ์ เป็นวิทยากรในการอบรม ครั้งนี้
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เวทีนำ�เสนอผลงานวิจัย
ของนักศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุน
จาก มรสน.
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดเวทีน�ำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุนการท�ำวิจัยของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการวิจัยและงานสร้างสรรค์
ของนักศึกษา เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 ณ ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์ (อาคาร 13)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ซึ่งกิจกรรมในงานประกอบด้วย การน�ำเสนอผลงานแบบบรรยาย จ�ำนวน 8
เรื่อง และแบบโปสเตอร์จ�ำนวน 124 เรื่อง โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละสาขาวิชาเป็นผู้ตรวจประเมินเพื่อให้
รางวัล
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การนำ�เสนอแบบบรรยาย

รางวัลที่ 1  นายสุภศิษฏ์ แพงสอน สาขาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
งานวิจัยเรื่อง การศึกษาผลกระทบของขนาดก้อนสารต่อประสิทธิภาพการผันไฟฟ้าของโมดูลเทอร์โมอิเล็กทริก
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การนำ�เสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์      แบ่งออกเป็น  10 กลุ่ม
กลุ่มที่ 1 สาขาเกษตรศาสตร์
รางวัลที่ 1 นายฐาปกรณ์ สมัครการ
งานวิจัยเรื่อง การเลี้ยงปลาสวายในกระชังด้วยอัตราความหนาแน่นที่แตกต่างกัน
กลุ่มที่ ๒ สาขาเกษตรศาสตร์
รางวัลที่ 1 นายธีระเดช กุลสาร
งานวิจัยเรื่อง การใช้เนื้อหอยเชอรี่แทนอาหารโปรตีนในสูตรอาหารไก่กระทง
กลุ่มที่ 3 สาขาเกษตรศาสตร์
รางวัลที่ 1 นายอรัญ บุตรนา
งานวิจัยเรื่อง การปลูกมะเขือเทศเชอรี่ร่วมกับการเลี้ยงปลาดุกรัสเซีย ในระบบอะควาโปนิกส์เพื่อเสริมสร้าง
    ความมั่นคงทางด้านอาหารในครัวเรือน
กลุ่มที่ 4 สาขาเกษตรศาสตร์
รางวัลที่ 1 นางสาวทวีพร แสนสามารถ
งานวิจัยเรื่อง การคัดเลือก Bacillus sp ในล�ำไส้สัตว์น�้ำท้องถิ่นเพื่อพัฒนาเป็นโปรไบโอติกส์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำ
กลุ่มที่ 5 สาขาเทคโนโลยีการประมง
รางวัลที่ 1 นายตฤณชาติ กองสมบัติ
งานวิจัยเรื่อง การเลี้ยงปลาหมอไทยแปลงเพศร่วมกับการปลูกผักบุ้งจีนในระบบอะควาโปนิกส์เพื่อ
                เสริมสร้างความมัน่ คงทางด้านอาหารในครัวเรือน
กลุ่มที่ 6 สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
รางวัลที่ 1 นางสาวอรอนงค์ ใจน้อย
งานวิจัยเรื่อง ผลของน�้ำท่วมขังในระยะเจริญพันธุ์และผลผลิตของข้าวโพดหวาน
กลุ่มที่ 7 สาขาฟิสิกส์ ชีววิทยา
รางวัลที่ 1 นายตันติกร ทองแสง, นางสาวนิตยา ลาดบัวขาว
งานวิจัยเรื่อง การศึกษาองค์ประกอบของก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์
กลุ่มที่ 8 สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
รางวัลที่ 1 นางสาวนริตา อุค�ำ, นางสาวเอมฤดี วังคอาต,นางสาวทัศนีย์ กะนะหาวงค์
งานวิจัยเรื่อง การดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุในเขต ต�ำบลเจริญศิลป์ อ�ำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร
กลุ่มที่ 9 สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
รางวัลที่ 1 นางสาวพรพิมล พ่อศรีชา, นางสาวเมริน สินเนตร,นางสาวนพมาศ ศรีชมชื่น
งานวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์พฤติกรรมการป้องกันโรคมาลาเรียของประชาชนในเขตพื้นที่
    อ�ำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
กลุ่มที่ 10 สาขาการศึกษาพิเศษ พัฒนาชุมชน
รางวัลที่ 1 นางสาวฐิติพร ปัญญาวัน
งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ เรือ่ งจ�ำนวนนับและการบวกจ�ำนวนทีม่ ผี ลบวก
               ไม่เกิน 10 ส�ำหรับเด็กบกพร่องทางสติปัญญาโดยใช้สื่อแม่เหล็กช่วยสอน

รางวัล Popular Vote

นายอรัญ  บุตรนา
งานวิจัยเรื่อง การปลูกมะเขือเทศเชอรีร่ ว่ มกับการเลีย้ งปลาดุกรัสเซีย ในระบบอะควาโปนิกส์เพื่อเสริมสร้าง
               ความมั่นคงทางด้านอาหารในครัวเรือน
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งานประชุมวิชาการและน�ำเสนอผลงานวิจัย
ระดับนานาชาติ SNRU-IC 2015
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สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สกลนคร ร่ ว มกั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
อุดรธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดสกลนคร จัดการประชุมวิชาการและ
น�ำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ Sakon Nakhon Rajabhat University International       
Conference 2015 : SNRU-IC 2015 เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2558 ณ หอประชุม                          
มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
การประชุมวิชาการและน�ำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่
แลกเปลี่ยนผลงานวิจัยระดับนานาชาติ และเพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายงานวิจัยกับสถาบัน
การศึกษาและสถาบันวิจัยต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมไปถึงการน�ำไปตีพิมพ์เผย
แพร่ผลงานวิจัยในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ ซึ่งรูปแบบการประชุมฯ ประกอบด้วย การ
บรรยายของวิทยากรหลัก 4 ท่านได้แก่ รศ.ดร.อัทสุโกะ โคสุกะ จากมหาวิทยาลัยโอซากา                  
ประเทศญี่ปุน รศ.ดร.เสรี พงศ์พิศ จากสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ผศ.ดร.ยรรยงค์ อินทร์ม่วง               
จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และรองศาสตราจารย์ ดร.ทศวรรษ สีตะวัน จากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร การน�ำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบการบรรยาย ณ อาคาร 11 และอาคาร 14
และการน�ำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ของผู้ที่ร่วมการประชุม ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ
การจัดงานครั้งนี้ไดรับความสนใจและไดรับความรวมมืออยางดียิ่งจากผ ูบริหาร อาจารย  43
นักศึกษา นักวิชาการ นักวิจยั บุคคลทัว่ ไป และผูท้ สี่ นใจทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ กว่า 500 คน

Annual Report 2015

สถาบันวิจัยและพัฒนานำ�คณาจารย์ร่วมเสนอผลงานวิจัยใน
โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 3
(HERP CONGRESS III)

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าร่วมงานประชุมใหญ่
โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่   3 (HERP CONGRESS III) โดยสำ�นัก
44 บริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ     
ภายใต้สำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครและ
สถาบันอุดมศึกษาภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา 70 แห่ง จัดขึ้นระหว่าง
วันที่ 9 - 11 มีนาคม 2558 ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มีการเสนอผล
งานวิจัยในรูปแบบนิทรรศการงานวิจัย การบรรยายพิเศษการเสวนาทางวิชาการ การนำ�
เสนอผลงานวิจยั แบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ โดยมีผนู้ �ำ ผลงานวิจยั เข้าร่วมนำ�เสนอ
ดังนี้
1) อ.ศศิวรรณ ทัศนเอี่ยม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำ�เสนอเรื่อง
“กระบวนการเสริ ม สร้ า งต้ นทุ นชี วิ ต ของนั ก ศึ ก ษาโดยใช้ เทคนิ ค การประชุ ม ระดม
แนวคิดเพื่อสร้างอนาคตร่วมกัน”
2) อ.นนทวรรณ แสนไพร และ อ.หรรษา องคสิงห์ คณะครุศาสตร์ นำ�เสนอ
เรื่อง “การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร”
3) อ.อรรฆเดช อุปชัย จากคณะวิทยาการจัดการ นำ�เสนอเรื่อง “การจัดการ
เรียนรู้แบบรับใช้สังคมเพื่อพัฒนาทักษะความเป็นพลเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร”
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4) ดร.สุชาดา บุบผา และ อ.ภัทรดร จั้นวันดี จากคณะครุศาสตร์ เรื่อง “ชุมชน
การเรียนรู้วิชาชีพครู : การจัดการเรียนรู้และนวัตกรรมบนฐานไอทีซี ของนักศึกษา
45
วิชาชีพครูมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร”
5) ดร.สพสั นติ ์ เพชรคำ � จากคณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ เรื ่ อ ง
“ประวัติศาสตร์การขยายตัวเมืองในเขตเทศบาลสกลนคร พ.ศ. 2530-2557
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งานประชุ ม วิ ช าการ
ระดั บ นานาชาติ

     มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ร่วมกับ มหาวิทยาลัย ราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์
สั ง คมศาสตร์ วิ ศ วกรรมศาสตร์ แ ละพลั ง งาน ครั ้ ง ท่ ี 6 “The 6th International Science,
46 Social    Science, Engineering and Energy Conference : I-SEEC 2014” ระหว่างวันที่
17-19 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมประจักษ์ตราดีไซน์ จังหวัดอุดรธานี เพือ่ เป็นเวทนําเสนอบทความ
วิจยั ในระดับนานาชาติ ทีม่ มี าตรฐานให้แก่อาจารย์ นักวิจยั และนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาทัง้
ภายในและภายนอกประเทศ ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้นําผลงานเข้าร่วมนําเสนอ
10 ผลงาน โดย นํ า เสนอแบบบรรยาย 9 ผลงาน และ แบบโปสเตอร์ 1 ผลงาน ในโอกาสนี ้
รศ.ดร.ทศวรรษ สี ต ะวั น ได้ ร ั บ เกี ย รติ เป็ น Invited speaker โดยบรรยายในหั ว ข้ อ เรื ่ อ ง  
“Thermoelectric Technology Future at SNRU” ซึ่งได้รับความสนใจมีผู้เข้าร่วมรับฟังเป็น
จํานวนมาก
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งานประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ แ ละระดั บ นานาชาติ
“ราชภั ฏ วิ จั ย ครั้ ง ที่ 3”

ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นเจ้า
ภาพร่วม จัดประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 3” ภายใต้ชื่องาน         
“สหวิทยาการ งานวิจัยและนวัตกรรมอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน”
47
ระหว่างวันที่ 20-22 พฤษภาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  
ในโอกาสนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย รศ.ดร.ชนินทร์ วะสีนนท์ อธิการบดี เข้ารับ
รางวัลนักวิจัยดีเด่น ประเภท “ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน” และ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้รับการพิจารณาจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ให้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการเข้าร่วมน�ำผลงานวิจัย จัดนิทรรศการ ภายใต้แนวคิด
“ครามไทยความภูมิใจสู่สากล” จากนิทรรศการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 40 แห่งที่ร่วมจัดในงานนี้
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มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้รับรางวัล
Silver Award ในงาน
Thailand Research Expo 2015

48

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาการจัดการร่วมกับ สถาบันวิจยั และพัฒนา  ร่วมจัดนิทรรศการในงาน “การน�ำเสนอผลงาน
วิจยั แห่งชาติ ๒๕๕๘” (Thailand Research Expo 2015) ระหว่างวันที่ 16 - 21 สิงหาคม 2558
ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมเซนทาราแกรนด์ ราชประสงค์ กรุงเทพมหานคร
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สกลนครส่ ง ผลงานภายใต้ หั ว ข้ อ “งานวิ จั ย เพื่ อ การพั ฒ นาเกษตรและ
อุ ต สาหกรรมเกษตรแปรรู ป ” โดยน�ำเสนอผลงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ โคขุ น โพนยางค�ำ  “โคขุ น
สกลนคร มาตรฐานสู่ครัวฮาลาลโลก” ดังนี้
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“การประยุกต์ใช้ภมู ปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ เพือ่ พัฒนาศักยภาพการผลิตโคขุน
         ของสมาชิกสหกรณ์การเลีย้ ง”   
จากผลงานวิจยั ของ ผศ.เรืองฤทธิ์ หาญมนตรี และคณะ
“การถ่ายทอดเทคโนโลยีทเี่ หมาะสมเชิงบูรณาการต่อสรีรวิทยาการปรับตัว การทนทานต่อความ
         ร้อนและสมรรถภาพการผลิตโคพืน้ เมืองไทย ภายใต้สภาวะโลกร้อนในระดับชุมชน”
จากผลงานวิจยั ของ รศ.ดร.หาญชัย อัมภาผล และคณะ
“ศึกษาการปนเปื้อนของแบคทีเรียก่อโรคบางชนิดในโรงฆ่าช�ำแหละเนื้อโคและผลิตภัณฑ์
         ทีจ่ �ำหน่ายในเขตพืน้ ที่ อ�ำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร”
จากผลงานวิจยั ของ ผศ.เพิม่ ศักดิ์ ยีมนิ และคณะ
“การพัฒนากระบวนการเพือ่ การผลิตส้มเท้าวัวปลอดภัย”
จากผลงานวิจยั ของ อาจารย์อรุณ วงศ์จริ ฐั ติ และคณะ
“โครงสร้างการผลิต ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินของการเลีย้ งโคขุน จังหวัดสกลนคร”
จากผลงานวิจยั ของอาจารย์นราวุฒิ ระพันธ์ค�ำ และคณะ
“สภาพการรั บ รู ้ ข องผู ้ ป ระกอบการวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนหรื อ บุ ค คลทั่ ว ไปต่ อ ความรู ้
         ด้านมาตรฐานฮาลาล”
49
จากผลงานวิจยั ของ อาจารย์เมธาวี ยีมนิ และคณะ
นิทรรศการได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงานเป็นจ�ำนวนมาก ในการนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนครยังได้น�ำนิทรรศการดังกล่าวเข้าประกวด Thailand Research Expo Award 2015 และ
ได้รับการพิจารณาจากส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติให้ได้รับถ้วยรางวัล Silver Award
จาก ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย  ประธานกรรมการบริหารสภาวิจยั แห่งชาติ
พร้อมโล่และเงินรางวัล 15,000 บาท โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพิ่มศักดิ์ ยีมิน ผู้อ�ำนวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นตัวแทนเข้ารับถ้วยรางวัล เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา
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“43
International
Exhibition of Inventions of Geneva”
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ส�ำนั ก งานคณะกรรมการวิ จั ย แห่ ง ชาติ ไ ด้ พิ จ ารณาผลงานประดิ ษ ฐ์ คิ ด ค้ น เรื่ อ ง     
“อุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริกออกไซด์” (Thermoelectric Oxide Device) ของ รศ.ดร.ทศวรรษ
สีตะวัน เป็นผลงานที่มีคุณภาพ และเป็น 1 ในผลงานจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ที่ได้รับ
การคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของประเทศไทย เข้าร่วมประกวดและจัดแสดงผลงานในเวทีระดับ
นานาชาติ “43rd International Exhibition of Inventions of Geneva” ระหว่างวันที่ 15-19
เมษายน 2558 ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยผลงานดังกล่าวได้รับการพิจารณา
จากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้ได้รางวัล “เหรียญทองแดง” ประเภท Classe V : Protection of
the environment -Energy
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สถาบันวิจัยและพัฒนา ศึกษาดูงาน
มรภ.นครราชสีมา และ มรภ.พระนครศรีอยุธยา
         สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระบบและกระบวนการบริหารจัดการงานวิจัย งานวิจัยสถาบัน และงานสารสนเทศและเผยแพร่
งานวิจัย ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาราชภัฏนครราชสีมา และสถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในระหว่างวันที่ 11 - 12 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมีประเด็น
หรือข้อสังเกตในการบริหารงานในแต่ละฝ่าย ดังนี้
1. ข้อเสนอโครงการวิจัยได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจาก วช. และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมา
วิพากษ์และให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขก่อนนำ�ส่งไปขอรับทุนสนับสนุนการทำ�วิจัยจากแหล่ง
ทุนภายนอก
2. ทุนสนับสนุนการทำ�วิจัยสำ�หรับนักศึกษา ทางคณะจะเป็นผู้ดำ�เนินการบริหารจัดการทุน
3. การให้ทุนสนับสนุนการทำ�วิจัยแก่บุคลากรอย่างชัดเจน โดยแยกทุนสนับสนุนตาม
ประเภท ดังนี้ 1) ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน  2) ทุนพัฒนานักวิจัยใหม่  3) ทุนวิจัย 51
Routine to Research  4) ทุนวิจัยสร้างสรรค์และสิ่งประดิษฐ์  5) ทุนวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน  
6) ทุนอุดหนุนการวิจยั สำ�หรับบุคลากร (งบแผ่นดิน)  7) ทุนความเป็นเลิศด้านการวิจยั   เป็นต้น  ซึง่
ในแต่ละทุนจะมีการกำ�หนดวงเงินงบประมาณในการขอรับทุน
4. ข้อเสนอโครงการวิจัยจะส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกตรวจก่อนนำ�ส่งไปขอรับทุน
สนับสนุนการทำ�วิจัยจากแหล่งทุนภายนอก
5. การจัดอบรมให้ความรู้ด้านการวิจัยให้บุคลากร จะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1
นักวิจัยรุ่นใหม่  กลุ่มที่ 2 นักวิจัยรุ่นกลาง  กลุ่มที่ 3 นักวิจัยเชี่ยวชาญ เป็นต้น
6. มีการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติทุกปี โดยมีเครือข่ายในกลุ่มราชภัฏภาค
กลางร่วมจัดงาน มีการหมุนเวียนการเป็นเจ้าภาพ และการร่วมมือกันจัดประชุมวิชาการนานาชาติกับ
ประเทศญี่ปุ่นทุกปี
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วิ จั ย เพื่ อ ท้ องถิ่ น : Community Based Research

CBR-SNRU
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จากความร่วมมือ (MOU) ระหว่างส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อหนุนงานวิจัย ผลักดันให้เกิดงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น และเพื่อ
เป็นการพัฒนาระบบและกลไก ตลอดจนการส่งเสริม สนับสนุน และติดตามการด�ำเนินงาน
ของโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่น  ของนักวิจัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครและนักวิจัยท้อง
ถิ่น ให้สามารถใช้กระบวนการเรียนรู้จากงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นในการค้นหาปัญหาและแนวทาง
แก้ไขปัญหา ให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน
ท้องถิ่นอย่างแท้จริง สู่การพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน ภายใต้ความร่วมมือ ได้เกิดการ
พัฒนาโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่นขึ้น ทั้งหมด  6  โครงการ ดังนี้

Research and Development Institute
1) โครงการ “การพั ฒ นาระบบและกลไกการขั บ เคลื่ อ นงานวิ จั ย เพื่ อ ท้ อ งถิ่ น ใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร”
โดย ผศ.ดร.กาญจนา วงษ์สวัสดิ์ และคณะ
2) โครงการ “กระบวนการเพิ่มคุณค่าและมูลค่าผลิตภัณฑ์มะเขือเทศโดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชนบ้านนางอย ต�ำบลเต่างอย อ�ำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร”       
โดย อาจารย์ ดร.ปิยะจินต์ ปัทมดิลก และคณะ
3) โครงการ “กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับโดยการมีส่วน
ร่วมระหว่างชุมชนกับภาคีเครือข่ายในเขตบ้านนาอ่างและบ้านอ่างค�ำ ต�ำบลนาตาล อ�ำเภอเต่า
งอย จังหวัดสกลนคร”  
โดย อาจารย์ศศิวรรณ  ทัศนเอี่ยม และคณะ
4) โครงการ “รูปแบบการพัฒนาระบบการจัดสวัสดิการชุมชนของต�ำบลเต่างอย
อ�ำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร”
โดย อาจารย์อุทุมพร  หลอดโค และคณะ
5) โครงการ “การฟื้นฟูภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและ
53
ภาคีเครือข่ายต�ำบลนาตาล อ�ำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร”
โดย ผศ.ปกกสิณ ชาทิพฮด และคณะ
6) โครงการ “การบริหารจัดการน�้ำเพื่อการเกษตรที่เหมาะสมกับพืชฤดูแล้งโดยการมี
ส่วนร่วมของเกษตรกรและภาคีเครือข่ายในเขตพื้นที่ชลประทานอ่างเก็บน�้ำห้วยค้อ ต�ำบลเต่า
งอย อ�ำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร”
โดย อาจารย์ปทุมทิพย์  ม่านโคกสูง และคณะ
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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. 2558
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Research and Development Institute

งานวิจัยสถาบัน
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ศูนย์คราม

ศูนย์คราม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดทำ�โครงการศูนย์คราม
และแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาคราม โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อจัดตั้งศูนย์ครามและแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาคราม
ซึง่ ในการจัดตัง้ นีส้ ถาบันวิจยั และพัฒนา ได้มกี ารประชุม
เพื่อหารือคณะกรรมการประจำ�ศูนย์ครามและแนวทาง
การดำ�เนินงานของศูนย์คราม โดยคณะกรรมการที่ได้
รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งมาจาก คณาจารย์ภายใน
ที่มีความเชี่ยวชาญด้านคราม และจากผู้ทรงคุณวุฒิ
58 ภายนอกที่มีความรู้และประสบการณ์จากการเป็นผู้
ผลิ ต โดยตรงและแนวทางการดำ � เนิ นงานของศู น ย์
ครามเน้นเป้าหมายการพัฒนาตั้งแต่กระบวนการต้นนํ้า
กลางนํ้า และปลายนํ้า

Research and Development Institute

Kram Center
Kram Centre

Sakon Nakhon Rajabhat University
โดยจะนำ�เอาความองค์ความรู้ทางวิชาการแบบพหุศาสตร์สู่การวิจัย เพื่อต่อยอดบริการ
วิชาการในอนาคต นอกจากนั้นศูนย์ครามยังได้จัดทำ�ฐานข้อมูลการวิจัยและกลุ่มผู้ผลิตผ้า
ย้อมครามในจังหวัดสกลนคร เพื่อจะได้เป็นฐานข้อมูลในการสืบค้นกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบ
การด้านผ้าย้อมครามในเขตจังหวัดสกลนคร ซึ่งจะใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการตัดสินใจ
ของผู้บริหารหรือนักลงทุนต่าง ๆ ที่จะร่วมมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมครามในอนาคต
ต่อไป และศูนย์ครามยังมีการบริการวิชาการทั้งภายในและภายนอก เช่น การเข้าร่วม
จัดนิทรรศการราชภัฏวิจัยแห่งชาติครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การเข้าร่วมจัดนิทรรศการ คุณคราม มูลค่า คุณค่า เลอค่ากับ
การพัฒนาที่ยั่งยืน เข้าร่วมจัดนิทรรศการเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย ซึ่งศูนย์
ครามได้นำ�เอาผลงานวิจัยของนักวิจัยครามไปจัดแสดงพร้อมกับสาธิตการมัดย้อมครามและ
ร่วมจัดกิจกรรมอื่นๆ อีกหลายครั้ง นอกจากนี้ยังได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การมัดย้อม 59
ครามธรรมชาติ” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีชื่อเสียงของวงการย้อมครามมาให้ความ
รู้ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครที่สนใจ ซึ่งจากผลการดำ�เนินงาน พบว่า มี
ผู้ให้ความสนใจเป็นจำ�นวนมากและต้องการให้มีกิจกรรมในลักษณะนี้บ่อยๆ จากกระแสความ
ต้องการดังกล่าว ศูนย์ครามจึงได้มีการจัดทำ�แผนการดำ�เนินงานประจำ�ปีงบประมาณ 2559
ที่เน้นกิจกรรมเชิงปฏิบัติการด้านผ้าย้อมครามให้มากขึ้น
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Center of Excellence on Alternative Energy
หน่วยปฏิบัติการวิจัยการจำ�ลอง
Simulation Reserch Laboratory

60

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

Research and Development Institute

อนุสิทธิบัตร
(Petty Patent)

อุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริกออกไซด์
Oxide Thermoelectric Device
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เตาเผาไฟฟ้าสำ�หรับเผาผลึกสารประกอบเซรามิก
Electric Fernance for Sintering Ceramic Compound
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คณะผู้จัดทำ�
ที่ปรึกษา
ผศ.ดร.กาญจนา  วงษ์สวัสดิ์
ผศ.เพิ่มศักดิ์ ยีมิน
รวบรวมข้อมูล
พัทธนันท์
ชมภูนุช
ศักดิ์ดา
แสนสุพรรณ
แสนสุรีย์
เชื้อวังคำ�
อัสฉรา
นามไธสง
วิภาวรรณ
ใหญ่สมบูรณ์
ภัณฑิรา
สีนวลแล
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นิพาพร
หูตาชัย
ทับทิม
สมปอง
พิศมัย
ยศตะโคตร
พิสูจน์อักษร		
ศักดิ์ดา
วิภาวรรณ  
แหล่งข้อมูล
ภาพประกอบ
ออกแบบและจัดทำ�

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ
ผู้อำ�นวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
นักวิจัย
นักวิจัย
นักวิจัย
นักวิจัย
นักวิจัย
นักวิจัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
แสนสุพรรณ
ใหญ่สมบูรณ์

สถาบันวิจัยและพัฒนา
งานสารสนเทศและเผยแพร่งานวิจัย
สุภาวดี สุวรรณเทน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
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