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บทสรุปผู้บริหาร
สารจากผู้บริหาร
ภาพรวมสถาบันวิจัยและพัฒนา
บุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนา
พันธกิจที่ 1 : ส่งเสริมสนับสนุนการทำ�วิจัยและ
การบริการวิชาการ
พันธกิจที่ 2 : พัฒนาเครือข่ายงานวิจัยและการบริการวิชาการ
ระดับท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ
พันธกิจที่ 3 : สนับสนุนและเผยแพร่ผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ
พันธกิจที่ 4 : บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ให้มีคุณภาพ
ศูนย์คราม
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก
ผู้จัดทำ�

บทสรุปผู้บริหาร

Executive Summary

สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลือ่ นและ
ผลักดันการพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยให้เกิดความเข้มแข็ง และนำ�องค์ความรู้ไปสู่การยกระดับ
การศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักวิถีพอเพียง ดั่งปณิธาน “ราชภัฏ”
โดยในปีงบประมาณ 2560 ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ดำ�เนินงานตามพันธกิจ ดังนี้
การส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การทำ � วิ จั ย และ
การบริการวิชาการได้รับเงินทุนสนับสนุนการวิจัย
จำ�นวน 352 โครงการ งบประมาณ 21,657,050 บาท
เพิ่มจากปีงบประมาณ 2559 คิดเป็นร้อยละ 11.28
มีผลงานประเมินโครงการทั้งหน่วยงานภายในและ
ภายนอก จำ�นวน 10 เรอ่ื ง งบประมาณ 233,500 บาท
และ งานบริการวิชาการ จำ�นวน 9 เรื่อง มีทุน
สนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัยและงานสร้างสรรค์
705,704 บาท โดยมีผลงานวิจัยตีพมิ พ์ในวารสาร
วิชาการทั้งในและต่างประเทศ จำ�นวน 32 เรื่อง
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่นำ�เสนอในเวทีระดับชาติ
และนานาชาติ 31 เรอ่ื ง พร้อมทั้งยังมีการจัดอบรม
เชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านการวิจัย
ให้กับอาจารย์ นักวิจัยและนักศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการใช้
สถิตเิ พอ่ื การวิจยั เทคนิคการเขียนข้อเสนอการวิจยั
ให้โดนใจแหล่งทุน การประดิษฐและประยุกต์ใช้อุปกรณ์

เทอร์โมอิเล็กทริกและการจัดเวทีนำ�เสนอผลงานวิจัย
ของนักศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร
ในด้านการพัฒนาเครือข่ายงานวิจัยและ
การบริการวิชาการระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และ
นานาชาติ นั้น มีกิจกรรมงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
โครงการสนับสนุนการพัฒนาศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่นอีสานตอนบน จำ�นวน 9 โครงการ พร้อม
รั บ เชิ ญ บรรยายพิ เศษด้ า นคอมพิ ว เตอร์ จำ � ลอง
และอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารด้ า นเทอร์ โ มอิ เ ล็ ก ทริ ก
ณ Institut Teknologi Sepuluh Nopember
เมอื งสุรบายา ประเทศอินโดนีเซีย
ส่วนการสนับสนุนและเผยแพร่ผลงานวิจยั
และงานสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ มีการ
สนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัยของบุคลากร ในงาน
มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 โดยนำ�ผล

งานวิจัยเพื่อสังคม “CBR พลังปัญญาของ
แผ่นดิน” จากระบบการดำ�เนินงานสู่นวัตกรรม
วิจัยเพื่อ ท้องถิ่น 4.0 เข้าร่วมนำ�เสนอ ซึ่งได้รับ
ถ้วยรางวัล Gold Award จากพลเอกประยุทธ์
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และเงินรางวัล
25,000 บาท นอกจากนี้ยังมีการเผยแพร่งาน
วิจัยเวทีต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ พร้อมได้
รับรางวัลมากมาย ได้แก่ นิทรรศการจัดการ
ความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรอ่ื ง การ
พัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อท้องถิ่น งานราชภัฏวิจัย
ครั้งที่ 4 งาน Herp Congress V งานวิจยั เพื่อ
ยุทธศาสตร์พื้นที่ งานตลาดนัดเปิดโลกผลงาน
วิจยั และนวัตกรรม“วิจัยขายได้” และ งาน Seoul
international Invention Fair 2016
ผลการประเมิ นการประกั นคุ ณ ภาพ
การศึกษา ประจำ�ปีการศึกษา 2559 สถาบันวิจยั
และพัฒนาได้รบั การประเมนิ โดยกรรมการภายนอก
คะแนน 4.79 ระดับดีมาก นอกจากนี้ยังมีการ
เผยแพร่งานวิจัยสู่สังคม อาทิ วารสาร SNRU
Journal of Science and Technology วารสาร
Journal of materials science and applied
energy ที่ได้รับการประเมินผลคุณภาพ จากศูนย์
ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ให้เป็นวารสารที่
อยู่ในกลุ่ม 1 รวมไปถึงระบบสารสนเทศ ต่าง ๆ

ที่พร้อมให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูล เช่น เว็บไซต์ สถาบัน
วิจยั และพัฒนา ระบบเผยแพร่งานวิจยั (Research
Information System : RIS) ระบบบริหารจัดการ
งานวิจยั (Department Research Management
System DRMS) ด้วยช่องทางการเข้าถึงข้อมูล
ผ่าน QR CODE นอกจากนี้ ยังมีศนู ย์เฉพาะ
ทาง ที่อยู่ภายใต้การกำ�กับดูแลของสถาบันวิจัย
และพัฒนา ได้แก่ ศูนย์คราม และศูนย์ความเปน็
เลิศด้านพลังงานทางเลือก เพอ่ื ผลักดันการ
พัฒนางานวิจัยอย่างมีทิศทางเน้นการสร้ า ง
องค์ความรู้ที่เป็นอัตลักษณ์ และนำ�ผลการวิจัย
ไปใช้เพื่อกำ�หนดนโยบายในการพัฒนาประเทศ
จากผลการดำ�เนินงานดังกล่าวแสดง
ให้เห็นว่าการปฏิบัติงานตามพันธกิจกิจที่สำ�คัญ
ของสถาบันวิจัยและพัฒนาบรรลุตามเป้าหมาย
ที่วางไว้ และมีแผนการดำ�เนินงานอย่างต่อเนื่อง
เพื่อผลักดันให้มหาวิทยาลัยมีทั้งผลงานด้าน
การวิจัยและคุณภาพผลงานวิจัย พร้อมทั้ง
ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
การส่งเสริมการจดทะเบียนเพื่อคุ้มครองสิทธิ
เพิ่มขึ้นตลอดจนใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทาง
ปัญญาต่อยอดเชิงพาณิชย์ต่อไป

สารจากผู้อำ�นวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครยึดมั่นอุดมการณ์และปณิธานของ “ราชภัฏ” ต่อภารกิจการ
เป็นหน่วยงานจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนในชาติรวมทัง้ สร้างสรรค์งานวิจยั และนวัตกรรม พัฒนาองค์
ความรูแ้ ละถ่ายทอดสู่การพัฒนาท้องถิ่นให้สามารถพึ่งพาตนเองและสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีตามวิถีพอเพียง
ก่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
สถาบันวิจัยและพัฒนาในฐานะหน่วยงานสนับสนุนวิชาการด้าน
การวิจยั จึงมุง่ มัน่ เปน็ หน่วยงานผลิตภาพทางการวิจยั ทีม่ จี ดุ เดน่ ดำ�เนนิ งาน
ส่งเสริมสนับสนุนการวิจยั การพัฒนาคุณภาพงานวิจยั การบริการวิชาการ
โดยใช้งานวิจยั เปน็ ฐาน ตลอดจนการพัฒนาข้อมูลด้านต่าง ๆ เพอ่ื สนับสนุน
การบริหารของมหาวิทยาลัย เน้นผสมผสานองค์ความรู้ในมหาวิทยาลัย
ที่มีความแตกต่างอย่างมีเอกลักษณ์ เพื่อหลอมรวมเป็นองค์ความรู้ใหม่
ต่อการพัฒนานวัตกรรม รวมทัง้ แสวงหาเครือข่ายความร่วมมือทัง้ ภาครัฐ
และเอกชน ทั้งในประเทศและนานาชาติ ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถของ
ประเทศท่ามกลางข้อจำ�กัดหลายด้าน นำ�ไปสู่การแก้ปัญหาของประเทศทั้งที่
เกิดในปัจจุบันและจะมาถึงในอนาคตได้อย่างเหมาะสมและมีคุณค่า
ในรอบปีทผ่ี า่ นมา สถาบันวิจยั และพัฒนาดำ�เนนิ การพัฒนาระบบ
และกลไกการขับเคลือ่ นกระบวนการวิจยั เพอ่ื ท้องถิน่ ของมหาวิทยาลัยก่อเกิด
เป็น “CBR: นวัตกรรมการวิจัยเพื่อท้องถิ่น 4.0” และได้รับรางวัล Gold
Award จากการนำ�เสนอผลงานวิจัยด้านสังคมในงานมหกรรมงานวิจัย
แห่งชาติ 2560 นอกจากนัน้ ได้ด�ำ เนนิ งานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ร่วมกับกลุม่ จังหวัดเพอ่ื พัฒนาและเพม่ิ ศักยภาพการใช้สคี รามและสีธรรมชาติ
สูค่ วามเปน็ ศูนย์กลางอาเซยี น รวมทัง้ ได้พฒ
ั นาระบบฐานข้อมูลเพอ่ื การบริหาร
การวิจยั เชน่ ระบบ DRMS และ RIS ยิง่ ไปกว่านัน้ ศูนย์ความเปน็ เลิศด้านพลังงาน
ทางเลือกได้นำ�ความรู้และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยไปสร้างผลิตภัณฑ์
ต่อยอดสูเ่ ชงิ พาณิชย์ ซึง่ จะสร้างรายได้ให้แก่มหาวิทยาลัยในอนาคต ผลการ
ดำ�เนนิ งานโดยสรุปสอดคล้องตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา เพอ่ื
บ่งชีว้ า่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 4.0 มีทมี วิจยั ทีม่ ศี กั ยภาพและสมรรถนะ
สามารถนำ�ผลิตภาพทีห่ ลากหลายสูก่ ารยอมรับของสังคม ประเทศ และนานาชาติ
ขอขอบคุณผู้บริหารและบุคลากรทุกส่วนราชการที่ได้อนุเคราะห์
ข้อมูลจัดทำ�รายงานฉบับนี้ เพื่อเป็นข้อมูลการวางแผนและกำ�หนดนโยบาย
ด้านการวิจัยแก่ผู้บริหาร รวมทั้งเผยแพร่ผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ เกิดการ
ถ่ายทอดนำ�ไปใช้ประโยชน์สกู่ ารพัฒนาท้องถิน่ ชุมชน สังคมและประเทศต่อไป
อาจารย์ ดร.มาลี ศรีพรหม
ผู้อำ�นวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
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Overview
Of RDI
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1

ปรัชญา
วิจัยและบริการวิชาการก้าวหน้า
พัฒนาบุคลากรและท้องถิ่น

1

1

วิสัยทัศน์
พันธกิจ

สร้างสังคมความรู้ สู่สังคมปัญญา
ด้วยการวิจัยและนวัตกรรม

1. ส่งเสริมสนับสนุนการทำ�วิจัยและ
การบริการวิชาการ
2. พัฒนาเครือข่ายงานวิจัยและ
การบริการวิชาการ ระดับท้องถิ่น
ระดับชาติและนานาชาติ
3. สนับสนุนและเผยแพร่ผลงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ระดับชาติ
และนานาชาติ
4. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ให้มีคุณภาพ

รายงานประจำ�ปี
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1

1

Philosophy
Vision

Advance researches and
academic services as well as
local development of human
resources

Creating a Knowledge Society towards
Smart Society through Researches and Innovations
1

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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ยุทธศาสตร์การวิจัย

Strategies of Research

ประเด็นยุทธศาสตร์
1. การส่งเสริมการวิจัยการบริการวิชาการ
และงานสร้างสรรค์ที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และประเทศ
2. การสร้างเครือข่ายงานวิจัยการบริการ
วิชาการและงานสร้างสรรค์ทั้งระดับท้องถิ่น
ระดับชาติและนานาชาติ

3. การให้บริการวิชาการและเผยแพร่งานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ เพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของท้องถิ่น
4. การพัฒนาคุณภาพและระบบประกัน
คุณภาพของงานวิจัยและบริการวิชาการ
5. การบริหารจัดการที่ดีและมีคุณภาพ
ตามหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์
1. พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยการบริการ
วิชาการให้กับบุคลากร
2. สนับสนุนการวิจัยและการบริการวิชาการ
ในลักษณะเครือข่ายเพื่อพัฒนาสังคม
1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย
การบริการวิชาการและงานสร้างสรรค์กับ
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาค
ประชาสังคมและระดับนานาชาติ
2. สนับสนุนการวิจัยการบริการวิชาการและ
งานสร้างสรรค์ในลักษณะการพัฒนา
เครือข่ายและพัฒนาสังคม
1. ส่งเสริมการให้บริการวิชาการ งานวิจัย
และงานสร้างสรรค์
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงาน
วิจัยและงานสร้างสรรค์
1. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้และ
การบริหารความเสี่ยง
3. ส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
4. พัฒนาระบบการติดตามการดำ�เนินงาน
ให้ชัดเจน
5. พัฒนาศักยภาพบุคลากร
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แผนที่ยุทธศาสตร์
Strategy Map

มิติการพัฒนา
องค์กร

มิติประสิทธิภาพของ
การปฏิบัติราชการ

มิติด้านคุณภาพ

มิติประสิทธิผล
ตามยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์ : สร้างสังคมความรู้ สู่สังคมปัญญา ด้วยการวิจัยและนวัตกรรม

มีแหล่งทุนสนับสนุน
การวิจัยเพิ่มขึ้น

การบริหารจัดการ
งานวิจัย
งานบริการวิชาการ
งานสร้างสรรค์
ที่มีคุณภาพ

มีการให้บริการวิชาการที่สอดคล้อง
กับความต้องการของท้องถิ่น

การเผยแพร่และการนำ�
องค์ความรู้จากงานวิจัย
ไปใช้ประโยชน์

บุคลากรมีขีดความสามารถ
สูงขึ้น และปฏิบัติงานได้
อย่างมืออาชีพ

พัฒนาขีดความสามารถของ
บุคลากรของสถาบันให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพได้อย่างดี

งานวิจัยและงานสร้างสรรค์
มีคุณภาพ และสอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชนและ
สามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้

บุคลากรมี
ประสบการณ์
ในการทำ�วิจัยเพิ่มขึ้น

พัฒนาขีดความสามารถของ
บุคลากรของสถาบันให้ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพได้อย่างดี

มีระบบกลไกในการบริหาร
งานอย่างมีคุณภาพ

การประกันคุณภาพการศึกษา
ผ่านการรับรองมาตรฐาน

รายงานประจำ�ปี

Annual Report 2017 15

บุสถาบัคลากร
นวิจยั และพัฒนา
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บุคลากร

Personnel

จำ�นวนผูบ้ ริหารและบุคลากร จำ�แนกตามสายงาน

ผู้บริหาร
งานบริหารจัดการงานวิจัย
งานวิจัยและบริการวิชาการ

งานบริหารทั่วไป
งานสารสนเทศและเผยแพร่งานวิจัย
ศูนย์คราม
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก

จำ�นวนบุคลากร จำ�แนกตามวุฒกิ ารศึกษา
6

9

ปริญญาโท (60%)
ปริญญาตรี (40%)

รายงานประจำ�ปี
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ผู้บริหาร

Executives
ดร.มาลี ศรีพรหม
Dr.Malee Sriprom
ตำ�แหน่ง : ผู้อำ�นวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์ : 08-7802-7679
E-mail : scms@snru.ac.th

ดร.สุธาสินี คุปตะบุตร
Dr.Suthasinee Kuptabut
ตำ�แหน่ง : รองผู้อำ�นวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์ : 08-9484-4132
E-mail : suthasinee@snru.ac.th

ดร.วิจิตรา สุจริต
Dr.Wichidtra Sudjarid
ตำ�แหน่ง : รองผู้อำ�นวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์ : 08-4128-4421
E-mail : wichidtra.s@snru.ac.th

อาจารย์ลฎาภา ศรีพสุดา
Ms. Ladapa Sripasuda
ตำ�แหน่ง : รองผู้อำ�นวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์ : 08-5924-4994
E-mail : ladapa@snru.ac.th

RDI-SNRU TEAM
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งานบริ
หารทั่วไป
Research Affairs
นิพาพร หูตาชัย
Nipaporn Hutachai
ตำ�แหน่ง : หัวหน้างานบริหารทั่วไป
โทรศัพท์ : 06-5306-8218
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 : thupthim@snru.ac.th

งานบริ
หารการวิจัย
Research Management
วิภาวรรณ ใหญ่สมบูรณ์
Wipawan Yaisomboon
ตำ�แหน่ง : หัวหน้างานบริหารการวิจัย
โทรศัพท์ : 08-9418-4612
E-mail : wipawan.kku@gmail.com

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

งานวิ
จัยและบริการวิชาการ
Research and Academic Services
แสนสุรีย์ เชื้อวังคำ�
Saensuree Chuewangkham
ตำ�แหน่ง : หัวหน้างานวิจัยและบริการวิชาการ
โทรศัพท์ : 08-1055-8634
E-mail : saensuree.c@hotmail.com

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

Research and Development Institute
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งานสารสนเทศและเผยแพร่งานวิจัย
Research Technology

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

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก
Center of Excellence on Alternative Energy

รศ.ดร.ทศวรรษ สีตะวัน
Assoc. Prof. Dr.Tosawat Seetawan
ตำ�แหน่ง : หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก
โทรศัพท์ : 09-5542-2995
E-mail : tseetawan@yahoo.com

ธีรวุฒิ สำ�เภา
Teerawut Sumphao
ตำ�แหน่ง : รองหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก
โทรศัพท์ : 09-3392-4390
E-mail : kenig32@gmail.com

รายงานประจำ�ปี
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ครรชิต สิงห์สุข
Kunchit Singsoog
ตำ�แหน่ง : นักวิจัย
โทรศัพท์ : 09-9474-4053
E-mail :Kunchitsingsoog@yahoo.com

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

จักรกฤษ กองพิมาย
Jukkrit Kongpimind
ตำ�แหน่ง : นักวิจัย
โทรศัพท์ : 09-7179-6445
E-mail : J.kongphimai@gmail.com

เพียงจรัส รัตนทองสุข
Piangjaras Ratanatongsuk
ตำ�แหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
โทรศัพท์ : 09-3526-5590
E-mail :piangjaras-puy@outlook.com

- หน่วยสารบรรณ
- หน่วยนโยบายและแผน
- หน่วยงบประมาณ
- หน่วยประกันคุณภาพ
- หน่วยการเงินและพัสดุ
- หน่วยบุคลากรและสวัสดิการ
- หน่วยประชาสัมพันธ์
- หน่วยเลขานุการและการประชุม

งานบริหารทั่วไป

- หน่วยสนับสนุนทุนวิจัย
> ทุนภายใน
> ทุนภายนอก
> ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
- หน่วยติดตามและประเมินผลงานวิจัย
- หน่วยจริยธรรมในมนุษย์
- หน่วยสนับสนุนพัฒนานักวิจัย
- หน่วยส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือด้านการวิจัย
- หน่วยการจัดระบบวิจัย

งานบริหารการวิจัย

Structure of Management

- หน่วยวิจัยสถาบัน
- หน่วยวิจัยเพื่อท้องถิ่น
- หน่วยบริการวิชาการแก่สังคม
> บริการวิชาการเชิงพื้นที่
> ประเมินโครงการ
- หน่วยวิจัยเฉพาะทาง
- หน่วยศูนย์หนองหารศึกษา
- หน่วยศูนย์คราม

งานวิจัย
และบริการวิชาการ

หัวหน้าสำ�นักงานผู้อำ�นวยการ

- หน่วยพัฒนาเว็บไซด์และ
ระบบฐานข้อมูล
- หน่วยประชุมทางวิชาการ
และนำ�เสนอผลการวิจัย
- หน่วยผลิตสื่อ วารสาร และจุลสาร
- หน่วยสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ
- หน่วยทะเบียนและทรัพย์สินทางปัญญา

งานสารสนเทศและ
เผยแพร่งานวิจัย

รองผู้อำ�นวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ผู้อำ�นวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

โครงสร้างการแบ่งส่วนงาน

- หน่วยสารบรรณ
- หน่วยสารสนเทศ
- หน่วยอาคารสถานที่
- หน่วยปฏิบัติการวิจัยเทอร์โมอิเล็กทริก
- หน่วยปฎิบัติการวิจัยพิโซอิเล็กทริก
- หน่วยปฎิบัติการวิจัยฟิล์มบาง
- หน่วยปฏิบัติการวิจัยแสง
- หน่วยปฏิบัติการวิจัยพลังงานชีวมวล
- หน่วยปฏิบัติการวิจัยจำ�ลอง
- หน่วยปฏิบัติการวิจัยแบตเตอรี่

งานศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก
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พันธกิจ

ส่งเสริมสนับสนุนการทำ�วิจยั
และบริการวิชาการ
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โครงการวิ
จัย
Research Projects
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้จัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัย จำ�นวน 352 โครงการ
รวมเป็นงบประมาณ 21,657,050 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
สรุปข้อมูลทุนสนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
จากแหล่งทุนต่าง ๆ ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แหล่งทุน
แหล่งทุนภายใน
ทุนวิจัยที่ได้รับจากงบประมาณเงินรายได้
ทุนสนับสนุนการวิจัยสําหรับบุคลากร
ทุนสนับสนุนการวิจัยสําหรับนักศึกษา
ทุนสนับสนุนการพัฒนางานประจําสู่งานวิจัย (Routine to Research)
สําหรับบุคลากรสายสนับสนุน
ทุนสนับสนุนการทําวิจัยในชั้นเรียน สําหรับบุคลากรสายวิชาการ
ทุนวิจัยที่ได้รับทุนจากงบประมาณแผ่นดิน
ทุนสนับสนุนการวิจัยสําหรับบุคลากร
ทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นสําหรับบุคลากร
แหล่งทุนภายนอก
ทุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชมชนฐานราก
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ทุนมุ่งเป้า
รวมทั้งสิ้น

จำ�นวน

งบประมาณ

296
86
133
35

3,945,250
2,791,000
594,250
350,000

42
52
45
7
4
1

210,000
15,605,900
14,905,900
700,000
2,105,900
130,000

3
352

1,975,900
21,657,050
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ข้อมูลทุนสนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
จากแหล่งทุนภายในและภายนอก

ประเภททุน

ทุนภายนอก
ทุนภายใน

ทุนสนับสนุนการวิจัยสำ�หรับบุคลากร
ทุนสนับสนุนการวิจัยสำ�หรับนักศึกษา
ทุนสนับสนุนการพัฒนางานประจำ�สู่งานวิจัย
ทุนสนับสนุนการทำ�วิจัยในชั้นเรียน
ทุนวิจยั งบประมาณแผ่นดิน
งานวิจยั เพอ่ื พัฒนาชุมชนท้องถิน่
ทุนวิจยั จากแหล่งทุนภายนอก
จำ�นวน
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ทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจากแหล่งทุนภายใน
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายใน ประจำ�ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 จำ�นวน 352 โครงการ เป็นเงินจำ�นวน 21,657,050 บาท ดังนี้

ทุนสนันสนุนการวิจัย จากงบประมาณเงินรายได้
17 โครงการ รวมเงนิ 542,000 บาท
16 โครงการ รวมเงนิ 511,000 บาท
8 โครงการ รวมเงนิ 263,000 บาท

ทุนสนับสนุนการวิจัยสำ�หรับบุคลากร
สายวิชาการ จำ�นวน 86 โครงการ เป็นเงิน
จำ�นวน 2,791,000 บาท

17 โครงการ รวมเงนิ 544,000 บาท
12 โครงการ รวมเงนิ 401,000 บาท
12 โครงการ รวมเงนิ 406,000 บาท
4 โครงการ รวมเงนิ 124,000 บาท

54 โครงการ รวมเงนิ 207,500 บาท
29 โครงการ รวมเงนิ 147,250 บาท
47 โครงการ รวมเงนิ 228,750 บาท
3 โครงการ รวมเงนิ 10,750 บาท

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
สถาบันวิจยั และพัฒนา

ทุนสนับสนุนการวิจัยสำ�หรับนักศึกษา
จำ�นวน 133 โครงการ เป็นเงินจำ�นวน
594,250 บาท
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
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4 โครงการ รวมเงนิ 40,000 บาท
5 โครงการ รวมเงนิ 50,000 บาท
3 โครงการ รวมเงนิ 30,000 บาท
1 โครงการ รวมเงนิ 10,000 บาท
3 โครงการ รวมเงนิ 30,000 บาท
1 โครงการ รวมเงนิ 10,000 บาท
10 โครงการ รวมเงนิ 100,000 บาท
5 โครงการ รวมเงนิ 50,000 บาท
1 โครงการ รวมเงนิ 10,000 บาท
1 โครงการ รวมเงนิ 10,000 บาท
1 โครงการ รวมเงนิ 10,000 บาท

14 โครงการ รวมเงนิ 70,000 บาท
1 โครงการ รวมเงนิ 5,000 บาท
9 โครงการ รวมเงนิ 45,000 บาท
9 โครงการ รวมเงนิ 45,000 บาท
6 โครงการ รวมเงนิ 30,000 บาท
3 โครงการ รวมเงนิ 15,000 บาท

ทุนสนับสนุนการพัฒนางานประจำ�สู่งานวิจัย
สำ�หรับบุคลากรสายสนับสนุน จำ�นวน 35 โครงการ
เป็นเงินจำ�นวน 350,000 บาท
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
สำ�นักงานอธิการบดี
สำ�นักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยี น
สถาบันวิจยั และพัฒนา
สถาบันภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม
สำ�นักงานบัณฑิตวิทยาลัย

ทุนสนับสนุนการทำ�วิจัยในชั้นเรียน
สำ�หรับบุคลากรสายวิชาการ
จำ�นวน 42 โครงการ เป็นเงินจำ�นวน
210,000 บาท
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
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ทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นสำ�หรับบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ทุนสนับสนุนการวิจัย จากงบประมาณแผ่นดิน จำ�นวน 45 โครงการ
เป็นเงินจำ�นวน 14,905,900 บาท

15 โครงการ รวมเงนิ 7,189,043 บาท
8 โครงการ รวมเงนิ 2,560,840 บาท

หน่วยงาน

7 โครงการ รวมเงนิ 1,490,240 บาท
9 โครงการ รวมเงนิ 1,445,960 บาท
4 โครงการ รวมเงนิ 958,217 บาท
1 โครงการ รวมเงนิ 400,000 บาท
1 โครงการ รวมเงนิ 861,600 บาท

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
สถาบันวิจยั และพัฒนา
ร้อยละ

ทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นสำ�หรับบุคลากร

1 โครงการ รวมเงนิ 100,000 บาท

2 โครงการ รวมเงนิ 200,000 บาท

ทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนา
ชุมชนและท้องถิ่นสำ�หรับบุคลากร
จำ�นวน 7 โครงการ เป็นเงิน
จำ�นวน 700,00 บาท

1 โครงการ รวมเงนิ 100,000 บาท

2 โครงการ รวมเงนิ 200,000 บาท
1 โครงการ รวมเงนิ 100,000 บาท

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
สถาบันวิจยั และพัฒนา

รายงานประจำ�ปี

Annual Report 2017 29

ทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจากแหล่งทุนภายนอก
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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. 2560 จำ�นวน 4 ทุน เป็นเงินจำ�นวน 2,105,900 บาท ดังนี้
ทุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี
สู่ชุมชนฐานรากสำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
จำ�นวน 1 โครงการ เป็นเงิน 130,000 บาท
ทุนวิจัยมุ่งเป้า จำ�นวน 3 โครงการ
เป็นเงิน 1,975,900 บาท
โครงการ

ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ

สังกัด

งบประมาณ

ทุนโครงการวิจยั และนวัตกรรมเพือ่ ถ่ายทอดเทคโนโลยีสชู่ มุ ชนฐานรากสำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
แนวทางในการสร้างมูลค่าเพม่ิ
ผลิตภัณฑ์ปลาร้าของหมูบ่ า้ น
หนองหาร จังหวัดสกลนคร
เพอ่ื ส่งเสริมการท่องเทย่ี วโดยชุมชน
ทุนมุง่ เป้า
กลยุทธ์การจัดการอาหารหยาบ
เชิงบูรณาการเพื่อเพิ่มประสิทธิผล
การผลิตโคนมจังหวัดสกลนคร
อย่างยั่งยืน
ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการ
ทำ�มาตรฐานฟาร์มโคนมของ
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในจังหวัด
สกลนครและจังหวัดอุดรธานี
ปัจจัยเชิงสาเหตุแบบบูรณาการ
ที่ส่งผลต่อความโปร่งใสในการ
ดำ�เนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

ดร.วินธิ า พาณิชย์

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

130,000

รศ.ดร.หาญชัย อัมภาผล

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

1,307,900

อาจารย์ภรภัทร ไชยสมบัติ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

190,000

ผศ.ดร.สัญญาศรณ์ สวัสดิไธสง

คณะวิทยาการจัดการ

478,000

Research and Development Institute

30 Sakon Nakhon Rajabhat University

ทุResearch
นเผยแพร่
วิจัย
publication
จำ�นวนการให้ทุนสนับสนุนการนำ�เสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ในเวทีระดับชาติและนานาชาติ ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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งานบริการวิชาการ
และงานประเมินผลโครงการ

Academic Services and Project Evaluation

งานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ชือ่ เรือ่ ง

แหล่งงบประมาณ

งบประมาณ

การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ
ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ประจำ�ปีการศึกษา 2559
การวิจัยประเด็นร้อน เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการนำ�ผลการวิจัย
ไปใช้ประโยชน์ของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
รวม

งบเงนิ รายได้

37,000

งบเงนิ รายได้

21,500
58,500

งานภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
โครงการ

แหล่งงบประมาณ

รายงานผลการประเมินการบริหารงานของอธิการบดีและ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
รายงานการประเมินผลคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสกลนคร
รายงานการประเมินผลคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหาร
ตำ�บลหนองบัว อำ�เภอนิคมนํ้าอูน จังหวัดสกลนคร
รายงานการประเมินผลคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหาร
ตำ�บลดงชน อำ�เภอเมือง จังหวัดสกลนคร
รายงานการประเมินผลคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหาร
ตำ�บลหนองปลิง อำ�เภอนิคมนํ้าอูน จังหวัดสกลนคร
รายงานการประเมินผลคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหาร
ตำ�บลนิคมนํ้าอูน อำ�เภอนิคมนํ้าอูน จังหวัดสกลนคร
รายงานการประเมินผลคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหาร
ตำ�บลโคกก่อง อำ�เภอเมือง จังหวัดสกลนคร
รายงานการประเมินผลการจัดงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งแลแข่งขัน
เรือยาว “ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี” จังหวัดสกลนคร ประจำ�ปี 2560

กองนโยบายและแผน

45,000

องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสกลนคร
องค์การบริหาร
ตำ�บลหนองบัว
องค์การบริหาร
ตำ�บลดงชน
องค์การบริหาร
ตำ�บลหนองปลิง
องค์การบริหาร
ตำ�บลนิคมนา้ํ อูน
องค์การบริหาร
ตำ�บลโคกก่อง
เทศบาลนครสกลนคร

25,000

รวม

งบประมาณ

10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
30,000

175,000
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อบรมเชิงปฏิบัติการ

“การใช้สถิติเพื่องานวิจัย”
เมื่อระหว่างวันที่ 14 - 15 มิถุนายน 2560
สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา จั ด อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร
เรื่อง “การใช้สถิติเพื่อการวิจัย” ณ ห้องปฏิบัติการ
คอมพิ ว เตอร์ 1113 – 1114 อาคาร 11
โดยมี ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นประธาน
ในการเปิดการอบรม และได้รับเกียรติจาก อาจารย์
ดร.ชนัญกาญจน์ แสงประสาน และ อาจารย์สวุ วิ รรธน์
วิชกูล อาจารย์ประจำ�สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม
พร้อมฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมสำ�เร็จรูปด้านสถิติ
เพอื่ ให้คณาจารย์และบุคลากรได้พฒ
ั นาความรูแ้ ละทักษะ
การใช้สถิติในการวิจัย

อบรมเชิงปฏิบตั กิ าร
“เทคนิคการเขียนข้อเสนอการวิจยั ให้โดนใจแหล่งทุน”
สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดอบรมเชงิ ปฏิบตั กิ ารเรอื่ ง “เทคนิค
การเขียนข้อเสนอการวิจัยให้โดนใจแหล่งทุน” สำ�หรับสายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เม่อื วันที่ 1
กรกฎาคม 2560 วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี จากมหาวิทยาลัยมหิดล และสำ�หรับ
สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมอื่ วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 วิทยากรโดย ศาสตราจารย์ดร.สันติ แม้นศิริ
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ณ ห้องสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ซึง่ ผูเ้ ข้ารับการอบรมได้เรยี นรูแ้ ละเข้าใจ หลักการเขียน แนวคิด และเทคนิคในการเขียนข้อเสนอ
การวิจัย ตลอดจนสามารถเขียนข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอทุนจากแหล่งทุนภายนอกได้ ซึ่งมีบุคลากร
สายวิชาการ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ที่สนใจในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนเข้า
ร่วมอบรมเป็นอย่างมาก
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เวทีน�ำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา
ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดเวทีนำ�เสนอผลงาน
วิ จั ย ของนั ก ศึ ก ษาที่ ได้ รั บ ทุ น สนั บ สนุ นการทำ � วิ จั ย ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยน
ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยและงานสร้างสรรค์ของนักศึกษา
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 ณ ห้องโถง อาคาร 13 ชั้น 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร
รองอธิการบดีฝา่ ยวิชาการ เปน็ ประธานเปดิ งาน ซึง่ กิจกรรม
ในงานประกอบด้ ว ย การนำ � เสนอผลงานแบบบรรยาย
จำ�นวน 15 เรื่อง และแบบโปสเตอร์จำ�นวน 117 เรื่อง
โดยมี ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ แ ต่ ล ะสาขาวิ ช าเป็ น ผู้ ต รวจประเมิ น
เพื่อให้รางวัล

อบรมเชิงปฏิบัติการ

“การประดิษฐ์และประยุกต์ใช้อุปกรณ์เทอร์โมอิเล็ทริก”
ให้โรงเรียนมัธยมในจังหวัดสกลนคร

ศูนย์ความเปน็ เลิศด้านพลังงานทางเลือก สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ได้จัดอบรมเชิงปฎิบัติการประดิษฐ์และประยุกต์ใช้อุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริก เพื่อถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยี
เทอร์โมอิเล็กทริก ในส่วนของการประดิษฐ์และประยุกต์เทอร์โมอิเล็กทริกสำ�หรับใช้ในชีวิตประจำ�วัน เบื้องต้น
ให้แก่ ครู อาจารย์ นักเรียนในระดับมัธยมศึกษา โดยมีโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังนี้
โรงเรี ย นธาตุ น ารายณ์ วิ ท ยา ในวั น ศุ ก ร์ ที่ 1 กั น ยายน พ.ศ. 2560
มีผู้เข้าร่วมอบรมจำ�นวน 130 คน
โรงเรียนคำ�ตากล้าราชประชาสงเคราะห์ ในวันเสาร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2560
มีผู้เข้าร่วมอบรมจำ�นวน 50 คน
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อบรมเชิงปฏิบัติการ

“การประดิษฐ์เทอร์โมอิเล็กทริกเซลล์เบื้องต้น”
ระดับประเทศ ครั้งที่ 4 ปี 2560

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน2560 ศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านพลังงานทางเลือก สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร ร่วมกับ สมาคมเทอร์โมอิเล็กทริกไทย
จั ด อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเทคโนโลยี เ ทอร์ โ มอิ เ ล็ ก ทริ ก
“การประดิษฐ์เทอร์โมอิเล็กทริกระดับประเทศ ครัง้ ที่ 4 ประจำ�ปี
2560 เพื่อถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีเทอร์โมอิเล็กทริก
ในหัวข้อ “การประดิษฐ์เทอร์โมอิเล็กทริกเซลล์เบื้องต้น”
ใหก้ บั ครู อาจารย์ นักเรยี น นักศึกษา และบคุ คลทัว่ ไปทีส่ นใจด้าน
วิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางในการเข้าแข่งขันการประดิษฐ์
อุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริกและการประกวดการประยุกต์ใช้
เทอร์โมอิเล็กทริกระดับประเทศ ในงานสัปดาห์วทิ ยาศาสตร์
แห่งชาติ โดยมี ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นประธานเปิด
การอบรม ณ หอประชุมจามจุรี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ซึ่งมีผู้สนใจให้การตอบรับเข้าร่วมการอบรมใน
ระดับมัธยมศึกษา 43 ทีม และระดับอุดมศึกษา 24 ทีม รวม
ทั้งหมดจำ�นวน 67 ทีม
สำ�หรับเทคโนโลยีเทอร์โมอิเล็กทริกถือได้ว่าเป็น
แหล่งพลังงานทางเลือกอีกแหล่งหนึ่ง ที่กำ�ลังได้รับความ
สนใจและสนับสนุนให้มีการวิจัยอย่างจริงจังเพื่อพัฒนาสู่
เชิงพาณิชย์ต่อไป
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พันธกิจ

พัฒนาเครือข่ายงานวิจยั และ
การบริการวิชาการ ระดับท้องถิน่
ระดับชาติ และนานาชาติ
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CBR
SNRU
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น

เวทีเสวนา

งานวิจัยรับใช้ชุมชนท้องถิ่น และการนำ�เสนอรายงานการวิจัยเพื่อท้องถิ่น

สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดเวทีเสวนา “งานวิจยั รับใช้ชมุ ชนท้องถิน่
และการนำ�เสนอรายงานการวิจัยเพื่อท้องถิ่น” ณ โถงชั้น 1 อาคาร 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เพื่อเป็นการสรุปผลการดำ�เนินงานการวิจัยเพื่อท้องถิ่น และแสดง
ผลงานและผลผลิตของงานวิจยั เพอื่ ท้องถิน่ (รุน่ ที่ 1) โดยมี รศ.ดร.ชนินทร์ วะสนี นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร เป็นประธานเปิดเวทีเสวนา พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากสำ�นักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจยั (The Thailand Research Fund) ผูบ้ ริหาร คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจยั บุคลากร นักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และนักวิจยั ชาวบ้านจากอำ�เภอเตา่ งอย จังหวัดสกลนคร มากกว่า 180 คน
เข้าร่วมงานในครั้งนี้
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ภายในเวทีเสวนาครั้งนี้ ประกอบด้วย 3 กิจกรรม

1. การบรรยายพิเศษ เรอ่ื ง “บทบาทมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกับงานวิจยั เพอื่ ท้องถิน่ ” วิทยากรโดย นายปัญญา
มหาชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
2. เวทีเสวนา “งานวิจัยรับใช้ชุมชนท้องถิ่น” ของ
อาจารย์ แ ละนั ก วิ จั ย มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สกลนคร
วิทยากรโดย ผศ.ดร.ชูพักตร์ สุทธิสา ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย รศ.ดร.สุจินต์ สิมารักษ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร และประธานมูลนิธสิ ถาบันวิจยั เพอื่ พัฒนา
ท้องถิน่ อีสาน ผศ.ดร.อมร สุวรรณนิมติ จากมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม คุณปุณกิ า หงษ์อดุ ร จากมูลนิธสิ ถาบันวิจยั
เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอีสาน
3. เวทีพิจารณา “รายงานการวิจัยเพื่อท้องถิ่น
ฉบั บ สมบู ร ณ์ ” โดยใช้ พื้ นที่ อำ � เภอเต่ า งอย จั ง หวั ด
สกลนคร เป็นฐานในการวิจัย

Research and Development Institute

38 Sakon Nakhon Rajabhat University

สถาบันวิจัยและพัฒนา มรสน.

จัดโครงการศึกษาดูงาน
“การวิ จั ย เพื่ อ ท้ อ งถิ่ น ”

เมื่อวันที่ 14 – 16 กุมภาพันธ์ 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
นำ�โดยอาจารย์ ดร.ปทุมทิพย์ ม่านโคกสูง รองผู้อำ�นวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้นำ�คณาจารย์ และ
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จำ�นวน 25 คน เข้าศึกษาดูงานด้านการวิจัยเพื่อท้องถิ่น ในงาน
วิจยั ชุด MOU 4 ฝ่าย : บทบาทนักวิชาการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานีและ
ชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีการลงพื้นที่ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำ�เนินงาน
วิจัยเพื่อท้องถิ่นแนวทางการบริหารจัดการนํ้าที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่การเกษตรของกลุ่มเกษตรกร
ใน 2 พื้นที่ คือ
1) พืน้ ทีว่ จิ ยั บ้านหนองบัวแดง ตำ�บลยางสักกะโพหลุม่
อำ�เภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ศึกษาในประเด็น
“มีทนุ มีนาํ้ มีนา แต่กม็ ปี ญ
ั หาแก้ไมไ่ ด้” ในโครงการวิจยั “แนวทาง
การบริ ห ารจั ด การชลประทานที่ เหมาะสมกั บ สภาพพื้ นที่
การเกษตรของกลุ่มเกษตรกร” แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จุดเริ่มต้น
ของการทำ�วิจัยเพื่อท้องถิ่น ทีมวิจัย กระบวนการวิจัย ผลที่
เกิดขึน้ และข้อค้นพบ จากการดำ�เนนิ งานในรูปแบบงานวิจยั เพื่อ
ท้องถิ่น และสำ�รวจพื้นที่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว และพริกตาม
รอยชลประทานระบบท่อ
2) พื้นที่วิจัย บ้านผาชัน ตำ�บลสำ�โรง อำ�เภอโพธิ์ไทร
จังหวัดอุบลราชธานี ศึกษาในประเดน็ “งานวิจยั ทัง้ กินได้และขาย
ได้” ในโครงการวิจัย “การศึกษารูปแบบการจัดการนํ้าที่มีอยู่
อย่างจำ�กัดให้มีประสิทธิภาพสูงสุด” และ “จากชุมชนวิจัยสู่
ตำ�บลวิจัย” แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการวิจัย “การจัดการ
ความรูแ้ ละการขยายผลการบริหารจัดการนํา้ จากระดับหมูบ่ า้ น
สู่ระดับตำ�บล”
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เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างองค์ความรู้ในงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนา
จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างองค์ความรู้ในงานวิจัยเพื่อ
ท้องถิ่น ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพอื่ พัฒนาองค์ความรูด้ า้ นการ
วิจยั เพอ่ื ท้องถิน่ ชีแ้ จง นโยบาย แนวทางเปา้ หมาย การดำ�เนนิ งาน
ด้านการวิจัยเพื่อท้องถิ่น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ค้นหานักวิจัยและ
แนวทางการบูรณาการงานวิจยั เพอ่ื ท้องถิน่ สูก่ ารเรยี น การสอน
การวิจยั และบริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
แก่คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร จำ�นวน 30 คน

“ถอดบทเรียนการเสริมศักยภาพระบบและกลไกในการสนับสนุนงานวิจัยเพื่อ
ท้องถิ่น เพื่อพัฒนาแนวทางการยกระดับศักยภาพจากนักวิจัยเพื่อเป็นพี่เลี้ยง
สนับสนุนงานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ระยะที่ 2”
เมื่อวันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์ 2560 สถาบันวิจัยและ
พัฒนา ได้จดั กิจกรรม “ถอดบทเรยี นการเสริมศักยภาพ
ระบบและกลไกในการสนับสนุนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น เพื่อ
พัฒนาแนวทางการยกระดับศักยภาพ จากนักวิจยั เพื่อ
เป็นพี่เลี้ยงสนับสนุนงานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ระยะที่ 2”
ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร เพื่อถอดบทเรียนการเสริมศักยภาพ
ระบบและกลไกการสนับสนุนงานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
ของมู ล นิ ธิส ถาบั น วิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาท้ อ งถิ่ น อี ส านใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และกำ�หนดแนวทางการ
ยกระดั บ เพื่ อ เป็ น พี่ เ ลี้ ย งสนั บ สนุ นงานงานวิ จั ย เพื่ อ
ท้องถิน่ และเพอื่ กำ�หนดแนวทางการสร้างนักวิจยั และการ
ยกระดับไปสู่การบูรณาการสูภ่ ารกิจมหาวิทยาลัย
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ประชุมปรึกษาหารือเพื่อวางแผนการดำ�เนินงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ระยะที่ 2
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา
ได้จัด “ประชุมปรึกษาหารือเพื่อวางแผนการดำ�เนินงานวิจัย
เพอื่ ท้องถิน่ ระยะที่ 2” ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชัน้ 3 อาคาร 10
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วัตถุประสงค์เพื่อปรึกษาหารือ
แนวทางการดำ�เนินงานการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในระยะที่ 2

ประชุมเครือข่ายงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
ภาคอีสาน (RC อีสาน)
เมื่อวันที่ 4 – 5 กันยายน 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา
ได้เข้าร่วมประชุมเครือข่ายงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
(RC อีสาน) ณ ห้องประชุมซุมแซง จังหวัดมหาสารคาม เพื่อ
ประมวลสถานการณ์ของภาคอีสาน ปรึกษาหารือทิศทางการ
ดำ�เนินงานของฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น สกว. และ นำ�เสนอความ
คืบหน้าโครงการ JSN (Junior Staff Node Network)
จากการประชุมเครือข่ายดังกล่าว ทำ�ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ได้พัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนการดำ�เนินงานวิจัย
เพื่อท้องถิ่นและตอบโจทย์การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่นที่
ยืนอยู่เคียงคู่ชุมชนท้องถิ่น
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ประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

“เพื่อทบทวนข้อเสนอโครงการและจัดทำ�แผนปฏิบัติการในการดำ�เนินโครงการ
วิจัยและโครงการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วน
ร่วม เรอื่ ง “การทบทวนข้อเสนอโครงการและจัดทำ�แผนปฏิบตั กิ ารใน
การดำ�เนินโครงการวิจัยและโครงการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนา
ศักยภาพนักวิจยั ” เมอื่ วันที่ 3 - 4 มิถนุ ายน 2560 ณ ห้องพุทธชาด
ชั้น 3 อาคาร 10 จากทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนและ
ท้องถิน่ งบประมาณแผ่นดิน ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพอ่ื
กำ�หนดเปา้ หมายของการพัฒนา ในระดับโครงการและกิจกรรมของ
โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นที่ได้รับทุนสนับสนุน
ในการดำ�เนินงาน จำ�นวนทั้งสิ้น 6 โครงการ และ Re-thinking
กรอบแนวคิดและวิธีการในการดำ�เนินโครงการวิจัยและนำ�มาปรับปรุง
ข้อเสนอโครงการ และวิธีดำ�เนินการวิจัยต่อไปพร้อมทั้งกำ�หนดแผน
ปฏิบตั กิ ารในการดำ�เนนิ โครงการวิจยั และแผนปฏิบตั กิ ารในการจัดการ
ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยตามโครงการวิจัยเพื่อพัฒนา
ชุมชนและท้องถิ่น โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ภาสกร นันทพานิช
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นวิทยากรให้ความรู้

“การท่องเที่ยววิถีชาวนา”
เมอื่ วันที่ 14 มิถนุ ายน 2560 สำ�นักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจยั (สกว.) และสถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ร่วมกับผู้นำ�ชุมชนในตำ�บลไฮหย่อง ร่วมกันพูดคุย
สถานการณ์ของพืน้ ทีเ่ พอ่ื ค้นหาศักยภาพพืน้ ทีส่ กู่ ารท่องเทย่ี ว
โดยชุมชน (Community Based Tourism: CBT) ที่นำ�เสนอ
อัตลักษณ์วิถีชาวนาไทย บนฐานทรัพยากร รวมถึงสืบสาน
ภูมปิ ญ
ั ญา วัฒนธรรมข้าว ประเพณี อาหาร และวิถชี วี ติ คนไทย
ที่ สั ม พั น ธ์ กั บ ข้ า ว โดยใช้ ก ระบวนการวิ จั ย เพื่ อ ท้ อ งถิ่ น
(Community Based Research: CBR) ในการพัฒนาโจทย์
วิจัยในประเด็น “การท่องเที่ยววิถีชาวนา” ณ ศูนย์เรียนรู้การ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) บ้านไฮหย่อง
อำ�เภอพังโคนจังหวัดสกลนครเพอ่ื เสริมสร้างความเขม้ แข็งให้กบั
ชุมชนท้องถิ่นผ่านกระบวนการวิจัยสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ของชุมชนฐานราก
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โครงการสนับสนุนการพัฒนาศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอีสานตอนบน
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
จากการขับเคลื่อนการดำ�เนินโครงการสนับสนุนการพัฒนาศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่นอีสานตอนบน ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เกิดโครงการ
บริการวิชาการและการพัฒนาท้องถิ่น จำ�นวน 9 โครงการ จาก 6 คณะ 1 สถาบัน และ 1
ศูนย์ ที่สามารถนำ�องค์ความรู้ที่มีในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ลงไปบริการแก่ชุมชนท้อง
ถิ่น เพื่อสร้างองค์ความรู้ สร้างการเรียนรู้ และการพัฒนาอย่างเข้มแข็ง และยั่งยืน ดังนี้

สรุปจำ�นวนโครงการพัฒนาศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอีสานตอนบน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
สถาบันวิจยั และพัฒนา
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การพัฒนาศักยภาพแกนนำ�นักเรียนในการถ่ายทอดองค์ความรู้
การป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดีในชุมชน
จิราภรณ์ จำ�ปาจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดำ�เนินการพัฒนาศักยภาพแกนนำ�นักเรียนใน
การถ่ายทอดความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการป้องกันโรค
พยาธิใบไม้ตบั และมะเรง็ ท่อนํา้ ดีแก่ประชาชน โดยกระบวนการ
อบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่แกนนำ�นักเรียน ในโรงเรียน
บ้านนาอ่างม่วงคำ� ตำ�บลนาตาล อำ�เภอเต่างอย จังหวัด
สกลนคร ซึ่งมีคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และ
ตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนบ้านนาอ่างม่วงคำ� เข้าร่วม
โครงการ จำ�นวนทั้งสิ้น 88 คน จากการดำ�เนินงานส่ง
ผลให้ แกนนำ�นักเรยี นจะได้รบั ความรูเ้ พอ่ื นำ�ไปถ่ายทอดให้กับ
คนในครอบครัวตลอดจนประชาชนในชุมชน ซึ่งจะนำ�ไปสู่
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพระดับชุมชนเพื่อลด
การติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ โดยแกนนำ�จะได้รับการพัฒนา
ทักษะในด้านวิธกี ารถ่ายทอดความรู้ การผลิตสือ่ ทีเ่ หมาะสม
ที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
การอบรมการแปรรูปผลิตอาหารจากมะเขือเทศบ้านนางอย
อำ�เภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร
ผศ.ยุพิน สมคำ�พี่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ดำ � เนิ นการฝึ ก อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารแปรรู ป
ผลิตภัณฑ์อาหารจากมะเขือเทศ ของกลุม่ วิสาหกิจชุมชน
เกษตรกรผู้ผลิตมะเขือเทศบ้านนางอย ตำ�บลเต่างอย
อำ�เภอเตา่ งอย จังหวัดสกลนคร โดยมีคณาจารย์ บุคลากร
นักศึกษา และเกษตรกร/ประชาชน กลุม่ เปา้ หมาย เข้าร่วม
โครงการจำ�นวนทัง้ สิน้ 30 คน จากการดำ�เนนิ งานส่งผล
ให้เกษตรกรผู้ปลูกมะเขือเทศบ้านนางอย ได้รับความรู้
ทักษะในการแปรรูปอาหารจากมะเขือเทศ และสามารถ
แปรรูปอาหารจากมะเขอื เทศ 2 ผลิตภัณฑ์คอื แยมมะเขอื เทศ
นํ้าตาลน้อย และการผลิตซอสมะเขือเทศโซเดียมตํ่า โดย
ใช้วัตถุดิบมะเขือเทศที่ล้นตลาดของสมาชิกกลุ่มเป็นทาง
เลือกในการเพิ่มมูลค่าของการผลิตมะเขือเทศ การผลิต
และแปรรูปมะเขือเทศแบบครบวงจร สร้างรายได้เพิ่มให้แก่
เกษตรกร และสร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพผู้บริโภค
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เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเพื่อการเกษตรและการบริหารนํ้า
(Agricultural machinery technology and water management)
ดำ�เนนิ การส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถประยุกต์
ใช้เทคโนโลยีเครือ่ งจักรกลเพอื่ การเกษตรและการบริหารนํา้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในพื้นที่บ้านนางอย โพนปลาโหล
ตำ�บลเต่างอย อำ�เภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร ผ่าน
กระบวนการอบรมให้ความรู้ เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเพื่อ
การเกษตรและการบริหารนํ้า โดยมีคณาจารย์ บุคลากร
นักศึกษา และเกษตรกร/ประชาชน เข้าร่วมโครงการ
จำ � นวนทั้ ง สิ้ น 50 คน จากการดำ � เนิ นงานส่ ง ผลให้
เกษตรกรใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเพื่อการเกษตรและ
การบริหารนํ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกษตรกรมีราย
ได้จากผลผลิตที่มากขึ้นและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการ
ทำ�การเกษตร

สาธิต ศรีอาจ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยแนวทางชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
(Professional Learning Community : PLC)
อนรรฆ สมพงษ์ คณะครุศาสตร์

ดำ � เนิ นการจั ด กิ จ กรรมด้ ว ยแนวทางชุ ม ชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยกระบวนการอบรมเชิงปฏิบัติ
พัฒนาทักษะ ความรู้ และปฏิบัติการ ให้แก่ นักเรียนและ
ครู ในโรงเรยี นบ้านพะเนาว์ อำ�เภอเมอื ง จังหวัดสกลนคร
โดยมีคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ครู และนักเรียน
โรงเรียนบ้านพะเนาว์ เข้าร่วมโครงการ จำ�นวน 120 คน
จากการดำ�เนินงานส่งผลให้นักเรียนและครูมีความรู้และ
ทักษะจากการจัดกิจกรรมด้วยแนวทางชุมชนการเรียน
รู้ทางวิชาชีพ ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความ
รู้ได้อย่างมีความหมายอันเกิดจากทักษะในการเรียนรู้ที่
เน้นการปฏิบัติจริง (Active Learning)
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การพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชุมชน
ภายใต้ยุทธศาสตร์สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา

สุวัฒชัย พ่อเกตุ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ดำ�เนนิ การจัดทำ�แผนในการอนุรกั ษ์และฟืน้ ฟูป่า
ชุมชนให้มีความชัดเจนแบบป่าชุมชนเป็นของชุมชนโดย
ชุมชนและเพอื่ ชุมชน โดยกระบวนการอบรมเชงิ ปฏิบตั กิ าร
การให้ความรู้ และการปฏิบตั กิ าร ในพืน้ ทีบ่ า้ นบะหว้า หมู่ 7
ตำ�บลบะหว้า อำ�เภออากาศอำ�นวย จังหวัดสกลนคร
โดยมีคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา อาสาสมัครพิทักษ์
ป่าชุมชน และเครือข่ายส่วนราชการ เข้าร่วมโครงการ
จำ�นวนทั้งสิ้น 80 คน จากการดำ�เนินงานส่งผลให้เกิด
แผนในการอนุรกั ษ์และฟืน้ ฟูปา่ ชุมชนให้มคี วามชัดเจนแบบ
ป่าชุมชนเปน็ ของชุมชน โดยชุมชนและเพอื่ ชุมชน เกิดความ
ร่วมมือในการพัฒนาชุมชนแบบสามเหลีย่ มเขยือ้ นภูเขาให้
เกิดผลเป็นรูปธรรมในการบริหารจัดการป่าชุมชนบ้าน
บะหว้า หมู่ 7 ให้ชดั เจนและมีประสิทธิภาพ และความรูค้ วาม
เข้าใจเกีย่ วกับการจัดการป่าชุมชนให้เกิดความยัง่ ยืน ผ่าน
อาสาสมัครพิทักษ์ป่าชุมชนคนบะหว้า
การพัฒนาศักยภาพองค์กรชุมชนในการจัดการภูมินิเวศป่าไม้
ในเขตพื้นที่ต้นนํ้าหนองหาร จังหวัดสกลนคร
ภัชราภรณ์ สาคำ� คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ดำ�เนินการพัฒนาศักยภาพองค์กรชุมชนใน
การจัดการเกษตรเชิงระบบที่เชื่อมโยงกับภูมินิเวศป่าไม้
อย่างยัง่ ยืน เพอ่ื จัดทำ�แผนพัฒนาท้องถิน่ เชงิ บูรณาการ
ต่อหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง โดยกระบวนการอบรมเชงิ ปฏิบตั ิ
การและการปฏิบัติการจัดทำ�แผนพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
ในพื้นที่ บ้านหลุบเลานาจารย์ หมู่ 15 ตำ�บลหลุบเลา
อำ � เภอภู พ าน จั ง หวั ด สกลนคร โดยมี ค ณาจารย์
บุ ค ลากร นั ก ศึ ก ษา และสมาชิ ก วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนกลุ่ ม
ศูนย์ข้าวและปุ๋ยชีวภาพ เข้าร่วมโครงการ จำ�นวนทั้งสิ้น
45 คน จากการดำ�เนินงานส่งผลให้ชุมชนมีศักยภาพ
ในการจัดการเกษตรเชิงระบบที่เชื่อมโยงกับภูมินิเวศป่าไม้
อย่างยั่งยืนและแผนการพัฒนาท้องถิ่นเชิงบูรณาการ
อย่ า งมี ส่ ว นร่ ว ม เพื่ อ เป็ นข้ อ มู ล ในการนำ � เสนอต่ อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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การสร้างผลิตภัณฑ์จากมะเขือเทศเพื่อเป็นสินค้าตัวใหม่ของวิสาหกิจชุมชนเกษตรกร
ผู้ผลิตมะเขือเทศปลอดสารพิษและการแปรรูปบ้านนางอย
ดร.ปิยะจินต์ ปัทมดิลก คณะวิทยาการจัดการ

ดำ�เนินการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่จากมะเขือเทศ
สำ�หรับการจำ�หน่ายเป็นสินค้าของวิสาหกิจฯ โดยวิธีการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการที่แยกออกเป็นฐานการฝึกปฏิบัติ
จำ�นวน 2 ฐานตามผลิตภัณฑ์ ในพื้นที่ กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนเกษตรกร ผู้ผลิตมะเขือเทศปลอดสารพิษและการ
แปรรูปบ้านนางอย ตำ�บลเต่างอย อำ�เภอเต่างอย จังหวัด
สกลนคร โดยมีคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และสมาชิก
กลุ่มวิสาหกิจฯ เข้าร่วมโครงการ จำ�นวนทั้งสิ้น 35 คน
จากการดำ�เนนิ งานส่งผลให้วสิ าหกิจชุมชนฯได้ผลิตภัณฑ์
ใหม่ คือ ผลิตภัณฑ์สบูเ่ หลวมะเขือเทศ และผลิตภัณฑ์นาํ้ ยา
ล้างจานมะเขอื เทศ ซึง่ เปน็ สินค้าเพอ่ื การจำ�หน่าย สร้างรายได้
และผลผลิตมะเขือเทศมีมลู ค่าเพมิ่ ขึน้ เกิดการสร้างงานเกิด
ความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ นำ�ไปสู่ความมั่นคง
มั่งคั่ง และยั่งยืน

การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีพลังงานชีวมวล
“กระบวนการผลิตนํ้ามันไบโอดีเซล” ปี 2560
สันติ ผิวผ่อง ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก

ดำ � เนิ นการอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเทคโนโลยี
พลั ง งานชี ว มวลในหั ว ข้ อ กระบวนการผลิ ต นํ้ า มั น
ไบโอดีเซล เพื่อเป็นแนวทางสำ�หรับการนำ�ไปประยุกต์ใช้ใน
ครัวเรอื นและชมุ ชน ในพืน้ ที่ บ้านห้วยหวด ตำ�บลจันทร์เพญ
็
อำ�เภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร โดยมีคณาจารย์
บุคลากร นักศึกษา และเกษตรกร/ประชาชนกลุม่ เปา้ หมาย
เข้าร่วมโครงการ จำ�นวนทั้งสิ้น 60 คน จากการดำ�เนิน
งานส่งผลให้ผู้เข้าร่วมอบรม มีความพึงพอใจ ความรู้
ความเขา้ ใจเพม่ิ มากขึน้ และได้มกี ารต่อยอดนำ�องค์ความรู้
ที่ได้จากโครงการไปใช้ประโยชน์ แต่ยังประสบปัญหาด้าน
วัตถุดิบในการนำ�มาทำ�ไบโอดีเซลไม่เพียงพอ
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การสนับสนุน ติดตาม และการบริหารจัดการ
โครงการสนับสนุนการพัฒนาศูนย์วิจัยเพื่อท้องถิ่นอีสานตอนบน
อัสฉรา นามไธสง สถาบันวิจัยและพัฒนา

ดำ � เนิ น บริ ก ารวิ ช าการแก่ ชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น ใน
พื้ นที่ เป้าหมายเพื่อพัฒนา โดยเน้นการดำ�เนินงานแบบมี
ส่วนร่วมของหน่วยงานในชุมชนและเครือข่าย พัฒนาโครงการ
บริการวิชาการแก่ชมุ ชน ท้องถิน่ บูรณาการกับการเรยี น
การสอน และนำ�ผลการบริการวิชาการ บริหารจัดการ
งานบริการวิชาการแก่ชุมชน สังคม ในพื้นที่เป้าหมาย
4 อำ�เภอ คือ อำ�เภอเต่างอย อำ�เภอภูพาน อำ�เภอ
อากาศอำ�นวย และอำ�เภอเมือง จังหวัดสกลนคร จากการ
ดำ�เนนิ งานส่งผลให้บคุ ลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มีความสามารถ สมรรถนะ และศักยภาพในการดำ�เนินงาน
โครงการบริการวิชาการแก่ชมุ ชนเพอื่ พัฒนาชุมชนและท้อง
ถิ่นตามหลักวิชาการ เกิดชุมชนนักปฏิบัติ (Community
of Practice: CoP) และเกิดการขับเคลือ่ นในระดับชุมชนเพอื่
การยกระดับชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

SAKON NAKHON
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บรรยายพิเศษ ด้านคอมพิวเตอร์จ�ำลองและอบรมเชิงปฏิบัติการ
ด้านเทอร์โมอิเล็กทริก ณ ประเทศอินโดนีเซีย

เมอื่ ระหว่างวันที่ 26 - 28 กันยายน รศ.ดร.ทศวรรษ สีตะวนั
นายครรชิต สิงห์สขุ และนายมีนา ฤทธิรว่ ม ได้รบั เชญ
ิ บรรยาย
พิ เศษด้ า นคอมพิ ว เตอร์ จำ�ลองและอบรมเชิ ง ปฏิ บัติก าร
ด้านเทอร์โมอิเล็กทริก ณ Institul Teknologi Sepuluh
Nopember เมืองสุรบายา ประเทศอินโดนีเซีย โดยมีหัวข้อ
บรรยาย ดังนี้
1. พืน้ ฐานการสร้างกราฟ ด้วย Origin และการคัดลอก
ข้อมูลกราฟ ด้วย Un–Scan–It มีประโยชน์ในการนำ�เสนอ
ข้อมูลในรูปแบบของกราฟ ซึง่ สามารถทำ�ได้หลากหลายรูปแบบ
และยังสามารถเพิ่มจำ�นวนข้อมูลของงานอื่น ๆ เข้ามาเพอ่ื
เปรียบเทยี บ นอกจากนีย้ งั ใช้ Un–Scan–It ในการคัดลอก
ข้อมูลกราฟของงานวิจัยอ้างอิงเพื่อนำ�มาเปรียบเทียบกับ
ข้อมูลของเราเองได้
2. การจำ�ลองโครงสร้างอิเล็กทรอนิกของวัสดุเทอร์
โมอิเล็กทริกด้วยการคำ�นวณหลักการแรก มีประโยชน์ในการใช้
ตรวจสอบ ขยาย และทำ�นาย สมบัติพื้นฐานของวัสดุ
เทอร์โมอิเล็กทริก ซึ่งเหมาะสำ�หรับผู้ที่ต้องการทำ�วิจัยที่มี
งบประมาณไม่มาก สามารถใช้การคำ�นวณหลักการแรกเพื่อ
ลดระยะเวลาการลองผิดลองถูกในห้องปฏิบัติการได้

3 . การจำ�ลองการผลิตไฟฟ้าของอุปกรณ์
เทอร์โมอิเล็กทริกด้วยวิธไี ฟไนต์เอลิเมนต์ประโยชน์
ในการใช้ทำ�นาย การผลิตไฟฟ้าของอุปกรณ์
เทอร์โมอิเลก็ ทริกในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ สามารถ
ลดระยะเวลาการลองผิดลองถูก ตลอดจนลด
เวลา ในการประดิษฐ์อุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริก
ในห้องปฏิบัติการได้
ในการอบรมเชงิ ปฏิบตั กิ ารครัง้ นีไ้ ด้มนี กั ศึกษา
ปริ ญ ญาตรี ปริ ญ ญาโท และปริ ญ ญาเอก
อาจารย์ และบุคลกร เข้าร่วม จำ�นวน 32 คน
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พันธกิจ

สนับสนุนและเผยแพร่ผลงานวิจยั
และงานสร้างสรรค์
ระดับชาติและนานาชาติ
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Thailand Research Expo 2017

งานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2560

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร นำ�โดย อาจารย์ ดร.มาลี ศรีพรหม
ผูอ้ �ำ นวยการสถาบันวิจยั และพัฒนา นำ�ผลงานวิจยั
เข้าร่วมจัดนิทรรศการ โดยนำ�เสนอผลงานการวิจยั
เพื่อสังคม “CBR พลังปัญญาของแผ่นดิน” จาก
ระบบการดำ�เนินงานสู่นวัตกรรมวิจัยเพื่อท้องถิ่น
4.0 เข้าร่วมนำ�เสนอในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ
2560 (Thailand Research Expo 2017)
เมื่อระหว่างวันที่ 23 – 27 สิงหาคม 2560
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชัน
เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร
สำ � หรั บ ผลงานการวิ จั ย เพื่ อ สั ง คม “CBR
พลังปัญญาของแผ่นดิน” จากระบบการดำ�เนิน
งานสู่ น วั ต กรรมวิ จั ย เพื่ อ ท้ อ งถิ่ น 4.0 ได้ รั บ
ถ้วยรางวัล Gold Award จากพลเอกประยุทธ์
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมเกียรติบัตร และ
เงนิ รางวัล จำ�นวน 25,000 บาท ซึง่ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนครเปน็ มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งเดยี ว
ทีไ่ ด้รบั ถ้วยรางวัล 1 ใน 6 ของระดับ Gold Award
งานนิ ท รรศการดั ง กล่ า วได้ รั บ ความสนใจจาก
ผู้เข้าชมงานเป็นจำ�นวนมาก
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งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

“ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 4”

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นเจ้าภาพจัด
งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏ
วิจัยครั้งที่ 4” ภายใต้ชื่องาน “การสร้างสรรค์
นวัตกรรมและงานวิจัย มาตรฐานการผลิตและ
พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาคลังปัญญาในการ
บริการวิชาการสูค่ วามเข้มแข็งและยัง่ ยืนของชุมชน
(Rajabhat University National and International
Research and Academic Conference :
RUNIRAC IV)” ระหว่างวันที่ 22 – 24 พฤศจิกายน
2559 ในโอกาสนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
โดย รศ.ดร.หาญชัย อัมภาพล
เข้ารับรางวัลนักวิจัยดีเด่น โดย
ได้ รั บ พระกรุ ณาโปรดเกล้ า โปรด
กระหม่ อ มจากสมเด็ จ พระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลเอกอัมรินทร์ สุพรรณนพ เปน็
ผู้แทนพระองค์ มอบโล่รางวัลนัก
วิจยั ดีเดน่ พร้อมทัง้ โครงการวิจยั
กระบวนการเพิ่มคุณค่าและมูลค่า
ผลิตภัณฑ์มะเขือเทศโดยการมีสว่ นร่วมของชุมชน
บ้านนางอย ตำ�บลเตา่ งอย อำ�เภอเตา่ งอย จังหวัด
สกลนคร จากผลงานวิจัยของ ดร.ปิยะจินต์
ปัทมดิลก ผศ.ยุพิน สมคำ�พี่ และคณะ ได้รับผล
การพิจารณาจากคณะกรรมการประเมินผลการ
จัดนิทรรศการฯ รางวัลชมเชย พร้อมโล่และเงิน
รางวัล 3,000 บาท และรางวัลการบรรยายดีเด่น
จำ�นวน 2 รางวัล คือ อาจารย์ครองใจ โสมรักษ์
และ ดร.ชาติชัย อุดมกิจมงคล ซึ่งมอบรางวัลโดย
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559

RUNIRAC-IV
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Herp Congress V
โครงการส่งเสริมการวิจยั ในอุดมศึกษา ครัง้ ที่ 5

The 5 th Higher Education Research
Promotion Congress
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ได้ เ ข้ า ร่ ว มงานประชุ ม ใหญ่ โ ครงการส่ ง เสริ ม การวิ จั ย ใน
อุ ด มศึ ก ษาครั้ ง ที่ 5 (Herp Congress V) โดยสำ � นั ก
บริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนา
มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ภายใต้สำ�นักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เมอ่ื ระหว่างวันที่ 2 - 4 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี ภายใต้แนวคิด “รากฐานภูมิปัญญาไทยนวัตกรรม
วิจัยสู่สากล” เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0
เศรษฐกิจทีข่ บั เคลือ่ นด้วยนวัตกรรม มีการเสนอผลงานวิจยั
ในรูปแบบนิทรรศการงานวิจัย การบรรยายพิเศษ การเสวนา
ทางวิชาการ การนำ�เสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายและแบบ
โปสเตอร์ จากงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัย
ภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา 70 แห่ง
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยศูนย์คราม ได้ร่วม
จัดนิทรรศการงานวิจยั ภายใต้หวั ข้อ“สีคราม ราชาแห่งสียอ้ ม
ธรรมชาติ” ซึ่งนิทรรศการได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก
ในการนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้นำ�ผลงาน
วิจัยเข้าร่วมนำ�เสนอแบบโปสเตอร์จำ�นวน 6 เรื่อง และงาน
วิจัยในกลุ่มการพัฒนาครูของครูด้วยโจทย์ได้รับรางวัล
ผลงานวิจัยดีมาก เรื่อง “การศึกษากิจกรรมการเรียน
การสอนแบบร่ ว มมื อ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ของนักศึกษาครูช้ันปีที่ 1” ผลงานวิจัยของ
อาจารย์อิชยา จีระกาญจน์ คณะครุศาสตร์
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Research for Strategy Management

“วิจัยเพื่อยุทธศาสตร์พื้นที่”

สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดงาน “Research for Strategy Management :
วิจยั เพอื่ ยุทธศาสตร์พนื้ ที”่ ภายใต้แนวคิด “วิจยั ไขปัญหา สร้างงาน สร้างอาชีพ” ระหว่างวันที่ 21 – 22
มิถุนายน 2560 ณ อุดรธานี ฮอลล์ ชั้น 4 เซ็นทรัล พลาซ่า อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยในวันที่
21 มิถุนายน 2560 พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน
ในการนี้พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายก
รัฐมนตรีได้เยี่ยมชมนิทรรศการงานวิจัยด้านครามและ
สิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงานทางเลือกของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร พร้อมให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการ
ต่อยอดงานวิจยั ร่วมกับสำ�นักงานคณะกรรมการวิจยั
แห่งชาติ (วช.) โดยมี ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร รักษาราชการ
แทนอธิการบดี อาจารย์ ดร.มาลี ศรีพรหม ผูอ้ �ำ นวยการ
สถาบันวิจยั และพฒ
ั นา รศ.ดร.ทศวรรษ สีตะวนั หัวหน้า
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก พร้อม
บุคลากรจากสถาบันวิจยั และพัฒนา ร่วมใหก้ ารต้อนรับ
นำ�เสนอข้อมูลและมอบของทีร่ ะลึก ซึง่ นิทรรศการงาน
วิจัยด้านครามและสิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงานทางเลือก
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้รับความสนใจ
จากผู้เข้าชมเป็นอย่างมาก
พร้อมนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร รักษาราชการแทนอธิการบดี
ได้ลงนามความร่วมมือในการขยายผลองค์ความรู้จากผลการวิจัยและพัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์เพื่อ
การพัฒนาพื้นที่จังหวัดสกลนคร ร่วมกับ สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จังหวัดสกลนคร
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
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ตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 2
“วิจัยขายได้”
นักวิจัยศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก
เข้ า ร่ ว มโครงการ “ตลาดนั ด เปิ ด โลกผลงานวิ จั ย
และนวั ต กรรม ครั้ ง ที่ 2” ภายใต้ แนวคิ ด “วิ จั ย
ขายได้” ระหว่างวันที่ 23 – 24 กันยายน 2560
ณ อาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก กรุงเทพฯ เพื่อเร่ง
ให้เกิดการขยายผลและนำ�ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
พร้อมใช้ที่มีอยู่แล้วในฐานข้อมูล งานวิจัยของประเทศ
ไปสูก่ ารใช้ประโยชน์ในมิตติ า่ ง ๆ เกิดการสร้างมูลค่าเพมิ่
ในเชงิ พาณิชย์ เชงิ ชุมชน/สังคม ตลอดจนการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนโดยรวมของประเทศ และ
ผลักดันให้เกิดกลไกและกิจกรรมทีส่ ร้างความเชอื่ มโยง
ในรูปแบบต่างๆ ระหว่างนักวิจัย เจ้าของผลงานวิจัย
และผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัยทั้งภาครัฐและเอกชน โดย
มุง่ เนน้ ความต้องการของผูใ้ ช้เปน็ สำ�คัญ ซึง่ ศูนย์ความ
เป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือกได้นำ�ผลงานข้าร่วมจัด
แสดงทั้งหมด 5 ผลงาน ได้แก่
1. เครื่องโพเทนชิโอสเตทแบบพกพาต้นทุนตํ่าเพื่อการวิจัยและการเรียนการสอนด้านไฟฟ้าเคมี
		
โดย นายธีรวุฒิ สำ�เภา
2. เครื่องปฏิกรณ์ต้นแบบพลังงานแสงอาทิตย์สำ�หรับการผลิตนํ้ามันไบโอดีเซล
		
โดย นายสันติ ผิวผ่อง
3. อุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กออกไซด์
		
โดย นายสุภศิษฎ์ แพงสอน
4. ชุดทำ�ความเย็นส่วนบุคคล
		
โดย นายสุรศักดิ์ ร่วมรักษ์
5. ตู้กำ�จัดความชื้นพลังเทอร์โมอิเล็กทริก
		
โดย นายพลศักดิ์ แสงพรหมศรี
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“Seoul International
Invention Fair 2016”

ศูนย์ความเปน็ เลิศด้านพลังงานทางเลือก สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ร่วมกับสำ�นักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ นำ�สิง่ ประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดและจัดแสดงนิทรรศการในงาน
“Seoul International Invention Fair 2016” (SIIF 2016) ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งจัดขึ้น
ระหว่างวันที่ 1 – 4 ธันวาคม 2559 จำ�นวน 4 ผลงาน ได้แก่
ชุดปรับอุณหภูมิส่วนตัว (Personal Temperature Control Devices)
สามารถคว้า 2 รางวัล ได้แก่ เหรียญเงิน (SILVER MEDAL) และเหรียญรางวัล
พิเศษจากประเทศการ์ตา ในกลุ่ม Sanitation / Ventilation / Heating
เทอร์โมอิเล็กทริกมอดูลสู่เชิงพาณิชย์ (Thermoelectric Module to Commercial)
สามารถคว้า 2 รางวัล ได้แก่ เหรียญเงิน (SILVER MEDAL) และเหรียญรางวัล
พิเศษจากประเทศการ์ตา ในกลุ่ม Commercial, Industrial, and
Offifif ice equipment
ลูกประคบร้อน-เย็น (A Hot-Cool Compress) สามารถคว้า 2 รางวัล ได้แก่
เหรียญเงิน (SILVER MEDAL) และเหรียญรางวัลพิเศษจากประเทศการ์ตา ในกลุ่ม
Medical Technology /Medicine / Hygiene / Cosmetics
ระบบเตือนเพลิงไหม้ด้วยเทอร์โมอิเล็กเซนเซอร์
(Fire Alarm System with Thermoelectric Sensor) สามารถคว้า 2 รางวัล
ได้แก่ เหรียญทองแดง (BRONZE MEDAL) และเหรียญรางวัลพิเศษจากประเทศซีเรียร์
ในกลุ่ม Security / Rescue / Alarm
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นิทรรศการการจัดการความรู้

“การพัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อท้องถิ่น”

KM 2016

สถาบันวิจยั และพัฒนา ได้รว่ มจัดกิจกรรม การจัดการความรู้ (KM) เรอื่ ง การพัฒนาโจทย์วจิ ยั
เพื่อท้องถิ่น เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ณ โถงชัน้ 1 อาคารปฏิบตั กิ ารเอนกประสงค์ (อาคาร 13)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อเป็นการบ่งชี้ความรู้ สร้าง แสวงหา จัดการให้เป็นระบบ ตลอดจนการ
แบ่งปันแลกเปลีย่ นเรยี นรูร้ ว่ มกันของคณาจารย์ นักวิจยั นักวิชาการ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร โดยจากการนำ�เสนอการจัดการความรู้ ในประเดน็ ดังกล่าว ส่งผลให้สถาบันวิจยั และพัฒนาได้รบั
รางวัลอันดับ 2 เรื่องการจัดการความรู้ (KM) เพื่อการนำ�ไปพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครต่อไป
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พันธกิจ

บริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาลให้มคี ณ
ุ ภาพ
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การประกันคุณภาพการศึกษา

ประจำ�ปีการศึกษา 2559
สรุปผลการประเมินในภาพรวมตามองค์ประกอบคุณภาพ

องค์ประกอบคุณภาพ
องค์ประกอบที่ 1
ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์
และแผนการดำ�เนินการ
องค์ประกอบที่ 2
ภารกิจหลัก
องค์ประกอบที่ 3
การบริหารจัดการ
องค์ประกอบที่ 4
การเงินและงบประมาณ
องค์ประกอบที่ 5
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ค่าคะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ

ผลการประเมินตนเอง

ผลการประเมิน
โดยคณะกรรมการ

คะแนน

ระดับผลการประเมนิ

คะแนน

ระดับผลการประเมนิ

5.00

ระดับดีมาก

5.00

ระดับดีมาก

4.87

ระดับดีมาก

4.87

ระดับดีมาก

4.79

ระดับดีมาก

4.79

ระดับดีมาก

5.00

ระดับดีมาก

5.00

ระดับดีมาก

4.00

ระดับดี

4.00

ระดับดี

4.79

ระดับดีมาก

4.79

ระดับดีมาก

QA
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การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนา
คะแนนการประเมินเฉลีย่
องค์ประกอบคุณภาพ

ตัวบ่งชี้

องค์ประกอบที่ 1
1
ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์
และแผนการดำ�เนินการ
องค์ประกอบที่ 2
5
ภารกิจหลัก
องค์ประกอบที่ 3
3
การบริหารจัดการ
องค์ประกอบที่ 4
1
การเงินและงบประมาณ
องค์ประกอบที่ 5
1
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
จำ�นวนตัวบ่งชี้
11
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
ผลการประเมิน

I

P

O

คะแนน
เฉลีย่

ผลการประเมิน *

-

5

-

5

ระดับดี

-

5

4.34

4.87

ระดับดีมาก

-

5

4.35

4.79

ระดับดี

-

5

-

5.00

ระดับดีมาก

-

5

-

4.00

ระดับดี

-

ระดับดีมาก

-

9
2
5.00 4.35

* 0.00-1.50 การดำ�เนนิ งานต้องปรับปรุงเรง่ ด่วน
1.51-2.50 การดำ�เนนิ งานต้องปรับปรุง
2.51-3.50 การดำ�เนนิ งานระดับพอใช้
3.51-4.50 การดำ�เนนิ งานระดับดี
4.51-5.00 การดำ�เนนิ งานระดับดีมาก
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SNRU Journal of Science and Technology
SNRU Journal of Science and Technology
is an international journal and peer-reviewed
medium for publishing scientifif fiic papers of
international interest focusing on biology,
chemistry, physics, environment science,
computer, information technology and
industrial technology.
Thai Journal Citation Index (TCI 1)
Print ISSN: 1906-5965
Frequency: 3 issues/Year		
		
January – April
		
May – August
		
September – December
Website : http://snrujst.snru.ac.th
E-Journal : www.tci-thaijo.org/index.php/
snru_journal
E-mail : jst@snru.ac.th
Editor in Chief
Assoc. Prof. Dr. Tosawat Seetawan
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Journal of Materials Science and Applied Energy
Journal of materials science and
applied energy is an international journal and
peer-reviewed medium for the publication of
theoretical and experimental materials science
and applied energy includes thermoelectric,
piezoelectric, thin fif ilms, solar cells, biomass,
battery, nanomaterials, microelectronic devices,
renewable energy and alternative energy.
Thai Journal Citation Index (TCI 1)
Print ISSN: 2286-7201
Frequency: 3 issues/Year		
		
January – April
		
May – August
		
September – December
Website : http://jmsae.snru.ac.th
E-mail : jmsae@snru.ac.th
Editor in Chief
Assoc. Prof. Dr. Tosawat Seetawan
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เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา

http://rdi.snru.ac.th

เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดทำ�ขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารงานวิจัยและ
เผยแพร่ข้อมูลงานวิจัยที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าชมหรือสามารถเข้าถึงได้ง่าย
โดยแปลงข้อมูลงานวิจัยให้อยู่ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย แต่ยังคงความครบถ้วนของ
สาระความรู้

รายงานประจำ�ปี
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ระบบฐานข้อมูลการเผยแพร่งานวิจัย
(Research Information System : RIS)

http://ris.snru.ac.th

ระบบสืบค้นงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการทำ�วิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร โดยผู้ใช้สามารถค้นหา และ ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลได้ทั้งแบบ
Abstract และ Full Text
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ระบบบริหารจัดการงานวิจัย

http://snru.drms.in.th

ระบบบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
(Department Research Management System : DRMS)
ระบบแบบ stand-alone ที่ วช ทำ�เพื่อเป็นระบบสำ�หรับหน่วยงาน
ภาครัฐใช้ในการบริหารจัดการงานวิจัยของหน่วยงาน
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ช่องทางการเข้าถึงข้อมูล สถาบันวิจัยและพัฒนา

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รวบรวมช่องทางการเข้าถึงข้อมูลในรูปแบบ
QR - Code เพื่อให้ประชาชนทั่วไปเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย
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งบประมาณ

Budget

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สถาบันวิจยั และพัฒนา ได้จดั สรรงบประมาณ งบแผ่นดิน
17,603,300 บาท และ งบรายได้ 6,288,765 บาท โดยมีรายละเอียดตามกราฟจำ�แนกเปน็
งบแผ่นดินและงบรายได้ดงั นี้
6,288,765

งบแผ่นดิน
งบรายได้

74 %

26 %

17,603,303

สรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน และ งบประมาณเงินรายได้
งบแผ่นดิน
งบรายได้
15,605,900 (100%)

3,800,000 (99.97%)
2,126,736 (80.44%)
289,680 (100%)

งบลูกจ้าง

454,550 (92.24%)
31,975 (95%)

ค่าตอบแทน

130,425 (99.29%)

ค่าใช้สอย

476,759 (75.65%)

ค่าวัสดุ

1,096,750 (100%)
26,080 (43.39%)

ค่าสาธารณูปโภค

633,700 (100%)

293,300 (99.15%)

ครุภณ
ั ฑ์

งบอุดหนุน

งบรายจ่ายอืน่

รายงานประจำ�ปี
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Kram Center
Sakon Nakhon Rajabhat University

ศูนย์คราม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Research and Development Institute
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ศูนย์คราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Kram Center Sakon Nakhon Rajabhat University

ปรัชญา/ Philosophy
วิจัย บริการวิชาการ วิถีภูมิปัญญาและ
องค์ความรู้ด้านคราม
อาจารย์ ดร.มาลี ศรีพรหม
Dr.Malee Sriprom

kram@snru.ac.th
0 4297 0154
Sakon Nakhorn, Thailand

http://kram.snru.ac.th

พันธกิจ/Missions

วิสัยทัศน์/Vision
ศูนย์คราม ส่งเสริมการทำ�วิจัยและบริการวิชาการ
เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ สืบทอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและวิถีชุมชนด้านคราม เผยแพร่สู่แวดวง
วิชาการและสาธารณชนทั่วไประดับชุมชน สังคม
ทั้งในและต่างประเทศ

1. สนับสนุนการทำ�วิจัยและบริการวิชาการ
ด้านครามตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง
2. สร้างเครือข่ายงานวิจัยและบริการวิชาการ
ด้านครามกับสถาบันการศึกษา หน่วยงาน
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ
และนานาชาติ
3. เผยแพร่องค์ความรู้ด้านคราม

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นศูนย์วิจัยและบริการวิชาการที่
เกี่ยวข้องกับคราม
2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ทั้งทาง
วิชาการและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านคราม
3. เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
วิถีชุมชนของกลุ่มผู้ผลิตผ้าย้อมคราม แก่
แวดวงวิชาการและสาธารณชน

รายงานประจำ�ปี
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ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ศูนย์คราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้มีบทบาทเข้า
ร่วมสนับสนุน บริการวิชาการ จัดแสดงนิทรรศการ โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งภายใน และ
ภายนอกมหาวิทยาลัยดังนี้

การบริการวิชาการ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทำ�เครื่องประดับจากคราม”

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การก่อหม้อและมัดย้อมด้วยคราม” มีหน่วยงานที่เข้าอบรมดังนี้
1. นักศึกษาในโครงการส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพของนักศึกษาและศิษย์เก่า
สู่การมีงานทำ�
2. นักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตย์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
3. สถาบันวิจัยศิลปวัฒนธรรมอีสาน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาอาชีพผลิตผ้าย้อมคราม
กลุ่มแม่บ้าน บ้านม่วงคำ� ต.นาตาล อ.เต่างอย จ.สกลนคร

การร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก

โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการใช้สีครามและสีธรรมชาติในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย
สู่ความเป็นศูนย์กลางแห่งอาเซียน ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง ศูนย์คราม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนคร หอการค้าจังหวัดสกลนครและมหาวิทยาลัยศิลปากร
โดยศูนย์ครามมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
การคัดเลือก “ชุมชนครามและสีธรรมชาติ”

รายงานประจำ�ปี
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ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ด้วยการทดสอบนำ�ผลิตภัณฑ์
มาออกแบบ Mock up “Snook Pavilion”

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะด้านภาษาเพื่อการส่งเสริมการขายสินค้าวัฒนธรรม
เพื่อการส่งออก

การจัดทำ�สื่อร้อยเรียงเรื่องราวชุมชนวิถีครามและสีย้อมธรรมชาติ
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ประชุมต้อนรับคณะกรรมสภาหัตถกรรมโลก ภาคพื้นแปซิฟิค

นิทรรศการศูนย์คราม เนื่องในวโรกาสที่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
องค์ประธานมูลนิธิอาสา เพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย เสด็จพระดำ�เนิน
ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจที่จังหวัดสกลนคร
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ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก

Top

ten

Na

ture

Ind

ex

Center of Excellence on Alternative Energy
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ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก
Center of Excellence on Alternative Energy

ปรัชญา/ Philosophy
มุ่งเน้นงานวิจัยพลังงานทางเลือก
Research focuses on alternative energy
รศ.ดร.ทศวรรษ สีตะวัน
Assoc.Prof.Dr.Tosawat Seetawan
หัวหน้าศูนย์

ceae@snru.ac.th
0 4274 4319

วิสัยทัศน์/Vision
เป็นเลิศทางการวิจัยและพัฒนาพลังงานทางเลือก
Excellence in research and development of
alternative energy

Sakon Nakhorn, Thailand

http://ceae.snru.ac.th

พันธกิจ/ Missions

1. ดำ�เนินงานวิจัย พัฒนา เพื่อสร้างสรรค์
องค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ในด้านพลังงาน
ทางเลือก
2. พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญให้เป็นที่ยอมรับในด้านพลังงาน
ทางเลือก
3. สนับสนุนดำ�เนินการเผยแพร่ องค์ความรู้
นวัตกรรมและบริการวิชาการด้านพลังงาน
ทางเลือก
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในด้านพลังงาน
ทางเลือกทั้งในประเทศและต่างประเทศ

1. Operational research to create knowledge
and innovation in the fifield of alternative
energy.
2. Researchers have developed a specialist
knowledge to be recognized in the f ifield
of alternative energy.
3. Supported operating dissemination of
knowledge, innovation and technical
alternative energy.
4. Created a network of cooperation in the
f ifield of alternative energy at both the
nation and international.
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หน่วยปฏิบัติการ
หน่วยปฏิบัติการวิจัยเทอร์โมอิเล็กทริก
Thermoelectric Research Laboratory
หน่วยปฏิบัติการวิจัยฟิล์มบาง
Thin Film Research Laboratory
หน่วยปฏิบัติการวิจัยพิโซอิเล็กทริก
Piezoelectric Research Laboratory

หน่วยปฏิบัติการวิจัยการจำ�ลอง
Simulation Reserch Laboratory
หน่วยปฏิบัติการวิจัยพลังงานชีวมวล
Biomass Energy Research Laboratory
หน่วยปฏิบัติการวิจัยแบตเตอรี่
Battery Reserch Laboratory
หน่วยปฏิบัติการวิจัยแสง
Optic Reserch Laboratory
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งบประมาณ 2560
โครงการ
โครงการบริหารจัดการศูนย์ความเป็น
เลิศด้านพลังงานทางเลือก
โครงการพัฒนาหน่วยปฎิบตั กิ ารวิจยั
การวิจยั และพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์
Cu2ZnSnS4(CZTS) ชนิดโค้งงอ
การพัฒนาระบบมัลติแมกนีตรอน
สปัตเตอริง่ สำ�หรับการพอกพูน
เทอร์โมอิเล็กทริกแบบฟิลม์ บาง
การพัฒนาชุดประกอบเทอร์โม
อิเล็กทริกมอดูล
การสกัดสารนาโนแคลเซยี มคาร์บอเนต
จากเปลือกหอย
การพัฒนาวัสดุพโิ ซอิเล็กทริกชนิด
(Pb1 – x Mx)\ (Zr0.53Ti0.47)O3
เพอ่ื ประยุกต์ในการผลิตไฟฟ้า

หัวหน้าโครงการ

แหล่งทุน

งบประมาณ
(บาท)

รศ.ดร.ทศวรรษ สีตะวัน

เงนิ รายได้

859,140

รศ.ดร.ทศวรรษ สีตะวัน
นายธีรวุฒิ สำ�เภา

เงนิ รายได้
เงนิ รายได้

319,200
861,600

รศ.ดร.ทศวรรษ สีตะวัน

งบแผ่นดิน

2,999,800

นายครรชิต สิงห์สขุ

เงนิ รายได้

31,000

นายสันติ ผิวผ่อง

เงนิ รายได้

31,000

นายจักรกฤษ กองพิมาย

เงนิ รายได้

31,000
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Annual Report 2017 77

สถิติผลงานวิจัยตีพิมพ์
ในปี พ.ศ.2560 นี้ ผลงานตีพิมพ์อาจจะลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาแต่ก็ยังสามารถ
รักษาระดับและคุณภาพของงานตีพมิ พ์ไว้ได้ จากภาพทีแ่ สดงจำ�แนกเปน็ บทความวิจยั ทีล่ งตีพมิ พ์ในวารสาร
ที่ยังไม่มีฐานข้อมูลรองรับ และบทความตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล ซึ่ง สกว. ยอมรับ TCI,
AGRIS, ACI, SCOPUS และ ISI ตามลำ�ดับ และภาพกราฟแสดงค่า Impact Factor

Year

Impact Factor
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ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือกได้ลงนามทำ�สัญญาความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัย
ราชภัฎสกลนคร ประเทศไทย และ INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PGRI JEMBER
INDONESIA ในด้านการทำ�วิจัยและการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

MOU

ผู้จัดทำ�

Credits

ที่ปรึกษา
อาจารย์ ดร.มาลี ศรีพรหม
อาจารย์ ดร.สุธาสินี คุปตะบุตร
อาจารย์ ดร.วิจิตรา สุจริต		
อาจารย์ลฎาภา
ศรีพสุดา

ผู้อำ�นวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
รองผู้อำ�นวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
รองผู้อำ�นวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
รองผู้อำ�นวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

รวบรวมข้อมูล
งานบริหารทั่วไป
งานบริหารการวิจัย
งานวิจัยและบริการวิชาการ
งานสารสนเทศและเผยแพร่งานวิจัย
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก
ศูนย์คราม
ออกแบบและจัดทำ�
งานสารสนเทศและเผยแพร่งานวิจัย
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