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บทสรุปผู้บริหาร
Executive Summary

 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคล่ือนและ
ผลักดันการพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยให้เกิดความเข้มแข็ง  และนำาองค์ความรู้ไปสู่การยกระดับ 
การศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น  ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักวิถีพอเพียง  ดั่งปณิธาน “ราชภัฏ” 
โดยในปีงบประมาณ 2560 ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ดำาเนินงานตามพันธกิจ ดังนี้ 

 การส่งเสริมสนับสนุนการทำาวิจัยและ
การบริการวิชาการได้รับเงินทุนสนับสนุนการวิจัย
จำานวน 352 โครงการ งบประมาณ 21,657,050 บาท
เพิ่มจากปีงบประมาณ 2559 คิดเป็นร้อยละ 11.28
มีผลงานประเมินโครงการทั้งหน่วยงานภายในและ 
ภายนอก จำานวน 10 เร่ือง งบประมาณ 233,500 บาท
และ งานบริการวิชาการ จำานวน 9 เรื่อง มีทุน
สนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัยและงานสร้างสรรค์  
705,704 บาท โดยมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร
วิชาการทั้งในและต่างประเทศ จำานวน 32 เรื่อง   
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่นำาเสนอในเวทีระดับชาติ
และนานาชาติ 31 เร่ือง พร้อมทั้งยังมีการจัดอบรม
เชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านการวิจัย
ให้กับอาจารย์ นักวิจัยและนักศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการใช้
สถิติเพ่ือการวิจัย เทคนิคการเขียนข้อเสนอการวิจัย 
ให้โดนใจแหล่งทุน การประดิษฐและประยุกต์ใช้อุปกรณ์

 ในด้านการพัฒนาเครือข่ายงานวิจัยและ
การบริการวิชาการระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และ 
นานาชาติ  นั้น  มีกิจกรรมงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
โครงการสนับสนุนการพัฒนาศูนย์วิจัยเพ่ือพัฒนา 
ท้องถิ่นอีสานตอนบน จำานวน 9 โครงการ พร้อม
รับเชิญบรรยายพิเศษด้านคอมพิวเตอร์จำาลอง
และอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทอร์ โมอิ เ ล็กทริก  
ณ Institut Teknologi Sepuluh Nopember  
เมืองสุรบายา ประเทศอินโดนีเซีย
 ส่วนการสนับสนุนและเผยแพร่ผลงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ มีการ
สนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัยของบุคลากร ในงาน
มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 โดยนำาผล

เทอร์โมอิเล็กทริกและการจัดเวทีนำาเสนอผลงานวิจัย
ของนักศึกษาท่ีได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร



งานวิจัยเพื่อสังคม “CBR พลังปัญญาของ
แผ่นดิน” จากระบบการดำาเนินงานสู่นวัตกรรม
วิจัยเพื่อ ท้องถิ่น 4.0 เข้าร่วมนำาเสนอ ซึ่งได้รับ
ถ้วยรางวัล Gold Award จากพลเอกประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และเงินรางวัล 
25,000 บาท นอกจากนี้ยังมีการเผยแพร่งาน
วิจัยเวทีต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ พร้อมได้
รับรางวัลมากมาย ไดแ้ก่  นิทรรศการจัดการ
ความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เร่ือง การ
พัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อท้องถิ่น งานราชภัฏวิจัย 
คร้ังที่ 4 งาน Herp Congress V งานวิจัยเพื่อ
ยุทธศาสตร์พื้นที่ งานตลาดนัดเปิดโลกผลงาน
วิจัยและนวัตกรรม“วิจัยขายได้” และ งาน Seoul  
international Invention Fair 2016
 ผลการประเมินการประกันคุณภาพ 
การศึกษา ประจำาปีการศึกษา 2559 สถาบันวิจัย
และพัฒนาได้รับการประเมินโดยกรรมการภายนอก 
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
วิจัยและพัฒนา ระบบเผยแพร่งานวิจัย (Research
Information System : RIS) ระบบบริหารจัดการ
งานวิจัย (Department Research Management
System DRMS) ด้วยช่องทางการเข้าถึงข้อมูล
ผ่าน QR CODE  นอกจากน้ี ยังมีศูนย์เฉพาะ
ทาง ที่อยู่ภายใต้การกำากับดูแลของสถาบันวิจัย
และพัฒนา ได้แก่ ศูนย์คราม และศูนย์ความเป็น
เลิศด้านพลังงานทางเลือก เพ่ือผลักดันการ
พัฒนางานวิจัยอย่างมีทิศทางเน้นการสร้าง
องค์ความรู้ที่เป็นอัตลักษณ์ และนำาผลการวิจัย 
ไปใช้เพื่อกำาหนดนโยบายในการพัฒนาประเทศ
 จากผลการดำาเนินงานดังกล่าวแสดง
ให้เห็นว่าการปฏิบัติงานตามพันธกิจกิจที่สำาคัญ
ของสถาบันวิจัยและพัฒนาบรรลุตามเป้าหมาย
ที่วางไว้ และมีแผนการดำาเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อผลักดันให้มหาวิทยาลัยมีทั้งผลงานด้าน
การวิจัยและคุณภาพผลงานวิจัย  พร้อมทั้ง
ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
การส่งเสริมการจดทะเบียนเพ่ือคุ้มครองสิทธิ
เพ่ิมขึ้นตลอดจนใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทาง
ปัญญาต่อยอดเชิงพาณิชย์ต่อไป 



 สารจากผู้อำานวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา

อาจารย์ ดร.มาลี ศรีพรหม
ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครยึดมั่นอุดมการณ์และปณิธานของ “ราชภัฏ” ต่อภารกิจการ
เป็นหน่วยงานจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนในชาติรวมท้ังสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรม พัฒนาองค์
ความรู้และถ่ายทอดสู่การพัฒนาท้องถิ่นให้สามารถพ่ึงพาตนเองและสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีตามวิถีพอเพียง 
ก่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
 สถาบันวิจัยและพัฒนาในฐานะหน่วยงานสนับสนุนวิชาการด้าน 
การวิจัย จึงมุ่งม่ันเป็นหน่วยงานผลิตภาพทางการวิจัยท่ีมีจุดเด่นดำาเนินงาน 
ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย การพัฒนาคุณภาพงานวิจัย การบริการวิชาการ
โดยใช้งานวิจัยเป็นฐาน ตลอดจนการพัฒนาข้อมูลด้านต่าง ๆ  เพ่ือสนับสนุน
การบริหารของมหาวิทยาลัย เน้นผสมผสานองค์ความรู้ในมหาวิทยาลัย
ที่มีความแตกต่างอย่างมีเอกลักษณ์ เพื่อหลอมรวมเป็นองค์ความรู้ใหม่
ต่อการพัฒนานวัตกรรม รวมท้ังแสวงหาเครือข่ายความร่วมมือท้ังภาครัฐ 
และเอกชน ทั้งในประเทศและนานาชาติ ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถของ
ประเทศท่ามกลางข้อจำากัดหลายด้าน นำาไปสู่การแก้ปัญหาของประเทศทั้งที่
เกิดในปัจจุบันและจะมาถึงในอนาคตได้อย่างเหมาะสมและมีคุณค่า 
 ในรอบปีท่ีผ่านมา สถาบันวิจัยและพัฒนาดำาเนินการพัฒนาระบบ 
และกลไกการขับเคล่ือนกระบวนการวิจัยเพ่ือท้องถ่ินของมหาวิทยาลัยก่อเกิด 
เป็น “CBR: นวัตกรรมการวิจัยเพื่อท้องถิ่น 4.0” และได้รับรางวัล Gold
Award จากการนำาเสนอผลงานวิจัยด้านสังคมในงานมหกรรมงานวิจัย 
แห่งชาติ 2560 นอกจากน้ันได้ดำาเนินงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ร่วมกับกลุ่มจังหวัดเพ่ือพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการใช้สีครามและสีธรรมชาติ
สู่ความเป็นศูนย์กลางอาเซียน รวมท้ังได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือการบริหาร
การวิจัย เช่น ระบบ DRMS และ RIS ย่ิงไปกว่าน้ันศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงาน
ทางเลือกได้นำาความรู้และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยไปสร้างผลิตภัณฑ์
ต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ ซ่ึงจะสร้างรายได้ให้แก่มหาวิทยาลัยในอนาคต ผลการ
ดำาเนินงานโดยสรุปสอดคล้องตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือ
บ่งช้ีว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 4.0 มีทีมวิจัยท่ีมีศักยภาพและสมรรถนะ 
สามารถนำาผลิตภาพท่ีหลากหลายสู่การยอมรับของสังคม ประเทศ และนานาชาติ 
 ขอขอบคุณผู้บริหารและบุคลากรทุกส่วนราชการที่ได้อนุเคราะห์
ข้อมูลจัดทำารายงานฉบับนี้  เพื่อเป็นข้อมูลการวางแผนและกำาหนดนโยบาย
ด้านการวิจัยแก่ผู้บริหาร รวมทั้งเผยแพร่ผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ เกิดการ
ถ่ายทอดนำาไปใช้ประโยชน์สู่การพัฒนาท้องถ่ินชุมชน สังคมและประเทศต่อไป
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วิจัยและบริการวิชาการก้าวหน้า   
พัฒนาบุคลากรและท้องถิ่น

วิสัยทัศน์
สร้างสังคมความรู้ สู่สังคมปัญญา  
ด้วยการวิจัยและนวัตกรรม

พันธกิจ

 1 ปรัชญา

 1

 1
1. ส่งเสริมสนับสนุนการทำาวิจัยและ 
   การบริการวิชาการ
2. พัฒนาเครือข่ายงานวิจัยและ 
   การบริการวิชาการ ระดับท้องถิ่น  
   ระดับชาติและนานาชาติ
3. สนับสนุนและเผยแพร่ผลงานวิจัย   
   และงานสร้างสรรค์ระดับชาต ิ
   และนานาชาติ  
4. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล   
   ให้มีคุณภาพ
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Philosophy
Advance researches and 
academic services as well as 
local development of human 
resources 

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

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 

 1

 1

 1
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Relation Team

ทำ�ง�นร่วมกันเป็นทีมอย่�งมิตร

ผลิตภ�พที่หล�กหล�ย

เครือข่�ยคว�มร่วมมือ

D iversity
Productivity

International
Link

We will leave no one behind“
“

ปณิธ�น RDI-SNRU

Professional Research Community

RCB 2  PRC
Research Community Based

to
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ผลิตภ�พที่หล�กหล�ย

ยุทธศาสตร์การวิจัย
Strategies of Research

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์
1. การส่งเสริมการวิจัยการบริการวิชาการ   
   และงานสร้างสรรค์ที่สอดคล้องกับ   
   ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และประเทศ

1. พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยการบริการ  
   วิชาการให้กับบุคลากร
2. สนับสนุนการวิจัยและการบริการวิชาการ 
   ในลักษณะเครือข่ายเพื่อพัฒนาสังคม

2. การสร้างเครือข่ายงานวิจัยการบริการ  
   วิชาการและงานสร้างสรรค์ทั้งระดับท้องถิ่น  
   ระดับชาติและนานาชาติ

1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย   
   การบริการวิชาการและงานสร้างสรรค์กับ 
   หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาค
   ประชาสังคมและระดับนานาชาติ
2. สนับสนุนการวิจัยการบริการวิชาการและ 
   งานสร้างสรรค์ในลักษณะการพัฒนา 
   เครือข่ายและพัฒนาสังคม

3. การให้บริการวิชาการและเผยแพร่งานวิจัย  
   และงานสร้างสรรค์ เพื่อเสริมสร้างความ 
   เข้มแข็งของท้องถิ่น

1. ส่งเสริมการให้บริการวิชาการ งานวิจัย 
   และงานสร้างสรรค์
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงาน 
   วิจัยและงานสร้างสรรค์

4. การพัฒนาคุณภาพและระบบประกัน 
   คุณภาพของงานวิจัยและบริการวิชาการ

1. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
   การศึกษาอย่างต่อเนื่อง

5. การบริหารจัดการที่ดีและมีคุณภาพ 
   ตามหลักธรรมาภิบาล

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เป็นไปตาม  
   หลักธรรมาภิบาล
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้และ  
   การบริหารความเสี่ยง
3. ส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
   เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
4. พัฒนาระบบการติดตามการดำาเนินงาน 
   ให้ชัดเจน
5. พัฒนาศักยภาพบุคลากร
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งานวิจัยและงานสร้างสรรค ์
มีคุณภาพ และสอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชนและ
สามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้

วิสัยทัศน์ : สร้างสังคมความรู้ สู่สังคมปัญญา ด้วยการวิจัยและนวัตกรรม

มีแหล่งทุนสนับสนุน
การวิจัยเพิ่มขึ้น

บุคลากรมีขีดความสามารถ
สูงขึ้น และปฏิบัติงานได้

อย่างมืออาชีพ

มีการให้บริการวิชาการที่สอดคล้อง 
กับความต้องการของท้องถิ่น

พัฒนาขีดความสามารถของ
บุคลากรของสถาบันให้ปฏิบัติงาน 

เกี่ยวกับการประกันคุณภาพได้อย่างดี

การบริหารจัดการ 
งานวิจัย  

งานบริการวิชาการ
งานสร้างสรรค ์
ที่มีคุณภาพ

พัฒนาขีดความสามารถของ
บุคลากรของสถาบันให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ

การประกันคุณภาพได้อย่างดี

มีระบบกลไกในการบริหาร
งานอย่างมีคุณภาพ

การประกันคุณภาพการศึกษา
ผ่านการรับรองมาตรฐาน

การเผยแพร่และการนำา
องค์ความรู้จากงานวิจัย

ไปใช้ประโยชน์

บุคลากรมี
ประสบการณ์

ในการทำาวิจัยเพิ่มขึ้น

มิต
ิกา
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แผนที่ยุทธศาสตร์
Strategy Map
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บุคลากร 
สถาบันวิจัยและพัฒนา
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บุคลากร
Personnel

ผู้บริหาร 
งานบริหารจัดการงานวิจัย 

งานวิจัยและบริการวิชาการ 

งานบริหารทั่วไป 
งานสารสนเทศและเผยแพร่งานวิจัย 

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก

จำานวนผู้บริหารและบุคลากร จำาแนกตามสายงาน 

จำานวนบุคลากร จำาแนกตามวุฒิการศึกษา

ปริญญาโท (60%)
ปริญญาตรี (40%)

ศูนย์คราม

9

6
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ดร.มาลี ศรีพรหม
Dr.Malee Sriprom
ตำาแหน่ง : ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์ : 08-7802-7679
E-mail : scms@snru.ac.th

ดร.สุธาสินี คุปตะบุตร
Dr.Suthasinee Kuptabut
ตำาแหน่ง : รองผู้อำานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์ : 08-9484-4132
E-mail : suthasinee@snru.ac.th

ดร.วิจิตรา สุจริต
Dr.Wichidtra Sudjarid
ตำาแหน่ง : รองผู้อำานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์ : 08-4128-4421
E-mail : wichidtra.s@snru.ac.th

ผู้บริหาร
Executives

อาจารย์ลฎาภา ศรีพสุดา
Ms. Ladapa Sripasuda 
ตำาแหน่ง : รองผู้อำานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์ : 08-5924-4994
E-mail : ladapa@snru.ac.th

RDI-SNRU TEAM
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วิภาวรรณ ใหญ่สมบูรณ์
Wipawan Yaisomboon
ตำาแหน่ง : หัวหน้างานบริหารการวิจัย 
โทรศัพท์ : 08-9418-4612
E-mail : wipawan.kku@gmail.com

งานบริหารการวิจัย
Research Management

ทับทิม  สมปอง
Thubthim  Sompong
ตำาแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                     
โทรศัพท์ : 08-2852-6309
E-mail : thupthim@snru.ac.th

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

นิพาพร  หูตาชัย
Nipaporn  Hutachai
ตำาแหน่ง : หัวหน้างานบริหารทั่วไป                
โทรศัพท์ : 06-5306-8218
E-mail : jeab.nipaporn@gmail.com

งานบริหารทั่วไป
Research Affairs
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อัสฉรา  นามไธสง
Aschara  Namthaisong
ตำาแหน่ง : นักวิจัย 
โทรศัพท์ : 09-8105-5434
E-mail : aon-asc@hotmail.com

ศักดิ์ดา  แสนสุพรรณ
Sakda  Sansupan
ตำาแหน่ง : หัวหน้างานวิจัยและบริการวิชาการ
โทรศัพท์ : 08-1547-5908
E-mail : aon_sakda@hotmail.com

งานวิจัยและบริการวิชาการ
Research and Academic Services

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

แสนสุรีย์  เชื้อวังคำา
Saensuree  Chuewangkham
ตำาแหน่ง : หัวหน้างานวิจัยและบริการวิชาการ
โทรศัพท์ : 08-1055-8634
E-mail : saensuree.c@hotmail.com
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สุภาวดี สุวรรณเทน
Supawadee Suwannathen
ตำาแหน่ง : หัวหน้างานสารสนเทศและเผยแพร่งานวิจัย             
โทรศัพท์ : 08-5000-8511
E-mail : s.suwannathen@snru.ac.th

พงศกร ทองพันธ์ุ
Pongsakorn Thongpun
ตำาแหน่ง : นักเทคโนโลยีสารสนเทศ          
โทรศัพท์ : 08-4954-4432
E-mail : phongsakorn@snru.ac.th

งานสารสนเทศและเผยแพร่งานวิจัย
Research Technology

ธีรวุฒิ  สำาเภา
Teerawut Sumphao
ตำาแหน่ง : รองหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก         
โทรศัพท์ : 09-3392-4390
E-mail : kenig32@gmail.com

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก
Center of Excellence on Alternative Energy

รศ.ดร.ทศวรรษ สีตะวัน
Assoc. Prof. Dr.Tosawat Seetawan
ตำาแหน่ง : หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก
โทรศัพท์ : 09-5542-2995
E-mail : tseetawan@yahoo.com
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สันติ  ผิวผ่อง
Sunti Phewphong
ตำาแหน่ง : นักวิจัย          
โทรศัพท์ : 08-1717-4238
E-mail : sunti-sc@hotmail.com

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

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

ครรชิต สิงห์สุข
Kunchit Singsoog
ตำาแหน่ง : นักวิจัย          
โทรศัพท์ : 09-9474-4053
E-mail :Kunchitsingsoog@yahoo.com



Sakon Nakhon Rajabhat University22
Research and Development Institute

โค
รง

สร
้าง

กา
รแ

บ่ง
ส่ว

นง
าน

St
ru
ctu

re
 o

f M
an

ag
em

en
t

-	ห
น่ว
ยส

นับ
สน

ุนท
ุนว
ิจัย

>	
ทุน

ภา
ยใ
น

>	
ทุน

ภา
ยน

อก
>	
ทุน

วิจ
ัยเพ

ื่อพ
ัฒน

าช
ุมช

นแ
ละ
ท้อ

งถ
ิ่น

-	ห
น่ว
ยต

ิดต
าม
แล

ะป
ระเ

มิน
ผล

งา
นว
ิจัย

-	ห
น่ว
ยจ
ริย
ธร
รม
ใน
มน

ุษย
์

-	ห
น่ว
ยส

นับ
สน

ุนพ
ัฒน

าน
ักว
ิจัย

-	ห
น่ว
ยส

่งเส
ริม
แล

ะพ
ัฒน

าเค
รือ
ข่า
ย

คว
าม
ร่ว
มม

ือด
้าน
กา
รว
ิจัย

-	ห
น่ว
ยก

าร
จัด

ระบ
บว

ิจัย
 

-	ห
น่ว
ยส

าร
บร

รณ
	

-	ห
น่ว
ยน

โย
บา

ยแ
ละ
แผ

น
-	ห

น่ว
ยง
บป

ระม
าณ

	
-	ห

น่ว
ยป

ระก
ันค

ุณภ
าพ

-	ห
น่ว
ยก

าร
เงิน

แล
ะพ
ัสด

ุ
-	ห

น่ว
ยบ

ุคล
าก
รแ
ละ
สว

ัสด
ิกา
ร

-	ห
น่ว
ยป

ระช
าส
ัมพ

ันธ
์

-	ห
น่ว
ยเ
ลข

าน
ุกา
รแ
ละ
กา
รป

ระช
ุม

-	ห
น่ว
ยพ

ัฒน
าเว

็บไ
ซด

์แล
ะ 

ระบ
บฐ

าน
ข้อ

มูล
-	ห

น่ว
ยป

ระช
ุมท

าง
วิช
าก
าร

 
แล

ะน
ำาเส

นอ
ผล

กา
รว
ิจัย

-	ห
น่ว
ยผ

ลิต
สื่อ

	ว
าร
สา
ร	แ

ละ
จุล

สา
ร	

-	ห
น่ว
ยส

ืบค
้นข

้อม
ูลแ

ละ
สา
รส
นเท

ศ
-	ห

น่ว
ยท

ะเบ
ียน

แล
ะท
รัพ

ย์ส
ินท

าง
ปัญ

ญา

-	ห
น่ว
ยว
ิจัย
สถ

าบ
ัน

-	ห
น่ว
ยว
ิจัย
เพ
ื่อท

้อง
ถิ่น

	
-	ห

น่ว
ยบ

ริก
าร
วิช
าก
าร
แก

่สัง
คม

>	
บร

ิกา
รว
ิชา
กา
รเช

ิงพ
ื้นท

ี่
>	
ปร

ะเม
ินโ
คร

งก
าร

-	ห
น่ว
ยว
ิจัย
เฉพ

าะท
าง

-	ห
น่ว
ยศ

ูนย
์หน

อง
หา
รศ

ึกษ
า

-	ห
น่ว
ยศ

ูนย
์คร

าม

งา
นศ

ูนย
์คว

าม
เป
็นเ
ลิศ

ด้า
นพ

ลัง
งา
นท

าง
เล
ือก

งา
นบ

ริห
าร
กา
รว
ิจัย

งา
นบ

ริห
าร
ทั่ว

ไป
งา
นส

าร
สน

เทศ
แล

ะ
เผ
ยแ

พร
่งา
นว
ิจัย

อธ
ิกา
รบ

ดีม
หา
วิท

ยา
ลัย

รา
ชภ

ัฏส
กล

นค
ร

ผู้อ
ำาน
วย
กา
รส
ถา
บัน

วิจ
ัยแ

ละ
พัฒ

นา

รอ
งผ
ู้อำา
นว
ยก

าร
สถ

าบ
ันว
ิจัย
แล

ะพ
ัฒน

า

หัว
หน

้าส
ำาน
ักง
าน
ผู้อ

ำาน
วย
กา
ร

งา
นว
ิจัย

 
แล

ะบ
ริก
าร
วิช
าก
าร

-	ห
น่ว
ยส

าร
บร

รณ
-	ห

น่ว
ยส

าร
สน

เทศ
-	ห

น่ว
ยอ

าค
าร
สถ

าน
ที่

-	ห
น่ว
ยป

ฏิบ
ัติก

าร
วิจ
ัยเท

อร
์โม
อิเ
ล็ก

ทร
ิก

-	ห
น่ว
ยป

ฎิบ
ัติก

าร
วิจ
ัยพ

ิโซอ
ิเล
็กท

ริก
-	ห

น่ว
ยป

ฎิบ
ัติก

าร
วิจ
ัยฟ

ิล์ม
บา

ง
-	ห

น่ว
ยป

ฏิบ
ัติก

าร
วิจ
ัยแ

สง
-	ห

น่ว
ยป

ฏิบ
ัติก

าร
วิจ
ัยพ

ลัง
งา
นช

ีวม
วล

-	ห
น่ว
ยป

ฏิบ
ัติก

าร
วิจ
ัยจ
ำาล
อง

-	ห
น่ว
ยป

ฏิบ
ัติก

าร
วิจ
ัยแ

บต
เต
อร
ี่



Annual Report 2017
รายงานประจำาปี

23

ส่งเสริมสนับสนุนการทำาวิจัย
และบริการวิชาการ

พันธกิจ
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       ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้จัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัย  จำานวน 352 โครงการ 
รวมเป็นงบประมาณ 21,657,050 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

 สรุปข้อมูลทุนสนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
 จากแหล่งทุนต่าง ๆ ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560

โครงการวิจัย
Research Projects

แหล่งทุน จำานวน งบประมาณ 
แหล่งทุนภายใน

ทุนวิจัยที่ได้รับจากงบประมาณเงินรายได้ 296 3,945,250

ทุนสนับสนุนการวิจัยสำาหรับบุคลากร 86 2,791,000

ทุนสนับสนุนการวิจัยสำาหรับนักศึกษา 133 594,250

ทุนสนับสนุนการพัฒนางานประจำาสู่งานวิจัย (Routine to Research) 
สำาหรับบุคลากรสายสนับสนุน

35 350,000

ทุนสนับสนุนการทำาวิจัยในชั้นเรียน สำาหรับบุคลากรสายวิชาการ 42 210,000

ทุนวิจัยที่ได้รับทุนจากงบประมาณแผ่นดิน 52 15,605,900

ทุนสนับสนุนการวิจัยสำาหรับบุคลากร 45 14,905,900

ทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นสำาหรับบุคลากร 7 700,000

แหล่งทุนภายนอก 4 2,105,900

ทุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชมชนฐานราก  
สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

1 130,000

ทุนมุ่งเป้า 3 1,975,900

รวมทั้งสิ้น 352 21,657,050
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       ข้อมูลทุนสนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
จากแหล่งทุนภายในและภายนอก

ปร
ะเภ

ททุ
น

จำานวน

ทุนภายนอก
ทุนภายใน

ทุนสนับสนุนการวิจัยสำาหรับนักศึกษา

งานวิจัยเพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน

ทุนสนับสนุนการวิจัยสำาหรับบุคลากร

ทุนสนับสนุนการทำาวิจัยในชั ้นเรียน 
ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน

ทุนสนับสนุนการพัฒนางานประจำาสู ่งานวิจัย

ทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก
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ทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจากแหล่งทุนภายใน  
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

      มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายใน ประจำาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 จำานวน 352 โครงการ  เป็นเงินจำานวน 21,657,050 บาท  ดังนี้

   ทุนสนันสนุนการวิจัย จากงบประมาณเงินรายได้       

17 โครงการ รวมเงิน 544,000 บาท

17 โครงการ รวมเงิน 542,000 บาท

16 โครงการ รวมเงิน 511,000 บาท

8 โครงการ รวมเงิน 263,000 บาท

12 โครงการ รวมเงิน 401,000 บาท

4 โครงการ รวมเงิน 124,000 บาท

12 โครงการ รวมเงิน 406,000 บาท

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา

        ทุนสนับสนุนการวิจัยสำาหรับบุคลากร 
สายวิชาการ จำานวน 86 โครงการ เป็นเงิน 
จำานวน 2,791,000 บาท

29 โครงการ รวมเงิน 147,250 บาท

54 โครงการ รวมเงิน 207,500 บาท

47 โครงการ รวมเงิน 228,750 บาท

3 โครงการ รวมเงิน 10,750 บาท

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ

ทุนสนับสนุนการวิจัยสำาหรับนักศึกษา  
จำานวน 133 โครงการ เป็นเงินจำานวน 
594,250 บาท
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ทุนสนับสนุนการพัฒนางานประจำาสู ่งานวิจัย  
สำาหรับบุคลากรสายสนับสนุน จำานวน 35 โครงการ 
เป็นเงินจำานวน 350,000 บาท       

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
สำานักงานอธิการบดี
สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม
สำานักงานบัณฑิตวิทยาลัย

4 โครงการ รวมเงิน 40,000 บาท

5 โครงการ รวมเงิน 50,000 บาท

3 โครงการ รวมเงิน 30,000 บาท

1 โครงการ รวมเงิน 10,000 บาท

3 โครงการ รวมเงิน 30,000 บาท

1 โครงการ รวมเงิน 10,000 บาท

10 โครงการ รวมเงิน 100,000 บาท

5 โครงการ รวมเงิน 50,000 บาท

1 โครงการ รวมเงิน 10,000 บาท

1 โครงการ รวมเงิน 10,000 บาท

1 โครงการ รวมเงิน 10,000 บาท

ทุนสนับสนุนการทำาวิจัยในชั้นเรียน 
สำาหรับบุคลากรสายวิชาการ
จำานวน 42 โครงการ เป็นเงินจำานวน  
210,000 บาท

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ

14 โครงการ รวมเงิน 70,000 บาท

1 โครงการ รวมเงิน 5,000 บาท

9 โครงการ รวมเงิน 45,000 บาท

9 โครงการ รวมเงิน 45,000 บาท

6 โครงการ รวมเงิน 30,000 บาท

3 โครงการ รวมเงิน 15,000 บาท
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      ทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นสำาหรับบุคลากร
      มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

8 โครงการ รวมเงิน 2,560,840 บาท

15 โครงการ รวมเงิน 7,189,043 บาท

7 โครงการ รวมเงิน 1,490,240 บาท

9 โครงการ รวมเงิน 1,445,960 บาท

4 โครงการ รวมเงิน 958,217 บาท

1 โครงการ รวมเงิน 400,000 บาท

หน่
วย

งา
น

ร้อยละ

1 โครงการ รวมเงิน 861,600 บาท

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา

ทุนสนับสนุนการวิจัย จากงบประมาณแผ่นดิน จำานวน 45 โครงการ  
เป็นเงินจำานวน 14,905,900 บาท

  ทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นสำาหรับบุคลากร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา

ทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนา
ชุมชนและท้องถิ่นสำาหรับบุคลากร 
จำานวน 7 โครงการ เป็นเงิน 
จำานวน 700,00 บาท

1 โครงการ รวมเงิน 100,000 บาท

2 โครงการ รวมเงิน 200,000 บาท

1 โครงการ รวมเงิน 100,000 บาท

2 โครงการ รวมเงิน 200,000 บาท

1 โครงการ รวมเงิน 100,000 บาท
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ทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจากแหล่งทุนภายนอก
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำานวน 4 ทุน เป็นเงินจำานวน 2,105,900 บาท ดังนี้

ทุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลย ี
สู่ชุมชนฐานรากสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
จำานวน 1 โครงการ เป็นเงิน 130,000 บาท 

ทุนวิจัยมุ่งเป้า จำานวน 3 โครงการ  
เป็นเงิน 1,975,900 บาท 

โครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ สังกัด งบประมาณ 
ทุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานรากสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

แนวทางในการสร้างมูลค่าเพ่ิม
ผลิตภัณฑ์ปลาร้าของหมู่บ้าน
หนองหาร จังหวัดสกลนคร  
เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวโดยชุมชน

ดร.วินิธา พาณิชย์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

130,000

ทุนมุ่งเป้า

กลยุทธ์การจัดการอาหารหยาบ 
เชิงบูรณาการเพื่อเพิ่มประสิทธิผล
การผลิตโคนมจังหวัดสกลนคร 
อย่างยั่งยืน

รศ.ดร.หาญชัย อัมภาผล คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1,307,900

ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการ
ทำามาตรฐานฟาร์มโคนมของ
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในจังหวัด
สกลนครและจังหวัดอุดรธานี

อาจารย์ภรภัทร ไชยสมบัติ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 190,000

ปัจจัยเชิงสาเหตุแบบบูรณาการ 
ที่ส่งผลต่อความโปร่งใสในการ
ดำาเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ

ผศ.ดร.สัญญาศรณ์ สวัสดิไธสง คณะวิทยาการจัดการ 478,000
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 จำานวนการให้ทุนสนับสนุนการนำาเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์
       ในเวทีระดับชาติและนานาชาติ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ทุนเผยแพร่วิจัย
Research publication
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งานบริการวิชาการ

  งานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

  งานภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

และงานประเมินผลโครงการ
Academic Services and Project Evaluation

ช่ือเร่ือง แหล่งงบประมาณ งบประมาณ 
การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ 
ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ประจำาปีการศึกษา 2559

งบเงินรายได้ 37,000

การวิจัยประเด็นร้อน เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการนำาผลการวิจัย
ไปใช้ประโยชน์ของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

งบเงินรายได้ 21,500

รวม 58,500

โครงการ แหล่งงบประมาณ งบประมาณ 
รายงานผลการประเมินการบริหารงานของอธิการบดีและ 
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

กองนโยบายและแผน 45,000

รายงานการประเมินผลคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสกลนคร

องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดสกลนคร

25,000

รายงานการประเมินผลคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหาร
ตำาบลหนองบัว อำาเภอนิคมนำ้าอูน จังหวัดสกลนคร

องค์การบริหาร 
ตำาบลหนองบัว

10,000

รายงานการประเมินผลคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหาร
ตำาบลดงชน อำาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 

องค์การบริหาร 
ตำาบลดงชน

10,000

รายงานการประเมินผลคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหาร
ตำาบลหนองปลิง อำาเภอนิคมนำ้าอูน จังหวัดสกลนคร 

องค์การบริหาร 
ตำาบลหนองปลิง

10,000

รายงานการประเมินผลคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหาร
ตำาบลนิคมนำ้าอูน อำาเภอนิคมนำ้าอูน จังหวัดสกลนคร 

องค์การบริหาร 
ตำาบลนิคมนำา้อูน

10,000

รายงานการประเมินผลคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหาร
ตำาบลโคกก่อง อำาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 

องค์การบริหาร 
ตำาบลโคกก่อง

10,000

รายงานการประเมินผลการจัดงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งแลแข่งขัน
เรือยาว “ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี” จังหวัดสกลนคร ประจำาปี 2560

เทศบาลนครสกลนคร 30,000

รวม 175,000
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      เมื่อระหว่างวันที่ 14 - 15 มิถุนายน 2560 
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง “การใช้สถิติเพื่อการวิจัย” ณ ห้องปฏิบัติการ 
คอมพิวเตอร์ 1113 – 1114  อาคาร 11 
โดยมี ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นประธาน
ในการเปิดการอบรม และได้รับเกียรติจาก อาจารย์  
ดร.ชนญักาญจน ์แสงประสาน และ อาจารยสุ์วิวรรธน์
วิชกูล อาจารย์ประจำาสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม 
พร้อมฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมสำาเร็จรูปด้านสถิติ 
เพือ่ใหค้ณาจารยแ์ละบคุลากรไดพ้ฒันาความรูแ้ละทกัษะ
การใช้สถิติในการวิจัย

อบรมเชิงปฏิบัติการ
“การใช้สถิติเพื่องานวิจัย”

        สถาบนัวจิยัและพฒันา มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร จดัอบรมเชงิปฏบิตักิารเรือ่ง “เทคนคิ
การเขียนข้อเสนอการวิจัยให้โดนใจแหล่งทุน” สำาหรับสายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เม่ือวันท่ี 1 
กรกฎาคม 2560 วทิยากรโดย รองศาสตราจารย ์ดร.โยธิน แสวงด ีจากมหาวทิยาลยัมหดิล และสำาหรบั
สายวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเมือ่วนัที ่7 กรกฎาคม 2560 วทิยากรโดย ศาสตราจารยด์ร.สนัต ิแมน้ศริ ิ
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ณ ห้องสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ซึง่ผูเ้ขา้รับการอบรมได้เรียนรูแ้ละเขา้ใจ หลกัการเขยีน แนวคดิ และเทคนคิในการเขยีนขอ้เสนอ 
การวิจัย ตลอดจนสามารถเขียนข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอทุนจากแหล่งทุนภายนอกได้ ซึ่งมีบุคลากร 
สายวิชาการ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ที่สนใจในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนเข้า
ร่วมอบรมเป็นอย่างมาก

อบรมเชิงปฏิบัติการ
“เทคนิคการเขียนข้อเสนอการวิจัยให้โดนใจแหล่งทุน”
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อบรมเชิงปฏิบัติการ 
“การประดิษฐ์และประยุกต์ใช้อุปกรณ์เทอร์โมอิเล็ทริก”
 ให้โรงเรียนมัธยมในจังหวัดสกลนคร

       สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดเวทีนำาเสนอผลงาน
วิจัยของนักศึกษาที่ ได้รับทุนสนับสนุนการทำาวิจัยของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยน
ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยและงานสร้างสรรค์ของนักศึกษา 
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 ณ ห้องโถง อาคาร 13 ชั้น 1 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร 
รองอธิการบดีฝา่ยวชิาการ เป็นประธานเปิดงาน ซึง่กจิกรรม
ในงานประกอบด้วย การนำาเสนอผลงานแบบบรรยาย 
จำานวน 15 เร่ือง และแบบโปสเตอร์จำานวน 117 เรื่อง  
โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละสาขาวิชาเป็นผู้ตรวจประเมิน 
เพื่อให้รางวัล

เวทีนำาเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา
ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 ศนูยค์วามเปน็เลศิดา้นพลงังานทางเลอืก สถาบนัวจิยัและพฒันา มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร 
ได้จัดอบรมเชิงปฎิบัติการประดิษฐ์และประยุกต์ใช้อุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริก เพื่อถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยี 
เทอร์โมอิเล็กทริก ในส่วนของการประดิษฐ์และประยุกต์เทอร์โมอิเล็กทริกสำาหรับใช้ในชีวิตประจำาวัน เบื้องต้น
ให้แก่ ครู อาจารย์ นักเรียนในระดับมัธยมศึกษา โดยมีโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังนี้ 

โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ในวันศุกร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2560  
มีผู้เข้าร่วมอบรมจำานวน 130 คน

โรงเรียนคำาตากล้าราชประชาสงเคราะห์ ในวันเสาร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2560 
มีผู้เข้าร่วมอบรมจำานวน 50 คน



Sakon Nakhon Rajabhat University34
Research and Development Institute

อบรมเชิงปฏิบัติการ 
“การประดิษฐ์เทอร์โมอิเล็กทริกเซลล์เบื้องต้น”
ระดับประเทศ ครั้งที่ 4 ปี 2560 

 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน2560 ศูนย์ความเป็นเลิศ
ดา้นพลงังานทางเลอืก สถาบนัวจิยัและพฒันา มหาวทิยาลยั
ราชภัฏสกลนคร ร่วมกับ สมาคมเทอร์โมอิเล็กทริกไทย  
จัดอบรมเชิงปฏิบั ติการเทคโนโลยี เทอร์ โมอิ เ ล็กทริก  
“การประดิษฐ์เทอร์โมอิเล็กทริกระดับประเทศ คร้ังท่ี 4 ประจำาปี
2560 เพื่อถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีเทอร์โมอิเล็กทริก
ในหัวข้อ “การประดิษฐ์เทอร์โมอิเล็กทริกเซลล์เบ้ืองต้น”  
ใหก้บัคร ูอาจารย ์นกัเรียน นกัศกึษา และบคุคลทัว่ไปทีส่นใจดา้น
วิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางในการเข้าแข่งขันการประดิษฐ์ 
อุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริกและการประกวดการประยุกต์ใช้ 
เทอร์โมอิเล็กทริกระดับประเทศ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
แห่งชาติ โดยมี ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นประธานเปิด
การอบรม ณ หอประชุมจามจุรี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ซึ่งมีผู้สนใจให้การตอบรับเข้าร่วมการอบรมใน
ระดับมัธยมศึกษา 43 ทีม และระดับอุดมศึกษา 24 ทีม รวม
ทั้งหมดจำานวน 67 ทีม
 สำาหรับเทคโนโลยีเทอร์โมอิเล็กทริกถือได้ว่าเป็น
แหล่งพลังงานทางเลือกอีกแหล่งหน่ึง ท่ีกำาลังได้รับความ
สนใจและสนับสนุนให้มีการวิจัยอย่างจริงจังเพื่อพัฒนาสู่
เชิงพาณิชย์ต่อไป
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พัฒนาเครือข่ายงานวิจัยและ 

   การบริการวิชาการ ระดับท้องถ่ิน  
   ระดับชาติ และนานาชาติ
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CBR
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น

SNRU

งานวิจัยรับใช้ชุมชนท้องถิ่น และการนำาเสนอรายงานการวิจัยเพื่อท้องถิ่น
       สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดเวทีเสวนา “งานวิจัยรับใช้ชุมชนท้องถ่ิน 
และการนำาเสนอรายงานการวิจัยเพื่อท้องถิ่น” ณ โถงชั้น 1 อาคาร 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เพื่อเป็นการสรุปผลการดำาเนินงานการวิจัยเพ่ือท้องถ่ิน และแสดง 
ผลงานและผลผลติของงานวจัิยเพือ่ทอ้งถ่ิน (รุน่ท่ี 1) โดยมี รศ.ดร.ชนนิทร ์วะสนีนท ์อธกิารบดมีหาวทิยาลยั
ราชภัฏสกลนคร เป็นประธานเปิดเวทีเสวนา พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากสำานักงานกองทุนสนับสนุน 
การวิจยั (The Thailand Research Fund) ผูบ้รหิาร คณาจารย ์นกัวชิาการ นกัวจิยั บุคลากร นกัศกึษา
มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร และนักวิจยัชาวบา้นจากอำาเภอเตา่งอย จงัหวดัสกลนคร มากกวา่ 180 คน
เข้าร่วมงานในครั้งนี้

เวทีเสวน�
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         ภายในเวทีเสวนาครั้งนี้ ประกอบด้วย 3 กิจกรรม 
คือ
       1. การบรรยายพิเศษ เร่ือง “บทบาทมหาวิทยาลัย
ราชภฏักับงานวจิยัเพือ่ท้องถิน่” วทิยากรโดย นายปญัญา 
มหาชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
        2. เวทีเสวนา “งานวิจัยรับใช้ชุมชนท้องถิ่น” ของ
อาจารย์และนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
วิทยากรโดย ผศ.ดร.ชูพักตร์ สุทธิสา ผู้อำานวยการ 
ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น สำานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย รศ.ดร.สุจินต์ สิมารักษ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
ราชภฏัสกลนคร และประธานมลูนธิสิถาบันวจิยัเพือ่พัฒนา
ท้องถ่ินอีสาน ผศ.ดร.อมร สุวรรณนิมิต จากมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม คณุปณุกิา หงษอ์ดุร จากมลูนธิสิถาบนัวจิยั
เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอีสาน        
     3. เวทีพิจารณา “รายงานการวิจัยเพื่อท้องถิ่น 
ฉบับสมบูรณ์” โดยใช้พื้นที่อำาเภอเต่างอย จังหวัด
สกลนคร เป็นฐานในการวิจัย
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 เมื่อวันที่ 14 – 16 กุมภาพันธ์ 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
นำาโดยอาจารย์ ดร.ปทุมทิพย์ ม่านโคกสูง รองผู้อำานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้นำาคณาจารย์ และ
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จำานวน 25 คน เข้าศึกษาดูงานด้านการวิจัยเพื่อท้องถิ่น ในงาน
วิจยัชดุ MOU 4 ฝา่ย : บทบาทนกัวชิาการมหาวิทยาลยัอบุลราชธาน ีมหาวิทยาลยัราชภัฏอบุลราชธาน ี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ศูนย์ประสานงานวิจัยเพ่ือท้องถ่ินจังหวัดอุบลราชธานีและ
ชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีการลงพ้ืนที่ศึกษาดูงาน แลกเปล่ียนเรียนรู้การดำาเนินงาน
วิจัยเพื่อท้องถิ่นแนวทางการบริหารจัดการนำ้าที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่การเกษตรของกลุ่มเกษตรกร  
ใน 2 พื้นที่ คือ 

      1) พ้ืนท่ีวิจัย บ้านหนองบัวแดง ตำาบลยางสักกะโพหลุ่ม
อำาเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ศึกษาในประเด็น  
“มทีนุ มนีำา้ มนีา แตก่ม็ปีญัหาแกไ้มไ่ด้” ในโครงการวจิยั “แนวทาง 
การบริหารจัดการชลประทานที่ เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
การเกษตรของกลุ่มเกษตรกร” แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จุดเริ่มต้น
ของการทำาวิจัยเพื่อท้องถิ่น ทีมวิจัย กระบวนการวิจัย ผลที่
เกดิขึน้และขอ้คน้พบ จากการดำาเนนิงานในรปูแบบงานวจิยัเพื่อ
ท้องถิ่น และสำารวจพื้นที่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว และพริกตาม
รอยชลประทานระบบท่อ 
     2) พื้นที่วิจัย บ้านผาชัน ตำาบลสำาโรง อำาเภอโพธิ์ไทร
จังหวัดอุบลราชธานี ศึกษาในประเด็น“งานวิจัยท้ังกินได้และขาย
ได้” ในโครงการวิจัย “การศึกษารูปแบบการจัดการนำ้าที่มีอยู่
อย่างจำากัดให้มีประสิทธิภาพสูงสุด” และ “จากชุมชนวิจัยสู่
ตำาบลวิจัย” แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการวิจัย “การจัดการ
ความรูแ้ละการขยายผลการบรหิารจดัการนำา้จากระดบัหมูบ่า้น
สู่ระดับตำาบล”

สถ�บันวิจัยและพัฒน� มรสน.

จัดโครงก�รศึกษ�ดูง�น 
“ก�รวิจัยเพ่ือท้องถิ่น”
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เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างองค์ความรู้ในงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น

    เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนา 
จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือสร้างองค์ความรู้ในงานวิจัยเพ่ือ
ท้องถิ่น ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 
มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร เพือ่พฒันาองคค์วามรูด้า้นการ
วิจัยเพ่ือท้องถ่ิน ช้ีแจง นโยบาย แนวทางเป้าหมาย การดำาเนินงาน
ด้านการวิจัยเพื่อท้องถิ่น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ค้นหานักวิจัยและ
แนวทางการบูรณาการงานวิจัยเพ่ือท้องถ่ินสู่การเรียน การสอน
การวจิยัและบรกิารวชิาการ ของมหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร 
แก่คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร จำานวน 30 คน 

                                                                        “ถอดบทเรียนการเสริมศักยภาพระบบและกลไกในการสนับสนุนงานวิจัยเพื่อ 
ท้องถิ่น เพื่อพัฒนาแนวทางการยกระดับศักยภาพจากนักวิจัยเพื่อเป็นพี่เลี้ยง
สนับสนุนงานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ระยะที่ 2”

    เมื่อวันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์ 2560 สถาบันวิจัยและ
พฒันา ไดจ้ดักจิกรรม “ถอดบทเรยีนการเสริมศกัยภาพ
ระบบและกลไกในการสนับสนุนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น เพื่อ
พัฒนาแนวทางการยกระดับศักยภาพ จากนักวิจัยเพื่อ
เป็นพี่เลี้ยงสนับสนุนงานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ระยะที่ 2” 
ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร เพื่อถอดบทเรียนการเสริมศักยภาพ
ระบบและกลไกการสนับสนุนงานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
ของมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอีสานใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และกำาหนดแนวทางการ 
ยกระดับเพื่อเป็นพี่ เลี้ยงสนับสนุนงานงานวิจัยเพื่อ 
ทอ้งถิน่ และเพือ่กำาหนดแนวทางการสรา้งนักวจิยั และการ
ยกระดับไปสู่การบูรณาการสู่ภารกิจมหาวิทยาลัย
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ประชุมปรึกษาหารือเพื่อวางแผนการดำาเนินงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ระยะที่ 2

    เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ได้จัด “ประชุมปรึกษาหารือเพ่ือวางแผนการดำาเนินงานวิจัย 
เพือ่ทอ้งถิน่ ระยะที ่2” ณ หอ้งประชมุพทุธชาด ชัน้ 3 อาคาร 10 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วัตถุประสงค์เพื่อปรึกษาหารือ
แนวทางการดำาเนินงานการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในระยะที่ 2

                      ประชุมเครือข่ายงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
ภาคอีสาน (RC อีสาน)

     เมื่อวันที่ 4 – 5 กันยายน 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา
ได้เข้าร่วมประชุมเครือข่ายงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน 
(RC อีสาน) ณ ห้องประชุมซุมแซง จังหวัดมหาสารคาม เพื่อ 
ประมวลสถานการณข์องภาคอีสาน ปรึกษาหารอืทิศทางการ
ดำาเนินงานของฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น สกว. และ นำาเสนอความ
คืบหน้าโครงการ JSN (Junior Staff Node Network) 

     จากการประชมุเครอืขา่ยดงักลา่ว ทำาใหม้หาวทิยาลยัราชภฏั
สกลนคร ได้พัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนการดำาเนินงานวิจัย
เพื่อท้องถิ่นและตอบโจทย์การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่นที่
ยืนอยู่เคียงคู่ชุมชนท้องถิ่น
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    สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วน
รว่ม เรือ่ง “การทบทวนข้อเสนอโครงการและจดัทำาแผนปฏิบัตกิารใน
การดำาเนินโครงการวิจัยและโครงการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนา
ศกัยภาพนกัวจิยั” เมือ่วนัที ่3 - 4 มถินุายน 2560 ณ ห้องพทุธชาด
ชั้น 3 อาคาร 10 จากทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนและ 
ท้องถ่ิน งบประมาณแผ่นดิน ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพ่ือ 
กำาหนดเป้าหมายของการพัฒนา ในระดับโครงการและกิจกรรมของ
โครงการวิจัยเพ่ือการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นที่ได้รับทุนสนับสนุน
ในการดำาเนินงาน จำานวนทั้งสิ้น 6 โครงการ และ Re-thinking  
กรอบแนวคิดและวิธีการในการดำาเนินโครงการวิจัยและนำามาปรับปรุง
ข้อเสนอโครงการ และวิธีดำาเนินการวิจัยต่อไปพร้อมทั้งกำาหนดแผน
ปฏบิตักิารในการดำาเนนิโครงการวจิยั และแผนปฏบิตักิารในการจดัการ
ความรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักวิจัยตามโครงการวิจัยเพื่อพัฒนา
ชุมชนและท้องถิ่น โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ภาสกร นันทพานิช 
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นวิทยากรให้ความรู้

“การท่องเที่ยววิถีชาวนา”

      เมือ่วนัที ่14 มถินุายน 2560  สำานกังานกองทนุสนบัสนนุ
การวจิยั (สกว.) และสถาบนัวจิยัและพฒันา มหาวิทยาลยัราชภฏั
สกลนคร ร่วมกับผู้นำาชุมชนในตำาบลไฮหย่อง ร่วมกันพูดคุย
สถานการณ์ของพ้ืนท่ีเพ่ือค้นหาศักยภาพพ้ืนท่ีสู่การท่องเท่ียว 
โดยชุมชน (Community Based Tourism: CBT) ที่นำาเสนอ 
อัตลักษณ์วิถีชาวนาไทย บนฐานทรัพยากร รวมถึงสืบสาน 
ภมูปิญัญา วัฒนธรรมขา้ว ประเพณี อาหาร และวถิชีวีติคนไทย
ที่สัมพันธ์กับข้าว โดยใช้กระบวนการวิจัย เพ่ือท้องถ่ิน  
(Community Based Research: CBR) ในการพัฒนาโจทย์
วิจัยในประเด็น “การท่องเที่ยววิถีชาวนา” ณ ศูนย์เรียนรู้การ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) บ้านไฮหย่อง 
อำาเภอพงัโคนจังหวัดสกลนครเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชนท้องถ่ินผ่านกระบวนการวิจัยสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ของชุมชนฐานราก 

“เพื่อทบทวนข้อเสนอโครงการและจัดทำาแผนปฏิบัติการในการดำาเนินโครงการ 
  วิจัยและโครงการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย

ประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
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 จากการขับเคลื่อนการดำาเนินโครงการสนับสนุนการพัฒนาศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่นอีสานตอนบน ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เกิดโครงการ
บริการวิชาการและการพัฒนาท้องถิ่น จำานวน 9 โครงการ จาก 6 คณะ 1 สถาบัน และ 1 
ศูนย์ ที่สามารถนำาองค์ความรู้ที่มีในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ลงไปบริการแก่ชุมชนท้อง
ถิ่น เพื่อสร้างองค์ความรู้ สร้างการเรียนรู้ และการพัฒนาอย่างเข้มแข็ง และยั่งยืน ดังนี้

  โครงการสนับสนุนการพัฒนาศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอีสานตอนบน  
     ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา

  สรุปจำานวนโครงการพัฒนาศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอีสานตอนบน 



Annual Report 2017
รายงานประจำาปี

43

การอบรมการแปรรูปผลิตอาหารจากมะเขือเทศบ้านนางอย  
อำาเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

ผศ.ยุพิน สมคำาพี่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 ดำาเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูป 
ผลติภณัฑอ์าหารจากมะเขอืเทศ ของกลุม่วสิาหกจิชมุชน
เกษตรกรผู้ผลิตมะเขือเทศบ้านนางอย ตำาบลเต่างอย 
อำาเภอเต่างอย จงัหวดัสกลนคร โดยมีคณาจารย์ บุคลากร 
นกัศกึษา และเกษตรกร/ประชาชน กลุม่เปา้หมาย เขา้รว่ม
โครงการจำานวนทัง้สิน้ 30 คน จากการดำาเนนิงานสง่ผล 
ให้เกษตรกรผู้ปลูกมะเขือเทศบ้านนางอย ได้รับความรู้ 
ทักษะในการแปรรูปอาหารจากมะเขือเทศ และสามารถ
แปรรูปอาหารจากมะเขือเทศ 2 ผลิตภัณฑ์คือ แยมมะเขือเทศ
นำ้าตาลน้อย และการผลิตซอสมะเขือเทศโซเดียมตำ่า โดย
ใช้วัตถุดิบมะเขือเทศท่ีล้นตลาดของสมาชิกกลุ่มเป็นทาง
เลือกในการเพิ่มมูลค่าของการผลิตมะเขือเทศ การผลิต
และแปรรูปมะเขือเทศแบบครบวงจร สร้างรายได้เพิ่มให้แก่
เกษตรกร และสร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพผู้บริโภค 

การพัฒนาศักยภาพแกนนำานักเรียนในการถ่ายทอดองค์ความรู ้
การป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนำ้าดีในชุมชน 

จิราภรณ์ จำาปาจันทร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ดำาเนินการพัฒนาศักยภาพแกนนำานักเรียนใน
การถ่ายทอดความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการป้องกันโรค
พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนำา้ดีแก่ประชาชน โดยกระบวนการ
อบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่แกนนำานักเรียน ในโรงเรียน 
บ้านนาอ่างม่วงคำา ตำาบลนาตาล อำาเภอเต่างอย จังหวัด
สกลนคร ซึ่งมีคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และ
ตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนบ้านนาอ่างม่วงคำา เข้าร่วม
โครงการ จำานวนทั้งสิ้น 88 คน จากการดำาเนินงานส่ง
ผลให้ แกนนำานักเรียนจะได้รับความรู้เพ่ือนำาไปถ่ายทอดให้กับ
คนในครอบครัวตลอดจนประชาชนในชุมชน ซึ่งจะนำาไปสู่
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพระดับชุมชนเพ่ือลด
การติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ โดยแกนนำาจะได้รับการพัฒนา
ทักษะในด้านวิธีการถ่ายทอดความรู้ การผลิตส่ือท่ีเหมาะสม
ที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
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การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยแนวทางชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
(Professional Learning Community : PLC) 

อนรรฆ สมพงษ์ คณะครุศาสตร์

 ดำาเนินการจัดกิจกรรมด้วยแนวทางชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยกระบวนการอบรมเชิงปฏิบัติ 
พัฒนาทักษะ ความรู้ และปฏิบัติการ ให้แก่ นักเรียนและ
คร ูในโรงเรียนบา้นพะเนาว์ อำาเภอเมือง จงัหวัดสกลนคร 
โดยมีคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ครู และนักเรียน 
โรงเรียนบ้านพะเนาว์ เข้าร่วมโครงการ จำานวน 120 คน 
จากการดำาเนินงานส่งผลให้นักเรียนและครูมีความรู้และ
ทักษะจากการจัดกิจกรรมด้วยแนวทางชุมชนการเรียน
รู้ทางวิชาชีพ ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความ
รู้ได้อย่างมีความหมายอันเกิดจากทักษะในการเรียนรู้ที่ 
เน้นการปฏิบัติจริง (Active Learning)

เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเพื่อการเกษตรและการบริหารนำ้า  
(Agricultural machinery technology and water management) 

สาธิต ศรีอาจ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 ดำาเนนิการสง่เสริมให้เกษตรกรสามารถประยกุต์
ใช้เทคโนโลยเีครือ่งจกัรกลเพือ่การเกษตรและการบรหิารนำา้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในพ้ืนท่ีบ้านนางอย โพนปลาโหล 
ตำาบลเต่างอย อำาเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร ผ่าน
กระบวนการอบรมให้ความรู้ เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเพื่อ
การเกษตรและการบริหารนำ้า โดยมีคณาจารย์ บุคลากร 
นักศึกษา และเกษตรกร/ประชาชน เข้าร่วมโครงการ 
จำานวนทั้งสิ้น 50 คน จากการดำาเนินงานส่งผลให้ 
เกษตรกรใช้เทคโนโลยีเคร่ืองจักรกลเพื่อการเกษตรและ
การบริหารนำ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกษตรกรมีราย
ได้จากผลผลิตที่มากขึ้นและคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนจากการ
ทำาการเกษตร
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การพัฒนาศักยภาพองค์กรชุมชนในการจัดการภูมินิเวศป่าไม ้
ในเขตพื้นที่ต้นนำ้าหนองหาร จังหวัดสกลนคร

ภัชราภรณ์ สาคำา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 ดำาเนินการพัฒนาศักยภาพองค์กรชุมชนใน
การจัดการเกษตรเชิงระบบที่เชื่อมโยงกับภูมินิเวศป่าไม้
อยา่งยัง่ยนื เพือ่จดัทำาแผนพฒันาท้องถ่ินเชงิบูรณาการ
ต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง โดยกระบวนการอบรมเชิงปฏิบัติ
การและการปฏิบัติการจัดทำาแผนพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน 
ในพ้ืนที่ บ้านหลุบเลานาจารย์ หมู่ 15 ตำาบลหลุบเลา 
อำาเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร โดยมีคณาจารย์ 
บุคลากร นักศึกษา และสมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
ศูนย์ข้าวและปุ๋ยชีวภาพ เข้าร่วมโครงการ จำานวนทั้งสิ้น  
45 คน จากการดำาเนินงานส่งผลให้ชุมชนมีศักยภาพ
ในการจัดการเกษตรเชิงระบบที่เชื่อมโยงกับภูมินิเวศป่าไม้
อย่างยั่งยืนและแผนการพัฒนาท้องถิ่นเชิงบูรณาการ 
อย่างมีส่วนร่วม เพื่อเป็นข้อมูลในการนำาเสนอต่อ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชุมชน 
ภายใต้ยุทธศาสตร์สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา 

สุวัฒชัย พ่อเกตุ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 ดำาเนนิการจัดทำาแผนในการอนรุกัษแ์ละฟืน้ฟปู่า
ชุมชนให้มีความชัดเจนแบบป่าชุมชนเป็นของชุมชนโดย
ชมุชนและเพ่ือชมุชน โดยกระบวนการอบรมเชงิปฏบิตักิาร 
การให้ความรู้ และการปฏิบัติการ ในพ้ืนท่ีบ้านบะหว้า หมู่ 7 
ตำาบลบะหว้า อำาเภออากาศอำานวย จังหวัดสกลนคร 
โดยมีคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา อาสาสมัครพิทักษ์
ป่าชุมชน และเครือข่ายส่วนราชการ เข้าร่วมโครงการ 
จำานวนทั้งสิ้น 80 คน จากการดำาเนินงานส่งผลให้เกิด
แผนในการอนรุกัษแ์ละฟืน้ฟปู่าชมุชนใหมี้ความชดัเจนแบบ
ปา่ชมุชนเปน็ของชมุชน โดยชมุชนและเพือ่ชมุชน เกดิความ
รว่มมอืในการพฒันาชมุชนแบบสามเหล่ียมเขย้ือนภเูขาให้
เกิดผลเป็นรูปธรรมในการบริหารจัดการป่าชุมชนบ้าน 
บะหวา้ หมู ่7 ใหช้ดัเจนและมีประสทิธภิาพ และความรูค้วาม
เขา้ใจเกีย่วกบัการจดัการปา่ชมุชนใหเ้กดิความยัง่ยนื ผา่น
อาสาสมัครพิทักษ์ป่าชุมชนคนบะหว้า
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 ดำาเนินการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่จากมะเขือเทศ
สำาหรับการจำาหน่ายเป็นสินค้าของวิสาหกิจฯ โดยวิธีการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการที่แยกออกเป็นฐานการฝึกปฏิบัติ
จำานวน 2 ฐานตามผลิตภัณฑ์ ในพื้นที่ กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนเกษตรกร ผู้ผลิตมะเขือเทศปลอดสารพิษและการ
แปรรูปบ้านนางอย ตำาบลเต่างอย อำาเภอเต่างอย จังหวัด
สกลนคร โดยมีคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และสมาชิก
กลุ่มวิสาหกิจฯ เข้าร่วมโครงการ จำานวนทั้งสิ้น 35 คน 
จากการดำาเนนิงานสง่ผลให้วิสาหกจิชมุชนฯไดผ้ลิตภัณฑ์
ใหม ่คอื ผลติภณัฑส์บูเ่หลวมะเขอืเทศ และผลติภัณฑ์นำา้ยา
ล้างจานมะเขือเทศ ซ่ึงเป็นสินค้าเพ่ือการจำาหน่าย สร้างรายได้
และผลผลิตมะเขอืเทศมีมูลคา่เพ่ิมข้ึน เกดิการสรา้งงานเกดิ
ความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ นำาไปสู่ความมั่นคง 
มั่งคั่ง และยั่งยืน

การสร้างผลิตภัณฑ์จากมะเขือเทศเพื่อเป็นสินค้าตัวใหม่ของวิสาหกิจชุมชนเกษตรกร 
ผู้ผลิตมะเขือเทศปลอดสารพิษและการแปรรูปบ้านนางอย 

ดร.ปิยะจินต์ ปัทมดิลก  คณะวิทยาการจัดการ

การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีพลังงานชีวมวล  
“กระบวนการผลิตนำ้ามันไบโอดีเซล” ปี 2560 

สันติ ผิวผ่อง  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก 

 ดำาเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยี
พลังงานชีวมวลในหัวข้อกระบวนการผลิตนำ้ามัน 
ไบโอดีเซล เพื่อเป็นแนวทางสำาหรับการนำาไปประยุกต์ใช้ใน
ครัวเรือนและชุมชน ในพ้ืนท่ี บ้านห้วยหวด ตำาบลจันทร์เพ็ญ
อำาเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร โดยมีคณาจารย ์
บุคลากร นักศึกษา และเกษตรกร/ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการ จำานวนทั้งสิ้น 60 คน จากการดำาเนิน
งานส่งผลให้ผู้เข้าร่วมอบรม มีความพึงพอใจ ความรู้
ความเข้าใจเพ่ิมมากข้ึน และได้มีการต่อยอดนำาองค์ความรู้ 
ที่ได้จากโครงการไปใช้ประโยชน์ แต่ยังประสบปัญหาด้าน 
วัตถุดิบในการนำามาทำาไบโอดีเซลไม่เพียงพอ 
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 ดำา เนินบริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่น ใน
พื้นที่ เป้าหมายเพ่ือพัฒนา โดยเน้นการดำาเนินงานแบบมี 
ส่วนร่วมของหน่วยงานในชุมชนและเครือข่าย พัฒนาโครงการ
บริการวิชาการแก่ชุมชน ท้องถ่ิน บูรณาการกับการเรียน
การสอน และนำาผลการบริการวิชาการ บริหารจัดการ  
งานบริการวิชาการแก่ชุมชน สังคม ในพื้นที่เป้าหมาย  
4 อำาเภอ คือ อำาเภอเต่างอย อำาเภอภูพาน อำาเภอ
อากาศอำานวย และอำาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร จากการ
ดำาเนินงานสง่ผลใหบ้คุลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มีความสามารถ สมรรถนะ และศักยภาพในการดำาเนินงาน
โครงการบรกิารวชิาการแกชุ่มชนเพ่ือพัฒนาชมุชนและทอ้ง
ถิ่นตามหลักวิชาการ  เกิดชุมชนนักปฏิบัติ (Community 
of Practice: CoP) และเกดิการขบัเคลือ่นในระดบัชมุชนเพือ่
การยกระดับชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

การสนับสนุน ติดตาม และการบริหารจัดการ
โครงการสนับสนุนการพัฒนาศูนย์วิจัยเพื่อท้องถิ่นอีสานตอนบน

อัสฉรา นามไธสง สถาบันวิจัยและพัฒนา

SAKON NAKHON
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          เมือ่ระหวา่งวนัที ่26 - 28 กันยายน รศ.ดร.ทศวรรษ  สตีะวัน 
นายครรชิต สิงห์สุข และนายมีนา ฤทธิร่วม ได้รับเชิญบรรยาย
พิเศษด้านคอมพิวเตอร์จำาลองและอบรมเชิงปฏิบัติการ
ด้านเทอร์โมอิเล็กทริก ณ  Institul Teknologi Sepuluh 
Nopember เมืองสุรบายา ประเทศอินโดนีเซีย โดยมีหัวข้อ
บรรยาย ดังนี้
     1. พืน้ฐานการสรา้งกราฟ ดว้ย Origin และการคดัลอก
ข้อมูลกราฟ ด้วย Un–Scan–It มีประโยชน์ในการนำาเสนอ
ข้อมูลในรูปแบบของกราฟ ซ่ึงสามารถทำาได้หลากหลายรูปแบบ
และยังสามารถเพิ่มจำานวนข้อมูลของงานอ่ืน ๆ เข้ามาเพ่ือ
เปรียบเทียบ นอกจากน้ียังใช้ Un–Scan–It ในการคัดลอก 
ข้อมูลกราฟของงานวิจัยอ้างอิงเพื่อนำามาเปรียบเทียบกับ
ข้อมูลของเราเองได้
    2. การจำาลองโครงสร้างอิเล็กทรอนิกของวัสดุเทอร์
โมอิเล็กทริกด้วยการคำานวณหลักการแรก มีประโยชน์ในการใช้
ตรวจสอบ ขยาย และทำานาย สมบัติพื้นฐานของวัสดุ 
เทอร์โมอิเล็กทริก ซึ่งเหมาะสำาหรับผู้ที่ต้องการทำาวิจัยที่มี 
งบประมาณไม่มาก สามารถใช้การคำานวณหลักการแรกเพื่อ
ลดระยะเวลาการลองผิดลองถูกในห้องปฏิบัติการได้

บรรยายพิเศษ ด้านคอมพิวเตอร์จำาลองและอบรมเชิงปฏิบัติการ 
ด้านเทอร์โมอิเล็กทริก ณ ประเทศอินโดนีเซีย

   3 . การจำาลองการผลิตไฟฟ้าของอุปกรณ ์
เทอร์โมอิเล็กทริกด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ประโยชน์
ในการใช้ทำานาย การผลิตไฟฟ้าของอุปกรณ์ 
เทอร์โมอิเล็กทริกในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ  สามารถ
ลดระยะเวลาการลองผิดลองถูก ตลอดจนลด
เวลา ในการประดิษฐ์อุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริก
ในห้องปฏิบัติการได้
    ในการอบรมเชงิปฏบิตักิารครัง้น้ีไดม้นีกัศกึษา
ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก 
อาจารย์ และบุคลกร เข้าร่วม จำานวน 32 คน
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พันธกิจ
สนับสนุนและเผยแพร่ผลงานวิจัย   

   และงานสร้างสรรค์
ระดับชาติและนานาชาติ
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 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร นำาโดย อาจารย ์ดร.มาล ีศรพีรหม
ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา นำาผลงานวิจัย
เข้าร่วมจัดนิทรรศการ โดยนำาเสนอผลงานการวิจัย
เพื่อสังคม “CBR พลังปัญญาของแผ่นดิน” จาก
ระบบการดำาเนินงานสู่นวัตกรรมวิจัยเพ่ือท้องถ่ิน 
4.0 เข้าร่วมนำาเสนอในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 
2560 (Thailand Research Expo 2017) 
เม่ือระหว่างวันที่ 23 – 27 สิงหาคม 2560  
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชัน
เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร

Thailand Research Expo 2017  
งานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2560

 สำาหรับผลงานการวิจัยเพื่อสังคม “CBR  
พลังปัญญาของแผ่นดิน” จากระบบการดำาเนิน
งานสู่นวัตกรรมวิจัยเพื่อท้องถิ่น 4.0 ได้รับ
ถ้วยรางวัล Gold Award จากพลเอกประยุทธ์  
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมเกียรติบัตร และ 
เงนิรางวลั จำานวน 25,000 บาท ซึง่มหาวทิยาลยั
ราชภฏัสกลนครเปน็มหาวทิยาลยัราชภฏัแหง่เดยีว
ทีไ่ด้รบัถ้วยรางวลั 1 ใน 6 ของระดบั Gold Award  
งานนิทรรศการดังกล่าวได้รับความสนใจจาก 
ผู้เข้าชมงานเป็นจำานวนมาก
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    มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นเจ้าภาพจัด
งานประชมุวชิาการระดบัชาตแิละนานาชาต ิ“ราชภฏั
วิจัยครั้งที่ 4” ภายใต้ชื่องาน “การสร้างสรรค ์
นวัตกรรมและงานวิจัย มาตรฐานการผลิตและ
พฒันาบคุลากรทางการศกึษาคลงัปญัญาในการ
บรกิารวชิาการสูค่วามเขม้แขง็และยัง่ยืนของชมุชน
(Rajabhat University National and International
Research and Academic Conference : 
RUNIRAC IV)” ระหว่างวันท่ี 22 – 24 พฤศจิกายน
2559 ในโอกาสน้ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
โดย รศ.ดร.หาญชัย อัมภาพล 
เข้ารับรางวัลนักวิจัยดีเด่น โดย 
ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด
กระหม่อมจากสมเด็จพระบรม 
โอรสาธิราชฯ สยามมกฎุราชกมุาร
ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ 
พลเอกอมัรนิทร ์สพุรรณนพ เปน็
ผู้แทนพระองค์ มอบโล่รางวัลนัก
วจิยัดเีดน่ พรอ้มทัง้โครงการวจิยั
กระบวนการเพิ่มคุณค่าและมูลค่า
ผลติภณัฑม์ะเขอืเทศโดยการมสีว่นรว่มของชมุชน
บา้นนางอย ตำาบลเตา่งอย อำาเภอเตา่งอย จงัหวัด
สกลนคร จากผลงานวิจัยของ ดร.ปิยะจินต์ 
ปัทมดิลก ผศ.ยุพิน สมคำาพี่ และคณะ ได้รับผล
การพิจารณาจากคณะกรรมการประเมินผลการ
จัดนิทรรศการฯ รางวัลชมเชย พร้อมโล่และเงิน
รางวัล 3,000 บาท และรางวัลการบรรยายดีเด่น 
จำานวน 2 รางวัล คือ อาจารย์ครองใจ โสมรักษ์ 
และ ดร.ชาติชัย อุดมกิจมงคล ซึ่งมอบรางวัลโดย 
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา 
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559

งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาต ิ

“ร�ชภัฏวิจัยครั้งที่ 4”
RUNIRAC-IV
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      สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ได้เข้าร่วมงานประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยใน
อุดมศึกษาครั้งท่ี 5 (Herp Congress V) โดยสำานัก
บริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนา
มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ภายใต้สำานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เม่ือระหว่างวันท่ี 2 - 4 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี ภายใต้แนวคิด “รากฐานภูมิปัญญาไทยนวัตกรรม 
วิจัยสู่สากล” เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0 
เศรษฐกิจท่ีขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม มีการเสนอผลงานวิจัย
ในรูปแบบนิทรรศการงานวิจัย การบรรยายพิเศษ การเสวนา
ทางวิชาการ การนำาเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายและแบบ 
โปสเตอร์ จากงานวิจัยท่ีได้รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัย 
ภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา 70 แห่ง 
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยศูนย์คราม ได้ร่วม 
จดันทิรรศการงานวจิยัภายใตห้วัข้อ“สคีราม ราชาแหง่สยีอ้ม
ธรรมชาติ” ซึ่งนิทรรศการได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก
    ในการนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้นำาผลงาน
วิจัยเข้าร่วมนำาเสนอแบบโปสเตอร์จำานวน 6 เรื่อง และงาน
วิจัยในกลุ่มการพัฒนาครูของครูด้วยโจทย์ได้รับรางวัล
ผลงานวิจัยดีมาก เรื่อง “การศึกษากิจกรรมการเรียน 
การสอนแบบร่วมมือเพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ของนักศึกษาครูชั้นปีท่ี 1” ผลงานวิจัยของ 
อาจารย์อิชยา จีระกาญจน์ คณะครุศาสตร์

Herp Congress V
โครงก�รส่งเสริมก�รวิจัยในอุดมศึกษ� คร้ังท่ี 5
The 5 th Higher Education Research 
Promotion Congress
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      สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดงาน “Research for Strategy Management :  
วิจยัเพือ่ยทุธศาสตร์พืน้ท่ี” ภายใตแ้นวคิด “วจิยัไขปัญหา สรา้งงาน สรา้งอาชพี” ระหวา่งวนัที ่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 
รัฐมนตรีได้เย่ียมชมนิทรรศการงานวิจัยด้านครามและ
สิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงานทางเลือกของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสกลนคร พร้อมให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการ 
ตอ่ยอดงานวจิยัรว่มกบัสำานกังานคณะกรรมการวจิยั
แหง่ชาต ิ(วช.) โดยม ีผศ.ปรชีา ธรรมวนิทร รกัษาราชการ
แทนอธกิารบด ีอาจารย ์ดร.มาล ีศรพีรหม ผูอ้ำานวยการ 
สถาบนัวจัิยและพัฒนา รศ.ดร.ทศวรรษ สตีะวนั  หวัหนา้
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก พร้อม
บุคลากรจากสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมให้การต้อนรับ 
นำาเสนอขอ้มลูและมอบของทีร่ะลกึ ซึง่นทิรรศการงาน
วิจัยด้านครามและสิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงานทางเลือก 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้รับความสนใจ
จากผู้เข้าชมเป็นอย่างมาก
      พร้อมนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร รักษาราชการแทนอธิการบดี 
ได้ลงนามความร่วมมือในการขยายผลองค์ความรู้จากผลการวิจัยและพัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์เพ่ือ
การพัฒนาพื้นที่จังหวัดสกลนคร ร่วมกับ สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จังหวัดสกลนคร 
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

Research for Strategy Management
“วิจัยเพื่อยุทธศาสตร์พื้นที่”
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  นักวิจัยศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก 
เข้าร่วมโครงการ “ตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัย
และนวัตกรรม ครั้งท่ี 2” ภายใต้แนวคิด “วิจัย
ขายได้” ระหว่างวันท่ี 23 – 24 กันยายน 2560  
ณ อาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก กรุงเทพฯ เพื่อเร่ง
ให้เกิดการขยายผลและนำาผลงานวิจัยและนวัตกรรม 
พร้อมใช้ที่มีอยู่แล้วในฐานข้อมูล งานวิจัยของประเทศ 
ไปสูก่ารใชป้ระโยชนใ์นมติติา่ง ๆ  เกดิการสรา้งมลูคา่เพิม่
ในเชิงพาณิชย์ เชิงชุมชน/สังคม ตลอดจนการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนโดยรวมของประเทศ และ
ผลกัดนัใหเ้กดิกลไกและกจิกรรมทีส่ร้างความเชือ่มโยง
ในรูปแบบต่างๆ ระหว่างนักวิจัย เจ้าของผลงานวิจัย 
และผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัยทั้งภาครัฐและเอกชน โดย
มุ่งเน้นความตอ้งการของผูใ้ชเ้ปน็สำาคญั ซ่ึงศนูยค์วาม
เป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือกได้นำาผลงานข้าร่วมจัด
แสดงทั้งหมด 5 ผลงาน ได้แก่

ตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 2 
“วิจัยขายได้”

 1. เครื่องโพเทนชิโอสเตทแบบพกพาต้นทุนตำ่าเพื่อการวิจัยและการเรียนการสอนด้านไฟฟ้าเคมี  
  โดย นายธีรวุฒิ สำาเภา 
 2. เครื่องปฏิกรณ์ต้นแบบพลังงานแสงอาทิตย์สำาหรับการผลิตนำ้ามันไบโอดีเซล
  โดย นายสันติ ผิวผ่อง 
 3. อุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กออกไซด์ 
  โดย นายสุภศิษฎ์ แพงสอน        
 4. ชุดทำาความเย็นส่วนบุคคล 
  โดย นายสุรศักดิ์ ร่วมรักษ์
 5. ตู้กำาจัดความชื้นพลังเทอร์โมอิเล็กทริก 
  โดย นายพลศักดิ์ แสงพรหมศรี
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“Seoul International 
Invention Fair 2016”

 ศนูยค์วามเปน็เลศิดา้นพลงังานทางเลอืก สถาบนัวจิยัและพฒันา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ร่วมกบัสำานกังานคณะกรรมการวจัิยแหง่ชาต ินำาสิง่ประดษิฐเ์ขา้รว่มประกวดและจดัแสดงนิทรรศการในงาน 
“Seoul International Invention Fair 2016” (SIIF 2016) ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งจัดขึ้น
ระหว่างวันที่ 1 – 4 ธันวาคม 2559 จำานวน 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

 SIIF
2016
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นิทรรศการการจัดการความรู้
“การพัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อท้องถิ่น”

 สถาบนัวจิยัและพฒันา ไดร้ว่มจดักิจกรรม การจดัการความรู ้(KM) เรือ่ง การพฒันาโจทยวิ์จยั
เพื่อท้องถิ่น เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ณ โถงช้ัน 1 อาคารปฏิบัติการเอนกประสงค์ (อาคาร 13) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อเป็นการบ่งชี้ความรู้ สร้าง แสวงหา จัดการให้เป็นระบบ ตลอดจนการ
แบง่ปนัแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ว่มกนัของคณาจารย ์นกัวิจยั นกัวชิาการ และบคุลากรของมหาวทิยาลยัราชภัฏ
สกลนคร โดยจากการนำาเสนอการจดัการความรู ้ในประเดน็ดงักลา่ว สง่ผลใหส้ถาบนัวิจัยและพฒันาไดร้บั
รางวัลอันดับ 2 เรื่องการจัดการความรู้ (KM) เพื่อการนำาไปพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครต่อไป 

KM 2016

บริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาลให้มีคุณภาพ
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พันธกิจ
บริหารจัดการตามหลัก

ธรรมาภิบาลให้มีคุณภาพ
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ก�รประกันคุณภ�พก�รศึกษ� 
ประจำ�ปีก�รศึกษ� 2559

QA

องค์ประกอบคุณภาพ
ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมิน 

โดยคณะกรรมการ
คะแนน ระดับผลการประเมิน คะแนน ระดับผลการประเมิน

องค์ประกอบที่ 1   
ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ 
และแผนการดำาเนินการ

5.00 ระดับดีมาก 5.00 ระดับดีมาก

องค์ประกอบที่ 2  
ภารกิจหลัก

4.87 ระดับดีมาก 4.87 ระดับดีมาก

องค์ประกอบที่ 3  
การบริหารจัดการ

4.79 ระดับดีมาก 4.79 ระดับดีมาก

องค์ประกอบที่ 4  
การเงินและงบประมาณ

5.00 ระดับดีมาก 5.00 ระดับดีมาก

องค์ประกอบที่ 5  
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

4.00 ระดับดี 4.00 ระดับดี

ค่าคะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ 4.79 ระดับดีมาก 4.79 ระดับดีมาก

สรุปผลการประเมินในภาพรวมตามองค์ประกอบคุณภาพ
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องค์ประกอบคุณภาพ
คะแนนการประเมินเฉล่ีย

ผลการประเมิน *
ตัวบ่งช้ี I P O คะแนน

เฉล่ีย
องค์ประกอบที่ 1   
ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ 
และแผนการดำาเนินการ

1 - 5 - 5 ระดับดี

องค์ประกอบที่ 2  
ภารกิจหลัก

5 - 5 4.34 4.87 ระดับดีมาก

องค์ประกอบที่ 3  
การบริหารจัดการ

3 - 5 4.35 4.79 ระดับดี

องค์ประกอบที่ 4  
การเงินและงบประมาณ

1 - 5 - 5.00 ระดับดีมาก

องค์ประกอบที่ 5  
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

1 - 5 - 4.00 ระดับดี

จำานวนตัวบ่งชี้ 11 - 9 2 - -

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ - - 5.00 4.35 - -

ผลการประเมิน ระดับดีมาก

การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนา

0.00-1.50 การดำาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1.51-2.50 การดำาเนินงานต้องปรับปรุง
2.51-3.50 การดำาเนินงานระดับพอใช้
3.51-4.50 การดำาเนินงานระดับดี
4.51-5.00 การดำาเนินงานระดับดีมาก

2559
*
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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  fi ic papers of  
international interest focusing on biology, 
chemistry, physics, environment science,  
computer ,  in format ion 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

J ou rna l  o f  ma te r ia l s  sc ience 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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เว็บไซต์สถ�บันวิจัยและพัฒน�
 เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดทำาขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารงานวิจัยและ 
  เผยแพร่ข้อมูลงานวิจัยที่ประชาชนท่ัวไปสามารถเข้าชมหรือสามารถเข้าถึงได้ง่าย   
  โดยแปลงข้อมูลงานวิจัยให้อยู่ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย แต่ยังคงความครบถ้วนของ
  สาระความรู้ 
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ระบบฐ�นข้อมูลก�รเผยแพร่ง�นวิจัย  
(Research Information System : RIS)
 ระบบสืบค้นงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการทำาวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
  สกลนคร โดยผู้ใช้สามารถค้นหา และ ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลได้ทั้งแบบ  
 Abstract และ Full Text 
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ระบบบริห�รจัดก�รง�นวิจัย
 ระบบบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 (Department Research Management System : DRMS) 
 ระบบแบบ stand-alone ที่ วช ทำาเพื่อเป็นระบบสำาหรับหน่วยงาน 
 ภาครัฐใช้ในการบริหารจัดการงานวิจัยของหน่วยงาน
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ช่องท�งก�รเข้�ถึงข้อมูล สถ�บันวิจัยและพัฒน� 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รวบรวมช่องทางการเข้าถึงข้อมูลในรูปแบบ 
 QR - Code เพื่อให้ประชาชนทั่วไปเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย 
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งบประมาณ

       ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดสรรงบประมาณ งบแผ่นดิน 
17,603,300 บาท และ งบรายได้ 6,288,765 บาท  โดยมีรายละเอียดตามกราฟจำาแนกเป็น
งบแผ่นดินและงบรายได้ดังน้ี

Budget

งบแผ่นดิน
งบรายได้ 74 % 26 %

6,288,765

17,603,303

งบแผ่นดิน
งบรายได้

      สรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน และ งบประมาณเงินรายได้

งบลูกจ้าง ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค ครุภัณฑ์ งบอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน

289,680 (100%) 454,550 (92.24%)
31,975 (95%)

2,126,736 (80.44%)

476,759 (75.65%)
26,080 (43.39%) 293,300 (99.15%)

3,800,000 (99.97%)

130,425 (99.29%)

1,096,750 (100%)

15,605,900 (100%)

633,700 (100%)
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ศูนย์คราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Kram Center 
Sakon Nakhon Rajabhat University
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อาจารย์ ดร.มาลี ศรีพรหม
Dr.Malee Sriprom 

ศูนย์คราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
Kram Center Sakon Nakhon Rajabhat University

วิจัย บริการวิชาการ วิถีภูมิปัญญาและ 
องค์ความรู้ด้านคราม

ปรัชญา/ Philosophy

วิสัยทัศน์/Vision

ศูนย์คราม ส่งเสริมการทำาวิจัยและบริการวิชาการ 
เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ สืบทอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและวิถีชุมชนด้านคราม เผยแพร่สู่แวดวง
วิชาการและสาธารณชนทั่วไประดับชุมชน สังคม 
ทั้งในและต่างประเทศ

1. สนับสนุนการทำาวิจัยและบริการวิชาการ  
   ด้านครามตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง
2. สร้างเครือข่ายงานวิจัยและบริการวิชาการ 
   ด้านครามกับสถาบันการศึกษา หน่วยงาน 
   ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในระดับท้องถิ่น ระดับชาต ิ
   และนานาชาติ
3. เผยแพร่องค์ความรู้ด้านคราม

พันธกิจ/Missions
1. เพื่อเป็นศูนย์วิจัยและบริการวิชาการที่
   เกี่ยวข้องกับคราม
2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ทั้งทาง 
   วิชาการและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านคราม 
3. เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา  
   วิถีชุมชนของกลุ่มผู้ผลิตผ้าย้อมคราม แก่  
   แวดวงวิชาการและสาธารณชน  
   

kram@snru.ac.th

0 4297 0154
Sakon Nakhorn, Thailand 

http://kram.snru.ac.th

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

การบริการวิชาการ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทำาเครื่องประดับจากคราม” 

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

การร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก

การคัดเลือก “ชุมชนครามและสีธรรมชาติ”

     โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการใช้สีครามและสีธรรมชาติในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย
สู่ความเป็นศูนย์กลางแห่งอาเซียน ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง ศูนย์คราม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนคร หอการค้าจังหวัดสกลนครและมหาวิทยาลัยศิลปากร 
โดยศูนย์ครามมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
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ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ด้วยการทดสอบนำาผลิตภัณฑ์  
มาออกแบบ Mock up “Snook Pavilion” 

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะด้านภาษาเพื่อการส่งเสริมการขายสินค้าวัฒนธรรม
เพื่อการส่งออก 

การจัดทำาสื่อร้อยเรียงเรื่องราวชุมชนวิถีครามและสีย้อมธรรมชาติ 
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ประชุมต้อนรับคณะกรรมสภาหัตถกรรมโลก ภาคพื้นแปซิฟิค

นิทรรศการศูนย์คราม เนื่องในวโรกาสที่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา  
องค์ประธานมูลนิธิอาสา เพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย เสด็จพระดำาเนิน 
ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจที่จังหวัดสกลนคร
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ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก
Center of Excellence on Alternative Energy

Top
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รศ.ดร.ทศวรรษ สีตะวัน
Assoc.Prof.Dr.Tosawat Seetawan 

หัวหน้าศูนย์

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก
Center of Excellence on Alternative Energy

มุ่งเน้นงานวิจัยพลังงานทางเลือก

ปรัชญา/ Philosophy

Research focuses on alternative energy

เป็นเลิศทางการวิจัยและพัฒนาพลังงานทางเลือก

วิสัยทัศน์/Vision

Excellence in research and development of  
alternative energy

1. ดำาเนินงานวิจัย พัฒนา เพื่อสร้างสรรค ์
   องค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ในด้านพลังงาน 
   ทางเลือก
2. พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีความรู้ความ  
   เชี่ยวชาญให้เป็นที่ยอมรับในด้านพลังงาน 
   ทางเลือก
3. สนับสนุนดำาเนินการเผยแพร่ องค์ความรู้  
   นวัตกรรมและบริการวิชาการด้านพลังงาน 
   ทางเลือก
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในด้านพลังงาน 
   ทางเลือกทั้งในประเทศและต่างประเทศ

พันธกิจ/ Missions
1. Operational research to create knowledge   
   and innovation in the f ifield 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.

ceae@snru.ac.th

0 4274 4319 
Sakon Nakhorn, Thailand 

http://ceae.snru.ac.th
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หน่วยปฏิบัติการวิจัยเทอร์โมอิเล็กทริก
Thermoelectric Research Laboratory

หน่วยปฏิบัติการวิจัยฟิล์มบาง
Thin Film Research Laboratory

หน่วยปฏิบัติการวิจัยพิโซอิเล็กทริก
Piezoelectric Research Laboratory

หน่วยปฏิบัติการวิจัยแสง
Optic Reserch Laboratory

หน่วยปฏิบัติการวิจัยการจำาลอง
Simulation Reserch Laboratory

หน่วยปฏิบัติการวิจัยพลังงานชีวมวล
Biomass Energy Research Laboratory

หน่วยปฏิบัติการวิจัยแบตเตอรี่
Battery Reserch Laboratory

หน่วยปฏิบัติการ
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โครงการ หัวหน้าโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ 
(บาท)

โครงการบริหารจัดการศูนย์ความเป็น
เลิศด้านพลังงานทางเลือก

รศ.ดร.ทศวรรษ สีตะวัน เงินรายได้ 859,140

โครงการพัฒนาหน่วยปฎิบัติการวิจัย รศ.ดร.ทศวรรษ สีตะวัน เงินรายได้ 319,200

การวิจัยและพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์ 
Cu

2
ZnSnS

4
(CZTS) ชนิดโค้งงอ

นายธีรวุฒิ สำาเภา เงินรายได้ 861,600

การพัฒนาระบบมัลติแมกนีตรอน 
สปัตเตอร่ิงสำาหรับการพอกพูน  
เทอร์โมอิเล็กทริกแบบฟิล์มบาง

รศ.ดร.ทศวรรษ สีตะวัน งบแผ่นดิน 2,999,800

การพัฒนาชุดประกอบเทอร์โม 
อิเล็กทริกมอดูล

นายครรชิต สิงห์สุข เงินรายได้ 31,000

การสกัดสารนาโนแคลเซียมคาร์บอเนต
จากเปลือกหอย

นายสันติ ผิวผ่อง เงินรายได้ 31,000

การพัฒนาวัสดุพิโซอิเล็กทริกชนิด 
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นายจักรกฤษ กองพิมาย เงินรายได้ 31,000

เพ่ือประยุกต์ในการผลิตไฟฟ้า

งบประมาณ 2560
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สถิติผลงานวิจัยตีพิมพ์

        ในปี พ.ศ.2560 นี้ ผลงานตีพิมพ์อาจจะลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาแต่ก็ยังสามารถ 
รักษาระดับและคุณภาพของงานตีพิมพ์ไว้ได้ จากภาพท่ีแสดงจำาแนกเป็น บทความวิจัยท่ีลงตีพิมพ์ในวารสาร
ที่ยังไม่มีฐานข้อมูลรองรับ และบทความตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล ซึ่ง สกว. ยอมรับ TCI, 
AGRIS, ACI, SCOPUS และ ISI ตามลำาดับ และภาพกราฟแสดงค่า Impact Factor

Year

Impact Factor
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ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก

        ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือกได้ลงนามทำาสัญญาความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัย
ราชภัฎสกลนคร ประเทศไทย และ INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PGRI JEMBER  
INDONESIA ในด้านการทำาวิจัยและการแลกเปลี่ยนนักศึกษา 

MOU



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

รวบรวมข้อมูล
 งานบริหารทั่วไป
 งานบริหารการวิจัย
 งานวิจัยและบริการวิชาการ
 งานสารสนเทศและเผยแพร่งานวิจัย
 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก
 ศูนย์คราม
 
ออกแบบและจัดทำา 
 งานสารสนเทศและเผยแพร่งานวิจัย

ผู้จัดทำา
Credits
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