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อานตอหนา 4

 ดวยตระหนักถึงบทบาท
ของสถาบันวิจัยและพัฒนาในการ
สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยฯ ทําวิจัย ในรอบ
๓ เดือน ที่ผานมา สถาบันฯ จึงได
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยใน
หลากหลายสาขาท้ัง สาขาวิทยาศาสตร
สาขาเทคโนโลยีและสาขาสังคมศาสตร 
ตลอดจน โครงการอบรมการวิเคราะห

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ควาถวยรางวัล Silver 
Award จากประธานกรรมการบริหารสภาวิจัยแหงชาติ พรอม
โลและเงินรางวัล ๑๒,๐๐๐ บาท ในการจัดนิทรรศการผลงาน
วิจัยดานเทคโนโลยีเทอรโมอิเล็กทริก... อานตอหนา 3

 ผศ.สมจิตต รัตนอุดมโชค รองอธิการบดีฝายวิจัยและ
พัฒนา เปนประธานเปดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเขียน
ขอเสนอโครงการวิจัยสาขาเทคโนโลยีเพื่อรับทุนสนับสนุนการ
วิจัย” โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

สถาบันวิจัยฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
การเขียนขอเสนอโครงการวิจัย
สาขาเทคโนโลยีเพื่อรับทุนสนับสนุนฯ

อานตอหนา 2

 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดเวทีนําเสนอผลงานวิจัย
ของนักศึกษาที่ไดรับทุนสนับสนุนการทําวิจัย เพื่อแลกเปลี่ยน
ความรูเกี่ยวกับการวิจัยและงานสรางสรรคของนักศึกษา...

สถาบันวิจัยและพัฒนาเปดเวทีนําเสนอ
ผลงานวิจัยของนักศึกษาที่ไดรับ

ทุนสนับสนุนการทําวิจัยจาก มรสน.

สถาบันวิจัยฯ เชิญผูทรงฯ ใหความรู
พรอมฝกปฏิบัติการเขียนขอเสนอ
โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตรฯ

            สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง “การเขียนขอเสนอโครงการวิจัยสาขา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือรับทุนสนับสนุนการวิจัย” เม่ือวันท่ี 
๑๔ - ๑๕  มิถุนายน  ๒๕๕๕  ณ  หองประชุมสรอยสุวรรณา 
อาคาร ๑๐ ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย...

อานตอหนา 4

มรสน. ปลื้ม ควารางวัล Silver Award 
จาก Thailand Research Expo 2012 

HOT

ขอมูลงานวิจัยดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติและโครงการอบรม
การใช้ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ  (NRPM)  โดยการอบรม
แตละครั้งไดรับความอนุเคราะหจากวิทยากรระดับชาติ จึงขอขอบคุณ
ทุกๆ ทานไว ณ โอกาสนี้
 สิ่งที่นายินดีประการหนึ่งคือ การที่สถาบันวิจัยฯ รวมมือ
กับศูนยวิจัยเทอรโมอิเล็กทริกนําผลงานวิจัยดานเทคโนโลยีเทอรโม
อิเล็กทริกไปจัดแสดงและประกวดในงาน “การนําเสนอผลงานวิจัย
แหงชาติ 2555” ทําใหไดรับถวยรางวัล Silver Award พรอมโล
และเงินจํานวน 12,000 บาท จากประธานกรรมการบริหารสภาวิจัย
แหงชาติ รางวัลท่ีไดรับคร้ังน้ีเปนส่ิงยืนยันวา นักวิจัยท่ีมุงม่ันทํางานวิจัย
อยางเต็มท่ี ยอมไดรับการยกยองและการสนับสนุนท้ังจากมหาวิทยาลัย
และองคกรภายนอก ขอแสดงความยินดีกับเจาของผลงานวิจัย ผศ.ดร.
ทศวรรษ สีตะวัน และสมาชิกในศูนยวิจัยเทอรโมอิเล็กทริก ไว ณ ที่นี้
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จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ หองประชุม
ดุสิตา ภูพานเพลซ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ทั้งนี้เพื่อใหคณาจารย ขาราชการ สายสนับสนุน 
พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และ 
เจาหนาที่ของหนวยงานตางๆ ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร  มีความรูความเขาใจ  สามารถ
เขียนโครงการวิจัยด านเทคโนโลยีและเขาใจ
องคประกอบของโครงรางการวิจัย   ตลอดจนการ
ประเมินแตละองคประกอบของเคาโครงการวิจัย  
โดยไดรับเกียรติจาก ดร.มนู อรดีดลเชษฐ กรรมการ
บริหาร มูลนิธิ C&C เพ่ือการศึกษา และคุณเขมรัฐ 
บุญสิทธ์ิ เปนวิทยากรในการอบรม

    
ตอจากหนา 1 : การเขียนขอเสนอโครงการวิจัยสาขาเทคโนโลยี

 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเขียนขอเสนอโครงการวิจัยสาขาสังคมศาสตร์เพื่อรับ
ทุนสนับสนุนการวิจัย” เมื่อวันที่ ๕ - ๖ กันยายน ๒๕๕๕ ณ  หองประชุมสรอยสุวรรณา ชั้น ๓ อาคาร ๑๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร โดย ผศ.สมจิตต รัตนอุดมโชค เปนประธานเปดการอบรม มีวัตถุประสงคเพื่อใหอาจารย ขาราชการ สายสนับสนุน 
พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และเจาหนาที่หนวยงานตางๆ ภายในมหาวิทยาลัยมีความรูความเขาใจ และสามารถ
เขียนโครงการวิจัยดานสังคมศาสตร ตลอดจนเขาใจองคประกอบของโครงรางการวิจัย และการประเมินแตละองคประกอบ
โดยไดรับเกียรติจาก รองศาสตราจารย ดร.โยธิน แสวงดี จากมหาวิทยาลัยมหิดล เปนวิทยากร

สถาบันวิจัยฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียน
ขอเสนอโครงการวิจัยสาขาทางสังคมศาสตรฯ

 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเขียนขอเสนอโครงการวิจัยสาขาสังคมศาสตร์เพื่อรับ สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเขียนขอเสนอโครงการวิจัยสาขาสังคมศาสตร์เพื่อรับ สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเขียนขอเสนอโครงการวิจัยสาขาสังคมศาสตร์เพื่อรับ สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเขียนขอเสนอโครงการวิจัยสาขาสังคมศาสตร์เพื่อรับ สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเขียนขอเสนอโครงการวิจัยสาขาสังคมศาสตร์เพื่อรับ สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเขียนขอเสนอโครงการวิจัยสาขาสังคมศาสตร์เพื่อรับ สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเขียนขอเสนอโครงการวิจัยสาขาสังคมศาสตร์เพื่อรับ สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเขียนขอเสนอโครงการวิจัยสาขาสังคมศาสตร์เพื่อรับ สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเขียนขอเสนอโครงการวิจัยสาขาสังคมศาสตร์เพื่อรับ สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเขียนขอเสนอโครงการวิจัยสาขาสังคมศาสตร์เพื่อรับ

 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรม
เชิงปฏิบัติการเรื่อง “การวิเคราะหขอมูลงาน
วิจัยโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ” แก
คณาจารย พนักงานราชการ และพนักงาน
มหาวิทยาลัย  เพ่ือใหมีความรู  ความเขาใจ
และสามารถวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติได   โดยมี   ผศ.สมจิตต
รัตนอุดมโชค  รองอธิการบดีฝายวิจัยและพัฒนา
ผศ.สมบูรณ   ชาวชายโขง   พรอมบุคลากร
สถาบันวิจัยและพัฒนา เปนวิทยากร เมื่อ
วันที่ ๑๓ - ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕ ณ ศูนย
คอมพิวเตอร อาคาร ๑๑

สถาบันวิจัยฯ จัดอบรมการวิเคราะหขอมูลงานวิจัย
ดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ

 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรม สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรม
เชิงปฏิบัติการเรื่อง “การวิเคราะหขอมูลงานเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การวิเคราะหขอมูลงาน
วิจัยโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ” แกวิจัยโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ” แก
คณาจารย พนักงานราชการ และพนักงานคณาจารย พนักงานราชการ และพนักงาน
มหาวิทยาลัย  เพ่ือใหมีความรู  ความเขาใจมหาวิทยาลัย  เพ่ือใหมีความรู  ความเขาใจ
และสามารถวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมและสามารถวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติได   โดยมี   ผศ.สมจิตตสําเร็จรูปทางสถิติได   โดยมี   ผศ.สมจิตต
รัตนอุดมโชค  รองอธิการบดีฝายวิจัยและพัฒนารัตนอุดมโชค  รองอธิการบดีฝายวิจัยและพัฒนา
ผศ.สมบูรณ   ชาวชายโขง   พรอมบุคลากรผศ.สมบูรณ   ชาวชายโขง   พรอมบุคลากร
สถาบันวิจัยและพัฒนา เปนวิทยากร เมื่อสถาบันวิจัยและพัฒนา เปนวิทยากร เมื่อ
ผศ.สมบูรณ   ชาวชายโขง   พรอมบุคลากรผศ.สมบูรณ   ชาวชายโขง   พรอมบุคลากร
สถาบันวิจัยและพัฒนา เปนวิทยากร เมื่อ
ผศ.สมบูรณ   ชาวชายโขง   พรอมบุคลากรผศ.สมบูรณ   ชาวชายโขง   พรอมบุคลากร

วันที่ ๑๓ - ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕ ณ ศูนยวันที่ ๑๓ - ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕ ณ ศูนย
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 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา
รวมกับศูนยวิจัยเทอรโมอิเล็กทริก  ไดนําผลงานวิจัยดานเทคโนโลยี
เทอรโมอิเล็กทริกไปรวมจัดนิทรรศการในงาน “การนําเสนอผลงาน
วิจัยแหงชาติ ๒๕๕๕” (Thailand Research Expo 2012) ระหวางวัน
ที่ ๒๔ - ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ หองบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร 
ราชประสงค กรุงเทพมหานคร ภายใตหัวขอ “เทคโนโลยีและโรคอุบัติ
ใหม” โดยนําเสนอนวัตกรรมและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยี
เทอรโมอิเล็กทริก อาทิ การสังเคราะหวัสดุเทอรโมอิเล็กทริก การ
พัฒนาเครื่องกําเนิดไฟฟาเทอรโมอิเล็กทริกโดยใชวัตถุดิบภายใน
ประเทศ และ การพัฒนาสมบัติและการเพ่ิมประสิทธิภาพเครื่องกําเนิด
ไฟฟาเทอรโมอิเล็กทริก จากผลงานวิจัยของ ผศ.ดร.ทศวรรษ สีตะวัน 
การสกัดสารแคลเซียมคารบอเนตจากเปลือกหอยเชอรี่ ผลงานวิจัย
ของ นายอรรคเดช ราชสินธุ และ เทอรโมอิเล็กทริกแบบฟลมบาง 
ผลงานวิจัยของนายอาธรณ วรอัด  นักวิจัยประจําศูนยวิจัยเทอรโม
อิเล็กทริก นอกจากนี้ยังไดนําผลงานตนแบบการประยุกตใชเทคโนโลยี

เทอรโมอิเล็กทริกที่นักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครพัฒนา
ขึ้นไปรวมสาธิตและเผยแพร ไดแก นาิกาพลังงานเทอรโมอิ
เล็กทริก รองเทาพลังงานเทอรโมอิเล็กทริก เสื้อระบายความรอน
พลังงานเทอรโมอิเล็กทริก เครื่องกระตุนหัวใจพลังงานเทอรโมอิ
เล็กทริก โทรศัพทมือถือพลังงานเทอรโมอิเล็กทริก และหมวกระบาย
ความรอนพลังงานเทอรโมอิเล็กทริก เปนตน ทําใหนิทรรศการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครไดรับความสนใจจากผูเขาชมงาน
จํานวนมาก 
 ในการนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครยังไดนํานิทรรศการ
ดังกลาวเขาประกวด Thailand Research Expo Award 2012 
และไดรับการพิจารณาจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติให
ไดรับถวยรางวัล Silver Award จากประธานกรรมการบริหาร
สภาวิจัยแห่งชาติ พร้อมโล่และเงินรางวัล ๑๒,๐๐๐ บาท จาก 
ศ.นพ.สุทธิพร จิตตมิตรภาพ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 
โดย อาจารยดวงฤดี อิ่มบุญสุ รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนา เปนผูแทนเขารับถวยรางวัล เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๕
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มรสน.ปลื้ม ควารางวัล Silver Award 
จากงาน Thailand Research Expo 2012 จากงาน Thailand Research Expo 2012จากงาน Thailand Research Expo 2012จากงาน Thailand Research Expo 2012จากงาน Thailand Research Expo 2012

HOT

ตอจากหนา 1



    ที่ปรึกษา  : ผศ.สมจิตต     รัตนอุดมโชค 
        รองอธิการบดีฝายวิจัยและพัฒนา
บรรณาธิการ : ผศ.ดร.วัลนิกา  ฉลากบาง 
                 ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
      ผูจัดทํา : นางสาวสุภาวดี สุวรรณเทน 
        นักวิชาการคอมพิวเตอร

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท/โทรสาร 042744010 http://rdi.snru.ac.th

จดหมายขาวสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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เม่ือวันท่ี ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ หองประชุม
สรอยสุวรรณา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
โดย นายปญญา มหาชัย อธิการบดี  เปนประธาน
เปดงาน    จากนั้นเปนกิจกรรมการบรรยายให
ความรูเก่ียวกับ  “กระบวนการขอรับทุนสนับสนุน
การทําวิจัยของนักศึกษา”และการนําเสนอผลงาน
วิจัยแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์    โดยมี
ผูทรงคุณวุฒิแตละสาขาใหขอเสนอแนะเก่ียวกับ
งานวิจัยแกนักศึกษา

นายปญญา มหาชัย อธิการบดี  เปนประธานเปดการอบรม  ท้ังน้ี
เพ่ือใหอาจารย ขาราชการสายสนับสนุน พนักงานราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย และเจาหนาท่ีของหนวยงานตางๆ  ของมหาวิทยาลัย
มีความรูความเขาใจ และสามารถเขียนโครงการวิจัยดานวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยี  ตลอดจนองคประกอบของโครงรางการวิจัย และ
การประเมินแตละองคประกอบของเคาโครงการวิจัย โดยไดรับเกียรติ
จาก รศ.ดร. วิลาศ  พุมพิมล คณบดีคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง และกรรมการพิจารณาทุนสนับสนุนการวิจัยของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เปนวิทยากร      
กิจกรรมในการอบรมมีทั้งการบรรยายและการฝกปฏิบัติเขียน
เคาโครงวิจัยพรอมใหคําแนะนําและคําปรึกษาอยางเปนกันเอง

ตอจากหนา 1 : เวทีนําเสนอผลงานวิจัย นศ.

ตอจากหนา 1 : การเขียนขอเสนอโครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตรฯ

      สถาบันวิจัยและพัฒนา  จัดโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใชระบบ
บริหารงานวิจัยแหงชาติ (ระบบ NRPM)” 

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
ระบบ NRPM แกบุคลากรสายวิชาการ

แกบุคลากรสายวิชาการ จํานวน ๕๐ คน เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน 
๒๕๕๕ ณ  อาคารศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ทั้งนี้เพื่อใหบุคลากรสายวิชาการไดเรียนรูกระบวนการทํางานของ
ระบบ NRPM และสามารถกรอกขอมูลรายละเอียดการติดตาม
โครงการวิจัยตลอดจนผลสําเร็จของการดําเนินงานวิจัยเขาสูระบบ
บริหารงานวิจัยแหงชาติ (NRPM) ไดอยางถูกตอง โดยไดรับเกียรติ
จากนางสาวอรทัย กลางณรงค ผูดูแลระบบ NRPM พรอมดวยทีม
งานจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) เปนวิทยากร


