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 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร    
ได้ทำางานตามปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ จึงทำาให้เกิดงานที่หลาก
หลาย อาทิ สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วม
ลงนามความร่วมมือ เพื่อสนับสนุนการวิจัยเพื่อท้องถิ่น พร้อม
ทั้งจัดโครงการการวิจัยเพื่อท้องถิ่น CBR (CBR : Comunity Based 
Research) โดยใช้พื้นที่วิจัยอำาเภอเต่างอย มีการจัดงาน วิถีคราม..
ภูมิปัญญาไทสกล มีการจัดอบรมสร้างเครือข่ายการวิจัยระหว่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครกับ องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินใน
จังหวัดสกลนคร
  นอกจากนี้แล้วมีเรื่องที่น่ายินดีกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนครโดยศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริก สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ได้รับรางรางวัล Bronze Awaed นำาเสนอผลงานวิจัยด้านการพัฒนา 
เทคโนโลยีเทอร์โมอิเล็กทริกส์ สำาหรับภาคอุตสาหกรรม ในงาน
มหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2557 (Thailand Research Expo 2014) จัด
โดยสำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอแสดงความยินดีกับ
เจ้าของผลงาน รศ.ดร.ทศวรรษ สีตะวัน ไว้ ณ ที่นี้ด้วย
 งานของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร รอบ 3 เดือน ที่ผ่านมาเป็นการพัฒนาบุคลากรด้านการ
วิจัยของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง 

บรรณาธิการแถลง
        ผศ.ดร.ละมัย ร่มเย็น

รองผู้อำานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

          มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริก       
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม งานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ ร่วมกับ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา  นำาเสนอผลงานวิจัยด้านการพัฒนาเทคโนโลยีเทอร์โม
อิเล็กทริก สำาหรับอุตสาหกรรม ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๕๗” 
(Thailand Research Expo 2014) จัดโดย สำานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ เมื่อวันที่ ๗ - ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๗...

สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ
สกว. จัดโครงการ “การวิจัยเพ่ือ

ท้องถ่ิน CBR”

อ่านต่อหน้า 3

อบรมเชิงปฏิบัติการ 
“การสร้างเครือข่ายการวิจัย

ระหว่าง มรสน. กั บ อปท.”

อ่านต่อหน้า 3

          สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ สำานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดโครงการ “การวิจัยเพื่อท้องถิ่น 
(CBR: Community Based Research) โดยใช้พื้นที่วิจัย 
อำาเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร ประจำาปี ๒๕๕๗” ...

สกว. และ มรสน. 
ร่วมลงนามความร่วมมือ

เพื่อสนับสนุนการวิจัยเพื ่อท้องถิ ่น
 สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) นำาโดย ศ.นพ.สุทธิพันธ์ 
จิตพิมลมาศ ผู้อำานวยการสำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ผศ.ดร.บัญชร 
แก้วส่อง ผู้อำานวยการฝ่ายวิจัยเพ่ือท้องถ่ิน สำานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย และมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร นำาโดย รศ.ดร.ชนินทร์ วะสีนนท์ 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และ ผศ.ดร.กาญจนา วงษ์สวัสด์ิ 
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง    
ความร่วมมือทางวิชาการ...

หน้า 4

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ได้รับรางวัล Bronze Award ในงาน
Thailand Resaerch Expo 2014

วิถีคราม..
ภูมิปัญญาไทสกล
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 ”

“ โดยมมีหาวิทยาลยัของรฐัและเอกชนส่งผลงานเข้าประกวด  ๑๔๐  
สถาบัน มีครู อาจารย์นักวิจัย นักธุรกิจ ผู้ค้า ประชาชนจากท่ัวประเทศเข้า
ร่วมชมงาน และ ศ.เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย ประธานกรรมการ
บริหารสภาวจิยัแหง่ชาต ิให้เกียรติเป็นประธานในพิธเีปิด  ในโอกาสนี ้รศ.ดร.
ชนินทร์ วะสีนนท์ อธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีเปิดและ
ชมผลงานวิจัย เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคมที่ผ่านมา โดยมี รศ.ดร.ทศวรรษ  สี
ตะวัน หัวหน้ากลุ่มวิจัยฯ และคณะ ต้อนรับและนำาเสนอข้อมูลผลงานวิจัย 
ณ บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ 
กรุงเทพมหานคร
         งาน Thailand Research Expo 2014 จัดขึ้นภายใต้ภาพรวม
หลกั คอื “วจิยัเพือ่พฒันาคณุภาพชวิีตเศรษฐกิจและสงัคมอย่างยัง่ยนื” เปน็
เวทีสำาหรับเชื่อมโยงองค์กรและเครือข่ายในระบบวิจัยระดับชาติ พร้อมนำา
เสนอผลการวิจัยที่มีศักยภาพพร้อมใช้สู่กลุ่มเป้าหมายสามารถนำางานวิจัย
มาใช้ต่อยอด ตลอดจนพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตหรือเป็นงานวิจัยที่
ใกล้ตัวประชาชน รวมถึงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม โดยแบ่งผลงานที่จัด
แสดงออกเป็นกลุ่ม ได้แก่ การวิจัยเก่ียวกับการสร้างมูลค่าเกษตรอาหาร 
งานวิจัยด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม และงานวิจัยด้านพลังงาน  ในส่วน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้นำาผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีต้นแบบ
สำาหรับภาคอุตสาหกรรม โดย รศ.ดร. ทศวรรษ  สีตะวัน หัวหน้ากลุ่มวิจัยฯ 
เปิดเผยว่า 
 “เทคโนโลยีเทอร์โมอิเล็กทริก (thermoelectric technology) คือ
การนำาเอาองค์ความรู้ของวัสดุเชิงความร้อนและวัสดุเชิงไฟฟ้ามาพัฒนาต่อ 
ยอดใหเ้กดิผลผลิตทางไฟฟา้และความเยน็เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของ
มนษุย์ไดอ้ยา่งลงตวัซึง่เป็นพลงังานทางเลอืกท่ีสะอาดและมอีายุการใชง้านไม่
น้อยกว่า ๕๐ ปี โดยไม่ต้องบำารุงรักษา ในการส่งผลงานวิจัยเข้าประกวดใน

ครัง้นีไ้ดน้ำาเสนอกระบวนการและการประยกุตใ์ช้ตัง้แตต่น้นำา้ถงึปลายนำา้ 
คือ สารตั้งต้นแคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO

3
) จากเปลือกหอยเชอรี่ 

และสารตั้งต้นแมงกานีสออกไซด์  (MnO
2
) สกัดจากแร่แมงกานีส การ

สังเคราะห์วัสดุเทอร์โมอิเล็กทริก P-Ca
3
Co

4
O

9 
และ  N-CaMnO

3
  

ด้วยวิธีปฏิกิริยาสถานะของแข็ง  (solid state reaction method)  การ
ประดษิฐ์แผน่เซรามกิฐานรองและขัว้ไฟฟา้ การประดิษฐ์เทอรโ์มอเิลก็ทรกิ
เซลล์ มอดูล และเครื่องกำาเนิดไฟฟ้า การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเทอร์โม
อิเล็กทริก และการเผยแพร่ผลงานวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีเทอร์โมอิเล็ก
ทรกิ ซึง่ทำาใหผ้ลงานและนทิรรศการมคีวามโดดเดน่และนา่สนใจยิง่ข้ึน จงึ
ทำาให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้รับรางวัล Bronze Award จาก
การประกวดผลงานกวา่ ๑๔๐ สถาบัน ซึง่คณะกรรมการพจิารณาจากการ 
นำาเสนอผลงานที่มีความโดดเด่น สามารถใช้ประโยชน์ได้จริง   ภาพรวม
ของบูทมีความสวยงามตามแนวคิดของผลงานนั่นเอง

  thermoelectric technology คือการนำา
เอาองค์ความรู้ของวัสดุเชิงความร้อนและ 
วัสดุเชิงไฟฟ้ามาพัฒนาต่อยอดให้เกิดผล 
ผลิตทางไฟฟ้าและความเย็นเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของมนุษย์ได้อย่างลงตัวซึ่ง
เป็นพลังงานทางเลือกที่สะอาดและมีอายุการ
ใช้งานไม่น้อยกว่า ๕๐ ปี โดยไม่ต้องบำารุง
รักษา

ต่อจากหน้า 1 : มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๕๗ (Thailand Research Expo 2014)
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สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ สกว. จัดโครงการ
“การวิจัยเพ่ือท้องถ่ิน CBR” ในอำาเภอเต่างอย 

 เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ สำานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดโครงการ “การวิจัยเพื่อท้องถิ่น (CBR: Community
Based Research) โดยใช้พื้นที่วิจัย อำาเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร ประจำาปี ๒๕๕๗” 
โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญจาก สกว. ๓ ท่าน ได้แก่ รศ.ดร.สุจินต์                
สิมารักษ์ นายบุญเสริฐ เสียงสนั่น และ นายรุ่งวิชิต คำางาม เป็นพี่เลี้ยงในการดำาเนิน
กระบวนการวิจัย โดยภาคเช้าเป็นการลงพื้นที่ ณ ศาลาอเนกประสงค์ที่ว่าการอำาเภอ
เต่างอย เพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจเรื่องแนวคิด หลักการ ขั้นตอน งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
ร่วมกับชุมชนในพื้นที่ และเป็นการเปิดพื้นที่ของการทำาการวิจัยในพื้นที่อำาเภอเต่างอย 
โดยมีนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และผู้แทนผู้นำาชุมชนจากหมู่บ้านในเขต
ตำาบลเต่างอย จำานวน ๑๔๐  คน ร่วมรับฟัง
          ส่วนภาคบ่าย เป็นการประชุมกลุ่มย่อยระหว่างวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง ๓ ท่าน 
กับนักวิจัย ณ ห้องประชุม AG 109 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร เพ่ือสรุปประเด็นจากการลงพ้ืนท่ี  
วางแผนการดำาเนินการวิจัยเพื่อท้องถิ่น  
แบบ CBR และเพื่อให้นักวิจัยสามารถ
ดำาเนินงานได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ และเกิดการพัฒนาร่วมกันระหว่าง
ชุมชน สังคม และมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ต่อจากหน้า 1 : โครงการ “การวิจัยเพื่อท้องถิ่น CBR” 

ต่อจากหน้า 1 : มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๕๗ (Thailand Research Expo 2014)

    สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) นำาโดย ศ.นพ.
สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำานวยการสำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย        
ผศ.ดร.บัญชร แก้วส่อง ผู้อำานวยการฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น สำานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย และมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร นำาโดย 
รศ.ดร.ชนินทร์ วะสีนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  และ 
ผศ.ดร.กาญจนา วงษ์สวัสด์ิ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ 
ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพ่ือสนับสนุน
การวิจัยเพ่ือท้องถ่ินระหว่างสำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยและ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ภายใต้ระยะเวลา ๓ ปี เมื่อวันที่ ๘ 
สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๑ ช้ัน ๑๔ อาคาร SM Tower 
 โดยมีวัต ถุประสงค์ในการพัฒนาชุมชนท้อง ถ่ินผ่าน
กระบวนการวิจัยชุมชนโดยใช้เคร่ืองมือการวิจัยเพ่ือท้องถ่ินสนับสนุนให้

ต่อจากหน้า 1 : สกว. และ มรสน. ร่วมลงนามความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการวิจัยท้องถิ่น”

บุคลากรในมหาวิทยาลัยทำางานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจน
ค้นหารูปแบบการบูรณาการงานวิจัยเพ่ือท้องถ่ินภายใต้ภารกิจหลัก
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยใช้การวิจัยและบริการวิชาการ
เป็นฐาน  
 ทั้งนี้ สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โดยฝ่ายวิจัย
เพื่อท้องถิ่น จะมีคณะทำางานเป็น “พี่เลี้ยง” สนับสนุนบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครให้สามารถดำาเนินการการวิจัยเพ่ือท้อง
ถ่ินได้อย่างมีประสิทธิภาพและสำาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ โดยจะสนับสนุนทุนปีละไม่น้อยกว่า ๕ โครงการ รวมถึง
สนับสนุนทุนการวิจัยพัฒนาระบบและกลไกลการขับเคล่ือนงานวิจัย
เพื่อท้องถิ่น โดยมีสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยงานกลางในการ
ประสานงาน อีกทั้งสนับสนุนการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ระหว่าง
มหาวิทยาลัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย 



ที่ปรึกษา      : ผศ.ดร.กาญจนา วงษ์สวัสดิ์ 
       รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ
       ผศ.เพิ่มศักดิ์ ยีมิน 
       ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
บรรณาธิการ :  ผศ.ดร.ละมัย ร่มเย็น 
       รองผู้อำานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้จัดทำา       : นางสาวสุภาวดี สุวรรณเทน นักวิชาการคอมพิวเตอร์

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์/โทรสาร 0 4274 4010 http://rdi.snru.ac.th

จดหมายข่าวสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดอบรม
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างเครือข่ายการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสกลนคร เมื่อ
วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ห้องสร้อยสุวรรณา ชั้น ๓ อาคาร ๑๐
โดย ผศ.ดร.กาญจนา วงษ์สวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา 
เป็นประธานเปิดการอบรม ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงานภาคส่วน
การปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ ความเข้าใจ เทคนิควิธีการรวบรวม
ข้อมูล เกี่ยวกับการทำาวิจัยและการประเมินโครงการ การกำาหนดโจทย์
วิจัย ประเด็นและการศึกษาปัญหาสาธารณะ เพื่อการวิเคราะห์ วิจัย
และพัฒนาท้องถิ่น จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ๔ ท่าน ได้แก่ ผศ.ทศพล               
สมพงษ์ ผศ.ดร.ปัญญา นาแพงหมื่น ดร.สุดารัตน์ มาศวรรณา และ 
อาจารย์ปทุมทิพย์ ม่านโคกสูง โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จำานวน ๗๔ คน 

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรม 
“การสร้างเครือข่ายการวิจัย
ระหว่าง มรสน. กับ อปท.”

“วิถีคราม..
ภูมิปัญญาไทสกล”

              สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

จัดงานนิทรรศการผ้าย้อมคราม“วิถีครามภูมิปัญญาไทสกล”      

เม่ือวันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ช้ัน ๑ อาคารอเนกประสงค์  ซ่ึง

เป็นส่วนหนึ่งของงาน “50 ปี จากโรงเรียนฝึกหัดครูสู่มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนคร มหกรรมวิชาการ อีสาน: ศูนย์กลาง AEC” 

ภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การจัดนิทรรศการกระบวนการ

ผลิตผ้าย้อมครามตั้งแต่ ต้นนำ้า กลางนำ้า และปลายนำ้า การสาธิต

การผลิตผ้าย้อมครามตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้นกระบวนการเผลิต

ผ้าย้อมคราม การจัดนิทรรศการงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคราม การ

เสวนาจากวิทยากรท่ีมากด้วยประสบการณ์ การประกวดเดินแบบ    

ผ้าย้อมครามของนักศึกษา และการออกร้านแสดงสินค้าและ

จำาหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมคราม จากกลุ่มผู้ผลิตผ้าย้อม

ครามจังหวัดสกลนคร

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดงาน


