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คํานํา 
 
ในการจัดทําเอกสารรายงานประจําปของศูนยเทคโนโลยีที่เหมาะสม  สถาบันวิจัยและพัฒนา  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจําป 2550 ฉบับนี้ ไดสรุปรูปแบบและแบงเนื้อหาออกเปนดานตาง ๆ 
ไดแก ดานการบริหารจัดการ ดานงบประมาณท่ีไดจัดสรร ดานสนับสนุนการเรียนการสอน ดานการ
วิจัย ดานการบริการวิชาการแกสังคม ผลการดําเนินงานดานอ่ืนๆ และประมวลภาพการจัดกิจกรรม 

 
 
 

ศูนยเทคโนโลยีที่เหมาะสม  
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 



สรุปผลการดําเนินงานในแตละดานของ 
ศูนยเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

 

ดานการบริหารจัดการ 
1. ชื่อหนวยงาน ศูนยเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
 
2. ประวัติโดยสังเขป  

โดยภารกิจตามปรัชญา วิสัยทัศน และยุทธศาสตร  เพื่อดําเนินการใหบรรลุเปาหมายตามภารกิจของ  
สถาบันราชภัฏสกลนคร งานรวบรวมความรูดานเทคโนโลยีพื้นบาน การวิจัย พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสม   ตามขีดความสามารถของการใช  ราคา  และขนาด  เพื่อการพัฒนาสังคมทองถ่ินใหมีความเขมแข็งพึ่งพา
ตนเองไดอยางยั่งยืนนั้น เปนส่ิงท่ีสถาบันราชภัฏสกลนครจะตองดําเนินการ  และเพ่ือใหการดําเนินการบรรลุ
เปาหมายอยางเหมาะสมและพอเพียง สถาบันควรมีหนวยงานจัดการดานการพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีเพื่อ
ชนบท อยางถาวร มีบุคลากร  ทําหนาท่ีประจํา มีงบประมาณสนับสนุน และมีแผนดําเนินงานพัฒนา  วิจัย   
ฝกอบรม  และถายทอด แสดงความเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อทองถ่ินของสถาบันราชภัฏสกลนครอยางเปน
รูปธรรม 

แนวคิดในการจัดทําศูนยศึกษาพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม   การวิจัยดานเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสม  และการนํากิจกรรมดานเทคโนโลยีชนบทเขามาเปนกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชา โครงงาน
วิทยาศาสตร  วิธีวิจัยวิทยาศาสตร  โครงการศึกษาเอกเทศ  ของนักศึกษาโปรแกรมวิทยาศาสตรท่ัวไปและโปรแกรม
ฟสิกส  ควบคูกับการผลิตส่ือและอุปกรณการสอนในรายวิชาผลิตอุปกรณการสอนวิทยาศาสตร  และการผลิต
อุปกรณการสอนฟสิกสไดเร่ิมดําเนินการอยางเปนรูปธรรมต้ังแตป พ.ศ. 2534 โดยนายนิกร สุขปรุง อาจารยภาควิชา
ฟสิกสและวิทยาศาสตรท่ัวไป ไดปรับปรุงพื้นท่ีโดยรอบๆบานพักเปนแหลงการเรียนรู  ท้ังหมดดําเนินการดวย    
งบจัดการศึกษาภาควิชาฟสิกสและวิทยาศาสตรท่ัวไป ดวยกําลังความคิด และการทํางานของนักศึกษาโปรแกรม
วิชาฟสิกสและโปรแกรมวิทยาศาสตรท่ัวไป ทําการปรับปรุงและพัฒนาไปอยางชาๆ ดวยความจํากัดทางดาน  
งบประมาณและกําลังคน  แตดวยผลงานท่ีปรากฏ บริเวณบานพักอาจารยนิกร เร่ิมเปนท่ีสนใจของครู อาจารย  และ  
นักเรียน นักศึกษาภายนอก มาขอศึกษา  มาดูงาน   มาฝกอบรม และเรียกพื้นท่ีนี้วา  “รมจําป” 

พ.ศ.2545 ดวยแรงสนับสนุนของผูทรงคุณวุฒิในสภาประจําสถาบันราชภัฏสกลนครและอธิการบดี       
สภาประจําสถาบันฯ ไดอนุมัติเงินคงคลังของเงินนอกงบประมาณ จํานวน 990,000  บาท  สรางอาคารโครงเหล็ก  
เสริมคอนกรีตช้ันเดียว ขนาด  12.0 X 28.0  ม 2.  ให  1 หลัง ตั้งอยู  ณ  ท่ีโรงอาหารเกา ดานตะวันตกของพ้ืนท่ี
สถาบัน ใกลกลุมอาคารคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ตอมาเม่ือปลายตุลาคม  2546  ไดทําโครงการปรับปรุง
พื้นที่รอบอาคาร  เพื่อดําเนินการจัดตั้งเปนศูนยศึกษาและถายทอดเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม  ดวยงบประมาณบางสวน
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 ป  2547  สถาบันราชภัฏฯ  ไดรับการสถาปนาเปนมหาวิทยาลัย ศูนยศึกษาและถายทอดเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสม  (ศทม.) จึงไดรับการจัดต้ังข้ึนอยางเปนทางการและไดรับงบประมาณ เพื่อดําเนินกิจกรรม และจาง
บุคลากรประจํา เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจ และดวยความสนับสนุนจาก สหกรณรานคามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร จึงไดสรางศาลาพลังงาน สายลม แสงแดด และแรงถีบ ข้ึนเพ่ือเปนศูนยประสานกิจกรรมวิทยาศาสตรของ
นักศึกษาโปรแกรมฟสิกสและวิทยาศาสตร และมีการตอเติมเปนอาคารปฏิบัติงาน  หองเก็บอุปกรณและเคร่ืองมือ  
หองซอมและสรางลอเล่ือนสําหรับคนพิการ สรางโรงปลูกผักแบบกางมุง ปรับปรุงหองสําหรับบรรยายการอบรม
และจัดการเรียนการสอน และสรางบอเล้ียงปลาตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจแบบพอเพียงข้ึน ปจจุบันศูนย
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมไดเปล่ียนช่ือมาเปน ศูนยเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
3. สถานท่ีตั้ง 

680  หมู 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ถนนนิตโย   ตําบลธาตุเชิงชุม   อําเภอเมือง  จังหวดัสกลนคร 
47000 โทร 0-4274-3886 
 
4. ทําเนียบผูบริหาร 

ลําดับท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหนง ชวงเวลา (พ.ศ.) 
1. นายนกิร   สุขปรุง หัวหนาศูนยฯ 2546-ปจจุบัน 
    

 

 
5. ปรัชญา 

เรียนรูความเปนไทย  เพื่อกาวไกลสูสากล 
 
6. วิสัยทัศนและพันธกิจ 

รวบรวม  เรียนรู พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมสูทองถ่ิน  เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 
7. วัตถุประสงค 

1) เปนศูนยรวบรวมเทคโนโลยีเพื่อชนบทและเพื่อพัฒนาใหเหมาะสม  สําหรับทองถ่ินสกลนครและ
จังหวัดในกลุม “สนุก” ( สกลนคร  นครพนม  มุกดาหาร และกาฬสินธุ ) 

2) เปนศูนยกลางการศึกษาพัฒนาและวิจัย นําความรูดานวิทยาศาสตรและฟสิกสมาประยุกตใชกับการ
ดําเนินชีวิตและเพิ่มรายไดในการประกอบอาชีพของประชากรในชนบท 
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3) เพ่ือเปนท่ีจัดแสดงผลงานการศึกษาดานเทคโนโลยีพลังงานทดแทนท่ียั่งยืน  งานวิจัยเพ่ือทองถ่ินของ
นักศึกษาและอาจารย 

4) ศึกษาพัฒนาส่ือการสอนวิทยาศาสตรข้ึนใชเอง เพื่อพัฒนาความคิด และเจตคติทางวิทยาศาสตรของ
นักศึกษา  อาจารย  และนักเรียน พรอมๆกับพัฒนาการเรียนการสอนฟสิกสและวิทยาศาสตร อยางรู
จริง  คิดเปน  ทําได  แกปญหาเปน 

5) เปนแหลงเรียนรูและถายทอดความคิดและรูปแบบการใชความรูทางวิทยาศาสตรเพื่อชีวิตประจําวัน
และพัฒนา การใชพลังงานท่ียั่งยืน 

 
10. การแบงสวนราชการ 
 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา  
 

งานศูนยเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 

 

หนวยงานวิจัย 
และพัฒนา

หนวยงานผลิต 
และซอมบํารุง

หนวยงานบริหาร 
และธุรการ 

หนวยงานถายทอด
เทคโนโลยี   

 
11. คณะกรรมการบริหารศูนย 
  นายนกิร สุขปรุง   หัวหนาศูนย 
  นายอุปถัมภ โพธิกนิษฐ  ผูชวยหวัหนาศูนย 
  นายสุรศักดิ ์ แสนทวีสุข  เลขานุการศูนย 

นายแสนสุรีย เช้ือวังคํา  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
 
12. คณะกรรมการประจําศูนย 
  นายนกิร สุขปรุง   หัวหนาศูนย  

นายอุปถัมภ โพธิกนิษฐ  ผูชวยหวัหนาศูนย  
  นายสําเร็จ คันธี   กรรมการ  
  นายกิตติชัย โสพันนา  กรรมการ 
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นายธีราธาร ศรีมหา   กรรมการ 
  นายทศวรรษ สีตะวัน   กรรมการ  
  นายบํารุง รินทา   กรรมการ   
  ผศ.พิทักษ วงษชาลี   กรรมการ 
  นายสุรศักดิ ์ แสนทวีสุข  เลขานุการ 
  นายแสนสุรีย เช้ือวังคํา  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป   

นายวิชิต  ศรีลําไพ   เจาหนาท่ีธุรการ    
  นายทองจนัทร ผงสินสุ   เจาหนาท่ีงานผลิตและซอมบํารุง 
 
14. คณะกรรมการประกันคณุภาพการศึกษา 
  นายนกิร สุขปรุง   ประธานกรรมการ 
  นายสําเร็จ คันธี   กรรมการ 
  นายสุรศักดิ ์ แสนทวีสุข  กรรมการ 
  นายแสนสุรีย เช้ือวังคํา  เลขานุการ 
 
15. บุคลากร 

ท่ี ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา ตําแหนง หมายเหตุ 
1. นายนกิร สุขปรุง  ปริญญาโท อาจารย  ระดบั 7  
2. นายสําเร็จ คันธี ปริญญาเอก อาจารย  ระดบั 7  
3. นายธีราธาร           ศรีมหา ปริญญาโท อาจารย  ระดบั 7  
4. นายทศวรรษ สีตะวัน ปริญญาเอก อาจารย  ระดบั 6  
5. นายบํารุง รินทา  ปริญญาโท อาจารย  ระดบั 7  
6. นายอุปถัมภ โพธิกนิษฐ ปริญญาเอก อาจารย  ระดบั 7  
8. นายพิทักษ วงษชาลี  ปริญญาโท ผศ.ระดับ 8 กําลังศึกษาตอ 
9. นายสุรศักดิ ์ แสนทวีสุข ปริญญาโท อาจารยพนกังานฯ กําลังศึกษาตอ 
10. นายแสนสุรีย เช้ือวังคํา ปริญญาตรี ลูกจางช่ัวคราว กําลังศึกษาตอ 
11. นายวิชิต              ศรีลําไพ มัธยมศึกษา ลูกจางช่ัวคราว  
12. นายทองจนัทร ผงสินสุ  ประถมศึกษา ลูกจางช่ัวคราว  
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16. งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร ปงบประมาณ 2550 

ประเภทงบประมาณ 
หมวดรายจาย 

แผนดิน ใชจริง บ.กศ. ใชจริง กศ.ป. ใชจริง 
กศ.ปท

. 
ใชจริง 

บัณฑิต 
ศึกษา 

ใชจริง 

งบบุคลากร - - 149,310 149,310 - - - - - - 
- เงินเดือนและคาจางประจํา - - - - - - - - - - 
- คาจางชั่วคราว - - 149,310 149,310 - - - - - - 
งบดําเนินงาน - - 346,432 346,432 - - - - - - 
- คาตอบแทนใชสอยและวัสด ุ - - 339,432 339,432 - - - - - - 
- คาสาธารณูปโภค - - 7,000 7,000 - - - - - - 
งบลงทุน - - 252,000 252,000 - - - - - - 
- คาครุภัณฑ - - 38,500 38,500 - - - - - - 
- คาที่ดินและสิ่งกอสราง - - 213,500 213,500 - - - - - - 

รวม - - 747,742 747,742 - - - - - - 
 

17. ดานการพฒันาบุคลากร  
17.1 ลาศึกษาตอในประเทศ หมายถึง บุคลากรที่อยูระหวางการลาศึกษาตอ ตั้งแต 1 ต.ค. 48 –30 ก.ย. 50 

ชื่อ-สกุล ชื่อสาขาวชิา ชื่อสถาบัน ระยะเวลา 
(ระบุ วัน-เดือน-ป) แหลงทุน 

ภาคพิเศษ (กรณีไมลาเรียน)     
 ระดับปริญญาตรี     

- - - - - 
 ระดับปริญญาโท     
1. นายแสนสุรีย เช้ือวังคํา วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราช

ภัฏสกลนคร 
ตั้งแต มีนาคม 
2549 เปนตนไป 

กองทุนพัฒนา
บุคลากร 
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสกลนคร 

 ระดับปริญญาเอก     
1. นายพิทักษ วงษชาลี  เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี 
ตั้งแต เมษายน 
2549 เปนตนไป       

กองทุนพัฒนา
บุคลากร 
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสกลนคร 

2. นายสุรศักดิ ์    แสนทวีสุข ฟสิกส มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

ตั้งแต เมษายน 
2549 เปนตนไป       

กองทุนพัฒนา
บุคลากร 
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสกลนคร 
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ดานการสนับสนุนการเรียนการสอน 
1. ผลงานดานการผลิตส่ือการศึกษา 

ศูนยเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม  มีการผลงานดานการผลิตส่ือการศึกษา  เพือ่ประโยชนในการสงเสริม
การศึกษาโดยมีรายละเอียดดังนี ้

 (1) ชุดอุปกรณเลนสน้ํา 
วตัถุประสงค  

1) เพื่อสรางเปนอุปกรณการทดลองทดแทนการซ้ือในราคาแพง 
2) เพื่อใชในการจัดการเรียนการสอนเร่ืองการทดลองเร่ืองเลนสแบบตางๆได 

ผลิตโดย  ศูนยเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม   
 
 (2) ชุดอุปกรณลูกตุมอยางงาย 
วตัถุประสงค 

1) เพื่อใชวัสดใุนทองถ่ินผลิตส่ือทดแทนการซ้ือราคาแพงได 
2) เพื่อใชในการผลิตส่ือการเรียนการสอนเร่ืองการแกวงกวัดได 

ผลิตโดย ศูนยเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม   
 
 (3) ชุดลําดับการตกตะกอน 
วัตถุประสงค 
  เพื่อใชเปนส่ือการสอนในเนือ้หาเร่ือง  ธรณีวิทยา 
ผลิตโดย ศูนยเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม   

 
 (4) ชุดอุปกรณพื้นเอียงและแรงเสียดทาน 
วัตถุประสงค 
  1)  เพื่อใหมีความเขาใจในเร่ืองแรงเสียดทาน 
  2)  เพื่อใหทราบคุณสมบัติของพ้ืนเอียงและแรงเสียดทานได 
ผลิตโดย ศูนยเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม   

 
(5) ชุดสาธิตการควบคุมความเร็วมอเตอรดวยคาความตานทาน 
วัตถุประสงค 
  1)  เพื่อใหมีความเขาใจในเร่ืองการควบคุมความเร็วมอเตอรดวยคาความตานทาน 
  2)  เพื่อใชเปนส่ือการสอนในเนื้อหาเร่ืองควบคุมความเร็วมอเตอรดวยคาความตานทาน 
ผลิตโดย ศูนยเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม   
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3. การจัดแหลงฝกปฏิบตัิสนบัสนุนวิชาการแกนักศึกษา 
 ภายในบริเวณอาคารศูนยเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม  จะมีการจัดหองเคร่ืองมือ  อาคารปฏิบัติงานชางเพื่อใช

ผลิตหรือประดิษฐอุปกรณงานวิจัย  และหองสรางและซอมลอเล่ือนคนพิการ  ซ่ึงถือวาเปนแหลงเรียนรูทักษะท่ีใช
ความชํานาญทางชาง  โดยท่ีผานมามีนักศึกษาท่ีเขาฝกประสบการณแลวจํานวน 4 กลุมคือ   

(1) โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร โครงการ กรอ. จํานวน  4  คน 
(2) โปรแกรมวิชาไฟฟาอุตสาหกรรม  เตรียมฝกประสบการณฯ จํานวน  3  คน 
(3) นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  โครงการ กรอ. จํานวน  6  คน 

 
4. การใหบริการสืบคนขอมูลสิ่งตีพิมพรายงานการวิจัยหรือทางการศึกษาอ่ืน ๆ  

(1) สถิติ พ้ืนฐาน  แสดงถึง ทรัพยากรที่มีอยู   

 

รายการ หนวยนับ 

1.  วัสดุตีพิมพ  

        (1)  หนังสือรายงานวิจยั 300 เร่ือง 
        (2)  รายงานโครงงานวทิยาศาสตร 200 เร่ือง 
2. วัสดุไมตพีิมพ  

(1) ภาพ/โปสเตอร 20 เร่ือง 
(2) วีดีทัศน 50 เร่ือง 
(3) แผนใส/ภาพนิง่ 20 เร่ือง 

ข.   การใหบริการ  

1. ผูใชหองสืบคนงานวจิัย 

• ในเวลาราชการ 

 
200 คน 

2. บริการใหยืม – คืน (ภายใน และ
ภายนอกมหาวทิยาลัย) 

• วัสดุตีพิมพ 

• วัสดุไมตีพิมพ 

• ส่ือการสอนและเคร่ืองมือ 

• ส่ิงประดิษฐและอุปกรณสาธิต 

 
 

30 คน 
10 คน 
10 คร้ัง 
20 คร้ัง 

3. ตอนรับและนาํชม 20 คร้ัง 
4. บริการตอบคําถาม และชวยคนควา 10 คร้ัง 
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(2)  ผลการดําเนินงานตาง ๆ ที่เก่ียวของ   
เนื่องจากผลงานของศูนยฯ มีการตีพิมพและเผยแพรลงในวารสารหรือนิติยสารทางการเกษตรหลายคร้ังใน

ปท่ีผานมา  ทําใหมีผูใหความสนใจตองการขอมูลเพื่อจะไดนําไปประยุกตใชในการดํารงชีวิต  จึงทําใหมีการติดตอ
เพื่อขอขอมูล  ซ่ึงสวนใหญตองการขอมูลเกี่ยวกับการอนุรักษพลังงานและพลังงานทดแทน โดยสงใหทาง
อินเทอรเน็ต  ไปรษณียและสอบถามทางโทรศัพท  และบางสวนตองการศึกษาและดูของจริงและติดตอขอเขาเยี่ยม
ชม  บางสวนมีการติดตอขอยืมผลงานวิจัยและส่ิงประดิษฐของศูนยฯ เพื่อนําไปจัดแสดงนิทรรศการเนื่องในงานตาง 
ๆ  และยังติดตอขอยืมส่ิงประดิษฐบางเคร่ืองไปใชจริง 

 
 

ดานการวิจัย  
 

การสงเสริมและพัฒนากิจการวิจัยของมหาวิทยาลัย 
ก . โครงการวิจัยท่ีอยูระหวางดําเนินการ  ระหวาง  30  ก.ย.  49 – 1 ต.ค.  50 

(1) โครงการวจัิยท่ีไดรับการสนับสนุนจากเงินนอกงบประมาณ  

 
ชื่อโครงการ หัวหนาโครงการ งบประมาณ 
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(2) โครงการวจัิยท่ีไดรับการสนับสนุน จากหนวยงานอ่ืน 

                  
ชื่อโครงการ หัวหนาโครงการ งบประมาณ/แหลงทุน 

   
 

ข.  โครงการวิจัยท่ีดําเนินการแลวเสรจ็ในปงบประมาณ  2550 

 
ชื่อโครงการ หัวหนาโครงการ งบประมาณ/แหลงทุน ปงบประมาณท่ี

ไดรับ 
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ดานการบริการวชิาการแกสังคม  
 

หมายถึง การนําเสนอผลการดําเนินงานท่ีเกี่ยวของกับการใหบริการวิชาการแกบุคคลภายนอกหนวยงาน   
ระหวางวันท่ี  1 ต.ค.  49 – 30 ก.ย.  50 

 

1.  การบรรยายพิเศษ หรอืไดรับเชิญเปนวิทยากร 

ชื่อเร่ืองท่ีบรรยายพิเศษ หนวยงานท่ีเชญิ 
ระยะเวลา 

 (ระบุวนั – เดือน – ป ท่ีจัดอบรม
ฯ) 

จัดโครงการ “กิจกรรมคายคุณธรรม
นําวิทยาศาสตร” รวมกับ  

สนง.พมจ. สกลนคร รวมกับ 
โรงเรียนบานไรนาดี ต.แมดนาทม  
อ.โคกศรีสุพรรณ   จ. สกลนคร 

28 สิงหาคม 2550 

 

2.  การจัดอบรม – สัมมนา หมายถึง ศูนยเทคโนโลยีที่เหมาะสม เปนผูดําเนนิการในการจดัอบรม สัมมนาฯ 

งบประมาณ 

ชื่อเร่ือง 

ผูเขารับการอบรมฯ 
(ระบุประเภทผูท่ีเขา

อบรมฯ  
/ จํานวน  

ผูเขารวมอบรมฯ 

ระยะเวลา 
 (ระบุวนั – เดือน 
– ป ท่ีจัดอบรมฯ) 

งบประมาณท่ีใชจาย
ในการจัดอบรมฯ 

งบประมาณ 
ท่ีไดรับจาก 
ผูเขาอบรมฯ 

 1. จัดฝกอบรมใหกับ
วิทยากรโครงการชุมชน
เศรษฐกิจพอเพียง 

วิทยากรทหารสังกัดกอง
พันที่ 1 ทหารราบท่ี 3  

29-31 มกราคม
2550  ณ 
เทคโนโลยีท่ี
เหมาะสม 

ง บ ป ร ะ ม าณ ท่ี ใ ช
จํานวน 10,000 บาท 
-คาวัสดุอุปกรณใน
การจัดการอบรม 

 2.โครงการฝกอบรม
การออกแบบและสราง
ส่ือการสอน
วิทยาศาสตร 

คณะครูสังกัด สพท.ใน
เขตกลุมจังหวัด “สนุก” 

15-19 มิ.ย.50 ณ 
เทคโนโลยีท่ี
เหมาะสม 

ง บ ป ร ะ ม าณ ท่ี ใ ช
จํานวน 25,000 บาท 
-คาวัสดุอุปกรณใน
การจัดการอบรม  

3.โครงการฝกอบรม
การออกแบบและสราง
ส่ือการสอนฟสิกสจาก
วัสดุในทองถ่ิน 

คณะครูสังกัด สพท.ใน
เขตกลุมจังหวัด “สนุก” 

25-29 มิ.ย.50 ณ 
เทคโนโลยีท่ี
เหมาะสม 

ง บ ป ร ะ ม าณ ท่ี ใ ช
จํานวน 25,000 บาท 
-คาวัสดุอุปกรณใน
การจัดการอบรม 
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งบประมาณ 

ชื่อเร่ือง 

ผูเขารับการอบรมฯ 
(ระบุประเภทผูท่ีเขา

อบรมฯ  
/ จํานวน  

ผูเขารวมอบรมฯ 

ระยะเวลา 
 (ระบุวนั – เดือน 
– ป ท่ีจัดอบรมฯ) 

งบประมาณท่ีใชจาย
ในการจัดอบรมฯ 

งบประมาณ 
ท่ีไดรับจาก 
ผูเขาอบรมฯ 

4.โครงการจัดฝกอบรม
ตามโครงการ “การ
ถายทอดเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมเพื่อเศรษฐกิจ
พอเพียง” 

นักศึกษาสาขาวิชา
ชีววิทยาประยกุต คณะ
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร 

13-15 กรกฎาคม 
2550 ณ ศูนย
เทคโนโลยีท่ี
เหมาะสม 

ง บ ป ร ะ ม าณ ท่ี ใ ช
จํานวน 35,000 บาท 
-คาวัสดุอุปกรณใน
การจัดการอบรม 

 

5.โครงการจัดฝกอบรม
ตามโครงการ มหกรรม
อาชีพและนดัพบ
แรงงานเพื่อ
เทิดพระเกียรติตาม
แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

นักศึกษาและประชาชน
ท่ัวไป 

27-28 กรกฎาคม 
2550 ณ ศูนย
เทคโนโลยีท่ี
เหมาะสม 

ง บ ป ร ะ ม าณ ท่ี ใ ช
จํานวน 20,000 บาท 
-คาวัสดุอุปกรณใน
การจัดการอบรม 

 

6.จัดโครงการ“กิจกรรม 
คายคุณธรรมนํา
วิทยาศาสตร” รวมกับ 
สนง.พมจ.สกลนคร ณ 
โรงเรียนบานไรนาดี   
ต.แมดนาทม อ.โคกศรี
สุพรรณ จ. สกลนคร 

นักเรียนโรงเรียนบานไร
นาดีและนักเรียนใน
กลุม สพท.อ.โคกศรี
สุพรรณ จ.สกลนคร 

28 สิงหาคม 2550 ง บ ป ร ะ ม าณ ท่ี ใ ช
จํานวน 15,000 บาท 
-คาวัสดุอุปกรณใน
การจัดการอบรม 

 

7.จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการการผลิตน้ํา
หมักชีวภาพและปุย
อินทรีย ตามโครงการ
หมูบานเครือขาย
มหาวิทยาลัย ราชภัฏ
สกลนคร ณ  ตําบลบาน
แปน  อําเภอโพนนา
แกว  จังหวัดสกลนคร 

กลุมเกษตรกรในเขต   
ต.บานแปน อ.โพนนา
แกว จ.สกลนคร 

8 กันยายน 2550 
ณ ท่ีทําการ
ผูใหญบาน บาน
แปน ต.บานแปน 
อ.โพนนาแกว   
จ.สกลนคร 

ง บ ป ร ะ ม าณ ท่ี ใ ช
จํานวน 35,000 บาท 
-คาวัสดุอุปกรณใน
การจัดการอบรม 
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3.  การจัดนิทรรศการทางวิชาการ  

ชื่อโครงการ หรือชื่อเร่ือง 
ระยะเวลา 

(ระบุ วัน – เดือน – ป ท่ีจัด) 
สถานท่ี วัตถุประสงค 

1) รวมจัดนิทรรศการและ
สาธิตดานวิชาการ “งานเกษตร
แฟรนนทรีอีสาน คร้ังท่ี 2” 

28 พฤศจิกายน-2 ธันวาคม 2549 มหาวิทยาลัยเกษตร 
ศาสตร วิทยาเขต
เฉลิมพระเกยีรติ
สกลนคร อ.เมือง    
จ.สกลนคร 

1.ถายทอดความรู
และบริการวิชาการ
ใหกับโรงเรียน 
2.เผยแพรผลงาน
และกิจกรรมของ
ศูนย ศทม. 

2) รวมจดันิทรรศการในงาน
รวมใจไทสกลและงานกาชาด
ประจําป พ.ศ.2550 

12-21 มกราคม 2550  ศูนยราชการ อ.เมือง   
จ.สกลนคร 

1. ถายทอดความรู
และบริการวิชาการ
ใหกับโรงเรียน 
2. เผยแพรผลงาน
และ กิจกรรมของ
ศูนย ศทม. 

3) รวมจดันิทรรศการเกี่ยวกบั
เศรษฐกิจพอเพียง “ในพิธีมอบ
เงินชวยเหลือผูรวมพัฒนาชาติ
ไทย (ผรท.)ของจังหวดั
สกลนคร” 

8 มีนาคม 2550 หอประชุม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร 

1. ถายทอดความรู
และบริการวิชาการ 
2. เผยแพรผลงาน
และ กิจกรรมของ
ศูนย ศทม. 

4) โครงการแหลงเรียนรูเพือ่
อนุรักษผักพืน้บาน 

1 กุมภาพนัธ-30 สิงหาคม 2550 บริเวณดานหนา
อาคาร 6 และ      
ศูนยเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสม 

1. ถายทอดความรู
และบริการวิชาการ 
2. เผยแพรผลงาน
และกิจกรรมของ
ศูนย ศทม. 

5) โครงการติดต้ังสัญญาณไฟ
จราจรเตือนบริเวณส่ีแยกดวย
ไฟฟาแสงอาทิตย 

15 เมษายน-30 กันยายน2550 บริเวณส่ีแยก      
ศูนยเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสม 

1. เพื่อรณรงคการ
ประหยดัไฟฟา 
2. เพื่อเปนชุมชน
ตนแบบในการ
ประหยดัพลังงาน 
3. ถายทอดความรู
และบริการวิชาการ 
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ชื่อโครงการ หรือชื่อเร่ือง 
ระยะเวลา 

(ระบุ วัน – เดือน – ป ท่ีจัด) 
สถานท่ี วัตถุประสงค 

6) โครงการระบบผลิตกระแส 
ไฟฟาทดแทนจากเซลไฟฟา
แสงอาทิตยขนาด 600 วัตต 

15 เมษายน-30 กันยายน 2550 ศูนยเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสม 

1. เพื่อรณรงคการ
ประหยดัไฟฟา 
2. เพื่อเปนชุมชน
ตนแบบในการ
ประหยดัพลังงาน 
3. ถายทอดความรู
และบริการวิชาการ 

7) ใหการสนบัสนุนบุคลากร
เพื่อจัดทําแหลงเรียนรู
วิทยาศาสตรแกโรงเรียน
อนุบาลสกลนคร 

เมษายน-กันยายน 2550 โรงเรียนอนุบาล
สกลนคร อ.เมือง    
จ.สกลนคร 

1. ถายทอดความรู
และบริการวิชาการ 
2. เผยแพรผลงาน
และกิจกรรมของ
ศูนย ศทม. 

8) รวมจดันิทรรศการราชภัฏ
วิชาการ : เฉลิมพระเกยีรติพระ
บารมี ๘๐ พรรษา” 

17-22 กรกฎาคม 2550 บริเวณหนา
หอประชุมใหญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร 

1. ถายทอดความรู
และบริการวิชาการ
ตามแนวทางวทิยา- 
ศาสตรส่ือการ สอน
และเศรษฐกิจแบบ
พอเพียง 
2. เผยแพรผลงาน
และกิจกรรมของ
ศูนย ศทม. 

9) รวมจดันิทรรศการเฉลิม
พระเกยีรติฯตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงในงานวันมหกรรม
อาชีพฯ 

27-28 กรกฎาคม 2550 บริเวณหนา
หอประชุมใหญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร 

1. ถายทอดความรู
และบริการวิชาการ
ตามแนวทางวทิยา- 
ศาสตรส่ือการ สอน
และเศรษฐกิจแบบ
พอเพียง 
2. เผยแพรผลงาน
และกิจกรรมของ
ศูนย ศทม. 
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ชื่อโครงการ หรือชื่อเร่ือง 
ระยะเวลา 

(ระบุ วัน – เดือน – ป ท่ีจัด) 
สถานท่ี วัตถุประสงค 

10) จัดโครงการ “กิจกรรมคาย
คุณธรรมนําวทิยาศาสตร” 
รวมกับ สนง.พมจ.สกลนคร ณ 
โรงเรียนบานไรนาดี   ต.แมด
นาทม อ.โคกศรีสุพรรณ จ. 
สกลนคร 

28 สิงหาคม 2550 โรงเรียนบานไรนาดี 
อ.โคกศรีสุพรรณ   
จ.สกลนคร 

1. เพื่อปลูกฝงและ
พัฒนากระบวนการ
ทางวิทยาศสาตร
ควบคูกับคุณธรรม 
2. ถายทอดความรู
และบริการวิชาการ
ตามแนวทางวทิยา- 
ศาสตรส่ือการ สอน
และเศรษฐกิจแบบ
พอเพียง 
3. เผยแพรผลงาน
และกิจกรรมของ
ศูนย ศทม. 
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4.  การจัดทําเอกสารและแผนพับทางวิชาการ   
 

ชื่อวารสาร/แผนพับ 
วัน – เดือน – ป  
ท่ีจัดพิมพ 

จํานวนครั้งท่ีพิมพ /  
จํานวนท่ีพิมพ 

ประเภทเอกสาร   
1. การผลิตน้ําหมักชีวภาพ กุมภาพนัธ 2550 80  เลม 
2. การผลิตปุยอินทรียหมัก กุมภาพนัธ 2550 80  เลม 
ประเภทแผนพับ   
1. การผลิตน้ําหมักชีวภาพ ทุกคร้ังท่ีจัดนทิรรศการ 100 แผน/คร้ัง 
2. การผลิตปุยอินทรียหมัก ทุกคร้ังท่ีจัดนทิรรศการ 100 แผน/คร้ัง 
3. การผลิตอิฐโฟมซีเมนต ทุกคร้ังท่ีจัดนทิรรศการ 100 แผน/คร้ัง 
4. การทํากรอบรูปวิทยาศาสตร ทุกคร้ังท่ีจัดนทิรรศการ 100 แผน/คร้ัง 
5. การเพาะถ่ัวงอกมือถือ ทุกคร้ังท่ีจัดนทิรรศการ 100 แผน/คร้ัง 
6. จักรยานสูบน้ําแบบ ศทม. ทุกคร้ังท่ีจัดนทิรรศการ 100 แผน/คร้ัง 
7. ระบบบําบัดน้ําเสียในบอเล้ียงปลาดวยพลังงาน
แสงอาทิตย 

ทุกคร้ังท่ีจัดนทิรรศการ 100 แผน/คร้ัง 

8. จักรยานปนผาแหง ทุกคร้ังท่ีจัดนทิรรศการ 100 แผน/คร้ัง 
9. ตูอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบอุโมงคลม ทุกคร้ังท่ีจัดนทิรรศการ 100 แผน/คร้ัง 
10. จักรยานปนนุน ทุกคร้ังท่ีจัดนทิรรศการ 100 แผน/คร้ัง 
11. ครกตําขนมจีนไฟฟาแบบครกคู ทุกคร้ังท่ีจัดนทิรรศการ 100 แผน/คร้ัง 
12. ครกกระเดือ่งไฟฟา ทุกคร้ังท่ีจัดนทิรรศการ 100 แผน/คร้ัง 
13. การเล้ียงปลาในบอซีเมนต ทุกคร้ังท่ีจัดนทิรรศการ 100 แผน/คร้ัง 
14. การปลูกผักกางมุงและระบบฉีกน้ําแบบ พีวีซี ทุกคร้ังท่ีจัดนทิรรศการ 100 แผน/คร้ัง 
15. บอเล้ียงปลาวิทยาศาสตรชุมชน ทุกคร้ังท่ีจัดนทิรรศการ 100 แผน/คร้ัง 
16. การปลูกผักสวนครัว ทุกคร้ังท่ีจัดนทิรรศการ 100 แผน/คร้ัง 
17. จักรยานบดอเนกประสงค ทุกคร้ังท่ีจัดนทิรรศการ 100 แผน/คร้ัง 
18. น้ําสมควันไม ทุกคร้ังท่ีจัดนทิรรศการ 100 แผน/คร้ัง 
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5.  การใหบรกิารวิชาการแกสังคม ทางวิทยุ/โทรทัศน  

ชื่อรายการ 
สถาน ี

(ระบุชื่อสถานท่ีี
ออกอากาศ 

ระยะเวลา 
(ระบุ ชวงเวลาที่ออกอากาศ 

และ วนั – เดือน – ป) 
วัตถุประสงค  

    

    

    

 

7.  การใหบรกิารวิชาการเขาศึกษาดูงานและเย่ียมชมภายในศูนยฯ 

ชื่อกิจกรรม หรือหนวยงาน 
ระยะเวลา 

(ระบุ วัน – เดือน – ป ) 
สถานท่ี วัตถุประสงค 

1) ใหการบริการวิชาการแก
คณะครูและนกัเรียนจาก
โรงเรียนธาตุนารายณวิทยา
ในดานการอนรัุกษพลังงาน  

5 มิถุนายน 2550 ศูนยเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม พัฒนากระบวนการเรียน
การสอนของโรงเรียน 

 

8.  การดําเนินการโครงการตามแนวพระราชดําริ 
โดยแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง  ศูนยเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมีแนวความคิดวาการเรียนรู  

เทคโนโลยีแบบพอเพียง จะสามารถสรางกลไกในการดําเนินการท่ีประหยัดและมีประสิทธิภาพดวยการคิดเองทํา
เองพึ่งพาตนเอง  จะชวยการดําเนินชีวิตและการทํางานในระบบเศรษฐกิจพอเพียงในการศึกษาและพัฒนาอาชีพ  ซ่ึง
มีโครงการดังตอไปนี้ 

1) โครงการปลูกผักกางมุง 
โดยสรางโรงเรือนปลูกท่ีมีขนาด กวาง 6.0  เมตร  ยาว 12.0  เมตร  สูง 3.0  เมตร  คลุมดวยตาขายตาถ่ีสีขาว

ท้ังหลังเพื่อใหพืชสามารถรับแสงไดเต็มท่ี  แปลงผักกออิฐท่ีมีขนาดกวาง 1.0  เมตร  ยาว 2.0  เมตร  สูง 3.0  เมตร  
จํานวน 14 แปลง  มีการปลูกพืชสลับหมุนเวียนกันตามฤดูกาล  โดยจะมีการปรับสภาพดินปลูกโดยใชสารชีวภาพ
ไมใชสารเคมี  ใชระบบฉีดน้ําแบบหัวฉีด พีวีซี 

ประโยชนของโครงการ 
1) ผักที่ปลูกไมมีแมลง เพล้ีย หรือหนอนกดักนิและมีความปลอดภัยจากยาฆาแมลง 
2) ระบบการใหน้ําฉีดแบบทอ พีวีซี จะชวยใหลดปริมาณนํ้าและเวลา 
3) ปลูกพืชไดทุกฤดูกาลดูแลรักษางาย 
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2) โครงการขดุบอเล้ียงปลาวิทยาศาสตรชมุชน 
จากเดิมภายในอาคารของศูนยเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม  มีบอเล้ียงปลาในบอซีเมนตท่ีระบบบําบัดน้ําเสียโดย

ใชพลังงานแสงอาทิตย  ซ่ึงมีปลาท่ีเล้ียงไวเปนจํานวนมากประกอบกับตองการทําการเกษตรตามแนวพระราชดําริ
เศรษฐกิจพอเพียง  โดยมีการขุดบอเล้ียงปลาปลูกพืชผักสวนครัวและมีการนําเทคโนโลยีท่ีเกิดจากแนวความคิดและ
การประดิษฐข้ึนของศูนยฯ เขามามีบทบาทในการดูแลจัดการ  ภายในโครงการมีกิจกรรมหลักๆ ดังนี้ 

1) ขุดบอท่ีมีขนาดความกวาง 10.0 เมตร ความยาว 10.0 เมตร ลึก 1.50 เมตร พื้นดินกอและฉาบผนังของบอ
ดวยปูนซีเมนต ทําคันดินลอมรอบบอ 

2) ทําแปลงปลูกผักสวนครัวโดยรอบบอ โดยแปลงผักกอดวยอิฐไวสําหรับปลูกผักสวนครัวหมุนเวียน 
3) ภายในบอมีระบบเติมออกซิเจนโดยใชกังหันเติมอากาศแบบ ศทม. ซ่ึงสูบน้ําจากบอโดยปมสูบน้ํา

พลังงานไฟฟา  จํานวน 1 ชุด 
4) มีระบบรับน้ําดี ซ่ึงใชทอพีวีซีรับน้ําจากชายคาของอาคารโรงปฏิบัติงานและเหนือบอเล้ียงปลา       

จํานวน 2 ทอ 
5) มีระบบระบายน้ําท้ิงท่ีเปนทอพีวีซีลึกลงไปจากขอบบอประมาณ 60 ซม. และทําเปนทางระบายนํ้าเม่ือ

ปริมาณมากจนลนบอ 
6) ตอระบบสูบน้ําพลังจักรยานข้ึนเก็บในถังเพื่อปลอยรดผักดวยหัวฉีดพีวีซี 
7) ตอจักรยานน้ําพุเพื่อออกกําลังกายและเติมออกซิเจนในน้ํา 
8) ทําร้ัวเหล็กลอมรอบบอเล้ียงปลา 

 9) สรางศาลาริมขอบบอ 
 

ผลการดําเนินงานอื่น ๆ 

1) การจัดแสดงและบริการ 
ศูนยเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม   มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในปจจุบันมีอาคารชั้นเดียว ขนาด  12 x 28 ม2  

เปนอาคารนิทรรศการ พื้นท่ีโดยรอบ  2,450  ตารางเมตร  ไดจัดแสดงชิ้นงานพรอมเอกสารแนะนําและงานวิจัย
ตางๆ รวมท้ังมีอาคารประกอบ  ดังนี้ 

(1)  จัดแสดงงานวิจัยพรอมเอกสาร  มากกวา  20  เร่ือง   จัดแสดงส่ิงประดษิฐ ส่ือการสอน พรอมเอกสาร
การผลิต และแผน การสอน  มากกวา 100  เร่ือง จัดแสดงสิ่งประดิษฐ เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม มากกวา 
30  รายการ 

(2) จัดทําโครงการ ศาลาพลังงาน สายลม-แสงแดด-แรงถีบ  สาธิตการใชพลังงานจากแสงอาทิตย เพื่อใช
ในการอบแหงและผลิตกระแสไฟฟา กังหันสูบน้ําแบบแกนดิ่ง และกังหันลมนาเกลือ การประยุกตใช
จักรยานเพื่อการสูบน้ําบาดาล จักรยานปนผาแหง   จักรยานปนนุน   จักรยานสีขาวและอ่ืนๆ 

(3) จัดพื้นท่ีเปนโรงงาน ขนาด  400  ตารางเมตร พรอมเคร่ืองมือชางสําหรับนักศึกษาและการผลิตช้ินงาน 
เพื่อการวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีชนบท 
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 2) สรางอาคารอิฐโฟมซีเมนต 
 เปนอาคารท่ีสรางข้ึนโดยใชอิฐทําจากอิฐโฟมซีเมนต  ท่ีศูนยฯ เปนผูผลิตข้ึนใชเอง  ซ่ึงอาคารมีขนาดความ
กวาง 3.0 เมตร  ยาว  10.0  เมตร  สูง  3.0  เมตร  กอผนังอาคารดวยอิฐโฟมซีเมนตสูง 1.0 เมตร  และขึงตาขายเหล็ก
ลอมรอบภายในอาคารแบงเปน 2 หอง โดยหองท่ี 1 เปนหองท่ีใชสําหรับสรางและซอมลอเล่ือนคนพิการ  ขนาด
ความกวาง 3.0 เมตร  ยาว  5.0  เมตร  และอีกหองใชเก็บเคร่ืองมือชาง  ขนาดความกวาง 3.0 เมตร  ยาว  5.0  เมตร 
 
 3) สรางเคร่ืองบดอเนกประสงคพลังจักรยาน 

 เพื่อออกแบบและสรางเคร่ืองบดเมล็ดพันธุพืชตางๆ  เชน ขาวโพด ถ่ัวลิสง ถ่ัวเขียว ถ่ัวเหลือง ดวยพลัง
จักรยานแทนมอเตอร และสามารถทํางานไดดวยคนเพียงคนเดียว  โดยสรางจักรยานบนฐานท่ีม่ันคงใชจานโซ
ขนาด  44 ฟนเฟอง ตอกับสเตอรขนาด 18 ฟนเฟองทางดานหนาใสพูลเลยรองขนาดเสนผานศูนยกลาง 22.5 ซม.ตอ
สายพานกับขนาดเสนผานศูนยกลาง 7.5 ซม.  หมุนแกนเคร่ืองบดท่ียึดแนนกับโครงสรางเม่ือใชเทาถีบจะมีความเร็ว
ทดรอบ (velocity ratio) 7.2:1 ทําถาดต้ังภาชนะใสวัตถุดิบและวัสดุท่ีบดแลว  ทําท่ีสําหรับมือจับนั่งถีบ  เคร่ืองบด
อเนกประสงคสามารถทําได 

ประโยชนท่ีไดรับ 
(1) เปนเคร่ืองบดเมล็ดธัญพืชท่ีอาศัยแรงจากการถีบทดแทนการใชพลังงานไฟฟา 
(2) เปนตนแบบของจักรยานเคร่ืองบดอเนกประสงค 
(3) การบดดวยจักรยานเคร่ืองบดอเนกประสงคเปนการออกกําลังกายชวยใหสุขภาพรางกายแข็งแรงอยู

เสมอ 
 

4) ตูอบแหงแสงอาทิตยแบบอุโมงคลม 
เพ่ือออกแบบและสรางตูอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบอุโมงคลมขนาดพ้ืนท่ีตากผลิตภัณฑ  2  ตาราง

เมตรโดยใชแผงเซลลสุริยะผลิตกระแสไฟฟาหมุนพัดลมกระแสตรงระบายความชื้นในตูอบ  การอบแหง คือ การ
ระเหยของน้ําออกจากวัสดุ ปจจัยพื้นฐานท่ีชวยการระเหยคืออุณหภูมิสูงความช้ืนต่ําตูอบแหงแสงอาทิตยใชหลักการ
ตูเรือนกระจก  สรางตูหลังคากระจกใหแสงอาทิตยผานไปตกกระทกพ้ืนโลหะเปล่ียนพลังงานแสงเปนพลังงาน
ความรอน  ทําใหภายในตูมีอุณหภูมิเพิ่มข้ึน  ทําใหวัสดุท่ีตากไวในตูระเหยน้ําไดเร็วข้ึน  การติดต้ังพัดลมท่ีดานลาง
ของพ้ืนตูปลายดานหนึ่งและเจาะชองอากาศออกดานบนของตูอีกปลายหนึ่ง  จะทําใหอากาศช้ืนไหลออกชวยให
การระเหยน้ําไดเร็วข้ึนและโดยการออกแบบขนาดของตูอบแหง  และขนาดของพัดลมท่ีพอเหมาะจะทําให
ประสิทธิภาพการอบแหงสูงสุดได 

สามารถตากกลวยถาดละ 200 ผล รวม 400 ผล  สามารถอบกลวยใหแหงภายใน  2  วัน  พัดลมระบายอากาศ
ขนาดเสนผานศูนยกลาง  10  ซม.  ใชกระแสไฟฟากระแสตรง 7.4  วัตต  ใชแผงเซลลสุริยะขนาด 14  วัตต  ผลิต
กระแสไฟฟาประจุแบตเตอร่ี  5  AH  จึงสามารถติดต้ังและเคล่ือนยายไดสะดวกทุกท่ี 
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5) การผลิตปุยหมักอินทรีย 
ดวยกระบวนการหมักบมวัตถุดิบจากธรรมชาติ ท้ังพืชและสัตว จนกระท่ังสลายตัวสมบูรณ เปนฮิวมัส 

วิตามิน ฮอรโมน และสารธรรมชาติตางๆ ซ่ึงเปนอาหารของดิน(ส่ิงมีชีวิตเล็กๆในดิน หรือจุลินทรีย) และตัวเรงการ
ทํางานของจุลินทรียท่ีอาศัยอยูในดิน รวมถึงท่ีอาศัยอยูปลายรากของพืช ปุยหมักชนิดแหงชนิดผงจากวัสดุธรรมชาติ
เหลือใชในทองถ่ิน สามารถทําไดหลายสูตรดัดแปลงไปตามเศษวัสดุท่ีมีอยูในแตละทองถ่ิน 

ประโยชน 
(1)   เพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุในดิน รักษาความชุมช้ืนและชวยถายเทอากาศไดดี 
(2) เพิ่มธาตุไนโตรเจนใหกับดิน และไมเปนอันตรายตอดินในการใชไปนานๆ 
(3) ปรับสภาพแวดลอมใหดีข้ึน ผลิตงาย ลงทุนต่ํา ใชเวลานอย 
(4) ไมเปนอันตรายตอดินและพืช แมจะใชปริมาณมากและนานตอเนื่อง 

 
6) การผลิตน้ําหมักชีวภาพ 

 การผลิตน้ําหมักชีวภาพเปนการนําเอาวัสดุท่ีเหลือใช เชน เศษผลไม ผักและกากน้ําตาล  มาทําการหมักใน
ถังโดยใชจุลินทรียอีเอ็มเปนตัวยอยสลาย  ซ่ึงมีกากน้ําตาลเปนอาหารของจุลินทรียผลท่ีไดจากกระบวนการหมักจะ
ไดน้ําท่ีมีสีเหลืองน้ําตาล  กล่ินเปรี้ยวของกรดน้ําสมคลายสาเหลา  มีรดฝาก  ซ่ึงมีคุณสมบัติเหมาะท่ีจะนําไปรดผัก
และตนไม  ประชาชนท่ีสนใจสามารถนําไปทําใชในครัวเรือนหรือจําหนายได   
 ประโยชน 

(1) น้ําหมักชีวภาพชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการยอยสลายอาหาร 
(2) น้ําหมักชีวภาพชวยเพิ่มความตานทานโรคใหแกสัตว 
(3) น้ําหมักชีวภาพชวยลดกล่ินเหม็นในคอกสัตว 
(4) น้ําหมักชีวภาพชวยลดปญหาเร่ืองแมลงวันและยุง 
(5) น้ําหมักชีวภาพในการเล้ียงสัตวน้ํา 
(6) น้ําหมักชีวภาพแกไขปญหาส่ิงแวดลอม 
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7) จักรยานสูบน้ําแบบ ศทม. 
ออกแบบและผลิตจักรยาน  เพ่ือใชสําหรับหมุนเคร่ืองสูบน้ําแบบปมชัก  ใหมีความสามารถในการสูบน้ํา

มากข้ึน  ดวยการวางเคร่ืองสูบน้ําแบบปมชักไวดานหนา  และใชพลูเลยขนาด  20 นิ้ว แทนลอจักรยาน  จักรยานสูบ
น้ํา ศทม. มีความยาวรวม  150  ซม. ส้ันกวาจักรยานแบบเดิมประมาณ  30  ซม. ใชพูลเลยรองสายพานติดต้ัง
ดานหนา  ทําใหผูปนมองเห็นการทํางานของจักรยาน  โดยใชจานโซขนาด  7  นิ้ว  สเตอรฟรีขนาด  3  นิ้ว  พูลเลย
รองขนาด  20  นิ้ว  และพูลเลยเคร่ืองสูบน้ําขนาด  8  นิ้ว  เม่ือปนจักรยานครบ  1  รอบ  เคร่ืองสูบน้ําจะหมุนได  6  
รอบ  เพราะฉะน้ัน  การสูบน้ําดวยจักรยานจึงควรมีความเร็วของการปนประมาณ  30  รอบตอนาทีจึงจะทําใหเคร่ือง
สูบน้ําทํางานไดเต็มท่ี 

ประโยชนท่ีไดรับ 
(1) เปนเคร่ืองสูบน้ําท่ีอาศัยแรงจากการถีบทดแทนการใชพลังงานไฟฟา 
(2) เปนตนแบบของจักรยานสูบน้ําแบบ ศทม. 
(3) การสูบน้ําดวยจักรยานเปนการออกกําลังกายชวยใหสุขภาพรางกายแข็งแรงอยูเสมอ 

 
8) การผลิตอิฐโฟมซีเมนต 
การผลิตอิฐโฟมซีเมนตมีวัตถุประสงคเพื่อแกปญหาขยะโฟม  โดยมาแปรรูปเพื่อใชประโยชน  เพื่อผลิต

โฟมชนิดเบา  มีความแข็งแรงพอประมาณ  ท่ีไมตองรับน้ําหนักมากและเพื่อลดตนทุนในการผลิตอิฐซีเมนต  ในการ
กอฝาผนัง  โดยจากการผลิตพบวา  ปูนซีเมนต  1  กระสอบ  สามารถทําอิฐโฟมซีเมนตได  30  กอน  นํามาใชกอฝา
ผนังของตัวอาคารท่ีไมตองรับน้ําหนักมาก  แลวฉาบจะสามารถระบายอากาศท่ีอยูภายในหองไดดีกวาอิฐท่ีใชกอ
ผนังโดยท่ัวไป  และชวยลดคาใชจายในการกอสรางไดดี  เนื่องจากอิฐโฟมซีเมนตผลิตโดยการหลอในแบบจึง
คอนขางชา  การยอยโฟมจะตองทําใหโฟมละเอียดมากท่ีสุด  ถาเม็ดโฟมใหญจะทําใหปูนซีเมนตเกาะไดดี 
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ประมวลภาพกิจกรรม  
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อาคารศูนยเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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หองสืบคนวารสารงานวิจัยและโครงงานวิทยาศาสตร 
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ชุดลําดับการตกตะกอน 
 

 
 
 

ชุดการนําไฟฟา 
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รวมจัดนทิรรศการและสาธิตดานวิชาการ “งานเกษตรแฟรนนทรีอีสาน คร้ังท่ี 2” 

28 พ.ย.-2 ธ.ค.49 
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รวมจัดนทิรรศการในงานรวมใจไทสกลและงานกาชาดประจําป พ.ศ.2550 

12-21 ม.ค.2550 
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จัดฝกอบรมใหกับวิทยากรโครงการชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง 
29-31 ม.ค.2550 
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รวมจัดนทิรรศการเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง “ในพิธีมอบเงินชวยเหลือผูรวม
พัฒนาชาติไทย (ผรท.)ของจังหวัดสกลนคร” 8 ม.ีค.2550 
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โครงการติดต้ังสัญญาณไฟจราจรเตือนบริเวณส่ีแยกดวยไฟฟาแสงอาทิตย 
15 เม.ย.-30 ก.ย.50 
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โครงการแหลงเรียนรูเพ่ืออนุรกัษผักพ้ืนบาน 
1 ก.พ.-30 ส.ค.50 
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โครงการระบบผลิตกระแสไฟฟาทดแทนจากเซลไฟฟาแสงอาทิตยขนาด 600 วัตต 
15 เม.ย.-30 ก.ย.50 
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โครงการฝกอบรมการออกแบบและสรางส่ือการสอนวิทยาศาสตร 
15-19 มิ.ย.50 
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โครงการฝกอบรมการออกแบบและสรางส่ือการสอนฟสิกสจากวัสดุในทองถ่ิน 

25-29 มิ.ย.50 
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ใหการสนบัสนุนบุคลากรเพ่ือจัดทําแหลงเรียนรูวทิยาศาสตรแก 
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร  เม.ย.-ก.ย.50 
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ใหการบริการวิชาการแกคณะครูและนกัเรียนจากโรงเรียนธาตุนารายณวิทยา 
ในดานการอนุรักษพลังงาน  5 มิ.ย.50 
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โครงการรานสวัสดิการและอาหารกลางวัน 
4 มิ.ย.เปนตนไป 
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โครงการจัดฝกอบรมตามโครงการ “การถายทอดเทคโนโลยทีี่เหมาะสมเพ่ือ
เศรษฐกิจพอเพียง” 13-15 ก.ค.50 
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รวมจัดนทิรรศการราชภัฏวิชาการ : เฉลิมพระเกยีรติพระบารมี ๘๐ พรรษา” 
17-22 ก.ค.50 
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รวมจัดนทิรรศการเฉลิมพระเกียรติฯตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงใน 
งานวันมหกรรมอาชพีฯ  27-28 ก.ค.50 
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จัดโครงการ “กิจกรรมคายคุณธรรมนําวิทยาศาสตร” รวมกบั สนง.พมจ.สกลนคร 
ณ โรงเรียนบานไรนาดี   ต.แมดนาทม อ.โคกศรีสุพรรณ จ. สกลนคร  28 ส.ค.50 
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จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตน้ําหมกัชีวภาพและปุยอนิทรีย ตามโครงการ
หมูบานเครือขายมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ณ  ตําบลบานแปน   

อําเภอโพนนาแกว  จังหวัดสกลนคร  8 ก.ย.50 
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โครงการปลูกผักสวนครัวกางมุง 
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โครงการขุดบอเลี้ยงปลาวิทยาศาสตรชุมชน 
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สรางอาคารอิฐโฟมซีเมนต 
 

 
 

สรางเคร่ืองบดอเนกประสงคพลังจักรยาน 
 

 



  
45 

ตูอบแหงแสงอาทิตยแบบอุโมงคลม 

 
 

 

การผลิตปุยหมกัอินทรีย 
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การผลิตน้าํหมกัชีวภาพ 
 

       
 

จักรยานสูบน้ําแบบ ศทม. 
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การผลิตอฐิโฟมซีเมนต 
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