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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

เรื่อง   การพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยสําหรบับุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร                         
งบประมาณแผนดิน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

_________________ 
 

 อนุสนธิคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ท่ี ๗๔๔/๒๕๕๑  ลงวันที่  ๑๕  ธันวาคม  ๒๕๕๑         
เร่ือง  แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาการใหทุนอุดหนุนการวิจัยสําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
งบประมาณแผนดิน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๒  นั้น  บัดนี้  คณะกรรมการฯ ไดพิจารณาการจัดสรร 
ทุนอุดหนุนการวิจยัฯและมีมติเห็นชอบในคราวประชุมฯ  เมื่อวันที่  ๑๙  ธันวาคม  ๒๕๕๑  ใหทุนอุดหนนุ      
การวิจัยฯ  จากงบประมาณแผนดิน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๒  แผนงาน : สนับสนุนดานวิทยาศาสตร  
เทคโนโลยี  วิจยัและนวัตกรรม  (มีรายละเอียดแนบทายประกาศฯ นี้)  และใหผูไดรับทุนอดุหนุนการวิจยั
ดําเนินการ  ดังนี้ 
 ๑.  ใหดําเนินการทําสัญญาเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจยัฯ  ตั้งแตวันที่  ๒ – ๖  กุมภาพันธ  ๒๕๕๒  
ณ  สํานักงานผูอํานวยการ  สถาบันวิจัยและพัฒนา  (อาคาร ๑๐ ช้ัน  ๔ หอง ๑๐๔๓)                                                                        
                           กรณีท่ีไมอาจทําสัญญาไดภายในระยะเวลาที่กําหนด  ใหทําหนังสือเปนลายลักษณอักษรแจงตอ             
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  ภายในวนัที่  ๑๐  กุมภาพันธ  ๒๕๕๒  เพื่อเสนอใหคณะกรรมการพิจารณา             
เปนรายกรณี  มิฉะนั้นจะถือวาสละสิทธิ์ 
  ๒. ใหจัดสงเอกสารและหลักฐาน  ประกอบดวย 
       ๒.๑  สําเนาบัตรประจําประชาชนของหัวหนาโครงการ  จํานวน ๓ ฉบับ 
       ๒.๒  สัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจยัฯ  จํานวน ๒ ฉบับ 

   ๓.  ใหดําเนินการวิจัยตามแผนงานโครงการตามระยะเวลาที่กําหนดโดยใหแลวเสรจ็ภายในระยะเวลา  
๑ ป  นับตั้งแตวันที่ไดลงนามทําสัญญา 
         กรณีท่ีไมอาจดําเนินการแลวเสรจ็ภายในระยะเวลาที่กําหนด  ใหผูไดรับทุนอุดหนุนการวิจัย           
จัดทําหนังสือเปนลายลักษณอักษรถึงผูอํานวยการสถาบันวจิัยและพัฒนาเพื่อเสนอตอคณะกรรมการพิจารณา               
เปนรายกรณี   กอนครบเวลาที่กําหนดอยางนอย  ๑๕ วัน   

๔. ในกรณีมีครุภัณฑ และหรือ วัสดุท่ีเหลือจากการทดลอง ใหสงมอบแกหนวยงานตนสังกัดภายใน
วันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๒                
   
    ท้ังนี้  ตั้งแตวันที่  ๒  กุมภาพันธ  ๒๕๕๒  เปนตนไป 

  

  ประกาศ   ณ  วันที่   ๒๗  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 
 

              (นายปญญา  มหาชัย) 
              อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 



สรุปผลการพิจารณาเงินทุนอุดหนุนการวิจัยฯ แนบทายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
เร่ือง   การพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยสําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  งบประมาณแผนดิน   

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๒  ลงวันที่ ๒๗  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๒ 
______________ 

ผลผลิตที่ ๑  โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาองคความรู 

ลําดับที่ ชื่อโครงการวิจัย ที่ปรึกษา/ชื่อหัวหนาโครงการ/ผูรวมวิจัย 
จํานวนเงิน          

ที่ไดรับจัดสรร 
(บาท) 

๑ คนรุนใหมกับการจัดการทองถิ่นอยางยัง่ยืน หัวหนาโครงการวิจัย 
ผศ. ชนินทร   วะสีนนท 
ตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย  ระดับ ๘ 
สังกัดคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ ๖๐ 
ผูรวมวิจัย 
๑.  ผศ. สมบูรณ   ชาวชายโขง 
ตําแหนง  ผูชวยศาสตราจารย  ระดับ ๘ 
สังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ ๒๐ 
๒.  นายธวัชชัย  กุณวงษ 
ตําแหนง  ผูประสานงานเครือขายอินแปง 
สังกัด  เครือขายอินแปง จังหวดัสกลนคร 
สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ ๒๐ 

๘๒๗,๙๔๐  

๒ การวิจัยปฏิบัติการเพื่อพัฒนานักศึกษาครุศาสตร
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

หัวหนาโครงการวิจัย 
ผศ. วัฒนา  สุวรรณไตรย 
ตําแหนง  ผูชวยศาสตราจารย  ระดับ ๘ 
สังกัดคณะครุศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ ๖๐ 
ผูรวมวิจัย 
๑.  นางประเทือง  สุภาสอน 
ตําแหนง  ครูชํานาญการพิเศษ 
สังกัดโรงเรียนอนุบาลสกลนคร   
สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร  เขต ๑ 
สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ ๒๐ 

๒๓๔,๘๗๒ 

 
/๒.  น.ส. สุภารัตน...    

 



 - ๒ - 

ลําดับที่ ชื่อโครงการวิจัย ที่ปรึกษา/ชื่อหัวหนาโครงการ/ผูรวมวิจัย 
จํานวนเงิน          

ที่ไดรับจัดสรร 
(บาท) 

  

๒.  น.ส. สุภารัตน   ปาละลี 
ตําแหนง  ครูชํานาญการ 
สังกัดโรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย   
สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร  เขต ๓ 
สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ ๒๐ 

 

๓ การศึกษาผลของโปรแกรมการจัดกิจกรรมขยาย
หลักสูตรท่ีมีตอการอนรุักษทรัพยากรปาไม              
ของเด็กที่มีความสามารถพิเศษ 

หัวหนาโครงการวิจัย 
นางสุชาดา  บุบผา 
ตําแหนง  อาจารย  ระดับ ๗ 
สังกัดคณะครุศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ ๖๐ 
ผูรวมวิจัย 
๑.  นายวุฒิชัย  พิรุณสุนทร 
ตําแหนง  นักวชิาการปาไม  7 ว.  
ผูอํานวยการสวนจัดการปาชุมชน 
สังกัดสํานักงานบริหารจัดการปาไมท่ี ๘  
จังหวัดมหาสารคาม 
สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ ๒๐ 
๒.  นายกฤษณะ   บุบผา 
ตําแหนง  นักวชิาการปาไม ๕   
สังกัดสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม จังหวัดขอนแกน   
สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ ๒๐ 

ไมสนับสนุน 
เงินทุน 

๔ การมีสวนรวมของประชาชนในการกําหนด
ติดตามและตรวจสอบนโยบายสาธารณะของ
องคการบริหารสวนตําบล : กรณีศึกษาองคการ
บริหารสวนตําบลบานแปน  อําเภอโพนนาแกว       
จังหวัดสกลนคร 

หัวหนาโครงการวิจัย 
ผศ. ธวัชชัย  ไพใหล 
ตําแหนง  ผูชวยศาสตราจารย  ระดับ ๘ 
สังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ ๖๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐  

 
/ผ ูรวมวิจัย... 

 



 - ๓ - 

ลําดับที่ ชื่อโครงการวิจัย ที่ปรึกษา/ชื่อหัวหนาโครงการ/ผูรวมวิจัย 
จํานวนเงิน          

ที่ไดรับจัดสรร 
(บาท) 

  

ผูรวมวิจัย 
๑.  นายประสิทธิ์   คะเลรัมย   
ตําแหนง  คณบดีคณะมนุษยศาสตรฯ 
สังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ ๑๐ 
๒.  นายวิชาญ  ฤทธิธรรม 
ตําแหนง  อาจารยพิเศษ 
สังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ ๑๐ 
๓.  นายอํานาจ  ฤทธิธรรม 
ตําแหนง  อาจารย  ระดับ ๖ 
สังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ ๑๐ 
๔.  นายกําชัย  เนาวศรีสอน 
ตําแหนง  นักวิจัยชุมชน 
บานแปน  ตําบลบานแปน                
อําเภอโพนนาแกว  จังหวัดสกลนคร 
สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ ๑๐ 

 

๕ ความหลากหลายทางชีวภาพของเห็ดปาในเขต
อุทยานแหงชาติภูพาน  จังหวดัสกลนคร 

หัวหนาโครงการวิจัย 
ผศ. พิทักษ  วงษชาลี 
ตําแหนง  ผูชวยศาสตราจารย  ระดับ ๘ 
สังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ ๑๐๐ 

๔๒๐,๐๐๐ 

๖ การพัฒนาเทคนิคโครมาโทรกราฟเพื่อวิเคราะห
สารตานการทํางานของเอนไซมไทโรซิเนส      
หลายชนิดพรอมกัน 

หัวหนาโครงการวิจัย 
น.ส. ธงจุฑา  สุวรรณประเสริฐ 
ตําแหนง  อาจารย  ระดับ ๗ 
สังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ ๑๐๐ 

๒๐๐,๐๐๐ 

 
/โครงการวิจัยลําดับที่ ๔... 

 



 - ๔ - 
 

ลําดับที่ ชื่อโครงการวิจัย ที่ปรึกษา/ชื่อหัวหนาโครงการ/ผูรวมวิจัย 
จํานวนเงิน          

ที่ไดรับจัดสรร 
(บาท) 

๗ กลไกการกอตัวของไทเทเนียมคารโบไนไตรด       
โดยกระบวนการทางความรอน 

หัวหนาโครงการวิจัย 
นายกิตติชัย   โสพันนา 
ตําแหนง  อาจารย  ระดับ ๗ 
สังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ ๑๐๐ 

๒๐๓,๗๘๔ 

๘ การศึกษาสมบัติเทอรโมอิเล็กทริกของหินลูกรังผสม
โลหะออกไซด 

หัวหนาโครงการวิจัย 
นายสําเร็จ  คันธี 
ตําแหนง  อาจารย  ระดับ ๗ 
สังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ ๑๐๐ 

๑๘๐,๐๐๐ 

รวมจํานวนเงินทั้งสิ้น  ๒,๓๖๖,๕๙๖ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ผลผลิตที่ ๒...   
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ผลผลิตที่ ๒  โครงการวิจัยเพ่ือถายทอดเทคโนโลย ี

ลําดับที่ ชื่อโครงการวิจัย ชื่อหัวหนาโครงการ/ผูรวมวิจยั 
จํานวนเงิน 

ที่ไดรับจัดสรร 
(บาท) 

๑ การประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนา
กลุมผูผลิตอาหารแปรรูป 

หัวหนาโครงการวิจัย 
ผศ.ยุพิน  แวงสุข 
ตําแหนง  ผูชวยศาสตราจารย  ระดับ ๗ 
สังกัดคณะเทคโนโลยกีารเกษตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ ๖๐ 
ผูรวมวิจัย 
๑.  นายโกวิทย   พัชรบุษราคัมกุล  
ตําแหนง  อาจารย  ระดับ ๗ 
สังกัดคณะเทคโนโลยกีารเกษตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ ๒๐ 
๒.  นายเสถียร   แวงสุข 
ตําแหนง  พนักงานพัฒนาธุรกิจ  ระดับ ๗ 
สังกัดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร  จังหวัดสกลนคร 
สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ ๒๐ 

๗๐๐,๐๐๐ 

๒ การศึกษาการถายทอด  และตรวจสอบลักษณะ
ของถั่วลิสง (พันธุกาฬสินธุ ๒  และพันธุกลายจาก
กาฬสินธุ ๒)  เพื่อใชในการปรับปรุงพันธุถั่วลิสง 

หัวหนาโครงการวิจัย 
น.ส. สุนทรีย  สุรศร 
ตําแหนง  อาจารย  ระดับ ๗ 
สังกัดคณะเทคโนโลยกีารเกษตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ ๘๐ 
ผูรวมวิจัย 
นางศิริพร  ขาขันมะลี  
ตําแหนง  ครู  อันดับ คศ. ๑ 
สังกัดโรงเรียนหนองผึง้วิทยาคาร   
ตําบลหนองแวง  อําเภอเกษตรวิสัย  
จังหวัดรอยเอ็ด 
สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ ๒๐ 

๒๙๔,๑๑๓ 

 
/โครงการวิจัยลําดับที่ ๓... 



 - ๖ - 

ลําดับที่ ชื่อโครงการวิจัย ชื่อหัวหนาโครงการ/ผูรวมวิจยั 
จํานวนเงิน 

ที่ไดรับจัดสรร 
(บาท) 

๓ การศึกษาภูมิปญญาดานการเกษตรในเขต         
อําเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร 

หัวหนาโครงการวิจัย 
ผศ. อังคณา  เทียนกล่ํา 
ตําแหนง  ผูชวยศาสตราจารย  ระดับ ๘ 
สังกัดคณะเทคโนโลยกีารเกษตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ ๖๐ 
ผูรวมวิจัย 
๑.  ผศ. สุรชาติ  เทียนกล่ํา  
ตําแหนง  ผูชวยศาสตราจารย  ระดับ ๘ 
สังกัดคณะเทคโนโลยกีารเกษตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ ๒๐ 
๒.  นางปทุมทิพย  มานโคกสูง  
ตําแหนง  อาจารย  ระดับ ๗ 
สังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ ๒๐ 

๒๐๐,๐๐๐ 

๔ การเพิ่มผลผลิตขาวอินทรียแบบมีสวนรวมของ
กลุมผูผลิตขาวหอมทองบานนาบอ  ตําบลปลาโหล  
อําเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร 

หัวหนาโครงการวิจัย 
ผศ. สุรชาติ  เทียนกล่ํา  
ตําแหนง  ผูชวยศาสตราจารย  ระดับ ๘ 
สังกัดคณะเทคโนโลยกีารเกษตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ ๖๐ 
ผูรวมวิจัย 
๑.  ผศ. อังคณา  เทียนกล่ํา 
ตําแหนง  ผูชวยศาสตราจารย  ระดับ ๘ 
สังกัดคณะเทคโนโลยกีารเกษตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ ๒๐ 
๒.  น.ส. พิจิกา  ทิมสุกใส 
ตําแหนง  อาจารย  ระดับ ๖ 
สังกัดคณะเทคโนโลยกีารเกษตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ ๒๐ 

๒๐๐,๐๐๐  

/โครงการวิจัยลาํดับท่ี ๔... 



 - ๗ - 

ลําดับที่ ชื่อโครงการวิจัย ชื่อหัวหนาโครงการ/ผูรวมวิจยั 
จํานวนเงิน 

ที่ไดรับจัดสรร 
(บาท) 

๕ รูปแบบการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารงาน
วิชาการในโรงเรียนขนาดเล็ก 

หัวหนาโครงการวิจัย 
รศ. ศักดิ์ไทย  สุรกิจบวร  
ตําแหนง  รองศาสตราจารย  ระดับ ๙ 
สังกัดคณะครุศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ ๘๐ 
ผูรวมวิจัย 
ผศ. วาโร  เพ็งสวัสดิ ์
ตําแหนง  ผูชวยศาสตราจารย  ระดับ ๘ 
สังกัดคณะครุศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ ๒๐ 

๒๐๐,๐๐๐ 

๖ การวิจัยและพฒันาการจัดกระบวนการเรียนรู   
แบบบูรณาการโดยใชแหลงเรยีนรูในทองถิ่น     
เปนฐานสําหรับสถานศึกษาในชุมชนรอบหนองหาร  
จังหวัดสกลนคร 

หัวหนาโครงการวิจัย 
ผศ. ประยูร  บุญใช  
ตําแหนง  ผูชวยศาสตราจารย  ระดับ ๘ 
สังกัดคณะครุศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ ๙๐ 
ผูรวมวิจัย 
ผศ. ภูมิพงศ   จอมหงษพิพัฒน 
ตําแหนง  ผูชวยศาสตราจารย  ระดับ ๘ 
สังกัดคณะครุศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ ๑๐ 

๓๐๐,๐๐๐ 

๗ การจัดการธุรกจิอาหารแปรรูปพื้นบาน :  
กรณีศึกษาผลิตภัณฑปลาในเขตหมูบาน                 
รอบหนองหาร  จังหวัดสกลนคร 

หัวหนาโครงการวิจัย 
นายโกวิทย  พัชรบุษราคัมกุล  
ตําแหนง  อาจารย  ระดับ ๗ 
สังกัดคณะเทคโนโลยกีารเกษตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ ๖๐ 

๒๐๐,๐๐๐ 

 
 
 

/ผูรวมวิจัย... 



 - ๘ - 

ลําดับที่ ชื่อโครงการวิจัย ชื่อหัวหนาโครงการ/ผูรวมวิจยั 
จํานวนเงิน 

ที่ไดรับจัดสรร 
(บาท) 

  ผูรวมวิจัย 
๑.  ผศ. ยุพิน  แวงสุข 
ตําแหนง  ผูชวยศาสตราจารย  ระดับ ๗ 
สังกัดคณะเทคโนโลยกีารเกษตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ ๒๐  
๒.  น.ส. กนกพร  จันตะเสน 
ตําแหนง  นักวิทยาศาสตรเกษตร 
สังกัดคณะเทคโนโลยกีารเกษตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ ๒๐  

 

๘ การเรียนรูการจดัการทรัพยากรของทองถิ่น         
เพื่อการพัฒนาหนองหารอยางยั่งยืน 

หัวหนาโครงการวิจัย 
ผศ. สมบูรณ  ชาวชายโขง 
ตําแหนง  ผูชวยศาสตราจารย  ระดับ ๘ 
สังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ ๕๐  
ผูรวมวิจัย 
๑.  นางสาววินธิา  พาณิชย 
พนักงานมหาวทิยาลัย  ตําแหนง  อาจารย  
สังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ ๓๐ 
๒.  ผศ. ชนินทร  วะสีนนท 
ตําแหนง  ผูชวยศาสตราจารย  ระดับ ๘ 
สังกัดคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ ๒๐  

๒๕๐,๐๐๐ 

๙ การวิจัยเพือ่พัฒนาการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน
รอบหนองหารอยางยั่งยืน 

หัวหนาโครงการวิจัย 
นางสาววินิธา  พาณิชย 
พนักงานมหาวทิยาลัย  ตําแหนง  อาจารย  
สังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ ๕๐ 

๔๕๐,๐๐๐ 

/ผูรวมวิจัย... 



 - ๙ - 
 

ลําดับที่ ชื่อโครงการวิจัย ชื่อหัวหนาโครงการ/ผูรวมวิจยั 
จํานวนเงิน 

ที่ไดรับจัดสรร 
(บาท) 

  ผูรวมวิจัย 
๑.  ผศ. สมบูรณ  ชาวชายโขง 
ตําแหนง  ผูชวยศาสตราจารย  ระดับ ๘ 
สังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ ๔๐ 
๒.  ผศ. ชัยยศ   ณัฐอังกูร 
ตําแหนง  ผูชวยศาสตราจารย  ระดับ ๘ 
สังกัดคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ ๑๐ 

 

รวมจํานวนเงินทั้งสิ้น ๒,๗๙๔,๑๑๓ 
 
หมายเหตุ     สรุปภาพรวมผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจยัสําหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  จากงบประมาณ   

       แผนดิน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๒  แผนงาน : สนับสนุนดานวิทยาศาสตร เทคโนโลย ี วิจยั และนวัตกรรม 
      งบเงินทุนอดุหนุนการวิจยัโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาองคความรู  จํานวน ๗ โครงการ  จํานวน  ๒,๓๖๖,๕๙๖  บาท 

      และงบเงินทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี  จาํนวน ๙  โครงการ  จํานวน  ๒,๗๙๔,๑๑๓ บาท   
      รวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน ๕,๑๖๐,๗๐๙ บาท 
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