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ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา 

เรื่อง  ผลการพจิารณาการใหทุนสนับสนุนการวิจยัสําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร                           
จากงบประมาณแผนดิน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

_________________ 
 

 อนุสนธิคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ท่ี  ๖๘๔ /๒๕๕๒  ลงวันที่  ๑๖  ตุลาคม  ๒๕๕๒             
ไดแตงตั้งคณะกรรมการพจิารณาการใหทุนสนับสนุนการวิจยัสําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
จากงบประมาณแผนดิน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๓  และบัดนี้  คณะกรรมการฯ  ไดมีมติเห็นชอบ                  
ในคราวประชุมฯ เมื่อวันพฤหัสบดี ท่ี  ๓  ธันวาคม  ๒๕๕๒  และวันอังคาร ท่ี  ๒๒  ธันวาคม  ๒๕๕๒             
ใหจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจยัใหแกบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  จากงบประมาณแผนดิน  
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๓  แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา  งบเงนิอดุหนุนโครงการวิจยั              
เพื่อพัฒนาองคความรู  รหัสงบประมาณ  ๒๐๑๕๕๐๔๐๐๕๕๐๐๐๐๑  รหัสโครงการ ๕๓A๑๑๔๐๖สวพ๐๑W๐๓ 
จาํนวน  ๘ โครงการ  และ  ๑ ชุดโครงการวิจัย (๓โครงการวิจัยยอย)  เปนเงิน  ๒,๔๐๖,๗๐๐ บาท  และงบเงินอุดหนุน
โครงการวิจยัเพือ่ถายทอดเทคโนโลยี  รหัสงบประมาณ  ๒๐๑๕๕๐๔๐๐๖๕๐๐๐๐๑  รหัสโครงการ ๕๓A๑๑๕๐๗ 
สวพ๐๑W๐๒  จํานวน ๑๓ โครงการ  เปนเงิน ๒,๗๙๔,๓๐๐ บาท  นั้น  
 สถาบันวิจัยและพัฒนา  จึงประกาศผลการพิจารณาการใหทุนสนับสนุนการวิจยัสําหรับบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  จากงบประมาณแผนดิน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๓  และใหผูไดรับทุน
ดําเนินการ (มีรายละเอียดแนบทายประกาศฯ)  ดังนี้ 
 ๑.  การจัดทําสัญญา  ใหผูไดรับทุนกรอกรายละเอียดในเอกสารสัญญาและสัญญาคูฉบับการรับทุน 
สนับสนุนการวิจัยฯ  โดยสามารถดาวนโหลดเอกสารสัญญา  สัญญาคูฉบับ  และแนบทายสัญญาการรับทุน 
สนับสนุนการวิจัยฯ ไดจากเว็บไซต http://rdi.snru.ac.th  และจัดสงเอกสารพรอมหลักฐานตาง ๆ  ดังนี้ 

   ๑.๑  สัญญาการรับทุนสนับสนุนการวิจัยฯ  จํานวน ๑  ฉบับ 
   ๑.๒  สัญญาคูฉบับการรับทุนสนับสนุนการวิจยัฯ  จํานวน ๑  ฉบับ 
   ๑.๓  สําเนาบัตรประชาชนของหวัหนาโครงการ  จํานวน ๒  ฉบับ 
   ๑.๔  ใบสําคัญรับเงินและสําเนาบัตรประชาชนของหัวหนาโครงการ  จํานวน ๑  ชุด 

 ๒.  การย่ืนเอกสารสัญญา  ใหผูไดรับทุนย่ืนเอกสารสัญญาและสัญญาคูฉบับการรับทุนสนับสนุนการวิจัยฯ 
พรอมหลักฐานตาง ๆ  ท่ีสํานักงานผูอํานวยการ  สถาบันวิจัยและพัฒนา (หอง ๑๐๔๓  อาคาร ๑๐ ช้ัน  ๔)            
ระหวางวันที่  ๒๒ – ๒๔  กุมภาพันธ  ๒๕๕๓  
 กรณีท่ีไมอาจทําสัญญาไดภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในขอ ๒ ใหผูไดรับทุนทําหนังสอืเปนลายลักษณอักษร   
ถึงผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  เพื่อเสนอตอคณะกรรมการพจิารณาเปนรายกรณ ี ภายในวันที่  ๕  มีนาคม  
๒๕๕๓ (มิฉะนั้นจะถือวาสละสิทธิ์) 
 
 

/๓.  ใหดําเนินการวิจัย… 
 

http://rdi.snru.ac.th/


 -๒- 

 ๓.  ใหดําเนินการวิจัยตามแผนงานโครงการตามระยะเวลาที่กําหนดโดยใหแลวเสร็จภายในระยะเวลา  
๑ ป  นับตั้งแตวันที่ไดลงนามทําสัญญา  และใหยึดถือแนวปฏิบัติการทําวิจัยตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในสัญญา 
 กรณีท่ีไมอาจดําเนินการแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด  ใหผูไดรับทุนอุดหนุนการวิจยัจัดทํา
หนังสือเปนลายลักษณอักษรถงึผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อเสนอตอคณะกรรมการพิจารณา               
เปนรายกรณี   กอนครบเวลาที่กําหนดอยางนอย  ๓๐ วัน   
 ๔. ในกรณีมีครุภัณฑ  และหรือวัสดุท่ีเหลอืจากการทดลอง  ใหผูไดรับทุนดําเนินการสงมอบแก
หนวยงานตนสงักัดภายในวันที่  ๓๐  มกราคม  ๒๕๕๔  และจัดทําหนังสือเปนลายลักษณอักษรแจงการสงมอบ                        
ถึงผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  เพื่อเสนอตออธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
   
 ท้ังนี้  ตั้งแตวันที่  ๒๒  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๕๓  เปนตนไป 

  

  ประกาศ   ณ  วันที่   ๑๕  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 

 
              (ผูชวยศาสตราจารยวลันิกา  ฉลากบาง) 

                               ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการพิจารณาใหเงินทุนอดุหนุนการวิจัยฯ แนบทายประกาศมหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร 
เร่ือง   การใหทุนสนับสนุนการวิจัยสําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  จากงบประมาณแผนดิน   

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ลงวันที่  ๑๕  กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๕๓  
______________ 

ผลผลิตที่ ๑  โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาองคความรู 

ลําดับที่ ชื่อโครงการวิจัย 
ที่ปรึกษา/ชื่อหัวหนาโครงการวิจัย       

/ผูรวมวิจัย 
จํานวนเงิน            

ที่ไดรับจัดสรร (บาท) 
๑ คนรุนใหมกับการพัฒนาทองถิ่นอยางยัง่ยืน ท ี่ปรึกษา 

๑.  นายปญญา  มหาชัย   
ตําแหนง  อธิการบดีมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสกลนคร 
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
๒.  ผศ. สมจิตต  รัตนอุดมโชค 
ตําแหนง  รองอธิการบดีฝายวิจัยและพัฒนา 
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
หัวหนาโครงการวิจัย 
ผศ. ชนินทร  วะสีนนท  
ตําแหนง  ผศ.  ระดับ ๘ 
สังกัดคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ ๖๐ 
ผูรวมวิจัย 
๑.  ผศ. สมบูรณ  ชาวชายโขง 
ตําแหนง  ผศ. ระดับ  ๘ 
สังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ ๒๐ 
๒.  นายธวัชชัย  กุณวงษ 
ตําแหนง  ผูประสานงานเครือขายอินแปง 
สังกัดเครือขายอินแปง 
สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ ๒๐ 
หนวยงานหลักที่รับผิดชอบโครงการวิจัย 
คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

๒๖๐,๐๐๐ 

 
 
 
 

/โครงการวิจัยลาํดับท่ี ๒... 
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ลําดับที่ ชื่อโครงการวิจัย 
ที่ปรึกษา/ชื่อหัวหนาโครงการวิจัย       

/ผูรวมวิจัย 
จํานวนเงิน            

ที่ไดรับจัดสรร (บาท) 
๒ การตรวจวัดปรมิาณซัคคารินดวยว ิธีทางเคมีไฟฟา หัวหนาโครงการวิจัย 

ผศ. นิยม  ชลิตะนาวิน 
ตําแหนง  ผศ.  ระดับ ๘ 
สังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ ๑๐๐ 
หนวยงานหลักที่รับผิดชอบโครงการวิจัย 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

๒๐๐,๐๐๐ 

๓ การศึกษาศักยภาพของชีวมวล  เศษวัสดุเหลือท้ิง
และของเสียจากชุมชน  สําหรบันํามาผลิตเปน
พลังงานทดแทน  เพื่อการใชประโยชนในชุมชน 
ในเขตพื้นท่ีจังหวัดสกลนครอยางยั่งยืน 

หัวหนาโครงการวิจัย 
นายชัยณรงค  ไชยสินธุ 
ตําแหนง  อาจารย  ระดับ ๗ 
สังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ ๙๐ 
ผูรวมวิจัย 
๑.  นายสุวิทย  โชควิจิตรกุล 
ตําแหนง  บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยฯ     
สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ ๕ 
๒.  นายอังกูร  กองแสง 
ตําแหนง  บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยฯ 
สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ ๕ 
หนวยงานหลักที่รับผิดชอบโครงการวิจัย 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

๒๕๐,๐๐๐ 

๔ การพัฒนาภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหาร      
ท่ีสงผลตอประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนในกลุมจังหวัดสนุก 

หัวหนาโครงการวิจัย 
ผศ. วาโร  เพ็งสวัสดิ ์
ตําแหนง  ผศ.  ระดับ ๘ 
สังกัดคณะครุศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ ๘๐ 

๒๓๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
 

/ผ ูรวมวิจัย... 



 - ๓ - 

ลําดับที่ ชื่อโครงการวิจัย 
ที่ปรึกษา/ชื่อหัวหนาโครงการวิจัย       

/ผูรวมวิจัย 
จํานวนเงิน            

ที่ไดรับจัดสรร (บาท) 
  ผูรวมวิจัย 

รศ.  ศักดิ์ไทย  สุรกิจบวร 
ตําแหนง  รศ.  ระดับ ๙ 
สังกัดคณะครุศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ ๒๐ 
หนวยงานหลักที่รับผิดชอบโครงการวิจัย 
คณะครุศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 

๕ การศึกษาฟงกช่ันการผลิต  ศักยภาพ  ประสิทธิภาพ
การผลิต  และการตลาดพริกในจังหวัดสกลนคร 
 

หัวหนาโครงการวิจัย 
ผศ. จิตติ  กิตติเลิศไพศาล 
ตําแหนง  ผศ.  ระดับ ๘ 
สังกัดคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ ๘๐ 
ผูรวมวิจัย 
นางกัลยา  กิตติเลิศไพศาล 
ตําแหนง  อาจารย  ระดับ ๗ 
สังกัดคณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ ๒๐ 
หนวยงานหลักที่รับผิดชอบโครงการวิจัย 
คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

๒๒๐,๐๐๐ 

๖ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร 
ในทองถิ่นที่เนนการเรียนรูดวยการนําตนเอง       
(Self - Directed  Approach)  สําหรับนักศึกษา 
ระดับปริญญาตรี 

หัวหนาโครงการวิจัย 
น.ส. อมรา  เขียวรักษา 
ตําแหนง  อาจารย  ระดับ ๗ 
สังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ ๑๐๐ 
หนวยงานหลักที่รับผิดชอบโครงการวิจัย 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

๑๘๐,๐๐๐ 

 
 
 

/โครงการวิจัยลาํดับที่ ๗... 



 - ๔ - 

ลําดับที่ ชื่อโครงการวิจัย 
ที่ปรึกษา/ชื่อหัวหนาโครงการวิจัย       

/ผูรวมวิจัย 
จํานวนเงิน            

ที่ไดรับจัดสรร (บาท) 
๗ ภาษาและวรรณกรรมภูไท หัวหนาโครงการวิจัย 

น.ส. วินิธา  พานิชย 
ตําแหนง  ผูชวยผูอํานวยการสถาบันภาษาฯ  
สังกัดสถาบันภาษาฯ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ ๕๐ 
ผูรวมวิจัย 
๑.  ผศ. อนุรัตน  สายทอง 
ตําแหนง  ผูอํานวยการสถาบนัภาษาฯ 
สังกัดสถาบันภาษาฯ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ ๒๕ 
๒.  นายดนัย  ชาทิพฮด 
พนักงานมหาวทิยาลัย  ตําแหนง  อาจารย 
สังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ ๒๕ 
หนวยงานหลักที่รับผิดชอบโครงการวิจัย 
สถาบันภาษา  ศิลปะ  และวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

๑๕๐,๐๐๐ 

๘ พลวัตการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม                  
ของชาวภูไทสกลนคร 

หัวหนาโครงการวิจัย 
นายวีรศักดิ์  บํารุงตา 
พนักงานมหาวทิยาลัย  ตําแหนง  อาจารย  
สังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ ๖๐ 
ผูรวมวิจัย 
นายอัศวิน  จันทรสอง 
พนักงานมหาวทิยาลัย                            
ตําแหนง  นักวิชการศึกษา   
สังกัด สถาบันภาษาฯ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ ๔๐ 

๑๒๖,๗๐๐ 

 
 

/หนวยงาน... 



 - ๕ - 

ลําดับที่ ชื่อโครงการวิจัย 
ที่ปรึกษา/ชื่อหัวหนาโครงการวิจัย       

/ผูรวมวิจัย 
จํานวนเงิน            

ที่ไดรับจัดสรร (บาท) 
  หนวยงานหลักที่รับผิดชอบโครงการวิจัย 

สถาบันภาษา  ศิลปะ  และวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 

๙ แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา         
ของประเทศบนเสนทางระเบียงเศรษฐกิจ 
ตะวันออก – ตะวันตก  
 

ผ ูอํานวยการแผนงานวิจัย 
ผศ. ไชยา  ภาวะบุตร 
ตําแหนง  ผศ.  ระดับ ๘ 
สังกัดคณะครุศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ ๕๐ 
ผูรวมวิจัย 
๑.  ผศ. วัฒนา  สุวรรณไตรย 
ตําแหนง  ผศ.  ระดับ ๘ 
สังกัดคณะครุศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ ๑๐ 
๒.  Mr.  Le  Thi  Xuan  Lien 
ตําแหนง  ผูอํานวยการวิทยาลัยครูกวางตร ี
สังกัดวิทยาลัยครูกวางตรี  ประเทศเวียดนาม 
สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ ๑๐ 
๓.  นายคําพูน   ตุไพฑูรย 
ตําแหนง  ศึกษาธิการแขวงสะหวันนะเขต 
สังกัดศึกษาธิการแขวงสะหวนันะเขต 
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย 
ประชาชนลาว 
สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ ๑๐ 
๔.  ผศ. มารศรี  กลางประพันธ 
ตําแหนง  ผศ.  ระดับ ๘ 
สังกัดคณะครุศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ  ๑๐ 

๗๙๐,๐๐๐ 

  
 
 

 
/๕. ผศ. วิจิตรา... 



 - ๖ - 

ลําดับที่ ชื่อโครงการวิจัย 
ที่ปรึกษา/ชื่อหัวหนาโครงการวิจัย       

/ผูรวมวิจัย 
จํานวนเงิน            

ที่ไดรับจัดสรร (บาท) 
 ๕. ผศ. วิจิตรา  วงศอนุสิทธิ์ 

ตําแหนง  ผศ.  ระดับ ๘ 
สังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ  ๑๐ 
หนวยงานหลักที่รับผิดชอบโครงการวิจัย 
คณะครุศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

  

๙.๑  การศึกษาเปรียบเทียบการจัดการศึกษา       
ของประเทศบนเสนทางระเบียงเศรษฐกิจ 
ตะวันออก – ตะวันตก :  ประเทศสาธารณรัฐ 
ประชาธิปไตยประชาชนลาว  ประเทศสาธารณรัฐ 
สังคมนิยมเวียดนาม  และประเทศไทย 

หัวหนาโครงการวิจัยยอย 
ผศ. ไชยา  ภาวะบุตร 
ตําแหนง  ผศ.  ระดับ ๘ 
สังกัดคณะครุศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ  ๖๐ 
ผูรวมวิจัย 
๑.  Mr.  Le  Thi  Xuan  Lien 
ตําแหนง  ผูอํานวยการวิทยาลัยครูกวางตร ี
สังกัดวิทยาลัยครูกวางตร ี
ประเทศเวียดนาม 
สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ ๒๐ 
๒.  นายคําพูน   ตุไพฑูรย 
ตําแหนง  ศึกษาธิการแขวงสะหวันนะเขต 
สังกัดศึกษาธิการแขวงสะหวนันะเขต 
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย 
ประชาชนลาว 
สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ ๒๐ 
หนวยงานหลักที่รับผิดชอบโครงการวิจัย 
คณะครุศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

๒๙๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 

/โครงการวิจัยย อยลําดับท่ี ๙.๒... 



 - ๗ - 

ลําดับที่ ชื่อโครงการวิจัย 
ที่ปรึกษา/ชื่อหัวหนาโครงการวิจัย       

/ผูรวมวิจัย 
จํานวนเงิน            

ที่ไดรับจัดสรร (บาท) 
 ๙.๒  การศึกษาเปรียบเทียบระหวาง  ระบบการผลิต

ครูของมหาวิทยาลัย กวางบิ่งห  วิทยาลยัครกูวางตรี  
ประเทศสาธารณ รัฐสังคมนิยมเวียดนาม               
และมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ประเทศไทย 

หัวหนาโครงการวิจัยยอย 
ผศ. มารศรี  กลางประพันธ 
ตําแหนง  ผศ.  ระดับ ๘ 
สังกัดคณะครุศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ  ๖๐ 
ผูรวมวิจัย 
๑.  นางสุจิตรา  แบบประเสริฐ 
ตําแหนง  อาจารย  ระดับ ๗ 
สังกัดคณะครุศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ  ๑๐ 
๒.  นายบุญสง  วงคคํา 
ตําแหนง  อาจารย  ระดับ ๗ 
สังกัดคณะครุศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ  ๑๐ 
๓.  นางสรินดา  พงษคุลีการ 
ตําแหนง  อาจารย  ระดับ ๗ 
สังกัดคณะครุศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ  ๑๐ 
๔.  Mr.  Le  Thi  Xuan  Lien 
ตําแหนง  ผูอํานวยการวิทยาลัยครูกวางตร ี
สังกัดวิทยาลัยครูกวางตรี  ประเทศเวียดนาม 
สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ  ๑๐ 
หนวยงานหลักที่รับผิดชอบโครงการวิจัย 
คณะครุศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

๒๘๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 

/ผ ูรวมวิจัย… 



 - ๘ - 

ลําดับที่ ชื่อโครงการวิจัย 
ที่ปรึกษา/ชื่อหัวหนาโครงการวิจัย       

/ผูรวมวิจัย 
จํานวนเงิน            

ที่ไดรับจัดสรร (บาท) 
 ๙.๓  ผลการจัดการศึกษาสําหรับนักศึกษาตางชาติ 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
หัวหนาโครงการวิจัยยอย 
ผศ. วิจิตรา  วงศอนุสิทธิ์ 
ตําแหนง  ผศ.  ระดับ ๘ 
สังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ  ๖๐ 
ผูรวมวิจัย 
๑.  ผศ. คารม  ไปยะพรหม 
ตําแหนง  ผศ.  ระดับ ๘ 
สังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ  ๑๐ 
๒.  น.ส. สุธิดา  จารุจิตพันธุ 
ตําแหนง  อาจารยพิเศษประจํา 
สังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ  ๑๐ 
๓.  นายศราวุธ  ปญญาสาร 
ตําแหนง  เจาหนาท่ีฝกอบรม 
สังกัดสถาบันภาษาฯ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ  ๑๐ 
๔.  Miss  Le  Thi  Mai  Thu 
ตําแหนง  เจาหนาท่ีศูนยเวียดนามศึกษา 
สังกัดสถาบันภาษาฯ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ  ๑๐ 
หนวยงานหลักที่รับผิดชอบโครงการวิจัย 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

๑๘๐,๐๐๐ 

รวมจํานวนเงินทั้งสิ้น ๒,๔๐๖,๗๐๐ 
 
 
 

/ผลผลิตที่ ๒… 



 - ๙ - 
ผลผลิตที่ ๒  โครงการวิจัยเพ่ือถายทอดเทคโนโลย ี

ลําดับที่ ชื่อโครงการวิจัย ที่ปรึกษา/ชื่อหัวหนาโครงการ/ผูรวมวิจัย 
จํานวนเงิน 

ที่ไดรับจัดสรร (บาท) 
๑ การประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนา 

การผลิตผลิตภณัฑปลารา 
ท ี่ปรึกษา 
๑.  นายปญญา  มหาชัย   
ตําแหนง อธิการบดีมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสกลนคร 
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
๒.  ผศ. สมจิตต  รัตนอุดมโชค 
ตําแหนง  รองอธิการบดีฝายวิจัยและพัฒนา 
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
๓.  รศ.  หาญชัย  อัมภาผล 
ตําแหนง  รศ.  ระดับ ๙ 
สังกัดคณะเทคโนโลยกีารเกษตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
หัวหนาโครงการวิจัย 
ผศ. ยุพิน  แวงสุข 
ตําแหนง  ผศ.  ระดับ ๗ 
สังกัดคณะเทคโนโลยกีารเกษตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ ๖๐ 
ผูรวมวิจัย 
๑.  น.ส. จิราพร  ลีพรหม 
ตําแหนง  ผูปฏิบัติงานบริหาร 
สังกัดคณะเทคโนโลยกีารเกษตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ ๒๐ 
๒.  น.ส. กนกภรณ  จันตะแสน 
พนักงานมหาวทิยาลัย  
ตําแหนง  นักโภชนศาสตร 
สังกัดคณะเทคโนโลยกีารเกษตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ ๒๐ 
หนวยงานหลักที่รับผิดชอบโครงการวิจัย 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

๓๑๐,๐๐๐ 

/โครงการวิจัยลาํดับท่ี ๒  … 



 - ๑๐ - 

ลําดับที่ ชื่อโครงการวิจัย 
ที่ปรึกษา/ชื่อหัวหนาโครงการวิจัย       

/ผูรวมวิจัย 
จํานวนเงิน 

ที่ไดรับจัดสรร (บาท) 
๒ การประยุกตใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร           

เพื่อตอยอดภูมปิญญาทองถิ่น  พัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชน  กรณีศึกษา :  บานเชียงเครือ                     
ตําบลเชียงเครือ  อําเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 

หัวหนาโครงการวิจัย 
นางสุธิรา  จันทรปุม 
พนักงานมหาวทิยาลัย  ตําแหนง  อาจารย  
สังกัดคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ ๘๐ 
ผูรวมวิจัย 
ผศ. พิเชนทร  จันทรปุม 
ตําแหนง  ผศ.  ระดับ ๘ 
สังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ ๒๐ 
หนวยงานหลักที่รับผิดชอบโครงการวิจัย 
คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

๑๙๐,๐๐๐ 

๓ การศึกษาและพฒันากังหนัลมผลิตไฟฟา                     
ท่ีเหมาะสมกับชุมชนรอบหนองหาร                   
อําเภอเมอืง  จังหวัดสกลนคร 

หัวหนาโครงการวิจัย 
ผศ. ปรีชาศาสตร  มีเกาะ                      
ตําแหนง  ผศ.  ระดับ ๘ 
สังกัดคณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   
สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ ๖๐ 
ผูรวมวิจัย 
นายกฤษฎา  พรมหมพินิจ 
ตําแหนง  อาจารยพิเศษประจํา 
สังกัดคณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   
สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ ๔๐ 
ผูชวยนักวิจยั 
๒. นายสาธิต  ศรีอาจ 
พนักงานมหาวทิยาลัย   
ตําแหนง  นักวิชาการศึกษา 
สังกัดคณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   

๓๐๐,๐๐๐ 

 
 

/๓. นายเทิดศักดิ์... 



 - ๑๑ - 

ลําดับที่ ชื่อโครงการวิจัย 
ที่ปรึกษา/ชื่อหัวหนาโครงการวิจัย       

/ผูรวมวิจัย 
จํานวนเงิน 

ที่ไดรับจัดสรร (บาท) 
  ๓. นายเทิดศักดิ์  คํามุงคุณ 

ตําแหนง  เจาหนาท่ีหองปฎิบัติการ 
สังกัดคณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   
หนวยงานหลักที่รับผิดชอบโครงการวิจัย 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 

๔ การผลิตแปงขาวฮางดวยวิธโีมแหง หัวหนาโครงการวิจัย 
ผศ. ฐิติรัตน  แวนเรอืงรอง 
ตําแหนง  ผศ.  ระดับ ๘ 
สังกัดคณะเทคโนโลยกีารเกษตร  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   
สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ ๗๐ 
ผูรวมวิจัย 
๑. นางสุพรรณี  รมเกษ 
ตําแหนง  สมาชิกกลุมแมบานผลิต 
และแปรรูปขาวฮาง  ตําบลปลาโหล  
อําเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร 
สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ ๑๐ 
๒. นายธนกร  ราชพิลา 
พนักงานมหาวทิยาลัย  ตําแหนง  อาจารย 
สังกัดคณะเทคโนโลยกีารเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   
สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ ๑๐ 
๓. น.ส. สิรินทัศน  เลี่ยมแหลม 
พนักงานมหาวทิยาลัย  ตําแหนง  อาจารย 
สังกัดคณะเทคโนโลยกีารเกษตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   
สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ ๑๐ 
หนวยงานหลักที่รับผิดชอบโครงการวิจัย 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

๑๕๐,๐๐๐ 

 
 
 

/โครงการวิจัยลําดับที่ ๕... 
 



 - ๑๒ - 

ลําดับที่ ชื่อโครงการวิจัย 
ที่ปรึกษา/ชื่อหัวหนาโครงการวิจัย       

/ผูรวมวิจัย 
จํานวนเงิน 

ที่ไดรับจัดสรร (บาท) 
๕ การจัดการองคความรูดานภูมปิญญาทองถิ่นกับ       

การพัฒนาดานการเกษตรอยางยั่งยืน             
กรณีศึกษาชุมชนรอบหนองหาร 

หัวหนาโครงการวิจัย 
ผศ. อังคณา  เทียนกล่ํา 
ตําแหนง  ผศ. ระดับ ๘ 
สังกัดคณะเทคโนโลยกีารเกษตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ ๗๐ 
ผูรวมวิจัย 
ผศ. สุรชาติ  เทียนกล่ํา 
ตําแหนง  ผศ.  ระดับ ๘ 
สังกัดคณะเทคโนโลยกีารเกษตร  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ ๓๐ 
หนวยงานหลักที่รับผิดชอบโครงการวิจัย 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

๒๐๐,๐๐๐ 

๖ การถายทอดเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเชิงการบูรณา     
ตอสรีรวิทยาการปรับตัวการทนทานตอความรอน   
และสมรรถภาพการผลิตโคพื้นเมืองไทย                  
ภายใตสภาวะโลกรอน 

ท ี่ปรึกษา 
๑.  นายปญญา  มหาชัย   
ตําแหนง อธิการบดีมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสกลนคร 
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
๒.  ผศ. สมจิตต  รัตนอุดมโชค 
ตําแหนง  รองอธิการบดีฝายวิจัยและพัฒนา 
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
หัวหนาโครงการวิจัย 
รศ. หาญชัย  อัมภาผล 
ตําแหนง  รศ.  ระดับ ๙ 
สังกัดคณะเทคโนโลยกีารเกษตร  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   
สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ ๖๐ 

๓๐๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 

/ผูรวมวิจัย... 



 - ๑๓ - 

ลําดับที่ ชื่อโครงการวิจัย 
ที่ปรึกษา/ชื่อหัวหนาโครงการวิจัย       

/ผูรวมวิจัย 
จํานวนเงิน 

ที่ไดรับจัดสรร (บาท) 
  ผูรวมวิจัย 

๑. ผศ. ชุมพล  ทรงวิชา 
ตําแหนง  ผศ. ระดับ ๘  
สังกัดคณะเทคโนโลยกีารเกษตร  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   
สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ ๑๐ 
๒. ผศ. ธราดล  จิตจักร 
ตําแหนง  ผศ. ระดับ ๘ 
สังกัดคณะเทคโนโลยกีารเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   
สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ ๑๐ 
๓. นายเจษฎา  ศรีพันดอน 
ตําแหนง  สัตวแพทย ๗ 
สังกัดสำนักงานปศุสัตวจังหวดัสกลนคร 
สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ ๑๐ 
๔. น.ส. อโณทัย  แพทยกิจ 
พนักงานมหาวทิยาลัย  ตําแหนง  อาจารย 
สังกัดคณะเทคโนโลยกีารเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   
สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ ๑๐ 
หนวยงานหลักที่รับผิดชอบโครงการวิจัย 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 

๗ การพัฒนาเครือขายดูแลสุขภาพของคนในชุมชน :
กรณีศึกษากลุมผูปวยโรคเบาหวาน  บานทาวัด  
ตําบลเหลาปอแดง  อําเภอเมอืง  จังหวัดสกลนคร 

หัวหนาโครงการวิจัย 
ผศ. กาญจนา  วงษสวัสดิ ์
ตําแหนง  ผศ. ระดับ ๘ 
สังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ ๖๐ 
ผูรวมวิจัย 
๑.  น.ส. นําพร  อินสิน 
พนักงานมหาวทิยาลัย  ตําแหนง  อาจารย 
สังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ ๒๐ 

๒๕๐,๐๐๐ 

/๒.  น.ส. เกษวดี... 



 - ๑๔ - 

ลําดับที่ ชื่อโครงการวิจัย 
ที่ปรึกษา/ชื่อหัวหนาโครงการวิจัย       

/ผูรวมวิจัย 
จํานวนเงิน 

ที่ไดรับจัดสรร (บาท) 
  ๒.  น.ส. เกษวดี  ชมชายผล 

พนักงานมหาวทิยาลัย  ตําแหนง  อาจารย 
สังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ ๒๐ 
หนวยงานหลักที่รับผิดชอบโครงการวิจัย 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 

๘ กระบวนการเรียนรูสูการจัดการเครือขายธุรกิจชุมชน  
กลุมอาชีพงานจักสาน  อําเภออากาศอํานวย  
จังหวัดสกลนคร  เพื่อสรางความเขมแข็ง               
ของเศรษฐกิจชุมชนอยางยั่งยืน 

หัวหนาโครงการวิจัย 
ผศ. ฟุงศรี  ภักดีสุวรรณ 
ตําแหนง  ผศ. ระดับ ๘ 
สังกัดคณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ ๖๐ 
ผูรวมวิจัย 
๑.  นายจุลศักดิ์  โยลัย 
ตําแหนง  อาจารยพิเศษประจํา 
สังกัดคณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ ๒๐ 
๒.  นางณัฐกานต  ทองหมั้น 
ตําแหนง  นักวิชาการพัฒนาชุมชน 
ชํานาญการ 
สังกัดสํานักงานพัฒนาชุมชนอากาศอํานวย 
จังหวัดสกลนคร 
สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ ๒๐ 
หนวยงานหลักที่รับผิดชอบโครงการวิจัย 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

๑๒๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 

/โครงการวิจัยลาํดับที่ ๙… 



 - ๑๕ - 

ลําดับที่ ชื่อโครงการวิจัย 
ที่ปรึกษา/ชื่อหัวหนาโครงการวิจัย       

/ผูรวมวิจัย 
จํานวนเงิน 

ที่ไดรับจัดสรร (บาท) 
๙ การพัฒนาเครื่องมือและระบบจัดเก็บขอมูล

อัตโนมัติสําหรบัการวัดคาการเคลื่อนตัวและแรง 
หัวหนาโครงการวิจัย 
นายวุฒินันต  ประทุม   
พนักงานมหาวทิยาลัย  ตําแหนง  อาจารย 
สังกัดคณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ ๑๐๐ 
หนวยงานหลักที่รับผิดชอบโครงการวิจัย 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

๒๔๐,๐๐๐ 

๑๐ ผลการปรับปรุงผิวเหลก็กลาเครื่องมือ  ดวยวธิี
กระบวนการเคลือบฟลมบางโดยวิธีแมกนีตรอน
สปตเตอรริ่ง 

หัวหนาโครงการวิจัย 
น.ส. ลักขณา  ถึงคําภู 
พนักงานมหาวทิยาลัย  ตําแหนง  อาจารย 
สังกัดคณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ ๖๐ 
ผูรวมวิจัย 
นายนุโรจน   พานิช   
ตําแหนง  นักวิจัย 
สังกัดศูนยนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ ๔๐ 
หนวยงานหลักที่รับผิดชอบโครงการวิจัย 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

๑๖๔,๓๐๐ 

๑๑ ประสิทธิภาพของเจลลางมือท่ีผลิตจากเมาหลวง 
(Antidesma  thwaitesianum  Muell. Arg.) 
ตอการทําลายจุลินทรียกอโรค 

หัวหนาโครงการวิจัย 
นางแกวกัลยา  โสตถิสวัสดิ ์
พนักงานมหาวทิยาลัย  ตําแหนง  อาจารย 
สังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ ๘๕ 

๑๗๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
 

/ผูรวมวิจัย… 



 - ๑๖ - 

ลําดับที่ ชื่อโครงการวิจัย 
ที่ปรึกษา/ชื่อหัวหนาโครงการวิจัย       

/ผูรวมวิจัย 
จํานวนเงิน 

ที่ไดรับจัดสรร (บาท) 
  ผูรวมวิจัย 

น.ส. อุลัยวรรณ  อุสันสา 
พนักงานมหาวทิยาลัย  ตําแหนง  อาจารย 
สังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ ๑๕ 
หนวยงานหลักที่รับผิดชอบโครงการวิจัย 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 

๑๒ การแยกเชื้อแบคทีเรียสรางกรดแลคติคจากผลิตภัณฑ 
อาหารหมักเพือ่ใชเปนแหลงของ  probiotic 

หัวหนาโครงการวิจัย 
ผศ. วิศัย  พรหมเทพ 
ตําแหนง  ผศ.  ระดับ ๘ 
สังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ ๕๐ 
ผูรวมวิจัย 
นางสุวภา  ยศตะโคตร 
ตําแหนง  อาจารยพิเศษประจํา 
สังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ ๕๐ 
หนวยงานหลักที่รับผิดชอบโครงการวิจัย 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

๒๐๐,๐๐๐ 

๑๓ การศึกษาและปรับปรุงคุณภาพการผลิตไมอดั  
จากเปลือกเมลด็ยางพาราในทองถิ่น 

หัวหนาโครงการวิจัย 
นางวิชชุดา  ภาโสม 
พนักงานมหาวทิยาลัย  ตําแหนง อาจารย 
สังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ ๑๐๐ 
หนวยงานหลักที่รับผิดชอบโครงการวิจัย 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

๒๐๐,๐๐๐ 

รวมจํานวนเงินทั้งสิ้น ๒,๗๙๔,๓๐๐ 
 
 

/หมายเหตุ… 



 - ๑๗ - 
 
หมายเหตุ    ๑.  สรุปภาพรวมผลการพิจารณาการใหทุนสนับสนุนการวิจัยสําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   

           จากงบประมาณแผนดิน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๓  แผนงานขยายโอกาสทางการศึกษ 
          งบเงินอดุหนุนโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาองคความรู  รหสังบประมาณ  ๒๐๑๕๕๐๔๐๐๕๕๐๐๐๐๑   
                          รหัสโครงการ ๕๓A๑๑๔๐๖สวพ๐๑W๐๓  จํานวน  ๘ โครงการ  และ ๑ ชุดโครงการวิจัย (๓โครงการวิจัยยอย)    
                          เปนเงิน  ๒,๔๐๖,๗๐๐ บาท  และงบเงินอดุหนุนโครงการวิจยัเพือ่ถายทอดเทคโนโลยี  รหสังบประมาณ 
                          ๒๐๑๕๕๐๔๐๐๖๕๐๐๐๐๑  รหัสโครงการ ๕๓A๑๑๕๐๗สวพ๐๑W๐๒  จํานวน ๑๓ โครงการ   
                          เปนเงิน ๒,๗๙๔,๓๐๐ บาท   
     ๒.  ผูไดรับทุนที่เปนหัวหนาโครงการ/ผูอํานวยการแผนงานวิจัย  จะสามารถจัดทําสัญญาการับทุนได  เมื่อผูไดรับทุน 
                           ไมติดคางงานวิจัยท่ีเคยไดรบัทุนสนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร  หรือองคกรอื่นใด 
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