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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

เรื่อง   การใหทุนอุดหนุนการวจิัยสําหรับบุคลากรมหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร  จากงบประมาณแผนดิน              
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๒ (เพิ่มเติม) 

_________________ 
 

 อนุสนธิคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ท่ี ๗๔๔/๒๕๕๑  ลงวันที่  ๑๕  ธันวาคม  ๒๕๕๑         
และคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ท่ี ๙๖/๒๕๕๒ (เพิ่มเติม)  ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ  ๒๕๕๒  ไดแตงตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาการใหทุนอุดหนุนการวิจัยสําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  งบประมาณแผนดิน  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๒  นั้น  บัดนี้  คณะกรรมการฯ ไดมีมติเห็นชอบในคราวประชุมฯ  เมื่อวันที่  ๒๓  
กุมภาพันธ  ๒๕๕๒  ใหจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยใหแกบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร             
จํานวน ๙ โครงการ  จากงบประมาณแผนดิน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๒  แผนงาน : สนับสนุนดาน
วิทยาศาสตร  เทคโนโลยี  วิจัย  และนวัตกรรม  (มีรายละเอียดแนบทายประกาศฯ นี้)  จึงขอใหผูไดรับทุนอุดหนุน
การวิจัยดําเนินการ  ดังนี้ 
 ๑.  ใหดําเนินการทําสัญญาเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจยัฯ  ตั้งแตวันที่  ๙ – ๑๓  มีนาคม  ๒๕๕๒   
ณ  สํานักงานผูอํานวยการ  สถาบันวิจัยและพัฒนา  (อาคาร ๑๐ ช้ัน  ๔ หอง ๑๐๔๓)                                                                        
                           กรณีท่ีไมอาจทําสัญญาไดภายในระยะเวลาที่กําหนด  ใหทําหนังสือเปนลายลักษณอักษรแจงตอ             
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  ภายในวนัที่  ๒๐  มีนาคม  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  ๙  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒  เปนตนไป 

  

  ประกาศ   ณ  วันที่   ๒  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 

 
              (นายปญญา  มหาชัย) 

              อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 



สรุปผลการพิจารณาใหเงินทุนอดุหนุนการวิจัยฯ แนบทายประกาศมหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร 
เร่ือง   การใหทุนอุดหนุนการวิจัยสําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  จากงบประมาณแผนดิน   

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๒ (เพ่ิมเติม) ลงวันที่ ๒  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๒  
______________ 

ผลผลิตที่ ๑  โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาองคความรู 

ลําดับที่ ชื่อโครงการวิจัย 
ที่ปรึกษา/ชื่อหัวหนาโครงการวิจัย       

/ผูรวมวิจัย 
จํานวนเงิน            

ที่ไดรับจัดสรร (บาท) 
๑ ระบบฐานขอมูลหองสมุด  คณะวิทยาการจัดการ     

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
หัวหนาโครงการวิจัย 
นายศักดาเดช  กุลากุล                  
พนักงานราชการ ตําแหนงอาจารย 
สังกัดคณะวิทยาการจัดการ             
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ ๖๐ 
ผูรวมวิจัย 
นางสาวมนัสชนก  วภักดิ์เพชร           
ตําแหนงเจาหนาท่ีหองสมุด 
สังกัดคณะวิทยาการจัดการ              
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ ๔๐ 

ไมสนับสนุน 
เงินทุน  

๒ ประเพณีการสูตรขวัญ : วัฒนธรรมแหงการสราง  
ความเขมแข็งของจังหวัดสกลนคร 

ที่ปรึกษา 
นางปทุมทิพย  มานโคกสูง                    
ตําแหนงอาจารย  ระดับ ๗ 
สังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   
หัวหนาโครงการวิจัย 
ผ ูชวยศาสตราจารย ทศพล  สมพงษ   
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  ระดับ ๘   
สังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ ๖๐ 
ผูรวมวิจัย 
๑. นายสุวัฒชัย  พอเกตุ                        
ตําแหนงอาจารยพิเศษ 
สังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   
สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ ๓๐ 

๑๘๐,๐๐๐ 

 
/๒. นางวิชยา...    

 



 - ๒ - 

ลําดับที่ ชื่อโครงการวิจัย 
ที่ปรึกษา/ชื่อหัวหนาโครงการวิจัย       

/ผูรวมวิจัย 
จํานวนเงิน            

ที่ไดรับจัดสรร (บาท) 

  

๒. นางวิชยา  ตรีศกประพฤทธิ์             
ตําแหนงเจาหนาท่ีโครงการ 
สังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ ๑๐ 

 

๓ การประดิษฐตูเย็นเทอรโมอิเลก็ทริก หัวหนาโครงการวิจัย 
ผู ชวยศาสตราจารย สุวิทย  จักษุจินดา  
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  ระดับ ๘ 
สังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ ๖๐ 
ผูรวมวิจัย 
๑. นายอาธรณ  วรอดั                    
ตําแหนงนักวิจยั  ศูนยเทอรโมอิเล็กทริก 
สังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ ๒๐ 
๒.  นายไผ  ผากา                                  
ตําแหนงนักวิจยั  ศูนยเทอรโมอิเล็กทริก 
สังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   
สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ ๒๐ 

๒๐๐,๐๐๐ 

๔ การพัฒนาระบบการคํานวณแบบขนานสําหรับ
การคํานวณงานทางดานวิทยาศาสตร 

หัวหนาโครงการวิจัย 
นายสอาด   มวงจันทร   
ตําแหนงอาจารย  ระดับ ๕ 
สังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ ๑๐๐ 

๔๔๑,๕๐๔ 

 
 
 
 
 
 
 

/โครงการวิจัยลําดับที่ ๕... 
 



 - ๓ - 

ลําดับที่ ชื่อโครงการวิจัย 
ที่ปรึกษา/ชื่อหัวหนาโครงการวิจัย       

/ผูรวมวิจัย 
จํานวนเงิน            

ที่ไดรับจัดสรร (บาท) 
๕ การศึกษาความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมองคกร    

กับประสิทธิผล  MSCA 
หัวหนาโครงการวิจัย 
นายวาสนา  เกษมสินธ   
ตําแหนงอาจารย  ระดับ ๕ 
สังกัดคณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ ๕๐ 
ผูรวมวิจัย 
นางสาวลักขณา  ถึงคําภู             
พนักงานมหาวทิยาลัย  ตําแหนงอาจารย 
สังกัดคณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   
สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ ๕๐ 

ไมสนับสนุน 
เงินทุน 

๖ การวิจัยเรื่องการจัดการองคความรูดานภูมิปญญา
ทองถิ่นกับการพัฒนาดานการเกษตรอยางยั่งยนื    
กรศึกษา  ชุมชนรอบหนองหาร 

หัวหนาโครงการ 
ผ ูชวยศาสตราจารย  นันตพร  นิลจินดา  
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  ระดับ ๘ 
สังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
 สัดสวนการวิจยั  รอยละ ๕๐ 
ผูรวมวิจัย 
๑. ผูชวยศาสตราจารย  อังคณา  เทียนกล่ํา  
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  ระดับ ๘ 
สังกัดคณะเทคโนโลยกีารเกษตร  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ ๒๐    
๒. ผูชวยศาสตราจารย  สุรชาติ  เทียนกล่ํา 
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  ระดับ ๘ 
สังกัดคณะเทคโนโลยกีารเกษตร  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   
สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ ๑๕ 
๓. นางปทุมทิพย   มานโคกสูง         
ตําแหนงอาจารย  ระดับ ๗ 
สังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ ๑๕ 

ไมสนับสนุน 
เงินทุน 

 
 

/โครงการวิจัยลาํดับที่ ๗... 
 



 - ๔ - 

ลําดับที่ ชื่อโครงการวิจัย 
ที่ปรึกษา/ชื่อหัวหนาโครงการวิจัย       

/ผูรวมวิจัย 
จํานวนเงิน            

ที่ไดรับจัดสรร (บาท) 
๗ การตรวจวัดปรมิาณออกซาเลตและแคลเซียมใน      

ผักพื้นบานดวยวิธีอะตอมมิกแอบซอรพ
ชันสเปกโทรสโกป 

หัวหนาโครงการวิจัย 
ผูชวยศาสตราจารย  นิยม  ชลิตะนาวิน       
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  ระดับ ๘ 
สังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ ๑๐๐ 

๒๕๐,๐๐๐ 

รวมจํานวนเงินทั้งสิ้น  ๑,๐๗๑,๕๐๔ 
  
ผลผลิตที่ ๒  โครงการวิจัยเพ่ือถายทอดเทคโนโลย ี

ลําดับที่ ชื่อโครงการวิจัย ที่ปรึกษา/ชื่อหัวหนาโครงการ/ผูรวมวิจัย 
จํานวนเงิน 

ที่ไดรับจัดสรร (บาท) 
๑ การเสริมสรางศักยภาพกลุมสตรีเพื่อแกไขปญหา

ความยากจนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  
กรณีศึกษา  บานดงชน  ตําบลดงชน                   
อําเภอเมอืง  จังหวัดสกลนคร 

หัวหนาโครงการวิจัย 
นางปทุมทิพย  มานโคกสูง   
ตําแหนงอาจารย  ระดับ ๗ 
สังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ ๖๐ 
ผูรวมวิจัย 
นายสุวัฒชัย  พอเกตุ   
ตําแหนงอาจารยพิเศษ 
สังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   
สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ ๔๐ 

๑๔๖,๐๐๐ 

๒ การพัฒนาสภาพแวดลอมการเรียนรูท่ีเนนผูเรยีน     
เปนศูนยกลาง  โดยใชรูปแบบการสอน T๕            
และระบบจัดการเรียนรู D๔L + P 

หัวหนาโครงการวิจัย 
นางสาวสุพรรณี  แสนพินิจ         
พนักงานมหาวทิยาลัย  ตําแหนงอาจารย 
สังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ ๘๐ 

๓๕๘,๔๙๖ 
 

 
 
 
 
 
 

/ผูรวมวิจัย… 



 - ๕ - 

ลําดับที่ ชื่อโครงการวิจัย 
ที่ปรึกษา/ชื่อหัวหนาโครงการวิจัย       

/ผูรวมวิจัย 
จํานวนเงิน 

ที่ไดรับจัดสรร (บาท) 
  ผูรวมวิจัย 

นายสอาด   มวงจันทร   
ตําแหนงอาจารย  ระดับ ๕ 
สังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   
สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ ๒๐ 

 

๓ การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการหนี้สิน            
ของประชาชนภายใต ยุทธศาสตรบันได ๗ ข้ัน        
สูความสําเร็จของกระบวนการแกหนี้  กรณีศึกษา
ตําบลสุวรรณคาม  อําเภอนิคมน้ําอูน                      
จังหวัดสกลนคร 

หัวหนาโครงการวิจัย 
นางสาวปริฉัตร  ภูจิตร                      
พนักงานมหาวทิยาลัย  ตําแหนงอาจารย 
สังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   
สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ ๖๐ 
ผูรวมวิจัย 
๑. ผูชวยศาสตราจารย  ปรีชา  ธรรมวินทร 
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  ระดับ ๘ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ ๒๐ 
๒. นายธีรชาติ   จันทรโคตร 
ตําแหนงเจาหนาท่ีประจําหนวยงาน 
สังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ ๒๐ 

๑๖๐,๕๐๐ 

๔ คุณคาอัตลักษณศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่น           
กับการนํามาประยุกต เปนผลิตภัณฑทองถิ่น            
เพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจและการทองเที่ยว    
เชิงศิลปวัฒนธรรม  กรณีศึกษา  กลุมทอผาพื้นเมือง  
จังหวัดสกลนคร 

ที่ปรึกษา 
ผ ูชวยศาสตราจารยธวัชชัย  ไพใหล            
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  ระดับ ๘ 
สังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
หัวหนาโครงการวิจัย 
นายอํานาจ  สุนาพรม                             
ตําแหนงอาจารย  ระดับ ๕ 
สังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ ๕๐ 

๑๕๐,๐๐๐ 

 
/๑.  นางสาวจินตนา ... 



 - ๖ - 

ลําดับที่ ชื่อโครงการวิจัย 
ที่ปรึกษา/ชื่อหัวหนาโครงการวิจัย       

/ผูรวมวิจัย 
จํานวนเงิน 

ที่ไดรับจัดสรร (บาท) 
  ผูรวมวิจัย 

๑.  นางสาวจินตนา   ลินโพธิ์ศาล                 
พนักงานมหาวทิยาลัย                   
ตําแหนงนักวิชาการศึกษา 
สังกัดสถาบันภาษา  ศิลปะและวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ ๒๕ 
๒.  นายมงคล  พลสิมมา                        
ตําแหนงเจาหนาท่ีหนวยงาน   
สังกัดสถาบันภาษา  ศิลปะและวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ ๒๕ 

 

๕ การถายทอดระบบฐานขอมูลสารสนเทศ                  
ผาพ ื้นเมืองจังหวัดสกลนคร 

หัวหนาโครงการวิจัย 
นางสาวกรรณกิาร  กมลรัตน           
ตําแหนงอาจารย  ระดับ ๗ 
สังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ ๗๐ 
ผูรวมวิจัย 
นางสาวแพรตะวัน  จารุตัน                
ตําแหนงอาจารยพิเศษ 
สังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ ๓๐ 

๓๘๒,๗๙๑ 

รวมจํานวนเงินทั้งสิ้น ๑,๑๙๗,๗๘๗ 
 
หมายเหตุ    สรุปภาพรวมผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจยัสําหรับบุคลากรของมหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร   

      จากงบประมาณแผนดิน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๒  แผนงาน : สนับสนุนดานวิทยาศาสตร   
      เทคโนโลยี  วิจัยและนวัตกรรม  งบเงินทุนอุดหนุนการวิจยัโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาองคความรู 
      จํานวน  ๔ โครงการ  จํานวน  ๑,๐๗๑,๕๐๔ บาท และงบเงินทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการวิจัย 
      เพื่อถายทอดเทคโนโลย ี จํานวน  ๕ โครงการ  จํานวน  ๑,๑๙๗,๗๘๗ บาท  รวมเปนเงินทั้งสิ้น   
     จํานวน ๒,๒๖๙,๒๙๑ บาท 
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