
  
 
 

ประกาศสถาบันวิจยัและพัฒนา 
เร่ือง  การใหทนุสนับสนุนการวิจัยสําหรับบุคลากรมหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 

จากเงินนอกงบประมาณ  งบบํารุงการศึกษา (บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 
                  
 อนุสนธิคําส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ ๕๕๘/๒๕๕๒  ลงวันที่  ๑๗  สิงหาคม  ๒๕๕๒            
ไดแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาการใหทนุสนับสนุนการวิจัยสําหรับบุคลากรมหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 
จากเงินนอกงบประมาณ  งบบํารุงการศึกษา (บก.ศ.)  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยนําเสนอตอ        
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  และบัดนี ้ สภามหาวิทยาลัยฯไดมีมติอนุมัติการใหทุนสนับสนุนการวิจัยฯ 
ในคราวประชุมฯ ครั้งที่ ๙/ ๒๕๕๒   เมื่อวันศุกรที่   ๒๕   กันยายน  ๒๕๕๒ แลว  น้ัน 

สถาบันวิจัยและพัฒนา  จึงประกาศการใหทุนสนับสนนุการวจิัยสําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย      
ราชภัฏสกลนคร  จากเงินนอกงบประมาณ  งบบํารุงการศึกษา (บ.กศ.)  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๓  
และใหผูไดรับทุนดําเนนิการ (มีรายละเอยีดแนบทายประกาศฯ นี)้  ดังนี้ 
 ๑.  การจัดทําสัญญา  ใหผูไดรับทุนกรอกรายละเอียดในเอกสารสัญญาและสัญญาคูฉบับการรับทุน 
สนับสนุนการวิจัยฯ  โดยสามารถดาวนโหลดเอกสารสัญญาและสัญญาคูฉบับการรับทุนสนับสนุนการวิจยัฯ 
ไดจากเว็บไซต http://rdi.snru.ac.th  และจดัสงเอกสารพรอมหลักฐานตาง ๆ  ดังนี ้

   ๑.๑  สัญญาการรับทุนสนับสนุนการวจิยัฯ  จํานวน ๑  ฉบับ 
   ๑.๒  สัญญาคูฉบับการรับทุนสนับสนุนการวิจยัฯ  จํานวน ๑  ฉบับ 
   ๑.๓  สําเนาบัตรประชาชนของหัวหนาโครงการ  จํานวน ๒  ฉบับ 
   ๑.๔  สําเนาบัตรขาราชการของผูค้ําประกัน  จํานวน ๒ ฉบับ 
   ๑.๕  ใบสําคัญรับเงินและสาํเนาบัตรประชาชนของหัวหนาโครงการ  จํานวน ๑  ชุด 

 ๒.  การค้ําประกัน  ใหผูไดรับทุนดําเนนิการ  ดังนี ้
          ๒.๑  จัดหาผูคํ้าประกันและจัดทําสัญญาคํ้าประกันในสัญญาและสัญญาคูฉบับการรับทุน 
สนับสนุนการวิจัยฯ  โดยผูค้ําประกันจะตองเปนขาราชการสังกัดในมหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร   
ตําแหนงระดบั ๕ ขึ้นไป 
          ๒.๒  จัดหาและปดอากรแสตมปในสัญญาคํ้าประกันของสัญญาและสัญญาคูฉบับการรับทุน 
สนับสนุนการวิจัยฯ ทั้ง  ๒ ฉบับ ๆ ละ ๑๐ บาท 

๓.  การย่ืนเอกสารสัญญา  ใหผูไดรับทุนย่ืนเอกสารสัญญาและสัญญาคูฉบับการรับทุนสนับสนุนการวิจัยฯ 
พรอมหลักฐานตาง ๆ ที่สํานักงานผูอํานวยการ  สถาบันวิจัยและพฒันา  (หอง ๑๐๔๓  อาคาร ๑๐ ช้ัน  ๔)  
ระหวางวันที ่ ๑๖ – ๒๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๒  

/กรณ…ี 

http://rdi.snru.ac.th/
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 กรณทีี่ไมอาจทาํสัญญาไดภายในระยะเวลาทีก่ําหนดไวในขอ ๓ ใหผูไดรับทุนทําหนังสือเปนลายลักษณอักษร   
ถึงผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  เพื่อเสนอตอคณะกรรมการพจิารณาเปนรายกรณ ี ภายในวันที่  ๒๔  
พฤศจกิายน  ๒๕๕๒ (มิฉะนั้นจะถือวาสละสิทธิ์) 

๔.  ใหผูไดรับทุนดําเนนิการวิจัยตามแผนงานโครงการตามระยะเวลาทีก่ําหนดโดยใหแลวเสร็จภายใน
วันที่ ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๓   
 กรณีที่ไมอาจดําเนินการใหแลวเสร็จไดภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในขอ ๔ ใหผูไดรับทุนทําหนงัสือ 
เปนลายลกัษณอักษรถึงผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพฒันา  เพื่อเสนอตอคณะกรรมการพิจารณาเปนรายกรณ ี  
ท้ังน้ี  ภายในวนัที่ ๑๕   กนัยายน  ๒๕๕๓  

๕.  ใหผูไดรับทุนจัดสงเอกสารรายงานวจิัยฉบับราง (ไมเขาเลม)  จํานวน ๓  เลม 
ถึงผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  เพือ่เสนอตอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลงานวิจยั                     
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ตรวจสอบความสมบูรณและความถูกตอง  และสถาบันวิจยัและพัฒนา  
จะแจงผลการประเมินของคณะกรรมการใหผูไดรับทุนทราบเพื่อนําไปปรับปรุงแกไข (ถามี)  และจัดทํา 
รายงานการวิจยัฉบับสมบูรณและบทความวิจยั 

๖.  ใหผูไดรับทุนจัดสงรายงานการวจิัยฉบบัสมบูรณ  จํานวน ๕  เลม  บทความวจิัย  จํานวน ๑ เร่ือง  
และแผนซีดีบนัทึกขอมูลรายงานการวิจยัฉบับสมบูรณและบทความวิจัย  จํานวน ๑ แผน  พรอมทั้งรายงานผล  
การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน  ภายในวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๓ 

๗.  ในกรณีมคีรุภัณฑ และหรือวัสดุที่เหลือจากการทดลอง  ใหผูไดรับทุนสงมอบแกหนวยงาน              
ตนสังกัดภายในวันที ่ ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๓  และจัดทําหนังสือเปนลายลักษณอักษรแจงการสงมอบ                
ถึงผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  เพื่อเสนอตออธิการบดีมหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร  

             

                    ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๐  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒  
 
 

                                                                                           (ผูชวยศาสตราจารยวัลนิกา  ฉลากบาง) 
                                                                           ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา    



รายละเอียดแนบทายประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา 
เร่ือง   การใหทุนสนับสนุนการวิจัยสําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  จากเงินนอกงบประมาณ   
งบบํารุงการศึกษา (บ.กศ.)  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ลงวันที่  ๑๐ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๒ 

______________ 
 

ลําดับที่ ชื่อโครงการวิจัย ที่ปรึกษา/ชื่อหัวหนาโครงการ/ผูรวมวิจัย 
จํานวนเงินที่ไดรับ
จัดสรร (บาท) 

๑ ความคิดเห็นผูบังคับบัญชาดานจรรยาบรรณวิชาชีพ  
และผลการปฏิบัติงานของบัณฑิตสาขาการบัญชี  
คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ท ี่ปรึกษา 
นางสาวปยะจินต  ปทมดิลก 
ตําแหนง อาจารย  ระดับ ๗ 
สังกัดคณะวิทยาการจัดการ 
หัวหนาโครงการวิจัย 
ผ ูชวยศาสตราจารยนาตยา  ธีระอกนิษฐ 
ตําแหนง  ผ ูชวยศาสตราจารย  ระดับ ๘ 
สังกัดคณะวิทยาการจัดการ 
สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ ๑๐๐ 

๒๕,๐๐๐ 

๒ การเพาะเลี้ยงกุงล็อบเตอรน้ําจดืโดยใชอาหาร           
ตางชนิดกัน  

หัวหนาโครงการวิจัย 
นายอนาวิล  พรหมเทพ 
พนักงานมหาวทิยาลัย  ตําแหนง อาจารย 
สังกัดคณะเทคโนโลยกีารเกษตร 
สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ ๖๐ 
ผูรวมวิจัย 
นางทาริกา  โกฎสันเทียะ 
ตําแหนง อาจารย  ระดับ ๗ 
สังกัดคณะเทคโนโลยกีารเกษตร 
สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ ๔๐ 

๓๐,๐๐๐ 

๓ การศึกษามะเขือเทศแชอิ่มอบแหง หัวหนาโครงการวิจัย 
นางสาวสิรินทัศน  เลี่ยมแหลม 
พนักงานมหาวทิยาลัย  ตําแหนง อาจารย 
สังกัดคณะเทคโนโลยกีารเกษตร 
สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ ๑๐๐ 

๓๕,๐๐๐ 

๔ ความสัมพันธของปจจัยบางประการกับ
ความสามารถทางการอานระดบัวิเคราะหวิจารณ
ของนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษ                             
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร               
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

หัวหนาโครงการวิจัย 
ผ ูชวยศาสตราจารยคารม  ไปยะพรหม 
ตําแหนง  ผ ูชวยศาสตราจารย  ระดับ ๘ 
สังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ ๑๐๐ 

๒๕,๐๐๐ 

/โครงการวิจัยลาํดับที่ ๕… 
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ลําดับที่ ชื่อโครงการวิจัย ที่ปรึกษา/ชื่อหัวหนาโครงการ/ผูรวมวิจัย 
จํานวนเงินที่ไดรับ
จัดสรร (บาท) 

๕ ความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการมีสวนรวมใน
การพัฒนาชุมชนในเขตเมือง กรณีศึกษาชุมชนใน
เขตเทศบาลเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร 

หัวหนาโครงการวิจัย 
นายธวัชชัย  วิลาชัย 
พนักงานมหาวทิยาลัย   
ตําแหนง  นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ 
สังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ ๖๐ 
ผูรวมวิจัย 
ผ ูชวยศาสตราจารยทองพูล  แสงคํา 
ตําแหนง  ผ ูชวยศาสตราจารย  ระดับ ๘ 
สังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ ๔๐ 

๒๐,๐๐๐ 

๖ แนวทางการยกระดับการพัฒนากลุมอาชีพในพื้นที่
โครงการพระราชดําริ  กรณีศึกษา  บานขาไก              
อำเภอกุสุมาลย  จ ังหวัดสกลนคร 

หัวหนาโครงการวิจัย 
นางสาวกมลทิพย  นาโควงค 
พนักงานมหาวทิยาลัย  
ตําแหนง  ผูปฏิบัติงานบริหาร 
สังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ ๖๐ 
ผูรวมวิจัย 
นายวิชาญ  ฤทธิธรรม 
ตําแหนง ผูชวยคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 
และบริการวิชาการ 
สังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ ๔๐ 

๒๕,๐๐๐ 

๗ ความสัมพันธระหวางความตระหนักรูเกี่ยวกบั
ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาของโลก  ทัศนคติตอ
ภาษาอังกฤษที่หลากหลาย  และมุมมองเกี่ยวกับ
สําเนียงการพูดภาษาอังกฤษที่พึงปรารถนาของครู
และอาจารยท่ีสอนภาษาอังกฤษในแถบจังหวัด     
ภาคอีสานตอนบนของประเทศไทย 

หัวหนาโครงการวิจัย 
นายไพสิฐ  บริบูรณ 
ตําแหนง  อาจารย  ระดับ ๖ 
สังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ ๑๐๐ 

๓๐,๐๐๐ 

๘ พฤติกรรมทางกลของคอนกรตีท่ีใชกรวดในพื้นที่
อีสานตอนบนของประเทศไทยผสมเปนมวลรวมหยาบ 

หัวหนาโครงการวิจัย 
นายสิทธิรักษ  แจมใส 
ตําแหนง  อาจารย  ระดับ ๗  
สังกัดคณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 
สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ ๘๐ 

๓๕,๐๐๐ 

/ผูรวมวิจัย… 
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ลําดับที่ ชื่อโครงการวิจัย ที่ปรึกษา/ชื่อหัวหนาโครงการ/ผูรวมวิจัย 
จํานวนเงินที่ไดรับ
จัดสรร (บาท) 

ผูรวมวิจัย 
นายภาคิณ  ลอยเจริญ 
ตําแหนง  อาจารยพิเศษ 
สังกัดคณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 
สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ ๒๐ 

๙ การสรางและหาประสิทธิภาพชุดการสอนวิชา 
๖๕๕๐๑๑๐๔ ทักษะชางพื้นฐานในงานอุตสาหกรรม  
เรื่อง  เวอรเนยีรคาลิปเปอร  ตามหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต  มหาวิทาลัยราชภัฏสกลนคร 

หัวหนาโครงการวิจัย 
นายสมภาร  ดอนจันดา 
ตําแหนง  อาจารย  ระดับ ๗  
สังกัดคณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 
สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ ๑๐๐ 

๒๐,๐๐๐ 

๑๐ การพัฒนาเครื่องหีบสบูดําพลังงานทางเลือก         
แบบอัตโนมัติ 

หัวหนาโครงการวิจัย 
นายสาธิต  ศรีอาจ 
พนักงานมหาวทิยาลัย  
ตําแหนง  นักวิชาการศึกษา 
สังกัดคณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 
สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ ๘๐ 
ผูรวมวิจัย 
นายภาณุวัตน  วงศแสงนอย 
ตําแหนง  เจาหนาท่ีหองปฏิบัติการ 
สังกัดคณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 
สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ ๒๐ 

๓๐,๐๐๐ 

๑๑ การพัฒนาโปรแกรมเพื่อประมวลผลแบบสอบถาม
และโดยใชภาษา VBA ในโปรแกรมสําเร็จรูป
ไมโครซอฟทเอ็กเซล 

หัวหนาโครงการวิจัย 
นายดําเกิง  จันทรสอง 
ตําแหนง  อาจารย  ระดับ ๗  
สังกัดคณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 
สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ ๖๐ 
ผูรวมวิจัย 
นางสาวศิริพร  ตั้งวิบูลยพาณิชย 
ตําแหนง  อาจารยพิเศษ 
สังกัดคณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 
สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ ๔๐ 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 

/โครงการวิจัยลาํดับที่ ๑๒… 



 - ๔ - 

ลําดับที่ ชื่อโครงการวิจัย ที่ปรึกษา/ชื่อหัวหนาโครงการ/ผูรวมวิจัย 
จํานวนเงินที่ไดรับ
จัดสรร (บาท) 

๑๒ การสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาเขียน
แบบวิศวกรรม  เรื่อง  การฉายภาพสามมิติตาม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัย              
ราชภัฏสกลนคร  

หัวหนาโครงการวิจัย 
นายไวรุจน   อิม่โพ 
พนักงานมหาวทิยาลัย  ตําแหนง  อาจารย  
สังกัดคณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 
สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ ๑๐๐ 

๒๐,๐๐๐ 

๑๓ การศึกษาการนําไปใชประโยชนและชีววิทยาบาง
ประการของปลิงน้ําจืด บริเวณพื้นที่ชุมน้ําหนองหาร 
จังหวัดสกลนคร 

หัวหนาโครงการวิจัย ๔๐,๐๐๐ 
ผูชวยศาสตราจารยเพิ่มศักดิ์   ยีมิน 
ตําแหนง  ผูชวยศาสตราจารย  ระดับ ๘  
สังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ ๑๐๐ 

รวมจํานวนเงินทั้งสิ้น  ๓๕๕,๐๐๐ 
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