
แนวทางการเสนอขอทุนสนับสนุนการวิจัยส าหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
จากงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
1. คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน 

1.1 หัวหน้าชุดโครงการวิจัยหรือหัวหน้าโครงการวิจัยเดี่ยวหรือโครงการวิจัยย่อยเป็นข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา (ต าแหน่งวิชาการ) พนักงานมหาวิทยาลัย (ต าแหน่งประเภทวิชาการ) นักวิจัย 
นักวิทยาศาสตร์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

1.2 หัวหน้าชุดโครงการวิจัยหรือหัวหน้าโครงการวิจัยเดี่ยวหรือโครงการวิจัยย่อยต้องมีอายุไม่เกิน 57 
ปี (นับถึงวันส่งข้อเสนอการวิจัย) 

1.3 ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างการลาศึกษาต่อเต็มเวลา 
1.4 มีความรู้ความสามารถประสบการณ์วิจัยเกี่ยวกับการวิจัยในข้อเสนอการวิจัยที่ขอรับทุน 
1.5 เป็นผู้มีจรรยาบรรณนักวิจัยตามจรรยาบรรณนักวิจัยของ วช. 
1.6 ผู้ขอรับทุนสามารถเสนอข้อเสนอการวิจัยในฐานะหัวหน้าชุดโครงการวิจัยหรือหัวหน้าโครงการวิจัย

เดี่ยวหรือหัวหน้าโครงการวิจัยย่อย และผู้ร่วมวิจัยไม่เกิน 1 โครงการ ในกรณีที่เป็นหัวหน้าชุด
โครงการวิจัยสามารถเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยย่อยได้ไม่เกิน 1 โครงการ 

1.7 ไม่เป็นผู้ค้างส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ และ/หรือแบบตอบรับการตีพิมพ์หรือการน าเสนอทุน
สนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจ าปี
งบประมาณ 2551 – 2559  
 

2. ข้อเสนอการวิจัยต้องอยู่ภายใต้แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ดังรายละเอียดแนบท้ายนี้ ทั้งนี้
สามารถเปลี่ยนแปลงและเพิ่มชื่อแผนบูรณาการได้  
 

3. แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประกอบด้วย ผู้อ านวยการแผนบูรณาการและ โครงการวิจัยที่
อยู่ภายใต้แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมต้องมีไม่น้อยกว่า 3 โครงการ และควรมีการบูรณา
การร่วมกันหลายคณะ/หลายสาขา ที่มีแนวทางการด าเนินงานที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน
สามารถส่งผลผลิต/ผลลัพธ์ ตามตัวช้ีวัดและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้และก่อให้เกิดผลกระทบ 
(Impact) ทางเศรษฐกิจ ชุมชน/สังคม 
 

4. แผนบูรณาการที่ดีควรเป็นอย่างไร  
1. การก าหนดโจทย์วิจัย และเป้าหมายการวิจัย 
2. การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
3. การขยายผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
4. กระบวนการบริหารโครงการ 
5. กระบวนการติดตามประเมินผล 
6. การสร้างบุคลากร 

  



-ร่าง- 
แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมที่เสนอของบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
เป้าหมายที่ 1 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความม่ังคั่งทางเศรษฐกิจ 

1. การบริการมูลค่าสูง 
1) ชื่อแผนบูรณาการ : โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาแนวทางการด าเนินธุรกิจ Startup online Travel 

Agency ในประเทศไทย** 
ผู้อ านวยการแผนบูรณาการ : รศ.ดร. จิตติ กิตติเลิศไพศาล 

2.  พลังงาน 
2) ชื่อแผนบูรณาการ : โครงการจัดตั้งศูนย์กักเก็บพลังงานไฟฟ้าและถ่ายทอดเทคโนโลยีพลงังาน** 

ผู้อ านวยการแผนบูรณาการ : ผศ. วาสนา เกษมสินธ์ 
 

เป้าหมายที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 
1. เกษตร 4.0 

3) ชื่อแผนบูรณาการ : การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาครามสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 4.0* 
ผู้อ านวยการแผนบูรณาการ : รศ.ดร. หาญชัย อัมภาผล 

4) ชื่อแผนบูรณาการ : การวิจัยและนวัตกรรมการเกษตรสู่ไทยแลนด์ 4.0 ** 
ผู้อ านวยการแผนบูรณาการ : รศ.ดร. หาญชัย อัมภาผล 

5) ชื่อแผนบูรณาการ : การพัฒนานวัตกรรมและส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยีเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต
ภาคการเกษตรและนวัตกรรมท้องถิ่น** 
ผู้อ านวยการแผนบูรณาการ : ผศ. ปรีชาศาสตร์ มีเกาะ 

6) ชื่อแผนบูรณาการ : โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินงานของเกษตรกร** 
ผู้อ านวยการแผนบูรณาการ : อาจารย์เชาวรัตน์  ทุนร่องช้าง 

7) ชื่อแผนบูรณาการ : โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ครามสู่อุตสาหกรรมเวชส าอาง** 
ผู้อ านวยการแผนบูรณาการ : รศ. ดร.ชนินทร์  วะสีนนท์ 

8) ชื่อแผนบูรณาการ : โครงการยกระดับประสิทธิภาพการผลติและคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์
เกษตร*** 
ผู้อ านวยการแผนบูรณาการ : ดร. ปิยะจินต์ ปัทมดิลก  

 

2. การศึกษาไทย 4.0 
9) ชื่อแผนบูรณาการ :  การสร้างสรรค์การเรียนรู้และพัฒนาการจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลศิ* 

ผู้อ านวยการแผนบูรณาการ : รศ.ดร. วาโร เพ็งสวัสดิ ์
10)  ชื่อแผนบูรณาการ :  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนส าหรับนักศึกษาครู ในศตวรรษที่ 

21** 
ผู้อ านวยการแผนบูรณาการ : ผศ. ดร. ไชยา ภาวะบุตร 

11) ชื่อแผนบูรณาการ : ชุมชนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning)***  
ผู้อ านวยการแผนบูรณาการ : ผศ.ดร. ส าราญ ก าจัดภัย  



3. คนไทย 4.0  
12) ชื่อแผนบูรณาการ :  ผลกระทบจากการใช้สื่อออนไลน์ของประชาชนในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ** 
ผู้อ านวยการแผนบูรณาการ : อาจารย์จิรภัทร  เริ่มศรี 

 
4. สุขภาพและคุณภาพชีวิต 

13) ชื่อแผนบูรณาการ :  แผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพและโอกาสของผู้สูงวัย** 
ผู้อ านวยการแผนบูรณาการ : รศ.ดร. จิตติ กิตติเลิศไพศาล 

 
5. การบริหารจัดการน้ า การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม 

14) ชื่อแผนบูรณาการ : ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมใน
จังหวัดสกลนคร* 
ผู้อ านวยการแผนบูรณาการ : รศ.ดร. วิลาวรรณ์ ค าหาญ 

15) ชื่อแผนบูรณาการ : การพัฒนาและการบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยวรอบหนองหาร*  
ผู้อ านวยการแผนบูรณาการ : ผศ.ดร. ธวัชชัย ไพใหล 

16) ชื่อแผนบูรณาการ : การพัฒนานวัตกรรมการลดก๊าซเรือนกระจกและส่งเสริมการเติบโตที่ปล่อย
คาร์บอนต่ า*** 
ผู้อ านวยการแผนบูรณาการ : ดร. ประวิทย์ อ่วงอารีย์  

 
เป้าหมายที่ 3 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ 

1. การวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ 
17) ชื่อแผนบูรณาการ : การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าสะอาดเพือ่ชุมชน* 
     ผู้อ านวยการแผนบูรณาการ : รศ.ดร. ทศวรรษ สีตะวัน 
18) ชื่อแผนบูรณาการ : การวิจัยและพัฒนาสมุนไพรไทย*** 
     ผู้อ านวยการแผนบูรณาการ : ผศ. นิยม ชลิตะนาวิน 
19) ชื่อแผนบูรณาการ : การวิจัยและพัฒนาเทคโนลยีและนวัตกรรมส าหรับการด ารงชวีิตของชุมชน

จังหวัดสกลนคร* 
ผู้อ านวยการแผนบูรณาการ : รศ.ดร. ทศวรรษ สีตะวัน 

หมายเหตุ 
* เสนอชื่อจากโค้ชกลุ่มวิจัย 
** เสนอชื่อจากคณะ 
*** เสนอชื่อโดยนักวิจัย 
 
ข้อมูล ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2561 

 


