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1 62A11101สวพ03W01 โครงการยกระดับผ้าทออีสานสู่สากล ดร.มาลี   ศรีพรหม สถาบันวิจยัและพัฒนา 3 8 แผ่นดิน 14,004,900.00

1 62A11202ควจ11W01 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและ
อาหารครบวงจร

ผศ.นันทกาญจน์   เกิดมาลัย คณะวิทยาการจดัการ 2 8 แผ่นดิน 4,259,500.00

1 62A11303คมส18W01 โครงการยกระดับการท่องเท่ียวเชิงประเพณีวัฒนธรรม ดร.วินิธา   พานิชย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 13 แผ่นดิน 1,825,600.00

2 62A11303สวพ03W01 โครงการยกระดับการท่องเท่ียวเชิงประเพณีวัฒนธรรม นางวิจติรา   ชูสกุล สถาบันวิจยัและพัฒนา 3 13 แผ่นดิน 2,450,000.00

1 62A22104สวพ03W01 โครงการการวิจยัและนวัตกรรมเพือ่การพัฒนาสังคม
และส่ิงแวดล้อม

ดร.มาลี   ศรีพรหม สถาบันวิจยัและพัฒนา 3 7 แผ่นดิน 7,185,900.00

1 62A33105ควท07W01 โครงการยกระดับการจดัการเรียนการสอนใน
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐานทุกสังกัดด้วยสะเต็มศึกษาและ
สตีมศึกษา

ดร.มาลี   ศรีพรหม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 1 แผ่นดิน 5,000,000.00

1 62A44106กกง03W01 โครงการค่าใช้จา่ยบุคลากรของมหาวิทยาลัย นางมาลัยวัลย์   อินค าน้อย กองกลาง 4 แผ่นดิน 278,381,700.00

1 62A55108กกง01W01 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลิกภาพ
และการส่ือสารในการท างาน

น.ส.ณัฐพิมล   วัชรกุล กองกลาง 4 14 แผ่นดิน 48,600.00

2 62A55108กกง02W01 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการด าเนินการทาง
วินัยและจรรยาบรรณส าหรับบุคลากรในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร

นายเนธิชัย   ธานะราช กองกลาง 4 แผ่นดิน 88,375.00

3 62A55108กกง02W02 โครงการฝึกอบรมเพือ่สร้างมาตรฐานและพัฒนา
หัวหน้างานมืออาชีพ

น.ส.อังคณา   ศิริกุล กองกลาง 4 แผ่นดิน 70,000.00

โครงกำรตำมยุทธศำสตร ์และจุดเน้นมหำวิทยำลัย ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร

ผลผลิต ผู้ส ำเรจ็กำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี

แผนงำน บูรณำกำรกำรพัฒนำพ้ืนทีร่ะดับภำค
ผลผลิต โครงกำรยกระดับผ้ำทออีสำนสู่สำกล

ผลผลิต โครงกำรพัฒนำอุตสำหกรรมเกษตรแปรรปูและอำหำรครบวงจร

ผลผลิต โครงกำรยกระดับกำรท่องเทีย่วเชิงประเพณวีัฒนธรรม

แผนงำน บูรณำกำรวิจัยและนวัตกรรม
ผลผลิต โครงกำรกำรวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือกำรพัฒนำสังคมและสิ่งแวดล้อม

แผนงำน บูรณำกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรยีนรู้ให้มีคุณภำพเท่ำเทียมและทัว่ถึง
ผลผลิต โครงกำรยกระดับกำรจัดกำรเรยีนกำรสอนในสถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำนทุกสังกัดด้วยสะเต็มศึกษำและสตีมศึกษำ

แผนงำน บุคลำกรภำครฐั
ผลผลิต รำยกำรบุคลำกรภำครฐั

แผนงำน พ้ืนฐำนด้ำนกำรพัฒนำและเสรมิสรำ้งศักยภำพคน
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4 62A55108กกง02W03 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรสายสนับสนุน

น.ส.อังคณา   ศิริกุล กองกลาง 4 แผ่นดิน 80,000.00

5 62A55108กกง03W01 โครงการบริหารจดัการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ปรีชา   ธรรมวินทร กองกลาง 4 แผ่นดิน 1,761,625.00

6 62A55108กกง03W02 โครงการบริหารจดัการด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (ค่าสาธารณูปโภค)

นางมาลัยวัลย์   อินค าน้อย กองกลาง 4 แผ่นดิน 3,442,900.00

7 62A55108กกง05W01 โครงการอบรมหลักสูตรการบริหารความเส่ียงในการ
ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังภาครัฐ

นางอุดมพร   บุตรสุวรรณ์ กองกลาง 4 แผ่นดิน 72,700.00

8 62A55108กกง05W02 โครงการจา้งเหมาท าความสะอาดอาคารเรียน นางอุดมพร   บุตรสุวรรณ์ กองกลาง 4 แผ่นดิน 4,500,000.00
9 62A55107กกง05W01 โครงการค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้างของมหาวิทยาลัยราช

ภัฏสกลนคร ประจ าปี 2562
นางอุดมพร   บุตรสุวรรณ์ กองกลาง 4 15 แผ่นดิน 150,038,500.00

10 62A55107กกง05W02 โครงการจดัซ้ือรายการครุภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสกลนคร ประจ าปี 2562

นางอุดมพร   บุตรสุวรรณ์ กองกลาง 4 แผ่นดิน 25,031,300.00

11 62A55108กกง07W01 โครงการเตรียมความพร้อมและการป้องกันการเกิด
อุบัติภัยภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

น.ส.อรชุดา   พาระแพง กองกลาง 4 14 แผ่นดิน 82,400.00

12 62A55108กกง09W01 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจดัท าแผนบริหาร
ความเส่ียงและการจดัวางระบบควบคุมภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

นายพงศกร   หาแก้ว กองกลาง 4 แผ่นดิน 36,000.00

13 62A55108กนผ03W01 โครงการการจดัท างบประมาณรายจา่ยประจ าปี การ
เข้าร่วมประชุม การจดัท าเอกสารประกอบการจดัท า
ค าขอต้ังงบประมาณและเข้าร่วมช้ีแจงงบประมาณ
รายจา่ย ประจ าปี 2563

นางอมรรัตน์   ตุ่นกล่ิน กองนโยบายและแผน 4 แผ่นดิน 320,000.00

14 62A55108กนผ04W01 โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564 และจดัท า
แผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

น.ส.อรอนงค์   ชูเดชวัฒนา กองนโยบายและแผน 4 แผ่นดิน 48,000.00

15 62A55108กนผ04W02 โครงการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & 
Transparency Assessment : ITA) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562

น.ส.อรอนงค์   ชูเดชวัฒนา กองนโยบายและแผน 4 แผ่นดิน 82,000.00

16 62A55108กนผ05W01 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้พืน้ฐานด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษา

น.ส.จนัทร์ฉาย   อินธิแสน กองนโยบายและแผน 2 แผ่นดิน 150,000.00

17 62A55108กนผ05W02 โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้การประกันคุณภาพ
การศึกษาของหลักสูตรและหน่วยงานภายใน

น.ส.ศิริพร   ชาวชายโขง กองนโยบายและแผน 2 แผ่นดิน 150,000.00

18 62A55108กนผ05W03 โครงการบริหารจดัการส านักงาน น.ส.จนัทร์ฉาย   อินธิแสน กองนโยบายและแผน 4 แผ่นดิน 130,000.00
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19 62A55108กนผ05W04 โครงการจดัท าคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน

น.ส.ศุภนาฏ   บุญชัยศรี กองนโยบายและแผน 2 แผ่นดิน 50,000.00

20 62A55108กนผ05W05 โครงการอบรมการใช้ระบบฐานข้อมูลด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา

น.ส.ศุภนาฏ   บุญชัยศรี กองนโยบายและแผน 2 แผ่นดิน 48,000.00

21 62A55108กนผ05W06 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา

น.ส.จนัทร์ฉาย   อินธิแสน กองนโยบายและแผน 2 แผ่นดิน 160,000.00

22 62A55108กพน01W01 โครงการบริหารจดัการกองพัฒนานักศึกษาและการ
ให้บริการกับนักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

น.ส.สุกัญญา   ลามค า กองพัฒนานักศึกษา 4 แผ่นดิน 300,000.00

23 62P55108คทก01W01 โครงการงานบริหารท่ัวไป (ส านักงานคณบดี) นางสุพัตรา   หล้าชาญ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 4 งบประมาณเงินรายได้ 1,026,640.00
24 62P55108คทก01W02 โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน

วิชาการเพือ่เพิม่ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
นางกิรอัชฌา   แถมสมดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร 4 งบประมาณเงินรายได้ 68,000.00

25 62A55107คทก01W01 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร

นายนพรัตน์   พัชณีย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 4 แผ่นดิน 163,620.00

26 62A55107คทก01W02 โครงการการจดัการความรู้คณะเทคโนโลยีการเกษตร นายนพรัตน์   พัชณีย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 4 แผ่นดิน 15,000.00

27 62A55107คทก01W03 โครงการงานบริหารท่ัวไป (ส านักงานคณบดี) นางสุพัตรา   หล้าชาญ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 4 แผ่นดิน 113,510.00
28 62A55107คทก02W01 โครงการบริการการศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ผศ.น.สพ.ธราดล   จติจกัร คณะเทคโนโลยีการเกษตร 4 แผ่นดิน 50,000.00

29 62A55107คทก02W02 โครงการอบรมศักยภาพนักศึกษาเพือ่เตรียมความ
พร้อมสู่การท างานในศตวรรษท่ี 21

นายนพรัตน์   พัชณีย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2 แผ่นดิน 25,000.00

30 62P55107คทก02W01 โครงการกิจกรรมบ่มเพราะทายาทเกษตรกรผู้ท่ีได้รับ
ทุนราชภัฎเพือ่ทายาทเกษตรกร

ผศ.น.สพ.ธราดล   จติจกัร คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2 5 งบประมาณเงินรายได้ 10,000.00

31 62P55108คทก02W01 โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ปีการศึกษา
 2562

ผศ.น.สพ.ธราดล   จติจกัร คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2 งบประมาณเงินรายได้ 60,000.00

32 62A55107คทก03W01 โครงการสนับสนุนการจดัการเรียนการสอน
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

นางศศิธร   มีชัยตระกูล คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2 แผ่นดิน 31,720.00

33 62P55108คทก12W01 โครงการส่งเสริมกิจการนักศึกษาคระ
เทคโนโลยีการเกษตร

น.สพ.จกัรพรรด์ิ   ประชาชิต คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2 งบประมาณเงินรายได้ 60,000.00

34 62A55107คทก13W01 โครงการสนับสนุนการจดัการเรียนการสอนสาขาวิชา
พืชศาสตร์

นายณัฐพงษ์   วงษ์มา คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2 แผ่นดิน 161,218.00

35 62A55107คทก14W01 โครงการการจดัการเรียนการสอนหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

น.สพ.จกัรพรรด์ิ   ประชาชิต คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2 แผ่นดิน 23,720.00

36 62A55107คทก14W02 โครงการการจดัการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์

รศ. ดร.หาญชัย   อัมภาผล คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2 แผ่นดิน 142,616.00
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37 62A55107คทก14W03 โครงการจดัการเรียนการสอนหลักสูตร วท.บ. (สัตว
ศาสตร์)

นายสุวิทย์   ทิพอุเทน คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2 แผ่นดิน 183,954.00

38 62A55107คทก15W01 โครงการส่งเสริมการจดัการเรียนการสอนสาขาวิชา
การประมง

นายทรงทรัพย์   อรุณกมล คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2 แผ่นดิน 97,144.00

39 62A55107คทก16W01 โครงการจดัการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีการ
อาหาร

ผศ.ฐิติรัตน์   แว่นเรืองรอง คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2 แผ่นดิน 150,883.00

40 62A55107คทก17W01 โครงการสนับสนุนการจดัการเรียนการสอนหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร

น.ส.ภรภัทร   ไชยสมบัติ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2 แผ่นดิน 126,265.00

41 62P55108คทก17W01 โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร

น.ส.ภรภัทร   ไชยสมบัติ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2 งบประมาณเงินรายได้ 96,960.00

42 62P55108คทอ01W01 โครงการเสริมสร้างความร่วมมือทางเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

ผศ.ภวัต   มิสดีย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 งบประมาณเงินรายได้ 127,400.00

43 62A55107คทอ01W01 โครงการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาย
สนับสนุนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

นายวุฒินันต์   ประทุม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 14 แผ่นดิน 15,000.00

44 62A55107คทอ01W02 โครงการบริหารจดัการหน่วยงานคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

นายวุฒินันต์   ประทุม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 แผ่นดิน 74,250.00

45 62A55107คทอ01W03 โครงการสนับสนุนการจดักิจกรรมการเรียนการสอน นายภาณุวัฒน์   วงค์แสงน้อย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 แผ่นดิน 202,350.00

46 62A55107คทอ01W04 โครงการหลักสูตรระยะส้ันเพือ่พัฒนาท้องถิ่นคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผศ. ดร.ไวรุจน์   อิ่มโพ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 2 แผ่นดิน 30,000.00

47 62A55107คทอ01W05 โครงการประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผศ. ดร.ไวรุจน์   อิ่มโพ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 แผ่นดิน 40,000.00

48 62P55107คทอ01W01 โครงการสนับสนุนการจดักิจกรรมการเรียนการสอน นายภาณุวัฒน์   วงค์แสงน้อย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 งบประมาณเงินรายได้ 409,700.00

49 62P55107คทอ01W02 โครงการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผศ. ดร.ไวรุจน์   อิ่มโพ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 งบประมาณเงินรายได้ 40,000.00

50 62P55107คทอ01W03 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
และสหกิจศึกษา

ผศ. ดร.ไวรุจน์   อิ่มโพ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 3 งบประมาณเงินรายได้ 10,000.00

51 62P55107คทอ01W04 โครงการการจดัการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน
และสหกิจศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผศ. ดร.ไวรุจน์   อิ่มโพ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 3 งบประมาณเงินรายได้ 100,000.00

52 62P55107คทอ02W01 โครงการบริการวิชาการทางด้านเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและวิศวกรรม

นายชัยยศ   ลักษณะวิลัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3 งบประมาณเงินรายได้ 60,000.00
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53 62P55107คทอ02W02 โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ของหลักสูตร
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพือ่พัฒนาท้องถิ่น

นางกันยมาศ   สงวนศักด์ิ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3 งบประมาณเงินรายได้ 120,000.00

54 62A55107คทอ02W01 โครงการสนับสนุนการน าเสนอบทความส าหรับ
บุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

นายวุฒินันต์   ประทุม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 แผ่นดิน 50,000.00

55 62A55107คทอ02W02 โครงการสนับสนุนการแข่งขันทักษะวิชาชีพนักศึกษา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

นายวุฒินันต์   ประทุม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 แผ่นดิน 50,000.00

56 62P55108คทอ02W01 โครงการนวัตกรรมกับท้องถิ่นสู่การพัฒนาแบบย่ังยืน นายวุฒินันต์   ประทุม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3 งบประมาณเงินรายได้ 50,000.00

57 62A55107คทอ12W01 โครงการจติอาสาพัฒนาความสามารถด้านสังคม Soft
 Skill

นายรณยุทธ   นนท์พละ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 6 แผ่นดิน 30,000.00

58 62A55107คทอ12W02 โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันทาบูชาพระคุณครู นายรณยุทธ   นนท์พละ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 แผ่นดิน 30,000.00

59 62A55107คทอ12W03 โครงการพัฒนาศักยภาพศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

นายรณยุทธ   นนท์พละ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 แผ่นดิน 10,000.00

60 62P55107คทอ12W01 โครงการงานกิจการและสโมสรนักศึกษา คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

นายรณยุทธ   นนท์พละ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 งบประมาณเงินรายได้ 60,000.00

61 62P55107คทอ13W01 โครงการจดักิจกรรมการเรียนการสอนหลักสูตร
เทคโนโลยีก่อสร้างและเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม

นางกัญญาภัค   จอดนอก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 งบประมาณเงินรายได้ 128,000.00

62 62A55107คทอ13W01 โครงการจดักิจกรรมการเรียนการสอนหลักสูตร
เทคโนโลยีก่อสร้างและเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม

นางกัญญาภัค   จอดนอก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 แผ่นดิน 216,600.00

63 62A55107คทอ14W01 โครงการจดัการการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี สาขาวิชาเคร่ืองกลและอุตสาหการ

นายสุวิพงษ์   เหมะธุลิน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 แผ่นดิน 411,500.00

64 62P55107คทอ14W01 โครงการจดัการการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี สาขาวิชาเคร่ืองกลและอุตสาหการ

นายสุวิพงษ์   เหมะธุลิน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 งบประมาณเงินรายได้ 155,800.00

65 62P55107คทอ15W01 โครงการพัฒนาประกันคุณภาพหลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิตสาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

นายกฤษฎา   พรหมพินิจ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 งบประมาณเงินรายได้ 10,000.00

66 62P55107คทอ15W02 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชาไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์

ผศ.สราวุฒิ   บุญเกิดรัมย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 งบประมาณเงินรายได้ 100,900.00

67 62A55107คทอ15W01 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชาไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์

ผศ.สราวุฒิ   บุญเกิดรัมย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 แผ่นดิน 140,500.00

68 62A55107คทอ15W02 โครงการศึกษาดูงานสาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ นายทรงศักด์ิ   อินทรสิทธ์ิ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 6 แผ่นดิน 30,000.00

69 62A55107คทอ15W03 โครงการการเตรียมความพร้อมบัณฑิตสู่ตลาดแรงงาน ผศ.สราวุฒิ   บุญเกิดรัมย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 แผ่นดิน 15,000.00

70 62A55107คทอ15W04 โครงการการน าเสนอผลงานวิจยัและบทความวิชาการ
ในระดับชาติ

ผศ.สราวุฒิ   บุญเกิดรัมย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3 แผ่นดิน 50,000.00
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71 62A55107คทอ15W05 โครงการอบรมศักยภาพนักศึกษาเพือ่เตรียมความ
พร้อมสู่การท างานในศตวรรษท่ี 21

นายจลุศักด์ิ   โยลัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 แผ่นดิน 10,000.00

72 62A55107คทอ16W01 โครงการการจดักิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชา
อุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี

ผศ. ดร.ฟุง้ศรี   ภักดีสุวรรณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 แผ่นดิน 28,700.00

73 62P55107คทอ16W01 โครงการการจดักิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชา
อุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี

ผศ. ดร.ฟุง้ศรี   ภักดีสุวรรณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 งบประมาณเงินรายได้ 37,400.00

74 62P55107คทอ16W02 โครงการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์
และเทคโนโลยี

ผศ. ดร.ฟุง้ศรี   ภักดีสุวรรณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 งบประมาณเงินรายได้ 20,000.00

75 62P55107คทอ16W03 โครงการค่ายอาสาเพือ่พัฒนาโรงเรียนและชุมชน
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี

ผศ. ดร.ฟุง้ศรี   ภักดีสุวรรณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 6 งบประมาณเงินรายได้ 20,000.00

76 62P55107คทอ16W04 โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา และหลัง
ส าเร็จการศึกษา สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และ
เทคโนโลยี

ผศ. ดร.ฟุง้ศรี   ภักดีสุวรรณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 งบประมาณเงินรายได้ 15,000.00

77 62P55107คบว12W01 โครงการบริหารและจดัการเรียนการสอน สาขาวิชา
ฟิสิกส์ (ป.โท)

รศ. ดร.ทศวรรษ   สีตะวัน บัณฑิตวิทยาลัย 2 งบประมาณเงินรายได้ 90,480.00

78 62P55107คบว12W02 โครงการอุดหนุนนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนท่ี 1/2562 
สาขาวิชาฟิสิกส์ (ป.โท)

รศ. ดร.ทศวรรษ   สีตะวัน บัณฑิตวิทยาลัย 2 งบประมาณเงินรายได้ 101,500.00

79 62P55107คบว20W01 โครงการบริหารและจดัการเรียนการสอน สาขาวิชา
ฟิสิกส์ (ป.เอก)

รศ. ดร.ทศวรรษ   สีตะวัน บัณฑิตวิทยาลัย 2 งบประมาณเงินรายได้ 164,720.00

80 62P55107คบว20W02 โครงการอุดหนุนนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนท่ี 1/2562 
สาขาวิชาฟิสิกส์ (ป.เอก)

รศ. ดร.ทศวรรษ   สีตะวัน บัณฑิตวิทยาลัย 2 งบประมาณเงินรายได้ 213,150.00

81 62P55107คบว22W01 โครงการการจดักิจกรรมการเรียนและส่งเสริม
ศักยภาพของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา
เทคโนโลยีและการจดัการสารสนเทศดิจทัิล

ผศ. ดร.สมบูรณ์   ชาวชายโขง บัณฑิตวิทยาลัย 2 งบประมาณเงินรายได้ 109,910.00

82 62P55107คบว22W02 โครงการอุดหนุนนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนท่ี 1/2562 
สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจดัการสารสนเทศดิจทัิล

ผศ. ดร.สมบูรณ์   ชาวชายโขง บัณฑิตวิทยาลัย 2 งบประมาณเงินรายได้ 150,220.00

83 62P55107ควท01W01 โครงการสนับสนุนค่าสาธารณูปโภคส าหรับ
ประสานงานเครือข่าย

น.ส.นภาพร   บุญเรือง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 งบประมาณเงินรายได้ 50,000.00

84 62P55107ควท01W02 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

น.ส.นภาพร   บุญเรือง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 งบประมาณเงินรายได้ 60,000.00

85 62P55107ควท01W03 โครงการปรับปรุงคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางนันทกา   ลุนราช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 งบประมาณเงินรายได้ 125,642.00
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86 62P55107ควท01W04 โครงการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ และบุลา
กรประจ าปีการศึกษา พ.ศ.2562

นางนันทกา   ลุนราช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 งบประมาณเงินรายได้ 120,000.00

87 62P55107ควท01W05 โครงการจา้งบุคลากรเพือ่สนับสนุนการจดัการเรียน
การสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

น.ส.นภาพร   บุญเรือง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 งบประมาณเงินรายได้ 505,440.00

88 62P55107ควท01W06 โครงการสนับสนุนการจดัการเรียนการสอนด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางนันทกา   ลุนราช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 งบประมาณเงินรายได้ 186,800.00

89 62A55107ควท01W01 โครงการสนับสนุนการจดัการเรียนการสอนด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางนันทกา   ลุนราช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 แผ่นดิน 100,000.00

90 62A55107ควท01W02 โครงการบริหารจดัการคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

นางนันทกา   ลุนราช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 แผ่นดิน 216,450.00

91 62A55107ควท01W03 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพือ่เพิม่
ประสิทธิภาพในการจดัการความรู้ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

น.ส.นภาพร   บุญเรือง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 แผ่นดิน 50,000.00

92 62A55107ควท01W04 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

น.ส.นภาพร   บุญเรือง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 แผ่นดิน 40,000.00

93 62A55107ควท02W01 โครงการพัฒนาห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

นางจรัิชยา   บุญตาท้าว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 แผ่นดิน 10,000.00

94 62A55107ควท02W02 โครงการอบรมเทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการ
และบทความวิจยั

นางกฐิน   จนัทร์ทิบุตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 แผ่นดิน 30,000.00

95 62A55107ควท02W03 โครงการบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแก่ชุมชนและท้องถิ่น

นางจรัิชยา   บุญตาท้าว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 แผ่นดิน 60,000.00

96 62A55107ควท02W04 โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี 2562 นางกฐิน   จนัทร์ทิบุตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 แผ่นดิน 280,000.00

97 62P55107ควท02W01 โครงการแนะแนวการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

นางกฐิน   จนัทร์ทิบุตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 งบประมาณเงินรายได้ 30,000.00

98 62P55107ควท02W02 โครงการสนับสนุนการด าเนินการวิจยัหรืองาน
สร้างสรรค์และเผยแพร่ผลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์

นางกฐิน   จนัทร์ทิบุตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 งบประมาณเงินรายได้ 80,000.00

99 62P55107ควท03W01 โครงการพัฒนาการจดัการเรียนการสอนและการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์

รศ. ดร.วิลาวรรณ์   ค าหาญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 งบประมาณเงินรายได้ 69,015.00

100 62P55107ควท03W02 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการมีงานท าตามสาย
อาชีพทางด้านฟิสิกส์

นางวิชชุดา   ภาโสม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 งบประมาณเงินรายได้ 25,000.00
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101 62P55107ควท03W03 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาของหลักสูตร วทบ. ฟิสิกส์

นางวิชชุดา   ภาโสม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 งบประมาณเงินรายได้ 32,960.00

102 62P55107ควท03W04 โครงการเตรียมความพร้อมและส่งเสริมพัฒนาทักษะ
ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์

นายโชคชัย   คหัฎฐา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 งบประมาณเงินรายได้ 20,000.00

103 62A55107ควท03W01 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาของหลักสูตรและบริหารจดัการงาน
ในส านักงาน สาขาวิชาฟิสิกส์ (ป.โท/ป.เอก)

รศ. ดร.ทศวรรษ   สีตะวัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 แผ่นดิน 35,100.00

104 62A55107ควท03W02 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศสาขาฟิสิกส์ด้วย
นวัตกรรมฟิสิกส์เชิงเกษตรอินทรีย์สู่ชุมชนท้องถิ่น

นายเชิดตระกูล   หอมจ าปา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 แผ่นดิน 150,000.00

105 62A55107ควท03W03 โครงการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาแบบบูรณาการ
กับแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน

รศ. ดร.วิลาวรรณ์   ค าหาญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 แผ่นดิน 60,000.00

106 62A55107ควท03W04 โครงการพัฒนาบุคลากรและสนับสนุนการจดัการ
เรียนการสอนสาขาวิชาฟิสิกส์

รศ. ดร.วิลาวรรณ์   ค าหาญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 14 แผ่นดิน 80,100.00

107 62A55107ควท04W01 โครงการการประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตรวท.บ. 
เคมี ปีการศึกษา 2562

ผศ.สุดกมล   ลาโสภา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 แผ่นดิน 20,000.00

108 62A55107ควท04W02 โครงการทุนสนับสนุนการวิจยันักศึกษาสาขาวิชาเคมี ดร.วุฒิชัย   รสชาติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 แผ่นดิน 10,000.00

109 62A55107ควท04W03 โครงการสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชา
เคมี

ผศ.นิยม   ชลิตะนาวิน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 แผ่นดิน 114,200.00

110 62P55107ควท04W01 โครงการจดัหาและเพิม่ประสิทธิภาพทรัพยากร
สนับสนุนการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาสาขาวิชา
เคมี

ผศ.นิยม   ชลิตะนาวิน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 งบประมาณเงินรายได้ 53,260.00

111 62P55107ควท04W02 โครงการศึกษาดูงานด้านเคมี ดร.วิชญ์พล   โถสายค า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 6 งบประมาณเงินรายได้ 6,000.00
112 62P55107ควท04W03 โครงการเคมีวิชาการ ดร.จนิดา   จนัดาเรือง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 งบประมาณเงินรายได้ 5,000.00
113 62P55107ควท04W04 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเป่าแก้วเบือ้งต้น คร้ัง

ท่ี 34
ผศ.นิยม   ชลิตะนาวิน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 งบประมาณเงินรายได้ 1,000.00

114 62P55107ควท04W05 โครงการพัฒนานักเคมีสู่อาเซียนในศตวรรษท่ี 21 นายศุภกร   อาจหาญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 งบประมาณเงินรายได้ 6,935.00
115 62P55107ควท04W06 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา น.ส.ทิติยา   ศรีภักดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 งบประมาณเงินรายได้ 15,000.00
116 62P55107ควท04W07 โครงการพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาเคมี น.ส.ทิติยา   ศรีภักดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 งบประมาณเงินรายได้ 33,000.00
117 62P55107ควท04W08 โครงการส่งเสริมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี
นางสุมนา   ถวิล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 งบประมาณเงินรายได้ 3,000.00

118 62P55107ควท05W01 โครงการพัฒนานักศึกษาและจดัการเรียนการสอน
สาขาวิชาชีววิทยา

น.ส.จริาภรณ์   สุมังคะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 งบประมาณเงินรายได้ 236,970.00
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119 62A55107ควท05W01 โครงการพัฒนานักศึกษาและจดัการเรียนการสอน
สาขาวิชาชีววิทยา

น.ส.จริาภรณ์   สุมังคะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 แผ่นดิน 303,900.00

120 62A55107ควท06W01 โครงการสนับสนุนการจดักิจกรรมการเรียนการสอน
และการบริการวิชาการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ส่ิงแวดล้อม

ดร.วิจติรา   สุจริต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 แผ่นดิน 170,700.00

121 62P55107ควท06W01 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ดร.ภัทรลภา   ฐานวิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 งบประมาณเงินรายได้ 10,000.00
122 62P55107ควท06W02 โครงการการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิและการประกันคุณภาพการศึกษา
ดร.ณัฐพร   จริะวัฒนาสมกุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 งบประมาณเงินรายได้ 25,000.00

123 62P55107ควท06W03 โครงการสนับสนุนการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

ดร.ประวิทย์   อ่วงอารีย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 งบประมาณเงินรายได้ 19,850.00

124 62P55107ควท06W04 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและนิเทศก์การฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์
ส่ิงแวดล้อม

นายทรงพล   ประโยชน์มี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 งบประมาณเงินรายได้ 50,000.00

125 62P55107ควท07W01 โครงการพัฒนาและบริหารหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

ผศ.ศรีจนัทร์   ทานะขันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 งบประมาณเงินรายได้ 20,000.00

126 62P55107ควท07W02 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชา
คณิตศาสตร์และสถิติ

ผศ. ดร.สุพรรณี   สมพงษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 งบประมาณเงินรายได้ 23,995.00

127 62P55107ควท07W03 โครงการพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ผศ. ดร.สุพรรณี   สมพงษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 งบประมาณเงินรายได้ 42,000.00

128 62P55107ควท07W04 โครงการศึกษาดูงานนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์
และสถิติ

น.ส.สมจติร   บุญเทียม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 6 งบประมาณเงินรายได้ 30,000.00

129 62A55107ควท07W01 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชา
คณิตศาสตร์และสถิติ

ผศ. ดร.สุพรรณี   สมพงษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 แผ่นดิน 92,900.00

130 62A55107ควท07W02 โครงการพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ผศ. ดร.สุพรรณี   สมพงษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 14 แผ่นดิน 30,000.00

131 62A55107ควท07W03 โครงการพัฒนาศักยภาพและการเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษาสาขาวิชา
คณิตศาสตร์และสถิติ

น.ส.สมจติร   บุญเทียม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 แผ่นดิน 30,000.00

132 62A55107ควท07W04 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชา
คณิตศาสตร์และสถิติ

ว่าท่ีร้อยตรีพงษ์พันธ์   มุขวะชิ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 แผ่นดิน 30,000.00

133 62A55107ควท07W05 โครงการ แนะแนวการศึกษาต่อสาขาวิชาคณิตศาสตร์
และสถิติ

ว่าท่ีร้อยตรีพงษ์พันธ์   มุขวะชิ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 แผ่นดิน 10,000.00

134 62A55107ควท08W01 โครงการสนับสนุนการจดัการเรียนการสอนด้าน
วิทยาศาสตร์ (การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

น.ส.ปิยวรรณ   โถปาสอน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 แผ่นดิน 90,000.00
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135 62A55107ควท08W02 โครงการอบรมสัมมนา เพือ่พัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ดร.สุขสถิต   มีสถิตย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 แผ่นดิน 150,000.00

136 62A55107ควท08W03 โครงการศึกษาดูงานเพือ่พัฒนาศักยภาพของนักศึกษา
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

นายชายแดน   ม่ิงเมือง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 6 แผ่นดิน 117,800.00

137 62A55107ควท08W04 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพือ่เพิม่
ประสิทธิภาพด้านคอมพิวเตอร์

นายสุรสิทธ์ิ   อุ้ยปัดฌาวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 แผ่นดิน 130,000.00

138 62A55107ควท08W05 โครงการเตรียมความพร้อมสอบโครงงานนักศึกษา น.ส.นิภาพร   ชนะมาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 แผ่นดิน 20,000.00

139 62A55107ควท08W06 โครงการอบรมสัมมนาเพือ่พัฒนาศักยภาพของ
นักศึกษาพิการบกพร่องทางการได้ยิน

ผศ.พิเชนทร์   จนัทร์ปุม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 แผ่นดิน 116,100.00

140 62P55107ควท08W01 โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นักศึกษาและบัณฑิต

นายชัยนันท์   สมพงษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 งบประมาณเงินรายได้ 70,000.00

141 62P55107ควท08W02 โครงการบริหารจดัการทรัพยากรและการด าเนินงาน
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เพือ่สนับสนุนการเรียนการสอน

ดร.สุขสถิต   มีสถิตย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 งบประมาณเงินรายได้ 228,925.00

142 62P55107ควท08W03 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา

น.ส.อรอุมา   น้อยเหลือง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 งบประมาณเงินรายได้ 30,000.00

143 62P55107ควท08W04 โครงการส่งเสริมงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ น.ส.อรอุมา   น้อยเหลือง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 งบประมาณเงินรายได้ 20,000.00
144 62P55107ควท08W05 โครงการแนะแนวการศึกษาต่อสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ น.ส.นิภาพร   ชนะมาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 งบประมาณเงินรายได้ 20,000.00

145 62P55107ควท08W06 โครงการศึกษาดูงาน อบรมสัมมนาเพือ่พัฒนา
ศักยภาพของนักศึกษาพิการบกพร่องทางการได้ยิน

ผศ.พิเชนทร์   จนัทร์ปุม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 6 งบประมาณเงินรายได้ 47,630.00

146 62P55107ควท10W01 โครงการพัฒนาทักษะการแพทย์แผนไทยและการดูแล
สุขภาพทางเลือกนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์

น.ส.จรินทร์ทิพย์   ชมชายผล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 งบประมาณเงินรายได้ 48,000.00

147 62P55107ควท10W02 โครงการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ

น.ส.ศิริพร   โพธ์ิศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 งบประมาณเงินรายได้ 94,778.00

148 62P55107ควท10W03 โครงการเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งด้าน
ระบาดวิทยาแก่นักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์

น.ส.จริาภรณ์   จ าปาจนัทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 งบประมาณเงินรายได้ 50,000.00

149 62P55107ควท10W04 โครงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาสาธารณสุข
ช้ันปีท่ี 1

นายภูวสิทธ์ิ   ภูลวรรณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 งบประมาณเงินรายได้ 15,000.00

150 62P55107ควท10W05 โครงการบริการวิชาการหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ นายภูวสิทธ์ิ   ภูลวรรณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 งบประมาณเงินรายได้ 35,000.00
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151 62P55107ควท12W01 โครงการพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมผลการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

นายณปพน   บาทชารี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 งบประมาณเงินรายได้ 100,000.00

152 62A55107ควท12W01 โครงการพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมผลการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

นายณปพน   บาทชารี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 แผ่นดิน 100,000.00

153 62A55107ควท14W01 โครงการสนับสนุนการเรียนรู้ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ

น.ส.ศิริพร   โพธ์ิศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 แผ่นดิน 152,500.00

154 62A55107ควท14W02 โครงการพัฒนางานประกันคุณภาพหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตร์

น.ส.จริาภรณ์   จ าปาจนัทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 แผ่นดิน 50,000.00

155 62A55107ควท14W03 โครงการเสริมสร้างทักษะการจดัการสุขภาพชุมชน น.ส.จริาภรณ์   จ าปาจนัทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 แผ่นดิน 60,000.00

156 62A55107ควท14W04 โครงการพัฒนาศักยภาพสารสนเทศทางสาธารณสุข น.ส.สุวัสสา   ปัน้เหน่ง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 แผ่นดิน 25,000.00

157 62A55107ควท14W05 โครงการสหกิจศึกษา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ น.ส.สุวัสสา   ปัน้เหน่ง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 3 แผ่นดิน 63,000.00
158 62A55107ควท14W06 โครงการพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์

สุขภาพสายวิชาการ
น.ส.จรินทร์ทิพย์   ชมชายผล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 แผ่นดิน 55,000.00

159 62A55107ควท14W07 โครงการเสริมทักษะวิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์ น.ส.จรินทร์ทิพย์   ชมชายผล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 แผ่นดิน 15,000.00
160 62P55107ควท14W01 โครงการเตรีมสหกิจศึกษานักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ น.ส.วิบูลย์สุข   ตาลกุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 3 งบประมาณเงินรายได้ 65,000.00

161 62P55107ควท16W01 โครงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพือ่พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ต าบลเหล่าโพนค้อ อ าเภอโคกศรี
สุพรรณ

น.ส.กนกวรรณ   วรดง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 งบประมาณเงินรายได้ 158,200.00

162 62P55107ควท16W02 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการด าเนินงานของศูนย์
วิทยาศาสตร์

นางสะใบทิพย์   เลิศศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 งบประมาณเงินรายได้ 500,000.00

163 62A55107ควท16W01 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการมัดย้อมสีครามธรรมชาติ 
เพือ่เพิม่รายได้ในครัวเรือน

น.ส.กนกวรรณ   วรดง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 8 แผ่นดิน 100,000.00

164 62A55107ควท17W01 โครงการการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ด้วย
กระบวนการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม

นายเทพกร   ลีลาแต้ม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 แผ่นดิน 100,000.00

165 62P55107ควท17W01 โครงการพัฒนาและบริหารศูนย์เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม นายเทพกร   ลีลาแต้ม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 งบประมาณเงินรายได้ 520,000.00

166 62P55108สวท01W01 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

น.ส.วริษฐา   ไวแสน ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

4 งบประมาณเงินรายได้ 227,800.00

167 62P55108สวท01W02 โครงการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

นางเจริญพร   บาทชารี ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

4 งบประมาณเงินรายได้ 3,325,081.00
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168 62P55108สวท01W03 โครงการพัฒนาระบบบริหารจดัการส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายภควัต   ชัยวินิจ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

4 15 งบประมาณเงินรายได้ 42,840.00

169 62P55108สวท01W04 โครงการจดัการความรู้และบริหารความเส่ียง น.ส.อุ่นเรือน   แสนเสน ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

4 งบประมาณเงินรายได้ 25,000.00

170 62P55108สวท01W05 โครงการสัปดาห์ห้องสมุด น.ส.ดาราวรรณ   ปัตโชติชัย ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

3 งบประมาณเงินรายได้ 90,400.00

171 62P55108สวท02W01 โครงการจดัซ้ือจดัหาทรัพยากรการเรียนรู้ นายพอเจตน์   เกษมสินธ์ุ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

2 14 งบประมาณเงินรายได้ 186,740.00

172 62P55108สวท02W02 โครงการบ ารุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติและ
ระบบห้องสมุดอัจฉริยะ RFID.

นายชาญชัย   บาลศรี ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

2 งบประมาณเงินรายได้ 387,164.00

173 62P55108สวท02W03 โครงการพัฒนาระบบจดัการคลังท้องถิ่น น.ส.ดาราวรรณ   ปัตโชติชัย ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

3 12 งบประมาณเงินรายได้ 5,000.00

174 62P55108สวท03W01 โครงการจดัหาวารสารทางวิชาการ นางสุวิดา   สุจริต ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

3 งบประมาณเงินรายได้ 50,000.00

175 62P55108สวท03W02 โครงการจดัซ้ือจดัหาหนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร น.ส.เรืองสัน   แก้วฝ่าย ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

2 งบประมาณเงินรายได้ 90,000.00

176 62P55108สวท04W01 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21

น.ส.วารุณี   เพียรพจน์ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

2 งบประมาณเงินรายได้ 24,500.00

177 62P55108สวท05W01 โครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับ
อุปกรณ์มือถือ

นายกิตติภูมิ   ค าศรี ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

4 15 งบประมาณเงินรายได้ 7,875.00

178 62P55108สวท06W01 โครงการระบบบริหารจดัการคุณภาพทราฟิคอินเทอร์
เน็ตเพือ่การเรียนการสอน

นายจยุตย์   พูลเพิม่ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

4 งบประมาณเงินรายได้ 395,900.00

179 62P55107สวท06W01 โครงการจดัหาเคร่ืองแม่ข่ายเพือ่เพิม่ประสิทธิภาพการ
ให้บริการ

นายดนุชา   บัวพินธุ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

4 14 งบประมาณเงินรายได้ 300,000.00

180 62P55108สวท07W01 โครงการการพัฒนาอุปกรณ์ Internet of Thing (IoT)
 for Smart Office ส าหรับควบคุมการใช้อุปกรณ์
ไฟฟ้าภายในอาคารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

นายคณิน   งามมานะ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

4 งบประมาณเงินรายได้ 10,000.00

181 62A55108สวพ01W01 โครงการส่งเสริมการจดัการท่ัวไปในส านักงาน
ผู้อ านวยการสถาบันวิจยัและพัฒนา

น.ส.นิพาพร   หูตาชัย สถาบันวิจยัและพัฒนา 4 แผ่นดิน 150,000.00

182 62P55108สสท01W01 โครงการประชุมสภาวิชาการ การก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ และประชุมกรรมการบริหารวิชาการ (ก.วช.)

น.ส.หฤทัย   พิกุลศรี ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 4 งบประมาณเงินรายได้ 1,200,000.00

183 62P55108สสท01W02 โครงการแนะแนวให้โอกาสทางการศึกษา ปีการศึกษา
 2562

น.ส.มยุรา   รัตนบุญศิริ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 4 งบประมาณเงินรายได้ 200,000.00
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184 62P55108สสท01W03 โครงการพัฒนาอาจารย์ยุคใหม่สู่ผู้จดัการกระบวนการ
เรียนรู้เพือ่การเปล่ียนแปลง

น.ส.น าพร   อินสิน ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 2 4 งบประมาณเงินรายได้ 300,000.00

185 62P55108สสท01W04 โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศ นายวุฒิพงษ์   พันธุมนันท์ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 4 งบประมาณเงินรายได้ 200,000.00

186 62P55108สสท01W05 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการการศึกษา นายวุฒิพงษ์   พันธุมนันท์ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 4 งบประมาณเงินรายได้ 190,500.00

187 62P55108สสท01W06 โครงการจดัท าคูมือการศึกษาและบัตรประจ าตัว
นักศึกษาใหม่

นางสมรัก   ผ่านสุวรรณ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 4 งบประมาณเงินรายได้ 240,000.00

188 62P55108สสท01W07 โครงการสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่เข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

นางสมรัก   ผ่านสุวรรณ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 4 งบประมาณเงินรายได้ 650,000.00

189 62P55108สสท01W08 โครงการเอกสารผลงานวิชาการอาจารย์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร

ดร.พจมาน   ช านาญกิจ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 2 14 งบประมาณเงินรายได้ 300,000.00

190 62P55108สสท01W09 โครงการส ารวจความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการ
จดัการเรียนการสอนของอาจารย์ในทุกรายวิชา ปี
การศึกษา 2561

นายวุฒิพงษ์   พันธุมนันท์ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 2 งบประมาณเงินรายได้ 40,000.00

191 62P55108สสท01W10 โครงการศึกษาดูงานส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน

นายยอดรัก   บัวพรม ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 4 14 งบประมาณเงินรายได้ 250,000.00

192 62P55108สสท01W11 โครงการบูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน Work 
Integrated Learning : WIL

นายยอดรัก   บัวพรม ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 2 3 งบประมาณเงินรายได้ 80,000.00

193 62P55108สสท01W12 โครงการสร้างคนให้รักงานสู่บริการท่ีเป็นเลิศ ดร.พจมาน   ช านาญกิจ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 4 14 งบประมาณเงินรายได้ 50,000.00

194 62P55108สสท01W13 โครงการการพัฒนาต าแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา 
2562

ดร.พจมาน   ช านาญกิจ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 2 16 งบประมาณเงินรายได้ 340,000.00

195 62P55108สสท01W14 โครงการส่งเสริมงานประกันคุณภาพการศึกษาของ
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

นายยอดรัก   บัวพรม ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 2 งบประมาณเงินรายได้ 20,000.00

196 62P55108สสท01W15 โครงการเงินอุดหนุนการพัฒนาหลักสูตร(วิพากษ์
หลักสูตร)

น.ส.กมลชนก   อินทรพรหมมา ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 2 งบประมาณเงินรายได้ 100,000.00

197 62P55108สสท01W16 โครงการสนับสนุนการจดัการเรียนการสอน ดร.พจมาน   ช านาญกิจ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 2 งบประมาณเงินรายได้ 830,000.00

198 62P55108สสท01W17 โครงการค่าสอนและค่าตอบแทนอาจารย์ท่ีปรึกษา ดร.พจมาน   ช านาญกิจ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 4 งบประมาณเงินรายได้ 3,000,000.00

199 62P55108สสท01W18 โครงการสนับสนุนการจดัหลักสูตรอบรมระยะส้ันเพือ่
การศึกษาตลอดชีวิต

น.ส.น าพร   อินสิน ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 2 2 งบประมาณเงินรายได้ 248,560.00

200 62A55107สสท01W01 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ดร.พจมาน   ช านาญกิจ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 2 4 แผ่นดิน 150,000.00
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201 62P55108สสท03W01 โครงการจา้งพนักงานอาจารย์ ดร.พจมาน   ช านาญกิจ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 4 งบประมาณเงินรายได้ 4,178,900.00

202 62P55108สสท03W02 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการให้บริการการศึกษา น.ส.มยุรา   รัตนบุญศิริ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 2 14 งบประมาณเงินรายได้ 300,000.00

203 62P55108สสท04W01 โครงการการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ของรายวิชาศึกษาท่ัวไปมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร

นายวุฒิพงษ์   พันธุมนันท์ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 4 งบประมาณเงินรายได้ 50,000.00

204 62P55108สสท04W02 โครงการทบทวนการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

นายวุฒิพงษ์   พันธุมนันท์ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 4 งบประมาณเงินรายได้ 55,000.00

205 62P55108สสท07W01 โครงการหลักสูตรอบรมระยะส้ันส าหรับนักศึกษา 
(Short Courses Training)

น.ส.น าพร   อินสิน ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 2 2 งบประมาณเงินรายได้ 350,000.00

206 62P55108สสท07W02 โครงการพัฒนาการเรียนรู้นักศึกษาหมวดวิชาศึกษา
ท่ัวไป

นายวิชาญ   ฤทธิธรรม ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 2 2 งบประมาณเงินรายได้ 400,000.00

207 62P55108สสท07W03 โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนวิชาศึกษาท่ัวไป นายวิชาญ   ฤทธิธรรม ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 2 4 งบประมาณเงินรายได้ 150,000.00

208 62P55108สสท07W04 โครงการสนับสนุนการบริหารงานศูนย์วิชาศึกษาท่ัวไป นายวิชาญ   ฤทธิธรรม ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 2 งบประมาณเงินรายได้ 366,100.00

209 62P55108สสท07W05 โครงการสนับสนุนจดัการเรียนการสอนวิชาศึกษา
ท่ัวไป ภาคปกติ,ภาค กศ.ป.

นายวิชาญ   ฤทธิธรรม ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 2 งบประมาณเงินรายได้ 1,382,200.00

1 62A55209กกง01W01 โครงการค่าใช้จา่ยในการประกันคุณภาพการศึกษา ผศ.ปรีชา   ธรรมวินทร กองกลาง 2 แผ่นดิน 222,000.00

2 62P55210กกง01W01 โครงการเกษียณอายุราชการ น.ส.ณัฐพิมล   วัชรกุล กองกลาง 4 งบประมาณเงินรายได้ 228,000.00
3 62P55210กกง01W02 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา กองกลาง 

ส านักงานอธิการบดี
น.ส.ณัฐพิมล   วัชรกุล กองกลาง 2 งบประมาณเงินรายได้ 10,000.00

4 62P55210กกง01W03 โครงการประชุมของส านักงานอธิการบดี น.ส.ณัฐพิมล   วัชรกุล กองกลาง 4 งบประมาณเงินรายได้ 1,567,750.00
5 62P55210กกง01W04 โครงการประชุมก่อนเปิด-ปิด ภาคเรียนท่ี 2/2561 

และ ภาคเรียนท่ี 1/2562
น.ส.ณัฐพิมล   วัชรกุล กองกลาง 4 งบประมาณเงินรายได้ 150,000.00

6 62P55210กกง01W05 โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร

น.ส.ณัฐพิมล   วัชรกุล กองกลาง 4 งบประมาณเงินรายได้ 149,340.00

ผลผลิต ผู้ส ำเรจ็กำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์
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7 62P55210กกง01W06 โครงการการด าเนินการสรรหา (นายกสภา
มหาวิทยาลัย/กรรมการสภามหาวิทยาลัย/กรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร/คณะกรรมการประจ า
ส านักงานอธิการบดี)และการด าเนินการประชุม 
(คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
งานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร/คณะกรรมการ
ประจ าส านักงานอธิการบดี)

น.ส.ณัฐพิมล   วัชรกุล กองกลาง 4 งบประมาณเงินรายได้ 119,120.00

8 62P55210กกง01W07 โครงการพัฒนาระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ e 
Document

น.ส.ณัฐพิมล   วัชรกุล กองกลาง 4 15 งบประมาณเงินรายได้ 15,000.00

9 62P55210กกง01W08 โครงการจดัท าแผนยุทธศาสตร์ กองกลาง ส านักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

น.ส.ณัฐพิมล   วัชรกุล กองกลาง 4 งบประมาณเงินรายได้ 15,000.00

10 62P55210กกง01W09 โครงการศึกษาดูงานเพือ่เพิม่พูนวิสัยทัศน์
ประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรกองกลาง
ส านักงานอธิการบดี

น.ส.พิชญาดา   ธานี กองกลาง 4 14 งบประมาณเงินรายได้ 395,460.00

11 62P55210กกง01W10 โครงการจดัท าแผนส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร

น.ส.ชนกญาดา   โคตรสาลี กองกลาง 4 งบประมาณเงินรายได้ 25,000.00

12 62P55210กกง01W11 โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษามีรายได้ระหว่าง
เรียน

นายวิชาญ   ฤทธิธรรม กองกลาง 2 6 งบประมาณเงินรายได้ 600,000.00

13 62A55210กกง01W01 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา กองกลาง 
ส านักงานอธิการบดี

น.ส.ณัฐพิมล   วัชรกุล กองกลาง 2 แผ่นดิน 35,000.00

14 62P55210กกง02W01 โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น สายสนับสนุนวิชาการ
 (คนดี คนเด่น ศรีราชภัฏ) คร้ังท่ี 3 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562

น.ส.รัตติกร   พรมค า กองกลาง 4 งบประมาณเงินรายได้ 14,000.00

15 62P55210กกง02W02 โครงการบริหารจดัการค่าจา้งรายวันและรายเดือน น.ส.อังคณา   ศิริกุล กองกลาง 4 งบประมาณเงินรายได้ 21,192,690.00

16 62P55210กกง02W03 โครงการน าร่องจดัท าบัตรประจ าตัวบุคลากร 
ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ 
ลูกจา้งช่ัวคราวรายเดือน

น.ส.ปนัดดา   กิติราช กองกลาง 4 งบประมาณเงินรายได้ 12,000.00

17 62P55210กกง03W01 โครงการบริหารงานมหาวิทยาลัย ประจ าปี พ.ศ. 2562 นางมาลัยวัลย์   อินค าน้อย กองกลาง 4 งบประมาณเงินรายได้ 22,512,537.00

18 62P55210กกง03W02 โครงการบริหารจดัการกองทุนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 
2562

นางมาลัยวัลย์   อินค าน้อย กองกลาง 4 งบประมาณเงินรายได้ 5,035,560.00

19 62P55210กกง03W03 โครงการบริหารจดัการรายงานการเดินทางไปราชการ
ประจ าปี พ.ศ. 2562

นางมาลัยวัลย์   อินค าน้อย กองกลาง 4 งบประมาณเงินรายได้ 900,000.00
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20 62N55210กกง03W01 โครงการเงินรายได้จากการบริการทางวิชาการและ
จากการบริหารสินทรัพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ผศ.ปรีชา   ธรรมวินทร กองกลาง 4 เงินรายได้จากการบริการทาง
วิชาการและจากการบริหาร
สินทรัพย์

9,049,776.00

21 62A55210กกง03W01 โครงการบริหารจดัการด้านสังคมศาสตร์ (ค่า
สาธารณูปโภค)

นางมาลัยวัลย์   อินค าน้อย กองกลาง 4 แผ่นดิน 3,201,700.00

22 62P55210กกง04W01 โครงการงานกิจการพิเศษ ประจ าปี 2562 นายจารุวิทย์   ลังภูลี กองกลาง 4 งบประมาณเงินรายได้ 135,820.00
23 62P55210กกง05W01 โครงการบริหารพัสดุของส านักงานอธิการบดี นางอุดมพร   บุตรสุวรรณ์ กองกลาง 4 งบประมาณเงินรายได้ 7,566,060.00
24 62P55210กกง05W02 โครงการจา้งเหมาท าความสะอาดอาคารเรียน จ านวน

 8 หลัง
นางอุดมพร   บุตรสุวรรณ์ กองกลาง 4 งบประมาณเงินรายได้ 1,172,000.00

25 62A55209กกง05W01 โครงการจดัซ้ือรายการครุภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสกลนคร ประจ าปี 2562

นางอุดมพร   บุตรสุวรรณ์ กองกลาง 4 แผ่นดิน 24,600,200.00

26 62A55209กกง05W02 โครงการค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้างของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสกลนคร ประจ าปี 2562

นางอุดมพร   บุตรสุวรรณ์ กองกลาง 4 15 แผ่นดิน 23,657,500.00

27 62A55210กกง05W01 โครงการบ ารุงรักษาลิฟต์มหาวิทยาลัย นางอุดมพร   บุตรสุวรรณ์ กองกลาง 4 แผ่นดิน 319,000.00
28 62A55210กกง05W02 โครงการบริหารพัสดุของส านักงานอธิการบดี นางอุดมพร   บุตรสุวรรณ์ กองกลาง 4 แผ่นดิน 2,819,500.00
29 62P55210กกง06W01 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
น.ส.สุทราภรณ์   ตาลกุล กองกลาง 4 17 งบประมาณเงินรายได้ 52,825.00

30 62P55209กกง06W01 โครงการผลิตส่ือส่ิงพิมพ์เพือ่การประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

น.ส.สุทราภรณ์   ตาลกุล กองกลาง 4 งบประมาณเงินรายได้ 423,900.00

31 62P55209กกง07W01 โครงการจดัการพลังงานและส่ิงแวดล้อมภายใน
มหาวิทยาลัย

นายประกายแก้ว   บุตราช กองกลาง 4 งบประมาณเงินรายได้ 400,000.00

32 62P55210กกง07W01 โครงการค่าตอบแทนคณะกรรมการควบคุมงานและ
ตรวจการจา้ง

นายปีดา   โทนสิมมา กองกลาง 4 งบประมาณเงินรายได้ 513,000.00

33 62P55210กกง07W02 โครงการส านักงานสีเขียว (Green office ) นายณัฎฐวุฑท์   กุตระแสง กองกลาง 4 15 งบประมาณเงินรายได้ 100,000.00
34 62P55210กกง09W01 โครงการการจดัท าโปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการ

ตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
น.ส.ธิดารัตน์   อุปชัย กองกลาง 4 15 งบประมาณเงินรายได้ 20,000.00

35 62P55210กกง10W01 โครงการร่วมแข่งขันกีฬาอาจารย์ และบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
คร้ังท่ี 50

ผศ.ม่ิงสกุล   โฮมวงศ์ กองกลาง 4 งบประมาณเงินรายได้ 540,000.00

36 62P55210กกง10W02 โครงการจดัเวทีเสวนาเพือ่พัฒนาศักยภาพอาจารย์ 
และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ผศ.ม่ิงสกุล   โฮมวงศ์ กองกลาง 4 งบประมาณเงินรายได้ 79,100.00

37 62P55210กกง10W03 โครงการบริหารส านักงานสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ ประจ าปี 2562

ผศ.ม่ิงสกุล   โฮมวงศ์ กองกลาง 4 งบประมาณเงินรายได้ 239,640.00
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38 62P55210กกง10W04 โครงการศึกษาดูงานและทบทวนวิสัยทัศน์สภา
คณาจารย์และข้าราชการ

ผศ.ม่ิงสกุล   โฮมวงศ์ กองกลาง 4 14 งบประมาณเงินรายได้ 120,020.00

39 62P55210กกง10W05 โครงการร่วมแข่งขันกีฬาประเพณีกีฬาจตุรมิตร คร้ังท่ี
 19

ผศ.ม่ิงสกุล   โฮมวงศ์ กองกลาง 4 งบประมาณเงินรายได้ 79,300.00

40 62P55210กกง10W06 โครงการแข่งขันกีฬาอาจารย์ บุคลากร และงานวันขึ้น
ปีใหม่ ปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ผศ.ม่ิงสกุล   โฮมวงศ์ กองกลาง 4 งบประมาณเงินรายได้ 38,500.00

41 62F55210กกง12W01 โครงการบริหารงานภูพานเพลซ นายจารุวิทย์   ลังภูลี กองกลาง 4 บ.กศ. (ภูพานเพลซ) 5,000,000.00
42 62P55210กกง15W01 โครงการการเฝ้าระวังโรคติดต่อในมหาวิทยาลัยราช

ภัฏสกลนคร งานอนามัยและสุขาภิบาล
น.ส.วิบูลย์สุข   ตาลกุล กองกลาง 4 งบประมาณเงินรายได้ 46,000.00

43 62P55210กกง15W02 โครงการ Talk about sex : เปิดพืน้ท่ีวัยใสเข้าใจเร่ือง
เพศ

น.ส.วิบูลย์สุข   ตาลกุล กองกลาง 2 6 งบประมาณเงินรายได้ 55,400.00

44 62P55210กกง15W03 โครงการ Health and happiness organization ( 
ตรวจสุขภาพบุคลากรประจ าปีพ.ศ. 2562 ) งาน
อนามัยและสุขาภิบาล

น.ส.วิบูลย์สุข   ตาลกุล กองกลาง 4 งบประมาณเงินรายได้ 110,000.00

45 62P55210กกง15W04 โครงการสร้างเสริมสุขภาพ งานอนามัยและสุขาภิบาล น.ส.วิบูลย์สุข   ตาลกุล กองกลาง 4 งบประมาณเงินรายได้ 70,000.00

46 62P55210กกง15W05 โครงการบริหารงานอนามัยและสุขาภิบาล น.ส.วิบูลย์สุข   ตาลกุล กองกลาง 4 งบประมาณเงินรายได้ 110,000.00
47 62P55210กกง15W06 โครงการการดูแลสุขภาพบุคลากร งานอนามัยและ

สุขาภิบาล
น.ส.วิบูลย์สุข   ตาลกุล กองกลาง 4 งบประมาณเงินรายได้ 87,000.00

48 62P55210กกง21W01 โครงการบริหารรถถยนต์มหาวิทยาลัย นายสงวน   พรหมพิภักด์ิ กองกลาง 4 งบประมาณเงินรายได้ 1,400,000.00
49 62P55210กนผ01W01 โครงการพัฒนาศักยภาพตามสมรรถนะบุคลากรกอง

นโยบายและแผน
น.ส.อัญชลี   มุลเมืองแสน กองนโยบายและแผน 4 14 งบประมาณเงินรายได้ 50,000.00

50 62P55210กนผ01W02 โครงการบริหารส านักงานกองนโยบายและแผน นายปรีชา   ศรีวิไล กองนโยบายและแผน 4 งบประมาณเงินรายได้ 498,800.00
51 62P55210กนผ02W01 โครงการจดัท าค่าใช้จา่ยต่อหน่วยผลผลิตของหลักสูตร

 กรมบัญชีกลาง และจดัท าแผนเพิม่ประสิทธิภาพการ
ด าเนินงาน

น.ส.ชัญญานุชพสิษฐ์   ประชาริโก กองนโยบายและแผน 4 งบประมาณเงินรายได้ 34,750.00

52 62P55210กนผ02W02 โครงการจดัท ารายงานประจ าปี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

นางเกกิลา   แสงบัวท้าว กองนโยบายและแผน 4 งบประมาณเงินรายได้ 90,000.00

53 62P55210กนผ02W03 โครงการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้อาคารสถานท่ี นางเกกิลา   แสงบัวท้าว กองนโยบายและแผน 4 งบประมาณเงินรายได้ 5,000.00

54 62P55210กนผ02W04 โครงการวิเคราะห์นักศึกษาเต็มเวลา ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 และปีการศึกษา 2561

นางเกกิลา   แสงบัวท้าว กองนโยบายและแผน 4 งบประมาณเงินรายได้ 10,000.00

55 62P55210กนผ02W05 โครงการจดัท าสารสนเทศ ประจ าปีการศึกษา 2562 น.ส.ประภาพร   ค าโสมศรี กองนโยบายและแผน 4 งบประมาณเงินรายได้ 42,000.00
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56 62P55210กนผ03W01 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศกองนโยบายและแผน นายภานุวัฒิ   ศักด์ิดา กองนโยบายและแผน 4 15 งบประมาณเงินรายได้ 30,000.00

57 62P55210กนผ03W02 โครงการค่าใช้จา่ยจดัท าเอกสารค าขอต้ังงบประมาณ
รายจา่ยจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ราชภัฏ
สกลนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

นางอมรรัตน์   ตุ่นกล่ิน กองนโยบายและแผน 4 งบประมาณเงินรายได้ 108,280.00

58 62P55210กนผ03W03 โครงการประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณ
และการเงิน

นางอมรรัตน์   ตุ่นกล่ิน กองนโยบายและแผน 4 งบประมาณเงินรายได้ 40,500.00

59 62P55210กนผ04W01 โครงการจดันิทรรศการแสดงผลงานการจดัการความรู้
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561

น.ส.อรอนงค์   ชูเดชวัฒนา กองนโยบายและแผน 4 งบประมาณเงินรายได้ 85,500.00

60 62P55210กนผ04W02 โครงการจดัท าแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรและ
แผนการจดัการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

น.ส.อรอนงค์   ชูเดชวัฒนา กองนโยบายและแผน 4 งบประมาณเงินรายได้ 84,100.00

62 62P55210กนผ04W04 โครงการสนับสนุนการด าเนินการตามภารกิจจงัหวัด
และกลุ่มจงัหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2

น.ส.ศิวารัตน์   ตรีทศ กองนโยบายและแผน 4 งบประมาณเงินรายได้ 24,000.00

63 62P55210กนผ04W05 โครงการจดัท ากรอบต าแหน่งของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ ปี พ.ศ. 2562

น.ส.ศิวารัตน์   ตรีทศ กองนโยบายและแผน 4 งบประมาณเงินรายได้ 30,000.00

64 62P55210กนผ05W01 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
มหาวิทยาลัย

น.ส.จนัทร์ฉาย   อินธิแสน กองนโยบายและแผน 2 งบประมาณเงินรายได้ 200,000.00

65 62P55210กนผ05W02 โครงการเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน

น.ส.จนัทร์ฉาย   อินธิแสน กองนโยบายและแผน 2 งบประมาณเงินรายได้ 34,000.00

66 62P55210กนผ05W03 โครงการบริหารจดัการส านักงาน น.ส.จนัทร์ฉาย   อินธิแสน กองนโยบายและแผน 4 งบประมาณเงินรายได้ 66,000.00
67 62P55210กพน01W01 โครงการบริหารจดัการกองพัฒนานักศึกษาและการ

ให้บริการกับนักศึกษา
น.ส.สุกัญญา   ลามค า กองพัฒนานักศึกษา 4 งบประมาณเงินรายได้ 1,552,450.00

68 62P55210กพน01W02 โครงการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

น.ส.สุกัญญา   ลามค า กองพัฒนานักศึกษา 4 งบประมาณเงินรายได้ 36,120.00

69 62P55210กพน01W03 โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพือ่เพิม่
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน

น.ส.สุกัญญา   ลามค า กองพัฒนานักศึกษา 4 14 งบประมาณเงินรายได้ 177,545.00

70 62P55210กพน02W01 โครงการรณรงค์ เสริมสร้างวินัยนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

นายวุฒิชัย   ไชยพร กองพัฒนานักศึกษา 4 งบประมาณเงินรายได้ 30,000.00

61 62P55210กนผ04W03 โครงการวางแผน ติดตาม และประเมินผลการ
ด าเนินงานโครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

น.ส.ศิวารัตน์   ตรีทศ กองนโยบายและแผน 4 งบประมาณเงินรายได้ 68,900.00
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71 62P55210กพน03W01 โครงการส่งเสริมพัฒนาการด าเนินกิจกรรมของ
องค์การบริหารนักศึกษาและสภานักศึกษา ภาคปกติ

นายนิรุตย์   วิชาชาติ กองพัฒนานักศึกษา 4 งบประมาณเงินรายได้ 450,000.00

72 62P55210กพน03W02 โครงการส่งเสริมพัฒนาการด าเนินกิจกรรมของ
องค์การบริหารนักศึกษาและสภานักศึกษา ภาค กศ.ป.

นายนิรุตย์   วิชาชาติ กองพัฒนานักศึกษา 4 งบประมาณเงินรายได้ 50,000.00

73 62P55210กพน03W03 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคปกติ ประจ าปี
การศึกษา พ.ศ. 2562

นายนิรุตย์   วิชาชาติ กองพัฒนานักศึกษา 4 งบประมาณเงินรายได้ 30,000.00

74 62P55210กพน03W04 โครงการราชภัฏจติอาสาเราท าความดีด้วยหัวใจ นายนิรุตย์   วิชาชาติ กองพัฒนานักศึกษา 2 6 งบประมาณเงินรายได้ 37,000.00
75 62P55210กพน03W05 โครงการพืน้ท่ีสร้างสรรค์ Show and Share 

กิจกรรมจติอาศา ชมรมในสังกัดองค์การบริก
นายนิรุตย์   วิชาชาติ กองพัฒนานักศึกษา 2 6 งบประมาณเงินรายได้ 31,000.00

76 62P55210กพน03W06 โครงการพืน้ท่ีสร้างสรรค์ : เพือ่การพัฒนานักศึกษาให้
เป็นคนดี มีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21

นายชัยมงคล   โชติวัฒนตระกูล กองพัฒนานักศึกษา 2 6 งบประมาณเงินรายได้ 24,000.00

77 62P55210กพน03W07 โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ประจ าปี พ.ศ. 2562

นายนิรุตย์   วิชาชาติ กองพัฒนานักศึกษา 4 งบประมาณเงินรายได้ 635,120.00

78 62P55210กพน03W08 โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2562 (รอบคัดเลือก)

นายนิรุตย์   วิชาชาติ กองพัฒนานักศึกษา 4 งบประมาณเงินรายได้ 236,780.00

79 62P55210กพน03W09 โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2562 (รอบมหกรรม)

นายนิรุตย์   วิชาชาติ กองพัฒนานักศึกษา 4 งบประมาณเงินรายได้ 301,300.00

80 62P55210กพน03W10 โครงการเล่นกีฬาและการออกก าลังกายเพือ่สุขภาพ
ห่างไกลยาเสพติดและแอลกอฮอล์

นายวัชระ   น้อยนาง กองพัฒนานักศึกษา 4 งบประมาณเงินรายได้ 35,000.00

81 62P55210กพน03W11 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาท่ีจะส าเร็จการศึกษา ปี
การศึกษา พ.ศ. 2561

นางเกศนรินทร์   อัยกร กองพัฒนานักศึกษา 4 งบประมาณเงินรายได้ 24,000.00

82 62P55210กพน03W12 โครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์ ปีการศึกษา พ.ศ. 2562 นางเกศนรินทร์   อัยกร กองพัฒนานักศึกษา 4 งบประมาณเงินรายได้ 15,000.00
83 62P55210กพน03W13 โครงการตลาดนัดสร้างอาชีพ 108 ไอเดีย น.ส.บุษกร   ถานทองดี กองพัฒนานักศึกษา 4 งบประมาณเงินรายได้ 6,000.00
84 62P55210กพน03W14 โครงการการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะชีวิตท่ีดี อยู่ได้

อย่างมีความสุข
น.ส.บุษกร   ถานทองดี กองพัฒนานักศึกษา 4 งบประมาณเงินรายได้ 15,000.00

85 62P55210กพน04W01 โครงการการประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจ าปีการศึกษา พ.ศ.
 2562

น.ส.อ่อนศรี   ฝ่ายเทศ กองพัฒนานักศึกษา 4 งบประมาณเงินรายได้ 1,000,000.00

86 62P55210กพน05W01 โครงการตรวจสุขภาพและจดัซ้ือเวชภัณฑ์ส าหรับ
นักศึกษา งานอนามัยและสุขาภิบาล

น.ส.วิบูลย์สุข   ตาลกุล กองพัฒนานักศึกษา 4 งบประมาณเงินรายได้ 110,400.00
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87 62P55210กพน05W02 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการปฐมพยาบาลของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

น.ส.วิบูลย์สุข   ตาลกุล กองพัฒนานักศึกษา 4 งบประมาณเงินรายได้ 42,600.00

88 62P55210กพน07W01 โครงการบริหารจดัการหอพักเพือ่เพิม่คุณภาพชีวิต
และกิจกรรมของนักศึกษาหอพัก

น.ส.อ่อนศรี   ฝ่ายเทศ กองพัฒนานักศึกษา 2 งบประมาณเงินรายได้ 609,860.00

89 62P55210กพน07W02 โครงการสร้างเครือข่ายหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร กับผู้ประกอบการเอกชน

นายเอกพงษ์   พรหมพิภักด์ิ กองพัฒนานักศึกษา 2 งบประมาณเงินรายได้ 33,225.00

90 62P55210กพน07W03 โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมและเปิดบ้านวันชาวหอ น.ส.จารุวรรณ   พรมพิลา กองพัฒนานักศึกษา 2 งบประมาณเงินรายได้ 40,000.00

91 62P55210กพน07W04 โครงการออกค่ายอาสาเรียนรู้พัฒนาชุมชน นายสมชาย   เพียมา กองพัฒนานักศึกษา 2 6 งบประมาณเงินรายได้ 50,000.00
92 62P55209กพน08W01 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการพัฒนาและส่งเสริม

การศึกษานักศึกษาพิการเรียนร่วมระดับอุดมศึกษา
นายนิกร   สุขปรุง กองพัฒนานักศึกษา 4 งบประมาณเงินรายได้ 1,243,940.00

93 62P55209คคศ01W01 โครงการบริหารและจดัการส านักงานคณบดีคณะครุ
ศาสตร์

นายนัทพงษ์   ยศไชยวิบูลย์ คณะครุศาสตร์ 4 งบประมาณเงินรายได้ 668,606.00

94 62P55209คคศ01W02 โครงการจดัการเรียนการสอนหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต

นายนัทพงษ์   ยศไชยวิบูลย์ คณะครุศาสตร์ 1 งบประมาณเงินรายได้ 1,411,120.00

95 62P55209คคศ01W03 โครงการจดัซ้ือวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพือ่การ
จดัการเรียนการสอน คณะครุศาสตร์

นายกฤษณะ   กีวิไลย์ คณะครุศาสตร์ 2 งบประมาณเงินรายได้ 50,000.00

96 62P55210คคศ01W01 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์ น.ส.ชุลีพร   ลาภจติร คณะครุศาสตร์ 4 14 งบประมาณเงินรายได้ 300,000.00
97 62A55209คคศ01W01 โครงการบริหารและจดัการส านักงานคณบดีคณะครุ

ศาสตร์
นายนัทพงษ์   ยศไชยวิบูลย์ คณะครุศาสตร์ 4 แผ่นดิน 311,912.00

98 62P55209คคศ02W01 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น านักศึกษา คณะครุศาสตร์ นายวีรวัฒน์   ค าแสนพันธ์ คณะครุศาสตร์ 1 6 งบประมาณเงินรายได้ 20,000.00

99 62P55209คคศ02W02 โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2562 นายวีรวัฒน์   ค าแสนพันธ์ คณะครุศาสตร์ 2 งบประมาณเงินรายได้ 20,000.00
100 62P55209คคศ02W03 โครงการครุศาสตร์วันทาบูชาพระคุณครู นายวีรวัฒน์   ค าแสนพันธ์ คณะครุศาสตร์ 2 งบประมาณเงินรายได้ 20,000.00
101 62P55209คคศ02W04 โครงการค่ายครุศาสตร์ราชภัฏอีสานเหนือ นายวีรวัฒน์   ค าแสนพันธ์ คณะครุศาสตร์ 1 6 งบประมาณเงินรายได้ 20,000.00
102 62P55209คคศ02W05 โครงการครุศาสตร์อาสาพัฒนาท้องถิ่น นายวีรวัฒน์   ค าแสนพันธ์ คณะครุศาสตร์ 1 6 งบประมาณเงินรายได้ 20,000.00
103 62P55209คคศ02W06 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี

เผยแพร่และพัฒนาการใช้ส่ือ eDLTV
นายกฤษณะ   กีวิไลย์ คณะครุศาสตร์ 1 งบประมาณเงินรายได้ 10,000.00

104 62P55209คคศ02W07 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ส าหรับนักศึกษา
วิชาชีพครู

นายวีรวัฒน์   ค าแสนพันธ์ คณะครุศาสตร์ 1 6 งบประมาณเงินรายได้ 20,000.00

105 62P55209คคศ02W08 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะครุศาสตร์ นายกฤษณะ   กีวิไลย์ คณะครุศาสตร์ 2 งบประมาณเงินรายได้ 8,000.00
106 62P55209คคศ02W09 โครงการพัฒนาการทักษะภาษาอังกฤษเพือ่วิชาชีพครู นายกิตติกร   รักษาพล คณะครุศาสตร์ 1 2 งบประมาณเงินรายได้ 30,000.00
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107 62P55209คคศ03W01 โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

นายธราเทพ   เตมีรักษ์ คณะครุศาสตร์ 2 งบประมาณเงินรายได้ 5,000.00

108 62P55209คคศ03W02 โครงการปฐมวัยรักธรรม น.ส.สรินดา   พงษ์คุลีการ คณะครุศาสตร์ 2 งบประมาณเงินรายได้ 4,860.00
109 62P55209คคศ03W03 โครงการประกันคุณภาพหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย นายธราเทพ   เตมีรักษ์ คณะครุศาสตร์ 2 งบประมาณเงินรายได้ 25,000.00

110 62A55209คคศ03W01 โครงการวันเด็กแห่งชาติสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย น.ส.สรินดา   พงษ์คุลีการ คณะครุศาสตร์ 2 แผ่นดิน 25,000.00

111 62A55209คคศ03W02 โครงการพัฒนาผลงานทางวิชาการอาจารย์ สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย

ผศ.บุญส่ง   วงศ์ค า คณะครุศาสตร์ 2 แผ่นดิน 10,000.00

112 62A55209คคศ03W03 โครงการศึกษาดูงานเพือ่พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

น.ส.ชุลีวัลย์   รักษาภักดี คณะครุศาสตร์ 2 6 แผ่นดิน 20,000.00

113 62A55209คคศ03W04 โครงการสัมมนาและปัจฉิมนิเทศสาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย

น.ส.ชุลีวัลย์   รักษาภักดี คณะครุศาสตร์ 2 แผ่นดิน 2,700.00

114 62A55209คคศ03W05 โครงการค่ายอาสาพัฒนาสถานศึกษาระดับอนุบาลใน
ศตวรรษท่ี 21 และการให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง

น.ส.สรินดา   พงษ์คุลีการ คณะครุศาสตร์ 2 6 แผ่นดิน 20,000.00

115 62A55209คคศ04W01 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา
และวิทยาศาสตร์การกีฬา

นายอภิวัฒน์   ปานทอง คณะครุศาสตร์ 2 แผ่นดิน 33,000.00

116 62A55209คคศ04W02 โครงการกีฬาต้านยาเสพติด นายจรีวัฒน์   สัทธรรม คณะครุศาสตร์ 2 แผ่นดิน 50,475.00
117 62P55209คคศ04W01 โครงการพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาพลศึกษาและ

วิทยาศาสตร์การกีฬา
นายวีรวัฒน์   ค าแสนพันธ์ คณะครุศาสตร์ 2 งบประมาณเงินรายได้ 25,000.00

118 62P55209คคศ04W02 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชา
พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา

นายนพรักษ์   แกสมาน คณะครุศาสตร์ 2 งบประมาณเงินรายได้ 12,170.00

119 62P55209คคศ05W01 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เตรียมความพร้อม
นักศึกษาสู่ครูมืออาชีพ ส าหรับนักศึกษาหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

นายก้องภพ   ศิริบุตร คณะครุศาสตร์ 1 งบประมาณเงินรายได้ 22,385.00

120 62P55209คคศ05W02 โครงการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

นางผกาพรรณ   วะนานาม คณะครุศาสตร์ 2 งบประมาณเงินรายได้ 13,000.00

121 62A55209คคศ05W01 โครงการการเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาครูเพือ่ความ
เป็นเลิศทางวิชาคณิตศาสตร์ ส าหรับการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21

นางผกาพรรณ   วะนานาม คณะครุศาสตร์ 2 แผ่นดิน 37,750.00

122 62A55209คคศ05W02 โครงการการพัฒนาทักษะวิชาชีพครูสู่กระบวนการ
เรียนรู้ในโรงเรียน ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต

ผศ.สุดประไทย   บุพศิริ คณะครุศาสตร์ 1 แผ่นดิน 12,000.00
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123 62A55209คคศ05W03 โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่ครูมืออาชีพ 
ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร์

ผศ.สุดประไทย   บุพศิริ คณะครุศาสตร์ 1 แผ่นดิน 21,000.00

124 62A55209คคศ05W04 โครงการส่งเสริมการเป็นนักศึกษาครูอันพึงประสงค์ 
ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร์

นายก้องภพ   ศิริบุตร คณะครุศาสตร์ 1 แผ่นดิน 8,000.00

125 62A55209คคศ06W01 โครงการค่ายภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสาร สาขาวิชา
การสอนภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์

นายอรรถสิทธ์ิ   เกษคึมบง คณะครุศาสตร์ 2 2 แผ่นดิน 30,000.00

126 62A55209คคศ06W02 โครงการปฏิบัติธรรมน าชีวิต นักศึกษาหลักสูตร ค.บ. 
ภาษาอังกฤษ

นายธเนศพล   เจริญราษฎร์ คณะครุศาสตร์ 3 แผ่นดิน 15,000.00

127 62A55209คคศ06W03 โครงการส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิต หลักสูตรครุศา
สตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

น.ส.พรพิมล   ศิวินา คณะครุศาสตร์ 2 แผ่นดิน 25,000.00

128 62A55209คคศ06W04 โครงการส่งเสริมการเป็นชุมชนวิชาชีพครูภาษาอังกฤษ
 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

น.ส.นวพร   วรรณทอง คณะครุศาสตร์ 1 แผ่นดิน 7,700.00

129 62P55209คคศ06W01 โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

น.ส.อิสฬิยาภรณ์   วรกิตตนนท์ คณะครุศาสตร์ 1 งบประมาณเงินรายได้ 14,965.00

130 62P55209คคศ06W02 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์สาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษ

น.ส.นวพร   วรรณทอง คณะครุศาสตร์ 2 งบประมาณเงินรายได้ 20,000.00

131 62P55209คคศ07W01 โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาและ
ปฐมนิเทศนักศึกษา สาขาวิชาสังคมศึกษา

นายศตวรรษ   มะละแซม คณะครุศาสตร์ 2 งบประมาณเงินรายได้ 18,855.00

132 62P55209คคศ07W02 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาหลักสูตรครุศา
สตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (ปีการศึกษา 2561)

น.ส.ลดาวัลย์   มะลิไทย คณะครุศาสตร์ 2 งบประมาณเงินรายได้ 18,000.00

133 62A55209คคศ07W01 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาขาวิชาสังคมศึกษา
 ประจ าปีการศึกษา 2561

น.ส.นนทวรรณ   แสนไพร คณะครุศาสตร์ 2 แผ่นดิน 15,000.00

134 62A55209คคศ07W02 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพครูสังคมศึกษา ร่วมกับ
บุคลากรทางการศึกษา

นางเพ็ญพรรษา   อุ้ยปัดฌาวงศ์ คณะครุศาสตร์ 1 1 แผ่นดิน 19,000.00

135 62A55209คคศ07W03 โครงการการจดัการเรียนรู้สังคมศึกษาอย่างบูรณาการ
เพือ่ส่งเสริมทักษะในศตวรรษท่ี 21

น.ส.อ าพร   ดัชถุยาวัตร์ คณะครุศาสตร์ 2 แผ่นดิน 15,000.00

136 62A55209คคศ07W04 โครงการเปิดบ้านสังคมศึกษา (สัญจร) มุ่งพัฒนา
ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ปีการศึกษา 2561

นายอนรรฆ   สมพงษ์ คณะครุศาสตร์ 1 แผ่นดิน 33,950.00

137 62A55209คคศ08W01 โครงการสัมมนาทางวิชาการ น.ส.พฤฒิชา   นาคะผิว คณะครุศาสตร์ 2 แผ่นดิน 30,000.00
138 62A55209คคศ08W02 โครงการสรรสร้างครูภาษาไทย สร้างสรรค์ก้าวไกลสู่

ศตวรรษท่ี 21 ประจ าปีการศึกษา 2561
น.ส.พฤฒิชา   นาคะผิว คณะครุศาสตร์ 1 แผ่นดิน 14,775.00
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139 62A55209คคศ08W03 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการสอน
ภาษาไทย

ดร.สถิตย์   ภาคมฤค คณะครุศาสตร์ 2 แผ่นดิน 15,000.00

140 62A55209คคศ08W04 โครงการเปิดโลกทัศน์ห้องเรียน 360 องศา น.ส.อาจยิา   หลิมกุล คณะครุศาสตร์ 2 แผ่นดิน 30,000.00
141 62P55209คคศ08W01 โครงการพัฒนาศักยภาพสาขาวิชาการสอนภาษาไทย ดร.สถิตย์   ภาคมฤค คณะครุศาสตร์ 1 งบประมาณเงินรายได้ 39,795.00

142 62P55209คคศ09W01 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์

น.ส.วัชราภรณ์   เขาขจร คณะครุศาสตร์ 2 งบประมาณเงินรายได้ 20,000.00

143 62P55209คคศ09W02 โครงการเตรียมความพร้อมและปรับพืน้ฐานการ
เรียนรู้นักศึกษาใหม่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

ดร.กฤตภาส   วงค์มา คณะครุศาสตร์ 2 งบประมาณเงินรายได้ 12,970.00

144 62P55209คคศ09W03 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาหลักสูตรครุศา
สตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (ปีการศึกษา 2561)

นางวาทินี   แกสมาน คณะครุศาสตร์ 2 งบประมาณเงินรายได้ 18,000.00

145 62A55209คคศ09W01 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในศตวรรษท่ี 21 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

น.ส.วัชราภรณ์   เขาขจร คณะครุศาสตร์ 1 แผ่นดิน 18,975.00

146 62A55209คคศ09W02 โครงการค่ายวิทยาศาสตร์บริการวิชาการแก่สังคม 
และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

ดร.กฤตภาส   วงค์มา คณะครุศาสตร์ 3 แผ่นดิน 18,000.00

147 62A55209คคศ09W03 โครงการอบรมการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ วิจยั 
และการวัดประเมินผล หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์(ปีการศึกษา 2561)

น.ส.เบญจพร   อุผา คณะครุศาสตร์ 1 แผ่นดิน 18,000.00

148 62A55209คคศ21W01 โครงการจดัหาส่ือทางการเรียนรู้การศึกษาพิเศษและ
ภาษาอังกฤษ

น.ส.สุพัตรา   ปสังคโท คณะครุศาสตร์ 2 แผ่นดิน 4,000.00

149 62A55209คคศ21W02 โครงการภาษาอังกฤษเข้มแข็งบูรณาการสู่ชุมชน นายสุริยะ   ประทุมรัตน์ คณะครุศาสตร์ 2 แผ่นดิน 6,000.00
150 62A55209คคศ21W03 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์หลักสูตรการศึกษา

พิเศษและภาษาอังกฤษเข้าสู่อาเซียน
น.ส.สุพัตรา   ปสังคโท คณะครุศาสตร์ 2 แผ่นดิน 10,000.00

151 62A55209คคศ21W04 โครงการบูรณาการสัมมนาวิชาการการศึกษาพิเศษ
และภาษาอังกฤษเพือ่การเรียนรู้ทักษะวิชาการวิชาชีพ

น.ส.หรรษา   องคสิงห์ คณะครุศาสตร์ 2 แผ่นดิน 10,000.00

152 62A55209คคศ21W05 โครงการบริการวิชาการและส่งเสริมทักษะด้าน
การศึกษาพิเศษ

น.ส.สุพัตรา   ปสังคโท คณะครุศาสตร์ 3 แผ่นดิน 10,950.00

153 62P55209คคศ21W01 โครงการการพัฒนากิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษ
สร้างสรรค์เพือ่การท่องเท่ียวชุมชน

นายกิตติกร   รักษาพล คณะครุศาสตร์ 2 งบประมาณเงินรายได้ 5,000.00

154 62P55209คคศ21W02 โครงการพัฒนาหลักสูตรและประกันคุณภาพ
การศึกษา หลักสูตรการศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ

นายสุริยะ   ประทุมรัตน์ คณะครุศาสตร์ 2 งบประมาณเงินรายได้ 11,380.00
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155 62P55209คคศ22W01 โครงการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 
สาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา

น.ส.ปวีณา   อุ่นลี คณะครุศาสตร์ 2 งบประมาณเงินรายได้ 10,000.00

156 62P55209คคศ22W02 โครงการเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนักศึกษา ผศ.ภัทรดร   จั้นวันดี คณะครุศาสตร์ 2 งบประมาณเงินรายได้ 3,000.00

157 62P55209คคศ22W03 โครงการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา
ส าหรับนักศึกษา และการพัฒนาศักภาพการจดัการรู้ 
ส าหรับอาจารย์ สาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์
ศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561

น.ส.ปิยะนันท์   ปล้ืมโชค คณะครุศาสตร์ 2 1 งบประมาณเงินรายได้ 20,915.00

158 62A55209คคศ22W01 โครงการศึกษาดูงานสาขาวิชานวัตกรรมและ
คอมพิวเตอร์ศึกษา

ผศ.ภัทรดร   จั้นวันดี คณะครุศาสตร์ 2 6 แผ่นดิน 10,000.00

159 62A55209คคศ22W02 โครงการมดไต่ขอนนักพัฒนา สาขาวิชานวัตกรรมและ
คอมพิวเตอร์ศึกษา

ผศ. วสันต์   ศรีหิรัญ คณะครุศาสตร์ 2 แผ่นดิน 10,000.00

160 62A55209คคศ22W03 โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม น.ส.ปวีณา   อุ่นลี คณะครุศาสตร์ 2 6 แผ่นดิน 20,000.00
161 62A55209คคศ22W04 โครงการค่ายคอมพิวเตอร์สัมพันธ์ น.ส.ปวีณา   อุ่นลี คณะครุศาสตร์ 2 แผ่นดิน 10,000.00
162 62A55209คคศ22W05 โครงการส่งเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 น.ส.ปวีณา   อุ่นลี คณะครุศาสตร์ 2 แผ่นดิน 12,175.00

163 62A55209คคศ22W06 โครงการการพัฒนาระบบสารสนเทศในรูปแบบชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning 
Community) เพือ่ฝึกความเป็นครูผู้ส่งเสริมการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมให้แก่นักเรียน ประจ าปีการศึกษา
 2561

น.ส.ปิยะนันท์   ปล้ืมโชค คณะครุศาสตร์ 1 แผ่นดิน 15,000.00

164 62A55209คคศ24W01 โครงการจดัการเรียนการสอนหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

น.สพ.จกัรพรรด์ิ   ประชาชิต คณะครุศาสตร์ 1 แผ่นดิน 21,525.00

165 62P55209คคศ24W01 โครงการจดัการเรียนการสอนหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

น.สพ.จกัรพรรด์ิ   ประชาชิต คณะครุศาสตร์ 1 งบประมาณเงินรายได้ 6,615.00

166 62P55209คคศ25W01 โครงการการจดักิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชา
อุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี

ผศ. ดร.ฟุง้ศรี   ภักดีสุวรรณ คณะครุศาสตร์ 2 งบประมาณเงินรายได้ 11,393.00

167 62A55209คคศ25W01 โครงการการบริหารจดัการสาขาวิชาอุตสาหกรรม
ศิลป์และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผศ. ดร.ฟุง้ศรี   ภักดีสุวรรณ คณะครุศาสตร์ 4 แผ่นดิน 30,713.00

168 62P55209คคศ26W01 โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพอาจารย์และ
นักศึกษาค.บ.ฟิสิกส์ ในทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 
21

น.ส.ประภาวรรณ   ทองศรี คณะครุศาสตร์ 2 งบประมาณเงินรายได้ 13,913.00

169 62P55209คคศ26W02 โครงการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์

นายวัสยษฏ์ิ   อนันต์ปรีชากร คณะครุศาสตร์ 2 งบประมาณเงินรายได้ 7,140.00
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170 62P55209คคศ28W01 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาหลักสูตรครุศา
สตรบัณฑิตสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

นายนะกะวี   ด่านลาพล คณะครุศาสตร์ 2 งบประมาณเงินรายได้ 11,000.00

171 62P55209คคศ28W02 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ สาขาวิชาคหกรรม
ศาสตร์

น.ส.สรชา   ผูกพันธ์ คณะครุศาสตร์ 2 งบประมาณเงินรายได้ 3,018.00

172 62A55209คคศ28W01 โครงการอบรมทักษะการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ 
การวิจยั และการวัดผลประเมินผลนักศึกษาหลักสูตร 
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คร้ังท่ี 2

น.ส.สรชา   ผูกพันธ์ คณะครุศาสตร์ 1 แผ่นดิน 10,450.00

173 62A55209คคศ28W02 โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตสาขาวิชาคหกรรม
ศาสตร์

นายนะกะวี   ด่านลาพล คณะครุศาสตร์ 2 แผ่นดิน 20,000.00

174 62A55209คคศ29W01 โครงการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา คณะ
ครุศาสตร์

น.ส.รจนา   ผาลลาพัง คณะครุศาสตร์ 2 4 แผ่นดิน 80,000.00

175 62P55209คคศ29W01 โครงการการถอดบทเรียนและพัฒนาตัวบ่งช้ีประกัน
คุณภาพ คณะครุศาสตร์

น.ส.เบญจพร   อุผา คณะครุศาสตร์ 2 งบประมาณเงินรายได้ 10,000.00

176 62P55209คคศ29W02 โครงการให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพ
การศึกษา

น.ส.รจนา   ผาลลาพัง คณะครุศาสตร์ 2 งบประมาณเงินรายได้ 15,000.00

177 62P55209คคศ29W03 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเข้าสู่ต าแหน่งสูงขึ้น ผศ.สุดประไทย   บุพศิริ คณะครุศาสตร์ 4 14 งบประมาณเงินรายได้ 30,000.00

178 62P55209คคศ29W04 โครงการการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร์ ผศ.ภัทรดร   จั้นวันดี คณะครุศาสตร์ 3 งบประมาณเงินรายได้ 100,000.00

179 62P55209คคศ29W05 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านงานวิจยัของ
คณาจารย์คณะครุศาสตร์

ผศ.ภัทรดร   จั้นวันดี คณะครุศาสตร์ 2 4 งบประมาณเงินรายได้ 100,000.00

180 62P55209คคศ30W01 โครงการสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู

น.ส.จรีวรรณ   วรกาล คณะครุศาสตร์ 1 1 งบประมาณเงินรายได้ 45,000.00

181 62P55209คคศ30W02 โครงการบริหารงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะ
ครุศาสตร์

น.ส.จรีวรรณ   วรกาล คณะครุศาสตร์ 1 1 งบประมาณเงินรายได้ 55,000.00

182 62P55209คคศ30W03 โครงการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา น.ส.จรีวรรณ   วรกาล คณะครุศาสตร์ 1 1 งบประมาณเงินรายได้ 50,000.00
183 62P55209คคศ30W04 โครงการปฏิบัติงานวิชาชีพครูระหว่างเรียน น.ส.จรีวรรณ   วรกาล คณะครุศาสตร์ 1 1 งบประมาณเงินรายได้ 50,000.00
184 62P55209คคศ30W05 โครงการนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนใน

สถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2/2561
นางเพ็ญพรรษา   อุ้ยปัดฌาวงศ์ คณะครุศาสตร์ 2 1 งบประมาณเงินรายได้ 150,000.00

185 62A55209คทก01W01 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร

ผศ.ฐิติรัตน์   แว่นเรืองรอง คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2 15 แผ่นดิน 80,000.00

186 62A55210คทอ01W01 โครงการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผศ. ดร.ไวรุจน์   อิ่มโพ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 แผ่นดิน 80,000.00

187 62A55209คบว01W01 โครงการงานประกันคุณภาพการศึกษา (บัณฑิต
วิทยาลัย)

นายภคพล   คติวัฒน์ บัณฑิตวิทยาลัย 2 แผ่นดิน 35,000.00
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188 62P55209คบว01W01 โครงการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย)

นายภคพล   คติวัฒน์ บัณฑิตวิทยาลัย 2 งบประมาณเงินรายได้ 20,000.00

189 62P55209คบว01W02 โครงการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา (บัณฑิต
วิทยาลัย)

นายภคพล   คติวัฒน์ บัณฑิตวิทยาลัย 4 งบประมาณเงินรายได้ 84,000.00

190 62P55209คบว01W03 โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรในหน่วยงาน 
(บัณฑิตวิทยาลัย)

นายภคพล   คติวัฒน์ บัณฑิตวิทยาลัย 2 งบประมาณเงินรายได้ 148,000.00

191 62P55209คบว01W04 โครงการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย) นายภคพล   คติวัฒน์ บัณฑิตวิทยาลัย 2 งบประมาณเงินรายได้ 45,000.00

192 62P55209คบว01W05 โครงการจดัท าเอกสาร (บัณฑิตวิทยาลัย) นายภคพล   คติวัฒน์ บัณฑิตวิทยาลัย 2 งบประมาณเงินรายได้ 150,000.00
193 62P55209คบว01W06 โครงการทุนสนับสนุนการเผยแพร่วิทยานิพนธ์ 

งานวิจยั และการจดัท าเอกสารทางวิชาการ (บัณฑิต
วิทยาลัย)

นายภคพล   คติวัฒน์ บัณฑิตวิทยาลัย 3 งบประมาณเงินรายได้ 15,000.00

194 62P55209คบว01W07 โครงการอุดหนุนนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนท่ี 1/2562 
งานบริหารท่ัวไป (บัณฑิตวิทยาลัย)

นายภคพล   คติวัฒน์ บัณฑิตวิทยาลัย 2 งบประมาณเงินรายได้ 303,030.00

195 62P55209คบว01W08 โครงการบริหารงานท่ัวไป (บัณฑิตวิทยาลัย) นายภคพล   คติวัฒน์ บัณฑิตวิทยาลัย 4 งบประมาณเงินรายได้ 888,458.00
196 62P55209คบว03W01 โครงการบริหารจดัการและการจดัการเรียนการสอน 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ป.โท)
ผศ. ดร.ไชยา   ภาวะบุตร บัณฑิตวิทยาลัย 2 งบประมาณเงินรายได้ 1,838,600.00

197 62P55209คบว03W02 โครงการเงินอุดหนุนนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนท่ี 
1/2562 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ป.โท)

ผศ. ดร.ไชยา   ภาวะบุตร บัณฑิตวิทยาลัย 2 งบประมาณเงินรายได้ 498,800.00

198 62P55209คบว04W01 โครงการบริหารจดัการและจดัการเรียนการสอน 
สาขาวิชาวิจยัหลักสูตรและการสอน ป.โท

ดร.อุษา   ปราบหงษ์ บัณฑิตวิทยาลัย 2 งบประมาณเงินรายได้ 598,850.00

199 62P55209คบว04W02 โครงการเงินอุดหนุนนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนท่ี 
1/2562 สาขาวิชาวิจยัหลักสูตรและการสอน ป.โท

ดร.อุษา   ปราบหงษ์ บัณฑิตวิทยาลัย 3 งบประมาณเงินรายได้ 116,000.00

200 62P55209คบว06W01 โครงการบริหารจดัการและจดัการเรียนการสอน 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ป.เอก)

ผศ. ดร.ไชยา   ภาวะบุตร บัณฑิตวิทยาลัย 2 งบประมาณเงินรายได้ 1,680,260.00

201 62P55209คบว06W02 โครงการอุดหนุนนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนท่ี 1/2562 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ป.เอก)

ผศ. ดร.ไชยา   ภาวะบุตร บัณฑิตวิทยาลัย 2 งบประมาณเงินรายได้ 414,700.00

202 62P55209คบว07W01 โครงการจดัการเรียนการสอน สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์

ผศ. ดร.ชาติชัย   อุดมกิจมงคล บัณฑิตวิทยาลัย 2 งบประมาณเงินรายได้ 1,316,600.00

203 62P55209คบว07W02 โครงการอุดหนุนนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนท่ี 1/2562 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ผศ. ดร.ชาติชัย   อุดมกิจมงคล บัณฑิตวิทยาลัย 2 งบประมาณเงินรายได้ 232,000.00

204 62P55209คบว10W01 โครงการจดัการเรียนการสอน สาขาวิชาการบริหาร
และพัฒนาการศึกษา

รศ. ดร.ศักด์ิไทย   สุรกิจบวร บัณฑิตวิทยาลัย 2 งบประมาณเงินรายได้ 484,160.00

205 62P55209คบว10W02 โครงการบริหารจดัการศึกษา สาขาวิชาการบริหาร
และพัฒนาการศึกษา

รศ. ดร.ศักด์ิไทย   สุรกิจบวร บัณฑิตวิทยาลัย 2 งบประมาณเงินรายได้ 166,360.00
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206 62P55209คบว10W03 โครงการอุดหนุนการจดัท าวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาการ
บริหารและพัฒนาการศึกษา

รศ. ดร.ศักด์ิไทย   สุรกิจบวร บัณฑิตวิทยาลัย 2 งบประมาณเงินรายได้ 100,000.00

207 62P55209คบว10W04 โครงการอุดหนุนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 1/2562 
สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา

รศ. ดร.ศักด์ิไทย   สุรกิจบวร บัณฑิตวิทยาลัย 2 งบประมาณเงินรายได้ 287,100.00

208 62P55209คบว14W01 โครงการจดัการเรียนการสอน สาขาวิชาการวิจยัและ
พัฒนาการศึกษา

ผศ. ดร.มารศรี   กลางประพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย 2 งบประมาณเงินรายได้ 668,450.00

209 62P55209คบว14W02 โครงการอุดหนุนนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนท่ี 1/2562 
สาขาวิชาการวิจยัและพัฒนาการศึกษา

ผศ. ดร.มารศรี   กลางประพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย 4 งบประมาณเงินรายได้ 205,900.00

210 62P55209คบว19W01 โครงการบริหารจดัการและจดัการเรียนการสอน 
สาขาวิชาวิจยัหลักสูตรและการสอน ป.เอก

ผศ. ดร.ส าราญ   ก าจดัภัย บัณฑิตวิทยาลัย 2 งบประมาณเงินรายได้ 314,940.00

211 62P55209คบว19W02 โครงการเงินอุดหนุนนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนท่ี 
1/2562 สาขาวิชาวิจยัหลักสูตรและการสอน ป.เอก

ผศ. ดร.ส าราญ   ก าจดัภัย บัณฑิตวิทยาลัย 2 งบประมาณเงินรายได้ 95,700.00

212 62P55209คบว21W01 โครงการจดัการเรียนการสอน สาขาวิชาการบริหาร
การพัฒนา

รศ. ดร.จติติ   กิตติเลิศไพศาล บัณฑิตวิทยาลัย 2 งบประมาณเงินรายได้ 493,000.00

213 62P55209คบว21W02 โครงการอุดหนุนนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนท่ี 1/2562 
สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา

รศ. ดร.จติติ   กิตติเลิศไพศาล บัณฑิตวิทยาลัย 2 งบประมาณเงินรายได้ 127,600.00

214 62P55209คบว23W01 โครงการจดัการเรียนการสอน สาขาวิชาการบริหาร
และพัฒนาการศึกษา (ป.โท)

รศ. ดร.วาโร   เพ็งสวัสด์ิ บัณฑิตวิทยาลัย 2 งบประมาณเงินรายได้ 502,000.00

215 62P55209คบว23W02 โครงการบริหารจดัการ สาขาวิชาการบริหารและ
พัฒนาการศึกษา (ป.โท)

รศ. ดร.วาโร   เพ็งสวัสด์ิ บัณฑิตวิทยาลัย 2 งบประมาณเงินรายได้ 350,600.00

216 62P55209คบว23W03 โครงการอุดหนุนนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนท่ี 1/2562 
สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา (ป.โท)

รศ. ดร.วาโร   เพ็งสวัสด์ิ บัณฑิตวิทยาลัย 2 งบประมาณเงินรายได้ 232,000.00

217 62P55209คบว24W01 โครงการบริหารจดัการ สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ น.ส.อรุณรัตน์   ค าแหงพล บัณฑิตวิทยาลัย 4 งบประมาณเงินรายได้ 350,900.00

218 62P55209คบว24W02 โครงการอุดหนุนนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนท่ี 1/2562 
สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์

น.ส.อรุณรัตน์   ค าแหงพล บัณฑิตวิทยาลัย 2 งบประมาณเงินรายได้ 254,620.00

219 62P55209คมส01W01 โครงการบริหารจดัการเพือ่พัฒนาศักยภาพและ
สมรรถนะบุคลากรงานวิจยัและงานวิชาชีพ

ผศ.ปกกสิณ   ชาทิพฮด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 งบประมาณเงินรายได้ 1,423,011.00

220 62A55209คมส01W01 โครงการสนับสนุนการบริหารจดัการคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผศ.ปกกสิณ   ชาทิพฮด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 แผ่นดิน 227,520.00

221 62A55210คมส01W01 โครงการสนับสนุนการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผศ.ปกกสิณ   ชาทิพฮด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 แผ่นดิน 80,000.00
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222 62P55210คมส02W01 โครงการจดัท าภูพานสาส์น วารสารมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ปีท่ี 2

ผศ.ปกกสิณ   ชาทิพฮด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 งบประมาณเงินรายได้ 60,000.00

223 62P55209คมส02W01 โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 :
 บุคลิกภาพและการเรียนรู้ทางสังคม

ผศ.ปกกสิณ   ชาทิพฮด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 6 งบประมาณเงินรายได้ 50,000.00

224 62P55209คมส02W02 โครงการตรวจสอบและประเมินระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 ปีการศึกษา 2561

ผศ.ปกกสิณ   ชาทิพฮด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 งบประมาณเงินรายได้ 40,000.00

225 62P55209คมส02W03 โครงการยกระดับภูมิปัญญาอาหารพืน้บ้านเพือ่สร้าง
มูลค่าเศรษฐกิจด้านการท่องเท่ียว ลานวัฒนธรรม
ท่องเท่ียวชุมชนบ้านแป้น ต าบลบ้านแป้น อ าเภอโพน
นาแก้ว จงัหวัดสกลนคร

ดร.วินิธา   พานิชย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 งบประมาณเงินรายได้ 50,000.00

226 62P55209คมส06W01 โครงการบริหารจดัการเพือ่เพิม่ประสิทธิภาพการ
จดัการเรียนการสอนของหลักสูตร

นายต่อศักด์ิ   เกษมสุข คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 งบประมาณเงินรายได้ 101,000.00

227 62P55209คมส06W02 โครงการการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยเน้นชุมชนเป็น
ฐานหรือ CBL

น.ส.พรรณวดี   ศรีขาว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 งบประมาณเงินรายได้ 30,000.00

228 62P55209คมส06W03 โครงการพัฒนาองค์ความรู้และความก้าวหน้าทาง
วิชาการเพือ่มุ่งสู่ความเป็นเลิศในยุคฯ4.0

ผศ. ดร.สุรชัย   ชินบุตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 งบประมาณเงินรายได้ 25,225.00

229 62P55209คมส06W04 โครงการการสนับสนุนการจดัการเรียนการสอน
หลักสูตร

ผศ.ปกกสิณ   ชาทิพฮด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 งบประมาณเงินรายได้ 3,000.00

230 62A55209คมส06W01 โครงการอบรมเสริมศักยภาพนักศึกษาเพือ่การ
ประกอบอาชีพ

นายต่อศักด์ิ   เกษมสุข คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 แผ่นดิน 22,320.00

231 62A55209คมส06W02 โครงการการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสร้างสรรค์
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21

น.ส.กันยารัตน์   มะแสงสม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 แผ่นดิน 40,000.00

232 62A55209คมส06W03 โครงการบริหารจดัการเพือ่เพิม่ประสิทธิภาพการ
จดัการเรียนการสอนของหลักสูตร

นายต่อศักด์ิ   เกษมสุข คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 แผ่นดิน 20,000.00

233 62A55209คมส07W01 โครงการปฐมนิเทศและอบรมเตรียมความพร้อม
นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษช้ันปีท่ี 1

น.ส.ธิดาวรรณ   วิชนี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 แผ่นดิน 30,000.00

234 62A55209คมส07W02 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาต่างประเทศ 
คอมพิวเตอร์และบุคลิกภาพก่อนออกฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ

นายศิริวัฒน์   วงศ์อุดมศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 6 แผ่นดิน 27,000.00

235 62A55209คมส07W03 โครงการค่ายภาษาอังกฤษและจติอาสาเพือ่พัฒนา
ชุมชนอย่างย่ังยืน

น.ส.ณัฐชนก   เกษทองมา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 แผ่นดิน 30,640.00
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236 62P55210คมส07W01 โครงการประชุมทวนสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
รายวิชาและประเมินประกันคุณภาพการศึกษา
หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

นางญาตาวี   ไชยมาตย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 งบประมาณเงินรายได้ 12,662.00

237 62P55209คมส07W01 โครงการนิเทศและประเมินผลนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

นายคมศิลป์   สารทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 งบประมาณเงินรายได้ 30,611.00

238 62P55209คมส07W02 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาชีพอาจารย์ภายใน
มหาวิทยาลัย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

นายคมศิลป์   สารทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 4 งบประมาณเงินรายได้ 12,045.00

239 62P55209คมส07W03 โครงการศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการจริง น.ส.นภาไล   ตาสาโรจน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 6 งบประมาณเงินรายได้ 56,094.00
240 62P55209คมส07W04 โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านวิชาชีพอาจารย์

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภายนอกมหาวิทยาลัย
นายคมศิลป์   สารทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 งบประมาณเงินรายได้ 49,650.00

241 62P55209คมส08W01 โครงการค่าตอบแทนการออกข้อสอบและการวัด
ประเมินผลของคณาจารย์ ในการสอบแก้ตัวของ
นักศึกษา

น.ส.ปริฉัตร   ภูจติร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 งบประมาณเงินรายได้ 100,000.00

242 62P55209คมส08W02 โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเรียนนิติศาสตร์ นางทิพาพร   แคล่วคล่อง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 งบประมาณเงินรายได้ 25,000.00
243 62P55209คมส08W03 โครงการเติมเต็มความสุขจากพีสู่่น้อง ปีท่ี 9 นางปาจรีย์ สุริยาชัยวัฒน์   โนวงษ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 งบประมาณเงินรายได้ 20,000.00
244 62P55209คมส08W04 โครงการศึกษาดูงานนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ 

ภาคปกติ
นายดนัยณัฐ   จริะวัฒนาสมกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 6 งบประมาณเงินรายได้ 58,240.00

245 62P55209คมส08W05 โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพือ่เตรียมความพร้อมสู่
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21

นายดนัยณัฐ   จริะวัฒนาสมกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 2 งบประมาณเงินรายได้ 30,000.00

246 62P55209คมส08W06 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการประกันคุณภาพ
การศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์

นางปาจรีย์ สุริยาชัยวัฒน์   โนวงษ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 งบประมาณเงินรายได้ 35,000.00

247 62P55209คมส08W07 โครงการวันรพี ไหว้ครู เชิดชูเข็มนักศึกษาสาขาวิชา
นิติศาสตร์

น.ส.ปริฉัตร   ภูจติร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 งบประมาณเงินรายได้ 25,000.00

248 62P55209คมส08W08 โครงการพัฒนาและสนับสนุนการบริหารหลักสูตร
นิติศาสตร์

ผศ.ทองพูล   แสงค า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 งบประมาณเงินรายได้ 152,785.00

249 62A55209คมส08W01 โครงการอบรมการเขียนตอบปัญหากฎหมาย ผศ.ทองพูล   แสงค า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 แผ่นดิน 40,000.00
250 62A55209คมส08W02 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ นางทิพาพร   แคล่วคล่อง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 แผ่นดิน 30,000.00
251 62A55209คมส08W03 โครงการเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพส าหรับนัก

กฎหมาย ภาคปกติ
นางทิพาพร   แคล่วคล่อง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 แผ่นดิน 35,000.00

252 62A55209คมส08W04 โครงการบรรยายพิเศษส าหรับนักศึกษานิติศาสตร์ น.ส.สายฝน   ปุนหาวงค์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 แผ่นดิน 82,720.00
253 62A55209คมส09W01 โครงการนิทรรศการสรุปผลงานนักศึกษาสาขาวิชา

ศิลปกรรม ประจ าปีการศึกษา 2562
นายสุวัฒน์   บุญธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 แผ่นดิน 10,000.00

254 62A55209คมส09W02 โครงการการแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์
ระหว่างประเทศเครือข่ายภูมิภาคลุ่มน้ าโขง คร้ังท่ี 2

นายนพดล   ชาสงวน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 แผ่นดิน 10,000.00
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255 62A55209คมส09W03 โครงการพีส่อนน้อง คร้ังท่ี 3 นายอติชาติ   เต็งวัฒนโชติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 แผ่นดิน 9,400.00
256 62P55210คมส09W01 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจดัการด้านประกัน

คุณภาพระดับหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
น.ส.มนัสนันท์   น่ิมพิศาล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 งบประมาณเงินรายได้ 10,000.00

257 62P55209คมส09W01 โครงการงานบริหารและจดัการเรียนการสอนเพือ่
พัฒนาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม

นายเอกณริน   แคล่วคล่อง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 งบประมาณเงินรายได้ 47,005.00

258 62P55209คมส10W01 โครงการจดัหาครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีดนตรี นายพงษ์ศักด์ิ   ฐานสินพล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 งบประมาณเงินรายได้ 11,880.00
259 62P55210คมส10W01 โครงการสนับสนุนการบริหารจดัการสาขาวิชาดนตรี นายประลองยุทธ์   แจง้กล่ัน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 งบประมาณเงินรายได้ 25,824.00

260 62A55209คมส10W01 โครงการส่งเสริมสนับสนุนประสิทธิภาพการจดัการ
เรียนการสอนสาขาวิชาดนตรี

นายอรรคพล   ราษฎร์ศิริ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 แผ่นดิน 30,800.00

261 62A55209คมส13W01 โครงการพัฒนาศักยภาพนักพัฒนาและการ
แลกเปล่ียนองค์ความรู้ระหว่างสถาบันการศึกษาด้าน
การบริหารจดัการเรียนการสอนของการพัฒนาชุมชน
 ภายใต้โครงการ CSD คร้ังท่ี 18

นายสุวัฒชัย   พ่อเกตุ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 แผ่นดิน 41,840.00

262 62A55209คมส13W02 โครงการค่ายสร้างคน : เมล็ดพันธ์ุแห่งการพัฒนา
ประจ าปี 2562

นายธนวัฒน์   พันทา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 6 แผ่นดิน 50,000.00

263 62P55210คมส13W01 โครงการการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพเพือ่ความเป็น
เลิศทางวิชาการส าหรับคณาจารย์ เจา้หน้าท่ี 
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ประจ าปีงบประมาณ 2562

นายสุวัฒชัย   พ่อเกตุ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 งบประมาณเงินรายได้ 15,000.00

264 62P55210คมส13W02 โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเรียนหลักสูตรการ
พัฒนาชุมชน ประจ าปีการศึกษา 2562 ส าหรับ
นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร

น.ส.ภัชราภรณ์   สาค า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 งบประมาณเงินรายได้ 5,000.00

265 62P55209คมส13W01 โครงการการบริหารและจดัการเรียนการสอน
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนประจ าปีงบประมาณ2562

นายสุวัฒชัย   พ่อเกตุ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 งบประมาณเงินรายได้ 50,924.00

266 62P55209คมส13W02 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพการพัฒนาชุมชน 
ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการพัฒนา

น.ส.ภัชราภรณ์   สาค า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 งบประมาณเงินรายได้ 40,000.00

267 62P55209คมส13W03 โครงการพัฒนาทักษะประสบการณ์จากห้องเรียนสู่
การเรียนรู้ภาคสนามส าหรับนักพัฒนาชุมชน

น.ส.กิติมา   ขุนทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 งบประมาณเงินรายได้ 33,000.00
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268 62P55209คมส13W04 โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจ าปีการศึกษา 2561

นายสุวัฒชัย   พ่อเกตุ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 15 งบประมาณเงินรายได้ 30,000.00

269 62P55209คมส14W01 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสารทางธุรกิจ

น.ส.จฑุามาศ   ตังควานิช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 งบประมาณเงินรายได้ 45,000.00

270 62P55209คมส14W02 โครงการพัฒนาผลิตผลงานวิชาการและงานวิจยั 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสารทางธุรกิจ

น.ส.สิริลักษณ์   จริะวัฒนาสมกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 งบประมาณเงินรายได้ 29,981.00

271 62P55209คมส14W03 โครงการบริหารจดัการและพัฒนาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษและสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพือ่การ
ส่ือสารทางธุรกิจ

นายพงศธร   ภาวะบุตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 งบประมาณเงินรายได้ 140,303.00

272 62P55210คมส14W01 โครงการการประกันคุณภาพการศึกษา สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสารทางธุรกิจ ประจ าปี
การศึกษา 2561

นายชยกร   สุตะโคตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 งบประมาณเงินรายได้ 17,066.00

273 62A55209คมส14W01 โครงการการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

นายพงศธร   ภาวะบุตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 แผ่นดิน 16,000.00

274 62A55209คมส14W02 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21

นายพงศธร   ภาวะบุตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 แผ่นดิน 63,240.00

275 62A55209คมส14W03 โครงการส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้สาขาภาษาอังกฤษ
เพือ่การส่ือสารทางธุรกิจประจ าปี 2561

น.ส.ศศินันท์   โต๊ะชาลีศรีทิน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 แผ่นดิน 10,360.00

276 62P55209คมส16W01 โครงการส่งเสริมพัฒนาการด าเนินกิจกรรมของสโมสร
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปี
งบประมาณ 2562

นายพสุธา   โกมลมาลย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 งบประมาณเงินรายได้ 120,000.00

277 62A55209คมส17W01 โครงการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รศ.ภาวิณี   แสนชนม์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 แผ่นดิน 26,320.00
278 62A55209คมส17W02 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการจดัการเรียนการสอน

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
นางกันยมาศ   สงวนศักด์ิ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 แผ่นดิน 11,550.00

279 62P55210คมส17W01 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการจดัการเรียนการสอน
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

น.ส.รดาณัฐ   ภูสมนึก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 งบประมาณเงินรายได้ 11,550.00

280 62P55210คมส17W02 โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตรสารสนเทศศาสตร์

นายเสริมวิช   บุตรโยธี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 งบประมาณเงินรายได้ 11,100.00

281 62P55210คมส17W03 โครงการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ผศ.ทิศากร   ศิริพันธ์ุเมือง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 งบประมาณเงินรายได้ 30,000.00
282 62P55210คมส18W01 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร น.ส.ภวภาวัน   ล้อมหามงคล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 งบประมาณเงินรายได้ 50,300.00

หนา้ 31 จาก 39



ล ำดับ รหัสโครงกำร ช่ือโครงกำร ผู้รบัชอบโครงกำร หน่วยงำน
ประเด็น

ยุทธ์
จุดเน้น ประเภทงบ

งบประมำณทีไ่ด้รบั
จัดสรร

283 62A55209คมส18W01 โครงการเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาเพือ่ให้มี
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีหลักสูตรพึงประสงค์

ดร.วินิธา   พานิชย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 แผ่นดิน 51,460.00

284 62A55209คมส18W02 โครงการเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาเพือ่เตรียมความ
พร้อมเป็นมัคคุเทศก์ท่ัวไป (ต่างประเทศ)

น.ส.ปฏิมาภรณ์   กังวานศรีเพชร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 แผ่นดิน 24,420.00

285 62P55209คมส18W01 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาภายใต้กรอบทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และการเตรียมความ
พร้อมของนักศึกษาก่อนและระหว่างศึกษา

น.ส.ปฏิมาภรณ์   กังวานศรีเพชร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 งบประมาณเงินรายได้ 20,500.00

286 62P55209คมส18W02 โครงการส่งเสริมสนับสนุนประสิทธิภาพการจดัการ
เรียนการสอนสาขาวิชาการท่องเท่ียวและการโรงแรม
เสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาเพือ่ให้มีคุณลักษณะ
บัณฑิตท่ีหลักสูตรพึงประสงค์

น.ส.ปฏิมาภรณ์   กังวานศรีเพชร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 งบประมาณเงินรายได้ 39,918.00

287 62P55209คมส18W03 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการจดัการเรียนการสอน
ให้กับนักศึกษา : กิจกรรม : การจดัการเรียนการสอน
ท่ีมีการบูรณาการ

ดร.วินิธา   พานิชย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 งบประมาณเงินรายได้ 8,355.00

288 62P55209คมส18W04 โครงการเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาเพือ่ให้มี
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีหลักสูตรพึงประสงค์

น.ส.จตัตาร์พร   กลางสวัสด์ิ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 งบประมาณเงินรายได้ 32,925.00

289 62P55209คมส19W01 โครงการการวิจยั เร่ือง ชุมชนในประวัติศาสตร์
การเมือง : กรณีศึกษาบ้านนาทราย จ.บึงกาฬ

นายเกรียงไกร   ซองทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 งบประมาณเงินรายได้ 5,460.00

290 62P55209คมส19W02 โครงการสิงห์อีสานสัมพันธ์ คร้ังท่ี 9 นายวีรศักด์ิ   บ ารุงตา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 งบประมาณเงินรายได้ 30,000.00
291 62P55209คมส19W03 โครงการรับขวัญเพือ่นใหม่เติมหัวใจสิงห์ : รัฐศาสตร์

ราษฎร คร้ังท่ี 6
นายวีรศักด์ิ   บ ารุงตา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 งบประมาณเงินรายได้ 5,000.00

292 62A55209คมส19W01 โครงการส่งเสริมศีลธรรมคุ้มกันยาเสพติด และการ
เตรียมความพร้อมสู่อาชีพส าหรับนักศึกษารัฐศาสตร์

ผศ. ดร.พุฑฒจกัร   สิทธิ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 6 แผ่นดิน 29,400.00

293 62A55209คมส19W02 โครงการเรียนรู้นักรบตีนเปิม่ขบวนการเสรีไทยค่าย A นายโพชฌ์   จนัทร์โพธ์ิ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 แผ่นดิน 20,000.00

294 62A55209คมส19W03 โครงการเรียนรู้บุคคลส าคัญในประวัติศาสตร์การเมือง
ของท้องถิ่น

นายวิชาญ   ฤทธิธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 แผ่นดิน 35,000.00

295 62A55209คมส19W04 โครงการสิงห์ภูพาน : รัฐศาสตร์ราษฎรเสวนา ประจ าปี
 2562

นายวิชาญ   ฤทธิธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 แผ่นดิน 50,000.00

296 62P55210คมส19W01 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและบุคลากร
สาขาวิชารัฐศาสตร์ ภาค กศ.ป. ปี 2562

ผศ. ดร.พุฑฒจกัร   สิทธิ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 งบประมาณเงินรายได้ 20,000.00

297 62P55210คมส19W02 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและบุคลากร
สาขาวิชารัฐศาสตร์ ภาคปกติ ปี 2562

นายโพชฌ์   จนัทร์โพธ์ิ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 งบประมาณเงินรายได้ 57,880.00

หนา้ 32 จาก 39



ล ำดับ รหัสโครงกำร ช่ือโครงกำร ผู้รบัชอบโครงกำร หน่วยงำน
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298 62P55210คมส19W03 โครงการสนับสนุนการจดัการเรียนการสอนสาขาวิชา
รัฐศาสตร์ ปีงบประมาณ 2562

นายรัฐพล   ฤทธิธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 งบประมาณเงินรายได้ 43,866.00

299 62P55210คมส19W04 โครงการร าลึกวันเสียงปืนแตกสู่วันสันติภาพไทย นายวิชาญ   ฤทธิธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 งบประมาณเงินรายได้ 15,000.00
300 62P55210คมส19W05 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตร์

 ปีการศึกษา 2562
นายโพชฌ์   จนัทร์โพธ์ิ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 งบประมาณเงินรายได้ 15,000.00

301 62P55210คมส20W01 โครงการสนับสนุนการเรียนรู้เพือ่เสริมสร้างวัฒนธรรม
สัมพันธ์

นายภูริภูมิ   ชมภูนุช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 งบประมาณเงินรายได้ 15,000.00

302 62A55209คมส20W01 โครงการการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาหลักสูตร
วัฒนธรรมศึกษาเพือ่การพัฒนา

น.ส.เชาวณา   ไข่แก้ว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 แผ่นดิน 45,360.00

303 62P55209คมส20W01 โครงการบริหารจดัการหลักสูตรวัฒนธรรมศึกษาเพือ่
การพัฒนา

นายล าครองสิทธ์ิ   ค าสงค์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 งบประมาณเงินรายได้ 15,000.00

304 62P55209คมส20W02 โครงการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา
หลักสูตรวัฒนธรรมศึกษาเพือ่การพัฒนา

น.ส.เชาวณา   ไข่แก้ว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 งบประมาณเงินรายได้ 32,000.00

305 62P55209คมส20W03 โครงการสัมมนาสรุปบทเรียนและก าหนดทิศทางเพือ่
พัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตรวัฒนธรรมศึกษา 
เพือ่การพัฒนา

น.ส.วรรณพร   หันไชยุงวา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 งบประมาณเงินรายได้ 10,640.00

306 62P55209ควจ01W01 โครงการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร คณะวิทยาการจดัการ

นางเมธาวี   ยีมิน คณะวิทยาการจดัการ 2 งบประมาณเงินรายได้ 175,000.00

307 62P55209ควจ01W02 โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
คณะวิทยาการจดัการ

นางผการัตน์   ทิพวัง คณะวิทยาการจดัการ 4 งบประมาณเงินรายได้ 30,600.00

308 62P55209ควจ01W03 โครงการบริหารส านักงานคณะวิทยาการจดัการ ผศ.สามารถ   อัยกร คณะวิทยาการจดัการ 4 งบประมาณเงินรายได้ 615,600.00
309 62P55209ควจ01W04 โครงการส่งเสริมพัฒนาอาจารย์และนักศึกษา ปี

การศึกษา 2561
นายชัยณรงค์   พูลเกษม คณะวิทยาการจดัการ 2 4 งบประมาณเงินรายได้ 350,000.00

310 62P55209ควจ01W05 โครงการมอบทุนสนับสนุนงานวิจยัของอาจารย์
ประจ าคณะวิทยาการจดัการ

นางเมธาวี   ยีมิน คณะวิทยาการจดัการ 2 งบประมาณเงินรายได้ 600,000.00

311 62P55209ควจ01W06 โครงการการเขียนต าราและเอกสารทางวิชาการเพือ่
เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ

นายศักดาเดช   กุลากุล คณะวิทยาการจดัการ 2 งบประมาณเงินรายได้ 50,000.00

312 62P55209ควจ01W07 โครงการสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานนอกสถานท่ี
คณะวิทยาการจดัการ

ผศ.สามารถ   อัยกร คณะวิทยาการจดัการ 2 14 งบประมาณเงินรายได้ 560,000.00

313 62P55209ควจ01W08 โครงการกิจกรรมนักศึกษาคณะวิทยาการจดัการ
ประจ าปี 2562

นายวัชระ   อักขระ คณะวิทยาการจดัการ 2 งบประมาณเงินรายได้ 100,000.00

314 62A55209ควจ01W01 โครงการบริหารส านักงานคณะวิทยาการจดัการ ผศ.สามารถ   อัยกร คณะวิทยาการจดัการ 4 แผ่นดิน 1,068,700.00
315 62A55209ควจ01W02 โครงการพัฒนาสมรรถนะการวิจยัของบุคลากรคณะ

วิทยาการจดัการ ปีการศึกษา 2561
ผศ.สามารถ   อัยกร คณะวิทยาการจดัการ 4 แผ่นดิน 25,000.00
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316 62A55209ควจ01W03 โครงการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา คณะ
วิทยาการจดัการ

นางสุพิชญา   นิลจนิดา คณะวิทยาการจดัการ 2 15 แผ่นดิน 80,000.00

317 62A55209ควจ02W01 โครงการแนะแนวการศึกษาต่อคณะวิทยาการจดัการ นายศักดาเดช   กุลากุล คณะวิทยาการจดัการ 4 แผ่นดิน 100,000.00

318 62A55209ควจ02W02 โครงการจดัซ้ือวัสดุตีพิมพ์เข้าห้องสมุดคณะวิทยาการ
จดัการ

น.ส.มนัสชนก   วภักด์ิเพชร คณะวิทยาการจดัการ 4 แผ่นดิน 60,000.00

319 62P55209ควจ02W01 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ดร.เด่นชัย   สมปอง คณะวิทยาการจดัการ 2 งบประมาณเงินรายได้ 220,000.00
320 62P55209ควจ03W01 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมสร้าง

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21
นายเชาวรัตน์   ทุนร่องช้าง คณะวิทยาการจดัการ 2 งบประมาณเงินรายได้ 50,500.00

321 62P55209ควจ06W01 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพบัญชี นายกฤตกร   ม่ันสุวรรณ คณะวิทยาการจดัการ 2 งบประมาณเงินรายได้ 45,500.00
322 62P55209ควจ06W02 โครงการการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
น.ส.เจตรัมภา   พรหมทะสาร คณะวิทยาการจดัการ 2 งบประมาณเงินรายได้ 33,000.00

323 62P55209ควจ06W03 โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาของ
นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี

นายศักดาเดช   กุลากุล คณะวิทยาการจดัการ 2 งบประมาณเงินรายได้ 37,000.00

324 62P55209ควจ07W01 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ืองการใช้โปรแกรม
ประยุกต์เพือ่งานบัญชี

นางจนิตนา   จนัทนนท์ คณะวิทยาการจดัการ 2 งบประมาณเงินรายได้ 45,000.00

325 62P55209ควจ09W01 โครงการพัฒนาอาจารย์และนักศึกษาในศตวรรษท่ี 21
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะวิทยาการจดัการ

ผศ.อรทัย   พันธ์สวรรค์ คณะวิทยาการจดัการ 2 งบประมาณเงินรายได้ 410,000.00

326 62P55209ควจ11W01 โครงการการจดัการเรียนการสอนหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจดัการธุรกิจค้าปลีก ปี
การศึกษา 2561

ผศ.ชัยยศ   ณัฐอังกูร คณะวิทยาการจดัการ 2 3 งบประมาณเงินรายได้ 1,192,700.00

327 62A55209ควจ11W01 โครงการการจดัการความรู้คณะวิทยาการจดัการ น.ส.กาญจนาภรณ์   นิลจนิดา คณะวิทยาการจดัการ 4 แผ่นดิน 35,000.00
328 62P55209ควจ12W01 โครงการวิทยาการจดัการสัมพันธ์คร้ังท่ี 26 ประจ าปี 

2562
นายวัชระ   อักขระ คณะวิทยาการจดัการ 2 งบประมาณเงินรายได้ 171,000.00

329 62P55209ควจ14W01 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชารัฐประสา
สนศาสตรบัณฑิตเพือ่เข้าสู่ศตวรรษท่ี 21

น.ส.สายป่าน   จกัษุจนิดา คณะวิทยาการจดัการ 2 งบประมาณเงินรายได้ 48,000.00

330 62P55209ควจ14W02 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์
และส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21

น.ส.ประภัสสร   ดาวะเศรษฐ์ คณะวิทยาการจดัการ 2 งบประมาณเงินรายได้ 48,000.00

331 62P55209ควจ14W03 โครงการสัมมนาภาวะผู้น าทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
(ภาวะผู้น าธรรมาภิบาล)

ผศ. ดร.ชาติชัย   อุดมกิจมงคล คณะวิทยาการจดัการ 2 งบประมาณเงินรายได้ 48,000.00

332 62P55209ควจ14W04 โครงการเสริมสร้างจติส านึกต่อต้านการทุจริต
คอรัปช่ันส าหรับนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ผศ. ดร.สัญญาศรณ์   สวัสด์ิไธสง คณะวิทยาการจดัการ 2 งบประมาณเงินรายได้ 48,000.00
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333 62P55209ควจ14W05 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2561

ผศ.สามารถ   อัยกร คณะวิทยาการจดัการ 2 งบประมาณเงินรายได้ 50,000.00

334 62P55209ควจ15W01 โครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

น.ส.ปิยพัชร   วิมลโสภณกิตติ คณะวิทยาการจดัการ 2 งบประมาณเงินรายได้ 8,500.00

335 62P55209ควจ15W02 โครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะนักศึกษา
ในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับนักศึกษา

ดร.สิริพาพร   ยืนสุข คณะวิทยาการจดัการ 2 งบประมาณเงินรายได้ 113,500.00

336 62A55209ควจ17W01 โครงการการจดัท าแผนบริหารความเส่ียงคณะ
วิทยาการจดัการ

นายอรรฆเดช   อุปชัย คณะวิทยาการจดัการ 2 แผ่นดิน 15,000.00

337 62A55209ควจ17W02 โครงการเพิม่ทักษะการประกันคุณภาพด้วยเคร่ืองมือ 
PDCA

น.ส.อธิษฐาน   ทองเช้ือ คณะวิทยาการจดัการ 2 แผ่นดิน 20,000.00

338 62P55209ควจ18W01 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชานิเทศ
ศาสตร์

น.ส.นันธารา   ธุลารัตน์ คณะวิทยาการจดัการ 2 งบประมาณเงินรายได้ 56,000.00

339 62A55209ควท01W01 โครงการสนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

น.ส.นภาพร   บุญเรือง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 แผ่นดิน 80,000.00

340 62A55210สภศ01W01 โครงการการพัฒนาองค์กรและการประกันคุณภาพ นางศุภพิชญ์   ประเสริฐนู สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 2 แผ่นดิน 35,000.00

341 62A55209สวท01W01 โครงการการประกันคุณภาพการศึกษา ส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

น.ส.อุ่นเรือน   แสนเสน ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

2 17 แผ่นดิน 35,000.00

342 62A55210สวพ01W01 โครงการงานประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันวิจยั
และพัฒนา

น.ส.นิพาพร   หูตาชัย สถาบันวิจยัและพัฒนา 2 17 แผ่นดิน 35,000.00

343 62A55210สสท01W01 โครงการส่งเสริมงานประกันคุณภาพการศึกษาของ
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

นายยอดรัก   บัวพรม ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 2 แผ่นดิน 35,000.00

1 62A55311กกง01W01 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรม
ราชกุมารี

ผศ.ปรีชา   ธรรมวินทร กองกลาง 3 แผ่นดิน 1,500,000.00

1 62A55412กพน01W01 โครงการคนรุ่นใหม่สืบทอดประเพณีการแข่งขันเรือ
ยาวท้องถิ่นปลอดยาเสพติด

ผศ. ดร.สมบูรณ์   ชาวชายโขง กองพัฒนานักศึกษา 2 6 แผ่นดิน 120,000.00

2 62A55412กพน01W02 โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนครประจ าปี พ.ศ. 2562

นายนิรุตย์   วิชาชาติ กองพัฒนานักศึกษา 3 แผ่นดิน 120,000.00

3 62A55413กพน01W01 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้น านักศึกษา มีจติ
สาธารณะอย่างมืออาชีพ ปีการศึกษา พ.ศ. 2562

นายนิรุตย์   วิชาชาติ กองพัฒนานักศึกษา 2 6 แผ่นดิน 100,000.00

4 62A55412คคศ17W01 โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น คณะ
ครุศาสตร์

นายวีรวัฒน์   ค าแสนพันธ์ คณะครุศาสตร์ 3 แผ่นดิน 100,000.00

ผลผลิต ผลงำนท ำนุบ ำรงุศิลปวัฒนธรรม

ผลผลิต ผลงำนกำรให้บรกิำรวิชำกำร
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5 62A55413คทก03W01 โครงการ ส่งเสริมนักศึกษาในการแปรรูปผ้าย้อมคราม
ด้วยเทคนิคมัดย้อมแบบชิโบริ คร้ังท่ี2

นายนะกะวี   ด่านลาพล คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2 แผ่นดิน 7,500.00

6 62A55413คทก12W01 โครงการเกษตรสืบสานศิลปวัฒนธรรม น.สพ.จกัรพรรด์ิ   ประชาชิต คณะเทคโนโลยีการเกษตร 3 แผ่นดิน 15,000.00
7 62A55412คทก13W01 โครงการพืชศาสตร์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี

การเกษตร : ข้าวคือวัฒนธรรม
ดร.พิจกิา   ทิมสุกใส คณะเทคโนโลยีการเกษตร 3 แผ่นดิน 7,500.00

8 62A55413คทก14W01 โครงการท าบุญสืบสานประเพณีขอขมาบูชาครูใหญ่
สัตวศาสตร์

นายภาคภูมิ   ซอหนองบัว คณะเทคโนโลยีการเกษตร 3 แผ่นดิน 7,500.00

9 62A55413คทก14W02 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้สมุนไพรพืน้บ้าน
ในการรักษาสัตว์

น.ส.ฐิตินันท์   บัวบาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2 แผ่นดิน 7,500.00

10 62A55412คทก15W01 โครงการสืบสานภูมิปัญญาและท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมการท าเคร่ืองมือประมงพืน้บ้าน

นายอนาวิล   พรหมเทพ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 3 แผ่นดิน 7,500.00

11 62A55413คทก16W01 โครงการสืบสานภูมิปัญญาอาหารพืน้บ้านอีสาน ผศ.ฐิติรัตน์   แว่นเรืองรอง คณะเทคโนโลยีการเกษตร 3 แผ่นดิน 7,500.00
12 62A55413คทอ12W01 โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมปราสาทผ้ึง นายสาธิต   ศรีอาจ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3 แผ่นดิน 13,000.00
13 62A55412คทอ12W01 โครงการวันครอบครัวอุตสาหกรรมท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม สืบสานภูมิปัญญาและรักษาส่ิงแวดล้อม
นายรณยุทธ   นนท์พละ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3 แผ่นดิน 50,000.00

14 62A55412คมส01W01 โครงการลานวัฒนธรรมมนุษยศาสตร์ คร้ังท่ี 4 นายพสุธา   โกมลมาลย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 แผ่นดิน 100,000.00
15 62A55413ควจ12W01 โครงการวัฒนธรรมอาหารอีสานสู่ครัวโลก การแข่งขัน

ประกวดส าต าลีลา
นายวัชระ   อักขระ คณะวิทยาการจดัการ 3 แผ่นดิน 100,000.00

16 62A55412ควท01W01 โครงการอนุรักษ์สืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมอันดี
งาม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายณปพน   บาทชารี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 แผ่นดิน 97,000.00

17 62A55412สภศ01W01 โครงการลอยพระประทีปสิบสองเพ็งไทสกล ประจ าปี 
2561

นายเกรียงสิทธ์ิ   ไชยเทศ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 3 แผ่นดิน 25,000.00

18 62A55412สภศ01W02 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมการแต่งกายเพือ่พัฒนา
บุคลิกภาพและสร้างภาพลักษณ์องค์กร

น.ส.กนกพร   นวลอึ่ง สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 3 14 แผ่นดิน 30,000.00

19 62A55412สภศ01W03 โครงการบริหารจดัการพิพิธภัณฑ์เมืองสกลนคร น.ส.ชุติมา   ภูลวรรณ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 3 แผ่นดิน 100,000.00
20 62P55412สภศ01W01 โครงการการพัฒนาองค์กรและการประกันคุณภาพ นางศุภพิชญ์   ประเสริฐนู สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 2 งบประมาณเงินรายได้ 10,000.00

21 62P55412สภศ01W02 โครงการบริหารส านักงานสถาบันภาษา ศิลปะและ
วัฒนธรรม

น.ส.มัลลิกา   พรหมดี สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 4 งบประมาณเงินรายได้ 1,200,000.00

22 62P55413สภศ01W01 โครงการส่งเสริมบุคลากรเพือ่พัฒนาความเป็นมือ
อาชีพในการปฏิบัติงาน

น.ส.มัลลิกา   พรหมดี สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 4 14 งบประมาณเงินรายได้ 215,000.00

23 62P55413สภศ01W02 โครงการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย

น.ส.กนกพร   นวลอึ่ง สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 3 งบประมาณเงินรายได้ 100,000.00

24 62P55413สภศ01W03 โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมการแสดงพืน้บ้าน : 
อัตลักษณ์ฟ้อนภูไทสกลนคร

น.ส.กนกพร   นวลอึ่ง สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 3 งบประมาณเงินรายได้ 50,000.00
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25 62P55413สภศ01W04 โครงการไหว้พระ สมมาครู ดนตรีนาฏศิลป์พืน้บ้าน น.ส.กนกพร   นวลอึ่ง สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 3 งบประมาณเงินรายได้ 30,000.00

26 62P55412สภศ02W01 โครงการบริหารงานศึกษาและฝึกอบรมทางภาษา นางสุภาวดี   สามาทอง สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 4 งบประมาณเงินรายได้ 100,000.00
27 62P55413สภศ03W01 โครงการจดัท าเอกสาร หนังสือ วารสารสถาบันภาษา 

ศิลปะและวัฒนธรรม
นายพจนวราภรณ์   เขจรเนตร สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 3 งบประมาณเงินรายได้ 35,000.00

28 62A55413สภศ03W01 โครงการเตรียมความพร้อมงานมหกรรมภูมิปัญญา
พืน้บ้านมูนมังอีสาน

น.ส.ชุติมา   ภูลวรรณ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 3 แผ่นดิน 100,000.00

29 62A55412สภศ03W01 โครงการธรรมสัญจร นายพจนวราภรณ์   เขจรเนตร สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 3 แผ่นดิน 50,000.00
30 62A55412สภศ03W02 โครงการราชภัฏยาตราสมมาพระธาตุ นายพจนวราภรณ์   เขจรเนตร สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 3 แผ่นดิน 160,000.00
31 62A55412สภศ03W03 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพุทธธรรมกรรมฐาน

ระหว่างพรรษากาล
นายพจนวราภรณ์   เขจรเนตร สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 3 แผ่นดิน 100,000.00

32 62A55412สภศ04W01 โครงการเสวนาวิชาการ นายเกรียงสิทธ์ิ   ไชยเทศ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 3 แผ่นดิน 50,000.00
33 62A55412สภศ04W02 โครงการส่งเสริมเผยแพร่แลกเปล่ียนศิลปวัฒนธรรม

อุดมศึกษา
นายอัศวิน   จนัทร์ส่อง สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 3 แผ่นดิน 130,000.00

34 62A55412สภศ04W03 โครงการมาฆบูชาเสวนา ประจ าปี 2562 นายเกรียงสิทธ์ิ   ไชยเทศ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 3 แผ่นดิน 25,000.00
35 62A55412สภศ04W04 โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ นายอัศวิน   จนัทร์ส่อง สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 3 แผ่นดิน 100,000.00

36 62A55412สภศ04W05 โครงการสัปดาห์วันวิสาขบูชา ประจ าปี 2562 นายเกรียงสิทธ์ิ   ไชยเทศ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 3 แผ่นดิน 40,000.00
37 62A55412สภศ04W06 โครงการสืบสานประเพณีออกพรรษาแห่ปราสาทผ้ึง 

ประจ าปี 2562
นายเกรียงสิทธ์ิ   ไชยเทศ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 3 แผ่นดิน 120,000.00

38 62A55413สภศ04W01 โครงการถนนสายวัฒนธรรมสร้างเสริมชีวิตนักศึกษา นายเกรียงสิทธ์ิ   ไชยเทศ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 3 แผ่นดิน 30,000.00

39 62P55413สภศ04W01 โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมดนตรี-นาฏศิลป์
พืน้บ้าน

นายอัศวิน   จนัทร์ส่อง สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 3 งบประมาณเงินรายได้ 35,000.00

40 62P55412สภศ05W01 โครงการบริหารงานวิเทศสัมพันธ์ น.ส.สุภาณี   เล่าสุอังกูร สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 4 งบประมาณเงินรายได้ 100,000.00
41 62P55412สภศ05W02 โครงการแลกเปล่ียนนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร

ระหว่างประเทศ
นายศราวุธ   ปัญญาสาร สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 2 2 งบประมาณเงินรายได้ 300,000.00

42 62A55412สภศ06W01 โครงการเสริมสร้างการศึกษากลุ่มชาติพันธ์ุโส้(ทะวืง) 
ต าบลปทุมวาปี อ าเภอส่องดาว จงัหวัดสกลนคร

น.ส.จนิตนา   ลินโพธ์ิศาล สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 3 แผ่นดิน 80,000.00

1 62A66114กกง01W01 โครงการยกระดับสินค้าชุมชน OTOP ผศ.ปรีชา   ธรรมวินทร กองกลาง 3 7 แผ่นดิน 2,034,000.00
2 62A66114กกง01W02 โครงการแก้ไขความยากจนของประชาชนในเขตชนบท ผศ.ปรีชา   ธรรมวินทร กองกลาง 3 8 แผ่นดิน 10,102,000.00

แผนงำน ยุทธศำสตรพั์ฒนำกำรศึกษำเพ่ือควำมยั่งยืน
ผลผลิต โครงกำรยุทธศำสตรม์หำวิทยำลัยรำชภัฎเพ่ือกำรพัฒนำท้องถ่ิน
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3 62A66114กกง01W03 โครงการส่งเสริม ความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัย
 เข้าใจสิทธิหน้าท่ีของตนเองและผู้อื่น

ผศ.ปรีชา   ธรรมวินทร กองกลาง 3 7 แผ่นดิน 1,945,000.00

4 62A66114กกง01W04 โครงการอ่านออกเขียนได้เพือ่สร้างเสริมสุขภาวะ
ส าหรับนักเรียน

ผศ.ปรีชา   ธรรมวินทร กองกลาง 1 1 แผ่นดิน 2,005,000.00

5 62A66114กกง01W05 โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะด้านภาษาอังกฤษใน
ศตวรรษท่ี 21 ส าหรับนักศึกษาครูในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏ

ผศ.ปรีชา   ธรรมวินทร กองกลาง 1 แผ่นดิน 5,895,500.00

6 62A66114กกง01W06 โครงการบูรณาการพันธกิจมหาวิทยาลัยเพือ่ยกระดับ
คุณภาพชีวิต

ผศ.ปรีชา   ธรรมวินทร กองกลาง 3 7 แผ่นดิน 7,187,000.00

7 62A66114กพน03W01 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิ
บาล มหาวิทยาลัยโปร่งใส บัณฑิตไทยไม่โกง

นายชัยมงคล   โชติวัฒนตระกูล กองพัฒนานักศึกษา 2 6 แผ่นดิน 48,000.00

8 62A66114คคศ23W01 โครงการพัฒนาคุณภาพการจดัการเรียนการสอนครู 
นักเรียนโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนในศตวรรษท่ี
 21 สู่การศึกษา 4.0

น.ส.ศุวนันท์   กันเสนา คณะครุศาสตร์ 1 1 แผ่นดิน 300,000.00

9 62A66114คคศ23W02 โครงการบริหารส านักงานฝ่ายโครงการพิเศษ น.ส.ศุวนันท์   กันเสนา คณะครุศาสตร์ 4 แผ่นดิน 100,000.00
10 62A66114ควท16W01 โครงการการบริหารจดัการด าเนินงานของศูนย์

วิทยาศาสตร์
นางสะใบทิพย์   เลิศศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 แผ่นดิน 400,000.00

11 62A66114สวท02W01 โครงการจดัซ้ือจดัหาทรัพยากรการเรียนรู้ นายพอเจตน์   เกษมสินธ์ุ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

2 แผ่นดิน 130,000.00

12 62A66114สวท05W01 โครงการจดัหาทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์เพือ่
แลกเปล่ียนและใช้ทรัพยากรร่วมในเครือข่าย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นายชาญชัย   บาลศรี ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

4 17 แผ่นดิน 170,000.00

13 62A66114สสท01W01 โครงการพัฒนาหลักสูตร น.ส.กมลชนก   อินทรพรหมมา ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 2 2 แผ่นดิน 250,000.00

14 62A66114สสท01W02 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง ก้าวสู่ความเป็น
อาจารย์มืออาชีพ

ดร.พจมาน   ช านาญกิจ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 2 4 แผ่นดิน 200,000.00

15 62A66114สสท04W01 โครงการการพัฒนาหลักสูตรระยะส้ัน หลักสูตรการ
จดัการการเงินของคน Gen Z เส้นทางสู่
ผู้ประกอบการยุคดิจทัิล

น.ส.น าพร   อินสิน ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 2 2 แผ่นดิน 80,000.00

1 62A66215กกง13W01 โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยในการจดัการศึกษาขั้น
พืน้ฐาน

นางยุพิน   ศรีชาติ กองกลาง 4 9 แผ่นดิน 855,700.00

2 62P66214กกง13W01 โครงการพัฒนาบุคลากรด้วยกระบวนการ 
professional learning community (PLC)

นางยุพิน   ศรีชาติ กองกลาง 4 งบประมาณเงินรายได้ 144,375.00

3 62P66215กกง13W01 โครงการคัดเลือกนักเรียน ปีการศึกษา 2562 นางยุพิน   ศรีชาติ กองกลาง 4 งบประมาณเงินรายได้ 55,800.00

ผลผลิต โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำต้ังแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน
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4 62P66215กกง13W02 โครงการบริหารจดัการทรัพยากร นางยุพิน   ศรีชาติ กองกลาง 4 งบประมาณเงินรายได้ 310,000.00
5 62P66215กกง13W03 โครงการจดัหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ นางยุพิน   ศรีชาติ กองกลาง 4 งบประมาณเงินรายได้ 1,241,945.00
6 62P66215กกง13W04 โครงการจดัหาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ นางยุพิน   ศรีชาติ กองกลาง 4 งบประมาณเงินรายได้ 117,600.00
7 62P66215กกง13W05 โครงการประกันอุบัติเหตุส าหรับนักเรียนโรงเรียนวิถี

ธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
นางยุพิน   ศรีชาติ กองกลาง 2 งบประมาณเงินรายได้ 29,280.00

8 62P66215กกง13W06 โครงการอาหารกลางวัน อาหารเสริม ส าหรับนักเรียน
โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

นางยุพิน   ศรีชาติ กองกลาง 2 งบประมาณเงินรายได้ 2,159,400.00

1 62P77116สวพ01W01 โครงการงานประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันวิจยั
และพัฒนา

น.ส.นิพาพร   หูตาชัย สถาบันวิจยัและพัฒนา 2 งบประมาณเงินรายได้ 10,000.00

2 62P77116สวพ01W02 โครงการ พัฒนาบุคลากร สถาบันวิจยัและพัฒนา น.ส.ทับทิม   สมปอง สถาบันวิจยัและพัฒนา 4 งบประมาณเงินรายได้ 106,610.00
3 62P77116สวพ01W03 โครงการส่งเสริมการจดัการท่ัวไปในส านักงาน

ผู้อ านวยการสถาบันวิจยัและพัฒนา
น.ส.พิศมัย   ยศตะโคตร สถาบันวิจยัและพัฒนา 4 งบประมาณเงินรายได้ 500,000.00

4 62P77116สวพ02W01 โครงการบริหารจดัการงานวิจยั น.ส.วิภาวรรณ   ใหญ่สมบูรณ์ สถาบันวิจยัและพัฒนา 4 11 งบประมาณเงินรายได้ 147,000.00
5 62P77116สวพ02W02 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการวิจยัให้แก่

บุคลากร
น.ส.วิภาวรรณ   ใหญ่สมบูรณ์ สถาบันวิจยัและพัฒนา 4 14 งบประมาณเงินรายได้ 250,000.00

6 62P77116สวพ02W03 โครงการการให้ทุนสนับสนุนการท าวิจยัและงาน
สร้างสรรค์ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ดร.มาลี   ศรีพรหม สถาบันวิจยัและพัฒนา 3 11 งบประมาณเงินรายได้ 2,500,000.00

7 62P77116สวพ03W01 โครงการจดัท าส่ือด้านการวิจยัและนวัตกรรม น.ส.สุภาวดี   สุวรรณเทน สถาบันวิจยัและพัฒนา 3 งบประมาณเงินรายได้ 60,000.00
8 62P77116สวพ03W02 โครงการจดัท าวารสาร SNRU Journal of Science 

and Technology
น.ส.สุภาวดี   สุวรรณเทน สถาบันวิจยัและพัฒนา 3 งบประมาณเงินรายได้ 210,500.00

9 62P77116สวพ03W03 โครงการการน าเสนอผลงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ใน
เวทีระดับชาติ

น.ส.สุภาวดี   สุวรรณเทน สถาบันวิจยัและพัฒนา 3 16 งบประมาณเงินรายได้ 662,800.00

10 62P77116สวพ03W04 โครงการการให้ทุนสนับสนุนการน าเสนอผลงานวิจยั
และงานสร้างสรรค์ในระดับชาติและระดับนานาชาติ

น.ส.สุภาวดี   สุวรรณเทน สถาบันวิจยัและพัฒนา 3 16 งบประมาณเงินรายได้ 300,000.00

11 62P77116สวพ06W01 โครงการบริหารจดัการศูนย์ความเป็นเลิศด้าน
พลังงานทางเลือก

นายครรชิต   สิงห์สุข สถาบันวิจยัและพัฒนา 4 งบประมาณเงินรายได้ 900,000.00

12 62P77116สวพ07W01 โครงการบริหารจดัการหน่วยศูนย์หนองหารศึกษา นายศักด์ิดา   แสนสุพรรณ สถาบันวิจยัและพัฒนา 4 งบประมาณเงินรายได้ 215,840.00
13 62P77116สวพ08W01 โครงการวิจยัสถาบันเพือ่สร้างองค์ความรู้ น.ส.อัสฉรา   นามไธสง สถาบันวิจยัและพัฒนา 3 งบประมาณเงินรายได้ 37,250.00

754,388,036.00รวมงบประมำณทัง้สิ้น

แผนงำน พ้ืนฐำนด้ำนกำรสรำ้งควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ
ผลผลิต ผลงำนวิจัยเพ่ือสรำ้งองค์ควำมรู้

หนา้ 39 จาก 39


