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ผลการด าเนินงาน :  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้

เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์
ประจ าและนักวิจัยประจ า 

บาท เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจ านวน       
อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 
1,288,215 บาท/51 คน = 25,259.11 
บาท/คน 
แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได้ เทียบกับ
คะแนนเต็ม 5  
25,259.11  x 5 =  5.00 คะแนน 
    25,000   

5.00 

 

เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 

                  คณะ 
    ข้อมูล            

วิทยาการจัดการ 

อาจารย์ประจ า 51 

นักวิจัยประจ า - 

เงินภายใน 

แผ่นดิน 126,493 

บ.กศ. 145,000 

ทุนวิจัยในชั้นเรียน 27,000 

กศ.ปท. 50,000 

รวม 348,493 

เงินภายนอก 939,722 

รวมเงินทั้งหมด 1,288,215 

สัดส่วนต่อคน 25,259.11 

คะแนน 5.00 
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จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ประจ าปีงบประมาณ 2557 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ชื่องานวิจัยและงานสร้างสรรค ์ จ านวนเงิน แหล่งทุน 

1 อาจารย์พิศณี พรหมเทพ 
หัวหน้าโครงการวิจัย 
สัดส่วนการท าวิจัย  ร้อยละ 50 
เงินเต็ม 208,340 บาท 

โครงการการศึกษาแนวทางการจัดการพื้นที่อุทยาน
ทับซ้อนที่ท ากินแบบพหุภาคี :  กรณีศึกษาพื้นที่
อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก   อ าเภอนิคมน้ าอูน
จังหวัดสกลนคร 

104,170 แผ่นดิน 

2 อาจารย์พิศณี พรหมเทพ 
ผู้ร่วมวิจัย 
สัดส่วนการท าวิจัย  ร้อยละ 20 
เงินเต็ม 111,615 บาท 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการจัดการทรัพยากรป่า 
กรณีศึกษาป่าชุมชนบ้านสร้างหิน ต าบลบะฮี อ าเภอ
พรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

22,323 แผ่นดิน 

รวมจ านวนเงินทุนแผ่นดิน 126,493  
3 อาจารย์จิรภัทร  เร่ิมศรี พฤติกรรมการใช้ (FACEBOOK) ที่มีผลกระทบต่อ

การด าเนินชีวิตของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร 

30,000 บ.กศ. 

4 อาจารย์นาฎลดา  เรืองชาญ ศึกษาการใช้แอพลิเคชั่นทางการศึกษาบนสมาร์ทโฟ
นของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร 

30,000 บ.กศ. 

5 อาจารย์ชฎาพร แนบชิด การศึกษาเส้นทางการเดินรถเมล์เหลือ อ าเภอเมือง 
จังหวัดสกลนคร 

15,000 ทุนคณะ งบ บ.กศ 

6 ผศ.ปิยะวดี ยอดนา 
ผศ.อิรยา มณีเขียว 

ภาวะหนี้สินของเกษตร บ้านโนนสูง ต าบลพังขว้าง 
อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 

15,000 ทุนคณะ งบ บ.กศ 

7 อาจารย์ ดร.ชาติชัย อุดมกิจมงคล ภาวะผู้น าองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอ
เมือง จังหวัดสกลนคร  

15,000 ทุนคณะ งบ บ.กศ 

8 ผศ.ชัยยศ ณัฐอังกูร การศึกษาทัศนคติของผู้โดยสารที่มีต่อสถานีขนส่ง
ผู้โดยสารแห่งที่ 2 ของจังหวัดสกลนคร 

15,000 ทุนคณะ งบ บ.กศ 

9 อาจารย์นันธารา ธุลารัตน ์ การส่ือสารเพื่อการสืบทอดทอดร ามวยโบราณ
จังหวัดสกลนคร 

15,000 ทุนคณะ งบ บ.กศ 

10 ผศ.ดร.จิตติ กิตติเลิศไพศาล 
อาจารย์ภคพล คติวัฒน์ 
ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา 

Leadership Competency and Organization 
Effectiveness : A study of City and Town 

10,000 ทุนคณะ งบ บ.กศ 

รวมจ านวนเงินทุน บ.กศ. 145,000  
11 ผศ.ดร.จิตติ กิตติเลิศไพศาล 

อาจารย์ภคพล คติวัฒน์ 
ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา 

Leadership Competency and Organization 
Effectiveness : A study of City and Town 

5,000 ทุนคณะ งบ กศ.ป 

12 อาจารย์เด่นชัย สมปอง การพัฒนาต้นแบบเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ส าหรับธุรกิจการ์เม็นท ์

15,000 ทุนคณะ งบ กศ.ป 

13 อาจารย์สามารถ อัยกร ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับความ
เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร 

15,000 ทุนคณะ งบ กศ.ป 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล ชื่องานวิจัยและงานสร้างสรรค ์ จ านวนเงิน แหล่งทุน 

14 อาจารย์วัชระ อักขระ 
รศ.ดร.สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ 

การเปรียบเทียบความคาดหวังและความรู้สึกการ
ได้รับการบริการของนักศึกษาต่อคุณภาพการ
บริการของบัณฑิตมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชนแห่ง
หนึ่ง 

15,000 ทุนคณะ งบ กศ.ป 

 รวมจ านวนเงิน ทุนคณะ งบ กศ.ป 50,000  
15 อาจารย์ศักดาเดช  กุลากุล ผลสัมฤทธิ์จากการเรียนการสอนด้วยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ในรายวิชาหลักการบัญชีขั้นต้น 
3,000 ทุนวิจัยในชั้นเรียน 

16 อาจารย์ชัยณรงค์  พูลเกษม ผลสัมฤทธิ์จากการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญด้วยกระบวนการกลุ่มแบบเพื่อช่วยเพื่อนใน
รายวิชาสถิติเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

3,000 ทุนวิจัยในชั้นเรียน 

17 อาจารย์ภัทร์ศินี  แสนส าแดง ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อสื่อการเรียนการ
สอนในรายวิชาการเขียนบทวิทยุและโทรทัศน์ปี
การศึกษา ๑/๒๕๕๗ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

3,000 ทุนวิจัยในชั้นเรียน 

18 อาจารย์พิศณี  พรหมเทพ การศึกษาเจตคติของนักศึกษาที่มีผลต่อวินัยในชั้น
เรียน ด้านความขยันอดทนต่อการเรียนและ
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางเรียนของนักศึกษา 

3,000 ทุนวิจัยในชั้นเรียน 

19 อาจารย์สายป่าน  จักษุจินดา แนวทางพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
หลักรัฐศาสตร์ ปีการศึกษา ๑/๒๕๕๗ สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

3,000 ทุนวิจัยในชั้นเรียน 

20 อาจารย์ชฎาพร แนบชิด การประเมินผลความพึงอใจของนักศึกษาที่เรียนต่อ
รายวิชา 43541102 การจัดการโซ่อุปทานและโลจิ
สติกส์ 

3,000 ทุนวิจัยในชั้นเรียน 

21 อาจารย์จีระนันต์  เจริญรัตน์ การประยุกต์ใช้ Social Network ในการเรียนการ
สอนวิชาระบบสื่อผสม 

3,000 ทุนวิจัยในชั้นเรียน 

22 อาจารย์วัชระ  อักขระ ศึกษาปัญหาและความต้องการด้านการสอนของ
อาจารย์ในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗ กรณีศึกษา
นักศึกษาสาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์และการ
จัดการทั่วไป แขนงการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
คณะวิทยาการจัดการ 

3,000 ทุนวิจัยในชั้นเรียน 

23 อาจารย์เมธาวี  ยีมิน การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาสาขาวิชาการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการทั่วไป แขนง
การจัดการทั่วไป ชั้นปีที่ ๓ ภาคปกติ กรณีศึกษา
การเรียนรู้ของนักเรียน ต่อวิชาธุรกิจระหว่าง
ประเทศโดยมีอาจารย์ผู้สอนเป็นชาวต่างประเทศ
และอาจารย์ไทยเป็นผู้แปล ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗ 

3,000 ทุนวิจัยในชั้นเรียน 

 รวมทุนวิจัยในชั้นเรียน 27,000  
24 ดร.สัญญาสรณ์ สวัสดิ์ไธสง 

หัวหน้าโครงการวิจัย 
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเพื่อ
พัฒนาทักษะการเป็นพลเมืองดีของนักศึกษา

275,000 เงินทุนภายนอก สกอ. 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล ชื่องานวิจัยและงานสร้างสรรค ์ จ านวนเงิน แหล่งทุน 

สัดส่วนการท าวิจัย  ร้อยละ 50 
เงินเต็ม 550,000 บาท 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

25 อาจารย์อรรฆเดช อุปชัย 
ผู้ร่วมวิจัย 
สัดส่วนการท าวิจัย  ร้อยละ 20 
เงินเต็ม 550,000 บาท 

การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเพื่อ
พัฒนาทักษะการเป็นพลเมืองดีของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

110,000 เงินทุนภายนอก สกอ. 

26 อาจารย์ รุจิรา จงคล้ายกลาง 
ผู้ร่วมวิจัย 
สัดส่วนการท าวิจัย  ร้อยละ 15 
เงินเต็ม 550,000 บาท 

การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเพื่อ
พัฒนาทักษะการเป็นพลเมืองดีของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

82,500 เงินทุนภายนอก สกอ. 

27 อาจารย์เมธาวี ยีมิน 
ผู้ร่วมวิจัย 
สัดส่วนการท าวิจัย  ร้อยละ 60 
เงินเต็ม 750,000 บาท 

การจัดการความรู้ด้านเน้ือและผลิตภัณฑ์เนื้อเพื่อ
ผลิตอาหารฮาลาลเชิงพาณิชย์ของชุมชนไทยมุสลิม
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

450,000 ทุนวิจัยภายนอก 
โครงการขับเคลื่อนและ

เช่ือมโยงเครือข่าย
จัดการความรู้การวิจัย
เพื่อการใช้ประโยชน ์

จาก วช. 
28 อาจารยด์วงฤดี อิ่มบุญสุ 

ผู้ร่วมวิจัย สัดส่วน ร้อยละ 11 
เงินเต็ม 100,000 บาท 

แนวทางการพัฒนาชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน: 
กรณีศึกษา ต าบลเต่างอย  
อ าเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร 

11,111 ทุน สกอ.เครือข่าย 

26 อาจารย์ ดร.ปิยะจินต์ ปัทมดิลก 
ผู้ร่วมวิจัย สัดส่วน ร้อยละ 11 
เงินเต็ม 100,000 บาท 

แนวทางการพัฒนาชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน: 
กรณีศึกษา ต าบลเต่างอย  
อ าเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร 

11,111 ทุน สกอ.เครือข่าย 

รวมเงินทุนภายนอก 939,722  
รวมทั้งสิ้น 1,288,215  

 


