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ผลการดําเนินงาน :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :  
 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบงช้ี หนวยวัด ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีได 

เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคตอจํานวนอาจารย

ประจําและนักวิจัยประจํา 

บาท เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค

จากภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวน       

อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

1,868,141 บาท/53 คน = 35,247 บาท/

คน 

แปลงจํานวนเงินท่ีคํานวณได เทียบกับ

คะแนนเต็ม 5  

35,247  x 5 =  5.00 คะแนน 

      25,000   

5.00 

 

เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

                  คณะ 

    ขอมูล            
ครุศาสตร 

อาจารยประจํา 53 

นักวิจัยประจํา - 

เงินภายใน 

แผนดิน 439,030 

บ.กศ. 420,000 

ทุนวิจัยในชั้นเรียน 48,000 

กศ.ปท. - 

รวม 907,030 

เงินภายนอก 961,111 

รวมเงินท้ังหมด 1,868,141 

สัดสวนตอคน 35,247 

คะแนน 5.00 
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จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ประจําปงบประมาณ 2557 

ลําดับ ชื่อ – สกุล ชื่องานวิจัยและงานสรางสรรค จํานวนเงิน แหลงทุน 

1 ผศ.ดร.อรวรรณ  น่ิมตลุง  

 

 

ปจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลตอความรวมมือระหวาง

โรงเรียนผูปกครองและชุมชนในการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตนักเรียนเรียนรวม 

223,230 แผนดิน 

2 อาจารยสถิตย  ภาคมฤค กระบวนการอนุรักษและสืบทอดวัฒนธรรมการอาน

หนังสือผูกของจังหวัดสกลนคร 

163,700 แผนดิน 

3 อาจารยอภวิัฒน ปานทอง ผลของการฝกดวยโปรแกรมการเตนแอโรบิกแบบ

แรงกระแทกตํ่าท่ีมีตอสมรรถภาพทางกายเพื่อ

สุขภาพของผูสูงอาย ุ

52,100 แผนดิน 

 รวมจํานวนเงินทุน แผนดิน 439,030  

4 อาจารยจินดา  ลาโพธิ ์ การสงเสริมความสามารถในการแตงบทรอยกรอง

ประเภทกาพย โดยใชการเรียนรูแบบรวมมือและ

เทคนิคผังความคิด สําหรับนักศึกษาหลักสูตร 

ครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกภาษาไทย   

40,000 บ.กศ. 

5 อาจารยสุดประไทย บพุศิริ ผลเฉลยแอนติคอแซลของตัวดําเนินการเชิงอนุพันธ

ยอยและท่ีสัมพันธกับตัวดําเนินการไดมอนดและ

เบสเซิลไดมอนด 

30,000 บ.กศ. 

6 อาจารยนนทวรรณ  แสนไพร การดํารงอยูของประเพณีเซ้ิงผีโขนของชาวไทญอ 

บานไฮหยอง ตําบลไฮหยอง อาํเภอพังโคน จังหวัด

สกลนคร 

40,000 บ.กศ. 

7 อาจารยเบญจพร  อุผา การจัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการจิตต

ปญญาศึกษาท่ีมีผลตอการเรียนรูภายในตนเองของ

นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตรท่ีเรียนรายวิชา

วิทยาศาสตรเพื่อชีวิต 

40,000 บ.กศ. 

8 อาจารยลดาวัลย  มะลิไทย การพัฒนากจิกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะการ

คิดของนักศึกษาสาขาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร 

40,000 บ.กศ. 

9 อาจารยเพ็ญพรรษา  ปกาสิทธิ ์ พิธีกรรมผีปูตากับความสัมพันธในชุมชน : 

กรณีศึกษาบานโนนหอม ตําบลโนนหอม อําเภอ

เมือง จังหวัดสกลนคร 

40,000 บ.กศ. 

10 อาจารยผกาพรรณ วะนานาม การฝกพฤติกรรมกลาแสดงออกโดยใชกระบวนการ

กลุมของนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต  สาขา

คณิตศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ใน

รายวิชาพฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร 

40,000 บ.กศ. 

11 อาจารยพรพิมล  ศิวินา กระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใชโครงงาน

เปนฐานเพื่อ  การจัดการเรียนของนักศึกษา

สาขาวิชาภาษาอังกฤษคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนคร 

40,000 บ.กศ. 
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ลําดับ ชื่อ – สกุล ชื่องานวิจัยและงานสรางสรรค จํานวนเงิน แหลงทุน 

12 อาจารยกองภพ  ศิริบุตร การประมาณคาพารามิเตอรของการแจกแจงขนาด

ของเคลมดวยตัวประมาณแบบภาวะความนาจะเปน

สูงสุดในการประกันภัยทางทะเลและการขนสง

สินคา 

30,000 บ.กศ. 

13 อาจารยภัทรดร  จั้นวันดี การศึกษาทัศนคติและความพึงพอใจของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร เกี่ยวกับการนําระบบ 

e-learning มาใชในการจัดการเรียนการสอน 

40,000 บ.กศ. 

14 อาจารยสุพัตรา  ปสังคโท การใชชุดการสอนอานเพื่อพัฒนาความสามารถใน

การอานของเด็กท่ีมีปญหาทางการเรียนรู : 

กรณีศึกษาโรงเรียนท่ีนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษา

พิเศษฝกประสบการณวิชาชีพครู 

40,000 บ.กศ. 

รวมจํานวนเงินทุน บ.กศ. 420,000  

15 อาจารยผกาพรรณ  วะนานาม 
 

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชวิธีสอน

การแกโจทยปญหาของโพลยาในรายวิชาการสราง

แบบทดสอบคณิตศาสตรของนักศึกษาสาขาวิชา

คณิตศาสตรคณะครุศาสตรมหาวิทยาลัยราชภฏั

สกลนคร 

3,000 ทุนวิจัยในช้ันเรียน 

16 อาจารยกองภพ  ศิริบุตร 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียรายวิชาเรขาคณิตเบื้องตน

โดยใชกฏแหงการฝกฝน 

3,000 ทุนวิจัยในช้ันเรียน 

17 อาจารยศตวรรษ  มะละแซม 
 

ความรูความเขาใจเกีย่วกับหลักจริยธรรมของ

นักศึกษาสังคมศึกษาคณะครุศาสตรมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนคร 

3,000 ทุนวิจัยในช้ันเรียน 

18 อาจารยเพ็ญพรรษา  ปกาสิทธิ ์
 

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูรายวิชาการจัดการ

แหลงการเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่นโดยใชการ

จัดการเรียนรูแบบกระบวนการกลุม 

3,000 ทุนวิจัยในช้ันเรียน 

19 อาจารยเบญจพร  อุผา 

 

ปยจัยท่ีสงผลตอพฤติกรรมการใชโทรศัพทมือถือใน

เวลาเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร 

3,000 ทุนวิจัยในช้ันเรียน 

20 อาจารยกิตติกร  รักษาพล การพัฒนาทักษะการฟงและการพูดภาษาอังกฤษ

โดยใชส่ือมัลติมีเดียตามกระบวนการคอนสตร๊ัคติ

วิสท 

3,000 ทุนวิจัยในช้ันเรียน 

21 อาจารยธเนศพล  เจริญราษฎร 

 

การพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษเชิงวิพากษ

โดยใชวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู 

3,000 ทุนวิจัยในช้ันเรียน 

22 อาจารยนนทวรรณ  แสนไพร การพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชากฏหมาย

เกี่ยวกบัชีวิตประจําวัน 

3,000 ทุนวิจัยในช้ันเรียน 

23 อาจารยสุริยะ  ประทุมรัตน การพัฒนาความม่ันใจในการพูดภาษาองักฤษของ

นักศึกษาสาขาภาษาไทยโดยใชการเสริมแรง

ทางบวก 

3,000 ทุนวิจัยในช้ันเรียน 

24 อาจารยจินดา  ลาโพธิ ์ การพัฒนาความสามารถในการแตงกาพยฉบับ

สําหรับนักศึกษาหลักสูตรวิชาภาษาไทย ช้ันปท่ี 2 

โดยใชเทคนิคผังความคิด 

3,000 ทุนวิจัยในช้ันเรียน 
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ลําดับ ชื่อ – สกุล ชื่องานวิจัยและงานสรางสรรค จํานวนเงิน แหลงทุน 

25 อาจารยวีรวัฒน  คําแสนพันธ 

 

การใชแบบฝกซอมเสริมทักษะการเตนลีลาศ 

(จังหวะบกีิน) 

3,000 ทุนวิจัยในช้ันเรียน 

26 อาจารยจีรวัฒน  สัทธรรม 

 

การใชแบบฝกซอมเสริมทักษะการรับและสง

บาสเกตบอล 

3,000 ทุนวิจัยในช้ันเรียน 

27 อาจารยวสันต  วงศกาฬสินธุ การฝกกระโดดเชือกท่ีมีตอความแข็งแรงของ

กลามเน้ือขา 

3,000 ทุนวิจัยในช้ันเรียน 

28 อาจารยอภวิัฒน  ปานทอง การพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพือ่สุขภาพและดัชนี

มวลกายของนักศึกษาท่ีมีนํ้าหนักเกินเกณฑ 

3,000 ทุนวิจัยในช้ันเรียน 

29 อาจารยหรรษา  องคสิงห การพัฒนาทักษะการคิดแกปญหารายวชิาการ

จัดการพฤติกรรมในช้ันเรียนรวมของนักศึกษา

สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ ช้ันปท่ี 2 

3,000 ทุนวิจัยในช้ันเรียน 

30 อาจารยสุพัตรา  ปสังคโท ผลจาการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการกลุมท่ีมีผล

ตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการใหบริการ

ครอบครัวเด็กพิเศษและชุมชน 

3,000 ทุนวิจัยในช้ันเรียน 

 รวมจํานวนเงินทุน วิจัยในชั้นเรียน 48,000  

31 อาจารย ดร.วันเพ็ญ นันทะศรี การพัฒนาทักษะความคิดเชิงสรางสรรคของ

นักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

550,000 ทุน สกอ. 

32 อาจารย ดร.สุชาดา  บุบผา การพัฒนาชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ รูปแบบ

นวัตกรรมการจัดการเรียนรูบนฐานไอซีทีเพื่อพัฒนา

ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรมของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร 

400,000 ทุน สกอ. 

33 อาจารย ดร.สุชาดา  บุบผา 

ผูรวมวิจัย สัดสวน รอยละ 11 

เงินเต็ม 100,000 บาท 

แนวทางการพัฒนาชุมชนเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน: 

กรณีศึกษา ตําบลเตางอย  

อําเภอเตางอย จังหวัดสกลนคร 

11,111 ทุน สกอ.เครือขาย 

รวมเงินทุนภายนอก 961,111  

รวมทั้งสิ้น 1,868,141  

 




