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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 
1,356,684 บาท/86 คน = 15,775.39 
บาท/คน 
แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได้ เทียบกับ
คะแนนเต็ม 5  
15,775.39 x 5 =  3.15 คะแนน 
      25,000   

3.15 

 

เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 

                  คณะ 
    ข้อมูล            

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

อาจารย์ประจ า 86 

นักวิจัยประจ า - 

เงินภายใน 

แผ่นดิน 193,462 

บ.กศ. 400,000 

ทุนวิจัยในชั้นเรียน 21,000 

กศ.ปท. - 

รวม 614,462 

เงินภายนอก 742,222 

รวมเงินทั้งหมด 1,356,684 

สัดส่วนต่อคน 15,775.39 

คะแนน 3.15 
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จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ประจ าปีงบประมาณ 2557 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ชื่องานวิจัยและงานสร้างสรรค ์ จ านวนเงิน แหล่งทุน 

1 อาจารย์พสุธา   โกมลมาลย์   
ผู้ร่วมวิจัย สัดส่วนร้อยละ 50 
เงินเต็ม 208,340 บาท 
 

โครงการการศึกษาแนวทางการจัดการพื้นที่อุทยาน
ทับซ้อนที่ท ากินแบบพหุภาคี :  กรณีศึกษาพื้นที่
อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก   อ าเภอนิคมน้ าอูน
จังหวัดสกลนคร 

104,170 แผ่นดิน 

2 อาจารย์ดนัย ชาทิพฮด   
หัวหน้าโครงการวิจัย สัดส่วนร้อย
ละ 80 
เงินเต็ม 111,615 บาท 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการจัดการทรัพยากรป่า 
กรณีศึกษาป่าชุมชนบ้านสร้างหิน ต าบลบะฮี อ าเภอ
พรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

89,292 แผ่นดิน 

 รวมจ านวนเงินทุน แผ่นดิน 193,462  
3 ผศ.ทิศากร  ศิริพันธุ์เมือง การพัฒนารูปแบบการให้บริการเชิงรุกของห้องสมุด

ประชาชนจังหวัดสกลนครเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

40,000 บ.กศ. 

4 ผศ.ภาวิณี  แสนชนม ์ การจัดการองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ประชาคม
อาเซียนกรณีศึกษาองค์ความรู้ขนมจีนเรณู บ้านเนิน
น้ าค า ต าบลโคกหินแฮ่ อ าเภอเรณูนคร จังหวัด
นครพนม 

40,000 บ.กศ. 

5 อาจารย์ชยกร  สุตะโคตร การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง 
ศึกษาอาเซียนโดยผ่านภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนา
ความสามารถการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

60,000 บ.กศ. 

6 ผศ. ดร.ไพสิฐ  บริบูรณ์ ความต้องการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ
ของผู้มีศักยภาพด้านภาษาอังกฤษในบริบทหนึ่งของ
อนุภาคลุ่มน้ าโขง 

40,000 บ.กศ. 

7 ผศ.ดร.วิจิตรา  วงศ์อนุสิทธิ์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจส่งและตัดสินใจไม่ส่ง
บุตรหลานของตนที่ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายเข้าร่วมโครงการศึกษาต่อต่างประเทศ : กรณี
ผู้ปกครองในเขตจังหวัดสกลนคร 

30,000 บ.กศ. 

8 อาจารย์ภูริภูมิ  ชมภูนุช การศึกษาวิเคราะห์ความส าคัญของต านานและ
แหล่งโบราณคดีพระธาตุนารายณ์เจงเวง ในฐานะ
หลักฐานประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 

30,000 บ.กศ. 

9 อาจารย์ดร.สุรชัย ชินบุตร การธ ารงชาติพันธุ์กะเลิงผ่านพิธีเหยา : กรณีศึกษา
ชุมชนชาวกะเลิงบ้านพระซอง ต าบลพระซอง 
อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

40,000 บ.กศ. 

10 อาจารย์อุทุมพร  หลอดโค กลไกการจัดการความรู้ของศูนย์สามวัยสานสายใย
รักแห่งครอบครัว 

40,000 บ.กศ. 

11 อาจารย์ปาจรีย์  สุริยาชัยวัฒน์ ศึกษาการกระท าความผิดทางอาญาของคนลาวใน
ประเทศไทยเฉพาะกลุ่มจังหวัดสนุกคือสกลนคร 

40,000 บ.กศ. 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล ชื่องานวิจัยและงานสร้างสรรค ์ จ านวนเงิน แหล่งทุน 

นครพนมและมุกดาหาร 
12 อาจารย์ดนัยณัฐ  จิระวัฒนาสมกุล ผลกระทบของการบังคับใช้กฏหมายต่อคุณภาพน้ า

ในพื้นที่ทะเลสาบหนองหารและบริเวณโดยรอบ : 
กรณีศึกษาบ้านท่าวัด 

40,000 บ.กศ. 

รวมจ านวนเงินทุน บ.กศ. 400,000  
13 อาจารย์อุทุมพร  หลอดโค กระบวนการ PDCA กับรายวิชาหลักมานุษยวิทยา

และสังคมวิทยา 
3,000 ทุนวิจัยในชั้นเรียน 

14 อาจารย์วิชญานกานต์  ขอนยาง ศึกษารูปแบบการเรียนการสอนที่นักศึกษาพึง
ประสงค์ในรายวิชาการจัดประชุมสัมมนา การแสดง
สินค้า และการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวัล (MICE) 

3,000 ทุนวิจัยในชั้นเรียน 

15 อาจารย์ชมพูนุท  สมแสน ศึกษารูปแบบการเรียนการสอนที่นักศึกษาพึง
ประสงค์ในรายวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 

3,000 ทุนวิจัยในชั้นเรียน 

16 อาจารย์ดนัยณัฐ  จิระวัฒนาสมกุล การฝึกจับใจความเน้ือหาการสอนโดยเติมช่องว่างใน
เอกสารประกอบการสอนในระหว่างเรียน 
เปรียบเทียบกับการเติมช่องว่างโดยศึกษาจาก
เอกสารเนื้อหาก่อนเข้าชั้นเรียนและท าแบบทดสอบ
ท้ายบทโดยประเมินผลจาการท าแบบทดสอบท้าย
บทเพื่อศึกษาว่าวิธีการใดนักศึกษาจะมีความรู้ความ
เข้าใจในตัวเนื้อหาได้ดียิ่งกว่ากัน 

3,000 ทุนวิจัยในชั้นเรียน 

17 อาจารย์กันยารัตน์  มะแสงสม การพัฒนาสื่อการสอนไวยากรณ์ภาษาไทยโดยใช้
เกมส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 1 
คณะครุศาสตร์ 

3,000 ทุนวิจัยในชั้นเรียน 

18 อาจารย์พรรณวด ี ศรีขาว 
 

การพัฒนาความรู้ด้านรรณกรรมไทยของนักศึกษา
โดยการจัดท าหนังสือท ามือ 

3,000 ทุนวิจัยในชั้นเรียน 

19 อาจารย์ ดร.ต่อศักดิ์  เกษมสุข การพัฒนาทักษะการพูดในโอกาสต่าง ๆ โดยใช้การ
สอนแบบบทบาทสมมุติวิชาการพูดและการฟัง 

3,000 ทุนวิจัยในชั้นเรียน 

 รวมจ านวนเงินทุน วิจัยในชั้นเรียน 21,000  
20 อาจารย์อุทุมพร หลอดโค การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านการวิจัยไทบ้าน

กรณีศึกษา บ้านนานกเค้าต าบลห้วยยางอ าเภอเมือง
จังหวัดสกลนคร 

200,000 ทุน สกอ. 

21 อาจารย์ ดร. สพสันติ์  เพชรค า ประวัติศาสตร์การขยายตัวชุมชนเขตเทศบาลนคร
สกลนคร 

520,000 ทุน สกอ. 

22 อาจารย์อุทุมพร หลอดโค 
ผู้ร่วมวิจัย สัดส่วน ร้อยละ 11 
เงินเต็ม 100,000 บาท 

แนวทางการพัฒนาชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน: 
กรณีศึกษา ต าบลเต่างอย  
อ าเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร 

11,111 ทุน สกอ.เครือข่าย 

23 ผศ.ดนัย ชาทิพฮด 
ผู้ร่วมวิจัย สัดส่วน ร้อยละ 11 
เงินเต็ม 100,000 บาท 

แนวทางการพัฒนาชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน: 
กรณีศึกษา ต าบลเต่างอย  
อ าเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร 

11,111 ทุน สกอ.เครือข่าย 

รวมเงินทุนภายนอก 742,222  
รวมทั้งสิ้น 1,356,684  
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