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ผลการดําเนินงาน :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :  
 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบงช้ี หนวยวัด ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีได 

เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคตอจํานวนอาจารย

ประจําและนักวิจัยประจํา 

บาท เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค

จากภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวน       

อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

3,443,150 บาท/67.5 คน = 51,009.63

บาท/คน แปลงจํานวนเงินท่ีคํานวณได 

เทียบกับคะแนนเต็ม 5  

51,009.63  x 5 =  4.25 คะแนน 

      60,000   

4.25 

 
 

เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

                  คณะ 

    ขอมูล            
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

อาจารยประจํา 67.5 

นักวิจัยประจํา - 

เงินภายใน 

แผนดิน 2,109,039 

บ.กศ. 690,000 

ทุนวิจัยในชั้นเรียน 18,000 

กศ.ปท. - 

รวม 2,817,039 

เงินภายนอก 626,111 

รวมเงินท้ังหมด 3,443,150 

สัดสวนตอคน 51,009.63 

คะแนน 4.25 
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จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ประจําปงบประมาณ 2557 

ลําดับ ชื่อ – สกุล ชื่องานวิจัยและงานสรางสรรค จํานวนเงิน แหลงทุน 

1 ผศ.ดร.วิลาวรรณ  คําหาญ 

หัวหนาโครงการวิจยั 

สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ 75 

เงินเต็ม 744,300 บาท 

การศึกษาคุณสมบัติเชิงแสงของฝุนละลองสําหรับ

ประเทศไทย 

558,225 แผนดิน 

2 ผศ.นิยม ชลิตะนาวิน องคประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพจาก

สมุนไพรยานางแดง 

1,067,800 แผนดิน 

3 นายสุรสิทธิ์  อุยปดฌาวงศ 

ผูรวมวิจัย 

สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ 20 

เงินเต็ม 111,615 บาท 

แนวทางการอนุรักษภูมิปญญาหัตถกรรมพื้นบาน

งานจักสาน : กรณีศึกษากลุมแมบานเกษตรบาน

หนองหญาปลอง ตําบลพังโคน  อําเภอพังโคน 

จังหวัดสกลนคร 

22,323 แผนดิน 

4 รศ. ดร.ทศวรรษ  สีตะวัน 

หัวหนาโครงการวิจยั 

สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ 40 

เงินเต็ม 180,315 บาท 

การออกแบบและสรางเคร่ืองวัดสัมประสิทธิ์ซีเบค

และสภาพนําไฟฟาของวัสดุเทอรโมอิเล็กทริก 

72,126 แผนดิน 

5 อาจารยอรุณ  วงศจิรัฐิติ 

หัวหนาโครงการวิจยั 

สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ 80 

ผูรวมวิจัย 

อาจารยสุวภา  ยศตะโคตร 

สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ 20 

การศึกษาคุณภาพและพัฒนาเช้ือต้ังตนสําหรับการ

ผลิตนํ้าหมักพืชเพื่อการบริโภคท่ีปลอดภัย 

146,290 แผนดิน 

6 ผศ.อนุรัตน  สายทอง 

หัวหนาโครงการวิจยั 

สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ 60 

ผูรวมวิจัย 

ผศ.ดร. พรกมล  สาฆอง 

สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ 40 

การศึกษาชนิดและจํานวนแบคทีเรียท่ีมีผลตอการ

รีดิวซสีครามในนํ้ายอม 

242,275 แผนดิน 

รวมจํานวนเงินทุนแผนดิน 2,109,039  

7 อาจารยสุววิรรธน  วิชกูล การเปรียบเทียบคาใชจายการใชนํ้าประปาของ

มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนครระหวางการใช

นํ้าประปาจากประปาสวนภูมิภาคการผลิต

นํ้าประปาใชเองภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนครหรือการใชนํ้าประปาจากท้ังการประปา

สวนภูมิภาคและนํ้าประปาท่ีผลิตขึ้นเอง 

40,000 บ.กศ. 

8 ผศ.ดร.สุพรรณี  สมพงษ เซตแยกกันและเซตไมเช่ือมโยงในปริภูมิสอง

โครงสรางเล็กสุด 

30,000 บ.กศ. 

9 อาจารยศรีจันทร  ทานะขันธ ขั้นตอนวิธแีบบใหมสําหรับการหาผลเฉลยของ

สมการไมเชิงเสนโดยใชเทคนิคเสนตรง 

30,000 บ.กศ. 

10 อาจารยจิราภรณ  จาํปาจันทร นิทานภาพประกอบสองภาษาเพื่อเสริมสรางความรู

เร่ืองโรคติดตอในชุมชนสําหรับนักเรียนระดับ

60,000 บ.กศ. 
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ลําดับ ชื่อ – สกุล ชื่องานวิจัยและงานสรางสรรค จํานวนเงิน แหลงทุน 

ประถมศึกษา 

11 อาจารยณีรนุช  วรไธสง นวัตกรรมชุดฝกทักษะการปฐมพยาบาล 60,000 บ.กศ. 

12 อาจารยวิบูลยสุข  ตาลกุล โปรแกรมพัฒนาจิตเพื่อลดการกระทําผิดซํ้าของ

ผูตองขังในเรือนจําจังหวัดสกลนคร 

60,000 บ.กศ. 

13 อาจารยศศิวรรณ  ทัศนเอี่ยม ผลของการพัฒนาศักยภาพดานทักษะการส่ือสาร

เร่ืองการวางแผนครอบครัวในชุมชนของนักศึกษา 

60,000 บ.กศ. 

14 อาจารยโชคชัย  คหัฏฐา การศึกษาสมบัติทางกายภาพและทางแสงของฟลม

ไททาเนียม   ไดออกไซดเจือดวยวานาเดียมท่ีเตรียม

ดวยกระบวนการโซล-เจล 

40,000 บ.กศ. 

15 อาจารยเกวลี  ผาใต การพัฒนาแอพพลิเคช่ัน แนะนํามหาวิทยาลัยราช

ภัฏสกลนครบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด 

40,000 บ.กศ. 

16 อาจารยสุธิรา  จันทรปุม การพัฒนาโมบายแอพพลิเคช่ันแหลงทองเท่ียวใน

จังหวัดสกลนคร บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด 

40,000 บ.กศ. 

17 อาจารยธิดารัตน  เหลืองรุงเรือง การพัฒนาแอพพลิเคช่ันส่ือการเรียนการสอนบน

ระบบปฏิบัติการแอนดรอยดกรณีศึกษาความรู

เกี่ยวกบัประชาคมอาเซียน 

40,000 บ.กศ. 

18 อาจารยกรรณิการ  กมลรัตน การปรับปรุงคุณภาพของสีภาพถายผายอมคราม

โทนสีครามลวนดวย Power Law 

Transformation 

60,000 บ.กศ. 

19 อาจารยกฤษณ  พิเนตรเสถียร การพัฒนาของสปอรเฟนชายผาสีดาอีสานบน

เปลือกไมจํานวน 10 ชนิด 

60,000 บ.กศ. 

20 อาจารยจิราภรณ  สุมังคะ การตรวจหาผลึกแคลเซียมออกซาเลตในผักพื้นบาน

ในจังหวัดสกลนคร 

30,000 บ.กศ. 

21 นายตะวัน  ไชยวังราช 

ตําแหนง นักวิทยาศาสตร 

การพัฒนาชุดสาธิตปรากฏการณเทอรโมอิเล็กทริก 40,000 บ.กศ. 

รวมจํานวนเงินทุน บ.กศ. 690,000  

22 อาจารยสุทิศา  ซองเหล็กนอก การพัฒนาชุดการเรียนเพื่อสอนซอมเสริมการเรียน

วิชาหลักการและระบบการจัดการฐานขอมูล เร่ือง

การออกแบบฐานขอมูลดวย Entity Relationship 

Model สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 

3,000 ทุนวิจัยในช้ันเรียน 

23 อาจารยศุภกร  อาจหาญ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีอินทร 1 

ดวยเทคนิคการสอนแบบเพือ่นคูคิดมิตรคูใจ 

3,000 ทุนวิจัยในช้ันเรียน 

24 ผศ.ดร.สุดกมล  ลาโสภา การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพฤติกรรม

ดานคุณธรรม จริยธรรม   ในวิชาเคมีพอลิเมอร 

เร่ืองปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซซัน ของนักศึกษาเคมีท่ี

ไดรับการจัดการเรียนรูแบบกลุมเพื่อนชวยเพื่อน 

3,000 ทุนวิจัยในช้ันเรียน 

25 อาจารยอรุณฉาย  อุนาศรี การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีอนินทรีย 

2 เร่ืองทฤษฎีเวเลนซบอนดและทฤษฎีคริสตัลฟลด

กับพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา

3,000 ทุนวิจัยในช้ันเรียน 
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ลําดับ ชื่อ – สกุล ชื่องานวิจัยและงานสรางสรรค จํานวนเงิน แหลงทุน 

วิชาเคมีท่ีไดรับการเรียนรูแบบกลุมเพื่อชวยเพื่อน 

26 อาจารยสุวภา  ยศตะโคตร ผลของการใชวิธกีารเรียนแบบตาง ๆ : กรณีศึกษา

การจัดหมวดหมูของแบคทีเรีย ของรายวิชาจุล

ชีววิทยา 

3,000 ทุนวิจัยในช้ันเรียน 

27 อาจารยอรุณ  วงศจิรัฐิติ ส่ือการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมในการสอนเร่ืองวิธี

การศึกษาทางจุลชีวิทยา รายวิชาจุลชีววิทยา 

3,000 ทุนวิจัยในช้ันเรียน 

 รวมจํานวนเงินทุน วิจัยในชั้นเรียน 18,000  

28 อาจารยศศิวรรณ ทัศนเอี่ยม กระบวนการเสริมสรางตนทุนชีวิตของนักศึกษาโดย

ใชเทคนิคการประชุมระดมแนวคิดเพื่อสรางอนาคต

รวมกัน 

300,000 เงินทุนภายนอก สกอ. 

29 อ.ดร.วิจิตรา สุจริต การเพิ่มพูนและการจาํแนกจุลินทรียเพือ่ลดคลอรีน

โพลีคลอริเนตเต็ตไบฟนิลโดยตะกอนดินลําคลอง 

240,000 เงินทุนภายนอก สกว. 

30 อ.ดร.ภัทรลภา ฐานวิเศษ 

หัวหนาโครงการวิจยั 

สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ 11 

เงินเต็ม 100,000 บาท 

แนวทางการพัฒนาชุมชนเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน: 

กรณีศึกษา ตําบลเตางอย อาํเภอเตางอย จังหวัด

สกลนคร 

11,111 เงินทุนภายนอก 

ทุนสกอ.เครือขาย 

31 ผศ.เพิ่มศักด์ิ ยีมิน 

หัวหนาโครงการวิจยั 

สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ 10 

เงินเต็ม 750,000 บาท 

การจัดการความรูดานเน้ือและผลิตภัณฑเน้ือเพื่อ

ผลิตอาหารฮาลาลเชิงพาณิชยของชุมชนไทยมุสลิม

ในภาคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนบน 

75,000 ทุนวิจัยภายนอก 

โครงการขับเคล่ือนและ

เช่ือมโยงเครือขาย

จัดการความรูการวจิัย

เพื่อการใชประโยชน 

จาก วช. 

รวมเงินทุนภายนอก 626,111  

รวมทั้งสิ้น 3,443,150  

 




