ผลการดําเนินงาน :
เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
คณะ
ครุศาสตร
ขอมูล
อาจารยประจํา
53
นักวิจัยประจํา
เงินภายใน
แผนดิน
1,091,400
บ.กศ.
870,000
ทุนวิจัยในชั้นเรียน
20,000
กศ.ปท.
รวม
1,981,400
เงินภายนอก
500,000
รวมเงินทั้งหมด
2,481,400
สัดสวนตอคน
46,818.86
คะแนน
5.00
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี้
เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคตอจํานวนอาจารย
ประจําและนักวิจัยประจํา

หนวยวัด
ผลการดําเนินงาน
บาท เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค
จากภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวน
อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
2,481,400 บาท/53 คน = 46,818.86
บาท/คน
แปลงจํานวนเงินที่คํานวณได เทียบกับ
คะแนนเต็ม 5
46,818.86 x 5 = 9.36 คะแนน
25,000

คะแนนที่ได
5.00
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จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ประจําปงบประมาณ 2558
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ชื่อ – สกุล

ชื่องานวิจัยและงานสรางสรรค

อาจารยสุดประไทย บุพศิริ
ผลเฉลยคอแซลและการแปลงฟูริเยรของตัว
หัวหนาโครงการวิจยั
ดําเนินการบางตัวที่สัมพันธกับตัวดําเนินการเบสเซิล
สัดสวนการทําวิจัย รอยละ 100
ไดมอนด
เงินเต็ม 215,000 บาท
อาจารยกองภพ ศิริบุตร
การประเมินความเสี่ยงดวยความนาจะเปนรูอินเวลา
หัวหนาโครงการวิจยั
จํากัดในการประกันอัคคีภยั ของประเทศไทย โดยที่
สัดสวนการทําวิจัย รอยละ 100
คาสินไหมทดแทนมีการแจกแจงแบบเลขชี้กําลัง
เงินเต็ม 267,500 บาท
หรือไวบูลล
อาจารยเพ็ญพรรษา ปกาสิทธิ์
ความเชื่อเรื่องผี : บทบาทการจัดการความขัดแยง
หัวหนาโครงการวิจยั
ของชุมชนในจังหวัดสกลนคร
สัดสวนการทําวิจัย รอยละ 100
เงินเต็ม 267,500 บาท
ผศ.ดร.อรวรรณ นิ่มตลุง
การวิเคราะหองคประกอบและการพัฒนาตัวชี้วัด
หัวหนาโครงการวิจยั
คุณภาพชีวิตของนักเรียนพิการในโรงเรียนเรียนรวม
สัดสวนการทําวิจัย รอยละ 100
ระดับประถมศึกษา
เงินเต็ม 408,900 บาท
รวมจํานวนเงินทุน แผนดิน
อาจารยบุญสง วงคคํา
การศึกษาเจตคติของโรงเรียนที่มีตอนักศึกษาฝก
ประสบการณวิชาชีพครูสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อาจารยผกาพรรณ วะนานาม
การสรางชุดการสอนคณิตศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะ
การคิด เรื่องความรูสึก เชิงจํานวนสําหรับ
นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูคณิตศาสตร
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อาจารยจินดา ลาโพธิ์
การศึกษาเรื่อง ชนิดและหนาที่ของคําในภาษาไทย
โดยใชการเรียนรูแบบรวมมือแบบ JIGSAW สําหรับ
นักศึกษาหลักสูตรภาษาไทย ชั้นปที่ ๑ หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต
อาจารยนนทวรรณ แสนไพร
สิทธิชุมชน : วิถีชีวิตคนหาปลาลุมน้ําสงคราม
ตอนลางในเขตอําเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
อาจารยศตวรรษ มะละแซม
การใชหลักจริยธรรมของนักศึกษาคณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อาจารยเพ็ญพรรษา ปกาสิทธิ์
การสรางภูมิคุมกันและคานิยมที่ดีตอนักศึกษาโดย
ใชภูมิปญญาทองถิ่น กรณีศึกษา : บานเชิงชุม
ตําบลสวาง อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
อาจารยเบญจพร อุผา
การวิเคราะหภูมิปญญาทองถิ่นอีสานการทํานาดวย
วิธีการทางวิทยาศาสตร

จํานวนเงิน

แหลงทุน

215,000

แผนดิน

267,500

แผนดิน

200,000

แผนดิน

408,900

แผนดิน

1,091,400
30,000

บ.กศ.

40,000

บ.กศ.

60,000

บ.กศ.

40,000

บ.กศ.

30,000

บ.กศ.

40,000

บ.กศ.

40,000

บ.กศ.
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ลําดับ

ชื่อ – สกุล

12

อาจารยสุริยะ ประทุมรัตน

13

อาจารยธเนศพล เจริญราษฎร

14

อาจารยกิตติกร รักษาพล

15

อาจารยสุดประไทย บุพศิริ

ชื่องานวิจัยและงานสรางสรรค

จํานวนเงิน

แหลงทุน

การสรางชุดกิจกรรมเรื่อง การพัฒนาความมั่นใจใน
การพูดภาษาอังกฤษโดยใชการเสริมแรงทางบวก
การพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห
โดยใชวิธีรว มมือกันเรียนรูแ บบผสมผสาน (CIRC)
สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ ๔ สาขาวิชาหลักสูตรและ
การสอน (ภาษาอังกฤษ)
การพัฒนาทักษะการอานและการเขียน
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการโดยใชกระบวนการ
แลกเปลี่ยนบทบาท (Reciprocal Process) สําหรับ
นักศึกษาชั้นปที่ ๔ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
(ภาษาอังกฤษ)
ฟงกชันกรีนของตัวดําเนินการเชิงอนุพันธยอย
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บ.กศ.

60,000
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40,000

บ.กศ.

30,000

บ.กศ.
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บ.กศ.
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บ.กศ.

40,000

บ.กศ.
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บ.กศ.
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16

อาจารยกองภพ ศิริบุตร

17

อาจารยภัทรดร จั้นวันดี

18

อาจารย ดร.สุชาดา บุบผา

19

อาจารยสุพัตรา ปสังคโท

20

อาจารยหรรษา องคสิงห

21

อาจารย ดร.วันเพ็ญ นันทะศรี

22

อาจารย ดร.อภิสิทธิ์ สมศรีสุข

23

อาจารยอภิวัฒน ปานทอง

24

อาจารยจีรวัฒน สัทธรรม

k
B,2m

การประเมินความเสี่ยงดวยความนาจะเปนรูอินเวลา
จํากัดในการประกันภัยทางทะเลและการขนสง
สินคา โดยที่คาสินไหมทดแทนมีการแจกแจงแบบ
พาริโต
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การ
เสริมสรางสุขภาพ สมรรถภาพและการปองกันโรค
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษาสําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ดวยบทเรียน
สําเร็จรูป
การบริหารจัดการเรียนรวมโดยใชโครงสรางซีท
(SEAT) ของโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวมจังหวัด
สกลนคร
การสงเสริมพัฒนาการเด็กที่มีความตองการพิเศษ
ดวยของเลนภูมิปญญาในทองถิ่น
การใชระบบแลกเปลีย่ นรูปภาพเพื่อการสื่อสาร
สําหรับเด็กออทิสติกโดยบูรณาการการมีสวนรวม
ของผูปกครอง
การพัฒนาคุณลักษณะความเปนครูของนักศึกษา
คณะครุศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
รูปแบบการพัฒนาการคิดเชิงระบบของครูใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผลการฝกเอส เอ คิว ที่มีตอความคลองตัวของ
นักกีฬาฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
คุณลักษณะที่เปนจริงของนักศึกษาคณะครุศาสตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ ปการศึกษา ๒๕๕๗
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ชื่อ – สกุล

ชื่องานวิจัยและงานสรางสรรค

รวมจํานวนเงินทุน บ.กศ.
อาจารยอนงลักษณ หนูหมอก
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูรายวิชาภาษาอังกฤษ
สําหรับการนําเสนองาน โดยใชวิธกี ารสอนแบบตรง
อาจารยเพ็ญพรรษา ปกาสิทธิ์
เรื่อง การพัฒนาความสามารถการคิดวิเคราะหของ
นักศึกษารายวิชาการจัดการแหลงการเรียนรูและภูมิ
ปญญาทองถิ่น ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2558
โดยใชการจัดการเรียนรูกรณีศึกษา
อาจารยนนทวรรณ แสนไพร
การพัฒนาระบบความคิดโดยใชแผนผังความคิดใน
รายวิชานิเวศวิทยาวัฒนธรรม
อาจารยเบญจพร อุผา
แนวทางการจัดการเรียนรูสําหรับนักศึกษาสาขาวิชา
วิทยาศาสตรโดยใชของเลนในทองถิ่น
รวมจํานวนเงินทุน วิจัยในชั้นเรียน
อาจารย ดร.สุชาดา บุบผา
การพัฒนารูปแบบชุมชนการเรียนรูวิชาชีพเพื่อ
พัฒนาทักษะการเรียนรูและนวัตกรรมของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อาจารยหรรษา องคสิงห
การพัฒนาทักษะความคิดสรางสรรคของนักศึกษาที่
มีความบกพรองทางการไดยิน : กลุมมหาวิทยาลัย
ราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อาจารยเพ็ญพรรษา ปกาสิทธิ์
ตํานานจังหวัดสกลนคร : อัตลักษณและภูมิปญญา
รวมเงินทุนภายนอก
รวมทั้งสิ้น

จํานวนเงิน

แหลงทุน

870,000
5,000

ทุนวิจัยในชั้นเรียน

5,000

ทุนวิจัยในชั้นเรียน

5,000

ทุนวิจัยในชั้นเรียน

5,000

ทุนวิจัยในชั้นเรียน

20,000
200,000

ทุน สกอ.

200,000

ทุน สกอ.

100,000

ทุน สกอ.

500,000
2,481,400
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