ผลการดําเนินงาน :
เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ขอมูล
อาจารยประจํา
67.5
นักวิจัยประจํา
เงินภายใน
แผนดิน
2,990,500
บ.กศ.
ทุนวิจัยในชั้นเรียน
รวมทุนวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนและทองถิ่น
รวม
เงินภายนอก
รวมเงินทั้งหมด
สัดสวนตอคน
คะแนน
ประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี้
เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคตอจํานวนอาจารย
ประจําและนักวิจัยประจํา

670,000
50,000
240,000
2,500,200
500,000
4,450,500
65,933.33
5.49 = 5 คะแนน

การ

:

หนวยวัด
ผลการดําเนินงาน
บาท เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค
จากภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวน
อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
4,450,500 บาท/67.5 คน = 65,933.33
บาท/คน แปลงจํานวนเงินที่คํานวณได
เทียบกับคะแนนเต็ม 5
65,933.33x 5 = 5.49 คะแนน
60,000 = 5 คะแนน

คะแนนที่ได
5
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จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ประจําปงบประมาณ 2558
ลําดับ
1

2

3

4

5

6

7

8

ชื่อ – สกุล
วาที่รอยตรีพงษพันธ มุขวะชิ
หัวหนาโครงการวิจยั
สัดสวนการทําวิจัย รอยละ 100
เงินเต็ม 342,400 บาท
อาจารยสุววิ รรธน วิชกูล
หัวหนาโครงการวิจยั
สัดสวนการทําวิจัย รอยละ 100
เงินเต็ม 246,100 บาท
รศ.ดร.ทศวรรษ สีตะวัน
หัวหนาโครงการวิจยั
สัดสวนการทําวิจัย รอยละ 60
ผูรวมวิจัย
1. นายสุริยา ศรีชัย
สัดสวนการทําวิจัย รอยละ 20
2. นายครรชิต สิงหสุข
สัดสวนการทําวิจัย รอยละ 20
เงินเต็ม 361,700 บาท
ผศ.ดร. สุดกมล ลาโสภา
หัวหนาโครงการวิจยั
สัดสวนการทําวิจัย รอยละ 95
ผูรวมวิจัย
อาจารย ดร.รุงนภา พิมเสน
สัดสวนการทําวิจัย รอยละ 5
เงินเต็ม 350,000 บาท
อาจารยสุรสิทธิ์ อุยปดฌาวงศ
หัวหนาโครงการวิจยั
สัดสวนการทําวิจัย รอยละ 100
เงินเต็ม 240,000 บาท
ผศ.ดร.สุพรรณี สมพงษ
หัวหน้ าโครงการวิจยั
สัดส่วนการทําวิจยั ร้ อยละ 100
เงินเต็ม 278,200 บาท
ผศ.ศรีจันทร ทานะขันธ
หัวหน้ าโครงการวิจยั
สัดส่วนการทําวิจยั ร้ อยละ 100
เงินเต็ม 172,100 บาท
อ.ดร.สุรศักดิ์ แสนทวีสุข
หัวหน้ าโครงการวิจยั
สัดส่วนการทําวิจยั ร้ อยละ 100

ชื่องานวิจัยและงานสรางสรรค

จํานวนเงิน

แหลงทุน

การรวมกันระหวางระเบียบวิธีผลตางอันตะและวิธีชิ้นประกอบ
อันตะสําหรับสมการการพาและสมการการแพรในปริภูมิสองมิติ

342,400

แผนดิน

การพยากรณคาไฟฟาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครโดยใช
ตัวแบบทางสถิติ

246,100

แผนดิน

การพัฒนาระบบเตาเผาอัดรอนสําหรับสังเคราะหวัสดุเทอรโมอิ
เล็กทริก

361,700

แผนดิน

การปรับปรุงผาฝายยอมสีธรรมชาติโดยใชไคโตซาน ซิงคออก
ไซด และซิลเวอรอนุภาคนาโนที่สกัดดวยวิธีทางเคมีสีเขียว

350,000

แผนดิน

การแบงกลุมฐานขอมูลมาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดินโดยใชตัว
แบบ

240,000

แผนดิน

ยานใกลเคียงและจุดสะสมในปริมูมิเชิงไบทอพอโลยีวางนัย
ทั่วไป

278,200

แผนดิน

ขั้นตอนวิธแี บบใหมของวิธแี บงชวงครึ่งปรับปรุงสําหรับสมการ
ไมเชิงเสน

172,100

แผนดิน

การพัฒนาตนแบบเซลลแสงอาทิตยสียอมไวแสงอิเล็กโตรไลท
สถานะของแข็งโดยไมตองใช Clean room

278,200

แผนดิน
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ลําดับ
9

10

11

ชื่อ – สกุล
เงินเต็ม 278,200 บาท
ผศ.ธีราธาร ศรีมหา
สัดสวนทําวิจยั รอยละ 60
เงินเต็ม 430,000 บาท
อ.ดร.ภัทรลภา ฐานวิเศษ
สัดสวนทําวิจยั รอยละ 50
เงินเต็ม 349,800 บาท

อ.จิราภรณ สุมังคะ
สัดสวนทําวิจยั รอยละ 90
เงินเต็ม 321,000 บาท

ชื่องานวิจัยและงานสรางสรรค

จํานวนเงิน

แหลงทุน

การผลิตถานอัดแทงจากเหงาลําตนมันสําปะหลังและมูลสัตว

258,000

แผนดิน

เสถียรภาพกระบวนการผลิตไฮโดรเจนจากน้ําเสียโรงงานแปง
มันสําปะหลังโดยกลุมจุลินทรียไมใชอากาศดวยระบบถัง
ปฏิกรณไรอากาศแบบแผนกั้นและการผลิตไฮโดรเจนจาก
ไฮโดรไลเสทกากมันสําปะหลังโดยกลุมจุลินทรียไรอากาศโดยวิธี
พื้นผิวตอบสนอง
การขยายพันธุกลวยไมปา โดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อการ
อนุรักษ ในจังหวัดสกลนคร

174,900

แผนดิน

288,900

แผนดิน

รวมจํานวนเงินทุนแผนดิน
12

อาจารยสุวัสสา ปนเหนง

13

อาจารยณีรนุช วรไธสง

14

อาจารยจิราภรณ จําปาจันทร

15

อาจารยศศิวรรณ ทัศนเอี่ยม

16

อาจารยวิบูลยสุข ตาลกุล

17

อาจารย ดร.ณัฐพร ภูมภิ ักดิ์

18

อาจารยวุฒิพงษ พันธุมนันท

19

อาจารยสุรสิทธิ์ อุยปดฌาวงศ

20

อาจารย ดร.โชคชัย คหัฏฐา

21

อาจารย ดร.เพชรรัตน ใจบุญ

22

อาจารยอรุณฉาย อุนาศรี

23

อาจารยอรุณ วงศจิรัฐิติ

2,990,500

การพัฒนารูปแบบการปองกันภาวะเสี่ยงทางสุขภาพของชาวนา
จังหวัดสกลนคร
การประเมินความเสี่ยงการหกลมและการพัฒนาโปรแกรม
ปองกันการหกลมในผูสูงอายุหญิงที่อาศัยอยูในชุมชน
การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส ( E - book) เพื่อเสริมสราง
ความรูเรื่องโรคอุบัติใหมสําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษาชั้น
ปที่ ๑
การทําแบบจําลองเชิงพื้นที่สําหรับแสดงการกระจายของ
ประชากรกลุมเสี่ยงตอการเกิดโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอ
น้ําดี
การรับรูและเขาถึงสื่อสุขภาพของประชาชนในเขตความ
รับผิดชอบของสํานักงานสาธารณสุข อําเภอเมือง จังหวัด
สกลนคร
การพัฒนากระบวนการผลิตน้ําการหมักชีวภาพแกเกษตรกร
ตําบลพอกนอย จังหวัดสกลนคร
การพัฒนาโรงอบยางแผนพลังงานแสงอาทิตยรวมกับทอลม
รอน
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องการเขียน
โปรแกรมขั้นสูง
การศึกษาสมบัติทางกายภาพของผงนาโนสังกะสีออกไซด
สําหรับการประยุกตใชงานเปนตัวตรวจรูกาซ
การพัฒนาแบบจําลองทางคณิตศาสตรสําหรับทํานายผลการ
อบแหงขาวเปลือกความชื้นสูง
การสังเคราะหสารประกอบโคออรดิเนชันของโลหะคอปเปอร
(II) ไอออน ซิงค (II) ไอออน และโคบอลต (II) ไอออน กับลิ
แกนด 5 - chloro -2 - (phenylazo) pyridine

60,000

บ.กศ.

60,000

บ.กศ.

60,000

บ.กศ.

60,000

บ.กศ.

30,000

บ.กศ.

40,000

บ.กศ.

60,000

บ.กศ.

60,000

บ.กศ.

60,000

บ.กศ.

60,000

บ.กศ.

60,000

บ.กศ.

ความเปนไปไดในการลดตนทุนการผลิตอาหารเลี้ยงเชื้อฟงไจ

60,000

บ.กศ.
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ลําดับ

ชื่อ – สกุล

24

อาจารยอรุณ วงศจิรัฐิติ

25

อาจารยสุวภา ยศตะโคตร

26

อาจารยจินดา จันดาเรือง

27

อาจารยศุภกร อาจหาญ

28

อาจารยอรุณฉาย อุนาศรี

29

อาจารยสุดกมล ลาโสภา

30

อาจารย ดร.เพชรรัตน ใจบุญ

31

อาจารยสุธาสินี คุปตะบุตร

32

อาจารยแพรตะวัน จารุตัน

33

วาที่รอยตรีพงษพันธ มุขวะชิ

34

35

อาจารย ดร.วิจิตรา สุจริต
หัวหนาโครงการวิจยั ยอย
สัดสวนการวิจัยรอยละ 60
ผูรวมวิจัย
1. อาจารย ดร.ภัทรลภา ฐานวิเศษ
สัดสวนการวิจัยรอยละ 20
2. อาจารยพิชัย ศรีมันตะ
สัดสวนการวิจัยรอยละ 20
เงินเต็ม 120,000บาท
อาจารยวิบูลยสุข ตาลกุล

ชื่องานวิจัยและงานสรางสรรค
โดยใชพืชผลทางการเกษตร
รวมจํานวนเงินทุน บ.กศ.
ผลของแบบฝกหัดทายบทเรียนตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชาจุลชีววิทยา
ความพึงพอใจของนักศึกษาตอแบบทดสอบทายบทเรียนใน
รายวิชาจุลชีววิทยาและรายวิชาจุลชีววิทยาเบื้องตน
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีวเคมีเบื้องตน เรื่อง
คารโบไฮเดรตและเมทาบอลิซึมคารโบไฮเดรต กับพฤติกรรม
ดานคุณธรรม จริยธรรม ของนักศึกษาทีไ่ ดรับการจัดการเรียนรู
แบบกลุมเพื่อนชวยเพือ่ น
การศึกษาผลสัมฤทธิ์การเขียนกลไกการเกิดปฏิกิริยาของ
สารอินทรีย ดวยเทคนิคการสอนแบบแสดงบทบาทสมมติ
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีอนินทรีย ๒ เรื่อง
ทฤษฎีเวเลนซบอนดและทฤษฎีคริสตัลฟลดกับพฤติกรรมดาน
คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาวิชาเคมีที่ไดรับการจัดการ
เรียนรูแบบที.เอ.ไอ.
การจัดการเรียนการสอนวิชาเคมีพื้นฐานที่เนนการเรียนรูดวย
ตนเองโดยการทําแบบฝกหัดอยางตอเนื่อง
ความพึงพอใจตอเอกสารประกอบการสอนวิชาฟสกิ สพื้นฐาน
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องขั้นตอนวิธแี ละการนับ
ตัวดําเนินการ ในรายวิชาโครงสรางขอมูลและอัลกอริทึมที่
จัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการปฏิสัมพันธระหวาง
มนุษยกับคอมพิวเตอร เรื่องทฤษฎีกระบวนแบบการปฏิสัมพันธ
และทฤษฎีการออกแบบสวนติดตอกับผูใ ชกับพฤติกรรมดาน
คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอรที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบจิ๊กซอร
การพัฒนาการเรียนรูบูรณาการแบบแบบสะเต็มศึกษาใน
รายวิชาโปรแกรมสําเร็จรูปดานคณิตศาสตรดานคณิตศาสตร
รวมจํานวนเงินทุน วิจัยในชั้นเรียน
การพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อการผลิตพลังงานทดแทนในเขต
เทศบาลนครสกลนคร

การศึกษาแนวโนมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของแมวยั ใส

จํานวนเงิน
670,000
5,000
5,000
5,000

5,000
5,000

5,000
5,000
5,000

แหลงทุน

ทุนวิจัยใน
ชั้นเรียน
ทุนวิจัยใน
ชั้นเรียน
ทุนวิจัยใน
ชั้นเรียน

ทุนวิจัยใน
ชั้นเรียน
ทุนวิจัยใน
ชั้นเรียน

ทุนวิจัยใน
ชั้นเรียน
ทุนวิจัยใน
ชั้นเรียน
ทุนวิจัยใน
ชั้นเรียน

5,000

ทุนวิจัยใน
ชั้นเรียน

5,000

ทุนวิจัยใน
ชั้นเรียน

50,000
120,000

120,000
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ทุนวิจัยเพือ่
พัฒนา
ชุมชนและ
ทองถิ่น

ทุนวิจัยเพือ่
พัฒนา

ลําดับ

ชื่อ – สกุล

ชื่องานวิจัยและงานสรางสรรค

จํานวนเงิน

แหลงทุน
ชุมชนและ
ทองถิ่น

36

37

38

รวมทุนวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนและทองถิ่น
อาจารยศศิวรรณ ทัศนเอี่ยม
วิจัยตอยอดกระบวนการเสริมสรางตนทุนชีวิตของนักศึกษาโดย
หัวหนาโครงการวิจยั
ใชเทคนิคการประชุมระดมความคิดเพื่อสรางอนาคตรวมกัน
สัดสวนการทําวิจัยรอยละ 100
เงินเต็ม 120,000 บาท
อาจารยศศิวรรณ ทัศนเอี่ยม
โครงการ “กระบวนการจัดการเรียนรูเพือ่ ปองกันโรคพยาธิ
ใบไมตับโดยการมีสวนรวมระหวางชุมชนกับภาคีเครือขายใน
เขตบานนาอางและบานอางคํา ตําบลนาตาล อําเภอเตางอย
จังหวัดสกลนคร”
อาจารย ดร.ภัทรลภา ฐานวิเศษ
โครงการ “การบริหารจัดการน้าํ เพื่อการเกษตรที่เหมาะสมกับ
ผูรวมวิจัย
พืชฤดูแลงโดยการมีสวนรวมของเกษตรกรและภาคีเครือขายใน
สัดสวนการวิจัยรอยละ 50
เขตพื้นที่ชลประทานอางเก็บน้าํ หวยคอ ตําบลเตางอย อําเภอ
เงินเต็ม 200,000 บาท
เตางอย จังหวัดสกลนคร”
รวมเงินทุนภายนอก
รวมทั้งสิ้น

240,000
200,000

ทุน สกอ.

200,000

ทุน สกว.

100,000

ทุน สกว.

500,000
4,450,500
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