ผลการดําเนินงาน :
เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร
ขอมูล
อาจารยประจํา
31
นักวิจัยประจํา
เงินภายใน
แผนดิน
1,030,700
บ.กศ.
720,000
ทุนวิจัยในชั้นเรียน
5,000
กศ.ปท.
รวม
1,755,700
เงินภายนอก
350,000
รวมเงินทั้งหมด
2,105,700
สัดสวนตอคน
67,925.80
คะแนน
5.00
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี้
เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคตอจํานวนอาจารย
ประจําและนักวิจัยประจํา

หนวยวัด
ผลการดําเนินงาน
บาท เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค
จากภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวน
อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
2,105,700 บาท/31 คน = 67,925.80
บาท/คน
แปลงจํานวนเงินที่คํานวณได เทียบกับ
คะแนนเต็ม 5
67,925.80 x 5 = 5.66 คะแนน
60,000

คะแนนที่ได
5.00
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จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ประจําปงบประมาณ 2558
ลําดับ
1

2

3

4
5
6

ชื่อ – สกุล

ชื่องานวิจัยและงานสรางสรรค

ผศ. ดร.สุนทรีย สุรศร
การปรับปรุงพันธุ “ครามงอ” (Indigo tinctoria
หัวหนาโครงการวิจยั
L.) เพื่อพัฒนาผลผลิต และสนับสนุนภูมปิ ญญาของ
สัดสวนการทําวิจัย รอยละ 80
จังหวัดสกลนคร
ผูรวมวิจัย
1. อาจารยณัฐพงษ วงษมา
สัดสวนการทําวิจัย รอยละ 10
2. อาจารยศุภสิทธิ์ สิทธาพานิช
สัดสวนการทําวิจัย รอยละ 10
เงินเต็ม 330,700 บาท
ผศ.นสพ.ธราดล จิตจักร
ความชุกและการดื้อยาตานจุลชีพของSalmonella
หัวหนาโครงการวิจยั
enterica และ Escherichia coli ในเนื้อดิบจาก
สัดสวนการทําวิจัย รอยละ 50
รานอาหารบริการตนเองในจังหวัดสกลนคร
ผูรวมวิจัย
1. รศ.ดร.หาญชัย อัมภาผล
สัดสวนการทําวิจัย รอยละ 20
2. อาจารย นสพ.จักรพรรดิ์ ประชา
ชิต
สัดสวนการทําวิจัย รอยละ 10
3. อาจารยกัมปนาท วงคเครือสอน
สัดสวนการทําวิจัย รอยละ 10
4. อาจารย สพญ. กนกวรรณ
กลยนี
สัดสวนการทําวิจัย รอยละ 10
เงินเต็ม 350,000 บาท
อาจารยทรงทรัพย อรุณกมล
ความหลากหลายทางพันธุกรรมของปลากดเหลือง
หัวหนาโครงการวิจยั
ในหนองหาร จังหวัดสกลนคร
สัดสวนการทําวิจัย รอยละ 80
โดยใชเทคนิคอารเอพีดี
ผูรวมวิจัย
1. ผศ.ทาริกา โกฏสันเทียะ
สัดสวนการทําวิจัย รอยละ 20
เงินเต็ม 350,000 บาท
รวมจํานวนเงินทุนแผนดิน
อาจารยณัฐพงษ วงษมา
ผลของวัสดุหอผล ตอผลผลิตและคุณภาพของลิ้นจี่
พันธุนครพนม 1
อาจารยวรางรัตน เสนาสิงห
การสํารวจหาไสเดือนฝอยศัตรูแมลงในเขตจังหวัด
สกลนคร
อาจารยกัมปนาท วงคเครือสอน
ผลของการใชจีเอนอาเอสและพรอสตาแกลนดิน
เอฟทูอัลฟาตอการผสมติดในโคนม (สหกรณโคนมภู

จํานวนเงิน

แหลงทุน

330,700

แผนดิน

350,000

แผนดิน

350,000

แผนดิน

1,030,700
60,000

บ.กศ.

60,000

บ.กศ.

60,000

บ.กศ.
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ชื่อ – สกุล

ชื่องานวิจัยและงานสรางสรรค

พาน)
อาจารย ส.พญ.กนกวรรณ บุตร
ความชุกของการพบโรคเซอราในสุนัขทีช่ ุมชนรอบ
โยธี
โรงฆาสัตวในเขต บานดงมะไฟ ตําบลขมิ้น อําเภอ
เมือง จังหวัดสกลนคร
อาจารยนราวุธ ระพันธคํา
แนวทางการลดตนทุนการเลี้ยงปลานิลแปลงเพศใน
กระชังของเกษตรในเขตอําเภอพรรณานิคม จังหวัด
สกลนคร
อาจารยเฉลิมโรจน ชัยสิทธิพัฒนา การพัฒนาแนวทางการจัดการกลุมเกษตรแปรรูป
ยางพารา จังหวัดสกลนคร ตําบลหนองปง อําเภอ
นิคมน้ําอูน จังหวัดสกลนคร
อาจารยชนกนันท ศรีลาพัฒน
การวิจยั เชิงปฏิบัติการแบบมีสว นรวม : กลยุทธการ
ลดตนทุนการเลี้ยงปลานิลในบอดินในเขต อําเภอ
พรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
อาจารยสาริณี บุตรดาวงศ
ผลของการใหอาหารผสมระดับโปรตีนทีแ่ ตกตางกัน
ตอการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของกุง
เครยฟชน้ําจืด
อาจารยนพรัตน พัชณีย
ผลการเสริมสาหรายสไปรูลินาในอาหารตอการ
เจริญเติบโตของปลากดเหลืองในบอซีเมนตกลม
อาจารยทรงทรัพย อรุณกมล
การคัดเลือกจุลินทรียที่มีคุณสมบัติเปนโปรไบโอ
ติกสในลําไสสัตวน้ําทองถิ่นเพื่อพัฒนารูปแบบการ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ําอินทรีย
อาจารยกิ่งกาญจน ปองทอง
การพัฒนาผลิตภัณฑซอสฟกขาว
นางสาวสกลสุภา เจนศิริวงษ
การศึกษาชนิดและความไวตอยาปฏิชวี นะของเชื้อ
Aeromonas sp. ที่แยกไดจากระบบการเลี้ยงกบ
นาและกบนาที่ปว ย
รวมจํานวนเงินทุน บ.กศ.
ผศ.ฐิติรัตน แวนเรืองรอง
ผลจากการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการกลุมที่มี
ผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเทคโนโลยีขนม
อบ : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
รวมจํานวนเงินทุน วิจัยในชั้นเรียน
อาจารย ดร.รัตนมณี ชนะ ประชากรของไสเดือนแดง Perionyx excavatus
และการวิเคราะหธาตุอาหารหลักของพืชในระบบ
บุญ
การผลิตปุยหมักอินทรีย
รวมเงินทุนภายนอก
รวมทั้งสิ้น

จํานวนเงิน

แหลงทุน

60,000

บ.กศ.

60,000

บ.กศ.

60,000

บ.กศ.

60,000

บ.กศ.

60,000

บ.กศ.

60,000

บ.กศ.

60,000

บ.กศ.

60,000
60,000

บ.กศ.
บ.กศ.

720,000
5,000

ทุนวิจัยในชั้นเรียน

5,000
350,000

ทุน สกอ.

350,000
2,105,700
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