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ผลการดําเนินงาน :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :  
 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบงช้ี หนวยวัด ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีได 

เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคตอจํานวนอาจารย

ประจําและนักวิจัยประจํา 

บาท เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค

จากภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวน       

อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

2,085,300 บาท/86 คน = 24,247.67

บาท/คน 

แปลงจํานวนเงินท่ีคํานวณได เทียบกับ

คะแนนเต็ม 5  

  24,247.67   x  5 =  4.84 คะแนน 

     25,000   

4.84 

 

เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

                  คณะ 

    ขอมูล            
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

อาจารยประจํา 86 

นักวิจัยประจํา - 

เงินภายใน 

แผนดิน 875,300 

บ.กศ. 250,000 

ทุนวิจัยในชั้นเรียน 20,000 

ทุนวิจัยเพ่ือพัฒนาชุมชนและทองถ่ิน 240,000 

รวม 1,385,300 

เงินภายนอก 700,000 

รวมเงินท้ังหมด 2,085,300 

สัดสวนตอคน 24,247.67 

คะแนน 4.84 
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จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ประจําปงบประมาณ 2558 

ลําดับ ชื่อ – สกุล ชื่องานวิจัยและงานสรางสรรค จํานวนเงิน แหลงทุน 

1 อาจารยอุทุมพร หลอดโค 

หัวหนาโครงการวิจยั 

สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ 60 

ผูรวมวิจัย 

1.อาจารยดนัยณัฐ จิระวัฒนาสม

กุล 

สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ 20 

2. อาจารย ดร.ณัฐพร  ภูมิภักด์ิ 

สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ 20 

เงินเต็ม 292,800 บาท 

กระบวนการสรางขอบัญญัติตําบลเร่ืองการจัดการปา

ชุมชน 

292,800 แผนดิน 

2 อาจารยปทุมทิพย มานโคกสูง 

หัวหนาโครงการวิจยั 

สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ 50 

ผูรวมวิจัย 

1. นายศุภศิษฐ ราชกรม 

สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ 30 

2 .อาจารยรัฐพล ฤทธธิรรม 

สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ 20 

เงินเต็ม 350,000 บาท 

การบริหารจัดการเชิงบูรณาการเพื่อการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ในเขตอุทยาน

แหงชาติภูผาเหล็ก จังหวัดสกลนคร 

350,000 แผนดิน 

3 อาจารย ดร.สุรชัย  ชินบุตร 

หัวหนาโครงการวิจยั 

สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ 70 

ผูรวมวิจัย 

1. อาจารยพรรณวดี ศรีขาว 

สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ 15 

2. อาจารยกันยารัตน มะแสงสม 

สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ 15 

เงินเต็ม 232,500 บาท 

อัตลักษณและการสืบทอดอํานาจของขาโอกาสวัดพระ

ธาตุพนมจังหวัดนครพนม ในพิธถีวายขาวพีชภาคและพิธี

เสียคํ่าหัว 

232,500 แผนดิน 

 รวมจํานวนเงินทุน แผนดิน 875,300  

4 อาจารยชยกร  สุตะโคตร 
 

การพัฒนาทักษะการฟง - พูดภาษาอังกฤษของนักศึกษา

วิชาสาขาภาษาอังกฤษโดยใชคลิปภาพยนตตางประเทศ 

60,000 บ.กศ. 

5 อาจารยสาวิตรี เถาวโท การพัฒนากจิกรรมการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษเพือ่

การส่ือสารโดยใชแนวคิดการเรียนรูแบบผสมผสาน

สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภฏั

สกลนคร 

60,000 บ.กศ. 

6 อาจารยคมศิลป  สารทอง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเพื่อพัฒนา

ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษแบบอนุเฉทโดย

ใชกระบวนการเขียน 

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

7 MR.kemal Abdela Kaso Factors Affcting thai Students English 

Communication skills at University level 

30,000 บ.กศ. 

8 อาจารยอุทุมพร หลอดโค ภูมิปญญาทองถิ่นกับอาหารธรรมชาติ 40,000 บ.กศ. 

รวมจํานวนเงินทุน บ.กศ. 250,000  

13 อาจารยวิชญากานต  ขอนยาง การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาวิชาการ

ทองเท่ียวและการโรงแรมคณะมนุษศาสตรและ

สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร ท่ีมีตอ

รายวิชาหลักการมัคคุเทศก ในปการศึกษาท่ี 1/1558 

5,000 ทุนวิจัยในช้ันเรียน 

14 อาจารยชมพูนุท  สมแสน การแกปญหาการไมสงงานของนักศึกษาในรายวิชา

พฤติกรรมนักทองเท่ียว ประจาํปการศึกษา 1/1558 

5,000 ทุนวิจัยในช้ันเรียน 

15 อาจารยวรังกูธ  ขาวขันธ ความสามารถในการนําความรูจากรายวชิาจริยธรรมเพื่อ

การดําเนินชีวิตไปใชในชีวิตประจาํวันของนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร 

5,000 ทุนวิจัยในช้ันเรียน 

16 อาจารยศศินันท  โตะชาลีศรีทิน การสํารวจความตองการและปญหาในการใช

ภาษาอังกฤษของนักศึกษาช้ันปท่ี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร 

5,000 ทุนวิจัยในช้ันเรียน 

 รวมจํานวนเงินทุน วิจัยในชั้นเรียน 20,000  

20 อาจารยปทุมทิพย มานโคกสูง  

หัวหนาโครงการวิจยัยอย 

สัดสวนทําการวิจัย รอยละ 60 

ผูรวมวิจัย 

1. อาจารยจินดา ลาโพธิ์  

สัดสวนการวจิัยรอยละ 10 

2. อาจารยวราธร พรหมนิล  

สัดสวนการวจิัยรอยละ 10 

3. อาจารยวัชระ อักขระ  

สัดสวนการวจิัยรอยละ 10 

4.อาจารยนันทกาญจน เกิดมาลัย 

สัดสวนการวจิัยรอยละ 10 

เงินเต็ม 120,000 บาท 

จัดการความรูภูมิปญญาครามเพือ่การพฒันาตอยอดภูมิ

ปญญาโดยแนวทางเศรษฐกิจชุมชน 

120,000 ทุนวิจัยเพือ่พัฒนา

ชุมชนและทองถิ่น 

21 อาจารยภวภาวัน  ลอมหามงคล 

หัวหนาโครงการวิจยัยอย 

สัดสวนการวจิัยรอยละ 40 

ผูรวมวิจัย 

1. อาจารยวินิธา  พานิชย 

สัดสวนการวจิัยรอยละ 30 

2. อาจารยจัตตารพร  กลาง

สวัสด์ิ 

สัดสวนการวจิัยรอยละ 30 

เงินเต็ม 120,000 บาท 

รูปแบบการจัดการทองเท่ียวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมใน

จังหวัดสกลนคร 

120,000 ทุนวิจัยเพือ่พัฒนา

ชุมชนและทองถิ่น 
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ลําดับ ชื่อ – สกุล ชื่องานวิจัยและงานสรางสรรค จํานวนเงิน แหลงทุน 

รวมทุนวิจัยเพ่ือพัฒนาชุมชนและทองถ่ิน 240,000  

22 อาจารยภัชราภรณ สาคํา 

หัวหนาโครงการวิจยัยอย 

สัดสวนการวจิัยรอยละ 100 

เงินเต็ม 200,000 บาท 

การศึกษาองคความรูดานการจัดการปา และการพัฒนา

ความหลากหลายทางชีวภาพอยางมีสวนรวมในพื้นท่ีปา

ตนนํ้าหนองหาร จังหวัดสกลนคร 

200,000 ทุน สกอ. 

23 อาจารยอุทุมพร  หลอดโค  โครงการ “รูปแบบการพัฒนาระบบการจัดสวัสดิการ

ชุมชนของตําบลเตางอย อําเภอเตางอย จังหวัด

สกลนคร” 
 

200,000 ทุน สกว. 

24 ผศ.ปกสิณ ชาทิพฮด โครงการ “การฟนฟูภูมิปญญาการแพทยพื้นบานโดยการ

มีสวนรวมของชุมชนและภาคีเครือขายตําบลนาตาล 

อําเภอเตางอย จังหวัดสกลนคร” 
 

200,000 ทุน สกว. 

25 อาจารยปทุมทิพย มานโคกสูง 
หัวหนาโครงการวิจยัยอย 

สัดสวนการวจิัยรอยละ 50 

เงินเต็ม 200,000 บาท  

โครงการ “การบริหารจัดการนํ้าเพื่อการเกษตรท่ี

เหมาะสมกับพืชฤดูแลงโดยการมีสวนรวมของเกษตรกร

และภาคีเครือขายในเขตพื้นท่ีชลประทานอางเก็บนํ้าหวย

คอ ตําบลเตางอย อําเภอเตางอย จังหวดัสกลนคร” 

100,000 ทุน สกว. 

รวมเงินทุนภายนอก 700,000  

รวมทั้งสิ้น 2,085,300  

 




