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ผลการดําเนินงาน :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :  
 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบงช้ี หนวยวัด ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีได 

เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคตอจํานวนอาจารย

ประจําและนักวิจัยประจํา 

บาท เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค

จากภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวน       

อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

1,454,300 บาท/42 คน = 34,626.19

บาท/คน 

แปลงจํานวนเงินท่ีคํานวณได เทียบกับ

คะแนนเต็ม 5  

   34,626.19    x 5 =  2.89 คะแนน 

      60,000   

2.89 

 

เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

                  คณะ 

    ขอมูล            
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

อาจารยประจํา 42 

นักวิจัยประจํา - 

เงินภายใน 

แผนดิน 1,039,300 

บ.กศ. 370,000 

ทุนวิจัยในชั้นเรียน 45,000 

กศ.ปท. - 

รวม 1,454,300 

เงินภายนอก - 

รวมเงินท้ังหมด 1,454,300 

สัดสวนตอคน 34,626.19 

คะแนน 2.89 
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จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ประจําปงบประมาณ 2558 

ลําดับ ชื่อ – สกุล ชื่องานวิจัยและงานสรางสรรค จํานวนเงิน แหลงทุน 

1 อาจารยภัทราพล กองทรัพย 

หัวหนาโครงการวิจยั 

สัดสวนการทําวิจัยรอยละ 100 

การจําลองสถานการณกระบวนการผลิตขาวฮางง

อก กรณีศึกษากลุมวิสาหกจิชุมชน บานนอยจอมศรี 

อ.เมือง จ.สกลนคร 

350,000 ทุนแผนดิน 

2 อาจารยภัทราพล กอง 
หัวหนาโครงการวิจยั 
สัดสวนการทําวิจัย รอยละ 100 
 

เคร่ืองชารจแบตเตอร่ีมือถือพลังงานแสงอาทิตย 185,800 ทุนแผนดิน 

3 อาจารยนุจิรา โคตรหานาม 

หัวหนาโครงการวิจยั 

สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ 100 

การประยุกตเคร่ืองมือคุณภาพในการผลิตขาว

ฮางงอก กรณีศึกษากลุมวิสาหกิจชุมชนบาน

นอยจอมศรี  อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 

164,200 ทุนแผนดิน 

4 อาจารยลัคนา อนงคไชย 

หัวหนาโครงการวิจยั 

สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ 60 

ผูรวมวิจัย 

1. อาจารยกิตติวัฒน จีบแกว 

สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ 30 

2. อาจารยสิทธิรักษ แจมใส 

สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ 10 

การออกแบบโครงสรางศาลาในสวนหยอมรองรับ

แผงโซลาเซลลและการนําพลังงานไปใชในการจัด

ภูมิทัศนเพื่อเปนตนแบบทางดานการศึกษา 

339,300 ทุนแผนดิน 

 รวมทุนแผนดิน 1,039,300  

5 อาจารยสุวิพงษ  เหมะธุลิน การศึกษาปจจยัท่ีมีผลตอรถจักรยานยนตท่ีใช

เช้ือเพลิงแก็สโซฮอล E 85 

60,000 บ.กศ. 

6 อาจารยธฏษธรรมช  ลาโสภา การศึกษาการใชทอความรอนเพื่อลดอณุหภูมิ

นํ้ามันหลอล่ืน ของเคร่ืองยนตเล็กเพื่อการเกษตร 

60,000 บ.กศ. 

7 อาจารยศรลักษณ พวงใบดี การศึกษาอัตราการส้ินเปลืองนํ้ามันเช้ือเพลิง รถ

ประหยัดนํ้ามันเช้ือเพลิง รุน Wave ๑๑๐ i 

60,000 บ.กศ. 

8 อาจารยสาคร อินทะชัย การศึกษาความเปนไปไดในการผลิตไบโอดีเซลจาก

นํ้ามันเหลือทอด 

60,000 บ.กศ. 

9 อาจารยนุจิรา  โคตรหานาม การหารูปแบบท่ีเหมาะสมสําหรับการขนสงขาวฮา

งงอก : กรณีศึกษากลุมวิสาหกิจชุมชนบานนอยจอม

ศรี อําเภอเมือง   จังหวัดสกลนคร 

40,000 บ.กศ. 

10 อาจารยชัยยศ ลักษณะวิลัย การพัฒนาระบบควบคุมตนทุนและกาํหนดเวลา

โครงการกอสราง 

30,000 บ.กศ. 

11 วาท่ีร.ต.อาจศึก  มามีกุล เคร่ืองกําเนิดไฟฟาจากพลังงานลมคอมเพรสเซอร  

แบบกังหันลมสองชุดหมุนสวนทาง 

60,000 บ.กศ. 

รวมจํานวนเงินทุน บ.กศ. 370,000  

12 อาจารยยุทธนา  อุทปา การศึกษาปญหาการเขาช้ันเรียนสายของนักศึกษา 5,000 ทุนวิจัยในช้ันเรียน 
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ลําดับ ชื่อ – สกุล ชื่องานวิจัยและงานสรางสรรค จํานวนเงิน แหลงทุน 

13 อาจารยทรงศักด์ิ  อินทรสิทธิ ์ การศึกษาหาสาเหตุท่ีนักศึกษาขาดความรับผิดชอบ

ตอการเรียน 

5,000 ทุนวิจัยในช้ันเรียน 

14 อาจารยกิตติวัฒน จีบแกว การศึกษารูปแบบการจัดการเรียนสอนท่ีเนนผูเรียน

เปนสําคัญในวิชาซอมบํารุงรักษาอุปกรณเคร่ืองมือ 

เคร่ืองจักรในโรงฝกงาน 

5,000 ทุนวิจัยในช้ันเรียน 

15 วาท่ีรอยตรี อาจศึก มามีกุล เจตคติตอการใชโปรแกรมคอมพวิเตอรใน

แบบจําลองทางคณิตศาสตร ของนักศึกษาท่ีเรียน

วิชาระบบควบคุม 

5,000 ทุนวิจัยในช้ันเรียน 

16 อาจารยภาณุวัฒน วงคแสงนอย การศึกษาพฤติกรรมของนักศึกษาสาขาวิชา

อุตสาหกรรมศิลปและเทคโนโลยีท่ีเรียนในรายวิชา

เขียนแบบวิศวกรรมเร่ืองการไมสงงาน / การบาน 

รายวิชาเขียนแบบวิศวกรรมเร่ืองการไมสงงาน / 

การบาน 

5,000 ทุนวิจัยในช้ันเรียน 

17 อาจารยสุวิพงษ เหมะธุลิน การศึกษาพฤติกรรมการเขาเรียนวิชาเคร่ืองยนต

สันดาปภายในของนักศึกษาแขนงเทคโนโลยี 

เคร่ืองกล 

5,000 ทุนวิจัยในช้ันเรียน 

18 อาจารยศรลักษณ พวงใบดี การศึกษาระดับความพึงพอใจของนักศึกษาป 1 

แขนงเทคโนโลยีเคร่ืองกล มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร ท่ีเรียนรายวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองยนตเล็ก

และจักรยานยนต 

5,000 ทุนวิจัยในช้ันเรียน 

19 อาจารยไวรุจน  อิ่มโพ การศึกษาพฤติกรรมการเขาเรียนของนักศึกษา 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม (ตอเน่ือง) 

5,000 ทุนวิจัยในช้ันเรียน 

20 อาจารยสาคร  อินทะชัย การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาใน

วิชาอุณหพลศาสตร เร่ืองสมบัติของสารบริสุทธิ์โดย

การจับคูดูแลกัน 

5,000 ทุนวิจัยในช้ันเรียน 

 รวมจํานวนเงินทุน วจิัยในช้ันเรียน 45,000  

รวมเงินทุนภายนอก -  

รวมทั้งสิ้น 1,454,300  

 




