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การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :  
 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบงช้ี หนวยวัด ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีได 

เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคตอจํานวนอาจารย

ประจําและนักวิจัยประจํา 

บาท เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค

จากภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวน       

อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

2,105,700 บาท/31 คน = 67,925.80 

บาท/คน 

แปลงจํานวนเงินท่ีคํานวณได เทียบกับ

คะแนนเต็ม 5  

  67,925.80 x 5 =  5.66 คะแนน 

      60,000   

5.00 

 

เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

                  คณะ 

    ขอมูล            
เทคโนโลยีการเกษตร 

อาจารยประจํา 31 

นักวิจัยประจํา - 

เงินภายใน 

แผนดิน 1,030,700 

บ.กศ. 720,000 

ทุนวิจัยในชั้นเรียน 5,000 

กศ.ปท. - 

รวม 1,755,700 

เงินภายนอก 350,000 

รวมเงินท้ังหมด 2,105,700 

สัดสวนตอคน 67,925.80 

คะแนน 5.00 
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จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ประจําปงบประมาณ 2558 

ลําดับ ชื่อ – สกุล ชื่องานวิจัยและงานสรางสรรค จํานวนเงิน แหลงทุน 

1 ผศ. ดร.สุนทรีย สุรศร 

หัวหนาโครงการวิจยั 

สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ 80 

ผูรวมวิจัย 

1. อาจารยณัฐพงษ  วงษมา 

สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ 10 

2. อาจารยศุภสิทธิ ์ สิทธาพานิช 

สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ 10 

เงินเต็ม 330,700 บาท 

การปรับปรุงพันธุ “ครามงอ” (Indigo tinctoria 

L.) เพื่อพัฒนาผลผลิต และสนับสนุนภูมิปญญาของ

จังหวัดสกลนคร 

330,700 แผนดิน 

2 ผศ.นสพ.ธราดล จิตจักร 

หัวหนาโครงการวิจยั 

สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ 50 

ผูรวมวิจัย  

1. รศ.ดร.หาญชัย อัมภาผล  

สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ 20 

2. อาจารย นสพ.จกัรพรรด์ิ ประชา

ชิต 

สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ 10 

3. อาจารยกัมปนาท วงคเครือสอน 

สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ 10 

4. อาจารย สพญ. กนกวรรณ 

กลยนี 

สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ 10 

เงินเต็ม 350,000 บาท 

ความชุกและการด้ือยาตานจุลชีพของSalmonella 

enterica และ Escherichia coli ในเน้ือดิบจาก

รานอาหารบริการตนเองในจังหวัดสกลนคร 

350,000 แผนดิน 

3 อาจารยทรงทรัพย อรุณกมล 

หัวหนาโครงการวิจยั 

สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ 80 

ผูรวมวิจัย  

1. ผศ.ทาริกา โกฏสันเทียะ 

สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ 20 

เงินเต็ม 350,000 บาท 

ความหลากหลายทางพันธกุรรมของปลากดเหลือง

ในหนองหาร  จังหวัดสกลนคร 

โดยใชเทคนิคอารเอพีดี 

350,000 แผนดิน 

รวมจํานวนเงินทุนแผนดิน 1,030,700  

4 อาจารยณัฐพงษ  วงษมา ผลของวัสดุหอผล ตอผลผลิตและคุณภาพของล้ินจี่

พันธุนครพนม 1 

60,000 บ.กศ. 

5 อาจารยวรางรัตน  เสนาสิงห การสํารวจหาไสเดือนฝอยศัตรูแมลงในเขตจังหวัด

สกลนคร 

60,000 บ.กศ. 

6 อาจารยกัมปนาท  วงคเครือสอน ผลของการใชจีเอนอาเอสและพรอสตาแกลนดิน

เอฟทูอัลฟาตอการผสมติดในโคนม (สหกรณโคนมภู

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

พาน) 

7 อาจารย ส.พญ.กนกวรรณ  บุตร

โยธ ี

ความชุกของการพบโรคเซอราในสุนัขท่ีชุมชนรอบ

โรงฆาสัตวในเขต  บานดงมะไฟ ตําบลขม้ิน อําเภอ

เมือง จังหวัดสกลนคร 

60,000 บ.กศ. 

8 อาจารยนราวธุ  ระพันธคํา แนวทางการลดตนทุนการเล้ียงปลานิลแปลงเพศใน

กระชังของเกษตรในเขตอําเภอพรรณานิคม จังหวัด

สกลนคร 

60,000 บ.กศ. 

9 อาจารยเฉลิมโรจน  ชัยสิทธิพัฒนา การพัฒนาแนวทางการจัดการกลุมเกษตรแปรรูป

ยางพารา จังหวัดสกลนคร ตําบลหนองปง  อําเภอ

นิคมนํ้าอูน จังหวัดสกลนคร 

60,000 บ.กศ. 

10 อาจารยชนกนันท  ศรีลาพัฒน การวิจยัเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม  : กลยุทธการ

ลดตนทุนการเล้ียงปลานิลในบอดินในเขต อําเภอ

พรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

60,000 บ.กศ. 

11 อาจารยสาริณี  บุตรดาวงศ ผลของการใหอาหารผสมระดับโปรตีนท่ีแตกตางกัน

ตอการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของกุง

เครยฟชนํ้าจืด 

60,000 บ.กศ. 

12 อาจารยนพรัตน  พัชณีย ผลการเสริมสาหรายสไปรูลินาในอาหารตอการ

เจริญเติบโตของปลากดเหลืองในบอซีเมนตกลม 

60,000 บ.กศ. 

13 อาจารยทรงทรัพย  อรุณกมล การคัดเลือกจุลินทรียท่ีมีคุณสมบัติเปนโปรไบโอ

ติกสในลําไสสัตวนํ้าทองถิ่นเพื่อพัฒนารูปแบบการ

เพาะเล้ียงสัตวนํ้าอินทรีย 

60,000 บ.กศ. 

14 อาจารยกิ่งกาญจน  ปองทอง การพัฒนาผลิตภัณฑซอสฟกขาว 60,000 บ.กศ. 

15 นางสาวสกลสุภา  เจนศิริวงษ การศึกษาชนิดและความไวตอยาปฏิชีวนะของเช้ือ 

Aeromonas sp. ท่ีแยกไดจากระบบการเล้ียงกบ

นาและกบนาท่ีปวย 

60,000 บ.กศ. 

รวมจํานวนเงินทุน บ.กศ. 720,000  

16 ผศ.ฐิติรัตน  แวนเรืองรอง ผลจากการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการกลุมท่ีมี

ผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเทคโนโลยีขนม

อบ : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 

5,000 ทุนวิจัยในช้ันเรียน 

 รวมจํานวนเงินทุน วิจัยในชั้นเรียน 5,000  

17 อาจารย ดร.รัตนมณี ชนะ

บุญ 
 

ประชากรของไสเดือนแดง Perionyx excavatus 

และการวิเคราะหธาตุอาหารหลักของพชืในระบบ

การผลิตปุยหมักอินทรีย      

350,000 ทุน  สกอ. 

รวมเงินทุนภายนอก 350,000  

รวมทั้งสิ้น 2,105,700  

 




