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การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :  
 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบงช้ี หนวยวัด ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีได 

เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคตอจํานวนอาจารย

ประจําและนักวิจัยประจํา 

บาท เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค

จากภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวน       

อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

2,427,000 บาท/75 คน = 32,360 บาท/

คน 

แปลงจํานวนเงินท่ีคํานวณได เทียบกับ

คะแนนเต็ม 5  

32,360   x 5 = 6.472 คะแนน 

     25,000 

5.00 

 

เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

                  คณะ 

    ขอมูล            
ครุศาสตร 

อาจารยประจํา 75 

นักวิจัยประจํา - 

เงินภายใน 

แผนดิน 750,000 

ทุนวิจัยเพ่ือพัฒนาชุมชนและทองถ่ิน 100,000 

งบเงินรายได 720,000 

ทุนวิจัยในชั้นเรียน 65,000 

รวม 1,635,000 

เงินภายนอก 792,000 

รวมเงินท้ังหมด 2,427,000 

สัดสวนตอคน 32,360 

คะแนน 5.00 



ผูรวบรวมขอมูล :นางสาววิภาวรรณ ใหญสมบูรณ เบอรโทรศัพท 089-4184612 IP: 263 e-Mail: 

wipawan.kku@gmail.com ขอมูล ณ วันท่ี 20 เมษายน 2560 

 

 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ประจําปงบประมาณ 2559 

ลําดับ ช่ือ – สกุล ช่ืองานวิจัยและงานสรางสรรค จํานวนเงิน 

 ทุนแผนดิน   

1 หัวหนาโครงการวิจัย 

อาจารยผกาพรรณ วะนานาม 

ตําแหนง อาจารย 

สังกัดสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
 

ผลการจัดกิจกรรมโครงงานคณติศาสตรบูรณาการ

กับภูมิปญญาทองถ่ิน โดยใชโปรแกรม The 

Geometer’s Sketchpad (GSP) สําหรับนักศึกษา

ฝกประสบการณวิชาชีพครู  สาขาวิชา

คณิตศาสตร  คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลยัราชภัฏ

สกลนคร 

250,000 

2 หัวหนาโครงการวิจัย 

อาจารยหรรษา องคสิงห 

ตําแหนง อาจารย 

สังกัดสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 

สัดสวนการทําวิจยั  รอยละ 40 

ผูรวมวิจัย 

1. ดร. สุชาดา บุบผา  

ตําแหนง อาจารย 

สังกัดสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 

สัดสวนการทําวิจยั  รอยละ 20 

2. อาจารยจินดา ลาโพธิ์  

ตําแหนง อาจารย 

สังกัดสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

สัดสวนการทําวิจยั  รอยละ20 

3. อาจารยนนทวรรณ แสนไพร 

ตําแหนง อาจารย 

สังกัดสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 

สัดสวนการทําวิจยั  รอยละ 20 

ระบบชวยเหลือทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ

การอานและเขียนสําหรับนักเรียนที่มีความบกพรอง

ทางการเรียนรู ในโรงเรียนตาํรวจตระเวนชายแดน 

พื้นที่จังหวัดสกลนคร นครพนม มุกดาหาร 

500,000 

 รวมเงินทุนวิจัยงบแผนดิน 750,000 

 ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนและทองถิ่น  

3 หัวหนาโครงการวิจัยยอย 

ผศ. สุดประไทย  บุพศิริ 

ตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย 

ชุมชนปฏิบัติการเรียนรูแบบมีสวนรวม : “การศึกษา

และพัฒนาสื่อการเรียนรูดวยคอมพิวเตอร ดาน

วัฒนธรรมชนเผาผูไท จงัหวัดสกลนคร” 

100,000 
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ลําดับ ช่ือ – สกุล ช่ืองานวิจัยและงานสรางสรรค จํานวนเงิน 

สังกัดสาขาวิชาหลักสูตรและการ

สอน 

คณะครุศาสตร 

สัดสวนการวิจัยรอยละ 5.5 

ผูรวมวิจัย 

1. อาจารยลดาวัลย มะลิไทย 

2. อาจารยเพ็ญพรรษา  ปกาสิทธิ ์

3. อาจารยนนทวรรณ  แสนไพร 

ตําแหนง อาจารยประจําสาขาวิชา

สังคมศึกษา 

4. อาจารยสถิตย  ภาคมฤค 

5. อาจารยจินดา  ลาโพธิ์ 

  อาจารยประจําสาขาวิชา

ภาษาไทย 

6. อาจารยเบญจพร  อุผา 

7. อาจารยวัชราภรณ  เขาเขจร 

   อาจารยประจําสาขาวิชา

วิทยาศาสตร 

8. อาจารยผกาพรรณ วะนานาม 

9. อาจารยกองภพ  ศิริบุตร 

  อาจารยประจําสาขาวิชา

คณิตศาสตร 

10. ดร.อภิสิทธิ์  สมศรีสุข 

11. ดร.วันเพ็ญ  นันทะศรี 

  อาจารยประจําสาขาวิชาบริหาร

การศึกษา 

12. อาจารยภัทรดร  จั้นวันดี    

13. อาจารยปยะนันท  ปลื้มโชค 

  อาจารยประจําสาขาวิชา

นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา 
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ลําดับ ช่ือ – สกุล ช่ืองานวิจัยและงานสรางสรรค จํานวนเงิน 

14. อาจารยนวพร  วรรณทอง 

15. อาจารยอนงลักษณ  หนูหมอก 

  อาจารยประจําสาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ 

16. อาจารยบุญสง  วงคคํา 

17. อาจารยธนา  เตมีรักษ 

  อาจารยประจําสาขาการศึกษา

ปฐมวัย 

18. อาจารยสุพัตราปสังคโท 

19. อาจารยหรรษา  องคสิงห 

   อาจารยประจําสาขาการศึกษา

พิเศษและภาษาอังกฤษ 

20. อาจารยอภิวัฒน  ปานทอง 

21. อาจารยวีรวัฒน  คําแสนพันธ 

  อาจารยประจําสาขาวิชาพล

ศึกษาและวิทยาศาสตรการกีฬา 

คณะครุศาสตร 

สัดสวนการวิจัยรอยละ 4.5 

 รวมเงินทุนวิจัยพัฒนาชุมชนและทองถ่ิน 100,000 

 ทุนวิจัยงบรายได   

4 หัวหนาโครงการวิจัย 

ผศ.สุดประไทย  บุพศิริ 

ฟงกชันทางเดียวโดยบริบูรณแบบลอการิทึมโดย

แทสัมพันธกับฟงกชันแกมมา 

30,000 

5 หัวหนาโครงการวิจัย 

อาจารยเบญจพร  อุผา 

 

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดย

ใชภูมิปญญาการทําของเลนในทองถ่ินเพ่ือพัฒนา

ทักษะการแสวงหาความรูของนักศึกษาสาขาวิชา

วิทยาศาสตร 

60,000 

6 หัวหนาโครงการวิจัย 

อาจารยจินดา  ลาโพธิ์ 

 

การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพ่ือสงเสริมความคิด

สรางสรรคดานภาษาไทยสําหรับนักศึกษา

หลักสูตร  ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) วิชาเอก

ภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

60,000 
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ลําดับ ช่ือ – สกุล ช่ืองานวิจัยและงานสรางสรรค จํานวนเงิน 

7 หัวหนาโครงการวิจัย 

อาจารยผกาพรรณ  วะนานาม 

การพัฒนากระบวนการเรียนรูเรื่องประวัตินัก

คณิตศาสตรโดยใชกิจกรรมการแสดงบทบาท

สมมติของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู 

สาขาวิชาคณิตศาสตร คณะครุศาสตร  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

40,000 

8 หัวหนาโครงการวิจัย 

อาจารยเพ็ญพรรษา ปกาสิทธิ์ 

การสรางชุดกิจกรรมการเรียนรูปญหาสังคมใน

นักศึกษาระดับปริญญาตรี กรณีศึกษา : นักศึกษา

รายวิชาปญหาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร 

60,000 

9 หัวหนาโครงการ 

อาจารยนนทวรรณ แสนไพร 

ผูรวมวิจัย 

อาจารยกิตติกร รักษาพล 

 

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือสงเสริมการ

คิดวิเคราะหสําหรับนักศึกษา สาขาวิชาสังคม

ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

60,000 

10 หัวหนาโครงการวิจัย 

อาจารยวัชราภรณ  เขาเขจร 

ท่ีปรึกษา 

อาจารยวาทินี อุดมกัน 

การศึกษาผลการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหา

ความรูโดยใชกิจกรรมการทดลองของนักศึกษา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร         คณะครุศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

60,000 

11 หัวหนาโครงการวิจัย 

อาจารยภัทรดร  จั้นวันดี   

ท่ีปรึกษา 

ผศ.ดร.ปญญา นาแพงหม่ืน 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยโปรแกรม

บทเรียน เรื่องธุรกิจท่ัวไป สําหรับนักเรียนท่ีชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 3 

60,000 

12 หัวหนาโครงการวิจัย 

อาจารยปยะนันท  ปลื้มโชค 

ท่ีปรึกษา 

อาจารยวสันต  ศรีหิรัญ 

การพัฒนากิจกรรมการเรียนแบบยูเลินรนนิ่ง เพ่ือ

สงเสริมการคิดแกปญหาเชิงสรางสรรค สําหรับ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร 

60,000 

13 หัวหนาโครงการ 

อาจารยอภิวัฒน  ปานทอง    

ท่ีปรึกษา 

ผศ.พ.อ.อ.ครองชัย พรหมเทพ   

สมรรถภาพทางกายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป

ท่ี 3 โรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด

สกลนคร ปการศึกษา 2558 

40,000 
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14 หัวหนาโครงการ 

อาจารยสุพัตราปสังคโท 

การพัฒนารูปแบบการสงเสริมศักยภาพทางการ

อานสําหรับเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา

ระดับเรียนไดโดยใชเครือขายพอแมผูปกครอง

เปนฐาน 

40,000 

15 หัวหนาโครงการวิจัย 

อาจารยสุริยะ  ประทุมรัตน 

ผูรวมวิจัย 

อาจารยศตวรรษ  มะละแซม 

ผลการใชสถานการณจําลองในรายวิชา

ภาษาอังกฤษสํารับครูประถมวัย ท่ีมีตอ

ความสามารถและความม่ันใจในการพูด

ภาษาอังกฤษของนักศึกษา สาขาปฐมวัย คณะครุ

ศาสตร        มหาลัยราชภัฎสกลนคร   

40,000 

16 หัวหนาโครงการ 

อาจารยกิตติกร รักษาพล 

ผูรวมวิจัย 

อาจารยนนทวรรณ แสนไพร 

ท่ีปรึกษา 

ผศ.กาญจนา  จันทะดวง 

การพัฒนาทักษะการอานและการเขียน

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการโดยใชกระบวนการ

สนทนากลุมยอย (Focus Group Discussion - 

FGD) 

30,000 

17 หัวหนาโครงการ 

อาจารย ดร.อภิสิทธิ์  สมศรีสุข 

กลยุทธการพัฒนานักศึกษาครูสูประชาคม

อาเซียน 

40,000 

18 หัวหนาโครงการ 

อาจารยอําพร ดัชถุยาวัตร 

การจัดการเรียนการสอนโดยใชโครงงานระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตรเปนฐานในการวิเคราะหเชิง

พ้ืนท่ีของนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

40,000 

  รวมเงินทุนงบรายได 720,000 

 เงินทุนวิจัยในช้ันเรียน   

19 อาจารยอนงลักษณ หนูหมอก ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบเนน

ประสบการณ  เพ่ือพัฒนาความสามารถในการ

วิเคราะหปญหาของนักศึกษา   ในรายวิชาการ

ปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1 

5,000 

20 อาจารยเพ็ญพรรษา  ปกาสิทธิ์ ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูรายวิชาปญหาสังคม               

โดยใชการจัดการเรียนรูแบบกระบวนการกลุม 

5,000 

21 อาจารยนนทวรรณ  แสนไพร การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชวิจัย 5,000 



ผูรวบรวมขอมูล :นางสาววิภาวรรณ ใหญสมบูรณ เบอรโทรศัพท 089-4184612 IP: 263 e-Mail: 

wipawan.kku@gmail.com ขอมูล ณ วันท่ี 20 เมษายน 2560 

 

ลําดับ ช่ือ – สกุล ช่ืองานวิจัยและงานสรางสรรค จํานวนเงิน 

เปนฐานในรายวิชาทองถ่ินศึกษา 

22 อาจารยลดาวัลย  มะลิไทย การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนา

ทักษะการคิดวิเคราะห  โดยใชกระบวนการ  

5STEPs  ของนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา  

คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   

5,000 

23 อาจารยอําพร  ดัชถุยาวัตร การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช    

Google Earth     ในการสืบคนลักษณะภูมิ

ประเทศ ของนักศึกษา                  สาขาวิชา

สังคมศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร   

5,000 

24 อาจารยศตวรรษ  มะละแซม ผลการสอนประวัติศาสตรไทยโดยใชวิธีการทาง

ประวัติศาสตร   เพ่ือพัฒนาการคิดวิเคราะหของ

นักศึกษาสังคมศึกษา 

5,000 

15 อาจารยวัชราภรณ  เขาขจร ผลการจัดการเรียนรูเรื่องพิษวิทยาของสารเคมี

โดยใชรูปแบบการสอนแบบโมเดลซิปปา 

5,000 

16 อาจารยปยะนันท  ปลื้มโชค การพัฒนาคุณคาในตนเองดวยกระบวนการจิตต

ปญญา         ของนักศึกษาสาขาวิชานวัตกรรม

และคอมพิวเตอรศึกษา           คณะครุศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

5,000 

17 อาจารยอิชยา  จีนะกาญจน การพัฒนารูปแบบการสอนแบบรวมมือเพ่ือ

สงเสริมการทํางานเปนกลุมและผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักศึกษา ในรายวิชามนุษยกับ

ศิลปะการดําเนินชีวิต 

5,000 

18 อาจารยสุพัตราปสังคโท ความคิดเห็นขอนักศึกษาสาขาการศึกษาพิเศษ 

ชั้นปท่ี 1 ท่ีมีตอกิจกรรมท่ีเกิดจากการออกแบบ

การเรียนการสอนในรายวิชาการคัดกรองเด็ก

พิเศษโดยใชกระบวนการจัดการเรียนรู 5 STEPs 

5,000 

31 อาจารยหรรษา  องคสิงห 

 

การพัฒนาชุดฝกการปรับพฤติกรรมเด็กท่ีมีความ

บกพรอง รายวิชาการจัดการพฤติกรรมในชั้น

เรียนรวมของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 

5,000 
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32 อาจารยผกาพรรณ  วะนานาม ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณา

การโดยใช STEM ในรายวิชาการสรางสื่อการ

เรียนรูคณิศาสตรของนักศึกษาสาขาวิชา

คณิตศาสตร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร 

5,000 

33 อาจารยกิตติกร  รักษาพล การพัฒนาทักษะการฟงภาษาอังกฤษเพ่ือความ

เขาใจโดยใชสื่อมัลติมีเดียตามกลวิธีอภิปญญา 

สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 

ชั้นปท่ี 4 

5,000 

 รวมเงินทุนวิจัยในชั้นเรียน 65,000 

 เงินทุนภายนอก   

 ทุน สกอ.   

34 หัวหนาโครงการวิจัย 

อาจารยอิชยา จนีะกาญจน 

ตําแหนงอาจารย 

สังกัดสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา

และการแนะแนว 

คณะครุศาสตร 

สัดสวนการทําวิจยั รอยละ 40 

ผูรวมวิจัย 

1. อาจารยลดาวลัย มะลไิทย 

ตําแหนงอาจารย 

สังกัดสาขาวิชาสังคมศึกษา 

คณะครุศาสตร 

สัดสวนการทําวิจยั รอยละ 30 

2. นางสาววิภาวรรณ ใหญสมบรูณ 

ตําแหนงนักวิจัย 

สังกัดสถาบันวิจัยและพฒันา 

สัดสวนการทําวิจยั รอยละ 30 
เงินเต็ม 100,000 บาท  

การศึกษากิจกรรมการเรียนการสอนแบบรวมมือเพื่อ

สงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหของ

นักศึกษาครูชั้นปที่ 1 

70,000 

34 หัวหนาโครงการวิจัย ฮูปแตมจังหวัดสกลนคร นครพนม มุกดาหาร (กลุม 72,000 
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อาจารยเพ็ญพรรษาอุย ปดฌาวงศ 

ตําแหนงอาจารย 

สาขาวชิาสังคมศึกษา 

คณะครุศาสตร 

สัดสวนการทําวิจยั รอยละ 60 

ผูรวมวิจัย 

1. อาจารยชานนท ไชยทองด ี

ตําแหนงอาจารย 

สังกัดสาขาวิชาภาษาไทย 

คณะครุศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ศรีสะเกษ 

สัดสวนการทําวิจยั รอยละ 40 
เงินเต็ม 120,000 บาท 

สนุก) : คติสัญลักษณ แนวคิดคิด และความ

หลากหลายทางวัฒนธรรม 

34 ผูรวมวิจัย 

อาจารยนนทวรรณ แสนไพร 

ตําแหนงอาจารย 

สังกัดสาขาวิชาสังคมศึกษา 

คณะครุศาสตร 

สัดสวนการทําวิจยั รอยละ 20 
เงินเต็ม 250,000 บาท 

โครงการศึกษาสถานะภาพและการดํารงอยูของ 

"ความเชื่อเร่ืองผ"ี กับการจัดการทรัพยากรในบริบท

ทุนนิยม กรณีศึกษา ผีที่สัมพนัธกับเกลือในฐานะ

สินแรใตดิน 

50,000 

 รวมเงินทุนวิจัย สกอ. 192,000 

 ทุนมุงเปา   

35 ผศ.ดร.อรวรรณ นิ่มตลุง การจัดการความรูและถายทอดเทคโนโลยี

แอพพลิเคชั่นเพื่อพัฒนาความสามารถในการสื่อสาร

ดวยภาษาอังกฤษสาํหรับครูการศึกษาพิเศษ 

600,000 

 รวมเงินทุนภายนอก 792,000 

 รวมเงินทุนวิจัยทั้งหมด 2,427,000 
 
 




