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ผลการดําเนินงาน :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :  
 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบงช้ี หนวยวัด ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีได 

เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคตอจํานวนอาจารย

ประจําและนักวิจัยประจํา 

บาท เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค

จากภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวน       

อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

2,756,110 บาท/86.5 คน = 31,862.54

บาท/คน 

แปลงจํานวนเงินท่ีคํานวณได เทียบกับ

คะแนนเต็ม 5  

31,862.54 x 5 =6.37 คะแนน 

     25,000 

5.00 

 

เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

                  คณะ 

    ขอมูล            
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

อาจารยประจํา 86.5 

นักวิจัยประจํา - 

เงินภายใน 

แผนดิน 1,205,100 

งบเงินรายได 300,000 

ทุนวิจัยในชั้นเรียน 15,000 

ทุนวิจัยเพ่ือพัฒนาชุมชนและทองถ่ิน 110,000 

รวม 1,630,100 

เงินภายนอก 1,126,010 

รวมเงินท้ังหมด 2,756,110 

สัดสวนตอคน 31,862.54 

คะแนน 5.00 
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จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ประจําปงบประมาณ 2559 

ลําดับ ช่ือ – สกุล ช่ืองานวิจัยและงานสรางสรรค จํานวนเงิน 

1 หัวหนาโครงการวิจัย 

รศ.ดร.สายันต บุญใบ 

ตําแหนง รองศาสตราจารย 

สังกัดสาขาวิชาดนตรี 

สัดสวนการทําวิจยั  รอยละ 50 

ผูรวมวิจัย 

ผศ.ดร.ธวัชชัย ไพใหล 
สังกัดสาขาวิชาการทองเท่ียวและการโรงแรม 

สัดสวนการทําวิจยั  รอยละ 50 

การปรับตัวทางสงัคมและเศรษฐกิจของกลุมชาติพันธุ

ไทยโซและผูไทย เพื่อเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : 

กรณีศึกษา จังหวัดมุกดาหาร 

575,100 

2 หัวหนาโครงการวิจัย 

อาจารยปทุมทิพย มานโคกสูง 

ตําแหนง อาจารย 

สังกัดสาขาวิชาพัฒนาชุมชน 

สัดสวนการทําวิจยั  รอยละ 40 

ผูรวมวิจัย 

1. นางสาวจินตนา  ลินโพธิ์ศาล  

ตําแหนงนักวิชาการศึกษา   

สังกัดสถาบันภาษา ศิลปวฒันธรรม 

สัดสวนการทําวิจยั  รอยละ 20 

2. ดร.สุรชัย  ชินบุตร 

ตําแหนง อาจารย 

สังกัดสาขาวิชาภาษาไทย 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

สัดสวนการทําวิจยั  รอยละ 20 

3. อาจารยสุวัฒชัย  พอเกตุ 

ตําแหนง อาจารย 

สังกัดสาขาวิชาพัฒนาชุมชน 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

สัดสวนการทําวิจยั  รอยละ 20 

เงินเต็ม 350,000 บาท 

คิดเปนรอยละ 80 

การวิจัยและพฒันาภูมิปญญาหัตถกรรมผายอมคราม

จังหวัดสกลนครเพื่อประโยชนเชิงพาณชิยและสงเสริม

เศรษฐกิจสรางสรรค 

280,000 
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ลําดับ ช่ือ – สกุล ช่ืองานวิจัยและงานสรางสรรค จํานวนเงิน 

3 หัวหนาโครงการวิจัย 

อาจารยภูริภูมิ ชมพูนชุ 

ตําแหนง อาจารย 

สังกัดสาขาวิชาสังคมศึกษา 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

สัดสวนการทําวิจยั  รอยละ 60 

ผูรวมวิจัย 

1. อาจารยภัชราภรณ สาคํา   

ตําแหนง อาจารย 

สังกัดสาขาวิชาสังคมศึกษา 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

สัดสวนการทําวิจยั  รอยละ 20 

2. นายชัยมงคล โชติวัฒนตระกูล 

ตําแหนง นักวชิาการ ศูนยหนองหาร

ศึกษา 

สัดสวนการทําวิจยั  รอยละ 20 

โซทั่งบัง้: กระบวนการสรางและผลิตซํ้าพรมแดนชาติ

พันธุ ในบริบทการถูกกลืนกลาย 
350,000 

 รวมจํานวนเงินทุน แผนดิน 1,205,100 

 ทุนวิจัยเพ่ือพัฒนาชุมชนและทองถ่ิน  

4 ผูรวมวิจัย 
5. อาจารยมนัสนนัท นิ่มพิศาล 

ตําแหนง อาจารย 

สังกัดสาขาวิชาศิลปกรรม 

สัดสวนที่ทําการวิจัย รอยละ 10 

การพัฒนาผลิตภัณฑและสงเสริมการตลาดผาน 

social media ผาหมสี่เขาลายดอกแกว อําเภอเตา

งอย จังหวัดสกลนคร 

10,000 

5 หัวหนาโครงการวิจัยยอย 

นางสาวพรรณวดี ศรีขาว 

ตําแหนง อาจารย 

สังกัดสาขาวิชาภาษาไทย 

สัดสวนการวิจัยรอยละ 80 

ผูรวมวิจัย 

1. ผศ.ปกกสิน ชาทิพฮด 

ตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย 

สังกัดสาขาวิชา ภาษาไทย 

ลักษณะรวมทางวัฒนธรรมกับการสรางคุณคาทาง

สังคมและเศรษฐกิจของผายอมครามในอําเภอ

พรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

100,000 
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ลําดับ ช่ือ – สกุล ช่ืองานวิจัยและงานสรางสรรค จํานวนเงิน 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

สัดสวนการวิจัยรอยละ 10 

2. อาจารยนิโลบล ภูระยา 

ตําแหนง อาจารย 

สังกัดสาขาวิชาภาษาไทย 

สัดสวนการวิจัย รอยละ 10 

 รวมเงินทุนวิจัยเพ่ือพัฒนาชุมชนและทองถ่ิน 110,000 

 ทุนวิจัยงบรายได   

6 หัวหนาโครงการวิจัย 

อาจารยอุทุมพร หลอดโค 

 

พลวัตของการจัดการปาชุมชน กรณีศึกษาบานบะ

หวา ตําบลบะหวา อําเภออากาศอํานวย จังหวัด

สกลนคร 

40,000 

7 หัวหนาโครงการวิจัย 

อาจารยดนัยณัฐ  จิระวัฒนาสมกุล 

การศึกษาความสัมพันธและจัดลําดับศักด์ิของบท

กฎหมายท่ีบังคับใชเหนือพ้ืนท่ีทะเลสาบหนองหาร 

40,000 

8 หัวหนาโครงการวิจัย 

อาจารยอริสา สุมามาลย 

ผูรวมวิจัย 

อาจารยสาวิตรี เถาวโท 

การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชแนวคิด

จิตตปญญาศึกษาเพ่ือเสริมสรางทักษะชีวิต รายวิชา

จิตตปญญาศึกษา สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

40,000 

9 หัวหนาโครงการ 

อาจารยเสริมวิช  บุตรโยธ ี

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชา

คอมพิวเตอรกราฟฟคในงานสารสนเทศ 

60,000 

10 หัวหนาโครงการวิจัย 

ผศ.กาญจนา  จันทะดวง 

ผูรวมวิจัย 

อาจารยชยกร สุตะโคตร 

อาจารยศศินันท  โตะชาลีศรีทิน 

การประเมินหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครหลักสูตรปรับปรุง

พุทธศักราช 2555 

30,000 

11 หัวหนาโครงการวิจัย 

อาจารยชยกร  สุตะโคตร   

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชา 

ภาษาอังกฤษสําหรับการโรงแรมของนักศึกษา

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร 

60,000 

12 หัวหนาโครงการวิจัย 

อาจารยศศินันท โตะชาลีศรีทิน 

การใชวิธีอรรถฐานในการสอนเขียนจดหมายสมัคร

งาน : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

30,000 
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ลําดับ ช่ือ – สกุล ช่ืองานวิจัยและงานสรางสรรค จํานวนเงิน 

ผูรวมวิจัย 

ผศ.กาญจนา  จันทะดวง 

 รวมเงินทุนวิจัยงบรายได 300,000 

 ทุนวิจัยในช้ันเรียน   

13 อาจารยลําครองสิทธิ์  คําสงค 

อาจารยโพชณ  จันทรโพธิ์ 

การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช

กระบวนการจิตตปญญาศึกษา 

5,000 

14 อาจารยวรังกูธ  ขาวขันธ ผลของการนําหลักอิทธิบาท 4 ไปใชใน

ชีวิตประจําวันของนักศึกษาในรายวิชาจริยธรรมเพ่ือ

การดําเนินชีวิต 

5,000 

15 อาจารยศศินันท  โตะชาลีศรีทิน การใชวิธีการวิเคราะหขอผิดพลาดสงเสริม

ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษในรายวิชา

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราช

ภัฏสกลนคร 

5,000 

 รวมเงินทุนวิจัยในช้ันเรียน 15,000 

 ทุนภายนอก   

 ทุน สกอ.   

16 หัวหนาโครงการวิจัย 

อาจารยกิติมา ขุนทอง 

ตําแหนง อาจารย 

สาขาวชิาสังคมศาสตร 

สัดสวนการทําวิจยั รอยละ 80 

เงินเต็ม 250,000 บาท 

โครงการศึกษาสถานะภาพและการดํารงอยูของ "ความ

เชื่อเร่ืองผี" กับการจัดการทรัพยากรในบริบททนุนยิม 

กรณีศึกษา ผีที่สัมพนัธกับเกลือในฐานะสนิแรใตดิน 

200,000 

17 หัวหนาโครงการวิจัย 

อาจารยภัชราภรณ สาคํา 

ตําแหนง อาจารย 

สาขาวชิาสังคมศาสตร 

สัดสวนรอยละ 100 

การศึกษารูปแบบการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการ

ปาเพื่อสรางความม่ันคงทางอาหาร เขตพื้นที่ปาเพื่อ

สรางความม่ันคงทางอาหารเขตพื้นที่ปาตนน้ําหนองหาร 

จังหวัดสกลนคร 

200,000 

 ทุนมุงเปา   

18 หัวหนาโครงการวิจัย 

ดร.สุรชัย ชินบุตร 

ตําแหนง อาจารย 

พระยาศรีโคตรบอง: ความสัมพนัธและบทบาทของเร่ือง

เลาพื้นบานในชุมชนลุมน้าํโขง 

626,010 
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ลําดับ ช่ือ – สกุล ช่ืองานวิจัยและงานสรางสรรค จํานวนเงิน 

สาขาวชิาภาษาไทย 

 ทุน สกอ.เครือขาย   

19 อ.ดร.วินิธา พาณิชย 

ตําแหนง อาจารย 

สาขาวิชาการทองเท่ียวและการโรงแรม 

การพัฒนาแผนชุมชนเพ่ือสรางองคความรูการทองเท่ียว

เชิงเกษตรบานโคกตาดทอง ตําบลคอเขียว อําเภอวาริช

ภูมิ จังหวดัสกลนคร   

100,000 

รวมเงินทุนภายนอก 1,126,010 

รวมท้ังส้ิน 2,756,110 
 




