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การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :  
 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบงช้ี หนวยวัด ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีได 

เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคตอจํานวนอาจารย

ประจําและนักวิจัยประจํา 

บาท เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค

จากภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวน       

อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

4,410,568 บาท/80.5 คน = 54,789.66

บาท/คน แปลงจํานวนเงินท่ีคํานวณได 

เทียบกับคะแนนเต็ม 5  

   54,789.66  x 5 =  4.57 คะแนน 

      60,000        

4.57  

 
 

 

เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

                                      คณะ 

    ขอมูล            
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

อาจารยประจํา 80.5 

นักวิจัยประจํา - 

เงินภายใน 

ทุนแผนดิน 3,430,568 

ทุนวิจัยงบรายได 780,000 

ทุนวิจัยในชั้นเรียน 40,000 

ทุนวิจัยเพ่ือพัฒนาชุมชนและทองถ่ิน 160,000 

รวม 4,410,568 

เงินภายนอก - 

รวมเงินท้ังหมด 4,410,568 

สัดสวนตอคน 54,789.66 

คะแนน 4.57 
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จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ประจําปงบประมาณ 2559 

ลําดับ ช่ือ – สกุล ช่ืองานวิจัยและงานสรางสรรค จํานวนเงิน 

 ทุนแผนดิน  

1 หัวหนาโครงการวิจัย 

อาจารยณีรนชุ วรไธสง 

สังกัดสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 

สัดสวนการทําวิจยั  รอยละ 40 

ผูรวมวิจัย 

1. อาจารยศศิวรรณ ทัศนเอ่ียม 

สังกัดสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 

สัดสวนการทําวิจยั  รอยละ 15 

2. อาจารยจิราภรณ จําปาจันทร 

สังกัดสาขาวิชาวทิยาศาสตรสุขภาพ 

สัดสวนการทําวิจยั  รอยละ 15 

3. อาจารยสุวัสสา  ปนเหนง 

สังกัดสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 

สัดสวนการทําวิจยั  รอยละ 15 

4. อาจารยวิบูลยสุข   ตาลกุล 

สังกัดสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 

สัดสวนการทําวิจยั  รอยละ 15 

การระบาดเชงิพื้นที่ของโรคพยาธิใบไมตับและการ

ปองกันโรคพยาธิใบไมตบัและมะเร็งทอน้ําดีโดยใช

กระบวนการมีสวนรวมของชุมชนรอบหนองหาร จังหวัด

สกลนคร 

450,000 

2 หัวหนาโครงการวิจัย 

ผศ.เพิ่มศักดิ์ ยีมิน 

ตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย 

สังกัดสาขาวิชาชีววทิยา 

สัดสวนการทําวิจยั  รอยละ 90 

ผูรวมวิจัย 

อาจารยแกวกัลยา  โสตถิสวสัดิ ์

สังกัดสาขาวิชาชีววทิยา 

สัดสวนการทําวิจยั  รอยละ 10 

การปนเปอนแบคทีเรียกอโรคบางชนิดและคุณคาทาง

โภชนาการของข้ีเพี้ยวัวภายในเขตพื้นที่อําเภอเมือง 

จังหวัดสกลนคร 

300,000 

3 หัวหนาโครงการวิจัย 

อาจารย ดร.นพรัตน สิทธิวงศ 

สังกัดสาขาวิชาชีววทิยา 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

สัดสวนการทําวิจยั  รอยละ 100 

การสํารวจ คัดเลือกสายพนัธุ วิเคราะหคุณคาทาง

โภชนาการและปริมาณรงควัตถุของสาหรายกินไดใน

จังหวัดสกลนคร นครพนม และมุกดาหาร 

450,000 
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ลําดับ ช่ือ – สกุล ช่ืองานวิจัยและงานสรางสรรค จํานวนเงิน 

4 หัวหนาโครงการวิจัย 

ดร. โชคชยั คหัฏฐา 
สังกัดสาขาวิชาฟสิกส 

สัดสวนการทําวิจยั  รอยละ 60 

ผูรวมวิจัย 

อาจารย ดร.สุรศักดิ์ แสนทวสีุข 
สังกัดสาขาวิชาฟสิกส 

สัดสวนการทําวิจยั  รอยละ 40 

การวิเคราะหสมบัติทางกายภาพและสมบัติทาง

เคมีไฟฟาของแมงกานสีออกไซดที่สังเคราะหดวย

กระบวนการตกตะกอนรวม เพือ่การประยุกตใชงานเปน

ตัวเก็บประจุยิ่งยวด 

398,040 

5 หัวหนาโครงการวิจัย 
อาจารยแพรตะวัน จารุตัน 
สังกัดสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สัดสวนการทําวิจยั  รอยละ 60 

ผูรวมวิจัย 

อาจารยกรรณิการ  กมลรัตน 
สังกัดสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สัดสวนการทําวิจยั  รอยละ40 

การศึกษาหาองคประกอบที่สาํคัญเพื่อการพัฒนา

เว็บไซตสาํหรับผลิตภัณฑผายอมครามจังหวัดสกลนคร 
260,490 

6 หัวหนาโครงการวิจัย 

ผศ.ดร.พรกมล สาฆอง 
สังกัดสาขาวิชาเคมี 

สัดสวนการทําวิจยั  รอยละ 50 

เงินเต็ม 317,840 บาท  

การศึกษาประสทิธิภาพการใชไสเดือนฝอย 

(Steinernema sp. Thaiisolate) และคราม 

(Indigofera tinctoria L.) ในการควบคุมแมลงศัตรูใน

มะเขือเทศ 

158,920 

7 หัวหนาโครงการวิจัย 

รศ. ดร. ทศวรรษ สีตะวัน    

ตําแหนง รองศาสตราจารย 

สังกัดสาขาวิชาฟสิกส 

สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ 50 

เงินเต็ม 2,826,236 บาท 

การสรางเคร่ืองกําเนิดไฟฟาเทอรโมอิเล็กทริกโดยใช

แหลงความรอนจากแสงอาทิตยและระบายความรอน

จากแหลงน้ํา 

1,413,118 

 รวมเงินทุนวิจัยงบแผนดิน 3,430,568 

 ทุนวิจัยเพ่ือพัฒนาชุมชนและทองถิ่น  

7 หัวหนาโครงการวิจัยยอย 

อาจารยกรรณิการ  กมลรัตน   

สังกัดสาขาวิชาคอมพิวเตอร  

แอพพลิเคชันบนสมารทโฟนสําหรับผลิตภัณฑ OTOP 

อําเภอเตางอย จังหวัดสกลนคร 
100,000 
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ลําดับ ช่ือ – สกุล ช่ืองานวิจัยและงานสรางสรรค จํานวนเงิน 

สัดสวนที่ทํางานวิจัย  รอยละ 50 

ผูรวมวิจัย  

1. อาจารยสุธาสนิี  คุปตะบุตร 

สังกัดสาขาวิชาคอมพิวเตอร  

สัดสวนที่ทํางานวิจัย  รอยละ 40 

2. นายศราวุธ ขุนศรี  

สังกัดสาขาวิชาคอมพิวเตอร  

สัดสวนที่ทํางานวิจัย  รอยละ 10 

8 ผูรวมวิจัย 

อาจารย ดร.ภัทรลภา ฐานวิเศษ 

สัดสวนทําการวิจัย รอยละ 10 

เงินเต็ม 100,000 บาท 

มหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนครกับบทบาทการพัฒนา

ชุมชนและทองถ่ิน สังคมเพื่อการพัฒนาศักยภาพ

ผลิตภัณฑทองถ่ินและพฒันาชุมชนความเปนอยูที่ดีข้ึน 

10,000 

9 รศ.ดร.ทศวรรษ สีตะวัน 

สัดสวนรอยละ 50 

เงินเต็ม 100,000 บาท 

ความเปนไปไดของการประยุกตใชเทอรโมอิเล็กทริก

สําหรับหมวกนิรภัยเย็น 

50,000 

 รวมเงินทุนวิจัยเพ่ือพัฒนาชุมชนและทองถิ่น 160,000 

 ทุนวิจัยงบรายได   

10 อาจารยอรุณฉาย อุนาศรี 

สัดสวนที่ทํางานวิจัย  รอยละ 100 

การสังเคราะห คุณลักษณะ และฤทธิ์ตานเชื้อ

แบคทีเรียของสารประกอบเชิงซอนโครเมียม (II) 

ไอออน และโคบอลต (II) ไอออน กับลิแกนด 1,8-

dibutyl-1,3,6,8,10,13 

hexaazacycloteterdecane 

60,000 

11 อาจารย ดร.จินดา จันดาเรือง 

สัดสวนท่ีทํางานวิจัย  รอยละ 100 

องคประกอบทางเคมีและฤทธิ์ในการตานสารอนุมูล

อิสระจากสารสกัดขาวฮางและขาวกลองของจังหวัด

สกลนคร 

60,000 

10 อาจารยศุภกร อาจหาญ 

สัดสวนท่ีทํางานวิจัย  รอยละ 100 

ฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียจากเห็ดในทองถ่ินท่ี

รับประทานไดบางชนิด 

60,000 

11 ดร.สุทิศา ซองเหล็กนอก 

สัดสวนที่ทํางานวิจัย  รอยละ 100 

การยอมรับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของอาจารย 

กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร 

60,000 

12 อาจารยกรกช มาตะรัตน 

สัดสวนท่ีทํางานวิจัย  รอยละ 100 

สรางคลัสเตอรคอมพิวเตอรราสเบอรรีพาย 60,000 

13 อาจารย ดร.เพชรรัตน ใจบุญ การศึกษาประสิทธิภาพเชิงความรอนของเตาหุงตม 60,000 
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ลําดับ ช่ือ – สกุล ช่ืองานวิจัยและงานสรางสรรค จํานวนเงิน 

สัดสวนท่ีทํางานวิจัย รอยละ 100 ในครัวเรือนเขตตําบลธาตุเชิงชุมอําเภอเมืองจังหวัด

สกลนคร 

14 หัวหนาโครงการวิจัย 

อาจารยอรุณ วงศจิรัฐิติ 

สัดสวนท่ีทํางานวิจัย รอยละ 50 

ผูรวมวิจัย 

อาจารยสุวภา ยศตะโคตร 

สัดสวนท่ีทํางานวิจัย รอยละ 50 

การใชประโยชนของพืชผลทางการเกษตรในการผลิต

อาหารเลี้ยงเชื้อเพ่ือการเจริญเติบโตเสนใยเห็ดฟาง 

60,000 

15 อาจารย ดร.ประวิทย อวงอารีย 

สัดสวนท่ีทํางานวิจัย รอยละ 100 

การเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑผาครามดวยรอยเทา

คารบอน 

60,000 

16 อาจารยจรินทรทิพย ชมชายผล 

สัดสวนท่ีทํางานวิจัย รอยละ 100 

การพัฒนารูปแบบการสรางเสริมสุขภาพจิตของ

ผูตองขังเรือนจําในจังหวัดสกลนคร 

60,000 

17 หัวหนาโครงการวิจัย 

อาจารยวิบูลยสุข ตาลกุล 

สัดสวนท่ีทํางานวิจัย รอยละ 50 

ผูรวมวิจัย 

อาจารยสุวัสสา ปนเหนง 

สัดสวนท่ีทํางานวิจัย รอยละ 50 

โปรแกรมพัฒนาพลังสุขภาพจิตของผูตองขังใหมและ

ผูตองกังใกลพนโทษในเรือนจําจังหวัดสกลนคร 

60,000 

18 ดร.ชนัญกาญจน แสงประสาน 

สัดสวนท่ีทํางานวิจัย รอยละ 100 

ตัวแบบอนุกรมเวลาของการระเหยน้ําแบบถาดใน

จังหวัดสกลนคร 

60,000 

19 นางณิชาณันท กุตระแสง 

สัดสวนท่ีทํางานวิจัย รอยละ 100 

คุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารพรอมบริโภคท่ี

จําหนายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

60,000 

 ดร. หรรษกร  วรรธนะสาร ผลกระทบจากขบวนการเหนี่ยวนําข้ัวไฟฟาตอเซรา

มิกสเลดไอออนไนโอเบต-เลดไททาเนต เจือดวยซิ

งคออกไซด 

60,000 

 รวมเงินทุนวิจัยงบเงินรายได 780,000 

 ทุนวิจัยในช้ันเรียน   

20 อาจารยอรุณ วงศจิรัฐิติ 

สัดสวนท่ีทํางานวิจัย รอยละ 100 

การจัดการเรียนการสอนโดยการเรียนรูแบบสเต็ม

ศึกษา ในรายวิชาจุลชีววิทยา 

5,000 

21 อาจารยสุวภา ยศตะโคตร 

สัดสวนท่ีทํางานวิจัย รอยละ 100 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในรายวิชาจุล

ชีววิทยาอุตสาหกรรมโดยการจัดการเรียนการสอน

5,000 
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ดวยการเรียนรูแบบสเต็มศึกษา 

22 อาจารยจินดา จันดาเรือง 

สัดสวนท่ีทํางานวิจัย รอยละ 100 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีท่ัวไป 2  

เรื่อง เซลลไฟฟาเคมี กับพฤติกรรมดานคุณธรรม 

จริยธรรม ของนักศึกษาท่ีไดรับการจัดการเรียนรู

แบบกลุมเพ่ือนชวยเพ่ือน 

5,000 

23 อาจารยศุภกร อาจหาญ 

สัดสวนท่ีทํางานวิจัย รอยละ 100 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์การเขียนกลไกการเกิดปฏิกิริยา

ของสารอินทรีย 2 ดวยเทคนิคการสอนแบบแสดง

บทบาทสมมติ 

5,000 

24 อาจารยอรุณฉาย อุนาศรี 

สัดสวนท่ีทํางานวิจัย รอยละ 100 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีท่ัวไป 2  

เรื่องกรด-เบสและสมดุลเคมี  กับพฤติกรรมดาน

คุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาวิชาเคมีท่ีไดรับการ

จัดการเรียนรูที.เอ. ไอ. 

5,000 

25 ผศ.สุดกมล  ลาโสภา 

สัดสวนท่ีทํางานวิจัย รอยละ 100 

เทคนิคการสอนเชิงรุกเพ่ือสงเสริมศักยภาพการ

เรียนรูเคมี 

5,000 

26 อาจารยกรรณิการ กมลรัตน 

สัดสวนท่ีทํางานวิจัย รอยละ 100 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดวยวิธีการจัดการ

เรียนการสอนแบบสะเต็ม วิชาการเขียนโปรแกรมข้ัน

พ้ืนฐาน เรื่องการเขียนโปรแกรมแบบตัดสินใจของ

นักศึกษาวิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร ชั้นปท่ี 1 

5,000 

27 อาจารยแพรตะวัน  จารุตัน 

สัดสวนท่ีทํางานวิจัย รอยละ 100 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการ

ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับคอมพิวเตอร เรื่อง 

ทฤษฎีกระบวนแบบการปฏิสัมพันธและทฤษฎีการ

ออกแบบสวนติดตอกับผูใช กับพฤติกรรมดาน

คุณธรรม จริยธรรม ของนักศึกษาสาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีไดรับการจัดการเรียนรู

แบบจิ๊กซอร 

5,000 

 รวมจํานวนเงินทุน วิจัยในช้ันเรียน 40,000 

รวมท้ังส้ิน 4,410,568 
 




