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

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

ผลการดําเนินงาน :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :  
 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบงช้ี หนวยวัด ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีได 

เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคตอจํานวนอาจารย

ประจําและนักวิจัยประจํา 

บาท เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค

จากภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวน       

อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

1,455,000 บาท/43คน = 33,837.21

บาท/คน 

แปลงจํานวนเงินท่ีคํานวณได เทียบกับ

คะแนนเต็ม 5  

33,837.21 x 5 = 2.81 คะแนน 

      60,000 

2.81 

 

เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

                  คณะ 

    ขอมูล            
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

อาจารยประจํา 43 

นักวิจัยประจํา - 

เงินภายใน 

แผนดิน 300,000 

งบเงินรายได 1,120,000 

ทุนวิจัยในชั้นเรียน 35,000 

ทุนวิจัยคณะ - 

รวม 1,455,000 

เงินภายนอก - 

รวมเงินท้ังหมด 1,455,000 

สัดสวนตอคน 33,837.21 

คะแนน 2.81 
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จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ประจําปงบประมาณ 2559 

ลําดับ ช่ือ – สกุล ช่ืองานวิจัยและงานสรางสรรค จํานวนเงิน 

ทุนแผนดิน   

1 หัวหนาโครงการวิจัย 

อาจารยนุจิรา กองทรัพย 

สังกัดสาขาวิชาการผลติและอุตสาหการ 

สัดสวนการทําวิจยั  รอยละ 80 

ผูรวมวิจัย 

อาจารยภัทราพล กองทรัพย 

ตําแหนง อาจารย 

สังกัดสาขาวิชาการผลติและอุตสาหการ 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

สัดสวนการทําวิจยั  รอยละ 20 

การหาทําเลที่ตั้งที่เหมาะสมของโรงงานแปรรูป

ยางพารา ในพืน้ที่จังหวัดสกลนคร 

300,000 

รวมเงินทุนวิจัยงบแผนดิน 300,000 

ทุนวิจัยงบรายได   

2 อาจารยศรลักษณ พวงใบดี 

สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ 100 

การศึกษาระบบปรับอากาศรถยนตชนิดสาร

ทําความเย็น R 12 

60,000 

3 อาจารยสาคร อินทะชัย 

สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ 100 

การผลิตเชื้อเพลิงดีเซลสังเคราะหจากน้ํามันพืช

ใชแลวโดยกระบวนการไมโครเวฟไพโรไลซีส 

60,000 

4 ผศ.ปรีชาศาสตร มีเกาะ 

สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ 100 

เครื่องอบแหงมันสําปะหลังเสนแบบโรตารี่โดย

ใชรังสีอินฟราเรดตนแบบ 

60,000 

5 อาจารยธฎษธรรมช ลาโสภา 

สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ 100 

การพัฒนาเตานึ่งขาวเปลือกฮางงอก 60,000 

6 หัวหนาโครงการวิจัย 

อาจารยภาณุวัฒนวงคแสงนอย 

ผูรวมวิจัย 

อาจารยไวรุจน  อ่ิมโพ 

อาจารยสิทธินัน  บุญเลิศ 

การออกแบบและพัฒนาเครื่องฝานกลวยฉาบ 60,000 

7 อาจารยสุวิพงษ เหมะธุลิน 

สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ 100 

เครื่องพนทรายใชสาหรับขัดโลหะ 60,000 

8 อาจารยลัคนา จีบแกว 

สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ 100 

การปรับปรุงคุณภาพโครงสรางคอนกรีตเสริม

ไมไผสําหรับงานกอสรางขนาดเล็ก 

60,000 
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ลําดับ ช่ือ – สกุล ช่ืองานวิจัยและงานสรางสรรค จํานวนเงิน 

9 อาจารยชัยยศ ลักษณะวิลัย 

สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ 100 

พัฒนาข้ันตอนการจัดทรัพยากรท่ีมีอยูอยาง

จํากัดโดยใชจีนเนติกอัลกอริทึม 

60,000 

10 อาจารยปยะฉัตร ศุภวิทยาเจริญกุล 

สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ 100 

การใชเอ็กเรยดิฟเฟรกชั่นเพ่ือหาปริมาณ

ซิลิกอนสัณฐานในวัสดุทดแทน 

60,000 

11 อาจารยดําเกิง จันทรสอง 

สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ 100 

ผลของประสิทธิภาพ เม่ือเปลี่ยนสี โซลาเซลล 

สําหรับงานสถาปตยกรรม 

60,000 

12 อาจารยสิทธิรักษ แจมใส 

สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ 100 

แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพในการใชแสง

สวางในอาคารเรียน กรณีศึกษาอาคารเรียน

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราช

ภัฏสกลนคร 

60,000 

13 ผศ.สราวุฒิ บุญเกิดรัมย 

สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ 100 

การพัฒนาระบบการตรวจสอบคุณภาพน้ําดวย

เทคนิคซิกบี 

40,000 

14 อาจารยจุลศักด์ิ โยลัย 

สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ 100 

ระบบไฟฟาแสงสวางถนนรวมกับกลองวงจรปด

พลังงานแสงอาทิตย 

60,000 

15 อาจารยทรงศักด์ิ อินทรสิทธิ์ 

สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ 100 

ไฟสองสวางถนนอัตโนมัติพลังงานแสงอาทิตย 60,000 

16 หัวหนาโครงการวิจัย 

อาจารยกองภพ ซามาตย 

สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ 50 

ผูรวมวิจัย 

อาจารยสัญญา ควรคิด 

สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ 50 

การพัฒนาชุดตนแบบระบบควบคุมการใช

พลังงานไฟฟาในอาคาร 

60,000 

17 ผศ.วาสนา  เกษมสินธ 

สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ 100 

เครื่องกัดแผนวงจรพิมพก่ึงอัตโนมัติ 60,000 

18 วาท่ี ร.ต.อาจศึก มามีกุล 

สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ 100 

การศึกษาประสิทธิภาพระบบพลังงาน

แสงอาทิตยแบบกริดฟอลแบค 

60,000 

19 อาจารยรณยุทธ นนทพละ 

สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ 100 

การสรางและประสิทธิภาพระบบไฟฟาแสง

สวางถนนพลังงานแสงอาทิตยแบบยืดหยุน 

60,000 

20 อาจารยกิตติวัฒน จีบแกว 

สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ 100 

การออกแบบและติดต้ังแผงโซลาเซลลแบบแผง

คูกับแผงค่ีในระบบ 

60,000 
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ลําดับ ช่ือ – สกุล ช่ืองานวิจัยและงานสรางสรรค จํานวนเงิน 

 รวมเงินทุนวิจัยงบรายได 1,120,000 

 เงินทุนวิจัยในช้ันเรียน   

21 อาจายภัทราวุธ ศรีคุมเกา 

สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ 100 

เรื่อง การใชสื่อภาพยนตรเพ่ือสรางแรงจูงใจใน

การเรียนวิชาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม 

5,000 

22 อาจารยปยะฉัตร  ศุภวิทยาเจริญกุล 

สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ 100 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในการเรียน

รายวิชาการออกแบบโครงสรางไมและเหล็ก 

5,000 

23 อาจารยอาณัฐพงษ  ภาระหัส 

สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ 100 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์การเขียนแบบรายวิชา

เขียนแบบสถาปตยกรรมโดยใชแบบฝกทักษะ

การวาดเสน 

5,000 

24 อาจารยภาณุวัฒน วงคแสงนอย 

สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ 100 

การพัฒนาทักษะการลับมีดกลึงปาดหนา ดวย

กลุมเพ่ือนชวยเพ่ือน ในรายวิชาเครื่องมือกล

เบื้องตน นักศึกษาสาขาวิชาเครื่องกลและ 

อุตสาหการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

5,000 

25 อาจารยสุวิพงษ เหมะธุลิน 

สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ 100 

การแกปญหาพฤติกรรมไมต้ังใจเรียนวิชาการวัด

และเครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรมของ

นักศึกษาแขนงเทคโนโลยีเครื่องกล 

5,000 

26 อาจารยศรลักษณ พวงใบดี 

สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ 100 

การศึกษาระดับความพึงพอใจของนักศึกษา

แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล ท่ีเรียนรายวิชา

คณิตศาสตรยานยนต 

5,000 

27 อาจารยสาคร อินทะชัย  

สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ 100 

การศึกษาการใชเครื่องคิดเลขเพ่ือพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาเทคโนโลยี

ความรอน 

5,000 

 รวมเงินทุนวิจัยในช้ันเรียน 35,000 

 รวมเงินทุนวิจัยท้ังหมด 1,455,000 
 




