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ผลการดําเนินงาน :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :  
 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบงช้ี หนวยวัด ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีได 

เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคตอจํานวนอาจารย

ประจําและนักวิจัยประจํา 

บาท เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค

จากภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวน       

อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

4,682,973 บาท/36 คน = 130,083.58

บาท/คน 

แปลงจํานวนเงินท่ีคํานวณได เทียบกับ

คะแนนเต็ม 5  

130,083.58 x 5 =10.84 คะแนน 

      60,000 

5.00 

 

เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

                  คณะ 

    ขอมูล            
เทคโนโลยีการเกษตร 

อาจารยประจํา 36 

นักวิจัยประจํา - 

เงินภายใน 

แผนดิน 2,532,973 

ทุนวิจัยเพ่ือพัฒนาชุมชนทองถ่ิน 65,000 

งบเงินรายได 870,000 

ทุนวิจัยในชั้นเรียน 15,000 

รวม 3,482,973 

เงินภายนอก 1,200,000 

รวมเงินท้ังหมด 4,682,973 

สัดสวนตอคน 130,083.58 

คะแนน 5.00 
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จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ประจําปงบประมาณ 2559 

ลําดับ ช่ือ – สกุล ช่ืองานวิจัยและงานสรางสรรค จํานวนเงิน 

 ทุนวิจัยงบแผนดิน   

1 หัวหนาโครงการวิจัย 

ผศ.เรืองฤทธ์ิ หาญมนตร ี

สังกัดสาขาวิชาสัตวศาสตร 

สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ 50 

ผูรวมวิจัย 

1. อาจารยเฉลิมโรจน ชัยสิทธิพัฒนา 

สังกัดสาขาวิชาสัตวศาสตร 

สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ 10 

2. อาจารยนราวุธ ระพันธคํา 

สังกัดสาขาวิชาสัตวศาสตร 

สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ 10 

3. อาจารยชนกนันท ศรีลาพัฒน 

สังกัดสาขาวิชาสัตวศาสตร 

สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ 10 

4. อาจารยทรงทรัพย อรณุกมล 

สังกัดสาขาวิชาประมง 

สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ 10 

5. ผศ.พรรณนภา หาญมนตร ี

ตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย 

สังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 

สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ 10 

การปรับปรุงการจัดการโซอุปทานปลานิลของเกษตรกร

ในจังหวัดสกลนคร 

 

667,850 

2 หัวหนาโครงการวิจัย 

อาจารยนราวธุ ระพันธคํา 

ตําแหนง อาจารย 

สังกัดสาขาวิชาสัตวศาสตร 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

สัดสวนการทําวิจยั  รอยละ 50 

ผูรวมวิจัย 

1.รศ.ดร.หาญชัย อัมภาผล 

ตําแหนง อาจารย 

โซอุปทานโคขุนในเขตจังหวัดสกลนคร 766,504 
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ลําดับ ช่ือ – สกุล ช่ืองานวิจัยและงานสรางสรรค จํานวนเงิน 

สังกัดสาขาวิชาสัตวศาสตร 

สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ 10 

2. ผศ.เรืองฤทธ์ิ หาญมนตร ี

ตําแหนงอาจารย 

สังกัดสาขาวิชาสัตวศาสตร 

สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ 10 

3. อาจารยเฉลิมโรจน ชัยสิทธิพัฒนา 

ตําแหนงอาจารย 

สังกัดสาขาวิชาสัตวศาสตร 

สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ 10 

4. อาจารยชนกนันท ศรีลาพัฒน 

ตําแหนง อาจารย 

สังกัดสาขาวิชาสัตวศาสตร 

สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ 10 

5. ผศ.พรรณนภา หาญมนตร ี

ตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย 

สังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 

สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ 10 

3 หัวหนาโครงการวิจัย 

ผศ.ดร.ธนกร ราชพิลา 

สังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 

สัดสวนการทําวิจยั  รอยละ 45 

ผูรวมวิจัย 

1. นายทวีศักดิ์    เลาหวิโรจน 

ตําแหนง ผูจัดการทั่วไป 

สังกัดบริษัท โรซาเกษตร

อุตสาหกรรม จํากัด 

สัดสวนการทําวิจยั  รอยละ 15 

2. อาจารยก่ิงกาญจน   ปองทอง 

สังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 

สัดสวนการทําวิจยั  รอยละ 10 

3. อาจารยศิรประภา   ราชพิลา 

สังกัดสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

การวิเคราะหสมรรถนะโซอุปทาน ประสทิธิภาพการผลิต 

และการพัฒนามาตรฐานวัตถุดบิ: มะเขือเทศ

อุตสาหกรรม 

622,800 
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ลําดับ ช่ือ – สกุล ช่ืองานวิจัยและงานสรางสรรค จํานวนเงิน 

สัดสวนการทําวิจยั  รอยละ 10 

4. อาจารยณัฐพงษ   วงษมา 

สังกัดสาขาวิชาพืชศาสตร 

สัดสวนการทําวิจยั  รอยละ 10 

5. อาจารยสิรินทัศน   เลี่ยมแหลม 

ตําแหนง อาจารย 

สังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 

สัดสวนการทําวิจยั  รอยละ 10 

เงินเต็ม 830,400 บาท  

คิดเปน รอยละ 75 

4 หัวหนาโครงการวิจัย 

อาจารยครองใจ โสมรักษ 

สังกัดสาขาวิชาพืชศาสตร 

สัดสวนการทําวิจยั  รอยละ 80 

ผูรวมวิจัย 

1. ดร.สุจินต เจนวีรวัฒน 

สังกัดภาควิชาพืชไร 

คณะเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร บางเขน 

สัดสวนการทําวิจยั  รอยละ 10 

2. ดร.พิจิกา ทิมสุกใส 

สังกัดสาขาวิชาพืชศาสตร 

สัดสวนการทําวิจยั  รอยละ 10 

เงินเต็ม 352,110 บาท  

คิดเปน รอยละ 90 

อิทธิพลของอายุเก็บเก่ียวตอผลผลิตและคุณภาพของ

เมล็ดพันธุคราม 
316,899 

 ผูรวมวิจัย 

1. ผศ.สุรชาติ เทียนกล่าํ  

สังกัดสาขาวิชาพืชศาสตร 

สัดสวนการทําวิจยั  รอยละ 20 

2. ผศ.อังคณา  เทียนกล่ํา 

สังกัดสาขาวิชาพืชศาสตร 

สัดสวนการทําวิจยั  รอยละ 20 

การศึกษาประสทิธิภาพการใชไสเดือนฝอย 

(Steinernema sp. Thaiisolate) และคราม 

(Indigofera tinctoria L.) ในการควบคุมแมลงศัตรูใน

มะเขือเทศ 

158,920 
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ลําดับ ช่ือ – สกุล ช่ืองานวิจัยและงานสรางสรรค จํานวนเงิน 

3. อาจารยวรางรัตน เสนาสงิห 

สังกัดสาขาวิชาพืชศาสตร 

สัดสวนการทําวิจยั  รอยละ 10 

เงินเต็ม 317,840 บาท   

คิดเปน รอยละ 50 

 รวมเงินทุนวิจัยงบแผนดิน 2,532,973 

 ทุนวิจัยเพ่ือพัฒนาชุมชนและทองถิ่น  

5 หัวหนาโครงการวิจัย 

ผศ.ยุพิน สมคําพ่ี 

สังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีการ

อาหาร 

สัดสวนทําการวิจัย รอยละ 50 

ผูรวมวิจัย 

1. อาจารยณัฐพงษ วงษมา  

สังกัดสาขาวิชาพืชศาสตร 

สัดสวนทําการวิจัย รอยละ 15 

2. นางสาวมัลลิกาล สินธุระวทิย 

ตําแหนง นักวิชาการเกษตร 

สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

สัดสวนทําการวิจัย รอยละ 15 

3. นางสมสมัย วิดิสา  

ตําแหนง เกษตรกรผูปลูกมะเขือ

เทศบานนางอย 

สัดสวนท่ีทําการวิจัย รอยละ 10 

4. นางวัดชัย ยะพลหา  

ตําแหนง เกษตรกรผูปลูกมะเขือ

เทศบานนางอย 

สัดสวนท่ีทําการวิจัย รอยละ 10 

เงินเต็ม 100,000 บาท 

คิดเปนรอยละ 65 

แนวทางการสรางการเรียนรูสูการผลิตมะเขือเทศ

ปลอดสารพิษของ เกษตรกรบานนางอย อําเภอเตา

งอย จังหวัดสกลนคร 

65,000 
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ลําดับ ช่ือ – สกุล ช่ืองานวิจัยและงานสรางสรรค จํานวนเงิน 

 รวมเงินทุนวิจัยพัฒนาชุมชนและทองถ่ิน 65,000 

 ทุนวิจัยงบรายได   

6 อาจารยณัฐพงษ วงษมา 

สัดสวนท่ีทําการวิจัย รอยละ 100 

ผลของปุยอินทรีย ปุยเคมีตอผลผลิตและคุณภาพ

ของลิ้นจี่พันธุนครพนม 1นม (สหกรณโคนมภูพาน) 

60,000 

7 หัวหนาโครงการวิจัย 

ผศ.อังคณา เทียนกล่ํา 

สัดสวนท่ีทําการวิจัย รอยละ 50 

ผูรวมวิจัย 

อาจารยณัฐพงษ วงษมา 

สัดสวนท่ีทําการวิจัย รอยละ 50 

ผลของไทโอยูเรียตอการเจริญเติบโตและการออก

ดอกหลังการทําสาวลิ้นจี่พันธุนครพนม 

60,000 

8 หัวหนาโครงการวิจัย 

ผศ.สุรชาติ เทียนกล่ํา 

สัดสวนท่ีทําการวิจัย รอยละ 50 

ผูรวมวิจัย 

ผศ.อังคณา เทียนกล่ํา 

สัดสวนท่ีทําการวิจัย รอยละ 50 

ผลของโมโนโพแทสเซียมฟอสเฟตและเอทิฟอนตอ

การออกดอกและติดผลของลิ้นจี่พันธุนครพนม 

60,000 

9 อาจารยครองใจ โสมรักษ 

สัดสวนท่ีทําการวิจัย รอยละ 100 

ผลของปุยหมักกากครามตอการเจริญเติบโตและ

ผลผลิตของผักคะนา 

60,000 

10 ผศ.ดร.สุนทรีย สุรศร 

สัดสวนท่ีทําการวิจัย รอยละ 100 

การสรางครามโพลีพลอยดพันธุฝกตรง 60,000 

11 หัวหนาโครงการวิจัย 

อาจารยกัมปนาท วงคเครือสอน 

สัดสวนท่ีทําการวิจัย รอยละ 70 

ผูรวมวิจัย 

รศ.ดร. หาญชัย  อัมภาผล 

สัดสวนท่ีทําการวิจัย รอยละ 10 

น.สพ.จักรพรรด์ิ ประชาชิต 

สัดสวนท่ีทําการวิจัย รอยละ 10 

ผศ. น.สพ.ธราดล จิตจักร   

สัดสวนท่ีทําการวิจัย รอยละ 10 

ผลของการใชจีเอนอาเอสและพรอสตาแกลนดินเอฟ

ทูอัลฟาตอการผสมติดในโคตนน้ํา  (สหกรณการ

เลี้ยงปศุสัตว กรป.กลาง โพนยางคํา จํากัด) 

60,000 
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ลําดับ ช่ือ – สกุล ช่ืองานวิจัยและงานสรางสรรค จํานวนเงิน 

12 หัวหนาโครงการ 

อาจารยนราวุธ ระพันธคํา 

สัดสวนท่ีทําการวิจัย รอยละ 50 

ผูรวมวิจัย 

อาจารยทรงทรัพย อรุณกมล 

สัดสวนท่ีทําการวิจัย รอยละ 25 

ผศ. ทาริกา ผาใต 

สัดสวนท่ีทําการวิจัย รอยละ 25 

ชีววิทยาของพอแมพันธุกบเพ่ือการเพาะขยายพันธุ 60,000 

13 ผศ.น.สพ.ธราดล จิตจักร 

สัดสวนท่ีทําการวิจัย รอยละ 100 

 

การศึกษาประสิทธิภาพของซอฟตแวร ImageJ and 

CASA plugin ในการประเมินคุณภาพน้ําเชื้อแชแข็ง

โคพอพันธุ 

60,000 

14 อาจารยศศิธร  มีชัยตระกูล 

สัดสวนท่ีทําการวิจัย รอยละ 100 

การพัฒนาผลิตภัณฑขนมชั้นขาวฮางงอก 50,000 

15 หัวหนาโครงการวิจัย 

สพ.ญ.อโณทัย แพทยกิจ 

สัดสวนท่ีทําการวิจัย รอยละ 50 

ผศ.ดร.สุนทรีย สุรศร 

สัดสวนท่ีทําการวิจัย รอยละ 50 

การใชเอ็กซเรยดิฟเฟรกชั่นเพ่ือหาปริมาณซิลิกาอ

สัณฐานในวัสดุทดแทน 

60,000 

16 หัวหนาโครงการวิจัย 

ผศ.ฐิติรัตน  แวนเรืองรอง 

สัดสวนท่ีทําการวิจัย รอยละ 100 

การศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการบริโภคเบเกอรี่ใน

จังหวัดสกลนคร 

40,000 

17 หัวหนาโครงการวิจัย 

อาจารยนพรัตน พัชณีย 

สัดสวนท่ีทําการวิจัย รอยละ 100 

การศึกษาการด้ือยาปฏิชีวนะของเชื้ออีโคไลจากน้ํา

เสียในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

60,000 

18 หัวหนาโครงการ 

ผศ.เรืองฤทธิ์ หาญมนตรี 

สัดสวนท่ีทําการวิจัย รอยละ 50 

ผูรวมวิจัย 

ผศ. ทาริกา ผาใต 

สัดสวนท่ีทําการวิจัย รอยละ 50 

ชีววิทยาบางประการของลูกออดกบนา 60,000 
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อาจารยทรงทรัพย อรุณกมล 

สัดสวนท่ีทําการวิจัย รอยละ 50 

17 หัวหนาโครงการวิจัย 

อาจารยเฉลิมโรจน ชัยสิทธิพัฒนา 

สัดสวนท่ีทําการวิจัย รอยละ 100 

การวิเคราะหทุนและผลตอบแทนกลุมเกษตรสวน

ยางพาราเพ่ือแปรรูปหนองปง ตําบลหนองปง อําเภอ

นิคมน้ําอูน จังหวัดสกลนคร 

60,000 

18 หัวหนาโครงการ 

อาจารยภรภัทร  ไชยสมบัติ  

สัดสวนท่ีทําการวิจัย รอยละ 100 

แนวทางลดตนทุนในการเลี้ยงโคนมของเกษตรกร

สมาชิกสหกรณโคนมภูพานสกลนคร จํากัด 

60,000 

 รวมเงินทุนงบรายได 870,000 

 เงินทุนวิจัยในช้ันเรียน   

17 หัวหนาโครงการวิจัย 

อาจารยชนกนันท  ศรีลาพัฒน 

สัดสวนท่ีทําการวิจัย รอยละ 100 

พฤติกรรมและทัศนคติของนักศึกษาตอกระบวนการ

จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

5,000 

18 หัวหนาโครงการ 

อาจารยนราวุธ  ระพันธคํา 

สัดสวนท่ีทําการวิจัย รอยละ 100 

ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีการเกษตร 

แขนงธุรกิจการเกษตร 

5,000 

17 หัวหนาโครงการวิจัย 

อาจารยภรภัทร  ไชยสมบัติ 

สัดสวนท่ีทําการวิจัย รอยละ 100 

การพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาธุรกิจ

การเกษตรแบบมีพันธะสัญญาดวยวิธีการเรียนรูแบบ

มีสวนรวม 

5,000 

 รวมเงินทุนวิจัยในชั้นเรียน 15,000 

 เงินทุนภายนอก   

 ทุน สกอ.   

18 หัวหนาโครงการ 

อาจารย ดร.รัตนมณี ชนะบุญ 

สาขาวิชา สัตวศาสตร 

สัดสวนท่ีทําการวิจัย รอยละ 100 

ปุยหมักมูลไสเดือนเพ่ือการทดลองผลิตขาวอินทรีย

สายพันธุพิษณุโลก 2 ตอการพัฒนาระบบการเกษตร

แบบยั่งยืน 

300,000 

 ทุนมุงเปา   

19 ผศ.ธราดล จิตรจักร การวิจัยเพ่ือพัฒนาประสิทธิผลการผลิตโดยใช

รูปแบบมาตรฐานฟารมโคขุนโพนยางคํา 

900,000 

 รวมเงินทุนวิจัยภายนอก  1,200,000 
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 รวมเงินทุนวิจัยท้ังหมด  4,682,973 
 
 




