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ผลการดําเนินงาน :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :  
 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบงช้ี หนวยวัด ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีได 

เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคตอจํานวนอาจารย

ประจําและนักวิจัยประจํา 

บาท เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค

จากภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวน       

อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

1,084,864 บาท/6 คน = 180,810.67

บาท/คน 

แปลงจํานวนเงินท่ีคํานวณได เทียบกับ

คะแนนเต็ม 5  

180,810.67 x 5 = 36.16 คะแนน 

      25,000 

5.00 

 

เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

                  คณะ 

    ขอมูล            
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

อาจารยประจํา - 

นักวิจัยประจํา 6 

เงินภายใน 

แผนดิน 794,864 

ทุนวิจัยเพ่ือพัฒนาชุมชนทองถ่ิน 60,000 

งานวิจัยสถาบัน 80,000 

รวม 934,864 

เงินภายนอก 150,000 

รวมเงินท้ังหมด 1,084,864 

สัดสวนตอคน 180,810.67 

คะแนน 5.00 
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จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ประจําปงบประมาณ 2559 

ลําดับ ช่ือ – สกุล ช่ืองานวิจัยและงานสรางสรรค จํานวนเงิน 

 ทุนวิจัยงบแผนดิน   
1 หัวหนาโครงการวิจัย 

นายแสนสรุีย เช้ือวังคํา 

ตําแหนง นักวิจยั 

สังกัดสถาบันวิจยัและพัฒนา 

สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ 30 

ผูรวมวิจัย 

1. นายศักดิ์ดา  แสนสุพรรณ 

ตําแหนง นักวิจยั 

สังกัดสถาบันวิจยัและพัฒนา 

สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ 20 

2. นางสาวอัสฉรา  นามไธสง 

ตําแหนง นักวิจยั 

สังกัดสถาบันวิจยัและพัฒนา 

สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ 20 

3.นางสาววิภาวรรณ  ใหญสมบูรณ 

ตําแหนง นักวิจยั 

สังกัดสถาบันวิจยัและพัฒนา 

สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ 15 

4. นางสาวภัณฑริา  สีนวลแล 

ตําแหนง นักวิจยั 

สังกัดสถาบันวิจยัและพัฒนา 

สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ 15 

การวิเคราะหพื้นที่และจดัทําฐานขอมูลกลุมผูผลติผา

ยอมครามจังหวัดสกลนครโดยใชเทคโนโลยีภูมิ

สารสนเทศ 

 

794,864 

 รวมเงินทุนวิจัยงบแผนดิน 794,864 

 ทุนวิจัยเพ่ือพัฒนาชุมชนและทองถิ่น  

2 ผูรวมวิจัย 

1. นางสาววิภาวรรณ ใหญสมบูรณ 

ตําแหนง นักวิจัย 

สัดสวนทําการวิจัย รอยละ 10 

2. นางสาวพัทธนันท ชมภนุูช 

ตําแหนง นักวิจัย 

สัดสวนทําการวิจัย รอยละ 10 

3. นางสาวภัณฑริา สีนวลแล 

มหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนครกับบทบาทการพัฒนา

ชุมชนและทองถ่ิน สังคมเพื่อการพัฒนาศักยภาพ

ผลิตภัณฑทองถ่ินและพฒันาชุมชนความเปนอยูที่ดีข้ึน 

60,000 
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ลําดับ ช่ือ – สกุล ช่ืองานวิจัยและงานสรางสรรค จํานวนเงิน 

ตําแหนง นักวิจัย 

สัดสวนทําการวิจัย รอยละ 10 

4. นายแสนสรุีย เช้ือวังคํา 

ตําแหนง นักวิจัย 

สัดสวนทําการวิจัย รอยละ 10 

5. นายศักดิ์ดา แสนสุพรรณ 

ตําแหนง นักวิจัย 

สัดสวนทําการวิจัย รอยละ 10 

6. นางสาวอัสฉรา นามไธสง 

ตําแหนง นักวิจัย 

สัดสวนทําการวิจัย รอยละ 10 

เงินเต็ม 100,000 บาท 

 รวมเงินวิจัยเพ่ือพัฒนาชุมชนและทองถิ่น 60,000 

 งานวิจัยสถาบัน   

 นางสาวอัสฉรา นามไธสง 

ตําแหนง นักวิจัย 

สัดสวนทําการวิจัย รอยละ 100 

การประเมินความพงึพอใจของผูรับบริการ 14 

หนวยงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

30,000 

 นางสาวพัทธนันท ชมภนุูช 

ตําแหนง นักวิจัย 

สัดสวนทําการวิจัย รอยละ 100 

การสํารวจความเห็นเก่ียวกับสภาพการจราจรและการ

ขับข่ียานพาหนะภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

25,000 

 นางสาวพัทธนันท ชมภนุูช 

ตําแหนง นักวิจัย 

สัดสวนทําการวิจัย รอยละ 100 

การประเมินความพึงใจตอการปฏิบัติหนาที่ของอาจารยที่

ปรึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครประจาํป 2558 

25,000 

 รวมเงินทุนวิจัยสถาบัน 80,000 

 เงินทุนภายนอก   

 ทุน สกอ.   

 ผูรวมวิจยั 

นางสาววิภาวรรณ ใหญสมบูรณ 

ตําแหนงนักวิจยั 

สังกัดสถาบันวิจยัและพัฒนา 

สัดสวนการทําวิจัย รอยละ 30 

เงินเต็ม 100,000 บาท 

การศึกษากิจกรรมการเรียนการสอนแบบรวมมือเพ่ือสงเสรมิ

ความสามารถในการคดิวิเคราะหของนักศึกษาครูช้ันปท่ี 1 

30,000 

 งานประเมินภายนอก   
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ลําดับ ช่ือ – สกุล ช่ืองานวิจัยและงานสรางสรรค จํานวนเงิน 

 นายศักดิ์ดา แสนสุพรรณ 

ตําแหนง นักวิจัย 

สัดสวนทําการวิจัย รอยละ 100 

การประเมินความพงึพอใจของผูรับบริการตอการ

ใหบริการขององคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร 
 

45,000 

 นายศักดิ์ดา แสนสุพรรณ 

ตําแหนง นักวิจัย 

สัดสวนทําการวิจัย รอยละ 100 

การประเมินความพงึพอใจของผูรับบริการตอการ

ใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลหนองบวั อําเภอ

นิคมน้ําอูน จังหวัดสกลนคร 

 

25,000 

 นายศักดิ์ดา แสนสุพรรณ 

ตําแหนง นักวิจัย 

สัดสวนทําการวิจัย รอยละ 100 

การประเมินความพงึพอใจของผูรับบริการตอการ

ใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลหนองปลิง

อําเภอนิคมน้ําอูน จังหวัดสกลนคร 

10,000 

 นายศักดิ์ดา แสนสุพรรณ 

ตําแหนง นักวิจัย 

สัดสวนทําการวิจัย รอยละ 100 

การประเมินความพงึพอใจของผูรับบริการตอการ

ใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลนิคมน้ําอูน 

อําเภอนิคมน้ําอูน จังหวัดสกลนคร 

10,000 

 นายศักดิ์ดา แสนสุพรรณ 

ตําแหนง นักวิจัย 

สัดสวนทําการวิจัย รอยละ 100 

การประเมินความพงึพอใจของผูรับบริการตอการ

ใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลโคกกอง อําเภอ

เมือง จังหวัดสกลนคร 

10,000 

 นายศักดิ์ดา แสนสุพรรณ 

ตําแหนง นักวิจัย 

สัดสวนทําการวิจัย รอยละ 100 

การประเมินความพงึพอใจของผูรับบริการตอการ

ใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลแมดนาทม

อําเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร 

10,000 

 นายศักดิ์ดา แสนสุพรรณ 

ตําแหนง นักวิจัย 

สัดสวนทําการวิจัย รอยละ 100 

การประเมินความพงึพอใจของผูรับบริการตอการ

ใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลดงชน อําเภอ

เมือง จังหวัดสกลนคร 

10,000 

 รวมงบประมาณเงินทนุวิจัยภายนอก 150,000 

 รวมเงินทุนวิจัยทั้งหมด 1,084,864 
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ผลการดําเนินงาน :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :  
 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบงช้ี หนวยวัด ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีได 

เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคตอจํานวนอาจารย

ประจําและนักวิจัยประจํา 

บาท เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค

จากภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวน       

อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

697,597 บาท/4 คน = 174,399.25 

บาท/คน 

แปลงจํานวนเงินท่ีคํานวณได เทียบกับ

คะแนนเต็ม 5  

174,399.25  x 5 = 14.53 คะแนน 

  60,000 

5.00 

 

 

เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

                  คณะ 

    ขอมูล            
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

อาจารยประจํา  

นักวิจัยประจํา 4 

เงินภายใน 

แผนดิน 517,597 

ทุนวิจัยเพ่ือพัฒนาชุมชนทองถ่ิน - 

งบเงินรายได 180,000 

ทุนวิจัยในชั้นเรียน - 

รวม 697,597 

เงินภายนอก - 

รวมเงินท้ังหมด 697,597 

สัดสวนตอคน 174,399.25 

คะแนน 5.00 
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จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ประจําปงบประมาณ 2559 

ลําดับ ช่ือ – สกุล ช่ืองานวิจัยและงานสรางสรรค จํานวนเงิน 

 ทุนวิจัยงบแผนดิน   

1 ผูรวมวิจัย 

1. นายครรชิต  สิงหสุข 

ตําแหนง นักวิจัย 

สังกัดศูนยวิจัยเทอรโมอิเล็กทริก  

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ 10 

เงินเต็ม 2,826,236 บาท  

 

การสรางเครื่องกําเนิดไฟฟาเทอรโมอิเล็กทริกโดยใชแหลง

ความรอนจากแสงอาทิตยและระบายความรอนจากแหลงนํ้า 

282,623 

2 หัวหนาโครงการวิจัย 

นายธีรวุฒิ สําเภา    

ตําแหนง นักวิจยั 

สังกัดศูนยวิจัยเทอรโมอิเล็กทริก  

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

สัดสวนการทําวิจัย  รอยละ 85 

เงินเต็ม 276,440 บาท 

การประดิษฐเซลลแสงอาทิตยชนิดฟลมบาง CZTS(Copper 

Zinc Tin Sulfide) ดวยเทคนิคสังเคราะหทางไฟฟาเคม ี

234,974 

 รวมเงินทุนวิจัยงบแผนดิน 517,597 

 ทุนวิจัยงบรายได  

3 นายธีรวุฒิ  สําเภา ประสิทธิภาพของเซลลแสงอาทิตยแบบฟลมบาง 

CZTS/ZnSe 

60,000 

4 นายครรชิต  สิงหสุข อุปกรณรับรูเทอรโมอิเล็กทริก 60,000 

5 นายสันติ  ผิวผอง การสกัดสารแคลเซียมคารบอเนตโดยวิธีไฮโดรเทอรมัลจาก

แหลงธรรมชาต ิ

60,000 

 รวมเงินทุนวิจัยงบรายได 180,000 

 รวมเงินทุนวิจัยท้ังหมด 697,597 

 
 




