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๑ การพฒันาทกัษะการคิดค านวณ เร่ือง การบวกลบ เลข หนึ่งหลักที่มีผลลัพธ์ ๑.ผศ.ดร. อรวรรณ  นิ่มตลุง อาจารย์ที่ปรึกษา การศึกษาพเิศษ ๔ ๔,๔๐๐

ไม่เกิน ๑๐ ส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปญัญาโรงเรียนบา้นสูงเนิน  ๒.นายวรรธนุ   วณณรกิจ หวัหน้าโครงการวจิัย

สามัคคี โดยใช้ชุดฝึกทกัษะกระดานแม่เหล็ก ๔.น.ส.ฉันทนา  ชัยจ าปา ผู้ร่วมวจิัย

๓. น.ส.วนัเพญ็  อุปศักด์ิ ผู้ร่วมวจิัย

๒ การพฒันาการเรียนรู้ การอ่านสะกดค า แม่ ก กา โดยใช้ชุดฝึกการอ่านค า ๑.ผศ.ดร อรวรรณ  นิ่มตลุง อาจารย์ที่ปรึกษา การศึกษาพเิศษ ๔ ๔,๔๐๐

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ๒.น.ส.พชัรินทร์  ค าเพชร หวัหน้าโครงการวจิัย

๓. นายธณะชัย  มานันที ผู้ร่วมวจิัย

๔. น.ส.รัชญาภรณ์  แสนดวง ผู้ร่วมวจิัย

๘,๘๐๐

๓ ผลของโปรแกรมสุขศึกษาเร่ืองการปอ้งกันฟนัผุต่อการสร้าง ๑.อาจารย์ศศิวรรณ ทศันเอี่ยม อาจารย์ที่ปรึกษา วทิยาศาสตร์สุขภาพ  ๓ ๔,๔๐๐

ความตระหนักของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายในโรงเรียน ๒.น.ส.ศิรินทรา   ชนะดิษฐ์ หวัหน้าโครงการวจิัย

เขตเทศบาลต าบลเหล่าแดง อ าเภอเมือง จังหวดัสกลนครโดยประยุกต์ ๓.น.ส.อวสัดา  ลีลาชมพฤกษ ์          ผู้ร่วมวจิัย

แบบแผนความเชื่อด้านสุภาพ ๔.น.ส.เรียวฤดี   รันศรี     ผู้ร่วมวจิัย

สรปุผลการพิจารณาการใหท้นุสนับสนุนการวิจัยส าหรบันักศึกษามหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร จากเงนินอกงบประมาณ งบบ ารงุการศึกษา (บ.กศ.)

 ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖  ประกาศ ณ วันที่  ๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖ 

คณะครศุาสตร์

คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

งบประมาณได้รบั

จัดสรร(บาท)
ที่ ชื่อโครงการวิจัย ผู้รบัผิดชอบโครงการวิจัย ต าแหน่ง สาขาวิชา

รวม

โครงการวิจัยของนักศึกษาที่ผ่านการประเมินจากคณะกรรมการและได้รบัทนุสนับสนุนการวิจัย  จ านวน  ๑๐๓  โครงการ  เปน็เงนิจ านวนทั้งสิ้น  ๖๐๐,๐๐๐  บาท



- 2 -

งบประมาณได้รบั

จัดสรร(บาท)
ที่ ชื่อโครงการวิจัย ผู้รบัผิดชอบโครงการวิจัย ต าแหน่ง สาขาวิชา

๔ พฤติกรรมการใช้ยาคุมก าเนิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ๑.อาจารย์น าพร  อินสิน อาจารย์ที่ปรึกษา วทิยาศาสตร์สุขภาพ  ๓ ๕,๔๐๐

ในเขตเทสบาลต าบลเหล่าปอแดง อ าเภอเมือง จังหวดัสกลนคร ๒.นางสาวศิริมาศ   ติยะบตุร หวัหน้าโครงการวจิัย

๓.น.ส.นภารินทร์   ทมุตาลเด่ียว ผู้ร่วมวจิัย

๔.น.ส.พศิมัย  ข าค า ผู้ร่วมวจิัย

๕ การประเมินความเส่ียงการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่ ๒และพฤติกรรม ๑.อาจารย์ศศิวรรณ   ทศันเอี่ยม อาจารย์ที่ปรึกษา วทิยาศาสตร์สุขภาพ  ๓ ๔,๔๐๐

ส่งเสริมสุขภาพของวยัผู้ใหญ่ เขตเทศบาลต าบลเหล่าปอแดง ๒.น.ส.ธดิารัตน์   ชาวดอน หวัหน้าโครงการวจิัย

 อ าเภอเมือง จังหวดัสกลนคร ๓.น.ส.รัตติยากร   อินธเิสน ผู้ร่วมวจิัย

๔.น.ส.อรนุช   งาสิทธิ์ ผู้ร่วมวจิัย

๖ ความเชื่อด้านสุขภาพเกี่ยวกับพฤติกรรมการสูบบหุร่ีของนักเรียน ๑.อาจารย์น าพร    อินสิน อาจารย์ที่ปรึกษา วทิยาศาสตร์สุขภาพ  ๓ ๔,๔๐๐

โรงเรียนบา้นทา่วดั (คุรุราษฎร์บ ารุงวทิย)์ ๒.น.ส.วารุณี      นกเผือก            หวัหน้าโครงการวจิัย

เทศบาลต าบลเหล่าปอแดง  อ าเภอเมือง จังหวดัสกลนคร ๓.น.ส.ธติิลดา   บพุศิริ ผู้ร่วมวจิัย

๔.น.ส.พชัสิริ    จันทะเพชร์ ผู้ร่วมวจิัย

๗ ความรู้และการปฏบิติัเกี่ยวกับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมของ ๑.อาจารย์ศศิวรรณ ทศันเอี่ยม อาจารย์ที่ปรึกษา วทิยาศาสตร์สุขภาพ  ๓ ๖,๕๐๐

อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น เทศบาลต าบลเหล่าปอแดง ๒.น.ส.กนกพร คะตา                                                 หวัหน้าโครงการวจิัย

อ าเภอเมือง จังหวดัสกลนคร  ๓.น.ส.กิตติยา ไกรยราช                                             ผู้ร่วมวจิัย

๔.น.ส.คนึงนิจ ระวตัร                                                ผู้ร่วมวจิัย
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งบประมาณได้รบั

จัดสรร(บาท)
ที่ ชื่อโครงการวิจัย ผู้รบัผิดชอบโครงการวิจัย ต าแหน่ง สาขาวิชา

๘ ความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมการปอ้งกันโรคพยาธใิบไม้ ๑.อาจารย์จิราภรณ์  จ าปาจันทร์ อาจารย์ที่ปรึกษา วทิยาศาสตร์สุขภาพ  ๓ ๖,๕๐๐

ตับและ มะเร็งตับชนิดเซลล์ทอ่น้ าดีของประชาชน ในเขต ๒.น.ส.ดารณี  มาตราช หวัหน้าโครงการวจิัย

เทศบาลต าบลเหล่าปอแดง อ าเภอเมือง   จังหวดัสกลนคร ๓.นายยุทธพงษ ์ แก้วไพศาล  ผู้ร่วมวจิัย

๔.น.ส.จิรกาล ก้านเหลือง ผู้ร่วมวจิัย

๙ พฤติกรรมเส่ียงของการเกิดโรคนิ่วไตของประชาชนในเขตเทศบาล ๑.อาจารย์จิราภรณ์  จ าปาจันทร์ อาจารย์ที่ปรึกษา วทิยาศาสตร์สุขภาพ  ๓ ๕,๔๐๐

ต าบลเหล่าปอแดง อ าเภอเมือง จังหวดัสกลนคร  ๒.น.ส.อมรรัตน์   บวัภาค า หวัหน้าโครงการวจิัย

๓.น.ส.รัชดาพร   เพง็พนัธ ์     ผู้ร่วมวจิัย

๔.น.ส.วลิาวลัย์   ซาเฟื้อย       ผู้ร่วมวจิัย

๑๐ ปจัจัยที่มีความสัมพนัธก์ับการตรวจมะเร็งปากมดลูกของสตรี ๑.อาจารย์ศศิวรรณ ทศันเอี่ยม อาจารย์ที่ปรึกษา วทิยาศาสตร์สุขภาพ  ๓ ๕,๔๐๐

ในเขตเทศบาลต าบลเหล่าปอแดง อ าเภอเมือง จังหวดัสกลนคร ๒.น.ส.พรพรุิณ พมิพพ์นัธุ์ หวัหน้าโครงการวจิัย

๓.น.ส.ศันสนีย์ สุดทอง ผู้ร่วมวจิัย

๔.น.ส.จริยา วงัทะพนัธ์ ผู้ร่วมวจิัย

๑๑ ความรู้ ทศัคติและการปฎบิติัต่อการใช้สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน ๑.อาจารย์จิราภรณ์  จ าปาจันทร์ อาจารย์ที่ปรึกษา วทิยาศาสตร์สุขภาพ  ๓ ๕,๔๐๐

ของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเหล่าปอแดง ๒.นายพชิิต   ไชยเพชร หวัหน้าโครงการวจิัย

อ าเภอเมือง จังหวดัสกลนคร ๓.นายธรรมรัตน์   ศรีหะมงคล ผู้ร่วมวจิัย

๔.นายอรรถพล   โง่นแก้ว ผู้ร่วมวจิัย
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จัดสรร(บาท)
ที่ ชื่อโครงการวิจัย ผู้รบัผิดชอบโครงการวิจัย ต าแหน่ง สาขาวิชา

๑๒ พฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้ปว่ยโรคความดันโลหติสูง ๑.อาจารย์ศศิวรรณ ทศันเอี่ยม อาจารย์ที่ปรึกษา วทิยาศาสตร์สุขภาพ  ๓ ๔,๔๐๐

เทสบาลต าบลเหล่าปอแดง อ าเภอเมือง จังหวดัสกลนคร ๒.น.ส.วจิิตตรา กรุณาน า หวัหน้าโครงการวจิัย

๓.น.ส.นิตยา ติธรรม ผู้ร่วมวจิัย

๔.น.ส.ศิริวรรณ์  ค ามุงคุณ ผู้ร่วมวจิัย

๑๓ ความชุกและการประเมินความเส่ียงต่อการหกล้มของผู้สูงอายุ ๑.อาจารย์ณีรนุช วรไธสง อาจารย์ที่ปรึกษา วทิยาศาสตร์สุขภาพ  ๓ ๔,๔๐๐

ที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลต าบลเหล่าปอแดงอ าเภอเมืองจังหวดัสกลนคร ๒.นายเอกลักษณ์  มะลิลา  หวัหน้าโครงการวจิัย

๓.น.ส.มะลิ  อินทร์ธริาช ผู้ร่วมวจิัย

๔.น.ส.พมิชนก  เหล่าบวั ผู้ร่วมวจิัย

๑๔ การรับรู้สิทธหิลักประกันสุขภาพแหง่ชาติของประชาชน ๑.ผศ.ดร.กาญจนา วงษส์วสัด์ิ อาจารย์ที่ปรึกษา วทิยาศาสตร์สุขภาพ  ๓ ๕,๔๐๐

เทศบาลต าบลเหล่าปอแดง อ าเภอเมือง จังหวดัสกลนคร ๒.น.ส.กัญญา มังคะรัตน์  หวัหน้าโครงการวจิัย

๓.นายสุริยศักด์ิ บงึมุม ผู้ร่วมวจิัย

๔.น.ส.มณีรัตน์ ค ามุงคุณ  ผู้ร่วมวจิัย

๑๕ ความพงึพอใจต่อการเข้ารับบริการทางด้านสุขภาพของประชาชนใน ๑.ผศ.ดร.กาญจนา วงษส์วสัด์ิ อาจารย์ที่ปรึกษา วทิยาศาสตร์สุขภาพ  ๓ ๔,๔๐๐

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นหนองปลาน้อย ๒.น.ส.สุตราพร    ชาชุมวงศ์ หวัหน้าโครงการวจิัย

เทศบาลต าบลเหล่าปอแดง อ าเภอเมือง จังหวดัสกลนคร ๓.นายนันทนิตย์   วงค์เตชะ ผู้ร่วมวจิัย

๔.น.ส.เพญ็จันทร์   วงค์ชาชม ผู้ร่วมวจิัย
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จัดสรร(บาท)
ที่ ชื่อโครงการวิจัย ผู้รบัผิดชอบโครงการวิจัย ต าแหน่ง สาขาวิชา

๑๖ ประสิทธผิลของชุดการสอนมัลติมิเดียเร่ืองสิทธหิลักการประกันสุขภาพ ๑.ผศ.ดร.กาญจนา วงษส์วสัด์ิ อาจารย์ที่ปรึกษา วทิยาศาสตร์สุขภาพ  ๓ ๕,๔๐๐

ส าหรับเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนบา้นทา่วดั (คุรุราษฏ)์ ๒.นายเอกพร ยืนยง หวัหน้าโครงการวจิัย

บ ารุงวทิย์ อ าเภอเมือง จังหวดัสกลนคร ๓.นายธรีพล ไชยศาสตร์ ผู้ร่วมวจิัย

๔.นายณัฐวทิย์  ทองจันทร์ ผู้ร่วมวจิัย

๑๗ การศึกษาความต้องการสวสัดิการสังคมของผู้สูงอายุ ๑.อาจารย์ณีรนุช วรไธสง อาจารย์ที่ปรึกษา วทิยาศาสตร์สุขภาพ  ๓ ๔,๔๐๐

ในเขตเทศบาลต าบลเหล่าปอแดงอ าเภอเมือง จังหวดัสกลนคร ๒.นายศุภชัย      หนิดง หวัหน้าโครงการวจิัย

๓.นายสุทธศัิกด์ิ  โคตรผาย ผู้ร่วมวจิัย

๔.นายศราวธุ    พอ่สียา ผู้ร่วมวจิัย

๑๘ วธิกีารคุมก าเนิดของหญิงวยัเจริญพนัธุใ์น ๑.อาจารย์วบิลูย์ ตาลกุล อาจารย์ที่ปรึกษา วทิยาศาสตร์สุขภาพ  ๓ ๔,๔๐๐

เทศบาลต าบลเหล่าปอแดง อ าเภอเมือง จังหวดัสกลนคร ๒.น.ส.วราภรณ์ ใจคุ้มเก่า หวัหน้าโครงการวจิัย

๓.น.ส.อัญชลี ดีดวงพนัธุ์ ผู้ร่วมวจิัย

๔.น.ส.สุรางค์รัตน์ ภาคภมูิ ผู้ร่วมวจิัย

๑๙ การรับรู้สภาพและความคาดหวงัของประชาชนต่อบทบาทหน้าที่ของ ๑.ผศ.ดร.กาญจนา วงษส์วสัด์ิ อาจารย์ที่ปรึกษา วทิยาศาสตร์สุขภาพ  ๓ ๕,๔๐๐

อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น ๒.น.ส.ไอยดา  ทองพลู  หวัหน้าโครงการวจิัย

 เทศบาลต าบลเหล่าปอแดง อ าเภอเมือง จังหวดัสกลนคร ๓.น.ส.นลินี  ปุ้ยไชยสอน  ผู้ร่วมวจิัย

๔.น.ส.ชลธชิา  อาบสุวรรณ์  ผู้ร่วมวจิัย
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งบประมาณได้รบั

จัดสรร(บาท)
ที่ ชื่อโครงการวิจัย ผู้รบัผิดชอบโครงการวิจัย ต าแหน่ง สาขาวิชา

๒๐ ภมูิปญัญาหมอพื้นบา้นกับการรักษาผู้ปว่ยด้วยสมุนไพร:กรณีศึกษา ๑.อาจารย์สุวสัสา ปั้นเหน่ง อาจารย์ที่ปรึกษา วทิยาศาสตร์สุขภาพ  ๓ ๕,๔๐๐

นายสวา่งมีไกราช บา้นเหล่าปอแดง ต าบลเหล่าปอแดง ๒.นายพนัณรงค์ บานนาคม หวัหน้าโครงการวจิัย

อ าเภอเมือง จังหวดัสกลนคร ๓.น.ส.วนิดา พนัสวสัด์ิ ผู้ร่วมวจิัย

๔.น.ส.ชนิดา ดีเลิศ ผู้ร่วมวจิัย

๒๑ พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของประชาชน ๑.อาจารย์สุวสัสา ปั้นเหน่ง อาจารย์ที่ปรึกษา วทิยาศาสตร์สุขภาพ  ๓ ๔,๔๐๐

เทศบาลต าบลเหล่าปอแดง อ าเภอเมือง จังหวดั  สกลนคร ๒.น.ส.อรทยั  ค ามั่น  หวัหน้าโครงการวจิัย

๓.น.ส.อภญิญา  บตุรวงั  ผู้ร่วมวจิัย

๔.น.ส.สุกัญญา  โสภา  ผู้ร่วมวจิัย

๒๒ ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ ๑.อาจารย์ณีรนุช  วรไธสง อาจารย์ที่ปรึกษา วทิยาศาสตร์สุขภาพ  ๓ ๕,๔๐๐

ในเขตเทศบาลต าบลเหล่าปอแดง อ าเภอเมืองจังหวดัสกลนคร ๒.นายพงษเ์พชร  บงบตุร หวัหน้าโครงการวจิัย

๓.น.ส.ปวณีา  แขวงเมือง ผู้ร่วมวจิัย

๔.น.ส.ธริีศรา  เจริญสุข ผู้ร่วมวจิัย

๒๓ การตรวจสอบสุขาภบิาลน้ าด่ืมและสุขาภบิาลอาหารภายในโรงเรียน ๑.อาจารย์สุวสัสา ปั้นเหน่ง อาจารย์ที่ปรึกษา วทิยาศาสตร์สุขภาพ  ๓ ๕,๔๐๐

เขตเทศบาล ต าบลเหล่าปอแดง อ าเภอเมือง จังหวดัสกลนคร ๒.น.ส.กีรติ   วงศ์พนาวลัย์ หวัหน้าโครงการวจิัย

๓.น.ส.สุพตัรา    ค าสงค์ ผู้ร่วมวจิัย

๔.น.ส.ทพิวรรณ    มูลวงศ์      ผู้ร่วมวจิัย
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งบประมาณได้รบั

จัดสรร(บาท)
ที่ ชื่อโครงการวิจัย ผู้รบัผิดชอบโครงการวิจัย ต าแหน่ง สาขาวิชา

๒๔ การส ารวจชนิดของยาในร้านค้า ในเทศบาลต าบลเหล่าปอแดง ๑.อาจารย์วบิลูย์สุข ตาลกุล อาจารย์ที่ปรึกษา วทิยาศาสตร์สุขภาพ  ๓ ๕,๔๐๐

อ าเภอเมือง จังหวดัสกลนคร ๒.น.ส.มาลี ผลจันทร์ หวัหน้าโครงการวจิัย

๓.น.ส.วนัวสิาข์    ไชยยะ ผู้ร่วมวจิัย

๔.น.ส.ปดัทมา   ทพิย์มนต์ ผู้ร่วมวจิัย

๒๕ พฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมที่มีแอลกอฮอล์ของวยัรุ่นเทศบาลต าบล ๑.อาจารย์สุวสัสา  ปั้นเหน่ง อาจารย์ที่ปรึกษา วทิยาศาสตร์สุขภาพ  ๓ ๕,๔๐๐

เหล่าปอแดง อ าเภอเมือง  จังหวดัสกลนคร ๒.นายฤทธชิัย  คงบริุนทร์ หวัหน้าโครงการวจิัย

๓.น.ส.เนตรนะพศิ   ทพิย์เสนา        ผู้ร่วมวจิัย

 ๔.น.ส.ไพจิตร   สังคะโห               ผู้ร่วมวจิัย

๒๖ การประเมินความเส่ียงภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุ ๑.อาจารย์ณีรนุช วรไธสง อาจารย์ที่ปรึกษา วทิยาศาสตร์สุขภาพ  ๓ ๕,๔๐๐

 ในเขตเทศบาลต าบลเหล่าปอแดง  อ าเภอเมือง จังหวดัสกลนคร ๒.น.ส.อรอุมา นาอุดม     หวัหน้าโครงการวจิัย

๓.นายโสภติ ยอดสะอึ ผู้ร่วมวจิัย

    ๔.น.ส.สุดารัตน์ เกษโสภา ผู้ร่วมวจิัย

๒๗ คุณภาพชีวติของประชาชนในเทศบาลต าบลเหล่าปอแดง ๑.อาจารย์วบิลูย์สุข ตาลกุล อาจารย์ที่ปรึกษา วทิยาศาสตร์สุขภาพ  ๓ ๕,๔๐๐

 อ าเภอเมือง จังหวดัสกลนคร ๒.น.ส.พชัรี คนหมั่น หวัหน้าโครงการวจิัย

๓.น.ส.สุภารัตน์ ชาเหลา   ผู้ร่วมวจิัย

๔.น.ส.กัญญานัฐ ศิริชัย   ผู้ร่วมวจิัย
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งบประมาณได้รบั

จัดสรร(บาท)
ที่ ชื่อโครงการวิจัย ผู้รบัผิดชอบโครงการวิจัย ต าแหน่ง สาขาวิชา

๒๘ พฤติกรรมเส่ียงทางเพศในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ๑.อาจารย์วบิลูย์สุข ตาลกุล อาจารย์ที่ปรึกษา วทิยาศาสตร์สุขภาพ  ๓ ๕,๔๐๐

โรงเรียนบา้นทา่วดั (คุรุราษฎร์บ ารุงวทิย)์เทศบาลต าบลเหล่าปอแดง ๒.น.ส.ผดาพร    ผาหดั   หวัหน้าโครงการวจิัย

อ าเภอเมือง จังหวดัสกลนคร ๓.น.สมาฆชา    ไชยชมภ ู    ผู้ร่วมวจิัย

 ๔.น.ส.อุบลวรรณ    วงศ์สาย       ผู้ร่วมวจิัย

๒๙ การประเมินผลการใช้ส่ือหอกระจายข่าวเร่ืองหลักการใช้ยาแก้ปวดใน ๑.อาจารย์น าพร  อินสิน อาจารย์ที่ปรึกษา วทิยาศาสตร์สุขภาพ  ๓ ๕,๔๐๐

ผู้สูงอายุ บา้นหนองปลาน้อย เทศบาลต าบลเหล่าปอแดง ๒.นายกรวชิญ์ เสนาพนัธ ์  หวัหน้าโครงการวจิัย

อ าเภอเมือง จังหวดัสกลนคร ๓.น.ส.สุมารินทร์  จันทะวงั  ผู้ร่วมวจิัย

๔.น.ส.วลิานี  ขาวประภา  ผู้ร่วมวจิัย

๓๐ การศึกษาการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพชืของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูก ๑.อาจารย์น าพร  อินสิน อาจารย์ที่ปรึกษา วทิยาศาสตร์สุขภาพ  ๓ ๖,๕๐๐

 มะเขือเทศ เทศบาลต าบลเหล่าปอแดงอ าเภอเมือง จังหวดัสกลนคร ๒.น.ส.อภญิญา  พาลึก หวัหน้าโครงการวจิัย

๓.น.ส.สุนิศ คันธี ผู้ร่วมวจิัย

๔.น.ส.กนกรัตน์  นาโสก ผู้ร่วมวจิัย

๓๑ พฤติกรรมการปอ้งกันอันตรายจากการประกอบอาชีพท านาของเกษตรกร    

      

๑.อาจารย์สุวสัสา  ปั้นเหน่ง อาจารย์ที่ปรึกษา วทิยาศาสตร์สุขภาพ  ๓ ๕,๔๐๐

ในเขตพื้นที่ เทศบาลต าบลเหล่าปอแดง อ าเภอเมือง จังหวดัสกลนคร ๒.น.ส.วนิดา   เปล่งทรัพย์ หวัหน้าโครงการวจิัย

๓.น.ส.ลลิตา ทศัวงศ์ ผู้ร่วมวจิัย

       ๔.น.ส.สกุณา แดนค าสี ผู้ร่วมวจิัย
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งบประมาณได้รบั

จัดสรร(บาท)
ที่ ชื่อโครงการวิจัย ผู้รบัผิดชอบโครงการวิจัย ต าแหน่ง สาขาวิชา

๓๒ ภมูิปญัญาการแพทย์พื้นบา้นหมอเปา่กระดูกและเส้นเอ็น ๑.อาจารย์จิราภรณ์  จ าปาจันทร์ อาจารย์ที่ปรึกษา วทิยาศาสตร์สุขภาพ  ๓ ๕,๔๐๐

:กรณีศึกษา นายสอน  มีไกรราช  เทศบาลต าบลเหล่าปอแดง ๒.น.ส.ระววีรรณ  เขมะชาติ                                  หวัหน้าโครงการวจิัย

อ าเภอเมือง จังหวดัสกลนคร ๓.น.ส.สายฝน  เทยีมราช ผู้ร่วมวจิัย

๔.น.ส.วนิดา ธรุตา ผู้ร่วมวจิัย

๓๓ การสังเคราะหส์ารประกอบ  Ca๑-xFexMnO๓  (x=๐.๑-๐.๓) ๑.ผศ.ดร.ทศวรรษ   สีตะวนั อาจารย์ที่ปรึกษา ฟสิิกส์ ๓ ๗,๐๐๐

ด้วยวธิปีฏกิิริยาสถานะของแข็งในบรรยากาศอาร์กอน ๒.น.ส.จิราพร  เอมโอษฐ์  หวัหน้าโครงการวจิัย

๓๔ การสังเคราะหส์ารประกอบ Pb๑-xZnxTiO๓ (x=๐.๑-๐.๕) ๑.ผศ.ดร.ทศวรรษ  สีตะวนั อาจารย์ที่ปรึกษา ฟสิิกส์ ๓ ๕,๘๐๐

ด้วยวธิปีฏกิิริยาสถานะของแข็ง ๒.นายศักด์ิมงคล  ผิวข า  หวัหน้าโครงการวจิัย

๓๕ การแก้ปญัหาออกไซด์ของขั้วไฟฟา้บนฐานรองส าหรับ ๑.ผศ.ดร.ทศวรรษ   สีตะวนั อาจารย์ที่ปรึกษา ฟสิิกส์ ๓ ๕,๘๐๐

โมดูเทอร์โมอิเล็กทริก ๒.น.ส.รุ่งมณี แสงสุวรรณ  หวัหน้าโครงการวจิัย

๓๖ การศึกษาสมบติัเชิงความร้อนของสารประกอบ ๑.ผศ.ดร.ทศวรรษ   สีตะวนั อาจารย์ที่ปรึกษา ฟสิิกส์ ๓ ๗,๐๐๐

๒.นายมีนา  ฤทธร่ิวม หวัหน้าโครงการวจิัย

๓๗ การศึกษาโครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์ของสารกลุ่ม CCO และ CMO ๑.ผศ.ดร.ทศวรรษ   สีตะวนั อาจารย์ที่ปรึกษา ฟสิิกส์ ๓ ๗,๐๐๐

 ด้วยวธิกีารแปรผันเอกซ์อัลฟาออร์บทิลัโมเลกุลไม่ต่อเนื่อง ๒.น.ส.ทศพร  กลางประพนัธ ์ หวัหน้าโครงการวจิัย

๓๘ การสร้างเคร่ืองวดัประสิทธภิาพการผันไฟฟา้ของโมดูลเทอร์โมอิเล็กทริก ๑.ผศ.ดร.ทศวรรษ   สีตะวนั อาจารย์ที่ปรึกษา ฟสิิกส์ ๓ ๗,๐๐๐

๒.นายนัทท ีโคตรทมุมี   หวัหน้าโครงการวจิัย

๓๙ การสังเคราะหส์ารประกอบ Ca๑-xBixMnO๓ (x=๐.๑-๐.๓) ๑.ผศ.ดร.ทศวรรษ   สีตะวนั อาจารย์ที่ปรึกษา ฟสิิกส์ ๓ ๗,๐๐๐

ด้วยวธิปีฏกิิริยาสถานะของแข็งในบรรยากาศอาร์กอน ๒.นายสมพร  เถาวลัแก้ว  หวัหน้าโครงการวจิัย
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งบประมาณได้รบั

จัดสรร(บาท)
ที่ ชื่อโครงการวิจัย ผู้รบัผิดชอบโครงการวิจัย ต าแหน่ง สาขาวิชา

๔๐ การสังเคราะหส์ารประกอบ Ca๓-xBixCo๔O๙ (x=๐.๑-๐.๓) ๑.ผศ.ดร.ทศวรรษ   สีตะวนั อาจารย์ที่ปรึกษา ฟสิิกส์ ๓ ๗,๐๐๐

ด้วยปฏกิิริยาสถานะของแข็งในบรรยากาศออกซิเจน ๒.นายอภวิฒัน์ ศรีหาเศษ หวัหน้าโครงการวจิัย

๔๑ การเตรียมวสัดุฐานรองจากดินขาวส าหรับมอดูลเทอร์โมอิเล็กทริก ๑.ผศ.ดร.ทศวรรษ   สีตะวนั อาจารย์ที่ปรึกษา ฟสิิกส์ ๓ ๕,๘๐๐

๒.นายวฒันา   โพธิตั์นค า     หวัหน้าโครงการวจิัย

๔๒ การสร้างเคร่ืองวดัสภาพน าความร้อนที่อุณหภมูิสูง ๑.ผศ.ดร.ทศวรรษ   สีตะวนั อาจารย์ที่ปรึกษา ฟสิิกส์ ๓ ๕,๘๐๐

๒.นายจักริน   ดงจ าปา   หวัหน้าโครงการวจิัย

๔๓ การศึกษาผลกระทบของขนาดก้อนสารต่อประสิทธภิาพ ๑.ผศ.ดร.ทศวรรษ   สีตะวนั อาจารย์ที่ปรึกษา ฟสิิกส์ ๓ ๗,๐๐๐

การผันไฟฟา้ของมอดูลเทอร์โมอิเล็กทริก ๒.นายสุภศิษฎ ์ แพงสอน หวัหน้าโครงการวจิัย

๔๔ การสังเคราะหส์ารประกอบ Ca๓-xFexCo๔O๙ (x = ๐.๑- ๐.๓) ๑.ผศ.ดร.ทศวรรษ   สีตะวนั อาจารย์ที่ปรึกษา ฟสิิกส์ ๓ ๗,๐๐๐

ด้วยวธิปีฏกิิริยาสถานะของแข็งในบรรยากาศออกซิเจน ๒.นายสินธวุฒัน์ อ่อนสุระทมุ  หวัหน้าโครงการวจิัย

๔๕ การสังเคราะหแ์ละศึกษาสมบติัทางไฟฟา้ของสารเซรามิก CuAlO๒ ๑.ดร.ส าเร็จ  คันธี อาจารย์ที่ปรึกษา ฟสิิกส์ ๓ ๕,๘๐๐

๒.นายทศพล  กองนางอ้ม  หวัหน้าโครงการวจิัย

๓.นายปญัญา  กองแก้ว  ผู้ร่วมวจิัย

๔๖ การเตรียมสารเซรามิกทางไฟฟา้โดยวธิกีารโซล-เจล ๑.ดร.ส าเร็จ  คันธี อาจารย์ที่ปรึกษา ฟสิิกส์ ๓ ๕,๘๐๐

๒.นายวจิักษณ์  วะสาร  หวัหน้าโครงการวจิัย

๔๗ การศึกษาสมบติัทางไฟฟา้ของสาร LaCoO_๓ ๑.ดร.ส าเร็จ  คันธี อาจารย์ที่ปรึกษา ฟสิิกส์ ๓ ๗,๐๐๐

๒.น.ส.กฤษณา ทสุีกะ  หวัหน้าโครงการวจิัย

๓.น.ส.สุนิสา    อ่ าโมง                  ผู้ร่วมวจิัย
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งบประมาณได้รบั

จัดสรร(บาท)
ที่ ชื่อโครงการวิจัย ผู้รบัผิดชอบโครงการวิจัย ต าแหน่ง สาขาวิชา

๔๘ การศึกษาแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว ์๓ ชนิด ๑.ดร. เพชรรัตน์  ใจบญุ อาจารย์ที่ปรึกษา ฟสิิกส์ ๓ ๕,๘๐๐

๒.น.ส.พนิดา ศิลธร หวัหน้าโครงการวจิัย

๓.น.ส.ศิรินันท ์ ทองนาง ผู้ร่วมวจิัย

๔๙ การอบแหง้ปลาร้าด้วยหม้ออบลมร้อน ๑.ดร.เพชรรัตน์  ใจบญุ อาจารย์ที่ปรึกษา ฟสิิกส์ ๓ ๕,๘๐๐

๒.น.ส.วรัชญา วงัวงค์   หวัหน้าโครงการวจิัย

๓.น.ส.สาวติรี  เจริญเขต ผู้ร่วมวจิัย

๕๐ สระพลังงานแสงอาทติย์ ๑.ดร.เพชรรัตน์  ใจบญุ อาจารย์ที่ปรึกษา ฟสิิกส์ ๓ ๗,๐๐๐

๒.นายทพิชาติ มาลาจันทร์  หวัหน้าโครงการวจิัย

๕๑ การศึกษาเมฆ อุณหภมูิ และความชื้นสัมพทัธเ์พื่อพยากรณ์ปริมาณน้ าฝน ๑.ผศ.ดร.วลิาวรรณ์  ค าหาญ อาจารย์ที่ปรึกษา ฟสิิกส์ ๓ ๖,๕๐๐

ในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน ๒.น.ส.รัชดาพร     ไขลาเมา     หวัหน้าโครงการวจิัย

๕๒ ศึกษาการดูดซับและคายโลหะCu(II)ของถ่านกัมมันต์จาก ๑.ผศ.นิยม ชลิตะนาวนิ  อาจารย์ที่ปรึกษา เคมี ๔ ๗,๐๐๐

เปลือกเมล็ดกระบกและไมยราบยักษ์ ๒.น.ส.พจมาน ค าชมภ ู หวัหน้าโครงการวจิัย

๓.น.ส.รินภา  จันทลุาง ผู้ร่วมวจิัย

๕๓ การวเิคราะหส์ารกลุ่มต่อต้านเอนไซม์ไทโรซิเนส ๑.ดร.ธงจุฑา   สุวรรณประเสริฐ อาจารย์ที่ปรึกษา เคมี ๔ ๘,๕๐๐

จากเมล็ดมะขามปอ้มและเมล็ดหวา้ ๒.น.ส.พมิพช์นก   ทองศิริ หวัหน้าโครงการวจิัย

๓.น.ส.จีรติ  พรหมพภิกัด์ิ ผู้ร่วมวจิัย

๕๔ การศึกษาความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระโดยรวมในน้ ามันมะรุม ๑.ผศ.นิยม ชลิตะนาวนิ  อาจารย์ที่ปรึกษา เคมี ๔ ๕,๘๐๐

๒.น.ส.ศรีสุดา สมรฤทธิ ์ หวัหน้าโครงการวจิัย

๓.น.ส.วริิยา  ค าศรี ผู้ร่วมวจิัย
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งบประมาณได้รบั

จัดสรร(บาท)
ที่ ชื่อโครงการวิจัย ผู้รบัผิดชอบโครงการวิจัย ต าแหน่ง สาขาวิชา

๕๕ การสกัดหาสารอาร์บติูนจากมะหาด ๑.ดร.ธงจุฑา  สุวรรณประเสริฐ อาจารย์ที่ปรึกษา เคมี ๔ ๓,๗๐๐

๒.น.ส.สาธนิี  เล่ือนดี หวัหน้าโครงการวจิัย

๓.นายลิขสิทธิ ์ วงศ์ไชยสิทธิ์ ผู้ร่วมวจิัย

๕๖ ผลยับยั้งของสารสกัดใบยูคาลิปตัส เปลือกมังคุดและใบมะรุม ๑.อาจารย์อรุณ วงศ์จิรัฐิติ อาจารย์ที่ปรึกษา ชีววทิยาและวทิยาศาสตร์ ๗,๐๐๐

ต่อเชื้อราบางชนิดสาเหตุโรคในแตงโม ๒.น.ส.อลิษา ฐานะ หวัหน้าโครงการวจิัย ส่ิงแวดล้อม ๓

๓.น.ส.จันจิรา  รุ่งเรือง ผู้ร่วมวจิัย

๕๗ ฤทธิต้์านเชื้อราของแบคทเีรียที่แยกจากน้ าหมักชีวภาพต่อราก่อโรค ๑.อาจารย์อรุณ วงศ์จิรัฐิติ อาจารย์ที่ปรึกษา ชีววทิยาและวทิยาศาสตร์ ๗,๐๐๐

บางชนิดในแตงโม ๒.น.ส.วรรณภา  เรืองสวสัด์ิ หวัหน้าโครงการวจิัย ส่ิงแวดล้อม ๓

๓.น.ส.นริศรา  ศรีเมือง

๕๘ ผลยับยั้งของแบคทเีรียสร้างกรดแลคติกต่อการเจริญ ๑.อาจารย์สุวภา ยศตะโคตร อาจารย์ที่ปรึกษา ชีววทิยาและวทิยาศาสตร์ ๗,๐๐๐

ของ Aeromonas hydrophila ๒.นายสมชาย อ้นมา หวัหน้าโครงการวจิัย ส่ิงแวดล้อม ๓

๓.น.ส.อรุณวรรณ  พวงแสง ผู้ร่วมวจิัย

๕๙ การใช้กล้าเชื้อแลคติกแอซิดแบคทเีรียในแหนมเหด็นางฟา้ ๑.อาจารย์สุวภา ยศตะโคตร อาจารย์ที่ปรึกษา ชีววทิยาและวทิยาศาสตร์ ๘,๕๐๐

๒.น.ส.สายรุ้ง เพื่อนใบลี หวัหน้าโครงการวจิัย ส่ิงแวดล้อม ๓

๓.น.ส.เบญจภรณ์  สุวรรณา ผู้ร่วมวจิัย

๖๐ ปริมาณของมันเทศที่เหมาะสมต่อการเจริญของ ๑.อาจารย์สุวภา ยศตะโคตร อาจารย์ที่ปรึกษา ชีววทิยาและวทิยาศาสตร์ ๘,๕๐๐

 Saccharomyces  cerevisiae ๒.น.ส.จิราวรรณ โคตะมะ หวัหน้าโครงการวจิัย ส่ิงแวดล้อม ๓

๓.น.ส.กรรณิกา  ปาระพมิพ์ ผู้ร่วมวจิัย
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งบประมาณได้รบั

จัดสรร(บาท)
ที่ ชื่อโครงการวิจัย ผู้รบัผิดชอบโครงการวิจัย ต าแหน่ง สาขาวิชา

๖๑ ผลยับยั้งของแบคทเีรียสร้างกรดแลคติกที่แยกได้จาก ๑.อาจารย์สุวภา ยศตะโคตร อาจารย์ที่ปรึกษา ชีววทิยาและวทิยาศาสตร์ ๘,๕๐๐

ปลาร้าต่อ Escherichia coli ๒.น.ส.มะลิวลัย์  ใยปางแก้ว  หวัหน้าโครงการวจิัย ส่ิงแวดล้อม ๓

๓.น.ส.ธญัพชิชา  วอ่งไว ผู้ร่วมวจิัย

๖๒ ฤทธิต้์านเชื้อราของแบคทเีรียสร้างกรดแลคติก ต่อ Aspergillus  flavus ๑.อาจารย์อรุณ วงศ์จิรัฐิติ อาจารย์ที่ปรึกษา ชีววทิยาและวทิยาศาสตร์ ๗,๐๐๐

๒.น.ส.ฤทยั  คะสาราช หวัหน้าโครงการวจิัย ส่ิงแวดล้อม ๓

๓.น.ส.ปภสัรา  จุทะมิตร ผู้ร่วมวจิัย

๖๓ ผลยับยั้งของสารสกัด กระเทยีม พริกขี้หนู และตะไคร้ ๑.อาจารย์อรุณ วงศ์จิรัฐิติ อาจารย์ที่ปรึกษา ชีววทิยาและวทิยาศาสตร์ ๗,๐๐๐

ต่อ Aspergillus flavus ๒.นายภมูินทร์ จันชะนะ หวัหน้าโครงการวจิัย ส่ิงแวดล้อม ๓

๓.นายอภวิฒัน์  อัตพฤกษ์ ผู้ร่วมวจิัย

๖๔ ผลยับยั้ของสารสกัดใบยูคาลิปตัส เปลือกมังคุด และใบมะรุม ๑.อาจารย์อรุณ วงศ์จิรัฐิติ อาจารย์ที่ปรึกษา ชีววทิยาและวทิยาศาสตร์ ๗,๐๐๐

ต่อ Bipolaris oryzae ๒.นายโยธนิ สาระสี หวัหน้าโครงการวจิัย ส่ิงแวดล้อม ๓

๓.นายศักด์ินรินทร์  คาโรจะ ผู้ร่วมวจิัย

๖๕ ประสิทธภิาพของสารสกัดและน้ ายาบว้นปากเมล็ดมะรุม ๑.อาจารย์อรุณ วงศ์จิรัฐิติ อาจารย์ที่ปรึกษา ชีววทิยาและวทิยาศาสตร์ ๗,๐๐๐

ต่อ Streptococcus sp. ๒.น.ส.วลิาวรรณ  บพุศิริ หวัหน้าโครงการวจิัย ส่ิงแวดล้อม ๓

๓.น.ส.จารุวรรณ  อินภวูา ผู้ร่วมวจิัย

๖๖ ฤทธิต้์านเชื้อราของแบคทเีรียที่แยกจากน้ าหมักชีวภาพ ๑.อาจารย์อรุณ วงศ์จิรัฐิติ อาจารย์ที่ปรึกษา ชีววทิยาและวทิยาศาสตร์ ๗,๐๐๐

ต่อ Bipolaris oryzae ๒.น.ส.ลภาขวญั เพง็เวลุน หวัหน้าโครงการวจิัย ส่ิงแวดล้อม ๓

๓.น.ส.สุนิสา  ศรีชาหลวง ผู้ร่วมวจิัย
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งบประมาณได้รบั

จัดสรร(บาท)
ที่ ชื่อโครงการวิจัย ผู้รบัผิดชอบโครงการวิจัย ต าแหน่ง สาขาวิชา

๖๗ การคัดเลือกแบคทเีรียสร้างกรดแลคติกจากส้มเทา้ววัที่ ๑.อาจารย์สุวภา ยศตะโคตร อาจารย์ที่ปรึกษา ชีววทิยาและวทิยาศาสตร์ ๗,๐๐๐

มีคุณสมบติัโปรไบโอติก ๒.น.ส.จิรานันต์ จันลาวงศ์ หวัหน้าโครงการวจิัย ส่ิงแวดล้อม ๓

๓.น.ส.สุนิสา  พลิารัตน์ ผู้ร่วมวจิัย

๖๘ การตรวจสอบหาจุลินทรีย์ทั้งหมดและโคลิฟอร์มแบคทเีรีย ๑.อาจารย์สุวภา ยศตะโคตร อาจารย์ที่ปรึกษา ชีววทิยาและวทิยาศาสตร์ ๗,๐๐๐

ในนมพาสเจอร์ไรซ์ ๒.น.ส.จุไรรัตน์ แสงสารวตัร์ หวัหน้าโครงการวจิัย ส่ิงแวดล้อม ๓

๓.น.ส.ชิดชมัย  ศรีสร้อย ผู้ร่วมวจิัย

๖๙ คุณภาพทางจุลชีววทิยาน้ าด่ืมบรรจุขวดขาวขุ่นที่ล้างจ าหน่ายในเขตเทศบาล ๑.อาจารย์สุวภา  ยศตะโคตร อาจารย์ที่ปรึกษา ชีววทิยาและวทิยาศาสตร์ ๗,๐๐๐

จ าหน่ายในเขตเทศบาลสกลนคร  จังหวดัสกลนคร ๒.น.ส.สุมิตรา  ไตรธเิลน หวัหน้าโครงการวจิัย ส่ิงแวดล้อม ๓

๓.น.ส.วนิดา  ตรองสุข ผู้ร่วมวจิัย

๗๐ การศึกษาการปนเปื้อนจุลินทรีย์ก่อโรคบางชนิดในปลาเค็ม ๑.อาจารย์สุวภา  ยศตะโคตร อาจารย์ที่ปรึกษา ชีววทิยาและวทิยาศาสตร์ ๘,๕๐๐

๒.น.ส.อลิษา  เมืองโคตร หวัหน้าโครงการวจิัย ส่ิงแวดล้อม ๓

๓.น.ส.สุกัญญา  กลางประพนัธ์ ผู้ร่วมวจิัย

๗๑ การวเิคราะหเ์ชิงพื้นที่สนับสนุนการตัดสินใจการเข้าศึกษาต่อใน ๑.อาจารย์ชัยนันท ์  สมพงษ ์ อาจารย์ที่ปรึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ ๔ ๕,๔๐๐

ระดับปริญญาตรี  มหาวทิยาลัยราชภฏัสกลนคร ในเขตจังหวดัสกลนคร ๒.นายอภชิาติ  เทรักสี   หวัหน้าโครงการวจิัย

๗๒ การพฒันาแผนที่มหาวทิยาลัยราชภฏัสกลนครในรูปแบบพื้นผิวสามมิติ ๑.อาจารย์ชัยนันท ์  สมพงษ ์ อาจารย์ที่ปรึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ ๔ ๔,๔๐๐

๒.น.ส.ศิรินภา  สมบติัภธูร   หวัหน้าโครงการวจิัย

๗๓ การพฒันาเกมแอนิเมชัน  ๒  มิติ เร่ือง ส่งเสริมทกัษะการคิดค านวณ ๑.อาจารย์วลัยลักษณ์  ภทูองกรม อาจารย์ที่ปรึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ ๔ ๕,๔๐๐

ตัวเลขส าหรับเด็กช่วงชั้นอนุบาล (อายุ ๓ -๕ ป)ี ๒.น.ส.สุชิรา  บตุรมหา หวัหน้าโครงการวจิัย
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งบประมาณได้รบั

จัดสรร(บาท)
ที่ ชื่อโครงการวิจัย ผู้รบัผิดชอบโครงการวิจัย ต าแหน่ง สาขาวิชา

๗๔ การพฒันาระบบจัดการวารสารอิเล็กทรอนิกส์  กรณีศึกษาวารสาร ๑.อาจารย์วลัยลักษณ์  ภทูองกรม อาจารย์ที่ปรึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ ๔ ๕,๔๐๐

มหาวทิยาลัยราชภฏัสกลนคร ๒. นายกฤษดา  สุมาลัย หวัหน้าโครงการวจิัย

๔๓๕,๘๐๐

๗๕ การศึกษาความพงึพอใจต่อการปฏบิติังานของบคุลาการส านักปลัดเทศบาล ๑.อาจารย์ปยิะจินต์  ปทัมดิลก อาจารย์ที่ปรึกษา บริหารทรัพยากรมนุษย์ ๓ ๓,๓๐๐

นครสกลนคร ๒.น.ส.ชมพนูุช  กวานปดัชา หวัหน้าโครงการวจิัย

๓.น.ส.มลิวลัย์ ชาแสน ผู้ร่วมวจิัย

๗๖ ปจัจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวติของบคุลากรเทศบาลฮางโฮง ๑.อาจารย์ปยิะจินต์  ปทัมดิลก อาจารย์ที่ปรึกษา บริหารทรัพยากรมนุษย์ ๓ ๔,๔๐๐

๒.น.ส.กาญจนา  บญุเรือง หวัหน้าโครงการวจิัย

๓.น.ส.สุภาพร มหาวงศ์ ผู้ร่วมวจิัย

๗๗ ความพงึพอใจในการปฏบิติังานของพนักงานสาธารณสุขจังหวดัสกลนคร ๑.อาจารย์ปยิะจินต์  ปทัมดิลก อาจารย์ที่ปรึกษา บริหารทรัพยากรมนุษย์ ๓ ๔,๔๐๐

๒.นายทศพล  ศรีสุทศัน์ หวัหน้าโครงการวจิัย

๓.สุภาวดี  พนัธุช์ิน ผู้ร่วมวจิัย

๗๘ ปจัจัยที่มีผลต่อขวญัก าลังใจของบคุลาการส านักงานปศุสัตว ์ ๑.อาจารย์ปยิะจินต์  ปทัมดิลก อาจารย์ที่ปรึกษา บริหารทรัพยากรมนุษย์ ๓ ๔,๔๐๐

จังหวดัสกลนคร  ๒.น.ส.ศิริพร  สุวรรณไตย์ หวัหน้าโครงการวจิัย

๓.น.ส.สุพรรษา ระว ิ ผู้ร่วมวจิัย

รวม

คณะวิทยาการจัดการ
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งบประมาณได้รบั

จัดสรร(บาท)
ที่ ชื่อโครงการวิจัย ผู้รบัผิดชอบโครงการวิจัย ต าแหน่ง สาขาวิชา

๗๙ พฤติกรรมใช้จ่ายอย่างเพยีงพอของนักศึกษา ชั้นปทีี่ สาขาวชิาการเงินการ ๑.ดร.สัญญาศรณ์ สวสัด์ิไธสง อาจารย์ที่ปรึกษา การเงินการธนาคาร ๒ ๓,๓๐๐

ธนาคารที่เข้าร่วมกิจกรรมบนัทกึเศรษฐี ๒.น.ส.สุชาดา  ทาอินทะ หวัหน้าโครงการวจิัย

๓.น.ส.คณิตา   มาตร   ผู้ร่วมวจิัย

๔.น.ส.มลธยิา    ก้อนหมื่น     ผู้ร่วมวจิัย

๕.นายธลิาพนัธ ์  พอ่คนตรง    ผู้ร่วมวจิัย

๖.นายชยากร   โนนใหญ่  ผู้ร่วมวจิัย

๗.น.ส.ลลิตา   พรมประศรี   ผู้ร่วมวจิัย

๘.น.ส.มณีพรรณ   ปาปทุา   ผู้ร่วมวจิัย

๘๐ พฤติกรรมรักนวลสงวนตัวของนักศึกษาสาขาการเงินการธนาคาร หมู่ ๒ ๑.ดร.สัญญาศรณ์ สวสัด์ิไธสง อาจารย์ที่ปรึกษา การเงินการธนาคาร ๒ ๓,๓๐๐

 ชั้นปทีี่ ๒ มหาวทิยาลัยราชภฏัสกลนคร ๒.น.ส.จรินยา  พรหมวงค์ หวัหน้าโครงการวจิัย

๓.น.ส.จันจิรา   มากอง   ผู้ร่วมวจิัย

๔.น.ส.วอตินุช  ปุ่มเปา้ ผู้ร่วมวจิัย

๕.น.ส.มนัญญา  วงค์กระโซ่ ผู้ร่วมวจิัย

๖.น.ส.พรเพชร  คนครอง ผู้ร่วมวจิัย

๗.น.ส.จุฑามาศ พรมที ผู้ร่วมวจิัย

๘.น.ส.ยุพยงค์ เขื่อนพงษ์ ผู้ร่วมวจิัย

๘๑ การรับรู้ความดีของนักศึกษาชั้นปทีี่ ๓ สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ ๑.ดร.สัญญาศรณ์ สวสัด์ิไธสง อาจารย์ที่ปรึกษา รัฐประศาสนศาสตร์ ๓ ๓,๓๐๐

ที่เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพฒันาทอ้งถิ่น ๒.นายรัชชานนท ์ แสนสุข หวัหน้าโครงการวจิัย

๓.นายธนรัตน์  บงค์บตุร   ผู้ร่วมวจิัย



- 17 -

งบประมาณได้รบั

จัดสรร(บาท)
ที่ ชื่อโครงการวิจัย ผู้รบัผิดชอบโครงการวิจัย ต าแหน่ง สาขาวิชา

๘๒ การมีภมูิคุ้มกันตนจากส่ิงเสพติดของนักศึกษาชั้นปทีี่ ๓ ๑.ดร.สัญญาศรณ์ สวสัด์ิไธสง อาจารย์ที่ปรึกษา รัฐประศาสนศาสตร์ ๓ ๓,๓๐๐

 สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์   ๒.นายเจนณรงค์  บญุรักษา หวัหน้าโครงการวจิัย

๓.น.ส.ศรีประภา  ทศัน์จันดา       ผู้ร่วมวจิัย

๒๙,๗๐๐

๘๓ การเสริมสมุนไพรบอระเพด็ต่อคุณลักษณะทางการเจริญเติบโต ๑.อ.สพ.ญ.อโณทยั  แพทย์กิจ อาจารย์ที่ปรึกษา เทคนิคการสัตวแพทย์ ๔ ๗,๐๐๐

ในไก่กระทง ๒.น.ส.เนติชา วงศรีลา หวัหน้าโครงการวจิัย

๘๔ ผลการเสริมมะพร้าวสดในอาหารไก่เนื้อต่อสมรรถภาพการผลิตไก่เนื้อ ๑.อ.น.สพ.จักรพรรด์ิ  ประชาชิต อาจารย์ที่ปรึกษา เทคนิคการสัตวแพทย์ ๔ ๗,๐๐๐

๒.น.ส.อาลิษา ลีลาชัย หวัหน้าโครงการวจิัย

๘๕ ความสัมพนัธข์องการเกิดโรคพยาธหินอนหวัใจต่อความถี่ในการฉีดยา ๑.อ.สพ.ญ.กนกวรรณ กลยนี อาจารย์ที่ปรึกษา เทคนิคการสัตวแพทย์ ๔ ๗,๐๐๐

Ivermectin ในสุนัขในเขต ม.๕ ต.ธาตุนาเวง อ.เมือง จ.สกลนคร ๒.น.ส.มุทติา  ใสล าเพาะ หวัหน้าโครงการวจิัย

๘๖ ผลการเสริมสารซีโอไลทธ์รรมชาติในสูตรอาหารไก่ ๑.อ.สพ.ญ.กนกวรรณ กลยนี อาจารย์ที่ปรึกษา เทคนิคการสัตวแพทย์ ๔ ๘,๕๐๐

กระทงต่อสมรรถภาพการผลิต ๒.น.ส.ศิวาภรณ์ ไตรวงค์ย้อย หวัหน้าโครงการวจิัย

๘๗ ผลการใช้ฟกัทองเปน็อาหารเสริมในสูตรอาหารไก่เนื้อ ๑.ผศ.น.สพ.ธราดล จิตจักร อาจารย์ที่ปรึกษา เทคนิคการสัตวแพทย์ ๔ ๕,๘๐๐

๒.น.ส.กิตติยา แสนพงษ ์    หวัหน้าโครงการวจิัย

๘๘ การศึกษาการเสริมกระเทยีมในอาหารต่อ ๑.อ.สพ.ญ.กนกวรรณ กลยนี อาจารย์ที่ปรึกษา เทคนิคการสัตวแพทย์ ๔ ๕,๘๐๐

ประสิทธภิาพการผลิตไก่กระทง ๒.น.ส.ทพิย์สุดา  ผายเมืองฮุง หวัหน้าโครงการวจิัย

รวม

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
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งบประมาณได้รบั

จัดสรร(บาท)
ที่ ชื่อโครงการวิจัย ผู้รบัผิดชอบโครงการวิจัย ต าแหน่ง สาขาวิชา

๘๙ ผลการทดลองการใช้หวัมันเส้นและใบมันส าปะหลังแหง้ใน ๑.อ.น.สพ.จักรพรรด์ิ  ประชาชิต อาจารย์ที่ปรึกษา เทคนิคการสัตวแพทย์ ๔ ๕,๘๐๐

สูตรอาหารเล้ียงไก่ ๒.น.ส.จินตนา  ทมุทดัทราย หวัหน้าโครงการวจิัย

๙๐ ผลของการผสมผงตะไคร้และใบกระถินปน่ในสูตรอาหารเพื่อเพิ่มสมรรถนะ

การ

๑.อ.นสพ.จักรพรรด์ิ  ประชาชิต อาจารย์ที่ปรึกษา          

หวัหน้าโครงการวจิัย

เทคโนโลยีการเกษตร ๔ ๕,๘๐๐

เจริญเติบโตในไก่กระทง ๒.นายวฒิุกรณ์  แสนสุข หวัหน้าโครงการวจิัย

๓.นายอนุชิด  โถชัยค า ผู้ร่วมวจิัย

๔.นายชวศิ  วสุริย์ ผู้ร่วมวจิัย

๙๑ ผลของการใช้ยอดและใบมันส าปะหลังแหง้บดผสมในอาหารเล้ียงไก่เนื้อ ๑.อ.นสพ.จักรพรรด์ิ  ประชาชิต อาจารย์ที่ปรึกษา          

หวัหน้าโครงการวจิัย

เทคโนโลยีการเกษตร ๔ ๕,๘๐๐

๒.นายวษิณุ  พรมจ าปา หวัหน้าโครงการวจิัย

๓.นายสมบรูณ์  สะแสงสาร  ผู้ร่วมวจิัย

๙๒ ผลของระดับพรีมิกซ์ที่เหมาะสมต่อการเล้ียงปลาหมอไทยในบอ่ซีเมนต์กลม ๑.อาจารย์สาริณี  บตุรดาวงศ์ อาจารย์ที่ปรึกษา เทคโนโลยีการเกษตร ๔ ๗,๐๐๐

๒.นายพงษเ์ทพ  ไพค านาม หวัหน้าโครงการวจิัย

๓.น.ส.ยลดา  งอยหล้า    ผู้ร่วมวจิัย

๙๓ การเล้ียงปลานิลแปลงเพศในสภาพการเล้ียงที่ต่างชนิดกัน ๑.อาจารย์ทรงทรัพย์  อรุณกมล อาจารย์ที่ปรึกษา          

หวัหน้าโครงการวจิัย

เทคโนโลยีการเกษตร ๔ ๗,๐๐๐

๒.น.ส.สุภาทพิย์  นันศรีทอง          หวัหน้าโครงการวจิัย

๓.น.ส.กนกวรรณ  ภบูงึด า  ผู้ร่วมวจิัย

๔.น.ส.ปวณีา  เสนจันตะ  ผู้ร่วมวจิัย
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งบประมาณได้รบั

จัดสรร(บาท)
ที่ ชื่อโครงการวิจัย ผู้รบัผิดชอบโครงการวิจัย ต าแหน่ง สาขาวิชา

๙๔ ผลของระดับโปรตีนต่อการเจริญเติบโตของปลากดเหลืองในกระชัง ๑.อาจารย์ทรงทรัพย์  อรุณกมล อาจารย์ที่ปรึกษา เทคโนโลยีการเกษตร ๔ ๘,๕๐๐

๒.นายกิจประสงค์  ชอบบญุ หวัหน้าโครงการวจิัย

๓.นายธงชัย  ศรีเทยีน  ผู้ร่วมวจิัย

๘๑,๐๐๐

๙๕ การศึกษาการปฏบิติัตามกฏหมายความปลอดภยัในงานก่อสร้าง ๑.อาจารย์ชัยยศ  ลักษณะวสัิย อาจารย์ที่ปรึกษา เทคโนโลยีโยธา ๔ ๔,๔๐๐

๒.นายไชยวฒัน์  วรรณทาป หวัหน้าโครงการวจิัย

๓.นายภวูนาท  นรบตุร ผู้ร่วมวจิัย

๙๖ การส ารวจแหล่งปลดปล่อยมลพษิลงสู่ทะเลสาบหนองหาร ๑.ดร.วจิิตรา  สุจริต อาจารย์ที่ปรึกษา เทคโนโลยีโยธา ๔ ๕,๔๐๐

สู่แนวทางมาตรการในการจัดการส่ิงแวดล้อม ๒.นายสยุมภ ูค าพษิงู หวัหน้าโครงการวจิัย

๓.นายธนิต  เตียงชัย ผู้ร่วมวจิัย

๙๗ การพฒันารูปแบบการจัดการมูลฝอยในมหาวทิยาลัยราชภฏัสกลนคร ๑.ดร.วจิิตรา  สุจริต อาจารย์ที่ปรึกษา เทคโนโลยีโยธา ๔ ๖,๕๐๐

๒.น.ส.ปณิตา  พรมวงั หวัหน้าโครงการวจิัย

๓.นายภาณุพล  แสงภกัดี ผู้ร่วมวจิัย

๙๘ การลดอุณหภมูิภายในบา้นประหยัดพลังงาน ๑.อาจารย์ภาคิณ  ลอยเจริญ อาจารย์ที่ปรึกษา เทคโนโลยีโยธา ๔ ๕,๔๐๐

๒.นายเอกลักษณ์  สุขมานพ หวัหน้าโครงการวจิัย

๓.นายศรัณ  สายธไิชย ผู้ร่วมวจิัย

รวม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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งบประมาณได้รบั

จัดสรร(บาท)
ที่ ชื่อโครงการวิจัย ผู้รบัผิดชอบโครงการวิจัย ต าแหน่ง สาขาวิชา

๙๙ การศึกษาการท างานกระบวนการผลิตเหล้าสาโทกรณีศึกษา:บริษทัรัฐพงษ์ ๑.อาจารย์กัลยา  กิตติเลิศไพศาล อาจารย์ที่ปรึกษา เทคโนโลยีโยธา ๔ ๕,๔๐๐

ธญัพชืสาโทแอนด์ไวน์ จังหวดัสกลนคร ๒.น.ส.ขวญัแก้ว  โพธิส์าราช หวัหน้าโครงการวจิัย

๓.น.ส.พชัรินทร์  มีลาดค า ผู้ร่วมวจิัย

๔.น.ส.ปมิถา  จันทร์ส่อง ผู้ร่วมวจิัย

๑๐๐ การศึกษาการท างาน  กรณีศึกษาการเพิ่มประสิทธภิาพกระบวนการผลิต ๑.อาจารย์กัลยา  กิตติเลิศไพศาล อาจารย์ที่ปรึกษา การผลิตและอุตสาหกรรม ๓ ๔,๔๐๐

ข้าวฮางงอกกลุ่มวสิาหกิจชุมชน  บา้นน้อยจอมศรี  อ าเภอเมือง ๒.น.ส.ภทัรพรรณ  สีนวล หวัหน้าโครงการวจิัย

จังหวดัสกลนคร ๓.น.ส.ปวณีา  แก้วกิ่ง ผู้ร่วมวจิัย

๔.นายนันทพล  บญุบู่ ผู้ร่วมวจิัย

๕.นายเหรียญชัย  พานาดา ผู้ร่วมวจิัย

๖.นายจีรวฒัน์  ศรีล้านค า ผู้ร่วมวจิัย

๑๐๑ การเปรียบเทยีบสารหล่อล่ืนกับรางเคร่ืองกลึงจ าลอง ๑.อาจารย์สิทธนิัน  บญุเลิศ อาจารย์ที่ปรึกษา การผลิตและอุตสาหกรรม ๓ ๔,๔๐๐

๒.นายเอกพงษ ์ อองโนนยาง หวัหน้าโครงการวจิัย

๓.นายศุภชัย  ภสัดาภรณ์ ผู้ร่วมวจิัย

๔.น.ส.สภาพร  วงค์ค าแพง ผู้ร่วมวจิัย

๑๐๒ ข้าวฮางงอกของกลุ่มวสิาหกิจชุมชนบา้นโนนกุง  จังหวดัสกลนคร ๑.อาจารย์กัลยา  กิตติเลิศไพศาล อาจารย์ที่ปรึกษา การผลิตและอุตสาหกรรม ๓ ๔,๔๐๐

การศึกษาปญัหาและปรับปรุงประสิทธภิาพกระบวนการผลิต ๒.นายสมชาย  รามพนัชะ หวัหน้าโครงการวจิัย

๓.น.ส.ชุรีรัตน์  แก้วมะ ผู้ร่วมวจิัย

๔.น.ส.สภาพร  วงค์ค าแพง ผู้ร่วมวจิัย

๕. น.ส.ช่อผกา  ควนัโคตร ผู้ร่วมวจิัย
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งบประมาณได้รบั

จัดสรร(บาท)
ที่ ชื่อโครงการวิจัย ผู้รบัผิดชอบโครงการวิจัย ต าแหน่ง สาขาวิชา

๑๐๓ ศึกษาความสามารถในการรับแรงของกระดาษกรีนบอร์ดด้วยกล่องยูเอชที ๑.ดร.วจิิตรา  สุจริต อาจารย์ที่ปรึกษา เทคโนโลยีโยธา ๔ ๔,๔๐๐

๒.นายณัฐวฒิุ  อินทะสิทธิ์ หวัหน้าโครงการวจิัย

๓.น.ส.ภานุมาศ  เภาโพธิ์ ผู้ร่วมวจิัย

๔๔,๗๐๐

๖๐๐,๐๐๐

รวม

รวมทั้งสิ้น


