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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
เรื่อง              การใหทุ้น        การวิจัยส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   

จากเงินนอกงบประมาณ  งบบ ารุงการศึกษา (บ.กศ.)  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
_________________ 

 

 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครประกาศการให้ทุน        การวิจัยส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย       
ราชภัฏสกลนคร  จากเงินนอกงบประมาณ  งบบ ารุงการศึกษา (บ.กศ.)  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๕     
          ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔  แ ะคณะกรรมการฯ  ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่  ๙๐๓/๒๕๕๔  
          ๑๙  ธันวาคม  ๒๕๕๔  ได้พิจารณาเห็นชอบการให้ทุน        การวิจัยฯ         เป็นที่เรียบร้อยแล้ว   
มหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร     ะ        พิจารณาการให้ทุน        การวิจัยส าหรับผู้เสนอขอรับทุน             
มีรายละเอียดแนบท้ายประกาศฯนี้  และใหผู้้รับทุนฯด าเนินการ  ดังนี ้
 ๑.  ใหผู้้รับทุนฯ ด าเนินการท าสญัญารับทุน        การวิจยัฯ     ะ     วันที่  ๓๐ มกราคม – ๓  
กุมภาพนัธ์  ๒๕๕๕  ณ  ส านกังานผู้อ านวยการ  สถาบนัวิจยัและพฒันา  (อาคาร  ๑๐  ชัน้  ๔  ห้อง ๑๐๔๓)  โดยให้
อาจารยท์ี่ปรึกษาโครงกา วิจัยเป็นผู้ค้ าประกัน  แ ะให้ผู้รับทุนฯจัดส่งเอกสารและหลักฐาน               
ประกอบด้วย   
              ๑.๑  ส าเนาบตัรประจ าประชาชนของหัวหน้าโครงการ  จ านวน ๓ ฉบบั 
                          ๑.๒  ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการของผู้ค้ าประกนั  จ านวน ๑ ฉบับ 
                          ๑.๓  สัญญาทุน        การวิจัยส าหรับนักศึกษาฯ  จ านวน ๑ ฉบับ 
  กรณีที่ไม่อาจท าสัญญาได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  ให้ท าหนงัสือ                  แ ะแจ้งต่อ             
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพฒันา  ภายในวนัที่  ๓  กุมภาพันธ ์ ๒๕๕๕ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา               
เป็นรายกรณี   
 ๒.  ใหผู้้รับทุนฯ ด าเนินการวิจัยตามแผนที่วางไว้ให้แล้วเสร็จภายในเดือน         ๒๕๕๕  และจัดส่ง
รายงานการวิจัยฉบบัสมบูรณ ์ จ านวน ๒ เล่ม                    และแผน่ซีดีข้อมูล  จ านวน ๑ แผ่น  ภายใน
วันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๕ 
  กรณีที่   รับทุนฯด าเนนิการวิจัย   แล้วเสร็จ  ให้ท าหนังสือ                  แจ้งต่อผู้อ านวยการ
สถาบนัวิจยัและพฒันา  ก่อนวันครบก าหนดส่งรายงานผลการวจิัยฉบับสมบูรณ์อย่างน้อย ๓๐ วัน  (            ๓๑  
สิงหาคม  ๒๕๕๕)  พร้อมทั้งสาเหตุที่   ให้การด าเนินการวิจัยลา่ช้าและก าหนดระยะเวลาที่ขอเลื่อนวันสง่รายงาน
วิจัยฉบับสมบูรณ์เพื่อพิจารณาเป็นรายกรณ ี  
 ๓.  ให้ผู้รับทุนฯส่งมอบครุภัณฑแ์ละวัสดุที่เหลือจากการทดลอง (ถ้ามี)  ให้  ข วิชาที่สังกัดและ   จ่าย
ค่าตอบแทนแ  อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยทีไ่ด้รับทนุ  โดยหักจากวงเงินที่ได้รบัทุน        การวิจัยในอัตรา
โครงการละ  ๓๐๐  บาท     แ        ภายในวนัที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๕ 
   

 ทั้งนี้  ตั้งแต่วนัที ่ ๒๓  มกราคม  ๒๕๕๕  เป็นต้นไป 
  

   ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๓  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมจติต์  รัตนอุดมโชค) 
                     รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพฒันา  ปฏบิัติราชแทน 
                                                                    อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
เร่ือง ผลการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากเงินนอกงบประมาณ งบบ ารุงการศึกษา (บ.กศ.) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๕ 
โครงการวิจัยของนักศึกษาที่ผ่านการประเมินจากคณะกรรมการและได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย จ านวน ๑๔๕ โครงการ เป็นเงินจ านวน  ๔๗๖,๐๐๐ บาท ดังนี้ 

ลําดับที ่ ช่ือโครงการวิจัย ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัย ตําแหน่ง สาขาวิชา คณะ 
งบประมาณ      

ที่ไดร้ับจดัสรร
(บาท) 

๑ การตรวจสอบคณุภาพทางจุลชีววิทยาในหมูยอในตลาด                   
ต.การค้า จังหวัดสกลนคร  
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
๑.  ควรระบุการเกบ็ตัวอย่าง 
๒. จํานวนกลุม่ตัวอย่างมีจํานวนกีต่ัวอย่าง 
๓. ตรวจสอบกี่ซ้ํา 

๑. นางสุวภา   ยศตะโคตร    
๒. น.ส.นงค์นุช   วงค์เหง้า      
๓. น.ส.ศริิลักษณ์   บุราณสาร      

อาจารย์ที่ปรึกษา 
หัวหน้าโครงการวิจัย 
ผู้ร่วมวิจยั 

วิทยาศาสตร์   ช้ันปี ๔ คณะครุศาสตร์   ๔,๐๐๐  

๒ การตรวจสอบ Salmonella sp,.Escherichai coli     
และหาปริมาณจลุินทรีย์ทั้งหมดในเครื่องในไก่ปิ้ง     
บริเวณบา้นรุ่งพัฒนา จังหวัดสกลนคร 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
๑. ควรระบุขอบเขตของตัวอย่างอาหารที่จะสุ่ม            
มีกี่ตัวอย่าง 
๒. ตรวจสอบการทดลองมีกี่ซ้ํา 

๑. นางสุวภา   ยศตะโคตร 
๒. น.ส.จรุีลักษณ์   มะสุใส          
๓. น.ส.จินตรา   เช้ือคําฮด 

อาจารย์ที่ปรึกษา 
หัวหน้าโครงการวิจัย 
ผู้ร่วมวิจยั 

วิทยาศาสตร ์  ช้ันปี ๔ คณะครุศาสตร์   ๔,๐๐๐ 

๓ การตรวจสอบคณุภาพน้ําทางเคมบีริเวณหนองหาร         
จังหวัดสกลนคร  
 

๑. น.ส.นวรัตน์ เมืองเล็น 
๒. น.ส.ภาวินี บุตรแสน 
๓. น.ส.สุรีย์ มะโนรักษ ์

อาจารย์ที่ปรึกษา 
หัวหน้าโครงการวิจัย 
ผู้ร่วมวิจยั 

วิทยาศาสตร ์  ช้ันปี ๔ คณะครุศาสตร์   ๔,๐๐๐ 

๔ การศึกษาสารต้านอนุมลูอิสระจากผลฝรั่งด้วยเทคนิค
DPPH  
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
๑. ปรับลดตัวอยา่งเป็น ๓ - ๕ ตัวอย่าง 

๑. นายบํารุง รินทา 
๒. น.ส.สใบแพร สัพโส   
๓. น.ส.หมวย สอนสุข   

อาจารย์ที่ปรึกษา 
หัวหน้าโครงการวิจัย 
ผู้ร่วมวิจยั 

วิทยาศาสตร ์ ช้ันปี ๔ คณะครุศาสตร์   ๓,๕๐๐ 

/คุณภาพ... 



 -๒- 

ลําดับที ่ ช่ือโครงการวิจัย/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ถ้ามี) ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัย ตําแหน่ง สาขาวิชา คณะ 
งบประมาณ             

ที่ไดร้ับจดัสรร    
(บาท) 

๕ คุณภาพทางจลุชีววิทยาของผักสดจากโรงอาหาร                    
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
 

๑. นางสุวภา   ยศตะโคตร 
๒. น.ส.วิภารตัน์ เนินเขา 
๓. น.ส.วลัยา สุวรรณโพธ์ิศรี     

อาจารย์ที่ปรึกษา 
หัวหน้าโครงการวิจัย 
ผู้ร่วมวิจยั 

วิทยาศาสตร ์ช้ันปี ๔ คณะครุศาสตร์   ๔,๐๐๐ 

๖ คุณภาพทางจลุชีววิทยาของผลไมท้ี่จําหน่าย                  
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
๑. งานวิจัยท่ีใช้เกณฑ์คณุภาพของจุลินทรีย์          
ใหต้รวจสอบดูมาตรฐานให้แม่นยํา 
๒. การดจูุลินทรยี์รวมใหดู้เกณฑ์คณุภาพของ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ประเภทอาหาร 2 อาหาร
พร้อมบริโภค กรัม ๒.๑ , ๒.๑.๑ (ให้ดูตัวอย่าง
งานวิจัยของ น.ส.จุรีลักษณ์ ท่ีทํากับเครื่องในไก่       
ให้ใช้วิธีเดียวกัน) 

๑. นางสุวภา   ยศตะโคตร 
๒. น.ส.นิตยา ภูชุม 
๓. น.ส.นุชธิดา บุพศริ ิ         

อาจารย์ที่ปรึกษา 
หัวหน้าโครงการวิจัย  
ผู้ร่วมวิจยั    

วิทยาศาสตร ์ช้ันปี ๔ คณะครุศาสตร์   ๔,๐๐๐ 

๗ การเปรยีบเทียบความสมัพันธ์ระหว่างคุณภาพน้ํากับ
ชนิดของแพลงก์ตอนในน้ําน่ิงและน้ําไหล  
มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร  

๑. น.ส.นวรัตน์  เมืองเล็น 
๒. น.ส.อภิฤดี  อนุญาหงษ์ 
๓. น.ส.อารีรัตน์  ทองรัก 

อาจารย์ที่ปรึกษา 
หัวหน้าโครงการวิจัย 
ผู้ร่วมวิจยั 

วิทยาศาสตร ์ช้ันปี ๔ คณะครุศาสตร์   ๒,๕๐๐ 

๘ การประเมินคณุภาพน้ําโดยใช้สตัวห์น้าดินเป็นดัชนี
ชีวภาพ  กรณีศึกษาแหล่งน้ําหนองหาร          
จังหวัดสกลนคร 
 

๑. น.ส.นวรัตน์  เมืองเล็น 
๒. น.ส.กมลทิพย์  คําสงค ์
๓. น.ส.สุนันทา  พละมาตร ์

อาจารย์ที่ปรึกษา 
หัวหน้าโครงการวิจัย 
ผู้ร่วมวิจยั 

วิทยาศาสตร ์ช้ันปี ๔ คณะครุศาสตร์   ๓,๐๐๐ 

๙ ศึกษาชนิดและความเข้มข้นของอาหารที่เหมาะสม            
ต่อการแบ่งตัวของพารามีเซียม  

๑. น.ส.นวรัตน์  เมืองเล็น 
๒. น.ส.พัชรินทร์  เช้ือวังคํา 
๓. น.ส.นวดี  ฮามวัน 

อาจารย์ที่ปรึกษา 
หัวหน้าโครงการวิจัย 
ผู้ร่วมวิจยั 

วิทยาศาสตร์ ช้ันปี ๔ คณะครุศาสตร์   ๓,๐๐๐ 

/ความหลากหลาย.. 
 
 



 -๓- 

ลําดับที ่ ช่ือโครงการวิจัย/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ถ้ามี) ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัย ตําแหน่ง สาขาวิชา คณะ 
งบประมาณ             

ที่ไดร้ับจดัสรร    
(บาท) 

๑๐ ความหลากหลายของแพลงก์ตอนในหนองหาร          
จังหวัดสกลนคร  

๑. น.ส.นวรัตน์  เมืองเล็น 
๒. น.ส.สุทธินันท์  นนทะส ี
๓. น.ส.จันทร์เพ็ญ  อุ่นหลา้ 

อาจารย์ที่ปรึกษา 
หัวหน้าโครงการวิจัย 
ผู้ร่วมวิจยั 

วิทยาศาสตร์ ช้ันปี ๔ คณะครุศาสตร์   ๓,๐๐๐ 

๑๑ ประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อ Escherichia coil            
ของสารสกัดใบย่านาง  

๑. นางสุวภา  ยศตะโคตร 
๒. น.ส.ประภาพร  มาลีลัย 
๓. น.ส.ดวงฤทัย  ภาคภูม ิ
๔. น.ส.กลัยาลักษณ์  ศรรีักษา 

อาจารย์ที่ปรึกษา 
หัวหน้าโครงการวิจัย 
ผู้ร่วมวิจยั 
ผู้ร่วมวิจยั 

วิทยาศาสตร ์ช้ันปี ๔ คณะครุศาสตร์   ๔,๐๐๐ 

๑๒ เครื่องร่อนทราย  
 

๑. ดร.สุรศักดิ์  แสนทวีสุข 
๒. นายกวีชัย  จําปา 
๓. นายวิษนุวัตร  โพธ์ิศร ี

อาจารย์ที่ปรึกษา  
หัวหน้าโครงการวิจัย   
ผู้ร่วมวิจยั 

วิทยาศาสตร ์ช้ันปี ๔ คณะครุศาสตร์   ๓,๐๐๐ 

๑๓ การตรวจสอบเชื้อ Escherichia coil และราใน
เครื่องปรุงรสอาหารผงนัวจากผักพื้นบ้าน  บ้านยาง
โล้น  ตําบลโคกภู  อําเภอภูพาน  จังหวัดสกลนคร  

๑. น.ส.จริาภรณ์  สุมังคะ 
๒. น.ส.เนตรชนก  มุศริ ิ
๓. น.ส.ละอองดาว  ไตรวงค์ย้อย 

อาจารย์ที่ปรึกษา 
หัวหน้าโครงการวิจัย  
ผู้ร่วมวิจยั 

วิทยาศาสตร ์ช้ันปี ๔ คณะครุศาสตร์   ๔,๐๐๐ 

๑๔ การตรวจหาผลึกแคลเซียมออกซาเลตในพืชสมุนไพร
ในเขตพื้นท่ีตําบลคอนสวรรค์  อําเภอวานรนิวาส  
จังหวัดสกลนคร 
 

๑. น.ส.จริาภรณ์  สุมังคะ 
๒. น.ส.กนกวรรณ  เปรมปร ี
๓. น.ส.วไิลวรรณ  สมดีต ี

อาจารย์ที่ปรึกษา 
หัวหน้าโครงการวิจัย    
ผู้ร่วมวิจยั 

วิทยาศาสตร์ ช้ันปี ๔ คณะครุศาสตร์   ๓,๐๐๐ 

 
 

/การศึกษา... 
 

 
 
 
 



 -๔- 

ลําดับที ่ ช่ือโครงการวิจัย/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ถ้ามี) ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัย ตําแหน่ง สาขาวิชา คณะ 
งบประมาณ             

ที่ไดร้ับจดัสรร    
(บาท) 

๑๕ การศึกษาสารต้านอนุมลูอิสระจากต้นมะม่วงด้วย
เทคนิค DPPH   
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
๑. แก้ไขช่ือการศึกษาสารต้านอนมุูลอิสระจากใบ
มะม่วงด้วยเทคนิค DPPH ใช้ตัวอย่าง ๓ ตัวอย่าง 

๑. นายบํารุง  รินทา 
๒. นายบันเทิง  เสนสุข 
๓. น.ส.ขัวญใจ  วุฒิชัย 

อาจารย์ที่ปรึกษา 
หัวหน้าโครงการวิจัย    
ผู้ร่วมวิจยั 

วิทยาศาสตร์ ช้ันปี ๔ คณะครุศาสตร์   ๓,๕๐๐ 

๑๖ การศึกษาสารต้านอนุมลูอิสระจากผลพริกด้วยเทคนิค 
DPPH 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
๑. ปรับลดตัวอยา่งให้เหลือ ๓ – ๕ ตัวอย่าง 

๑. นายบํารุง  รินทา 
๒. น.ส.ดวงเนตร  พิมพาเลีย 
๓. น.ส.วัชราภรณ์  สุวรรณมาโจ 
๔. น.ส.สุพัตรา  เชื้อตาหมื่น 

อาจารย์ที่ปรึกษา 
หัวหน้าโครงการวิจัย    
ผู้ร่วมวิจยั 
ผู้ร่วมวิจยั 

วิทยาศาสตร์ ช้ันปี ๔ คณะครุศาสตร์   ๓,๕๐๐ 

๑๗ การศึกษาสารต้านอนุมลูอิสระจากหน่อไม้ด้วยเทคนิค 
DPPH 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
๑. ปรับลดตัวอยา่งให้เหลือ ๓ – ๕ ตัวอย่าง 

๑. นายบํารุง  รินทา 
๒. น.ส.ประภาพร  รอดชมพ ู
๓. น.ส.เพ็ญนภา  พัดเปี้ยมา 

อาจารย์ที่ปรึกษา 
หัวหน้าโครงการวิจัย    
ผู้ร่วมวิจยั 

วิทยาศาสตร์ชั้นปี ๔ คณะครุศาสตร์   ๓,๕๐๐ 

๑๘ การศึกษาสารต้านอนุมลูอิสระจากหมากด้วยเทคนิค 
DPPH 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
๑. ปรับลดตัวอยา่งให้เหลือ ๓ – ๕ ตัวอย่าง 

๑. นายบํารุง  รินทา 
๒. นายเอกพจน์  เศษฤทธ์ิ 
๓. น.ส.นติยา  อุ่มภูธร 

อาจารย์ที่ปรึกษา 
หัวหน้าโครงการวิจัย   
ผู้ร่วมวิจยั 

วิทยาศาสตร์ ช้ันปี ๔ คณะครุศาสตร์   ๓,๕๐๐ 

๑๙ การศึกษาสารต้านอนุมลูอิสระจากผลมะเขือด้วย
เทคนิค DPPH  
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
๑. ปรับลดตัวอยา่งให้เหลือ ๓ – ๕ ตัวอย่าง 

๑. นายบํารุง  รินทา 
๒. น.ส.มุกดา  สกลุโพน 
๓. น.ส.อุดมพร  เสนาะเสียง 

อาจารย์ที่ปรึกษา 
หัวหน้าโครงการวิจัย    
ผู้ร่วมวิจยั 

วิทยาศาสตร์ชั้นปี ๔ คณะครุศาสตร์   ๓,๕๐๐ 

 
 

/การตรวจ... 

 



 -๕- 

ลําดับที ่ ช่ือโครงการวิจัย/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ถ้ามี) ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัย ตําแหน่ง สาขาวิชา คณะ 
งบประมาณ             

ที่ได้รับจดัสรร    
(บาท) 

๒๐ การตรวจสอบคณุภาพน้ําหนองหารบริเวณ         
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์  

๑. น.ส.นวรัตน์  เมืองเล็น 
๒. น.ส.ปองรตัน์  สอนล ี
๓. น.ส.วิชุดา  ทุมหาวงค ์

อาจารย์ที่ปรึกษา 
หัวหน้าโครงการวิจัย    
ผู้ร่วมวิจยั 

วิทยาศาสตร ์ช้ันปี ๔ คณะครุศาสตร์   ๔,๐๐๐ 

๒๑ ผลยับยั้งของBacillus sp.ที่แยกจากน้ําหมักชีวภาพ         
ต่อ Alternaria sp.  

๑. นางสุวภา   ยศตะโคตร 
๒. น.ส.รุจิรา  จําวงศล์า 
๓. น.ส.เกตุวลี  พรมทัน 

อาจารย์ที่ปรึกษา 
หัวหน้าโครงการวิจัย ผู้
ร่วมวิจัย 

วิทยาศาสตร ์ช้ันปี ๔ คณะครุศาสตร์   ๔,๐๐๐ 

๒๒ การสํารวจและตรวจหาผลึกแคลเซียมออกซาเลตใน
ผักพ้ืนบ้านท่ีนิยมรับประทานในเขตพื้นท่ี          
ตําบลศรีสงคราม  อําเภอศรีสงคราม            
จังหวัดนครพนม  

๑. น.ส.จริาภรณ์  สุมังคะ 
๒. น.ส.ชลธาทิพย์  ดายังหยุด 
๓. น.ส.ปยิะนุช  ดายังหยุด 

อาจารย์ที่ปรึกษา 
หัวหน้าโครงการวิจัย ผู้
ร่วมวิจัย 

วิทยาศาสตร ์ช้ันปี ๔ คณะครุศาสตร์   ๓,๐๐๐ 

๒๓ การศึกษาสมบัติทางไฟฟ้าและสมบัติทางความร้อน
ของไททาเนียมไดออกไซด์  
 

๑.  ผศ. ทศวรรษ สีตะวัน 
๒.  น.ส.น้อมจติ มะโหลี   

อาจารย์ที่ปรึกษา 
หัวหน้าโครงการวิจัย 

วิทยาศาสตร์ ช้ันปี ๓ คณะครุศาสตร์   ๔,๐๐๐ 

๒๔ การสกัดแคลเซียมคาร์บอเนตจากเปลือกหอยกาบ         
ด้วยวิธีการกรอง  

๑.  ผศ. ทศวรรษ สีตะวัน 
๒.  น.ส.ปวันรตัน์ อาจแก้ว 

อาจารย์ที่ปรึกษา 
หัวหน้าโครงการวิจัย 

วิทยาศาสตร์ ช้ันปี ๓ คณะครุศาสตร์   ๔,๐๐๐ 

๒๕ การศึกษาสารต้านอนุมลูอิสระจากหญ้าด้วยเทคนิค 
DPPH 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
๑. ปรับลดตัวอยา่งให้เหลือ ๓ – ๕ ตัวอย่าง 
๒. ปรับชื่อเป็น การศึกษาสารต้านอนุมูลอิสระจาก   
พืชสมุนไพรด้วยเทคนิค DPPH 

๑. นายบํารุง  รินทา 
๒. น.ส.สุมติรา  เจียมไพเราะ 
๓. น.ส.อัจฉราพรรณ  วรรณภูม ิ

อาจารย์ที่ปรึกษา 
หัวหน้าโครงการวิจัย ผู้
ร่วมวิจัย 

วิทยาศาสตร์ชั้นปี ๓ คณะครุศาสตร์   ๓,๕๐๐ 

 
/การประดิษฐ์... 

 

 



 -๖- 

ลําดับที ่ ช่ือโครงการวิจัย/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ถ้ามี) ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัย ตําแหน่ง สาขาวิชา คณะ 
งบประมาณ             

ที่ได้รับจดัสรร    
(บาท) 

๒๖ การประดิษฐ์มอดลูเทอรโ์มอิเล็กทริกจาก               
N-Type:ZnO และ P-Type:Ti 2O   

๑. ผศ.ทศวรรษ  สีตะวัน 
๒. นายภานุวัฒน์  ยศไชยวิบูลย ์

อาจารย์ที่ปรึกษา 
หัวหน้าโครงการวิจัย 

วิทยาศาสตร ์ช้ันปี ๓ คณะครุศาสตร์   ๔,๐๐๐ 

๒๗ การวิเคราะห์หาปริมาณกรกซอร์บกิและเบนโซอิก  
โดยใช้การประยุกต์วิธเีดรเิวทีฟซีโร-ครอสซิง  
สเปกโทรโฟโตเมทรีในสุราแช่  

๑. ผศ.ยุพิน  สมคําพี ่
๒. นายพรชัย  พรหมพินิจ 

อาจารย์ที่ปรึกษา 
หัวหน้าโครงการวิจัย 

วิทยาศาสตร ์              
ช้ันปี ๓ 

คณะครุศาสตร์   ๔,๐๐๐ 

๒๘ การศึกษาสารต้านอนุมลูอิสระจากพืชสกุลติ้วด้วย
เทคนิค DPPH  
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
๑. เพิ่มการตรวจสอบสารออกฤทธ์ิในสารสกดัหยาบ 

๑. นายบํารุง  รินทา                    
๒. น.ส.วรางคณา  จันจําปา 

อาจารย์ที่ปรึกษา 
หัวหน้าโครงการวิจัย 

วิทยาศาสตร ์              
ช้ันปี ๓ 

คณะครุศาสตร์   ๓,๕๐๐ 

๒๙ ความหลากหลายของกล้วยไม้ปา่ในตลาดพื้นเมือง
และตลาดอินโดจีน  จังหวัดนครพนม               
และจังหวัดมุกดาหาร 
 

๑. น.ส.จริาภรณ์  สุมังคะ                    
๒. น.ส.นภิาพร  ชลารินทร์              
๓. น.ส.ปฐมพร  ทวีคูณ 

อาจารย์ที่ปรึกษา 
หัวหน้าโครงการวิจัย 
ผู้ร่วมวิจยั 

วิทยาศาสตร ์              
ช้ันปี ๓ 

คณะครุศาสตร์   ๓,๐๐๐ 

๓๐ การศึกษาสารต้านอนุมลูอิสระจากเห็ดท้องถิ่นบริโภค              
ได้ด้วยเทคนิค DPPH  
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
๑. เพิ่มการตรวจสอบสารออกฤทธ์ิในสารสกดัหยาบ 

๑. นายบํารุง  รินทา                  
๒. น.ส.อภิญญา  พรหมหากลุ                 
๓. น.ส.ศริิวิมล  แสนสภุา    
๔. น.ส.วันเพ็ญ  ปัญญาวงค์                                    

อาจารย์ที่ปรึกษา 
หัวหน้าโครงการวิจัย 
ผู้ร่วมวิจยั 
ผู้ร่วมวิจยั 

วิทยาศาสตร ์              
ช้ันปี ๓ 

คณะครุศาสตร์   ๓,๕๐๐ 

๓๑ การประยุกต์ใช้อุปกรณเ์ทอร์มออิเล็กทริกสําหรับวิทย ุ
 

๑. ผศ.ทศวรรษ  สีตะวัน                   
๒. น.ส.ทิพย์ประภา  ชัยสิทธ์ิ               

อาจารย์ที่ปรึกษา 
หัวหน้าโครงการวิจัย 

วิทยาศาสตร ์              
ช้ันปี ๓ 

คณะครุศาสตร์   ๔,๐๐๐ 

๓๒ การคํานวณโครงสร้างอิเล็กทรอนกิส์ของ Zn1-xALxO      
ด้วยโปรมแกรม Material Studio  

๑. ผศ.ทศวรรษ  สีตะวัน                   
๒. นายอภสิิทธ์ิ  ฤทธิธาดา               

อาจารย์ที่ปรึกษา 
หัวหน้าโครงการวิจัย 

วิทยาศาสตร ์              
ช้ันปี ๓ 

คณะครุศาสตร์   ๔,๐๐๐ 

/ศึกษา... 
 
 
 



 -๗- 

ลําดับที ่ ช่ือโครงการวิจัย/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ถ้ามี) ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัย ตําแหน่ง สาขาวิชา คณะ 
งบประมาณ             

ที่ไดร้ับจดัสรร    
(บาท) 

๓๓ ศึกษาผลกระทบของความดันต่อสมบัติ             
เทอร์มออิเล็กทริกของก้อนอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์  

๑. ผศ.ทศวรรษ  สีตะวัน                   
๒. น.ส.วไิลพร  ผงจําปา               

อาจารย์ที่ปรึกษา 
หัวหน้าโครงการวิจัย 

วิทยาศาสตร ์              
ช้ันปี ๓ 

คณะครุศาสตร์   ๔,๐๐๐ 

๓๔ การศึกษาคุณภาพน้ําทางกายภาพในบ่อเลี้ยงปลา          
ด้วยไฟฟ้าแสงอาทิตย์  

๑. นายสรุศักดิ์  แสนทวีสุข                   
๒. น.ส.จรุีภรณ์  คําโสภา 
๓. น.ส.รัตนา  บุพศิร ิ
๔. น.ส.รัตนภรณ์  ฝูงที       

อาจารย์ที่ปรึกษา 
หัวหน้าโครงการวิจัย    
ผู้ร่วมวิจยั 
ผู้ร่วมวิจยั 

วิทยาศาสตร ์              
ช้ันปี ๓ 

คณะครุศาสตร์   ๒,๕๐๐ 

๓๕ การคํานวณหาสมบัติทางความร้อนของสารประกอบ              
Zn1-xALxO ด้วยวิธีพลศาสตร์โมเลกุล   

๑. ผศ.ทศวรรษ  สีตะวัน                   
๒. น.ส.จรัญญา  ไชยพันธ ์

อาจารย์ที่ปรึกษา 
หัวหน้าโครงการวิจัย    

วิทยาศาสตร ์              
ช้ันปี ๓ 

คณะครุศาสตร์   ๔,๐๐๐ 

๓๖ การศึกษาสารต้านอนุมลูอิสระจากกุหลาบด้วยเทคนิค 
DPPH  
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
๑. เพิ่มการตรวจสอบสารออกฤทธ์ิในสารสกดัหยาบ 
๒. ปรับชื่อเป็นการศึกษาสารต้านอนุมูลอิสระ      
 จากดอกกุหลาบด้วยเทคนิค DPPH  

๑. นายบํารุง  รินทา                   
๒. น.ส.ภวันตรี  คันทะนาต 
๓. น.ส.นฤมล  พานเชียงส ี

อาจารย์ที่ปรึกษา 
หัวหน้าโครงการวิจัย    
ผู้ร่วมวิจยั 

วิทยาศาสตร ์              
ช้ันปี ๓ 

คณะครุศาสตร์   ๓,๕๐๐ 

๓๗ การสังเคราะหส์ารประกอบของ Ca1-x Nax Mno3                

ด้วยวิธีบอลมิว  
๑. ผศ.ทศวรรษ  สีตะวัน                   
๒. น.ส.สุมล  ศรเหลือง 

อาจารย์ที่ปรึกษา 
หัวหน้าโครงการวิจัย     

วิทยาศาสตร ์              
ช้ันปี ๓ 

คณะครุศาสตร์   ๓,๕๐๐ 

๓๘ ผลของปริมาณรากกระพังโหมและระยะเวลา        
ในการหมักแป้งขา้วเหนียว  

๑. น.ส.สิรินทัศน์  เลี่ยมแหลม                   
๒. น.ส.ธนาภา  สุวรรณเพ็ช 
๓. น.ส.ประภัสสร  ทิพหนองแวง 

อาจารย์ที่ปรึกษา 
หัวหน้าโครงการวิจัย    
ผู้ร่วมวิจยั 

วิทยาศาสตร ์              
ช้ันปี ๓ 

คณะครุศาสตร์   ๓,๕๐๐ 

๓๙ การศึกษาระยะเวลากับการแบ่งเซลล์แบบไมโทซสี
ของรากหอม 

๑. รศ.อนันต์  ปานศภุวัชร                   
๒. น.ส.ธารวิมล  คําโพธิ์ชา 
๓. น.ส.จริารตัน์  นะคะจดั 

อาจารย์ที่ปรึกษา 
หัวหน้าโครงการวิจัย    
ผู้ร่วมวิจยั 

วิทยาศาสตร ์              
ช้ันปี ๓ 

คณะครุศาสตร์   ๓,๕๐๐ 

/การออก... 
 
 



 -๘- 

ลําดับที ่ ช่ือโครงการวิจัย/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ถ้ามี) ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัย ตําแหน่ง สาขาวิชา คณะ 
งบประมาณ             

ที่ได้รับจดัสรร    
(บาท) 

๔๐ การออกแบบและสร้างเตาเผาบรรยากาศแบบกล่อง     
สําหรับเผาสารที่อุณหภมูิสูง  

๑. ผศ.ทศวรรษ  สีตะวัน                   
๒. น.ส.บุษบา  ศรีชูยงค ์

อาจารย์ที่ปรึกษา 
หัวหน้าโครงการวิจัย     

วิทยาศาสตร ์              
ช้ันปี ๓ 

คณะครุศาสตร์   ๓,๕๐๐ 

๔๑ การศึกษาสารต้านอนุมลูอิสระจากเหง้าพุทธรักษา
ด้วยเทคนิค DPPH  
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
๑. เพิ่มการตรวจสอบสารออกฤทธ์ิในสารสกดัหยาบ 

๑. นายบํารุง  รินทา                   
๒. น.ส.สาวิตรี  การุญ 
๓. น.ส.เบญจวรรณ  แสนนาวา 

อาจารย์ที่ปรึกษา 
หัวหน้าโครงการวิจัย    
ผู้ร่วมวิจยั 

วิทยาศาสตร ์              
ช้ันปี ๓ 

คณะครุศาสตร์   ๓,๕๐๐ 

๔๒ การวิเคราะห์ค่าความเป็นกรด-เบส  ของผลิตภณัฑ์
หน่อไม้ตม้บรรจุถุงในเขตอําเภอภพูาน          
จังหวัดสกลนคร 
 

๑. ผศ.ยุพิน  สมคําพี่                   
๒. น.ส.ประไพ  ศิราจันทร ์
๓. น.ส.ศศิธร  แฮนเกต ุ

อาจารย์ที่ปรึกษา 
หัวหน้าโครงการวิจัย    
ผู้ร่วมวิจยั 

วิทยาศาสตร ์              
ช้ันปี ๓ 

คณะครุศาสตร์   ๓,๕๐๐ 

๔๓ การศึกษาสารต้านอนุมลูอิสระจากผลกล้วยด้วย
เทคนิค DPPH  
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
๑. ปรับลดตัวอยา่งเหลือ ๓ - ๕ ตวัอย่าง 

๑. นายบํารุง  รินทา                   
๒. น.ส.ธดิารัตน์  สิงห์คาม 
๓. น.ส.ยุภาวดี  ผลให ้

อาจารย์ที่ปรึกษา 
หัวหน้าโครงการวิจัย    
ผู้ร่วมวิจยั 

วิทยาศาสตร ์              
ช้ันปี ๓ 

คณะครุศาสตร์   ๓,๕๐๐ 

๔๔ การศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัตติามกฎจราจรของ
นักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
 

๑.น.ส.ณรีนุช  วรไธสง 
๒.นายกฤษฏา  โพธิ์นาล้อม 
๓. น.ส.รัตตยิา  ดีพรม 

อาจารย์ที่ปรึกษา 
หัวหน้าโครงการวิจัย 
ผู้ร่วมวิจยั 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ  
ช้ันปี ๓ 

วิทยาศาสตร์       
และเทคโนโลยี   

๒,๕๐๐ 

๔๕ ความรู้ของการใช้ฉลากโภชนาการและฉลากอาหาร            
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 

๑.น.ส.จิราภรณ์  จําปาจันทร ์
๒.นายกิตติพงศ์  อูปแก้ว 
๓.นายสุวิทชา  สายธิไชย 
๔.นายธีรสิทธ์ิ  แดงน้อย 

อาจารย์ที่ปรึกษา 
หัวหน้าโครงการวิจัย 
ผู้ร่วมวิจยั 
ผู้ร่วมวิจยั 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ  
ช้ันปี ๓ 

วิทยาศาสตร์       
และเทคโนโลยี   

๒,๕๐๐ 

 
/ภาวะเสี่ยง... 

 
 



 -๙- 

ลําดับที ่ ช่ือโครงการวิจัย/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ถ้ามี) ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัย ตําแหน่ง สาขาวิชา คณะ 
งบประมาณ             

ที่ไดร้ับจดัสรร    
(บาท) 

๔๖ ภาวะเสี่ยงของการเกิดโรคไม่ตดิตอ่เรื้อรัง           
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

๑.น.ส.นาํพร  อินสิน 
๒.น.ส.อภิญญา  อุ่นบุญเรือง 
๓.น.ส.ปานจุรี  ศรโียหะ 
๔.น.ส.จริยา  บญุพบ  

อาจารย์ที่ปรึกษา 
หัวหน้าโครงการวิจัย 
ผู้ร่วมวิจยั 
ผู้ร่วมวิจยั 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ  
ช้ันปี ๓ 

วิทยาศาสตร์       
และเทคโนโลยี   

๒,๕๐๐ 

๔๗ คุณภาพน้ําดื่มและน้ําแข็งในมหาวทิยาลัย           
ราชภัฎสกลนคร 
 

๑.น.ส.จิราภรณ์  จําปาจันทร ์
๒.น.ส.เบญจวรรณ  ไชยเรศ 
๓.น.ส.ปิยรตัน์  ผาใต ้
๓.น.ส.พรสดุา  คงจิตรคา้ 

อาจารย์ที่ปรึกษา 
หัวหน้าโครงการวิจัย 
ผู้ร่วมวิจยั 
ผู้ร่วมวิจยั 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ  
ช้ันปี ๓ 

วิทยาศาสตร์       
และเทคโนโลยี   

๓,๕๐๐ 

๔๘ การศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจในการใช้   
ห้องสุขา   ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
๑. ไมค่วรแปรผลเป็นเรื่องถ่ายเอกสาร 

๑.น.ส.เกษวดี  ชมชายผล 
๒.น.ส.คุณากร  ก้านมะล ิ
๓.น.ส.ไอลดา   วงค์ยา 

อาจารย์ที่ปรึกษา 
หัวหน้าโครงการวิจัย 
ผู้ร่วมวิจยั 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ  
ช้ันปี ๓ 

วิทยาศาสตร์       
และเทคโนโลยี   

๒,๕๐๐ 

๔๙ ทัศนคติเกี่ยวกับเรื่องเพศของนักศึกษามหาวิทยาลยั        
ราชภัฏสกลนคร  
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
๑. ช่ือเรื่องควรเป็น ความรู้เรื่องเพศหรือทัศนคติ
เกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศของนักศึกษามหาวิทยาลยั
ราชภัฏสกลนคร 

๑.ผศ.กาญจนา  วงษ์สวัสดิ ์
๒.น.ส.สรวงสุดา  จําปาราช 
๓.น.ส.นติยา  พิมพการ 
๓.น.ส.สุวัลลี  หลาบโพธิ ์

อาจารย์ที่ปรึกษา 
หัวหน้าโครงการวิจัย 
ผู้ร่วมวิจยั 
ผู้ร่วมวิจยั 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ  
ช้ันปี ๓ 

วิทยาศาสตร์       
และเทคโนโลยี   

๒,๕๐๐ 

๕๐ ประสิทธิภาพของการใช้ชุดกิจกรรมกินสุก แซบหลาย     
ต้านภัยมะเร็งตับสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลยั     
ราชภัฏสกลนคร 

๑.ผศ.กาญจนา  วงษ์สวัสดิ ์
๒.น.ส.ขวัญหทัย  ทองดีนอก 
๓.น.ส.กฤษณา  จักรเสน 
๔.น.ส.นพมาศ  อธิสุมงคล 

อาจารย์ที่ปรึกษา 
หัวหน้าโครงการวิจัย 
ผู้ร่วมวิจยั 
ผู้ร่วมวิจยั 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ  
ช้ันปี ๓ 

วิทยาศาสตร์       
และเทคโนโลยี   

๓,๐๐๐ 

 
/การรบัรู้... 



 -๑๐- 

ลําดับที ่ ช่ือโครงการวิจัย/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ถ้ามี) ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัย ตําแหน่ง สาขาวิชา คณะ 
งบประมาณ             

ที่ได้รับจดัสรร    
(บาท) 

๕๑ การรับรูค้วามสามารถของตนเองและพฤติกรรม    
การป้องกันภาวะอ้วนของนักศึกษามหาวิทยาลยั         
ราชภัฏสกลนคร 
 

๑.น.ส.ศศิวรรณ  ทัศนเอี่ยม 
๒.น.ส.นันทวดี  รัตนกร 
๓.น.ส.รัตถยา  สาหสั 
๔.น.ส.กลัยาพร  สิงห์สดุ ี

อาจารย์ที่ปรึกษา 
หัวหน้าโครงการวิจัย 
ผู้ร่วมวิจยั 
ผู้ร่วมวิจยั 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ  
ช้ันปี ๓ 

วิทยาศาสตร์       
และเทคโนโลยี   

๒,๕๐๐ 

๕๒ ความสุขและคณุภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลยั       
ราชภัฏสกลนคร 

๑.น.ส.นาํพร  อินสิน 
๒.น.ส.ภาวณิี  อินนะระ 
๓.น.ส.ธดิารตัน์  แสนปุชุม 
๔.น.ส.มลรุีย์  ทะชัยวงศ์  

อาจารย์ที่ปรึกษา 
หัวหน้าโครงการวิจัย 
ผู้ร่วมวิจยั 
ผู้ร่วมวิจยั 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ  
ช้ันปี ๓ 

วิทยาศาสตร์     
และเทคโนโลยี   

๒,๕๐๐ 

๕๓ พฤติกรรมการตรวจเตา้นมด้วยตนเอง              
ของนักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

๑.น.ส.ศศิวรรณ  ทัศนเอี่ยม 
๒.น.ส.นันธวรรณ  ลาดประมา 
๓.น.ส.ศิริพร  ไพคาํนาม 
๔.น.ส.พริ้งพักตร์  ไชยจันทร ์

อาจารย์ที่ปรึกษา 
หัวหน้าโครงการวิจัย 
ผู้ร่วมวิจยั 
ผู้ร่วมวิจยั 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ  
ช้ันปี ๓ 

วิทยาศาสตร์      
และเทคโนโลยี   

๒,๕๐๐ 

๕๔ ความรู้ทัศนคตเิกี่ยวกับการคุมกําเนิดของนักศึกษา          
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

๑.ผศ.กาญจนา  วงษ์สวัสดิ ์
๒.น.ส.นฤมล  ศรสีมุทร ์
๓.น.ส.อินทร์ธิรา  นีอํามาตย ์
๔.น.ส.สิริพร  ศิริวานก 

อาจารย์ที่ปรึกษา 
หัวหน้าโครงการวิจัย 
ผู้ร่วมวิจยั 
ผู้ร่วมวิจยั 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ  
ช้ันปี ๓ 

วิทยาศาสตร์      
และเทคโนโลยี   

๒,๕๐๐ 

๕๕ ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบตัิตนตามหลักสุขาภิบาล
อาหารของผู้ประกอบอาหารในมหาวิทยาลัยสกลนคร 
 

๑.น.ส.จิราภรณ์  จําปาจันทร ์
๒.น.ส.วรัญญา  รักษาแก้ว 
๓.นายธนากร  แสนลัง 
๔.นายวาริษ  ปัตโชติชัย 

อาจารย์ที่ปรึกษา 
หัวหน้าโครงการวิจัย 
ผู้ร่วมวิจยั 
ผู้ร่วมวิจยั 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ  
ช้ันปี ๓ 

วิทยาศาสตร์      
และเทคโนโลยี   

๒,๕๐๐ 

๕๖ พฤติกรรมการป้องกันสารเสพติดของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 
 

๑.น.ส.ณรีนุช  วรไธสง 
๒.น.ส.ธดิาภรณ์  ฮาดทักวงค ์
๓.น.ส.สุจติรา  สุวรรณมาโจ 
๔.น.ส.พัชรินทร์  ใจทัด 

อาจารย์ที่ปรึกษา 
หัวหน้าโครงการวิจัย 
ผู้ร่วมวิจยั 
ผู้ร่วมวิจยั 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ  
ช้ันปี ๓ 

วิทยาศาสตร์     
และเทคโนโลยี   

๒,๕๐๐ 

/การศึกษา... 



 -๑๑- 

 

ลําดับที ่ ช่ือโครงการวิจัย/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ถ้ามี) ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัย ตําแหน่ง สาขาวิชา คณะ 
งบประมาณ             

ที่ไดร้ับจดัสรร    
(บาท) 

๕๗ การศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัตตินตามสุขบญัญตัิ
แห่งชาติของนักศึกษามหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร 
 

๑.น.ส.เกษวดี  ชมชายผล 
๒.น.ส.พัชราภา  ดีโย 
๓.น.ส.กนกวรรณ  ไชยคณุ 
๔.น.ส.โยธกา  แดนนาม 

อาจารย์ที่ปรึกษา 
หัวหน้าโครงการวิจัย 
ผู้ร่วมวิจยั 
ผู้ร่วมวิจยั 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ  
ช้ันปี ๓ 

วิทยาศาสตร์      
และเทคโนโลยี   

๒,๕๐๐ 

๕๘ ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพจติของบุคลากรมหาวิทยาลยั
ราชภัฏสกลนคร  

๑.น.ส.ณรีนุช  วรไธสง 
๒.น.ส.นภิาพรรณ  โถปาคํา 
๓.น.ส.จิรพร  ทิพย์สิงห ์
๔.น.ส.ระวิวรรณ  ลีพรม 

อาจารย์ที่ปรึกษา 
หัวหน้าโครงการวิจัย 
ผู้ร่วมวิจยั 
ผู้ร่วมวิจยั 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ  
ช้ันปี ๓ 

วิทยาศาสตร์      
และเทคโนโลยี   

๒,๕๐๐ 

๕๙ พฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากการทํางาน     
ถ่ายเอกสารของพนักงานถ่ายเอกสารในมหาวิทยาลัย   
ราชภัฏสกลนคร 
 

๑.น.ส.เกษวดี  ชมชายผล 
๒.น.ส.ฐศิิรักน์  บุญโสภา 
๓.น.ส.จิรารัตน์  ทิพย์สุวรรณ ์
๔.น.ส.ปาหนัน  วระคันทักษ์ 

อาจารย์ที่ปรึกษา 
หัวหน้าโครงการวิจัย 
ผู้ร่วมวิจยั 
ผู้ร่วมวิจยั 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ  
ช้ันปี ๓ 

วิทยาศาสตร์      
และเทคโนโลยี   

๒,๕๐๐ 

๖๐ ภาวะสุขภาพและความต้องการด้านบริการสุขภาพ
ของลูกจ้างช่ัวคราว มหาวิทยาลันราชภัฏสกลนคร 
 

๑.น.ส.นาํพร  อินสิน 
๒.น.ส.วรรณทิณี  แสนแพน 
๓.น.ส.ณัฐชนา  ไตรยราช 
๔.น.ส.ทฆิัมพร  วงศ์เตชะ 

อาจารย์ที่ปรึกษา 
หัวหน้าโครงการวิจัย 
ผู้ร่วมวิจยั 
ผู้ร่วมวิจยั 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ  
ช้ันปี ๓ 

วิทยาศาสตร์      
และเทคโนโลยี   

๒,๕๐๐ 

๖๑ พฤติกรรมเสี่ยงสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลยั   
ราชภัฏสกลนคร  

๑ น.ส.ศศิวรรณ   ทัศนเอี่ยม 
๒.น.ส.สุดาภรณ์  เชียงท ี
๓.น.ส.ศิรณิี  คําไพ 
๔.น.ส.ศิรินันท์  คําไพ   

อาจารย์ที่ปรึกษา 
หัวหน้าโครงการวิจัย 
ผู้ร่วมวิจยั 
ผู้ร่วมวิจยั 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ  
ช้ันปี ๓ 

วิทยาศาสตร์        
และเทคโนโลยี   

๒,๕๐๐ 

 
/พฤติกรรม... 

 
 



 -๑๒- 

ลําดับที ่ ช่ือโครงการวิจัย/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ถ้ามี) ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัย ตําแหน่ง สาขาวิชา คณะ 
งบประมาณ             

ที่ได้รับจดัสรร    
(บาท) 

๖๒ พฤติกรรมการใช้ยาเมื่อเจ็บป่วยของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร  

๑.น.ส.นาํพร  อินสิน 
๒.น.ส.ยุวธิดา  จันทรังษ ี
๓.น.ส.จริยา  นามเกต ุ
๔.น.ส.ศศิธร  สินเพ็ง 

อาจารย์ที่ปรึกษา 
หัวหน้าโครงการวิจัย 
ผู้ร่วมวิจยั 
ผู้ร่วมวิจยั 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ  
ช้ันปี ๓ 

วิทยาศาสตร์      
และเทคโนโลยี   

๒,๕๐๐ 

๖๓ พฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร  

๑.น.ส.เกษวดี  ชมชายผล 
๒.น.ส.พรพรรณ  คําชนะ 
๓.น.ส.วไิลภรณ์  ศรีฤทธ์ิ 
๔.น.ส.ยุภาวดี  หงส์บุดด ี

อาจารย์ที่ปรึกษา 
หัวหน้าโครงการวิจัย 
ผู้ร่วมวิจยั 
ผู้ร่วมวิจยั 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ  
ช้ันปี ๓ 

วิทยาศาสตร์      
และเทคโนโลยี   

๒,๕๐๐ 

๖๔ ผลยับยั้งของสารสกดัขี้เหล็กเทศ พลู และกระเทียม 
ต่อเชื้อราก่อโรคผิวหนังบางชนิด  

๑.นายอรณุ  วงศ์จิรัฐิต ิ
๒.น.ส.ดวงใจ  พุทธชาลี 
๓.น.ส.ศิริพรรณ  ประกิ่ง 

อาจารย์ที่ปรึกษา 
หัวหน้าโครงการวิจัย 
ผู้ร่วมวิจยั 

ชีววิทยา           
และวิทยาศาสตร์ฯ      
ช้ันปีท่ี ๓ 

วิทยาศาสตร์      
และเทคโนโลยี   

๔,๐๐๐ 

๖๕ การคัดเลือกพืชผลทางการเกษตรที่เหมาะสมเพื่อผลติ
เป็นอาหารเลี้ยงเช้ือยสีต์  

๑.นายอรณุ  วงศ์จิรัฐิต ิ
๒.น.ส.กลัยาณี  เมืองโคตร 
๓.น.ส.วมิลรัตน์  กิกาล ี

อาจารย์ที่ปรึกษา 
หัวหน้าโครงการวิจัย 
ผู้ร่วมวิจยั 

ชีววิทยา            
และวิทยาศาสตร์ฯ      
ช้ันปีท่ี ๓ 

วิทยาศาสตร์      
และเทคโนโลยี   

๔,๐๐๐ 

๖๖ ศึกษาการปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ในน้ําดื่มจาก
ตู้หยอดเหรียญในชุมชนธาตุนาเวง อําเภอเมือง 
จังหวัดสกลนคร 
 

๑.น.ส.แก้วกลัยา  โสตถสิวัสดิ ์
๒.น.ส.มุทิตา  แสนอุบล 
๓.น.ส.จุฑามาศ  สุวรรณชัยรบ 

อาจารย์ที่ปรึกษา 
หัวหน้าโครงการวิจัย 
ผู้ร่วมวิจยั 

ชีววิทยา             
และวิทยาศาสตร์ฯ      
ช้ันปีท่ี ๓ 

วิทยาศาสตร์      
และเทคโนโลยี   

๓,๕๐๐ 

๖๗ การเปรยีบเทียบสูตรอาหารและชิน้ส่วนท่ีเหมาะสม
ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของยางนา  

๑.รศ.อนันต์  ปานศุภวัชร 
๒.น.ส.ปิยะดา  ก้วนหางฮอง 
๓.น.ส.รัชดาวรรณ  ไพศาล 

อาจารย์ที่ปรึกษา 
หัวหน้าโครงการวิจัย 
ผู้ร่วมวิจยั 

ชีววิทยา            
และวิทยาศาสตร์ฯ      
ช้ันปีท่ี ๓ 

วิทยาศาสตร์      
และเทคโนโลยี   

๓,๕๐๐ 

๖๘ การสํารวจสาหร่ายสีเขียวแกมน้ําเงินในบ่อบําบัดน้ํา
เสียเทศบาลเมืองจังหวัดสกลนคร  

๑.นางนพรัตน์  สิทธิวงศ ์
๒.น.ส.แสนดี  ภูวเิศษ 
๓.น.ส.ประกายวรรณ  แทนทะน ี

อาจารย์ที่ปรึกษา 
หัวหน้าโครงการวิจัย 
ผู้ร่วมวิจยั 

ชีววิทยา               
และวิทยาศาสตร์ฯ      
ช้ันปีท่ี ๓ 

วิทยาศาสตร์     
และเทคโนโลยี   

๓,๐๐๐ 

/การสกัด.... 



 -๑๓- 

ลําดับที ่ ช่ือโครงการวิจัย/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ถ้ามี) ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัย ตําแหน่ง สาขาวิชา คณะ 
งบประมาณ             

ที่ได้รับจดัสรร    
(บาท) 

๖๙ การสกัดคลอโรฟิลล์และแคโรทีนอยด์               
จากสาหร่ายเตา(Spirogyra sp.)ที่พบ                 
ในจังหวัดสกลนคร นครพนมและมุกดาหาร  

๑.นางนพรัตน์  สิทธิวงศ ์
๒.น.ส.ปวีณส์ุดา  คนไว 
๓.น.ส.สุริฉาย  วงสุข ี

อาจารย์ที่ปรึกษา 
หัวหน้าโครงการวิจัย 
ผู้ร่วมวิจยั 

ชีววิทยา              
และวิทยาศาสตร์ฯ      
ช้ันปีท่ี ๓ 

วิทยาศาสตร์      
และเทคโนโลยี   

๓,๕๐๐ 

๗๐ ผลของสภาวะการเก็บรักษาสารสกัดเม่าหลวงต่อ   
การยับยั้งการเจรญิของ Escherichia coli และ 
Bacillus cereus 
 

๑.น.ส.แก้วกลัยา  โสตถสิวัสดิ ์
๒.น.ส.พมิพา  แสบงบาล 
๓.น.ส.พิชญาภา  ดอกส ี

อาจารย์ที่ปรึกษา 
หัวหน้าโครงการวิจัย 
ผู้ร่วมวิจยั 

ชีววิทยา                   
และวิทยาศาสตร์ฯ 
ช้ันปีท่ี ๓ 

วิทยาศาสตร์      
และเทคโนโลยี   

๔,๐๐๐ 

๗๑ ผลยับยั้งของแบคทีเรียที่แยกจากน้ําหมักชีวภาพต่อ 
Pyricularia grisea  

๑.นายอรณุ  วงศ์จิรัฐิต ิ
๒.น.ส.ณัฐชฎา  พิมพ์พันธุ ์
๓.นายอดิพงษ์  วงศ์กระต่าย 

อาจารย์ที่ปรึกษา 
หัวหน้าโครงการวิจัย 
ผู้ร่วมวิจยั 

ชีววิทยา                   
และวิทยาศาสตร์ฯ 
ช้ันปีท่ี ๓ 

วิทยาศาสตร์      
และเทคโนโลยี   

๔,๐๐๐ 

๗๒ การศึกษาการทําโยเกิรต์สมุนไพรและผลไม้จาก
มะละกอ  และฟักทอง  

๑.น.ส.จิราภรณ์  สุมังคะ 
๒.น.ส.มณัชยา  ชินจักร 
๓.น.ส.ปิยาพัชร  ชินจักร 

อาจารย์ที่ปรึกษา 
หัวหน้าโครงการวิจัย 
ผู้ร่วมวิจยั 

ชีววิทยา                   
และวิทยาศาสตร์ฯ 
ช้ันปีท่ี ๓ 

วิทยาศาสตร์      
และเทคโนโลยี   

๓,๕๐๐ 

๗๓ วิธีการที่เหมาะสมในการลดปริมาณเชื้อจุลินทรยี์ที่
ปนเปื้อนในปูเค็ม  

๑.นางสุวภา  ยศตะโคตร 
๒.น.ส.อรุณรัตน์  ราชโยธา 
๓.น.ส.อภิญญา  รูปเหมาะ 

อาจารย์ที่ปรึกษา 
หัวหน้าโครงการวิจัย 
ผู้ร่วมวิจยั 

ชีววิทยา                   
และวิทยาศาสตร์ฯ 
ช้ันปีท่ี ๓ 

วิทยาศาสตร์      
และเทคโนโลยี   

๔,๐๐๐ 

๗๔ คุณภาพทางจลุชีววิทยาของเนื้อแดดเดยีวไทยเฟรนซ์      
โพนยางคํา  

๑.นางสุวภา  ยศตะโคตร 
๒.น.ส.สุคนธ์ทิพย์  บุญรอด 
๓.น.ส.พวันนา  อุ่นหล้า 

อาจารย์ที่ปรึกษา 
หัวหน้าโครงการวิจัย 
ผู้ร่วมวิจยั 

ชีววิทยา                   
และวิทยาศาสตร์ฯ 
ช้ันปีท่ี ๓ 

วิทยาศาสตร์      
และเทคโนโลยี   

๔,๐๐๐ 

๗๕ ผลของสภาวะการเก็บรักษาสารสกัดเม่าหลวงต่อการ
ยับยั้งการเจริญของ Staphylococcus aureus     
และ Salmonella sp.  

๑.น.ส.แก้วกลัยา  โสตถสฺวัสดิ ์
๒.น.ส.พรีะพร  บรรเทา 
๓.น.ส.วัชราภรณ์  อินอุเทน 

อาจารย์ที่ปรึกษา 
หัวหน้าโครงการวิจัย 
ผู้ร่วมวิจยั 

ชีววิทยา                   
และวิทยาศาสตร์ฯ 
ช้ันปีท่ี ๓ 

วิทยาศาสตร์      
และเทคโนโลยี   

๔,๐๐๐ 

 
 

/การศึกษา.. 



 -๑๔- 

ลําดับที ่ ช่ือโครงการวิจัย/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ถ้ามี) ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัย ตําแหน่ง สาขาวิชา คณะ 
งบประมาณ             

ที่ได้รับจดัสรร    
(บาท) 

๗๖ การศึกษาชนิดของปลาน้ําจดืในเขือ่นลําปาว    
จังหวัดกาฬสินธุ ์
 

๑.ผศ.เพิ่มศักดิ์  ยมีิน 
๒.น.ส.ศิริยุพา  ยุบลศิร ิ
๓.น.ส.สุมาลี  มะยุรรักษ ์

อาจารย์ที่ปรึกษา 
หัวหน้าโครงการวิจัย 
ผู้ร่วมวิจยั 

ชีววิทยา                   
และวิทยาศาสตร์ฯ 
ช้ันปีท่ี ๓ 

วิทยาศาสตร์      
และเทคโนโลยี   

๓,๐๐๐ 

๗๗ การแปรรปูผลิตภณัฑ์จากสาหร่ายเตา        
(Spirogyra sp.) เพื่อใช้เป็นอาหาร  

๑.นางนพรัตน์  สิทธิวงศ ์
๒.น.ส.ฤทัยรัตน์  อุ่นเทียมโสม 
๓.น.ส.สกาวรตัน์  ติยบุตร 

อาจารย์ที่ปรึกษา 
หัวหน้าโครงการวิจัย 
ผู้ร่วมวิจยั 

ชีววิทยา                   
และวิทยาศาสตร์ฯ 
ช้ันปีท่ี ๓ 

วิทยาศาสตร์      
และเทคโนโลยี   

๓,๕๐๐ 

๗๘ การตรวจสอบคณุภาพทางจุลชีววิทยา              
ของน้ําหมากเม่า 
 

๑.นางสุวภา  ยศตะโคตร 
๒.น.ส.นติยา  พวงพั้ว 
๓.น.ส.ณัชชานันท์  แสงพรมชาล ี

อาจารย์ที่ปรึกษา 
หัวหน้าโครงการวิจัย 
ผู้ร่วมวิจยั 

ชีววิทยา                   
และวิทยาศาสตร์ฯ 
ช้ันปีท่ี ๓ 

วิทยาศาสตร์      
และเทคโนโลยี   

๔,๐๐๐ 

๗๙ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไม้กฤษณา  ๑.รศ.อนันต์  ปานศุภวัชร 
๒.นายเฉลิมชัย  เพชรโคตร 
๓.น.ส.ชลธิชา  อุปติ 

อาจารย์ที่ปรึกษา 
หัวหน้าโครงการวิจัย 
ผู้ร่วมวิจยั 

ชีววิทยา                   
และวิทยาศาสตร์ฯ 
ช้ันปีท่ี ๓ 

วิทยาศาสตร์      
และเทคโนโลยี   

๓,๕๐๐ 

๘๐ การเปรยีบเทียบสูตรอาหารที่เหมาะสม                
ในการเพาะเมลด็กล้วยไม้ป่าในสภาพปลอดเชื้อ   

๑.น.ส.จิราภรณ์  สุมังคะ 
๒.น.ส.เนตรนภา  ทองลอง 
๓.น.ส.สุมาลิน  อุ่มวิเศษ 

อาจารย์ที่ปรึกษา 
หัวหน้าโครงการวิจัย 
ผู้ร่วมวิจยั 

ชีววิทยา                   
และวิทยาศาสตร์ฯ 
ช้ันปีท่ี ๓ 

วิทยาศาสตร์      
และเทคโนโลยี   

๓,๕๐๐ 

๘๑ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อผักหวานป่าโดยปลายยอด  
และตาข้างในสภาพปลอดเช้ือ  

๑.รศ.อนันต์  ปานศุภวัชร 
๒.น.ส.วาสิฎฐี  ชนะดิษฐ ์
๓.น.ส.อภิญญา  อรสินธุ ์

อาจารย์ที่ปรึกษา 
หัวหน้าโครงการวิจัย 
ผู้ร่วมวิจยั 

ชีววิทยา                   
และวิทยาศาสตร์ฯ 
ช้ันปีท่ี ๓ 

วิทยาศาสตร์      
และเทคโนโลยี   

๓,๕๐๐ 

๘๒ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้พันธุ์ช้างกระ  
 

๑.รศ.อนันต์  ปานศุภวัชร 
๒.นายวรวุฒิ  ไชยวงศ์คต 
๓.นายธีรพงษ์  ชาวหนองแคน 

อาจารย์ที่ปรึกษา 
หัวหน้าโครงการวิจัย 
ผู้ร่วมวิจยั 

ชีววิทยา                   
และวิทยาศาสตร์ฯ 
ช้ันปีท่ี ๓ 

วิทยาศาสตร์      
และเทคโนโลยี   

๓,๕๐๐ 

 
 

/การศึกษา... 
 



 -๑๕- 

ลําดับที ่ ช่ือโครงการวิจัย/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ถ้ามี) ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัย ตําแหน่ง สาขาวิชา คณะ 
งบประมาณ             

ที่ได้รับจดัสรร    
(บาท) 

๘๓ การศึกษาพืชสมุนไพรที่ใช้หัวต้มกนิเป็นยา           
ในจังหวัดสกลนคร 
 

๑.ผศ.วิศัย  พรหมเทพ 
๒.น.ส.นวรัตน์  เมืองเล็น 
๓.น.ส.ขวัญสดุา  มิ่งมิตร 
๔.น.ส.สาวิตรี  สระพิมพ ์

อาจารย์ที่ปรึกษา 
อาจารย์ที่ปรึกษา(ร่วม) 
หัวหน้าโครงการวิจัย 
ผู้ร่วมวิจยั 

ชีววิทยาและ
วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม        
ช้ันปีท่ี ๓ 

วิทยาศาสตร์      
และเทคโนโลยี   

๓,๐๐๐ 

๘๔ การสํารวจความหลากชนิดของโปโตซัวในแหล่งน้ําตก      
คําหอม จังหวัดสกลนคร  

๑.น.ส.นวรัตน์  เมืองเล็น 
๒.น.ส.นติยา  ประทะมาตย ์
๓.น.ส.นิษฐา  ดอกส ี

อาจารย์ที่ปรึกษา 
หัวหน้าโครงการวิจัย 
ผู้ร่วมวิจยั 

ชีววิทยาและ
วิทยาศาสตร์ฯ      
ช้ันปีท่ี ๓ 

วิทยาศาสตร์      
และเทคโนโลยี   

๓,๐๐๐ 

๘๕ การเตรียมสารเซรามิกจากหินลูกรงัผสมซิงค์ออกไซด์
เพื่อทําวัสดุเทอรม์ิสเตอร์  

๑.นายสําเร็จ  คันธ ี
๒.น.ส.วราพร  จําปา 
๓.น.ส.นุชนาฏ  เยี่ยมพลัง 

อาจารย์ที่ปรึกษา 
หัวหน้าโครงการวิจัย 
ผู้ร่วมวิจยั 

ฟิสิกส์  ช้ันปีท่ี ๓ วิทยาศาสตร์      
และเทคโนโลยี   

๓,๐๐๐ 

๘๖ การวิเคราะห์มอดูลเทอร์มออิเล็กทริกของ            

P-Ca 3 Co 4 Bio 9  และ N-CaMnBIO 3              
ด้วยวิธีไฟไนต์เอลเิมนต ์
 

๑.ผศ.ทศวรรษ  สตีะวัน 
๒.นายอาธรณ์  วรอัด 
๓.นายสุเมธ  เช่ียวชาญ 

อาจารย์ที่ปรึกษา 
อาจารย์ที่ปรึกษา(ร่วม) 
หัวหน้าโครงการวิจัย 

ฟิสิกส์  ช้ันปีท่ี ๓ วิทยาศาสตร์      
และเทคโนโลยี   

๔,๐๐๐ 

๘๗ การศึกษาสมบัติเทอรม์ออิเล็กทรกิของ                

Ca 3 Co 4 O 9 -Bi 
 

๑.ผศ.ทศวรรษ  สตีะวัน 
๒.นายหรรษกร  วรรธนสาร 
๓.นายกิตติพันธ์  ท้าวดี 

อาจารย์ที่ปรึกษา 
อาจารย์ที่ปรึกษา(ร่วม) 
หัวหน้าโครงการวิจัย 

ฟิสิกส์  ช้ันปีท่ี ๓ วิทยาศาสตร์      
และเทคโนโลยี   

๔,๐๐๐ 

๘๘ การสังเคราะหส์ารประกอบ Ca 3 Co x4 Ag x  O 9  
ด้วยวิธีปฏิกิริยาสถานะของแข็ง   

๑.ผศ.ทศวรรษ  สตีะวัน 
๒.นายทินกรณ์  พิมพ์คํา 

อาจารย์ที่ปรึกษา 
หัวหน้าโครงการวิจัย 
 

ฟิสิกส์  ช้ันปีท่ี ๓ วิทยาศาสตร์      
และเทคโนโลยี   

๔,๐๐๐ 

๘๙ การศึกษาสมบัติเทอรม์ออิเล็กทรกิของ CaMnO 3 -Bi 
 

๑.ผศ.ทศวรรษ  สตีะวัน 
๒.นายหรรษกร  วรรธนสาร 
๓.นายพรชัย  อินธิราช 

อาจารย์ที่ปรึกษา 
อาจารย์ที่ปรึกษา(ร่วม) 
หัวหน้าโครงการวิจัย 

ฟิสิกส์  ช้ันปีท่ี ๓ วิทยาศาสตร์      
และเทคโนโลยี   

๔,๐๐๐ 

/การประดิษฐ์… 

 



 -๑๖- 

 
ลําดับที ่

ช่ือโครงการวิจัย/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ถ้ามี) ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัย ตําแหน่ง สาขาวิชา คณะ 
งบประมาณ             

ที่ได้รับจดัสรร    
(บาท) 

๙๐ การประดิษฐ์เครื่องกําลังไฟฟ้าและเครื่องทําความเย็น

ตัวแบบโดยใช้มอดลูเทอรโ์มอิเล็กทริก P- Ca 3 Co 4

Bi O 9  และ N- CaMnBiO 3  

๑.ผศ.ทศวรรษ  สตีะวัน 
๒.นายศักดิ์สรุิยา  หรมจันทะ 

อาจารย์ที่ปรึกษา 
หัวหน้าโครงการวิจัย 
 

ฟิสิกส์  ช้ันปีท่ี ๓ วิทยาศาสตร์       
และเทคโนโลยี   

๔,๐๐๐ 

๙๑ กังหันลมขนาดจิ๋วผลติไฟฟ้า   ๑.ผศ.สุวิทย์  จักษุจินดา 
๒.น.ส.ประกายเดือน  วรพันธุ ์
๓.น.ส.กฤติกา  จิตรเหลื่อม 

อาจารย์ที่ปรึกษา 
หัวหน้าโครงการวิจัย 
ผู้ร่วมวิจยั 

ฟิสิกส์  ช้ันปีท่ี ๓ วิทยาศาสตร์      
และเทคโนโลยี   

๓,๐๐๐ 

๙๒ การผลิตน้ําส้มควันไม้จากการเผาถ่านไม้ ๓ ชนิด   
ด้วยถัง ๒๐๐ ลติร  
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
๑. การกําหนด ๔๕ วันอาจจะน้อยเกินไปที่จะทราบ
ได้ว่าเป็นน้ําส้มควันไม้ชนิดใด 

๑.น.ส.เพชรรตัน์  ใจบุญ 
๒.น.ส.รุ่งทิพย์  ก้องเวหา 

อาจารย์ที่ปรึกษา 
หัวหน้าโครงการวิจัย 

ฟิสิกส์  ช้ันปีท่ี ๓ วิทยาศาสตร์      
และเทคโนโลยี   

๓,๕๐๐ 

๙๓ การศึกษาความหนาแน่นและความแข็งของ

สารประกอบ ZnMnO 3   

๑.นายสุวิช ษมาพิสุทธ์ิ 
๒.นายอาธรณ์  วรอัด 
๓.น.ส.ศรัญญา  คลื่นแก้ว 

อาจารย์ที่ปรึกษา 
อาจารย์ที่ปรึกษา(ร่วม) 
หัวหน้าโครงการวิจัย 

ฟิสิกส์  ช้ันปีท่ี ๓ วิทยาศาสตร์     
และเทคโนโลยี   

๓,๐๐๐ 

 
/การผลติ.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -๑๗- 

ลําดับที ่ ช่ือโครงการวิจัย/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ถ้ามี) ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัย ตําแหน่ง สาขาวิชา คณะ 
งบประมาณ             

ที่ได้รับจดัสรร    
(บาท) 

๙๔ การผลิตถ่านอัดแท่งจากฟางข้าว แกลบ และขีเ้ลื่อย 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
๑. ควรมีการทดสอบแท่งถ่านด้านการลุกไหม้, 
ปริมาณควัน, ระยะเวลาการลุกไหม้ 
๒. การใช้น้ําแป้งมันต้องบอกสัดสว่นหรือความเข้มข้น 
๓. จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจะเผาถ่านที่
อุณภูมเิกิน ๗๐๐ .c ขึ้นไป แต่ในการทดลองนี้ใช้
อุณหภูมิ ๓๐๐, ๔๐๐ และ ๕๐๐ .c ไม่แน่ใจว่าจะเผา
ถ่านได้หรือไม ่

๑.น.ส.เพชรรตัน์  ใจบุญ 
๒.น.ส.ภักดี  สคุันธ ์

อาจารย์ที่ปรึกษา 
หัวหน้าโครงการวิจัย 

ฟิสิกส์  ช้ันปีท่ี ๓ วิทยาศาสตร์       
และเทคโนโลยี   

๓,๕๐๐ 

๙๕ การผลิตถ่านกัมมันต์จากไมไ้ผ่ ๓ ชนิด ๑.น.ส.เพชรรตัน์  ใจบุญ 
๒.น.ส.สุนันทา  ขวาวงศา 

อาจารย์ที่ปรึกษา 
หัวหน้าโครงการวิจัย 

ฟิสิกส์  ช้ันปีท่ี ๓ วิทยาศาสตร์       
และเทคโนโลยี   

๓,๐๐๐ 

๙๖ การศึกษาสภาพนําไฟฟ้าและสัมประสิทธ์ิซเีบคของ
สารประกอบ ZnTiO 3   

๑.นายสุวิช ษมาพิสุทธ์ิ 
๒.นายอาธรณ์  วรอัด 
๓.น.ส.วริัชดา  แก้วอัคฮาด 

อาจารย์ที่ปรึกษา 
อาจารย์ที่ปรึกษา(ร่วม) 
หัวหน้าโครงการวิจัย 

ฟิสิกส์  ช้ันปีท่ี ๓ วิทยาศาสตร์       
และเทคโนโลยี   

๓,๐๐๐ 

๙๗ การผลิตก๊าซชีวภาพจากวัชพืช ๓ ชนิด 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
๑. ควรเพิ่มอาจารย์ที่ปรึกษา ๑ ทา่นท่ีเชี่ยวชาญเรื่อง
ก๊าซชีวภาพ 
๒. ควรมีวตัถุประสงค์เพิ่มเติม 
๓. ระยะเวลาในการหมักเหมาะสมหรือไม ่
๔. ควรมีการเปรียบเทียบปริมาณก๊าซท่ีเกิดขึ้น 
๕. การศึกษาปริมาณก๊าซมคีวามนา่สนใจมากกว่า 

๑.น.ส.เพชรรตัน์  ใจบุญ 
๒.น.ส.มุทิตา  คําไพ 

อาจารย์ที่ปรึกษา 
หัวหน้าโครงการวิจัย 

ฟิสิกส์  ช้ันปีท่ี ๓ วิทยาศาสตร์       
และเทคโนโลยี   

๓,๕๐๐ 

 
/การศึกษา... 

 



 -๑๘- 

ลําดับที ่ ช่ือโครงการวิจัย/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ถ้ามี) ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัย ตําแหน่ง สาขาวิชา คณะ 
งบประมาณ             

ที่ได้รับจดัสรร    
(บาท) 

๙๘ การศึกษาความหนาแน่นและความแข็งของ

สารประกอบ  ZnTiO 3  

๑.นายสุวิช ษมาพิสุทธ์ิ 
๒.นายอาธรณ์  วรอัด 
๓.น.ส.ปาริฉัตร  วงษาเนาว ์

อาจารย์ที่ปรึกษา 
อาจารย์ที่ปรึกษา(ร่วม) 
หัวหน้าโครงการวิจัย 

ฟิสิกส์  ช้ันปีท่ี ๓ วิทยาศาสตร์       
และเทคโนโลยี   

๓,๐๐๐ 

๙๙ การสร้างเตาปิ้งย่างจากถังแก๊ส  ๑.ผศ.สุวิทย์  จักษุจินดา 
๒.นางวิชชุดา  ภาโสม 
๓.นายสุธรรม  จันทะผา 

อาจารย์ที่ปรึกษา 
อาจารย์ที่ปรึกษา(ร่วม) 
หัวหน้าโครงการวิจัย 

ฟิสิกส์  ช้ันปีท่ี ๓ วิทยาศาสตร์       
และเทคโนโลยี   

๓,๐๐๐ 

๑๐๐ การทําเซลล์แสงอาทิตย์สยี้อมไวแสงไททาเนียม      
ไดออกไซด ์
 

๑.นายสุรศักดิ์  แสนทวีสุข 
๒.นายวรวิทย์  แสนโสภา 
๓.น.ส.วลิานี  สุทา 

อาจารย์ที่ปรึกษา 
หัวหน้าโครงการวิจัย 
ผู้ร่วมวิจยั 

ฟิสิกส์  ช้ันปีท่ี ๓ วิทยาศาสตร์       
และเทคโนโลยี   

๓,๕๐๐ 

๑๐๑ การศึกษาสภาพนําไฟฟ้าและสัมประสิทธ์ิซเีบค     
ของสารประกอบ ZnMnO 3   

๑.นายสุวิช ษมาพิสุทธ์ิ 
๒.นายอาธรณ์  วรอัด 
๓.น.ส.พัชรกมล  ช่วยรักษา 

อาจารย์ที่ปรึกษา 
อาจารย์ที่ปรึกษา(ร่วม) 
หัวหน้าโครงการวิจัย 

ฟิสิกส์  ช้ันปีท่ี ๓ วิทยาศาสตร์       
และเทคโนโลยี   

๓,๐๐๐ 

๑๐๒ การศึกษาสมบัติเทอรม์ออิเล็กทรกิของหินลูกรัง            
ผสมคอปเปอร์ออกไซด ์

๑.นายสําเร็จ  คันธ ี
๒.น.ส.อนุธดิา  รัตนกรณ ์
๓.น.ส.อรุณี  นาโควงค์ 

อาจารย์ที่ปรึกษา 
หัวหน้าโครงการวิจัย 
ผู้ร่วมวิจยั 

ฟิสิกส์  ช้ันปีท่ี ๓ วิทยาศาสตร์       
และเทคโนโลยี   

๓,๐๐๐ 

๑๐๓ การศึกษาการอัดแกส๊ชีวภาพเข้าถังแก๊ส  
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
๑. ถังที่ใช้ต้องหนาเป็นพิเศษเพ่ือความปลอดภัย 

๑.นางวิชชุดา  ภาโสม 
๒.นายแสนสรุีย์  เชื้อวังคํา 
๓.น.ส.พัชรินทร์  พาโสม 
๔.น.ส.อัจฉรา  โพยพา 

อาจารย์ที่ปรึกษา 
อาจารย์ที่ปรึกษา(ร่วม) 
หัวหน้าโครงการวิจัย 
ผู้ร่วมวิจยั 

ฟิสิกส์  ช้ันปีท่ี ๓ วิทยาศาสตร์       
และเทคโนโลยี   

๔,๐๐๐ 

 
/การสร้าง... 

 

 
 



 -๑๙- 

ลําดับที ่ ช่ือโครงการวิจัย/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ถ้ามี) ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัย ตําแหน่ง สาขาวิชา คณะ 
งบประมาณ             

ที่ได้รับจดัสรร    
(บาท) 

๑๐๔ การสร้างเตาแกส๊ชีวมวลสําหรับใช้ในครัวเรือน 
 

๑.นางวิชชุดา  ภาโสม 
๒.น.ส.อรวรรณ  โคตรสวรรค ์

อาจารย์ที่ปรึกษา 
หัวหน้าโครงการวิจัย 

ฟิสิกส์  ช้ันปีท่ี ๓ วิทยาศาสตร์       
และเทคโนโลยี   

๓,๐๐๐ 

๑๐๕ การศึกษาคุณภาพน้ํามันไบโอดเีซลจากน้ํามันไก ่
 

๑.นางวิชชุดา  ภาโสม 
๒.น.ส.พรสดุา  จรัญวรรณ 
๓.น.ส.ทรัพย์สิน  สีดาแก้ว   

อาจารย์ที่ปรึกษา 
หัวหน้าโครงการวิจัย 
ผู้ร่วมวิจยั 

ฟิสิกส์  ช้ันปีท่ี ๓ วิทยาศาสตร์       
และเทคโนโลยี   

๓,๐๐๐ 

๑๐๖ กังหันน้ําผลิตไฟฟ้าขนาดจิ๋ว  ๑.ผศ.สุวิทย์  จักษุจินดา 
๒.น.ส.รัตนาพร  วิชัยศร ี
๓.น.ส.ปิยนุช  เทพพิทักษ์ 

อาจารย์ที่ปรึกษา 
หัวหน้าโครงการวิจัย 
ผู้ร่วมวิจยั 

ฟิสิกส์  ช้ันปีท่ี ๓ วิทยาศาสตร์       
และเทคโนโลยี   

๓,๐๐๐ 

๑๐๗ การศึกษาความลึกเชิงแสงของฝุ่นละออง             
ในกรุงเทพมหานครและสงขลา 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
๑. เพราะเหตุใดจะต้องเลือกจังหวัดกรุงเทพมหานคร      
และสงขลา 

๑.ผศ.วิลาวรรณ์  คําหาญ 
๒.น.ส.นริศรา  สิงห์ชาต ิ
๓.นายชัชวาลย์  ป้องคําศรี   

อาจารย์ที่ปรึกษา 
หัวหน้าโครงการวิจัย 
ผู้ร่วมวิจยั 

ฟิสิกส์  ช้ันปีท่ี ๓ วิทยาศาสตร์       
และเทคโนโลยี   

๓,๕๐๐ 

๑๐๘ การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ                   
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย 
 

๑.ผศ.วิลาวรรณ์  คําหาญ 
๒.นายวชิรพงษ์  หอมแก่นจันทร ์
๓.นายชัยมงคล  คุณบรุาณ 

อาจารย์ที่ปรึกษา 
หัวหน้าโครงการวิจัย 
ผู้ร่วมวิจยั 

ฟิสิกส์  ช้ันปีท่ี ๓ วิทยาศาสตร์       
และเทคโนโลยี   

๓,๕๐๐ 

๑๐๙ การสร้างผลึกและสมบตัิทางไฟฟ้าของหินลูกรังผสม
คอปเปอร์ออกไซด ์ 

๑.นายสําเร็จ  คันธ ี
๒.น.ส.ศศิธร  แขกวันวงศ ์
๓.น.ส.สุชาวดี  ผันผ่อน 

อาจารย์ที่ปรึกษา 
หัวหน้าโครงการวิจัย 
ผู้ร่วมวิจยั 

ฟิสิกส์  ช้ันปีท่ี ๓ วิทยาศาสตร์       
และเทคโนโลยี   

๓,๕๐๐ 

๑๑๐ ประสิทธิภาพของสารรีดิวซ์จากผลไมสุ้กในการเตรยีม
น้ําย้อมคราม  

๑.ผศ.สุดกมล  ลาโสภา 
๒.น.ส.นฤมล  กวานปรัชญา 
๓.น.ส.ปิยะนุช   เสนสุข 

อาจารย์ที่ปรึกษา 
หัวหน้าโครงการวิจัย 
ผู้ร่วมวิจยั 

ฟิสิกส์  ช้ันปีท่ี ๓ วิทยาศาสตร์      
และเทคโนโลยี   

๔,๐๐๐ 

 
/การเปรียบ... 

 



 -๒๐- 

ลําดับที ่ ช่ือโครงการวิจัย/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ถ้ามี) ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัย ตําแหน่ง สาขาวิชา คณะ 
งบประมาณ             

ที่ได้รับจดัสรร    
(บาท) 

๑๑๑ การเปรยีบเทียบวิธีวิเคราะหห์าปรมิาณแคดเมยีม   
และตะกั่วในอาหารที่นําเข้าในตลาดอินโดจีน จังหวัด
มุกดาหาร ระหว่างเทคนิค Hydride generation และ
เทคนิค Flame atomic absorption spectroscopy                         

๑.ผศ.นิยม  ชลิตะนาวิน 
๒.น.ส.นติยา  แสงไชย 
๓.นายณัฐพงศ์  แก้วดี 

อาจารย์ที่ปรึกษา 
หัวหน้าโครงการวิจัย 
ผู้ร่วมวิจยั 

ฟิสิกส์  ช้ันปีท่ี ๓ วิทยาศาสตร์          
และเทคโนโลยี   

๔,๐๐๐ 

๑๑๒ การพัฒนาการเตรียมน้ําย้อมสีครามสารรีดิวซ์         
จากกล้วย 
 

๑.ผศ.สุดกมล  ลาโสภา 
๒.น.ส.วภิาภรณ์  ถากงตา 
๓.น.ส.สุพัตรา   อัตติยะ 

อาจารย์ที่ปรึกษา 
หัวหน้าโครงการวิจัย 
ผู้ร่วมวิจยั 

เคมี  ช้ันปีท่ี ๔ วิทยาศาสตร์       
และเทคโนโลยี   

๔,๐๐๐ 

๑๑๓ การรับรูเ้รื่องสิทธิบัตรทองของนักศึกษามหาวิทยาลยั
ราชภัฏสกลนคร  

๑.ผศ.กาญจนา  วงษ์สวัสดิ ์
๒.น.ส.สุดนภา  คําศร ี

อาจารย์ที่ปรึกษา 
หัวหน้าโครงการวิจัย 

วิทยาศาสตร์
สุขภาพ ช้ันปีท่ี ๔ 

วิทยาศาสตร์       
และเทคโนโลยี   

๒,๕๐๐ 

๑๑๔ การศึกษาประเพณีในสังคมอีสานเพื่อสร้างสรรค์     
งานจิตรกรรมร่วมสมัย  
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
๑. เปลีย่นช่ือเป็น การสร้างสรรค์งานจิตรกรรม     
ร่วมสมัยจากประเพณีในสังคมอสีาน 
๒. จุดประสงค์ข้อ ๓ ควรชี้เฉพาะที่ฮีตสิบสอง               
ตามความสําคญัของงานวิจัย 
๓. เอกสารอ้างอิงเก่ามาก ควรใช้อ้างอิงไม่เกินปี 
๒๕๔๐   และไม่ควรใช้เอกสารอ้างอิงที่ไม่ปรากฏ        
ปีท่ีพิมพ์ 
๔. ควรศึกษางานวิจัยท่ีเกีย่วข้องมากกว่าน้ี 
๕. วิธีดําเนินการวิจัยควรศึกษาข้อมูลจากเอกสารและ
ข้อมูลจากภาคสนามก่อน จึงนํามาวิเคราะห์          
และสร้างสรรคผ์ลงานตาม Concept 

๑.นายนพดล  ชาสงวน 
๒ น.ส.วิภาพร  อาจวิชัย 

อาจารย์ที่ปรึกษา 
หัวหน้าโครงการวิจัย 

จิตรกรรม        
ช้ันปี ๓ 

มนุษยศาสตร์       
และสังคมศาสตร์   

๒,๐๐๐ 

 
/การศึกษา... 



 -๒๑- 

ลําดับที ่ ช่ือโครงการวิจัย/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ถ้ามี) ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัย ตําแหน่ง สาขาวิชา คณะ 
งบประมาณ             

ที่ได้รับจดัสรร    
(บาท) 

๑๑๕ การศึกษาความเชื่อแห่งการตกนรกในสังคมอีสาน      
เพื่อสร้างสรรค์งานจติกรรมร่วมสมัย  
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
๑. เปลีย่นช่ือเป็น การสร้างสรรค์งานจิตรกรรมร่วมสมัย  
ความเชื่อแห่งการตกนรกในสังคมอีสาน 
๒. ความสําคัญและที่มาของการวิจัย ควรกระชับและ
ชัดเจน สอดคล้องกับช่ือเรื่องและจุดประสงค ์
๓. ขอบเขต เนื้อหา ทําอะไร ได้อะไร 
๔. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ต้องเขียนเนื้อหาออกมา 
๕. วิธีวิจัยใช้ข้อมูลไม่สอดคล้องกบัเอกสารอ้างอิง          
และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง สรุป ผู้วิจยัต้องเข้าใจ
กระบวนการสร้างช้ินงาน เป็นลําดบัและข้อมลูไม่แกว่ง 
จะทําอะไร ใช้ข้อมูลจากไหน ได้ขอ้มูลมาได้อย่างไร 
ผลงานควรออกมาเป็นอย่างไรต้องชัดเจนและนิ่ง 

๑. นายนพดล  ชาสงวน 
๒. นายวิทูรย์  วงค์คะวงค ์

อาจารย์ที่ปรึกษา 
หัวหน้าโครงการวิจัย 

จิตรกรรม  ช้ันปี ๓ มนุษยศาสตร์       
และสังคมศาสตร์   

๒,๐๐๐ 

๑๑๖ การศึกษาพฤติกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏั
สกลนครเพื่อผลิตสื่อรณรงค์เลิกสบูบุหรี ่
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
๑. ขาดรายละเอียดการดําเนินการวิจัยได้แก ่
- การลงพื้นที่สํารวจด้วยแบบสอบถาม หรือสัมภาษณ์, 
ภาพถ่าย, วีดิโอ ฯลฯ (ทําอย่างไร) 
๒. วิเคราะห์ข้อมลูอย่างไรการออกแบบและผลิตสื่อ 
ประเภทไหน มีขั้นตอนอย่างไร 

๑. นายอํานาจ  สุนาพรม 
๒. นายสรุิยา  ปุ่มเป้า 

อาจารย์ที่ปรึกษา 
หัวหน้าโครงการวิจัย 

ศิลปกรรม  ช้ันปี ๓ มนุษยศาสตร์       
และสังคมศาสตร ์

๒,๐๐๐ 

/การศึกษา... 
 
 



 -๒๒- 

ลําดับที ่ ช่ือโครงการวิจัย/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ถ้ามี) ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัย ตําแหน่ง สาขาวิชา คณะ 
งบประมาณ             

ที่ได้รับจดัสรร    
(บาท) 

๑๑๗ การศึกษาเครื่องปั้นดินเผาในแอ่งสกลนครเพื่อสร้างสรรค์
งานประติมากรรมร่วมสมัย   
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
๑. เขียนที่มาให้กระชับให้เห็นความสําคญัที่ต้องศึกษา
และนํามาสรา้งงานประตมิากรรมร่วมสมัย 
๒. จุดประสงค์ ข้อ ๕.๒ ต้องศึกษาวิวัฒนาการการเผา
ด้วยหรือไม่ เกี่ยวกับงานช้ินนี้หรือไม ่
    ข้อ ๕.๓ ระบุลักษณะชิ้นงานให้ชัดเจนหากเขียนดังท่ี
เขียนมันเน้นจดุประสงค์ของทุกเรือ่ง 
๓. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องต้องมีเนื้อหา  
๔. เอกสารอ้างอิงต้องสอดคล้องกบังานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
๕. เปลีย่นช่ือเรื่องเป็น การสร้างสรรค์งานประติมากรรม
ร่วมสมัยจากเครื่องป้ันดินเผาในแอ่งสกลนคร 

๑. นายนพดล  ชาสงวน 
๒. น.ส.จันพิจติ  โคตรพรม 

อาจารย์ที่ปรึกษา 
หัวหน้าโครงการวิจัย    

ศิลปกรรม  ช้ันปี ๓ มนุษยศาสตร์      
และสังคมศาสตร ์

๒,๐๐๐ 

๑๑๘ การศึกษารูปแบบเสมาอิสานเพื่อสร้างสรรค์งาน
ประตมิากรรมร่วมสมยั   
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
๑. เอกสารผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต้องระบุเนื้อหาและเป็น
เอกสารสอดคล้องกับเอกสารอ้างอิง 
๒. เอกสารอ้างอิงต้องใช้รูปแบบที่ถูกต้อง 
๓. วิธีวิจัย ควรเก็บข้อมลูภาคสนามหรือสมัภาษณ์
ปราชญ์ท้องถิ่นประกอบ 
๔. เปลีย่นช่ือเรื่องเป็น การสร้างจติรกรรมอีสานร่วมสมัย  
จากรูปแบบเสมาอสิาน 

๑. นายนพดล  ชาสงวน 
๒. นายอํานาจ ไชยมาศ 

อาจารย์ที่ปรึกษา 
หัวหน้าโครงการวิจัย    

ศิลปกรรม  ช้ันปี ๓ มนุษยศาสตร์       
และสังคมศาสตร ์

๒,๐๐๐ 

/การศึกษา... 
 



 -๒๓- 

ลําดับที ่ ช่ือโครงการวิจัย/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ถ้ามี) ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัย ตําแหน่ง สาขาวิชา คณะ 
งบประมาณ             

ที่ได้รับจดัสรร    
(บาท) 

๑๑๙ การศึกษาจิตกรรมฝาผนังสิมอสีาน สกุลช่างอีสาน-ล้าน
ช้างเพื่อสร้างสรรค์จิตรกรรมอีสานร่วมสมัย                          
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
๑. เอกสารผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต้องระบุเนื้อหาและเป็น
เอกสารสอดคล้องกับเอกสารอ้างอิง 
๒. เปลีย่นช่ือเรื่องเป็น การสร้างสรรค์จติรกรรมอสีานร่วม
สมัยจากจิตกรรมฝาผนังสิมอีสาน สกุลช่างอีสาน-ล้านช้าง 

๑. นายนพดล  ชาสงวน 
๒. น.ส.ละอองทราย ไชยมาตร 

อาจารย์ที่ปรึกษา 
หัวหน้าโครงการวิจัย    

ศิลปกรรม  ช้ันปี ๓ มนุษยศาสตร์      
และสังคมศาสตร ์

๒,๐๐๐ 

๑๒๐ การศึกษาผ้าอสีานเพื่อออกแบบผลิตภณัฑ์  
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
๑. ช่ือเรื่องควรทราบลายผ้า 
๒. ควรเขียนท่ีมาใหม่ให้เห็นเหตุทีท่ําให้สนใจศึกษา           
และศึกษาแล้วนําไปทําอะไร มีประโยชน์อย่างไร 
๓. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับเอกสารอ้างอิงต้องสอดคล้องกัน 

๑. นายอํานาจ  สุนาพรม 
๒. นายนพเรศ  ตงศิร ิ

อาจารย์ที่ปรึกษา 
หัวหน้าโครงการวิจัย 

ศิลปกรรม  ช้ันปี ๓ มนุษยศาสตร์       
และสังคมศาสตร ์

๒,๐๐๐ 

๑๒๑ การศึกษาจิตกรรมอสีานเชิงสังวาสเพื่อประยุกต์ใช้ในงาน
ออกแบบของที่ระลึก   
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
๑. ขาดการศึกษาเบื้องต้น มีเอกสารอ้างอิงเล่มเดียว 
๒. ควรศึกษาเอกสารใหม้าก 

๑. นายนพดล  ชาสงวน 
๒. น.ส.ปรียานุช  พลศร ี

อาจารย์ที่ปรึกษา 
หัวหน้าโครงการวิจัย 

ศิลปกรรม  ช้ันปี ๓ มนุษยศาสตร์        
และสังคมศาสตร ์

๒,๐๐๐ 

 
 

/แรงจูงใจ... 

 
 
 



 -๒๔- 

ลําดับที ่ ช่ือโครงการวิจัย/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ถ้ามี) ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัย ตําแหน่ง สาขาวิชา คณะ 
งบประมาณ             

ที่ได้รับจดัสรร    
(บาท) 

๑๒๒ แรงจูงใจท่ีส่งผลต่อการปฏิบตัิงานของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทย จาํกัด(มหาชน) สาขาสกลนคร 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
๑. ควรระบุแบบจําลองที่ใช้วัดแรงจูงใจ (กรอบแนวคิด) 
๒. ควรมสีมมติฐานของการวิจัย 
๓. ปรับขอบเขตของการวจิัย : ธนาคารกรุงไทย           
ในเขตเทศบาลเมืองสกลนคร 

๑. น.ส.ปยิะจินต์  ปัทมดิลก 
๒. น.ส.จริัชญา  เบ้าเมือง 
๓. น.ส.อภิญญา  โพธิ์สาวัง 
๔. น.ส.ฉตัรสุดา  รินทระ 
๕. น.ส.นงนุช  อินทิรักษา 
๖. น.ส.กฤตติยา  สมสะอาด 
๗. น.ส.อุมากร  คําภลิัง 
๘. น.ส.ปรียะนุช กวดไทย 

อาจารย์ที่ปรึกษา 
หัวหน้าโครงการวิจัย 
ผู้ร่วมวิจยั 
ผู้ร่วมวิจยั 
ผู้ร่วมวิจยั 
ผู้ร่วมวิจยั 
ผู้ร่วมวิจยั 
ผู้ร่วมวิจยั 

บริหารทรัพยากร
มนุษย ์ ช้ันปีท่ี ๓ 
 

วิทยาการจัดการ ๓,๐๐๐ 

๑๒๓ ความคิดเห็นของบุคลากรที่มตี่อแพทย์แผนไทย                 
ในโรงพยาบาลกดุบาก 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
๑. ปรับชื่อเรื่องเป็น ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการแพทย์
แผนไทยโรงพยาบาลกุดบาก  
๒. ต้องระบุกรอบแนวคิดของการวิจัย หรือสมมติฐาน   
การวิจัย 
๓. เพิ่มสถิติการวิจยั เช่น ANOVA 

๑. น.ส.ปยิะจินต์  ปัทมดิลก 
๒. น.ส.สาวิตรี  ไพคํานาม 
๓. น.ส.วไิลวรรณ  ศรีบุญเรือง 
๔. น.ส.ลลติา  พรมหาคํา 
๕. น.ส.สิริพร  สีนาราช 
๖. น.ส.นงลักษณ์ อุดมพงษ ์
๗. น.ส.นารี  แดงขจร 
๘. น.ส.วไิลวรรณ จันทร์ชนะ 

อาจารย์ที่ปรึกษา 
หัวหน้าโครงการวิจัย 
ผู้ร่วมวิจยั 
ผู้ร่วมวิจยั 
ผู้ร่วมวิจยั 
ผู้ร่วมวิจยั 
ผู้ร่วมวิจยั 
ผู้ร่วมวิจยั 

บริหารทรัพยากร
มนุษย ์ ช้ันปีท่ี ๔ 
 

วิทยาการจัดการ ๓,๐๐๐ 

 
/ความต้องการ… 

 
 
 

 
 
 
 



 -๒๕- 

ลําดับที ่ ช่ือโครงการวิจัย/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ถ้ามี) ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัย ตําแหน่ง สาขาวิชา คณะ 
งบประมาณ                 

ที่ได้รับจดัสรร         
(บาท) 

๑๒๔ ความต้องการสวัสดิการของพนักงาน 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
๑. ปรับชื่อเรื่องเป็น ความต้องการสวัสดิการของพนักงาน
บริษัท ฟอร์ด พี อาร์ มอเตอร์ จํากัด  
๒. ต้องระบุกรอบแนวคิดของการวิจัยหรือสมมติฐาน      
การวิจัย 
๓. เพิ่มสถิติการวิจยั เช่น ANOVA 

๑. น.ส.ปยิะจินต์  ปัทมดิลก 
๒. นายอํานาจ  ทีผุย 
๓. น.ส.กมลรักษ์  หลาบโพธ์ิ 
๔. น.ส.ธารทิพย์  เกตวงษา 
๕. น.ส.กรรณิการ์  วงศ์สดีา 
๖. น.ส.พรนิภา  แก้วโงน 
๗. น.ส.สายชล  จันทรห์า 

อาจารย์ที่ปรึกษา 
หัวหน้าโครงการวิจัย 
ผู้ร่วมวิจยั 
ผู้ร่วมวิจยั 
ผู้ร่วมวิจยั 
ผู้ร่วมวิจยั 
ผู้ร่วมวิจยั 

บริหารทรัพยากร
มนุษย ์ ช้ันปีท่ี ๔ 
 

วิทยาการจัดการ ๓,๐๐๐ 

๑๒๕ ปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร          
ของบุคลากรในองค์กร  
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
๑. ต้องระบุกรอบแนวคิดของการวิจัย หรือสมมติฐาน     
การวิจัย 
๒. เพิ่มสถิติการวิจยั เช่น ANOVA 

๑. น.ส.ปยิะจินต์  ปัทมดิลก 
๒. น.ส.นภิาพร  นิลอนันต ์
๓. นายวิชัย  คะโมฤทธิ ์
๔. น.ส.แหวน  บุญม ี
๕. น.ส.กลัยาพร  คชาเศรษฐ ์
๕. น.ส.อลิสา  โสมชัย 

อาจารย์ที่ปรึกษา 
หัวหน้าโครงการวิจัย 
ผู้ร่วมวิจยั 
ผู้ร่วมวิจยั 
ผู้ร่วมวิจยั 
ผู้ร่วมวิจยั 

บริหารทรัพยากร
มนุษย์  ช้ันปีท่ี๔ 

วิทยาการจัดการ ๓,๐๐๐ 

๑๒๖ ศึกษาบทบาทที่คาดหวังและบทบาทท่ีเป็นจริงของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนครในทัศนของนักศึกษา           
ปีการศึกษา๒๕๕๔  
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
๑. วิธีดําเนินการวิจัย ยังไม่ชัดเจน ได้แก่ รายละเอียด
แบบสอบถามเป็นแบบใด เครื่องมอืและวิธีการสังเคราะห์ 
ทําอย่างไร 
๒. กรอบแนวคิดของการวิจยั ไมส่อดคล้องกับโครงการ      
(ที่นําเสนอเป็นเรื่องของการจัดการสารสนเทศเท่านั้น) 

๑. น.ส.ปรูิดา  กลา้ประเสริฐ 
๒. น.ส.กาญจนา  ถาคํา 
๓. น.ส.เสาวลักษณ์  ลุนละคะ 
๔. น.ส.วัชราภรณ์  นนท์ท้าว 

อาจารย์ที่ปรึกษา 
หัวหน้าโครงการวิจัย 
ผู้ร่วมวิจยั 
ผู้ร่วมวิจยั 

การบัญชี  ช้ันปีท่ี๔ วิทยาการจัดการ ๒,๕๐๐ 

 
/แรงจูงใจ.. 

 



 -๒๖- 

ลําดับที ่ ช่ือโครงการวิจัย/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ถ้ามี) ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัย ตําแหน่ง สาขาวิชา คณะ 
งบประมาณ                 

ที่ได้รับจดัสรร         
(บาท) 

๑๒๗ แรงจูงใจของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ที่มีผลต่อการตัดสินใจ      
เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร             
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
๑. กรอบแนวคิดควรกระชับ (เน้น) ทีม่หาวิทยาลัย        
ราชภัฏสกลนคร  มากกว่าการใช้ปัจจัยทั่วไป 

๑. นางปูริดา  กลา้ประเสริฐ 
๒. น.ส.อรอุมา  สุภักด ี
๓. น.ส.ชนากาญจน์  จันทร์ภญูา 
๔. น.ส.นฤมล  พรหมสาขา           
ณ สกลนคร 

อาจารย์ที่ปรึกษา 
หัวหน้าโครงการวิจัย 
ผู้ร่วมวิจยั 
ผู้ร่วมวิจยั 

การบัญชี        
ช้ันปีท่ี๔ 

วิทยาการจัดการ ๒,๕๐๐ 

๑๒๘ การรับรู้และเตรยีมความพร้อมของนักศึกษาสาขาการบญัชี
มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนครที่มตีอ่การเข้าสูต่ลาดแรงงาน
อาเซียนป๒ี๕๕๔  
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
๑. ต้องระบุกรอบแนวคิดของการวิจัย หรือสมมติฐาน     
การวิจัย 
๒. เพิ่มสถิติการวิจยั เช่น ANOVA 

๑. นางปูริดา  กลา้ประเสริฐ 
๒. น.ส.สาลินี  อ่ิมบญุส ุ
๓. น.ส.พรรณนิกา  แพงศรี 
๔. น.ส.สุกัญญา  สีลาออน 

อาจารย์ที่ปรึกษา 
หัวหน้าโครงการวิจัย 
ผู้ร่วมวิจยั 
ผู้ร่วมวิจยั 

การบัญชี         
ช้ันปีท่ี๔ 

วิทยาการจัดการ ๒,๕๐๐ 

๑๒๙ ผลของการเสรมิหอยเชอรี่ ไสไ้ก่ และเศษเนื้อปลาในสตูร
อาหารต่อการเจรญิเติบโตของเปด็บาร์บารี ่
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
๑. Lay-out ของ RCBD เขียนผิด 

๑. ผศ.ชุมพล  ทรงวิชา  
๒. น.สพ.จักรพรรดิ์  ประชาชิต 
๓. อ.เรืองฤทธิ์  หาญมนตร ี
๔. นายนิติกร  เที่ยงอักษร 
๕. นายเรืองศักดิ์  สายมาลัย  

อาจารย์ที่ปรึกษา 
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 
หัวหน้าโครงการวิจัย 
ผู้ร่วมวิจยั 

เทคโนโลยี       
การผลิตสัตว์       
ช้ันปีท่ี๔ 

เทคโนโลยีการเกษตร ๔,๐๐๐ 

๑๓๐ ผลของการเสรมิวิตามินซีผงในน้ําดื่มนกกระทาญี่ปุ่น        
ต่อการให้ผลผลิตไข่ อายุ ๔๒ - ๘๔ วัน 
 

๑. น.สพ.จักรพรรดิ์  ประชาชิต 
๒. ผศ.ชุมพล  ทรงวิชา 
๓. นายเรืองฤทธิ์  หาญมนตร ี
๔. น.ส.สายฝน  ผดาวงค ์
๕. นายศิริพงษ์  ชิณวงษ์ 

อาจารย์ที่ปรึกษา 
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 
หัวหน้าโครงการวิจัย 
ผู้ร่วมวิจยั 

เทคโนโลยี       
การผลิตสัตว์       
ช้ันปีท่ี๔ 

เทคโนโลยีการเกษตร ๔,๐๐๐ 

 
/ผลของการ... 



 -๒๗- 

ลําดับที ่ ช่ือโครงการวิจัย/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ถ้ามี) ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัย ตําแหน่ง สาขาวิชา คณะ 
งบประมาณ       

ที่ได้รับจดัสรร
(บาท) 

๑๓๑ ผลของการใช้น้ําส้มควันไมผ้สมในน้ําดื่มเพื่อใช้ในการเลีย้ง
เป็ดเทศบาร์บารีต่่อการเพิม่ผลผลติ 
 

๑. ผศ.น.สพ.ธราดล  จิตจักร 
๒. น.สพ.จักรพรรดิ์  ประชาชิต 
๓. นายเรืองฤทธิ์  หาญมนตร ี
๔. นายเสกสรรค์  น้อยโสมศร ี
๕. นายยุทธนา  พิละมาตย ์

อาจารย์ที่ปรึกษา 
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 
หัวหน้าโครงการวิจัย 
ผู้ร่วมวิจยั 

เทคโนโลยี       
การผลิตสัตว์       
ช้ันปีท่ี๔ 

เทคโนโลยีการเกษตร ๓,๕๐๐ 

๑๓๒ การใช้ยอดและใบมันสําปะหลังแห้งบดผสมในอาหาร     
เลี้ยงไกเ่นื้อ  
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
๑. ยังไมม่ีรายละเอียดของ treatment, replication      
และแผนการทดลอง 
๒. การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมลู          
ควรมีรายละเอียดเพิ่มเติม 

๑. น.สพ.จักรพรรดิ์  ประชาชิต 
๒. ผศ.ชุมพล  ทรงวิชา  
๓. นายเรืองฤทธิ์  หาญมนตร ี
๔. นายกิตตินันท์  ไพจันทร ์
๕. นายกฤษดา  พลสระแก้ว 

อาจารย์ที่ปรึกษา 
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 
หัวหน้าโครงการวิจัย 
ผู้ร่วมวิจยั 

เทคโนโลยี       
การผลิตสัตว์       
ช้ันปีท่ี๔ 

เทคโนโลยีการเกษตร ๔,๐๐๐ 

๑๓๓ การใช้ปลาป่นเสริมในอาหารไกส่ําเร็จรูปในการเลี้ยงไก่เนื้อ 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
๑. ผังการทดลองต้องปรับให้ถูกตอ้งกับ RCBD 
๒. ระดับการเสริมสูงเกินไป ควรพจิารณา C/N และ 
Feeding Standard จาก NRC 

๑. นายฐิตินันท์  บัวบาน 
๒. น.สพ.จักรพรรดิ์  ประชาชิต 
๓. นายเรืองฤทธิ์  หาญมนตร ี
๔. นายละมลุ  เพียสา 
๕. นายคมสัน  ทองเภา 

อาจารย์ที่ปรึกษา 
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 
หัวหน้าโครงการวิจัย 
ผู้ร่วมวิจยั 

เทคโนโลยี            
การผลิตสัตว์        
ช้ันปีท่ี๔ 

เทคโนโลยีการเกษตร ๓,๕๐๐ 

 
 
 
 

/การเปรียบ... 

 



 -๒๘- 

ลําดับที ่ ช่ือโครงการวิจัย/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ถ้ามี) ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัย ตําแหน่ง สาขาวิชา คณะ 
งบประมาณ      

ที่ได้รับจดัสรร
(บาท) 

๑๓๔ การเปรยีบเทียบสูตรอาหารสามสตูรในการเลี้ยงกบนา 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
๑. Experimental Design เขียนผิด 
๒. treatment ไม่ชัดเจน 
๓. Data collection ยังไม่ชัดเจน 
๔. Conceptual From Write ไมชั่ดเจน 

๑. นายอนาวิล  พรหมเทพ 
๒. นายทรงทรัพย์  อรณุกมล 
๓. นายเรืองฤทธิ์  หาญมนตร ี
๔. นายอดิศร  ใจห้าว  

อาจารย์ที่ปรึกษา 
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 
หัวหน้าโครงการวิจัย 

เทคโนโลยี         
การประมง       
ช้ันปีท่ี ๔ 

เทคโนโลยีการเกษตร ๓,๕๐๐ 

๑๓๕ ผลของการเสรมิกรดไขมันท่ีระดับต่างกัน                    
ในอาหารปลาดุกบิ๊กอุย  
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
๑. Experimental Design เขียนผิด 
๒. treatment ไม่ชัดเจน 
๓. Methodology ควรชัดเจนใหไ้ด้รายละเอียดที่เหมาะสม  
การเก็บรวบรวมข้อมลูที่สําคญั 

๑. นายทรงทรัพย์  อรณุกมล 
๒. นายอนาวิล  พรหมเทพ 
๓. นายเรืองฤทธิ์  หาญมนตร ี
๔. น.ส.เด่นนภา  อุ่นหล้า 
๕. น.ส.ภัทรจิตรา เช่ียวชาญ 
๖. น.ส.สุมติรา  ศรีวงคส์า 

อาจารย์ที่ปรึกษา 
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 
หัวหน้าโครงการวิจัย 
ผู้ร่วมวิจยั 
ผู้ร่วมวิจยั 

เทคโนโลยี         
การประมง        
ช้ันปีท่ี ๔ 

เทคโนโลยีการเกษตร ๓,๕๐๐ 

๑๓๖ การเลีย้งกุ้งฝอยในกระชังโดยใช้อาหารต่างชนิดกัน 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
๑. ผังการทดลองเขียนผิด 
๒. treatment มีความแตกต่างกันโดยธรรมชาติอยู่แล้ว
ย่อมให้ผลแตกต่างกันไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับการออกแบบ   
การทดลองนี ้
๓. Data Collection ไม่สมบรูณค์รอบคลมุตัวบ่งช้ีในเรื่องนี้ 

๑. นางทาริกา  โกฏสิันเทียะ 
๒. นายอนาวิล  พรหมเทพ 
๓. นายเรืองฤทธิ์  หาญมนตร ี
๔. นายบี  ปากชิน 
๕. นายชูชาติ  ห้วยทราย 

อาจารย์ที่ปรึกษา 
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 
หัวหน้าโครงการวิจัย 
ผู้ร่วมวิจยั 

เทคโนโลยี         
การประมง        
ช้ันปีท่ี ๔ 

เทคโนโลยีการเกษตร ๔,๐๐๐ 

 
 

/สถานภาพ.. 
 
 



 -๒๙- 

ลําดับที ่ ช่ือโครงการวิจัย/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ถ้ามี) ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัย ตําแหน่ง สาขาวิชา คณะ 
งบประมาณ      

ที่ได้รับจดัสรร
(บาท) 

๑๓๗ สถานภาพการเลีย้งโคขุนของกลุ่มสมาชิกสหกรณ์          
การลี้ยงปศสุัตว์ กรป.กลางโพนยางคํา จํากัด           
จังหวัดสกลนคร 

๑. ส.พญ.อโณทัย  แพทย์กิจ 
๒. นายกิตติคุณ  ต้นสมรส 

อาจารย์ที่ปรึกษา 
หัวหน้าโครงการวิจัย 
 

เทคโนโลยี         
การประมง         
ช้ันปีท่ี ๔ 

เทคโนโลยีการเกษตร ๓,๐๐๐ 

๑๓๘ ภมิปัญญาชาวบ้านในการเลี้ยงไก่ชน(ในหมู่ ๑,๑๖         
บ้านง้ิวด่อน ตําบลง้ิงด่อน อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
๑. กําหนดเครื่องมือให้ชัดเจน มีการหาคณุภาพเครื่องมือ 
เพื่อความเช่ือถือ 
๒. ประชากรกลุ่มตัวอย่าง/กลุ่มเปา้หมาย 

๑. น.สพ.จักรพรรดิ์  ประชาชิต 
๒. นายภานุพล  บุตรด ี

อาจารย์ที่ปรึกษา 
หัวหน้าโครงการวิจัย 
 
 

เทคนิค                
การสัตวแพทย์            
ช้ันปีท่ี ๔ 

เทคโนโลยีการเกษตร ๓,๐๐๐ 

๑๓๙ การศึกษาการเสรมิใบมะรุมบดแหง้ในสูตรอาหารไก่กระทง 
 

๑. ผศ.น.สพ.ธราดล  จิตจักร 
๒. นายทีฆชนน์  แก้วก่า 

อาจารย์ที่ปรึกษา 
หัวหน้าโครงการวิจัย 
 

เทคนิค                   
การสัตวแพทย์             
ช้ันปีท่ี ๔ 

เทคโนโลยีการเกษตร ๔,๐๐๐ 

๑๔๐ สถานภาพการเลีย้งแพะของเกษตรกร อําเภอปากคาด 
จังหวัดบึงกาฬ  
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
๑. Metrology ยังไม่ชัดเจน 
๒. เครื่องมือการเก็บข้อมลู การหาคุณภาพ 
๓. กลุ่มเป้าหมายต้อง definition ให้ชัดเจน เหมาะสม 

๑. ผศ.ชุมพล  ทรงวิชา 
๒. น.ส.แก้วอําเพญ็  ชรัตน ์

อาจารย์ที่ปรึกษา 
หัวหน้าโครงการวิจัย 
 
 

เทคนิค                           
การสัตวแพทย์             
ช้ันปีท่ี ๔ 

เทคโนโลยีการเกษตร ๓,๐๐๐ 

 
 
 
 

/การศึกษา... 



 -๓๐- 

ลําดับที ่ ช่ือโครงการวิจัย ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัย ตําแหน่ง สาขาวิชา คณะ 
งบประมาณ            

ที่ได้รับจดัสรร
(บาท) 

๑๔๑ การศึกษาศักยภาพการผลิตโคขุน  กรณีศึกษา: กลุ่มสมาชิก
สหกรณ์การเกษตรหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
๑. การอ้างอิงยังไม่ถูกต้อง รูปแบบการอ้างอิง 
๒. การออกแบบการวิจยั ต้องแสดงรายละเอียดที่ถูกต้อง 
๓. คุณภาพเครื่องมือ จะต้องเชื่อถือได ้

๑. ผศ.น.สพ.ธราดล  จิตจักร 
๒. น.ส.ณัฐนา  เมืองโคตร 

อาจารย์ที่ปรึกษา 
หัวหน้าโครงการวิจัย 
 
 

เทคนิค           
การสัตวแพทย์    
ช้ันปีท่ี ๔ 

เทคโนโลยีการเกษตร ๓,๐๐๐ 

๑๔๒ ผลของการเสรมิชาใบหม่อนในสูตรอาหารต่อสมรรถภาพ   
การเจรญิเติบโตและปริมาณโคเลสเตอรอลของไก่กระทง 
 

๑. ผศ.ชุมพล ทรงวิชา 
๒. น.ส.จริญญา  วงษา 

อาจารย์ที่ปรึกษา 
หัวหน้าโครงการวิจัย 
 

เทคนิค           
การสัตวแพทย ์   
ช้ันปีท่ี ๔ 

เทคโนโลยีการเกษตร ๔,๐๐๐ 

๑๔๓ สภาพและปัญหาการเลี้ยงกระบือ กรณีศึกษาตําบลท่าแร ่
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
๑. การหาคุณภาพเครื่องมือ 

๑. ส.พญ. อโณทัย  แพทย์กิจ 
๒. นายอภสิิทธ์  โสรินทร ์

อาจารย์ที่ปรึกษา 
หัวหน้าโครงการวิจัย 
 
 

เทคนิค              
การสัตวแพทย์        
ช้ันปีท่ี ๔ 

เทคโนโลยีการเกษตร ๓,๐๐๐ 

๑๔๔ การใช้น้ําหมักชีวภาพจากภมูิปัญญาท้องถิ่น                    
ในการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงไก่เนื้อ 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
๑. ขบวนการทํานํ้าหมักชีวภาพยังไม่สมบูรณ์ ไม่เหมาะสม
ต้องแสดงรายละเอียด เพื่อจะไดส้ตูรที่คงที่ 
๒. ควรมีการตรวจสอบคณุภาพของน้ําหมักชีวภาพ 
๓. การเก็บรวบรวมข้อมูลยังไม่ครอบคลุมประเด็นที่ศึกษา 

๑. น.สพ.จักรพรรดิ์  ประชาชิต 
๒. น.ส.พรีพรรณ  คําโคตร 

อาจารย์ที่ปรึกษา 
หัวหน้าโครงการวิจัย 
 
 

เทคนิค              
การสัตวแพทย์        
ช้ันปีท่ี ๔ 

เทคโนโลยีการเกษตร ๔,๐๐๐ 

๑๔๕ การศึกษาการใช้สมุนไพรบอระเพด็แห้งป่นเสริมในสตูร
อาหารที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาทั่วไป     
บางประการและสมรรถภาพการเจริญเติบโตของไก่กระทง 

๑. น.ส.ฐติินันท์  บัวบาน 
๒. น.ส.วราวรรณ  เขจรเนตร 

อาจารย์ที่ปรึกษา 
หัวหน้าโครงการวิจัย 
 

เทคนิค              
การสัตวแพทย์        
ช้ันปีท่ี ๔ 

เทคโนโลยีการเกษตร ๔,๐๐๐ 

รวมท้ังสิ้น ๔๗๖,๐๐๐ 
 



 -๓๑- 

โครงการวิจัยที่ไม่ได้รับพิจารณาทุนสนับสนุนการวิจัย จ านวน  ๑๐ โครงการ 

ลําดับที ่ ช่ือโครงการวิจัย/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ถ้ามี) ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัย ตําแหน่ง สาขาวิชา คณะ 
งบประมาณ               

ที่ไดร้ับจดัสรร  (บาท) 
๑ การพัฒนาเชื้อเพลิงอัดแท่งจากกระดาษ 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
๑. การเปรียบเทยีบขนาดกระดาษ A4 กับกระดาษ
หนังสือพิมพ์ ต้องดูนิยามว่าเป็นชนิดกระดาษหรือ
ขนาดกระดาษ 
๒. ถ่านอัดแท่ง นิยามผดิ ต้องเรียกว่า แท่งเชื้อเพลิง 
๓. การเปรียบเทยีบไมไ่ด้กําหนดแรงดัน             
ควรเปรยีบเทียบจากมวลไม่ใช่ขนาดกระดาษ 
กระบวนการผลติไม่ได้กําหนดเรื่องแรงอัด,   
อัตราส่วนการเตมิแป้งมัน กระบวนการผลิตไม่ชัดเจน 

๑. น.ส.เพชรรัตน์  ใจบุญ 
๒. น.ส.สุปราณี  เขื่อนขันธ ์
๓. นายวิรัติ  จะรีศร ี

อาจารย์ที่ปรึกษา 
หัวหน้าโครงการวิจัย 
ผู้ร่วมวิจยั 

วิทยาศาสตร ์ช้ันปี ๔ คณะครุศาสตร์   - 

๒ การศึกษาข้ันตอนการผลติแผ่นยางพารา 
ข้อเสนอแนะ 
๑. เนื่องจากเป็นการวิจัยเชิงทดลอง (ช่ือก็น่าจะต้อง
ปรับ) 
๒. น่าจะกําหนดตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 
๓. เขียนจดุมุ่งหมายใหเ้ห็นความสมัพันธ์ระหว่างตัว
แปรต้นกับตัวแปรตาม 
๔. การทบทวนงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องนั้น                 
ไม่ค่อยเกีย่วข้อง 
๕. กระบวนการวิจัยไม่ชัดเจน 

๑. น.ส.เพชรรัตน์  ใจบุญ 
๒. น.ส.รดากานต์  วังทะพันธ ์
๓. น.ส.สุกัญญา  ล่ําสัน 
๔. นายนพรตัน์  ศรีทอง 

อาจารย์ที่ปรึกษา 
หัวหน้าโครงการวิจัย 
ผู้ร่วมวิจยั 
ผู้ร่วมวิจยั 

วิทยาศาสตร ์ช้ันปี ๔ คณะครุศาสตร์   - 

 
/การศึกษา... 

 
 
 



 -๓๒- 

ลําดับที ่ ช่ือโครงการวิจัย/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ถ้ามี) ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัย ตําแหน่ง สาขาวิชา คณะ 
งบประมาณ             

ที่ไดร้ับจดัสรร  (บาท) 
๓ การศึกษาข้ันตอนการผลติข้าวฮาง  

ข้อเสนอแนะ 
๑. จุดมุ่งหมาย (วัตถุประสงค์) ไมชั่ดเจน             
ในสาระสําคัญ 
๒. การเก็บข้อมลูทางด้านวิทยาศาสตร์ ไมไ่ด้ควบคมุ
ตัวแปร เช่นอุณหภูมิน้ําท่ีใช้ในการแช่, เช้ือเพลิง, 
ขนาดเตาที่ใช้ในการนึ่ง, พื้นที่ท่ีใช้ตาก ฯลฯ         
จะเริม่ต้นอย่างไร ที่จุดไหน 

๑. น.ส.เพชรรัตน์  ใจบุญ 
๒. น.ส.โสริญา  จวงจันทร ์
๓. น.ส.รัชนก  ไพศาล 

อาจารย์ที่ปรึกษา 
หัวหน้าโครงการวิจัย    
ผู้ร่วมวิจยั 

วิทยาศาสตร ์ ช้ันปี ๔ คณะครุศาสตร์   - 

๔ การศึกษาความร้อนจําเพาะของขา้วเปลือก                
ข้อเสนอแนะ 
๑. ความสําคัญและที่มาของปัญหาไม่มีความเกี่ยวกับ   
การศึกษาความร้อนจําเพาะของขา้วเปลือก 
๒. กระบวนการวิจัยไม่ตอบวตัถุประสงค ์
๓. ไมม่ีการควบคุมความชื้น 

๑. น.ส.เพชรรัตน์  ใจบุญ                     
๒. นายวัชรากร  เชื้อคําเพ็ง 

อาจารย์ที่ปรึกษา 
หัวหน้าโครงการวิจัย 

วิทยาศาสตร ์              
ช้ันปี ๓ 

คณะครุศาสตร์   - 

๕ การศึกษาความช้ืนของข้าวเปลือก  
ข้อเสนอแนะ 
๑. การเปรียบเทยีบโดยไมม่ีตัวควบคุม 
๒. กระบวนการวิจัยไม่ตอบวตัถุประสงค ์

๑. น.ส.เพชรรัตน์  ใจบุญ                   
๒. น.ส.อนุสรา  ภาวะด ี
๓. น.ส.กณัฑ์ภดิา  กางทอง 

อาจารย์ที่ปรึกษา 
หัวหน้าโครงการวิจัย    
ผู้ร่วมวิจยั 

วิทยาศาสตร ์              
ช้ันปี ๓ 

คณะครุศาสตร์   - 

๖ การศึกษาความหนาแน่นของข้าวเปลือก 
ข้อเสนอแนะ 
๑. การเปรียบเทยีบโดยไมม่ีตัวควบคุม 
๒. กระบวนการวิจัยไม่ตอบวตัถุประสงค ์

๑. น.ส.เพชรรัตน์  ใจบุญ                   
๒. น.ส.บุษศรินทร์  อ่อนสมัย 
๓. น.ส.นรินทร์นุช  คนไว 

อาจารย์ที่ปรึกษา 
หัวหน้าโครงการวิจัย    
ผู้ร่วมวิจยั 

วิทยาศาสตร ์              
ช้ันปี ๓ 

คณะครุศาสตร์   - 

 
 
 
 

/การศึกษา… 



 -๓๓- 

ลําดับที ่ ช่ือโครงการวิจัย/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ถ้ามี) ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัย ตําแหน่ง สาขาวิชา คณะ 
งบประมาณ            

ที่ไดร้ับจดัสรร(บาท) 
๗ การศึกษาพัฒนาประสิทธิภาพเตาย่างแบบหมุน 

ข้อเสนอแนะ 
๑. การศึกษาพัฒนาประสิทธิภาพเตาย่างแบบหมุน 
มีผู้ทํากันมามากทํามานานแล้ว 

๑.นายกิตติชัย  โสพันนา 
๒.นางวิชชุดา  ภาโสม 
๓.น.ส.วรรณทิพย์  บัวพรม 
๔.น.ส.ปฐมาพร  คํากอนแก้ว 

อาจารย์ที่ปรึกษา 
อาจารย์ที่ปรึกษา(ร่วม) 
หัวหน้าโครงการวิจัย 
ผู้ร่วมวิจยั 

ฟิสิกส์  ช้ันปีท่ี ๓ วิทยาศาสตร์   
และเทคโนโลยี   

- 

๘ การศึกษาภาพเขยีนบนภาชนะดินเผาบ้านเชียงเพื่อ
สร้างสรรคผ์ลงานจติกรรมแบบร่วมสมัย 
ข้อเสนอแนะ 
๑. ที่มาของงานวิจัยไมส่ื่อเหตุและผลที่ผู้วจิัยต้องการ
ศึกษา สร้างช้ินงาน 
๒. ที่มาของงานวิจัยควรมีการอ้างอิง เพื่อความ
น่าเชื่อถือ 
๓. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ต้องมีเนื้อหา   
และอ้างอิง 
๔. เอกสารอ้างอิงควรเป็นหนังสือ หรือบทความที่
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ หลีกเลีย่งการอ้างอิงจาก
อินเตอร์เนต็ เพราะความน่าเชื่อถอืมีน้อย 
๕. วิธีดําเนินการวิจัย ไม่สามารถสือ่ให้เห็น
ความสําคญัของช้ินงาน 

๑. นายนพดล  ชาสงวน 
๒. น.ส.แสงพรรณ  ธงยศ   

อาจารย์ที่ปรึกษา 
หัวหน้าโครงการวิจัย 

ศิลปกรรม  ช้ันปี ๓ มนุษยศาสตร์  
และสังคมศาสตร์  

- 

 
 
 

/การศึกษา... 
 
 
 



 -๓๔- 

ลําดับที ่ ช่ือโครงการวิจัย/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ถ้ามี) ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัย ตําแหน่ง สาขาวิชา คณะ 
งบประมาณ         

ที่ได้รับจดัสรร(บาท) 

๙ การศึกษาพฤติกรรมเด็กประถมเพือ่ออกแบบสื่อ
สร้างสรรคส์่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม  
ข้อเสนอแนะ 
๑. งานวิจัยยังไมม่ีรายละเอียดทีส่มบูรณ์วา่จะทํา
อะไร 

๑. นายอํานาจ  สุนาพรม 
๒. นายธีรพงษ์ นาคมชม 

อาจารย์ที่ปรึกษา 
หัวหน้าโครงการวิจัย 

ศิลปกรรม  ช้ันปี ๓ มนุษยศาสตร์    
และสังคมศาสตร ์

- 

๑๐ การศึกษาสสีันฤดูกาลของภาคอีสานเพื่อสร้างสรรค์
งานจิตกรรมร่วมสมัย  
ข้อเสนอแนะ 
๑. ที่มาของงานวิจัยไมส่ื่อให้เห็นความยาวเชิงศิลปะ
ของฤดูกาล จึงเช่ือมโยงไปสู่การสร้างผลงานไมไ่ด้ 
ควรนั่งมองสีสันของฤดูเสียใหม ่
๒. จุดประสงค์ ข้อ ๕.๒ ไม่ชัดเจน ข้อ ๕.๓ ต่างจาก
ข้อ ๕.๑ อย่างไร 
๓. ระบุขอบเขตงานวิจัยใหม ่
    ๓.๑ เชิงเนื้อหา ฤดูกาล พื้นที่ สีสันทาง
บรรยากาศ 
    ๓.๒ เชิงช้ินงาน ลักษณะ ขนาด 
๔. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ต้องระบุเนือ้หา 

๑. นายนพดล  ชาสงวน 
๒. น.ส.จุทาทิพย์  เกตุนันท ์

อาจารย์ที่ปรึกษา 
หัวหน้าโครงการวิจัย 

ศิลปกรรม  ช้ันปี ๓ มนุษยศาสตร์    
และสังคมศาสตร ์

- 

 
 



 -๒- 

 


