
ท่ี ช่ือโครงการวิจัย ผู้รับผิดชอบโครงการ สังกัด ประเภทการวิจัย
 งบประมาณ

ท่ีจัดสรร

งวดท่ี 1 

(ร้อยละ60)

งวดท่ี 2 

(ร้อยละ25)

งวดท่ี 3 

(ร้อยละ15)

1 การปนเป้ือนของเช้ือ Salmonella spp. ในเน้ือ

ไก่จากตลาดสดและซูเปอร์มาร์เก็ต ในเขตอ าเภอ

เมือง จังหวัดสกลนคร

หัวหน้าโครงการวิจัย นางสาวจิราภรณ์ ลีทาหาร

ผู้ร่วมวิจัย 1. นายอภิวัฒน์ อุดารักษ์

            2. Mr. Thanh TranQuoc

อาจารย์ท่ีปรึกษา  ผศ.ดร.รัตน์มณี ชนะบุญ

คณะ

เทคโนโลยีการเกษตร
การวิจัยประยุกต์           6,000 3,600        1,500        900          

2 การศึกษาผลของสภาพพ้ืนท่ีท่ีต่างกันต่อการรอด

ตาย การเจริญเติบโต และต้นทุนการเล้ียงปูนา

หัวหน้าโครงการวิจัย นายปกรณ์กิตติ ค าถา

อาจารย์ท่ีปรึกษา  ผศ.ทาริกา ทิพอุเทน

คณะ

เทคโนโลยีการเกษตร
การวิจัยประยุกต์           6,000 3,600        1,500        900          

3 ผลของแหล่งโปรตีนต่อการให้ผลผลิต คุณลักษณะ

ซาก และต้นทุนการเล้ียงกบนา

หัวหน้าโครงการวิจัย นางสาวสุภาพร พิศมัย

อาจารย์ท่ีปรึกษา  ผศ.ทาริกา ทิพอุเทน

คณะ

เทคโนโลยีการเกษตร
การวิจัยประยุกต์           6,000 3,600        1,500        900          

4 การศึกษาการตรวจหาไข่พยาธิใบไม้ตับในกระบือท่ี

เล้ียงปล่อยทุ่ง บ้านห้วยยางและบ้านเหล่า ต าบล

ห้วยยาง อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

หัวหน้าโครงการวิจัย นางสาวจารุวรรณ แก้วก่า

ผู้ร่วมวิจัย นางสาวสุปรียา นิระปะกะ

อาจารย์ท่ีปรึกษา สพ.ญ.เบญจมาภรณ์ พุ่มหิรัญโรจน์

คณะ

เทคโนโลยีการเกษตร
การวิจัยประยุกต์           6,000 3,600        1,500        900          

5 ศึกษาการยอมรับและพฤติกกรมของผู้บริโภคท่ีมี

ต่อผลิตภัณฑ์หนูพุก

หัวหน้าโครงการวิจัย นายสิทธิชัย สุขร่ี

ผู้ร่วมวิจัย 1. นางสาวสุวนันท์ อุผา

             2. นางสาวชนาภา บุญพินิจ

อาจารย์ท่ีปรึกษา  อาจารย์ ดร.สุวิทย์ ทิพอุเทน

คณะ

เทคโนโลยีการเกษตร
การวิจัยประยุกต์           6,000 3,600        1,500        900          

6 การพัฒนาทดลองการจัดการอาหารต่อการให้

ผลผลิตหนูพุก

หัวหน้าโครงการวิจัย นายปิยะภูมิ แสนศรี

ผู้ร่วมวิจัย 1. นายธรภัทร แก้วเสนา

             2. นางสาววาสนา เมืองโคตร

อาจารย์ท่ีปรึกษา  อาจารย์ ดร.สุวิทย์ ทิพอุเทน

คณะ

เทคโนโลยีการเกษตร
การวิจัยประยุกต์           6,000 3,600        1,500        900          

บัญชีเบิกจ่ายทุนสนับสนุนการวิจัยส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) จากงบประมาณเงินรายได้  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

หนา้ที ่1



ท่ี ช่ือโครงการวิจัย ผู้รับผิดชอบโครงการ สังกัด ประเภทการวิจัย
 งบประมาณ

ท่ีจัดสรร

งวดท่ี 1 

(ร้อยละ60)

งวดท่ี 2 

(ร้อยละ25)

งวดท่ี 3 

(ร้อยละ15)

7 ผลของการปรับปรุงคุณภาพตอซังข้าวต่อจล

ศาสตร์การผลิตแก๊สและการย่อยได้

หัวหน้าโครงการวิจัย นางสาวอรทัย ยศตะโคตร

ผู้ร่วมวิจัย 1. นางสาวรัตติยา กงลีมา

            2. นายกฤษฎา จูมศรีสิงห์

อาจารย์ท่ีปรึกษา  อาจารย์ ดร.สุวิทย์ ทิพอุเทน

คณะ

เทคโนโลยีการเกษตร
การวิจัยประยุกต์           6,000 3,600        1,500        900          

8 การคัดเลือกพ่อแม่พันธ์ุปลาดุกอุย (Clarias 

macrocephalus ) บริเวณประตูน้ าสุรสวัดีในล่ า

น้ าก่ าโดยใช้เทคนิค RAPD

หัวหน้าโครงการวิจัย นายพีระพัฒน์ หลักชัย

อาจารย์ท่ีปรึกษา อาจารย์อนาวิล พรหมเทพ

คณะ

เทคโนโลยีการเกษตร
การวิจัยประยุกต์           6,000 3,600        1,500        900          

9 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของปลาดุกอุย

(Clarias macrocephalus )ในล าน้ าก่ าประตูน้ า

บ้านหนองบึง โดยใช้เทคนิค RAPD

หัวหน้าโครงการวิจัย นายณัฐพงศ์ ใครจันทร์เศรษฐ์

ผู้ร่วมวิจัย นายณัฏฐ์ชนินทร์  ดาบพิมพ์ศรี

อาจารย์ท่ีปรึกษา อาจารย์อนาวิล พรหมเทพ

คณะ

เทคโนโลยีการเกษตร
การวิจัยประยุกต์           6,000 3,600        1,500        900          

10 การปรับปรุงคุณสมบัติทางกลของอลูมิเมียม เกรด 

7033

หัวหน้าโครงการวิจัย นายพลวิวัฒ บุญเลิศ

ผู้ร่วมวิจัย 1. นางสาวสุภาภรณ์ ภูพินาค

             2. นายอดิศักด์ิ ผาสุก

อาจารย์ท่ีปรึกษา  ผศ.สิทธินัน บุญเลิศ

คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม
การวิจัยประยุกต์           6,000 3,600        1,500        900          

11 การพัฒนาอุปกรณ์พรวนดินเพ่ือใช้ส าหรับรถแทรก

ไฟฟ้าขนาดเล็ก

หัวหน้าโครงการวิจัย นายวีรชัย พ่อทอง

ผู้ร่วมวิจัย 1. นายณัฐกิจ มัยวงค์

             2. นายศุภณัฐ วิโรจน์สุริวงค์

อาจารย์ท่ีปรึกษา  ผศ.สุวิพงษ์ เหมะธุลิน

คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม
การพัฒนาทดลอง           8,000 4,800        2,000        1,200        

12 สมบัติเชิงกลของคอนกรีตผสมน้ ายางพาราและ

เปลือกหอยเชอร่ี

หัวหน้าโครงการวิจัย นางสาวพรชิตา  หามวงค์

ผู้ร่วมวิจัย 1. นายโชคพิพัฒน์  ฐิตญาณ

             2. นายวุฒิชัย  วงค์สุวรรณ

อาจารย์ท่ีปรึกษา  อาจารย์ปิยะฉัตร  ศุภวิทยาเจริญกุล

คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม
การพัฒนาทดลอง           8,000 4,800        2,000        1,200        

หนา้ที ่2



ท่ี ช่ือโครงการวิจัย ผู้รับผิดชอบโครงการ สังกัด ประเภทการวิจัย
 งบประมาณ

ท่ีจัดสรร

งวดท่ี 1 

(ร้อยละ60)

งวดท่ี 2 

(ร้อยละ25)

งวดท่ี 3 

(ร้อยละ15)

13 คุณสมบัติเชิงกลมอร์ต้าผสมน้ ายางพาราและ

เปลือกหอยเชอร่ี

หัวหน้าโครงการวิจัย นายจักรินทร์ รัตนะ

ผู้ร่วมวิจัย 1. นางสาวเกวลิน  ลมอ่อน

             2. นายธีรพงษ์  เหง้าน้อย

อาจารย์ท่ีปรึกษา  อาจารย์ปิยะฉัตร  ศุภวิทยาเจริญกุล

คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม
การพัฒนาทดลอง           8,000 4,800        2,000        1,200        

14 เคร่ืองคัดแยกเมล็ดพันธ์ุข้าวและวัชพืชเพ่ือการ

เพาะปลูกส าหรับใช้ในครัวเรือน

หัวหน้าโครงการวิจัย นางสาวสุภารัตน์ โคตะรักษ์

ผู้ร่วมวิจัย 1. นายสดใส ศรีจันทร์

             2. นายโชติภัทร  ศรีอาจ

             3. นายณัฐพงษ์  กล่ินศรีสุข

อาจารย์ท่ีปรึกษา  อาจารย์ภาณุวัฒน์  วงค์แสงน้อย

คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม
การพัฒนาทดลอง           8,000 4,800        2,000        1,200        

15 การพัฒนาชุดสาธิตการท างานของรถจักรยานยนต์

รุ่น Honda Click 110i

หัวหน้าโครงการวิจัย นายกิจติพงษ์ แก้วประกอบ

ผู้ร่วมวิจัย 1. นายณัฐวัตร  ตางจงราช

             2. นายสิรภพ  สุพรรณ

อาจารย์ท่ีปรึกษา  อาจารย์ศรลักษณ์ พวงใบดี

คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม
การพัฒนาทดลอง           8,000 4,800        2,000        1,200        

16 การพัฒนาชุดสาธิตหลักการท างานของเคร่ือง

รถจักรยานยนต์ Yamaha Mio 115

หัวหน้าโครงการวิจัย นายณัฐนนท์ ค าภิมุล

ผู้ร่วมวิจัย นายภูมินทร์  แก้วการ

อาจารย์ท่ีปรึกษา  อาจารย์ศรลักษณ์ พวงใบดี

คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม
การพัฒนาทดลอง           8,000 4,800        2,000        1,200        

17 การพัฒนาชุดกักเก็บพลังงานไฟฟ้าจากแผงโซลา

เชลล์เพ่ือใช้กับรถแทรกไฟฟ้าขนาดเล็ก

หัวหน้าโครงการวิจัย นายธีรพล สุธรรม

ผู้ร่วมวิจัย  1. นายสุรชัย  มัยวงศ์

              2. นายภานุสรณ์  ค าภูแสน

อาจารย์ท่ีปรึกษา  อาจารย์ศรศักด์ิ ฤทธ์ิมนตรี

คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม
การพัฒนาทดลอง           8,000 4,800        2,000        1,200        

18 สร้างเเละพัฒนารถแทรกตีนตะขาบขนาดเล็ก หัวหน้าโครงการวิจัย นายณัฐยศ เทพเสนา

ผู้ร่วมวิจัย 1. นายเดชาชาญ ทะมานนท์

             2. นายนาย สหรัฐ ถาบุตร

อาจารย์ท่ีปรึกษา  อาจารย์ศรศักด์ิ ฤทธ์ิมนตรี

คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม
การพัฒนาทดลอง           8,000 4,800        2,000        1,200        

หนา้ที ่3



ท่ี ช่ือโครงการวิจัย ผู้รับผิดชอบโครงการ สังกัด ประเภทการวิจัย
 งบประมาณ

ท่ีจัดสรร

งวดท่ี 1 

(ร้อยละ60)

งวดท่ี 2 

(ร้อยละ25)

งวดท่ี 3 

(ร้อยละ15)

19 ออกแบบรถแทรกตีนตะขาบขนาดเล็ก หัวหน้าโครงการวิจัย นายนิพนธ์ จันทวี

ผู้ร่วมวิจัย 1. นายธนวัฒน์ วะชุม

             2. นายประจักษ์ พิกุลศรี

อาจารย์ท่ีปรึกษา  อาจารย์ศรศักด์ิ  ฤทธ์ิมนตรี

คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม
การวิจัยพ้ืนฐาน           4,000 2,400        1,000        600          

20 พัฒนาหม้อน่ึงข้าวฮางโดยไม่โดนไอน้ า หัวหน้าโครงการวิจัย นายธนวัฒน์ สุขเสน

ผู้ร่วมวิจัย 1. นายพงศ์พันธ์ุ จูมศรีสิงห์

             2. นายศุภกร ปัญเศษ

อาจารย์ท่ีปรึกษา  อาจารย์สาคร อินทะชัย

คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม
การพัฒนาทดลอง           8,000 4,800        2,000        1,200        

21 การออกแบบและสร้างเคร่ืองกะเทาะเปลือกตะคร้อ หัวหน้าโครงการวิจัย นายยุทธนา เเสนมิตร

ผู้ร่วมวิจัย 1. นายรัฐนันท์ ศรีลาชัย

             2. นายพิยวัฒน์ มาลาทอง

             3. นายจิรายุทธ ดีชาลี

อาจารย์ท่ีปรึกษา  อาจารย์สาคร อินทะชัย

คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม
การพัฒนาทดลอง           8,000 4,800        2,000        1,200        

22 สารประกอบฟีนอลิกและโปรตีนจากผลิตภัณฑ์

ข้าวเม่า

หัวหน้าโครงการวิจัย นางสาวเสาวลักษณ์ แสงนนท์

ผู้ร่วมวิจัย 1. นางสาวสุพิชชา วรรณวาส

             2. นางสาวณัจชพร พรมพิลา

อาจารย์ท่ีปรึกษา  อาจารย์ ดร.จินดา จันดาเรือง

คณะครุศาสตร์ การวิจัยประยุกต์           6,000 3,600        1,500        900          

23 การศึกษาสมบัติทางเคมีและฤทธ์ิในการยับย้ัง

แอลฟากลูโคซิเดสของไวน์กระเจ๊ียบแดง

หัวหน้าโครงการวิจัย นางสาวสุทธิดา นามเกตุ

ผู้ร่วมวิจัย 1. นางสาวชิดชนก ทับทิม

             2. นางสาวมินตรา ศิริบ ารุง

อาจารย์ท่ีปรึกษา  อาจารย์ ดร.ณัฐวี ภูมิสุข

คณะครุศาสตร์ การวิจัยประยุกต์           6,000 3,600        1,500        900          

24 การศึกษาสมบัติทางเคมีและฤทธ์ิในการยับย้ัง

แอลฟาอะไมเลสของไวน์มะเม่า

หัวหน้าโครงการวิจัย นางสาวกฤติกา มะโนชัย

ผู้ร่วมวิจัย 1. นายภูมิศักด์ิ สิงห์ขันธ์

             2. นางสาวฐิติรัตน์ ฤทธ์ิสยอง

อาจารย์ท่ีปรึกษา  อาจารย์ ดร.ณัฐวี ภูมิสุข

คณะครุศาสตร์ การวิจัยประยุกต์           6,000 3,600        1,500        900          

หนา้ที ่4



ท่ี ช่ือโครงการวิจัย ผู้รับผิดชอบโครงการ สังกัด ประเภทการวิจัย
 งบประมาณ

ท่ีจัดสรร

งวดท่ี 1 

(ร้อยละ60)

งวดท่ี 2 

(ร้อยละ25)

งวดท่ี 3 

(ร้อยละ15)

25 การศึกษาฤทธ์ิยับย้ังเอนไซม์ไทโรซิเนสในใบขิง

กระต่ายใหญ่เพ่ือการประยุกต์ใช้ในเคร่ืองส าอาง

หัวหน้าโครงการวิจัย นางสาวสุจิรา กองธรรม

อาจารย์ท่ีปรึกษา  อาจารย์ ดร.สุมนา ถวิล

คณะครุศาสตร์ การวิจัยประยุกต์           6,000 3,600        1,500        900          

26 การศึกษาพฤกษเคมี และรงควัตถุ ในใบขิงกระต่าย

ใหญ่เพ่ือประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร

หัวหน้าโครงการวิจัย นางสาวฐิติรัตน์ ดลฤทธ์ิ

อาจารย์ท่ีปรึกษา  อาจารย์ ดร.สุมนา ถวิล

คณะครุศาสตร์ การวิจัยประยุกต์           6,000 3,600        1,500        900          

27 การศึกษาปริมาณฟีอลิกท้ังหมดในใบขิงกระต่าย

ใหญ

หัวหน้าโครงการวิจัย นายพีรวิชญ์ อินทริง

อาจารย์ท่ีปรึกษา  อาจารย์ ดร.สุมนา ถวิล

คณะครุศาสตร์ การวิจัยประยุกต์           6,000 3,600        1,500        900          

28 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริม

ทักษะการทดลองและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้

วิชาฟิสิกส์ เร่ือง แบตเตอร่ีและวงจรไฟฟ้า

กระแสตรงเบ้ืองต้น โดยใช้รูปแบบการเรียนการ

สอนแบบร่วมมือ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี

ท่ี 5 โรงเรียนโพธิแสนวิทยา จังหวัดสกลนคร

หัวหน้าโครงการวิจัย นายวิศรุต อ่ิมบุญสุ

ผู้ร่วมวิจัย นางสาวญาสุมินทร์ อนุญาหงษ์

อาจารย์ท่ีปรึกษา  อาจารย์วัสยษฏ์ิ อนันต์ปรีชากร

คณะครุศาสตร์ การวิจัยประยุกต์           6,000 3,600        1,500        900          

29 การคัดเลือกพ่อแม่พันธ์ุปลาดุกอุย (Clarias 

macrocephalus ) บริเวณประตูน้ าห้วยแคนใน

ล่ าน้ าก่ าโดยใช้เทคนิค RAPD

หัวหน้าโครงการวิจัย นายก้องภพ เพชรค า

ผู้ร่วมวิจัย นายสิรวิชญ์ เช้ือกุณะ

อาจารย์ท่ีปรึกษา  อาจารย์อนาวิล พรหมเทพ

คณะครุศาสตร์ การวิจัยประยุกต์           6,000 3,600        1,500        900          

หนา้ที ่5



ท่ี ช่ือโครงการวิจัย ผู้รับผิดชอบโครงการ สังกัด ประเภทการวิจัย
 งบประมาณ

ท่ีจัดสรร

งวดท่ี 1 

(ร้อยละ60)

งวดท่ี 2 

(ร้อยละ25)

งวดท่ี 3 

(ร้อยละ15)

30 ภูมิศาสตร์ภาษาถ่ินจังหวัดสกลนคร หัวหน้าโครงการวิจัย นางสาวจุฑาทิพย์ แสนกูล

ผู้ร่วมวิจัย 1. นายวิศรุต คงโนนกอก

             2. นางสาวณัฐญา ไชยรบ

             3. นางสาวทิพวรรณ ทิพม่อม

             4. นางสาวณัฐชนันท์ นาเวียง 

             5. นางสาวสุธาทิพย์ ค าขาว

             6. นายธีรยุทธ ยะวังพล 

             7. นางสาวปิยะดา วังทะพันธ์

             8. นางสาวมาริณี อินธิกาย

อาจารย์ท่ีปรึกษา  ผศ.ปกกสิณ  ชาทิพฮด

คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์
การวิจัยประยุกต์           6,000 3,600        1,500        900          

31 การแปรรูปมันอ้อนจากองค์ความรู้และภูมิปัญญา

สู่อาหารพ้ืนบ้านเชิงวัฒนธรรม

หัวหน้าโครงการวิจัย นางสาวพิชญาภา คนไว

ผู้ร่วมวิจัย 1. นางสาวปรางค์วะลัย อุปพงค์

             2. นางสาวยุพารัตน์ ป้องทอง

             3. นางสาววันธิดา มุศิริ

             4. นางสาวสุดธิดา มาตยะขันธ์

             5. นางสาวอนัญญา แก่นจ าปา

             6. นางสาวเมธินี เนียรเจริญสุข

             7. นางสาวจินดานุช แก้วประกอบ

             8. นางสาวธัญญาภรณ์ เสนเสนา

             9. นางสาววิภารัตน์ สูญราช

อาจารย์ท่ีปรึกษา  ผศ.ปกกสิณ  ชาทิพฮด

คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์
การวิจัยประยุกต์           6,000 3,600        1,500        900          

หนา้ที ่6



ท่ี ช่ือโครงการวิจัย ผู้รับผิดชอบโครงการ สังกัด ประเภทการวิจัย
 งบประมาณ

ท่ีจัดสรร

งวดท่ี 1 

(ร้อยละ60)

งวดท่ี 2 

(ร้อยละ25)

งวดท่ี 3 

(ร้อยละ15)

32 การศึกษาการเปล่ียนแปลงพิธีกรรมความตายของ

กลุ่มชาติพันธ์ุโส้ในแอ่งสกลนคร

หัวหน้าโครงการวิจัย นายภาณุพันธ์ จิตธรรม

ผู้ร่วมวิจัย 1. นางสาวเกวลิน ตาทิพย์

             2. นายชนายุทธ คนยืน

             3. นางสาวปฏิญญา สุวรรณ์

             4. นางสาวศิริลักษณ์ ยินดี

             5. นางสาวนริน นันทะตา

             6. นางสาววิสุรดา ยืนยง

             7. นางสาวโยษิตา ท าเลดี

             8. นางสาวจันทร์จิรา นนทะเสน

อาจารย์ท่ีปรึกษา  ผศ.ปกกสิณ  ชาทิพฮด

คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์
การวิจัยพ้ืนฐาน           4,000 2,400        1,000        600          

33 การวิเคราะห์การใช้ภาษาของฝ่ายค้านในการ

อภิปรายไม่ไว้วางรัฐบาลประยุทธ์ จันทร์โอชา

หัวหน้าโครงการวิจัย นายประสงค์ชัย ขัติวงค์

ผู้ร่วมวิจัย 1. นางสาวจิตรวรรณ วะชุม

             2. นางสาววิมลรัตน์ วังทะพันธ์

             3. นางสาวมณัฐธีระญา พรมจารีย์

             4. นางสาวสุรกาญจน์ จินดาศรี

             5. นางสาวนฤมล ศรีถาพร

             6. นางสาวกัญญาวีร์ วาดเมือง

             7. นางสาวบุษยามาศ แก้วมุงคุณ

             8. นางสาวธัญลักษณ์ บุตรแสนคม

อาจารย์ท่ีปรึกษา  ผศ.ปกกสิณ  ชาทิพฮด

คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์
การวิจัยพ้ืนฐาน           4,000 2,400        1,000        600          

หนา้ที ่7



ท่ี ช่ือโครงการวิจัย ผู้รับผิดชอบโครงการ สังกัด ประเภทการวิจัย
 งบประมาณ

ท่ีจัดสรร

งวดท่ี 1 

(ร้อยละ60)

งวดท่ี 2 

(ร้อยละ25)

งวดท่ี 3 

(ร้อยละ15)

34 การศึกษาปรากฏการณ์โควิด 19 ในเพลงไทยร่วม

สมัย

หัวหน้าโครงการวิจัย นางสาวพิมานทิพย์ พลหาญ

ผู้ร่วมวิจัย 1. นางสาววิลัยลักษณ์ สุขเหลือง

             2. นางสาวกาญจนา ค าแหง

             3. นางสาวสาวิตรี วงค์วันดี

             4. นายภูธเนศ บับพาน

             5. นายนิตินัย เท่ียงทัศน์

             6. นายวรวุฒิ พรหมวิชัย

             7. นางสาววันวิสา พรมดี

             8. นางสาวนภัทชวรรณ นนทะศรี 

อาจารย์ท่ีปรึกษา  ผศ.ปกกสิณ  ชาทิพฮด

คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์
การวิจัยพ้ืนฐาน           4,000 2,400        1,000        600          

35 การคัดเลือกพ่อแม่พันธ์ุปลาดุกอุย (Clarias 

macrocephalus ) ในล าน้ าก่ า จากประตูน้ า ก่ า

ตอนล่าง โดยใช้เทคนิค RAPD

หัวหน้าโครงการวิจัย นางสาวเบญจรงค์ เวชสุวรรณ

ผู้ร่วมวิจัย นายธนวัฒน์  อนันต์ปรีชากร

อาจารย์ท่ีปรึกษา  อาจารย์อนาวิล พรหมเทพ

คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์
การวิจัยประยุกต์           6,000 3,600        1,500        900          

36 การมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการจัดการขยะ หัวหน้าโครงการวิจัย นางสาวชาลิสา บุระเนตร

ผู้ร่วมวิจัย  นางสาวปาริชาติ โทรัตน์

อาจารย์ท่ีปรึกษา  อาจารย์พิศณี  พรหมเทพ

คณะวิทยาการจัดการ การวิจัยพ้ืนฐาน           4,000 2,400        1,000        600          

37 กิจกรรมทางกายและสมรรถภาพทางกายของ

ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบลท่าแร่ อ าเภอเมือง

สกลนคร จังหวัดสกลนคร

หัวหน้าโครงการวิจัย นางสาวนัฐธิฌา อินทร์กอง

ผู้ร่วมวิจัย 1. นางสาวทิพย์วรรณ ทองอันตัง

             2. นายอภิสิทธ์ิ เมืองฮาม

             3. นางสาวนรินทร์ธรณ์ มูลสิติ

             4. นางสาวสิรินทรา ศีรลาหลัด

อาจารย์ท่ีปรึกษา  ผศ.ดร.ณีรนุช วรไธสง

คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี
การวิจัยพ้ืนฐาน           4,000 2,400        1,000        600          

หนา้ที ่8



ท่ี ช่ือโครงการวิจัย ผู้รับผิดชอบโครงการ สังกัด ประเภทการวิจัย
 งบประมาณ

ท่ีจัดสรร

งวดท่ี 1 

(ร้อยละ60)

งวดท่ี 2 

(ร้อยละ25)

งวดท่ี 3 

(ร้อยละ15)

38 ภาวะโภชนาการและพฤติกรรมการบริโภคอาหาร

ของผู้สูงอายุ ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพบ้านนาขาม ต าบลห้วยยาง อ าเภอ

เมือง จังหวัดสกลนคร

หัวหน้าโครงการวิจัย นางสาวลักขณา บุญรอด

ผู้ร่วมวิจัย 1. นางสาวเพ็ญนภา สุวรรณศรี 

             2. นางสาวจิราพร สีม่วง

             3. นางสาวนิศารัตน์ น าสงค์

             4. นางสาวอริญา พรมโคตร

อาจารย์ท่ีปรึกษา  ผศ.ดร.ณีรนุช วรไธสง

คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี
การวิจัยพ้ืนฐาน           4,000 2,400        1,000        600          

39 การพัฒนาวัสดุเชิงประกอบของแบคทีเรียล

เซลลูโลสและไคโตซานในการบ าบัดน้ าเสียจาก

กระบวนการย้อมสีคราม

หัวหน้าโครงการวิจัย นางสาวทิพย์สุดา เคนสงคราม

อาจารย์ท่ีปรึกษา  ผศ.ดร.สุดกมล ลาโสภา

คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี
การพัฒนาทดลอง           8,000 4,800        2,000        1,200        

40 การดัดแปลงแบคทีเรียลเซลลูโลสในการบ าบัดน้ า

เสียจากกระบวนการย้อมสีคราม

หัวหน้าโครงการวิจัย นางสาวชลธิดา ค าพิลา

อาจารย์ท่ีปรึกษา  ผศ.ดร.สุดกมล ลาโสภา

คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี
การพัฒนาทดลอง           8,000 4,800        2,000        1,200        

41 โมเดลประคบร้อนเย็นอัตโนมัติผ่าน IoT หัวหน้าโครงการวิจัย นายรัชชานนท์ ศิริสานต์

อาจารย์ท่ีปรึกษา  ผศ.วีระศักด์ิ เจริญรัตน์

คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี
การพัฒนาทดลอง           8,000 4,800        2,000        1,200        

42 การประเมินอาการออฟฟิศซินโดรมและการ

จัดการอาการปวดกล้ามเน้ือในกลุ่มอาการออฟฟิศ

ซินโดรมของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร

หัวหน้าโครงการวิจัย นางสาวพิมพิไล แก้วไพฑูรย์

ผู้ร่วมวิจัย  1. นางสาวกัญญาณัฐ สอนสูญ

             2. นางสาวทักษิณาพร ชัยหม่ืน

             3. นางสาววรรณภา สายมาลัย

             4. นางสาวพุทธรักษ์ ลืออ่อนดี

อาจารย์ท่ีปรึกษา  อาจารย์ ดร.น าพร  อินสิน

คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี
การวิจัยพ้ืนฐาน           4,000 2,400        1,000        600          

หนา้ที ่9



ท่ี ช่ือโครงการวิจัย ผู้รับผิดชอบโครงการ สังกัด ประเภทการวิจัย
 งบประมาณ

ท่ีจัดสรร

งวดท่ี 1 

(ร้อยละ60)

งวดท่ี 2 

(ร้อยละ25)

งวดท่ี 3 

(ร้อยละ15)

43 พฤติกรรมเก่ียวกับการใช้ยาปฏิชีวนะอย่าง

สมเหตุสมผล ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร

หัวหน้าโครงการวิจัย นางสาวนภาพร ขันทอง

ผู้ร่วมวิจัย 1. นางสาวปรีชานิกา อาสา

             2. นางสาวกวินนาถ แสงเช้ือพ่อ

             3. นางสาวกมลวรรณ ฟองอ่อน

             4. นางสาวประกายวรรณ ม่วงมา

อาจารย์ท่ีปรึกษา   อาจารย์ ดร.น าพร  อินสิน

คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี
การวิจัยพ้ืนฐาน           4,000 2,400        1,000        600          

44 การศึกษาพฤติกรรมการส่ังอาหารและเคร่ืองด่ืม

แบบเดลิเวอร่ีผ่านแอปพลิเคช่ันช่วงเกิดโรคติดเช้ือ 

ไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 ในเขตเทศบาล

เมืองสกลนคร

หัวหน้าโครงการวิจัย นายกรวิชญ์ ค าศรี

อาจารย์ท่ีปรึกษา อาจารย์ ดร.อุบลศิลป์ โพธ์ิพรม

คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี
การวิจัยพ้ืนฐาน           4,000 2,400        1,000        600          

45 การรับรู้และการปฏิบัติตนในการป้องกันโรค 

COVID-19 ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า

หมู่บ้านในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดสกลนคร

หัวหน้าโครงการวิจัย นางสาวนพศิลป์ ชินบูรณ์

ผู้ร่วมวิจัย 1. นางสาวแก้วมุกดา อุค า

             2. นางสาววรรณภา หอมจัน

             3. นายพีระพล อุประ

             4. นางสาวชไมพร พิมพ์มีลาย

             5. นางสาวนริศรา ยางสุด

อาจารย์ท่ีปรึกษา  อาจารย์ ดร.จรินทร์ทิพย์  ชมชายผล

คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี
การวิจัยพ้ืนฐาน           4,000 2,400        1,000        600          

46 ความรู้ การปฏิบัติและความตระหนักในการ

ป้องกันโรคโควิด-19 (COVID-19) ของบุคลากร

ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

หัวหน้าโครงการวิจัย นางสาววรัญญา ทิพย์ค ามี

ผู้ร่วมวิจัย 1. นางสาวแก้วนภา ค าวงค์ษา

             2. นางสาวสุธาดา เคนสีลา

             3. นางสาวนัทริตา บุญมาก

             4. นายเอกราช นารีจันทร์

อาจารย์ท่ีปรึกษา  อาจารย์ ดร.จรินทร์ทิพย์  ชมชายผล

คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี
การวิจัยพ้ืนฐาน           4,000 2,400        1,000        600          

หนา้ที ่10



ท่ี ช่ือโครงการวิจัย ผู้รับผิดชอบโครงการ สังกัด ประเภทการวิจัย
 งบประมาณ

ท่ีจัดสรร

งวดท่ี 1 

(ร้อยละ60)

งวดท่ี 2 

(ร้อยละ25)

งวดท่ี 3 

(ร้อยละ15)

47 ฤทธ์ิการต้านอนุมูลอิสระและฤทธ์ิยับย้ังแบคทีเรีย

ของสารสกัดเม่า

หัวหน้าโครงการวิจัย นางสาวกชกร ผลเอ่ียม

ผู้ร่วมวิจัย  นางสาวอัมพร น้อยธง

อาจารย์ท่ีปรึกษา  อาจารย์ ดร.ทิติยา  ศรีภักดี

คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี
การวิจัยประยุกต์           6,000 3,600        1,500        900          

48 การศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมในการสกัดเพ่ือ

วิเคราะห์แอนโทไซยานินในผลเม่า

หัวหน้าโครงการวิจัย นางสาวอัมพร น้อยธง

ผู้ร่วมวิจัย  นางสาวกชกร ผลเอ่ียม

อาจารย์ท่ีปรึกษา  อาจารย์ ดร.ทิติยา ศรีภักดี

คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี
การวิจัยประยุกต์           6,000 3,600        1,500        900          

49 การพัฒนาแผนผังพระธาตุภูเพ็กตามร่องรอยใน

อดีต ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริม

หัวหน้าโครงการวิจัย นายถิรพงษ์ ค าปิตะ

อาจารย์ท่ีปรึกษา  อาจารย์ ดร.นิภาพร  ชนะมาร

คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี
การวิจัยประยุกต์           6,000 3,600        1,500        900          

50 การพัฒนาแผนผังพระธาตุนารายณ์เจงเวงตาม

ร่องรอยในอดีต ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริม

หัวหน้าโครงการวิจัย นายธีรศักด์ิ สีประดู่

อาจารย์ท่ีปรึกษา  อาจารย์ ดร.นิภาพร  ชนะมาร

คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี
การวิจัยประยุกต์           6,000 3,600        1,500        900          

51 การสังเคราะห์ถ่านกัมมันต์จากวัสดุเหลือใช้ทาง

การเกษตรเพ่ือประยุกต์เป็นสารดูดซับ

หัวหน้าโครงการวิจัย นางสาววริศรา ตามประสี

ผู้ร่วมวิจัย  นางสาวธณาพร ฟองวิชัย

อาจารย์ท่ีปรึกษา  อาจารย์ ดร.วุฒิชัย รสชาติ

คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี
การพัฒนาทดลอง           8,000 4,800        2,000        1,200        

52 การรับรู้ความเส่ียงต่อการเกิดโรคติดเช้ือไวรัสโคโร

นา 2019 และการปฏิบัติตนตามวิถีชีวิตใหม่ (New

 normal) เพ่ือป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

2019 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

หัวหน้าโครงการวิจัย นางสาวอภิญญารัตน์ นิวงษา

ผู้ร่วมวิจัย 1. นางสาวรจนา ดอบุตร

             2. นางสาวพรประภา ทองยอด

             3. นางสาวอาลิตา นารีนุช

             4. นางสาววรุณยุภา กงลีมา

อาจารย์ท่ีปรึกษา  อาจารย์ ดร.ศศิวรรณ  ทัศนเอ่ียม

คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี
การวิจัยพ้ืนฐาน           4,000 2,400        1,000        600          

หนา้ที ่11



ท่ี ช่ือโครงการวิจัย ผู้รับผิดชอบโครงการ สังกัด ประเภทการวิจัย
 งบประมาณ

ท่ีจัดสรร

งวดท่ี 1 

(ร้อยละ60)

งวดท่ี 2 

(ร้อยละ25)

งวดท่ี 3 

(ร้อยละ15)

53 ความสุขสมบูรณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราช

ภัฏสกลนคร อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

หัวหน้าโครงการวิจัย นางสาวพรชุตา อุสาพรหม

ผู้ร่วมวิจัย 1. นางสาวชไมพร ประสาทเขตการ

             2. นางสาวปทุมพร อ่อนดี 

             3. นางสาวปราวีณา ฮาดดา

             4. นางสาวพลอยนภา แสนขวา

             5. นางสาวพาขวัญ อัคเสริญ

อาจารย์ท่ีปรึกษา อาจารย์ ดร.ศศิวรรณ  ทัศนเอ่ียม

คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี
การวิจัยพ้ืนฐาน           4,000 2,400        1,000        600          

54 ระบบจัดการสารสนเทศรถน้ าแข็ง กรณีศึกษา 

บริษัทคิงส์ไอซ์แมน จ ากัด สาขาอ าเภอเมือง 

จังหวัดสกลนคร

หัวหน้าโครงการวิจัย นายวนวิช ต้ังเจริญสกุล

อาจารย์ท่ีปรึกษา อาจารย์ ดร.สุทิศา ซองเหล็กนอก

คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี
การวิจัยประยุกต์           6,000 3,600        1,500        900          

55 ระบบสารสนเทศส่ังจองอาหารล่วงหน้า 

กรณีศึกษาร้านล้านนัวส์แซ่บปากโป

หัวหน้าโครงการวิจัย นายจิรวัจน์ ภูขมัง

อาจารย์ท่ีปรึกษา  อาจารย์ ดร.สุทิศา ซองเหล็กนอก

คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี
การวิจัยประยุกต์           6,000 3,600        1,500        900          

56 การสังเคราะห์อนุพันธ์ของคลอโรฟิลล์จากใบเม่าแก่ หัวหน้าโครงการวิจัย นายอวิรุทธ์ิ ใจสุข

อาจารย์ท่ีปรึกษา  อาจารย์ ดร.สุมนา ถวิล

คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี
การวิจัยประยุกต์           6,000 3,600        1,500        900          

57 การศึกษาความคงตัวของอนุพันธ์คลอโรฟิลล์จาก

ใบเม่าแก่เพ่ือประยุกต์ใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์

เคร่ืองส าอาง

หัวหน้าโครงการวิจัย นางสาวมาริกา แสงกล้า

อาจารย์ท่ีปรึกษา  อาจารย์ ดร.สุมนา ถวิล

คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี
การวิจัยประยุกต์           6,000 3,600        1,500        900          

58 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินค้าผ่าน

แอปพลิเคช่ันของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร

หัวหน้าโครงการวิจัย นายภาณุพล พันธุโคตร

อาจารย์ท่ีปรึกษา  อาจารย์ ดร.อุบลศิลป์ โพธ์พรม

คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี
การวิจัยพ้ืนฐาน           4,000 2,400        1,000        600          

59 การศึกษาพฤติกรรมการติดเกมและการเลิกเล่น

เกมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

หัวหน้าโครงการวิจัย นางสาววราภรณ์ แข็งแรง

อาจารย์ท่ีปรึกษา  อาจารย์ ดร.อุบลศิลป์ โพธ์ิพรม

คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี
การวิจัยพ้ืนฐาน           4,000 2,400        1,000        600          

60 การพัฒนาเกม 3D เร่ือง ฮีโร่รัน หัวหน้าโครงการวิจัย นายเอกรินทร์ เงินพลับพลา

อาจารย์ท่ีปรึกษา  อาจารย์ ปิยวรรณ โถปาสอน

คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี
การวิจัยประยุกต์           6,000 3,600        1,500        900          

หนา้ที ่12



ท่ี ช่ือโครงการวิจัย ผู้รับผิดชอบโครงการ สังกัด ประเภทการวิจัย
 งบประมาณ

ท่ีจัดสรร

งวดท่ี 1 

(ร้อยละ60)

งวดท่ี 2 

(ร้อยละ25)

งวดท่ี 3 

(ร้อยละ15)

61 การพัฒนาเกม 3D เร่ือง กุญแจอยู่ไหน หัวหน้าโครงการวิจัย นายก่อเกียรติ นาตสูง

อาจารย์ท่ีปรึกษา  อาจารย์ปิยวรรณ โถปาสอน

คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี
การวิจัยประยุกต์           6,000 3,600        1,500        900          

62 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันระบบบริหารจัดการ

ถังน้ าแข็ง กรณีศึกษา บริษัทคิงส์ไอซ์แมน จ ากัด 

สาขาอ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

หัวหน้าโครงการวิจัย นางสาวนันทิมา วีระพัง

อาจารย์ท่ีปรึกษา  อาจารย์แพรตะวัน จารุตัน

คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี
การวิจัยประยุกต์           6,000 3,600        1,500        900          

63 การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน 3 มิติ เร่ือง การผลิต

แผ่นฉนวนกันความร้อนจากเส้นใยผือ

หัวหน้าโครงการวิจัย นางสาวสุธิดา อนุญาหงษ์

อาจารย์ท่ีปรึกษา  อาจารย์แพรตะวัน จารุตัน

คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี
การวิจัยประยุกต์           6,000 3,600        1,500        900          

64 การพัฒนาแผนผังพระธาตุเชิงชุมวรวิหารตาม

ร่องรอยในอดีตด้วยเทคโนโลยีความจริงเสมือน(AR)

หัวหน้าโครงการวิจัย นายศตวรรษ มากจันทึก

อาจารย์ท่ีปรึกษา  อาจารย์แพรตะวัน จารุตัน

คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี
การวิจัยประยุกต์           6,000 3,600        1,500        900          

65 การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน 3 มิติ เร่ือง การผลิต

ฉนวนกันความร้อนท่ีผลิตจากเส้นใยสับปะรด

หัวหน้าโครงการวิจัย นายศุภชัย แซ่ฉิน

อาจารย์ท่ีปรึกษา  อาจารย์แพรตะวัน จารุตัน

คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี
การวิจัยประยุกต์           6,000 3,600        1,500        900          

66 ระบบตอบค าถามอัตโนมัติการฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ ด้วยไลน์บอท

หัวหน้าโครงการวิจัย นายขจรศักด์ิ วงค์จันทะ

อาจารย์ท่ีปรึกษา  อาจารย์แพรตะวัน จารุตัน

คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี
การวิจัยประยุกต์           6,000 3,600        1,500        900          

67 ระบบตอบค าถามอัตโนมัติโครงงานคอมพิวเตอร์

ด้วยไลน์บอท

หัวหน้าโครงการวิจัย นายนราธิป เสนาสี

อาจารย์ท่ีปรึกษา  อาจารย์แพรตะวัน จารุตัน

คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี
การวิจัยประยุกต์           6,000 3,600        1,500        900          

68 สารประกอบฟีนอลิกและฤทธ์ิการต้านอนุมูลอิสระ

จากพืช

หัวหน้าโครงการวิจัย นางสาวพิชญา ไพค านาม

ผู้ร่วมวิจัย  นางสาวปรียาภรณ์ ไชยเชษฐ์

อาจารย์ท่ีปรึกษา  อาจารย์ ดร.จินดา จันดาเรือง

คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี
การวิจัยประยุกต์           6,000 3,600        1,500        900          

หนา้ที ่13



ท่ี ช่ือโครงการวิจัย ผู้รับผิดชอบโครงการ สังกัด ประเภทการวิจัย
 งบประมาณ

ท่ีจัดสรร

งวดท่ี 1 

(ร้อยละ60)

งวดท่ี 2 

(ร้อยละ25)

งวดท่ี 3 

(ร้อยละ15)

69 ฤทธ์ิการต้านเช้ือแบคทีเรียจากสารสกัดพืช หัวหน้าโครงการวิจัย นางสาวปรียาภรณ์ ไชยเชษฐ์

ผู้ร่วมวิจัย  นางสาวพิชญา ไพค านาม

อาจารย์ท่ีปรึกษา  อาจารย์ ดร.จินดา จันดาเรือง

คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี
การวิจัยประยุกต์           6,000 3,600        1,500        900          

70 การพัฒนาแอปพลิเคชันการแจ้งเตือนวันหมดอายุ

อาหารและเคร่ืองส าอาง

หัวหน้าโครงการวิจัย นายอดิศร นามเกตุ

อาจารย์ท่ีปรึกษา  อาจารย์ชายแดน ม่ิงเมือง

คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี
การวิจัยประยุกต์           6,000 3,600        1,500        900          

71 ร้ัวไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ หัวหน้าโครงการวิจัย นายชินวัฒน์ นิตย์สุภาพ

อาจารย์ท่ีปรึกษา  อาจารย์ชายแดน ม่ิงเมือง

คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี
การพัฒนาทดลอง           8,000 4,800        2,000        1,200        

72 การพัฒนาเกม 3D เร่ืองไขปริศนาหาทางออก หัวหน้าโครงการวิจัย นายพรภวิษย์ สมอุดม

อาจารย์ท่ีปรึกษา  อาจารย์ปิยวรรณ โถปาสอน

คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี
การวิจัยประยุกต์           6,000 3,600        1,500        900          

73 การรับรู้เก่ียวกับโรคชิคุนกุนยาและพฤติกรรมการ

ป้องกัน ของประชาชน ต าบลดงมะไฟ อ าเภอเมือง

 จังหวัดสกลนคร

หัวหน้าโครงการวิจัย นายเจตนิพัทธ์ เหลาแตว

ผู้ร่วมวิจัย 1. นายอรรถชัย ผากงค า

             2. นายณัฐวัตร จันทอง 

             3. นางสาวภัสรา พ่ออามาตย์

             4. นางสาวนุสจิรา ค าทะเนตร

             5. นางสาวอินทราณี ดาศรี

อาจารย์ท่ีปรึกษา  อาจารย์ภูวสิทธ์ิ  ภูลวรรณ

คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี
การวิจัยพ้ืนฐาน           4,000 2,400        1,000        600          

74 ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อการปฏิบัติงานป้องกัน

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)ในชุมชน

ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 

ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

หัวหน้าโครงการวิจัย นางสาวพัชราภรณ์ อินทร์พร

ผู้ร่วมวิจัย 1. นางสาวปิยเกษ อุปโคตร

             2. นางสาวรัชดาภรณ์ อ่อนจงไกร

             3. นางสาวจิราภรณ์ จันทะวิชัย

             4. นางสาวศิรินภา น้อยนาง

อาจารย์ท่ีปรึกษา  อาจารย์ภูวสิทธ์ิ  ภูลวรรณ

คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี
การวิจัยพ้ืนฐาน           4,000 2,400        1,000        600          

หนา้ที ่14



ท่ี ช่ือโครงการวิจัย ผู้รับผิดชอบโครงการ สังกัด ประเภทการวิจัย
 งบประมาณ

ท่ีจัดสรร

งวดท่ี 1 

(ร้อยละ60)

งวดท่ี 2 

(ร้อยละ25)

งวดท่ี 3 

(ร้อยละ15)

75 การเห็นคุณค่าในตนเองของนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

หัวหน้าโครงการวิจัย นางสาวณัฐนิชา แซ่เฮง

ผู้ร่วมวิจัย 1. นางสาวเยาวลักษณ์ เสนาศรี

             2. นางสาวอรนภา ปริโป

             3. นางสาวอารียา เพ็ชรธรรมรงค์

             4. นางสาวศิวาพร คึมยะราช

อาจารย์ท่ีปรึกษา  อาจารย์วิบูลย์สุข  ตาลกุล

คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี
การวิจัยพ้ืนฐาน           4,000 2,400        1,000        600          

76 การพัฒนาแผนผังพระธาตุดุมตามร่องรอยในอดีต 

ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริม

หัวหน้าโครงการวิจัย นายจักรกฤษ วงค์ตาหล้า

อาจารย์ท่ีปรึกษา  อาจารย์สุรสิทธ์ิ  อุ้ยปัดฌาวงศ์

คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี
การวิจัยประยุกต์           6,000 3,600        1,500        900          

77 ส่ือการเรียนรู้เรือพายด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริง

เสริม

หัวหน้าโครงการวิจัย นายนิติวัฒน์ ไชยายงค์

อาจารย์ท่ีปรึกษา  อาจารย์สุรสิทธ์ิ  อุ้ยปัดฌาวงศ์

คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี
การวิจัยประยุกต์           6,000 3,600        1,500        900          

78 การพัฒนาแอปพลิเคชัน “ท าดี ธรรมดี” บน

ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

หัวหน้าโครงการวิจัย นายชัชชัย สุริยนต์

อาจารย์ท่ีปรึกษา  อาจารย์สุรสิทธ์ิ  อุ้ยปัดฌาวงศ์

คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี
การวิจัยประยุกต์           6,000 3,600        1,500        900          

79 เกมฮอลโลว์กราวด์ หัวหน้าโครงการวิจัย นายปริญญา พัฒนะราช

อาจารย์ท่ีปรึกษา  อาจารย์สุรีย์พัชร มุสิกะภวัต

คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี
การวิจัยประยุกต์           6,000 3,600        1,500        900          

รวมท้ังส้ิน 466,000      279,600   116,500   69,900     

หนา้ที ่15


