
ผลการอนุมัตงิบประมาณสนบัสนุนขอเสนอโครงการวิจัยของนักศึกษา  ประจําปการศกึษา  2552  (ใชงบรายได ป 2553) 

โครงการวิจัยของนักศึกษา  คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 

จํานวน   19 โครงการ  จํานวน  37,500  บาท 

 

ที่ ชื่อโครงการ ชื่อ/คณะผูวิจัย หมูเรียน 
งบประมาณที่

เสนอขอ 

งบประมาณ

ที่อนุมัต ิ
อาจารยที่ปรึกษาโครงการ 

1 การวิเคราะหเพลงลูกทุงของยอดรักสลักใจ น.ส.สุกัญญา  แกวเนตร ศศ.บ.4.1 1,500 2,000 ผศ.สุนทร  วรหาร 

2 การวิเคราะหเพลงลูกทุงของตาย  อรทัย น.ส.บุษบา  เวทนา ศศ.บ.4.1 5,000 2,000 ผศ.สุนทร  วรหาร 

3 การศึกษาทัศนคติของนักศึกษาเพื่อพัฒนาบทเพลง

ประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

นายชัยสงวน  พรมมาโฮม ศศ.บ.3.14  2,500 อ.ดิฐพงษ  อุเทศ 

4 ภาพสะทอนสงัคมจากบทผญาอีสาน (ปรับหัวขอ) นายทิศนนักร  เชื้อบัณฑิต ศศ.บ.4.1 5,000 2,500 ผศ.สุนทร  วรหาร 

5 การเปลี่ยนแปลงของภาษาไทย : วิเคราะหคําใหมและ

สํานวนใหมในพาดหวัขาวหนังสือไทรรัฐ  ป

พุทธศักราช  2552 

น.ส.เย็นทิพย  อัญญาบาล ศศ.บ.4.1 5,000 2,500 ผศ.สุนทร  วรหาร 

6 วิเคราะหเพลงลูกทุงของตั๊กแตน  ชลดา น.ส.พัชรา  แขสวาง ศศ.บ.4.1 5,000 2,000 ผศ.สุนทร  วรหาร 

7 การวิเคราะหเพลงลูกทุงของ  ไผ  พงศธร น.ส.ทิพวรรณ  ขันแกว ศศ.บ.4.1 5,000 2,000 ผศ.สุนทร  วรหาร 

8 การศึกษาความรูความเขาใจในการใชสํานวนไทย

ของกลุมวัยรุนในเขตอําเภอเมือง  จังหวดั

อุบลราชธานี 

น.ส.สุพรรณี  แสงสุพัต  5,000 2,500 ผศ.สุนทร  วรหาร 

9 การศึกษาเชิงวเิคราะหจริยธรรมในกลอนลาํของหมอ

ลํามลฤดี  พรหมจักร 

นายชัยณรงค  อกอุน ศศ.บ.3.1 5,120 2,000 ผศ.สุนทร  วรหาร 

 

 



ที่ ชื่อโครงการ ชื่อ/คณะผูวิจัย หมูเรียน 
งบประมาณที่

เสนอขอ 

งบประมาณ

ที่อนุมัต ิ
อาจารยที่ปรึกษาโครงการ 

10 วิเคราะหตัวละครในนวนยิายของกฤษณา  อโศกสิน  

ในแนวจิตวิทยา 

น.ส.ปริศนา  ไขมุกข  5,000 2,000 ผศ.สุนทร  วรหาร 

11 การวิเคราะหบทเพลงลูกทุงเพื่อชีวิตของ  เสถียร  ทํา

มือ 

นายวุฒิชัย  การะเกษ ศศ.บ.4.1 5,000 2,000 ผศ.สุนทร  วรหาร 

12 วิเคราะหจริยธรรมในนิทานพื้นบานของจงัหวัด

ยโสธร 

น.ส.มณีรัตน  ศรีมันตระ ศศ.บ.4.1 5,000 2,000 ผศ.สุนทร  วรหาร 

13 วิเคราะหคําศัพทภาษาถิ่นอสีานที่ปรากฏในวรรณคดี

ไทยสมัยรัตนโกสินทรตอนตน 

น.ส.นิตยา  โสภบุญ  5,000 2,000 ผศ.สุนทร  วรหาร 

14 การศึกษาพระมหาชนก  สํานวนคํากลอนอีสานใน

แนวสุนทรยีะ 

นายเชิดศักด  บุญยัง ศศ.บ.4.1 5,000 2,000 ผศ.สุนทร  วรหาร 

15 คําสแลงในภาษาไทยจากหนงัสือพิมพรายวนั  

คอลัมนไฮโซรสแซบ 

น.ส.รัตนาภรณ  พรหมศร ี ศศ.บ.4.1 5,000 2,000 ผศ.สุนทร  วรหาร 

16 วิเคราะหนวนยิายเรื่อง  ปูนปดทอง   ของ กฤษณา  

อโสกสิน 

น.ส.ลําไพ  ยางงาม  ศศ.บ.4.1 5,000 2,000 ผศ.สุนทร  วรหาร 

17 ปริศนาคําทายในอินเทอรเนต็  :  การวิเคราะหเชิง

หนาที่นยิม 

น.ส.มลิวรรณ  สุขเสริม  5,000 2,000 ผศ.สุนทร  วรหาร 

18 การวิเคราะหเพลงลูกทุงของศิริพร  อําไพพงษ น.ส.อทิติยา  เหลาศรี ศศ.บ.4.1 5,000 2,000 ผศ.สุนทร  วรหาร 

19 การศึกษาการใชสํานวนไทยในการเขียนขาวของ

หนังสือพิมพรายวนั 

น.ส.จินตะหรา  ธรรมชาติ ศศ.บ.4.1 5,000 2,000 ผศ.สุนทร  วรหาร 

 



ผลการอนุมัตงิบประมาณสนบัสนุนขอเสนอโครงการวิจัยของนักศึกษา  ประจําปการศกึษา  2552  (ใชงบรายได ป 2553) 

โครงการวิจัยของนักศึกษา  คณะวิทยาศาสตร 

จํานวน  48  โครงการ  จํานวน  141,000  บาท 

 

ที่ ชื่อโครงการ ชื่อ/คณะผูวิจัย หมูเรียน 
งบประมาณที่

เสนอขอ 

งบประมาณ

ที่อนุมัต ิ
อาจารยที่ปรึกษาโครงการ 

1 สวนประกอบทางเคมีของดอกสะแบง น.ส.เกษร  อินออง 

น.ส.ทัศนีย  อาจศิริ 

วท.บ.4.35 15,000 3,000 ผศ.จินตนา  ชัยสุโรจน 

อ.ดร.อรุณ  จนัทรคํา 

2 การเพิ่มคุณภาพอาหารเพาะเลี้ยงกลวยไมเอื้องชางใน

สภาพปลอกเชือ้ 

น.ส.พิสมัย  เจริญลอย  5,000 3,000 อ.ศุภาวีร  แสงจันทรจิรเดช 

3 การคัดเลือก Lactococcus spp ที่สรางแบคเทอริโอซิน

จากตัวอยางนม 

น.ส.ลัดดาวัลย  ศรีสาร   

น.ส.อุษณยี  ธานี 

วท.บ.4.27 5,000 3,000 อ.สัมฤทธิ์  ประวิทยธนา 

4 สวนประกอบทางเคมีของฟองน้ําน้ําจืด น.ส.ยุพิน  หวยจันทร วท.บ.4.36 15,000 3,000 ผศ.จินตนา  ชัยสุโรจน 

อ.ดร.อรุณ  จนัทรคํา 

5 การเปรียบเทยีบทักษะการคํานวณจากการใชหนังสือ

สรุปสูตรสําหรับนักศึกษาสาขาวิชาสถิติประยุกต  

คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

น.ส.ธนัชชา  ศรีรัตน 

น.ส.นริศรา  พันธคําเสน 

วท.บ.3.1 5,000 3,000 อ.นันทวนั  ทองพิทักษ 

6 การศึกษาความสัมพันธระหวางความคิดสรางสรรค

กับการอานของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุบลราชธานี 

น.ส.จันทรา  พันธแกน 

น.ส.จตุภรณ  ออนตา 

วท.บ.3.1 5,000 2,500 อ.นันทวนั  ทองพิทักษ 

7 การขยายพนัธุกลวยไมเอื้องเงินหลวงดวยวธิีการ

เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 

น.ส.มินตรา  เฉื่อยฉ่ํา - - 3,000 อ.ศิวพร  หอมหวล 

 



ที่ ชื่อโครงการ ชื่อ/คณะผูวิจัย หมูเรียน 
งบประมาณที่

เสนอขอ 

งบประมาณ

ที่อนุมัต ิ
อาจารยที่ปรึกษาโครงการ 

8 วิธีออกแบบหวัฉีดแบบพนฝอยผลิตสาหรายเกลียว นายพนม  คณะคูณ  10,000 3,000 อ.วัชรินกร  เมฆลา 

9 การพัฒนาการเคลือบผิวเม็ดปุยผสมระหวางปุย

อินทรียกับปุยยูเรียเพื่อควบคมุการละลาย 

นายธงชัย  แซวจันทกึ 

น.ส.วรรณิกา  อุนไชย 

วท.บ.4.35 50,000 3,000 อ.ดร.สุดาพร  ตังควนิช 

10 การศึกษาการบําบัดน้ําเสียทางชีวภาพ/เคมทีี่มีสภาพ

เปนกรดของกระบวนการทําแผนยางพาราโดยใช

ระบบพืชชุมน้าํ  อําเภอน้ําขุน  จังหวัดอุบลราชธานี 

นายจนัทรานนท  ไตรยสุทธิ์ 

น.ส.ฝนทิพย  สุรขันธ 

วท.บ.4.34 18,450 3,000 อ.บวร  ไชยษา 

อ.ยุภาพร  อํานาจ 

11 การคัดแยกและคัดเลือกเชื้อ Bacillus spp.ในการเปน

สารชีวภาพเพือ่เพิ่มคุณภาพในการเลี้ยวปลาทอง 

นายคุณัช  สิริรัตนดิลก  

น.ส.มนัสนันท  บุญแสน 

วท.บ.4.27 5,000 3,000 อ.ตระหนกั  สมเนตร 

12 การคัดแยกและคัดเลือกโพรไบดอติกยีสตที่ตอตาน

การเจริญ  Aeromonas hydrophila  

น.ส.สุดาทิพย  ตะนุมาตย   

น.ส.ทัศริยา  ลาพานิช 

- 5,000 3,000 อ.วาที่ ร.ต.(หญิง)เกศินี  จันทร

โสภณ 

13 การประเมินมลูคาจาการนําพืชมาใชประโยชนของ

ชุมชนบานคําบาก  อําเภอบณุฑริก  จังหวดั

อุบลราชธานี 

นายวรวุฒิ  ทรัพยสิน - 3,000 2,500 อ.จักรพงศ  แทงทอง 

14 การคัดแยกและคัดเลือก  Bacillus spp. ที่ผลิต

เอนไซมอัลคาไลนโปรติเอส  บริเวณหนองบัวและ

หวยวังนอง  จงัหวัดอุบลราชธานี 

นายดนุพล  คานทอง 

น.ส.ปาริชาติ  แผนคําลา 

วท.บ.4.27 5,000 3,000 อ.ตระหนกั  สมเนตร 

15 การพัฒนาปุยอินทรียจากมลูไกสดโดยใชถานแกลบ

เปนสารดูดซับกลิ่น 

น.ส.ณัฐสิกานต  บุญเต็ม วท.บ.4.36 50,000 3,000 อ.จาณียา  ขนัทะลี 

 

 

 



ที่ ชื่อโครงการ ชื่อ/คณะผูวิจัย หมูเรียน 
งบประมาณที่

เสนอขอ 

งบประมาณ

ที่อนุมัต ิ
อาจารยที่ปรึกษาโครงการ 

16 การพัฒนาการยอมผาไหมที่เคลือบนาดนซิงคออก

ไซดดวยสียอมธรรมชาติแบบผง 

น.ส.วิภาวรรณ  ประไพ 

น.ส.อนุสสรา  การะวงค 

วท.บ.4..36 50,000 3,000 อ.สิรินันท  วิริยะสุนทร 

อ.ดร.สุดาพร  ตังควนิช 

17 การพัฒนาหาตัวเรงปฏิกิริยาวิวิธพันธชนิดเบสราคา

ถูกจากปูนกินหมากเพื่อการผลิตไบโอดีเซล 

นายวุฒิชัย  รสชาติ วท.บ.4.35 40,000 3,000 อ.จาณียา  ขนัชะลี 

18 การควบคุมหนอนกระทูหนอม Spodptera 

exigua(Hubner) และหนอนใยผัก  Plutella xylostella 

L. ดวยเชื้อ Bacillus thuringiensis  ที่คัดแยกไดจาก

ดินในพื้นที่เพาะปลูก  หมูบานเกษตรพัฒนา  อําเภอ

วารินชําราบ  จังหวดัอุบลราชธานี 

น.ส.ศิริพร  ไชยโอชะ 

น.ส.พนิดา  อุทก 

วท.บ.4.27 5,500 3,000 อ.สัมฤทธิ์  ประวิทยธนา 

19  การศึกษาผลของการสกัดสารจากสมุนไพรพื้นบาน

ในการกําจัดหนอมแมลงวันในมูลไกสด 

น.ส.สมหญิง  นิพขันธ วท.บ.4.35 40,000 3,000 อ.จาณียา  ขนัชะลี 

20 การศึกษาการเลี้ยวเบนของรงัสีเอกซในโครงสราง

ผลึก  LiF 

น.ส.สมนึก  สิมพงษ วท.บ.4.12 7,500 3,000 อ.ปยวงค  ภูปญญา 

21 การเพาะเลีย้งเนื้อเยื่อกลวยไมเอื้องสายน้ําครั่งโดยการ

ชักนําจากชิ้นสวนใบ 

น.ส.พันทิวา  ทีรวม วท.บ.4.30 5,000 3,000 อ.ศุภาวีร  แสงจันทรจิรเดช 

22 การเพาะเลีย้งเนื้อเยื่อกลวยไมสิงโตพัดแดงโดยการ

ชักนําจากชิ้นสวนใบ 

น.ส.เดือนเพ็ญ  โกสม วท.บ.4.30 6,000 3,000 อ.ศุภาวีร  แสงจันทรจิรเดช 

23 การศึกษาสูตรอาหารดัดแปลงในการเพาะเลี้ยงเชื้อ

เห็ดไค 

น.ส.ลัดดาวัลย  ยาเสร็จ วท.บ.4.30 5,000 3,000 ดร.สุพรรนี  แกนสาร อะโอกิ 

 

 



ที่ ชื่อโครงการ ชื่อ/คณะผูวิจัย หมูเรียน 
งบประมาณที่

เสนอขอ 

งบประมาณ

ที่อนุมัต ิ
อาจารยที่ปรึกษาโครงการ 

24 การพัฒนาเฉดสีของเสนไหมที่ยอมดวยสีธรรมชาติ

โดยใชสารชวยติดผสม 

นายพรชัย  ทาวนอก 

นายสุริยา  ถนอมมั่น 

วท.บ.4.36 50,000 3,000 อ.ดร.สุดาพร  ตังควนิช 

25 การผลิตน้ําสกัดชีวภาพจากใบแคฝรั่งเพื่อปองกันศัตรู

พริก 

น.ส.มุธิตา  ศรีตะเขต(วท.บ.4.35)

น.ส.นวลฉวี  ธนูศิลป(วท.บ.4.36) 

 40,000 3,000 อ.หทัยชนก  นันทพานิช 

ผศ.ดร.ภาสกร  นันทพานิช 

26 การผลิตน้ําสกัดชีวภาพจากเปลือกมังคุดเพือ่ปองกัน

แมลงศัตรูพริก 

น.ส.จินตหรา  นครพันธ(วท.บ.4.35) 

น.ส.เปรมิกา  คณาญาติ(วท.บ.4.36) 
 42,000 3,000 อ.หทัยชนก  นันทพานิช 

ผศ.ดร.ภาสกร  นันทพานิช 

27 การเพิ่มประสทิธิภาพการละลายของปุยอินทรีย นายสถิต  กาทอง(วท.บ.4.35) 

นายอมร  มากดี(วท.บ.4.36) 

 50,000 3,000 อ.ดร.สุดาพร  ตังควนิช 

28 การสงเสริมการเจริญเติบโตของกลวยไมจาก

แบคทีเรียที่คัดแยกจากรากกลวยไม 

น.ส.ทิพยสุรียพร  โคตรตะ 

น.ส.วราภรณ  บันเทิงกุล 

น.ส.เยาวนิตย  สุดถนอม 

วท.บ.4.27 5,000 3,000 อ.ขจรพงศ  ดาศรี 

29 การสํารวจความหลากหลายของพืชมีทอลําเลียงบน

ลานหิน  ภหูินดาง  อําเภอบณุฑริก  จังหวดั

อุบลราชธานี 

นายอํานวยชยั  กิ่งแกว วท.บ.4.30 5,000 3,000 อ.จักรพงค  แทงทอง 

30 การเพิ่มคุณภาพอาหารการเพาะเลี้ยงกลวยไมเหลือง

จันทบูร 

น.ส.พรทิพย  ชูรัตน วท.บ.4.30 5,000 3,000 อ.ศุภาวีร  แสงจันทรจิรเดช 

31 การศึกษาระดบัการปนเปอนของดินจากการใชน้ําทิ้ง

ชุมชนเพื่อการเกษตรกรรม  กรณีศึกษาน้ําทิ้งชุมชน

จากระบบบําบดัน้ําเสียแบบสระเติมอากาศ(AL)ของ

เทศบาลนครอุบลราชธานี 

นายกฤษฎา พละศักดิ ์

น.ส.เจวลี  เวียงแกว 

วท.บ.4.34 7,610 3,000 อ.ธีรวรรณ  บุญโทแสง 

อ.ยุภาพร  อํานาจ 

 



 

ที่ ชื่อโครงการ ชื่อ/คณะผูวิจัย หมูเรียน 
งบประมาณที่

เสนอขอ 

งบประมาณ

ที่อนุมัต ิ
อาจารยที่ปรึกษาโครงการ 

32 การควบคุมและกําจดัไมยราบยักษดวยเชื้อปฏิปกษ น.ส.รัชนี  หาสุข 

น.ส.รัชนีกร  พันหลา 

วท.บ.4.27 4,000 3,000 อ.ขจรพงศ  ดาศรี 

33 ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชตอการเกิด

รากกิ่งปกชําไมดอกไมประดับ 

นายเทวฤทธิ์  สองเมือง  4,000 3,000 ผศ.ประกิต  สมัครคา 

34 การคัดแยกไรโซเบียมจากปมรากพืชตระกลูถั่วใน

จังหวดัอุบลราชธานี 

น.ส.วรรณนภิา  เอี่ยมศร ี

น.ส.สินีนาฎ  ใกลฝน 

วท.บ.4.27 5,000 3,000 อ.เสรี  จันทรโสภณ 

35 การศึกษาเครื่องปนดินเผาในแหลงโบราณคดีในเขต

จังหวดัมุกดาหาร  จังหวัดศรีสะเกษ  และจังหวดั

อุบลราชธานีดวยเทคนิคเอกซเรยฟลูออเรสเซนซ

สเปกโทรสโกป 

น.ส.อุษณี  แกววงษ  5,500 3,000 ผศ.ยุทธ  แมนพิมพ 

36 การศึกษาระดับการปนเปอนของผลผลิตทางการเกษตร

จากการใชน้ําทิ้งชุมชนเพื่อการเกษตรกรรม  กรณีศึกษา  

น้ําทิ้งชุมชนจากระบบบําบัดน้ําเสียแบบเติมอากาศ

(AL)ของเทศบาลนครอุบลราชธานี 

น.ส.คําทอง  ครองชัย 

น.ส.มาลาวัลย  ชางหลอ 

น.ส.ยุภาพร  บุญเชิญ 

วท.บ.4.33 35,900 3,000 อ.ยุภาพร  อํานาจ 

อ.ธีรวรรณ  บุญโทแสง 

 

37 ความหลากหลายทางชีวภาพของสาหราย  การ

เพาะเลี้ยงสาหรายและคณุภาพน้ําของอางเก็บน้ําหวย

มวง  และอางเก็บน้ําหนองบวัในจังหวัดอบุลราชธานี 

น.ส.บูรดี  ศรีดา วท.บ.4.30 5,000 3,000 อ.ปริญญา  มูลสิน 

38 การขยายพนัธกลวยไมสิงโตสยาม(Bulbopehyllum 

Siamens Rchb.f.) โดยวิธีการเพาะเลี้ยวเนื้อเยื่อ 

น.ส.ชุติมณฑน  พระใหญ วท.บ.4.30 7,000 3,000 อ.ศิวพร  หอมหวล 

 



ที่ ชื่อโครงการ ชื่อ/คณะผูวิจัย หมูเรียน 
งบประมาณที่

เสนอขอ 

งบประมาณ

ที่อนุมัต ิ
อาจารยที่ปรึกษาโครงการ 

39 ปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวมในการปองกัน 

สารเสพติดของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุบลราชธานี 

นายวรวัฒน  วรโยธา 

นายสุรเดช  เสารแกว 

วท.บ.3.1 5,000 2,500 อ.นันทวนั  ทองพิทักษ 

40 การขยายพนัธกลวยไมชางกระ (Rhynchostylis 

gigantean(Lindl.)Ridl.)ในสภาพปลอดเชื้อ 

น.ส.มนัสดา  แสงสิงแกว วท.บ.4.30 7,000 3,000 อ.ศิวพร  หอมหวล 

41 การผลิตครีมลดอาการผิวหนงัอักเสบจากสารสกัดใบ

หนาด 

น.ส.วารุณี  แทงหิน(วท.บ.4.35) 

น.ส.ฐิติมา  แคนศิลา(วท.บ.4.36) 

 50,000 3,000 อ.จาณียา  ขนัชะลี 

42 ความหลากหลายทางชีวภาพของสาหราย  การ

เพาะเลี้ยงและคุณภาพน้ําในหวยกุดศรีมังคละและ

หวยกุดปลาขาว  จังหวัดอุบลราชธานี 

น.ส.ศิริพร  โกกะพนัธ  5,000 3,000 อ.ปริญญา  มูลสิน 

43 ความหลากหลายทางชีวภาพของสาหราย  การ

เพาะเลี้ยงและคุณภาพน้ําของน้ําตกสรอยสวรรค  

เขื่อนสิรินธร  และอางเก็บน้าํหวยวังนองในจังหวัด

อุบลราชธานี 

น.ส.วรรณิศา  พรหมศักดิ ์ วท.บ.4.30 5,000 3,000 อ.ปริญญา  มูลสิน 

44 การศึกษาลักษณะการลดภาวะโลกรอนของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

นายวรรณชัย  นามโคตร 

น.ส.นริศรา  ผาลา 

วท.บ.3.1 5,000 2,500 อ.นันทวนั  ทองพิทักษ 

45 ความหลากหลายทางชีวภาพของสาหราย  การ

เพาะเลี้ยงและคุณภาพน้ําแมน้ํามูลนอย น้ําตกถ้ําน้ํา

ลอดและอางเก็บน้ําหวยถ้ําแข จังหวดัอุบลราชธานี 

นายณัฐวุฒิ  เมอืงพิล  5,000 3,000 อ.ปริญญา  มูลสิน 

 

 



ที่ ชื่อโครงการ ชื่อ/คณะผูวิจัย หมูเรียน 
งบประมาณที่

เสนอขอ 

งบประมาณ

ที่อนุมัต ิ
อาจารยที่ปรึกษาโครงการ 

46 ประสิทธิภาพของเชื้อรา  Acremonium sp. ตอการ

ยอยสลายวัสดทุางการเกษตร 

น.ส.รัตนา  เงนิดี  วท.บ.4.30 5,000 3,000 อ.ดร.สุพรรนี  แกนสาร  อะโอกิ 

47 การศึกษาภาวะที่เหมาะสมในการสกัดสารแทนนนิ  

จากสีเสียดเปลือก 

นายกิตติพัฒน  อาทิตย วท.บ.4.30 5,000 3,000 อ.ดร.สุพรรนี  แกนสาร  อะโอกิ 

48 ศักยภาพของการใชโพรไบโอติก  Bacillus ในอาหาร

ปลานิลตอการเจริญและความตานทานโรคจากเชื้อ  

Aeromonas hydrophila 

น.ส.สุกัญญา  นิลมณ ี

น.ส.อุบลรักษ  คําแผน 

วท.บ.4.27 5,000 3,000 อ.วาที่ ร.ต.(หญิง)เกศินี  จันทร

โสภณ 

 



ผลการอนุมัตงิบประมาณสนบัสนุนขอเสนอโครงการวิจัยของนักศึกษา  ประจําปการศกึษา  2552  (ใชงบรายได ป 2553) 

โครงการวิจัยของนักศึกษา  คณะบริหารธรุกิจและการจดัการ 

จํานวน   37 โครงการ จํานวน 92,500 บาท 

ที่ ชื่อโครงการ ชื่อ/คณะผูวิจัย หมูเรียน 
งบประมาณที่

เสนอขอ 

งบประมาณ

ที่อนุมัต ิ
อาจารยที่ปรึกษาโครงการ 

1 พฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาแฟชั่นของนกัศึกษา

คณะบริหารธรุกิจและการจดัการ  มหาวิทยาลัยราช

ภัฏอุบลราชธานี 

น.ส.ยุพิน  มีสําโรง 

และคณะ 

- 5,000 2,500 รศ.ดร.เพ็ญศิริ  โชติพันธ 

2 คานิยม  ทัศนคติที่มีตอการเรียนในระดับปริญญาโท

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

นายจตพุล  เวฬุวนารักษ 

และคณะ 

บธ.บ. 4.13 5,000 2,500 ผศ.ดร.อัยรดา  พรเจริญ 

3 การพัฒนากลยุทธดานการตลาดและระบบคุณภาพ  5  

ส.  ผลิตภัณฑเนื้อ-หมูแดดเดยีว  กลุมสตรีแปรรูป

อาหารบานปทุม  ต.ปทุม  อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี 

น.ส.จันทนภิา  ทรัพยพรอม 

และคณะ 

บธ.บ.4.1 5,500 2,500 อ.มาลินี  ศรีไมตรี 

4 กระบวนการจดัการอยางมีสวนรวมในการจัดระบบ

การบริหารจัดการศูนยสาธิตการตลาด  (รานคา

ชุมชน)  ของชมุชนบานหนองฮี  ตําบลชีทวน  อําเภอ

เขื่องใน  จังหวัดอุบลราชธานี 

น.ส.กรกนกพร  คํามา 

และคณะ 

บธ.บ.4.12 2,960 2,500 อ.วลัยพร  สุขปลั่ง 

5 ความพึงพอใจในการเลือกใชบริการหอพกัเอกชน

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  

(เฉพาะนักศกึษาที่ใชบริการหอพัก) 

น.ส.ทัศนีย  จติตั้ง - 5,000 2,500 รศ.ดร.เพ็ญศิริ  โชติพันธ 

6 โอกาสทางการตลาดของธุรกิจนมสด น.ส.มุธิตา  ลาภบุญ - 5,000 2,500 รศ.ดร.เพ็ญศิริ  โชติพันธ 

 

 



ที่ ชื่อโครงการ ชื่อ/คณะผูวิจัย หมูเรียน 
งบประมาณที่

เสนอขอ 

งบประมาณ

ที่อนุมัต ิ
อาจารยที่ปรึกษาโครงการ 

7 การเลือกซื้อการใชและการซอมบํารุงรถจักรยานยนต

ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

น.ส.ขวัญใจ  รูปจําลอง 

และคณะ 

- 5,000 2,500 รศ.ดร.เพ็ญศิริ  โชติพันธ 

8 การศึกษาความพึงพอใจของผูใชบริการองคการ

บริหารสวนตําบลนาสวง  อําเภอเดชอดุม  จังหวดั

อุบลราชธานี 

น.ส.ปองขวัญ  อุนวิเชยีร 

และคณะ 

บธ.บ.4.2 10,000 2,500 อ.มาลินี  ศรีไมตรี 

9 การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑและกลยุทธดาน

การตลาด : กรณีศึกษากลุมเครื่องจักสาน  บานนา

โพธิ์ ต.คอทอง  อ.เขื่องใน  จ.อุบลราชธานี 

น.ส.ศิรินภาภรณ  ศรีนวล 

และคณะ 

 5,000 2,500 อ.มาลินี  ศรีไมตรี 

10 การพัฒนาการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑขนมขาว

แตนน้ําแตงโมของกลุมแมบาน  บานหนองฮาง  

ตําบลหนองฮาง  อําเภอมวงสามสิบ  จังหวดั

อุบลราชธานี 

น.ส.ภัทรสุดา  ธานี 

และคณะ 

 5,000 2,500 อ.มาลินี  ศรีไมตรี 

11 ความคิดเหน็ของประชาชนในเขตอําเภอเมอืง  

จังหวดัอุบลราชธานี 

นายสมาน  พลเขตต 

และคณะ 

 5,000 2,500 รศ.ดร.ทองใบ  สุดชารี 

12 ศึกษาความพึงพอใจการใชบริการรานอินเตอรเน็ต

ของนักศึกษาคณะบริหารธรุกิจและการจดัการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ในเขตอาํเภอเมือง  

จังหวดัอุบลราชธานี 

นายธนกฤต  ศรีธัญรัตน  5,000 2,500 รศ.ดร.เพ็ญศิริ  โชติพันธ 

13 เว็บสําเร็จรูปสําหรับสหกรณการเกษตร  กรณีศึกษา

สหกรณการเกษตรไพรบึงจํากัด 

นายภาณวุัฒน  ศรีตาแสง บธ.บ.4.3 5,000 2,500 อ.ชาญชัย  นามพล 

 



 

ที่ ชื่อโครงการ ชื่อ/คณะผูวิจัย หมูเรียน 
งบประมาณที่

เสนอขอ 

งบประมาณ

ที่อนุมัต ิ
อาจารยที่ปรึกษาโครงการ 

14 การพัฒนาศักยภาพดานการจัดทําบัญชีการเงินธุรกิจ

การทําวุนมะพราวของกลุมแมบานเกษตรกรบานทา

วารี  ตําบลหัวดอน  อําเภอเขื่องใน  จังหวัด

อุบลราชธานี 

น.ส.ปวีณา  ทอนจันทร 

และคณะ 

บธ.บ.4.1 6,000 2,500 อ.มาลินี  ศรีไมตรี 

15 ความคิดเหน็ของประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานี

ตอโรคไขหวดัใหญ  2009 

น.ส.รวินทนภิา  ตอนคําสนธิ์ 

และคณะ 

 5,000 2,500 รศ.ดร.ทองใบ  สุดชารี 

16 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอโครงการเช็คชวย

ชาติในเขเทศบาลนครอุบลราชธานี  จังหวัด

อุบลราชธานี 

นายณัฐชา  สุขกัลยา  5,000 2,500 รศ.ดร.ทองใบ  สุดชารี 

17 การจัดการทองเที่ยว : กรณีศกึษาสามพันโบก  ตําบล

เหลางาม อําเภอโพธิ์ไทร  จังหวัดอุบลราชธานี 

น.ส.ศันศนีย  เตชะคําภ ู

และคณะ 

 5,000 2,500 รศ.ดร.ทองใบ  สุดชารี 

18 การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาล

นครอุบลราชธานีเกี่ยวกับโครงการหวยออนไลน 

นายธรรมนูญ  แกวด ี  5,000 2,500 รศ.ดร.ทองใบ  สุดชารี 

19 การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนในโครงการ

นโยบายเรยีนฟรี  15  ป  ของรัฐบาล 

นายสนอง  แกวเงินยวง 

และคณะ 

 5,000 2,500 รศ.ดร.ทองใบ  สุดชารี 

20 พฤติกรรมการบริโภคอาหารญี่ปุนของประชาชนใน

เขตอําเภอเมือง  จังหวดัอุบลราชธานี 

นางเตือนจิตต  ดีเอี่ยม 

และคณะ 

 5,000 2,500 รศ.ดร.ทองใบ  สุดชารี 

 

 

 



ที่ ชื่อโครงการ ชื่อ/คณะผูวิจัย หมูเรียน 
งบประมาณที่

เสนอขอ 

งบประมาณ

ที่อนุมัต ิ
อาจารยที่ปรึกษาโครงการ 

21 ศึกษาถึงทัศนคติในการคบเพื่อนตางเพศและการมี

เพศสัมพันธในระหวางการศึกษาของนักศึกษา

จังหวดัอุบลราชธานี 

น.ส.จันทริกา  แกนจันทร 

และคณะ 

 5,000 2,500 รศ.ดร.ทองใบ  สุดชารี 

22 ความพึงพอใจของนักศึกษา  กศบป.มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานีที่มีตอการใหบริการงานทะเบียนและ

ประมวลผลการศึกษา  มหาวทิยาลัยราชภัฏ

อุบลราชธานี 

นางกิติกุล  แสนทวีสุข 

และคณะ 

 5,000 2,500 รศ.ดร.ทองใบ  สุดชารี 

23 การศึกษาพฤตกิรรมการบริโภคอาหารฟาสตฟูด  

ระดับอุดมศึกษา  จังหวัดอุบลราชธานี 

น.ส.กาญจนา  แสงพงษ 

และคณะ 

 5,000 2,500 รศ.ดร.ทองใบ  สุดชารี 

24 ทัศนคติที่มีตอพฤติกรรมการรับนองระดับอุดมศึกษา

ในจังหวดัอุบลราชธานี 

น.ส.เดือนเพ็ญ  ถิ่นนาคํา 

และคณะ 

 5,000 2,500 รศ.ดร.ทองใบ  สุดชารี 

25 การพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปจากเหด็นางฟาของสวน

เห็ดตระการใหตรงตามความตองการของผูบริโภค 

ตําบลขามเปย  อําเภอตระการพืชผล  จังหวดั

อุบลราชธานี   

น.ส.อมรรัตน  เบาทอง 

และคณะ 

บธ.บ.4.3 5,000 2,500 อ.มาลีณี  ฤาชุตกุล 

26 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการของ

ศูนยราชการทีห่างสรรพสินคาบิ๊กซี  ซูปเปอรเซนต

เตอร  จังหวดัอุบลราชธานี 

น.ส.ญาณกร  วงศแสนประเสริฐ 

และคณะ 

 5,000 2,500 รศ.ดร.ทองใบ  สุดชารี 

 

 

 



ที่ ชื่อโครงการ ชื่อ/คณะผูวิจัย หมูเรียน 
งบประมาณที่

เสนอขอ 

งบประมาณ

ที่อนุมัต ิ
อาจารยที่ปรึกษาโครงการ 

27 ความพึงพอใจของผูใชบริการของศูนยหนงัสือ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

น.ส.กาญจนา  เชื้องาม 

และคณะ 

 5,000 2,500 รศ.ดร.ทองใบ  สุดชารี 

28 การศึกษาความพึงพอใจของการใชบริการ

หางสรรพสินคาซิตี้มอลลเปรียบเทียบกับ

หางสรรพสินคาอื่น ๆ ในจังหวัดอุบลราชธานี 

น.ส.ธนิชา  บัวสุวรรณ 

และคณะ 

 5,000 2,500 รศ.ดร.ทองใบ  สุดชารี 

29 การศึกษากลยทุธทางการตลาดของบริษัทไทยน้ํา

ทิพยเปรียบเทยีบกับบริษัทเสริมสุขในความคิดเห็น

ของผูบริโภคเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี  จังหวดั

อุบลราชธานี 

น.ส.วันวิสา  เพ็ญชาลี 

และคณะ 

 5,000 2,500 รศ.ดร.ทองใบ  สุดชารี 

30 การพัฒนาแผนการตลาดของกลุมน้ําพริกเผาชุมชน

คําแสนราช  อําเภอวารนิชําราบ  จังหวดัอุบลราชธานี 

น.ส.ภาสินี  หาแกว 

และคณะ 

บธ.บ.4.3 5,000 2,500 อ.มาลินี  ฤาชุตกุล 

31 ปญหาการประกอบธุรกิจการคาในแขวงจาํปาสัก นายอภิโชติ  เชิดฉันท 

และคณะ 

 5,000 2,500 รศ.ดร.ทองใบ  สุดชารี 

32 สภาพและปญหาการใหบริการของตลาดวารินเจริญ

ศรี  อําเภอวารนิชําราบ  จังหวัดอุบลราชธานี 

นายชาตรี  สายสิงห 

และคณะ 

 5,000 2,500 อ.นวลปราง  ขันเงิน 

33 การศึกษาประเพณแีหเทยีนพรรษาจังหวัด

อุบลราชธานี 

น.ส.กนกกรณ  ทองปน 

และคณะ 

 5,000 2,500 รศ.ดร.ทองใบ  สุดชารี 

34 ศึกษาสภาพปญหาของผูใชบริการในการติดตั้ง

อุปกรณรับสัญญาณดาวเทยีมทรูวิชั่นสในเขตพื้นที่

อําเภอเมือง  จงัหวัดอุบลราชธานี 

นางอํานวย  สายเสน 

และคณะ 

 5,000 2,500 รศ.ดร.ทองใบ  สุดชารี 

 



 

ที่ ชื่อโครงการ ชื่อ/คณะผูวิจัย หมูเรียน 
งบประมาณที่

เสนอขอ 

งบประมาณ

ที่อนุมัต ิ
อาจารยที่ปรึกษาโครงการ 

35 รูปแบบของโฆษณาที่มีอิทธพิลตอการตัดสินใจซื้อ

เครื่องสําอางของวัยรุนในเขตจังหวัดอุบลราชธานี 

น.ส.อรดี  พลเทพ 

และคณะ 

 5,000 2,500 รศ.ดร.ทองใบ  สุดชารี 

36 พฤติกรรมการใชกาซ  NGV และกาซ LPG ในเขต

เทศบาลนครอุบลราชธานี 

นายประสิทธิ์  พรหมสิงห 

และคณะ 

 5,000 2,500 รศ.ดร.ทองใบ  สุดชารี 

37 การศึกษาพฤตกิรรมการใชเวลาวางที่เปนประโยชน

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยในจังหวัดอุบลราชธานี 

น.ส.ยุพิน  พลหนา 

และคณะ 

 5,000 2,500 รศ.ดร.ทองใบ  สุดชารี 

 



ผลการอนุมัตงิบประมาณสนบัสนุนขอเสนอโครงการวิจัยของนักศึกษา  ประจําปการศกึษา  2552  (ใชงบรายได ป 2553) 

โครงการวิจัยของนักศึกษา  คณะครุศาสตร 

จํานวน  67  โครงการ  จํานวน 331,890  บาท 

ที่ ชื่อโครงการ ชื่อ/คณะผูวิจัย หมูเรียน 
งบประมาณที่

เสนอขอ 

งบประมาณ

ที่อนุมัต ิ
อาจารยที่ปรึกษาโครงการ 

1 ความคิดเหน็ของผูปกครองที่มีตอการจัด

ประสบการณการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวยั  ต.โนน

กาเล็น  อ.สําโรง  จ.อุบลราชธานี  ป  2552 

น.ส.อรทัย  ทองภาธรรม 

และคณะ 

ค.บ.3.4 5,000 2,500 ผศ.ธานี  นงนชุ 

2 การใชชุดการสอนแบบสื่อประสมเพื่อพฒันาทักษะ

การอานภาษาอังกฤษของนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่  

3  โรงเรียนนากระแซงศึกษา 

น.ส.สิริน  จันทรภักด ี  7,300 3,000 อ.อัญชลี  เกียรติวงศ 

อ.สิริสุดา  ทองเฉลิม 

3 การพัฒนาทักษะการนับตอเนื่องของนักเรยีนที่มี

ความบกพรองทางสติปญญา  ระดับเรียนได  ชั้น

มัธยมศึกษาปที่  2  โรงเรียนอุบลปญญานุกูล  จังหวดั

อุบลราชธานี 

นายชัชชัย  คํานอย ค.บ.5.5 5,000 3,000 ผศ.นงนุช  เพชรบุญวัฒน 

4 การพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูปแบบเสนตรง  เรื่อง  ดารา

ศาสตรและอวกาศ  กลุมสาระการเรียนรูวทิยาศาสตร  

ชั้นประถมศึกษาปที่  5  โรงเรียนอนุบาลอํานาจเจริญ 

น.ส.เกษราภรณ  ถูกธรรม  5,000 3,000 อ.ดร.สุวิมล  โพธิ์กลิ่น 

5 การพัฒนาการใชวงลอมหัศจรรยเพื่อสงเสริมทักษะ

พื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย  ชั้นอนุบาล 

1 โรงเรียนบานสะพือใต อ.พิบูลมังสาหาร  

จ.อุบลราชธานี 

น.ส.อนงลักษณ  นาคร ค.บ.5.6 6,000 3,000 อ.รักษิณา  หยดยอย 

 



ที่ ชื่อโครงการ ชื่อ/คณะผูวิจัย หมูเรียน 
งบประมาณที่

เสนอขอ 

งบประมาณ

ที่อนุมัต ิ
อาจารยที่ปรึกษาโครงการ 

6 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูสังคม

ศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  สาระที่ 5 ภูมิศาสตรเรื่อง  

ลักษณะทางกายภาพของประเทศไทยและประเทศเพื่อนบาน

โดยใชแบบฝกทักษะ  ชุด  ภูมิศาสตรประเทศเพื่อนบาน  ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3  โรงเรยีนเออืดใหญพิทยา  

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี  เขต 3 

น.ส.ปาริชาติ  ตระทอง ค.บ.5.2 4,000 3,000 ผศ.สุมลรัตน  ไกรสรสวัสดิ์ 

7 การสรางแบบทดสอบวินิจฉยัในการเรียนคณิตศาสตร  ดาน

ทักษะการคิดคํานวณ  เรื่อง  การคูณและการหาร  สําหรับ

ชั้นประถมศึกษาปที่  5 

น.ส.พัชรี  แสนโสม ค.บ.5.3 5,000 3,000 อ.วนิดา  ลีลา 

อ.สิริสุดา  ทองเฉลิม 

8 แผนการจัดประสบการณเกมการละเลนที่มตีอทักษะ

พื้นฐานทางคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวยั 

น.ส.ปยะดา  ศรพรหม ค.บ.5.6 5,000 3,000 ผศ.ดร.จิณวตัร  ปะโคทัง 

9 ความสามารถดานการฟงและการพูดของเด็กปฐมวัยที่ไดรับ

การจัดประสบการณโดยใชหุนนิ้วมือประกอบการเลา

นิทาน 

น.ส.หทัยทิพย  อดกลั้น   ค.บ.5.6 5,000 3,000 ผศ.ดร.จิณวตัร  ปะโคทัง 

10 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูสังคม

ศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  สาระที่ 3  เศรษฐศาสตร  เรื่อง  

กฎอุปสงค  อุปทาน  และกลไกราคา  โดยวิธีการสอนแบบ

โครงงาน  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 4  โรงเรียนกุดชุม

วิทยาคม  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี  เขต 2 

นายธีรวัฒน  เนินทราย   ค.บ.5.2 5,000 3,000 ผศ.ดร.ชูชีพ  ประทุมเวยีง 

 

 



ที่ ชื่อโครงการ ชื่อ/คณะผูวิจัย หมูเรียน 
งบประมาณที่

เสนอขอ 

งบประมาณ

ที่อนุมัต ิ
อาจารยที่ปรึกษาโครงการ 

11 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร

ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่  3 โรงเรียนเขื่องใน

วิทยาคาร  ภาคเรียนที่  1  ปการศึกษา  2552  สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี  เขต 1  

โดยการใชบทเรียนสําเร็จรูป  เรื่อง  ระบบนิเวศ 

น.ส.สุพัตรา  ชาติทอง ค.บ.5.4 4,250 3,000 รศ.ประจักษ  บุญอารีย 

12 ศึกษาคุณลักษณะของครูที่พงึประสงคตามทัศนะของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1 โรงเรียนขุมคําวิทยา

คาร  ต.แกงเคง็  อ.กุดขาวปุน จ.อุบลราชธานี 

นายเอกพันธ  ลาเลิศ ค.บ.5.2 5,000 3,000 อ.ณัฐฐิตาภรณ  ชาตรี 

13 การพัฒนาทักษะภาษาดานการพูดโดยการใชนิทาน

บิ๊กบุคของเด็กปฐมวัยชั้นอนบุาล  2  โรงเรียนบาน

สะพือใต  อ.พบิูลมังสาหาร  จ.อุบลราชธานี 

น.ส.เพ็ญพักตร  ทองคํา ค.บ.5.6 6,500 3,000 อ.รักษิณา  หยดยอย 

14 การพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการเขยีนคาํศัพท

ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4  

โรงเรียนบานดูพัฒนา  จังหวัดอํานาจเจรญิ 

น.ส.ศศิธร  จันทาบัว ค.บ.5.1 5,000 3,000 อ.ดร.กชกร  ธิปตดี 

15 การพัฒนาทักษะการเขยีนประโยคสื่อความอยางงาย

ในเรื่อง  Present Simple Tense  โดยการเขยีนบันทกึ

ประจําวนั  สําหรับนักเรยีนชัน้มัธยมศึกษาปที่  2/2  

และ  2/4 โรงเรียนสวางวีระวงศ อ.สวางวรีะวงศ  

จ.อุบลราชธานี 

น.ส.รสรินทร  ครุธแกว ค.บ.5.1 5,000 3,000 ผศ.ดร.เชาวนประภา  เชื้อสาธุชน 

 

 



ที่ ชื่อโครงการ ชื่อ/คณะผูวิจัย หมูเรียน 
งบประมาณที่

เสนอขอ 

งบประมาณ

ที่อนุมัต ิ
อาจารยที่ปรึกษาโครงการ 

16 การศึกษาพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  วิชา

ชีววิทยา  เรื่องระบบยอยอาหารและการสลาย

สารอาหารเพื่อใหไดพลังงาน โดยใชสื่อบทเรียน

สําเร็จรูป นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  ภาคเรียนที่  2  

ปการศึกษา  2552  โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร  

อ.โพธิ์ไทร  จ.อุบลราชธานี 

น.ส.วาธินี  สมบัติวงค ค.บ.5.4 4,700 3,000 อ.ณัฐฐิตาภรณ  ชาตรี 

17 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา  

ศาสนา  และวฒันธรรม  เรื่อง กฎหมายคุมครองสิทธิ

บุคคล  โดยใชบทเรียนการตนู  ชั้นมัธยมศกึษาปที่  1  

โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร  อ.โพธิ์ไทร   

จ.อุบลราชธานี 

น.ส.แจมละมยั  โจระสา ค.บ.5.2 4,800 3,000 อ.ดร.อมรรัตน  พันธงาม 

18 การวิจยัและการพัฒนากระบวนการเรยีนรู

วิทยาศาสตรทองถิ่นโดยนําวชิาโครงงานวทิยาศาสตร

มาประยุกตกบัความสนใจของผูเรียนเพื่อพัฒนา

อาชีพ  สงเสริมศิลปวัฒนธรรมในชุมชนบานสวาง 

นายณัฐพล  ศรีใสคํา  4,600 3,000 รศ.ดร.ชวนชัย  เชื้อสาธุชน 

19 การใชภาพประกอบการเลาเรื่องเพื่อพัฒนาการสะกด

คําของนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา  ชั้น

ประถมศึกษาปที่  6  โรงเรียนอุบลปญญานุกูล  

จังหวดัอุบลราชธานี 

น.ส.วันวิสาข โลหคํา ค.บ.5.5 5,000 3,000 ผศ.นงนุช  เพรชบุญวัฒน 

 

 



ที่ ชื่อโครงการ ชื่อ/คณะผูวิจัย หมูเรียน 
งบประมาณที่

เสนอขอ 

งบประมาณ

ที่อนุมัต ิ
อาจารยที่ปรึกษาโครงการ 

20 การเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา  

เรื่องโครงสรางและหนาที่ของพืชดอก  นกัเรียนชัน้

มัธยมศึกษาปที่  5โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร  อ.โพธิ์

ไทร  จ.อุบลราชธานี 

น.ส.สุรีรัตน  มังสา ค.บ.5.4 4,500 3,000 อ.ณัฐฐิตาภรณ  ชาตรี 

21 การพัฒนาชุฝกทักษะ  กลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตร  ชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  โรงเรียนสวาง 

วีระวงศ  จังหวัดอุบลราชธานี 

น.ส.สิริพิมพ  ตนไฮ  4,800 3,000 รศ.ดร.ชวนชัย  เชื้อสาธุชน 

22 การพัฒนาชุดกรสอนรายวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน  

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  เรื่องบรรยากาศ  

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1 

นายสุรไกร  เชื้อสุข ค.บ.5.4 4,740 3,000 รศ.ประจักษ  บุญอารีย 

23 การพัฒนาสื่อประสมคณิตศาสตร  สาระการเรียนรู

คณิตศาสตรเพิม่เติม  รหัสวิชา  ค21101  ชั้น

มัธยมศึกษาปที่  1  โรงเรียนยโสธรวิทยาคม  จังหวดั

ยโสธร 

น.ส.สาคร  ปรางมาศ ค.บ.5.3 5,000 3,000 อ.ฉันทนา  ลิ้มสุวรรณ 

24 การพัฒนาชุดกิจกรรมคณิตศาสตร  สาระการเรียนรู

คณิตศาสตรเพิม่เติม รหัสวิชา  ค21101 โรงเรียน

ยโสธรวิทยาคม  จังหวดัยโสธร  

น.ส.จงจิต  นยัวงศ ค.บ.5.3 5,000 3,000 อ.ฉันทนา  ลิ้มสุวรรณ 

 

 

 

 



ที่ ชื่อโครงการ ชื่อ/คณะผูวิจัย หมูเรียน 
งบประมาณที่

เสนอขอ 

งบประมาณ

ที่อนุมัต ิ
อาจารยที่ปรึกษาโครงการ 

25 การพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมที่ไดรับการจัด

กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็ก

ปฐมวัยปที่  1  โรงเรียนบานบาก  สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาอุบลราชธานี  เขต 4 

น.ส.พัชรา  แสงงาม ค.บ.5.6 5,000 3,000 อ.วรชิต  พรหมนอย 

26 การพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการเขยีนคาํศัพท

ภาษาอังกฤษ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 1  

โรงเรียนตระกลูประเทืองวิทยาคม  จังหวัดยโสธร 

น.ส.ธารินี  สมพอง ค.บ.5.1 5,000 3,000 อ.ศิริกาญจนา  ใบคํา 

27 การพัฒนาทักษะการเรยีนรูจาํนวนนับของนักเรียนที่

มีความบกพรองทางสติปญญาในระดับชัน้

ประถมศึกษาปที่  5/3  โรงเรียนอุบลปญญานุกูล  โดย

ใชชุดกจิกรรมนันทนาการ 

น.ส.ปยวรรณ  ทัดเทียม ค.บ.5.5 5,000 3,000 อ.ประภัสนันท  เพงกิจ 

28 กรเสริมสรางความสามารถในการจําพยัญชนะไทย

ของนักเรียนทีม่ีความบกพรองทางสติปญญา ระดับ

เรียนได ชั้นประถมศึกษาปที่  1 

น.ส.พัทยา  ลุนศรี ค.บ.5.5 5,000 3,000 ผศ.นงนุช  เพรชบุญวัฒน 

29 ศึกษาเจตคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3  ใน

การศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษาปที่  4 

นายประทนิ  หัสด ี ค.บ.5.2 4,000 2,500 อ.ณัฐฐิตาภรณ  ชาตรี 

30 ผลการจัดกิจกรรมเกมการศกึษาเพื่อสงเสริมพฤติกรรม

ทางสังคมดานความเอื้อเฟอเผื่อแผของเด็กปฐมวัยชั้น

อนุบาล  2 โรงเรียนบานสวนสวรรค  สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาอุบลราชธานี  เขต 5 

น.ส.จตุพร  พณิทอง ค.บ.5.6 5,000 3,000 อ.ดร.พงษธร  สิงหพันธ 

 



ที่ ชื่อโครงการ ชื่อ/คณะผูวิจัย หมูเรียน 
งบประมาณที่

เสนอขอ 

งบประมาณ

ที่อนุมัต ิ
อาจารยที่ปรึกษาโครงการ 

31 ผลการใชนิทานเพื่อพัฒนาทกัษะทางภาษาของเด็ก

ปฐมวัยชั้นอนบุาลปที่  1  โรงเรียนบานมวง  อ.ตาล

สุม  จ.อุบลราชธานี 

น.ส.วิลัย  เชื้อบุญ ค.บ.5.6 5,000 3,000 ผศ.วยุภา  สุขอูด 

32 การเปรียบเทยีบความพรอมทางคณิตศาสตรที่จัด

ประสบการณโดยการใชเกมการศึกษากับเพลงของ

นักเรียนชั้นอนุบาลปที่  1  โรงเรียนบานยอดดอนช ี

นายทักษิณ  แบงกลาง ค.บ.5.6 5,000 3,000 ผศ.วยุภา  สุขอูด 

33 การเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคําศัพท

ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม  จังหวัดยโสธร  โดยใช

แบบฝกเสริมทักษะคําศพัทภาษาอังกฤษกอนเรียน

และหลังเรียน 

น.ส.เรียม  ลีฮวด ค.บ.5.1 5,000 3,000 อ.วิเศษ  นอยพึ่ง 

อ.บุษบา  ยาวะโนภาส 

อ.ศิริกาญจนา  ใบคํา 

34 การจัดกจิกรรมการเลนเกมเพื่อพัฒนาทักษะพืน้ฐาน

ทางคณิตศาสตรดานมิติสัมพันธสําหรับเด็กปฐมวัย 

น.ส.ชุติมา  บุญประดิษฐ  6,500 3,000 อ.พิชญาดา  ดาํแกว 

35 การสงเสริมพัฒนาการทางดานกลามเนื้อเล็กของเด็ก

ปฐมวัย  โดยการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคการ

รอยดอกไม 

น.ส.ศราภรณ  พงคพิทักษ  5,500 3,000 อ.พิชญาดา  ดาํแกว 

36 การพัฒนาทักษะการอานของเด็กที่มีความบกพรอง

ทางดานสติปญญาระดับฝกได  ชั้นประถมศึกษาปที่  

1  โรงเรียนอุบลปญญานุกูล  โดยใชชุกิจกรรมการ

เรียนรู 

น.ส.สุธีกรณ  กองสิน ค.บ.5.5 5,000 3,000 อ.ประภัสนันท  เพงกิจ 

 



 

ที่ ชื่อโครงการ ชื่อ/คณะผูวิจัย หมูเรียน 
งบประมาณที่

เสนอขอ 

งบประมาณ

ที่อนุมัต ิ
อาจารยที่ปรึกษาโครงการ 

37 การพัฒนาชุดฝกทักษะการบวก  ลบ  คูณ  หาร

เศษสวนสําหรับชั้นประถมศึกษาปที่  5 

น.ส.ยุภาภรณ  ทรงกลด ค.บ.5.3 5,000 3,000 ผศ.ประชุม  ผงผาน 

38 การพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการจําคําศพัท

ภาษาอังกฤษนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่  1 

น.ส.ปราณี  ยนืยง  5,000 3,000 รศ.ดร.สมาน  อัศวภูม ิ

39 การพัฒนาชุดฝกทักษะกลุมสาระการเรียนรู

คณิตศาสตร  เรื่อง  การคูณ  สําหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่  2 

นายกฤษกร  บญุญาพฤกเศรษฐ ค.บ.5.3 5,000 3,000 ผศ.ประชุม  ผงผาน 

40 การพัฒนาชุดฝกทักษะการลบของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่  2 

น.ส.กิ่งแกว  คณุราช  5,000 3,000 ผศ.ประชุม  ผงผาน 

41 การพัฒนาการจัดการเรียนรูวชิาคณิตศาสตรดวยแบบ

ฝกทักษะการคิดคํานวณ  เรื่อง  จํานวนเตม็  ชั้น

มัธยมศึกษาปที่  1  ของนักเรียนโรงเรียนปทุมราช

วงศา  อ.ปทุมราชวงศา  จ.อํานาจเจริญ 

น.ส.เพียงฤทัย  หันจางสิทธิ ์ ค.บ.5.3 4,000 3,000 ผศ.ดร.อนุศักดิ์  เกตุศิริ 

42 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ

ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 4  ที่ไดรับการสอน

โดยใชเกมและเพลง 

น.ส.ธนาพร  หาญพิทักษ ค.บ.5.1 5,000 3,000 อ.ดร.รสวลีย  อักษรวงศ 

43 การพัฒนาชุดฝกทักษะคณิตศาสตร  เรื่องความนาจะ

เปน  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  5  โรงเรียน

มวงสามสิบอัมพวันวิทยา 

น.ส.เสาวลักษณ  สนธิธรรม ค.บ.5.3 5,000 3,000 อ.จันทนา  ลิ้มสุวรรณ 

 



ที่ ชื่อโครงการ ชื่อ/คณะผูวิจัย หมูเรียน 
งบประมาณที่

เสนอขอ 

งบประมาณ

ที่อนุมัต ิ
อาจารยที่ปรึกษาโครงการ 

44 การใชชุดฝกทกัษะคณิตศาสตรสอนเสริมในรายวิชา  

ค 21101  หนวยการเรียนรูที่  3  เรื่อง เลขยกกําลังของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  โรงเรียนมวงสามสิบ

อัมพวันวิทยา 

น.ส.อุบลวรรณ  จรรยากรณ ค.บ.5.3 5,000 3,000 อ.จันทนา  ลิ้มสุวรรณ 

45 การสํารวจเจตคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3/7  

ที่มีตอวิชาวิทยาศาสตร  ตอครูผูสอน 

นายโกศล  วนันา ค.บ.5.4 5,000 2,500 ผศ.ดร.อนุศักดิ์  เกตุศิริ 

46 การพัฒนาการจัดการเรียนรูวชิาวิทยาศาสตรดวยแบบ

ฝกทักษะการคิดโดยใชเหตผุลเรื่อง  ชีวิตสัตว  ชั้น

มัธยมศึกษาปที่  2  ของนักเรียนโรงเรียนปทุมราช

วงศา  อําเภอปทุมราชวงศา  จังหวดัอํานาจเจริญ 

น.ส.อาทิตยา  ขําจิตร ค.บ.5.4 3,800 3,000 ผศ.ดร.อนุศักดิ์  เกตุศิริ 

47 การพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการเขยีนคาํศัพท

ภาษาอังกฤษนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่  6 

น.ส.ภัชราวดี  โฉมโสภา ค.บ.5.1 5,000 3,000 อ.มะลิวรรณ  วาจิตร 

ผศ.ดร.สมาน  อัศวภูม ิ

48 ผลการศึกษาภมูิปญญาทองถิ่นเรื่องการทําฆองโดยใช

การสอนแบบโครงการเพื่อพัฒนาทักษะชวีิตดานจิต

พิสัยของเด็กปฐมวัย 

น.ส.ยุพาพร  สายศร ค.บ.5.6 5,500 3,000 อ.นเรศ  ขันธะรี 

49 การจัดประสบการณดานภาษาที่สอดคลองกับการ

พัฒนาการทางสมองของเด็กปฐมวัยชั้นอนบุาลปที่ 2 

น.ส.รุงรัตน  รวยทรัพย ค.บ.5.6 6,000 3,000 อ.นเรศ  ขันธะรี 

50 การใชวิธีการสอนแบบเพื่อชวยเพื่อนเพื่อพัฒนาการ

อานภาษาอังกฤษของนักเรียนในระดับชั้น

มัธยมศึกษาปที่  3  โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 

น.ส.กรรณิการ  เยียวรัมย  2,000 3,000 อ.มนทยา  ศรีษะภูม ิ

 



ที่ ชื่อโครงการ ชื่อ/คณะผูวิจัย หมูเรียน 
งบประมาณที่

เสนอขอ 

งบประมาณ

ที่อนุมัต ิ
อาจารยที่ปรึกษาโครงการ 

51 การใชชุดฝกทกัษะเพื่อพัฒนาทักษะการอานวิชา

ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  4  

โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 

นายสุพจน  ประสมพลอย  2,700 3,000 อ.มนทยา  ศรีษะภูม ิ

52 การพัฒนาความสามารถในการระบุตัวอักษร

ภาษาอังกฤษโดยใชแบบฝกเสริมทักษะสําหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  1  โรงเรียนอนุบาล

อํานาจเจริญ 

น.ส.นฤมล  สองแสง ค.บ.5.1 5,000 3,000 อ.ดร.รสวลีย  อักษรวงศ 

53 ผลการใชแบบฝกเสริมทักษะเรื่องการเขียนคําศัพท

ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  2  

โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 

น.ส.ประทุมพร   ศิริทิพย  2,700 3,000 อ.มนทยา  ศรีษะภูม ิ

54 การพัฒนาแบบฝกทักษะวิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน  

เรื่อง อสมการชั้นมัธยมศึกษาปที่  3 

นายอาคม  กําลังเรง ค.บ.5.3 10,000 3,000 อ.วิจิตรา  ใจซื่อ 

55 การพัฒนาแบบฝกทักษะวิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน  

เรื่อง  ทฤษฎีบทพีทาโกรัส  ชั้นมัธยมศึกษาปที่  2  

โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาอุบลราชธานี  เขต  2 

นายนพรัตน  วิรุณพนัธ ค.บ.5.3 9,000 3,000 อ.วิจิตรา  ใจซื่อ 

56 การเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความ

คงทนในการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษ  ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3  ดวยการสอนตามคูมือ

ครูที่ใชเกมและไมใชเกม 

น.ส.เครือวัลย  ทองศรี ค.บ.5.1 5,000 3,000 ผศ.ประชุม  ผงผาน 

 



 

ที่ ชื่อโครงการ ชื่อ/คณะผูวิจัย หมูเรียน 
งบประมาณที่

เสนอขอ 

งบประมาณ

ที่อนุมัต ิ
อาจารยที่ปรึกษาโครงการ 

57 ผลการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคจากวัสดุใน

ทองถิ่นที่มีผลตอความสัมพนัธระหวางกลามเนื้อเล็ก

กับตา  ของเดก็ปฐมวยัปที่  1  โรงเรียนบานโพนเมือง

มะทัน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

อุบลราชธานี  เขต  1 

น.ส.บุญลอม  กันยาชาต ิ ค.บ.5.6 5,000 3,000 อ.ชวนคิด  มะเสนะ 

58 ผลของการเสริมแรงตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  4  โรง

เรียนเลิงนกทา  จังหวดัยโสธร 

น.ส.นารี  มณนีาถ ค.บ.5.1 5,000 3,000 ผศ.ประชุม  ผงผาน 

59 ผลการจัดกิจกรรมคณิตศาสตรโดยใชโปรแกรมที่มี

ตอความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตรของ

นักเรียนชั้นเรยีนชั้นมัธยมศกึษาปที่  1 

น.ส.จุฑารัตน  สิงคิบุตร ค.บ.5.3 3,000 3,000 ผศ.ดร.สมาน  อัศวภูม ิ

60 การเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กอนเรียน

และหลังเรียนโดยการประยกุตกระบวนการสอน

แบบยอยกลับ  (backward  design) ในรายวิชา  ค

40205  คณิตศาสตร  หนวยการเรียนรูที่  2  เรื่อง  การ

แจกแจงปกติ  ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่  6  

โรงเรียนเอือดใหญพิทยา 

น.ส.รุงนภา  ชูกร ค.บ.5.3 5,000 3,000 ผศ.สุมลรัตน  ไกรสรสวัสดิ์ 

 

 

 



ที่ ชื่อโครงการ ชื่อ/คณะผูวิจัย หมูเรียน 
งบประมาณที่

เสนอขอ 

งบประมาณ

ที่อนุมัต ิ
อาจารยที่ปรึกษาโครงการ 

61 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชแบบฝก

เสริมทักษะ  เรื่อง  พหุนามและเศษสวนของพหุนาม  

วิชาคณิตศาสตรเพิ่มเติม  สําหรับนักเรยีนชั้น

มัธยมศึกษาปที่  2  โรงเรียนสะพือวิทยาคาร  

อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี ภาคเรียนที่  1 

ปการศึกษา  2552 

น.ส.กุลภรภัสน  สายตา ค.บ.5.3 5,000 3,000 ผศ.ดร.อารี  หลวงนา 

62 การพัฒนาความสามารถในการจําคําศัพทภาษา 

อังกฤษดวยชุดฝกทักษะการเขียนภาษาองักฤษเพื่อ

ชวยจํา  หนวยที่  3 (อาหารและเครื่องดื่ม)สําหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3  โรงเรียนเอือดใหญ

พิทยา 

น.ส.นันทนา  อินทนาม ค.บ.5.1 5,000 3,000 ผศ.สุมลรัตน  ไกรสรสวัสดิ์ 

63 การพัฒนาการจัดการเรียนรูและแบบฝกทักษะวิชา

คณิตศาสตร  เรื่อง  ความรูเบื้องตนเกีย่วกับจํานวน

จริง  ชั้นมัธยมศึกษาปที่  2  โรงเรียนหวัตะพาน

วิทยาคม 

น.ส.วาสนา  คณูสุข ค.บ.5.3 3,000 3,000 ผศ.ดร.กชกร  ธิปตดี 

64 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาชั้น

มัธยมศึกษาปที่  1  แผนการเรียนวิทย-คณิต  กลุม  2  

โรงเรียนสะพือวิทยาคาร  อําเภอตระการพืชผล  จังหวัด

อุบลราชธานี  เรื่อง  ระบบจํานวนเต็ม  รายวิชาคณิตศาสตร  

โดยการสอนซอมเสริมและใชแบบฝกเฉพาะเรื่อง 

น.ส.เขมจิรา  สุระชาติ ค.บ.5.3 5,000 3,000 ผศ.ดร.อารี  หลวงนา 

 



 

 

ที่ ชื่อโครงการ ชื่อ/คณะผูวิจัย หมูเรียน 
งบประมาณที่

เสนอขอ 

งบประมาณ

ที่อนุมัต ิ
อาจารยที่ปรึกษาโครงการ 

65 การพัฒนาทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรโดย

การสรางผังความคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  

2  โรงเรียนหวัตะพานวิทยาคม 

น.ส.สุภาภรณ  สีมาวัน ค.บ.5.3 3,000 3,000 ผศ.ดร.กชกร  ธิปตดี 

66 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่  2/4  โรงเรียนสะพือวิทยาคาร  อําเภอ

ตระการพืชผล  จังหวดัอุบลราชธานี  เรื่องระบบ 

ตาง ๆ ของรางกาย โดยใชบทเรียนสําเร็จรูป 

น.ส.กุลสตรี  ศรีอักษร ค.บ.5.4 5,000 3,000 ผศ.ดร.อารี  หลวงนา 

อ.วิไลวรรณ  วัฒนราษฎร 

67 การพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการเขยีนพยัญชนะ

ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  2 

น.ส.ศิริยาภา  เนียนแนบ ค.บ.5.1 5,000 3,000 อ.ดร.สุวิมล  โพธิ์กลิ่น 

 



ผลการอนุมัตงิบประมาณสนบัสนุนขอเสนอโครงการวิจัยของนักศึกษา  ประจําปการศกึษา  2552  (ใชงบเงนิรายได  ปงบ  2553) 

โครงการวิจัยของนักศึกษา  คณะเกษตรศาสตร 

จํานวน   23  โครงการ  จํานวน  71,500  บาท 

ที่ ชื่อโครงการ ชื่อ/คณะผูวิจัย หมูเรียน 
งบประมาณที่

เสนอขอ 

งบประมาณ

ที่อนุมัต ิ
อาจารยที่ปรึกษาโครงการ 

1 การพัฒนาผลิตภัณฑขนมขบเคี้ยวเสริมจมูกขาว น.ส.ปทมา  วริสาร 

น.ส.วรีราช  ทิพวัน 

วท.บ.4.32 5,000 3,000 อ.กิตติพร  สุพรรณผิว 

2 การใชเชื้อ Acetobacter aceti subsp. And 

Acetobacter xylinum ตอคุณภาพของเครื่องดื่มชา

หมักชา 

น.ส.นฤมล  สมบูรณ 

น.ส.วิดาวรรณ  ชมรส 

วท.บ.4.32 5,000 3,000 อ.สุนิดา  เมืองโคตร 

3 การพัฒนาผลิตภัณฑแผนปรุงรสเสริมกลิ่นสมุนไพร น.ส.ธัญณหทยัภรณ  นกนอย 

น.ส.วาริน  สิงหทอง 

วท.บ.4.31 5,000 3,000 อ.อนุธิดา  ผายพันธ 

4 การผลิตน้ําสลัดเจจากผลิตภณัฑถั่วเหลืองปรุงรสเผ็ด น.ส.รัตนาภรณ  หนูสุวรรณ 

น.ส.สราวลี  แซลิ้ม 

วท.บ.4.32 7,000 3,000 อ.พรทวี  ธนสัมบัณณ 

5 การศึกษากระบวนการผลิตน้ําพริกแจวบองอบแหง

เสริมแคลเซียมจากกางปลาอีตู 

น.ส.นิตยา  แกนลา 

น.ส.อัมรา  จันทรเทศ 

วท.บ.4.31 7,000 3,000 อ.พรทวี  ธนสัมบัณณ 

6 การพัฒนาผลิตภัณฑน้ําปลาหอยเชอรรี่ นายธีระวีฒน  สมมุติ วท.บ.4.31 4,560 3,000 อ.ราเชนทร  ดวงศรี 

7 การพัฒนาผลิตภัณฑขางโปงเสริมขาวกลองงอก นายนวิัฒน  สายจันด ี วท.บ.4.31 5,000 3,000 อ.ราเชนทร  ดวงศรี 

8 การศึกษาเครื่องดื่มแอซิโดฟลัสจากนมถั่วเหลืองรส

สมตอการยับยัง้การเจริญของเชื้อ Staphylococcus 

aureus 

น.ส.กัญญารัตน  อิ่มเพ็ชร 

น.ส.นภาพร  พลธรรม 

วท.บ.4.31 5,000 3,000 อ.สุนิดา  เมืองโคตร 

 

 



ที่ ชื่อโครงการ ชื่อ/คณะผูวิจัย หมูเรียน 
งบประมาณที่

เสนอขอ 

งบประมาณ

ที่อนุมัต ิ
อาจารยที่ปรึกษาโครงการ 

9 การพัฒนาผลิตภัณฑมันเทศกวนเสริมธัญพืช นายนิรุทธิ์  เรืองบุตร 

น.ส.หนึ่งฤทัย  บุญหนัก 

วท.บ.4.32 5,000 3,000 ผศ.วรรษชน  สีหบุตร 

10 การพัฒนาผลิตภัณฑทองมวนสับปะรด น.ส.กัลยา  ใหญล้ํา 

น.ส.ศิริพา  ศรีวะสุธิ์ 

วท.บ.4.31 5,000 3,000 อ.นภมณี  มงคลประเสริฐ 

11 ผลิตภัณฑหอยเชอรี่ดอง  3  รส น.ส.วชิราภรณ  โนนจนัทร วท.บ.4.31 4,140 3,000 อ.ราเชนทร  ดวงศรี 

12 การศึกษากรรมวิธีการการผลิตเครื่องดื่มวานหอมผง น.ส.ละเอียด  สายยืน 

น.ส.สุภาษิต  สิมเจริญ 

วท.บ.4.32 5,000 3,000 อ.กิตติพร  สุพรรณผิว 

13 การพัฒนาผลิตภัณฑกรอบเค็มเสริมธัญพืช น.ส.กิตติยาพร  ทาระ 

น.ส.อรพรรณ  บุญประสิทธิ์ 

วท.บ.4.32 5,000 3,000 อ.อนุธิดา  ผายพันธ 

14 การศึกษาผลของการทําแหงเครื่องดื่มขาวกลองงอก

สกัดผสมรําขาวเจาแดง 

นายวัชรา  พิมพันธ 

นายนฤนยั  พมิพพันธ 

วท.บ.4.32 5,000 3,000 อ.กิตติพร  สุพรรณผิว 

15 ผลิตภัณฑสมฟกโปรไบโอติก น.ส.พัชรี  มะลิลา 

น.ส.จันทรชมพู  มีศรี 

วท.บ.4.31 5,000 3,000 อ.สุนิดา  เมืองโคตร 

16 การเปรียบเทยีบประสิทธิภาพความเขมขนที่

เหมาะสมของน้ําสมควันไมในการกําจัดและปองกัน

แมลงศัตรูพืชของผักคะนา 

นายปญญา  อุทิตสาร  5,000 3,000 อ.นงลักษณ  พยัคฆศิรินาวนิ 

17 การใชฟางขาวเพื่อทดแทนขี้เลื่อยในการผลิตเห็ด

นางรม 

นายเอกราช  เหลามา วท.บ.4.20 5,000 3,000 อ.ดร.เสกสรร  ชินวัง 

 

 

 



ที่ ชื่อโครงการ ชื่อ/คณะผูวิจัย หมูเรียน 
งบประมาณที่

เสนอขอ 

งบประมาณ

ที่อนุมัต ิ
อาจารยที่ปรึกษาโครงการ 

18 อิทธิพลของสีตาขายพรางแสงที่มีผลตอการ

เจริญเติบโตและผลผลิตของน้ําเตาและบวบที่ปลูกบน

ดาดฟา 

นายพษินุ  สวนบุญ  5,000 3,000 อ.ประภัสสร  สมบัติศรี 

19 การตอบสนองของน้ําเตาและบวบภายใตมุงตาขายที่

มีความถี่ตางกนั 

นายวสันต  พนัไผ  5,000 3,000 อ.ประภัสสร  สมบัติศรี 

20 การศึกษาประชากรของแมลงศัตรูพืชในแปลงพริก

แบบเคมีและอนิทรีย 

นายรัฐธรรมนญู  พรหมลา วท.บ.4.20 5,000 3,000 อ.ดร.สังวาล  สมบูรณ 

21 การสํารวจสารปราบศัตรูพืชที่ใชในการผลิตพริก 

(ปรับชื่อใหม) 

น.ส.น้ําผึ้ง  รําพึงวงษ วท.บ.4.20 5,000 2,500 อ.ดร.สังวาล  สมบูรณ 

22 การปองกันกําจัดโรคพริกดวยสารชีวภาพ น.ส.ชุดานุช  สมรักษ วท.บ.4.20 5,000 3,000 อ.ดร.สังวาล  สมบูรณ 

23 ประสิทธิภาพสารสกัดจากพชืที่มีรสขมเพื่อปองกัน

ศัตรูพืชในแตงกวา 

น.ส.ปวริศรา  มลีจันทร วท.บ.4.20 5,000 3,000 อ.ดร.สังวาล  สมบูรณ 

 



ผลการอนุมัตงิบประมาณสนบัสนุนขอเสนอโครงการวิจัยของนักศึกษา  ประจําปการศกึษา  2552  (ใชงบรายได ป 2553) 

โครงการวิจัยของนักศึกษา  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

จํานวน  47  โครงการ  จํานวน  141,000  บาท 

ที่ ชื่อโครงการ ชื่อ/คณะผูวิจัย หมูเรียน 
งบประมาณที่

เสนอขอ 
งบประมาณ

ที่อนุมัต ิ
อาจารยที่ปรึกษาโครงการ 

1 เว็บไซดการตรวจซอมเครื่องใชไฟฟาอิเล็กทรอนิกส นายสถาพร  วงคเทพ 
นายณัฐพงษ  ลีคํา 
นายสราวุธ  พรมเคน 

วท.บ.4.10 5,000 3,000 อ.นงลักษณ  บุญมา 

2. เครื่องหั่นกลวยฉาบ นายพงษพันธ   สิงหแจม 
นายศราวุฒิ   ภางาม 
นายสุเมธ  วิเศษรัตน 

วท.บ.4.46 11,000 3,000 อ.จุมพลภัทร  สีทากุลเศรษฐ 

3 เครื่องผลิตไฟฟาพลังงานลมทิ้งจากพัดลมดูดอากาศ

อุตสาหกรรม 

นายประกิจ  ทองแสง 
นายวราวุฒิ  ตุนตน 
นายวัฒน  จนัทมาศ 

วท.บ.4.21 3,000 3,000 อ.จุมพลภัทร  สีทากุลเศรษฐ 

4 เครื่องถอนขนไก นายกิตติศักดิ์  วังมา 
นายอํานาจ  วนัทาพรม 
นายเลิศชาย  สงวนล้ํา 

วท.บ.4.21 5,000 3,000 อ.บุญศรี  ไหลศิริกุล 

5 PLC  เพื่องานอุตสาหกรรม นายอดิศกัดิ์  มัง่คั่ง 
นายอภิรักษ  คาํลาน 
นายกิตติศักดิ์  จันทรเหลือง 

วท.บ.4.21 5,000 3,000 อ.จุมพลภัทร  สีทากุลเศรษฐ 

6 ชุดสาธิตระบบละลายน้ําแขง็ในชองฟตของตูเย็น นายพรชัย  วรรณวัตร 
นายนิตวิัฒน  สุรวิทย 
นายสุริยา  เหมมะ 

วท.บ. 4.21 3,000 3,000 อ.เมธาสิทธิ์  โชคฤทัย 



 

ที่ ชื่อโครงการ ชื่อ/คณะผูวิจัย หมูเรียน 
งบประมาณที่

เสนอขอ 
งบประมาณ

ที่อนุมัต ิ
อาจารยที่ปรึกษาโครงการ 

7 การออกแบบเว็บไซดเพื่อการสงเสริมแนะนําความรู

ทางดานหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาโดยผาน

ระบบเครือขายอินเตอรเนต็ 

นายวันชัย  สุจนัทา กศ.อศ. 
วท.บ.4.11 

5,000 3,000 อ.ชาญชัย  นามพล 

8 การพัฒนากอกน้ําลางมืออัตโนมัติไรการสัมผัส

ตรวจจับดวยระบบเซนเซอร 
นายสุรศักดิ์  ขอสุข 
นายวุฒินันท  จันทะวงศ 
น.ส.ธารินทร  ประทุมมาศ 

วท.บ.4.10 4,650 3,000 อ.อชินี  พลสวัสดิ์ 

9 ระบบนิรภยัในที่จอดรถของอพารทเมนท นายฉัตรดนยั  ทองงาม 
นายีระเดช  ทองทิพย 
น.ส.เสาวลักษณ  อาจลึก 

วท.บ.4.10 5,060 3,000 อ.ประมาณ  สุทธิเวสนวรากลุ 

10 เครื่องยอยใบไม นายวิทยา  บุญประการ 
นายวิระยุทธ  ชินนะแสง 
นายศราวุธ  บวัลา 

- 3,000 3,000 อ.อโศก  ศรีทองธรรม 

11 ระบบสมัครเรียนออนไลน : กรณีศึกษามหาวิทยาลัย

ราชภัฏอุบลราชธานี 

นายนพกร  ปาคําทอง  5,500 3,000 อ.วิลาสินี  กากแกว 

12 เครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบมแีผนสะทอน

แสง 

นายธวัชชัย  วาษาสาร 
นายประสิทธิ์  สีนวน 
นายเรืองศักดิ์  แสงวงค 

 11,829 3,000 อ.อโศก  สีทองธรรม 

13 การพัฒนาตูอบเนื้อแหงที่ควบคุมอุณหภูมไิดดวย

พลังงานแสงอาทิตยและพลังงานทดแทน 
นายจิรานวุัตร  วรครุฑ 
นายธีระนนัท  ชายหิน 
นายวิทยา  สาสีมา 

 4,000 3,000 อ.อชินี  พลสวัสดิ์ 



 

ที่ ชื่อโครงการ ชื่อ/คณะผูวิจัย หมูเรียน 
งบประมาณที่

เสนอขอ 
งบประมาณ

ที่อนุมัต ิ
อาจารยที่ปรึกษาโครงการ 

14 การปรับปรุงสมรรถนะเครื่องอบแหงพลังงาน

แสงอาทิตยแบบอุโมงคลม 

นายชาติชาย  โลหา 

นายปราโมท  หลาพิมพ 

นายสมคิด  บตุรเคน 

 5,080 3,000 อ.อโศก  สีทองธรรม 

15 การพัฒนาระบบบริหารที่จอดรถ  กรณีศกึษา  บริษัท  

ปยะสมบัต ิ

น.ส.อรนุช  สิทธิ์ประเสริฐ วท.บ.4.9 5,500 3,000 อ.พิมพสุดา  ไฉยากุล 

16 ระบบการเชาหนังสือ  รานกรีนบุค น.ส.สมฤดี  ทองทา วท.บ.4.8 5,500 3,000 อ.วิลาสินี  กากแกว 

17 ระบบงานสารสนเทศงานซอมบํารุงคอมพิวเตอร

โรงเรียนไรใตประชาคม 

น.ส.อรุณี  สาระปญญา วท.บ.4.9 5,500 3,000 อ.พิมพสุดา  ไฉยากุล 

18 ระบบสารสนเทศงานทะเบยีนโรงเรียนเยาวเรศศึกษา น.ส.ปวีณา  เดชภักด ี วท.บ.4.9 5,500 3,000 อ.พิมพสุดา  ไฉยากุล 

19 ระบบงานทะเบียนโรงเรียนบานหนองขุน น.ส.เกษมณี  วิริยะพันธ วท.บ.4.9 5,500 3,000 อ.วิลาสินี  กากแกว 

20 การพัฒนาระบบสารสนเทศงานทะเบยีนนักเรียน

โรงเรียนประถมศึกษาผานเครือขายอินเตอรเน็ต  

กรณีศึกษา: โรงเรียนบานนาแก 

น.ส.จินตนา  สายสินธุ วท.บ.4.9 5,500 3,000 อ.พิมพสุดา  ไฉยากุล 

21 ระบบงานออมทรัพยหมูบานซะวาซอ น.ส.บังอร  ประสงคเสียง วท.บ.4.6 5,500 3,000 อ.พิมพสุดา  ไฉยากุล 

 

22 การพัฒนาระบบจัดการรานวินดาวัสดุกอสราง นายราเมศ  มาศเหลือง วท.บ.4.6 5,000 3,000 อ.พิมพสุดา  ไฉยากุล 

 

23 ระบบงานคลีนิคหมอณัฐรุจา น.ส.นิภาภรณ  จันทร วท.บ.4.6 5,200 3,000 อ.พิมพสุดา  ไฉยากุล 

 

 



 

ที่ ชื่อโครงการ ชื่อ/คณะผูวิจัย หมูเรียน 
งบประมาณที่

เสนอขอ 
งบประมาณ

ที่อนุมัต ิ
อาจารยที่ปรึกษาโครงการ 

24 ระบบจัดการกองทุนหมูบาน น.ส.สุภาพร  พุมจันทร วท.บ.4.6 5,300 3,000 อ.พิมพสุดา  ไฉยากุล 

 

25 ระบบการจัดการหอพักจนัทรธร น.ส.พิกุลแกว  นวลวรรณ วท.บ.4.8 5,500 3,000 อ.พิมพสุดา  ไฉยากุล 

 

26 ระบบควบคุมสินคาคงคลัง  Store  อะไหลมอเตอร

ไซด 

น.ส.วิมลวรรณ  พลศักดิ์ขวา วท.บ.4.6 5,350 3,000 อ.พิมพสุดา  ไฉยากุล 

27 รานขายเครื่องสําอางออนไลน น.ส.วิจิตรา  ศรีสันต วท.บ.4.8 5,300 3,000 อ.วิลาสินี  กากแกว 

 

28 รานขายดอกไมออนไลน น.ส.จีระวัลย  จันทะเวช วท.บ.4.8 5,500 3,000 อ.วิลาสินี  กากแกว 

 

29 ระบบธนาคารหมูบานเตย นายมณูญ  โสสวาง วท.บ.4.8 5,500 3,000 อ.พิมพสุดา  ไฉยากุล 

 

30 ระบบขายเกมสออนไลน นายเอกชาติ  อยูเยน็ วท.บ.4.8 5,000 3,000 อ.ขนิษฐา  อินทะแสง 

 

31 รานขายกลวยไมและไมประดับออนไลน น.ส.จริยาภรณ  รูปศรี วท.บ.4.8 5,500 3,000 อ.อัญชลี  ศรีสุราช 

 

32 ระบบรานขายดอกไมออนไลน  NN Flower Shop น.ส.จิรพร  นอยบัวทิพย วท.บ.4.8 5,000 3,000 อ.ขนิษฐา  อินทะแสง 

 

 
 



 

ที่ ชื่อโครงการ ชื่อ/คณะผูวิจัย หมูเรียน 
งบประมาณที่

เสนอขอ 
งบประมาณ

ที่อนุมัต ิ
อาจารยที่ปรึกษาโครงการ 

33 การพัฒนาระบบศูนยแพทยชุมชนทาวังหนิ 

 

น.ส.สุทิศา  พันธพวง วท.บ.4.8 5,500 3,000 อ.พิมพสุดา  ไฉยากุล 

34 ระบบสถานีอนามัยทอย 

 

น.ส.อริษา  แสงใบ วท.บ.4.3 5,500 3,000 อ.ฐิติมา  ศุภวฒัน 

35 ระบบงานทะเบียนโรงเรียนบานขี้เหล็ก 

 

น.ส.เพ็ญสิริ  นนทะศร ี วท.บ.4.3 5,500 3,000 อ.ฐิติมา  ศุภวฒัน 

36 สหกรณการเกษตรอําเภอกดุชุมออนไลน 

 

น.ส.สุพรรษา  สดศรี วท.บ.4.8 5,000 3,000 อ.ขนิษฐา  อินทะแสง 

37 ระบบงานทะเบียนองคการบริหารสวนตําบลโนนกุง 

 

น.ส.กมลรัตน  โพธา วท.บ.4.8 5,000 3,000 อ.ขนิษฐา  อินทะแสง 

38 ระบบงานองคการบริหารสวนตําบลถ้ําแข 

 

น.ส.ชวัลลักษณ  โสภิตะชา วท.บ.4.8 5,000 3,000 อ.ขนิษฐา  อินทะแสง 

39 ระบบจองหองพักโรงแรมออนไลน 

 

น.ส.ลัดดาวัลย  สารธิมา วท.บ.4.8 5,500 3,000 อ.อัญชลี  ศรีสุราช 

40 การพัฒนาระบบโรงพยาบาลสัตววารินชําราบ 

 

น.ส.วรรณิภา  เขียวด ี วท.บ.4.9 5,500 3,000 อ.พิมพสุดา  ไฉยากุล 

41 การพัฒนาระบบฐานขอมูลโรงสีขาวบุญมั่งมี 

 

น.ส.อทิตยา  บุญมั่งมี วท.บ.4.4 5,500 3,000 อ.พิมพสุดา  ไฉยากุล 

 
 



 

ที่ ชื่อโครงการ ชื่อ/คณะผูวิจัย หมูเรียน 
งบประมาณที่

เสนอขอ 
งบประมาณ

ที่อนุมัต ิ
อาจารยที่ปรึกษาโครงการ 

42 การพัฒนาระบบการจัดการสถานประกอบการ

สําหรับนักศึกษาฝกงาน  สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร  

มหาวิทยาลัยราชภักอุบลราชธานี 

นายกิตติศักดิ์  ไชยนาท วท.บ.4.4 5,500 3,000 อ.พิมพสุดา  ไฉยากุล 

43 รายขายสินคาแฮนด เมด  ออนไลน น.ส.ประภาพร  ขุนชัย วท.บ.4.5 5,500 3,000 อ.วิลาสินี  กากแกว 

 

44 ระบบซื้อขายอาหารเสริมของตัวแทนจําหนาย น.ส.ดารณี  ศรีสุข วท.บ.4.2 5,500 3,000 อ.พิมพสุดา  ไฉยากุล 

 

45 ระบบฐานขอมูลพนักงาน  กรณีศึกษาโรงงานเย็บ

ผานัฐวรรณกาเมนท 

น.ส.ฐิติมา  บุญน้ํา วท.บ.4.9 5,500 3,000 อ.พิมพสุดา  ไฉยากุล 

46 ระบบงานพัสดุเพื่อยืม-คืนครุภัณฑโรงเรียนเยาวเรศ

ศึกษา 

น.ส.ยุพาภรณ  แพงรูป วท.บ.4.9 5,500 3,000 อ.วิลาสินี  กากแกว 

 

47 ระบบสหกรณการเกษตรน้ําฝนแต  จํากดั น.ส.ยุภาวรรณ  จวงพันธ วท.บ.4.9 5,700 3,000 อ.วิลาสินี  กากแกว 
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