
 
 

ประกาศ  มหาวิทยาลัยราชภฏัอุบลราชธาน ี
เร่ือง  ประกาศผลการพิจารณาอนุมัติเงนิอุดหนุนการวจัิย   

สําหรับนักศึกษา ประจําปการศึกษา  ๒๕๕๒   
-------------------------- 

 ตามที่มหาวิทยาลัยฯประกาศรับขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนการ
วิจัยสําหรับนักศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๒  โดยกําหนดสงขอเสนอการวิจัยที่สถาบนัวจิยัและ
พัฒนา  ภายในวันที่  ๒๘  กุมภาพันธ  ๒๕๕๒  ซ่ึงมีโครงการที่นักศึกษาสงเขามาจํานวนทั้งสิ้น  
๗๗  โครงการ  คณะกรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยฯไดประชุมเพื่อพิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนการ
วิจัยไปเมื่อวันที่  ๒๓  มีนาคม  ๒๕๕๒  แลวนั้น 
 บัดนี้  คณะกรรมการวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ ไดพิจารณาขอเสนอโครงการวิจัยของอาจารย
เพื่ออนุมัติทุนสนับสนุนการวิจัยเสร็จเรียบรอยแลว  และเห็นควรสนับสนุนโครงการวิจัยของ
นักศึกษา  จํานวน  ๗๗   โครงการ  รวมเปนเงินจํานวน  ๒๒๑,๗๐๐  บาท  (สองแสนสองหมื่น
หนึ่งพันเจ็ดรอยบาทถวน)   

 ลําดับที่   ช่ือโครงการวิจัย   ช่ือนักศึกษา   งบประมาณที่เสนอขอ  และจํานวนงบประมาณ
ที่ไดรับการอนุมัติ  ระบุในบัญชีเอกสารแนบทายประกาศนี้  การนี้ นักศึกษาผูท่ีไดรับทุนสนับสนุน
การวิจัยใหติดตอทําสัญญารับทุนกับมหาวิทยาลัยไดท่ีสถาบันวิจัยและพัฒนา  ภายในวันท่ี  ๑๕  
พฤษภาคม  ๒๕๕๒ 
  
 ประกาศ   ณ   วันที่   ๑  เมษายน    พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 
 
 
 
      (ผูชวยศาสตราจารยชัยวัฒน  บุณฑริก)    
               อธิการบดีมหาวทิยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
 
 
 



เอกสารแนบทายประกาศผลการพิจาณาอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยสําหรับนักศึกษา 
จากประมาณงบเงินรายได  ประจําปการศกึษา 2552   

จํานวน  77  โครงการ  เปนเงินทั้งสิน้จํานวน  221,700  บาท 
รายชื่อขอเสนอโครงการวิจัยนักศึกษาที่เสนอเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยประจําปการศึกษา  2552   

คณะเกษตรศาสตร 

ที่ ชื่อโครงการ ชื่อนักศึกษาที่เสนอ หมูเรียน 
งบประมาณ
ที่เสนอขอ 

งบประมาณ
ที่อนุมัต ิ

อาจารยที่ปรึกษา 

1 การศึกษาเหยือ่พิษพริกไทยในการกําจัดแมลงวัน  
และแมลงวันคอกในฟารมโคนม 

นายธนพล  ทารักษ 
นายสุพัตร  พรรณนา 
นายคณติ  บุญเจือ 

วท.บ.3.24 5,000 3,000 อ.สพ.ญ.สุรีรัตน  บุตรพรหม 

2 การเปรียบเทยีบหาคุณคาทางโภชนะของผกัหนาม
ที่ปลูกในสภาพรมเงาและกลางแจง 

นายวัชระ  ศรีไสคํา 
นายทึงสุม  บญุหัว 

วท.บ.3.24 5,000 3,000 ผศ.ดร.สุนทรีพร  ดวนใหญ 

3 การใช  EM  รวมกับสมุนไพรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการกําจัดหนอนแมลงวนัในมูลสุกร 

นายรัฐพงษ  ศริิวิริยานันท วท.บ.3.24 2,950 2,900 ผศ.ดํารงชัย  โสกัณทัต 

4 การศึกษาคณุคาทางโภชนะหัวมันสําปะหลังหมัก
รวมยีสต 

นายบุญธรรม  ดอกจันทร วท.บ.3.24 2,000 2,000 ผศ.ดร.สมพร  ดวนใหญ 

 
 
 
 



 
 

ที่ ชื่อโครงการ ชื่อนักศึกษาที่เสนอ หมูเรียน 
งบประมาณ
ที่เสนอขอ 

งบประมาณ
ที่อนุมัต ิ

อาจารยที่ปรึกษา 

5 การเปรียบเทยีบการใชน้ําสาเหลาและกากน้าํตาล
หมักหญาแพงโกลาเพื่อเพิ่มโปรตีนในอาหารสัตว 

นายสุทัต  ไชยคํา วท.บ.3.24 3,000 3,000 ผศ.ดร.สมพร  ดวนใหญ 

6 ศึกษาผลของน้ําหมักชนิดตาง ๆ ตอการ
เจริญเติบโตของถั่วฮามาดา 

นายฉัตรชัย  ทองดวง วท.บ.3.24 4,300 3,000 อ.กิตติ  วิรุณพนัธุ 

7 ผลของปุยหมักอัดเม็ดจากน้าํหมักไสเดือนดิน  ตอ
การเจริญเติบโตของหญาแพงโกลา 

นายจกัรกฤษ  แกวบุญเรือง วท.บ.3.24 4,900 3,000 อ.กิตติ  วิรุณพนัธุ 

8 ผลของไสเดือนดินสายพันธตาง ๆ ตอคุณคาของปุย
หมักมูลไสเดอืนดิน 

นายวุฒิชัย  ศรีริรมย วท.บ.3.24 3,000 3,000 อ.กิตติ  วิรุณพนัธุ 

9 ผลของปุยหมักอัดเม็ดจากน้าํไสเดือนดนิ  ตอการ
เจริญเติบโตของหญากินน ี

นายเกรียงไกร  อุฒามาตย วท.บ.3.24 3,000 3,000 อ.กิตติ  วิรุณพนัธุ 

10 ผลของไสเดือนสายพันธุตาง ๆ ตอประสิทธิภาพ
การยอยขยะอนิทรีย 

นายคมกฤต  วเิชียรชัย วท.บ.3.24 3,000 3,000 อ.กิตติ  วิรุณพนัธุ 

11 การศึกษาคณุคาทางโภชนะของถั่วฮามาตาหมัก
รวมกับหญากนินีสีมวงและกากน้ําตาล 

น.ส.จารุวรรณ  ประดู วท.บ.3.24 2,000 2,000 อ.วาสนา  ศิริแสน 

12 การศึกษาฤทธิข์องฟาทะลายโจรและขมิ้นชันใน
การยับยั้งเชื้อแบคทีเรียบริเวณเตานมโค 

น.ส.รวิวรรณ  ดอกไม 
น.ส.จันทรจาว  มีสัตย 

วท.บ.3.24 5,000 3,000 อ.สพ.ญ.สุรีรัตน  บุตรพรหม 



ที่ ชื่อโครงการ ชื่อนักศึกษาที่เสนอ หมูเรียน 
งบประมาณ
ที่เสนอขอ 

งบประมาณ
ที่อนุมัต ิ

อาจารยที่ปรึกษา 

13 คุณภาพซากสกุรจากการทดลองใชมันเทศรวมกับ
กวาวเครือขาวในสูตรอาหารลูกสุกร 

น.ส.กัลยา  ชาชุมพร 
น.ส.ฐิติมาภรณ  บัวหอม 
นายกฤษณะ  นามบุตร 

วท.บ.3.24 5,000 3,000 ผศ.ดํารงชัย  โสกัณทัต 

14 การศึกษาชนดิของวัสดุที่เหมาะสมตอการปลูกผัก
บนดาดฟา 

นายอรรถพงษ  ศรีหาภาค วท.บ.3.20 5,000 3,000 อ.ดร.สุจิตรา  สืบนุการณ 

15 ศึกษาระยะปลกูและจํานวนตนตอหลุมที่เหมาะสม
ตอการเพิ่มผลผลิตของคะนา 

นายกิตพิงษ  ภาระหอม วท.บ.3.20 5,000 3,000 อ.ดร.สุจิตรา  สืบนุการณ 

16 การเพาะเลีย้งเนื้อเยื่อฮวานงอ็ก นายสุระกจิ  ปราบชมภู วท.บ.3.20 5,000 3,000 อ.ดร.สุจิตรา  สืบนุการณ 
17 อิทธิพลของอุณหภูมิต่ําตอการเก็บรักษามะมวง นายอาทิตย  ปามุทา  วท.บ.3.20 5,000 3,000 อ.ดร.สุจิตรา  สืบนุการณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายชื่อขอเสนอโครงการวิจัยนักศึกษาที่เสนอเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยประจําปการศึกษา  2552   
คณะครุศาสตร 

 

ที่ ชื่อโครงการ ชื่อนักศึกษาที่เสนอ หมูเรียน 
งบประมาณ
ที่เสนอขอ 

งบประมาณ
ที่อนุมัต ิ

อาจารยที่ปรึกษา 

18 การศึกษาสภาพปญหาและความตองการในขณะศึกษา
ของนักศึกษาชั้นปที่  1  คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุบลราชธานี  ปการศึกษา  2551 

นายประวิทย  สุขดี 
น.ส.ปนัดดา  ปดทุมมา 
น.ส.สาลิกา  สีโพธิ์ 

ค.บ.4.2 2,300 2,300 ผศ.สุมลรัตน  ไกรสรสวัสดิ์ 

19 การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนตอการออก
กําลังกายบริเวณทุงศรีเมือง  จังหวดัอุบลราชธานี 

น.ส.คําตัน  จนัทรจริง 
น.ส.ปาริชาติ   ตระทอง 

ค.บ.4.2 2,250 2,200 ผศ.สุมลรัตน  ไกรสรสวัสดิ์ 

20 การศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการ
แกไขปญหาขยะในชุมชนสรรพสิทธิ์  16  (วังแดง)  
ตําบลในเมือง  อําเภอเมือง  จงัหวัดอุบลราชธานี 

นายมารุตย  มลิะสิงห 
น.ส.ปวีณา  สาธิสุข 
น.ส.ผองศรี  ศรีคําแท 

ค.บ.4.2 2,500 2,500 ผศ.สุมลรัตน  ไกรสรสวัสดิ์ 

21 การศึกษาสภาพการใชบริการหองสมุดของ
นักศึกษาคณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี 

นายธีระพร  จนัทะเนตร 
น.ส.รุงฤดี  ฉันทว ี
น.ส.สมปรางค  แกวโยธา 

ค.บ.4.2 2,000 2,000 ผศ.สุมลรัตน  ไกรสรสวัสดิ์ 

22 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโปรแกรม  
GSP  เรื่อง  การตรวจสอบสมบัติของวงกลม 

น.ส.รุงนภา   ชูกร 
 

ค.บ.4.3 15,000 3,000 ผศ.มารศรี  แนวจําปา 

 



ที่ ชื่อโครงการ ชื่อนักศึกษาที่เสนอ หมูเรียน 
งบประมาณ
ที่เสนอขอ 

งบประมาณ
ที่อนุมัต ิ

อาจารยที่ปรึกษา 

23 ศึกษาการปรับตัวตอภาวะน้ําทวมที่อยูอาศยัของ
ประชาชนในชุมชนสรรพสิทธิ์ 16  วังแดง อําเภอ
เมือง  จังหวัดอุบลราชธานี 

นายธีรวัฒน  เนินทราย 
น.ส.แจมละมยั  โจระสา 
น.ส.สิริมล  ใจใหญ 

ค.บ.4.2 1,800 1,800 ผศ.สุมลรัตน  ไกรสรสวัสดิ์ 

24 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  เรื่องเลข
ยกกําลัง  ชั้นมธัยมศึกษาปที่  1 

น.ส.เสาวลักษณ  สนธิธรรม   ค.บ.4.3 15,000 3,000 ผศ.มารศรี  แนวจําปา 

25 การบูรณาการระหวางตรรกศาสตรและเซต นายอาคม  กําลังเรง ค.บ.4.3 10,000 3,000 อ.สมถวิล  ขันเขตต 
26 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องการบวกและ

การลบทศนิยม  ชั้นประถมศึกษาปที่  5  กบัคําศัพท
ภาษาอังกฤษ 

น.ส.กิ่งแกว  คณุราช ค.บ.4.3 6,400 3,000 ผศ.มารศรี  แนวจําปา 

27 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่อง การบวก  การ
ลบเศษสวนของชันประถมศึกษาปที่  6 

นายกฤษกร  บญุญาพฤกเศรษฐ ค.บ.4.3 6,200 3,000 ผศ.มารศรี  แนวจําปา 

28 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  เรื่อง
สมบัติของจํานวนนับ  ชั้นมธัยมศึกษาปที่  1 

น.ส.จุฑารัตน  สิงคิบุตร ค.บ.4.3 15,000 3,000 ผศ.มารศรี  แนวจําปา 

29 เกมรูบิต น.ส.อรวรรณ  สุดาชม ค.บ.4.3 10,000 3,000 ผศ.มารศรี  แนวจําปา 
30 อัตราสวนทอง น.ส.มาลา  วันทว ี ค.บ.4.3 15,000 3,000 อ.สมถวิล  ขันเขตต 
31 E  มาจากไหน น.ส.เติมทรัพย  สานตา ค.บ.4.3 11,000 3,000 อ.สมถวิล  ขันเขตต 

 
 



รายชื่อขอเสนอโครงการวิจัยนักศึกษาที่เสนอเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยประจําปการศึกษา  2552   
คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 

 

ที่ ชื่อโครงการ ชื่อนักศึกษาที่เสนอ หมูเรียน 
งบประมาณ
ที่เสนอขอ 

งบประมาณ
ที่อนุมัต ิ

อาจารยที่ปรึกษา 

32 ความพึงพอใจของผูใชบริการบานพักรับรองเขื่อนสิริ
ธร  อําเภอสิริธร  จังหวัดอุบลราชธานี 

นายธวัช  สายสมบัติ 
และคณะ 

 5,000 3,000 รศ.ดร.ทองใบ  สุดชารี 

33 การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาระดบัอุดมศึกษา  
ที่มีตอ  7  มาตรการหอพักเอกชนในเขตอําเภอเมือง  
จังหวดัอุบลราชธานี 

น.ส.ดวงพร  คาํสิม  และคณะ  5,000 3,000 รศ.ดร.ทองใบ  สุดชารี 

34 ความพึงพอใจของผูใชบริการตอการปฏิบัติงานของ
พนักงานฝายทะเบียนและบตัรในที่วาการอําเภอเมือง
อุบลราชธานี  อําเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัด
อุบลราชธานี 

นางรัตยาภรณ  บุญสนิท 
และคณะ 

 5,000 3,000 รศ.ดร.ทองใบ  สุดชารี 

35 พฤติกรรมการซื้อเครื่องสําอางของนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษาในจังหวัดอบุลราชธานี 

น.ส.นริศรา  หลายเหลา 
และคณะ 

 5,000 3,000 รศ.ดร.ทองใบ  สุดชารี 

36 การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับธุรกิจบริการจัดสง
อาหารถึงบาน ในเขตอําเภอเมือง  จังหวดั
อุบลราชธานี 

นายสุจิตรา  วงศ 
และคณะ 

 5,000 3,000 รศ.ดร.ทองใบ  สุดชารี 

 



ที่ ชื่อโครงการ ชื่อนักศึกษาที่เสนอ หมูเรียน 
งบประมาณ
ที่เสนอขอ 

งบประมาณ
ที่อนุมัต ิ

อาจารยที่ปรึกษา 

37 การเขาถึงสารสนเทศบนอินเตอรเน็ตของนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษาในเขตจังหวัดอุบลราชธานี 

น.ส.นิตยา  สืบวงษษา 
และคณะ 

 5,000 3,000 รศ.ดร.ทองใบ  สุดชารี 

38 พฤติกรรมในการเลือกซื้อสินคามือสองของนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษาในเขตจังหวัดอุบลราชธานี 

น.ส.ยุภา  โทคาํเวช 
และคณะ 

 5,000 3,000 รศ.ดร.ทองใบ  สุดชารี 

39 ความพึงพอใจของผูใชบริการ  การไฟฟาสวนภูมิภาค  
เขต  2  (อุบลราชธานี  )ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

น.ส.อรทัย  ประภาเคน 
และคณะ 

 5,000 3,000 รศ.ดร.ทองใบ  สุดชารี 

40 การศึกษาความพึงพอใจของผูใชบริการการชําระคา
สินคาและบริการผานเคานเตอรเซอรวิส  ในเขต
เทศบาลนครอุบล 

นายเกษม  สมจะบก 
และคณะ 

 5,000 3,000 รศ.ดร.ทองใบ  สุดชารี 

41 ความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการใน
โรงพยาบาลศรีเมืองใหม  จังหวัดอุบลราชธานี  ใน
การใชบัตรประกันสุขภาพถวนหนา 

นายปฐมพร  เบาสุวรรณ 
และคณะ 

 5,000 3,000 รศ.ดร.ทองใบ  สุดชารี 

42 การศึกษาการเปรียบเทียบราคาสินคาอุปโภคบริโภค
ของหนวยธุรกิจในจังหวัดอบุลราชธานี 

น.ส.ชุติมา  เวชนาม  5,000 3,000 รศ.ดร.ทองใบ  สุดชารี 

 
 
 
 



ที่ ชื่อโครงการ ชื่อนักศึกษาที่เสนอ หมูเรียน 
งบประมาณ
ที่เสนอขอ 

งบประมาณ
ที่อนุมัต ิ

อาจารยที่ปรึกษา 

43 ความคิดเหน็ของประชากรในเขตเทศบาลนคร
อุบลราชธานีที่มีตอ  “6 มาตรการ 6 เดือนฝาวิกฤติ
เพื่อคนไทยทกุคน” 

น.ส.วิลาวรรณ  เจริญวงษ 
และคณะ 

 5,000 3,000 รศ.ดร.ทองใบ  สุดชารี 

44 การศึกษาพฤตกิรรมการใชบริการคาราโอเกะของ
นักศึกษา  จังหวัดอุบลราชธานี 

น.ส.ทัศนีย  จติตั้ง 
และคณะ 

 5,000 3,000 รศ.ดร.ทองใบ  สุดชารี 

45 พฤติกรรมการเชาซีดี  วีซีด ี และวดีีโอในเขตเทศบาล
เมืองอุบลราชธานี 

น.ส.อรสา  แข็งแรง 
และคณะ 

 5,000 3,000 รศ.ดร.ทองใบ  สุดชารี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายชื่อขอเสนอโครงการวิจัยนักศึกษาที่เสนอเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยประจําปการศึกษา  2552   
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 

ที่ ชื่อโครงการ ชื่อนักศึกษาที่เสนอ หมูเรียน 
งบประมาณ
ที่เสนอขอ 

งบประมาณ
ที่อนุมัต ิ

อาจารยที่ปรึกษา 

46 การพัฒนาระบบลิฟตจําลอง นายปยพล  ทัดเทียม 
นายสุรศรี  สาลี 
นายสุวิชชา  มีบุญ 

วท.บ.4.32 8,500 3,000 อ.สุระเจตน  ออนฤทธิ์ 
อ.คลอเคลีย  วจนะวิชากร 

47 เครื่องขอดเกล็ดปลา นายวีระพงษ  เกาะสมบัติ 
นายสุรเชษฐ  วงศวรรณ 
นายอัสนี  อํานวย 

 21,200 3,000 อ.สนธยา  เกาะสมบัติ 

48 ตูเพาะเห็ดขอนขาวแบบควบคุมอุณภูมแิละความชื้น นายชยุตม  บุญสะอาด 
นายทองเลื่อน  พาลัง 
นายจักรพันธ  จันทรแจม 

วท.บ.3.22 5,000 3,000 อ.วิรงรอง  ประสานวงศ 

49 ตูอบรังสีอินฟราเรดสําหรับอบยางพาราแผน นายอัครพล  สืบก่ํา 
นายรัตนกร  บุตรวงศ 
นายคําพันธ  พรมทอง 

วท.บ.3.22 5,000 3,000 อ.วิรงรอง  ประสานวงศ 

50 เครื่องนวดขาว นายธนาคาร  แกวทอง 
นายปรีชา  ประจันทร 
นายฤทธิ์พงษ  ไพรินทร 

วท.บ.3.22 10,000 3,000 อ.อโศก  ศรีทองธรรม 

 



ที่ ชื่อโครงการ ชื่อนักศึกษาที่เสนอ หมูเรียน 
งบประมาณ
ที่เสนอขอ 

งบประมาณ
ที่อนุมัต ิ

อาจารยที่ปรึกษา 

51 เครื่องบีบน้ําออยกึ่งอัตโนมตัิ นายจิรวัฒน  เยื้องรัมย 
นายไพโรจน  บุริวงศ 
นายองุน  คําผา 

วท.บ.3.22 8,500 3,000 อ.เมธาสิทธิ์  โชคฤทัย 

52 การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานบํารุงรักษาไฟฟา
แสงสวางผานเว็บ 

นายเสกสิทธิ์  วัจนา 
น.ส.รัตนภรณ  ศรีสมุทร 
น.ส.ปทุมา  จิตเสนาะ 
นายวศิน  แสวงผล 

วท.บ.4.31 15,000 3,000 อ.สุระเจตน  ออนฤทธิ์ 
อ.คลอเคลีย  วจนะวิชากร 

53 การพัมนาระบบการจองหอพักในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุบลราชธานีผานบริการเว็บ 

นายสัญญา  จันทรแดง 
น.ส.ลักขณา  อุณวงษ 

กศ.อศ. 
วท.บ.8.4.5 

7,000 3,000 อ.สุระเจตน  ออนฤทธิ์ 
อ.คลอเคลีย  วจนะวิชากร 

54 การสรางตูอบแหงโดยใชลมรอนทิ้งจาก
เครื่องปรับอากาศ 

นายนําชัย  หวยทราย 
นายสังคม  ฝอยทอง 
นายเกรียงไกร  คําผา 

วท.บ.3.21 5,000 3,000 อ.เมธาสิทธิ์  โชคฤทัย 

55 การสรางโปรแกรมตรวจวิเคราะหพลังงานภายใน
อาคาร 

นายกูลชาติ  แซอึ้ง 
นายสุรศักดิ์  ดวงธน ู

วท.บ.3.21 5,000 3,000 อ.วิรงรอง  ประสานวงศ 

56 บทเรียนออนไลน  วิชา  พลังงานทดแทน นายปกาศิต  สารการ 
นายอธิป  เมฆรําไพ 
นายศิริวัฒน  ลักขะนัต 

วท.บ.3.46 5,000 3,000 อ.วิรงรอง  ประสานวงศ 

57 การออกแบบและสรางเครื่องมือคั้นน้ําสมอัตโนมัติ
ราคาประหยัด 

น.ส.อริศรา    บุญลอม 
นายศราวุฒิ    พิมพโพธิ์ 
นายนรินทร    เหล็กงาม 

วท.บ.3.46 5,000 3,000 อ.กมล  ทาใบยา 



รายชื่อขอเสนอโครงการวิจัยนักศึกษาที่เสนอเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยประจําปการศึกษา  2552   
คณะวิทยาศาสตร 

 

ที่ ชื่อโครงการ ชื่อนักศึกษาที่เสนอ หมูเรียน 
งบประมาณ
ที่เสนอขอ 

งบประมาณ
ที่อนุมัต ิ

อาจารยที่ปรึกษา 

58 การศึกษาพลังงานไฟฟาที่ไดจากกังหันลม นายวิศวกร  กิง่จันทร   วท.บ.4.7 3,000 3,000 ผศ.เสริฐ  เขียนนอก 
59 การศึกษาสถานภาพสิ่งแวดลอม  กรณีศึกษาอางเก็บ

น้ําหนองนามนึ  จังหวัดอุบลราชานี 
นายพงษดนยั  พันธวงค 
นายสุทธิพงษ  ยอดทอง 
น.ส.ชนิดาพร  บุดดาสิม 

วท.บ.3.33 15,000 3,000 อาจารย ดร.อนุชา  เพียรชนะ 

60 การศึกษาธาตอุาหารจากวัสดุเพาะเห็ดฟางเพื่อการ
นํามาใชประโยชนทางการเกษตร 

น.ส.เบญจพร  ทองงอก วท.บ.3.33 -  
*ไมระบ ุ

อ.วัฒนาชัย  มาลัย 

61 การศึกษาความแตกตางระหวางการปลูกเผอืกแบบ
แปลงนากับการปลูกเผือกแบบยกรอง 

น.ส.วิลาวรรณ  สลักคํา 
น.ส.อัมพร  ศรีลา 

วท.บ.3.33 5,000 3,000 อ.วิภาพรรณ  กลิ่นหวล 

62 สถานภาพการจัดการสิ่งแวดลอมของสถาน
ประกอบการรานอาหารในเขตชุมชนหวยมวง  อําเภอ
เมือง  จังหวัดอุบลราชธานี 

น.ส.พรรณประภา  ศาลาสุข 
น.ส.วราภรณ  พิมพาวงศ 
นายวรวุฒิ  ทองลวน 

วท.บ.3.34 10,000 3,000 อ.ธนัสนี  สมบูรณ 

63 ลักษณะถิ่นอาศัยของแมงกะพรุนน้ําจืด  ในเขตแมน้ํา
โขง  เขตอําเภอโพธิ์ไทร  จังหวัดอุบลราชธานี 

น.ส.จินตหรา  ออนโยน วท.บ.3.30 5,000 3,000 อ.ณัฐพงศ  วงษชุม 

 
 



ที่ ชื่อโครงการ ชื่อนักศึกษาที่เสนอ หมูเรียน 
งบประมาณ
ที่เสนอขอ 

งบประมาณ
ที่อนุมัต ิ

อาจารยที่ปรึกษา 

64 การมีสวนรวมระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น
กับภาคประชาชนในการขอจัดตั้งปาชุมชน  :  
กรณีศึกษาปาสาธารณะบานหวยขา  ตําบลหวยขา  
อําเภอบุณฑริก  จังหวัดอุบลราชธานี 

นายจกัรพล  ปวันเนา 
น.ส.ศศิธร  สายทอง 

วท.บ.3.34 
วท.บ.3.33 

5,000 3,000 อ.วิภาพรรณ  กลิ่นหวล 

65 ลักษณะถิ่นอาศัยของแมงกะพรุนน้ําจืด  ในเขตแมน้ํา
โขง  เขตอําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 

น.ส.พันธเครือ  เจริญ วท.บ.3.30 5,000 3,000 อ.ณัฐพงศ  วงษชุม 

66 การศึกษาระดบัน้ําที่เหมาะสมสําหรับการทํานาเผือก
แบบแปลงนาในพื้นทีด่ินรวนปนทราย  จังหวัด
ศรีษะเกษ 

น.ส.รัตนา  โกษากุล 
น.ส.อุบลรัตน  สุขพันธ 

วท.บ.3.34 
 

6,000 3,000 อ.วิภาพรรณ  กลิ่นหวล 

67 การศึกษาปญหาการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี  คณะวิทยาศาสตร  มหาวทิยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี 

น.ส.อรทัย  บัวใหญ วท.บ.4.1 5,000 3,000 ผศ.ดร.เผาไทย  วงศเหลา 

68 ความมีวนิัยในตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุบลราชธานี 

น.ส.นฤมล  พันธคําเสน วท.บ.4.1 5,000 3,000 ผศ.ดร.เผาไทย  วงศเหลา 

69 การศึกษาเครื่องปนดินเผาจากแหลงโบราณคดี
จังหวดัอุบลราชธานีและจังหวัดรอยเอด็ 

น.ส.วัชรีภรณ  แกวแสน วท.บ.4.7 4,000 3,000 ผศ.ยุทธ  แมนพิมพ 

 
 



ที่ ชื่อโครงการ ชื่อนักศึกษาที่เสนอ หมูเรียน 
งบประมาณ
ที่เสนอขอ 

งบประมาณ
ที่อนุมัต ิ

อาจารยที่ปรึกษา 

70 การศึกษาระดับการปนเปอนของสภาพแวดลอมในน้ําใตดิน
และน้ําผิวดินเพื่อการเกษตรกรรม  : กรณีศึกษาน้ําทิ้งชุมชน
จากระบบบําบัดน้ําเสียขั้นที่สองแบบสระเติมอากาศ(AL)ของ
เทศบาลนครอุบลราชธานี 

น.ส.จันทรา  บุญเสริม 
น.ส.สุวภัทร  ถนอนเชื้อ 
นายอภิสิทธิ์ คูณมาศ 

วท.บ.3.34 26,790 3,000 อ.ยุภาพร  อํานาจ 
อ.ธีรวรรณ  บุญโทแสง 

71 การศึกษาความพึงพอใจที่มีตอสภาพแวดลอมใน
มหาวิทยาลัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

น.ส.กนกจันทร  ศิริพุฒ วท.บ.3.1 5,000 3,000 อ.นันทวนั  ทองพิทักษ 

72 การศึกษาคุณภาพน้ําแข็งบดดานแบคทีเรียที่มีจําหนายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

น.ส.ยุพเรศ  ธนะมูล 
น.ส.เบญจวรรณ  บุญสุข 
น.ส.สุดารัตน  ศรีบุรี 

วท.บ.3.33 9,000 3,000 -** 

73 การศึกษาการปนเปอนของเชื้อ  Coli form  และ Fecal coli 
from bacteria ในเครื่องดื่มประเภทน้ําหวานที่จําหนายภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

นายมนตรี  สาคร วท.บ.3.33 27,500 3,000 อ.ยุภาพร  อํานาจ 
อ.ธีรวรรณ  บุญโทแสง 

74 การศึกษาคุณภาพน้ําแข็งบรรจุซองที่มีจําหนายภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี : คุณภาพทางเคมี 

นายพันธศักดิ์  สาสังข 
น.ส.เดือนเพ็ญ  บุดดี 
น.ส.วัชรีภรณ  ธรรมวิฐาน 

- 9,000 3,000 -** 

75 การศึกษาสมบัติเชิงกลขิงเสนใยปอแกวในเขตอําเภอ
น้ํายืน  จังหวัดอุบลราชธานี 

น.ส.พรรณมณี  แกวมั่น วท.บ.4.7 3,000 3,000 ผศ.รักชาติ  ทาโพธิ์ 

 
 
 



ที่ ชื่อโครงการ ชื่อนักศึกษาที่เสนอ หมูเรียน 
งบประมาณ
ที่เสนอขอ 

งบประมาณ
ที่อนุมัต ิ

อาจารยที่ปรึกษา 

76 การศึกษาธรณวีิทยาของเสาเฉลียงบานใหมดงสําโรง  
ตําบลนาคํา  อําเภอศรีเมืองใหม จังหวัดอุบลราชธานี 

น.ส.ศรีฟา  ศรีพรหม วท.บ.4.7 3,000 3,000 รศ.ดร.ประสาน  ไชยณรงค 
ผศ.ยุทธ  แมนพิมพ 

77 การศึกษาธรณวีิทยาของเสาเฉลียงวัดภูถ้ําพระ  ตําบล
คําน้ําสราง  อําเภอกุดชม  จังหวัดยโสธร 

น.ส.ศิริพร  พันธเพ็ชร วท.บ.4.7 3,000 3,000 ผศ.ยุทธ  แมนพิมพ 

รวมขอเสนอจาก  5  คณะ  ทั้งสิ้นจํานวน  77  โครงการ   507,090 221,700  

 
 
 
 

 


