
นักวิจัยทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินบ ารุงการศึกษาและ 

เงนิเหลือจ่ายสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน หมวดเงนิอุดหนุนของมหาวิทยาลัย  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

************************** 

ที่ ชื่อ – สกุล ชื่องานวิจัย กรรมการ 

1 ผศ.ดร.ธัญวรัตน์ แจ่มใส แนวทางการบริหารจัดการศักยภาพการผลติข้าวโพดหวาน อ.ศรรีัตนะ  

จ.ศรีสะเกษ 

รศ.จ าเริญ  อุ่นแก้ว 

รศ.ดร.เอกพงษ์ วงศ์ค าจันทร์ 

2 อ.ประเสริฐ บัวจันอัฐ การจัดการขยะชุมชนแบบมีส่วนรว่ม (กรณีศึกษา อบต. ตาโกน อ.เมอืง

จันทร์ จ.ศรสีะเกษ) 

รศ.จ าเริญ  อุ่นแก้ว 

รศ.ดร.เอกพงษ์ วงศ์ค าจันทร์ 

3 ดร.วิชชุดา วงศพ์านิชย์ ความมั่นคงเชิงบูรณาการของเกษตรกรผูป้ลูกยางพารา 

พืน้ที่จังหวัดศรีสะเกษ 

รศ.จ าเริญ  อุ่นแก้ว 

รศ.ดร.เอกพงษ์ วงศ์ค าจันทร์ 

4 อ.อินทิรา ศักดิ์เมียนแก้ว การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการท่องเที่ยว

เชงิวัฒนธรมชนเผา่เขมร ส าหรับยุวมัคคุเทศก์ อ.ขุนหาญ  จ.ศรีสะเกษ 

รศ.จ าเริญ  อุ่นแก้ว 

รศ.ดร.เอกพงษ์ วงศ์ค าจันทร์ 

5 อ.ธนพล วิยาสงิห์ ศกึษาการรับรู้และทัศนคติของคนกูยต่อค าว่า กูย กวย หรอืส่วย 

กรณีศกึษาชาวกูยในจังหวัดศรสีะเกษ 

รศ.จ าเริญ  อุ่นแก้ว 

รศ.ดร.เอกพงษ์ วงศ์ค าจันทร์ 

6 อ.ยุพิน ประทุมมี การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาญี่ปุ่นเพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยว

ของชุมชนหมู่บ้านกู่ ต.กู่ อ.รางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 

รศ.จ าเริญ  อุ่นแก้ว 

รศ.ดร.เอกพงษ์ วงศ์ค าจันทร์ 

7 ดร.อาสนะ เชดิชู การจัดการพื้นที่เพาะปลูกอย่างเหมาะสม  

กรณีศกึษาชุมชนบ้านหนองบาง 

 

รศ.จ าเริญ  อุ่นแก้ว 

รศ.ดร.เอกพงษ์ วงศ์ค าจันทร์ 



ที่ ชื่อ – สกุล ชื่องานวิจัย กรรมการ 

8 อ.พัณณิตา นันทะกาล ปัญหาและปัจจัยที่ก่อให้เกิดแรงจูงใจของผูใ้ช้บริการห้องสมุดประชาชน 

สังกัดศูนย์การศกึษานอกโรงเรียน จ.ศรสีะเกษ 

รศ.จ าเริญ  อุ่นแก้ว 

รศ.ดร.เอกพงษ์ วงศ์ค าจันทร์ 

9 อ.ด ารงฤทธิ์ จันทรา ผลของการจัดโครงการกีฬาเพื่อสุขภาพที่มผีลต่อดัชนีมวลกายและ 

ความพึงพอใจของเยาวชนใน จ.ศรีสะเกษ 

ผศ.ดร.ประดิษฐ ศิลาบุตร 

ผศ.ดร.สุรศักดิ์ ศรกีระจา่ง 

10 อ.สุภญิญา เรือนแก้ว การศกึษาข้อผดิลาดในการใช้ค าลักษณะนามภาษาจนีของนักเรียนไทย 

ในจังหวัดศรีสะเกษ 

ผศ.ดร.ประดิษฐ ศิลาบุตร 

ผศ.ดร.สุรศักดิ์ ศรกีระจา่ง 

11 ผศ.ประดิษฐ์ วงศส์ุวรรณ เครือขา่ย: ธรรมชาติ ความรู้ และการจัดการ  

กรณีศกึษาชุมชนบ้านหนองบาง 

ผศ.ดร.ประดิษฐ ศิลาบุตร 

ผศ.ดร.สุรศักดิ์ ศรกีระจา่ง 

12 ดร.ฟ้า แคมเบล การศกึษาผลการใช้ CD ฝกึทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ของนักศึกษา 

เจ้าหน้าที่และอาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

ผศ.ดร.ประดิษฐ ศิลาบุตร 

ผศ.ดร.สุรศักดิ์ ศรกีระจา่ง 

13 อ.นรสิรา ลอยฟ้า การวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพผูเ้รียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ 

เน้นวิจัยเป็นฐาน 

ผศ.ดร.สหัสา พลนิล 

ดร.ภาดล อามาตย์ 

14 อ.นารีรัตน์ ศรหีล้า ความรูแ้ละความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงนิส าหรับ

กิจการขนาดกลางและขนาดย่อมของผู้ท าบัญชใีน จ.ศรีสะเกษ 

 

ผศ.ดร.สหัสา พลนิล 

ดร.ภาดล อามาตย์ 

15 อ.ศริิกมล ประภาสพงษ์ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลโดยการประยุกต์ใชร้ะบบสารสนเทศ

ภูมศิาสตร์ของขา้วหอมมะลิและการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียข้าวพื้นเมืองและ

ข้าวหอมมะลิ จ.ศรีสะเกษ 

 

ผศ.ดร.สหัสา พลนิล 

ดร.ภาดล อามาตย์ 



ที่ ชื่อ – สกุล ชื่องานวิจัย กรรมการ 

16 ดร.ปิยฉัตร ทองแพง การศกึษาปัญหาด้านการจัดท าบัญชแีละการควบคุมภายในของกองทุน

หมูบ่้านและชุมชนเมือง: กรณีศกึษากองทุนหมูบ่้านหนองคูใหญ่ ต.เป๊าะ 

อ.บึงบูรณ์ จ.ศรสีะเกษ 

ผศ.ดร.สหัสา พลนิล 

ดร.ภาดล อามาตย์ 

17 อ.พนิดา พานิชกุล ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการศูนญ์สหกิจศกึษาและฝกึประสบการณ์

วิชาชีพแบบออนไลน์ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏศรีสะเกษ 

ผศ.ดร.สหัสา พลนิล 

ดร.ภาดล อามาตย์ 

18 อ.ทิฆัมพร เพทราเวช แนวทางการเสริมสร้างศักยภาพเกษตรกรจังหวัดศรสีะเกษให้เป็น

ผูป้ระกอบการที่เข้มแข็งและยั่งยืน ส าหรับยุค Thailand 4.0 

ผศ.ดร.สหัสา พลนิล 

ดร.ภาดล อามาตย์ 

19 อ.พงศธร ชัยสวัสดิ์ การวิเคราะหต์้นทุนและผลตอบแทนการปลูกหอมแดงในพืน้ที่  

อ.ยางชุมนอ้ย จ.ศรีสะเกษ 

ผศ.ดร.สหัสา พลนิล 

ดร.ภาดล อามาตย์ 

20 อ.ปารฉิัตร พงษ์คละ การพัฒนารูปแบบการจัดงานเลี้ยงวถิีไทยโดยการมสี่วนรว่มของชุมชน

ภายใต้แนวคิดวัฒนธรรมสี่เผา่ไทย 

ผศ.ดร.สหัสา พลนิล 

ดร.ภาดล อามาตย์ 

21 อ.วิวัฒนว์งศ์ บุญหนุน การเพิ่มมูลค่าผลติภัณฑ์สินค้าชุมชน และการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ผลติภัณฑผ์้าขิด บ้านกอกหัวนา ต.หนองแก้ว อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 

ผศ.ดร.สหัสา พลนิล 

ดร.ภาดล อามาตย์ 

22 อ.อภชัิย ธรรมนิยม การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนในจังหวัดศรสีะเกษสู่มาตรฐานการ

ท่องเที่ยวโดยชุมชนของอาเซียน 

ผศ.ดร.สหัสา พลนิล 

ดร.ภาดล อามาตย์ 

23 ผศ.ดร.ลินดา ราเต แนวทางการพัฒนาช่องทางการขายตรงขา้วจากชาวนาสู่ผู้บริโภค  

จ.ศรีสะเกษ 

 

ผศ.ดร.สหัสา พลนิล 

ดร.ภาดล อามาตย์ 



ที่ ชื่อ – สกุล ชื่องานวิจัย กรรมการ 

24 ดร.วิมล หลักรัตน์ รูปแบบการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมส าหรับการพัฒนาเยาวชนจังหวัด 

ศรสีะเกษ เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศภายใต้โมเดล "Thailand 4.0" 

ผศ.ดร.สหัสา พลนิล 

ดร.ภาดล อามาตย์ 

25 อ.จริายุ มุสิกา การพัฒนาผลติภัณฑ์น้ าพริกไก่หยองจากเศษเนื้อไก่ที่เหลอืจากการ

จ าหน่ายไก่ย่างไม้มะดัน อ.หว้ยทับทัน จ.ศรสีะเกษ 

รศ.ดร.วาสนา แก้วหล้า 

รศ.ดร.พงษ์ชาญ ณ ล าปาง 

26 อ.ธนวรรณ อวยศักดิ์ไชยงค์ การพัฒนาผลติภัณฑ์ไส้กรอกอีสานเห็ดนางฟ้าเสริมข้าวไรซ์เบอรี่ 

เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุดิบในท้องถิ่นจังหวัดศรสีะเกษ 

รศ.ดร.วาสนา แก้วหล้า 

รศ.ดร.พงษ์ชาญ ณ ล าปาง 

27 อ.ราชิต เพ็งสีแสง การส ารวจทรัพยากรสัตว์น้ าในแม่น้ ามูล จ.ศรีสะเกษ รศ.ดร.วาสนา แก้วหล้า 

รศ.ดร.พงษ์ชาญ ณ ล าปาง 

28 อ.พนารัตน์ สังข์อินทร์ การพัฒนาวาฟเฟิลชนิดกรอบจากแป้งมันเทศสีม่วง รศ.ดร.วาสนา แก้วหล้า 

รศ.ดร.พงษ์ชาญ ณ ล าปาง 

29 อ.กริชบดินทร์ ผวิหอม การพัฒนาระบบท านายแนวโน้มเกรดของนักศกึษาระดับปริญญาตรีดว้ย

เทคนิคการค้นหากฎความสัมพันธ์แบบออนไลน์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ศรสีะเกษ 

รศ.ดร.วาสนา แก้วหล้า 

รศ.ดร.พงษ์ชาญ ณ ล าปาง 

30 อ.ศุภชัย ทองสุข การเพิ่มประสทิธิภาพการประมวลผลซอร์ฟแวรใ์นคอมพิวเตอร์ฝังตัว

ด้วยเทคนิคการประมวลผลแบบขนาน 

รศ.ดร.วาสนา แก้วหล้า 

รศ.ดร.พงษ์ชาญ ณ ล าปาง 

31 อ.สุพจน์ สิงหัษฐิต การพัฒนาอุปกรณ์ควบคุมสมาธิในการเรียนรู้ด้วยคลื่นไฟฟ้าสมองโดยใช้

เทคนิค K-Means 

รศ.ดร.วาสนา แก้วหล้า 

รศ.ดร.พงษ์ชาญ ณ ล าปาง 

32 อ.พัฒนพงษ์ โพธิปัสสา การพัฒนารถเชื่อมต่ออนิเทอร์เน็ตพลังงานหมุนเวียนเพื่อใช้ตรวจการ

ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ 

รศ.ดร.วาสนา แก้วหล้า 

รศ.ดร.พงษ์ชาญ ณ ล าปาง 



ที่ ชื่อ – สกุล ชื่องานวิจัย กรรมการ 

33 อ.ภาภรณ์ เหล่าพิลัย แนวทางประยุกต์ใชส้มาร์ทโฟนของผู้น าท้องถิ่นในการส่งเสริมเศรษฐกิจ

ชุมชน เพื่อก้าวเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 

รศ.ดร.วาสนา แก้วหล้า 

รศ.ดร.พงษ์ชาญ ณ ล าปาง 

34 อ.ขนิษฐา ฉิมพาลี การพัฒนาโปรแกรมการออกก าลังกายฟอนกลองตุ้มประยุกต์ส าหรับ

ป้องกันการล้มในผูสู้งวัย 

รศ.ดร.วาสนา แก้วหล้า 

รศ.ดร.พงษ์ชาญ ณ ล าปาง 

35 อ.วระเดช ภาวัตเวคิน การควบคุมการใชส้ารเคมีในการเกษตรกรรม รศ.จ าเริญ  อุ่นแก้ว 

รศ.ดร.เอกพงษ์ วงศ์ค าจันทร์ 

36 ดร.เชดิศักดิ์ ฉายถวิล การประยุกต์และพัฒนาองค์ความรู้วถิีการปลูกหอม กระเทียม เพื่อสร้าง

สุนทรียภาพทางวัฒนธรรมในรูปแบบของศิลปะการแสดงพื้นบ้าน 

รศ.จ าเริญ  อุ่นแก้ว 

รศ.ดร.เอกพงษ์ วงศ์ค าจันทร์ 

37 อ.ช านาญ โสดา การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

และการจัดท าแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ของนักศึกษาฝกึ

ประสบการณว์ิชาชีพครูสาขาวิชาสังคมศาสตร์ 

ผศ.ดร.ประดิษฐ ศิลาบุตร 

ผศ.ดร.สุรศักดิ์ ศรกีระจา่ง 

38 อ.ปราณี ศรบีุญเรอืง การเจรญิโตและพัฒนาการของทารกแรกเกิดป่วยหลังจ าหน่ายกลับบ้าน รศ.ดร.วาสนา แก้วหล้า 

รศ.ดร.พงษ์ชาญ ณ ล าปาง 

39 นายสะอาด ศริิโชติ ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมในการท างานกับระบบควบคุม

ภายในที่มีตอ่ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ศรสีะเกษ 

ดร.อนันศักดิ์ พวงอก 

ดร.เจษฎา โพนแก้ว 

40 นางล าพึง บัวจันอัฐ การจัดบริการสารสนเทศเชิงรุกของห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏ ดร.อนันศักดิ์ พวงอก 

ดร.เจษฎา โพนแก้ว 
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41 นางสาวสุภาภรณ์ บุญศรี การศกึษาแรงจูงใจและปัจจัยที่น าไปสู่ความส าเร็จในการท างานของ

พนักงานสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

ดร.อนันศักดิ์ พวงอก 

ดร.เจษฎา โพนแก้ว 

42 นางสาวสุกฤตา เดชประสงค์ดี บทบาทหนา้ที่ของผู้ตรวจสอบภายในต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ

หนว่ยตรวจรับ 

ดร.อนันศักดิ์ พวงอก 

ดร.เจษฎา โพนแก้ว 

43 นางสาวพัทธ์ธีรา เสารชั์ย การประยุกต์ใช้หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน

ภาครัฐกับวงจรการจัดการแบบ Deming (PDCA) ที่มตี่อคุณภาพการ

ตรวจสอบภายในของผูต้รวจสอบภายในของสถาบันอุดมศกึษาของรัฐ 

ดร.อนันศักดิ์ พวงอก 

ดร.เจษฎา โพนแก้ว 

44 นายสินสมุทร บุญมา การประยุกต์ใช้อัลกอริธึมจัดกลุ่มขอ้มูลเพื่อวิเคราะหค์ุณภาพการจัด

หอ้งเรียนและอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอนระดับบัณฑติศกึษา 

ดร.อนันศักดิ์ พวงอก 

ดร.เจษฎา โพนแก้ว 

45 นางสาวรัชฎาภรณ ์พรมทอน เบ้าทอง ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อประสิทธิภาพการท างานของกลุ่มงาน

ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ส านักส่งเสริมและบริการวิชาการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ 

ดร.อนันศักดิ์ พวงอก 

ดร.เจษฎา โพนแก้ว 

46 นางสาวอังคณา ลิม้พงศธ์ร การพัฒนาการเบิกจ่ายวัสดุส านักงาน เพื่อเสริมสรา้งความพึงพอใจของ

บุคลากรสังกัดกลุ่มงานส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัย

ราชภัฏศรีสะเกษ 

ดร.อนันศักดิ์ พวงอก 

ดร.เจษฎา โพนแก้ว 

47 อ.ณัชฐปกรณ์ สีหะวงษ์สกุล ปัจจัยในการปฏิบัติงานที่ส่งผลตอ่การมีสว่นร่วมในการประกันคุณภาพ

การศกึษา ของบุคลากรคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัย

ราชภัฏศรีสะเกษ 

ดร.อนันศักดิ์ พวงอก 

ดร.เจษฎา โพนแก้ว 

 


