
๑ การพฒันารถด านาเดินตามส าหรับใช้กับต้นกล้าแบบล้างราก นายสมพร  หงษก์ง ๒๕๕๕

๒ สถานีตรวจวดัระดับพลังงานจากรังสีและแสงอาทติย์อย่างง่าย นายสมพร  หงษก์ง ๒๕๕๕

๓ เคร่ืองปมู้วนพลาสติกส าหรับแปลงเพาะปลูก นายจรัญ  มงคลวยั ๒๕๕๕

๔ การควบคุมอุณหภมูิของเตาอบแบบท านายโดยเทคนิคการหาเอกลักษณ์ นายเขตพงศ์  อินทรชัยศรี ๒๕๕๖

๕ การวจิัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตน  ามันไบโอดีเซลจากเมล็ด
ยางพารา

นายณรงค์  หชูัยภมูิ ๒๕๕๖

๖ การประยุกต์ใช้เคร่ืองแลกเปล่ียนความร้อนแบบทอ่ความร้อนชนิดส่ัน
วงรอบที่ติดตั งวาล์วกันกลับส าหรับเคร่ืองอบแหง้พลังงานแสงอาทติย์

นายน าพน  พพิฒัน์ไพบลูย์ ๒๕๕๖

๑ ระบบควบคุมอัตโนมัติเพื่อการประหยัดพลังงานในระบบปรับอากาศ
ส าหรับอาคารและส านักงาน

นายเอกวทิย์  หายักวงษ์ ๒๕๕๕

๒ การออกแบบวงจรก าเนิดสัญญาณทางแสงความถี่สูงระดับเทร่าเฮิร์ท
(THz) โดยอุปกรณ์โพรงส่ันพอ้งขนาดเล็ก

นายนิธโิรจน์  พรสุวรรณเจริญ ๒๕๕๗

๑ การอนุรักษอ์าคารที่ทรงคุณค่าที่ได้รับอิทธพิลจากสถาปตัยกรรมฝร่ังเศส
 เพื่อส่งเสริมการทอ่งเที่ยวชุมชนบา้นทา่แร่ จ.สกลนคร

นายพฒันศักด์ิ  ชัยพรรณา ๒๕๕๖

๒ การพฒันาเคร่ืองมือสร้างเนินชะลอความเร็วมาตรฐาน นางสาวณัฐธดิา  นิลจินดา ๒๕๕๖

๑ การศึกษาการกะเทาะข้าวฮางงอกด้วยเคร่ืองกะเทาะแบบแรงเหวีย่ง วา่ที่ ร.ต.วนิัย  หล้าวงษ์ ๒๕๕๕

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล

โครงการพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน : โครงการพัฒนางานวิจัยเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘

รายชื่อโครงการวิจัยที่ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

ล าดับ
ที่

ชื่อโครงการวิจัย นักวิจัย
งบประมาณ

ประจ าปี

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

สาขาวิศวกรรมโยธา

สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม



๑ การพฒันาการเรียนการสอนผ่านหอ้งเรียน เสมือนจริงเพื่อฝึกทกัษะ
กระบวนการคิดรายวชิาโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทมึ

นางหทยัรัตน์  เทยีบแสง ๒๕๕๕

๒ การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมผ่านเครือข่าย
คอมพวิเตอร์ส าหรับการเรียนรู้เกี่ยวกับเด็กออทสิติก

นายสมพงษ ์ วะทนัติ ๒๕๕๕

๓ การยกระดับการจัดท าบญัชีครัวเรือนของกลุ่มเกษตรกรไปสู่การบญัชี
ครัวเรือนเพื่อการลงทนุประกอบธรุกิจ SME ที่ยั่งยืน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชรไพรริน  อุปปงิ ๒๕๕๖

๔ การบริหารจัดการขยะรีไซเคิลด้วยระบบสหกรณ์ชุมชน ในเขตพื นที่
จังหวดัสกลนคร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมินทร  เบา้ธรรม ๒๕๕๖

๕ ผลกระทบของการมุ่งเน้นความเปน็ผู้ประกอบการ และความสามารถ
ทางด้านข้อมูลการตลาดที่มีต่อการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน 
และความเจริญเติบโตของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน  
ประเทศไทย

นางจันทมิา  พรหมเกษ ๒๕๕๕

๖ การสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าที่มีผลต่อความพงึพอใจ และความภกัดีใน    
ตราสินค้า กรณีศึกษา: ผลิตภณัฑ์เส่ือของกลุ่มแม่บา้นบา้นแร่ ต าบลแร่ 
อ าเภอพงัโคน จังหวดัสกลนคร

นางจันทมิา  พรหมเกษ ๒๕๕๖

๗ การเพิ่มผลการด าเนินงานด้วยวธิกีารปฏบิติัการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
 ที่เปน็เลิศ การเรียนรู้ขององค์การ การมุ่งเน้นด้านการตลาดเพื่อการ
สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้า และความสามารถทางด้านการวางแผนการจัดการ
เชิงกลยุทธข์องธรุกิจอาหารกึ่งส าเร็จรูปที่ได้จากสัตวแ์ละพชืในประเทศ 
ไทย

นางจันทมิา  พรหมเกษ ๒๕๕๗

๑ เคร่ืองตรวจวดัสารพษิตกค้างจากยาฆ่าแมลงในผักและผลไม้โดยใช้ผลึก
พโีซอิเล็กตริกไบโอเซนเซอร์

นายภานุวฒัน์  ไชยเชษฐ์ ๒๕๕๕

๒ การประเมินความเส่ียงต่อสุขภาพจากสารอินทรีย์ระเหยของพนักงาน
สถานีบริการน  ามัน

นางกอบกุล  นงนุช ๒๕๕๖

๓ การใช้ตัวชี วดัทางชีวภาพ Cytochrome P๔๕๐๑A ในการประเมินการ
สัมผัสของปลาธรรมชาติต่อสารพษิในจังหวดัสกลนคร

นางกอบกุล  นงนุช ๒๕๕๖

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

สาขาบริหารธุรกิจ

สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

ล าดับ
ที่

ชื่อโครงการวิจัย นักวิจัย
งบประมาณ

ประจ าปี



๑ ผลของเอนไซม์ย่อยเยื่อใยต่อประสิทธภิาพการผลิตและคุณภาพซากของ
ไก่งวง

นางสาวเกศรา  อ าพาภรณ์ ๒๕๕๕

๒ การคัดเลือกสุกรพื นเมือง (หมูกระโดน) ใหเ้จริญเติบโตดีด้วยยีน IGF-II นางสาวเกศรา  อ าพาภรณ์ ๒๕๕๖

๓ ผลของระดับไรน  านางฟา้ในอาหารไข่ไก่ต่อสมรรถภาพการผลิตระดับ
คอเลสเตอรอลองค์ประกอบกรดไขมันและสีไข่แดง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ชเวง  สารคล่อง ๒๕๕๕

๔ การสกัดแอสตาแซนทนิและแคโรทนีอยด์จากไรน  านางฟา้ใช้ใน
อุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ชเวง  สารคล่อง ๒๕๕๕

๕ การผลของอายุและน  าหนักตัวเมื่อเข้าผสมพนัธุค์รั งแรกต่อสมรรถภาพ 
การสืบพนัธุแ์ละผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของสุกรสาวพื นเมืองในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ชเวง  สารคล่อง ๒๕๕๖

๖ การเสริมแคลเซียมโซปในสูตรอาหารข้นต่อการขุนโคนมเพศผู้และการ
พฒันาเทคนิค NIRs เพื่อการประเมินคุณภาพเนื อ

นางสาวอรอนงค์  พวงชมภู ๒๕๕๖

๑ การหาปริมาณแอนโทไซยานินและค่าสีในน  าคั นสดและผลิตภณัฑ์
เคร่ืองด่ืมจากพชืเมืองร้อนที่มีสีม่วงโดยไม่ท าลายด้วยเทคนิค FT-NIRs

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรประภา  ชุนถนอม ๒๕๕๕

๒ การใช้ประโยชน์จากผงผลเม่าเพื่อผลิตผลิตภณัฑ์อาหารเสริมสุขภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรประภา  ชุนถนอม ๒๕๕๖

๓ การพฒันาผลิตภณัฑ์เคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพชนิดผงพร้อมชงจาก          
ข้าวฮางงอก

นางสุภกาญจน์  พรหมขันธ์ ๒๕๕๕

๔ ผลิตภณัฑ์ซุปครีมกึ่งส าเร็จรูปจากไรน  านางฟา้ นางสุภกาญจน์  พรหมขันธ์ ๒๕๕๕

๕ การพฒันาและการควบคุมคุณภาพปลาแล่แช่แข็งและซูริมิจากปลาเผาะ นายชลันธร  วชิาศิลป์ ๒๕๕๖

๖ การผลิตและการประยุกต์ใช้เอนไซม์ไซแลนเนสและเซลลูเลสจากกาก
มะเขือเทศโดยเชื อ Aspergillus  niger เพื่อเปน็แนวทางการใช้         
ในอาหารสัตว์

นางสาวสุกัญญา  สายธิ ๒๕๕๖

๗ การเสริมใยอาหารในผลิตภณัฑ์น  าเม่าแทด้้วยผงเมือกจากเมล็ดแมงลัก นางสาวศุกฤชชญา  เหมะธลิุน ๒๕๕๖

ล าดับ
ที่

ชื่อโครงการวิจัย นักวิจัย
งบประมาณ

ประจ าปี

คณะทรัพยากรธรรมชาติ

สาขาสัตวศาสตร์

สาขาอุตสาหกรรมเกษตร



๑ การวจิัยและพฒันาไรน  านางฟา้เพื่อใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมของ
ประเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์โฆษติ  ศรีภธูร ๒๕๕๕

๒ การศึกษาการเลี ยงและใช้ประโยชน์ไรน  านางฟา้ไทย เพื่อถ่ายทอด 
เทคโนโลยีสู่เกษตรกรในจังหวดัสกลนคร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์โฆษติ  ศรีภธูร ๒๕๕๕

๓ เทคนิคการผลิตการฟกัและการเก็บรักษาไข่แหง้ไรน  านางฟา้และ
องค์ประกอบทางเคมีของตัวอ่อนไรน  านางฟา้เพื่อใช้ในเชิงการค้า

ผู้ช่วยศาสตราจารย์โฆษติ  ศรีภธูร ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖

๔ การศึกษาสูตรอาหารส าเร็จรูปส าหรับผลิตชุดเพาะเลี ยงไรน  านางฟา้     
 ในเชิงพาณิชย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์โฆษติ  ศรีภธูร ๒๕๕๖

๕ การใช้ประโยชน์แคโรทนีอยด์จากไรน  านางฟา้เปน็สารยับยั งปฏกิิริยา 
ออกซิเดชั่นในอาหารปลาแฟนซีคาร์ฟ

นางสาวจิตรา  สิมาวนั ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖

๖ การใช้ประโยชน์จากไรน  านางฟา้เปน็แหล่งเสริมโปรตีนและแคโรทนีอยด์
ในสูตรอาหารปลาทอง

นางสาวจิตรา  สิมาวนั ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖

๗ ผลของการท าประมงด้วยลอบยืนและข่ายต่อปลาชนิดเด่นในลุ่มน  า
สงครามตอนล่าง

นางสาวนัยนา  เสนาศรี ๒๕๕๕

๘ การเพิ่มประสิทธภิาพการเลี ยงไรน  านางฟา้ในบอ่ดินด้วยการควบคุม   
ทางชีววธิี

นางสาวนัยนา  เสนาศรี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖

๙ ความหลากหลายของทรัพยากรประมงและการจัดการทรัพยากรประมง
แบบชุมชนมีส่วนร่วมในอ่างเก็บน  าหว้ยหวด : อ าเภอเต่างอย จังหวดั
สกลนคร

นางสาวนัยนา  เสนาศรี ๒๕๕๖

๑๐ การพฒันามาตรฐานไรน  านางฟา้แช่แข็งเพื่อการส่งออก นางสาวสมพศิ  ตามส่ัง ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖

๑๑ การวจิัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี ยงแมลงดานาแบบปราณีต ผู้ช่วยศาสตราจารย์พชัรี  มงคลวยั ๒๕๕๕

๑๒ การพฒันาอาหารเลียนแบบธรรมชาติส าหรับการเลี ยงแมลงดานา ผู้ช่วยศาสตราจารย์พชัรี  มงคลวยั   ๒๕๕๖

๑๓ การพฒันารูปแบบการฝึกอบรมผ่านเวบ็ (Web-Based Training : WBT)
 หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั นของคณะทรัพยากร ธรรมชาติ มหาวทิยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วทิยาเขตสกลนคร

นายวฒิุพงษ ์ ฮามวงศ์ ๒๕๕๕

๑๔ โครงการย่อยที่ ๒ โครงการสกัดแอสตาแซนทนิและแคโรทนีอยด์       
จากไรน  านางฟา้ใช้ในอุตสาหกรรม

นางสาวสุกัญญา  ค าหล้า ๒๕๕๖

๑๕ การพฒันาการใช้เทคนิคสเปกโตรสโกปยี่านใกล้(NIRS) เพื่อการวดัค่ายา
ปฏชิีวนะอ๊อกซ่ีเตตตร้าซัยคลินในเนื อปลานิลอย่างรวดเร็วและไม่ท าลาย
ตัวอย่าง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักด์ิ  ระยัน ๒๕๕๖

คณะทรัพยากรธรรมชาติ

สาขาประมง

ล าดับ
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ชื่อโครงการวิจัย นักวิจัย
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๑ วสัดุปลูกที่เหมาะสมต่อการพฒันาหญ้านวลน้อยเพื่อการค้าในเขตพื นที่
ชลประทานอ าเภอพงัโคน จังหวดัสกลนคร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพร  ภศูรีฐาน ๒๕๕๕

๒ การส ารวจและรวบรวมความหลากหลายทางพนัธกุรรมพชืใน Genus 
Antidesma เพื่อจัดท าฐานข้อมูลส าหรับการพฒันาใช้ประโยชน์ต่อไป

นางสาวสุดารัตน์  สกุลคู ๒๕๕๕

๓ ถอดบทเรียนการปลูกและดูแลรักษาหมากเม่า เพื่อการผลิตหมากเม่า
อย่างมีคุณภาพ

นางสาวสุดารัตน์  สกุลคู ๒๕๕๖

๔ รูปแบบการใช้ประโยชน์จากสบู่ด าในชุมชน นายสุเธยีร  นามวงศ์ ๒๕๕๖

๑ การพฒันาแผนกลยุทธห์มากเม่าในจังหวดัสกลนคร นางสาวกรรณิการ์  สมบญุ ๒๕๕๕

๒ การศึกษาความเปน็ไปได้ในการเลี ยงไก่พื นเมืองคุณภาพสูงเชิงการค้าใน
เขตจังหวดัสกลนครและจังหวดัมหาสารคาม

นางสาวกรรณิการ์  สมบญุ ๒๕๕๕

๑ ผลของสารสกัดจากสมุนไพรต่อการยับยั งการเจริญของเชื อ Shigella 
dysenteriae

นายววิฒัน์  ศรีวชิา ๒๕๕๖

ล าดับ
ที่

ชื่อโครงการวิจัย นักวิจัย
งบประมาณ
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คณะทรัพยากรธรรมชาติ

สาขาพืชศาสตร์

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

สาขาแพทย์แผนไทย


