
 

 

 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 
เรื่อง  ผลการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยสําหรับนักศึกษา ประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๒ 

---------------------------------------------------------------------- 

สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย  ไดรับงบประมาณเพ่ือจัดสรรทุนอุดหนุนวิจัย 

สําหรับนักศึกษา  ไดมีการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยเปนที่เรียบรอยแลว  มีผูที่ไดรับการพิจารณา
ไดรับทุนอุดหนุนวิจัย  ดังมีรายชื่อตอไปนี้ 
 

๑.๑  รายชื่อทุนวิจัยนักศึกษาที่ไดรับจัดสรรทุน จํานวน  ๒๔  โครงการ  ไดแก 
 

ลําดับที่ ชื่อผูที่ไดรับการจัดสรร ชื่อโครงการวิจัย 
จํานวนเงิน

จัดสรร (บาท) 
๑ นางสาวสุกัญญา  มีพร ปจจัยทางจิตสังคมที่เก่ียวของกับพฤติกรรม 

การดูแลสุขภาพตนเองและความสุขของ
ผูสูงอายุ ตําบลเยยปราสาท อําเภอหนองกี่ 
จังหวัดบุรีรัมย 

(Psycho-Social Factors Related to Self-
Care Behavior and Happiness of the 
Elderly in Yoei-Prasat, Nongki, 
Buriram Province) 

๑๐,๐๐๐ 

๒ นางสาวนันทนี  จริตรัมย ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการอนุรักษดูแลปาชุมชน  
กรณีศึกษา : ปาโคกตาอยู  ตําบลสามแวง  
อําเภอหวยราช  จังหวัดบุรีรัมย 

(Factors Influencing Public Participation 
in Community Forest Conservation Case 
Study : Khok Ta Yoo Forest, Sam Vaeng 
Subdistrict, Huai Rat District, Buriram 
Provice) 

๑๐,๐๐๐ 

๓ นางสาวกรวิกา  พนานุสรณ การพยากรณการเกิดความเครียดของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ ของโรงเรียนในเขต
ตําบลนางรอง  อําเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย            
ตอระบบ TCAS ดวยวิธีถดถอยพหุคูณ 

(Predicting Stress of Mathayomsuksa Six 
Students in Schools in Nangrong 
Subdistrict, Nangrong District, Buriram 
Provice, toward TCAS System by Multiple 
Regression Method.) 

๑๐,๐๐๐ 



-๒- 

ลําดับที่ ชื่อผูที่ไดรับการจัดสรร ชื่อโครงการวิจัย 
จํานวนเงิน

จัดสรร (บาท) 

๔ นายกองภพ  กระแสโสม สถิติวิเคราะหการเตรียมความพรอมดานภาษา                
ดานบุคลิกภาพ และดานบริการของสถานประกอบการ
จังหวัดบุรีรัมย ในการเปนเมืองทองเที่ยวเชิงกีฬา 

(The Analysis of Preparation of Language 
Usage, Personality, and Services Factors of 
establishments in Buriram Province to be a 
sports tourism city.) 

๑๐,๐๐๐ 

๕ นางสาวนงเยาว  นนทะพันธ การศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธตอพฤติกรรมเสี่ยง 
ในการขับขี่รถจักรยานยนตของวัยรุนในเขตเทศบาล 
อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย 

(A study factors related to behavior the risk in 
driver a motorcycle of young in municipality 
district Mueang, Buriram province.) 

 ๑๐,๐๐๐ 

๖ นางสาวอรยา  เผาพันธุ การพยากรณปริมาณน้ําฝนรายเดือนในจังหวัดบุรีรัมย  
โดยใชเทคนิคการพยากรณทางสถิติ 

(Forecasting Mounthly Rainfall in Buriram 
by Statistical Forecasting Techniques.) 

๑๐,๐๐๐ 

๗ นางสาวมาริษา  เพชรหงค ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกใชบริการ
ที่พักประเภทโรงแรมของนักทองเที่ยว ในเขตอําเภอ
เมือง จังหวัดบุรีรัมย 

(Factors associated with decision to choose 
hotel accommodation of tourists, In the city 
Buriram province.) 

๑๐,๐๐๐ 

๘ นางสาวชไมพร  ลอมประโคน พฤติกรรมของนักทองเที่ยวในการตัดสินใจเลือกซื้อ 
ผลิตภัณฑผาไหมในจังหวัดบุรีรัมย 

(Tourist behavior in making a decision to buy 
silk products In Buriram Province) 

๑๐,๐๐๐ 

๙ นางสาวธัญญารัตน  โหรารัมย ปจจัยที่มีความสัมพันธกับภาวะซึมเศราของผูสูงอายุ 
เปรียบเทียบชุมชนเมืองและชุมชนชนบท จังหวัด
บุรีรัมย 

(Factors related to depression of the elderly 
compare urban and rural communities 
Buriram province) 

๑๐,๐๐๐ 

 



-๓- 
 

ลําดับที่ ชื่อผูที่ไดรับการจัดสรร ชื่อโครงการวิจัย 
จํานวนเงิน

จัดสรร (บาท) 

๑๐ นางสาวทิวากร  เทวอนรัมย การรับรูภาพลักษณสินคาของที่ระลึกในจังหวัดบุรีรัมย
ตามเสนทางการทองเที่ยวเมืองปราสาทสองยุค 

(Perceived image of Souvenir in Buriram 
Province,Thailand Along the route of the            
two-era castle town) 

๑๐,๐๐๐ 

๑๑ นางสาววรดา  เหล็กหลิ่ม 

นางสาวสุพัตรา  เวียงสงค 
การศึกษาการใชถานกัมมันตเพื่อเปนวัสดุชวย
ตกตะกอนในระบบบําบัดน้ําเสียแบบเอเอส 

(Utilization of Activated Carbon as Activated 
Sludge Wastewater Treatment Plant.) 

๑๐,๐๐๐ 

๑๒ นางสาววิจิตรา  ทัพเกาะกริก 
นางสาวสุรัตนา  บุญตา 

การศึกษาการใชเบนโทไนตเพื่อเปนวัสดุชวย
ตกตะกอนในระบบบําบัดน้ําเสียแบบเอเอส 

(Utilization of Bentonite as Activated Sludge 
Wastewater Treatment Plant.) 

๑๐,๐๐๐ 

๑๓ นางสาวเบ็ญญา  ฤทธิ์พันธมวง 
นางสาวปทมาวรรณ  หมื่นพรม 

การประเมินวัฏจักรชีวิตเห็ดกระดาง 

(Life Cycle Assessment of Hard Mushroom) 

๑๐,๐๐๐ 

๑๔ นางสาวศดานันท  พลทองมาก 
นางสาวสายสมร  เดือนแรรัมย 

การผลิตปุยอินทรียน้ําจากมูลหนอนไหมตอการเจริญ 
เติบโตของคะนา 

(The Production of Fermented Bio-extract 
from extract silkworm enhance the growth           
of Kale) 

๑๐,๐๐๐ 

๑๕ นางสาววัลลี  จินาวรณ 
นางสาวเสาวลักษณ  นิจิตร 

การพัฒนาผลิตภัณฑเสนบะหมี่จากแปงขาวมะลินิล
สุรินทร 

(Development of noodles from Mali-Nil-Surin 
flours) 

๑๐,๐๐๐ 

๑๖ นายวรพงศ  สําเหนียก 
นางสาวกนกวรรณ  แวงชิน 

การใชสารสกัดจากพืชทดแทนสารกันบูดในผลิตภัณฑ
เสนกวยเตี๋ยวเสนเล็กก่ึงแหง 

(The used of plant extracts replacement for 
preservatives in the semi-dry noodles 
product) 

๑๐,๐๐๐ 

 

 



-๔- 

ลําดับที่ ชื่อผูที่ไดรับการจัดสรร ชื่อโครงการวิจัย 
จํานวนเงิน

จัดสรร (บาท) 

๑๗ นางสาวจิราภรณ  วรรณศร ี
นางสาวสุดารัตน  สิงหน้ํา 

การพัฒนาผลิตภัณฑชาเปลือกแกวมังกร                   
เพื่อสุขภาพ 

(Development of Tea Products Dragon Fruit 
Peel to Health) 

๑๐,๐๐๐ 

๑๘ นายยศกร  เสนหา 
นางสาวกมลมาศ  ชุมศรี 

การพัฒนาผลิตภัณฑบัตเตอรเคกดวยการเสริม              
เสนใยกากสับปะรด 

(Development of Butter Cake Product by 
Supplementation of Dietary Pineapple Fiber) 

๑๐,๐๐๐ 

๑๙ นางสาวพิมพลภัส  เชื้อสนิท 
นางสาววาสิตา  ประชุมภ ู

ผลของการใชแปงมันเทศทดแทนแปงสาลี                  
ตอคุณภาพของบราวนี่ 

(Influence of Substituting Purple Sweet 
Potato Flour for Wheat Flour on Quality  of 
Brownies) 

๑๐,๐๐๐ 

๒๐ นางสาวธารา  จารุปาณฑุ 
นางสาวอภิญญา  จันทราช 

การพัฒนาผลิตภัณฑแครกเกอรจากขาวกลองงอก
ทับทิมชุมแพ 

(Development of Rice Crackers from 
Germinated Tubtim Chumphae Rice) 

๑๐,๐๐๐ 

๒๑ นางสาวกาญจนา  นิโรรัมย 
นางสาวชุติมา  ฉะอิ้งรัมย 

การประยุกตใชโยเกิรตน้ํานมขาวโพดขาวเหนียว              
สีมวงในน้ําสลัดไขมันต่ํา 

(Apply of substitution corn glutinous rice 
yogurt in salad dressing) 

๑๐,๐๐๐ 

๒๒ นายปกรณ  เชิดรัมย 
นางสาวสุวิศา  เศียรศิริบัณทิต 

การเสริมฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระของไวนเสาวรส              
ดวยซังขาวโพดสีมวงและการยอมรับ 

(The Increase of the Free-radical Scavenging 
Property in Passion Fruit  Wine with Purple 
Corn Cob and Tester’s Acceptance) 

๑๐,๐๐๐ 

 

 

 

 

 



-๕- 

ลําดับที่ ชื่อผูที่ไดรับการจัดสรร ชื่อโครงการวิจัย 
จํานวนเงิน

จัดสรร (บาท) 

๒๓ นายสิทธิพล  เกษร 
นายอธิวัฒน  สัตถาวะโห 

การพัฒนาระบบการวัดสมรรถภาพทางกายนักกีฬา 
กรณีศึกษา : สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา             
คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 

(The Development of Physical Fitness 
Measurement System for Athletics : A Case 
Study of The Department of Sports 
Science, Faculty of Science, Buriram 
Rajabhat University) 

๑๐,๐๐๐ 

๒๔ นางสาวฐิติวรรณ  พิมพเบาธรรม 
นางสาวปานตะวัน  ปาปะแพ 

แผนดูดซับเสียงสามชั้นจากเสนผมและเสนใย
มะพราว 

(Three-layers Acoustic Board From Hair 
And Coconut Fiber) 

๑๐,๐๐๐ 

รวมทั้งสิ้น ๒๔ โครงการ  รวมเปนเงิน ๒๔๐,๐๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถวน) ๒๔๐,๐๐๐ 

 
 

๑.๒  รายชื่ออาจารยที่ปรึกษาโครงการทุนวิจัยนักศึกษาที่ไดรับจัดสรรทุน จํานวน ๑๔ รายการ  ไดแก 
 

 

ลําดับที่ ชื่ออาจารยที่ปรึกษา 
ชื่อโครงการวิจัยนักศึกษา 

ที่ไดรับการจัดสรร 
จํานวนเงิน 
ที่ขอเบิก 

รวม 
(บาท) 

๑ อาจารยรัชนีกร  ทบประดิษฐ ๑. ปจจัยทางจิตสังคมท่ีเกี่ยวของกับ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองและ
ความสุขของผูสูงอายุ ตําบลเยยปราสาท 
อําเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย 

(Psycho-Social Factors Related to Self-
Care Behavior and Happiness of the 
Elderly in Yoei-Prasat, Nongki,Buriram 
Province) 

๑,๐๐๐ ๒,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๖- 
 

ลําดับที่ ชื่ออาจารยที่ปรึกษา 
ชื่อโครงการวิจัยนักศึกษา 

ที่ไดรับการจัดสรร 
จํานวนเงิน 
ที่ขอเบิก 

รวม 
(บาท) 

 

อาจารยรัชนีกร  ทบประดิษฐ ๒. ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการอนุรักษดูแลปาชุมชน  
กรณีศึกษา : ปาโคกตาอยู  ตําบลสามแวง  
อําเภอหวยราช  จังหวัดบุรีรัมย 

(Factors Influencing Public 
Participation in Community Forest 
Conservation Case Study : Khok              
Ta Yoo Forest, Sam Vaeng Subdistrict, 
Huai Rat District, Buriram Provice) 

๑,๐๐๐  

๒ ผศ.รินทรหทัย  กิตติ์ธนารุจน ๑. การพยากรณการเกิดความเครียดของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ ของ
โรงเรียนในเขตตําบลนางรอง  อําเภอนางรอง  
จังหวัดบุรีรัมย ตอระบบ TCAS ดวยวิธี
ถดถอยพหุคูณ 

(Predicting Stress of Mathayomsuksa 
Six Students in Schools in Nangrong 
Subdistrict, Nangrong District, Buriram 
Provice, toward TCAS System by 
Multiple Regression Method.) 

๑,๐๐๐ ๒,๐๐๐ 

๒. สถิติวิเคราะหการเตรียมความพรอม
ดานภาษา ดานบุคลิกภาพ และดาน
บริการของสถานประกอบการจังหวัด
บุรีรัมยในการเปนเมืองทองเที่ยวเชิงกีฬา 

(The Analysis of Preparation of 
Language Usage, Personality, and 
Services Factors of establishments in 
Buriram Province to be a sports 
tourism city.) 

๑,๐๐๐ 

๓ อาจารยจารุมาศ  แสงสวาง ๑. การศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธตอ
พฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่รถจักรยานยนต
ของวัยรุนในเขตเทศบาล อําเภอเมือง จังหวัด
บุรีรัมย 

(A study factors related to behavior 
the risk in driver a motorcycle of 
young in municipality district 
Mueang, Buriram province.) 

๑,๐๐๐ ๒,๐๐๐ 



-๗- 
 

ลําดับที่ ชื่ออาจารยที่ปรึกษา 
ชื่อโครงการวิจัยนักศึกษา 

ที่ไดรับการจัดสรร 
จํานวนเงิน 
ที่ขอเบิก 

รวม 
(บาท) 

 อาจารยจารุมาศ  แสงสวาง การพยากรณปริมาณน้ําฝนรายเดือนใน
จังหวัดบุรีรัมย โดยใชเทคนิคการพยากรณ
ทางสถิติ 

(Forecasting Mounthly Rainfall in 
Buriram by Statistical Forecasting 
Techniques.) 

๑,๐๐๐  

๔ อาจารยพวงเพชร  ราชประโคน ๑. ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการตัดสินใจ
เลือกใชบริการที่พัก ประเภทโรงแรมของ
นักทองเที่ยว ในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
บุรีรัมย 

(Factors associated with decision to 
choose hotel accommodation of 
tourists, In the city Buriram province.) 

๑,๐๐๐ ๒,๐๐๐ 

๒. พฤติกรรมของนักทองเที่ยวในการตัดสินใจ
เลือกซ้ือผลิตภัณฑผาไหมในจังหวัดบุรีรัมย 

(Tourist behavior in making a decision 
to buy silk products In Buriram 
Province) 

๑,๐๐๐ 

๕ 
 
 

อาจารยเขมิกา  อารมณ ๑. ปจจัยที่มีความสัมพันธกับภาวะซึมเศรา
ของผูสูงอายุเปรียบเทียบชุมชนเมืองและ
ชุมชนชนบท จังหวัดบุรีรัมย 

(Factors related to depression of the 
elderly compare urban and rural 
communities Buriram province) 

๑,๐๐๐ ๒,๐๐๐ 

๒. การรับรูภาพลักษณสินคาของที่ระลึก             
ในจังหวัดบุรีรัมย ตามเสนทางการทองเที่ยว
เมืองปราสาทสองยุค 

(Perceived image of Souvenir in 
Buriram Province,Thailand Along the 
route of the two-era castle town) 

๑,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 



-๘- 
 

ลําดับที่ ชื่ออาจารยที่ปรึกษา 
ชื่อโครงการวิจัยนักศึกษา 

ที่ไดรับการจัดสรร 
จํานวนเงิน 
ที่ขอเบิก 

รวม 
(บาท) 

๖ อาจารยสถิตรัตน  รอดอารี ๑. การศึกษาการใชถานกัมมันตเพื่อเปนวัสดุ
ชวยตกตะกอนในระบบบําบัดน้ําเสียแบบ             
เอเอส  

(Utilization of Activated Carbon as 
Activated Sludge Wastewater 
Treatment Plant.) 

๑,๐๐๐ ๒,๐๐๐ 

๒. การศึกษาการใชเบนโทไนตเพื่อเปนวัสดุ
ชวยตกตะกอนในระบบบําบัดน้ําเสียแบบ            
เอเอส 

(Utilization of Bentonite as Activated 
Sludge Wastewater Treatment Plant.) 

๑,๐๐๐ 

๗ อาจารย ดร.ธีรารัตน  จีระมะกร การประเมินวัฏจักรชีวิตเห็ดกระดาง 

(Life Cycle Assessment of Hard 
Mushroom) 

๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ 

๘ ผศ.สุธีรา  สุนทรารักษ 
 

การผลิตปุยอินทรียน้ําจากมูลหนอนไหมตอ
การเจริญเติบโตของคะนา 

(The Production of Fermented Bio-
extract from extract silkworm enhance 
the growth of Kale) 

๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ 

๙ อาจารย ดร.จิตตะวัน  กุโบลา ๑. การพัฒนาผลิตภัณฑเสนบะหมี่จากแปง            
ขาวมะลินิลสุรินทร 

(Development of noodles from Mali-
Nil-Surin flours) 

๑,๐๐๐ ๒,๐๐๐ 

๒. การใชสารสกัดจากพืชทดแทนสารกันบูด
ในผลิตภัณฑเสนกวยเตี๋ยวเสนเล็กก่ึงแหง 

(The used of plant extracts 
replacement for preservatives in the 
semi-dry noodles product) 

๑,๐๐๐ 

๑๐ อาจารยเพียรพรรณ  สุโคตร ๑. การพัฒนาผลิตภัณฑชาเปลือกแกวมังกร          
เพื่อสุขภาพ 

(Development of Tea Products Dragon 
Fruit Peel to Health) 

๑,๐๐๐ ๒,๐๐๐ 

 
 
 

 



-๙- 
 

ลําดับที่ ชื่ออาจารยที่ปรึกษา 
ชื่อโครงการวิจัยนักศึกษา 

ที่ไดรับการจัดสรร 
จํานวนเงิน 
ที่ขอเบิก 

รวม 
(บาท) 

 อาจารยเพียรพรรณ  สุโคตร ๒. การพัฒนาผลิตภัณฑบัตเตอรเคกดวยการ
เสริมเสนใยกากสับปะรด 

(Development of Butter Cake Product 
by Supplementation of Dietary 
Pineapple Fiber) 

๑,๐๐๐  

๑๑ อาจารยกมลพร  สิทธิไตรย ๑. ผลของการใชแปงมันเทศทดแทนแปงสาลี
ตอคุณภาพของบราวนี่ 

(Influence of Substituting Purple 
Sweet Potato Flour for Wheat Flour 
on Quality of Brownies) 

๑,๐๐๐ ๒,๐๐๐ 

๒. การพัฒนาผลิตภัณฑแครกเกอรจากขาว
กลองงอกทับทิมชุมแพ 

(Development of Rice Crackers from 
Germinated Tubtim Chumphae Rice) 

๑,๐๐๐ 

๑๒ อาจารยจตุพัฒน  สมัปปโต ๑. การประยุกตใชโยเกิรตน้ํานมขาวโพดขาว
เหนียวสีมวงในน้ําสลัดไขมันต่ํา 

(Apply of substitution corn glutinous 
rice yogurt in salad dressing) 

๑,๐๐๐ ๒,๐๐๐ 

๒. การเสริมฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระของไวน
เสาวรสดวยซังขาวโพดสีมวงและการยอมรับ 

(The Increase of the Free-radical 
Scavenging Property in Passion Fruit  
Wine with Purple Corn Cob and 
Tester’s Acceptance) 

๑,๐๐๐ 

๑๓ อาจารยดรัสวิน วงศปรเมษฐ การพัฒนาระบบการวัดสมรรถภาพทางกาย
นักกีฬา กรณีศึกษา : สาขาวิชาวิทยาศาสตร
การกีฬา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบุรีรัมย 

(The Development of Physical Fitness 
Measurement System for 
Athletics : A Case Study of The 
Department of Sports Science, Faculty 
of Science, Buriram Rajabhat 
University) 

๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ 
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