
สรุปผลการเบิกค่าตอบแทนเงินรางวัล 
 การเผยแพร่ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม  

 

การเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ประจ าปีการศึกษา 2563   
(1 มถิุนายน -พฤษภาคม 2564 )              
       ผลงานวิจัยที่ขอรับเงินรางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ประจ าปีการศึกษา 
2563 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง หลักเกณฑ์การให้รางวัลการเผยแพร่ผงลานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ พ.ศ. 2556 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
7.1.1งานวิจัยที่ ได้รับการตีพิมพ์ ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือ         
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด/มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบ เนื่องจากการประชุม วิชาการระดับ
น า น า ช า ติ / ห รื อ มี ก า ร ตี พิ ม พ์ ใ น ว า ร ส า ร วิ ช า ก า ร ที่ ป ร า ก ฏ ใ น ฐ า น ข้ อ มู ล  TCI  
จ านวน 22 เรื่อง รวมเป็นจ านวนเงิน 33,000 บาท 

ล าดับ
ที ่

ชื่อเรื่อง เจ้าของผลงาน จ านวน
เงิน 

(บาท) 

หมายเหตุ 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ [จ านวนทั้งสิ้น 3,000 บาท] 
1 การยกระดับคุณภาพการสอน

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของ
ครูผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษสงักัด
โรงเรียนในเขตต าบลท่าม่วงและ
ต าบลเกาะแก้ว อ าเภอเสลภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด 
 

อาจารย์ ดร.ธนาภรณ์    
พันทว ี
 

1,500 ตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏร้อยเอ็ด 
 

2 Problems in Using English 
Language of Business English 
Students at Roi Et Rajabhat 
University: A Student 
Perspective 
 
 

อาจารย์ ดร.พูนสุข            
จันทศิลป ์
 
 
 

1,500 
 
 
 
 

ตีพิมพ์ในวารสาร สิกขา วารสาร
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัวงษ์
ชวลิตกุล 

คณะครุศาสตร์  [จ านวนทั้งสิ้น 9,000 บาท] 
1 
 
 
 
 
 

การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้วิชา
คณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติโดยใช้แอป
พลิเคชัน ส าหรับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม 
 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์       
ดร.ปาริชาติ ประเสริฐ
สังข์ 
 
 
 
 

1,500 
 
 
 
 
 
 

ตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏมหาสารคาม  
 
 
 
 



 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อเรื่อง เจ้าของผลงาน จ านวน
เงิน 

(บาท) 

หมายเหตุ 

2 เปรียบเทียบความสามารถในการ
แก้ปัญหาและมโนทัศนท์าง
คณิตศาสตร ์
 

อาจารย์พันธท์ิพา                  
คนฉลาด 
 

1,500 ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติราชภฏั
เลยวิชาการ 

3 ลักษณะความยากจนของคนอีสานที่
ปรากฏในบทเพลงลูกทุ่งของศิลปิน
ไมค์ ภิรมย์พร” 
 

อาจารย์สันติ ทิพนา 1,500 ตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

4 แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยของ
ประชาชนในเขตพื้นที่ต าบลท่าม่วง 
อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

รองศาสตราจารย์                  
ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ 
 
 

1,500 ตีพิมพ์ลงในวารวิจัยราชภัฏธนบรุี  
รับใช้สังคม 
 

5 การวิจัยและพฒันาชุดกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมจิตพฤติกรรมประชาธิปไตย
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่6 ใน
จังหวัดร้อยเอ็ด 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์            
ดร.นฤมล แสงพรหม 

1,500 ตีพิมพ์ลง ในวารสารวิ จั ยและ
ประเมินผลอุบลราชธานี 

6 เร่ืองการตรวจสอบความตรงโมเดล
เชิงสาเหตุของจิตวิญญาณความเป็น
ครู 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์               
ดร.สมประสงค์     
เสนารัตน ์
 

1,500 ตีพิมพ์ลงในวารสารศึกษาศาสตร์ 

คณะพยาบาลศาสตร์ [จ านวนทั้งสิ้น 10,500บาท] 
1 การเปรียบเทียบระดบัน า้ตาลในเลือด

ของผู้ป่วยเบาหวานด้วยการใช้สมาธิ
บ้าบดั เอส เค ที (SKT) ในคลินกิ
เบาหวาน โรงพยาบาลหนองพอก 
จังหวัดร้อยเอ็ด 

อาจารย์ชนิดาวดี    
สายืน 
 

1,500 ตีพิมพ์ลงในวารสารวารสารวิจยั
และพัฒนาระบบสุขภาพ 
ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัด
กาฬสินธุ ์

2 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการรับรู้
สมรรถนะแห่งตนต่อการดูแลกลุ่ม
เสี่ยงก่อนความดันโลหิตสูงของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจา้หมู่บ้าน 

อาจารย์กิรณานันท์  
สนธิธรรม 
 

1,500 มีการตีพิมพ์ในวารสารพยาบาล
ทหารบก 
 



 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อเรื่อง เจ้าของผลงาน จ านวน
เงิน 

(บาท) 

หมายเหตุ 

3 พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
บ้านนากระตบึ ต าบลท่าม่วง อ าเภอ
เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ลัดดา พลพุทธา 
 

1,500 
 
 

มีการตีพิมพ์ในวารสาร
โรงพยาบาลสกลนคร  

4 บทบาทและสมรรถนะของพยาบาล
ด้านการสรา้งเสริมสุขภาพในกลุม่
เฉพาะ: การป้องกันการติดเชื อ HPV 
ในเพศชาย  
 

อาจารย์โชติระวี     
อินจ้าปา 
 

1,500 ตีพิมพ์ในวารสารพยาบาล
สภากาชาดไทย  

5 ผลของกลุ่มช่วยเหลือตนเองต่อ
คุณภาพชีวิตของผู้ดูแลเด็กสมอง
พิการ 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ทิพย์ภารัตน์          
ไชยชนะแสง 

1,500 มีการตีพิมพ์ในวารสารพยาบาล
ศาสตร์และสุขภาพ คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

6 ส ม ร ร ถ น ะ ด้ า น จ ริ ย ธ ร ร ม 
จรรยาบรรณและกฎหมายวิชาชีพ 
ของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

อาจารย์ณัฐิกา      
ราชบุตร 

1,500 มีการตีพิมพ์ในวารสาร
มหาวิทยาลยัราชภัฏร้อยเอ็ด       

7 ความเครียดและการเผชิญ
ความเครียดในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
ชุมชนแห่งหนึ่งในจังหวัดร้อยเอ็ด 
 

อาจารย์ชนิดาวดี     
สายืน 
 

1,500 ตีพิมพ์ในวารวิชาการ
โรงพยาบาลสกลนคร  

คณะนิติรัฐศาสตร์ [จ านวนทั้งสิ้น 6,000 บาท] 
1 ทุนทางสังคมในพื้นทีช่นบทที่ก าลัง

กลายเป็นเมือง : บทบาทของทุนทาง
สังคมมีอิทธิพลต่อการสนับสนุนการ
ด าเนินนโยบายสาธารณะดา้นการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุ ของ
เทศบาลต าบลท่าม่วง อ าเภอเสลภูมิ 
จังหวัดร้อยเอ็ด 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์       
ดร.ชนาใจ หมื่นไธสง  
 
 
 
 
 

1,500 
 
 
 
 
 
 

ตีพิมพ์ในวารสาร มหาวิทยาลัย
มหามงกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต
ร้อยเอ็ด 

2 การปฏิบัติตนต่อเด็กผู้ปกครองของ
นักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษา 
ตอนต้นในสงักัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 อ าเภอ
เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด : ศึกษา
เฉพาะกรณีการปฏิบัติต่อเด็กตาม
มาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 

อาจารย์ปิน่บุญญา   
ล ามะนา 
 
 
 
 
 
 

1,500 ตีพิมพ์ในวารสารการบริหาร
ปกครอง มหาวิทยาลัยกาฬสนิธุ์ 



 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อเรื่อง เจ้าของผลงาน จ านวน
เงิน 

(บาท) 

หมายเหตุ 

3 กระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนหมู่บา้นตน้แบบเศรษฐกิจ
พอเพียง : กรณีศึกษาบ้านกุดแข้ 
ต้าบลนางาม อ้าเภอเสลภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.จิราพร บาริศรี 

1,500 
 

ตีพิมพ์ในวารสารสังคมศาสตร์และ
มานุษยวทิยาเชงิพุทธ 

4 มาตรการทางกฏหมายของการ
ควบคุมการประกอบกิจการขาย
น ้ามันเชื อเพลิงจากตู้น ้ามันหยอด
เหรียญในพื นที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.กฤติญา สุขเพิ่ม 
 

1,500 ตี พิ ม พ์ ใ น ว า ร วิ ช า ก า ร ค ณ ะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
 

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี [จ านวนทั้งสิ้น 1,500 บาท] 
1 การมุ่งเน้นความเปน็ผูป้ระกอบการ

และความได้เปรียบทางการแข่งขัน
อย่างยั่งยืน:งานวิจัยเชิงประจักษ์ของ
ธุรกิจส่งออกเฟอร์นิเจอร์ในประเทศ
ไทย 
 
 

อาจารย์ ดร.ภัทริกา 
ชิณชา่ง 
 

1,500 มีการตีพิมพ์ในวารสารเทคโนโลยี 
 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ [จ านวนทั้งสิ้น 3,000 บาท] 
1 วิธีการใหม่ในการป้องกันการโจมตี

ด้วยครอสไซต์สคริปติ้ง 
อาจารย์ชาตรี 
ทองวรรณ 
 
 

1,500 ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติสถาบนั
เทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่ญ ครั้งที่ 6 

 
2 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการ

ส้าเนาไฟลผ์่านเครือข่ายเพาเวอร์ไลน์
ระหว่าง NFS กับ FTP กรณีศึกษา
การพัฒนาระบบกล้องวงจรปดิ
อัจฉริยะต้นทุนต่า้ด้วยราสเบอร์รี่พาย  
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
เชี่ยวชาญ  ยางศลิา 
 

1,500 ตีพิมพ์ในวารสาร Journal of 
information Science and 
Technology : volume 
10.no.1 
 

 

 

 

 

 



 
 
 7.1.2 งานวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank:www.Scimagojr.com) โดยวารสารนั้น  ถูกจัดอยู่ใน          
ควอไทล์ที่ 3 หรือ 4 (Q3 หรือQ4) ในปีล่าสุด Subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในระเบียบของ สมศ. จ านวน 3 เรื่อง รวมเงินทั้งสิ้น 
18,000 บาท 

ล าดับที่ ชื่อเรื่อง เจ้าของผลงาน จ านวน
เงิน 

หมายเหตุ 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ [จ านวนทั้งสิ้น 6,000 บาท] 
1 PROPERTIES AND 

POTENTIAL OF LAO KHAM 
VARISCITE’S APPLICATION 
IN CHEMICALLY BONDED 
PHOSPHATE CEMENT 

อาจารย์ ดร.วัชรากร            
วงค์ค าจันทร ์
 
 
 

6,000 
 
 
 
 

มีการตีพิมพ์ในวารสาร 
International Journal 
of GEOMATE ฉบับ 
vol.19, Issue75 โดย
วารสารนัน้ถูกจัดอยู่ใน  
ควอไทล์ที่ 3 

คณะนิติรัฐศาสตร์ [จ านวนทั้งสิ้น 12,000 บาท]  

1 The Impacts of Charcoal 
Burnink at Khok Soong 
Subdistrict Municipality, 
Phon Thong District,Roi Et 
Province,Thailand 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์                 
ดร.เสกสรรค์ สนวา 

6,000 การตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับนานาชาติโดย
วารสารนั้นถูกจัดอยู่
ในควอไทล์ที่ 4 (Q4) 
วารสาร Psychology 
and Education 

2  LuangPuYai(Great 
Grandfather):Motto,Beliefs 
and Influences in the Isan 
Community Context 
 
 
 
 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ว่าที่ร้อยตรีพงศ์สวัสดิ์ 
ราชจันทร์ 
 

6,000 มีการตีพิมพ์ในวาร
วิชาการระดับนานาชาติ 
Annals of 
he RomanianSociety 
for Cell Biology
วารสารนั้นถูกจัดอยู่ใน 
ควอไทล์ที่ 4  
 

 

 

 

 



 
 
 

ตารางท่ี 7 งานวิจัยท่ีมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัด 
              อันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank:www.Scimagojr.com) โดยวารสารนั้น 
              ถูกจัดอยู่ในควอไทล์ท่ี 1 หรือ 2 (Q1 หรือQ2) ในปีล่าสุด Subject category ที่ตีพิมพ์ 
              หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในระเบียบของ ISI  
              หรือ Scopus จ านวน 6 เรื่อง รวมเป็นจ านวนเงิน 72,000 บาท 

ล าดับ
ที ่

ชื่อเรื่อง เจ้าของผลงาน จ านวน
เงิน 

หมายเหตุ 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ [จ านวนทั้งสิ้น 72,000 บาท] 
1 Pseudomonas stutzeri CM1, 

Novel Thermotolerant 
cellulose –Producing 
Bacteria Isolated from 
Forest Soil  
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์                 
ดร.สุรชัย  รัตนสุข 
 

12,000 การตีพิมพ์ในวารสาร 
Pakistan Journal of 
Biological Sciences            
ฐาน ISI 
 

2 Biological degradation of 
rice straw with thermophilic 
lignocellolytic bacterial 
isolates and biogas 
production from total broth 
by rumen microorganisms 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์      
ดร.ฤทธิ์ชาติ อาจกลา้ 
 

12,000 มีการตีพิมพ์ในวารสาร 
Pakistan Journal of 
Biological Sciences            
ฐาน ISI 

3 A new diarylhexane and 
two new diarylpropanols 
from the roots of knema 
globularia 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์     
ดร.อุไรวรรณ ศรีพนา 
 

12,000 ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติวารสาร 
Natural Product Research            
อยู่ใน ในควอไทล2์ 
 

4 Ethnomedicinal Knowledge 
of Traditional Healers in Roi 
Et, Thailand  
ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 
วารสาร Plants ปีที่ 9 ฉบับที่ 9 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์                  
ดร.เอื้อมพร         
จันทร์สองดวง 
 
 
 

12,000 
 
 
 
 
 

ตีพิมพ์ในวารสารระดับ
นานาชาติ วารสาร Plants      
ปีที่ 9 ฉบับที่ 9 

5 A New potential source of 
Anti-pathogenic Bacterial 
Substances from 
Zamioculcas zamiifolia 
(Lodd.) Engl. Extracts” 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์                  
ดร.สุรชัย รัตนสุข 
 
 
 

12,000 
 
 
 
 

ตีพิมพ์วารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ Pakistan Journal 
of Biological Sciences 
ฐานข้อมูลการจัดอันดบั
วารสาร SJR 



 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อเรื่อง เจ้าของผลงาน จ านวน
เงิน 

หมายเหตุ 

6 Evaluation of antibacterial 
activity of spathiphyllum 
wallisii extracts against 
human pathogenic bacteria 
 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์                  
ดร.สุรชัย รัตนสุข 
 
 
 

12,000 การมีตีพิมพ์ใน
วารสารวชิาการระดบั
นานาชาติที่มชีื่อปรากฏอยู่ใน
ระเบียบ ของ ISI 
ในวารสาร Pakistan Journal 
of Biological Sciences 
 

 
ตารางท่ี 9 งานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการ ตามอัตรา (page charge)  
              จ านวน 21 เรื่อง รวมเป็นจ านวนเงิน 138,582.85 บาท 

ล าดับ
ที ่

ชื่อเรื่อง เจ้าของผลงาน จ านวนเงิน 
(บาท) 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ [จ านวนทั้งสิ้น 66,582.85 บาท] 
1 ค่าตีพิมพ์ลงในวารสาร Pakistan Journal of Biological 

Sciences 
เร่ือง Pseudomonas stutzeri CM1, Novel 
Thermotolerant Cellulase-Producing Bacteria 
Isolated from Forest Soil 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์           
ดร.สุรชัย รัตนสุข 
 

10,540 

2 ค่าตีพิมพ์ ในวารสาร Nature,Environment and 
Pollution Technology 
เร่ือง Physicochemical Properties of jartopha 
Podgorica Biodiesel Blends and their Effects on 
Tractor Engine Performance and Emission 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์      
ดร.ฤทธิ์ชาติ อาจกลา้ 
 

11,441 

3 ค่าตีพิมพ์ลงในวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
เร่ือง การยกระดับคุณภาพการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารของครูผู้สอนรายวชิาภาษาอังกฤษสังกัดโรงเรียนใน
เขตต าบลทา่ม่วงและต าบลเกาะแก้ว อ าเภอเสลภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด 

อาจารย์ ดร.ธนาภรณ์    
พันทว ี
 

2,500 

4 ค่าตีพิมพ์ลงในวารสาร Asian Journal of Plant Sciences 
เร่ือง “Assessment of in vitro Antibacterial Activities 
of Capparis sepiaria L., a novel potential source of 
anti-pathogenic bacterial substances” 
 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์    
ดร.สุรชัย รัตนสุข 
 
 

10,373.49 



 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อเรื่อง เจ้าของผลงาน จ านวนเงิน 
(บาท) 

5 ตีพิมพ์ในวารสาร สิกขา วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
วงษ์ชวลิตกุล 
เร่ือง Problems in Using English Language of Business 
English Students at Roi Et Rajabhat University: A 
Student Perspective 
 

อาจารย์ ดร.พูนสุข            
จันทศิลป ์

1,500 
 

6 ตีพิมพ์ในวารสารในวารสาร Pakistan Journal of 
Biological Sciences 
เร่ือง Evaluation of antibacterial activity of 
spathiphyllum wallisii extracts against human 
pathogenic bacteria 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์    
ดร.สุรชัย รัตนสุข 
 

10,353.50 

7 ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ วารสาร International 
Journal of Pharmacology  
เรื่อง Antibacterial profile of Cissus quadrangularis 
extracts against human pathogenic bacteria isolated 
from Clinical Specimens of patients at Roi Et 
Hospital  
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์        
ดร.สุรชัย รัตนสุข 
 

19,874.86 
 

คณะครุศาสตร์ [จ านวนทั้งสิ้น 14,500 บาท] 
1 ตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

เร่ือง การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง 
สถิติโดยใช้แอปพลิเคชัน ส าหรับชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์       
ดร.ปาริชาติ ประเสริฐ
สังข ์
 

4,000 

2 ตีพิมพ์ลงในวารวิจัยราชภัฏธนบรุี รับใช้สังคม 
เร่ือง แนวทางการจัดการขยะมลูฝอยของประชาชนในเขต
พื้นที่ต าบลท่าม่วง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

รองศาสตราจารย์                  
ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ 
 
 

2,000 
 
 
 

3 ตีพิมพ์ลงในวารสารวิจยัและประเมินผลอุบลราชธานี 
เร่ือง การวิจัยและพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมจิตพฤติกรรม
ประชาธิปไตยของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่6 ในจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์            
ดร.นฤมล แสงพรหม 

 
3,000 

4 ตีพิมพ์ลงในวารสารศึกษาศาสตร์ 
เร่ืองการตรวจสอบความตรงโมเดลเชิงสาเหตุของจิตวิญญาณ
ความเป็นครู 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์               
ดร.สมประสงค์       
เสนารัตน ์
 

3,500 



 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อเรื่อง เจ้าของผลงาน จ านวนเงิน 
(บาท) 

5 ตีพิมพ์ลงในวารสารศรีวนาลัยวจิัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธาน ี
เร่ือง อัตลักษณ์และกลวิธีการน าเสนอเรื่องสั้นในรวมเร่ืองสิ้น 
“เส้นทางชีวิต” ของ ส.สันติ ทพินา 

อาจารย์สันติ ทิพนา 
 

2,000 

คณะพยาบาลศาสตร์ [จ านวนทั้งสิ้น 26,500 บาท] 
1 ตีพิมพ์ลงในวารสารวารสารวิจยัและพัฒนาระบบสุขภาพ 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ 
เร่ือง การเปรียบเทียบระดับน้ าตาลในเลือดของผู้ปว่ย
เบาหวานดว้ยการใช้สมาธิบ าบดั เอส เค ที (SKT) ในคลินิก
เบาหวาน โรงพยาบาลหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

อาจารย์ชนิดาวดี  สายนื 
 

5,000 

2 ตีพิมพ์ลงในวารสารพยาบาลทหารบก 
ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนต่อการ
ดูแลกลุ่มเสี่ยงก่อนความดนัโลหิตสูงของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
 

อ.กิรณานันท์  สนธิธรรม 5000 

3 ตีพิมพ์ลงในวารสารโรงพยาบาลสกลนคร 
เร่ือง พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ บ้านนากระตึบ 
ต าบลท่าม่วง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์   
ลัดดา พลพุทธา 
 

3,500 

4 ตีพิมพ์ใน วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
เร่ือง คุณภาพชีวิตของนักศึกษาพยาบาลมหาวทิยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สัจจวรรณฑ์ พวงศรีเคน         
 

2,500 

5 ตีพิมพ์ใน วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
เร่ือง ปัจจัยเสี่ยงที่มีความสัมพันธ์กับภาวะหกล้มของผู้สงูอายุ 
ชุมชนบ้านทา่ม่วง อ าเภอเสลภมูิ จังหวัดร้อยเอ็ด  

อาจารย์กุมาลีพร ตรี
สอน 

2,500 

6 ตีพิมพ์ตีพิมพ์ในวารสารในวารวชิาการโรงพยาบาลสกลนคร  
เร่ือง ความเครียดและการเผชิญความเครียดในผู้ป่วยโรค
เรื้อรัง ชุมชนแห่งหนึ่งในจังหวัดร้อยเอ็ด 

อาจารย์ชนิดาวดี สายนื 
 

2,000 

7 ตีพิมพ์ตีพิมพ์ในวารสารพยาบาลสภากาชาดไทย   
เร่ือง บทบาทและสมรรถนะของพยาบาลดา้นการสร้างเสริม
สุขภาพในกลุ่มเฉพาะ: การป้องกันการติดเชื อ HPV ในเพศ
ชาย 
 

อาจารย์โชติระวี       
อินจ าปา 
 

3,500 
 

8 ตีพิมพ์ตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  
เร่ือง สมรรถนะด้านจริยธรรม จรรยาบรรณและกฎหมาย
วิชาชีพ ของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัราช
ภัฏร้อยเอ็ด 
 
 

อาจารย์ณัฐิกา ราชบุตร 2,500 
 



 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อเรื่อง เจ้าของผลงาน จ านวนเงิน 
(บาท) 

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี [จ านวนทั้งสิ้น 5,000 บาท] 
1 ตีพิมพ์ในวารสารเทคโนโลยีภาคใต้ ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 ก.ค.-

ธ.ค. 64เรื่อง การห่วงโซ่อุปทานสีเขียวอย่างยั่งยืนและผลการ
ด าเนินงานของอุตสาหกรรม มันส าปะหลัง เขตพืน้ที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือในประเทศไทย 

อาจารย์ จารุวรรณ   
สุภาชัยวฒัน ์

2,500 

2 ตีพิมพ์ในวารสารเทคโนโลยีภาคใต้ ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม 
63 – มิถุนายน 63 
เร่ือง การมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการและความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันอย่างยั่งยนื:งานวิจัยเชิงประจักษ์ของธุรกิจ
ส่งออกเฟอร์นิเจอร์ในประเทศไทย 

อาจารย์ ดร.ภัทริกา   
ชิณชา่ง  

2,500 

คณะนิติรัฐศาสตร์ [จ านวนทั้งสิ้น 26,000บาท] 
1 ตีพิมพ์ในวารสาร สังคมศาสตรแ์ละมนุษยว์ิทยาเชิงพุทธ 

เร่ือง ชุมชน ท้องถิ่น รัฐ : ความสัมพันธ์ที่มีต่อการปกครอง
ท้องถิ่น 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่
ร้อยตรีพงศ์สวัสดิ์       
ราชจันทร์ 

8,000 

2 ตีพิมพ์ในวารสาร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยา
เขตร้อยเอ็ดเร่ือง ทุนทางสังคมในพื้นทีช่นบทที่ก าลังกลายเปน็
เมือง : บทบาทของทนุทางสังคมมีอิทธิพลต่อการสนบัสนนุ
การด าเนินนโยบายสาธารณะดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ ของเทศบาลต าบลท่าม่วง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์       
ดร.ชนาใจ หมื่นไธสง  
 

3,000 

3 ตีพิมพ์ในวารสารการบริหารการปกครอง มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์ การปฏิบัตตินต่อเด็กผูป้กครองของนักเรียน
ระดับชัน้มัธยมศึกษา ตอนต้นในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
: ศึกษาเฉพาะกรณีการปฏบิัติตอ่เด็กตามมาตรา 23 แห่ง
พระราชบญัญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 

อาจารย์ปิน่บุญญา     
ล ามะนา 
 
 
 
 

3,500 
 
 
 
 
 

4 ตีพิ มพ์ตีพิ มพ์ ในวารวิช าการคณะมนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
มาตรการทางกฏหมายของการควบคุมการประกอบกิจการ
ขายน้ ามันเชื้อเพลิงจากตู้น้ามันหยอดเหรียญในพื้นที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.กฤติญา สุขเพิ่ม 
 

 
3,500 

5 ตีพิมพ์ลงในวารสารสังคมศาสตร์และมานษุยวิทยาเชิงพุทธ 
เรือง กระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบาน
ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษาบ้านกุดแข้ ต าบลนา
งาม อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.จิราพร บาริศรี 
 

8,000 
 

 


