
 
 

ประกาศ  มหาวิทยาลัยราชภฏัอุบลราชธาน ี
เร่ือง  ประกาศผลการพิจารณาอนุมัติเงนิอุดหนุนการวจัิย   
สําหรับอาจารย  ประจําปงบประมาณ  ๒๕๕๒  คร้ังท่ี  ๑ 

-------------------------- 
 ตามที่  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีไดประกาศใหอาจารยประจําและอาจารยประจํา
ตามสัญญาที่สนใจจะขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย จากงบประมาณเงินรายได  ประจําปงบประมาณ  
๒๕๕๒ ซ่ึงมหาวิทยาลัยไดอนุมัติเงินรายไดจํานวน ๕,๖๓๒,๐๐๐บาท  (หาลานหกแสนสามหมื่น
สองพันบาทถวน)    นั้น 
 บัดนี้  คณะกรรมการวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ ไดพิจารณาขอเสนอโครงการวิจัยของอาจารย
เพื่ออนุมัติทุนสนับสนุนการวิจัยเสร็จเรียบรอยแลว  และเห็นควรสนับสนุนโครงการวิจัยของ
อาจารยประจําและอาจารยประจําตามสัญญา  จํานวน  ๔๐   โครงการ  รวมเปนเงินจํานวน  
๙๓๘,๐๒๐  บาท  (เกาแสนสามหมื่นแปดพันยี่สิบบาทถวน)   

 ลําดับที่    ช่ือโครงการวิจัย    ช่ืออาจารย   งบประมาณที่เสนอขอ  และจํานวนงบประมาณ
ที่ไดรับการอนุมัติ  ระบุในบัญชีเอกสารแนบทายประกาศนี้ 
  
 ประกาศ   ณ   วันที่   ๑๓  มกราคม    พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 
 
 
 
      (ผูชวยศาสตราจารยชัยวัฒน  บุณฑริก)    
               อธิการบดีมหาวทิยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบทายประกาศผลการพิจาณาอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยอาจารย 
จากประมาณงบเงินรายได  ประจําปงบประมาณ  2552  คร้ังท่ี  ๑ 

จํานวน 
 

ที่ ช่ือโครงการ ผูรับผิดชอบ งบประมาณที่เสนอ งบประมาณที่อนมัุติ 

1 การสรางโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอนใน
รายวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารไรสาย 

อ.บริบูรณ  ดีกา 15,000 
(ท) 

15,000 
 

2 การพัฒนาบทเรียนบนระบบเครือขายในรายวิชา
การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิก 

อ.กาญจนกมล  มณีนิล 15,000 
(ท) 

15,000 
 

3 ระบบสารสนเทศดานภูมิศาสตรสํานักงานองคการ
บริหารสวนทองถ่ินภายในจงัหวัดอุบลราชธานี 

ผศ.ธีระ   สาธุพันธ 50,000 50,000 

4 การพัฒนาระบบตรวจสอบและสืบคนขอมูลการใช
หองปฏิบัติการดวยเทคโนโลยี  RFID 

อ.ธีรดา  โชติพันธ 
อ.อชินี  พลสวัสดิ์ 

35,000 
(ท) 

25,000 

5 การพัฒนาคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาเทคโนโลยี
กอสรางเครือขายทองถ่ิน  (Local  Area  Network 
Technology) 

อ.ณัฐวัตร   คมเฉียบ 
อ.ไพศาล  พากเพียร 
อ.พัฒนา  ศรีชาลี 

20,000 
(ท) 

15,000 
 

6 การผลิตบทเรียนคอมพวิเตอรชวยสอนวิชา  
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

อ.ณัฐวัตร   คมเฉียบ 
อ.ไพศาล  พากเพียร 
อ.พัฒนา  ศรีชาลี 

30,000 
(ท) 

15,000 
 

7 การสรางบทเรียนคอมพวิเตอรชวยสอน  วิชา  
ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรูขอมูลขาวสาร 

อ.วัฒนะ  ชนะศรี 
อ.สุกัญญา  มิ่งมูล 
อ.อัจฉรา  เชยเชิงวิทย 
อ.อธิป      เกตุศิริ 

30,000 
(ท) 

15,000 
 

8 การพัฒนาคอมพิวเตอรชวยสอนวิชา  การจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

อ.จิราพร  โสภารัตน 15,000 
(ท) 

15,000 
 

9 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผาน
ระบบเครือขายอินเตอรเนต็  รายวิชาฐานขอมูล
เบื้องตน  รหัสวิชา  4122401  ระดับปริญญาตรี  
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี 

อ.ภานุพงศ  บญุรมย 25,000 
(บ) 

15,000 
 

 
 
 



 
ที่ ช่ือโครงการ ผูรับผิดชอบ งบประมาณที่

เสนอ 
งบประมาณที่อนมัุติ 

10 การพัฒนาเอกสารและสื่อประกอบการสอนวิชา  
องคการและการจัดการ  (Organization and 
Management) ระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุบลราชธานี 

อ.ชณิชา  พรหมลักษณ   
อ.ธัญชนก  ชาลี 
อ.ถิรพล  คําโนฤทธิ์ 

15,000 
(บ) 

15,000 
 

11 แนวทางการพฒันากลยุทธทางการตลาด  เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการจดัการเศรษฐกจิชุมชนเพื่อความยั่งยืน  
โดยเนนคานิยมตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพยีง  :  
กรณีศึกษากลุมเศรษฐกิจชุมชนกิ่งอําเภอสวางวีระ
วงศ  จังหวัดอบุลราชธานี 

อ.อุมารินทร  ราตรี 
อ.นาฎอนงค  นามบุดด ี

50,000 
(บ) 

30,000 

12 การพัฒนาเอกสารและสื่อประกอบการสอน  
วิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย 
(Human Resource Management)  ระดับปริญญาตรี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

อ.จิตติศักดิ์  ศรีสอน 
อ.ภราดา  บุญรมย 

15,000 
(บ) 

 

15,000 

13 การพัฒนาทักษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรของเด็กที่
มีความบกพรองทางดานสตปิญญาระดับเรียนได
ช้ันประถมศึกษาปที่  1  โดยใชหลักสูตรการสอน
รูปแบบ 3 R’s 

อ.รักษิณา  หยดยอย 
 

47,500 
(ค) 

30,000 

14 การศึกษาสภาพปญหาการจดัการเรียนการสอน
สําหรับเด็กที่มคีวามตองการพิเศษเรียนรวมระดับ
ประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาใน
จังหวดัอุบลราชธานี 

อ.ประภัสนันท  เพงกิจ 30,000 
(ค) 

25,000 

15 การจัดประสบการณโดยใชกระบวนการวางแผน
ปฏิบัติทบทวนเพื่อสงเสริมคุณลักษณะตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียงในเดก็ปฐมวัย 

อ.ธิดารัตน  จนัทะหนิ 48,500 
(ค) 

30,000 

16 การพัฒนาหลกัสูตรฝกอบรมการวิจยัเชิงปฏิบัติการ 
: การพัฒนานวัตกรรม 

ผศ.วิไลพร  โกศัลวิตร 45,000 
(ค) 

20,000 

 
 
 
 



ที่ ช่ือโครงการ ผูรับผิดชอบ งบประมาณที่
เสนอ 

งบประมาณที่อนมัุติ 

17 สารตานอนุมูลอิสระจากแสบง ผศ.จินตนา  ชัยสุโรจน 
อ.ดร.อรุณ  จนัทรคํา 

75,000 
(ว) 

30,000 

18 การศึกษาอัตราสวนผสมของแกลบขาวสําหรับเบา
หลอมทองเหลืองแบบดิน  กรณีศึกษาชุมชนบาน
ปะอาว  จังหวดัอุบลราชธานี 

ผศ.เสริฐ  เขียนนอก 
อ.วัชรินกร  เมฆลา 

50,000 
(ว) 

30,000 

19 การผลิตปุยน้ําหมักที่มีปริมาณออกซินเหมาะ
สําหรับเกษตรกรปลูกผักตามแนวธรรมชาติ 

อ.หทัยชนก  นันทพานิช 98,000 
(ว) 

30,000 

20 โปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับการสอนวชิา
คณิตศาสตร  2 

รศ.พีระพล  ศิริวงศ 30,000 
(ว) 

15,000 

21 การสรางบทเรียนออนไลน  วิชา  สถิติธุรกิจ  
สําหรับนักศึกษามหาวิทยาลยัราชภัฏอุบลราชธานี 

อ.ขัตติยา  น้ํายาทอง 25,000 
(ว) 

 

15,000 

22 การศึกษาการปนเปอนของเชื้อจุลินทรียในน้ําดื่มที่
ผานเครื่องกรองน้ําของมหาวิทยาลัยราชภฏั
อุบลราชธานี  เพื่อการการจดัการระบบน้ําดืม่ใหได
คุณภาพ 

อ.ยุภาพร  อํานาจ 
อ.ธีรวรรณ  บุญโทแสง 

26,500 
(ว) 

26,500 

23 การพัฒนาการวิเคราะหซีโอดีโดยวิธียอสวนในน้ํา
ทิ้งชนิดตาง ๆ 

อ.ธนัสนี  สมบูรณ 
อ.ยุภาพร  อํานาจ 
อ.ธีรวรรณ  บุญโทแสง 

51,000 
(ว) 

30,000 

24 การสรางนวัตกรรมจากทฤษฎีหลุมดําเพื่อการเรียน
การสอนวิชาฟสิกสแผนใหม 

รศ.ดนัย  วิโรจนอุไรเรือง 50,000 
(ว) 

15,000 

25 ความสัมพันธระหวางลกัษณะของวัยรุน  ความรู  
ทัศนคติ  กับพฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพของวัยรุน
ในจังหวดัอุบลราชธานี 

อ.ไพรวัลย  โคตรรตะ 
อ.สุมาพร  ทองปรุง 
อ.คมสันต  ธงชัย 

23,520 
(ว) 

23,520 

26 การพัฒนาระบบการเรียนการสอนบนเครือขายวิชา  
หลักการคณิตศาสตร 

อ.ทัศนัย  รังผ้ึง 45,000 
(ว) 

15,000 

27 การศึกษาการใชฟาทะลายโจรรูปแบบตาง ๆในการ
ปองกันโรคทองรวงในลูกสกุรดูดนม 

อ.สพ.ญ.สุรีรัตน  บุตรพรหม 

อ.ไกรเลิศ  กสิพันธ 
80,000 

(ก) 
30,000 

 
 
 



ที่ ช่ือโครงการ ผูรับผิดชอบ งบประมาณที่
เสนอ 

งบประมาณที่อนมัุติ 

28 การใชผักหนามเพิ่มความสมบูรณพันธในพอสุกร ผศ.ดร.สมพร  ดวนใหญ 

อ.วสันต  คําเพราะ 
88,160 

(ก) 
30,000 

29 การพัฒนาผลิตภัณฑน้ําพริกปลาราปลานิลเสริมถ่ัว
เหลือง 

อ.พรทวี  ธนสัมบัณ 50,000 
(ก) 

30,000 

30 การศึกษากรรมวิธีการผลิตเครื่องดื่มวานหอมผง อ.กิตติพร  สุพรรณผิว 59,000 
(ก) 

30,000 

31 การใชน้ํากากสาเหลาในการปรับปรุงคุณภาพทาง
โภชนะของฟางสําหรับปศุสัตว 

ผศ.ดร.สุนทรีพร  ดวนใหญ 
อ.จุฑามาศ  สิทธิวงศ 
อ.มะลิวรรณ  สังขะภูม ิ

92,500 
(ก) 

30,000 

32 การพัฒนาผลิตภัณฑเหด็นางฟา  (Pleurotus sajor-
caju(Fr.)Singers) ปรุงรสเสริมสมุนไพและคุณภาพ
ระหวางการเกบ็รักษา 

อ.นภมณี  มงคลประเสริฐ 58,000 
(ก) 

30,000 

33 การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสูการปฏิบัติ
ขององคการบริหารสวนตําบล : ศึกษากรณอีงคการ
บริหารสวนตําบลปะอาว  อําเภอเมือง  จังหวัด
อุบลราชธานี 

อ.ดร.วิชัย  ครองยุต ิ
รศ.อรชร  พรประเสริฐ 
อ.ประกาศิต  เศวตธรรม 

อ.วิชัย  ลุนสอน 

50,000 
(ม) 

25,000 

34 ตลาดการเมืองภาคประชาชนยุคประชาธิปไตยเต็ม
ใบ : วัฒนธรรมทางการเมืองแบบพหุชน 

อ.สุรพล  ซาเสน 100,000 
(ม) 

25,000 

35 การศึกษาภูมิปญญาทองถ่ิน  เร่ือง  สมุนไพร : 
กรณีศึกษานายสําลอง สุทธาวา  หมอยาพืน้บาน  
อําเภอวารินชําราบ  จังหวดัอบุลราชธานี 

อ.เพชรชรินทร  บุญสนอง 50,000 
(ม) 

15,000 

36 แนวทางในการพัฒนาชุมชนแออัดในเขตพืน้ที่
เทศบาลนครอุบลราชธานี  โดยการใหการอบรมใน
รูปแบบศึกษาสงเคราะห 

อ.วินัย  จําปาออน 39,000 
(ม) 

30,000 

37 การประยกุตใชหลักสัตตศิลากับการจัดกิจกรรม
การเรียนรูในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการเรยีนรู
ขอมูลขาวสาร  : กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุบลราชธานี 

อ.เกษมศิริ  วฒัโน 
อ.วัฒนะ  ชนะศรี 

25,000 
(ม) 

25,000 

 
 
 



ที่ ช่ือโครงการ ผูรับผิดชอบ งบประมาณที่
เสนอ 

งบประมาณที่อนมัุติ 

38 การศึกษาวาทศิลปของตัวละครในภาพยนตรอิง
ประวัติศาสตร เร่ือง  ตํานานสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช 

อ.จันทรทิพย  แกว
ประกอบ 

23,000 
(ม) 

23,000 

39 สนามทัศนและรูปแบบการใชพื้นที่ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

อ.วันเสด็จ  แกวดก 55,000 
(ม) 

15,000 

40 ส่ือกับการประชาสัมพันธในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี 

น.ส.หทัยกาญจน พลโกษฐ 

และคณะ 
49,000 

(ฝายประชาสัมพันธ) 
25,000 

รวมทั้งสิ้น   40  โครงการ  938,020 
ก =   คณะเกษตรศาสตร 
ค =   คณะครศุาสตร 
ว =   คณะวิทยาศาสตร 
ม =   คณะมนษุยศาสตร 
บ =   คณะบรหิารธุรกิจและการจัดการ 
ท =   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 



 
 

ประกาศ  มหาวิทยาลัยราชภฏัอุบลราชธาน ี
เร่ือง  ประกาศผลการพิจารณาอนุมัติเงนิอุดหนุนการวจัิย   
สําหรับอาจารย  ประจําปงบประมาณ  ๒๕๕๒  คร้ังท่ี  ๒ 

-------------------------- 
 ตามที่มหาวิทยาลัยฯประกาศรับขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนการ
วิจัยสําหรับอาจารย  ประจําปงบประมาณ  ๒๕๕๒  คร้ังที่  ๒  โดยกําหนดสงขอเสนอการวิจัยที่
สถาบันวิจัยและพัฒนา  ภายในวันที่  ๑๖  มีนาคม  ๒๕๕๒  ซ่ึงคณะกรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยฯได
ประชุมเพื่อพิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยไปเมื่อวันที่  ๒๓  มีนาคม  ๒๕๕๒  แลวนั้น 
 บัดนี้  คณะกรรมการวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ ไดพิจารณาขอเสนอโครงการวิจัยของอาจารย
เพื่ออนุมัติทุนสนับสนุนการวิจัยเสร็จเรียบรอยแลว  และเห็นควรสนับสนุนโครงการวิจัยของ
อาจารยประจําและอาจารยประจําตามสัญญา  จํานวน  ๓๔   โครงการ  รวมเปนเงินจํานวน  
๘๘๒,๔๐๐  บาท  (แปดแสนแปดหมื่นสองพันสี่รอยบาทถวน)   

 ลําดับที่    ช่ือโครงการวิจัย    ช่ืออาจารย   งบประมาณที่เสนอขอ  และจํานวนงบประมาณ
ที่ไดรับการอนุมัติ  ระบุในบัญชีเอกสารแนบทายประกาศนี้การนี้ อาจารยผูท่ีไดรับทุนสนับสนุน
การวิจัยใหติดตอทําสัญญารับทุนกับมหาวิทยาลัยไดท่ีสถาบันวิจัยและพัฒนา  ภายในวันท่ี  ๑  
พฤษภาคม  ๒๕๕๒ 
  
 ประกาศ   ณ   วันที่   ๑  เมษายน    พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 
 
 
 
      (ผูชวยศาสตราจารยชัยวัฒน  บุณฑริก)    
               อธิการบดีมหาวทิยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
 
 
 
 
 



 
เอกสารแนบทายประกาศผลการพิจาณาอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยอาจารย 

จากประมาณงบเงินรายได  ประจําปงบประมาณ  2552  คร้ังท่ี  2 
จํานวน  34  โครงการ  เปนเงิน  882,400  บาท 

 

ที่ ชื่อโครงการ ผูรับผิดชอบ 
งบประมาณที่

เสนอ 
งบประมาณที่

อนุมัติ 

1 พฤติกรรมการบริโภคแอลกอฮอลกับความรุนแรง
ในครอบครับที่มีแอลกอฮอลเปนปจจัยกระตุน  
กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี 

อ.รัชดา  อุยยนืยงค 
อ.อนัญญา  วรรณา 
อ.สุกัลยา  นันตา 

45,000 
(ก) 

25,000 

2 การพัฒนาตํารับอาหารไทยสตูรดัดแปลงสําหรับ
ผูปวยเบาหวาน 

อ.วิภา  มะลา 107,500 
(ก) 

40,000 

3 การพัฒนาบทเรียน  E-learning  รายวิชา  การวิเคราะหและ
ออกแบบระบบ  1  รหัสวิชา  4122502  ระดับปริญญาตรี  
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  คณะบริหารธุรกิจและการ
จัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

อ.พัฒนศักดิ์  ปทุมวัน 15,000 
(บ) 

15,000 

4 การใชแบบจําลองสวนประสมทางการตลาดเพื่อ
ตัดสินใจเลือกที่พักแรมในอาํเภอเมือง  จังหวัด
อุบลราชธานี  กรณีศึกษาประเพณีแหเทียนพรรษา  
จังหวดัอุบลราชธานี 

อ.ดลฤดี  จันทรแกว  
และคณะ 

35,000 
(บ) 

25,000 

5 การพัฒนาบทเรียน  E-learning  รายวิชา  คอมพิวเตอร

กราฟก   
อ.ปยนุช  วรบตุร 15,000 

(บ) 
15,000 

 
6 การสํารวจความตองการความชวยเหลือจากภาครัฐ

ของผูวางงานในเขตอําเภอเมอืงอุบลราชธานี 
อ.วลัยพร  สุขปลั่ง 
อ.ศุภกัญญา  เกษมสุข 

40,000 
(บ) 

25,000 

7 การพัฒนาบทเรียน  E-learning  รายวิชา  การจัดการ
การตลาด/บริหารการตลาด 

อ.รัตนภรณ  แซล้ี 15,000 
(บ) 

15,000 

8 การเปรียบเทยีบบทสูตรขวัญและพิธีสูตรขวัญใน
วัฒนธรรมขาว  อําเภอเมือง  จังหวดัอุบลราชธานี 

อ.มานิตย  โศกคอ 25,650 
(ม) 

25,000 

9 ความตองการในการใชภาษาอังกฤษในงาน
พยาบาล กรณศีึกษาพยาบาลที่ทํางานใน
โรงพยาบาลเอกชนในเขตจังหวัดอุบลราชธานี  
มุกดาหาร  ขอนแกน  หนองคาย 

อ.อมราลักษณ  คลธา 40,000 
(ม) 

25,000 



 

ที่ ชื่อโครงการ ผูรับผิดชอบ  
งบประมาณที่

เสนอ 
งบประมาณที่อนมัุติ 

10 ปญหาการใชภาษาไทยในการสื่อสารของ
หนวยงานองคการบริหารสวนตําบล(อบต.)ใน
จังหวดัอุบลราชธานี 

ผศ.สุนทร  วรหาร 130,000 
(ม) 

25,000 

11 ปจจัยที่มีอิทธพิลตอพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ
ของนักศึกษาที่ทํางานระหวางเรียนในระดบั
ปริญญาตรี  สังกัดสถาบันอุดม 
ศึกษาในเขตเทศบาลเมือง  จังหวดัอุบลราชธานี 

อ.คมสันต  ธงชัย 
อ.สุมาพร  ทองปรุง 

22,400 
(ว) 

22,400 

12 การคัดแยกแบคทีเรียจากรากกลวยไมที่ผลิตสาร
ควบคุมการเจริญ 

อ.ขจรพงศ  ดาศรี 
อ.ศุภาวีร  แสงจันทรจริเดช 

45,000 
(ว) 

30,000 

13 การวิเคราะหคณุภาพของน้ําดื่มจากตูหยอดเหรียญ
ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ผศ.พิมพพฒัน  สิมะวัฒนะ 50,000 
(ว) 

30,000 

14 ประเมินผลหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชา  สาธารณสุขชุมชน 

ผศ.นภาภรณ  สัน
พนวัฒน  และคณะ 

80,000 
(ว)  

25,000 

15 บรรยากาศองคการกับคุณภาพชีวิตการทํางานของ
บุคลากรมหาวทิยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

อ.ณัฐพงศ  เคลือศิริ 35,800 
(ว) 

25,000 

16 การจัดการเรยีนรูแบบเดก็วจิยัเพื่อแกไขอุปสรรค
ในการเรยีนของนักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี 

อ.นันทวัน  ทองพิทักษ 32,000 
(ว) 

20,000 

17 การพัฒนาบทเรียนการสอนผานเว็บ  วิชา  พีชคณิต
เชิงเสน  1 

อ.สมถวิล  ขันเขตต 15,000 
(ว) 

15,000 

18 การพัฒนาบทเรียน  E-learning วิชา  วัสดแุละ
กรรมวิธีการผลิต 

อ.คณาธิศ  เนยีมหอม 15,000 
(ท) 

15,000 

19 การศึกษาและพัฒนาเครื่องรดน้ําพริกแบบตั้งเวลา อ.พิมาย  แสวงผล 
อ.ประมาณ  สุทธิเวสนว-รากุล 

45,000 
(ท) 

30,000 

20 การพัฒนาบทเรียน  E-learning  วิชา  โครงสราง
ขอมูลและอัลกอริทึม 

อ.อรอุมา  อักโข 15,000 
(ท) 

15,000 

21 การพัฒนาบทเรียน  E-learning  ในรายวิชา  
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสคอมพิวเตอร 
 

อ.ปยภัทร  โกษาพันธุ 15,000 
(ท) 

15,000 



ท่ี ชื่อโครงการ ผูรับผดิชอบ 
งบประมาณที่

เสนอ 
งบประมาณที่อนมัุติ 

22 การพัฒนาหลกัสูตรการผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนดวยโปรแกรมไมโครซอฟตพาวเวอร
พอยต สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 3 

ผศ.จิรพงศ  โกศัลวิตร 43,000 
(ท) 

30,000 

23 การออกแบบและพัฒนาระบบบริหารงานสื่อของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  และการ
ประยุกตใชอารเอสเอส 

อ.สุริยะ  มูลสิน 
อ.นันทยุทธ  ละมายจีน 

น.ส.ณัฏฐณิชา  สุภาพ 

55,000 
(ท) 

30,000 

24 การพัฒนารูปแบบการใชวีดโีอ  ออน-ดีมานด  เพื่อ
การรับชมรายการตามประสงคืและรองรับ
การศึกษาทางไกลผานเว็บไซด 

อ.ชัชวาล  ขันติคเชนชาติ 
อ.นันทยุทธ  ละมายจีน 

อ.สุริยะ  มูลสิน 

50,000 
(ท) 

30,000 

25 สตรีมมิ่งมีเดียในกรณีศึกาษของโทรทัศนวงจรปด
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

อ.นันทยุทธ  ละมายจีน 

อ.สุริยะ  มูลสิน 
น.ส.ณัฏฐณิชา  สุภาพ 

60,000 
(ท) 

30,000 

26 การบูรณาการขอมูลเชิงความหมายจากแหลง
สารสนเทศที่หลากหลายดวยออนโทโลยี  กรณีศึกษา
ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน ี

ผศ.กชกร  บรรลือ 50,000 
(ท) 

30,000 

27 การพัฒนาเมตาฮิวริสติกสําหรับปญหาการวาง
แผนการผลิตแบบหลายลําดบัขั้น 

อ.คลอเคลีย  วจนะวิชากร 35,000 
(ท) 

30,000 

28 การพัฒนาบทเรียน  E-learning  วิชา  การ
ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

อ.ออมจิต  กุตกิารณ 
อ.อธิป  เกตุศิริ 
อ.อัจฉรา  เชยเชิงวิทย 

20,000 
(ท) 

15,000 

29 การพัฒนาบทเรียน  E-learning  วิชาโครงสรางและ
สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร 

อ.อธิป  เกตุศิริ 
อ.อัจฉรา  เชยเชิงวิทย 

15,000 
(ท) 

15,000 

30 การพัฒนาบทเรียน  E-learning  วิชา  ระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการ 

อ.อัจฉรา  เชยเชิงวิทย 
อ.อธิป  เกตุศิริ 

15,000 
(ท) 

15,000 

31 การพัฒนาบทเรียน  E-learning  วิชา  เทคโนโลยี
การเขียนโปรแกรม 

อ.ชัยรัตน  ธรนี 
อ.เอกราช  ธรรมษา 

19,000 
(ท) 

15,000 

32 การพัฒนาบทเรียน  E-learning  วิชา  หลักการ
เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 

อ.เอกราช  ธรรมษา 
อ.ชัยรัตน  ธรนี 

19,000 
(ท) 

15,000 

33 การพัฒนาสายพานลําเลียงสําหรับอุตสาหกรรม
ขนาดเล็กดวยเครื่องโปรแกรมควบคุม 

อ.อชินี  พลสวัสดิ์ 

อ.ธีรดา  โชติพันธ 
45,000 

(ท) 
30,000 



ท่ี ชื่อโครงการ ผูรับผดิชอบ 
งบประมาณที่

เสนอ 
งบประมาณที่อนมัุติ 

34 การพัฒนาผลิตภัณฑเซรามิกเพื่อการผลิตเปนสินคา
โอทอปของจังหวัดอุบลราชธานี 

ผศ.ชูศักดิ์  สุจริตจันทร  

และคณะ 
186,600 

(ท) 
120,000 

รวมท้ังสิ้น  จํานวน  34  โครงการ   882,400.- 
 

ก =   คณะเกษตรศาสตร 
ค =   คณะครศุาสตร 
ว =   คณะวิทยาศาสตร 
ม =   คณะมนษุยศาสตร 
บ =   คณะบรหิารธุรกิจและการจัดการ 
ท =   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 



 
 

ประกาศ  มหาวิทยาลัยราชภฏัอุบลราชธาน ี
เร่ือง  ผลการพิจารณาอนุมัติเงินอุดหนุนการวิจัย  สําหรับอาจารย   

จากงบประมาณแผนดิน   ประจําปงบประมาณ   ๒๕๕๒  (ตามมติคณะรัฐมนตรี) 
-------------------------- 

 ตามที่  สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)ไดพิจารณาอานขอเสนอการวิจัยที่
มหาวิทยาลัยฯไดสงเพื่อเสนองบประมาณสนับสนุนการวิจัยประจําปงบประมาณ  ๒๕๕๒ (ตาม
มติคณะรัฐมนตรี) มหาวิทยาลัยไดรับผลการพิจารณาเปนที่เรียบรอยแลว  และไดอนุมัติงบประมาณ
เพื่อสนับสนุนการวิจัย  จากงบประมาณแผนดิน  ประจําปงบประมาณ  ๒๕๕๒     จํานวน  
๘,๓๖๐,๐๐๐  บาท  (แปดลานสามแสนหกหมื่นบาทถวน)     
 บัดนี้  คณะกรรมการวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ ไดพิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยจาก
งบประมาณแผนดินเสร็จเรียบรอยแลว  และเห็นควรสนับสนุนโครงการวิจัย จํานวน  ๑๑  โครงการ  
รวมเปนเงินจํานวน  ๘,๓๖๐,๐๐๐  บาท  (แปดลานสามแสนหกหมื่นบาทถวน)     

 ลําดับที่    ช่ือโครงการวิจัย    ช่ืออาจารยผูเสนอขอ   และจํานวนงบประมาณที่ไดรับการ
อนุมัติ  ระบุในบัญชีเอกสารแนบทายประกาศนี้  ทั้งนี้ใหผูไดรับการอนุมัติทุนสนับสนุนการวิจัย  
ติดตอทําสัญญารับทุนกับมหาวิทยาลัยฯไดท่ีสถาบันวิจัยและพัฒนา  ภายในวันท่ี  ๑  มีนาคม  
๒๕๕๒     
  
 ประกาศ   ณ   วันที่   ๑  กุมภาพันธ    พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 
 
 
 
      (ผูชวยศาสตราจารยเกษม  บญุรมย)    
            อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน ี
 
 
 
 



ผลการพิจารณาอนุมัติจัดสรรทุนสนับสนนุการวิจัยสําหรับอาจารย  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน ี
จากงบประมาณแผนดิน  ประจําปงบประมาณ  ๒๕๕๒  (ตามมตคิณะรัฐมนตรี) 

จํานวน  ๑๑  โครงการ  เปนเงินจํานวน  ๘,๓๖๐,๐๐๐  บาท 
ลักษณะขอเสนอ

งานวิจัย 
ลําดับ
ที่ 

ชื่อขอเสนองานวิจัย ชื่อผูเสนอขอ 
ใหม ตอเนื่อง 

ระยะเวลาในการ
ทําวิจัย 

(ป) 

งบประมาณที่ไดรับ
จัดสรร 

(บาท) 

1 แผนการวจิัยและพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยว
ระหวางประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบาน (3  
โครงการยอย) 

ผศ.ธานี  นงนชุ   
 

3 
(ปที่ 3) 

2,886,800 

 การวิจยัและพฒันาศักยภาพการทองเที่ยว
ระหวางประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบาน : 
เสนทางการทองเที่ยวอุบลราชธานี –วิงห – 
ฮานอย 

   
 

 (885,300) 

 การวิจยัและพฒันาศักยภาพการทองเที่ยว
ระหวางประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบาน : 
เสนทางการทองเที่ยวอุบลราชธานี – สะหวันนะ
เขต –ดานัง 

   
 

 (975,200) 

 การวิจยัและพฒันาศักยภาพการทองเที่ยว
ระหวางประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบาน : 
เสนทางการทองเที่ยวอุบลราชธานี – พนมเปญ 
– โฮจิมินห 

    (1,026,300 ) 



 
ลักษณะขอเสนอ

งานวิจัย 
ลําดับ
ที่ 

ชื่อขอเสนองานวิจัย ชื่อผูเสนอขอ 
ใหม ตอเนื่อง 

ระยะเวลาในการ
ทําวิจัย 

(ป) 

งบประมาณที่ไดรับ
จัดสรร 

(บาท) 

2 กลยุทธในการเพิ่มประสิทธิภาพการเรยีนการ
สอนแบบหองเรียนเสมือนของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏ 

ดร. นลินี ทองประเสริฐ  
 

 1 260,000 

3 การปรับปรุงคุณภาพน้ําทิ้งจากโรงรีดยางของ
เกษตรกร เพื่อการเกษตรอยางยั่งยืน 
 

นายบวร  ไชยษา   
 

 1 635,200 

4 การผลิตสียอมธรรมชาติแบบผงเพื่อพัฒนาการ
ยอมสีทับและสีผสมสําหรับอุตสาหกรรมผาฝาย
และผาไหม 
 

ดร.สุดาพร  ตังควนิช                 
 

 1 806,800 

5 การวิจยัเพื่อพฒันาและถายทอดกระบวนการ
ผลิตผลิตภัณฑเครื่องสําอางจากมะขามปอม 
 

นายปรีชา  มูลสิน       
(2) 

2 490,300 

6 การทําเกษตรอินทรียบนดาดฟาหรือพื้น
คอนกรีตสําหรับวิถีชีวิตคนเมือง 
 

ดร. สุจิตรา  สืบนุการณ     1 580,000 

 
 



 
ลักษณะขอเสนอ

งานวิจัย 
ลําดับ
ที่ 

ชื่อขอเสนองานวิจัย ชื่อผูเสนอขอ 
ใหม ตอเนื่อง 

ระยะเวลาในการ
ทําวิจัย 

(ป) 

งบประมาณที่ไดรับ
จัดสรร 

(บาท) 

7 ศักยภาพของการใชและผลิต Bacillus sp. และ 
Saccharomyces sp. ที่คัดเลือกจากระบบทางเดิน
อาหารปลานิลเปนโพรไบโอติก 

อ.เกศินี  จนัทรโสภณ   
(2) 

2 571,900 

8 การติดตามเฝาระวังคุณภาพน้ําประปาหมูบาน
ในเขตอําเภอเมืองจังหวดั อุบลราชธานี 

ผศ.กัญญา  เกิดศิริ  
 

 1 615,900 

9 การศึกษาระดบัการปนเปอนของสารพิษจาก
ภาคอุตสาหกรรม   เกษตรกรรม  และชุมชนใน
น้ําและตะกอนดินของแมน้าํชีและแมน้ํามลู 

อ.อมรรัตน  วงษกลม  
 

  671,700 

10 ความหลากหลายทางชีวภาพและการเพาะเลี้ยง
ของสาหรายที่ผลิตน้ํามันสูง  เพื่อเปนแหลง
พลังงานทดแทน   

อ.ปริญญา  มูลสิน   
(2) 

2 641,400 

11 การขยายพนัธุและการศึกษาศักยภาพของ
ไสเดือนดนิสายพันธุตาง ๆ 

อ.กิตติ  วิรุณพนัธ   1 200,000 

รวมทั้งสิ้น  11  โครงการ 8,360,000 
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