
ผลการอนุมัตงิบประมาณสนบัสนุนขอเสนอโครงการวิจัยของอาจารย  ประจําปงบประมาณ  2553 

โครงการวิจัยของอาจารยมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   จํานวน  6  โครงการ จํานวน  115,000  บาท 
 

ที่ ชื่อโครงการ ชื่อ/คณะผูวิจัย 
สังกัด งบประมาณที่

อนุมัต ิ
หมายเหตุ 

1 ทัศนคติของนกัศึกษาที่มีตอการจัดการเรยีนการสอนตามวิถีพุทธ

ในรายวิชา  ปรัชญาและตรรกวิทยาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุบลราชธานี 

ดร.สุชาติ  สนิทสนม มนุษยศาสตรฯ 25,000  

2 การศึกษาดนตรีที่ใชประกอบการดําเนนิเรือ่งของหนังประโมทัย

ในพื้นทีจ่ังหวดัอุบลราชธานีและจังหวัดอํานาจเจริญ 

อ.ดิฐพงษ  อุเทศ มนุษยศาสตรฯ 25,000  

3 กวีนพินธรางวลัพานแวนฟา : กลศิลปในการนําเสนอวรรณกรรม

การเมือง 

อ.นิศานาจ  โสภาพล มนุษยศาสตรฯ 25,000  

4 การศึกษาวิเคราะหรูปแบบการแสดงหมอลําซิ่งอีสานยุคใหม อ.วรรณิกา  นาโสก มนุษยศาสตรฯ 20,000  
5 การขับเคลื่อนทางการเมืองภาคประชนบนพื้นฐานความเปน

พลเมือง  กรณศีึกษาชุมชนทางการเมืองตามวิถีพุทธ 

อ.สุรพล  ซาเสน มนุษยศาสตรฯ 20,00  

6 การศึกษาวรรณกรรมคําสอนที่ไดรับอิทธิพลจากรามเกยีรติ์ ผศ.สริยกานต  ยี่เก็งเอีย่ม 
อ.อาทิตย  ดรุนัยธร 
รศ.จักรกฤษณ  ดวงพัตรา 

มนุษยศาสตรฯ 20,000  

 



ผลการอนุมัตงิบประมาณสนบัสนุนขอเสนอโครงการวิจัย ประจําปงบประมาณ  2553   
โครงการวิจัยสถาบัน  มหาวิทยาลัยราชภฏัอุบลราชธานี 
จํานวน  5  โครงการ  เปนเงนิจํานวน  215,000  บาท 

ที่ ชื่อโครงการ ชื่อ/คณะผูวิจัย 
งบประมาณที่

เสนอขอ 
งบประมาณที่

อนุมัต ิ
หมายเหตุ 

1 การประเมินประสิทธิภาพของการสอนที่เนนผูเรียน

เปนสําคัญ 

นายรังสรรค  วงคสุข 50,000 50,000  

2 การติดตามสถานภาพการมีงานทําของบัณฑิตที่

สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัย

ราชภัฏอุบลราชธานี  ประจําปการศึกษา  2550-2551 

ผศ.ดร.เสนอ   ภิรมจิตรผอง 
ผศ.จําลอง  วงษประเสริฐ 
อ.นิรมิต  ชาวระนอง 
นางฬิฏา  สมบูรณ 
น.ส.เยาวลักษณ  จันทาทพิย 

100,000 80,000  

3 การศึกษาความพึงพอใจของหัวหนาหนวยงานที่มีตอ

การปฏิบัติงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  

จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ประจําป

การศึกษา  2550-2551 

ผศ.ดร.เสนอ   ภิรมจิตรผอง 
ผศ.จําลอง  วงษประเสริฐ 
อ.นิรมิต  ชาวระนอง 
นางฬิฏา  สมบูรณ 
น.ส.เยาวลักษณ  จันทาทพิย 

80,000 50,000  

 
 
 
 
 

 



ที่ ชื่อโครงการ ชื่อ/คณะผูวิจัย 
งบประมาณที่

เสนอขอ 
งบประมาณ

ที่อนุมัต ิ
หมายเหตุ 

4 โครงการวิเคราะหนกัศึกษาใหมในระดับปริญญาตรี  

ปการศึกษา  2553  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
รศ.ประยงค  ฐติิธนานนท 
น.ส.พรรณี  ชารีแกว 
นายกําจอน  สืบสนิท 
น.ส.สุรณี  โสวรรณ ี
นายธนชาติ  บญุเต็ม 

50,000 25,000  

5 โครงการวิเคราะหตนทุนตอหนวยผลิต  มหาวิทยาลัย

ราชภัฏอุบลราชธานี 
รศ.ประยงค  ฐติิธนานนท 
น.ส.พรรณี  ชารีแกว 
นายกําจอน  สืบสนิท 

50,000 10,000  

 



ผลการอนุมัตงิบประมาณสนบัสนุนขอเสนอโครงการวิจัยของอาจารย  ประจําปงบประมาณ  2553 
โครงการวิจัยของอาจารย  คณะบริหารธรุกิจและการจดัการ 

จํานวน  21  โครงการ  เปนเงินจํานวน  455,000  บาท 

ที่ ชื่อโครงการ ชื่อ/คณะผูวิจัย 
งบประมาณที่

อนุมัต ิ
หมายเหตุ 

1 การมีสวนรวมตอการใหบริการวิชาการแกสังคมของคณาจารยใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

อ.โชฒกามาศ  พลศรี 
อ.วิกานดา  เกษตรเอี่ยม 

25,000 สรางศักยภาพและความสามารถของทรัพยากร

บุคคลในวิทยาการตาง ๆ 

2 บทเรียนออนไลน  วิชา  การจัดการธุรกิจขนาดยอม  รหสัวิชา  

3561102 
อ.โชฒกามาศ  พลศรี 
อ.วิกานดา  เกษตรเอี่ยม 
อ.จิรายุ  รัตนบวร 

15,000 ปฏิรูปการศึกษากระบวนการเรียนการสอน(พัฒนา

ระบบการเรียนรูดวยตนเอง) 

3 การประยุกตใชระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษยในการจัดการและ

ประเมินผลการปฏิบัติงานฝกประสบการณวิชาชีพของนักศึกษา  

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน ี

อ.วิกานดา  เกษตรเอี่ยม 30,000 พัฒนาองคความรูใหมทางวทิยาศาสตร

(สารสนเทศ) 

4 การพัฒนาการเรียนการสอนดวย  E-learning  รายวิชา  การบริหาร

คาจางและเงนิเดือน 

อ.วันวิสา  มากด ี 15,000 ปฏิรูปการศึกษากระบวนการเรียน 
การสอน(พัฒนาระบบการเรียนรูดวยตนเอง) 

5 ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากบอนคาสิโนตามแนวชายแดน  : 

กรณีศึกษาบอนคาสิโนบานดานพัฒนา  ต.ดาน  อ.กาบเชงิ  จ.

สุรินทร 

อ.วิรินดา  สุทธิพรหม 25,000 สงเสริมความเขมแข็งและการเสริมสรางภูมิคุมกัน

ของทองถิ่นและสังคม 

6 การศึกษาภูมิปญญาทางวัฒนธรรม  เพื่อใหเปนหลักประกันรายไดและ

ความมั่นคงในครัวเรอืน ศึกษากรณี  การทําฆอง  บานสะพือ  ต.สะพือ  

อ.พิบูลมังสาหาร  จ.อุบลราชธาน ี

อ.จิรายุ  รัตนบวร 
อ.ยุทธศักดิ์  พบลาภ 
อ.ณัทวรรษ  คาํตา 
อ.ธัญชนก  ชาลี 

25,000 พัฒนาองคความรูและตอยอด 
ภูมิปญญาทองถิ่น 

 



ที่ ชื่อโครงการ ชื่อ/คณะผูวิจัย 
งบประมาณ

ที่อนุมัต ิ
หมายเหตุ 

7 การพัฒนาบทเรียน  E-learning รายวิชา  การวิเคราะหงบการเงิน อ.รัชนิกร  วรรณสถิตย 15,000 ปฏิรูปการศึกษากระบวนการเรียน 
การสอน(พัฒนาระบบการเรียนรูดวยตนเอง) 

8 รูปแบบการวิเคราะหความตองการและพฒันาขีดความสามารถ

ดานการวิจัยของคณาจารยในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
อ.มาลินี  ศรีไมตรี 25,000 สรางศักยภาพและความสามารถของทรัพยากรบุคคล

ในวิทยาการตาง ๆ 

9 การเชื่อมโยงบทบาทครอบครัว  สถาบันศาสนาและ

สถาบันการศึกษา  เพื่อพฒันาชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียง  หมูบานพุทธนิคม  ต.ไรนอย  อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี 

อ.มัลลิกา  ชื่นมณ ี
อ.วลัยพร  สุขปลั่ง 
อ.ฐิติพร  อุนใจ 

25,000 พัฒนาองคความรูและตอยอด 
ภูมิปญญาทองถิ่น 

10 ปจจัยที่มีผลตอความตองการมีสวนรวมของประชาชนในการ

พัฒนาระเบยีบของชุมชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี  

จังหวดัอุบลราชธานี 

อ.ยุทธศักดิ์  พบลาภ 
อ.ณัทวรรษ  คาํตา 
อ.อดุลยเดช  ตนัแกว 

25,000 สงเสริมความเขมแข็งและการเสริมสรางภูมิคุมกันของ

ทองถิ่น 
และสังคม 

11 ปจจัยดานคุณภาพชีวติในการทํางานและความผูกพันองคกรที่มี

ผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราช

ภัฏอุบลราชธานี 

อ.อัญญาณี  อดทน 
อ.สิริภาพรรณ  ลี้ภัยเจริญ 
อ.อมรรัตน  ธีโรภาส 

25,000 สรางศักยภาพและความสามารถของทรัพยากรบุคคล

ในวิทยาการตาง ๆ 

12 การพัฒนาบทเรียน  E-learning  วิชา  การจดัการเชิงกลยทุธ  

(Strategies  Management) 

อ.ถิรพล  คําโนฤทธิ์ 

อ.อนันต  สุนทราเมธากุล 

อ.อดุลยเดช  ตันแกว 

15,000 ปฏิรูปการศึกษากระบวนการเรียนการสอน(พัฒนา

ระบบการเรียนรูดวยตนเอง) 

13 การพัฒนาบทเรียน  E-learning  วิชา  หลักการตลาด 

(Principles  of  Marketing) 

อ.บุษยมาศ  สําเร็จรัมย 15,000 ปฏิรูปการศึกษากระบวนการเรียนการสอน(พัฒนาระบบการ

เรียนรูดวยตนเอง) 

 
 
 
 



 
 

ที่ ชื่อโครงการ ชื่อ/คณะผูวิจัย 
งบประมาณ

ที่อนุมัต ิ
หมายเหตุ 

14 การพัฒนาบรรจุภัณฑและกลยุทธการตลาดผลิตภัณฑขนมของ

กลุมวิสาหกจิชุมชนบานสําลาก  ต.หนองบอ  อ.เมือง  จ.

อุบลราชธานี 

อ.มาลินี  ศรีไมตรี 

อ.ศิริลักษ  วิลา 

อ.สุจิตรา  โพธิ์อุดม 

25,000 ปฏิรูปการศึกษากระบวนการเรียนการสอน(พัฒนา

ระบบการเรียนรูดวยตนเอง) 

15 การพัฒนาบทเรียน  E-learning  วิชา  3601301  การจัดการงาน

เลขานุการและธุรการดวยคอมพิวเตอร 

(Computer Application in Secretarial Management) 

อ.สงศรี  ลี้หิรัญญพงศ 15,000 ปฏิรูปการศึกษากระบวนการเรียนการสอน(พัฒนา

ระบบการเรียนรูดวยตนเอง) 

16 การพัฒนาบทเรียน  E-learning  วิชา  ระบบการสื่อสารขอมูลและ

เครือขายคอมพิวเตอร  รหัสวิชา  3604403 

อ.เกรียงศักดิ์  รักภักด ี 15,000 ปฏิรูปการศึกษากระบวนการเรียนการสอน(พัฒนา

ระบบการเรียนรูดวยตนเอง) 

17 การพัฒนาบทเรียน E-learning  วิชา  การบญัชีภาษีอากร อ.จันทิมา  กาลวิบูลย 15,000 ปฏิรูปการศึกษากระบวนการเรียนการสอน(พัฒนาระบบ

การเรียนรูดวยตนเอง) 

18 การศึกษาภูมิปญญาทองถิ่นในงานศิลปวัฒนธรรมการทําเทียนพรรษา

อยางยั่งยืนดวยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในจงัหวัดอุบลราชธานี  :  

กรณีศึกษาชุมชนวัดศรีประดู  วัดพระธาตุหนองบัว  และวัดทุงศรีเมือง 

อ.อดุลยเดช  ตนัแกว 

อ.ยุทธศักดิ์  พบลาภ 

อ.ณัทวรรษ  คาํตา 

25,000 สงเสริมความเขมแข็งและการสรางภูมิคุมกันของ

ทองถิ่นและสังคม 

19 การศึกษาความเปนไปไดในการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจจาก

แหลงทองเที่ยว  กรณีศึกษา  รานจําหนายผลิตภัณฑของวสิาหกิจ

ชุมชน  ในเขตอําเภอเมือง  จงัหวัดอุบลราชธานี 

อ.ณัทวรรษ  คาํตา 

อ.ยุทธศักดิ์  พบลาภ 

25,000 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกจิจากการ

ทองเที่ยว 

20 การประยกุตใชทฤษฎีการแพรกระจายนวตักรรมธุรกิจ

อิเล็กทรอนิกสระดับที่  2  เพือ่พัฒนาตลาดบนอินเตอรเนต็  :  

กรณีศึกษา  ผลิตภัณฑชุมชนเขตอําเภอเมอืง จังหวดัอุบลราชธานี 

ผศ.ดร.อัยรดา  พรเจริญ 25,000 พัฒนาองคความรูใหมทางวทิยาศาสตร

(สารสนเทศ) 



 
 

ที่ ชื่อโครงการ ชื่อ/คณะผูวิจัย 
งบประมาณ

ที่อนุมัต ิ
หมายเหตุ 

21 การเพิ่มขีดความสามารถดานการผลิตและการตลาดพริกปลอดภัย

บานดงยาง  ตาํบลกอเอ  อําเภอเขื่องใน  จงัหวัดอุบลราชธานี 

อ.มาลินี  ศรีไมตรี 30,000 ABC-PUS (สกว.)รวมกับ มหาวิทยาลัยฯ

สนับสนุนจากเงินรายได 2553 
 

 



ผลการพิจารณาอนุมัติจัดสรรทุนสนับสนนุการวิจัยสําหรับอาจารย  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน ี
จากงบประมาณแผนดิน  ประจําปงบประมาณ  2553  (ตามมติคณะรัฐมนตรี) 

จํานวน 11  โครงการ  เปนเงนิจํานวน  5,852,000  บาท 

ลําดับ

ที่ 
ชื่อขอเสนองานวิจัย ชื่อหัวหนาโครงการ ผูรวมวิจัย 

งบประมาณที่

ไดรับการอนุมัติ 

*งบประมาณ  

5% 

(Jour, 

Symposium) 

**งบประมาณ 

10% 

(สมทบ

มหาวิทยาลัยฯ) 

1 การประเมินโครงการกําจัดขยะมูลฝอยแบบ

ครบวงจร: กรณีศึกษาบริเวณบอขยะฝงกลบ

บานดอนผอุง อําเภอวารินชําราบ จังหวดั

อุบลราชธานี 

ผศ.กัญญา  เกิดศิริ นายเฉลียว  เพชรทอง 

มรภ.กาญจนบรุี 

1,110,279 55,514 111,028 

2 การปรับปรุงการรวมตะกอนสําหรับระบบการ

ผลิตน้ําประปาองคการบริหารสวนตําบลสําโรง 

อําเภอสําโรง จังหวดัอุบลราชธานี 

อาจารยยภุาพร  อํานาจ อ.ธีรวรรณ  บุญโทแสง 

 อ.วชิรา   สันพนวัฒน   

626,338 31,317 62,634 

3 ศักยภาพของการใชและผลิต Bacillus sp. และ 

Saccharomyces sp. ที่คัดเลือกจากระบบ
ทางเดินอาหารปลานิลเปนโพรไบโอติก 

วาที่รอยตรี (หญิง)เกศณิ ี จันทร

โสภณ 

อ.ปริญญา  มูลสิน 

 อ.สัมฤทธิ์  ประวิทยธนา 

438,722 21,936 43,872 

4 การศึกษาความหลากหลายและสภาพแวดลอม

ที่เหมาะสมของบัวเมืองอุบลราชธานี 

อาจารย  ดร.บวร  ไชยษา อ.วัฒนาชัย  มาลัย 

อ.ยุภาพร   อํานาจ 

อ.ธนัสนี  สมบูรณ 

566,678 28,334 56,668 

 
 



ลําดับ

ที่ 
ชื่อขอเสนองานวิจัย ชื่อผูเสนอขอ ผูรวมวิจัย 

งบประมาณที่

ไดรับการอนุมัติ 

*กันงบ  5% 

(Jour, 

Symposium) 

**กันงบ  10% 

(สมทบ

มหาวิทยาลัยฯ) 

5 ระดับการปนเปอนของสารพิษตกคางในน้ํา น้ํา

ใตดินและดนิบริเวณบอฝงกลบขยะ 

อาจารยบุญมี  นากร อาจารยอมรรัตน  วงษกลม 

อาจารย ดร.อนุชา  เพียรชนะ 

อ.ปริญญา  มูลสิน 

707,307 35,365 70,730 

6 การวิจยัเพื่อพฒันาและถายทอดกระบวนการ

ผลิตผลิตภัณฑเครื่องสําอางจากกระทอน 

อ.อมรรัตน  วงษกลม 

 

อาจารยปรีชา  มูลสิน 

อ.เกศินี  จนัทรโสภณ 

อ.ปริญญา  มูลสิน 

313,374 15,668 31,336 

7 ความหลากหลายทางชีวภาพและการเพาะเลี้ยง

ของสาหรายที่ผลิตน้ํามันสูงเพื่อเปนแหลง

พลังงานทดแทน  

อาจารยปริญญา  มูลสิน อ.อมรรัตน  วงษกลม 

อ.เกศินี   จันทรโสภรณ 

ผศ.ประกิต  สมัครคตา 

อ.ปรีชา  มูลสิน 

435,589 21,779 43,558 

8 การวิจยัและพฒันาคุณภาพปุยอินทรียสําหรับ

การเกษตรกรรมแบบยั่งยนื 

ผูชวยศาสตราจารยสุนทร  วรหาร ดร.สุดาพร  ตังควนิช 

นางพิริยาภรณ  แกวศรี 

น.ส.นุจรี  สุภาษร 

782,492 39,125 78,250 

9 พัฒนาสารกําจดัศัตรูจากสมนุไพรทองถิ่นเพื่อ

การผลิตพืชแบบอินทรีย 

อาจารย  ดร.สังวาล  สมบูรณ ผศ.ดร.พีรยศ   แข็งขัน 

มมส. 

191,158 9,558 19,116 

 
 
 
 
 



ลําดับ

ที่ 
ชื่อขอเสนองานวิจัย ชื่อผูเสนอขอ ผูรวมวิจัย 

งบประมาณที่

ไดรับการอนุมัติ 

*กันงบ  5% 

(Jour, 

Symposium) 

**กันงบ  10% 

(สมทบ

มหาวิทยาลัยฯ) 

10 การใชปุยหมักอินทรียชีวภาพอัดเม็ดตอการ

เจริญเติบโตและผลผลิตขาวในพื้นทีจ่ังหวดั

อุบลราชธานี  

อาจารยโดม  หาญพิชิตวิทยา ดร.พัชรีสาร  ฐิติธนานนท 

ผศ.สพ.ญ. สุรีรัตน  บุตรพรหม 

อ.กิตติ  วิรุณพนัธ 

264,111 13,206 26,412 

11 ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความเหลื่อมล้ําของ

การกระจายรายไดของครัวเรือนในจังหวดั 

อุบลราชธานี พ.ศ. 2552 

ผศ.ดร.เผาไทย  วงศเหลา ผศ.จําลอง  วงษประเสริฐ 

อ.นันทวนั  ทองพิทักษ 

415,952 20,798 41,596 

รวมทั้งสิ้น  11  โครงการ 5,852,000 292,600 585,200 

หมายเหต ุ  *งบที่ผูวิจัยตองกันไวในวงเงนิที่ใชเพื่อการ Conference, Symposium, Proceedings, Seminar,  และการเขียนบทความทางวิชาการเพื่อตีพมิพใน Journal 

**งบจัดตามระเบียบสภามหาวิทยาลัยฯ พ.ศ.2548   ขอ 11.8



ผลการกลั่นกรองขอเสนอโครงการวิจัยของอาจารย  ประจําปงบประมาณ  2553   
โครงการวิจัยของอาจารยเกษตรศาสตร   จํานวน  5  โครงการ  จํานวน  150,000  บาท 

ที่ ชื่อโครงการ ชื่อ/คณะผูวิจัย 
สังกัด งบประมาณที่

อนุมัต ิ
หมายเหตุ 

1 การพัฒนาผลิตภัณฑชาหมกัจากใบหมอน 
 

อ.สุนิดา  เมืองโคตร เกษตรศาสตร 30,000 -การออกแบบสามารถบรรลุเปาหมายได  
- เปนการพัฒนาผลิตภัณฑใหมที่มีคุณคา 
 

2 การใชประโยชนดานอาหารจากปาชุมชนและแนว

ทางการปลูกปาชุมชนอยางมสีวนรวม  :  กรณีศึกษา 

หมูที่  8 บานดงยาง  ตําบลกอเอ  อําเภอเขือ่งใน  

จังหวดัอุบลราชธานี 

อ.รัชดา  อุยยนืยงค เกษตรศาสตร 30,000 สกว. รวมกับมหาวิทยาลัยฯสนับสนุนจากเงินรายได 

2553  (ABC-PUS 2552) 
 

3 การใชสารสกัดจากแมงลักคารวมกับไคโตซาน  

เพื่อลดการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในพรกิ 

อ.ดร.สังวาล  สมบูรณ เกษตรศาสตร 30,000 สกว.  รวมกับมหาวิทยาลัยฯสนับสนุนจากเงินรายได  

2553 (ABC-PUS 2552) 

4 การพัฒนาผลิตภัณฑลูกชิ้นหมูเสริมงาดํา อ.นภมณี  มงคลประเสริฐ 

อ.วรรณา  ขันแกว 

เกษตรศาสตร 30,000  

5 ผลของอุณหภมูิและระยะเวลาตอคุณภาพของ

ผลิตภัณฑแผนปรุงรสเสริมสมุนไพร 

อ.อนุธิดา  ผายพันธ เกษตรศาสตร 30,000  

 
 
 



ผลการอนุมัตงิบประมาณสนบัสนุนขอเสนอโครงการวิจัยของอาจารย  ประจําปงบประมาณ  2553   
โครงการวิจัยของอาจารย  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
จํานวน  36   โครงการ  เปนเงินจํานวน  761,000  บาท 

ที่ ชื่อโครงการ ชื่อ/คณะผูวิจัย 
งบประมาณที่

อนุมัต ิ
หมายเหตุ 

1 ระบบการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเพื่อการวิจยัในชัน้เรียน  ราย

วิชาดิสครีตและโครงสราง  สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร  คณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

อ.อัญชลี  ศรีสุราช 
อ.ฐิติมา  ศุภวฒัน 

15,000 งานวิจยั  E-learning 

2 การพัฒนาบทเรียน  e-learning วิชาโปรแกรมภาษาคอมพวิเตอร

ชั้นสูงและศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียน  e-learning วิชา

โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอรชั้นสูง 

อ.นิภาพร  อบทอง 
อ.เสาวลักษณ  ไทยกลาง 

15,000 งานวิจยั  E-learning 
 

ขอเสนอคลายโครงการที่  5 

3 การพัฒนาบทเรียน  e-learning วิชาระบบปฏิบัติการและศกึษา

ประสิทธิภาพของบทเรียน  e-learning วิชาระบบปฏิบัติการ 
อ.ธิติพร  ชาญศิริวัฒน 
อ.ขนิษฐา  อินทะแสง 

15,000 งานวิจยั  E-learning 

4 การพัฒนาบทเรียน  e-learning วิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
อ.ขนิษฐา  อินทะแสง 
อ.ธิติพร  ชาญศิริวัฒน 

15,000 งานวิจยั  E-learning 

5 การพัฒนาบทเรียน  e-learning วิชาการเขียนโปรแกรมภาษาจาวา

และศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียน  e-learning วิชาการเขียน

โปรแกรมภาษา 

จาวา 

อ.เสาวลักษณ  ไทยกลาง 
อ.นิภาพร  อบทอง 

15,000 งานวิจยั  E-learning 
ขอเสนอคลายโครงการที่  2 

 
 
 
 



 

ที่ ชื่อโครงการ ชื่อ/คณะผูวิจัย 
งบประมาณ

ที่อนุมัต ิ
หมายเหตุ 

6 การพัฒนาบทเรียน  e-learning วิชา  การจดัการแฟมขอมลูและ

ฐานขอมูล 
อ.บุปผาวรรณ  เฉลิมวงค 15,000 งานวิจยั  E-learning 

7 การพัฒนาบทเรียน  e-learning วิชา  วิเคราะหและออกแบบระบบ 1 

และศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียน  e-learning  วิชา  วเิคราะห
และออกแบบระบบ 1 

อ.วิลาสินี  กากแกว 15,000 งานวิจยั  E-learning 

8 การพัฒนาบทเรียน  e-learning วิชา  การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส อ.อัจฉรา  เชยเชิงวิทย 
อ.อธิป  เกตุศิริ 

15,000 งานวิจยั  E-learning 

9 การพัฒนาบทเรียน  e-learning วิชา  การประยุกตใชงานมลัติมีเดีย อ.วรัณศณางค  บุณฑริก 
อ.ธเนศ  ศรพรหม 

15,000 งานวิจยั  E-learning 

10 การศึกษารูปแบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อการเพื่อการ

เรียนการสอนในมหาวิทยาลยัราชภัฏอุบลราชธานี 

อ.ไพศาล  พากเพียร 25,000 งานวิจยั  E-learning 

11 การพัฒนาบทเรียน  e-learning วิชา  รูปแบบและการใช

ภาษาอังกฤษสมัยใหม 

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

15,000 งานวิจยั  E-learning 



 

ที่ ชื่อโครงการ ชื่อ/คณะผูวิจัย 
งบประมาณ

ที่อนุมัต ิ
หมายเหตุ 

12 การพัฒนาบทเรียน  e-learning วิชา  การวจิยัเบื้องตนโดยใช

โปรแกรม  เอสพีเอสเอส(SPSS) 

อ.ออมจิต  กุติการณ 

อ.อธิป  เกตุศิริ 
อ.อัจฉรา  เชยเชิงวิทย 

15,000 งานวิจยั  E-learning 

13 การพัฒนาระบบพยากรณระดับน้ําลุมแมนน้ํามูลในเขตจังหวัด

อุบลราชธานีดวยวิธโีครงขายประสาทเทียมแบบเรเดียลเบสิสฟงกชั่น 

อ.กรรณิกา  พลทม 

อ.พิมพสุดา  ไฉยากุล 

อ.สุริยนต  สาระมูล 

30,000 งานวิจยัเชิงทดลอง 

14 การพัฒนาสมรรถภาพเชิงวชิาชีพมัลติมีเดยีและแอนนเิมชั่น

เทคโนโลยี  คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุบลราชธานี 

อ.ชัชวาล  ขันติคเชนชาต ิ 25,000 งานวิจยัเชิงสํารวจ 

15 ระบบการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเพื่อการวิจัยในชั้นเรียน  รายวิชา  

สถิติเพื่อการวจิยัดานวิทยาการคอมพิวเตอร  สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร  

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

อ.ฐิติมา  ศุภวฒัน 

อ.อัญชลี  ศรีสุราช 

15,000 งานวิจยั  E-learning 

16 บทเรียนออนไลน  วิชา  คอมพิวเตอรกราฟฟกและการออกแบบ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน ี

อ.วีระกัญญา  ผลเดช 

อ.วิพาภร  มากด ี

15,000 งานวิจยั  E-learning 



 

ที่ ชื่อโครงการ ชื่อ/คณะผูวิจัย 
งบประมาณ

ที่อนุมัต ิ
หมายเหตุ 

17 การพัฒนาบทเรียน  E-learning  รายวิชา  การผลิตวัสดุกราฟฟก อ.ธเนศ  ศรพรหม 

อ.วรัณศนางค  บุณฑริก 

15,000 งานวิจยั  E-learning 

18 เครื่องแจงเตือนการใชกระแสไฟฟาเกินในระบบไฟฟา 3 เฟส 4 

สาย 

อ.สนธยา  เกาะสมบัติ 30,000 งานวิจยัเชิงทดลอง 

19 การพัฒนาเทคนิครูปแบบการจดจําเสียงพูด  โดยใชโครงขายประสาท

เทียมแบบแพรกลับ  และวิธีการหาคาความเหมาะสมที่สุดในการปรับ

โหนดโครงขายประสาทเทียมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจดจําเสียงพูด

ของโครงขายประสาทเทียม 

อ.พิมพสุดา  ไฉยากุล 

อ.สุริยนต  สาระมูล 

30,000 งานวิจยัเชิงทดลอง 

20 ชุดฝกการเรียนรูดวยตนเอง  เรือ่งระบบการบริหารการผลิต อ.กนกวรรณ  สุภักด ี 30,000 งานวิจยัเชิงทดลอง 
21 การพัฒนาและหาประสิทธภิาพของบทเรยีน  E-learning  รายวิชา  

เทคนิคการเขียนแกรมขั้นสูง 

อ.ชายเชนท  บุษยานุรักษ 

อ.วิชิต  แกวกลม 

15,000 งานวิจยั  E-learning 

22 การพัฒนาเทคนิครูปแบบการจดจําและการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการ

ฟซซีลอจิ  เพื่อเพิ่มสมรรถนะของโครงขายประสาทเทยีม 

อ.สุริยนต  สาระมูล 

อ.พิมพสุดา  ไฉยากุล 

 

30,000 งานวิจยัเชิงทดลอง 



 
ที่ ชื่อโครงการ ชื่อ/คณะผูวิจัย งบประมาณ

ที่อนุมัต ิ
หมายเหตุ 

23 การประมวลผลในชั้นเอ็น-เลเยอร  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสุงสุดใน

การพัฒนาซอฟตแวรระดับเอนเตอรไพรส 

อ.สุริยะ  มูลสิน 30,000 งานวิจยัเชิงทดลอง 

24 การพัฒนาระบบวิเคราะหและตรวจสอบขอมูลจราจรคอมพิวเตอร

สําหรับเอ็กซวนิโดวสในระบบปฏิบัติการลีนุกซ 

อ.วาที่ ร.ต.สุรศิลป  มูลสิน 30,000 งานวิจยัเชิงทดลอง 

25 การทดสอบประสิทธิภาพการทํางานของบราวเซอรดวยเทคนิค  

MECCA Trialing Browser Efficiency Using the MECCA Method  

อ.สรายุทธ  พรเจริญ 25,000 งานวิจยัเชิงทดลอง 

26 การพัฒนาบทเรียน  e-learning วิชา  ระบบสื่อสารขอมูลและ

เครือขายคอมพิวเตอร และศกึษาประสิทธภิาพของบทเรยีน  e-

learning  วิชา  ระบบสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร 

อ.ชาญชัย  นามพล 15,000 งานวิจยั  E-learning 

27 การพัฒนาบทเรียน  e-learning วิชา  โครงสรางขอมูลและ

อัลกอริทึม และศึกษาประสทิธิภาพของบทเรียน  e-learning  วิชา  
โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม 

อ.อนุรดี  บุรีเพีย 15,000 งานวิจยั  E-learning 

28 การพัฒนาบทเรียน  e-learning วิชา  เทคโนโลยีสื่อประสม   และ

ศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียน 

  e-learning  วิชา  เทคโนโลยีสื่อประสม 

อ.ภัทรา   สวนโสกเชือก 15,000 งานวิจยั  E-learning 

29 การพัฒนาระบบสารสนเทศการลงบันทึกภาระงานประจําวันของ

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุบลราชธานี 

ผศ.ศุภาวีร  มากดี 

ผศ.เสรี  หรายเจริญ 

อ.นันทยุทธ  ละมายจีน 

อ.ขันทอง  หาญรบ 

อ.สันทนีย  กิจเพิ่มเกียรติ 

30,000 งานวิจยัเชิงทดลอง 

 



 
 

ที่ ชื่อโครงการ ชื่อ/คณะผูวิจัย 
งบประมาณ

ที่อนุมัต ิ
หมายเหตุ 

30 การพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการทอผาลายกาบบัวบานคําขวาง  

กรณีศึกษา  เครื่องกรอดายกึง่อัตโนมัติ (ปรับชื่อใหม) 

อ.ศักดิ์ทนงค วงศเจริญ 

อ.นงลักษณ  บุญมา 

30,000 งานวิจยัเชิงทดลอง 

31   การประยกุตใชเทคโนโลยีวดิีโอคอนเฟอเรนซในมูดเดิล  เพื่อการ

สนับสนุนและการเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนทางไกล

ผานเครือขายอินเตอรเน็ต 

ผศ.สุวัฒน  บรรลือ 30,000 งานวิจยัเชิงทดลอง 

32 การพัฒนาระบบสารสนเทศการประกันคณุภาพการศึกษา  คณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี   ดาน

กรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษาแหงชาติในมาตรฐานที่  3  

เรื่อง  รายละเอยีดของรายวิชา (มคอ. 3) 

อ.ศิริมา  แซจึง 

อ.ณวรา  จนัทรศิริ 

อ.ชัชวาล  ขันติคเชนชาต ิ

อ.สุริยะ  มูลสิน 

อ.นวลพรรณ  มุทาวัน 

30,000 งานวิจยัเชิงทดลอง 

33 การพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดหลักสูตรและการประเมิน

หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  คณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี    

ผศ.เสรี  หรายเจริญ 

ผศ.ศุภาวีร  มากด ี

อ.นันทยุทธ  ละมายจนี 

อ.ขันทอง  หาญรบ 

อ.ณวรา  จนัทรศิริ 

อ.ศิริมา  แซจึง 

30,000 งานวิจยัเชิงทดลอง 

 
 
 
 



 

ที่ ชื่อโครงการ ชื่อ/คณะผูวิจัย 
งบประมาณ

ที่อนุมัต ิ
หมายเหตุ 

34 การพัฒนาชุดฝกทักษะการควบคุมระบบ  เรื่อง  การควบคุมระบบ

ไฟจราจรคนขามถนนอัจฉริยะ 

อ.อชินี  พลสวัสดิ์ 

อ.ธีรดา  โชติพันธ 

30,000  

35 การพัฒนาบทเรียน  e-learning วิชาออกแบบและบริหารเครือขาย

และศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียน e-learning  วิชาออกแบบและ

บริหารเครือขาย 

อ.กิติกรณ    ทาระธรรม 15,000  

36 การจําแนกยานพาหนะดวยวิธีเหนีย่วนําทางไฟฟา อ.เมธาสิทธิ์  โชคฤทัย  

อ.ณัฐพร  พันธุเพ็ง 

11,000  
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