
 
 

ประกาศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

เรื่อง  ผลการพิจารณางบประมาณสนับสนุนการวิจัยจากงบเงินแผ่นดิน 

ประจําปีงบประมาณ  ๒๕๕๔   

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

 ตามที่  สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)ได้พิจารณาอ่านข้อเสนอการวิจัยที่

มหาวิทยาลัยฯได้ส่งเพื่อเสนองบประมาณสนับสนุนการวิจัยประจําปีงบประมาณ  ๒๕๕๔ (ตามมติ

คณะรัฐมนตรี) มหาวิทยาลัยได้รับผลการพิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  และได้อนุมัติงบประมาณ

เพื่อสนับสนุนการวิจัย  จากงบประมาณแผ่นดิน  ประจําปีงบประมาณ  ๒๕๕๔     จํานวน  

๕,๘๕๒,๐๐๐  บาท  (ห้าล้านแปดแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)     

 บัดน้ี  คณะกรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยฯ ได้พิจารณาอนุมัติจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัย

จากงบประมาณแผ่นดินเสร็จเรียบร้อยแล้ว  มีมติเห็นควรสนับสนุนโครงการวิจัย จํานวน  ๑๓  

โครงการ  รวมเป็นเงินจํานวน  ๕,๘๕๒,๐๐๐  บาท  (ห้าล้านแปดแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)     

 ลําดับที่    ช่ือโครงการวิจัย    ช่ืออาจารย์ผู้เสนอขอ ช่ือผู้ร่วมวิจัย  จํานวนงบประมาณที่

ได้รับการอนุมัติ  ระบุในบัญชีเอกสารแนบท้ายประกาศน้ี  ทั้งน้ี  ให้ผู้ได้รับการอนุมัติทุน

สนับสนุนการวิจัย  ติดต่อทําสัญญารับทุนกับมหาวิทยาลัยฯได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา  

ภายในวันที่  ๓๐  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓     

อนึ่ง  ให้ผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการจัดสรรและกันเงินงบประมาณแต่ละโครงการไว้เพื่อ

เป็นค่าใช้จ่ายในการนําเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัย  และให้ผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการจะต้อง

นําเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งต่อไปน้ี  คือ  การเข้าร่วมเสนอผลงานแบบ  

Symposium  ที่มี proceedings  หรือการเผยแพร่บทความจากงานวิจัยในวารสารทางวิชาการที่มี  

Peer Reviews 

 ประกาศ   ณ   วันที ่  ๑  ธันวาคม   พ.ศ.  ๒๕๕๓  

                                                                                     
      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวัฒน์  บุณฑริก)    

               อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 



เอกสารแนบท้ายประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอการวิจัย   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี    

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2554  (ตามมติคณะรัฐมนตรี)จากงบประมาณแผ่นดิน   

จํานวน 13  โครงการ  เปน็เงินจํานวน  5,852,000  บาท 

 

ที่ ชื่อเรื่อง หัวหน้าโครงการ คณะผู้วิจัย 
งบประมาณที่

อนุมัติ 

*งบประมาณ  5% 

(Jour, Symposium) 

**งบประมาณ 10% 

(บริการวิชาการ) 

1 การศึกษานิเวศวิทยาแม่น้ํามูลตอนล่างกบั

การเฝ้าระวังคุณภาพน้ําโดยการมีส่วนร่วม

ของชุมชนท้องถิ่น  

อ.ดร.อนุชา เพียรชนะ นายสุเทพ  เจือละออง   

นางปาริชาต  ปัญญาสาย   

อ.นันทพร  มณีรัตน์ 

นายภูมิพงษ์  นวลศิริ 

นางสาวจุฑารัตน์  ไชยสนาม 

นางสาวจนัทร์ทา  บุญมิ่ง   

332,800 16,640 33,280 

2 การพัฒนาปุ๋ยอินทรีย์ผสมอัดเม็ดธาตุอาหาร

สูงจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรสําหรบั

ชุมชน  

ผศ.สุนทร วรหาร อ.ดร.สุดาพร  ตังควนิช 

นางพิริยาภรณ์  แก้วศรี 

529,700 26,485 52,970 

3 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ

ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตภาค

อีสานใต้  

 

ผศ.อัยรดา พรเจริญ ดร. จตุรงค์ ศรีวงษ์วรรณะ

นางสาววิลารกัข์ อ่อนสีบตุร 

นายเจริญ  โสภา  

318,700 15,935 31,870 



ที่ ชื่อเรื่อง หัวหน้าโครงการ คณะผู้วิจัย 
งบประมาณที่

อนุมัติ 

*งบประมาณ  5% 

(Jour, Symposium) 

**งบประมาณ 10% 

(สมทบมหาวิทยาลัยฯ) 

4 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้การจัดการขยะมลู

ฝอย และน้ําเสียเพื่อการปลูกจิตสํานึกให้เกิด

กับชุมชนอย่างยั่งยืน                            

อ.ดร.บวร ไชยษา ผศ.เสรี  จันทรโสภณ   

 อ.วัฒนาชัย  มาลัย      

อ.ยุภาพร  อํานาจ  

นายสงวนศักดิ์  นาครินทร์     

796,800 39,840 79,680 

5 การพัฒนาระบบการจัดขนาดการผลิตที่

เหมาะสมอัตโนมตัิ  

อ.ดร.คลอเคลีย วจนะวิชากร อ.ชัยรตัน์ ธรณี 

อ.ปิยภทัร โกษาพันธุ ์

อ.อัจฉริยา เหล่าศิริ 

386,700 19,335 38,670 

6 การศึกษาศักยภาพและการพัฒนาการ

ออกแบบผงับริเวณบึงหนองช้าง เพื่อเป็น

แหล่งรวบรวมพันธุ์บัวของจ.อุบลราชธานี  

อ.จิระภา ศรีคํา ผศ.สุรีรตัน์  บุตรพรหม 

อ.ดร.สุจิตรา  สืบนกุารณ์ 

อ.วิเชียร  โสมณวฒัน์ 

ผศ.ภาสวัฒน์  ยศรักษา   

835,600 41,780 83,560 

7 การศึกษาสมบัติทางเทอร์โมอิเล็กตริกของ

วัสดุที่เตรียมจากเถ้าแกลบ   

ผศ.พัฒนสุข ชํานินอก - 175,400 8,770 17,540 

8 บทบาทของสงัคมออนไลน์ต่อสํานึกทาง

การเมืองของนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยใน

ภาค ตะวนัออกเฉียงเหนือ     

 

ผศ.ดร.นลินี ทองประเสริฐ ดร. จตุรงค์  ศรีวงษ์วรรณะ  

 นางเนาวราห์  ม่วงคราม       

375,600 18,780 37,560 



ที่ ชื่อเรื่อง หัวหน้าโครงการ คณะผู้วิจัย 
งบประมาณที่

อนุมัติ 

*งบประมาณ  5% 

(Jour, Symposium) 

**งบประมาณ 10% 

(สมทบมหาวิทยาลัยฯ) 

9 บูรณาการความหลากหลายทางชีวภาพของ

พืชและ สาหร่าย การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 

และสาหร่าย และคุณภาพน้ํา การสร้าง

บทเรียนท้องถิ่น และการพัฒนาผลิตภณัฑ์ 

จากสาหร่ายในอ่างเกบ็น้ําเขื่อนสิรนธร 

จังหวัดอุบลราชธานี    

อ.ปริญญา มลูสิน ว่าที่ร.ต.(หญิง)เกศินี จันทรโสภณ 
อ.อมรรตัน์ วงษ์กลม 

อ.ประกิต สมคัรค้า 

อ.ศิวพร หอมหวน 

อ.จักรพงค์ แท่งทอง 

อ.วัฒนาชัย มาลัย 

400,700 20,035 40,070 

10 การพัฒนาศกัยภาพกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลา

ดุก กรณีศึกษา อ.วารินชําราบ จ.

อุบลราชธานี  

ผศ.สพ.ญ.สุรีรัตน ์บุตรพรหม อ. ประภัสสร สมบตัิศรี 

รศ. ธรรมรักษ์ ละอองนวล 

อ. นงลักษณ์ พยัคฆศิรินาวิน 

รศ.ดร.วิรัตน์ จิ๋วแหยม 

อ. จรัญศกัดิ์ แสงรตันกุล 

นายดรณุศกัดิ์ ใจเกื้อ 

555,500 27,775 55,550 

11 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบมีส่วน

ร่วมอย่างยั่งยืน โดยการประยุกต์ใช้ระบบ

สารสนเทศภมูิศาสตร์ กรณีศึกษา สามพัน

โบก อําเภอโพธิ์ไทร  จังหวัดอุบลราชธานี 

  

อ.ปิยวิทย์ เอี่ยมพริ้ง อ.ไพศาล พากเพียร 

 

623,800 31,190 62,380 



ที่ ชื่อเรื่อง หัวหน้าโครงการ คณะผู้วิจัย 
งบประมาณที่

อนุมัติ 

*งบประมาณ  5% 

(Jour, Symposium) 

**งบประมาณ 10% 

(สมทบมหาวิทยาลัยฯ) 

12 โครงสร้างและสมบัติบ่งชี้ของเส้นไหมที่มีนา

โนซิงก์ออกไซด์เป็นองค์ประกอบในเส้นใย    

ผศ.เสริฐ เขียนนอก อ.วัชรินกร  เมฆลา 293,000 14,650 29,300 

13 การควบคุมอัตราการละลายของปุ๋ยทีเ่คลือบ

โดยนาโนคอมพอสิตของแป้งมันสําปะหลงั/โพ

ลีไวนิลแอลกอฮอล์/มอนต์มอริลโลไนต์   

อ.สิรินันท์ วิริยะสุนทร อ.ว่าทีร่.ต.สงวนศักดิ์ ศรีพลัง 227,700 11,385 22,770 

รวมทั้งสิ้น  จํานวน  13  โครงการ 5,852,000 292,600 585,200 

 

 



โครงการวิจัยของอาจารยมหาวิทยาลัยราชภฎัอุบลราชธานี 

จากงบประมาณรายได  ประจําปงบประมาณ  2554 ครั้งที่ 1 ประจําปงบประมาณ 2554 

รวมจํานวน 40 โครงการ เปนเงินจํานวน  930,000 บาท 

 

คณะวิทยาศาสตร จํานวน 10 โครงการ เปนเงินจํานวน 260,000 บาท 

ที่ ชื่อโครงการ ผูรับผดิชอบ งบประมาณที่

เสนอขอ 

งบประมาณที่

อนุมัต ิ

1 การศึกษาคณุลักษณะการใฝรูใฝเรียนของนักศึกษา  มหาวิทยาลัย

ราชภัฎอุบลราชธานี 

อ.ขัตติยา  น้ํายาทอง 25,000 25,000 

2 การพัฒนาโปรแกรมบริหารจัดการฐานขอมูลสุขภาพของสถาน

บริการ  สาธารณสุขระดับปฐมภูม ิ

อ.ปทมา  ลอพงคพานิชย

และ 

อ.สุรัตน  หารวย 

29,420 25,000 

3 การผลิต  indole-3acetic (TAA)โดยแบททีเรียบริเวณในถงัหมัก

ขนาด 1 ลิตร 

อ.ขจรพงศ  ดาศรี 

อ.ศุภาวีธ  แสงจันทรจิรเดช 

30,000 30,000 

4 เทคนิคและสดัสวนที่เหมาะสมในการหมกัขยะเหลือใชจากโรง

ฆาสัตว 

ดร.อนุชา  เพียรชนะ 

ภูมิพงษ  นวลศิริ 

จุฑารัตน  ไชยสนาม 

40,000 30,000 

5 ลักษณะการใชพลังงานที่เหมาะสมของโรงเรือนเลี้ยงไกไขแบบ

ปด ในจงัหวัดอุบลราชธานี  โดยใชโปรแกรม BEC วิเคราะห

สมรรถนะพลังงานของอาคาร 

อ.สมถวิล  ขันเขตต 43,000 30,000 

6 การศึกษาการใชนักศกึษาชวยสอนพิสูจนทางคณิตศาสตร ผศ.มารศรี  แนวจําปา 35,000 25,000 



คณะวิทยาศาสตร (ตอ) 

 

ที่ ชื่อโครงการ ผูรับผดิชอบ งบประมาณที่

เสนอขอ 

งบประมาณที่

อนุมัต ิ

7 ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมของนักศึกษา   รายวิชา   ชีวิตกับสิ่งแวดลอม  

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 

อ.นันทพร  มณีรัตน 25,000 25,000 

8 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน   วิชาทฤษฎีกราฟ

เบื้องตน  โดยใชโปรแกรม The  Geometer’s Sketped (GSP) 

อ.บุญเย็น  ทองคํา 20,000 20,000 

9 ความตองการบัณฑิตศักยภาพของบัณฑิต  และความพงึพอใจของ

ผูใชบัณฑิตสาขาสถิติประยุกตในหนวยงานของรัฐบาล  

รัฐวิสาหกจิ  และเอกชน 

อ.นันทวนั  ทองพิทักษ 50,500 25,000 

10 ความเครียดในการเรียนของนักศึกษาสาขาสถิติประยุกต  คณะ

วิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 

อ.ขจิตา  มัชฌิมา 25,000 25,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สถาบันวิจัยและพัฒนา จํานวน 1 โครงการ เปนเงินจํานวน 25,000 บาท 

 

ที่ ชื่อโครงการ ผูรับผดิชอบ งบประมาณที่

เสนอขอ 

งบประมาณที่

อนุมัต ิ

1 ปจจัยที่มีอิทธพิลตอผลิตภาพการวิจยัของอาจารย 

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 

ผศ.จําลอง วงษประเสริฐ 67,640 25,000 

 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 2 โครงการ เปนเงินจํานวน 55,000 บาท 

 
ที่ ชื่อโครงการ ผูรับผดิชอบ งบประมาณที่

เสนอขอ 

งบประมาณที่

อนุมัต ิ

1 รูปแบบการจดักิจกรรมสงเสริมการเรียนรูของนักศึกษาชมรม

พุทธศาสตร  ในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

ดร. สุชาติ  สนิทสนม 30,000 30,000 

2 ความรูและหลักการใหคุณคาธรรมชาติและความหลากหลายทาง

ชีวภาพของนกัศึกษามหาวทิยาลัยราชภัฎอุบลราชธานีที่สอนโดย

วิธีสอนแบบมุงประสบการณทางธรรมชาติ  (NETA) 

ผศ.ดร.ชมพูนุช  โมราชาติ 116,857 25,000 

 
 
 
 
 
 
 
 



คณะครุศาสตร  จํานวน 1 โครงการ เปนเงนิจํานวน 30,000 บาท 

ที่ ชื่อโครงการ ผูรับผดิชอบ งบประมาณที่

เสนอขอ 

งบประมาณที่

อนุมัต ิ

1 การพัฒนาชุดฝกทักษะ  วิชา  1103901   การวิจัยและพัฒนาการ

เรียนรูดานนวตักรรมและคอมพิวเตอรศึกษา 

ผศ.วิไลพร  โกศัลวิตร 30,000 30,000 

 

คณะเกษตรศาสตร จํานวน 3 โครงการ เปนเงินจํานวน 45,000 บาท 

ที่ ชื่อโครงการ ผูรับผดิชอบ งบประมาณที่

เสนอ 

งบประมาณที่

อนุมัต ิ

1 การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชาหลักการประกอบ

อาหาร รหัสวชิา 4511204 

อ.จันทรจิรา ฉัตราวานิช 15,000 15,000 

2 บทเรียนออนไลน วิชาครอบครัวศึกษา รหสัวิชา 9032105 อ.สุกัญยา นันตา 15,000 15,000 

3 การพัฒนาบทเรียน E-learning รายวิชาอาหารไทย (4512206) อ.อนัญญา วรรณา 

อ.สุกัลยา นันตา 

15,000 15,000 

 

 

 

 

 

 

 

 



คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จํานวน 15 โครงการ เปนเงนิจํานวน 190,000 บาท 

ที่ ชื่อโครงการ ผูรับผดิชอบ งบประมาณที่

เสนอ 

งบประมาณที่

อนุมัต ิ

1 การพัฒนาออนโทโลยีทรัพยากรการเรยีนรูโดยอาศัย

มาตรฐานคําอธิบายเมตาดาตา 

ผศ.กชกร บันลือ 36,000 ไมอนุมัต ิ

2 สํารวจความพงึพอใจของนกัศึกษาคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมประจําปการศกึษา พ.ศ.2553 

รศ.ดร.ดํารงคฤทธิ์ วิบูลกิจธ

นากร 

30,000 ไมอนุมัต ิ

3 การพัฒนาบทเรียน E-learning วิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร

มัลติมีเดีย และศึกษาประสทิธิภาพของบทเรียน E-learning 

วิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

อาจารยพัฒนา ศรีชาลี 15,000 15,000 

4 การออกแบบวงจรเขาและถอดรหัส Advanced Encryption 

Standard ขนาด 128 บิท ดวยภาษา VHDL 

ผศ.สุระเจตน ออนฤทธิ์ 57,000 ไมอนุมัต ิ

5 การศึกษาโหลดไฟลดวยวิธีนิวตัน –ราฟสัน (Load Flow 

Study by Newtan-Raphson) 

อาจารยอโศก ศรีทองธรรม 45,000 ไมอนุมัต ิ

6 การออกแบบอัลกอริทึมฟาตฟูเรียทรานฟารลงฮารดแวรดวย 

FPGA. (FFT Algorithm Design on FPGA) 

อาจารยจุมพลภัทร สีทากุล

เศรษฐ ี

38,800 ไมอนุมัต ิ

7 เทคนิคการอดเูลชั่นแบบสเปซเรกเตอร 6 ชั้น สําหรับ

อินเวอรเตอร 

อาจารยรุงวิชา ไชยยศ 49,500 ไมอนุมัต ิ

 

 

 

 



 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ตอ) 

ที่ ชื่อโครงการ ผูรับผดิชอบ งบประมาณที่

เสนอ 

งบประมาณที่

อนุมัต ิ

8 กําหนดความตองการศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาบริหารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

รศ.ดร.ดํารงคฤทธิ์ วิบูลกิจธ

นากร 

25,000 25,000 

9 การพัฒนาระบบสารสนเทศประเมินโครงงานนักศกึษา กลุม

วิชาคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

ผศ.ศุภาวีร มากด ี 30,000 30,000 

10 การพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการความรูจากการเดินทาง

ไปราชการของบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

อาจารยณวรา จันทรศิริ 30,000 30,000 

11 การพัฒนารูปแบบความรวมมือดานสหกจิศึกษาระหวางกลุม

วิชาคอมพิวเตอรกับสถานประกอบการภาครัฐ 

อาจารยออมจติ กุติการณ 30,000 25,000 

12 ชุดฝกปฏิบัติการตรวจสอบและบํารุงรักษาหมอแปลงไฟฟา

ตามมาตรฐานการไฟฟาสวนภูมิภาค 

ผศ.สนธยา เกาะสมบัติ 70,000 ไมอนุมัต ิ

13 การพัฒนาบทเรียน E-learning รายวิชา สัญญาณและระบบ

และศึกษาประสิทธิภาพการพัฒนาบทเรียน E-learning 

รายวิชา สัญญาณและระบบ 

อาจารยชัยวุฒิ วุทธิสิทธิ์ 15,000 15,000 

14 การพัฒนาเครือ่งควบคุมการรดน้ําตนยางพาราอัตโนมัติแบบ

ระบบน้ําหยด 

อ.ศักดิ์ทนงค วงศเจริญและ

คณะ 

56,800 30,000 

15 การพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการความรู กลุมสาขาวิชา

คอมพิวเตอร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราช

ภัฏอุบลราชธานี 

อ.ขันทอง หาญรบและคณะ 30,000 20,000 



 

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ  จํานวน 14 โครงการ เปนเงินจํานวน 275,000 บาท 

ที่ ชื่อโครงการ ผูรับผดิชอบ งบประมาณที่

เสนอ 

งบประมาณที่

อนุมัต ิ

1 การพัฒนาบทเรียน E-learning รายวิชาสปตยกรรม

คอมพิวเตอร 

อ.ภาณุพงศ บญุรมย 15,000 15,000 

2 การพัฒนาบทเรียน E-learning การพัฒนาทรัพยากรมนษุย

เชิงกลยุทธ (Strategic Human resource development) รหัส

วิชา 3563404 

อ.ประวิทย พลวัตพิพัฒนกลุ

และคณะ 

15,000 15,000 

3 การพัฒนาบทเรียน E-learning รายวิชา พฤติกรรมองคการ 

(Organization Behavior) รหัสวิชา 3562306 

อ.ชฎารัตน ศิริสมบูรณและ

คณะ 

15,000 15,000 

4 การศึกษาการดําเนินงานของธุรกิจ SME ภายใตการเปน

ประชาคมเศรษฐกิจอาเชียน 

อ.ดลฤดี จันทรแกว 25,000 25,000 

5 การพัฒนาบทเรียน E-learning รายวิชาหลักเศรษฐศาสตร 

(Principle of Economics) รหัสวิชา 3591106 

อ.ฐิติพร อุนใจและคณะ 15,000 15,000 

6 พัฒนาบทเรียน E-learning รายวิชาหลักเศรษฐศาสตรทั่วไป 

(General Economics) รหัสวชิา 3591105 

อ.ณัฐรินีย โชคชัยตระกูล 15,000 15,000 

7 การพัฒนาบทเรียน E-learning รายวิชาการวิจัยธุรกจิ 

(Principle of Business Research) รหัสวิชา 3564912 

ผศ.ดร.อัยรดา พรเจริญและ 

อ.มาลิณี ศรีไมตรี 

15,000 15,000 

 

 

 

 



คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ (ตอ) 

ที่ ชื่อโครงการ ผูรับผดิชอบ งบประมาณที่

เสนอ 

งบประมาณที่

อนุมัต ิ

8 การพัฒนาบทเรียน E-learning รายวิชาการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน (Personal Assessment) รหัสวิชา 3563408 

อ.ศุภกัญญา เกษมสุข 15,000 15,000 

9 การพัฒนาความรูความเขาใจและการมีสวนรวมในระบบการ

ประกันคณุภาพการศึกษาของคณาจารยและนักศกึษา 

ดร.จตุรงณ ศรีวงศวรรณะและ

คณะ 

35,000 25,000 

10 คุณภาพบรกิารสายการบินในประเทศของบริษัทการบินไทย

จํากัด (มหาชน) 

ผศ.ปยกนิฏฐ โชติวนิช 25,000 25,000 

11 การศึกษาพฤตกิรรมการทองเที่ยวและแนวทางการพัฒนากล

ยุทธการตลาดทองเที่ยวเชิงนเิวศ : กรณีศึกษามหัศจรรยแหง

ลุมน้ําโขง สามพันโบก จังหวัดอุบลราชธานี 

อ.อุมารินทร ราตรี 25,000 25,000 

12 การศึกษากลยทุธการตลาดที่มีผลตอการพัฒนาศักยภาพการ

ทองเที่ยวเชิงวฒันธรรม กรณีศึกษาเสนทางรถไฟสาย

ประวัติศาสตรหนองคาย - นครเวียงจนัทร 

อ.อุมารินทร ราตรีและ 

อ.นาฏอนงค นามบุดด ี

50,000 ไมอนุมัต ิ

13 บทเรียนออนไลน วิชาการจดัการธุรกิจขนาดยอม รหัสวชิา 

3561102 

อ.โชฒกามาศ พลศรี อ.วิ

กานดา เกษตรเอี่ยม และอ.จริา

ยุ รัตนบวร 

15,000 15,000 

14 การศึกษาเปรยีบเทียบกลยุทธการตลาดที่มีอิทธิพลตอการ

ทองเที่ยวเชิงวฒันธรรม : กรณีศึกษาปราสาทหินเมืองต่ําและ

ปราสาทเขาพนมรุง จังหวัดบุรีรัมย 

อ.บุษยมาศ ชื่นเย็น 30,000 30,000 

15 ความตองการศึกษาตอในหลักสูตรศิลปศาสตร สาขา

เศรษฐศาสตรธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

ผศ.นิตยา พรอมพรม 25,000 25,000 



 

วิทยาลัยแพทยแผนไทยและแพทยทางเลือก จํานวน 1 โครงการ เปนเงินจํานวน 25,000 บาท 

ที่ ชื่อโครงการ ผูรับผดิชอบ งบประมาณที่

เสนอ 

งบประมาณที่

อนุมัต ิ

1 ความชุกของอาการปวดหลังในนกัศึกษา วทิยาลัยแพทยแผน

ไทยและแพทยทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

อ.ภัคณาภรณ จันทเพ็ชร 25,000 25,000 

 

สํานักงานอธิการบดี จํานวน 1 โครงการ  

ที่ ชื่อโครงการ ผูรับผดิชอบ งบประมาณที่

เสนอ 

งบประมาณที่

อนุมัต ิ

1 การจัดการพลงังานภายในอาคาร:กรณีศึกษามหาวิทยาลยัราช

ภัฏอุบลราชธานี 

นายอุทัย ศรีจนัทรและคณะ 250,000 ไมอนุมัต ิ

 



เอกสารแนบท้ายประกาศผลการพิจารณาอนุมัติงบประมาณจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยสําหรับอาจารย์ 

จากงบประมาณสนับสนุนงบรายได้  ประจําปีงบประมาณ 2554  ครั้งที ่3 

จํานวน   9  โครงการ  เป็นเงินจํานวน  215,000 บาท 

ที่ ชื่อโครงการ ผู้เสนอ 
งบประมาณที่

เสนอขอ 

งบประมาณที่

อนุมัติ 

1 การพัฒนาบทเรียน  E-learning  วิชาการ

จัดการผลิตภณัฑ์และราคา  (Product and 

Price Management) 

ผศ.นรีนุช  ยุวดีนิเวศ 15,000 15,000 

2 การติดตามผลการนํางานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ของอาจารย์ประจํา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีมาใช้

ประโยชน์ 

ผศ.ดร.เสท้ือน  เทพรงทอง 

นายรงัสรรค์  วงค์สุข 

น.ส.วรนุช  นาจะหมืน่ 

25,000 25,000 

3 การพัฒนาการเรียนการสอนด้วย  E-

learning  รายวิชา  จิตวิทยาธุรกิจ 

นางมัลลิกา  บุตรทองทิม 15,000 15,000 

4 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกัน

และปราบปรามอาชญากรรมในชมุชนเพือ่

ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน 

กรณีศึกษาเขตพื้นที่สถานีตํารวจภูธร 

เมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 

อ.เจริญ โสภา 

อ.ยุทธศกัด์ิ พบลาภ 

30,000 25,000 

5 การพัฒนาเกมส์เพื่อการศึกษาระบบ

คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ โดยใช้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

อ.ฐิติพร ชาญศิริวัฒน์ 30,000 25,000 

6 สํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการ

บริหารจัดการ คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมประจําปกีารศึกษา 2553 

รศ.ดร.ดํารงค์ฤทธิ ์ 

วิบูลกิจธนากร 

30,000 25,000 

7 ผลิตภัณฑ์ไอศกรีมโยเกิร์ตซินไบโอติก อ.สุนิดา เมืองโคตร 70,000 30,000 

8 ชุดฝึกการควบคุมนิวเมติกและเซนเซอร์

จําลองการใช้งานภาคอุตสาหกรรม 

อ.อชินี พลสวัสดิ์ 35,000 30,000 

9 การสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ

การให้บริการและสนับสนุนการเรียนการ

สอน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช

ภัฏอุบลราชธานี ประจําปกีารศึกษา 2553 

อ.โดม หาญพิชิตวิทยา 

อ.ดร.สุจิตรา สืบนุการณ ์

อ.รัชดา อุยยืนยงค์ 

 

30,000 25,000 



 
 

ประกาศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

เรื่อง  ผลการพิจารณาขอ้เสนอการวิจัยสําหรับคณาจารย์ 

ประจําปีงบประมาณ  ๒๕๕๔  ครั้งที่  ๔ 

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

 ตามที่  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีได้ประกาศให้อาจารย์ประจําและอาจารย์ประจําตาม

สัญญาที่สนใจจะขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย จากงบประมาณเงินรายได้  ประจําปีงบประมาณ  ๒๕๕๔ 

ซ่ึงมหาวิทยาลัยได้พิจารณาอนุมัติเงินสนับสนุนการวิจัยประจําปีงบประมาณ  ๒๕๕๔  ไปแล้วจํานวน  ๓  

ครั้ง และงบประมาณสนับสนุนการวิจัยยังคงเหลืออีจํานวนหนึ่ง และในครั้งน้ี ได้มีอาจารย์ประจําและ

อาจารย์ประจําตามสัญญาที่สนใจจะขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ปะจํา

ปีงบประมาณ  ๒๕๕๔  ครั้งที่  ๔  จึงส่งข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนเพื่อขอรับการพิจารณา

จํานวน  ๖๘  เรื่อง  รายละเอียดกล่าวแล้วนั้น 

บัดน้ี  คณะกรรมการวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ ได้พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยของอาจารย์เพื่อ

อนุมัติทุนสนับสนุนการวิจัยประจําปีงบประมาณ  ๒๕๕๔  ครั้งที่  ๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว  และเห็นควร

สนับสนุนโครงการวิจัยของอาจารย์ประจําและอาจารย์ประจําตามสัญญา จํานวน  ๖๗   โครงการ เป็น

เงินจํานวน  ๑,๓๔๐,๐๐๐  บาท (หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)  

 ลําดับที่    ช่ือโครงการวิจัย    ช่ืออาจารย์   งบประมาณที่เสนอขอ  และจํานวนงบประมาณที่

ได้รับการอนุมัติ  ระบุในบัญชีเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยสามารถดาวน์

โหลดสัญญารับทุนและสัญญาคํ้าประกันได้ที่ http://www.research. ubru.ac.th  และนําส่งสัญญารับทุน

และเอกสารประกอบการทําสัญญาที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔ 

อนึ่ง  ผูที้่ค้างส่งรายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์  ซ่ึงเปน็โครงการวิจยัจากงบประมาณเงินรายได้  จะ

ดําเนินการเบิกจ่ายเงินทุนวิจัยงวดที ่ ๑  ได้  หลงัจากที่ได้ส่งรายงานวิจัยฉบบัสมบูรณ์แล้ว 

  

 ประกาศ   ณ   วันที ่  ๓๑  มกราคม   พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

 
      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวัฒน์  บุณฑริก)    

             อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 



ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนการวิจัย   

จากงบเงินรายได้ประจําปี 2554  ครัง้ที่  4 

************* 

 

ที่ ชื่องานวิจัย ผู้วิจัย 
งบประมาณ 

ที่เสนอขอ 

งบประมาณ

ที่อนุมัติ 

ข้อคิดเหน็

ประกอบการพจิารณา 

1 ส่วนประกอบทางเคมีจากผกัแขยง 

 

อ.ดร.อรุณ  จันทร์คํา

และคณะ 
30,000 30,000 -ขาดการอ้างอิง 

-ปรับวัตถุประสงค์

การวิจัย 

2 การศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของ

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

อ.ยุทธศักดิ์  พบลาภ 30,000 20,000 -การเขียนงานวิจัยที่

เกี่ยวข้อง 

-แยกผลตามคณะ 
3 การพัฒนาบทเรียน e-learning วิชา  

หลักการระบบฐานข้อมูลและการ

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

หลักการระบบฐานข้อมูล 

อ.อรอุมา  เนียมหอม 15,000 15,000 -วัตถปุระสงค์ข้อ 

1,2 

4 การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์  วิชา

โภชนาการแม่และเด็ก  รหัสวิชา  

4512104 

อ.วิภา  มะลา 15,000 15,000 -วัตถปุระสงค์วิจัย 

2 

5 ความเปน็ไปได้ในการเดินทาง

ระหว่างดวงดาวผ่านรูหนอน 

รศ.ดนัย  วิโรจน์อุไร

เรือง 
111,500 30,000 -การอ้างอิง 

-ช่ือเรื่องกับ

วัตถุประสงค์การวิจัย 

-ปรับวิธีการวิจยั 

-ควรศึกษาเพื่อสร้าง 

Model 
6 การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ในรายวิชา

ระบบดิจิตอลคอมพิวเตอร์ 
อ.ธัญลักษม์ ดีกา 15,000 15,000  

7 บทเรียน E-learning เรื่อง  

เทคโนโลยีเวบ็ (web Technology) 

อ.เอกราช  ธรรมษา 15,000 15,000 -วัตถุประสงค์การวิจัย 

8 การพัฒนาระบบการค้นหาเส้นทาง

การขนส่งสินค้าผ่าน  Google Map 

 

อ.ปิยภัทร  โกษาพันธ์ 30,000 20,000 -วัตถุประสงค์การวิจัย 

-วิธีการดําเนินการวิจยั 

9 การพัฒนาบทเรียน E-learning เรื่อง  

สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 

(computer Architecture) 
 

 

อ.ชัยรัตน์ ธรณี 

15,000 15,000 -วัตถุประสงค์การวิจัย 



ที่ ชื่องานวิจัย ผู้วิจัย 
งบประมาณ

ที่เสนอขอ 

งบประมาณ

ที่อนุมัติ 

ข้อคิดเหน็

ประกอบการพจิารณา 

10 การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ในรายวิชา  

เทคโนโลยีโทรคมนาคม 
อ.บริบูรณ์  ดีกา 15,000 15,000  

11 ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหมอลํา : บทบาท

นางเอกหมอลําเร่ืองต่อกลอน  มุกดา  

เมืองนคร 

อ.บุญส่ง  โตสารเดช 25,000 20,000  

12 การศึกษาความสุขในการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรในมหาวิทยาลยัราชภัฏ

อุบลราชธานี  

เสาวลักษณ์  ภูสมสาย 30,000 20,000 -ใกล้เคียงกับเรื่องที่ 2 

-ควรเปลี่ยนเรื่อง 

-แยกผลรวมตามคณะ 

-ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่เปน็

คุณภาพทําแผนยทุธศาสตร ์

13 การศึกษาความฉลาดทางจริยธรรมและ

ความสามารถในการเผชิญอุปสรรคใน

องค์การของบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยราช

ภัฏอุบลราชธานี 

อ.อมรรัตน์  ธีโรภาส 25,000 25,000  

14 ภูมิปัญญาท้องถิ่น :  การเป่าแคน 

 

ดร.ศิริเพ็ญ  อัตไพบูลย ์ 25,000 20,000 -นําเสนอในรูปแบบCD

ที่สาธิต 

15 คุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชา

เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมที่มีผล

ต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตใน

จังหวัดอุบลราชธานี 

ผศ.พีระศักดิ์  กิติ-

ศรีวรพันธ์ 
25,000 25,000 -วัตถปุระสงค์ของ

การวิจยั 

16 การพัฒนาบทเรียน  E-learning วิชา 

คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบงาน  3  

มิติ  และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน วิชา คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ

งาน 3 มิติ  

อ.คณาธิศ  เนียมหอม 15,000 15,000  

17 การพัฒนาบทเรียน  E-learning วิชา  

วัสดุก่อสร้าง  และเปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  วิชา วัสดุ

ก่อสร้าง  

ผศ.ภัทระ  เกิดอินทร์ 15,000 15,000  

18 การพัฒนาบทเรยีน  E-learning วิชา  การ

จัดการตลาด/บริหารการตลาด

(Marketing Management) 

อ.รัตนภรณ์  แซ่ล้ี 15,000 15,000 -วัตถุประสงค์การวิจัย 

19  การสํารวจสภาพความปลอดภัยของ

สนามเด็กเล่นในเขตเทศบาลนคร

อุบลราชธานี 
 

อ.นัทธพงศ์  นันท-

สําเริง 
25,000 25,000 -ปรับข้อ 16 

-ปรับแก้ภาษาข้อ 13 



ที่ ชื่องานวิจัย ผู้วิจัย 
งบประมาณ

ที่เสนอขอ 

งบประมาณ

ที่อนุมัติ 

ข้อคิดเหน็

ประกอบการพจิารณา 

20  การพัฒนาบทเรียนช่วยสอน e-

learning วิชา  คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

 

อ.วรัณศนางค์  

บุณฑริก 
15,000 15,000  

21  การพัฒนาวิธี  Saving เพื่อจัดเส้นทาง

การขนส่งสําหรับลูกค้า  

อ.เกียรติศักดิ์  พระเนตร 25,000 20,000 -วัตถุประสงค์การวิจัย 

-เปลี่ยนโครงการ 

22  การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของ

การผลิตข้าวกล้องงอกหอมมะลิในเขต

อําเภอวารินชําราบ  จังหวัด

อุบลราชธานี  

อ.ปวิณญดา  บุญรมย ์ 25,000 25,000  

23  การพัฒนาบทเรียน e-learning วิชา  

โปรแกรมประยุกต์ด้านการจดัการ

สํานักงานอัตโนมัติ 

อ.ขนิษฐา  อินทะแสง 15,000 15,000  

24 การศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นหลังจาก

ติดตั้งอุปกรณ์ใช้เชื้อเพลิงก๊าซแอลพีจี

ในรถยนต์ส่วนบุคคลในจังหวัด

อุบลราชธานี 

อ.ภีม  พรประเสริฐ 25,000 25,000 -ศึกษาไปทําไม 

25 การวิเคราะห์ปริมาณการจราจรของถนน

สายประธานภายในเขตพื้นที่เทศบาลนคร

อุบลราชธานี  :  กรณีศึกษาถนนชยางกรู

และถนนอุปราช 

อ.ทัศน์พงศ์  แกล้วทนง 30,000 30,000 -วัตถุประสงค์การ
วิจัย ข้อ 4 

-ทําเรื่องใหม่ 

26 ความเครียดและวิธีคลายเครียดของ

นักศึกษาแพทย์แผนไทย   

 

อ.ทิพย์วรรณ  สาย

เช้ือ 
25,000 25,000 -วัตถุประสงค์ที่2,4 

*ควรศึกษาความพึง

พอใจของ น.ศ. 

27 ผลของการออกกําลังกายด้วยวิธี

ฤาษีดัดตนต่อคุณภาพชีวิตใน

ผู้สูงอายุ 

อ.กาญจนา  เทพ

สุริยานนท์ 
30,000 30,000 -วัตถุประสงค ์

ผลการออกกําลังกายไม่

ชัด? 

*ประเมินก่อน-หลัง 
28 คุณลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงค์ของ

นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต  

คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัย

ราชภัฏอุบลราชธานี  

อ.นภาดล  สีหพันธุ์ 25,000 25,000 -วัตถุประสงค์การวิจัย 

*นศ.ยังไม่จบ? 

ทัศนะผูร้บัมอบงาน

ผู้บริหาร 

-ชื่อเรื่อง,วัตถุประสงค์ 
29 การพัฒนาบทเรียน e-learning วิชา  

สังคมสารสนเทศและการจัดการ

ความรู้ในองค์กร 

อ.กรรณิการ  พลทม  
และคณะ 

15,000 15,000  



ที่ ชื่องานวิจัย ผู้วิจัย 
งบประมาณ 

ที่เสนอขอ 

งบประมาณ

ที่อนุมัติ 

ข้อคิดเหน็

ประกอบการพจิารณา 

30 การพัฒนาระบบบริหารธุรกิจ

โรงแรมศนูย์ศิลปวัฒนธรรม

กาญจนาภิเษก 

อ.นวลพรรณ  มุทา-

วัน  และคณะ 
25,000 25,000 -ปรบัแก้

วัตถปุระสงค์ 

-ปรบัเรื่องใหม่ 

31 การพัฒนาบทเรียน e-learning วิชา  

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 

 

อ.สุทธิดา จารุแพทย์  
และคณะ 

15,000 15,000  

32 การพัฒนาระบบคลังข้อสอบ  วิชา  

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร / 

ทํางาน / เรียนรู้ข้อมูลข่าวสาร(GE) 

อ.วัชรินทร์  สินไทย  

และคณะ 
20,000 20,000 -ปรบัโครงการใหม่ 

33 การพัฒนาบทเรียน e-learning วิชา  

ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 2   

 

อ.ชาญวิทย์  สุริพนัธ ์
อ.รติรส  พิพธภกัดี 

15,000 15,000  

34 การพัฒนาบทเรียน e-learning วิชา  

ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 1  

อ.รติรส  พิพธภกัดี 
อ.ชาญวิทย์  สุริพนัธ ์

 

15,000 15,000  

35 การศึกษาผลกระทบทางสขุภาพ

จากการเปลีย่นแปลงสภาพ

ภูมิอากาศของเกษตรกรผู้ผลิตข้าว

อินทรีย์ใน จ.อุบลราชธานี 

ดร.สุภาพร  ใจการุณ  

ดร.สังวาล  สมบูรณ์ 
43,000 25,000 *จะวัดอย่างไร

ผลกระทบ 

36 ประสิทธิภาพการดูดซับสังกะสี

และนิกเกลในสารละลายด้วย

ถ่านกัมมันต์ 

อ.สุนิดา  เถาว์โท 

และคณะ 

36,000 30,000  

37 การศึกษาคณุภาพน้ําทางกายภาพ

เคมีและชีววิทยาของน้ําทิ้งจาก

อาคารเรียน 5 และ 9  คณะ

วิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภัฏ

อุบลราชธานี  และแหล่งรองรับ

ธรรมชาติเพื่อการจัดการน้าํเสีย 

 

อ.วัฒนชัย  มาลัย  

และคณะ 

38,000 25,000  

38 การดูดซับโลหะหนกัด้วยวสัดุเหลือ

ใช้ทางการเกษตร 

 

ดร.วรรณา  สายแก้ว 

อ.สุนิดา เถาว์โท 
62,000 30,000  
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39 การศึกษาเปรียบเทียบความต้องการ

พัฒนางานภาพยนตร์แอนิเมชัน 2 มิติ  

และ  3  มิติ  ของนักศึกษาสาขาวิชา

มัลติมีเดียและเอนิเมชันเทคโนโลยี  

โครงการจัดตั้งคณะวิทยาการ

คอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุบลราชธานี 

อ.ชัชวาล  ขันติคเชน

ชาติ 
25,000 25,000 -ปรบัแก้โครงการ 

-ของเดิมไม่เกิด

ประโยชน์ 

40 การพัฒนาบทเรียน e-learning 

รายวิชา  การจัดและบริหาร

สถานศึกษาระดับปฐมวัย (1074701) 

อ.ชวนคิด  มะเสนะ 15,000 15,000  

41 การพัฒนาบทเรียน e-learning 

รายวิชา   สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  

(1004101)  

อ.ณัฐฐิตาภรณ์  

ชาตรี 
15,000 15,000  

42 การพัฒนาบทเรียน e-learning 

รายวิชา ภาษาไทยสําหรับคร ู รหัส

วิชา  1002101   

อ.วชิระ  ดวงใจดี 15,000 15,000  

43 การพัฒนาบทเรียน e-learning รายวิชา 

ผู้ฝึกและเจ้าหน้าที่มวยสากล (training 

and official in boxing) รหัสวิชา  

1094509  ระดับปริญญาตรี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

ว่าที่ ร.ต. สาคร 

แก้วสมทุร์ 

15,000 15,000  

44 การพัฒนาบทเรียน e-learning 

รายวิชา หลักการวิจยัทางการศึกษา 

อ.สุมลรัตน์  ไกรสร

สวัสดิ ์
15,000 15,000  

45 การพัฒนาบทเรียน e-learning 

รายวิชา  บาสเกตบอล รหัสวิชา  

1091202  ระดับปริญญาตรี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

อ.สมศักดิ์  มณีเรือง

สิน 
15,000 15,000  

46 การพัฒนาบทเรียน e-learning 

รายวิชา วิชาภาษาศาสตร์เพื่อการ

ประยุกต์ใช้ 2 (linguistics for 

Classroom Application II)ระดับ

ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี   

อ.สิริสุดา  ทองเฉลิม 15,000 15,000  
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47 การพัฒนาบทเรียน e-learning 

รายวิชา ภาษาศาสตร์เพื่อการ

ประยุกต์ใช้ 1 (linguistics for 

Classroom Application II)รหสัวิชา 

1111301 ระดับปริญญาตรี คณะครุ

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏั

อุบลราชธานี   

อ.มนทยา  ศรีษะภูมิ 15,000 15,000  

48 การพัฒนาบทเรียน e-learning 

รายวิชาการศึกษาแบบเรียนรวม 

(Inclusive Education)รหัสวิชา  

1083601ระดับปริญญาตรี คณะครุ

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏั

อุบลราชธานี   

ผศ.นงนุช  เพชรบุญวัฒน์ 

อ.รักษิณา  หยดย้อย 
15,000 15,000  

49 การพัฒนาบทเรียน e-learning 

รายวิชา สัมมนาการศึกษาปฐมวัย 

(seminar for Early Childhood)

หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั 

อ.พิชญาดา  ดําแก้ว 15,000 15,000  

50 การพัฒนาบทเรียน e-learning 

รายวิชา  การจัดการเรียนรู้

คณิตศาสตร์  1 

อ.จันทนา  ลิ้มสวุรรณ 15,000 15,000  

51 การพัฒนาบทเรียน e-learning 

รายวิชา   ลีลาศ (Social Dance) 

รหัสวิชา 1093403 ระดับปริญญา

ตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏอุบลราชธานี   

อ.ไพวุฒิ  ลังกา 15,000 15,000  

52 รูปแบบการบริหารจัดการงานวิจัย

การพัฒนาบทเรียน e-learning  เพื่อ

การปฏิรูปการเรียนรู้ของนกัศึกษา

คณะครศุาสตร์  มหาวิทยาลัยราช

ภัฏอุบลราชธานี 

 

ผศ.ดร.อารี  หลวง

นา  และคณะ 
50,000 30,000 -ปรบัแก้โครงการ 

-เปล่ียน

ผู้รับผิดชอบ 

*รูปแบบการบริหาร

งานวิจยัคณะคร ุ
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53 การพัฒนาบทเรียน e-learning รายวิชา 

การจัดการเรียนรู้วิชานวัตกรรมและ

คอมพิวเตอร์ศึกษา  1 

อ.สุมาลี  เช้ือชัย 15,000 15,000  

54 การพัฒนาบทเรียน e-learning 

รายวิชา  การจัดการเรียนรู้วิชา

วิทยาศาสตร์ (1024616) 

อ.ชนารักษ์  เวชสวัสดิ ์ 15,000 15,000 *เปลี่ยนจากโครงการ

ของ ผศ.ดร.อารี  

หลวงนา 

55 การพัฒนาบทเรียน e-learning รายวิชา  

วิทยาศาสตร์ชีวภาพสําหรับครู

ประถมศึกษา  (Biological Science for 

Elementary Teachers)ระดับปริญญา

ตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

อ.สุกัญญา  วัฒนา

วิเชียร 
15,000 15,000  

56 การพัฒนาบทเรียนออนไลน์  วิชา  

สวนพฤกษศาสตร์  รหัสวิชา  1004101 

อ.ชนารักษ์  เวชสวัสดิ ์ 15,000 - -ซํ้ากับโครงการที่ 

41 

57 การพัฒนาบทเรียน e-learning รายวิชา  

ภาษาอังกฤษสาํหรับครู  (Einglish for 

Teachers) รหสัวิชา  1003201+ ระดับ

ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุบลราชธานี 

อ.ฐานิยา  ทองไทย 15,000 15,000  

58 การพัฒนาบทเรียน e-learning รายวิชา  

การออกกําลังการเพื่อสุขภาพ 

(Exercise for Health) รหัสวิชา 

9042113  ระดบัปริญญาตรี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี    

อ.วรชิต  พรมน้อย 15,000 15,000  

59 การพัฒนาบทเรียน e-learning รายวิชา  

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทางการศึกษา 

อ.ณรัช  ไชยชนะ 15,000 15,000  

60 การพัฒนาบทเรียน e-learning รายวิชา  

วอลเล่ย์บอล   ระดับปริญญาตรี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

อ.นเรศ  ขันธะรี 15,000 15,000  

61 การพัฒนาบทเรียน e-learning รายวิชา  

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และ

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิชา ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

อ.ปิยวิทย์  เอ่ียม

พริ้ง 

15,000 15,000  
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62 แนวทางการปรับปรุงสภาพพื้นที่รับ

น้ําฝน (Watershed Area)และระบบ

ระบายน้ําฝน (Drainage System)โซน

พ้ืนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

อ.นพพร  อํานาจบุดด ี

ผศ.พ.ต.อ.ภัทระ เกิด

อินทร ์

30,000 20,000 -ปรบัวัตถุประสงค์ 

-วิธีการดําเนินการ 

63 การเพิ่มประสิทธิภาพของ

อินเวอร์เตอร์ในงานอุตสาหกรรมด้วย

กรรมวิธีเวกเตอร์แรงดัน 

อ.รุ่งวิชา  ไชยยศ 
อ.ณัฐพร  พันธุ์เพ็ง 

50,000 30,000  

64 การพัฒนาระบบกําจัดควันพิษจากท่อ

ไอเสียรถยนต์ด้วยการแปลงผัน

กําลังไฟฟ้า 

อ.จุมพลภัทร  สีทา

กุลเศรษฐ์ 

อ.ณัฐพร  พันธุ์เพ็ง 

52,500 30,000  

65 การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องอบแห้ง

พลังงานแสงอาทิตย์ด้วยระบบติดตาม

ดวงอาทิตย์ 

อ.อโศก  ศรีทอง

ธรรม 

40,000 30,000  

66 การศึกษาปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดที่มีผลต่อความพึงพอใจของ

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

ผศ.ดร.รณฤทธิ์ ทา

มณี 
และคณะ 

25,000 20,000  

67 การลดจํานวนแบคทีเรียในน้ําเสียด้วย

ปรากฏการณ์โคโรน่า 

อ.ณัฐพร  พันธุ์เพ็ง 
อ.เมธาสิทธิ์  โชค

ฤทัย 

38,500 30,000  

68 การออกแบบวงจรเข้าและถอดรหัส

สลับแบบ Advanced Encryption 

Standard  ขนาด  128  บิท  ด้วย

ภาษา  VHDL 

อ.สุระเจตน์  อ่อน

ฤทธิ์ 
57,000 30,000  

รวมทั้งสิ้น  68  โครงการ 1,673,500 1,340,000  
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