
 
 
 

ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
เร่ือง  การจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ (บก.ศ.) ประเภทบุคลากรสายวิชาการ 

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
-------------------- 

 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้พิจารณาอนุมัติโครงการวิจัยท่ีเสนอขอรับทุน
สนับสนุนการวิจัยของบุคลากรผ่านระบบ DRMS ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้บุคลากรได้พัฒนา
ตนเองและพัฒนางานท่ีท าประจ าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อาศัยอ านาจตามความใน
มาตรา ๓๑(๑),(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และหนังสือมอบอ านาจให้ผู้อ านวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี  

 สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงประกาศผลการพิจารณาให้ทุนสนับสนุนการวิจัยส าหรับบุคลากรสายวิชาการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวน ๑๓๐  โครงการ รวมเป็นเงิน ๓,๗๑๕,๐๐๐  บาท (-สามล้านเจ็ดแสน
หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน-) ท้ังนี้ ให้ด าเนินการเบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ (บก.ศ.) ประเภทงบ: อุดหนุน
ท่ัวไป แผนงาน: บูรณาการวิจัยและนวัตกรรม กิจกรรม: โครงการสนับสนุนการวิจัย และให้ผู้รับทุนด าเนินการ (มี
รายละเอียดแนบท้ายประกาศฯ) ดังนี้ 
 ๑. การจัดท าสัญญา ให้ผู้รับทุนสนับสนุนการวิจัยกรอกรายละเอียดในเอกสารสัญญา และสัญญาคู่ฉบับ 
การรับทุนสนับสนุนการวิจัยฯ โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารสัญญา สัญญาคู่ฉบับ และแนบท้ายสัญญาการรับ
ทุน สนับสนุนการวิจัย ได้จากเว็บไซต์ http://research.rmu.ac.th และจัดส่งเอกสารพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ดังนี้ 
  ๑.๑ สัญญาการรับทุนสนับสนุนการวิจัยฯ   จ านวน  ๑  ฉบับ 
  ๑.๒ สัญญาคู่ฉบับการรับทุนสนับสนุนการวิจัยฯ  จ านวน  ๑  ฉบับ 

๑.๓ ส าเนาบัตรประชาชนของหัวหน้าโครงการ จ านวน  ๓  ฉบับ 
๑.๔ ใบส าคัญรับเงิน    จ านวน  ๒  ชุด 
๑.๕ ใบเบิก     จ านวน  ๒  ชุด 

 ๒. การยื่นเอกสารสัญญาให้ผู้รับทุนสนับสนุนการวิจัยยื่นเอกสารสัญญาและสัญญาคู่ฉบับ การรับทุน
สนับสนุนการวิจัยฯ พร้อมหลักฐานต่าง ๆ ด้วยตนเอง ท่ีสถาบันวิจัยและพัฒนา อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ 
พรรษา ช้ัน ๓ ได้ต้ังแต่บัดนี้ถึงวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
 กรณีท่ีไม่อาจท าสัญญาได้ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ในข้อ ๒ ให้ผู้รับทุนสนับสนุนการวิจัยท าหนังสือ
เป็นลายลักษณ์อักษรถึงผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการฯ พิจารณาเป็นรายกรณี 
ภายในวันศุกร์ท่ี ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ (มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์)   
 ๓. ให้ผู้รับทุนสนับสนุนการวิจัยด าเนินการวิจัยตามแผนงานโครงการตามระยะเวลาท่ีก าหนด โดยให้แล้ว
เสร็จภายในระยะเวลา ๑ ปี นับต้ังแต่วันท่ีได้ลงนามท าสัญญาและยึดถือแนวปฏิบัติการท าวิจัยตามเงื่อนไข ท่ี
ก าหนดไว้ในสัญญา 
 กรณีท่ีไม่อาจด าเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ให้ผู้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจัดท าหนังสือ
เป็นลายลักษณ์อักษรถึงผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการฯ พิจารณาเป็นรายกรณี 
ก่อนครบเวลาท่ีก าหนดอย่างน้อย ๓๐ วัน 



 ๔. ในระหว่างท่ีผู้รับทุนสนับสนุนการวิจัยด าเนินการวิจัยตามแผนงานโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยฯ จะ
ด าเนินการติดตามและประเมินผลงานวิจัย โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลงานวิจัยฯ ท่ีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคามแต่งต้ัง 
 ๕. กรณีมีครุภัณฑ์และ/หรือวัสดุท่ีเหลือจากการทดลอง ให้ผู้ได้รับทุนด าเนินการส่งมอบแก่หน่วยงานต้น
สังกัด ภายในวันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ และจัดท าหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งการส่งมอบถึงผู้อ านวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อเสนอต่ออธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
 
 ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 

 
  ประกาศ ณ วันท่ี ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
 
 
         (รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา  เคณาภูมิ) 

       ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กฤษฎา ร่าง/พิมพ์/ทาน 
.............. ตรวจ 

๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ 



ท่ี ช่ือโครงการ หัวหน้าโครงการ สังกัดคณะ งบประมาณ (บาท) หมายเหตุ

1 การพัฒนาสมรรถนะการวิจัย ความฉลาดทางอารมณ์ และเจตคติต่อการเรียน 
โดยใช้กิจกรรมสะเต็มศึกษาร่วมกับแบบฝึกทักษะ ของนักศึกษาปริญญาตรี

อพันตรี  พูลพุทธา ครุศาสตร์ 30,000

2 การพัฒนากรอบแนวคิดของการรู้เร่ืองเชิงสถิติ รามนรี  นนทภา ครุศาสตร์ 30,000

3 การประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ปิยะธิดา  ปัญญา ครุศาสตร์ 30,000

4 การรับรู้ความสามารถของตนด้านคอมพิวเตอร์ในการเป็นพลเมืองยุคดิจิตตอล 
ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์

วณิชา  สาคร ครุศาสตร์ 30,000

5 ผลของการออกก้าลังกายในน ้าท่ีมีต่อช่วงการเคล่ือนไหวของข้อเข่าหลังการผ่าตัด
เปล่ียนข้อเข่าเทียมระยะแรกในผู้ป่วยหญิงสูงอายุ จังหวัดมหาสารคาม

ธนวรรณพร  ศรีเมือง ครุศาสตร์ 30,000

6 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาของนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาชีววิทยา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม

วัชรา  เสนาจักร์ ครุศาสตร์ 30,000

7 การพัฒนามาตรวัดการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมทางวิชาการโดยประยุกต์ใช้การ
ทดสอบก้าหนดประเด็น

ไพศาล  วรค้า ครุศาสตร์ 30,000

8 การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ ส้าหรับเด็กปฐมวัยเพ่ือส่งพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยองค์รวม สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ณุชฎา  บูรณะพิมพ์ ครุศาสตร์ 30,000

9 ปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีส่งผลต่อการรู้ดิจิตอลของนักเรียนมัธยมศึกษาชั นปีท่ี 6 ในเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : การวิเคราะห์พหุระดับ

อรัญ  ซุยกระเด่ือง ครุศาสตร์ 30,000

บัญชีรายช่ือโครงการวิจัยและผู้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ (บก.ศ.) ประเภทบุคลากรสายวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2561

หน่วยงานสนับสนุน: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
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ท่ี ช่ือโครงการ หัวหน้าโครงการ สังกัดคณะ งบประมาณ (บาท) หมายเหตุ

10 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ PLC เพ่ือส่งเสริมการท้างานร่วมกัน
ของนักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัย

พีระพร  รัตนาเกียรต์ิ ครุศาสตร์ 30,000

11 การส่งเสริมคุณลักษณะความเป็นครู คุณธรรม จริยธรรม ด้านความรักความ
เมตตา ส้าหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

อนุสรณ์  จันทร์ประทักษ์ ครุศาสตร์ 30,000

12 ทักษะภาวะผู้น้าในศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม

รัตติกาล  สารกอง ครุศาสตร์ 30,000

13 การพัฒนาทักษะพื นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย โดยใช้กิจกรรมการมี
ส่วนร่วมของผู้ปกครอง

วารินทิพย์  ศรีกุลา ครุศาสตร์ 30,000

14 แนวทางในการประเมินผลงานวิจัยในชั นเรียนของนักศึกษาครู คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

อัจฉริยา  พรมท้าว ครุศาสตร์ 30,000

15 บุพเพสันนิวาส : ความเป็นชายแบบใหม่ ดิษยทรรศน์  ศรีบุญเรือง ครุศาสตร์ 25,000

16 การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เร่ืองเชิงคณิตศาสตร์ ตามทฤษฏีการ
เรียนรู้ของไวกอตสกี ท่ีมีการช่วยเสริมศักยภาพ  เพ่ือส่งเสริมมโนทัศน์ทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต้่า

นวพล  นนทภา ครุศาสตร์ 25,000

17 ผลการพัฒนาครูปฐมวัยด้วยการผลิตส่ือนิทานและเทคนิคการเล่านิทานเพ่ือจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ส้าหรับเด็กปฐมวัย

สุชาดา  หวังสิทธิเดช ครุศาสตร์ 25,000

18 การศึกษาสภาพปัญหาการเรียนการสอนภาษาจีนของนักศึกษาสาขาวิชาการ
สอนภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ศันสนีย์พร  ภูพันนา ครุศาสตร์ 25,000

19 การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกหัดเสริมทักษะการใช้เคร่ืองมือ 
โปรแกรม Adobe captivate 8 กรณีศึกษานักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์
 รุ่นท่ี 4 คณะคุรุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหาสารคาม

มณฑล  วชิรโกเมน ครุศาสตร์ 25,000
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ท่ี ช่ือโครงการ หัวหน้าโครงการ สังกัดคณะ งบประมาณ (บาท) หมายเหตุ

20 การศึกษาความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตส่ือการสอนของนักศึกษาครู คณะครุ
ศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

บงกชรัตน์  ภูวันนา ครุศาสตร์ 25,000

21 ผลของการเต้นแอโรบิกมวยไทยท่ีมีผลต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื อ และความ
อดทนของระบบไหลเวียนโลหิต ในนักเรียนชั นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ไตรมิตร  โพธิแสน ครุศาสตร์ 25,000

22 การเปรียบเทียบแหล่งโปรตีนในอาหารผสมครบส่วนเพ่ือใช้ขุนแพะเนื อ วันทนีย์  พลวิเศษ เทคโนโลยีการเกษตร 30,000

23 สถานะการณ์โรคเต้านมอักเสบแบบไม่แสดงอาการในโคนมจากถังนมรวมของ
ฟาร์มโคนมเกษตรกรรายย่อยในเขตพื นท่ีจังหวัดมหาสารคาม

นพดล  สมผล เทคโนโลยีการเกษตร 30,000

24 ผลของการใช้โยเกิร์ตทดแทนเนยสดต่อคุณลักษณะและการยอมรับของบราวน่ี
กรอบ

ธนิษฐ์นันท์  บุญศรีชนะ เทคโนโลยีการเกษตร 30,000

25 การศึกษาการออกฤทธ์ิยับยั งเชื อแบคทีเรียก่อโรคผิวหนังสุนัขจากสารสกัดหยาบ
ใบหม่ีสด

ฐานิดา  ศรีหาวงศ์ เทคโนโลยีการเกษตร 30,000

26 การพัฒนาเคร่ืองอบแห้งพลังงานความร้อนร่วมรังสีอินฟราเรดและลมร้อนแบบ
หมุนตามแนวแกน

ชูทวีป  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา เทคโนโลยีการเกษตร 30,000

27 ความชุกของการติดพยาธิในล้าไส้ของไก่ชน ในเขตพื นท่ีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

กชพร  ไวสู้ศึก เทคโนโลยีการเกษตร 30,000

28 ผลของการเสริมกากมันหมักยีสต์ต่ออัตราการเจริญเติบโต อัตราการรอดตาย 
และคุณค่าทางอาหารของไรน ้านางฟ้าไทย

ชนวรรณ  โทวรรณา เทคโนโลยีการเกษตร 30,000

29 การศึกษาและพัฒนาข้าวเทียมจากเห็ดสู่อาหารเพ่ือสุขภาพ ธานินทร์  สิงกันยา เทคโนโลยีการเกษตร 30,000

30 การส้ารวจภาวะการมีงานท้าของบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปี
การศึกษา 2560

สิทธิโชค  พรรค์พิทักษ์ เทคโนโลยีการเกษตร 30,000

31 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใบมะเขือแผ่นอบกรอบเสริมโปรตีนจากแมลง พรพิษณุ  ธรรมปัทม์ เทคโนโลยีการเกษตร 25,000
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32 ผลของรูปแบบการเลี ยงต่อประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพไข่ของไก่ไข่ท่ีผ่าน
การบังคับผลัดขน

นัดติยา  ประกอบแสง เทคโนโลยีการเกษตร 25,000

33 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสร้างแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคล่ือนท่ี วรวิทย์  สังฆทิพย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 30,000

34 การพัฒนาแอพพลิเคชันความจริงเสมือน “สะดืออีสาน” อ้าเภอโกสุมพิสัย 
จังหวัดมหาสารคาม

ธวัชชัย  สหพงษ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 30,000

35 รูปแบบการบูรณาการการเรียนรู้สู่การบริการวิชาการเพ่ือส่งเสริมสินค้าชุมชน
ด้วยเทคโนโลยี AR

อภิชาติ  เหล็กดี เทคโนโลยีสารสนเทศ 30,000

36 การวิจัยและพัฒนาเว็บไซด์พารัลแลกซ์หอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 
ธันวาคม พ.ศ. 2550

สาวนฤมล  อินทิรักษ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 30,000

37 รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม 
ส้าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ตามกรอบแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2560-2579 สู่การจัดการศึกษา 4.0

ธรัช  อารีราษฎร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 30,000

38 ระบบสารสนเทศเพ่ือติดตามและดูแลควบคุมภาวะทุพโภชนาการในเด็กวัยเรียน ทิพวิมล  ชมภูค้า เทคโนโลยีสารสนเทศ 30,000

39 การพัฒนาส่ือการสอน การใช้โปรแกรม unity 3d สร้างชิ นงาน 3 มิติ ด้วย
เทคโนโลยีเสมือนจริงสู่ชุมชน

ณัฐพงศ์  พลสยม เทคโนโลยีสารสนเทศ 30,000

40 การพัฒนาแอพพลิเคช่ันเพ่ือส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษส้าหรับนักเรียน
ระดับชั นประถมศึกษา

อุมาภรณ์  เหล็กดี เทคโนโลยีสารสนเทศ 25,000

41 นวัตกรรมกระบวนการพัฒนาทักษะกลุ่มแรงงานตัดเย็บเส่ือผ้าโรงงานสู่การเป็น
ช่างฝีมือตัดเย็บเสื อผ้าพื นเมืองสถานประกอบการในชุมชน จังหวัดมหาสารคาม

วรปภา  อารีราษฎร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 25,000

42 การพัฒนาส่ือในรูปแบบมุมมอง 360 องศาเพ่ือประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราช
ภัฏมหาสารคาม บน google Street View

ณัฐพงษ์  พระลับรักษา เทคโนโลยีสารสนเทศ 25,000
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43 ปัจจัยในการเลือกเรียนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม

พิทักษ์  ธรรมะ นิติศาสตร์ 30,000

44 ศาลรัฐธรรมนูญกับการตรวจสอบการกระท้าทางรัฐธรรมนูญขององค์กรตาม
รัฐธรรมนูญ

จักรพงศ์  ลิ มสุวรรณ นิติศาสตร์ 25,000

45 สถานะ สิทธิ และหน้าท่ีของพระภิกษุ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กานต์สินี  ทิพย์มณเทียร นิติศาสตร์ 25,000

46 การแก้ไขพระราชบัญญัติฟ้ืนฟูกิจการเก่ียวกับหลักเกณฑ์ขอฟ้ืนฟูของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม

ชัชวรรณ์  ลีโรจนวุฒิกุล นิติศาสตร์ 25,000

47 กลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษของผู้เรียนท่ีใช้ภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ: กรณีศึกษาของผู้เรียนท่ีมีความรู้พหุระดับ

ฉัตรณรงค์  ชัยเดช มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 30,000

48 การพัฒนาชุดการสอนปฏิบัติแซกโซโฟน ในรายวิชาปฏิบัติเคร่ืองลมไม้ 1 
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม

วุฒิสิทธ์ิ  จีระกมล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 30,000

49 การศึกษาผลของการเรียนรู้ค้าศัพท์แบบมีส่วนร่วมของผู้เรียนท่ีเรียน
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ

ณฐยา  ชมเช่ียวชาญ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 30,000

50 ดนตรีประกอบพิธีเลี ยงกู่ บ้านคอนสวรรค์ ต้าบลคอนสวรรค์ อ้าเภอคอนสวรรค์ 
จังหวัดชัยภูมิ

ปิยะนันท์  เเนวค้าดี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 30,000

51 แนวทางการอนุรักษ์พุทธประติมากรรมยุคทวารวดี กิตติกรณ์  บ้ารุงบุญ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 30,000

52 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน ต้าบลหนองกุง
สวรรค์ อ้าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ทนงศักด์ิ  ปัดสินธ์ุ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 30,000

53 การส้ารวจพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม

สุชาลักษม์  ธรรมดวงศรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 30,000

54 การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจ้าวันโดยใช้บทฝึกการสนทนา
ภาษาอังกฤษ

ภัทรภร  สุบัติค้า มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 30,000
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55 รูปแบบการส่งเสริมเพ่ือลดปริมาณขยะมูลฝอยของนักศึกษาหอพักใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

แดนวิชัย  สายรักษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 30,000

56 การสร้างสรรค์และพลังทางภาษาในบทเพลงของสุรชัย  จันทิมาธร อริยานุวัตน์  สมาธยกุล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 30,000

57 การสร้างสรรค์จิตรกรรมจากจิตนาการแห่งความสงบสุขในวิถีชนบทอีสาน อ้าพร  แสงไชยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 30,000

58 การสร้างสรรค์ผลงานวาดเส้น ชุด สิมอีสาน ศรีพัฒน์  เทศารินทร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 30,000

59 ความเข้าใจ การปฏิบัติ และ อุปสรรค์ ต่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
แบบเรียนรู้ด้วยตนเอง: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

สุวิชชาน  อุ่นอุดม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 30,000

60 การสร้างสรรค์ภาพพิมพ์จากความทรงจ้าในวิถีชนบทอีสาน พรสวรรค์  นนทะภา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 30,000

61 การสร้างนวัตกรรมการจัดการป่าชุมชนดอนปู่ตาชุมชนบ้านน ้าผึ ง ต้าบลหนอง
ม่วง อ้าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

วาริธ  ราศรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 30,000

62 การสร้างสรรค์ประติมากรรมเคร่ืองเคลือบดินเผา เร่ือง ร่องรอยของความงามใน
ธรรมชาติ

สุรศักด์ิ  สุขวิเศษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 25,000

63 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส้าหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนท่ี
เรียนในรายวิชาการอ่านภาษาจีน 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

พิณพร  คงแท่น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 25,000

64 แนวทางการออกแบบตราสัญลักษณ์ให้เหมาะสมกับภาพลักษณ์ขององค์กร ธรรมนูญ  พัดมะนา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 25,000

65 การสร้างสรรค์จิตรกรรม ชุด รูปรอยจากความพอเพียง ประภาพร ศุภตรัยวรพงศ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 25,000

66 มารผจญในจิตรกรรมไทยร่วมสมัย อภิชาติ  เอ่ียมวิจารณ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 25,000

67 การพัฒนาส่ือการเรียนออนไลน์รายวิชา เทคโนโลยีมัลติมิเดีย เร่ือง เสียง 
ส้าหรับนักศึกษา สาขาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ณุกานดา  ศุภวัฒน์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 25,000
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68 ความส้าเร็จของการบริหารมหาวิทยาลัยบนพื นฐานของการบริหารหลักสูตรวิชา:
 การศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลในการบริหารหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต ในมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม

ชาคร  คัยนันทน์ รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 30,000

69 การน้าความรู้ของผู้สูงอายุในการดูแลสุขภาพมาปรับใช้ส้าหรับผู้สูงอายุรุ่นหลัง : 
ศึกษากรณีจังหวัดมหาสารคาม

ศิริพงษ์  ทองจันทร์ รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 30,000

70 การบริหารจัดการและการปรับตัวของกลุ่มหัตถกรรมชุมชน ในกระแสท้องถ่ินภิ
วัตน์

มนัสวิน  จิตตานนท์ รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 30,000

71 ส่ือการประชาสัมพันธ์ท่ีมีผลต่อการเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรีในหลักสูตร
สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ของ
นักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีท่ี 6

สิทธานต์  ดีล้น รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 30,000

72 สร้อยดอกหมาก : อัตลักษณ์ผ้าไหมท่ามกลางกระแสทุนเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ 
จังหวัดมหาสารคาม

ปิยลักษณ์  โพธิวรรณ์ รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 25,000

73 การรับรู้และทัศนคติของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม เร่ืองรัฐสภา
ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

วาสนา  บรรลือหาญ รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 25,000

74 แนวทางการสร้างพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การต่อการประกัน
คุณภาพการศึกษา กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ยุวเรศ  หลุดพา รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 25,000

75 แนวทางการจัดท้าบัญชีครัวเรือนสู่การสร้างภูมิปัญญาทางบัญชีภายใต้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดมหาสารคาม

ปภาพิต  ศรีสว่างวงศ์ วิทยาการจัดการ 30,000

76 ปัจจัยท่ีมีต่อประสิทธิภาพการบริหารด้านสินเช่ือของกองทุนหมู่บ้าน กรณีศึกษา 
 อ้าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

รณิดา  วงศ์มังกร วิทยาการจัดการ 30,000

77 การเปิดเผยบัญชีทรัพยากรมนุษย์และผลการด้าเนินงานของบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นิธิภักด์ิ  กทิศาสตร์ วิทยาการจัดการ 30,000
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78 ผลกระทบของการตลาดสีเขียวท่ีมีต่อภาพลักษณ์องค์กรของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ในจังหวัดมหาสารคาม

นาวา  มาสวนจิก วิทยาการจัดการ 30,000

79 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของเกษตรกรเพาะเลี ยงเห็ดฟาง : 
กรณีศึกษา จังหวัดมหาสารคาม

จารุวรรณ  บุตรสุวรรณ์ วิทยาการจัดการ 30,000

80 ผลกระทบของภาวะผู้น้าการเปล่ียนแปลงท่ีมีต่อการสร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างย่ังยืน
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดมหาสารคาม

พรวดี  รักษาศรี วิทยาการจัดการ 30,000

81 การจัดการการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพทางวัฒนธรรม บ้านโนนน ้าเกลี ยง อ้าเภอส
หัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธ์ุ

ปฏิมาศ  นิตยาชิต วิทยาการจัดการ 30,000

82 ปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กรของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

กชนิภา  วานิชกิตติกูล วิทยาการจัดการ 30,000

83 แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดนไทย – สปป.ลาว  ในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

กมลทิพย์  ตรีเดช วิทยาการจัดการ 30,000

84 การส่ือสารข้ามวัฒนธรรมและการปรับตัวของนักศึกษาต่างชาติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม

สุนทรียา  ไชยปัญหา วิทยาการจัดการ 30,000

85 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อภาระหนี สินของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองจังหวัด
มหาสารคาม

ปิยะวรรณ  ยางค้า วิทยาการจัดการ 30,000

86 ศักยภาพในการบริหารต้นทุนและการวางแผนก้าไรท่ีส่งผลต่อการด้าเนินงานของ
ธุรกิจ SMEs ในจังหวัดมหาสารคาม

เกรียงไกร  นามนัย วิทยาการจัดการ 30,000

87 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดมหาสารคาม ธารีรัตน์  ขูลีลัง วิทยาการจัดการ 30,000

88 ความต้องการเลือกใช้โรงแรมของนักท่องเท่ียว ในเขตอ้าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม

ธนาภรณ์  ทัศนภักด์ิ วิทยาการจัดการ 25,000

89 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กุลริศา  ค้าสิงห์ วิทยาการจัดการ 25,000
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90 ธุรกิจชุมชนจากภูมิปัญญาท้องถ่ินพื นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กรณีศึกษา ร้านขนมเทียนแก้วแม่พูนศรี  อ้าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

จันท์ทัปภาส์  ธนประดิษฐ์กุล วิทยาการจัดการ 25,000

91 กลยุทธ์การตลาดเพ่ือสร้างความส้าเร็จของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดมหาสารคาม ประภาพร  ศาลารมย์ วิทยาการจัดการ 25,000

92 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ด้วยระบบแนะน้าสถานท่ีฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ปริญญา ทองค้า วิทยาการจัดการ 25,000

93 การพัฒนารูปแบบการผลิตข้าวตามแนวทางเศรษฐศาสตร์กระแสหลักและ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วรายุทธ  พลาศรี วิทยาการจัดการ 25,000

94 การจัดการเมล็ดพันธ์ุข้าวของเกษตรกรจังหวัดมหาสารคาม นุชนาถ มีนาสันติรักษ์ วิทยาการจัดการ 25,000

95 การปรับตัวของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั นปีท่ี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม

สุพจน์  เกตุดาว วิทยาการจัดการ 25,000

96 การพัฒนาระบบบัญชีส้าหรับสถาบันการเงินชุมชน กรณีศึกษา สถาบันการเงิน
ชุมชนต้าบลดอนเงิน  อ้าเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

ไอลัดดา  โอ่งกลาง วิทยาการจัดการ 25,000

97 การผลิตไบโอบิวทานอลจากกากน ้าตาล โดย Clostridium beijerinckii TISTR 
1461 ภายใต้สภาวะท่ีแตกต่างของปริมาณแหล่งไนโตรเจน

กัลยาณี  เจริญโสภารัตน์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 30,000

98 อิทธิพลของสารขยายโซ่ต่อคุณสมบัติเชิงกลของแผ่นเมมเบรนพอลิแอล-แล็กไทด์ ธนนชาติ  อ่ิมสมบัติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 30,000

99 การก้าจัดเฟอรัสไอออนในน ้าบาดาลด้วยแคลเซียมออกไซด์ท่ีสกัดจากเปลือกหอย
เชอร่ี

ชัชญาภา  เกตุวงศ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 30,000

100 สภาพความต้องการและคุณลักษณะของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศใน
ตลาดแรงงานประเทศไทย

ณัฐพงษ์  พันธ์ุมณี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 30,000

101 การดูดซับเมทิลีนบลูด้วยการใช้คอปเปอร์ไพโรฟอสเฟตท่ีเตรียมจากวิธีการเผา
ไหม้ของแข็ง

ชมภู่  เหนือศรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 30,000

102 การเตรียมวัสดุผสม SiO2-TiO2 โดยใช้สารตั งต้น SiO2 จากแกลบข้าว พัชราภรณ์  พิมพ์จันทร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 30,000
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103 การทดสอบฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากสมุนไพรพื นบ้านในเขตอ้าเภอ 
สหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธ์ุ

ศรินทร์  ทองธรรมชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 30,000

104 ศึกษาการปรับปรุงคุณสมบัติเชิงกลของพอลิแล็คไทด์โดยการสังเคราะห์เป็น
บล็อกโคพอลิเมอร์กับพอลิบิวทิเรท

ดรรชนีย์  พลหาญ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 30,000

105 การตรวจติดตามคุณสมบัติทางเคมีและกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระของ
น ้าส้มสายชูหมักจากข้าว

วิลาวัลย์  บุณย์ศุภา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 30,000

106 ผลของโลหะออกไซด์และชนิดของแอลกอฮอล์ต่อการผลิตไบโอดีเซล สมสุข  ไตรศุภกิตติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 30,000

107 ปริมาณ องค์ประกอบและค่าความร้อนของมูลฝอยท่ีเข้าสู่ระบบเตาเผามูลฝอย
ชุมชนขององค์การบริหารส่วนต้าบลท่าสองคอน  อ.เมือง  จ.มหาสาคาม

เชิดชัย  สมบัติโยธา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 30,000

108 การวิเคราะห์ปริมาณโพลีฟีนอลทั งหมด ฟลาโวนอยทั งหมด และฤทธ์ิต้านอนุมูล
อิสระจากฝักเพกา

บุษยมาส  รัตนดอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 30,000

109 การประยุกต์ใช้แบบจ้าลองคณิตศาสตร์เพ่ือวิเคราะห์หาปริมาณน ้าฝนเชิงพื นท่ี
จากภาพเรดาร์ตรวจอากาศ

ธวัชชัย  บุญทัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 30,000

110 การผลิตเซลล์ชีวมวลของยีสต์โปรตีน Pichia kudriavzevii BA2_1 จาก
กากน ้าตาล

ผกามาศ  ราชมนตรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 30,000

111 การผลิตไบโอดีเซลจากน ้ามันท่ีใช้แล้ว โดยใช้เถ้าแกลบเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา และ
หาสภาวะท่ีเหมาะสม โดยวิธีพื นผิวตอบสนอง

ภิรมย์  สุวรรณสม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 30,000

112 การใช้เทคนิคการหาค่าท่ีเหมาะสมในการพัฒนาแบบจ้าลองทางคณิตศาสตร์
ส้าหรับค้านวณหาปริมาณการใช้น ้าของพืช เพ่ือการวางแผนการจัดสรรน ้า

นันทพร  ย่ิงรัตนสุข วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 30,000

113 การพยากรณ์ปริมาณน ้าฝนแบบล่วงหน้าโดยใช้แบบจ้าลองทางคณิตศาสตร์ เอกวิทย์  ล้าพาย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 30,000

114 การพัฒนาแนวทางการประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอนในวิชาการศึกษา
ท่ัวไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ทินกร  คุณาสิทธ์ิ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 30,000
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115 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการงานประชุมวิชาการ สุนันทา  กล่ินถาวร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 30,000

116 การพัฒนาภาพยนตร์โฆษณามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สิริวิวัฒน์  ละตา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 30,000

117 ระบบจัดการการประชุมระดับสาขา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิไลลักษณ์ กาประสิทธ์ิ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 30,000

118 การรู้สารสนเทศและการรับรู้ความสามารถตนเอง ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏ กลุ่มตะวันออกเฉียงเหนือ

กาญจนา  ค้าสมบัติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 30,000

119 การผลิตฉนวนกันความร้อนจากเส้นใยโสนและยางพารา ปริย  นิลแสงรัตน์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 25,000

120  การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธีการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เร่ือง 
ก้าหนดการเชิงเส้น ส้าหรับนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

พิชญ์ทิพา  สุวรรณศรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 25,000

121 การศึกษาโลหิตวิทยาและพารามิเตอร์ทางชีวเคมีในไก่เนื อ อรอนงค์  ไชยเชษฐ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 25,000

122 การใช้เศษขี เล่ือยเพ่ือเพ่ิมคุณสมบัติและความพรุนตัวในอิฐมอญ อดิศักด์ิ  ฦๅชา วิศวกรรมศาสตร์ 30,000

123 การพัฒนาอินโฟกราฟิก เร่ือง ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม พิชญ์นันท์  รักษาวงศ์ วิศวกรรมศาสตร์ 30,000

124 การออกแบบและสร้างเคร่ืองบีบอัดน ้าออกจากกากมันส้าปะหลังแบบสกรู ชวิศร  ปูคะภาค วิศวกรรมศาสตร์ 30,000

125 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง การออกแบบด้วย Photoshop ส้าหรับ
นักเรียนชั นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน

มารุดิศ  วชิรโกเมน วิศวกรรมศาสตร์ 30,000

126 ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ประสิทธิภาพสูง ศิริวรรณ  อาจบ้ารุง วิศวกรรมศาสตร์ 30,000

127 ตู้หยอดเหรียญจ่ายไฟฟ้าส้าหรับโทรศัพย์มือถือ เนติวุฒิ  บุรี วิศวกรรมศาสตร์ 30,000

128 การพัฒนารถสามล้อไฟฟ้าเพ่ือคนพิการทางขา วีรยุทธ  เติมสวัสด์ิ วิศวกรรมศาสตร์ 30,000

129 การศึกษาประสิทธิภาพของการเรียนการสอนในรายวิชาการถ่ายเทความร้อน 
(2110306)

เกศดาพร  วงษ์ซิ ม วิศวกรรมศาสตร์ 30,000

130 การพัฒนาชุดทดลองการตกแบบอิสระเพ่ือใช้ในห้องปฏิบัติการ มุณี  จันทะรัง วิศวกรรมศาสตร์ 25,000

3,715,000รวมงบประมาณท้ังหมด

รวมท้ังหมด 130 โครงการ เป็นเงิน 3,715,000 บาท (-สามล้านเจ็ดแสนหน่ึงหม่ืนห้าพันบาทถ้วน-)
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