รายชื่ อโครงการที่ได้ รับทุนสนับสนุนการวิจยั ประจาปี การศึกษา 2559
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ที่

สาขา/หลักสู ตร

1 วิศวกรรมเครื่ องกล

หัวหน้ าคณะวิจัย

ชื่ อโครงการ

1. อาจารย์พงษ์พนั ธ์
พรมพิพกั ต์

การผลิตก๊าชชีวภาพจากมูลวัว

2. อาจารย์ศราวุธ
รัตนวงษ์

Prodution of Biogas from Cow Manure

เงินอุดหนุนวิจัย

กลุ่มนักวิจัย

40,000 นักวิจยั รุ่ นใหม่

การพัฒนาต้นแบบอุปกรณ์ชุดทดลองเพื่อส่งเสริ มการ
เรี ยนรู้ระบบฝังตัวและเทคโนโลยีไอโอที
2 เทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์วริ นทร์ ไทยรักษ์

3 วิศวกรรมไฟฟ้า

A Development of Device Prototype for Learning
Embedded System and IoT Technology

การออกแบบตัวควบคุมฟัซซี่ ลอจิกพีไอดีที่เหมาะสม
สาหรับการควบคุมการผลิตไฟฟ้าอัตโนมัติ ของระบบ
ไฟฟ้ากาลังแบบไม่เป็ นเชิงเส้น ที่มีโรงไฟฟ้าพลังน้ า
เชื่อมต่อกับโรงไฟฟ้าพลังความร้อน ใช้ตวั เก็บสะสม
ดร.พิพฒั น์ ดุรงค์ดารงชัย
พลังงานแม่เหล็กแบบตัวนายิง่ ยวด

57,700 นักวิจยั รุ่ นกลาง

45,400 นักวิจยั รุ่ นกลาง

Optimal Fuzzy Logic-Proportional Integral Derivative
(FLPID) Controllers for AGC of Nonlinear HydroThermal Power System with SMES

4 วิศวกรรมเครื่ องกล

1.อาจารย์พงศกร ชิด
ชอบ

การประยุกต์ระบบ Internet of Thing (IOT) สาหรับสวน
ยางพารา

Development of Internet of Thing (IOT) using for Rubber
2.อาจารย์วีรชัย แผ่นอุไร
Plant
1.อาจารย์พนั ธวุธ
จันทรมงคล
นวัตกรรมการเรี ยนรู้เรื่ องพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ สาหรับ
ผูป้ ระกอบการสภาอุตสาหกรรมขอนแก่น
2.อาจารย์วนั วิสาข์

5 เทคโนโลยีสารสนเทศ วรรณพิพฒั น์
Learning Innovation in Topic of E-Commerce for the
3.ดร.พลวัชร์ จันทรมงคล Entrepreneur of the Federation of Thai Industries, Khon
Kaen Chapter

60,000 นักวิจยั รุ่ นกลาง

60,000 นักวิจยั รุ่ นกลาง

1.ผศ.สุนทร ชานาญ
6 วิศวกรรมอุตสาหการ

เตาฟื นประสิ ทธิภาพสูง สาหรับเผาเปลือกหอยทะเล

2. อาจารย์อรอุมา ทวีรุ่ง
Efficiency of wood slove for seashells
ศรี ทรัพย์
1.รศ.สุคนธ์ อาจฤทธิ์

สร้างยุง้ ข้าวแบบพอเพียง สาหรับเก็บรักษาข้าวเปลือก

7 วิศวกรรมอุตสาหการ 2. อาจารย์ศุภลักษณ์ ศรี
Buid a barn-Sufficiency for Storage of paddy
น้อย

8 วิศวกรรมอุตสาหการ

40,000 นักวิจยั รุ่ นใหม่

1. อาจารย์อรอุมา ทวีรุ่ง การศึกษาพื้นที่จอดรถ : กรณี ศึกษามหาวิทยาลัยภาค
ศรี ทรัพย์
ตะวันออกเฉี ยงเหนือ

90,000 นักวิจยั รุ่ นกลาง

40,000 นักวิจยั รุ่ นใหม่

2. อาจารย์จกั รพงษ์ เกิด
A study of Parking Area in North Eastern University
จันทึก
1.อาจารย์อนุชา ดีผาง
9 วิศวกรรมไฟฟ้า
2. อาจารย์พรหมชัย
สุพรรณ
10

วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิ กส์

อาจารย์เนติ ศรี หานู

1. อาจารย์สมชาย เตีย
เจริ ญ
11 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
2. อาจารย์สมพร เตีย
เจริ ญ

12 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

การพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพแผงเซลล์แสงอาทิตย์ดว้ ย
วิธีปรับมุมองศาตามฤดูกาลร่ วมกับการระบายความร้อน
แผงด้วยน้ า
Development of solar cell panels to improve the
efficiency by varying the panels with seasonal angle and
water cooling.
การติดตามการเพราะปลูกข้าวโดยใช้ภาพถ่ายจาก UAV
Rice Crop Monitoring eith Unmanned aerial vehicle
Remote Sensing Images

60,000 นักวิจยั รุ่ นกลาง

ระบบระบุตาแหน่งในอาคารโดยใช้เครื อข่ายไร้สาย
40,000 นักวิจยั รุ่ นใหม่
Indoor localization using a wireless network

1.อาจารย์สุเพ็ญพร สม
จิต
การจัดสรรแบนวิดท์บนระบบเครื อข่ายไร้สายโดยใช้
2. อาจารย์รณชัย สังหมื่น ทฤษฎีเกม
เม้า
3. อาจารย์รัฐพงษ์ โป้เคน

40,000 นักวิจยั รุ่ นใหม่

Bandwidth Allocation in Wireless Network Using Game
Theory

40,000 นักวิจยั รุ่ นใหม่

1. อาจารย์รัฐพงษ์ โป้
เคน
13 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2.อาจารย์อรอุมา ทวีรุ่ง
ศรี ทรัพย์

ระบบตรวจสอบลายเซ็นต์เพื่อใช้ยนื ยันตัวต้น
40,000 นักวิจยั รุ่ นใหม่

3. อาจารย์สุเพ็ญพร สม
Signature verification system for early verification
จิต
14 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อาจารย์สมพร เตียเจริ ญ

เครื อข่ายการวัดการใช้พลังงานสาหรับอุตสาหกรรม
Enerjy Measorement Network for Industrial
รวม

40,000 นักวิจยั รุ่ นใหม่
693,100

คณะบริหารธุรกิจ
ที่

สาขา/หลักสู ตร

หัวหน้ าคณะวิจัย
1.ดร.รุ่ งนภา กิตติลาภ
2. ผศ.ดร.อุมาวรรณ
วาทกิจ

1

บริ หารธุรกิจ
มหาบัณฑิต

3.นางศิวาพร กิตติลาภ

4. ดร.ร่ มสน นิลพงษ์
1.ดร.รัชดา ภักดียงิ่
2

บริ หารธุรกิจ
มหาบัณฑิต

2. ผศ.ดร.อุมาวรรณ
วาทกิจ
3. ดร.วรวิช โกวิทยากร

ชื่ อโครงการ

เงินอุดหนุนวิจัย

กลุ่มนักวิจัย

แนวทางการจัดการน้ าเสี ยแบบชุมชนมีส่วนร่ วม
กรณี ศึกษา บึงหนองโคตร ตาบลบ้านเป็ ด อาเภอเมือง
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
Guidelines for the management of wastewater
community
involvement. Case study: Bueng Nong Khot, Ban ped
district, Muang Khon Kaen, Khon Kaen Province.

การพัฒนาศักยภาพการดาเนินงานของวิสาหกิจชุมชนใน
จังหวัดขอนแก่น
Potential Development of Small and Micro Community
Enterprise of Khonkaen Province.

55,000 นักวิจยั รุ่ นกลาง

60,000 นักวิจยั รุ่ นกลาง

3

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

การหาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของนักศึกษาระดับ
1.อาจารย์พรสวรรค์ ชัย ปริ ญญาตรี ในการบริ หารลูกค้าสัมพันธ์ของ
มีแรง
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล กรณี
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ

50,000 นักวิจยั รุ่ นกลาง

Determining of Undergraduate Satisfaction Factors in
2.อาจารย์สมมาศ สมใจ Customer Relationship Management of Private Higher
นึก
Education Institutions by Using Data Mining Technique
Case in North Eastern University

4

5

6

การตลาด

การจัดการ

การบัญชี

อาจารย์ฐิตารี ย ์ ดุรงค์
ดารงชัย

อาจารย์ศิริพฒั น์ ศรี
จันทร์

อาจารย์ปิยะณัฐ ถุน
พุทธดม

คุณภาพการบริ การของศูนย์ฟิตเนสท้องถิ่นที่ส่งผลต่อ
ความภักดีของผูบ้ ริ โภคในเขตภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
ตอนกลางของประเทศไทย

60,000 นักวิจยั รุ่ นกลาง

Retail service quality influencing on loyalty for local
fitness centers from consumers’ perspective at the middle
of North Eastern, Thailand.
อิทธิพลสาคัญของศักยภาพผูข้ ายสิ ทธิแฟรนไชส์และ
นวัตกรรมองค์การที่มีผลต่อความสามารถในการแข่งขัน
ของธุรกิจแฟรนไชส์ไทย

45,900 นักวิจยั รุ่ นกลาง

Important Antecedents of Franchisors and Innovation
toward Competitive in Thai Franchise.
ผลกระทบของการกากับดูแลกิจการที่ดีที่มีต่อต้นทุน
เงินทุนและผลดาเนินงานบริ ษทั จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
40,000 นักวิจยั รุ่ นกลาง
The impact of corporate governance mechanisms on Cost
of Capital on companies listed on the stock Thailand.

1.อาจารย์ภทั รภร กิ
นิพนั ธ์
7

การบัญชี
2.อาจารย์ปิยะณัฐ ถุน
พุทธดม

ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการบริ หารกาไรของกลุ่ม
สิ นค้าอุตสาหกรรมที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย

40,000 นักวิจยั รุ่ นกลาง

Factors affecting the Motivation fo Earning management
in Industry listed on the Stock Exchange of Thailand

อิทธิพลของคุณภาพการสอบบัญชีที่มีต่อต้นทุนเงินทุน
1.อาจารย์บนั เฉย ศรี แก้ว และผลการดาเนินงานของบริ ษทั จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
8

9

40,000 นักวิจยั รุ่ นกลาง

การบัญชี
2.อาจารย์ปิยะณัฐ ถุน
พุทธดม

The influence of Audit Quality on Cost of Capital and
Firm performance on on companies listed on the stock
Thailand

1.ผศ.ดร.อุมาวรรณ
วาทกิจ

ผลกระทบโรงงานแปรรู ปขยะมูลฝอยเป็ นพลังงานไฟฟ้า
สถานีกาจัดขยะเทศบาลนครขอนแก่น บ้านคาบอน ตาบล
โนนท่อน อาเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น

2.ดร.วรวิช โกวิทยากร

The Impact of solid waste processing into electricity : In
Case of Waste Station in Ban Kham Bon Naonton
district, Amphur Muang, Khon Kaen Province

บริ หารธุรกิจดุษฎี
บัณฑิต

60,000 นักวิจยั รุ่ นกลาง

การรับรู้คุณค่ามหาวิทยาลัยสี เขียวที่มีต่อภาพลักษณ์ของ
องค์กร: กรณี ศึกษามหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
10

การตลาด

อาจารย์ศรุ ตยา สุขเดช

1.ดร.นงลักษณ์ ยามสุ ข
11

คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ

Perceived value of green university towards the
organizational image: North Eastern University
กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
เอกชนในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ

Public relations strategies on private university in North
2. ดร.พงษ์ศกั ดิ์ ดรพินิจ
Eastern websites
รวม

30,000 นักวิจยั รุ่ นใหม่

30,000 นักวิจยั รุ่ นใหม่

510,900

วิจยั สถาบัน
ที่

1

2

3

4

สาขา/หลักสู ตร

หัวหน้ าคณะวิจัย

บริ หารธุรกิจดุษฎี
ผศ.ดร.อุมาวรรณ วาทกิจ
บัณฑิต

การตลาด

การท่องเทียว

บริ หารธุรกิจดุษฎี
บัณฑิต

อาจารย์ศรุ ตยา สุขเดช

อาจารย์สุมิตรา ไอยรา

ชื่ อโครงการ
อิทธิพลของประสบการณ์ตราสิ นค้าที่ส่งผลต่อความภักดี
ต่อตราสิ นค้าสาหรับมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ

เงินอุดหนุนวิจัย

133,900

Effict of Brand Experience on Brand loyalty for
University
ความต้องการของสถานประกอบการเกี่ยวกับคุณลักษณะ
ของบัณฑิตที่พึงประสงค์
The requirement of the establishment about the desirable
feature of the graduate.
การรับรู้ตรามหาวิทยาลัยที่มีต่อการตัดสิ นใจเลือกศึกษาต่อ
ระดับอุดมศึกษาของนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาในเขตภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือ
The Brand Perception of University have an effect on
Decision to Continue to Study in University Education of
Senior High School in upper Northeast Area

90,000

97,160

อิทธิพลของการรับรู้ตรามหาวิทยาลัยภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือของนักศึกษาปัจจุบนั
ดร.ทตสมัล แสงสว่าง

40,000
The influence of the brand awereness of the North
Eastern university curent students

กลุ่มนักวิจัย

5

การบัญชี

อาจารย์นีรานาท เสนา
จันทร์

อิทธิพลขององค์ประกอบ ปัจจัยภูมิหลัง ช่องทางการรับรู้
ข่าวสาร ภาพลักษณ์สถาบันและการรู้จกั ตราสิ นค้าจาก
มุมมองของผูป้ กครองในเขตภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ ที่
มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นเลือกเรี ยนมหาวิทยาลัยของบุตร
หลาน
106,590
The influence the elements Backgrounds factors
Information channel institution image and brand
awareness feom the perspective of prents in the upper
Northeast on infuence the decision to study university of
their Children
รวม

467,650

คณะสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
ที่

สาขา/หลักสู ตร

หัวหน้ าคณะวิจัย
1.ดร.วรวิช โกวิทยากร

1 เศรษฐศาสตร์
2.ดร.รัชดา ภักดียงิ่

2 เศรษฐศาสตร์

อาจารย์สุภาวดี จันทนป

ชื่ อโครงการ
รู ปแบบการผลิตมะเขือเทศรับประทานผลสดลูกเล็กสาย
พันธุ์ Snac Slim ในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือที่เหมาะสม

เงินอุดหนุนวิจัย

กลุ่มนักวิจัย

53,300
นักวิจยั รุ่ นกลาง

Production Model of Tomatoes Snac Slim Variety in
Northeaetern Thailand
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อ
ผลิตภาพการผลิตโดยรวมของภาคการเกษตร กรณี ศึกษา
ข้าว เขตอาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
The effect of climate change impact to total factor
productivity in agricultural sector of rice case study of
meuang amphur district in khon kaen province)

39,000 นักวิจยั รุ่ นกลาง

1.รศ.วิไลวัจน์ กฤษณะ
การจัดการน้ าแบบประชารัฐ ตามปรัชญาเศรษฐกิจ
ภูติ
พอเพียง: กรณี ศึกษาฝายชะลอน้ าขององค์การบริ หารส่วน
จังหวัดขอนแก่น หมู่บา้ นรัตนะ ตาบลโนนทอง อาเภอแวง
ใหญ่ จังหวัดขอนแก่น
2.อาจารย์ไพจิตต์ นิจ
3

รัฐประศาสนศาสตร พาณิ ชย์
ดุษฎีบณั ฑิต

3. นางสาวเพชรรัตน์
ลือสันเทียะ

73,000 นักวิจยั รุ่ นอาวุโส
Management of Water Resources under Civil State Model
in Sufficiency Economic : A Case Study of Check
Dam’sKhonKaen Provincial Administrative
Organization,Ratana Village,Noontong Sub-district,
Wangyai District.KhonKaen Province.
การบริ หารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรู ปแบบ
เทศบาล จากการยุบรวมองค์การบริ หารส่วนตาบลเป็ น
เทศบาล ในเขตอาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

4

5

รัฐประศาสนศาสตร
ดร.อานวย สังข์ช่วย
มหาบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร อาจารย์พงษ์เมธี ไชย
มหาบัณฑิต
ศรี หา

Administration of Local Government Organization,
Municipal Form organizational collapse District
administration is a municipality. In the district of Khon
Kaen. Khon Kaen Province.

การพัฒนาวัฒนธรรมทางการเมืองประชาธิปไตยของ
ประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองชุมแพ อาเภอชุมแพ
จังหวัดขอนแก่น
The Democratic Political culture Development People in
Chum Phae Town Municipaltity Area,Khon kaen Provine

55,000 นักวิจยั รุ่ นกลาง

30,000 นักวิจยั รุ่ นใหม่

6

7

รัฐประศาสนศาสตร
ดร.สุรพล จิตต์ดี
ดุษฎีบณั ฑิต

รัฐประศาสนศาสตร
ดร.สมศักดิ์ พรพันธ์
ดุษฎีบณั ฑิต

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูส้ ูงอายุในเขตเทศบาลนคร
ขอนแก่น อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
45,000 นักวิจยั รุ่ นกลาง
Development of Quality of Life of the Elderly in Khon
Kaen Municipality, Mueang District, Khon Kaen Province
การบริ หารเทศบาลนครตามหลักธรรมาภิบาลของ
เทศบาลนครขอนแก่น อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
Governance of the Municipality under Good Governance
of Khon Kaen Municipality, Muang District, Khon Kaen
Province

45,000 นักวิจยั รุ่ นกลาง

1.ดร.ภูวนิ ดา คุนผลิน

แนวทางการส่งเสริ มการเรี ยนรู้ตลอดชีวิตของเกษตรกรสู่
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน: กรณี ศึกษาการปลูกพืชผัก
2.รศ.วิไลวัจน์ กฤษณะ
ปลอดสาร
รัฐประศาสนศาสตร
ภูติ
8
ดุษฎีบณั ฑิต
Means to promote Lifelong Learning of Farmers towards
3.นางสาวนุชธิดา โยลัย Community Economics: A Case Study of Growing
possionless Vegetables.
แนวทางการพัฒนาอัตลักษณ์ของบัณฑิตทางสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
อาจารย์ฉตั รชัย ทองคา จังหวัดขอนแก่น
9 รัฐประศาสนศาสตร์
พันธุ์
The development of the identity of Graduate Programs in

50,000 นักวิจยั รุ่ นกลาง

55,000 นักวิจยั รุ่ นกลาง

Public Administration. Northeastern University Khon
Kaen
1.อาจารย์ลกั ขณา
อินทร์บึง
10 รัฐประศาสนศาสตร์
2.อาจารย์วรรณวรางค์
ศุทธชัย

แนวทางการส่งเสริ มการเรี ยนรู้ตลอดชีวิตของเกษตรกรสู่
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน: กรณี ศึกษาการปลูกพืชผัก
ปลอดสาร
The guidelines for Agricultural Community Enterprise, to
be Smart Farmer.

60,000 นักวิจยั รุ่ นกลาง

1. อาจารย์วนั วิสาข์
วรรณพิพฒั น์
11 คณะสังคมฯ

2. อาจารย์พนั ธวุธ
จันทรมงคล
3. อาจารย์อรวรรณ
ปริ วตั ร
1.อาจารย์วรรณวรางค์
ศุทธชัย

12 นิ ติศาสตร์

2.อาจารย์หทัยวรรณ
ธัญญพาณิ ชย์
3.อาจารย์ลกั ขณา
อินทร์บึง

13 นิ เทศศาสตร์

แนวทางการพัฒนาการออกแบบเว็บไซต์ภาคภาษาอังกฤษ
สาหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
45,000 นักวิจยั รุ่ นกลาง
The guidelines for the designing development of SMEs
websites in English version

มาตรการทางกฎหมายเพื่อการมีส่วนร่ วมของประชาชน
ในการจัดการขยะมูลฝอย
ในชุมชน

50,000 นักวิจยั รุ่ นกลาง

Legal measures for the participation of citizens in the
management of solid waste.

อาจารย์สุริยนั แสงแก้ว ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริ หารจัดการมหาวิทยาลัยสี เขียว
ในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือตอนบน
อาจารย์อมรฤทัย ภู
สนาม อาจารย์อณพสิ ษฐ
Factors Influencing Administration Green University in
ไชยเชษฐ์
Upper Northeast
รวม

35,000 นักวิจยั รุ่ นกลาง

635,300

คณะศึกษาศาสตร์
ที่

สาขา/หลักสู ตร

หัวหน้ าคณะวิจัย

ชื่ อโครงการ

เงินอุดหนุนวิจัย

กลุ่มนักวิจัย

โมเดลสมการโครงสร้างของปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพล
ต่อความเป็ นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือ เพื่อเข้าสู่ ไทยแลนด์ 4.0
1

ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต

ดร.นิยดา เปี่ ยมพืชนะ

1.ดร.รัชนิวรรณ อนุ
ตระกูลชัย
2 หลักสู ตรและการสอน

2.ดร.แสงสุ รีย ์ ดวงคา
น้อย
3. ดร.มนูญ ศิวารมย์

A Structural Equation model of Causal Factors
Influencing Excellence of
Private Higher Education in the Northeast towards
Thailand 4.0

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็ จในการจัดการจัดการเรี ยนการ
สอนแบบสะเต็มศึกษา ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25

85,000 นักวิจยั รุ่ นอาวุโส

59,900 นักวิจยั รุ่ นกลาง

The Factors Affecting to The Success of STEM Education
in School Under The Office of Secondary Education Area
25.

แนวทางการส่งเสริ มการเรี ยนการสอนแบบสะเต็มศึกษา
1.ดร.ดุจเดือน ไชยพิชิต ในระดับประถมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
ประถมศึกษากาฬสิ นธุ์ เขต 2
60,000 นักวิจยั รุ่ นกลาง

3 หลักสู ตรและการสอน
2.ดร.แสงเดือน คงนาวัง

Guidelimes to Teaching STEM Education for Primary
Educaion in Kalasin Area Office 2.

รู ปแบบการสอนรายวิชา”การพัฒนาหลักสูตร”ที่เอื้อต่อ
การพัฒนาสิ่ งแวดล้อมสาหรับระดับการศึกษามหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ โดยใช้การจัดการ
ความรู ้
50,000 นักวิจยั รุ่ นกลาง

4 หลักสู ตรและการสอน ดร.แสงเดือน คงนาวัง
Model of Teaching Course “ Curriculum Development “
Contribute to develop Environment for Master of
Education Level in North Eastern University Using
Knowledge Management
รู ปแบบภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น
2.ดร.สุบนั มุขธระโกษา เขต 2
1.ดร.ศศิรดา แพงไทย
5 ป.บัณฑิต

3.ดร.สมใจ มณี วงษ์

6

ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต

1.อาจารย์สุชาดา
ลดาวัลย์
2.ดร.ถวิล ลดาวัลย์
1.ดร.พา อักษรเสื อ
2.รศ.ดร.ยาใจ พงษ์
บริ บรู ณ์

7 ปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต

3. ดร.ศศิรดา แพงไทย

4.ดร.รัชนิวรรณ อนุ
ตระกูลชัย

60,000 นักวิจยั รุ่ นกลาง

THE MODEL CREATIVE LEADERSHIP FOR THE
SCHOOL DIRECTORS OF KHONKAEN PRIMARY
EDUCATIONSERVICE AREA OFFICE 2
ศึกษาการปฏิบตั ิตามคุณธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู ของนักศึกษา ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ตามเกณฑ์
มาตรฐานข้อบังคับคุรุสภา พ.ศ. 2556

40,000 นักวิจยั รุ่ นกลาง

การพัฒนาองค์การทางการศึกษาสู่ การเป็ นชุมชนแห่งการ
เรี ยนรู้ทางวิชาชีพ : กรณี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ

DEVELOPING EDUCATIONAL ORGANIZATION
TOWARDS A PROFESSIONAL LEARNING
COMMUNITY : A CASE STUDY OF THE FACUCTY
OF EDUCATION, NORTHEASTERN UNIUERSITY

80,000 นักวิจยั รุ่ นอาวุโส

การปฏิบตั ิในการดาเนินชีวิตจากพระบรมราโชวาทและ
พระราชดารัส ของนักศึกษามหาวิทยาลัยภาค
2.พระมงคลกิตติวงศ์,ดร ตะวันออกเฉี ยงเหนือ
1.ดร.ถวิล ลดาวัลย์

8 ปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต

ดร.กฤตยากร ลดาวัลย์

1.ดร.มนูญ ศิวารมย์

9 ปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต

2.ดร.รัชนิวรรณ อนุ
ตระกูลชัย

3.ดร.สายัณห์ ผาน้อย

40,000 นักวิจยั รุ่ นอาวุโส

Guidelines for practice in life from His Majesty of
graduate students in the faculty of education,
Northeastern University.
โมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อภาวะผูน้ าเชิงบูรณาการของผูบ้ ริ หาร สังกัด
สานักงานศึกษาธิการ ภาค 12
59,000 นักวิจยั รุ่ นอาวุโส
A Linear Structural Relationship Model of Factor
Influencing Integrative Leadership of administrator Under
Education sestor 12.
ความคาดหวังและการรับรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษาใน
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ

10 ป.บัณฑิต

11 การศึกษาปฐมวัย

ผศ.ทิพยา กิจวิจารณ์

อาจารย์ธนเสฏฐ์ อรรค
ชัยรัชต์

Expectation and Perception on Educational Management
in Graduate Diploma Program in Teaching Profession ,
Faculty of Education , North Eastern University
ผลการใช้จิตตปัญญาศึกษาเพื่อเสริ มสร้างคุณลักษณะความ
เป็ นครู นักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัย คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
Results of the Contemplative Studies To enhance the
features of a teacher. Students in Early Childhood
Education Faculty of Education Northeastern University

48,700 นักวิจยั รุ่ นกลาง

30,000

รุ่ นใหม่

1.ดร.วิเชียร รู้ยนื ยง

12 ศึกษาศาสตร์

กลยุทธ์ของผูบ้ ริ หารมืออาชีพเพื่อบริ หารสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25

2.ดร.สุบนั มุขธระโกษา Strategies of Professional administrators for school
administration under the secondary education service
area office 25
3.ดร.สายัณห์ ผาน้อย

60,000 นักวิจยั รุ่ นกลาง

รวม

672,600

ชื่ อโครงการ

เงินอุดหนุนวิจัย

สานัก
ที่

สาขา/หลักสู ตร

หัวหน้ าคณะวิจัย

1.นายบุญจันทร์ เพชร
เมืองเลย

การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นศิลปะการแสดง
พื้นบ้านหมอลาเรื่ องต่อกลอนในจังหวัดขอนแก่น

2.รศ.สาเร็ จ คาโมง

KNOWLEDGE MANAGEMENT FOR LOCAL
WISDOM, PERFORMANCE LOCAL ART AND
MORLAM LUENG TOR KLON IN KHON KAEN
PROVINCE

1 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

รวม

กลุ่มนักวิจัย

50,000 นักวิจยั รุ่ นกลาง

50,000

สรุปงบสนับสนุนการวิจัยประจาปี การศึกษา 2559
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่

คณะ

จานวนโครงการ

1
2
3
4
5

คณะวิศวกรรมศาสตร์

14

230,430

230,430

307,240

คณะสังคมศาสตร์ฯ

13

190,590

190,590

254,120

คณะศึกษาศาสตร์

12

201,780

201,780

269,040

คณะบริ หารธุรกิจ

16

293,565

293,565

391,420

สานักต่าง ๆ

1

15,000

15,000

20,000

รวม

56

931,365

931,365

1,241,820

รวม(บาท)

3,104,550

งวดที่ 1 (30%)

งวดที่ 2 (30%) งวดที่ 3 (40%)

