


 

ในทางหลวง... 

 
ประกาศวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

เรื่อง  ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
จากงบประมาณเงินรายได้ของวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ประจ าปี  ๒๕๖๔ 

 

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

ตามที่วิทยาลัยการเมืองการปกครอง  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้ประกาศให้ทุนอุดหนุนและส่งเสริม
โครงการวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา งบประมาณรายได้ประจ าปี ๒๕๖๔ เพ่ือเป็นการส่งเสริม
และสนับสนุนให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งปริญญาโทและปริญญาเอก วิทยาลัยการเมืองการปกครองได้ท าวิจัยเพ่ือ
ใช้เป็นข้อมูลเขียนวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ และตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการที่มี
คุณภาพอันน าไปสู่การเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ อาศัยอ านาจตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคามว่าด้วยการบริหาร
วิจัย พ.ศ.๒๕๖๑ 

บัดนี้ ขอประกาศผลการพิจารณาโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
งานวิจัย ดังกล่าว และหลักเกณฑ์การให้ทุนการส่งเล่มวิจัยฉบับสมบูรณ์ และหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องอ่ืน ๆ ดังต่อไปนี้ 

๑. รายละเอียดโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณา 

 

ที ่ ชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการ สาขาวิชา/ประเภทงานวิจัย งบประมาณ 
(บาท) 

หม
าย

เห
ต ุ

๑. การบริหารจัดการบนฐานความร่วมมือใน
ประเทศไทย 

รศ.ดร.อลงกรณ์ อรรคแสง 
(ท่ีปรึกษา) 
นายสุวัธชัย เด่นฟ้านภาพล 
(นิสิตปรญิญาเอก) 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ 
วิจัยพื้นฐาน 

พัฒนาวิทยานิพนธ ์
TCI๑ 

๕๙,๐๐๐  

๒. ปัญหาของการบริหารจดัการสวัสดิการ
สังคมเกี่ยวกับการดูแลผูสู้งอายุในต าบล
ห้วยโพธิ์ อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์  

รศ.ดร.อลงกรณ์ อรรคแสง 
(ท่ีปรึกษา) 
นายจักรี กองอุดม (นิสิตปริญญา
โท) 

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
วิจัยพื้นฐาน 

พัฒนาวิทยานิพนธ ์
TCI๒ 

๒๙,๐๐๐  

๓. ความคิดเห็นต่อปัจจัยทีส่่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยัขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลในเขตต าบลอ าเภอภูเขยีว 
จังหวัดชัยภูมิ  

รศ.ดร.อลงกรณ์ อรรคแสง 
(ท่ีปรึกษา) 
นายเหรยีญ บุญธรรม (นิสิต
ปริญญาโท) 

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
วิจัยพื้นฐาน 

พัฒนาวทิยานิพนธ ์
TCI๒ 

๒๙,๐๐๐  

๔. ผลกระทบจากการด าเนินการก่อสร้างถนน
ต่อประชาชนในพ้ืนท่ีก่อสร้าง: กรณีศึกษา

รศ.ดร.อลงกรณ์ อรรคแสง  
(ท่ีปรึกษา) 

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
วิจัยพื้นฐาน 

๒๙,๐๐๐  



ผลงานวิจัย... 

ที ่ ชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการ สาขาวิชา/ประเภทงานวิจัย งบประมาณ 
(บาท) 

หม
าย

เห
ต ุ

ในทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 227 ตอน 
กาฬสินธุ์ – อ.สหัสขันธ์  

นายสมเกียรติ นารอง  
(นิสิตปรญิญาโท) 

พัฒนาวิทยานิพนธ ์
TCI๒ 

๕. การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัด
ร้อยเอ็ด 

ผศ.ดร.จีรศักดิ์ โพกาวิน  
(ท่ีปรึกษา) 
นางสาวเกตศราภรณ์ คณุวิบูลย์ 
(นิสิตปรญิญาโท) 

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
วิจัยพื้นฐาน 

พัฒนาวิทยานิพนธ ์
TCI๒ 

๒๙,๐๐๐  

๖. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุใน
โรงเรียนผูสู้งอายุเทศบาลต าบลท่าขอน
ยาง อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม  

ผศ.ดร.จีรศักดิ์ โพกาวิน  
(ท่ีปรึกษา) 
พระมหาพรพิรุณภัทร บุญก้อน 
(ปริญญาโท) 

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
วิจัยพื้นฐาน 

พัฒนาวิทยานิพนธ ์
TCI๒ 

๒๙,๐๐๐  

๗. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ
ท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล ต าบล
ชัยวารี อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด  

รศ.ดร.ประโยชน์ ส่งกลิ่น 
(ท่ีปรึกษา) 
นายชินวัตร เตรียมพล 
(นิสิตปรญิญาโท) 

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
วิจัยพื้นฐาน 

พัฒนาวิทยานิพนธ ์
TCI๒ 

๒๙,๐๐๐  

๘. กระทบจากการมาตรการลดการเผาอ้อย 
และการปรับตัวในเชิงของวิถีการด ารงชีพ
ชาวไร่อ้อย หมู่บ้านท่าสวรรค์ ต าบลท่า
สวรรค์ อ าเภอนาด้วง จังหวัดเลย  

ผศ.ดร.ณัฐกานต์ อัครพงศ์พิศักดิ์ 
(ท่ีปรึกษา) 
นางสาวศิริพร เนธิบตุร 
(นิสิตปรญิญาโท) 

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
วิจัยพื้นฐาน 

พัฒนาวิทยานิพนธ ์
TCI๒ 

๒๙,๐๐๐  

 
          ๒. ให้ทุกโครงการวิจัยสามารถด าเนินการท าสัญญารับทุนวิจัย จ านวน ๓ ชุด  ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๙ มีนาคม – 
๒ เมษายน ๒๕๖๔ โดยดาวนโ์หลดเอกสารแบบฟอร์มสัญญารับทุนอุดหนุงานวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี ๒๕๖๔ ที ่
http://copag.msu.ac.th/th/index.php?BL=researchs/researchs หากพ้นก าหนดระยะเวลาดังกล่าวจะถือ
ว่าท่านสละสิทธิ์ 

๓. เกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนแบ่งออกเป็น  ๓  งวด  ดังนี้ 
งวดที่ ๑ ร้อยละ ๖๐  ได้รับหลังจากผู้รับทุนท าสัญญารับทุนและส่งข้อเสนอโครงการวิจัยตาม

แบบฟอร์มที่ผู้ให้ทุนก าหนดเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
งวดที่ ๒ ร้อยละ ๓๐ ได้รับหลังจากเมื่อคณะกรรมการบริหารงานวิจัยเห็นชอบรายงานความก้าวหน้าของ

โครงการวิจัย และร่างบทความวิจัยส าหรับตีพิมพ์เผยแพร่ (manuscript) ที่ส่งไปยังวารสารแล้ว ภายในวันพฤหัสบดี
ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔  หากนักวิจัยไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จได้   

งวดที่ ๓ ร้อยละ ๑๐  ได้รับหลังจากเมื่อคณะกรรมการบริหารงานวิจัยเห็นชอบรายงานฉบับสมบูรณ์ พร้อม 
CD จ านวน ๑ แผ่น และผู้รับทุนได้ส่งเอกสารหลักฐานการตอบรับการตีพิมพ์ (Accepted Letter)  เผยแพร่






