ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เรื่ อง ผลการตัดสิน ผลงานวันการจัดการความรู้สู่คุณภาพ พ.ศ. ๒๕๖๒ (QA_KM Day 2019)
*****************************
ตามที่ได้ มีป ระกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาสารคาม เรื่อง เกณฑ์การตัดสินผลงานวันการจัดการ
ความรู้สู่คุณภาพ พ.ศ. ๒๕๖๒ (QA_KM Day 2019) ลงวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เชิญชวนให้
บุคลากรสายวิชาการ/สายสนับสนุน/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ส่งผลงานเข้าร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อคัดเลือกแนวปฏิบัติที่ดีที่เป็นต้นแบบและเผยแพร่สู่สาธารณชน บัดนี้ คณะกรรมการ
ได้ดาเนิน การตัดสินผลงานเป็นที่แล้ว เสร็จ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยฯ จึงประกาศผลการตัดสินผลงานวันการจัดการความรู้สู่คุณภาพ พ.ศ. ๒๕๖๒
(QA_KM Day 2019) ดังนี้
๑. ด้านบริการวิชาการสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่น
รางวัลชนะเลิศ
ชื่อผลงาน การส่งเสริมกระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิก่อนฤดูกาลเพาะปลูกทุ่งกุลาร้องไห้
บ้านเมืองเตา ตาบลเมืองเตา อาเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
สังกัด สานักบริการวิชาการ
๑. นายณัฐวุฒิ ฤทธิเดช
๒. นายทศพล วิเศษวงษา
๓. นางสาวศรัญญา เชื้อบัณฑิตย์
รางวัล รองชนะเลิ ศอันดับที่ ๑
ชื่อผลงาน การสร้างชุมชนเรียนรู้สร้างรายได้สู่การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านปลาบู่
สังกัด สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๔. อาจารย์เมตตา เก่งชูวงศ์
รางวัล รองชนะเลิ ศอันดับที่ ๒
ชื่อผลงาน Stop STROKE หยุดอัมพาตด้วยวิทยาศาสตร์การกีฬา
สังกัด สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะครุศาสตร์
๕. อาจารย์ศุภนิธิ ขาพรหมราช
๖. นายสายชล พลช่วย
๗. นางสาวพรสุดา คาสมบัติ

๒. ด้านการผลิตบัณฑิตและยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
รางวัลชนะเลิศ
ชื่อผลงาน Sports Science for Excellent
สังกัด สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะครุศาสตร์
๑. อาจารย์ศุภนิธิ ขาพรหมราช
๒. อาจารย์จักรดาว โพธิแสน
๓. อาจารย์ไตรมิตร โพธิแสน
๔. อาจารย์ประเสริฐ ชมมอญ
๕. อาจารย์ธนวรรณพร ศรีเมือง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑
ชื่อผลงาน การยกระดับการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสู่ความเป็นเลิศด้านสมรรถนะเชิงวิชาชีพ
สังกัด สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ
๖. สาขาวิชาการตลาด
รางวัล รองชนะเลิ ศอันดับที่ ๒
ชื่อผลงาน การพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาการสัมมนาเพื่อการวางแผนพัฒนาธุรกิจ
โรงแรม และการท่องเที่ยว ด้วยการเรียนรู้ผ่านการลงปฏิบัติ Active Learning
สังกัด สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ
๗. อาจารย์นริศรา คาสิงห์
๓. ด้านการวิจัยและนวัตกรรม
รางวัลชนะเลิศ
ชื่อผลงาน การออกแบบและพัฒนาสร้างระบบอบแห้งแบบเรือนกระจกพาราโบลา
เพื่อต่อยอดการพัฒนาสินค้าอุตสาหกรรมชุมชน
สังกัด คณะเทคโนโลยีการเกษตร
๑. อาจารย์วิรุณ โมนะตระกูล
รางวัล รองชนะเลิ ศอันดับที่ ๑
ชื่อผลงาน นวัตกรรมออกกาลังกายด้วยเครื่อง Quickness Light Trainer Board
สังกัด สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะครุศาสตร์
๒. อาจารย์จักรดาว โพธิแสน
๓. นายทักษ์ดนัย นุ่นไทย
๔. นายรัฐกร ภารสถิต
รางวัล รองชนะเลิ ศอันดับที่ ๒
ชื่อผลงาน การใช้เคมีคอมพิวเตอร์ในการศึกษาอันตรกิริยาระหว่างโมเลกุลขนาดเล็ก
และวัสดุระดับนาโนสาหรับการประยุกต์ใช้เป็นตัวตรวจจับและกักเก็บ
สังกัด สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฌาณุกรณ์ ทับทิมใส
๒

๔. ด้านศิลปะและวัฒนธรรม สืบสานความเป็นไทย
รางวัลชนะเลิศ
ชื่อผลงาน การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการออกกาลังกายโดยใช้ศิลปะมวยไทย
สังกัด สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะครุศาสตร์
๑. ว่าที่ ร.ต สุริยา สมาน
๒. นายนรงศักดิ์ ยมมูล
๓. นายวรเชษฐ เกตุคา
๔. นายธนวัฒน์ ไยทอย
๕. นายกวีชัย ปั้นทอง
รางวัล รองชนะเลิ ศอันดับที่ ๑
ชื่อผลงาน การส่งเสริมวัฒนธรรมบุญกุ้มข้าวใหญ่ทุ่งกุลาร้องไห้บ้านเมืองเตา
ตาบลเมืองเตา อาเภอพยัคฆภูมิสัย จังหวัดมหาสารคาม
สังกัด สานักบริการวิชาการ
๑. นางสาวรุจิราภรณ์ สินโสภา
๒. นางสาวสุนิสา เทพาศักดิ์
๓. นางสาววรรณภา ขันอาษา
รางวัล รองชนะเลิ ศอันดับที่ ๒
ชื่อผลงาน โครงการเสริมสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ความเป็นไทย : สืบสานประเพณีเล่นว่าว
จับเข่าฟังเสียงสนู เว้าสู่กันฟังแบบวิทยาศาสตร์
สังกัด ศูนย์วิทยาศาสตร์
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิกร สายแก้ว
๒. อาจารย์ธนชัย พลเคน
๕. ด้านบริหารจัดการและประกันคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
รางวัลชนะเลิศ
ชื่อผลงาน งานประจาสู่การบริหารจัดการองค์กรและการประกันคุณภาพ
ให้เกิดความเป็นเลิศ
สังกัด คณะวิทยาการจัดการ
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมิกา แสนโสม
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมร โททา
รางวัล รองชนะเลิ ศอันดับที่ ๑
ชื่อผลงาน การประกันคุณภาพสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษา
สังกัด คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓. สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

๓

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒
ชื่อผลงาน การประกันคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
สังกัด คณะวิทยาการจัดการ
๔. สาขาวิชาการจัดการ
๖. ด้านการบริหารจัดการงบประมาณแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
รางวัลชนะเลิศ
ชื่อผลงาน บริหารงบประมาณรายจ่ายเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการบริหารองค์กร
สังกัด คณะวิทยาการจัดการ
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมิกา แสนโสม
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมร โททา
รางวัล รองชนะเลิ ศอันดับที่ ๑
ชื่อผลงาน การบริหารงบประมาณคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม
สังกัด คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
รางวัล รองชนะเลิ ศอันดับที่ ๒
ชื่อผลงาน คิดรอบคอบ มอบภาระงาน สานต่อโครงการ
สังกัด กองนโยบายและแผน
๑. นายเสถียร ภูมีแกดา
ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อในประกาศเข้าร่วมพิธีมอบรางวัล โดยเจ้า ของผลงาน/หน่ว ยงานเจ้า ของผลงาน
ที่ช นะเลิศ อัน ดับ ๑ ต้อ งมานาเสนอผลงานแลกเปลี่ย นเรีย นรู้กับ ผู้เ ข้า ร่ว มโครงการฯ หากไม่ส ามารถ
เดิน ทางมารับ รางวัล /ร่ว มแลกเปลี ่ย นเรีย นรู้ไ ด้ด้ว ยตนเองต้อ งส่ง ตัว แทนเพื่อ มาแลกเปลี ่ย นเรีย นรู ้
ในวัน ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้อ งประชุม วิญ ญูคุว านัน ท์ ชั้น ๕
อาคารเฉลิมพระเกีย รติ ๗๒ พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
(นายวุฒิพล ฉัตรจรัสกูล)
รองอธิการบดี รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

๔

