1

ตารางการนาเสนอโครงร่างการวิจัย ที่ขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
งบประมาณแผ่นดินเพิ่มเติม รอบที่ 2
วันที่ 4 5 15 และ 16 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมสักทอง ชั้น 2 อาคาร 1
วันที่ 4 พฤษภาคม 2560
ที่
ชื่อผู้วิจัย/คณะผู้วิจัย
1

รศ.ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์

สัดส่วน
(%)
100

2

ผศ.ดร.สุขเกษม ขุนทอง
ดร.สุรศักดิ์ บุญเทียน
อ.สุมาลี แก้วสะแสน
อ.นงลักษณ์ จิ๋วจู
อ.ชูเกียรติ เนื้อไม้
อ.ทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์
อ.ชญานันท์ ศิริกิจเสถียร
อ.พรรษพร เครือวงษ์
ดร.บุญญาบารมี สว่างวงษ์
ดร.พิษณุ บุญนิยม

60
20
20
70
10
10
5
5
80
5

3

4

ชื่อเรื่อง

เวลา

รูปแบบการสอนภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสารสาหรับนักเรียน
ไทยและพม่าในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด
รูปแบบการป้องกันพฤติกรรมการเสพย์สารเสพติดแบบมีส่วน
ร่วมของนักเรียนโรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ อาเภอแม่สอด จังหวัด
ตาก
การพัฒนาผ้าพื้นเมืองของกลุ่มชนเผ่ากระเหรี่ยงในเขต
เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก เพื่อเพิ่มมูลค่าการส่งออก

17.00-17.15 น.

การจัดทาฐานข้อมูลกลุ่มเกษตรปลอดภัย จังหวัดกาแพงเพชร
: ระยะที่ 1 ฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาเกษตรปลอดภัย

17.45-18.00 น.

17.15-17.30 น.
17.30-17.45 น.

2

ที่
5

6

7

8

ชื่อผู้วิจัย/คณะผู้วิจัย
อ.ชลิสา ศิริธรรมเกตุ
อ.พิรฎา ทองประเสริฐ
อ.สุภาสพงษ์ รู้ทานอง
อ.ศุภฤทธิ์ ธาราทิพย์นรา
อ.ปนัดดา พาณิชยพันธ์
อ.ภาวิณี ภูจริต
อ.ภาวิณี ภูจริต
อ.สุภาสพงษ์ รู้ทานอง
อ.ปนัดดา พาณิชยพันธ์
อ.ศุภฤทธิ์ ธาราทิพย์นรา
อ.ปนัดดา พาณิชยพันธ์
อ.สุภาสพงษ์ รู้ทานอง
อ.พิรฎา ทองประเสริฐ
ผศ.วัลลภ ทองอ่อน
อ.เสริมศักดิ์ กิตติปาลวรรธก์
อ.ปาริชาติ สายจันดี

สัดส่วน
(%)
10
40
10
15
15
20
40
45
20
25
60
10
20
10
80
20

ชื่อเรื่อง

เวลา

การขยายศักยภาพการเรียนรู้ประชาคมอาเซียนสาหรับครู
อาจารย์ระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดกาแพงเพชรและจังหวัด
พิจิตรด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

18.00-18.15 น.

องค์ความรูแ้ ละสื่อการเรียนรู้เพื่อชุมชนด้านความหลากหลาย
ของผักพื้นบ้านในชุมชนย้ายถิ่นถาวรจากอีสานและล้านนายัง
จังหวัดกาแพงเพชร โดยกระบวนการสารวจและวิธีการ
สารสนเทศภูมิศาสตร์แบบมีส่วนร่วม
องค์ความรู้และสื่อการเรียนรู้เพื่อชุมชนด้านปราชญ์ชาวบ้าน
ในชุมชนย้ายถิ่นถาวรจากอีสานและล้านนายังจังหวัด
กาแพงเพชร โดยกระบวนการสารวจและวิธีการสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์แบบมีส่วนร่วม
การบริหารจัดการความเสี่ยงของกองทุนหมู่บ้านในเขตอาเภอ
เมือง จังหวัดกาแพงเพชร

18.15-18.30 น.

18.30-18.45 น.

18.45-19.00 น.

3

ที่

ชื่อผู้วิจัย/คณะผู้วิจัย

9

อ.ศิริพร โสมคาภา

10

ดร.ประจักษ์ กึกก้อง
อ.ธัญรดี บุญปัน
อ.ณัฐพล วรรณ์สุทธะ
อ.อิฏฐารมณ์ มิตสุวรรณ สิงหรา
อ.โอกามา จ่าแกะ
ดร. มณฑา หมีไพรพฤกษ์
ดร.ประจักษ์ กึกก้อง
อ.พัตราภรณ์ อารีเอื้อ
อ.ศิริพร โสมคาภา
อ.การันต์ เจริญสุวรรณ
อ.สุภาภรณ์ หมั่นหา
อ.ชลธิชา แสงงาม
อ.กนิษฐา ศรีภิรมย์

11

12

สัดส่วน
(%)
100
70
20
10
50
30
5
5
5
5
40
30
15
15

ชื่อเรื่อง

เวลา

แนวทางการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของเกษตรกรผู้ปลูก
ข้าว กรณีศึกษาการปลูกข้าวแบบอินทรีย์ของจังหวัด
กาแพงเพชร
การสื่อสารเพื่อการจัดการความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยี
การทานาข้าวอินทรีย์อย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวอินทรีย์ในเขตภาคเหนือตอนล่าง
การวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพวิถีคน ชุมชน และวัฒนธรรม ตาบลลานดอกไม้
จังหวัดกาแพงเพชร

19.00-19.15 น.

แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ใน
จังหวัดกาแพงเพชร สาหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ

19.45-20.00 น.

19.15-19.30 น.
19.30-19.45 น.

4

ที่
13

ชื่อผู้วิจัย/คณะผู้วิจัย
นางสาวตรรกพร สุขเกษม
นางธวชินี ลาลิน
นางสาวนันทิวัน อินหาดกรวด

วันที่ 5 พฤษภาคม 2560
ที่
ชื่อผู้วิจัย/คณะผู้วิจัย
1

2

3

ผศ.นรุตม์ บุตรพลอย
อ.พรหมเมศ วีระพันธ์
อ.กนกวรรณ เขียววัน
อ.จินดาพร อ่อนเกตุ
ผศ.นรุตม์ บุตรพลอย
อ.พรหมเมศ วีระพันธ์
อ.จินดาพร อ่อนเกตุ
อ.กนกวรรณ เขียววัน
ว่าที่ร้อยตรีรุ่งโรจน์ สงวนวัฒนา
อ.ภาคิน มณีโชติ

สัดส่วน
(%)
70
15
15

สัดส่วน
(%)
25
25
25
25
25
25
25
25
70
30

ชื่อเรื่อง

เวลา

การบริหารขีดความสามารถในการรองรับการท่องเที่ยวบ้านวุ้ง
กะสัง

20.00-20.15 น.

ชื่อเรื่อง

เวลา

การพัฒนาโปรแกรมแบบขนานด้วยโอเพ็นเอ็มพี สาหรับการ
จัดการข้อมูลสูญหาย

17.00-17.15น.

การพัฒนาโปรแกรมแบบขนานด้วยโอเพ็นเอ็มพีสาหรับ
จัดลาดับข้อมูล

17.15-17.30 น.

ระบบตรวจสอบและติดตามค่าไฟฟ้าของอาคารโดยใช้
เครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย

17.30-17.45 น.

5

ที่

ชื่อผู้วิจัย/คณะผู้วิจัย

4

อ.นิวดี คลังสีดา
ดร.เทพ เอื้อทวีกุล
อ.จตุรงค์ ธงชัย

5

อ.สุรินทร์ เพชรไทย
อ.กีรศักดิ์ พะยะ
อ.จินดาพร อ่อนเกตุ
ผศ.ดร.ฆัมภิชา ตันติสันติสม
นายสุรเชษฐ ขอนทอง
อ.จินดาพร อ่อนเกตุ
นายคมกริช กลิ่นอาจ
นายเสกสรร ทองนาค
ผศ.นรุตม์ บุตรพลอย
อ.พลอยพรรณ สอนสุวิทย์
ผศ.ดร.ฆัมภิชา ตันติสันติสม
อ.สุวิชญา บัวชาติ
อ.อเนก หาลี
นายสุรเชษฐ ขอนทอง

6
7

8

สัดส่วน
(%)
60
20
20
60
40
50
30
20
30
30
30
10
30
25
15
15
15

ชื่อเรื่อง

เวลา

การพัฒนาระบบเอกสารประชาสัมพันธ์ออนไลน์ผ่านระบบ
เครือข่ายไร้สายด้วยราสเบอร์รี่พาย โดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราช
ภัฏกาแพงเพชร
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ติดตามแหล่ง
ท่องเที่ยว วัดและศาสนสถาน
การพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการบทความงานประชุม
วิชาการ

17.45-18.00 น.

การพัฒนาระบบแอพพลิเคชันสาหรับแจ้งเตือนเอกสารเข้า
ใหม่บนสมาร์ทโฟน

18.30-18.45 น.

การพัฒนาระบบสารสนเทศออนไลน์ เรื่อง นวัตกรรมและ
ผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร

18.45-19.00 น.

18.00-18.15 น.
18.15-18.30 น.

6

ที่

ชื่อผู้วิจัย/คณะผู้วิจัย

สัดส่วน
(%)
100

9

อ.ภูมินทร์ ตันอุตม์

10

ว่าที่ร้อยตรี บรรจงศักดิ์ ฟักสมบูรณ์
ศ.นิพันธ์ ตั้งธรรม
อ.นเรศ ขาเจริญ
อ.นพรัตน์ ไชยวิโน
อ.วิไลลักษณ์ สวนมะลิ
อ.อเนก หาลี

70
10
10
5
5
100

ดร.ชญาดา กลิ่นจันทร์
อ.ธิดารัตน์ พรหมมา
อ.ปราณี เลิศแก้ว

100
70
30

11
12
13

วันที่ 15 พฤษภาคม 2560
ที่
ชื่อผู้วิจัย/คณะผู้วิจัย
1

อ.เอกสิทธิ์ เทียนมาศ
ดร.สุรเชษฐ์ ตุ้มมี

สัดส่วน
(%)
60
40

ชื่อเรื่อง
การพัฒนาเครื่องต้นแบบคัดแยกขนาดดอกดาวเรืองโดยใช้
วิธีการประมวลผลภาพ
การขยายตัวของการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
บริเวณพื้นที่ต้นน้าต่อปริมาณน้าท่า ตะกอนแขวนลอยและ
คุณภาพน้า ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า จังหวัด
กาแพงเพชร
การใช้สารสกัดจากปลีกล้วยร่วมกับไคโตซานในการยืดอายุ
การเก็บรักษา
การศึกษาการลดระดับกลูโคสของสารสกัดจากมะขามป้อม
การศึกษาฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระและปริมาณ
สารประกอบฟีนอลิกรวมของข้าวดอกข่างอก

เวลา
19.00-19.15 น.
19.15-19.30 น.

19.30-19.45 น.
19.45-20.00 น.
20.00-20.15 น.

ชื่อเรื่อง

เวลา

ผลของเส้นใยธรรมชาติต่อคุณสมบัติของไฟเบอร์ซีเมนต์เพื่อ
ผลิตเป็นวัสดุก่อสร้าง

17.00-17.15 น.

7

ที่
2
3

4
5
6
7

ชื่อผู้วิจัย/คณะผู้วิจัย
อ.เอกสิทธิ์ เทียนมาศ
ดร..สุรเชษฐ์ ตุ้มมี
อ.มานิต กาแก้ว
อ.วสันต์ เพชรพิมูล
อ.บัณฑิต ศรีสวัสดิ์
อ.สาวิตรี พรหมรักษา
อ.ธงเทพ ชูสงฆ์
อ.บัณฑิต ศรีสวัสดิ์
อ.สาวิตรี พรหมรักษา
อ.ธนสิทธิ นิตยะประภา
อ.ธนสิทธิ นิตยะประภา
อ.บัณฑิต ศรีสวัสดิ์
อ.พศวีร์ ศิริสราญลักษณ์
รศ.สฤษณ์ พรมสายใจ

สัดส่วน
(%)
60
40
80
20
50
25
25
50
25
25
50
25
25
100

ชื่อเรื่อง

เวลา

การศึกษาสมบัติของมอร์ตาร์ผสมผงหินอ่อน

17.15-17.30 น.

การพัฒนาระบบปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบควบคุมความ
เข้มข้นของสารอาหารจากแหล่งน้าบาดาลด้วยสมองกลฝัง
ตัว โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตตาบลคลอง
ลานพัฒนา อาเภอคลองลาน จังหวัดกาแพงเพชร
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กับเทคโนโลยี
การติดตามการขนส่งในการบริหารจัดการเส้นทางการขนส่ง
สินค้า กรณีศึกษา โรงน้าดื่มธนาธิป
การศึกษาความต้องการในการพัฒนาระบบขนถ่าย
ทางด้านโลจิสติกส์เพื่อรองรับโครงสร้างการพัฒนาตามแผน
นโยบายจังหวัดกาแพงเพชร
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการขนส่งสินค้า อาเภอเมือง
จังหวัดกาแพงเพชร

17.30-17.45 น.

การพัฒนารูปแบบลวดลาย เพื่อนามาตกแต่งผลิตภัณฑ์
เครื่องปั้นดินเผา ด้วยผักตบชวา อาเภอลานกระบือ จังหวัด
กาแพงเพชร

18.30-18.45 น.

17.45-18.00 น.
18.00-18.15 น.
18.15-18.30 น.

8

ที่

ชื่อผู้วิจัย/คณะผู้วิจัย

8

รศ.สฤษณ์ พรมสายใจ

9

อ.พิชิต พจนพาที

วันที่ 16 พฤษภาคม 2560
ที่
ชื่อผู้วิจัย/คณะผู้วิจัย

สัดส่วน
(%)
100
100

สัดส่วน
(%)
80
20

1

อ.มานิต ก๋าแก้ว
อ.วสันต์ เพชรพิมูล

2

อ.พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์

100

3

อ.ภาคิณ มณีโชติ
อ.อัษฎางค์ บุญศรี

50
10

ชื่อเรื่อง

เวลา

ศึกษารูปแบบเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาโบรานที่
เป็นเอกลักษณ์ประจาจังหวัดกาแพงเพชร
การศึกษาอัตราส่วนผสมที่เหมาะสมแก่การนาดินเหนียว
ของจังหวัดกาแพงเพชร มาสร้างตัวกรองน้าเพื่ออุปโภค
บริโภคสาหรับชุมชนที่ประสบภัยน้าท่วม

18.45-19.00 น.

ชื่อเรื่อง

เวลา

การพัฒนาระบบปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบควบคุมความ
เข้มข้นของสารอาหารจากแหล่งน้าบาดาลด้วยสมองกลฝัง
ตัว โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตตาบลคลอง
ลานพัฒนา อาเภอคลองลาน จังหวัดกาแพงเพชร
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกเชิงวัฒนธรรม ประเภท
พระดิน สาหรับแหล่งเรียนรู้การทาพระเครื่องนครชุม
จังหวัดกาแพงเพชรอย่างมีสัดส่วนร่วมกับชุมชน
การออกแบบและพัฒนาระบบการจัดการพลังงานไฟฟ้า
แบบผสมผสานร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อลดการใช้

17.00-17.15 น.

19.00-19.15 น.

17.15-17.30 น.
17.30-17.45 น.

9

ที่

อ.นิวดี คลังสีดา
ผศ.ดร.เทพ เกื้อทวีกุล
ผศ.โยธิน ป้อมปราการ
อ.ภาคิณ มณีโชติ
อ.อัษฎางค์ บุญศรี
ผศ.ดร.เทพ เกื้อทวีกุล
ผศ.โยธิน ป้อมปราการ
ผศ.โยธิน ป้อมปราการ
ผศ.ดร.เทพ เกื้อทวีกุล

สัดส่วน
(%)
10
10
20
50
10
10
20
60
40

6

ผศ.ดร.เทพ เกื้อทวีกุล

100

7

ผศ.อานนท์ วงษ์มณี
อ.อนัน หยวกวัด
อ.ทวีศักดิ์ ทันจันทร์

80
10
10

4

5

ชื่อผู้วิจัย/คณะผู้วิจัย

ชื่อเรื่อง
พลังงานไฟฟ้าและลดค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร กรณีศึกษาศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร
การออกแบบและพัฒนาระบบควบคุมการจัดการน้า
อัตโนมัติของน้าตกคลองลานจาลองโดยใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์เพื่อลดการใช้พลังงานและลดรายจ่ายที่ยั่งยืนใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
การปรับปรุงเทคนิคการขยายแบนด์วิดท์ของสายอากาศ
ช่องเปิดโดยใช้สายส่งสัญญาณแบบไมโครสตริปไลน์ที่มีส
ตับรูปหกเหลี่ยมและสายอากาศที่มีแบนด์นอทโดยใช้พารา
ซิติกรูปตัวซีสาหรับระบบการสื่อสารไร้สาย
การออกแบบและพัฒนาสายอากาศช่องเปิดสองและหลาย
ความถี่ที่ป้อนด้วยสายส่งสัญญาณแบบไมโครสตริปไลน์
สาหรับระบบการสื่อสารไร้สาย
เครื่องขัดผิวมะนาวแบบควบคุมการขัดผิดที่เหมาะสม
สาหรับการทาสินค้าโอทอปมะนาวดองของกลุ่มเกษตรกรผู้
ปลูกมะนาวในจังหวัดกาแพงเพชร พิจิตร

เวลา

17.45-18.00 น.

18.00-18.15 น.

18.15-18.30 น.
18.30-18.45 น.

10

ที่

ชื่อผู้วิจัย/คณะผู้วิจัย

8

ผศ.มนูญบูลย์ประมุข
อ.สมโภชน์ วงษ์เขียด

9

นางสาววิลาวัลย์ ปิ่นมณี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
กองนโยบายและแผน สานักงาน
อธิการบดี

สัดส่วน
(%)
80
20
100

หมายเหตุ กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ชื่อเรื่อง

เวลา

เครื่องบาบัดน้าเสียทุ่นลอยพลังงานแสงอาทิตย์แบบมีระบบ
ติดตามกาลังงานสูงสุดโดยวิธีการ
เมตาฮิวริสติกส์
วิเคราะห์การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2555 – พ.ศ.2559
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

18.45-19.00 น.
19.00-19.15 น.

