
 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

เรื่อง  ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย  ประจ าปีงบประมาณ  2559 
……………………………………………….. 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ได้ประกาศรับสมัครคณาจารย์เพ่ือขอรับทุนอุดหนุนจาก
งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินบ ารุงการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ  2559 และได้มีการรับสมัคร
เรียบร้อยแล้วนั้น บัดนี้ คณะกรรมการได้ประเมินข้อเสนอโครงการวิจัยของคณาจารย์และพิจารณาจัดสรรทุนวิจัย 
จ านวนทั้งสิ้น 42 เรื่อง จ าแนกตามคณะ ดังต่อไปนี้ 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   

ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย จ านวน 14 เรื่อง เป็นโครงการวิจัยที่เสนอเพ่ิมเติม รอบที่ 3 มีรายละเอียด 
ชื่อเรื่อง และชื่อผู้วิจัย ตามโครงการวิจัยที่เสนอให้คณะกรรมการฯพิจารณา ดังนี้ 

ที ่ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้วิจัย 
1 การพัฒนาเครื่องอัดแผ่นประกอบไม้และเครื่องตัดท าฐานกระทง

แผ่นประกอบไม้จากเปลือกมะพร้าวส าหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ต าบลลานดอกไม้ อ าเภอโกสัมพีจังหวัดก าแพงเพชร 
 

อ.พิชิต  พจนพาที  
ผศ.สฤษณ์ พรมสายใจ  
อ.อานนท์ วงศ์มณี 
อ.ปรีชาภรณ์ ขันบุรี 
อ.สมศักดิ์ พวงใส 

2 การพัฒนาเครื่องตวงน้ าหนักแบบอัตโนมัติส าหรับบรรจุภัณฑ์ข้าว
ไรเบอร์รี่   
 

อ.สมโภชน์ วงษ์เขียด 
อ.อิทธิพล เหลาพรม   
อ.อัษฎางค์  บุญศรี   

3 การพัฒนาเตาถ่านอ้ังโล่ โดยใช้ส่วนผสมของดินเหนียว ขี้เถ้า
แกลบ ทรายละเอียดส าหรับชุมชนใน  อ าเภอโกสัมพีนคร จังหวัด
ก าแพงเพชร  

อ.อนัน  หยวกวัด  
อ.นิพิฐพนธ์ ฤาชา  

4 การพัฒนารูปแบบเครื่องประดับเงินจากอัตลักษณ์ชาวเขา เผ่าผ้า
ของศูนย์ส่งเสริมหัตกรรมเครื่องเงินชาวเขา จ.ก าแพงเพชร 

อ.ณัฐธิกานต์  ปิ่นจุไร 
 

5 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าทอมือ ของกลุ่มผ้าทอมือบ้านคลอง
เจริญเพื่อพัฒนาอาชีพและผลิตภัณฑ์ชุมชน อ าเภอลานกระบือ 
จังหวัดก าแพงเพชร   

อ.อ าไพ แสงจันทร์ไทย  
อ.พจน์ธรรม  ณรงค์วิทย์  
อ.ศศิวรรณ  พรายละหาร  

6 ระบบตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาด้วยอาร์เอฟไอดี
แบบพกพา   

ผศ.มนูญ บูลย์ประมุข 

7 การพัฒนาเครื่องทวนสัญญาณอินเตอร์เน็ตแบบไร้สายด้วยระบบ
เซลล์แสงอาทิตย์   
 

อ. เสาวลักษณ์  ยอดวิญญูวงศ์ 
อ. ศักย์ชัย  เพชรสุวรรณ 
อ. ณัฐวุฒิ  ขาวสะอาด 

8 ระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นแบบอัตโนมัติส าหรับโรงเพาะ
เห็ดนางฟ้า  

อ.อัษฎางค์  บุญศรี   
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ที ่ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้วิจัย 
9 การพัฒนาเคลือบขี้เถ้าจากผักตบชวาเพ่ือน ามาเป็นเคลือบ

ศิลาดลและเคลือบคอบเปอร์เรดโดยการเปลี่ยนบรรยากาศใน
การเผาออกซิเดชั่นและรีดักชั่น  

อ.พิชิต  พจนพาที 

10 การพัฒนาเครื่องต้นแบบแหล่งจ่ายไฟฟ้าสถิตแรงดันสูงแบบ
ผสมผสานพลังงานป้อนเพ่ือประยุกต์ใช้ในกระบวนการก าจัด
มลพิษของกลุ่มควันจากงานเชื่อมโลหะ  

อ.มานิต  ก๋าแก้ว  
ผศ.ดร.วิษณุ  บัวเทศ 
อ.อภิรักษ์ ทัดสอน  

11 การศึกษาการบริหารงานด้านคลังสินค้าของผูประกอบการกิจการ 
อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร  

อ.ธนสิทธิ์  นิตยะประภา  
อ.บัณฑิต  ศรสวีสดิ์  

12 เครื่องอบแห้งดอกมะลิพลังงานแสงอาทิตย์ 
 

อ.เสาวลักษณ์ ยอดวิญญูวงศ์ 
อ.ภาคิณ  มณีโชติ 

13 การศึกษาความสอดคล้องของเว็ปไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร กับหลักการ Search engine optimization (seo) 
 

อ.กนกวรรณ เขียววัน 
นายเฉลิม  พูนใจสม 
อ.จินดาพร  อ่อนเกตุ 

14 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ
กองทุนสัจจะสะสมทรัพย์บ้านวังยาง 

อ.ธีรพงศ์  ยิ้มพวัน  
อ.กนกวรรณ  นาคเหล็ก 
 

 
คณะวิทยาการจัดการ   

ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย จ านวน 19 เรื่อง จ าแนกเป็นโครงการวิจัยที่เสนอเพ่ิมเติม รอบที่ 3 มี
รายละเอียดชื่อเรื่อง และชื่อผู้วิจัย ตามโครงการวิจัยที่เสนอให้คณะกรรมการฯพิจารณา ดังนี้ 

ที ่ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้วิจัย 
1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์บนฐานมรดกทางวัฒนธรรมของต าบล

ไตรตรึงษ์เพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดก าแพงเพชร  
 

อ.ศุภโชคชัย นันทศรี  
อ.วนัสนันท์ นุชนารถ  
อ.ยุชิตา กันหามิ่ง  

2 การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจป่าชุมชนตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงส าหรับชุมชนบ้านเขาวังเยี่ยม ต าบลนาบ่อ
ค า อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 
 

อ.คุนัญญาเบจวรรณ  
อ.ศิริพร  โสมค าภา  
อ.อนุธิดา  เพชรพิมูล  
อ.อนันธิตรา ดอนบรรเทา 
อ.พิมพ์ผกา  วงศ์กองแก้ว  

3 การพัฒนาเครื่องปอกมะพร้าว และเครื่องกวนมะพร้าวแบบ
อัตโนมัติ 
 

อ.อนุธิดา  เพชรพิมูล 
อ.วสันต์  เพชรพิมูล 

4 แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือ
เศรษฐกิจชุมชนที่ยั่งยืน ต าบลท่าไม้ อ าเภอพรานกระต่าย 
จังหวัดก าแพงเพชร 
 

อ.อนันธิตรา  ดอนบรรเทา  
อ.ศิริพร  โสมค าภา  
อ.อนุธิดา  เพชรพิมูล  
อ.คุนัญญา  เบญจวรรณ  
อ.พิมพ์ผกา  มีบัว  
อ.ประพล  จิตคติ  

 

javascript:__doPostBack('gvDeptProjectProposal','Sort$ProjectNameTH')
javascript:__doPostBack('gvDeptProjectProposal','Sort$ProjectNameTH')


 3 
 

ที ่ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้วิจัย 
5 แนวทางการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคด้วยปัญญาของ

เยาวชนในสถานศึกษา จังหวัดก าแพงเพชร 
 

ผศ.ดร.พธูร าไพประภัสสร 
รศ.ดร.ปาจรีย์  ผลประเสริฐ   
ผศ.ดร.วีรวรรณ  วงศ์ปิ่นเพ็ชร 
อ.กนิษฐา   ศรีภิรมย์ 
อ.พัตราภรณ์ อารีเอื้อ 
อ.ศุภโชคชัย  นันทศรี 
อ.ชลธิชา    แสงงาม 
อ.วิษณุเดช  นันไชยแก้ว  

6 รูปแบบการบริหารจัดการเครือข่ายชุมชนในการจัด 
กิจกรรมส าหรับผู้สูงอายุ 
 

รศ.ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ   
ผศ.ดร.เพ็ญศรี  จันทร์อินทร์  
ผศ.ดร.วรางคณา จันทร์คง  
อ.พัตราภรณ์ อารีเอื้อ 

7 ตัวแบบและแนวทางการยกระดับการจัดการคุณภาพของธุรกิจ
อุตสาหกรรมในจังหวัดก าแพงเพชร  

ผศ.ปาณิสรา  จรัสวิญญู 

8 การพัฒนาระบบการจัดท าบัญชีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ประกอบกิจการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในจังหวัดก าแพงเพชร 
 

อ.วรรณวณัช  ด่อนคร้าม 

9 แนวทางการพัฒนาการสร้างความสัมพันธ์กับสื่อมวลชนในงาน
ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดก าแพงเพชร 
 

อ.ประจักษ์  กึกก้อง 

10 ตัวแบบวัฒนธรรมองค์กรของธุรกิจอุตสาหกรรมในจังหวัด
ก าแพงเพชร 

ผศ.ปาณิสรา  จรัสวิญญู 

11 การพัฒนาหลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรมของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ตามความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต จังหวัดก าแพงเพชร 

อ.การันต์  เจริญสุวรรณ 
ผศ.ดร.รัชนีวรรณ  บุญอนนท์  
อ.สุภาภรณ์  หมั่นหา  
อ.ประพล  จิตคติ  
อ.ยุชิตา  กันหามิ่ง    

12 คุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ตามความต้องการ
ของตลาดแรงงานในจังหวัดก าแพงเพชร 

อ.ชญาน์นันท์  ศิริกิจเสถียร  
อ.วีรวรรณ แจ้งโม้  
 

13 การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานโดยใช้แหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชน รายวิชาการเป็นผู้ประกอบการส าหรับนักศึกษาหลักสูตร
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ผศ.ดร.เพชรา  บุดสีทา 

14 ระบบบริหารจัดการ มคอ.3 และ มคอ.5 ออนไลน์ 
 

นายอมร  วรรณรักษ์ 
ผศ.ปาณิสรา  จรัสวิญญู 
อ.มนตรี  ใจแน่น 
อ.ชญาน์นันท์  ศิริกิจเสถียร 
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ที ่ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้วิจัย 
15 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยวิจัยเป็นฐานในรายวิชา

การด าเนินงานและการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและ
การโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ   

อ.ยุชิตา  กันหามิ่ง 

16 การจัดเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานวิชาฐานข้อมูลและ
การประยุกต์ใช้ในงานธุรกิจหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

อ.ชลธิชา  แสงงาม 
 

17 การพัฒนาเว็ปไซต์คณะวิทยาการ ให้สอดคล้องกับการจัด
อันดับเว็ปโอเมตริกซ์ 
 

อ.วัชรินทร์  ปัญญาแสน  
อ.พรพรรณ  สอนสุวิทย์  
อ.ชูวิทย์ เนื้อไม้  

18 การวิเคราะห์อุปสงค์การบริโภคข้าวอินทรีย์ อ าเภอเมือง 
จังหวัดก าแพงเพชร 
 

อ.วิษณุเดช  นันไชยแก้ว  
ผศ.ชาลี  ตระกูล   
ผศ.ราตรี สิทธิพงษ์ 
อ.ชญาน์นันท์  ศิริกิจเถียร  
อ.วีรวรรณ  แจ้งโม้  

19 การพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาออนไลน์ 
 

อ.ฉัตรชัย  อินทรประพันธ์  
อ.มนตรี  ใจแน่น  
อ. พลอยพรรณ สอนสุวิทย์ 
อ.จักรพันธ์  หวาจ้อย  
อ.ชลธิชา  แสงงาม  

 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย จ านวน 6 เรื่อง จ าแนกเป็นโครงการวิจัยที่เสนอเพ่ิมเติม รอบที่ 3  
มีรายละเอียดชื่อเรื่อง และชื่อผู้วิจัย ตามโครงการวิจัยที่เสนอให้คณะกรรมการฯพิจารณา ดังนี้ 

ที ่ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้วิจัย 
1 การประเมินโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับ

ต าบลจังหวัดก าแพงเพชร  
 

ดร.พิษณุ บุญนิยม   
ดร.กล้าณรงค์ สุทธิรอด  
อ.บุญญาบารมี สว่างวงศ์  
อ.ชาลิสา ศิริธรรมเกตุ 
อ.วาสนา อาจสาลิกรณ์ 
ดร.ธีร์วิสฐิ มูลงามกูลจ์ 
อ.ชุตินธร ฉิมสุข  
อ.นันทิวัน อินหาดกรวด 
อ.ตรรกพร  สุขเกษม 
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ที ่ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้วิจัย 
2 การประเมินโครงการ ซ่อมแซมหรือบูรณะทรัพย์สิน  ที่เป็น

ประโยชน์ต่อสาธารณะจังหวัดก าแพงเพชร  
ดร.พิษณุ บุญนิยม 
ดร.กล้าณรงค์ สุทธิรอด  
ดร.น้ าฝน กันมา 
อ.บุญญาบารมี สว่างวงศ์  

3 การประเมินโครงการ ด้านเศรษฐกิจและสังคมจังหวัด
ก าแพงเพชร 
 

อ. ตรรกพร  สุขเกษม  
อ. นันทิวัน อินหาดกรวด  
อ. ชุติ  นธร  

4 การประเมินโครงการส่งเสริมการพัฒนาชุมชนตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดก าแพงเพชร 
 

อ.ชาลิสา ศิริธรรมเกตุ  
อ.วาสนา อาจสาลิกรณ์   
ดร.ธีร์วิสฐิ มูลงามกูลจ์   

5 สังคมผู้อายุกับการจัดการความรู้สู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตทางด้านสังคมและอาชีพ ระยะยาว 
 

อ.อิสสราพร อ่อนบุญ  
อ.ธวชินี ลาลิน 
อ.กรรณิกา อุสสาสาร 
อ.โอกามา จ่าแกะ  
อ.วรรณิศา สุโสม  
อ.ปนัดดา พานิชยพันธุ์ 
อ.ชาลิสา ศิริธรรมเกตุ 
อ.จ าเนียนน้อย  สิงหะรักษ์ 

6 องค์กรประชาสังคมและทุนทางสังคมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า
และความส าเร็จของประชาธิปไตย  

ดร.วิทยา คามุณี  
 

 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย จ านวน 3 เรื่อง จ าแนกเป็นโครงการวิจัยที่เสนอเพ่ิมเติม รอบที่ 3  
มีรายละเอียดชื่อเรื่อง และชื่อผู้วิจัย ตามโครงการวิจัยที่เสนอให้คณะกรรมการฯพิจารณา ดังนี้ 
ล าดับ ชื่อเรื่อง นักวิจัย 

1 การศึกษาความสอดคล้องของเว็ปไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชรกับมาตรฐานเว็ปไซต์ภาครัฐ 

ผศ.ดร.ฆัมภิชา  ตันติสันติสม  
นางสาวอรปรียา  ค าแพ่ง  
อ.จินดาพร  อ่อนเกตุ  

2 แนวทางการพัฒนาการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงของต าบลนคร
ชุม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 

อ.ราตรี โพธิ์ระวัช 

3 พฤติกรรมสุขภาพของบุคลากรในมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏก าแพงเพชร 

อ.พิมลพรรณ  ดีเมฆ 
อ.ศิริพร เงินทอง  

 
ประกาศ ณ วันที่ 7 มีนาคม  2559 

 
 

(รองศาสตราจารย์สุวิทย์  วงษ์บุญมาก) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

javascript:__doPostBack('gvDeptProjectProposal','Sort$ProjectNameTH')

