ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่อง แก้ไขรายชื่อผู้ได้รับการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์
ประเด็นการวิจัยและนวัตกรรม งบประมาณแผ่นดินประจาปี ๒๕๖๑
-------------------------ตามที่ มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่ ได้ เสนอโครงการวิ จัย ให้ ส านั ก งานคณะกรรมการวิ จั ย
แห่งชาติ (วช.) พิจารณาประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ขอแก้ไขประกาศ
รายชื่ อผู้ ได้ รั บ การจั ดสรรทุ น อุด หนุ น การวิจัยจากงบประมาณแผ่ น ดิน ปี งบประมาณ ๒๕๖๑ ที่ผ่ านการ
พิจารณาจากสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ดังนี้
ที่

โครงการวิจัย

งบประมาณที่
จัดสรร (บาท)

หัวหน้าโครงการวิจัย

สังกัด

โครงการวิจัยที่สามารถเป็นแนวทางในการกาหนดนโยบายของภาครัฐและหน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑

การขยายผลการจัดการเรียนรวมสาหรับเด็กที่
มีความต้องการพิเศษ ตามแนวทางการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้ รูปแบบ CoCoOut
21 Model
๒ การประยุกต์ใช้แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ
และการรับรู้ความสามารถของ ตนเองเพื่อ
พัฒนาแนวทางการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสซิกา
ของประชาชนในอาเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่
๓ การสร้างชุดการสอนเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการ
อ่านภาษาอังกฤษสาหรับผูพ้ ิการทางการได้ยนิ
รวมโครงการวิจัยที่สามารถเป็นแนวทางในการ
กาหนดนโยบายของภาครัฐและหน่วยงานที่รับผิดชอบ

๔๗๖,๖๐๐

รศ.ดร.สมเกตุ
อุทธโยธา

คณะครุศาสตร์

๓๕๗,๕๐๐

อาจารย์ ดร. รพีพร
เทียมจันทร์

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

๒๒๔,๑๐๐

อาจารย์ภัทรกมล
รักสวน

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

๑,๐๕๘,๒๐๐

โครงการวิจัยที่สามารถนาไปใช้ในการพัฒนาชุมชนและสังคม
๔

การพัฒนาแบบจาลองเพื่อพยากรณ์ปริมาณ
PM10 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้
โครงข่ายเพอร์เซ็ปตรอนหลายชัน้

๒๙๒,๕๐๐

อาจารย์ ดร. กาญจนา คณะวิทยาศาสตร์
ทองบุญนาค
และเทคโนโลยี

หน้า ๑/๘

ที่

โครงการวิจัย

๕

การพัฒนากิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุในเขตเมืองโดยใช้ภูมปิ ญ
ั ญาพื้นบ้าน
ล้านนาด้านสุขภาพเป็นฐาน กรณีศึกษาเทศบาล
ตาบลสุเทพ อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
การพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะ
การคิดวิเคราะห์โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
การพัฒนาครูในการผลิตสื่อการเรียนรู้เพื่อ
ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนโดย
ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
การพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดเคราะห์โดยใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถิน่
การพัฒนาความสามารถด้านการวิจัยของครูที่
ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมทักษะการคิด
วิเคราะห์
การพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริม
ทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนโดยใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถิน่
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษา
อังกฤษโดยบูรณาการนวัตกรรมการสอนเพื่อ
ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21
วัฒนธรรมดนตรีชาติพนั ธุ์สู่การประดิษฐ์
สร้างสรรค์ดนตรีร่วมสมัย : กรณีศึกษากลุ่ม
ชาติพนั ธุ์ ม้ง ลีซู ลาหู่ ดาระอั้ง ปกาเกอะญอ
การพัฒนาระบบการจัดทาบัญชีครัวเรือน โดย
การมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านห้วยทราย อาเภอ
แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
การบูรณาการจัดการความรู้การใช้ประโยชน์
จากชีวมวลโดยการนามาแปรสภาพเป็น
พลังงานทดแทนในชุมชนอย่างยั่งยืน
กรณีศึกษา อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
การจัดการห่วงโซ่อุปทานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับพืชเศรษฐกิจในเขตอาเภอเมืองจังหวัด
แม่ฮ่องสอน

๖
๖.๑

๖.๒

๖.๓

๖.๔

๗

๘

๙

๑๐

๑๑

งบประมาณที่
จัดสรร (บาท)
๓๓๔,๘๐๐

หัวหน้าโครงการวิจัย

สังกัด

อาจารย์ณัทธร
สุขสีทอง

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

๑๗๓,๔๐๐
(งบบริหาร)
๓๒๐,๒๐๐

ผศ.ดร.สาเนา
หมื่นแจ่ม
ผศ.ดร.สาเนา
หมื่นแจ่ม

คณะครุศาสตร์

๓๐๐,๐๐๐

อาจารย์ทัศนีย์ บุญแรง คณะครุศาสตร์

๓๐๐,๐๐๐

อาจารย์ ดร.สายฝน
แสนใจพรม

๓๒๑,๘๐๐

อาจารย์ ดร.กาญจน์ณ คณะครุศาสตร์
ภัทร ปัญญาโกญ

๒๕๑,๘๐๐

อาจารย์ดุษฎี
รังษีชัชวาล

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

๒๕๘,๘๐๐

อาจารย์นิรุตร์
แก้วหล้า

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

๑๙๕,๐๐๐

รศ.ดร.วาริพิณ
มงคลสมัย

คณะวิทยาการ
จัดการ

๔๑๖,๓๐๐

อาจารย์พราวพรรณ
อาสาสรรพกิจ

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

๔๓๑,๕๐๐

ผศ.มานพ ชุ่มอุ่น

คณะวิทยาการ
จัดการ

คณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์

หน้า ๒/๘

ที่
๑๒

โครงการวิจัย

งบประมาณที่
จัดสรร (บาท)
๓๔๑,๓๐๐

หัวหน้าโครงการวิจัย

สังกัด

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริม
นางอทิตยา ใจเตี้ย
คณะครุศาสตร์
คุณภาพชีวิตเด็กที่มีความต้องการพิเศษ สาหรับ
ผู้ดูแลเทศบาลตาบลสุเทพ อาเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
๑๓ ประสาทสัมผัสรับความรู้สึกกับการปรับตัวทาง
๔๑๑,๕๐๐
อาจารย์ ดร.บุญเลิศ
คณะครุศาสตร์
จิตวิทยาและทางสังคม ของนักเรียนวัยรุ่น ใน
คาปัน
จังหวัดเชียงใหม่
๑๔ กลไกและช่องทางการตรวจสอบองค์กรปกครอง ๔๐๓,๔๐๐
อาจารย์ ดร. จตุพร
คณะมนุษยศาสตร์
ส่วนท้องถิ่นของเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่
เสถียรคง
และสังคมศาสตร์
๑๕ การบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่กิจกรรม
๑๕๒,๔๐๐
อาจารย์อรทัย อินตา คณะครุศาสตร์
เสริมทักษะโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
(งบบริหาร)
๑๕.๑ การบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น : ผลิตภัณฑ์ภูมิ
๒๘๑,๐๐๐
อาจารย์อรทัย อินตา คณะครุศาสตร์
ปัญญา “หนึ่งโรงเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญา”
๑๕.๒ การบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น : หลักสูตรภูมิ
๑๗๒,๐๐๐
รศ.ดร.วีระศักดิ์
คณะครุศาสตร์
ปัญญาสู่การปฏิบตั ิ
ชมภูคา
รวมโครงการวิจัยที่สามารถนาไปใช้ในการพัฒนา
๕,๓๕๗,๗๐๐
ชุมชนและสังคม
โครงการวิจัยพื้นฐานเพื่อสร้างสะสมองค์ความรู้ทางด้านวิชาการเชิงลึกที่มีศักยภาพตามสาขาการวิจัย
๑๖ ความหลากหลายทางชีวภาพ นิเวศวิทยา และ
๓๔๐,๐๐๐
อาจารย์ ดร.ทัตพร
คณะวิทยาศาสตร์
ข้อมูลพันธุกรรมของสาหร่ายขนาดใหญ่ที่กินได้
คุณประดิษฐ์
และเทคโนโลยี
ในจังหวัดเชียงใหม่
๑๗ การติดตามตรวจสอบสารเคมีทางการเกษตรที่
๔๒๕,๐๐๐
อาจารย์ ดร.ปมณฑ์
คณะวิทยาศาสตร์
ตกค้าง และแพร่กระจายใน สิ่งแวดล้อมใน
ภูมาศ
และเทคโนโลยี
พื้นที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จังหวัด
เชียงใหม่
๑๘ การผลิตและหาลักษณะเฉพาะของชีววัสดุนา
๕๕๒,๕๐๐
ผศ.ดร.อนิรุทธิ์
คณะวิทยาศาสตร์
โนห้ามเลือดแบบยิ่งยวด
รักสุจริต
และเทคโนโลยี
๑๙ การศึกษาสเปกตรัมของดาวผ่านเกรตติงจาก
๑๘๗,๐๐๐
อาจารย์ ดร.วิระภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์
ภาพถ่ายโดยกล้องดิจิตอล DSLR
ไหมทอง
และเทคโนโลยี
๒๐ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการ
๓๔๐,๐๐๐
ผศ.พิมพ์ชนก
คณะวิทยาศาสตร์
นาเสนอการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช กรณี
สุวรรณศรี
และเทคโนโลยี
เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อว่านสี่ทิศ สาหรับ
โรงเรียนในเขตจังหวัดเชียงใหม่ และ ลาพูน

หน้า ๓/๘

ที่
๒๑

โครงการวิจัย

สถานการณ์ความหลากหลายของสัตว์ไม่มี
กระดูกสันหลังขนาดใหญ่พื้นท้องน้าและการ
พัฒนาใช้เป็นดัชนีทางชีวภาพในลาน้าแม่แตง
แม่สา และแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่
๒๒ การศึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าซิ่นสัน
กาแพง ตาบลสันกาแพง อ.สันกาแพง จังหวัด
เชียงใหม่
๒๓ ความสัมพันธ์ของความหลากหลายทางชีวภาพ
และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์การปลูก
ชาเมี่ยง ในพืน้ ที่ หมู่บา้ นพระบาทสี่รอย ตาบล
สะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
๒๔ การอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์กล้วยไม้ในป่า
ชุมชนบ้านหัวทุ่ง เขตรักษาพันธุส์ ัตว์ป่าเชียว
ดาว อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
๒๕ การพัฒนาหนังสือเสียงระบบเดซี เรื่อง การ
อ่านเพื่อความเข้าใจ สาหรับนักเรียนผู้มีความ
บกพร่องทางสายตา
๒๖ ผลของการเอนแคปซูเลชันโดยการทาแห้งแบบ
แช่เยือกแข็งต่อสมบัติทางกายภาพและเคมีของ
มะเกี๋ยง
๒๗ ทฤษฎีบทจุดตรึงสาหรับการส่งหลายค่าใน
ปริภูมิเมตริกที่ประกอบด้วยกราฟ
๒๘ การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
พัฒนาต้นแบบเมืองอัจฉริยะ กรณีศึกษาพื้นที่
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
๒๘.๑ การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง เพื่อแสดงปริมาณ
ความหนาแน่นของหมอกควันที่ส่งผลต่อ
สุขภาพของประชากร กรณีศึกษาพื้นที่เทศบาล
เมืองเมืองแกนพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
๒๘.๒ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเซนเซอร์ตรวจวัด
คุณภาพน้า ในพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองแกน
พัฒนา อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

งบประมาณที่
จัดสรร (บาท)
๓๔๐,๐๐๐

หัวหน้าโครงการวิจัย

สังกัด

อาจารย์ ดร.รุ่งนภา
ทากัน

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

๓๔๘,๕๐๐

อาจารย์ไชยเชิด
ไชยนันท์

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

๓๔๐,๐๐๐

อาจารย์ ดร.พิษณุ
ภาคิณ ไชยมงคล

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

๔๒๕,๐๐๐

อาจารย์ ดร.วิมลรัตน์
พจน์ไตรทิพย์

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

๒๕๙,๑๐๐

ผศ.นาตยา วงศ์รักมิตร คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

๓๘๒,๕๐๐

อาจารย์นริศรา วิชิต

คณะเทคโนโลยี
การเกษตร

๘๕,๐๐๐

อาจารย์ ดร.จักรพงศ์
เตี้ยมมี
อาจารย์ประธาน
คาจินะ

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

๓๔๓,๐๐๐

อาจารย์ประธาน
คาจินะ

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

๓๔๙,๐๐๐

ผศ.พรวนา รัตนชูโชค

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

๑๓๕,๘๐๐
(งบบริหาร)

หน้า ๔/๘

ที่

โครงการวิจัย

งบประมาณที่
จัดสรร (บาท)
๓๓๓,๐๐๐

หัวหน้าโครงการวิจัย

๒๘.๓ ระบบติดตามและแจ้งเตือนผูป้ ่วยโรคเรื้อรัง
อาจารย์จุฬาวลี
กรณีเบาหวานและความดันโลหิตสูง ในพืน้ ที่
มณีเลิศ
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
๒๘.๔ โดรนบินอัตโนมัตติ รวจสอบการเกิดไฟป่า
๓๔๘,๐๐๐
ดร.รสลิน เพตะกร
กรณีศึกษาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
จังหวัดเชียงใหม่
๒๙ การศึกษาโอกาสการส่งผ่านโปรตอนใน
๒๑๒,๕๐๐
อาจารย์ ดร.จันทร์ฉาย
สารอัลคิลยูโรคาเนตสาหรับประยุกต์ใช้ เป็นอิ
ยานะ
เล็กโทรไลต์เมมเบรนเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเยื่อ
แลกเปลี่ยนโปรตอนโดยการ ออกแบบจาลอง
เชิงโมเลกุล
รวมโครงการวิจัยพื้นฐานเพื่อสร้างสะสมองค์ความรู้
๕,๗๔๕,๙๐๐
ทางด้านวิชาการเชิงลึกที่มีศักยภาพตามสาขาการวิจัย
โครงการวิจัยประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพื่อนาไปใช้แก้ไขปัญหาการดาเนินงานของหน่วยงาน
๓๐ การวิจัยและพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตร
๗๒๙,๗๐๐
รศ.ดร.วีระศักดิ์
ของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ อย่างสร้างสรรค์
(งบบริหาร) สมยานะ
เพื่อการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
บนพืน้ ฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ปีที่ ๒
๓๐.๑ การวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
๗๓๓,๐๐๐
รศ.ดร.วีระศักดิ์
เกษตรของชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ให้มีศักยภาพ
สมยานะ
การแข่งขันในอาเซียน ปีที่ ๒
๓๐.๒ การวิจัยเพื่อต่อยอดภาคการเกษตรของชุมชน
๗๓๓,๐๐๐
อาจารย์พรวีนัส
จังหวัดเชียงใหม่ ให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์
บุญมากาศ
และสาธารณะ ภายใต้ประชาคม เศรษฐกิจ
อาเซียนปีที่ ๒
๓๐.๓ การวิจัยเพื่อพัฒนาการตลาดสินค้าเกษตรของ
๗๓๓,๐๐๐
ผศ.ดร.กมลทิพย์
ชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ให้มีศักยภาพการ
คาใจ
แข่งขันในอาเซียน ปีที่ ๒
๓๐.๔ การพัฒนากลุ่มธุรกิจเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
๗๓๓,๐๐๐
ผศ.รักฏา เมธีโภคพงษ์
ด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การแข่งขัน
ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปีที่ ๒

สังกัด
คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

คณะวิทยาการ
จัดการ

คณะวิทยาการ
จัดการ
คณะวิทยาการ
จัดการ

คณะวิทยาการ
จัดการ
คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

หน้า ๕/๘

ที่

โครงการวิจัย

๓๐.๕ การวิจัยเพื่อพัฒนาและต่อยอดสินค้าเกษตรใน
ชุมชนสู่ระบบอาหารปลอดภัยภายใต้ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ปีที่ ๒
๓๐.๖ การส่งเสริมภาคการเกษตรขององค์กรภาครัฐ
ในชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ในกรอบประชาคม
อาเซียน ปีที่ ๒
๓๐.๗ การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ใน
ชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ให้มีศักยภาพการ
แข่งขันในอาเซียน ปีที่ ๒
๓๐.๘ การพัฒนาชุมชนเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
สู่การท่องเที่ยวระดับอาเซียน ปีที่ ๒
๓๐.๙ การวิเคราะห์มูลค่าเพิ่มของการวิจัยและพัฒนา
ศักยภาพภาคการเกษตรของชุมชน จังหวัด
เชียงใหม่ ในกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ปีที่ ๒
๓๐.๑๐ การจัดการความรู้ภาคเกษตรของชุมชนจังหวัด
เชียงใหม่ จากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ประชาคม
อาเซียน ปีที่ ๒
๓๐.๑๑ การวิจัยและพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาค
การเกษตรของชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ อย่าง
สร้างสรรค์สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปีที่ ๒
๓๐.๑๒ การวิจัยเพื่อการตรวจสอบและพัฒนา
มาตรฐานสินค้าเกษตรให้มีศักยภาพการ
แข่งขันในอาเซียน ปีที่ ๒
๓๑ การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ในจังหวัด
เชียงใหม่
๓๒ การออกแบบและพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์
สาหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อแสดงเอกลักษณ์
ผลิตภัณฑ์วสิ าหกิจชุมชนตาบลแม่สา อาเภอ
แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
๓๓ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับ
การศึกษาในด้านการอนุรักษ์ ภูมิปัญญาล้านนา
เชิงหัตถกรรมในพื้นที่ชุมชนบ้านถวาย อาเภอ
หางดง จังหวัดเชียงใหม่

งบประมาณที่
จัดสรร (บาท)
๗๓๓,๐๐๐

หัวหน้าโครงการวิจัย

สังกัด

อาจารย์ ดร.ทัศนีย์
อารมณ์เกลี้ยง

คณะครุศาสตร์

๗๓๓,๐๐๐

อาจารย์แสงจันทร์
เกษากิจ

คณะครุศาสตร์

๗๓๓,๐๐๐

อาจารย์เบญจมาศ
อินทรส

คณะเทคโนโลยี
การเกษตร

๗๓๓,๐๐๐

อาจารย์ธนมนต์
ธนรัตนพิมลกุล
อาจารย์ ดร.ปรารถนา
มินเสน

คณะเทคโนโลยี
การเกษตร
คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

๗๓๓,๐๐๐

อาจารย์ชุลีกาญจน์
ไชยเมืองดี

คณะวิทยาการจัดการ

๗๓๓,๐๐๐

อาจารย์ณกานต์
อนุกูลวรรธกะ

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

๗๓๓,๐๐๐

อาจารย์วิไลพร
ไชยโย

คณะวิทยาการ
จัดการ

๕๒๖,๘๐๐

อาจารย์ ดร.นัทธ์หทัย
เถาตระกูล
อาจารย์นภมินทร์
ศักดิ์สง่า

คณะวิทยาการ
จัดการ
คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

อาจารย์ไพรสันต์
สุวรรณศรี

โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่

๗๓๓,๐๐๐

๒๕๕,๐๐๐

๓๔๐,๐๐๐

หน้า ๖/๘

ที่

โครงการวิจัย

๓๔

การปลูกพืชทางเลือกที่เป็นมิตริต่อสิ่งแวดล้อม
ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนภายใต้ความร่วมมือของ
ชุมชน
การสร้างระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แสดง
ความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศน้า ปัญหา
และการจัดการน้าในลุ่มน้าปิง อาเภอแม่แตง
จังหวัดเชียงใหม่
การศึกษาพัฒนาการทางด้านร่างกายและการ
เสริมสร้างสมรรถภาพทางกายของนักเรียน
ศูนย์การเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้านแม่มุ
ใน ตาบลแม่นาจร อาเภอแม่แจ่ม จังหวัด
เชียงใหม่
ผลการใช้นทิ านพื้นบ้านภาคเหนือเพื่อพัฒนา
ทักษะการฟังการพูดของเด็กที่มคี วามต้องการ
พิเศษ ระดับปฐมวัย จังหวัดเชียงใหม่
การประดิษฐ์และการหาลักษณะเฉพาะของ
สารละลายของแข็งไร้ตะกั่วบิสมัทโซเดียม
โพแทสเซียมไททาเนต-สตรอนเชียมไอรอน
แทนทาเลตเซรามิก
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นพร้อมสื่อประสม เรื่อง
การจัดการเรียนรู้การแกะสลักไม้ สาหรับชุมชนและ
โรงเรียนในอาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
การสังเคราะห์และสมบัติเฉพาะของ ZnO
ขนาดนาโนร่วมกับท่อนาโน TiO2 ที่ใช้เป็น
ตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงในการผลิตแก๊ส
ไฮโดรเจนจากกลีเซอรอล
การประเมินและพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วม
ของชุมชนร่วมกับการใช้เทคโนยีใหม่ในการลด
การกินเค็ม ตาบลบ้านแปะ อาเภอจอมทอง
จังหวัดเชียงใหม่
รูปแบบการพัฒนาผู้ให้บริการช่วยเหลือ
สนับสนุนนักศึกษาที่มีความพิการเรียนรวมใน
ระดับอุดมศึกษาโดยวิธีการเรียนรู้ด้วยการนา
ตนเองและการจัดการความรู้

๓๕

๓๖

๓๗

๓๘

๓๙

๔๐

๔๑

๔๒

งบประมาณที่
จัดสรร (บาท)
๔๙๓,๐๐๐

หัวหน้าโครงการวิจัย

สังกัด

อาจารย์เกษม กุณาศรี คณะวิทยาการ
จัดการ

๒๙๗,๕๐๐

ว่าที่ร้อยตรี ธฤษ
เรือนคา

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

๕๓๑,๓๐๐

ว่าที่เรือตรี อภิสิทธิ์
ชัยมัง

คณะครุศาสตร์

๔๔๘,๔๐๐

อาจารย์อัณณ์ชญากร
พัฒนประสิทธิ์

คณะครุศาสตร์

๔๖๗,๕๐๐

ผศ.ดร.ฉัตรชัย
เครืออินทร์

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

๔๐๘,๐๐๐

ผศ.ศศิณิส์ภา
พัชรธนโรจน์

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

๔๒๕,๐๐๐

อาจารย์ ดร. ชเนษฎ์
วิชาศิลป์

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

๔๔๖,๒๐๐

อาจารย์ ดร. สายหยุด คณะวิทยาศาสตร์
มูลเพ็ชร์
และเทคโนโลยี

๔๒๕,๐๐๐

รศ.ดร.สุรินทร์
ยอดคาแปง

คณะครุศาสตร์

หน้า ๗/๘

ที่
๔๓

โครงการวิจัย

การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดกาแฟโดยอาศัย
การตรวจวัดสัญญาณด้วยโทรศัพท์มือถือ
๔๓.๑ การประยุกต์โทรศัพท์มือถือเป็นเครื่องตรวจวัด
ทางเคมีเพื่อหาความเป็นกรดในกาแฟด้วยการ
วิเคราะห์แบบไทเทรตแบบอาศัยการไหล
๔๓.๒ กล่องตรวจวัดคุณภาพสีของเมล็ดกาแฟคั่วด้วย
โทรศัพท์มือถือสาหรับใช้ในธุรกิจขนาดเล็ก
๔๔ การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์เพื่อแก้ไขปัญหา
หลักการใช้ภาษาไทยของนักเรียนคะฉิ่นใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
๔๕ การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเรือน โดย
การใช้หัตถกรรมตีแผ่นโลหะ(แผ่นแร่) จากกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน อ.สันกาแพง จ.เชียงใหม่
๔๖ การออกแบบตกแต่งภายในพื้นที่แสดงสินค้า
และหน้าร้านกลุ่มพัฒนาอาชีพ เพื่อส่งเสริมการ
ขาย กรณีศึกษากลุ่มพัฒนาอาชีพสตรีบ้านต้น
โจ๊ก(คาซาว) ตาบล สันกาแพง อาเภอสัน
กาแพง จังหวัดเชียงใหม่
๔๗ กลยุทธ์การแปลงแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของชุมชน ในกรอบ
ประชาคมอาเซียน ภายใต้ความร่วมมือทาง
วิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รวมโครงการวิจัยประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพื่อ
นาไปใช้แก้ไขปัญหาการดาเนินงานของหน่วยงาน
รวม

งบประมาณที่
จัดสรร (บาท)
๑๐๘,๕๐๐
(งบบริหาร)
๓๐๗,๐๐๐

๓๐๗,๐๐๐

หัวหน้าโครงการวิจัย

สังกัด

ผศ.ดร.สราวุฒิ สมนาม คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
ผศ.ดร.สราวุฒิ สมนาม คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
อาจารย์ ดร. มิกิ
กัณณะ
อาจารย์ ดร. สุดฤทัย
อรุณศิโรจน์

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

๓๔๘,๕๐๐

อาจารย์มนัสพันธ์
รินแสงปิน

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

๔๔๖,๓๐๐

อาจารย์เจษฎาพล
กิตติพัฒนวิทย์

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

๗๙๖,๕๐๐

อาจารย์ชัยรัตน์
นทีประสิทธิพร

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

๔๗๘,๕๐๐

๑๗,๓๘๑,๗๐๐
๒๙,๕๔๓,๕๐๐

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล วงศ์สุข)
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
หน้า ๘/๘

