
 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

เรื่อง  ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณบ ารุงการศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ  2562 

……………………………………………….. 
ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรได้ประกาศรับโครงการวิจัยเพ่ือขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก

งบประมาณบ ารุงการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ  2562 และได้มีการรับสมัครเรียบร้อยแล้วนั้น บัดนี้  
คณะกรรมการได้ประเมินโครงการวิจัยของคณาจารย์  และพิจารณาสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย  จ านวนทั้งสิ้น  
49  เรื่อง ดังตอ่ไปนี้ 

 
คณะครุศาสตร์ (จ านวน 6 เรื่อง) 

ที ่ ชื่อเรื่อง ผู้วิจัย 
1 แนวทางพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ

ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏแพงเพชรของนักเรียน
ในเขตจังหวัดก าแพงเพชร 

อ.ศุภวัฒน์  วิสิฐศิริกุล 

2 การพัฒนาชุดฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา การเคลื่อนที่   
ในแนวตรง ด้วยกระบวนการ 3W1D ส าหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 

อ.ศุภวัฒน์  วิสิฐศิริกุล 

3 รูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน
ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

รศ.ดร.ยุภาดี  ปณะราช 

4 การพัฒนารูปแบบการติดตามข้อมูลการมีงานท าของบัณฑิต 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

น.ส.ภัทวรรณ์  ไชยภักดิ ์
น.ส.ณิชารีย์  วุฒิชุมภู   
น.ส.กาญจนา  นาคสวาท 
รศ.ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์ 

5 การพัฒนาระบบสารสนเทศวารสารครุศาสตร์              
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

นายอานนท์  ปลื้มเนตร 
นายศาสตราวุธ  กิมิพันธ์ 
นายพรหมธร  พูลสุข 
รศ.ดร.ยุภาดี ปณะราช 

6 การพัฒนาระบบการจองห้องประชุมคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

นางมาริตา  จิตชู 
น.ส.วาสนา  จันทร์ผ่อง 
น.ส.วิราพัตร  กาวิละพันธ์ 
ผศ.ดร.ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล 
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คณะวิทยาการจัดการ (จ านวน 8 เรื่อง) 

ที ่ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้วิจัย 
1 ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในการเสริมสร้าง

ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง ของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี 

อ.ชญานันท์  ศิริกิจเสถียร 

2 ภาพลักษณ์ของคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ก าแพงเพชรตามทัศนะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ในอ าเภอ
เมือง จังหวัดก าแพงเพชร 

น.ส.สวุิษา  น้อยศรี 
น.ส.เสาวภา  อะมะมูล 
น.ส.รุ่งทิวา  กัณหา 
อ.กนิษฐา  ศรีภิรมย์ 

3 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านสังคมออนไลน์ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

น.ส.พิทยารัตน์  กระต่ายทอง 
น.ส.อรุณวตรี  พรมเนตร 
น.ส.กาญจนา  ยอดวิถี 
อ.กนิษฐา  ศรีภิรมย์ 

4 ผลการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานโดยใช้แหล่งเรียนรู้
ในชุมชนรายวิชาการเป็นผู้ประกอบการ ส าหรับนักศึกษา
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ผศ.ดร.เพชรา  บุดสีทา 
 

5 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเรียนกับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน วิชาหลักการบัญชีของนักศึกษาโปรแกรมวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร 

อ.วรางค์  รามบุตร 
 

6 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการวางแผน
ก าไรของนักศึกษาที่ใช้การเรียนรู้โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
(E-leaning) และการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
 

อ.อนันธิตรา  ดอนบันเทา 

7 ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน 
และการเรียนรู้ที่ได้จากการปฏิบัติจริง ที่มีต่อทักษะการ
เรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาการบัญชีเพื่อการ
จัดการ เรื่อง การใช้ต้นทุนระยะสั้นในการตัดสินใจ ของ
นักศึกษาโปรแกรมการตลาด คณะวิทยาการจัดการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ผศ.วรรณวณัช  ด่อนคร้าม 
 

8 ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการเรียนการสอน 
แบบเพ่ือนช่วยเพื่อน ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
รายวิชาการบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมของนักศึกษา
โปรแกรมวิชาการบัญชีที่เรียน  

อ.กันยา   มั่นคง 

 
 
 
 



 3 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (จ านวน 13 เรื่อง) 

ที ่ ชื่อเรื่อง ชื่อนักวิจัย 
1 SQ3R Reading Strategy Training:  Classroom-Based 

Research 
ผศ.ดร.นิศากร ประคองชาติ 
 

2 การพัฒนาและประเมินสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกลุ่ม
เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร ส าหรับ
นักท่องเที่ยวจีนและนักท่องเที่ยวต่างชาติ 

อ.ดุจระวี  กรรมถัน 
 

3 การพัฒนาแอนดรอยด์แอพพลิเคชั่นส าหรับการจัดเก็บข้อมูล
อุบัติเหตุจราจรด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ พ้ืนที่อ าเภอ
เมืองก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร 
 

น.ส.นันทิภา  เขียวมณ ี
นายชลธี  จุลจันทร ์
นายปิยวัฒน์  โตโทน 
น.ส.ชชัฎาภรณ์  ทิพย์ประสาตร์ 
อ.ฤทธิรงค์  เกาฎีระ 

4 การพัฒนาแผนที่ข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือการ
บริหารจัดกลุ่มน้ าคลองวังเจ้า  
 

นายณัฐพงศ์  จันทร์ประทักษ์ 
น.ส.วชิรญาณ์  ตันสิงห์ 
น.ส.ปิยนุช  เมืองทอง 
นายสงกรานต์  วัชรพิบูลย์ 
อ.ดร.สุภาสพงษ์  รู้ท านอง 

5 การวางแผนการใช้ที่ดินในเขตลุ่มน้ าสาขาคลองแม่ระกา น.ส.วรรณา  เมทา 
น.ส.สกุลรัตน์  สวุรรณ์ 
นายวีระพงษ์  สถาพร 
นายอิศเรศ  สนธิพงษ์ 
นายอรรถพล  สุขทับ 
อ.ภาวนี  ภูจริต 
อ.ดวงนภา  ลาภใหญ่ 

6 บทบาทของผู้สูงวัยต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวในนครชุม 
จังหวัดก าแพงเพชร 

นายศรัณย์  ช้างเนียม 
อ.ภูริณัฐร์  โชติวรรณ 

7 การศึกษาประสบการณ์ความรุนแรงต่ออัตลักษณ์ของแรงงาน
ข้ามชาติในเมืองก าแพงเพชร 

น.ส.ศิรินันท์  บัวติ๊บ 
อ.ภูริณัฐร์  โชติวรรณ 
อ.วิยุดา  ทิพย์วิเศษ 

8 การช่วงชิงความหมาย งานแม่บ้าน กรณีศึกษางานแม่บ้านใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

น.ส.พัชรพร  สุขสาสตร ์
น.ส.เบญจวรรณ  ค าบุดดา 
น.ส.พณาวัน  กันทะเมา 
น.ส.กัลยา  ดารดาษสินทวี 
นายพชรพล  สอนมี 
อ.ภูริณัฐร์  โชติวรรณ 
อ.วิยุดา  ทิพย์วิเศษ 

9 การศึกษาคุณภาพชีวิตของคนพิการ ต าบลนครชุม อ าเภอ
เมือง จังหวัดก าแพงเพชร 

นายชัยวัฒน์  ปันม่วง 
อ.ภูริณัฐร์  โชติวรรณ 

10 ศึกษาการด าเนินงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มวิสาหกิจ
ถ่านไบโอนิค บ้านหนองไม้แดง ต าบลไทรงาม อ าเภอไทรงาม 

น.ส.วิไล  ใจเสาร ์
น.ส.อภัสนันท์  วงศ์พิชัย 



 4 
ที ่ ชื่อเรื่อง ชื่อนักวิจัย 

จังหวัดก าแพงเพชร นายวีระพา  พานแก้ว 
นายณัฐพล  ช้างหัวหน้า 
น.ส.ชนนิกานต์  สานเมทา 
นายอาชัญ  อินทฉิม 
อ.ภูริณัฐร์ โชติวรรณ 

11 การพัฒนาแนวทางการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการคัดลอก
ผลงานทางวิชาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

น.ส.พณาวัณ  กันทะเมา 
อ.กรรณิกา  อุสสาสาร 

12 การเพ่ิมขีดความสามารถในการจัดท าแผนชุมชนโดยใช้ทุน
ทางสังคมเป็นฐานบ้านวังน้ า ต าบลวังยาง อ าเภอคลองขลุง 
จังหวัดก าแพงเพชร 

น.ส.ณัชชร  ขุมเพชร 
น.ส.ณัฐนิชา  เจตเกษกิจ 
อ.ดร.รัษฎากร  วินิจกุล  
อ.ชาลิสา  ศิริธรรมเกตุ  

13 การสร้างความมั่นคงทางอาหารของชุมชนบ้านท้องคุ้ง 
จังหวัดก าแพงเพชร 
 

น.ส.ศิริธิดา  ทวนธง 
น.ส.มาติกา  นันตา 
อ.ดร.พิษณุ  บุญนิยม  
อ.วาสนา  อาจสาลิกรณ์  

 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (จ านวน 17 เรื่อง) 

ที ่ ชื่อเรื่อง ผู้วิจัย 

1 การคัดแยกเชื้อแบคทีเรียที่สามารถผลิตเอนไซม์ไลเปสจาก
วัสดุเหลือทิ้งโรงงานผลิตน้ ามันปาล์มดิบ 

น.ส.นิมิตร  แสนยาเจริญกุล  
อ.สุวิชญา  บัวชาติ  

2 ภาวะซึมเศร้าของวัยรุ่น อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร น.ส.วาสนา คีรีศรีจรัส 
น.ส.นงลักษณ์ พิมพา 
อ.ราตรี  โพธิ์ระวัช 

3 พฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงของนักศึกษาหญิง
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

น.ส.ปาลิตา  ปัญญาเสน 
น.ส.อารีญา  ค าไทย  
น.ส.ณัชชา  เขตกัน  
ผศ.วสุนธรา  รตโนภาส  

4 ปริภูมิอิงระยะทางแบบ b มุมฉากค่าเชิงซ้อนและการ
ประยุกต์ใช้สมการ 

น.ส.มุธิตา  ชะดาจันทร์  
อ.ดร.ชลธิศ  เสือนุ่ม  

5 ทฤษฎีบทจุดตรึงส าหรับการหดตัววางนัยทั่วไปแบบ R ใน
ปริภูมิอิงระยะทางแบบ b 

น.ส.ฉัตรสุดา  จันทร์มณ ี
อ.ดร.ชลธิศ  เสือนุ่ม 

6 ความฉลาดด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ ในอ าเภอเมือง จังหวัด
ก าแพงเพชร 

น.ส.รัฐฐา  ระม่ัง  
น.ส.นฤมล  ใจดี  

1. น.ส.นวลจันทร์  กวินวาณิช  
อ.ราตรี  โพธิ์ระวัช  



 5 
ที ่ ชื่อเรื่อง ผู้วิจัย 

7 พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร 

น.ส.พรพิมล  ช้างเนียม 
น.ส.ณัฐริกา  หอมรื่น 
น.ส.ชลธิชา  ดชัถุยาวัตร 
อ. พิมลพรรณ  ดีเมฆ  

8 พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของวัยรุ่น จังหวัดก าแพงเพชร น.ส.วันดี  ราชทรัพย์ 
น.ส.อมรรัตน์  ทองพิจิตร  
น.ส.น้ าเพชร  ประพฤติถ้อย  
อ.พิมลพรรณ  ดีเมฆ 

9 พฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

น.ส.พนิดา  ใจแก้วทิ  
น.ส.ชนิตา  หวานชิด  
น.ส.สินี  หอมรื่น  
รศ.มัณฑนา  จริยรัตน์ไพศาล  

10 การพัฒนาถ่านกัมมันต์จากเศษวัสดุกล้วยไข่เพ่ือการบ าบัด
โลหะหนัก 

น.ส.พนิตา  ศรโีสภา  
อ.วิไลลักษณ์  สวนมะลิ  

11 การพัฒนาถ่านกัมมันต์อัดแท่งจากเศษวัสดุกล้วยไข่เพ่ือการ
บ าบัดโลหะหนัก 

น.ส.ณัฐมน  ปิ่นจุไร  
อ.วิไลลักษณ์  สวนมะลิ  

12 สภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเอนไซม์อะไมเลสโดยเชื้อราใน
อาหารแข็งจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร 

1. น.ส.จิรนันท์  ศิลปไพรสณฑ์  
อ.สุวิชญา  บัวชาติ  

13 การตอบสนองของรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินต่อการชะ
ล้างพังทลายของดินและอินทรีวัตถุในพื้นที่ลุ่มน้ าคลองลาน 
จังหวัดก าแพงเพชร 

อ.ดร.บรรจงศักดิ์  ฟักสมบูรณ์  
น.ส.สินภีา  บัวสรวง  
นางบรรจงศรี  พันธ์เหลา  

14 การศึกษาความเข้มข้น ตะกั่ว โครเมียม นิเกิล ในฝุ่น PM10 
จากควันธูป 

อ.ขวัญฤทัย  ทองบุญฤทธิ์ 

15 ทฤษฎีบทจุดตรึงส าหรับบางการส่งแบบไม่เชิงเส้นในปริภูมิอิง
ระยะทางวางนัยทั่วไป 

อ.ดร.ชลธิศ  เสือนุ่ม 

16 การแยกไตรเทอร์ปีน และฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียของหญ้า
หยาดน้ าค้าง 

อ.ดร. อัจฉรา  ใจดี 

17 ประสิทธิภาพผงเชื้อชีวภัณฑ์แบคทีเรียปฏิปักษ์ Bacillus sp. 
Ks 5 ต่อการยับยั้งโรคขอบใบแห้งในข้าวพันธุ์ กข.29 และ 
กข.41 

อ.สุวิชญา  บัวชาติ  
น.ส.พัชรีพร  เอมสกุล  

 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (จ านวน 4 เรื่อง) 

ที ่ ชื่อเรื่อง ผู้วิจัย 
1 การพัฒนาระบบก๊าซชีวภาพแบบถัง  200 ลิตรร่วมกับ LPG 

ส าหรับชุมชนบ้านโคกหม้อ จังหวัดก าแพงเพชร 
อ.ภาคิณ มณีโชติ 
อ.อัษฎางค์  บุญศร ี
อ.นิวดี  คลังสีดา 
น.ส.จันทร์นภา เกาหอม 
น.ส.ปิยฉัตร  ชูธรรม 
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ที ่ ชื่อเรื่อง ผู้วิจัย 
2 การพัฒนาสมการพยากรณ์ยอดขายของสินค้า ส าหรับธุรกิจจ าหน่าย

อิฐบล็อกในอ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 
อ.ธนสิทธิ  นิตยะประภา 

3 การพัฒนาเตาเคี่ยวน้ าอ้อย ชนิดทางเดินลมร้อนลง ส าหรับ
ชุมชนบ้านวังยาง ต าบลนครชุมอ าเภอเมือง จังหวัด
ก าแพงเพชร 

รศ.สฤษณ์  พรมสายใจ 

4 การสร้างรูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาโบราณที่เป็น
เอกลักษณ์ประจ าจังหวัดก าแพงเพชร 

รศ.สฤษณ์  พรมสายใจ 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด  (จ านวน 1 เรื่อง) 

ที ่ ชื่อเรื่อง ผู้วิจัย 

1 การพัฒนาช่องทางการตลาดแบบออนไลน์ของผลิตภัณฑ์ผ้า
ทอกะเหรี่ยงบ้านทีกะเป่อ อ าเภอพบพระ จังหวัดตากตามอัต
ลักษณ์วิถีชุมชน 

อ.ดร.อดิเรก ฟั่นเขียว  
อ.ณัฐภาณี บัวดี  
ผศ.คมสันต์ นาควังไทร  
ผศ.พิริยะ กาญจนคงคา  
อ.กฤติเดช จินดาภัทร์  

 
 

ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 
 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์  วงษ์บุญมาก) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 


