
 
    
 
 
 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

เรื่อง  ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณบ ารุงการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ  2564 
------------------------------------------ 

 

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรได้ประกาศรับโครงการวิจัยเพ่ือขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก
งบประมาณบ ารุงการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ  2564 ส าหรับเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน โดยมีอาจารย์เป็นผู้ร่วม
วิจัย และได้มีการรับสมัครเรียบร้อยแล้วนั้น บัดนี้คณะกรรมการได้ประเมินโครงการวิจัย และพิจารณาสนับสนุน
ทุนอุดหนุนการวิจัย จ านวนทั้งสิ้น  19   เรื่อง   จ านวนงบประมาณทุนวิจัย 185,000 บาท ดังต่อไปนี้ 

 

กองกลางส านักงานอธิการบดี จ านวน 5 โครงการ 
ล ำดับ ชื่อเรื่อง ชื่อนักวิจัย งบประมำณ 

1 แนวทางการพัฒนาคุณภาพงานต่อการปฎิบัติของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในที่มีผลต่อหน่วยรับตรวจที่มีต่อการ
ปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน  

นางสาวศุภลักษณ์ สมโภชน์   
นางสาวประพัสสร บัวเผื่อน  

7,000 

2 แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบส านักงานอัตโนมัติการจัดการ
หนังสือราชการและการลา 

นางรัชนีวรรณ  หลิมมงคล 
นางภัทรวดี  จิตคติ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย  พวกดี 

9,000 

3 การศึกษาพฤติกรรมการรับรู้การประหยัดพลังงานในอาคาร  
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 

นางสาวบวรลักษณ์ แสงกล้า 
นางสาวพิชญนันท์ ดอนไพวัลย์ 
รองศาสตราจารย์สฤษณ์ พรม
สายใจ 

7,000 

4 ปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของบุคลากร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

นางวรรณภา สุวรรณพงษ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.ศุภโชคชัย นันทศรี 
นายณัฐเวศน์ ชัยมงคล 

7,000 

5 การศึกษาและพัฒนาระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

นางสาวเกศกนก ไทยแท้  
นายอนุชา พวงผกา  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรหมเมศ 
วีระพันธ์ 

10,000 

 



กองนโยบายและแผน จ านวน  1 โครงการ 

ล ำดับ ชื่อเรื่อง ชื่อนักวิจัย งบประมำณ 
1 การศึกษาประสิทธิภาพการใช้บริการระบบรายงานผลการ

ปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ (E-SPR) ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

นางสาวศิริกัญญา เจนเขตกิจ     
นางสาววิลาวัลย์  ปิ่นมณี      
นายภิญญาพัชญ์  แฉล้มฉัตร      
อาจารย์จินดาพร  อ่อนเกตุ     

10,000 

 
 

ครุศาสตร์  จ านวน 2 โครงการ   

ล ำดับ ชื่อเรื่อง ชื่อนักวิจัย งบประมำณ 
1 ความต้องการของนักศึกษาด้านการพัฒนาคุณภาพ

นักศึกษาและปัจจัยเกื้อหนุนทางกายภาพของคณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 

นายอานนท์  ปลื้มเนตร 
นางมาริตา  จิตชู  
นางสาววาสนา จันทร์ผ่อง  
นางสาววิราพัตร กาวิละพันธ์ 
นางสาวณิชารีย์   วุฒิชุมภ ู 
นางสาวภัทวรรณ์  ไชยภัก  
นายศาสตราวุธ กิมิพันธ์  
นางสาวระพีพร พุ่มอ่ิม  
นางสาวกัลยารัตน์  มาลาศรี 

10,000 

2 การศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนากระบวนการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร ตามความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

นางสาวณิชารีย์  วุฒิชุมภู 
อาจารย์ศุภรดา สุขประเสริฐ 
 

10,000 

 
 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  จ านวน  2 โครงการ 

ล ำดับ ชื่อเรื่อง ชื่อนักวิจัย งบประมำณ 
1 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าศึกษาต่อในระดับ

ปริญญาตรี หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนในคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  

นางสาวสุติมา   นครเขต 
นางสาวยุวธิดา   พรมสายใจ 
นางสุพิชา   จันทร์ละมูล 
 

7,000 

2 การพัฒนาชุดฝึกทดลองระบบโซล่าเซลล์ ส าหรับนักศึกษา 
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร 

ว่าที่ร้อยตรี รุ่งโรจน์ สงวนวัฒนา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
จารุนันท์ ขวัญแน่น 

13,000 

 
 

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จ านวน  1 โครงการ 

ล ำดับ ชื่อเรื่อง ชื่อนักวิจัย งบประมำณ 
1 การพัฒนากระบวนการวิธีในการถ่ายทอดและส่งเสริม

ทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์และโปรแกรม ประยุกต์
ให้กับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร บนฐานการพัฒนางาน
ประจ าสู่งานวิจัย 

นายจิรพงษ์ เทียนแขก90 
ผศ.ดร.สุภาสพงษ์ รู้ท านอง10 

10,000 



 

สถาบันวิจัยและพัฒนา  จ านวน  1 โครงการ 

ล ำดับ ชื่อเรื่อง ชื่อนักวิจัย งบประมำณ 
1 การศึกษาความพึงพอใจของนักวิจัยที่มีต่อการบริการของ

สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร 
นายทวิช  ปิ่นวิเศษ 
นางสาวสุมาภรณ์  บดีรัฐ 
นางสาวชุติมา  ทอสาร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวลักษณ์ ยอด
วิญญูวงศ์ 

10,000 

 
 

ส านักบริการวิชาการและจัดหารายได้  จ านวน  2 โครงการ 
ล ำดับ ชื่อเรื่อง ชื่อนักวิจัย งบประมำณ 

1 แนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการหอพักส าหรับ
บุคลากรภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

นายขวัญ พิกุลทอง  
นางผ่องศรี พิกุลทอง  
นางภัทรวดี จิตคติ  
อาจารย์ประพล จิตคติ 

10,000 

2 การพัฒนานวัตกรรมการก ากับติดตามโครงการบูรณาการ
พันธกิจสัมพันธ์  ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร 

นางรุ่งทิพย์  แสงสว่าง   
นางวาสนา  มณีโชติ 
นายขวัญ  พิกุล 
ดร.วิชุรา  วินัยธรรม 

10,000 

 
 

ส านักประกันคุณภาพการศึกษา  จ านวน  2 โครงการ 

ล ำดับ ชื่อเรื่อง ชื่อนักวิจัย งบประมำณ 
1 ศึกษาผลการด าเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน 

(Asean University Network Quality Assurance : 
AUNQA) มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

นางสาวชรินรัตน์ บุญมาก 
นางสาวสุนันท์ แหวนประดับ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญดาว 
แจ่มแจ้ง  

10,000 

2 การพัฒนาคุณภาพงานกับการวิเคราะห์ สังเคราะห์งาน
ประกันคุณภาพ การศึกษา โดยใช้รูปแบบการประเมิน
ผลลัพธ์ (LeCTI) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

นางสาวชรินรัตน์ บุญมาก 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง 

10,000 

 
 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 2 โครงการ 
ล ำดับ ชื่อเรื่อง ชื่อนักวิจัย งบประมำณ 

1 การพัฒนาแนวทางการสอบวัดมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ส าหรับ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

นางสาวสุพรรษา สมหารวงค์  
นางสาวสุธินัน อินอ าไพ  
นายสมคเนณ์ ตู้ทอง  
นางสาวรัตนพร กรัดภิรมย์  
นางสาวพิมพ์ประภัส  
เหมือนพลอย  
รศ.ดร.ประดิษฐ์ นารีรักษ์  

10,000 



ล ำดับ ชื่อเรื่อง ชื่อนักวิจัย งบประมำณ 
2 การพัฒนาระบบการให้บริการยืมหนังสือออนไลน์เพ่ือการ

ให้บริการในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส 
COVID-19 

นางสาวรุ่งรุจี  ศรีดาเดช 
นางกาญจนา  จันทร์สิงห์ 
นายอนุชา  พวงผกา  
รศ.อรุณลักษณ์  รัตนพันธ์ 

10,000 

 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด  จ านวน 1   โครงการ 

ล ำดับ ชื่อเรื่อง ชื่อนักวิจัย งบประมำณ 
1 ประสิทธิภาพของน้ าหมักชีวภาพจากเศษผลไม้ผสมน้ า

หมักมูลสัตว์ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของการปลูกข้าว
หอมมะลิในวงวงบ่อ 

นายดวงดี  ทองคูณคณาลาภ 
นายยอดชาย  พิบูลย์อนันต์ศรี 
นายพิพิฐพนธ์  ฤาชา 

15,000 

 

ประกาศ ณ วันที่ 7   เมษายน  พ.ศ.  2564 
 
 

 
(รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

7   เมษายน  พ.ศ.  2564 
Signature Code : KHVYGGHVBYWCKUKTGFFA 

 
 
 
 
 


