
 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

เรื่อง  ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยที่ท าวิจัยในงานบริการวิชาการ 
ประจ าปีงบประมาณ  2562 

……………………………………………….. 
ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรได้ประกาศรับโครงการวิจัยที่ท าวิจัยในงานบริการวิชาการ โดยใช้

งบประมาณท่ีจัดสรรโดยส านักบริการวิชาการและจัดหารายได้  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และได้มีการ 
รับสมัครเรียบร้อยแล้วนั้น บัดนี้คณะกรรมการได้ประเมินโครงการวิจัยของคณาจารย์  และพิจารณาสนับสนุน
ทุนอุดหนุนการวิจัย จ านวนทั้งสิ้น 23 เรื่อง ดังต่อไปนี้ 

 
คณะครุศาสตร ์(จ านวน 20 เรื่อง) 

ที ่ ชื่อเรื่อง ผู้ท าวิจัย 
๑ การพัฒนาการเรียนรู้ ๑๒ Tenses ด้วยการสร้างความคิดรวบยอด 

ส าหรับนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก  
รศ.ดร.บัณฑิต  ฉัตรวิโรจน์ 
ผศ.ชลชลิตา กมุทธภิไชย 
ผศ.อนุสิษฐ์  พันธ์กล่ า 
อ.ธารณา สุวรรณเจริญ 

๒ การพัฒนาการเรียนรู้ ๑๒ Tenses ด้วยการสร้างความคิดรวบยอด 
ส าหรับนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก 

รศ.ดร.บัณฑิต  ฉัตรวิโรจน์ 

๓ การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อพัฒนา
ทักษะการคิดสร้างสรรค์  
ของนักเรียนโรงเรียนนิยมราษฎร์วิทยา  
อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร 

ดร.ธิดารัตน์  ทวีทรัพย์ 
ดร.วิวัฒน์  ทวีทรัพย ์

๔ การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อพัฒนา
ทักษะการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนโรงเรียนสหวิทยาคม อ.เมือง จ.
ก าแพงเพชร 

อ.เมธี  มธุรส 

๕ การส่งเสริมทักษะกระบวนการขั้นบูรณาการทางวิทยาศาสตร์โดย
ใช้บทปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาใน
โรงเรียนขนาดเล็ก 

อ.ธิดารัตน์  พรหมมา 
อ.ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง 

๖ การพัฒนาทักษะกระบวนการขั้นพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์โดยใช้
แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก 

ดร.ปราณี  เลิศแก้ว 
อ.ศุภวัฒน์  วิสิฐศิริกุล 

๗ การพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ แบบ Active learning เพ่ือ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้แบบ ในศตวรรษท่ี 21 โรงเรียนบ้าน
เทพนคร อ าเภอเมืองก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร 

อ.รัตติกาล  โสภัคค์ศรีกุล 
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ที ่ ชื่อเรื่อง ผู้ท าวิจัย 
๘ การพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยการ

ประยุกต์ใช้ ICT โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
อ าเภอเมืองก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร 

ผศ.ชูวิทย์  กมุทธภิไชย 

๙ ผลการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้และนวัตกรรมของครู
มัธยมศึกษา ตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สาหรับ
ครู โรงเรียนบ้านชัยภูมิ จังหวดักาแพงเพชร 

อ.ศุภรดา  สุขประเสริฐ 
ผศ.อมรา  ศรีแก้ว 

๑๐ การยกระดับการเรียนการสอนภาษาไทย โรงเรียนหนองบัวราษฎร์
บ ารุง อ าเภอเมืองก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร ด้วย PLC 

ผศ.จิรัฎฐ์  เพ็งแดง 
อ.รุ่งนภา  บุญยิ้ม 
อ.กษมา  สุรเดชา 

๑๑ การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์โดยใช้
การจัดการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ส าหรับนักเรียน 
โรงเรียนอ่างทองพัฒนา 

อ.อุไรวรรณ  ปานทโชติ 
 

๑๒ การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาและการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ 
โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR ส าหรับนักเรียน
ในระดับประถมศึกษา ในโรงเรียนขนาดเล็ก 

อ.เบญจวรรณ  ชัยปลัด 

๑๓ การพัฒนาการจัดประสบการณ์แบบคละชั้นส าหรับเด็กในระดับ
ปฐมวัย 

รศ.พัทธนันท์  วงษ์วิชยุตม์ 
อ.จุฑาทิพย์  โอบอ้อม 

๑๔ การพัฒนากิจกรรมในชั้นเรียนเพื่อปรับพฤติกรรมการก ากับตนเอง
ส าหรับเด็กปฐมวัย 

อ.จุฑาทิพย์  โอบอ้อม 
รศ.พัทธนันท์  วงษ์วิชยุตม์ 

๑๕ การพัฒนาทักษะการท างานร่วมกันของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์และนักศึกษาครูตามแนวคิดการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน 
ส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก 

ผศ.ดร.ปาริชาต  เตชะ 
อ.วชิระ พิมพ์ทอง 

๑๖ การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านและการเขียน 
โดยใช้กระบวนการตามแนวคิดการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน ส าหรับ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก 

ผศ.ดร.บุญล้อม ด้วงวิเศษ 
อ.มนตรี  หลินภู 

๑๗ การพัฒนา คู่มือการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสม(Multimedia)  
เพ่ือเสริมสร้างทักษะการพูด สนทนาภาษาจีนส าหรับนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1 เกริกกฤตยาอุปถัมภ์
จังหวัดก าแพงเพชร 

อ.นันทิวัน อินหาดกรวด 
อ.นุชจรีย์  สีแก้ว 

๑๘ 
 

การพัฒนาคู่มือการจัดการเรียนรู้ รูปแบบ Active Learning เพ่ือ
เสริมสร้างทักษะการสื่อสาร ภาษาจีน ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษา
โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ จังหวัดก าแพงเพชร 

อ.นันทิวันอิน  หาดกรวด 
อ.เสาวภา  อินทร์แก้ว 

๑๙ การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามสภาพจริง เพ่ือเสริมสร้าง
ความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน
ส าหรับนักเรียน โรงเรียนนาบ่อค าวิทยาคมจังหวัดก าแพงเพชร 

อ.ลัดดาวัลย์  แก้วใส 
อ.สุพล  เพ็ชรบัว 

๒๐ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในหลักการออกก าลังกายข้ันอบอุ่น
ร่างกายส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา 

อ. ภูมิสิทธิ์ สัจจหัทยาสม  
อ. นิติพันธิ์  บุตรฉุย 
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 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (จ านวน 2 เรื่อง) 
ที ่ ชื่อโครงการ ชื่อนักวิจัย 

1 ปัจจัยและเงื่อนไขความส าเร็จของเกษตรกรที่
ได้รับการขึ้นทะเบียนกล้วยไข่ก าแพงเพชร เป็น
สินค้าบงชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) 

อ.พิมประไพ  พิพัฒน์นวกุล  
อ.วิไลลักษณ์  สวนมะลิ  
อ.นพรัตน์  ไชยวิโน  
อ.ขวัญฤทัย  ทองบุญฤทธิ์  
อ.นเรศ  ข าเจริญ  
อ.ดร.บรรจงศักดิ์  ฟักสมบูรณ์  

2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ิมมูลค่าจากกล้วยไข่
จังหวัดก าแพงเพชร 

ผศ.ปรัชญา ชะอุ่มผล  
ผศ.ไพโรจน์ เอกอุฬาร 
อ.ขวัญฤทัย ทองบุญฤทธิ์ 
อ.เอนก หาลี 

 
คณะวิทยาการจัดการ (จ านวน 1 เรื่อง) 

ที ่ ชื่อโครงการ ชื่อนักวิจัย 

1 การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยการมี
ส่วนร่วม ของประชาชนต าบลท่าขุนราม อ าเภอ
เมือง จังหวัดก าแพงเพชร 
 

ผศ.ดร.รัชนีวรรณ  บุญอนนท์    
นายวชิรวิทย์  กรรณิกา   
 

 
ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 

 
 

 
(รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์  วงษ์บุญมาก) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 


