ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เรื่อง ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน
ประจาปีงบประมาณ 2564
………………………………………………..
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ได้ประกาศรับสมัครคณาจารย์เพื่อขอรับทุนอุดหนุนจาก
งบประมาณแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ 2564 และได้มีการรับสมัครเรียบร้อยแล้วนั้น บัดนี้คณะกรรมการได้
ประเมินข้อเสนอโครงการวิจัยของคณาจารย์และพิจารณาจัดสรรทุนวิจัย จานวนทั้งสิ้น 29 เรื่อง จานวน
งบประมาณทุนวิจัย 725,000 บาท ดังต่อไปนี้
คณะครุศาสตร์ (จานวน 7 เรื่อง)
ที่
ชื่อเรื่องวิจัย
1 การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการสอน
ภาษาไทยในยุค 4.0เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมใฝ่รู้
ของนักศึกษาครู โปรแกรมวิชาภาษาไทย
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพง
เพชร
2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และคุณค่าทาง
โภชนาการบางประการของข้าวหมากจากข้าว
กข.6: โรงเรียนชาวนา หมู่ 7 บ้านคลองน้าเย็น
เหนือ
3 การศึกษาผลการจัดกิจกรรมนอกห้องเรียน
โดยการบูรณาการทักษะทางสมองเพื่อชีวิตที่
สาเร็จ (Executive Function : EF) สาหรับ
เด็กปฐมวัย ในสถานศึกษาระดับการศึกษา
ปฐมวัยในเขตพื้นที่จังหวัดกาแพงเพชร
4 ผลการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์สาหรับเด็ก
ปฐมวัย โดยการบูรณาการทักษะการคิดตาม
แนวคิดของเดอ โบโน ของนักศึกษาคณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

ชื่อผู้วิจัย
อ.รุ่งณภา บุญยิ้ม

งบประมาณที่อนุมัติ
16,000

ผศ.ดร.มณฑา หมีไพรพฤกษ์

16,000

อ.อรทัย อนุรักษ์วัฒนะ
อ.อัฐณีญา สัจจะพัฒนกุล
อ.ชุติกานต์ เอี่ยวเล็ก
รศ.ดร.สุณี บุญพิทักษ์

16,000

อ.ชุติกานต์ เอี่ยวเล็ก
อ.อรทัย อนุรักษ์วัฒนะ
อ.อัฐณีญา สัจจะพัฒนกุล
รศ.ดร.สุณี บุญพิทักษ์

16,000

2
ที่
5

6

7

ชื่อเรื่องวิจัย
สูตรที่เหมาะสมและสารสาคัญของผลิตภัณฑ์
กล้วยกล้วยไข่และกล้วยน้าว้ากวนเพื่อสุขภาพ:
วิสาหกิจชุมชนบ้านปรึกมะกรูด
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์เพื่อส่งเสริมการคิด
สร้างสรรค์เชิงระบบสาหรับนักศึกษาครู คณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
การศึกษาผลการจัดกิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อ
สารสนเทศ และดิจิทัลสาหรับเด็กปฐมวัยโดย
มีผู้ปกครองเป็นสื่อกลาง ในศูนย์พัฒนาเด็ก
ก่อนวัยเรียน จังหวัดกาแพงเพชร

คณะวิทยาการจัดการ (จานวน 3 เรื่อง)
ที่
ชื่อเรื่องวิจัย
1 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอน
ด้วยเทคนิคการเรียนการสอนแบบเพื่อนช่วย
เพื่อนในรายวิชาจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีของ
นักศึกษาโปรแกรมวิชาการบัญชี
2 การออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์เห็ด
นางฟ้าภูฐานตาบลปางมะค่า อาเภอขาณุวร
ลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพชร
3 กลยุทธ์ธุรกิจและการปรับตัวของธุรกิจ
ท่องเที่ยวในจังหวัดกาแพงเพชรภายใต้
สถานการณ์โควิด-19
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (จานวน 4 เรื่อง)
ที่
ชื่อเรื่องวิจัย
1 การพัฒนานวัตกรรมยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้า
ชาวเขาเพื่อส่งเสริมรายได้ของกลุ่มราษฎร
บนพื้นที่สูง หมู่ที่ 8 บ้านแปลงสี่ - แม่พืช
ตาบลคลองลานพัฒนา อาเภอคลองลาน
จังหวัดกาแพงเพชร

ชื่อผู้วิจัย
ผศ.ดร.มณฑา หมีไพรพฤกษ์

งบประมาณที่อนุมัติ
15,883

ผศ.ดร.ขวัญชัย ขัวนา

16,000

อ.อัฐณีญา สัจจะพัฒนกุล
อ.ชุติกานต์ เอี่ยวเล็ก
อ.อรทัย อนุรักษ์วัฒนะ
รศ.ดร.สุณี บุญพิทักษ์

16,000

ชื่อผู้วิจัย
อ.นภาลัย บุญคาเมือง

งบประมาณที่อนุมัติ
25,049

อ.ดร.คุณัญญา เบญจวรรณ
อ.อนันธิตรา ดอนบันเทา
อ.ประภัสสร กลีบประทุม
ผศ.ดร.ปาณิสรา จรัสวิญญู

25,049

ชื่อผู้วิจัย
ผศ.ดร.โอกามา จ่าแกะ
อ.อิสสราพร กล่อมกล่านุ่ม
อ.วิยุดา ทิพย์วิเศษ
อ.สุทธีรา คาบุญเรือง
อ.ณัฐพล บ้านไร่
ผศ.ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร

งบประมาณที่อนุมัติ
32,765

25,049

3
ที่

2

3

4

ชื่อเรื่องวิจัย

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาหรับ
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร
การพัฒนาการบริหารงานตามหลักธรร
มาภิบาลของเทศบาลในเขตอาเภอเมือง
จังหวัดกาแพงเพชร
ข้อเสนอเชิงนโยบายความมั่นคงทาง
อาหารของชุมชน จังหวัดกาแพงเพชร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (จานวน 6 เรื่อง)
ที่
ชื่อเรื่องวิจัย
1 ประสิทธิภาพของเชื้อชีวภัณฑ์ Bacillus
sp. Ks 5 ต่อการส่งเสริมการเจริญเติบโต
ของข้าว
2 การพัฒนาแอปพลิเคชันประเมินความสุก
ของผลกล้วยไข่กาแพงเพชร โดยการ
ประยุกต์ใช้เทคนิคการประมวลผลภาพ
3 การพัฒนาสถานีตรวจอากาศและการแจ้ง
เตือนผ่านระบบแอพพลิเคชั่น Line
4 การหาปริมาณสารลิกนินจากเปลือกกล้วย
ไข่สาหรับเคลือบกระดาษกันน้า
5 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวไรซ์เบอรี่
ข้าวหอมมะลิ และข้าวเหนียว
6 การศึกษาเบื้องต้นเพื่อเพิ่มมูลค่าของพืชใน
ท้องถิ่น

ชื่อผู้วิจัย
นางสาวขนิษฐา ศิริรัตน์
นางสาวมณัชญา ยะวงค์
นางสาวรุ่งฤทัย เบ็ญจา
นางสาววิสสตา เรืองวงษ์
นางสาวอาทิมา สุขปัน
นางพรวิลัย วัฒนศิริ

งบประมาณที่อนุมัติ

32,756

ผศ.ดร.พิษณุ บุญนิยม
ผศ.ดร.บุญญาบารมี สว่างวงศ์

32,756

อ.ศุภฤทธิ์ ธาราทิพย์นรา
ผศ.ดร.พิษณุ บุญนิยม

32,756

ชื่อผู้วิจัย
อ.สุวิชญา บัวชาติ

งบประมาณที่อนุมัติ
30,000

อ.ภูมินทร์ ตันอุตม์
อ.สุวิชญา บัวชาติ
นส.กนกวรรณ เฉื่อยทอง
ผศ.ศิลป์ณรงค์ ฉวีพัฒน์

30,000

ดร.ศิรประภา พลธนะ

30,000

ผศ.ภาเกล้า ภูมิใหญ่

30,000

ผศ.ดร.ชญาดา กลิ่นจันทร์
นส.จีระวรรณ เนื้อไม้

17,185

30,000

4
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (จานวน 5 เรื่อง)
ที่

ชื่อเรื่องวิจัย

1

การศึกษาพัฒนาชุดปฏิบัติงานเฟอร์นิเจอร์
สาหรับปฏิบัติการเคลื่อนที่

2

การพัฒนาสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ
ปรับปรุงอาคาร 3 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร แบบมีส่วนร่วม
การออกแบบตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
ควบคุมอุณหภูมิผ่านสมาร์ทโฟน สาหรับ
ชุมชน ตาบลคณฑี อาเภอเมือง จังหวัด
กาแพงเพชร

3

4

5

ชื่อผู้วิจัย
อ.อาไพ แสงจันทร์ไทย
อ.พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์
อ.พบพร เอี่ยมใส
อ.ธนกิจ โคกทอง
ผศ.ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร
นายวีรวัฒน์ สวนสร
อ.เอกสิทธิ์ เทียนมาศ
อ.ประภัสสรา ห่อทอง

16,582

ผศ.วรวุฒิ บุตรดี
ผศ.จารุกิตติ์ พิบูลนฤดม
ผศ.ภาคิณ มณีโชติ
ผศ.อัษฎวงค์ บุญศรี
ผศ.ดร.เทพ เกื้อทวีกุล
อ.ธงเทพ ชูสงฆ์

18,000

กระบวนการลดต้นทุนในโซ่อุปทานโลจิ
สติกส์ย้อนกลับของเสียในธุรกิจขนส่งสินค้า
การเกษตร
การออกแบบระบบควบคุมที่เหมาะสมด้วย ผศ.ดร.มนูญ บูลย์ประมุข
วิธีการเมตาฮิวริสติกส์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด (จานวน 3
ที่
ชื่อเรื่องวิจัย
1 ความต้องการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร แม่สอดของนักศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด
2 การพัฒนาแอปพลิเคชั่นคาศัพท์
ภาษาอังกฤษบนระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
3

งบประมาณที่อนุมัติ

16,582

16,582

16,582

เรื่อง)
ชื่อผู้วิจัย
นส.พุทธรักษ์ เป็งมอย
ผศ.ดร.อังคณา ตาเสนา
นายณัฐพงษ์ ลาจะเรา
อ.สุกัญญา ธรรมธีระศิษฎ์
ผศ.อภินันท์ ธรรมธีระศิษฎ์
อ.วิชชานนท์ ผ่องจิตต์

งบประมาณที่อนุมัติ
20,000

20,000

5
ที่
3

ชื่อเรื่องวิจัย
การพัฒนาระบบจัดการข้อมูลสารสนเทศ
ศูนย์ดิจิทัลในเขตภาคเหนือ ผ่านเว็บแอป
พลิเคชัน

คณะพยาบาลศาสตร์ (จานวน 1 เรื่อง)
ที่
ชื่อเรื่องวิจัย
1 การพัฒนาการถ่ายทอดการสร้างเสริม
สุขภาพตนเองสาหรับมารดาและทารกหลัง
คลอดด้วยภูมิปัญญาไทยยุคประเทศไทย4.0
ในเขตชุมชนภาคเหนือตอนล่าง

ชื่อผู้วิจัย
ผศ.กฤติเดช จินดาภัทร์
นายกิติคุณ ยศบันเทิง

งบประมาณที่อนุมัติ
24,892

ชื่อผู้วิจัย
อ.สุภาพร ปรารมภ์
ดร.นาพิชญ์ ธรรมหิเวศน์
อ.กัลยา แก้วสม
อ.สมิตรา กันทาหงษ์

งบประมาณที่อนุมัติ
42,196

ประกาศ ณ วันที่ 21 มกราคม 2564

(รองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

