ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เรื่อง ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณบารุงการศึกษา
ประจาปีงบประมาณ 2564
………………………………………………..
ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรได้ประกาศรับโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก
งบประมาณบารุงการศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2564 สาหรับนักศึกษา โดยมีอาจารย์เป็นผู้ร่วมวิจัย และได้มีการ
รับสมัครเรียบร้อยแล้วนั้น บัดนี้คณะกรรมการได้ประเมินโครงการวิจัย และพิจารณาสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย
จานวนทั้งสิ้น 15 เรื่อง จานวนงบประมาณทุนวิจัย 109,189 บาท ดังต่อไปนี้
คณะครุศาสตร์ (จานวน 9 เรื่อง)
ที่
1

2

3

4

ชื่อเรื่องวิจัย
การเปรียบเทียบคุณสมบัติของภาชนะที่ผลิตจาก
เส้นใยหญ้าขจรจบและเส้นใยผักตบชวา

ชื่อผู้วิจัย

น.ส.ปัตติยา ช่ออังชัน
น.ส.ชุตินันท์ คชสีห์
น.ส.กัญญารัตน์ คงมั่น
อ. ธิดารัตน์ พรหมมา
พิธีกรรมนางกวักของไทลาวคั่ง หมู่บ้านหนองเหมือด น.ส.พัณณิตา ศิริ
หมู่ที่ 7 ตาบลแสนตอ อาเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัด น.ส.วรินยุพา สาระบัว
กาแพงเพชร
น.ส.มินตรา มูลชัย
น.ส.จินตนา เจริญชัยสกุลคีรี
น.ส.สิตานัน พิณนา
ผศ.จิรัฎฐ์ เพ็งแดง
พิธีกี้จือลาขุ (มัดมือ) ชาวปกากะญอ หมู่บ้านเพชร น.ส.กัลยา แก้วบัวดี
นิยม ตาบลสักงามอาเภอคลองลาน จังหวัด
น.ส.สุชานรี จ่าแสง
กาแพงเพชร
น.ส.สุพรรณิการ์ พัฒโนทัย
น.ส.ธิษณามดี บุบพันธ์
น.ส.ศิริวรรณ วนารังสี
ผศ.จิรัฎฐ์ เพ็งแดง
ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ระบบ น.ส.ภูวเดช อาภาภิวัฒน์
คอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
ดร.ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์

งบประมาณที่อนุมัติ
(บาท)
6,300

6,300

6,300

6,300

2
ที่

5
6

7

8

9

ชื่อเรื่องวิจัย
เทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนบ้านแม่ตาว
การพัฒนาทักษะความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อ
มัดเล็กโดยชุดสื่อของเล่นของเด็กปฐมวัย
การส่งเสริมพัฒนาการด้านการทรงตัวและการ
ประสานสัมพันธ์ กล้ามเนื้อมัดใหญ่ของเด็กปฐมวัย
โดยใช้กิจกรรมเกมกลางแจ้ง
การพัฒนากิจกรรมที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
คณิตศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ชื่อผู้วิจัย

งบประมาณที่อนุมัติ
(บาท)

น.ส.สุพิชญา บุญมาก
อ. อรทัย อนุรักษ์วัฒนะ
น.ส.ธนัชพร สุริวงศ์
อ.อรทัย อนุรักษ์วัฒนะ

6,300

น.ส.ทอแสง คูหาทอง
น.ส.ภลิตา ดานิล
รศ.ดร.ยุภาดี ปณะราช
การสื่อสารทางคณิตศาสตร์ โดยใช้เกมการเรียนรู้
น.ส.กัญญารัตน์ ทองใบ
สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
น.ส.อัจฉราภรณ์ มีสกุล
รศ.ดร.ยุภาดี ปณะราช
การประเมินผลโครงการบริการวิชาการเพื่อการ
น.ส.สุรพัศญาน์ ดิสกุล
พัฒนาท้องถิ่นและเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน อ.จุฑาทิพย์ โอบอ้อม
ประจาปีงบประมาณ 2564
นายอานนท์ ปลื้มเนตร
ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร

6,300

6,300

6,300

6,873

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (จานวน 1 เรื่อง)
ที่
1

ชื่อเรื่องวิจัย

ชื่อผู้วิจัย

ความชื้นและความหนาแน่นรวมของดินตามระดับ น.ส.นัทวรรณ นุตพงษ์
ความสูงของพื้นที่ต้นน้าในพื้นที่ลุ่มน้าย่อยโป่งน้าร้อน น.ส.สุวาณี รอดหงส์ทอง
อาเภอคลองลาน จังหวัดกาแพงเพชร
ผศ.วสุนธรา รตโนภาส

งบประมาณที่อนุมัติ
(บาท)
5,660

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (จานวน 3 เรื่อง)
ที่
1

ชื่อเรื่องวิจัย

ชื่อผู้วิจัย

เครื่องประดับสะท้อนความงามภายใต้แรงบันดาลใจ นายพิชญะ อินตาโสภี
จากเครื่องแต่งกายเทวสตรีจังหวัดกาแพงเพชร
ผศ.ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร

งบประมาณที่อนุมัติ
(บาท)
6,109

3
ที่

ชื่อเรื่องวิจัย

2

การศึกษาความต้องการผลิตภัณฑ์เมล็ดกาแฟเพื่อใช้
ในการกระจายสินค้าชุมชนบ้านป่าคา จังหวัด
กาแพงเพชร
ระบบตรวจสอบแบตเตอรี่โดยใช้เครือข่ายเซ็นเซอร์
ไร้สาย

3

ชื่อผู้วิจัย
น.ส.รัตนา แซ่มี
น.ส.สุภาวดี อยู่ทุ่ง
อ.บัณฑิต ศรีสวัสดิ์
นายเกียรติศักดิ์ ปิ่นมณี
ผศ. สัญญา พรหมภาสิต
ว่าที่ ร.ต. รุ่งโรจน์ สงวน
วัฒนา

งบประมาณที่อนุมัติ
(บาท)
6,109

6,165

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด (จานวน 1 เรื่อง)
ที่

ชื่อเรื่องวิจัย

ชื่อผู้วิจัย

1

การเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนในการ
ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์กับข้าวโพดถอดยอด (ถอด
ดอก) บ้านพบพระน้อย หมู่ที่ 11 ตาบลมหาวัน
อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก

คณะพยาบาลศาสตร์ (จานวน 1 เรื่อง)
ที่
ชื่อเรื่องวิจัย
1 นวัตกรรมเกมส์ตามแบบแผนความเชื่อด้าน
สุขภาพ ต่อการส่งเสริมพฤติกรรมการไม่สูบบุหรี่

น.ส.เกสรา วิจิตรพนาไพร
น.ส.วธิดา ไพรวิโรจน์
อ.สุธิดา เอื้อวิบูลย์ศรี
ผศ.พรรษพร เครือวงษ์
ผศ.ดร.อดิเรก ฟั่นเขียว
ชื่อผู้วิจัย
น.ส.รจนพร แก้วกาหลง
น.ส.ปิ่นหทัย ปิ่นดี
น.ส.วนิดา มีลาป
ดร.นาพิชญ์ ธรรมหิเวศน์
อ.สุภาพร ปรารมภ์

ประกาศ ณ วันที่ 21 มกราคม 2564

(รองศาสตราจารย์ ดร. สุวิทย์ วงษ์บุญมาก)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

งบประมาณที่อนุมัติ
(บาท)
5,727

งบประมาณที่อนุมัติ
5,000

