
 
    
 
 
 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

เรื่อง  ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยของนักศึกษาจากงบประมาณแผ่นดิน                                                             
ตามโครงการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2566 

------------------------------------------ 
 

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ได้ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพ่ือขอรับทุนอุดหนุนงานวิจัยจาก
งบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ 2566 บัดนี้คณะกรรมการได้ประเมินข้อเสนอโครงการวิจัยของ
นักศึกษาและพิจารณาจัดสรรทุนวิจัย จ านวนทั้งสิ้น 25 เรื่อง เป็นจ านวนงบประมาณทุนวิจัย 125,000 บาท 
ดังต่อไปนี้ 

 
 

ที ่ ชื่อเรื่องวิจัย ชื่อผู้วิจัย หลักสูตร 
งบประมาณ
ที่อนุมัติ 
(บาท) 

1 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
เรื่อง วัสดุในชีวิตประจ าวัน นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3  
โรงเรียนนครไตรตรึงษ์  
จังหวัดก าแพงเพชร 

น.ส.สภุารัตน์  อินต้นวงค์  
ผศ.ดร.ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง  

ครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

5,000 

2 การพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในศตวรรษที่ 
21 ของนักเรียนโรงเรียนพรานกระต่าย
พิทยาคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้
การจัดการเรียนรู้แบบ CCR 

น.ส.นภสักร สงคุ้ม  
ผศ.ดร.ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง  

ครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

5,000 

3 การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ เพื่อ
พัฒนาทักษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์
ส าหรับเด็กปฐมวัย 

น.ส.อารีญาณ์ สงวนสุข  
อ.อรทัย อนุรักษ์วัฒนะ  

ครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการศึกษา

ปฐมวัย 

5,000 

4 การส่งเสริมทักษะการสังเกตส าหรับเด็ก
ปฐมวัย  ระดับชั้นอนุบาล 2/1 
โรงเรียนสาธิตฯ ผ่านการจัดกิจกรรม
การทดลองวิทยาศาสตร์  

น.ส.นภสันันท์ นาคเอม  
อ.อรทัย อนุรักษ์วัฒนะ  

ครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการศึกษา

ปฐมวัย 

5,000 

 



 

ที ่ ชื่อเรื่องวิจัย ชื่อผู้วิจัย หลักสูตร 
งบประมาณ
ที่อนุมัติ 
(บาท) 

5 ผลการใช้ชุดกิจกรรมโดยใช้เทคนิค 
Think-Aloud Pair Problem Solving 
(TAPPS) เพ่ือส่งเสริมผลสัมฤทธิ์การแก้
โจทย์ปัญหาการบวก ในรายวิชา
คณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาล
ก าแพงเพชร 

น.ส.สุพิชชา ปรางค์วิเศษ  
ผศ.ดร.ปาริชาต เตชะ  

ครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการ
ประถมศึกษา 

5,000 

6 ผลการใช้ชุดกิจกรรมโดยการใช้เทคนิค 
Structured Problem Solving(SPS) 
เพ่ือส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการลบ ใน
รายวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาล
ก าแพงเพชร 

น.ส.วนิดา ใจธรรม  
ผศ.ดร.ปาริชาต เตชะ  

ครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการ
ประถมศึกษา 

5,000 

7 ผลของการใช้วิธีการเรียนรู้แบบ SQ4R 
เพ่ือพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
เพ่ือความเข้าใจของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอ่างทอง
พัฒนา 

นายอิสรภาพ สมหารวงค์ 
น.ส.สรารัตน์ บุญญะกา 
ผศ.ดร.ถิรวิท ไพรมหานิยม  

ครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ 

5,000 

8 การพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษด้วยการเรียนรู้เชิงรุก
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียนบ้านวังบัว 

น.ส.กัญญาภัค เกลียววงค์ 
ผศ.ดร.ถิรวิท ไพรมหานิยม  

ครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ 

5,000 

9 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีไอโอทีควบคุม
ฟาร์มอัจฉริยะในโรงเรือนเพาะเห็ด 

นายนราวิชญ์ รอดวงษ์ 
นายวิษณุ ป้องศรี 
ผศ.ศิลป์ณรงค์  ฉวีพัฒน์ 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

5,000 

10 ผลของสารสกัดจากใบอ้อยต่อการงอก
และเจริญเติบโตของวัชพืช 

น.ส.อนัตตา เผ่าตัน 
ผศ.ดร.ชญาดา กลิ่นจันทร์ 

วิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเคมี 

5,000 

11 ระบบตรวจสอบและแจ้งเตือนการ
เปลี่ยนแปลงเนื้อหาบนเว็บไซต์โดยใช้
เทคนิคการประมวลผลภาพ 

นายจิตทิวัส ราชเทียร 
ผศ.ดร.ภูมินทร์ ตันอุตม์ 

วิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ 

5,000 

12 ความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกัน
โรคออฟฟิศซินโดรมและคอมพิวเตอร์
ซินโดรมของนักศึกษาและบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

น.ส.วรพิชชา   ยิ้มเจริญ 
ผศ.ราตรี โพธิ์ระวัช 

วิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาสาธารณสุข

ศาสตร์   

5,000 

 



 

ที ่ ชื่อเรื่องวิจัย ชื่อผู้วิจัย หลักสูตร 
งบประมาณ
ที่อนุมัติ 
(บาท) 

13 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสุขของ
บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศของ
จังหวัดก าแพงเพชร   

นายชัยวัฒน์ ทองใบ 
ผศ.ราตรี โพธิ์ระวัช 

วิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาสาธารณสุข

ศาสตร์   

5,000 

14 การพัฒนาพลาสติกชีวภาพจากแป้ง
กล้วยไข่ดัดแปร 

นางสาวอรอนงค์ เสนแก้ว 
ผศ.วิไลลักษณ์ สวนมะลิ 
อ.ดร.เอนก หาลี 

วิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชานวัตกรรม
และธุรกิจอาหาร 

5,000 

15 การพัฒนาวัสดุก่อสร้างต้นแบบ 
น้ าหนักเบาจากเศษเหลือทิ้งทาง
การเกษตร 

นายวัฒนา สิงห์ท่องนที 
อ.ดร.สุรเชษฐ์ ตุ้มมี 

ครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการศึกษา 
วิชาเอกอุตสาหกรรม

ศิลป์ 

5,000 

16 การพัฒนากระดาษจากชานอ้อย 
เหลือทิ้งเพ่ือใช้ในอุตสาหกรรมบรรจุ
ภัณฑ์เพ่ือสิ่งแวดล้อม 
 

นายนพรัตน์ ฤทธิ์กระจาย 
อ.ดร.สุรเชษฐ์ ตุ้มมี 

ครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการศึกษา 
วิชาเอกอุตสาหกรรม

ศิลป์ 

5,000 

17 การประยุกต์ใช้เศษชานอ้อยเหลือทิ้ง
เพ่ือลดต้นทุนการขนส่ง 

นายกฤษดา  แสงเงิน 
อ.ดร.สุรเชษฐ์ ตุ้มมี 

ครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการศึกษา 
วิชาเอกอุตสาหกรรม

ศิลป์ 

5,000 

18 การพัฒนาสมบัติบรรจุภัณฑ์เพ่ือ
สิ่งแวดล้อมจากเศษเหลือทิ้ง 
ทางการเกษตร 
 

น.ส.พัชรนันท์ ทองช่วง 
อ.ดร.สุรเชษฐ์ ตุ้มมี 

ครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการศึกษา 
วิชาเอกอุตสาหกรรม

ศิลป์ 

5,000 

19 ระบบบริหารจัดการข้อสอบ น.ส.วราภรณ์ กาวี 
น.ส.ศศิวิมล มังคุด 
อ.เศวต  สมนักพงษ์ 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์ 

5,000 

20 แอปพลิเคชันแนะน าอุทยาน
ประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร 

นายณัฐวุฒิ ยุบุญเพลิศ 
น.ส.สุนิตา กัลปพฤกษ์ 
ผศ.นรุตม์ บุตรพลอย 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์ 

5,000 

21 การออกแบบโมชั่นกราฟิกสื่อ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรออกแบบ
ผลิตภัณฑ์และกราฟิก 

น.ส.กรกช ตะติยะ 
ผศ.พจน์ธรรม  ณรงค์วิทย์ 

ศิลปกรรมศาสตร
บัณฑิต 

สาขาวิชาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์และ

กราฟิก 

5,000 

22 การศึกษาพฤติกรรมการป้องกันโรค 
โควิด 19 ของผู้ปกครองเด็กวัยก่อน
เรียนในจังหวัดก าแพงเพชร 

น.ส. อณิษฐา เกษมสุข 
อ.วัชรินทร์ ค าสา 

พยาบาลศาสตร
บัณฑิต 

วิชาเอกพยาบาล 

5,000 



ที ่ ชื่อเรื่องวิจัย ชื่อผู้วิจัย หลักสูตร 
งบประมาณ
ที่อนุมัติ 
(บาท) 

23 การพัฒนาระบบนิเทศการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพออนไลน์  
คณะวิทยาการจัดการ 

น.ส.สวุีรยา คะเรียงล า 
น.ส.ภารดี วินทะชัย 
น.ส.พลอยชิสา ทับเงิน 
อ.ฉัตรชัย อินทรประพันธ์ 
อ.มนตรี ใจแน่น 

บริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชา

บริหารธุรกิจ 
วิชาเอกเทคโนโลยี

ธุรกิจดิจิทัล 

5,000 

24 การพัฒนาตราผลิตภัณฑ์หัตถกรรม 
จักสาน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
บ้านสุขส าราญ ต าบลคลองน้ าไหล  
อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร 

น.ส.โสภิดา น้อยทะ 
รศ.อิสรีย์ ด่อนคร้าม 

บริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชา

บริหารธุรกิจ 
วิชาเอกการตลาด 

5,000 

25 การพัฒนาตราผลิตภัณฑ์อาหารของ
กลุ่มอาชีพ หมู่ 9 บ้านลานเพชร 
ต าบลลานดอกไม้ตก  
อ าเภอโกสัมพีนคร จังหวัดก าแพงเพชร 

น.ส.ชลุีพร อินแสง 
รศ.ดร.เพชรา บุดสีทา 

บริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชา

บริหารธุรกิจ 
วิชาเอกการตลาด 

5,000 

 
               

ประกาศ ณ วันที่ 19   ธันวาคม  พ.ศ.  2565 
 
 

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต) 

รักษาราชการแทน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

19   ธันวาคม  พ.ศ.  2565 
Signature Code : F6MOCdREFIBPmRDQCj6i 

 
 
 
 
 
 
 


