
ผู้ดำเนินการและตรวจเครื่องมือ 

 

เชญิชวนทกุทา่นเปน็สว่นหนึง่ของ “ราชภฏักำแพงเพชรโพลล”์ 

 สถาบันบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  เชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน

ทีมงานจัดทำ “ราชภัฏกำแพงเพชรโพลล์  โพลล์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น” โดยมีบทบาทหน้าที่ เพ่ือสำรวจความ

คิดเห็น ความเชื่อ และพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจหรืออยู่ใน

ความสนใจของประชาชน ตามหลักการทำโพลล์ และการเผยแพร่ผลโพลล์ตามช่องทางสื่อต่างๆ หากสนใจร่วมเป็น

ส่วนหนึ่งกับทีมเรา หรือสนใจให้เราทำโพลล์  โปรดติดต่อผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์ ดร.สุภาพร 

พงศ์ภิญโญโอภาส มือถือ 086-929-5435 หรือ รองศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์  ผลประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย

และประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มือถือ 089-642-8644 
 

ผลงาน “ราชภฏักำแพงเพชรโพลล์” 

ลำดับ เรื่อง วันเดือนปีที่
เก็บข้อมูล 

วันเดือนปี
ที่เผยแพร่ 

เหตุผลที่จัดทำ ผู้รับผิดชอบหลัก 

1 ความพร้อมด้านการเรียนการ
สอนออนไลน์ 
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราช
ภัฏกำแพงเพชร 

22-28 เมย.
2563 

25 เมย.
2563 

ใช้เป็นข้อมูลในการ
บริหารจัดการการ
เรียนการสอน
ออนไลน์ 

รศ.ดร.ปาจรีย์   
ผลประเสริฐ 

2 การป้องกันการติดเชื้อไวรัสโค
วิด-19 ของประชาชนจังหวัด
กำแพงเพชร  

22-24 เมย.
2563 

25 เมย.
2563 

เพ่ือเผยแพร่วิธีการ
ป้องกันการติดเชื้อ
ไวรัสโควิด-19 ของ
ประชาชนจังหวัด
กำแพงเพชร 

รศ.ดร.ปาจรีย์   
ผลประเสริฐ 

3 การป้องกันการติดเชื้อไวรัสโค
วิด-19 ของประชาชนจังหวัด
กำแพงเพชร (รอบที่ 2) 
 

9-10 พค.
2563 

16 พค.
2563 

เพ่ือเผยแพร่วิธีการ
ป้องกันการติดเชื้อ
ไวรัสโควิด-19 ของ
ประชาชนจังหวัด
กำแพงเพชร 

เครือข่าย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
38 แห่ง 

  



ผู้ดำเนินการและตรวจเครื่องมือ 

 

ผลงาน “ราชภฏักำแพงเพชรโพลล์” (ตอ่) 

ลำดับ เรื่อง วันเดือนปีที่
เก็บข้อมูล 

วันเดือนปี
ที่เผยแพร่ 

เหตุผลที่จัดทำ ผู้รับผิดชอบหลัก 

4 การป้องกันการติดเชื้อไวรัสโค
วิด-19 ของประชาชนจังหวัด
กำแพงเพชร (รอบที่ 23) 
 

22-23 พค.
2563 

28 พค. 
2563 

เพ่ือเผยแพร่วิธีการ
ป้องกันการติดเชื้อ
ไวรัสโควิด-19 ของ
ประชาชนจังหวัด
กำแพงเพชร 

เครือข่าย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
38 แห่ง 

5 ผลกระทบที่ได้รับจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโควิด-19 
(เขตพ้ืนที่บริการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กำแพงเพชร) 
 

1-30 
กันยายน 
2563 

4 ตุลาคม 
2563 

เพ่ือทราบถึง
ผลกระทบที่ได้รับ
จากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโควิด-19 
เขตพ้ืนที่บริการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กำแพงเพชร ในการ
นำข้อมลูไป
ให้บริการทาง
วิชาการ 

รศ.ดร.ปาจรีย์   
ผลประเสริฐ    
ผศ.ดร.ปรียานุช 
พรหมภาสิต   
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



ผู้ดำเนินการและตรวจเครื่องมือ 

 

 

    

ราชภฏักำแพงเพชรโพลล ์ครัง้ที ่1/2563 
ความพรอ้มด้านการเรยีนการสอนออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏักำแพงเพชร 

ผูด้ำเนนิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์  ผลประเสริฐ  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา   
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภโชคชัย นันทศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยทางวัฒนธรรม  

      กิจกรรมนักศึกษาและจัดหารายได้ 
      สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

3. อาจารย์อนุชา พวงผกา   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี 
4. นางสาววรรณภา  รอดจันทร์   นักประชาสัมพันธ์  

 
ผูต้รวจเครือ่งมอื   
มหาวทิยาลัยราชภฏักำแพงเพชร 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สวุิทย ์วงษ์บญุมาก  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
2. รองศาสตราจารย์วิสิฐ  ธัญญะวัน  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัตนา รักการ  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร      
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัชชัย พวกดี  รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและกิจการนักศึกษา 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและบริการวิชาการ 
6. อาจารย์ ดร.สุภาพร พงศ์ภิญโญโอภาส    ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  
7. รองศาสตราจารย์ ดร.ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล     รองคณบดีฝ่ายบริหาร วางแผนและพัฒนา คณะครุศาสตร์  
8. อาจารย์ ดร.วิทยา คามุณี   อาจารย์โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม   

      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
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ผู้ดำเนินการและตรวจเครื่องมือ 

 

 

ราชภฏักำแพงเพชรโพลล ์ครัง้ที ่2/2563 
การปอ้งกนัการตดิเชือ้ไวรสัโควดิ-19 ของประชาชนจงัหวดักำแพงเพชร  

“1 ใน 9 จงัหวดัทีย่งัไม่มกีารติดเชือ้ไวรสัโควดิ-19 ” 1 เดอืน หลงัประกาศภาวะฉกุเฉนิ 

 

ผูด้ำเนนิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์  ผลประเสริฐ  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา   
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภโชคชัย นันทศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยทางวัฒนธรรม  

      กิจกรรมนักศึกษาและจัดหารายได้ 
      สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

3. อาจารย์อนุชา พวงผกา   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี 
4. นางสาววรรณภา  รอดจันทร์   นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

 
ผูต้รวจเครือ่งมอื   
มหาวทิยาลัยราชภฏักำแพงเพชร 
1. อาจารย์ ดร.สุภาพร พงศ์ภิญโญโอภาส    ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  
ภายนอกมหาวิทยาลยัราชภฏักำแพงเพชร 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา จันทร์คง   รองอธิการบดี ฝ่ายวางแผน วิจัย นวัตกรรม   

      ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอุทยานการศึกษา  
      มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภพงษ์  ปิ่นเวหา  คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
3. แพทย์หญิง  นภัสชล  ฐานะสิทธิ์  ผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี กรุงเทพ 

      มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
4. ดร.สมพร เนติรัฐกร    นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 

      สำนักบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีไทย  
      สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณาสุข 

https://research.kpru.ac.th/th/page5.php
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ผู้ดำเนินการและตรวจเครื่องมือ 

 

 
 

ราชภฏักำแพงเพชรโพลล ์ครัง้ที ่3/2563 
การปอ้งกนัการตดิเชือ้ไวรสัโควดิ-19 ของประชาชนจงัหวดักำแพงเพชร (รอบที ่2) 

 

ผูด้ำเนนิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์  ผลประเสริฐ  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา   
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภโชคชัย นันทศร ี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยทางวัฒนธรรม  
      กิจกรรมนักศึกษาและจัดหารายได้ 
      สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
3. อาจารย์อนุชา พวงผกา    บรรณารักษ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี 
4. นางสาววรรณภา  รอดจันทร์   นักประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี 
5. นายวันเฉลิม  พูนใจสม    นักวิชาการคอมพิวเตอร์  ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
6. นางสาวอรปรียา  คำแพ่ง   นักวิชาการคอมพิวเตอร์  ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
5. นางสาวธิดารัตน์ จันโทสถ   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

 
ผูต้รวจเครือ่งมอื   
 ผู้ประสานงานเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง 
 ดร.นงรัตน์ อิสโร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
 
ที่มาของขอ้มลู 
 ระบบ “โพลล์ออนไลน์ของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง” 
 
 
 



ผู้ดำเนินการและตรวจเครื่องมือ 

 

 

 
 

ราชภฏักำแพงเพชรโพลล ์ครัง้ที ่4/2563 
การปอ้งกนัการตดิเชือ้ไวรสัโควดิ-19 ของประชาชนจงัหวดักำแพงเพชร  (รอบที ่3) 

 

ผูด้ำเนนิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์  ผลประเสริฐ  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา   
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภโชคชัย นันทศร ี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยทางวัฒนธรรม  
      กิจกรรมนักศึกษาและจัดหารายได้ 
      สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
3. อาจารย์อนุชา พวงผกา    บรรณารักษ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี 
4. นางสาววรรณภา  รอดจันทร์   นักประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี 
5. นายวันเฉลิม  พูนใจสม    นักวิชาการคอมพิวเตอร์  ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
6. นางสาวอรปรียา  คำแพ่ง   นักวิชาการคอมพิวเตอร์  ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
5. นางสาวธิดารัตน์ จันโทสถ   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
ผูต้รวจเครือ่งมอื   
 ผู้ประสานงานเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง 
 ดร.นงรัตน์ อิสโร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
 
ที่มาของขอ้มลู 
 ระบบ “โพลล์ออนไลน์ของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง” 
 
 
 



ผู้ดำเนินการและตรวจเครื่องมือ 

 

 
 

ราชภฏักำแพงเพชรโพลล ์ครัง้ที ่5/2563 
 ผลกระทบที่ไดร้ับจากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโควดิ-19 

(เขตพืน้ทีบ่ริการของมหาวิทยาลยัราชภฏักำแพงเพชร) 
 

ผูด้ำเนนิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์  ผลประเสริฐ  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา   
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรยีานุช พรหมภาสิต รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและบริการวิชาการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาลี  ตระกูล  ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภโชคชัย นันทศร ี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยทางวัฒนธรรม  
      กิจกรรมนักศึกษาและจัดหารายได้ 
      สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
5. อาจารย์อนุชา พวงผกา    บรรณารักษ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี 
6. นางสาววรรณภา  รอดจันทร์   นักประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี 
7. นายวันเฉลิม  พูนใจสม    นักวิชาการคอมพิวเตอร์  ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
8. นางสาวอรปรียา  คำแพ่ง   นักวิชาการคอมพิวเตอร์  ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
9. นายจิรพงษ์  เทียนแขก    นักวิชาการคอมพิวเตอร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 
ผูต้รวจเครือ่งมอื   
 คณะกรรมการงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร   
 
  
 
 


