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มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร
วันที่ 22 ธันวาคม 2559
การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพลังงาน
บทความสืบเนื่องจากงาน
ทดแทนแบบผสมผสานตามหลักปรัชญา
ประชุมวิชาการ ครัง้ ที่ 3
เศรษฐกิจพอเพียง โดยการมีส่วนร่วมของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
องค์การบริหารส่วนตาบลในเขตจังหวัด
กาแพงเพชร
กาแพงเพชร
วันที่ 22 ธันวาคม 2559
การออกแบบและสร้างระบบผลิตไฟฟ้าด้วย บทความสืบเนื่องจากงาน
พลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่หมุนตาม ประชุมวิชาการ ครัง้ ที่ 3
ดวงอาทิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร
วันที่ 22 ธันวาคม 2559
ระบบติดตามยานพาหนะในการขนส่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สินค้า
บุรรี ัมย์ “รา=ภัฏวิชาการ
ครั้งที่ 4”
(22 - 24 พ.ย. 59 )
การจัดซื้อการจัดหา
บทความสืบเนื่องจากงาน
ประชุมวิชาการ ครัง้ ที่ 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร
วันที่ 22 ธันวาคม 2559
แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพในการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จัดการคลังสินค้ากรณีศึกษาบริษัท นิคส์
บุรรี ัมย์ “ราภัฏวิชาการ
แลนด์ เทรดดิง้ จากัด
ครั้งที่ 4”
(22-24 พ.ย. 59 )
การบริหารต้นทุนโลจิสติกส์
บทความสืบเนื่องจากงาน
ประชุมวิชาการครั้งที่ 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร
วันที่ 22 ธันวาคม 2559
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เทพ เกือ้ ทวีกุล
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เทพ เกือ้ ทวีกุล
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เทพ เกือ้ ทวีกุล
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เทพ เกือ้ ทวีกุล

40

เทพ เกือ้ ทวีกุล

41

เทพ เกือ้ ทวีกุล

ลาดับ

เรื่อง

วารสาร

การออกแบบสายอากาศช่องเปิดภาพ
บทความสืบเนื่องจากงาน
สี่เหลี่ยมผืนผ้าด้วยสายส่งสัญญาณแบบท่อ ประชุมวิชาการครั้งที่ 3
นาคลื่นระนาบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร
วันที่ 22 ธันวาคม 2559
การออกแบบสายอากาศช่องเปิดสอง
การประชุมวิชาการ
ความถี่ที่มีแผ่นสตริปสี่เหลี่ยมผืนผ้าโดยใช้ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิธี FDTD สาหรับประยุกต์ใช้งานโครงข่าย ระดับชาติ ครั้งที่ 1
ท้องถิ่นไร้สาย
(I-TECH CON )
มรภ.พระนคร
(24-26 มิ.ย. 59 )
การออกแบบสายอากาศช่องเปิดรูป แปลคู่ การประชุมวิชาการ
สาหรับใช้งานโครงข่ายท้องถิ่นไร้สาย
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ระดับชาติ ครั้งที่ 1
(I-TECH CON )
มรภ.พระนคร
(24-26 มิ.ย. 59 )
การปรับปรุงสายอากาศแบบขั้วเปิด แบบ การประชุมวิชาการ
แถบกว้าง สาหรับใช้งานระบบการสื่อสาร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ไร้สาย
ระดับชาติ ครั้งที่ 1
(I-TECH CON )
มรภ.พระนคร
(24-26 มิ.ย. 59 )
เทคนิคการขยายแบนด์วิดท์ของสายอากาศ การประชุมสัมมนา
ช่องเปิดสาหรับระบบการสื่อสารไร้สาย
วิชาการ นาเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภาคเหนือ ครั้งที่ 16
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ (22 ก.ค. 59 )
การวิเคราะห์ปจั จัยที่มผี ลต่อประสิทธิภาพ การประชุมสัมมนา
ของพนักงานรักษาความปลอดภัยโดยใช้
วิชาการ นาเสนอ
ระบบ RFID สาหรับจัดการระบบรักษา
ผลงานวิจัยระดับชาติ
ความปลอดภัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา
กาแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ค่า
นาหนัก
0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

ลาดับ

42

43

44

45

46

47

จานวนผลงาน/ชื่อ
เจ้าของผลงาน

เรื่อง

วารสาร

ภาคเหนือ ครั้งที่ 16
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ (22 ก.ค. 59 )
เทพ เกื้อทวีกุล
การพัฒนา RFID แท็ก และปัจจัยที่มผี ลต่อ การประชุมสัมมนา
และคณะ
ประสิทธิภาพของพนักงานรักษาความ
วิชาการ นาเสนอ
ปลอดภัยโดยใช้ระบบ RFID สาหรับจัดการ ผลงานวิจัยระดับชาติ
ระบบรักษาความปลอดภัยในองค์กรที่
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา
ยั่งยืน กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร อาเภอเมือง จังหวัด
ภาคเหนือ ครั้งที่ 16
กาแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ( 22 ก.ค. 59 )
มนูญ บูลย์ประมุข
การศึกษาและสร้างเครื่องวัดสัญญาณคลื่น การประชุมวิชาการ
หัวใจ
เครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลครั้งที่ 7
เทพ เกื้อกูลทวี
การพัฒนาเครื่องดูดควันอัตโนมัติพลังงาน การประชุมสัมมนาเชิง
ภาคิณ มณีโชติ
แสงอาทิตย์สาหรับร้านขายอาหารในมหา วิชาการรูปแบบพลังงาน
จตุรงค์ ธงชัย
วิทยาลัยาราชภัฏกาแพงเพชร
ทดแทน สู่ชุมชนแห่ง
เพ่ง วศินวงศ์สว่าง
ประเทศไทยครัง้ ที่ 8
นรุตม์ บุตรพลอย
การพัฒนาระบบความปลอดภัยด้วยการ
การประชุมทางวิชาการ
วิโรจน์ ชูสงฆ์
เข้ารหัสข้อมูลบนระบบเครือข่ายเฉพาะกิจ ระดับชาติพะเยาวิจัยครั้ง
ที่ 5 ระหว่างวันที่ 28-29
มกราคม 2559 ณ
หอประชุมพญางาเมือง
มหาวิทยาลัยพะเยา
จังหวัดพะเยา
นรุตม์ บุตรพลอย
การประยุกต์ใช้เทคนิคการบีบอัดข้อมูลที่ บทความสืบเนื่องจากงาน
วิโรจน์ ชูสงฆ์
ถูกเข้ารหัสความปลอดภัย
ประชุมวิชาการ มอบ.
ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
วันที่ 17 กรกฎาคม 2557
พศวีร์ ศิริสราญลักษณ์ การพัฒนาการจัดการโซ่อปุ ทานสาหรับ
บทความสืบเนื่องจากงาน
ธุรกิจค้าปลีก
ประชุมวิชาการ ครัง้ ที่ 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร
วันที่ 22 ธันวาคม 2559
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จานวนผลงาน/ชื่อ
เจ้าของผลงาน
ธนวิทย์ ฟองสมุทร์

49

วิษณุ บัวเทศ

50

วิษณุ บัวเทศ

51

วิษณุ บัวเทศ

กลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะครูช่าง
อุตสาหกรรมในศตวรรษที่ 21 ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ
ตอนล่าง

52

วิษณุ บัวเทศ
มานิต ก๋าแก้ว
รุ่งโรจน์
สงวนวัฒนา

53

สาวิตรี พรหมรักษา

การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพลังงาน
ทดแทนแบบผสมผสานตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงโดยการมีส่วนร่วมของ
องค์การบริหารส่วนตาบลในเขตจังหวัด
กาแพงเพชร
พัฒนาการของโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ

54

ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร

ลาดับ

เรื่อง

วารสาร

การแก้ไขปัญหาทักษะด้านการจดจาและ
การอธิบายความหมายของคาศัพท์ทางโลจิ
สติกส์ของนักศึกษาด้วยกระบวนการเรียนรู้
คาศัพท์ด้วยภาพ ในรายวิชาเทคโนโลยีการ
ขนส่ง
การศึกษาปัญหาและความต้องการของ
นักศึกษาที่มีต่อ
การจัดการศึกษาของโปรแกรมวิชา
เทคโนโลยีไฟฟ้า คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร
การจัดการศึกษาและแนวทางแก้ไขปัญหา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา

บทความสืบเนื่องจากงาน
ประชุมวิชาการครั้งที่ 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร
วันที่ 22 ธันวาคม 2559
บทความสืบเนื่องจากงาน
ประชุมวิชาการครั้งที่ 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร
วันที่ 22 ธันวาคม 2559

การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้า
พื้นเมืองแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน
กรณีศึกษากลุม่ ผ้าฝ้ายทอมือย้อมสี

บทความสืบเนื่องจากงาน
ประชุมวิชาการครั้งที่ 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร
วันที่ 22 ธันวาคม 2559
การประชุมทางวิชาการ
ระดับชาติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร ครั้งที่
3 ในวันที่ 22 ธันวาคม
2559 ณ อาคารฑีปังกร
รัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏกาแพงเพชร
บทความสืบเนื่องจากงาน
ประชุมวิชาการครั้งที่ 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร
วันที่ 22 ธันวาคม 2559
บทความสืบเนื่องจากงาน
ประชุมวิชาการครั้งที่ 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร
วันที่ 22 ธันวาคม 2559
บทความสืบเนื่องจากงาน
ประชุมวิชาการครั้งที่ 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
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ธรรมชาติบ้านหนองปิ้งไก่ จังหวัด
กาแพงเพชร
การออกแบบชุดเครื่องเรือนหัตถกรรมจาก
เส้นโพลิโพรพิลีน

กาแพงเพชร
วันที่ 22 ธันวาคม 2559
บทความสืบเนื่องจากงาน
ประชุมวิชาการครั้งที่ 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร
วันที่ 22 ธันวาคม 2559

อาไพ แสงจันทร์ไทย
ณัฐธิการ ปิ่นจุไร
พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์
ศศิวรรณ พลายละหาร
พบพร เอี่ยมใส
ธนกิจ โคกทอง
พรนรินทร์ สายกลิ่น การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน บทความสืบเนื่องจากงาน
ภาสิณี บุตรพลอย
ผ่านเว็บเรื่ององค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ ประชุมวิชาการครั้งที่ 3
ร่วมกับการเรียนแบบโครงงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร วันที่ 22
ธันวาคม 2559
บัณฑิต ศรีสวัสดิ์
การจัดซื้อการจัดหา
บทความสืบเนื่องจากงาน
ประชุมวิชาการครั้งที่ 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร
วันที่ 22 ธันวาคม 2559
จารุกิตติ์ พิบลู นฤดม การผลิตไบโอดีเซลจากน้ามันพืชเหลือทิ้งใน Program & Abstracts
เสาวลักษ์
ชุมชนตลาดมอกล้วยไข่
The 1 National &
ยอดวิญญูวงษ์
International
รุ่งโรจน์ สงวนวัฒนา
Conference Of
ประดิษฐ์ กิ่งพิกลุ
Nakhon Sawan
ณัฐพงศ์ วงศ์จาย
Rajabhat University
Understanding the
Change of
Localization in the 21
Century
ธนกิจ โคกทอง
การศึกษาและพัฒนากระเป๋าจากกลุม่ ผ้า บทความสืบเนื่องจากงาน
วนิดา รุ่งสกุล
ปักชาวเขา ตาบลคลองลานพัฒนา อาเภอ ประชุมวิชาการครั้งที่ 3
อภิวัฒน์ จูมาศ
คลองลานจังหวัดกาแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร
วันที่ 22 ธันวาคม 2559
พบพร เอี่ยมใส
กระบวนการแสวงหาแนวทางการออกแบบ บทความสืบเนื่องจากงาน
รินรดา ศิริ
เพื่อสิง่ แวดล้อมจากเศษกระจกเหลือทิง้
ประชุมวิชาการครั้งที่ 3
ณัฐพล อุตะมะโชค
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
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62

ภาคิน มณีโชติ
นิวดี คลังสีดา
พลวัฒ อินต๊ะ
ญัฐพล สายสนั่น
พิชิต พจนพาที

63

สามารถ ยืนยงพานิช

64

ภาคิน มณีโชติ
เทพ เกือ้ ทวีกุล
พลวัฒน์ เพิง้ จันทร์
ทะนงศักดิ์ คามี
ภาคิน มณีโชติ
เทพ เกือ้ ทวีกุล
กฤษณะ สุขแช่ม
มงคล ใจค

65

เรื่อง

วารสาร

กาแพงเพชร
วันที่ 22 ธันวาคม 2559
การพัฒนาการผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อลด
การประชุมวิชาการและ
ต้นทุนการใช้พลังงาน LPG ในชุมชน ต.
นาเสนอผลงานวิจัย
หนองโสน อ.สามง่าม จ.พิจิตร
ระดับชาติ ครั้งที่ 6
(19 ธ.ค. 59 )
การศึกษาส่วนผสมเนื้อดินปั้น เพื่อสร้าง
การประชุมวิชาการและ
วัตถุมงคลสีดาให้คบู่ ้านคู่เมือง จังหวัด
นาเสนอผลงานวิจัยระดับ
กาแพงเพชร
ชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัย
เพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน
ครั้งที่ 6 ( 9 ก.ค. 59 )
ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟ ผ่านเว็บ
การประชุมวิชาการ
เบราว์เซอร์
ระดับชาติ “นเรศวรวิจัย”
ครั้งที่ 12 วิจัยและ
นวัตกรรมกับการพัฒนา
ประเทศระหว่าง
วันที่ 21-22 ก.ค. 59
การเปรียบเทียบผลการเกิดก๊าซชีวภาพจาก การประชุมวิชาการและ
ผักตบชวาและต้นกระถินยักษ์
นาเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ ครั้งที่ 6
จังหวัดนครราชสีมา
การออกแบบและพัฒนาระบบรดน้าสนาม การประชุมวิชาการและ
หญ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบตั้งเวลาปิด นาเสนอผลงานวิจัย
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ระดับชาติ ครั้งที่ 6
จังหวัดนครราชสีมา
รวมคะแนน

หมายเหตุ : เอกสารนียังไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานการประกันคุณภาพได้
ที่มาของข้อมูล
1. วารสารสักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.) ปี 2559
2. วารสารสักทอง: วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สทวท.)
3. วารสารครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ (วคคส)
4. วารสารพิกลุ

ค่า
นาหนัก
0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

18.6

5. บทความสืบเนื่องจากงานประชุมวิชาการครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร วันที่ 22 ธันวาคม
2559
6. งานประชุมวิชาการราชภัฏวิจัย RUNIRAC2017, Proceeding of 4th Rajabhat University National
and International Research and Academic Conference 2016 (RUNIRAC2016)
7. เอกสารส่งปิดเล่มงานวิจัย
8. บันทึกขอสนับสนุนการตีพมิ พ์เผยแพร่บทความ
9. บันทึกขอเบิกเงินค่าตอบแทน
10. บทความตีพิมพ์ของบัญฑิตวิทยาลัย

