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3 สุณี บุญพิทกัษ์ 
มณฑา หมีไพรพฤกษ์ 
สุภาพร  
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วสุนธรา รตโนภาส 
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5 พจน์ธรรม ณรงค์วิทย ์ การศึกษาการคิดเชิงมโนทัศน์ ของ
นักศึกษาที่เรียนรายวิชาออกแบบและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพื้นฐานโดย
ใช้ตารางการกระจายหน้าที่ การวิเคราะห์
เชิงการออกแบบผลิตภัณฑ ์

สักทอง : วารสาร
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ (สทมส.) 
ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 
มกราคม-เมษายน 2559  
ISSN 2408-0845 
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6 เทพ เกือ้ทวีกูล สายอากาศช่องเปิดสองแถบความถ่ีส าหรบั
โครงข่ายท้องถ่ินไร้สายโดยใช้วิธีผลต่าง
สืบเนื่องจ ากัดในโดเมนเวลา 

วารสารเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี 
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7 ธนสิทธิ นิตยประภา การประยุกต์ใช้ ERP OPEN SOURCE ใน
งานโลจิสตกิส ์

วารสารวิจัยและพฒันา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
ปีที่ 11 ฉบับพิเศษ 2559 
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8 Montha  
Meepripruk 
Sunee  Boonpitak 
Supaporn 
Pongpinyoopat 
Sasiwan  Plailaharn 
Surachai  Rattansuk 
Wasoontara  
Ratanopas  

Diversity of Local Rice Varieties in 
Nai Muang and Sai Ngam District 
Kamphaeng Phet 

Proceeding of 4th 
Rajabhat University 
National and 
International Research 
and Academic 
Conference 2016 
(RUNIRAC2016) 
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9 จุฑามาศ ทามา 

รัตนาวดี ทองสทุธ์ิ 

ศิริพร เกตพุงษ์ 

 มณฑา หมีไพรพฤกษ์  
ศศิวรรณ พลายละหาร 

ลักษณะทางสัณฐานวิทยา ปรมิาณสารกา
บา และฤทธ์ิการต้านอนุมูลอสิระของพันธ์ุ
ข้าวที่สูง บ้านป่าคา อ.คลองลาน  
จ.ก าแพงเพชร 
 

สักทอง: วารสาร
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สทวท.) ปีที่ 3 
ฉบับที่ 2 กรกฎาคม–
ธันวาคม 2559 
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10 ลาพล เอี่ยมอ่า 
ทัพถิระ มีศรสีวัสดิ์  
สุรเชษฐ์ ตุ้มมี 

การออกแบบและพฒันาไฟเบอรซ์ีเมนต์
ผสมเส้นใยธรรมชาติเพื่อประยุกต์ใช้ใน
งานเฟอร์นิเจอร์   

สักทอง : วารสาร
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สทวส.)  
ปีที่ 3 ฉบับที่ 1  
มกราคม-มิถุนายน 2559 
ISSN 2408-0837 
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11 อรวรรณ พรหมเมอืง 
อ าไพ แสงจันทร์ไทย 
พจน์ธรรม ณรงค์วิทย ์

การออกแบบบ้านพักสุนัขจากเศษไม้เหลือ
ใช้ 

สักทอง: วารสาร
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สทวท.)  
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กษิภานุ ยอดคา  
มงคล ผกูสมัพันธ์ 

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 
กรกฎาคม–ธันวาคม 
2559 

12 ต่อตระกลู ปัญญาไว  
พจน์ธรรม ณรงค์วิทย ์

การออกแบบตราสินค้าส่งเสริมการขาย 
กลุ่มเครือข่ายครกหินแกรนิต ต าบลแม่
สลิด อ าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก  

สักทอง: วารสาร
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สทวท.)  
ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 
กรกฎาคม–ธันวาคม 
2559 
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13 เศวต สมนักพงษ์ 
กนกวรรณ  เขียววัน 

Content-Based Image Retrival using 
a Combination of Color 
Correlograms and Edge Direction 
Histogram 

The 3th International 
Joint conference on 
Computer Science 
and Software 
Engineering ระหว่าง
วันที่ 13-15 กรกฎาคม 
2559 ณ Pullman Khon 
Kaen Raja Orchid  
Hotel, Khon Kaen, 
Thailand 
 

0.4 

14 สฤษณ์ พรมสายใจ การทดลองอัตราส่วนผสมระหว่างทราย ผง
หินอ่อน ปูนซเีมนส์ เพื่อท าผลิตภัณฑ์
กระเบื้องหินทรายเทียม ส าหรบัตกแต่ง
บ้าน  

การประชุมวิชาการและ
น าเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติราชภัฏเพชรบุรี
วิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่
ยั่งยืน ครั้งที่ 6 (9 ก.ค. 59 ) 
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15 สฤษณ์ พรมสายใจ การพัฒนาเนื้อดินทุง่เศรษฐี ดินขาวและผง
หินอ่อนพรานกระต่ายเพื่อท าผลิตภัณฑ์
ประเภทเอทิเท่นแวร์ให้เป็นเอกลักษณ์
ประจ าจงัหวัดก าแพงเพชร 
 

การประชุมวิชาการและ
น าเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติราชภัฏเพชรบุรี
วิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่
ยั่งยืน ครั้งที่ 6 ( 9 ก.ค. 59 ) 

0.2 

16 สฤษณ์ พรมสายใจ การศึกษาวัสดุท้องถ่ินเพื่อน ามาสร้าง
ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา ดังค าขวัญของ
จังหวัดก าแพงเพชร : กรณีศึกษาการหา
อัตราส่วนผสมระหว่างดินเหนียวทุ่งเศรษฐี 
ดินลูกรงัเพือ่ท าพระซุม้กอ จงัหวัด
ก าแพงเพชร 

การประชุมวิชาการและ
น าเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ ครั้งที่ 6 
“ศาสตร์แห่งวิทยาการ
จัดการเพื่อรับใช้สงัคม    
3 ทศวรรษแห่งการตาม

0.2 



ล าดับ 
จ านวนผลงาน/ชื่อ

เจ้าของผลงาน 
เรื่อง วารสาร 

ค่า
น  าหนัก 

รอยแม่ของแผ่นดิน”  
ณ คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา 

17 สฤษณ์ พรมสายใจ การลดปัญหาความเสี่ยงทีเ่กิดข้ึนต่อ
กระบวนการผลิตเครื่องปั้นดินเผาต าบลทุง่
หลวง อ าเภอคิรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 
กรณีศึกษา:การเตรียมเนื้อดินปั้นส าหรบัข้ึน
รูปทรงผลิตภัณฑป์ระเภทกระถางปลูก
ต้นไม้ 

การประชุมวิชาการและ
น าเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ ครั้งที่ 6 
“ศาสตร์แห่งวิทยาการ
จัดการเพื่อรับใช้สงัคม    
3 ทศวรรษแห่งการตาม
รอยแม่ของแผ่นดิน”  
ณ คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา 
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18 อานนท์ วงษ์มณ ี รูปแบบการพัฒนาเครื่องแปรรปูกล้วย 
เพื่อใช้ในสินค้า OTOP ในเขต 
จังหวัดก าแพงเพชร 

การประชุมวิชาการและ
น าเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติราชภัฏเพชรบุรี
วิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่
ยั่งยืน ครั้งที่ 6 (9 ก.ค. 59 ) 
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19 อานนท์ วงษ์มณ ี การหาประสิทธิภาพชุดการสอนการ
เช่ือมต่อการรบัสญัญาณภาคพื้นดิน
ประกอบการสอนราชวิชาการสือ่สาร
ดาวเทียม 

การประชุมวิชาการและ
น าเสนอผลการวิจัย
ระดับชาติ ครั้งที่ 6  
( 19 ส.ค. 59 ) 

0.2 

20 อนันต์ หยวกวัด การพัฒนาเตาถ่านอั้งโล่ โดยใช้ส่วนผสมดิน
เหนียว ข้ีเถ้า แกลบ ทรายละเอียดส าหรับ
ชุมชนในอ าเภอโกสัมพีนคร จ.ก าแพงเพชร 

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ราชภัฏ
เพชรบรุีวิจัยเพื่อแผ่นดิน
ไทย ครั้งที่ 6 (9 ก.ค. 59 ) 
การประชุมวิชาการและ
น าเสนอผลการวิจัย
ระดับชาติ ครั้งที่ 6  
(19 ส.ค. 59 ) 

0.2 

21 อนันต์ หยวกวัด การพัฒนาระบบฐานข้อมูลทางการตลาด
ออนไลน์เพือ่สง่เสรมิการผลิตกระทงจาก
เปลือกข้าวโพดของชุมชนบ้านลานดอกไม้
ตก อ าเภอโกสัมพีนคร จ.ก าแพงเพชร 

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ราชภัฏ
เพชรบรุีวิจัยเพื่อแผ่นดิน
ไทย ครั้งที่ 6 (9 ก.ค. 59 ) 

0.2 
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การประชุมวิชาการและ
น าเสนอผลการวิจัย
ระดับชาติ ครั้งที่ 6  
(19 ส.ค. 59 ) 

22 เสาวลกัษณ์  
ยอดวิญญูวงศ์ 
ธนิรัตน์  ยอดด าเนิน 

การศึกษาถ่านอัดแท่งจากใบออ้ยและ 
ชานอ้อย 

การประชุมวิชาการและ
น าเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ ครั้งที่ 6  
(19 ส.ค. 59 ) 
 
 

0.2 

23 เสาวลกัษณ์  
ยอดวิญญูวงศ์ 
ภาคิณ  มณีโชติ 

เครื่องอบแห้งดอกมะลพิลงังานแสงอาทิตย์ การประชุมวิชาการและ
น าเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ ครั้งที่ 6  
(19 ส.ค. 59 ) 

0.2 

24 ธนกิจ โคกทอง การถ่ายทอดเทคโนโลยีการถ่ายภาพ
ผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร 

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ ครัง้ที่ 3 
“งานวิจัยเพื่อพฒันา
ท้องถ่ิน” ระหว่างวันที่ 
21-22 กรกฎาคม 2559  

0.2 

25 พจน์ธรรม ณรงค์วิทย ์
ทรงวุฒิ  เอกวุฒิวงศา 

การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ช้ันวางของภายใน
ส านักงานจากเศษไมเ้หลือใช้ด้วยเทคนิค
การเคลือบเรซิน  

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึงวิจัย ครัง้ที่ 4  
(1 มี.ค. 59 ) 

0.2 

26 พจน์ธรรม ณรงค์วิทย ์
ทรงวุฒิ  เอกวุฒิวงศา 

การศึกษkและพฒันากระบวนการผลิตวัสดุ
ทดแทนไม้จากเศษเหลือทิ้งในไร่ออ้ยเพื่อ
ประยุกต์ใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์
เฟอร์นเิจอร ์

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึงวิจัย ครัง้ที่ 4  
(1 มี.ค. 59 ) 

0.2 

27 พจน์ธรรม ณรงค์วิทย ์
 

ถูกใจเรา แต่ไม่ถูกใจเขา? : มโนทัศน์
ทางการออกแบบผลิตภัณฑ์   

บทความสบืเนื่องจากงาน
ประชุมวิชาการครั้งที่ 3 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร  
วันที่ 22 ธันวาคม 2559 

0.2 

28 พจน์ธรรม ณรงค์วิทย ์ การออกแบบเครื่องเรือนหัตถกรรมแบบมี
ส่วนร่วมกบัชุมชนกลุ่มเชือกกล้วยฟั่น จ.

บทความสบืเนื่องจากงาน
ประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยราช

0.2 
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ก าแพงเพชร ภัฎกาญจนบรุี  
วันที่ 27 พ.ค. 2560 

29 พจน์ธรรม ณรงค์วิทย ์
ณัฐธิกานต์  ปิ่นจุไร 
อ าไพ  แสงจันทร์ไทย 
นันทิยา แหวเมือง 
พัชรา ชาวสวน 

เศษเหล็กเหลือใช้จากการจัดจ าหน่ายสู่แนว
ทางการออกแบบผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษาร้าน
จัดจ าหน่ายวัสดุเหลก็จังหวัดก าแพงเพชร 

บทความสบืเนื่องจากงาน
ประชุมวิชาการครั้งที่ 3  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร  
วันที่ 22 ธันวาคม 2559 

0.2 

30 วิษณุ  บัวเทศ 
มานิต  ก๋าแก้ว 
รุ่งโรจน์ สงวนวัฒนา 

การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพลงังาน
ทดแทนแบบผสมผสานตามหลกัปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพียง โดยการมีส่วนร่วมของ
องค์การบรหิารส่วนต าบลในเขตจังหวัด
ก าแพงเพชร 

บทความสบืเนื่องจากงาน
ประชุมวิชาการ ครัง้ที่ 3 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร  
วันที่ 22 ธันวาคม 2559 

0.2 

31 อิทธิพล  เหลาพรม 
วิษณุ  บัวเทศ 

การออกแบบและสร้างระบบผลิตไฟฟ้าด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่หมุนตาม
ดวงอาทิตย์ 

บทความสบืเนื่องจากงาน
ประชุมวิชาการ ครัง้ที่ 3 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร  
วันที่ 22 ธันวาคม 2559 

0.2 

32 บัณฑิต ศรีสวัสดิ ์ ระบบติดตามยานพาหนะในการขนส่ง
สินค้า 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรรีัมย์ “รา=ภัฏวิชาการ 
ครั้งที่ 4” 
(22 - 24 พ.ย. 59 )  

0.2 

33 บัณฑิต ศรีสวัสดิ ์ การจัดซื้อการจัดหา บทความสบืเนื่องจากงาน
ประชุมวิชาการ ครัง้ที่ 3 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร  
วันที่ 22 ธันวาคม 2559 

0.2 

34 ธัชชัย ช่อพฤกษา  
 

แนวทางการพฒันาประสทิธิภาพในการ
จัดการคลังสินค้ากรณีศึกษาบริษัท นิคส์
แลนด์ เทรดด้ิง จ ากัด 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรรีัมย์ “ราภัฏวิชาการ 
ครั้งที่ 4”  
(22-24 พ.ย. 59 )  

0.2 

35 ธนสิทธิ นิตยะประภา การบริหารต้นทุนโลจสิติกส ์ บทความสบืเนื่องจากงาน
ประชุมวิชาการครั้งที่ 3 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร  
วันที่ 22 ธันวาคม 2559 

0.2 



ล าดับ 
จ านวนผลงาน/ชื่อ

เจ้าของผลงาน 
เรื่อง วารสาร 

ค่า
น  าหนัก 

36 เทพ เกือ้ทวีกุล การออกแบบสายอากาศช่องเปิดภาพ
สี่เหลี่ยมผืนผ้าด้วยสายสง่สญัญาณแบบท่อ
น าคลื่นระนาบ 

บทความสบืเนื่องจากงาน
ประชุมวิชาการครั้งที่ 3 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร  
วันที่ 22 ธันวาคม 2559 

0.2 

37 เทพ เกือ้ทวีกุล การออกแบบสายอากาศช่องเปิดสอง
ความถ่ีที่มีแผ่นสตริปสี่เหลี่ยมผืนผ้าโดยใช้
วิธี FDTD ส าหรบัประยุกต์ใช้งานโครงข่าย
ท้องถ่ินไรส้าย  

การประชุมวิชาการ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ระดับชาติ ครั้งที่ 1  
(I-TECH CON )  
มรภ.พระนคร  
(24-26 มิ.ย. 59 ) 

0.2 

38 เทพ เกือ้ทวีกุล การออกแบบสายอากาศช่องเปิดรูป แปลคู่ 
ส าหรับใช้งานโครงข่ายท้องถ่ินไร้สาย 

การประชุมวิชาการ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ระดับชาติ ครั้งที่ 1  
(I-TECH CON )  
มรภ.พระนคร  
(24-26 มิ.ย. 59 ) 

0.2 

39 เทพ เกือ้ทวีกุล การปรับปรงุสายอากาศแบบข้ัวเปิด แบบ
แถบกว้าง ส าหรับใช้งานระบบการสื่อสาร
ไร้สาย 

การประชุมวิชาการ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ระดับชาติ ครั้งที่ 1  
(I-TECH CON )  
มรภ.พระนคร  
(24-26 มิ.ย. 59 ) 

0.2 

40 เทพ เกือ้ทวีกุล เทคนิคการขยายแบนด์วิดท์ของสายอากาศ
ช่องเปิดส าหรับระบบการสื่อสารไร้สาย 

การประชุมสัมมนา
วิชาการ น าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภาคเหนือ ครั้งที่ 16 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบรูณ์ (22 ก.ค. 59 ) 

0.2 

41 เทพ เกือ้ทวีกุล การวิเคราะห์ปจัจัยที่มผีลต่อประสทิธิภาพ
ของพนักงานรักษาความปลอดภัยโดยใช้
ระบบ RFID ส าหรบัจัดการระบบรกัษา
ความปลอดภัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

การประชุมสัมมนา
วิชาการ น าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

0.2 



ล าดับ 
จ านวนผลงาน/ชื่อ

เจ้าของผลงาน 
เรื่อง วารสาร 

ค่า
น  าหนัก 

ภาคเหนือ ครั้งที่ 16 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบรูณ์ (22 ก.ค. 59 ) 

42 เทพ  เกื้อทวีกุล  
และคณะ 

การพัฒนา RFID แท็ก และปัจจัยที่มผีลต่อ
ประสิทธิภาพของพนกังานรกัษาความ
ปลอดภัยโดยใช้ระบบ RFID ส าหรับจัดการ
ระบบรักษาความปลอดภัยในองค์กรที่
ยั่งยืน กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร อ าเภอเมอืง จงัหวัด
ก าแพงเพชร 

การประชุมสัมมนา
วิชาการ น าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภาคเหนือ ครั้งที่ 16 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบรูณ์ ( 22 ก.ค. 59 ) 

0.2 

43 มนูญ บูลยป์ระมุข การศึกษาและสร้างเครื่องวัดสญัญาณคลื่น
หัวใจ 

การประชุมวิชาการ
เครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลครั้งที่ 7 

0.2 

44 เทพ  เกื้อกลูทวี 
ภาคิณ  มณีโชติ 
จตุรงค์  ธงชัย 
เพ่ง  วศินวงศ์สว่าง 

การพัฒนาเครื่องดูดควันอัตโนมัติพลังงาน
แสงอาทิตย์ส าหรับร้านขายอาหารในมหา
วิทยาลัยาราชภัฏก าแพงเพชร 

การประชุมสัมมนาเชิง
วิชาการรูปแบบพลังงาน
ทดแทน สู่ชุมชนแห่ง
ประเทศไทยครัง้ที่ 8 

0.2 

45 นรุตม์  บุตรพลอย 
วิโรจน์  ชูสงฆ์ 

การพัฒนาระบบความปลอดภัยด้วยการ
เข้ารหสัข้อมลูบนระบบเครือข่ายเฉพาะกิจ 

การประชุมทางวิชาการ
ระดับชาติพะเยาวิจัยครั้ง
ที่ 5 ระหว่างวันที่ 28-29 
มกราคม 2559 ณ 
หอประชุมพญาง าเมือง 
มหาวิทยาลัยพะเยา  
จังหวัดพะเยา 

0.2 

46 นรุตม์  บุตรพลอย 
วิโรจน์  ชูสงฆ์ 

การประยุกต์ใช้เทคนิคการบบีอัดข้อมลูที่
ถูกเข้ารหสัความปลอดภัย 

บทความสบืเนื่องจากงาน
ประชุมวิชาการ มอบ. 
ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  
วันที่ 17 กรกฎาคม 2557 

0.2 

47 พศวีร์ ศิริสราญลกัษณ์ การพัฒนาการจัดการโซ่อปุทานส าหรับ
ธุรกิจค้าปลีก 

บทความสบืเนื่องจากงาน
ประชุมวิชาการ ครัง้ที่ 3 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร  
วันที่ 22 ธันวาคม 2559 

0.2 



ล าดับ 
จ านวนผลงาน/ชื่อ

เจ้าของผลงาน 
เรื่อง วารสาร 

ค่า
น  าหนัก 

48 ธนวิทย์ ฟองสมุทร ์ การแก้ไขปัญหาทักษะด้านการจดจ าและ
การอธิบายความหมายของค าศัพท์ทางโลจิ
สติกส์ของนักศึกษาด้วยกระบวนการเรียนรู้
ค าศัพท์ด้วยภาพ ในรายวิชาเทคโนโลยีการ
ขนส่ง 

บทความสบืเนื่องจากงาน
ประชุมวิชาการครั้งที่ 3 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร  
วันที่ 22 ธันวาคม 2559 

0.2 

49 วิษณุ บัวเทศ การศึกษาปัญหาและความต้องการของ
นักศึกษาที่มีต่อ 
การจัดการศึกษาของโปรแกรมวิชา
เทคโนโลยีไฟฟ้า คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

บทความสบืเนื่องจากงาน
ประชุมวิชาการครั้งที่ 3 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร  
วันที่ 22 ธันวาคม 2559 

0.2 

50 วิษณุ บัวเทศ การจัดการศึกษาและแนวทางแก้ไขปัญหา
การศึกษาระดบัอุดมศึกษา 

บทความสบืเนื่องจากงาน
ประชุมวิชาการครั้งที่ 3 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร  
วันที่ 22 ธันวาคม 2559 

0.2 

51 วิษณุ บัวเทศ กลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะครูช่าง
อุตสาหกรรมในศตวรรษที่ 21 ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ
ตอนล่าง 

การประชุมทางวิชาการ
ระดับชาติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร ครั้งที่ 
3 ในวันที่ 22 ธันวาคม 
2559 ณ อาคารฑีปังกร
รัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร 

0.2 

52 วิษณุ  บัวเทศ  
มานิต ก๋าแก้ว  
รุ่งโรจน์  
สงวนวัฒนา 

การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพลงังาน
ทดแทนแบบผสมผสานตามหลกัปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพียงโดยการมสี่วนร่วมของ
องค์การบรหิารส่วนต าบลในเขตจังหวัด
ก าแพงเพชร 

บทความสบืเนื่องจากงาน
ประชุมวิชาการครั้งที่ 3 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร  
วันที่ 22 ธันวาคม 2559 

0.2 

53 สาวิตรี  พรหมรักษา พัฒนาการของโลจสิติกส์ระหว่างประเทศ บทความสบืเนื่องจากงาน
ประชุมวิชาการครั้งที่ 3 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร  
วันที่ 22 ธันวาคม 2559 

0.2 

54 ณัฐธิกานต์  ปิ่นจุไร การออกแบบและพฒันาผลิตภัณฑ์ผ้า
พื้นเมืองแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน 
กรณีศึกษากลุม่ผ้าฝ้ายทอมือย้อมสี

บทความสบืเนื่องจากงาน
ประชุมวิชาการครั้งที่ 3 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

0.2 



ล าดับ 
จ านวนผลงาน/ชื่อ

เจ้าของผลงาน 
เรื่อง วารสาร 

ค่า
น  าหนัก 

ธรรมชาติบ้านหนองปิ้งไก่ จงัหวัด
ก าแพงเพชร 

ก าแพงเพชร  
วันที่ 22 ธันวาคม 2559 

55 อ าไพ  แสงจันทร์ไทย 
ณัฐธิการ  ปิ่นจุไร  
พจน์ธรรม  ณรงค์วิทย์  
ศศิวรรณ พลายละหาร  
พบพร  เอี่ยมใส  
ธนกิจ  โคกทอง 

การออกแบบชุดเครื่องเรือนหัตถกรรมจาก
เส้นโพลิโพรพลิีน 

บทความสบืเนื่องจากงาน
ประชุมวิชาการครั้งที่ 3 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร  
วันที่ 22 ธันวาคม 2559 

0.2 

56 พรนรินทร์ สายกลิ่น   
ภาสิณี บุตรพลอย 

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ผ่านเว็บเรื่ององค์ประกอบของคอมพิวเตอร์
ร่วมกับการเรียนแบบโครงงาน 

บทความสบืเนื่องจากงาน
ประชุมวิชาการครั้งที่ 3 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร วันที่ 22 
ธันวาคม 2559 

0.2 

57 บัณฑิต ศรีสวัสดิ ์ การจัดซื้อการจัดหา บทความสบืเนื่องจากงาน
ประชุมวิชาการครั้งที่ 3 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร  
วันที่ 22 ธันวาคม 2559 

0.2 

58 จารุกิตต์ิ  พิบลูนฤดม  
เสาวลกัษ์   
ยอดวิญญูวงษ์  
รุ่งโรจน์  สงวนวัฒนา  
ประดิษฐ์  กิ่งพิกลุ  
ณัฐพงศ์  วงศ์จาย 

การผลิตไบโอดีเซลจากน้ ามันพืชเหลอืทิ้งใน
ชุมชนตลาดมอกล้วยไข่ 

Program & Abstracts  
The 1 National & 
International 
Conference Of 
Nakhon Sawan 
Rajabhat University  
Understanding the 
Change of  
Localization in the 21 
Century 

0.2 

59 ธนกิจ โคกทอง 
วนิดา รุ่งสกลุ 
อภิวัฒน์ จูมาศ 

การศึกษาและพฒันากระเป๋าจากกลุม่ผ้า
ปักชาวเขา ต าบลคลองลานพัฒนา  อ าเภอ
คลองลานจงัหวัดก าแพงเพชร 

บทความสบืเนื่องจากงาน
ประชุมวิชาการครั้งที่ 3 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร  
วันที่ 22 ธันวาคม 2559 

0.2 

60 พบพร  เอี่ยมใส 
รินรดา  ศิร ิ
ณัฐพล  อุตะมะโชค 

กระบวนการแสวงหาแนวทางการออกแบบ
เพื่อสิง่แวดล้อมจากเศษกระจกเหลือทิง้ 

บทความสบืเนื่องจากงาน
ประชุมวิชาการครั้งที่ 3 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

0.2 



ล าดับ 
จ านวนผลงาน/ชื่อ

เจ้าของผลงาน 
เรื่อง วารสาร 

ค่า
น  าหนัก 

ก าแพงเพชร  
วันที่ 22 ธันวาคม 2559 

61 ภาคิน มณีโชติ 
นิวดี คลังสีดา 
พลวัฒ  อินต๊ะ 
ญัฐพล  สายสนั่น 

การพัฒนาการผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อลด
ต้นทุนการใช้พลงังาน LPG ในชุมชน ต.
หนองโสน อ.สามง่าม จ.พจิิตร 

การประชุมวิชาการและ
น าเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ ครั้งที่ 6  
(19 ธ.ค. 59 ) 

0.2 

62 พิชิต  พจนพาที การศึกษาส่วนผสมเนื้อดินปั้น เพื่อสร้าง
วัตถุมงคลสีด าให้คู่บ้านคู่เมือง จังหวัด
ก าแพงเพชร 

การประชุมวิชาการและ
น าเสนอผลงานวิจัยระดับ 
ชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัย
เพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน 
ครั้งที่ 6 ( 9 ก.ค. 59 ) 

0.2 

63 สามารถ ยืนยงพานิช ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟ ผ่านเว็บ
เบราว์เซอร ์

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ “นเรศวรวิจัย”  
ครั้งที่ 12 วิจัยและ
นวัตกรรมกับการพฒันา
ประเทศระหว่าง 
วันที่ 21-22 ก.ค. 59 

0.2 

64 ภาคิน มณีโชติ 
เทพ เกือ้ทวีกุล 
พลวัฒน์ เพิง้จันทร ์
ทะนงศักด์ิ ค าม ี

การเปรียบเทียบผลการเกิดก๊าซชีวภาพจาก
ผักตบชวาและต้นกระถินยักษ์ 

การประชุมวิชาการและ
น าเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ ครั้งที่ 6 
จังหวัดนครราชสมีา 

0.2 

65 ภาคิน มณีโชติ 
เทพ เกือ้ทวีกุล 
กฤษณะ สุขแช่ม 
มงคล ใจค 

การออกแบบและพฒันาระบบรดน้ าสนาม
หญ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบตั้งเวลาปิด
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

การประชุมวิชาการและ
น าเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ ครั้งที่ 6 
จังหวัดนครราชสมีา 

0.2 
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หมายเหตุ : เอกสารนี ยังไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานการประกันคุณภาพได้ 
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