
สรุปผลงานทางวิชาการที่ได้รบัการตพีิมพเ์ผยแพร ่ในปี 2559 
คณะครศุาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
ล าดับ

ท่ี 
จ านวนผลงาน/ 

ชื่อเจ้าของผลงาน 
เรื่อง วารสาร ค่าน  าหนัก 

1 Pek-Lan Toh 
Montha 
Meepripruk 
Lee Sin Ang 
Shukri Sulaiman 
and Mohamed 
Ismail Mohamed-
Ibrahim 

First Principles Study on the 
Stability and Electronic Structures 
of 7,8-Dichloro-4-Oxo-4H-
Chromene-3-Carbaldehyde  
 

Applied Mechanics 
and Materials. ISSN: 
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2 Pek–Lan Toh 
Rosfayanti Rasmidi 
Montha 
Meepripruk 
Lee Sin Ang 
Shukri Sulaiman 
and Mohamed 
Ismail Mohamed–
Ibrahim 

First Principles Density Functional 
Theory Investigation on the 
Structural, Energetic, and Electronic 
properties of 6–Bromo–4–Oxo–4H–
Chromene–3–Carbaldehyde 

Applied Mechanics 
and Materials ISSN: 
1662-7482, Vol. 835, 
pp 308-314 ซึ่งเป็น
วารสารที่ อยู่ใน 
SCIMAGO 

1.0 

3 สุณี บุญพิทกัษ์ 
มณฑา หมีไพรพฤกษ์ 
สุภาพร พงศ์ภิญโญ
โอภาส 
วสุนธรา รตโนภาส 
ศศิวรรณ พลายละ
หาร  
และดรุณี ชัยมงคล  

วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
เกี่ยวกับการปลูกข้าวพื้นเมืองของ
ชาวนาในเขต อ าเภอเมืองและอ าเภอ
ไทรงาม จงัหวัดก าแพงเพชร 
  

 สักทอง : วารสาร
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ (สทมส.)  
The Golden Teak : 
Humanity and Social 
Science Journal 
(GTHJ.) ปทีี่ 22 ฉบับ
พิเศษ กันยายน-ธันวาคม 
2559 ISSN 2408-0845 
(TCI กลุ่ม 1) 
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4 สิริวรรณ สิรวณิชย์ 
และ 
วรพรรณ ขาวประทุม 

การจัดการความรูบ้นฐานความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิต
ชุมชน: กรณีศึกษากลุ่ม  
ชาติพันธ์ุในต าบลคลองน้ าไหล อ าเภอ
คลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร  
  

 สักทอง : วารสาร
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ (สทมส.)  
The Golden Teak : 
Humanity and Social 
Science Journal 

0.8 
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(GTHJ.) ปทีี่ 22 ฉบับ
พิเศษ กันยายน-ธันวาคม 
2559 ISSN 2408-0845 
(TCI 5กลุ่ม 1) 

5 สมชัย วงษ์นายะ  
ทวนทอง  
เชาวกีรติพงศ ์

การพัฒนาแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสถานศึกษาข้ันพื้นฐานสงักัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ก าแพงเพชร 

สักทอง : วารสาร
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ (สทมส.) 
ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 
มกราคม-เมษายน 2559 
ISSN 2408-0845 

0.8 

6 สมศรี ค าภีระ 
สมชัย วงษ์นายะ  
ปาจรีย์ ผลประเสริฐ 

การพัฒนากลยทุธ์การด าเนินงานปูองกัน
และควบคุมโรคไม่ติดต่อในจังหวัดตาก  

สักทอง : วารสาร
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ (สทมส.) 
ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 
มกราคม-เมษายน 2559 
ISSN 2408-0845 

0.8 

7 ภูมิพิพัฒน์ รักพร
มงคล 

ปัจจัยพหรุะดับที่สง่ผลต่อประสิทธิผลการ
บรหิารงานวิชาการของผูบ้รหิาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย 

วารสารปัญญาภิวัฒน์ ปีที่ 
8 ฉบับพิเศษ ประจ าเดือน
สิงหาคม 2559 

0.8 

8 พิศมัย แก้วเจรญิผล 
สมชัย วงษ์นายะ 
เรขา อรัญวงศ์ 

การพัฒนากลยทุธ์การจัดการช้ันเรียนของ
ครูในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ก าแพงเพชร เขต 1 และเขต 2 

วารสารศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร ปทีี่ 
18 ฉบับที่  1 ประจ าเดือน
มกราคม-มีนาคม 2559 

0.8 

9 วาสนา นาคน้อย 
ทวนทอง เชาวกีรติ
พงศ์ 
ปาจรีย์ ผลประเสริฐ 
 

การพัฒนากลยทุธ์การบรหิารจัดการของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลจังหวัด
ตาก 

วารสารศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร  
ปีที่ 18 ฉบับที่  2 
ประจ าเดือนเมษายน-
มิถุนายน 2559 

0.8 

10 ณิชชา คงรัตน์ 
สมชัย วงษ์นายะ 
เรขา อรัญวงศ์ 

การพัฒนากลยทุธ์การด าเนินงานเพือ่
ยกระดับโรงเรียน สังกัดเทศบาลในกลุ่ม
จังหวัดการศึกษาท้องถ่ินที่ 18 สู่โรงเรียน
คุณภาพ 

วารสารศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร ปทีี่ 
18 ฉบับที่  1 ประจ าเดือน
มกราคม-มีนาคม 2559 

0.8 

11 พัชรินทร รุจิชีพ 
สมชัย วงษนายะ 
สุภาพร  
พงศภิญโญโอภาส 

กลยุทธ์การพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียน
ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 
และเขต 2 

วารสารศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร ปทีี่ 
18 ฉบับที่  2 ประจ าเดือน
เมษายน-มิถุนายน 2559 

0.8 
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สรณี กัณฑนิล 
12 นิคม เหลี่ยมจุ้ย 

สมชัย วงษ์นายะ 
เจริญวิชช์  
สมพงษ์ธรรม 

การพัฒนากลยทุธ์การบรหิารการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารวิทยาลยัการ
อาชีพ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ในเขตภาคเหนือตอนล่าง 

วารสารศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร ปทีี่ 
18 ฉบับที่  2 ประจ าเดือน
เมษายน-มิถุนายน 2559 

0.8 

13 สถิตาภรณ์ อารีเอื้อ 
ทวนทอง  
เชาวกีรติพงศ ์
เรขา อรัญวงศ์ 

การพัฒนากลยทุธ์การบรหิารงานวัดและ
ประเมินผลในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1  
และเขต 2 

วารสารศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร ปทีี่ 
18 ฉบับที่ 3  ประจ าเดือน
กรกฎาคม-กันยายน 2559 

0.8 

14 สมศรี ค าภีระ 
สมชัย  วงษ์นัยยะ 
ปาจรีย์ ผลประเสริฐ 

การพัฒนากลยทุธ์การด าเนินงานป้องกัน
และควบคุมโรคไม่ติตต่อในจังหวัดตาก 

สักทอง : วารสาร
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ (สทมส.) 
ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 
มกราคม-เมษายน 2559 
ISSN 2408-0845 

0.8 

15 เลเกีย  เขียวดี การพัฒนาฐานข้อมูลภูมสิารสนเทศระบบ
ดูแลช่วยเหลอืนักศึกษา คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

วารสารครุศาสตร์ คณะครุ
ศาสตร์ (วคคส) ปีที่ 1 
ฉบับที่ 2 เดือน 
กรกฎาคม–ธันวาคม 2559 

0.4 

16 อานนท์  ปลื้มเนตร การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกจิอาเซียนของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

วารสารครุศาสตร์ คณะครุ
ศาสตร์ (วคคส) ปีที่ 1 
ฉบับที่ 2 เดือน 
กรกฎาคม–ธันวาคม 2559 

0.4 

17 อานนท์ ปลืม้เนตร  
ยุภาดี ปณะราช 

ความต้องการของนกัศึกษาด้านการพฒันา
คุณภาพนักศึกษาและปัจจัยเกือ้หนุน ทาง
กายภาพของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร  

วารสารพกิุล ปทีี่ 14 ฉบับ
ที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 
2559 

0.4 

18 ภคมน  ตะอูบ การพัฒนาบทเรียนe-Learning รายวิชา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา คณะครุศาสตร ์

วารสารครุศาสตร์ คณะครุ
ศาสตร์ (วคคส) ปีที่ 1 
ฉบับที่ 2 เดือน 
กรกฎาคม–ธันวาคม 2559 

0.4 

19 ธารทิพย์  ขัวนา 
ประสบสุข ฤทธ์ิเดช
ภูษิต  บุญทองเถิง 
 

การพัฒนารูปแบบการสอนอ่านและเขียน
สื่อความส าหรบัประถมศึกษาขนาดเล็ก 

วารสารครุศาสตร์ คณะครุ
ศาสตร์ (วคคส) ปีที่ 1 
ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม–
มิถุนายน 2559 

0.4 
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20 ขวัญชัย  ขัวนา ธาร
ทิพย์  ขัวนา 

การจัดการศึกษาตามอัธยาศัยในศตวรรษที่ 
21 

วารสารครุศาสตร์ คณะครุ
ศาสตร์ (วคคส) ปีที่ 1 
ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม–
มิถุนายน 2559 

0.4 

21 พฤฑฒิพล พฤฑฒิกลุ สมรรถนะวิชาชีพครูเพื่อรองรบัการก้าวสู่
ประชาคมอาเซียนของนกัศึกษาคณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร 

วารสารครุศาสตร์ คณะครุ
ศาสตร์ (วคคส) ปีที่ 1 
ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม–
มิถุนายน 2559 

0.4 

22 ประจบ  ขวัญมั่น การพัฒนารูปแบบระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาของโรงเรียนน้ าดบิ
พิทยาคม "ADDIE MODEL” ส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1  

วารสารครุศาสตร์ คณะครุ
ศาสตร์ (วคคส) ปีที่ 1 
ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม–
มิถุนายน 2559 

0.4 

23 จารุนันท์  ขวัญแน่น การประเมินทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21: 
จากแนวคิดสู่การปฏิบัต ิ

วารสารครุศาสตร์ คณะครุ
ศาสตร์ (วคคส) ปีที่ 1 
ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม–
มิถุนายน 2559 

0.4 

24 นริสรา บัวหลวงและ 
มณฑา หมีไพรพฤกษ์ 

การต้านอนุมลูอสิระของข้าวกล้องงอก 5 
สายพันธ์ุ 

สักทอง: วารสาร
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สทวท.) 
 ปีที่ 3 ฉบับที่ 1  
มกราคม-มิถุนายน 2559 

0.4 

25 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 

0.4 

26 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 Acsdemic 
Conference 2016 
(RUNIRAC2016) 

0.4 
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27 ยุภาดี ปณะราช The Development process of 
Mathematic Project by using 
Deming cycle for pre-sevice teacher 

การประชุมทางวิชาการ
ทางด้านคณิตศาสตร์ศึกษา 
13th International 
Congress on 
Mathematic Education 
2016 (ICME-13) 

0.4 

28 ศุภวัฒน์ วิสิฐศิริกุล สมบัตทิางกายภาพของข้าวพื้นเมืองที่ปลูก
บนพื้นทีสู่ง 

สักทอง: วารสาร
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สทวท.)  
ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 
กรกฎาคม–ธันวาคม 2559 

0.4 

29 ธิดารัตน์ พรหมมา 
อธิรดา บุญเดช 
อภิญญา โพธิบัลลังค์ 
นพรัตน์ โพธิบัลลังก ์
ปาริชาติ จ าปาศักดิ ์
วิภาพร เกิดช่าง 
สิบสองเมษา  
สามงามเขียว 
นพวรรณ ชิราวัธน์ 

การศึกษาฤทธ์ิในการต้านอนุมลูอสิระและ
ปริมาณสารประกอบฟีนอลกิรวมของข้าว
ดอกข่า 

บทความสบืเนื่องจากงาน
ประชุมวิชาการครั้งที่ 3 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร  
วันที่ 22 ธันวาคม 2559 

0.2 

30 ศรินญา หวาจ้อย 
จักรพันธ์  หวาจ้อย 

ระบบสารสนเทศทะเบียนประวัตินักศึกษา 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

บทความสบืเนื่องจากงาน
ประชุมวิชาการครั้งที่ 3 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร  
วันที่ 22 ธันวาคม 2559 

0.2 

31 จารุนันท์ ขวัญแน่น การศึกษาปัญหาการท าวิจัยและแนว
ทางการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยของ
นักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีพครู  
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ก าแพงเพชร 

บทความสบืเนื่องจากงาน
ประชุมวิชาการครั้งที่ 3 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร  
วันที่ 22 ธันวาคม 2559 

0.2 

32 ขวัญชัย  ขัวนา 
ธารทิพย์  ขัวนา 

การพัฒนากระบวนการเสริมสร้าง
ศักยภาพในด้านการปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษาของนักศึกษาระดบั
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

บทความสบืเนื่องจากงาน
ประชุมวิชาการครั้งที่ 3 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร  
วันที่ 22 ธันวาคม 2559 

0.2 



ล าดับ
ท่ี 

จ านวนผลงาน/ 
ชื่อเจ้าของผลงาน 

เรื่อง วารสาร ค่าน  าหนัก 

33 อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ า การพัฒนาค่ายภาษาอังกฤษโดยใช้
โครงงานเป็นฐานส าหรับนกัศึกษา 
วิชาชีพครู 

บทความสบืเนื่องจากงาน
ประชุมวิชาการครั้งที่ 3 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร  
วันที่ 22 ธันวาคม 2559 

0.2 

34 พิสมัย รบชนะชัย  
พูลสุข 

การสร้างชุมชนแหง่การเรียนรู้ในโรงเรียน
สาธิตฯ (วัดพระบรมธาตุ) ภายใต้ความ
ร่วมมือกบัมหาวิทยาลัยราชภัฎ
ก าแพงเพชร 

บทความสบืเนื่องจากงาน
ประชุมวิชาการครั้งที่ 3 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร  
วันที่ 22 ธันวาคม 2559 

0.2 

35 ธิดารัตน์  ทวีทรัพย์ การประเมินโครงการส่งเสริมคุณภาพ
การศึกษาในโรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดนของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏก าแพงเพชร ปีการศึกษา 2559 

บทความสบืเนื่องจากงาน
ประชุมวิชาการครั้งที่ 3 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร  
วันที่ 22 ธันวาคม 2559 

0.2 

36 นงพงา  พิชัย แนวทางพัฒนาปจัจัยที่สง่ผลต่อการสร้าง
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียน   สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ก าแพงเพชร เขต 1 

บทความสบืเนื่องจากงาน
ประชุมวิชาการครั้งที่ 3 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร  
วันที่ 22 ธันวาคม 2559 

0.2 

37 ศุภวัฒน์ วิสิฐศิริกุล การวิเคราะห์แนวโน้มความยาวนาน
แสงแดดระหว่างปี 1952 และ 2012 
จังหวัดนครสวรรค์  

ในการประชุมทางวิชาการ
ของหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54 
ระหว่าง 2-5 ก.พ. 2559  

0.2 

38 สุนี บุญพทิักษ์ 
อุทุมพร สอนบุญเกิด 
กชพรรณ พงศ์พยัค 

แนวทางการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจบุ
คลาการสายสนบัสนุน มหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร 

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติราชภัฏเพชรบุรี
วิจัย เพื่อแผ่นดินไทยที่
ยั่งยืน ครั้งที่ 6 “เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ วัฒนธรรม
สร้างศิลป”์ วันที่ 9 
กรกฎาคม 2559 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
เพชรบรุ ี

0.2 

39 วาสนา จินนา 
วชิระ วิชชุวรนันท์ 
อภิชัย นุชเนื่อง 

แนวทางพัฒนาการบริหารเพือ่การ
เปลี่ยนแปลงสู่ห้องเรียนคุณภาพ ของ
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การประชุมสัมมนาวิชาการ
บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏภาคเหนือ  

0.2 



ล าดับ
ท่ี 

จ านวนผลงาน/ 
ชื่อเจ้าของผลงาน 

เรื่อง วารสาร ค่าน  าหนัก 

การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ครั้งที่ 15 วันที่ 23 
กรกฎาคม 2559 ณ 
หอประชุมมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ 

40 อมรรัตน์ อรุณเจรญิ 
ชัยรัตน์ บุม ี

ปัจจัยการบรหิารที่สง่ผลต่อกระบวนการ
คิดสร้างสรรค์ของครสูังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศกึษาตาก เขต 1 

การประชุมสัมมนาวิชาการ
น าเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ เครือข่าย
บัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภาคเหนือ ครั้งที่ 16 และ
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ ครัง้ที่ 3 
“งานวิจัยเพื่อพฒันา
ท้องถ่ิน” ในวันที่ 22 
กรรกฎาคม 2559 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบรูณ์ จังหวัด
เพชรบรูณ์ 

0.2 
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