
 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกน าเสนอแบบปากเปล่าและแบบโปสเตอร์ ในการประชุมนวัตกรรรม
หรือแนวปฏิบัติที่ดี ระดับชาติ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
             ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรก าหนดจัดการประชุมนวัตกรรรม/แนวปฏิบัติที่ดี 
ระดับชาติ ครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ในวันที่ 14 กันยายน 2563  โดยมีวัตถุประสงค์         
เพ่ือเป็นเวทีเผยแพร่มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยและบุคลากรจากหน่วยงานภายนอก โดยการใช้เวทีการประกวดนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีเป็น
ตัวขับเคลื่อนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยหรือบุคลากรจากหน่วยงานภายนอกผลิตผลงานนวัตกรรมหรือ       
แนวปฏิบัติที่ดี เพ่ือพัฒนางานของตน ให้มีองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานที่สมบูรณ์ขึ้น บัดนี้คณะกรรมการได้
ด าเนินการคัดเลือกผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกน าเสนอแบบปากเปล่า 
 

ล าดับที่  ชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียน 
1 นวัตกรรมการพัฒนาอาหารท้องถิ่นต าบลท่าขุนราม                   

อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนวีรรณ บุญอนนท์ 

2 การสกัดองค์ความรู้จากงานวิจัยเชิงพ้ืนที่เพ่ือสร้าง
นวัตกรรมในการเผยแพร่สู่ชุมชน 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาสพงษ์ รู้ท านอง 

3 แนวทางการบูรณาการการเรียนการสอนกับการ
แข่งขันทักษะทางวิชาชีพ 
 

อาจารย์พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์ 

4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องประดับเงินชาวเขาสู่          
อัตลักษณ์ร่วมสมัย บ้านคลองเตย ต าบลคลองลาน
พัฒนา อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอกามา จ่าแกะ 
และคณะ 

5 การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP 
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือย้อมสีศิลาแลง ลายดอกพิกุล  
ของกลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านหนองจอก 

นางสาวธฤษวรรณ ธรรมสอน 



ล าดับที่  ชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียน 
6 SILA Land นวัตกรรมและกิจกรรมการส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร 
 

อาจารย์ภูมินทร์ ตันอุตม์ และคณะ 

7 การส่งเสริมกิจกรรมการอ่านนิทาน เพื่อพัฒนาทักษะ
การอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562-2563 
โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์พัฒนา สังกัด ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 
 

นางอุไร พรหมตัน 

8 การบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย                  
ในชั้นเรียน 
 

ดร.ธารทิพย์ ขัวนา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชยั ขัวนา 

9 รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าแห่งการเปลี่ยนแปลง
ของสถานศึกษาสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
 

นายสุริยา ปราณี 

10 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ด้านการอ่าน การเขียน และการแต่งประโยค 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้าน
ไตรตรึงษ์ สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 
 

นางสาวกาญจนา กังพิศดาร 

11 รูปแบบการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ที่
ส่งผลต่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน               
ด้านการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดวิเคราะห์                  
และการคิดค านวณ ปีการศึกษา 2562 
 

นายสุเทพ ทรงอยู่ 

12 การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นการปฏิบัติ เพื่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา AFE365                  
การออกแบบสามมิติขั้นพ้ืนฐาน 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยโท ดร.คงเดช 
พะสีนาม 

13 การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นการปฏิบัติ เพื่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา SOIL381              
หลักการชลประทาน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยโท ดร.คงเดช  
พะสีนาม  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤช ศรีละออ  
ดร.ชัชวินทร์ นวลศรี  
อาจารย์ปุณณดา ทะรังศรี 

หมายเหตุ : การน าเสนอแบบปากเปล่าใช้เวลาในการน าเสนอบนเวทีแบบยืนน าเสนอไม่เกิน 15 นาที  
 



รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกน าเสนอแบบโปสเตอร์ 
 

ล าดับที่  ชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียน 
1 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการทวิศึกษา            

เพ่ือส่งเสริมทักษะวิชาชีพผู้เรียน วิทยาลัยการอาชีพ
ขาณุวรลักษบุรี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวสุดคนึง แก้ววี 

2 การพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี             
วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี 

นางสาวสุดคนึง แก้ววี 

3 การพัฒนาระบบงานบริการส่งหลักฐานส าเร็จ
การศึกษาส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

นางสาวพรทิพย์ มาตย์วังแสง 

4 การสร้างเครือข่ายฟ้ืนฟูวิถีชีวิตและสืบสานมรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรมชาวไทยภูเขา                         
จังหวัดก าแพงเพชร 

อาจารย์บุญมา กุพันธ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอกามา จ่าแกะ  

5 การพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
ตามกรอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 

นางสาวภูริชญา พิลึก 
นายสุทธิพงษ์ ศรีพินทุศร 
นายพรชัย ทับทิม 
อาจารย์ธนสิทธิ นิตยะประภา 

6 รูปแบบฝึก Aerobic Step-Based For Basketball นายวัชระ เพชรคล้าย 
ดร.ธารทิพย์ ขัวนา 
นางสาวดาริกา บิลโส๊ะ 
นายพงศกร พรหมสวรรค์  
นางสาวสุชารัตน์ วงศ์ษา 

7 การพัฒนาสมรรถภาพทางกายด้านความเร็ว
ระยะทาง 50 เมตร ในการฝึกทักษะกรีฑาของ
นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตล าปาง 

นายพงศกร พรหมสวรรค์  

8 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นโดยใช้
เทคนิค PAR (พากันท า) 

ธารทิพย์ ขัวนา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชยั ขัวนา 

9  เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษาต่างชาติ มหาวิทยาลัย          
ราชภัฏก าแพงเพชร   

นางสาวชฎาพร โชติรดาภาณ์ 

10 แนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จัดการ วารสารครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

นายอานนท์ ปลื้มเนตร 

11 หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนที่ระบบที่
ปรึกษาออนไลน์โดยใช้ Google My Maps 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลเกีย เขียวดี 



ล าดับที่  ชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียน 
12 คู่มือการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านมารยาท

ไทยส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
นางสาวสุวลัย อินทรรัตน์ 

13 การพัฒนาวอลเปเปอร์ออนไลน์ในรูปแบบเว็บไซต์
ด้วยโปรแกรมประยุกต์ด้านคอมพิวเตอร์                      
เพ่ือสนับสนุนงานบริการศูนย์คอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

นายวันเฉลิม พูนใจสม 
นางสาวอรปรียา ค าแพ่ง 
นางกนกวรรณ นาคเหล็ก 
นายอดิศักดิ์ กินา 
นายกรวีร์ วีระพันธ์  
นายสาวพัตร์ ชูแจ่ม 

14 แนวทางการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานบัญชี กรณีศึกษา : บริษัททิพย์ปัญญาการ
บัญชี จ ากัด 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงลักษณ์ จิ๋วจู 
นางสาวพิมพิศา จังหวัด 
นางสาวรัชนีกร เรืองนราทิพย์ 

15 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์น้ าพริกมะแขว่นของกลุ่ม
แม่บ้านท่าช้าง จังหวัดก าแพงเพชร 
The Packaging Development of Makwan Chili 
Sauce’s Tachang Housewife Group, 
Kamphaeng Phet Province 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี จันทร์อินทร์ 

16 การจัดการความรู้ “การวิเคราะห์ค่างาน ส าหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ที่มีอายุงาน
ตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป” ภายใต้การบริหารความพร้อมต่อ
สภาวะวิกฤต 

นางสาวเกศกนก ไทยแท้ 
นางภัทรวดี จิตคติ 
นางชมภัค จารุฑีฆัมพร 
นางสาวอุทุมพร สอนบุญเกิด 
คณะกรรมการจัดการความรู้ประจ ากองกลาง 
ส านักงานอธิการบดี 

17 ระบบจองใช้อาคารสถานที่ออนไลน์ ส านักบริการ
วิชาการและจัดหารายได้ 

นายขวัญ พิกุลทอง 

18 ระบบบริหารจัดการกิจการสโมสรอาจารย์ ข้าราชการ 
พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการและบุคลากร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

นางสาวเกศนก ไทยแท้ 
นายอนุชา พวงผกา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร 
อาจารย์นิติพันธ์ บุตรฉุย 
นางสาวอุทุมพร สอนบุญเกิด 
นายอนุชิต อ่อนเกษ 
คณะกรรมการสโมสรอาจารย์ ข้าราชการ 
พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการและ
บุคลากร 

19 ระบบการจัดส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร 

รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์ 



ล าดับที่  ชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียน 
20 เครื่องกดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือแบบอัตโนมัติ                

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม                                
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ว่าที่ร้อยตรี รุ่งโรจน์ สงวนวัฒนา 

21 การยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการของ
ห้องปฏิบัติการเคมีและชีววิทยา ศูนย์วิทยาศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ประยุกต์                                
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาเกล้า ภมูิใหญ่ 

22 นวัตกรรมการพัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัดท า
แผนพัฒนาชุมชนเพ่ือการพ่ึงพาตนเอง บ้านคลองน้ า
ไหล อ.คลองลาน จ.ก าแพงเพชรโดยศาสตร์รัฐ
ประศาสนศาสตร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตรรกพร สุขเกษม  
อาจารย์ศุภฤทธิ์ ธาราทิพย์นรา 

23 การสร้างงานแอนิเมชั่น 2 มิติที่บูรณาการร่วม
ระหว่างโปรแกรมโฟโต้ช้อปกับโปรแกรมพรีเมียร์โปร 
เพ่ือสร้างผลงานด้านประยุกต์ศิลป์ 

นายจิรพงศ์ ยืนยง 

24 การจัดการการเงินเพ่ือชุมชน อาจารย์ศิริพร โสมค าภา 
อาจารย์อนุธิดา เพชรพิมูล 

25 แนวปฏิบัติที่ดีในการรายงานผลการด าเนินงาน
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

นายธาดา พรมทับ  
นายอนุชิต อ่อนเกษ  
นางสาวนงนุช ดวงอ่อน 
นายประทีป เพ็ญแจ้ง  
นางสาวกัญญารัตน์ ศรีณรงค์  
นายกฤษณะ จันทร 

26 ระบบเพ่ิม-ถอนรายวิชา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

นายคมกริช กลิ่นอาจ  
นายสุรเชษฐ ขอนทอง  
นายอดิเทพ มั่งทอง  
อาจารย์จินดาพร อ่อนเกตุ 

27 การพัฒนาคู่มือการปฏิบัติงานจัดเก็บเอกสารทางการ
บัญชี กรณีศึกษาบริษัท สยามนิสสันแม่สอด จ ากัด 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรษพร เครือวงษ์ 

28 แนวปฏิบัติที่ดีในการท าวิจัย : กลยุทธ์การตลาดการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ของกลุ่ม
จังหวัดมรดกโลก GOOD PRACTICE IN RESEARCH 
: THE MARKETING STRATEGIES ON CULTURAL 
TOURISM OF ETHNIC COMMUNITIES OF THE 
WORLD HERITAGE CITIES 

รองศาสตราจารย์ ดร.เพชรา บุดสีทา 

29 เว็บไซต์ระบบบริหารจัดการข้อมูลฝ่ายงาน
ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร              
แม่สอด  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤติเดช จินดาภัทร์ 



ล าดับที่  ชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียน 
30 คู่มือการปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยงของส านัก

ศิลปะและวัฒนธรรม 
นางสาวธฤษวรรณ ธรรมสอน 

31 การพัฒนานักศึกษาด้านการอ่านออกเสียงและการ
อ่านท านองเสนาะสู่เวทีระดับชาติ 

อาจารย์วิยุดา ทิพย์วิเศษ  
อาจารย์ ดร.ณัฐพล บ้านไร่  
อาจารย์สุทธีรา ค าบุญเรือง  
อาจารย์ประภัสสรา ห่อทอง  
อาจารย์จิราพร ภูวรัตนาวิวิธ  
รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทรี ดวงทิพย์ 

32 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนบ้านคลองน้ าไหล อ าเภอคลองลานพัฒนา 
จังหวัดก าแพงเพชร รูปแบบ E-Book ในโครงการ
บริการวิชาการ การพัฒนา คุณภาพชีวิตและยกระดับ
รายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก 
(แก้ไขปัญหาความยากจน) 

นายจิรพงษ์ เทียนแขก 
นายอนุชา พวงพกา 
นายอิสราวัชร เฟ่ืองอ่ิม 
นางสาวรุ่งทิวา ฉัตรชัยสุริยา 

33 โครงการยกระดับสินค้าชุมชน OTOP โดยคณะ
วิทยาการจัดการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนวีรรณ บุญอนนท์ 

34 การสร้างงานสื่อมัลติมีเดียเพ่ือให้สอดคล้องกับการ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 และการ
พัฒนาทักษะสู่สากล 

อาจารย์ปภาตพงศ์ วันภักดี 
อาจารย์มุทิตา นาคเมือง 
อาจารย์ธีริทธิ์ กันยารอง 
อาจารย์ประพีร์ ประสิทธิพันธ์ 

35 บริการวิชาการแบบบูรณาการอย่างมีส่วนร่วม               
เพ่ือพัฒนาชุมชน สังคมให้เข้มแข็งและยั่งยืน 

อาจารย์ฤทธิรงค์ เกาฏีระ 

36 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดของหลักสูตรครู
บรรณารักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ดร.โชคธ ารงค์ จงจอหอ 

37 การพัฒนาศักยภาพชุมชนด้วยแนวทางการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ 

อาจารย์พบพร เอ่ียมใส   

38 โครงการบรูณาการเรียนการสอนกับการท างานของ
หลักสูตรเทคโนโลยีพลังงาน กิจกรรม จัดประชุมสร้าง
ความเข้าใจและอบรมให้ความรู้ แก่ นักศึกษา              
จากผู้ประกอบการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุกิตติ์ พิบูลนฤดม 

39 การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของ
นักศึกษาพัฒนาสังคมผ่านกระบวนการวิจัยเพื่อสร้าง
นวัตกรรมทางสังคม 

ว่าที่ร้อยตรีหญิงอิสสราพร กล่อมกล่ านุ่ม 
อาจารย์ภูริณัฐร์ โชติวรรณ 

40 แผนที่การท่องเที่ยวชุมชนสร้างสรรค์คลองน้ าไหล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาสพงษ์ รู้ท านอง 
 
 



ล าดับที่  ชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียน 
41  การพัฒนารูปแบบการให้บริการเพื่อลดระยะเวลารอ

คอยการให้บริการคอมพิวเตอร์ของศูนย์คอมพิวเตอร์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                          
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   

นายประทีป เพ็ญแจ้ง 

42 การบูรณาการการเรียนการสอนกับการปฏิบัติงาน
จริงเพื่อเพ่ิมจ านวนผู้สมัครเรียนหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป                      
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 

อาจารย์สันติ คู่กระสังข์ 

43 การถอดบทเรียนการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม หมู่ 6 
ต าบลวาเล่ย์ อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก 

อาจารย์ทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์ 

44 การจัดการเรียนการสอนผ่านกิจกรรมนอกห้องเรียน
เพ่ือพัฒนานักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย      
สู่การพัฒนาเด็กปฐมวัย 

อาจารย์อรทัย อนุรักษ์วัฒนะ 

 
หมายเหตุ : ผู้น าเสนอบทความแบบโปสเตอร์ทางผู้จัดได้ด าเนินการท าโปสเตอร์ให้แลว้ และให้ท่านมา
น าเสนอแก่คณะกรรมการในวันที่ 14 กันยายน 2563 ในบูทที่จัดแสดงผลงาน 
 


