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ทางการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยของ
ประชุมวิชาการครั้งที่ 3
นักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สาขาวิชาชีพครู
กาแพงเพชร
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
วันที่ 22 ธันวาคม 2559
กาแพงเพชร
การพัฒนากระบวนการเสริมสร้าง
บทความสืบเนื่องจากงาน
ศักยภาพในด้านการปฏิบัติการสอนใน
ประชุมวิชาการครั้งที่ 3
สถานศึกษาของนักศึกษาระดับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ กาแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
วันที่ 22 ธันวาคม 2559
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ลาดับ จานวนผลงาน/
ที่
ชื่อเจ้าของผลงาน
33 อนุสิษฐ์ พันธ์กล่า

34

พิสมัย รบชนะชัย
พูลสุข

35

ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์

36

นงพงา พิชัย

37

ศุภวัฒน์ วิสิฐศิริกุล

38

สุนี บุญพิทักษ์
อุทุมพร สอนบุญเกิด
กชพรรณ พงศ์พยัค

39

วาสนา จินนา
วชิระ วิชชุวรนันท์
อภิชัย นุชเนื่อง

เรื่อง
การพัฒนาค่ายภาษาอังกฤษโดยใช้
โครงงานเป็นฐานสาหรับนักศึกษา
วิชาชีพครู

วารสาร

บทความสืบเนื่องจากงาน
ประชุมวิชาการครั้งที่ 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร
วันที่ 22 ธันวาคม 2559
การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียน บทความสืบเนื่องจากงาน
สาธิตฯ (วัดพระบรมธาตุ) ภายใต้ความ
ประชุมวิชาการครั้งที่ 3
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฎ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร
กาแพงเพชร
วันที่ 22 ธันวาคม 2559
การประเมินโครงการส่งเสริมคุณภาพ
บทความสืบเนื่องจากงาน
การศึกษาในโรงเรียนตารวจตระเวน
ประชุมวิชาการครั้งที่ 3
ชายแดนของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชภัฏกาแพงเพชร ปีการศึกษา 2559
กาแพงเพชร
วันที่ 22 ธันวาคม 2559
แนวทางพัฒนาปัจจัยที่สง่ ผลต่อการสร้าง บทความสืบเนื่องจากงาน
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียน สังกัด ประชุมวิชาการครั้งที่ 3
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร เขต 1
กาแพงเพชร
วันที่ 22 ธันวาคม 2559
การวิเคราะห์แนวโน้มความยาวนาน
ในการประชุมทางวิชาการ
แสงแดดระหว่างปี 1952 และ 2012
ของหาวิทยาลัย
จังหวัดนครสวรรค์
เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54
ระหว่าง 2-5 ก.พ. 2559
แนวทางการเสริมสร้างขวัญและกาลังใจบุ การประชุมวิชาการ
คลาการสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราช ระดับชาติราชภัฏเพชรบุรี
ภัฏกาแพงเพชร
วิจัย เพื่อแผ่นดินไทยที่
ยั่งยืน ครั้งที่ 6 “เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ วัฒนธรรม
สร้างศิลป์” วันที่ 9
กรกฎาคม 2559 ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
เพชรบุรี
แนวทางพัฒนาการบริหารเพือ่ การ
การประชุมสัมมนาวิชาการ
เปลี่ยนแปลงสู่ห้องเรียนคุณภาพ ของ
บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย
สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
ราชภัฏภาคเหนือ

ค่านาหนัก
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ลาดับ
ที่

จานวนผลงาน/
ชื่อเจ้าของผลงาน

เรื่อง
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1

40

อมรรัตน์ อรุณเจริญ
ชัยรัตน์ บุมี

ปัจจัยการบริหารที่สง่ ผลต่อกระบวนการ
คิดสร้างสรรค์ของครูสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1

วารสาร
ครั้งที่ 15 วันที่ 23
กรกฎาคม 2559 ณ
หอประชุมมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์
การประชุมสัมมนาวิชาการ
นาเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ เครือข่าย
บัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภาคเหนือ ครั้งที่ 16 และ
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ ครัง้ ที่ 3
“งานวิจัยเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น” ในวันที่ 22
กรรกฎาคม 2559 ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ จังหวัด
เพชรบูรณ์
รวมคะแนน

หมายเหตุ : เอกสารนียังไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานการประกันคุณภาพได้
ที่มาของข้อมูล
1. วารสารสักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.) ปี 2559
2. วารสารสักทอง: วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สทวท.)
3. วารสารครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ (วคคส)
4. วารสารพิกุล
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. บันทึกขอสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่บทความ
9. บันทึกขอเบิกเงินค่าตอบแทน
10. บทความตีพิมพ์ของบัญฑิตวิทยาลัย

ค่านาหนัก
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