
ผลการด าเนินงาน  สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์  
ที ่ ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน แหล่งตีพิมพ์ 
1 แนวทางพัฒนาการด าเนินงานสวัสดิการสังคม 

ด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาล 
ต าบลพบพระ อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก 

นายพิพัฒน์ ยอดวีระพงศ์ 
ดร.อดิเรก ฟั่นเขียว 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมสังคมศาสตร์
วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12 
(Proceeding)  วันที่ 12 มกราคม 2559  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (หน้า 439-444) 

2 การพยากรณ์เศรษฐกิจการค้าชายแดน อ าเภอ
แม่สอด จังหวัดตาก  

อาจารย์ธีรศิลป์ กันธา 
อาจารย์อังคณา ตาเสนา 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมสังคมศาสตร์
วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12 
(Proceeding)  วันที่ 14 มกราคม 2559  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย หน้า 289-296 

3 แนวทางการพัฒนาตลาดริมเมย ของเทศบาล 
ต าบลท่าสายลวด อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

ดร.อดิเรก ฟั่นเขียว และคณะ วารสารการบริหารท้องถิ่นวิทยาลัยการปกครอง
ท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 
เมษายน-มิถุนายน ๒๕๕๙ หน้า 58-73  
ฐาน TCI กลุ่ม 1 

4 การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทางการ
บัญชีและการเงินแบบมีส่วนร่วมส าหรับพัฒนา
ธุรกิจชุมชน 

อาจารย์ทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์  
อาจารย์นงลักษณ์ จิ๋วจู  

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
(Proceeding) “วิทยาการจัดการวิชาการ 2016 
วิจัยบูรณาการสู่สังคมอาเซียนและสากล” วันที่ 11 
มีนาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
(หน้า 408-426) 

5 พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของ
นักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภักก าแพงเพชร 
แม่สอด 

อาจารย์ฐิติกาญจน์ พลับพลาสี 
อาจารย์พรรษพร เครือวงษ์ 

เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ 
(Proceedings)“นเรศวรวิจัย”ครั้งที่ 12 นเรศวร
วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ”(หน้า 
1439-1451) 

6 รูปแบบการปรับเปลี่ยนวิถีชุมชนกระเหรี่ยง 
(โบว์และสะกอร์) ลัทธิฤาษี นิกายตะละกู่ “สู่”

ผศ.ดร.รต.สุขเกษม ขุนทอง การประชุมวิชาการระดับชาติด้านมนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ครั้งที่ 4 (Proceeding)  วันที่ 26 



ที ่ ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน แหล่งตีพิมพ์ 
เสรีนิยมใหม่ กรณีศึกษาโรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดนบ้านเลตองคุ อ าเภออุ้มผาง จังหวัด
ตาก 

สิงหาคม 2559 คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (หน้า 116-133) 

7 การเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดโดยใช้บรรทัดฐาน
ทางสังคม กรณีศึกษา: ชุมชนกะเหรียงบ้านมอ
เกอร์ยาง อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก 

ผศ.ดร.รต.สุขเกษม ขุนทอง การประชุมวิชาการระดับชาติด้านมนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ (Proceeding) ครั้งที่ 4 วันที่ 26 
สิงหาคม 2559 ณ อาคาร 20 คณะมนุษย์ศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
(หน้า 134-149) 

8 การวิเคราะห์มาตการป้องกัน บรรเทาและแก้ไข
ผลกระทบจากปัญหาแรงงานต่างด้าวผิด
กฏหมายในอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

ดร.อดิเรก ฟั่นเขียว 
 

วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
การประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ “ราช
ภัฏวิจัย ครั้งที่ 4” 22-24  พฤศจิกายน 2559  (หน้า 
75-83) ฐาน TCI กลุ่ม 2 

9 การประยุกต์ใช้หลักการ 7 R ทางโลจิสติกส์เพ่ือ
การวางแผนการลงทุนส่วนบุคคล 

อาจารย์ธนวิทย์ ฟองสมุทร์ วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
การประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ “ราช
ภัฏวิจัย ครั้งที่ 4” 22-24 พฤศจิกายน 2559 (หน้า 
165-172) ฐาน TCI กลุ่ม 2 

10 แนวทางการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวใน
พ้ืนที่อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

อาจารย์คมสันต์ นาควังไทร วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 11 ฉบับพิเศษที่ 3 
(พฤศจิกายน 2559) การประชุมวิชาการระดับชาติ 
และนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4” 24-24 
พฤศจิกายน 2559 หน้า 117-130 ฐาน TCI กลุ่ม 2 

11 การพัฒนาบทเรียน E-Leaning รายวิชา 
“เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ” 

อาจารย์วันชัย เพ็งวัน วารสารวิชาการ สาขามนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ การ
ประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ “ราชภัฏ



ที ่ ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน แหล่งตีพิมพ์ 
วิจัย ครั้งที่ 4” 22-24 พฤศจิกายน 2559 (หน้า 
467-480) ฐาน TCI กลุ่ม 2 

12 การพัฒนาการแปรรูป พืชสมุนไพรตามภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น จากทรัพยากร ความ
หลากหลายทางชีวภาพ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชน กรณีศึกษา บ้านโพธิ์พัฒนา ต าบลคณฑี 
อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 

อาจารย์นงลักษณ์ จิ๋วจู 
อาจารย์ทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์ 

วารสารวิจัยราชภฏัพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ “ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 4” 22-24 
พฤศจิกายน 2559  (หน้า 83-92) ฐาน TCI กลุ่ม 2 

13 การจัดการโลจิสติกส์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศใน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 

อาจารย์พัชรมณฑ์ อ่อนเชด วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีที่ 
11 ฉบับพิเศษ พ.ศ.๒๕๕๙ การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ และนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4” 
22-24 พฤศจิกายน 2559 (หน้า 58-65)  
ฐาน TCI กลุ่ม 2 

14 การจัดการโลจีสติกส์และซัพพลายเซนของอุต
สาหกกรมปาล์มน้ ามันขั้นต้นในขตพ้ืนที่
ชายแดนจังหวัดตาก 

อาจารย์ภัคพล รื่นกลิ่น วารสารศรีวนาลัย การประชุมวิชาการระดับชาติ 
และนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4” 22-24 
พฤศจิกายน 2559 ฐาน TCI กลุ่ม 2 

15 การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ เพ่ือเพ่ิมมูลค่า
สินค้าของกลุ่มโอทอป (OTOP) และบริหาร
จัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนาดย่อย 

อาจารย์นงลักษณ์ จิ๋วจู 
อาจารย์ทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์ 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั้งที่ 3 (Proceedings) วันที่ 22 ธันวาคม 2559 
ณ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร (ฉบับที่ 1 หน้า 173-181) 

16 ศักยภาพและความคาดหวังของชุมชนที่มีต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 

ดร.อดิเรก ฟั่นเขียว 
 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั้งที่ 3 (Proceedings) วันที่ 22 ธันวาคม 2559 
ณ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร (ฉบับที่ 1 หน้า 273- 285) 

17 ทัศนคติและความต้องการต่อการศึกษาใน อาจารย์พรรษพร เครือวงษ์ รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 



ที ่ ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน แหล่งตีพิมพ์ 
สาขาวิชาการบัญชีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือเทียบเท่า ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
จังหวัดตาก 

ครั้งที่ 3 (Proceedings) วันที่ 22 ธันวาคม 2559 
ณ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร (ฉบับที่ 1 หน้า 286-290) 

18 การแก้ไขปัญหาทักษะด้านการจดจ าและการ
อธิบายความหมายของค าศัพท์ทางโลจีสติกส์
ของนักศึกษาด้วยกระบวนการเรียนรู้ค าศัพท์
ด้วยภาพ ในรายวิชาเทคโนโลยีการขนส่ง 

อาจารย์ธนวิทย์ ฟองสมุทร์ รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั้งที่ 3 (Proceedings) วันที่ 22 ธันวาคม 2559 
ณ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร  
(ฉบับที่ 1 หน้า 668-673) 

19 พฤติกรรมประชาธิปไตยของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 

อาจารย์คมสันต์ นาควังไทร รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั้งที่ 3 (Proceedings) วันที่ 22 ธันวาคม 2559 
ณ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร (ฉบับที่ 2 หน้า 178-187) 

20 แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานที่รับมือสาธารณภัยธรรมชาติ
พ้ืนที่ อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

อาจารย์น้ าฝน สาละโกสา รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั้งที่ 3 (Proceedings) วันที่ 22 ธันวาคม 2559 
ณ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร (ฉบับที่ 2) (หน้า 430-437) 

21 ศึกษาการจัดการโซ่อุปทานผลิตภัณฑ์ชุมชน 
ข้าวเกรียบหนองบัว ต าบลแม่ปะ อ าเภอแม่สอด 
จังหวัดตาก 

อาจารย์พัชรมณฑ์ อ่อนเขต รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั้งที่ 3 (Proceedings) วันที่ 22 ธันวาคม 2559 
ณ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร  
(ฉบับที่ 2 หน้า 438-445)  

22 การประเมินผลโครงการสหกิจศึกษาของคณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

ผศ.อนุ ธัชยะพงษ์, ผศ.อมรา 
ครองแก้ว 
ผศ.วรภรณ์ โพธิ์เงิน, อาจารย์

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั้งที่ 3 (Proceedings) วันที่ 22 ธันวาคม 2559 
ณ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ



ที ่ ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน แหล่งตีพิมพ์ 
พิมพ์ผกา วงษ์กองแก้ว, 
อาจารย์ลักขณา ด่อนคร้าม, 
อาจารย์นงลักษณ์ จิ๋วจู 
อาจารย์ทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์ 

ก าแพงเพชร  
(ฉบับที่ 3 หน้า 57-65) 

23 การศึกษาห่วงโซ่อุปทานของขยะมูลฝอย 
เทศบาลนครแม่สอด 

อาจารย์สุธิดา ทับทิมศรี รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั้งที่ 3 (Proceedings) วันที่ 22 ธันวาคม 2559 
ณ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร (ฉบับที่ 3) (หน้า 118-132) 

24 แนวทางการพัฒนาระบบการจัดเก็บเวช
ระเบียนผู้ป่วยต่อเนื่องของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพ ต าบลอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่ 

นายกฤติเดช จินดาภัทร์ 
นายเอกรัฐ ปัญญาเทพ 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั้งที่ 3 (Proceedings) วันที่ 22 ธันวาคม 2559 
ณ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร (ฉบับที่ 3) (หน้า 190-199) 

25 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการปลูก
หัวบุกในจังหวัดตาก 

อาจารย์ธีรศิลป์ กันธา การประชุมน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและ
นานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 1 
“ท้องถิ่นวิวัฒน์” ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงท้องถิ่น ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์รีสอร์ท
แอนด์สปา จังหวัดนครสวรรค์ 

 
 
 
 
 
 
 



ผลการด าเนินงาน สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ที ่ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้วิจัย หลักฐาน คะแนน 
1 ระบบการควบคุมการเปิด-ปิดไฟ ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ อาจารย์สามารถ ยืนยงพาณิช เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ 

(Proceedings)“นเรศวรวิจัย”ครั้งที่ 12 
นเรศวรวิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนา
ประเทศ” (หน้า 197-203) 

0.20 

2 การใช้เทคโนโลยีสามมิติในการออกแบบเชิง
อุตสาหกรรมเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะการเรียนรู้ในรูปแบบ
เสมือนจริง 

อาจารย์พิริยะ กาญจนคงคา 
อาจารย์อภินันท์ ธรรมธีระศิษฎ์ 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 3 (Proceedings) จัดขึ้นใน
วันที่ 22 ธันวาคม 2559 ณ อาคารทีปังกรรัศมี
โชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ฉบับที่ 
2 (หน้า 454-467) 

0.20 

3 แนวทางการพัฒนาระบบการจัดเก็บเวชระเบียนผู้ป่วย
ต่อเนื่องของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต าบลอ่างขาง 
จังหวัดเชียงใหม่ 

นายกฤติเดช จินดาภัทร์ 
นายเอกรัฐ ปัญญาเทพ 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 3 (Proceedings) จัดขึ้นใน
วันที่ 22 ธันวาคม 2559 ณ อาคารทีปังกรรัศมี
โชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร (ฉบับที่ 
3) (หน้า 190-199) 

0.20 



 


