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สรุปรายช่ือบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ 
ที ่ ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน หลักฐาน คะแนน 
1 
 

การพัฒนากิจกรรมเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในหมูบานโพธิ์
พัฒนา ตําบลคณฑีอําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร 

ชญานนันท   ศิริกิจเสถียร 
วีรวรรณ      แจงโม 
นงลักษณ    จิ๋วจู 
ประพัสสร   บัวเผื่อน 
ชูเกียรติ      เนื้อไม 

วารสารสักทอง : วารสารมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร์ ปที่ 24 ฉบับพิเศษ มกราคม - 
เมษายน 2561  
(หน้า74-84) 

0.80 

2 การสรา้งบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องภาษาปกา
เกอ่ญอในรูปแบบอินโฟกราฟิกสําหรับนักเรียน
ประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 
 

ชุลีพร ประวัติวงศว์ารี 
ดวงเดือน สมภพ 
วันชัย เพ็งวัน 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ครั้งที่ 7วิทยาการจัดการวิชาการ 2018: การวิจัย
และนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 
4.0 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 (หน้า 14-22) 

0.20 

3 แนวทางการป้องกันพฤติกรรมการเสพย์สารเสพติดบน
ฐานจารีตม้ง แบบมีส่วนร่วมของนักเรียนโรงเรียนบ้าน
เจดีย์โคะ๊ อําเภอแมส่อด  จังหวัดตาก 

สุขเกษม  ขุนทอง รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ครั้งที่ 7 วิทยาการจัดการวิชาการ 2018: การวิจัย
และนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 
4.0 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 (หน้า 241-258) 

0.20 

4 การบัญชีต้นทุนรวมและการบัญชีต้นทุนผันแปร : 
แนวคิดและความแตกต่าง 
 

พรรษพร    เครือวงษ์ รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ครั้งที่ 7 วิทยาการจัดการวิชาการ 2018: การวิจัย
และนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 
4.0 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 (หน้า 327-334) 

0.20 
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ที ่ ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน หลักฐาน คะแนน 
5 การพัฒนาความรู้ความเขา้ใจภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ตามการปรับโครงสร้างภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาปี 
2560 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร แม่สอด 
 

พิทยา แสนอุด 
สลัก จิตรตามิ 
สุณิศา ปะระปิน 
สุฤทัย เชื้อสายมากอภิรดี ทิ
ปัญญา ขนิษฐา ชมชาติ 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ครั้งที่ 7 วิทยาการจัดการวิชาการ 2018: การวิจัย
และนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 
4.0 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 (หน้า 335-343) 

0.20 

6 การประเมินการใช้ Voice - Thread มาใช้ในการ
พัฒนาการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษของนักศึกษาเพ่ือ
รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก 

วิชานนท์ ผ่องจิตต์ 
สุกัญญา ธรรมธีระศิษฏ์ 
ถิรวิท ไพรมหานิยม 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ครั้งที่ 7 วิทยาการจัดการวิชาการ 2018: การวิจัย
และนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 
4.0 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 (หน้า 519-525) 

0.20 

7 การพัฒนาความรู้ความสามารถในการประยุกต์ใช้
โปรแกรมสําเร็จรูปทางด้านบัญชี (Auto Fight) ของ
นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชรแม่สอด 

ทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์ 
นงลักษณ์ จิ๋วจู 
พรรษพร เครือวงษ์ 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ครั้งที่ 7 วิทยาการจัดการวิชาการ 2018: การวิจัย
และนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 
4.0 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 (หน้า 414-422) 

0.20 

8 แนวทางในการทําบัญชีชุดเดียวของผู้ประกอบการธุรกิจ 
SMEs ในเขตพ้ืนที่อําเภอแมส่อด จังหวัดตาก 
 

นันทนา ศิริมา 
ศุภานันท จารย์คํา 
กาญจนา กุนะ  
พัทนันท ์ปูล่มดี       
ปพิชญา มาสิม 
นงลักษณ์ จิ๋วจู 
ทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์ 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ครั้งที่ 7 วิทยาการจัดการวิชาการ 2018: การวิจัย
และนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 
4.0 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 (หน้า 423-433) 

0.20 
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ที ่ ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน หลักฐาน คะแนน 
พรรษพร เครือวงษ์ 

9 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการพยากรณ์ด้วยเทคนิค
โครงข่ายประสาทเทียมแบบแพร่กลับและเทคนิคนาอีฟ
เบย์ 

ทิพย์หทัย  ทองธรรมชาติ รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ครั้งที่ 7 วิทยาการจัดการวิชาการ 2018: การวิจัย
และนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 
4.0 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 (หน้า 704-713) 

0.20 

10 ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ร้านรุ่งระวีจิวเวลรี่อําเภอ
แม่สอดจังหวัดตาก 
 

ทูเซสราญ ตระกูลไพร 
อรัญญา   คัมภีร์ศาสนรัตน์ 
ทิพย์หทัย ทองธรรมชาติ 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ครั้งที่ 7 วิทยาการจัดการวิชาการ 2018: การวิจัย
และนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 
4.0 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 (หน้า 724-732) 

0.20 

11 การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชา
คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที ่2 โรงเรียนชุมชนบ้าน
แม่จะเราบา้นทุง่อําเภอแม่ระมาดจังหวัดตาก 
 

นันฑิกา อินจุ้มสาย  
อโรชา เชาว์การกิจ 
ศุภมาส ผกากาศ 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ครั้งที่ 7 วิทยาการจัดการวิชาการ 2018: การวิจัย
และนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 
4.0 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 (หน้า 740-745) 

0.20 

12 การศึกษาพฤติกรรมและผลกระทบต่อการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ของเยาวชนในอําเภอแม่สอดจังหวัดตาก 
 

ศุภมาส ผกากาศ รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ครั้งที่ 7 วิทยาการจัดการวิชาการ 2018: การวิจัย
และนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 
4.0 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 (หน้า 537-544) 

0.20 

13 รูปแบบความต้องการใช้ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชรแม่สอด 

เอกรัฐ ปัญญาเทพ รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ครั้งที่ 7 วิทยาการจัดการวิชาการ 2018: การวิจัย
และนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 

0.20 
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ที ่ ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน หลักฐาน คะแนน 
4.0 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 (หน้า 459-469) 

14 การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนอ่านออกเสียง
ภาษาพม่าของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร แม่สอด 

ชัยรัตน์ ขันแก้ว รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ครั้งที่ 7 วิทยาการจัดการวิชาการ 2018: การวิจัย
และนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 
4.0 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 (หน้า 443-452) 

0.20 

15 การพยากรณผ์ู้โดยสารสนามบินแม่สอดจังหวัดตาก อังคณา  ตาเสนา 
ธีรศิลป์  กันธา 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceeding)การ
ประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครือ
ข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
ครั้งที่ 18 และลําปางวิจัยครั้งที่ 4 (หน้า 97-115)  

0.20 

16 พฤติกรรมการปรับตัวของมนุษย์บนฐานประวัติศาสตร์ 
วิถีจารีตม้งชุมชนบ้านเจดีย์โค๊ะอําเภอแม่สอด จังหวัด
ตาก 
 

สุขเกษม ขุนทอง 
วชิระ พิมพ์ทอง 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceeding)การ
ประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภาคเหนือครั้งที่ 18 และลําปางวิจัยครั้งที่ 4 (หน้า 
692-708) 

0.20 

17 ปัจจัยการไม่จัดทําบัญชีครัวเรือนของประชาชนในเขต 
พ้ืนที่หมู่บ้านไหล่ท่าหมู่ที่ 3 ตําบลแม่ระมาดอําเภอแม่
ระมาด จังหวัดตาก 

นงลักษณ์ จิ๋วจู 
ทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์ 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือครั้งที่ 18 และ
ลําปางวิจัยครั้งที่ 4 (หน้า 1026-1241) 

0.20 

18 การประเมินโปรแกรมสําเร็จรูปทางบัญชีต่อ
ประสิทธิภาพในการทํางานของผู้จัดทําบัญชีกรณีศึกษา:

ฐิติกาญจน์ พลับพลาสี 
ทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์ 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา

0.20 
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ที ่ ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน หลักฐาน คะแนน 
สํานักงานบัญชี อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือครั้งที่ 18 และ

ลําปางวิจัยครั้งที่ 4 (หน้า 1149-1159) 
19 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงงาน

น้ําตาลในจังหวัดกําแพงเพชร 
นงลักษณ์ จิ๋วจู 
 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5” ระหว่าง
วันที่ 2 – 5 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบุรี (หน้า 617-622) 

0.20 

20 การวางแผนการเงินเพ่ือชีวิตหลังเกษียณอายุราชการ
ของพนักงานมหาวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร แม่สอด 
 

เกศแก้ว ไฉไลสโมสร 
ดารณี ดลใจคณาทรัพย์ 
พรรษพร เครือวงษ์ 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5” ระหว่าง
วันที่ 2 – 5 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบุรี (หน้า 598-602) 

0.20 

21 แนวทางในการแก้ไขปัญหากระบวนการจัดการโลจิ
สติกส์และโซ่อุปทาน กรณีศึกษา ร้านต่อผลไม้ อําเภอ
แม่สอด จังหวัดตาก 

พีรภัทร สันติสุข 
กาญจน พันธ์บุญ  
วิรุฬห์ ปินรุม 
น้ําฝน สะละโกสา 
พัชรมณฑ์ อ่อนเชด 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5” ระหว่าง
วันที่ 2 – 5 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบุรี (หน้า 603-608) 

0.20 

22 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการวิเคราะห์
และออกแบบระบบ โดยใช้สื่อการเรียนการสอน
อิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ระบบสารสนเทศและองค์กร ของ
นักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร แม่สอด 

ศุภมาส ผกากาศ รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5” ระหว่าง
วันที่ 2 – 5 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบุรี (หน้า 372-376) 

0.20 
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ที ่ ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน หลักฐาน คะแนน 
23 การวิเคราะห์ SWOT ของอุตสาหกรรมปาล์มน้ํามัน

ขั้นต้นในจังหวัดตาก  
ภัคพล รื่นกลิ่น 
 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5” ระหว่าง
วันที่ 2 – 5 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบุรี (หน้า 258-262) 

0.20 

24 แนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน : 
กรณีศึกษาองค์การบริหารตําบลท่าขุนราม อําเภอเมือง
กําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร 

ชญานันท์ ศิริกิจเสถียร 
นงลักษณ์ จิ๋วจู 
ทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์ 
ประพัสสร บัวเผื่อน 
กันยา มั่นคง 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5” ระหว่าง
วันที่ 2 – 5 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบุรี (หน้า623-628) 
 

0.20 

25 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนปลูก 
สตรอเบอรี่ของเกษตรกร ในเขตพ้ืนที่ ตําบลโมโกร 
อําเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 

น่อแปละเก ่ - 
รัตนมน สุทธิกุลมาศ 
อังคณา ตาเสนา 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ 5“งานวิจัย
และงานสร้างสรรค์สู่การพัฒนาประเทศไทย 4.0” 
วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 (หน้า 1-9) 

0.20 

26 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ธีรศิลป์ กันธา 
มัลลิกา ทองเอม 
อังคณา ตาเสนา 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ 5“งานวิจัย
และงานสร้างสรรค์สู่การพัฒนาประเทศไทย 4.0” 
วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 (หน้า 10-16) 

0.20 

27 โลจิสติกส์ขาเข้า โลจิสติกส์ขาออก อะไรเข้า? อะไร
ออก? นักโลจิสติกส์มืออาชีพต้องเข้าใจ 

ธนวิทย์ ฟองสมุทร์ รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ 5“งานวิจัย
และงานสร้างสรรค์สู่การพัฒนาประเทศไทย 4.0” 

0.20 
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ที ่ ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน หลักฐาน คะแนน 
วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 (หน้า 35-42) 

28 การพัฒนาชุมชนบนฐานวิถีวัฒนธรรมกะเหรี่ยงบ้าน
พะเด๊ะ อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

สุขเกษม ขุนทอง 
ถิรวิท ไพรมหานิยม 
รัษฏากร วินิจกุล 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ 5“งานวิจัย
และงานสร้างสรรค์สู่การพัฒนาประเทศไทย 4.0” 
วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 (หน้า 93-107) 

0.20 

29 รูปแบบการจัดทําบัญชีสิ่งแวดล้อมของห้างหุ้นส่วน
จํากัด เมืองฉอดการโยธา 

ณัฐวรา วชิรกุลเกียรติ 
ขนิษฐา  คีรีคํารณ 
นงลักษณ์ จิ๋วจู 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ 5“งานวิจัย
และงานสร้างสรรค์สู่การพัฒนาประเทศไทย 4.0” 
วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 (หน้า962-967) 

0.20 

30 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเลือกศึกษาต่อใน
สาขาวิชาการบัญชี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แม่สอด 

ณัชชา กาญจนพันธ์บุญ 
มยุรา สุขศรีพนา 
นงลักษณ์ จิ๋วจู 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ 5“งานวิจัย
และงานสร้างสรรค์สู่การพัฒนาประเทศไทย 4.0” 
วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 (หน้า 968-973) 

0.20 

31 เปรียบเทียบรูปแบบการจัดทําบัญชีของสหกรณ์
การเกษตร กรณีศึกษา สหกรณ์การเกษตรแม่สอด 
จํากัด และสหกรณ์นิคมแม่สอด จํากัด 

วราภรณ์ ตาโท้ 
อารียา สุนทรปาน 
ทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์ 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ 5“งานวิจัย
และงานสร้างสรรค์สู่การพัฒนาประเทศไทย 4.0” 
วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 (หน้า 994-998) 

0.20 

32 อัตลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ ผ่าน “ตํานาน” ในวิถี
วัฒนธรรมชุมชนม้ง 

ปุณณดา ทรงอิทธิสุข 
สุธิดา ทับทิมศรี 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ 5“งานวิจัย
และงานสร้างสรรค์สู่การพัฒนาประเทศไทย 4.0” 

0.20 
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ที ่ ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน หลักฐาน คะแนน 
วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 (หน้า 1107-1119) 

33 การศึกษาต้นทุนการเพาะปลูกมันสําปะหลัง กรณีศึกษา 
ตําบลแม่จะเรา อําเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 

รุ่งโรจน์ สว่างไพบูลย์ 
ฤทธิไกร อุปกุล 
พัชรมณฑ์ อ่อนเชด 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั้งที่ 5 สถาบันวิจัยพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 (หน้า 
984-993) 

0.20 

34 การจัดการสินค้าคงคลังประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
กรณีศึกษาร้าน M-STORE อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

ธันย์ชนก บุญเลิศ 
ศักดิธัช อินเตชะ 
อัสนี จันป้อตา 
น้ําฝน สะละโกสา 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั้งที่ 5 สถาบันวิจัยพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 (หน้า 
974-983) 

0.20 

35 การนําเสนอแบบโปสเตอร์ สาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนบัญชี
ของนักศึกษาวิชาการบัญชีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร แม่สอด 

ศศิธร เอ่ียมใส 
ไพลิน พันธมิตร 
ทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์ 
 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั้งที่ 5 สถาบันวิจัยพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 (หน้า 
711-717) 

0.20 

36 พฤติกรรมการใช้ห้องสมุดของบุคลากร นักศึกษา และ
แนวทางการพัฒนาห้องสมุดของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร แม่สอด 

มัลลิกา ทองเอม รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ครั้งที่ 4 “ศาสตร์พระราชากับการสร้างสังคมอุดม
ปัญญาในยุคไทยแลนด์ 4.0” วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 
2561 ณ วิทยาลัยสงฆล์ําพูน มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (หน้า 25-32) 

0.20 

 
ผลการด าเนินงาน สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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ที ่ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้วิจัย หลักฐาน คะแนน 
1 แนวทางการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลผ่านเว็บไซต์

ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อตรวจประเมิน SARระดับ
หลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชรแม่สอด 

กฤติเดช จินดาภัทร 
สามารถ ยืนยงพานิช 
ศศิกัญชณา บุญนาค 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ครั้งที่ 7 วิทยาการจัดการวิชาการ 2018: การวิจัย
และนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 
4.0 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 (หน้า 613-629) 

0.20 

2 แนวทางพัฒนาการเข้าถึงบริการสุขภาพสาธารณสุขมูล
ฐานของกลุ่มประชากรข้ามชาติสัญชาติเมียนมา ใน
พ้ืนที่อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมูลนิธิศุภนิมิตแห่ง
ประเทศไทย 

ณัฐภาณี บัวดี 
อดิเรก ฟ่ันเขียว 

วารสารสักทอง : วารสารมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร์ ปที่ 24 ฉบับพิเศษ มกราคม - 
เมษายน 2561 
(หน้า 86-102) 

0.80 

3 การเปรียบเทียบอุณหภูมิของการระบายความร้อน 
CPU คอมพิวเตอร์แบบเดิมกับอุณหภูมิของการระบาย
ความร้อน CPU คอมพิวเตอร์โดยใช้งานหม้อน้ํา
รถจักรยานยนต์ 

สามารถ ยืนยงพานิช 
นิภัทร์ สุจินดา 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่4 การพัฒนา
เทคโนโลยีและวัตกรรมในยุค 4.0 เพ่ือท้องถิ่น
เข้มแข็งอย่างยั่งยืน วันที่ 12-13 กรกฏาคม 2561 
(หน้า 308-311) 

0.20 

4 การจัดการเรียนการสอนวิชาการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล โดยใช้เว็บไซต์ สําหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรแม่สอด 

กฤติเดช จินดาภัทรสามารถ ยืน
ยงพานิช 
ศศิกัญชณา บุญนาค 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 Thailand 4.0 
นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
วันที่ 23 มีนาคม 2561 (หน้า 501-506) 

0.20 

5 การสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการ
สอนรายวิชาระบบเครือข่ายในงานเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์สําหรับนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยี

นิพิฐพนธ์ ฤาชา 
อนัน หยวกวัด 
อานนท์ วงษ์มณี 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ครั้งที่ 7 วิทยาการจัดการวิชาการ 2018: การวิจัย
และนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 

0.20 
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ที ่ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้วิจัย หลักฐาน คะแนน 
คอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรแม่สอด 

วรวุฒิ บุตรด ี 4.0 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 (หน้า 470-478) 
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1. คํานวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจํา และนักวิจัยตาม
สูตร 

 
 
 
 
 

สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ = 0.20 (35 เรื่อง) + 0.80 (1 เรื่อง)  

      = 
33

8.7 x 100 = 23.64 % 

 
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  = 0.20 (4 เรื่อง) + 0.80 (1 เรื่อง) 

      = 
6

6.1 x 100 = 26.67% 

2. แปลงจํานวนเงินที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

                                                                                                                                    
X 5  

 
 

สาขาวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ (กลุ่ม ข คะแนนเต็ม 5 ร้อยละ 20 ขึ้นไป)  

= 
20

64.23 x 5 = 5.910 คะแนน 

  = 5.00 คะแนน  
 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (กลุ่ม ข คะแนนเต็ม 5 ร้อยละ 30 ขึ้นไป)  

=
30

67.26 x 5 = 4.445 คะแนน 

  = 4.45 คะแนน 
 คะแนนรวมเฉลี่ยทั้งสองสาขาวิชาได้คะแนนดังนี้      

= 
2

45.400.5   

  = 4.73 คะแนน 
 

 
 
 

ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนกัวิจัย 

จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจยัทั้งหมด 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัยท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 
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การประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย
(,) 

เป้าหมาย 
ปีถัดไป 

5 กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
36 เรื่อง 

5.00 คะแนน  5 

4 กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 5 เรื่อง 

4.45 คะแนน  5 

4.5 คะแนน รวม 41 ผลงาน (5.00 +4.45)/2  
= 4.73 คะแนน 

 5 คะแนน 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย(,) 

ร้อยละ 4.50 คะแนน 4.73 .... คะแนน  

หมายเหตุ / ข้อเสนอแนะ : - 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี : 
ดร.อดิเรก ฟั่นเขียว 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /รายงานผลการด าเนินงาน: 
อาจารย์ทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์ 

โทรศัพท์ :089-755-5466 โทรศัพท์ :  097-9232623 

E-mail : adirek_fun@hotmail.com E-mail :  tophun@hotmail.com 

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 - มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แม่สอดอยู่ในเขตพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งชุมชนต้องการพัฒนา
ศักยภาพในด้านต่าง ๆ ทําให้มหาวิทยาลัยสามารถพัฒนาโจทย์วิจัยในพื้นที่ได้หลากหลาย 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

-ส่งเสริม และสนับสนุนให้อาจารย์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทําผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่
เพ่ิมข้ึน 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ามี) 

- 

mailto:adirek_fun@hotmail.com

