
รายช่ือผลงานนำเสนอแบบปากเปล่า (Oral Presentation) 

 

เรื่อง
ที ่

ชื่อเรื่อง ชื่อเจ้าของผลงาน หน่วยงาน หมายเหตุ 

1 โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียน 
เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยใช้
กระบวนการ “จิตศึกษา” 

นางสาววิรัลพัชร สุรเดช  
นางขวัญชนก แสงท่านั่ง  
นางสาวธิดารัตน์ พรหมมา  
นางสาวปราณี เลิศแก้ว  
นายไตรรงค์ เปลี่ยนแสง 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
กำแพงเพชรเขต 1 และเขต 2 

แบบตอบรับ 

2 การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมบริหาร
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ของโรงเรียน
ชุมชนบ้านเขาแก้ว สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 

นายสมเกียรติ ภูสมศรี โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 

แบบตอบรับ 

3 รูปแบบการบริหารและจัดการชุมชนแห่งการ
เรียนรู้สู่ห้องเรียนคุณภาพในศตวรรษที่ 21 
โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 

นายสุริยา ปราณี โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กำแพงเพชร  เขต 2 

แบบตอบรับ 

4 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active 
Learning โดยใช้แอปพลิเคชัน Glide เรื่อง การ
ขยายพันธุ์พืชแบบตอนกิ่ง ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย 
จังหวัดเชียงใหม่ 
 
 
 

นางสาวพัชรี ปวนแสนคำ 
นายศุภกร ไชยสุภา  
อาจารย์สุภัทรา คำหม่อง 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

แบบตอบรับ 

https://kpruinnovation.kpru.ac.th/inno2022/download/1คุณวิรัลพัชร-สุรเดช.pdf
https://kpruinnovation.kpru.ac.th/inno2022/download/2คุณสมเกียรติ-ภูสมศรี.pdf
https://kpruinnovation.kpru.ac.th/inno2022/download/3คุณสุริยา-ปราณี.pdf
https://kpruinnovation.kpru.ac.th/inno2022/download/4คุณพัชรี-ปวนแสนคำ-และคณะ.pdf


เรื่อง
ที ่

ชื่อเรื่อง ชื่อเจ้าของผลงาน หน่วยงาน หมายเหตุ 

5 รูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู้การแก้
โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ด้วยกระบวนการ 
Co – 5step ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้สื่อ
การสอน Mind Book เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะ
การคิดขั้นสูง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ 

นางสาวดารัตน์ พงษ์พันธ์ โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กำแพงเพชร  เขต 2 

แบบตอบรับ 

6 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้
รูปแบบ AEIOU MODEL ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 

นายสมศักดิ์ นาคนาม  
นาวงสาวทิพรดา เนียมหวาน  
นางสาวอัจฉรา กฐินเทศ  
นางสาวนพรัตน์ บุญมาติด  
นางสาวรุ่งนภา พันทอง 

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กำแพงเพชร 

แบบตอบรับ 

7 ระบบขอเอกสารทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

นายคมกริช กลิ่นอาจ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

แบบตอบรับ 

8 พัฒนาระบบสอบออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กำแพงเพชร (KPRU EXAM) 

นายอนุชา พวงผกา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

แบบตอบรับ 

9 แนวปฏิบัติการพัฒนาเว็บไซต์เพ่ือการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยด้วย Webometrics 

นางสาวอรปรียา คำแพ่ง 
นายวันเฉลิม พูนใจสม  
นางกนกวรรณ นาคเหล็ก 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

แบบตอบรับ 

10 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับการ
ใหบ้ริการหน่วยงานอาคารสถานที่ 

นางสาวกชพรรณ พงษ์พยัคเลิศ 
นายธนฤต ภูโอบ 
นางสาวอุทุมพร สอนบุญเกิด 

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

แบบตอบรับ 

11 การสร้างสรรค์ลายผ้าอัตลักษณ์ จังหวัด
กําแพงเพชรโดยใช้รูปแบบ CIPP Model 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร  
อาจารย์อําไพ แสงจันทร์ไทย  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัญญา อุดมประมวล 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี 

แบบตอบรับ 

https://kpruinnovation.kpru.ac.th/inno2022/download/5คุณดารัตน์-พงษ์พันธ์.pdf
https://kpruinnovation.kpru.ac.th/inno2022/download/6คุณสมศักดิ์-นาคนาม-และคณะ.pdf
https://kpruinnovation.kpru.ac.th/inno2022/download/7นายคมกริช-กลิ่นอาจ.pdf
https://kpruinnovation.kpru.ac.th/inno2022/download/8คุณอนุชา-พวงผกา.pdf
https://kpruinnovation.kpru.ac.th/inno2022/download/9คุณอรปรียา-คำแพ่ง-และคณะ.pdf
https://kpruinnovation.kpru.ac.th/inno2022/download/10คุณกชพรรณ-พงษ์พยัคเลิศ-และคณะ.pdf
https://kpruinnovation.kpru.ac.th/inno2022/download/11ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐธิกานต์-ปิ่นจุไร.pdf


เรื่อง
ที ่

ชื่อเรื่อง ชื่อเจ้าของผลงาน หน่วยงาน หมายเหตุ 

12 การจัดการเรียนรู้โดยใช้ Infographics เป็นฐาน
การเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 สำหรับนักศึกษาโปรแกรมวิชา
สังคมศึกษา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูวิทย์  กมุทธภิไชย        คณะครุศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร   

แบบตอบรับ 

13 Pink ball ปราบลูกน้ำยุงลาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสุนธรา รตโนภาส คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

แบบตอบรับ 

14 การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนศาสตร์
การตลาดโดยวิธีการสอนแบบโครงงานกับการ
บริการวิชาการ การวิจัยและการทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม สำหรับนักศึกษาสาขาวิชา
การตลาด หลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกำแพงเพชร 

รองศาสตราจารย์ ดร.เพชรา บุดสีทา คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

แบบตอบรับ 

15 การพัฒนาลวดลายเอกลักษณ์จาก
ประติมากรรมตกแต่งโบราณสถานมรดกโลก
เมืองกำแพงเพชรสำหรับการเพ่ิมมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พธูรำไพ ประภัสสร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภโชคชัย นันทศรี 
อาจารย์ธนธรณ์ แจ้งโม้ 
อาจารย์วนัสนันท์ นุชนารถ 
อาจารย์พิมพ์นารา บรรจง 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

แบบตอบรับ 

16 การสร้างฐานข้อมูล นวัตกรรม และการใช้
ประโยชน์จากการละเล่นพ้ืนบ้านสำหรับ
ผู้สูงอายุในจังหวัดกำแพงเพชร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภโชคชัย นันทศรี สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

แบบตอบรับ 

 

 

 

 

https://kpruinnovation.kpru.ac.th/inno2022/download/13ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสุนธรา-รตโนภาส.pdf
https://kpruinnovation.kpru.ac.th/inno2022/download/14รองศาสตราจารย์-ดร.เพชรา-บุดสีทา.pdf
https://kpruinnovation.kpru.ac.th/inno2022/download/15ผศ.ดร.พธูรำไพ-ประภัสสร-และคณะ.pdf
https://kpruinnovation.kpru.ac.th/inno2022/download/16ผู้ช่วยศาสตราจารย์-ดร.ศุภโชคชัย-นันทศรี-และคณะ.pdf


รายช่ือผลงานนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) 

 

เรื่อง
ที ่

ชื่อเรื่อง ชื่อเจ้าของผลงาน หน่วยงาน หมายเหตุ 

1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
การบริหารงานพัสดุ ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
ดอยเต่า อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ 

นายสิทธิโชค ยาวิชัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ แบบตอบรับ 

2 ความพึงพอใจของลูกค้าท่ีใช้บริการสถานี
บริการน้ำมันของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางจาก
ดอยเต่า อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ 

นางวิรุณ จังคศิริ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ แบบตอบรับ 

3 แนวทางการจัดสวัสดิการทางสังคมให้กับ
ผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลบ้านนา อำเภอศรี
นครินทร์ จังหวัดพัทลุง 

นางสาวศุกร์อักษร ผอมดำ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ แบบตอบรับ 

4 ความพึงพอใจต่อการให้บริการของกลุ่มผู้ใช้ก๊าซ
ชีวภาพบ้านป่าขาม ตำบลบ้านตาล อำเภอฮอด 
จังหวัดเชียงใหม่ 

นางสาวพรพิมล ถนอมธรรม มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ แบบตอบรับ 

5 คุณภาพการให้บริการของกลุ่มบริหารจัดการ
ระบบก๊าซชีวภาพบ้านแม่ยุย ตำบลบ้านตาล 
อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 

นางสาวผุดผ่อง เรือนอุ๊ด มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ แบบตอบรับ 

6 การมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการบริหารงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทอง อำเภอเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 

นายพีรยุทธ พรกลาง มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ แบบตอบรับ 

7 การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนา
ท้องถิ่นในเขต ตำบลวังโตนด อำเภอนายายอาม 
จังหวัดจันทบุรี 
 

นายศุภกร อิ่มรัตน์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ แบบตอบรับ 

https://kpruinnovation.kpru.ac.th/inno2022/download/_1คุณสิทธิโชค-ยาวิชัย.pdf
https://kpruinnovation.kpru.ac.th/inno2022/download/_2คุณวิรุณ-จังคศิริ.pdf
https://kpruinnovation.kpru.ac.th/inno2022/download/_3คุณศุกร์อักษร-ผอมดำ.pdf
https://kpruinnovation.kpru.ac.th/inno2022/download/_4คุณพรพิมล-ถนอมธรรม.pdf
https://kpruinnovation.kpru.ac.th/inno2022/download/_5คุณผุดผ่อง-เรือนอุ๊ด.pdf
https://kpruinnovation.kpru.ac.th/inno2022/download/_6คุณพีรยุทธ-พรกลาง.pdf
https://kpruinnovation.kpru.ac.th/inno2022/download/_7คุณศุภกรณ์-อิ่มรัตน์.pdf


เรื่อง
ที ่

ชื่อเรื่อง ชื่อเจ้าของผลงาน หน่วยงาน หมายเหตุ 

8 แนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
สำหรับนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง 

ธารทิพย์ ขัวนา 
วิเชียร วงค์วัน 
กุลญาดา แก้วอ่อน 
ดาริกา บิลโส๊ะ  
ขวัญชัย ขัวนา 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  
วิทยาเขตลำปาง 

แบบตอบรับ 

9 ความต้องการของนักศึกษาด้านการพัฒนา
คุณภาพนักศึกษา และปัจจัยเกื้อหนุนทาง
กายภาพของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏกำแพงเพชร 

อานนท์ ปลื้มเนตร 
มาริตา จิตชู  
ศาสตราวุธ กิมิพันธ์ 
พรหมธร พูลสุข  
วิราพัตร กาวิละพันธ์ 
กัลยารัตน์ มาลาศรี 
ระพีพร พุ่มอ่ิม  
ณิชารีย์ วุฒิชุมภ ู
ภัทวรรณ์ ไชยภักดิ์  
วาสนา จันทร์ผ่อง 

คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

แบบตอบรับ 

10 ระบบรักษาความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ
เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าโดยใช้เทคโนโลยี
อินเตอร์ของสรรพสิ่ง คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

ว่าที่ร้อยตรีรุ่งโรจน์ สงวนวัฒนา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

แบบตอบรับ 

11 แนวปฏิบัติสำหรับการเบิกจ่ายงบประมาณ
กิจกรรมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ในรูปแบบการประเมินคุณภาพการศึกษาผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกำแพงเพชร 
 

นางสาวชรินรัตน์ บุญมาก งานมาตรฐานและประกันคุณภาพ
การศึกษา 
สำนักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

แบบตอบรับ 

https://kpruinnovation.kpru.ac.th/inno2022/download/_8ธารทิพย์-ขัวนา.pdf
https://kpruinnovation.kpru.ac.th/inno2022/download/_9คุณอานนท์-ปลื้มเนตร-และคณะ.pdf
https://kpruinnovation.kpru.ac.th/inno2022/download/_10ว่าที่ร้อยตรีรุ่งโรจน์-สงวนวัฒนา.pdf
https://kpruinnovation.kpru.ac.th/inno2022/download/_11นางสาวชรินรัตน์-บุญมาก.pdf


เรื่อง
ที ่

ชื่อเรื่อง ชื่อเจ้าของผลงาน หน่วยงาน หมายเหตุ 

12 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการติดตามการ
พัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานสากล (Electronics 
of International Standard Criteria 
Development Monitoring : E-IC) 

นางสาวสุนันท์ แหวนประดับ 
นายอนุชา พวงผกา 

งานมาตรฐานและประกันคุณภาพ
การศึกษา 
สำนักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

แบบตอบรับ 

13 ระบบรายงานความก้าวหน้ําโครงการบริการ
วิชาการ 

นางรุ่งทิพย์ แสงสว่าง 
นางวาสนา มณีโชติ 
นายขวัญ พิกุลทอง 
นางสาวเกตุแก้ว สร้อยอ่วม 

สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

แบบตอบรับ 

14 การจัดการความรู้ เรื่อง “ทักษะการจัดสถานที่
แบบมืออาชีพ สําหรับการประชุม สัมมนา และ
พิธีการต่างๆ” 
สําหรับบุคลากรกองกลาง สํานักงานอธิการบดี 

นางสาวเกศกนก ไทยแท้ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

แบบตอบรับ 

15 กล้วยไข่อัดเม็ด นายธาดา พรมทับ 
นายอนุชิต อ่อนเกษ 
นางสาวนงนุช ดวงอ่อน 
นางสาวกัญญารัตน์ ศรีนรงณ์ 
นายกฤษณะ จันทร 
นายประทีบ เพ็ญแจ้ง 
นางสาวณิชากร ช่างย้อม 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

แบบตอบรับ 

16 ระบบบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

นางสาวอรัญญารัตน์ ศรีสุพัฒนะกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

แบบตอบรับ 

17 รูปแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านคลอง
แตงโม บนฐานมรดกวัฒนธรรมไทยทรงดำตาม
แนวพระราชดำริระบบเศรษฐกิจพอเพียง สู่การ
ท่องเที่ยวสีเขียวและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนวีรรณ บุญอนนท์ 
 

คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

แบบตอบรับ 

https://kpruinnovation.kpru.ac.th/inno2022/download/_12นางสาวสุนันท์-แหวนประดับ.pdf
https://kpruinnovation.kpru.ac.th/inno2022/download/_13คุณรุ่งทิพย์-แสงสว่าง-และคณะ.pdf
https://kpruinnovation.kpru.ac.th/inno2022/download/_14นางสาวเกศกนก-ไทยแท้.pdf
https://kpruinnovation.kpru.ac.th/inno2022/download/_15นายธาดา-พรมทับ-และคณะ.pdf
https://kpruinnovation.kpru.ac.th/inno2022/download/_16อาจารย์อรัญญารัตน์-ศรีสุพัฒนะกุล-และคณะ.pdf
https://kpruinnovation.kpru.ac.th/inno2022/download/_17ผู้ช่วยศาสตราจารย์-ดร.รัชนีวรรณ-บุญอนนท์.pdf


เรื่อง
ที ่

ชื่อเรื่อง ชื่อเจ้าของผลงาน หน่วยงาน หมายเหตุ 

18 การพัฒนาตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านท่าช้าง ตำบลคลองน้ำ
ไหล อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร The 
Brand and Packaging Development of 
Tachang Housewife’s Community 
Enterprise at Tambol Klongnamlai, 
Amphur Klonglan, Kamphaeng Phet 
Province 

อาจารย์อนันธิตรา ดอนบันเทา  
ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี จันทร์อินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวณัช ด่อนคร้าม 
อาจารย์พัตราภรณ์ อารีเอ้ือ  
อาจารย์ ดร.คุณัญญา เบญจวรรณ  
นางมัทรี ขาวจุ้ย 

คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

แบบตอบรับ 

19 การออกแบบผลลัพธ์การเรียนรู้ (PLOs) โดยใช้
วิธีการคิดเชิงออกแบบ (Design thinking) ด้วย
เทคนิคการสร้างตัวละคร สำหรับการประกัน
คุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

แบบตอบรับ 

20 การพัฒนาหลักสูตรเพ่ือส่งเสริมทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชยั ขัวนา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธารทิพย์ ขัวนา   
รองศาสตราจารย์ ดร.พิสมัย รบชนะชัย พูลสุข  
นายสุริยา  ปราณี    
นางสาวกาญจนา  กังพิสดาร  
 

คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง 
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตนครสวรรค์ 
โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์  
สพป.กพ.เขต 2 

แบบตอบรับ 

21 การพัฒนาคู่มือการปฏิบัติงานเทคนิคการจัด
งานอย่างมืออาชีพ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร โสมคำภา  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุธิดา เพชรพิมูล 
อาจารย์ ดร.คุณัญญา เบญจวรรณ 
อาจารย์วิษณุเดช นันไชยแก้ว 
อาจารย์นภาลัย บุญคำเมือง 
 

คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

แบบตอบรับ 

https://kpruinnovation.kpru.ac.th/inno2022/download/_18อาจารย์อนันธิตรา-ดอนบันเทา-และคณะ.pdf
https://kpruinnovation.kpru.ac.th/inno2022/download/_19ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจน์ธรรม-ณรงค์วิทย์.pdf
https://kpruinnovation.kpru.ac.th/inno2022/download/_20ผู้ช่วยศาสตราจารย์-ดร.ขวัญชัย-ขัวนา-และคณะ.pdf
https://kpruinnovation.kpru.ac.th/inno2022/download/_21ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร-โสมคำภา.pdf


เรื่อง
ที ่

ชื่อเรื่อง ชื่อเจ้าของผลงาน หน่วยงาน หมายเหตุ 

22 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าจกด้วยภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นตามอัตลักษณ์ ของชุมชนบ้าน
ทรัพย์เจริญ ต.ปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษบุรี  
จังหวัดกำแพงเพชร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร  
อาจารย์ธนสิทธิ นิตยประภา  
อาจารย์ธนกิจ โคกทอง  
อาจารย์คัทลียา ปัญญาอูด  
อาจารย์สุติมา นครเขต                   
นายณะราทิ น้อยม่วง 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   
กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

แบบตอบรับ 

23 การจัดการเรียนการสอนบูรณาการกับบริการ
วิชาการในรายวิชาพฤติกรรมศาสตร์และการ
สร้างเสริมสุขภาพ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราตรี โพธิ์ระวัช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

แบบตอบรบั 

24 การจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นผลลัพธ์การ
เรียนรู้ของนักศึกษาโปรแกรมวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภักกำแพงเพชร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราตรี โพธิ์ระวัช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

แบบตอบรบั 

25 การจัดการอบรมระหว่างปฏิบัติหน้าที่ใน
ประเทศไทยของครูอาสาสมัครชาวจีน 
泰国国际中文教师志愿者岗中培训研究 

นายพชรพล ชื่นจิตร   
รองศาสตราจารย์ ดร.อีหลาน อู่ 
伍依兰副教授 

วิทยาลัยการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
นานาชาติ  
มหาวิทยาลัยครุศาสตร์หัวจง เมืองอู่ฮ่ัน 
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
华中师范大学 
 

แบบตอบรบั 

 

https://kpruinnovation.kpru.ac.th/inno2022/download/_22ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐธิกานต์-ปิ่นจุไร1.pdf
https://kpruinnovation.kpru.ac.th/inno2022/download/_23อาจารย์ราตรี-โพธิ์ระวัช.pdf
https://kpruinnovation.kpru.ac.th/inno2022/download/_24ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราตรี-โพธิ์ระวัช1.pdf

