
กำหนดการในการนำเสนอผลงานแบปปากเปล่า 

เวลา กิจกรรม หน่วยงาน ชื่อผู้นำเสนอ 
 

8.00 – 9.00 น. ลงทะเบียน 
9.00 – 9.20 น. พิธีเปิดงานโดย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
การนำเสนอนวัตกรรม (Innovation) หรือ ผลการปฏิบัติการที่ดี (Good Practice) 
9.20 - 9.35 น. เรื่องท่ี 1 การพัฒนาลวดลายเอกลักษณ์จาก

ประติมากรรมตกแต่งโบราณสถานมรดกโลกเมือง
กำแพงเพชรสำหรับการเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ทาง
วัฒนธรรม 

สำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กำแพงเพชร 
 

ผศ.ดร.พธูรำไพ 
ประภัสสร และคณะ 
 

(5 นาที) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะ   
9.40 - 9.55 น. เรื่องท่ี 2 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดย

ใช้รูปแบบ AEIOU MODEL ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนองค์การบริหารส่วน
จังหวัดกำแพงเพชร 
 

โรงเรียนองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 

นายสมศักดิ์ นาคนาม 
และคณะ 

(5 นาที) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะ   
10.00 -10.15 น. เรื่องท่ี 3 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับ

การให้บริการหน่วยงานอาคารสถานที่ 
 
 

กองกลาง  
สำนักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กำแพงเพชร 

นางสาวกชพรรณ  
พงษ์พยัคเลิศ 
และคณะ 

(5 นาที) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะ   
10.20–10.40 น. พักรับประทานอาหารว่างช่วงเช้า และผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์โปสเตอร์ 
10.40-10.55 น. เรื่องท่ี 4 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 

Active Learning โดยใช้แอปพลิเคชัน Glide 
เรื่อง การขยายพันธุ์พืชแบบตอนกิ่ง ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย 
จังหวัดเชียงใหม่ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ 

อาจารย์สุภัทรา  
คำหม่อง 

(5 นาที) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะ   
11.00–11.15 น. เรื่องท่ี 5 พัฒนาระบบสอบออนไลน์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (KPRU EXAM) 
 
 

สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กำแพงเพชร 

นายอนุชา พวงผกา 

(5 นาที) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะ   
11.20-11.35 น. เรื่องท่ี 6 Pink ball ปราบลูกน้ำยุงลาย คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กำแพงเพชร 

ผศ.วสุนธรา รตโนภาส 

(5 นาที) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะ   
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11.40-11.45 น. เรื่องท่ี 7 การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วม
บริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ของ
โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว สังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 
 

โรงเรียนชุมชนบ้านเขา
แก้ว 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
กำแพงเพชร เขต 1 

นายสมเกียรติ ภูสมศรี 

(5 นาที) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะ   
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวันและชมนิทรรศการภายในงาน 
13.00-13.15 น. เรื่องท่ี 8 การสร้างสรรค์ลายผ้าอัตลักษณ์ จังหวัด

กําแพงเพชรโดยใช้รูปแบบ CIPP Model 
 

คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร 
คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี 

ผศ.ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร 
และคณะ 

(5 นาที) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะ   

13.20-13.35 น. เรื่องท่ี 9 รูปแบบการบริหารและจัดการชุมชน
แห่งการเรียนรู้สู่ห้องเรียนคุณภาพในศตวรรษท่ี 
21 โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 

โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์  
สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
กำแพงเพชร เขต 2 

 นายสุริยา ปราณี 

(5 นาที) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะ   
13.40-13.55 น. เรื่องท่ี 10 การบูรณาการการจัดการเรียนการ

สอนศาสตร์การตลาดโดยวิธีการสอนแบบ
โครงงานกับการบริการวิชาการ การวิจัยและการ
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สำหรับนักศึกษา
สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กำแพงเพชร 

รศ.ดร.เพชรา บุดสีทา 

(5 นาที) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะ   
14.00–14.15 น. เรื่องท่ี 11 แนวปฏิบัติการพัฒนาเว็บไซต์เพ่ือการ

จัดอันดับมหาวิทยาลัยด้วย Webometrics 
สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กำแพงเพชร 

นางสาวอรปรียา คำ
แพ่ง 
และคณะ 

(5 นาที) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะ   
14.20–14.35 น. เรื่องท่ี 12 โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและ

โรงเรียน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยใช้
กระบวนการ “จิตศึกษา” 
 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา 
กำแพงเพชรเขต 1 และ
เขต 2 

นางสาววิรัลพัชร  
สุรเดช และคณะ 

(5 นาที) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะ   
14.40–15.00 น. พักรับประทานอาหารว่างช่วงบ่าย และผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์โปสเตอร์ 
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15.00–15.15 น. เรื่องท่ี 13 การสร้างฐานข้อมูล นวัตกรรม และ
การใช้ประโยชน์จากการละเล่นพื้นบ้านสำหรับ
ผู้สูงอายุในจังหวัดกำแพงเพชร 

สำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กำแพงเพชร 

ผศ.ดร.ศุภโชคชัย           
นันทศรี 

(5 นาที) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะ   
15.20 – 15.35 
น. 

เรื่องท่ี 14 ระบบขอเอกสารทางการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

สำนักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กำแพงเพชร 

นายคมกริช กลิ่นอาจ 

(5 นาที) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะ   
15.35 – 15.50 
น. 

เรื่องท่ี 15 รูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ด้วย
กระบวนการ Co – 5step ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ โดยใช้สื่อการสอน Mind Book เพ่ือ
ส่งเสริมสมรรถนะการคิดขั้นสูง ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ 

โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์  
สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
กำแพงเพชร เขต 2 

นางสาวดารัตน์                 
พงษ์พันธ์ 

(5 นาที) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะ   
15.55- 16.10 น. เรื่องท่ี 16 การจัดการเรียนรู้โดยใช้ 

Infographics เป็นฐานการเรียนรู้ เพ่ือเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 สำหรับ
นักศึกษาโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา 

คณะครุศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กำแพงเพชร   

ผศ.ชูวิทย์ กมุทธภิไชย        

(5 นาที) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะ 
 
16.10–16.30 น.  

 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทำแบบประเมิน และปิดกิจกรรม 
 

 
 
 


