
รายชื่อผู้นำเสนอบทความ การประชมุวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภฏักำแพงเพชร 
ครั้งท่ี 6 

“งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการพฒันาท้องถ่ินอย่างยั่งยืน” 
วันศุกร์ท่ี 20 ธันวาคม 2562  

ณ อาคารนวัตกรรมการศึกษา (อาคาร 46) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
----------------------------------------------------------------------------------------- 

การนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) 
ห้องครุร่มสัก 1 ชั้น 3 (รหสั PHN สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 

ลำดับ รหัส ชื่อบทความ ผู้เขยีนบทความ 
1 PHN01 ผลการใช้แอพลิเคช่ัน Quiz Your English รายวิชาภาษาอังกฤษ

สำหรับครุสังคม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
คุณศรวัส ศริ ิ

2 PHN02 การเปรียบเทียบความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาช้ันปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล 
และนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา ตาก 

คุณกรรณิกา เครือทนุ 

3 PHN03 An Error Analysis of English Usage on English Signs for 
Informational Purpose at Public Places in Tak District, 
Tak Province 

คุณศุภณิตา พงศ์สุวรรณ  
คุณพิมพ์พิชญา จันทร์ชะอุ่ม 
และคุณเอวารีสโต คลอดิโอ 
เมอคาโด 

4 PHN04 การศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์โดยการจัดการ
เรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้คอนสตรัคติวิสต์สำหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ 

คุณโกมินทร ์บุญชู 

5 PHN05 การออกแบบและพัฒนาชุดทำงานจากผ้าขาวม้า อย่างมีส่วน
ร่วมกับชุมชน กลุ่มทอผ้าบ้านใหม่ศรีอุบล ตำบลนิคมทุ่งโพธ์ิ
ทะเล จังหวัดกำแพงเพชร 

คุณพจน์ธรรม ณรงค์วิทย์ 
คุณอำไพ แสงจันทร์ไทย  
คุณณัฐธิกานต์ ป่ินจุไร  
คุณพบพร เอ่ียมใส  
และคุณธนกิจ โคกทอง

6 PHN06 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประเภทประดับ
ตกแต่ง จากทุนทางมรดกวัฒนธรรมอุทยานประวัติศาสตร์
กำแพงเพชรอย่างมีส่วนร่วม 

คุณพจน์ธรรม ณรงค์วิทย์ 
และคุณอำไพ แสงจันทร์ไทย 

7 PHN07 การบริหารและการบริการในภาครัฐ: รัฐบาลดิจิทัล คุณปุณณดา ทรงอิทธิสุข 



ลำดับ รหัส ชื่อบทความ ผู้เขยีนบทความ 
8 PHN08 การวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกสก์ารเพาะปลูกมันสำปะหลังด้วย

ระบบต้นทุนฐานกิจกรรม กรณีศึกษา ตำบลวังควง อำเภอพราน
กระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร 

คุณธัชชัย ช่อพฤกษา 
คุณเบญจรัตน์ จิ๋วนารายณ์ 
และคุณธิดารัตน์ รักพ่วง 

9 PHN09 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเรียนกับผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน วิชาหลักการบัญชีของนักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ

คุณวรางค์ รามบุตร 

10 PHN10 พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาใน
จังหวัดกำแพงเพชร 

คุณมัณฑนา จริยรัตน์ไพศาล 
และคุณราตรี โพธ์ิระวัช

11 PHN11 ผลการนวดและการประคบด้วยสมุนไพรที่มต่ีอสุขภาพผู้สูงอายุ
ในจังหวัดกำแพงเพชร 

คุณมัณฑนา จริยรัตนไพศาล 
และคุณราตรี โพธ์ิระวัช 

12 PHN12 สภาพ ปัญหา ความต้องการ และปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการจัดการ
การดูแลสุขภาพในชุมชนของชุมชนในพ้ืนที่บริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร : กรณีศึกษาตำบลท่าขุนราม 
อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 

คุณราตรี โพธ์ิระวัช  
และคุณมณัฑนา จริยรัตน์
ไพศาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) 
ห้องครุร่มสัก 1 ชั้น 3 (รหสั PHP สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 

ลำดับ รหัส ชื่อบทความ ผู้เขยีนบทความ 
1 PHP01 การจัดการด้านอาหารเพาะเลี้ยงกวางเชิงพาณิชย์ของ

ผู้ประกอบการในเขตภาคเหนือ
คุณสุพรรัตน์ ทองฟัก  
และคุณคชรัตน์ ทองฟัก

2 PHP02 การศึกษาความเสี่ยงในโซ่อุปทานของข้าวหอมนิลปลอดภัยใน
จังหวัดพิษณุโลก 

คุณปวีรัฐ ภักดีณรงค์  
และคุณสุพรรตัน์ ทองฟัก

3 PHP03 ระดับความต้องการพัฒนาผู้ประกอบการบ้านนกแอ่นในจงัหวัด
กระบ่ี 

คุณโพยมพร รกัษาชล  
คุณวไลพร สุขสมภักด์ิ  
คุณเย็นจิต นาคพุ่ม  
คุณวิไลลักษณ ์วงสุวรรณ์ 
และคุณธีรพร ปริญญากร

4 PHP04 ประสิทธิผลของการนำระบบจัดการเรียนรู้ออนไลน์มาใช้ในการ
เรียนการสอนแบบผสมผสาน ศูนย์การเรียนเซนต์ยอห์บอสโก 
กรุงเทพมหานคร 

คุณพัฒนา เหลา่วิศาลสุวรรณ 
และคุณศิธาชัย ศรีอุดม 

5 PHP05 จิตวิญญาณความเป็นครูของนักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต 
(วิชาชีพครู) มหาวิทยาลัยพิษณุโลก

คุณพรพิมล เฉลิมมีประเสริฐ 
และคุณมานพ เกตุเมฆ

6 PHP06 อิทธิพลของเฟซบุ๊กในการสรา้งแรงจูงใจในการเรียนรู้ของ
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวังพิกุลวิทย
ศึกษา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 

คุณวิภานันท์ ภวพัทธ์  
และคุณรัตน์ชนก พราหมณ์ศริิ

7 PHP07 การศึกษาสภาพการดำเนินงานตามแนวทางชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2

คุณกาญจนา วันเสน 

8 PHP08 แนวทางการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรท้องถิ่นระดับ
มัธยมศึกษาของสถานศึกษา จังหวัดพิษณุโลก และเพชรบูรณ์

คุณวิมลนุช จำนงพิศ  
และคุณประวัติ ยงบุตร

9 PHP09 การพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรู้สำหรับการใช้เครื่องมือทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นสูง: เครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง
ด้วยเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ต

คุณฐานิดา คำจัตุรัส  
คุณธนสาร เพ็งพุ่ม  
และคุณอนงศ์ ศรีโสภา

10 PHP10 ทักษะการใช้ภาษาไทยในการสื่อสารของนักศึกษา
ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) มหาวิทยาลัยพิษณุโลก 

คุณชูเกียรติ เต็งไตรสรณ์  
คุณประภาพรรณ รักเลี้ยง 
และคุณวัชระพงษ์ หนูเมือง 

11 PHP11 รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีผลต่อ
ความได้เปรียบทางการตลาดของธุรกิจแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร 

คุณเนตรนภางค์ ทองศรี  
และคุณกานต์ธีรา โพธ์ิปาน 

12 PHP12 การยกระดับผลิตภัณฑ์โอทอปน้ำพริกพ่ออนงค์ โดยใช้แนวคิด
ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภค (4C’s)

คุณสุภาสพงษ์ รู้ทำนอง 

  



การนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) 
ห้องครุร่มสัก 1 ชั้น 3 (รหสั PHC สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 

ลำดับ รหัส ชื่อบทความ ผู้เขยีนบทความ 
1 PHC01 ปัจจัยที่มีผลต่อการธำรงรักษาพนักงานให้คงอยู่ของโรงแรมแห่ง

หน่ึงในจังหวัดพิษณุโลก 
คุณนิตยา สิงห์ลอ  
คุณจิราพร เสาวรส  
คุณพรพิมล เพ่ิมทรัพย์  
คุณสุชานันท์ ไฝทอง  
คุณสิทธิชัย ลำดวน  
และคุณณภัทร วุฒธะพันธ์

2 PHC02 ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานเอกชนแห่ง
หน่ึงในจังหวัดพิษณุโลก 

คุณสุมิตรา เจริญผล  
คุณจรรยา ธูปกลิ่น  
คุณจีระนัน อ่อนใจ  
คุณชนิสรา โพธ์ิคง  
คุณเสาวลักษณ์ สุขม่วง  
และคุณณภัทร วุฒธะพันธ์ 

3 PHC03 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเครียดในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการตำรวจภูธร เมืองพิษณุโลก 

คุณอรปภา มั่นคง  
คุณสิโรศิณ ีศรเีมือง  
คุณจารุวรรณ ประถมเกตุ 
คุณพงศกร สิงหเดช  
คุณอรรถชัย แก้วทอง  
และคุณณภัทร วุฒธะพันธ์

4 PHC04 แนวทางพัฒนาการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารสว่น
จังหวัดกำแพงเพชร 

คุณวรรณลัย มหาสุวรรณ 

5 PHC05 แนวทางพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือ
พ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามัคคี อำเภอบึงสามัคคี 
จังหวัดกำแพงเพชร 

คุณสุนิชา ทาวงศ์ 

6 PHC06 ศึกษาต้นทุนและผลตอแทนจากการปลูกข้าวเจ้าพันธ์ุ กข29 
(ชัยนาท 80) ในเขตพ้ืนที่หมู่ที่ 4 บ้านไร่สุขมุ ตำบลห้วยย้ัง 
อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร 

คุณศิริพร โสมคำภา  
คุณกาญจนา วงค์หมื่น  
คุณเกวลี พันธ์ุบัว  
คุณสิริกุล จันทิมา  
และคุณเกศสุดา แก่นจันทร ์

7 PHC07 การศึกษาต้นทุนการปลูกกล้วยน้ำว้า ในเขตพ้ืนที่ ตำบลทรง
ธรรม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 

คุณศิริพร โสมคำภา  
คุณสรัสวันต์ แก้วมุกดา  
คุณปวีณา สวนจันทร์  
คุณธัญญารัตน์ เมืองนาคิน 
และคุณศันศนีย์  ม่วงแท้ 



ลำดับ รหัส ชื่อบทความ ผู้เขยีนบทความ 
8 PHC08 ผลตอบแทนจากการเลี้ยงสุกร บ้านนานอก ตำบลวังควง อำเภอ

พรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร 
คุณศิริพร โสมคำภา  
คุณพรนภา ว่องวิการณ์  
คุณชนม์นิภา ยาหอม  
คุณจันทิมา โยธะการี  
คุณกชกร คำเนตร  
และคุณณฐัสุภา ประทิน 

9 PHC09 ต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกส้มของเกษตรกรสวนส้ม อำเภอ
คลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 

คุณประพล จติคติ  
คุณจารุวรรณ อ่ิมสุวรรณ 
คุณสุพัตรา บัวประเสริฐ  
คุณสุนิษา บางทอง  
คุณพัชรินญา จันธง  
และคุณพรพรรณณี คม
ประหลาด 

10 PHC10 แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานของอาสาสมัครแรงงาน
จังหวัดกำแพงเพชร 

คุณวรางคณา ศรีสวัสด์ิ 

11 PHC11 การออกแบบเฟอร์นิเจอร์จากเศษยางพารา กลุ่มเย็บผ้าเครื่อง
นอนยางพารา ตำบลเขาคีริส อำเภอพรานกระต่าย จังหวัด
กำแพงเพชร 

คุณณัฐพร ยมรัตน์  
คุณพจน์ธรรม ณรงค์วิทย์ 
และคุณอำไพ แสงจันทร์ไทย

12 PHC12 การออกแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋าจากวัสดุไวนิลเหลือใช้ คุณปฏิภาณ จุ๋ยเกตุ  
คุณอำไพ แสงจันทร์ไทย 
และคุณพจน์ธรรม ณรงค์วิทย์

13 PHC13 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เคหะสิ่งทอจากผ้าปักชาวเขาเมี่ยน อำเภอ
คลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 

คุณพิชญะ อินตาโสภี  
คุณพบพร เอ่ืยมใส  
และคุณธนกิจ โคกทอง 

14 PHC14 พฤติกรรมการป้องกันตัวเองจากการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์
ชองนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพฃร 

คุณพนิดา ใจแก้วทิ  
คุณสินี หอมร่ืน  
คุณชนิตา หวานชิต  
และคุณมณัฑนา จริยรัตน์
ไพศาล 

15 PHC15 พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหน่ึงใน
จังหวัดกำแพงเพชร 

คุณพรพิมล ช้างเนียม  
คุณณัฐริกา หอมร่ืน  
คุณชลธิชา ดัชถุยาวัตร  
และคุณพิมลพรรณ ดีเมฆ



ลำดับ รหัส ชื่อบทความ ผู้เขยีนบทความ 
16 PHC16 พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของวัยรุ่น จังหวัดกำแพงเพชร คุณวันดี ราชทรัพย์  

คุณน้ำเพชร ประพฤติถ้อย 
คุณอมรรัตน์ ทองพิจิตร  
และคุณพิมลพรรณ ดีเมฆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) 
ห้องครุร่มสัก 1 ชั้น 3 (รหสั PHY สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 

ลำดับ รหัส ชื่อบทความ ผู้เขยีนบทความ 
1 PHY01 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการทอผ้าชนเผ่าม้งด้วยใยกัญชง 

สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย อำเภอพบพระ 
จังหวัดตาก 

คุณสาธนี พรมวงศ์  
คุณระพินทร์ โพธ์ิศรี  
และคุณวจี ปัญญาใส

2 PHY02 การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รายวิชาหลักการตลาด โดย
ใช้การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง 

คุณรัตนา สาระคำ  
คุณณัฏฐชัย จนัทชุม  
และคุณภูษิต บุญทองเถิง 

3 PHY03 การศึกษาภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 

คุณนพพร กลิน่เจริญ  
และคุณสมหมาย อ่ำดอน
กลอย 

4 PHY04 การศึกษาการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและ
คุณภาพนักเรียน ในสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสุโขทยั เขต 2

คุณตุลา สุขสัมพันธ์ 

5 PHY05 ศึกษาสภาพปัญหาการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล
ของผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 39 

คุณศศิธร พงษเ์พ็ง  
และคุณสมหมาย อ่ำดอน
กลอย 

6 PHY06 การศึกษาปัญหาการบริหารงานบุคลากรในสังกัด สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 

คุณเยาวรัตน์ ช่ืนพุก 

7 PHY07 การศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพ้ืนฐานของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่              
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39

คุณวิไล อ่อนตานา  
และคุณสมหมาย อ่ำดอน
กลอย 

8 PHY08 การศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดในภาคเหนือ

คุณปิยะนาถ ไชยวุฒิ  
และคุณณิรดา เวชญาลักษณ์

9 PHY09 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการออมของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ตำบลนครชุม อำเภอเมือง
กำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 

คุณศิริพร โสมคำภา  
คุณวิไลวรรณ สิงห์วี  
คุณศุภิสรา เมฆโต  
คุณชลธิชา กล้วยตระกูล 
และคุณผไทมาส คงเมือง

10 PHY10 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการวางแผนทางการเงินของผู้สูงอายุในเขต
จังหวัดกำแพงเพชร 

คุณอนันธิตรา ดอนบันเทา 
คุณรุ่งทิวา เถื่อนพ่วง  
คุณกฤติยาภรณ์ ผลไม้  
คุณณัฐพล กาฬภักดี  
และคุณสุชาดา มารศรี



ลำดับ รหัส ชื่อบทความ ผู้เขยีนบทความ 
11 PHY11 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการทางการเงินผ่าน

ระบบ Mobile Banking Application ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

คุณอนันธิตรา ดอนบันเทา 
คุณวชิรากร วังภูงา  
คุณวารุณี มีมขุ  
และคุณจตุรพร เสือสูงเนิน

12 PHY12 ความสำคัญของปัจจัยทัศนคติ แรงจูงใจ และส่วนประสมทาง
การตลาดของนักศึกษาที่บริโภคชานมไข่มุกมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 

คุณประจักษ์ กึกก้อง  
คุณนันท์ธณปกรณ์ แสงสม 
คุณปนัดดา ป่ินโตนด  
คุณปฏิภาน อภิชัยนภากุล 
และคุณนครินทร์ นามบุตร

13 PHY13 การประเมินคุณภาพการให้บริการของสำนักงานที่ดินจังหวัด
กำแพงเพชร สาขาคลองขลุง

คุณสมคิด เพชรประดับ 

14 PHY14 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้บบกลุ่มร่วมมือ (STAD) โดยใช้
นิทานพ้ืนบ้าน เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ทักษะด้าน
การอ่าน และนิสัยรักการอ่าน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 
4 

คุณปรียาลัย นุตาลัย  
คุณรัตติยากร พุฒตาล  
คุณรัตวรรณ ธรรมเชียง  
คุณอังคณา พรมจันทร ์ 
คุณอัษฎาพร สายรุ้ง  
และคุณวชิระ วิชชุวรนันท์

15 PHY15 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ทักษะความเข้าใจใน
ความแตกต่างของวัฒนธรรม และกระบวนการคิดข้าม
วัฒนธรรม ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษา ปีที่ 2 ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้
แบบร่วมมือเทคนิค LT ประกอบสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

คุณออมฤทัย โอชา  
คุณกนกวรรณ พุ่มชา  
คุณมันทนา จนัทร์อิน  
คุณนันทวรรณ โพธ์ิแสง  
คุณชนม์นิภา บุญเจ๊ก  
และคุณวชิระ วิชชุวรนันท์ 

16 PHY16 แนวทางการวางแผนการเงินของสมาชิกกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ 
บ้านโคกหม้อ ตำบลท่าขุนราม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 

คุณวรรณพรรณ รักษ์ชน  
คุณอรอนงค์ วงค์เมืองคำ 
คุณภาวิณี อุดมนาค  
คุณสริสตา โปทาเมือง  
และคุณนิสา อินทพงษ์ 

 

  



การนำเสนอแบบปากเปล่า (Oral Presentation) 
ห้องที ่1 หอ้งประชุมครุร่มสัก 2 (46309) ชัน้ 3 (รหัส OHT สาขามนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร)์ 

ลำดับ รหัส ชื่อบทความ ผู้เขยีนบทความ 
1 OHT01 การพัฒนาทักษะการพูดภาษาจีนโดยใช้สื่อประสมสำหรับ

นักเรียนช้ันประถมศึกษา โรงเรียนบ้านแม่ตาวแพะ 
คุณนันทิวัน อินหาดกรวด 
คุณวรรษวัลย์ วงศ์กำแหง 
คุณสุภัตชา จำปา  
คุณพีรพัฒน์ พวงจิตร  
และคุณเสาวภา อินทร์แก้ว

2 OHT02 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการซื้อผกัปลอดสารพิษของผู้บริโภคใน
อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 

คุณจินตนา จนัเรือน  
และคุณนิมิต จิวะสันติการ 

3 OHT03 การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการการขับเคลื่อน
โครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น 

คุณวิชญ์ มะลต้ิน 

4 OHT04 การศึกษาแรงจูงใจในการเรยีนภาษาอังกฤษของนักศึกษาคณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

คุณสุดคนึง นฤพนธ์จิรกุล 
และคุณศิริโสภา แสนบุญเวช

5 OHT05 การยกระดับการเรียนการสอนภาษาไทย ของโรงเรียนหนองบัว
ราษฎร์บำรุง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร โดย
ใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ ( PLC) 

คุณจิรัฎฐ์ เพ็งแดง  
คุณกษมา สุรเดชา  
และคุณรุ่งณภา บุญย้ิม 

6 OHT06 ความต้องการการใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานอาชีพ ของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คุณศลิษา เศวตนันทน์  
และคุณกัลยารัตน์ เศวต
นันทน์ 

7 OHT07 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความปลอดภัยในการใช้
ห้องจำลองปฏิบัติการของ นักศึกษาโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์
ทั่วไป 

คุณปราณี เลิศแก้ว  
คุณธิดารัตน์ พรหมมา  
คุณศุภวัฒน์ วิสิฐศิริกุล  
คุณไตรรงค์ เปลี่ยนแสง  
คุณดรุณี ชัยมงคล  
คุณมณฑา หมไีพพฤกษ์ 
และคุณไกรสร สิงห์ไฝแก้ว 

8 OHT08 การพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายสาขาสภา
ผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ และชมรม
ผู้สูงอายุในจังหวัดกำแพงเพชร 

คุณพลอยณัชชา เดชะเศรษฐ์
ศิริ  
คุณกนิษฐา ศรภิีรมย์  
คุณพัตราภรณ์ อารีเอ้ือ  
และคุณประภัสสร กลีบประ
ทุม 

 



การนำเสนอแบบปากเปล่า (Oral Presentation) 
ห้องที ่2 หอ้งเรียน 46409 ชัน้ 4 (รหัส OHN สาขามนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร)์ 

ลำดับ รหัส ชื่อบทความ ผู้เขยีนบทความ 
1 OHN01 การพัฒนาระบบการจัดการการกระจายเมล็ดกาแฟตากแห้ง 

ของตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 
คุณสุภาพร คำเตจา  
คุณธีรวัชร แก้วเป้ีย  
คุณณัฐธิดา จมุปา  
และคุณสมบูรณ์ คำเตจา 

2 OHN02 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
อาหารคลีน ของผู้บริโภค ในเขตเทศบาลนครลำปาง 

คุณณัฐพงษ์ ศรีใจวงศ์  
และคุณสุวิทย์ นามบุญเรือง

3 OHN03 นวัตกรรมทางสังคมในการจดัการขยะมูลฝอยชุมชนอย่างย่ังยืน คุณโสภณ สุวรรณรัตน์ 
4 OHN04 การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน ด้วยทุนทาง

วัฒนธรรม กรณีศึกษาชุมชนเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
คุณทรงยศ สาโรจน์  
และคุณสุพจน์ แสงเงิน

5 OHN05 ประวัติศาสตร์วิถีวัฒนธรรม “ตู่-ชู้” จากคำบอกเล่า เพ่ือถักทอ
สายสกุล (แซ่) ของกลุ่มชาติพันธ์ม้ง จังหวัดตาก 

คุณสุขเกษม ขนุทอง 
คุณถิรวิท ไพรมหานิยม 
และคุณคมสันต์ นาควังไทร

6 OHN06 การออกแบบเคร่ืองประดับจากดีบุกด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น
ตามอัตลักษณ์ของชุมชนบ้านโนนเหล็ก จังหวัดกำแพงเพชร

คุณณัฐธิกานต์ ป่ินจุไร 

7 OHN07 ประชาธิปไตยกับสิทธิในการเข้าถึงอาหารของชุมชน คุณรัษฎากร วินิจกุล 
  



การนำเสนอแบบปากเปล่า (Oral Presentation) 
ห้องที่ 3 ห้องเรียน 46410 ชั้น 4 (รหสั OHK สาขามนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร)์ 

ลำดับ รหัส ชื่อบทความ ผู้เขยีนบทความ 
1 OHK01 วิถีการดำเนินชีวิตของผู้สูงวัยในจังหวัดเลย ที่มีอายุ 100 ปีขึ้นไป คุณยุทธพล เดชารัตน

ชาติ 
2 OHK02 นวัตกรรมการจัดการตนเองขององค์กรชุมชนในตำบลชัยพฤกษ์ 

อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
คุณสุรยุทธ สุระท้าว 

3 OHK03 การมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่มกระทงเปลือกข้าวโพด ชุมชน
ลานดอกไม้ตก อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร 

คุณวิภา เนินพลับ  
คุณสุกัญญา งานดี  
คุณปัญญา จังพินิจกุล 
และคุณพิมกาญดา จัน
ดาหัวดง 

4 OHK04 การบัญชีต้นทุนในพิธีการบำเพ็ญกุศลศพกลุม่ชาติพันธ์ุม้ง อำเภอ
พบพระ จังหวัดตาก 

คุณชุติมา ชวาลคุณธรรม 
คุณสุดารัตน์ แซ่ม้า 
และคุณสุขเกษม ขุนทอง

5 OHK05 การศึกษาประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์เพ่ือการท่องเท่ียว
ในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

คุณสุกัญญา แก้วตา 
และคุณวาสนา จรูญศรี
โชติกำจร 

6 OHK06 สมรรถนะของนักวิชาชีพบัญชีต่อการปฏิบัติงานในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เขตอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 

คุณพิมพ์ผกา วงศ์กอง
แก้ว  
คุณรุ่งนภา สีดา  
คุณมัทนา ฤทธ์ิแก้ว 
คุณเกศณี อโนสา  
และคุณนิตยา ทิยานัน

7 OHK07 คุณลักษณะบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีที่พ่ึงประสงค์ตามความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 

คุณอนุ ธัชยะพงษ์  
คุณพิมพ์ผกา วงศ์กอง
แก้ว  
คุณสุรศักด์ิ แสงสว่าง 
คุณจุฑามาศ บัวบาง 
คุณอุบลรัตน์ ดวง  
คุณไอลีน วงษ์ยะลา 
คุณณัฐณิชา พัฒนะผล 
และคุณกาญจนา สุภา

8 OHK08 การศึกษาโซ่อุปทานการค้าปลีก กรณศีึกษาร้านจำหน่ายของ
ฝาก 

คุณปทุมรัตน์ สุดชาลี 
คุณน้ำเพชร วรรณา 
และคุณพศวีร์ ศิริสราญ
ลักษณ ์



ลำดับ รหัส ชื่อบทความ ผู้เขยีนบทความ 
9 OHK09 พฤติกรรมและความเช่ือถือสื่อสังคมออนไลน์ของประชาชน ใน

เขตตำบลในเมือง อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร 
คุณนาตาลี แก้ววิชิต 
คุณตติยา ทองเครือ 
คุณนิละกรานต์ พินธุ 
และคุณพัตราภรณ์ อารี
เอ้ือ 

10 OHK10 อิทธิพลของการจัดการขยะมูลฝอยที่มีต่อการมีส่วนร่วมในการ
จัดการตลาดของผู้ประกอบการในตลาดศูนย์การค้า อำเภอเมือง 
จังหวัดกำแพงเพชร 

คุณพรทิพย์ ใจไทยสงค์ 
คุณภาวิณี วิชัย  
คุณฐิตานันท์ อัครวชิร
โยธิน  
และคุณพิมกาญดา จัน
ดาหัวดง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การนำเสนอแบบปากเปล่า (Oral Presentation) 
ห้องที่ 4 ห้องเรียน 46411 ชั้น 4 (รหสั OHP สาขามนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร)์ 

ลำดับ รหัส ชื่อบทความ ผู้เขยีนบทความ 
1 OHP01 ผลของการจัดการเรียนรู้เรื่องขยะโดยใช้กระบวนการคิด

แก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซท์ี่มีต่อพฤติกรรมการ
จัดการขยะแบบ 7Rs ของเด็กปฐมวัย โรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ต 
จังหวัดชลบุรี 

คุณวรรณพร จนัทะคา 
และคุณพัชราภรณ์ 
พุทธิกุล 

2 OHP02 ผลการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยอิงสถานที่ที่มี
ต่อพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเด็กปฐมวัย โรงเรียน
บ้านบึงหล่ม 

คุณเพ็ญนภา บูลย์
ประมุข  
และคุณพัชราภรณ์ 
พุทธิกุล 

3 OHP03 รูปแบบคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ
เพ่ือการพัฒนาสังคม

คุณอมรรัตน์ วงศ์สารภี 

4 OHP04 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานเสริมทักษะ
ภาษาอังกฤษ เพ่ือการสื่อสาร สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
1 

คุณปิยะนุช แจ่มหม้อ 
และคุณอ้อมธจิต แป้น
ศรี 

5 OHP05 ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค Jigsaw ร่วมกับ
เทคนิค Scaffolding เรื่อง สภาพแวดล้อมทางกายภาพของทวีป
ยุโรป ที่มีต่อความสามารถในการใช้ เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้ ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 

คุณณัฏฐวัฒน์ จันทรโท 
และคุณชัยวัฒน์ สุทธิ
รัตน์ 

6 OHP06 การศึกษาคำกริยาที่ปรากฏบ่อยในข้อสอบวัดความถนัดทาง
ภาษาจีน (PAT 7.4) 

คุณชิดชนก เจ้าเจ็ด 
คุณธนนท์ ไทยมณี  
คุณหาดแก้ว หอ้งบุบผา 
คุณอวัศยา เอ่ียมสาย 
และคุณสุธัญญา ปาน
ทอง 

7 OHP07 ผลการสำรวจความเข้าใจเก่ียวกับคำเช่ือมสัมพันธ์และผลการ
วิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการใช้คำเช่ือมสัมพันธ์ของนักศึกษาช้ันปี
ที่3 และช้ันปีที4่ สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

คุณอนุศิษฏ์ สขุเจริญ 
คุณนรุตม์ชัย ใจตุ่น 
และคุณดุจรวี กรรมถัน 

8 OHP08 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการออมของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม ตำบลนคร
ชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 

คุณพิมกาญดา จันดา
หัวดง  
คุณปิยะพันธ์ กำจัด 
คุณนพรุจ พรหมชาติ 
คุณรัตติกาล สถิตยัง 
และคุณมินตรา พ่ึงเงิน



ลำดับ รหัส ชื่อบทความ ผู้เขยีนบทความ 
9 OHP09 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 

สาขาวิชาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกำแพงเพชร 

คุณธีระ จิตต์หาญ  
คุณอัญชิษฐา สืบสมบัติ 
คุณสุทัศนีย์ ช่ืนผล  
และคุณปาณิสรา จรัส
วิญญ ู

10 OHP10 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการ
ผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

คุณธีริศรา ปัชชาตรี 
คุณน้ำฝน บัวปาน  
คุณอัปสรลาวัลย์ ลอง
เนียม  
คุณการรัตน์ สขุวาณิช
วิชัย  
และคุณพิมกาญดา จัน
ดาหัวดง 

11 OHP11 แนวทางการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการคัดลอกผลงานทาง
วิชาการของนักศึกษาอุดมศึกษา ในจังหวัดทางภาคเหนือแห่ง
หน่ึงของประเทศไทย 

คุณพณาวัน กันทะเมา 
และคุณกรรณกิา อุสสา 
สาร 

  



การนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) 
ห้องครุร่มสัก 1 ชั้น 3 (รหสั PSS สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 

 
ลำดับ รหัส ชื่อบทความ ผู้เขยีนบทความ 

1 PSS01 การพัฒนาน้ำหมักชีวภาพเพ่ือยับย้ังการเกิดเช้ือราบนแผ่น
ยางพารา 

คุณปฐมพงษ์ เที่ยงเพชร 

2 PSS02 ผลของการใช้เครื่องด่ืมชูกำลังผสมกะปิต่อการเจริญเติบโตของ
รากมันสำปะหลังพันธ์ุระยอง 5 

คุณราตรี บุม ี

3 PSS03 ปริมาณฟีนอลิกทั้งหมดและฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระในน้ำชาสมุนไพร
ไทยที่ได้จากการต้มด้วยไมโครเวฟ 

คุณจุไรรัตน์ ศริิสุวรรณ 
และคุณอนงค์ ศรีโสภา 

4 PSS04 ปริมาณฟีนอลิก ฟลาโวนอยด์ และฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระในสาร
สกัดน้ำของดอกดาวเรือง 

คุณกัลยา สนิทนอก  
คุณมนตรา ศรษีะแย้ม 
และคุณอนงค์ ศรีโสภา

5 PSS05 การศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการ และปัจจัยที่เก่ียวข้องกับ
การจัดการขยะของชุมชนในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน 
อำเภอเมือง จังหวัดตาก 

คุณขวัญฤทัย ทองบุญ
ฤทธ์ิ  
คุณพิมประไพ ขาวขำ  
คุณจินดาพร อ่อนเกต 
และคุณสรุเชษฐ์ ตุ้มมี

6 PSS06 การพัฒนาระบบตรวจนับและตรวจสอบรายการครุภัณฑ์
ห้องปฏิบัติการโดยใช้เทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

คุณรุ่งโรจน์ สงวนวัฒนา 

7 PSS07 การพัฒนาชุดการสอนงานตรวจซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
ประกอบการสอนในรายวิชางานตรวจซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส ์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กำแพงเพชร 

คุณชุติเดช ทันจันทร์ 
และคุณอานนท์ วงษ์มณ ี

8 PSS08 การออกแบบและพัฒนาระบบการจัดการพลังงานไฟฟ้าร่วมกับ
พลังงานแสงอาทิตย์ ที่เหมาะสมสำหรับศูนย์อาหารมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกำแพงเพชร 

คุณภาคิณ มณโีชติ  
คุณเทพ เก้ือทวีกุล  
คุณอัษฎางค์ บุญศรี  
คุณนิวดี คลังสดีา  
และคุณโยธิน ป้อม
ปราการ   

9 PSS09 ความพึงพอใจในการใช้บริการตู้ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มอืถือ
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที ่

คุณอัษฏางค์ บุญศรี  
คุณนิวดี คลังสดีา  
และคุณจารุกิตต์ิ 
พิบูลนฤดม 



ลำดับ รหัส ชื่อบทความ ผู้เขยีนบทความ 
10 PSS10 การออกแบบสายอากาศช่องเปิดแบบกว้างที่มีสายส่งแบบไมโครส

ริปไลน์ที่มีสตับจูนรูปตัวแอลสำหรับโครงข่ายโทรศัพท์มือถือในยุค 
5 G ในอุโมงคร์ถไฟฟ้าใต้ดิน 

คุณเทพ เก้ือทวีกุล 

11 PSS11 การออกแบบสายอากาศช่องเปิดแบบกว้างที่ป้อนด้วยสายส่ง
สัญญาณ แบบ CPW ทีม่ีสตับจูนรูปใบเลื่อยสำหรับการใช้งานใน
ย่านการสื่อสารไร้สาย 

คุณเทพ เก้ือทวีกุล 

12 PSS12 การออกแบบสายอากาศช่องเปิดที่ป้อนด้วยสายส่งสัญญาณแบบ 
CPW ที่มีการกรองแถบความถี่สำหรับโครงข่ายท้องถิ่นไร้สาย 

คุณเทพ เก้ือทวีกุล 

13 PSS13 แนวทางการพัฒนาทางการตลาดของธุรกิจน้ำผลไม้สด เฟริส์ท 
การ์เด้น อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

คุณลลิตา บัวนา  
คุณพัชรีภรณ์ โหราชิต 
คุณศิรภัสสร ประโรมวงค์ 
คุณสุธิดา ทับทิมศรี  
และคุณภาคิณ มณีโชติ

 

 

 

 

 

  



การนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) 
ห้องครุร่มสัก 1 ชั้น 3 (รหสั PSN สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 

ลำดับ รหัส ชื่อบทความ ผู้เขยีนบทความ 
1 PSN01 ระบบควบคุมอากาศแม่และลูกสุกรในโรงเรือนแบบเปิด ด้วย IoT คุณวชิรวิทย์ จิตศรัณยูกุล 

และคุณอมิตตา คล้ายทอง

2 PSN02 ระบบการจัดการวิสาหกิจชุมชนโรงสีข้าวบ้านหนองอ้อ คุณราศี เพ็งอ้น  
และคุณวิไรวรรณ แสน
ชะนะ 

3 PSN03 ระบบโรงเรือนเพาะเห็ดนางฟ้าอัตโนมัติผ่านสมาร์ทโฟน คุณสุริยา จันทร์สุริยา 
คุณคัชรินทร์ ทองฟัก 
และคุณวาสนา สิงห์ดวง

4 PSN04 ระบบฐานข้อมูลพันธ์ุไม้อนุรักษ์ตามท้องถิ่น กรณีศึกษาองค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง จังหวัดพิษณุโลก 

คุณฐิติวุฒิ อินดีสี  
คุณคัชรินทร์ ทองฟัก 
และคุณณัฏฐิรา ก๋าวิน
จันทร ์

5 PSN05 ระบบฐานข้อมูลสำหรับการรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกำแพงเพชร

คุณธาดา พรมทับ  
และคุณสรุินทร์ เพชร
ไทย 

6 PSN06 สร้างเกมยิงมอนเตอร์ด้วย Unreal Enging คุณมิตรภาพ พงษานิตร 
คุณพีระศักด์ิ อัสมิมานะ 
และคุณ คุณกฤติเดช  
จินดาภัทร์ 

7 PSN07 ระบบเปรียบเทียบสมาร์ทโฟนเพ่ือช่วยในการตัดสินใจ ด้วยภาษา 
PHP และฐานข้อมูล MySQL โดยโปรแกรม Dreamweaver 
CS6 

คุณวัชระ อ่ิมเอิบ  
คุณอาริน โชคไพศาล
สกุล  
และคุณกฤติเดช จินดา
ภัทร์ 

8 PSN08 การพัฒนาโมบายแอพพลิเคชันสำหรับติดตามสุขภาพผู้สูงอายุ คุณเจนจิรา เกิดพงษ์ 
คุณฆัมภิชา ตันติสันติสม 
และคุณพรหมเมศ 
วีระพันธ์ 

9 PSN09 พฤติกรรมสุขภาพของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คุณพิมลพรรณ ดีเมฆ 
และคุณศิริพร เงินทอง

10 PSN10 ความฉลาดด้านสุขภาพของผู้สูงอายุในอำเภอเมือง จังหวัด
กำแพงเพชร 

คุณนฤมล ใจดี  
คุณรัฐฐา ระมัง่  
คุณนวลจันทร ์กวินวาณิช 
และคุณราตรี โพธ์ิระวัช



ลำดับ รหัส ชื่อบทความ ผู้เขยีนบทความ 
11 PSN11 ภาวะซึมเศร้าของวัยรุ่น อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร คุณวาสนา คีรศีรีจรัส 

คุณนงลักษณ์ พิมพา 
และคุณราตรี โพธ์ิระวัช 

12 PSN12 พฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงของนักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกำแพงเพชร 

คุณปาลิตา ปัญญาเสน 
คุณฌัชชา เขตกัน คุณ
อารีญา คำไทย  
และคุณวสุนธรา รตโน
ภาส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การนำเสนอแบบปากเปล่า (Oral Presentation) 
ห้องที่ 5 ห้องเรียน 46412 ชั้น 4 (รหสั OSN สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 

ลำดับ รหัส ชื่อบทความ ผู้เขยีนบทความ 
1 OSN01 การวัดค่าความตึงผิวของน้ำโดยใช้เครื่องช่ังน้ำหนัก คุณสนอง กลิ่นเกษร 

คุณพาณิน พูลจักร์  
คุณธานินทร์ น่ิมแสง 
และคุณธวัชชัย น่ิมพญา

2 OSN02 การพัฒนาโรงอบแห้งรมควันเคร่ืองจักสานไม้ไผ ่ คุณเสาวลักษณ์ ยอด
วิญญูวงศ์  
และคุณรุ่งโรจน์ สงวน
วัฒนา 

3 OSN03 การทดสอบช่องโหว่โปรโตคอล WAP2 ด้วยการโจมตีแบบ 
KRACK กรณีศกึษาอุปกรณ์เครือข่าย ไร้สายมหาวิทยาลัย
ราชภฏักำแพงเพชร 

คุณศิลป์ณรงค ์ฉวีพัฒน์

4 OSN04 การทดสอบพัฒนาและออกแบบเคร่ืองย้ายกล้าผัก คุณสัญลักษณ ์ก่ิงทอง 
5 OSN05 การทำนายโอกาสการกลับมารักษาตัวซ้ำของผู้ป่วยโรคความดัน

โลหิตสูงโดยใช้เทคนิคการทำ เหมืองข้อมูล
คุณนันทนา แดงซิว 
และคุณเทวิน ธนะวงษ์

6 OSN06 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพตัวแบบพยากรณ์เทคนิคต้นไม้
ตัดสินใจกับ โครงข่ายประสาทเทียม กรณศีึกษาการเกิด
โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

คุณนพรัตน์ คำทิพย์ 
และคุณเทวิน ธนะวงษ์ 

7 OSN07 แอพพลิเคช่ันติดตามการใช้จ่ายและคำนวณค่าใช้จ่ายรายเดือน 
ของกิจกรรมมลูนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย สาขา อำเภอแม่
สอด จังหวัดตาก 

คุณจิรโรจน์ พงษ์ธรจิร
พัชร  
คุณอนุชา นาลาต๊ะ 
และคุณสามารถ ยืนยง
พานิช 

8 OSN08 การออกแบบและพัฒนาระบบควบคุมการเปิด-ปิดพัดลมไอน้ำ
อัตโนมัติ สำหรับโรงอาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

คุณเทพ เก้ือทวีกุล  
คุณณัชพล ภู่ทอง  
และคุณภาคิณ มณีโชติ 

 

 

 

 

 



การนำเสนอแบบปากเปล่า (Oral Presentation) 
ห้องที่ 6 ห้องเรียน 46413 ชั้น 4 (รหสั OSP สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 

ลำดับ รหัส ชื่อบทความ ผู้เขยีนบทความ 
1 OSP01 ศึกษาความเป็นไปได้ของคอนกรีตผสมหินฝุ่นแทนทราย คุณเกรียงไกร ชาติบุตร 

และคุณณฐัวุฒิ อินท
บุตร 

2 OSP02 ประสิทธิผลของโปรแกรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในตำบลบึงบัว อำเภอวชิรบารมี จังหวัด
พิจิตร 

คุณนิดานุช โพธ์ิพรม 
คุณนวพร อภิเดช  
คุณนิธิพงศ์ ศรีเบญจมาศ 
และคุณก่ิงแก้ว สำรวย
รื่น 

3 OSP03 ประสิทธิผลของโปรแกรมความรอบรู้ด้านสุขภาพต่อพฤติกรรม
การจัดการตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ตำบลหนอง
โสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 

คุณฐาปณีย์ สขุนวล 
คุณเวธิกา คำเกิด  
คุณวารุณี คำเกิด  
คุณก่ิงแก้ว สำรวยร่ืน 
คุณนิธิพงศ์ ศรีเบญจมาศ 
และคุณบัญชา สำรวย
รื่น 

4 OSP04 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสุขภาพจิตของวัยรุ่น : กรณีศึกษานักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

คุณโสภณ แหลมเฉียบ 
คุณวิธิชา เพ็งพินิจ  
และคุณอาวีพร ปาน
ทอง 

5 OSP05 โปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์มือถือเพ่ือตรวจสอบความ
ประพฤตินักเรียน 

คุณสิริยากร วิรุฬน์ธนกิจ 
คุณไพฑูรย์ ง้ิวทั่ง  
คุณภวัต ฉิมเลก็  
คุณพงษ์พิชญ์ เลิศ
เจริญวุฒา  
คุณศุภชัย คนเที่ยง 
และคุณธงรบ อักษร

6 OSP06 Some fixed point results for generalized R′-contraction 
and generalized R′-Kannan mappings in b-metric 
spaces. 

คุณฉัตรสุดา จนัทร์มณี 
คุณชลธิศ เสือนุ่ม  
และคุณพัชรา ม่วงการ 

7 OSP07 Complex Valued Rectangular B-Metric Spaces and 
Fixed Point Theorems 

คุณชลธิศ เสือนุ่ม  
คุณมุธิตา ชะดาจันทร์ 
และคุณพัชรา ม่วงการ

8 OSP08 การดูดซับเฮกซะวาเลนต์โครเมียมโดยใช้ผักตบชวาที่ปรับปรุง
ด้วยไคโตซาน 

คุณมยุริน ชัยรถ  
และคุณปรีชา ปัญญา



 


