
*หมายเหตุ ลิงค์เข้าห้องน าเสนอบทความจะแจ้งไปทางอีเมล์ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้  

รายชื่อผู้น าเสนอบทความ การประชุมวิชาการระดับชาติ ส าหรับนักศึกษา 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ครั้งที่ 2 

“บัณฑิตของพระราชา พัฒนาชุมชนท้องถิ่นก้าวไกล ด้วยงานวิจัยสร้างสรรค์” 
วันที่ 15 มีนาคม 2565 

ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams 
----------------------------------------------------------------------------------------- 

การน าเสนอแบบปากเปล่า (Oral Presentation) 
ห้องที่ 1 (รหัส H1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 

ล าดับ รหัส 
บทความ 

เวลา
น าเสนอ 

ชื่อบทความ ผู้เขียนบทความ 

1 H1-01 9.40-10.00 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
เรื่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชน
เทศบาลวัดปาโมกข์ (นรสีห์วิทยาคาร) 

รัญชนา นิยมพานิช 
พัชราภรณ สุขศรีจันทร์ 
วลีพร บุญเอิบ  
กิตติภพ มหาวัน 

2 H1-02 10.00-10.20 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ 
เรื่อง การใช้งานเทคโนโลยีอย่างมีความ
รับผิดชอบ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 

ปาลิตา ดวงดี 
สุปรียา หุ่นเสือ  
ชัยยศ เดชสุระ 

3 H1-03 10.20-10.40 การพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิกเพ่ือการเรียนรู้ 
เรื่ององค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนวัดจ าปา 

พิชชาภรณ์ นะสอน 
วราพร กลับเป็นสุข  
สุวิทย์ ไวยกุล 

4 H1-04 10.40-11.00 การสร้างและพัฒนาระบบติดตามผลค าร้อง
ขอเอกสารสถานศึกษาของนักเรียน 
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 

กรรณภิรมณ์ สุขโณ 
พิชารัฐ จันทร์นิยม  
เสาวรส ยิ่งวรรณะ 

5 H1-05 11.00-11.20 ผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เรื่องการ เปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี ( อินเทอร์เน็ต ) รายวิชา 
วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี (วิทยาการ
ค านวณ) ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1/1 โรงเรียนวัชรวิทยา จังหวดัก าแพงเพชร 

จักรพงศ์ สุขเกษม 
วิวัฒน์ ทวีทรัพย์ 

6 H1-06 11.20-11.40 แอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง แนวคิด
เชิงค านวณ เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา
ส าหรับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

สิรินทิพย์ ความสุข 
สมชาย เมืองมูล 
ปรมินทร์ วงษ์ค าสิงห์ 



*หมายเหตุ ลิงค์เข้าห้องน าเสนอบทความจะแจ้งไปทางอีเมล์ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้  

ล าดับ รหัส 
บทความ 

เวลา
น าเสนอ 

ชื่อบทความ ผู้เขียนบทความ 

7 H1-07 11.40-12.00 การพัฒนาแอปพลิเคชัน Line Bot เรื่อง 
การออกแบบอัลกอริทึม เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 

นลธวัช ชัยกันทอง 
สมชาย เมืองมูล 
กนิษฐ์กานต์ ปันแก้ว 

8 H1-08 13.00-13.20 ผลการจัดการเรียนการสอนด้วยบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ เรื่องกระบวนการออกแบบ
เชิงวิศวกรรม รายวิชา ออกแบบเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนก าแพงเพชร
พิทยาคม 

วราภรณ์ แผงผล 
ศรินญา หวาจ้อย 

9 H1-09 13.20-13.40 การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียตามแนว
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง การแสดง
อัลกอริทึมในการท างาน เพ่ือส่งเสริมทักษะ
การแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 

ชวัลรัตน์ แนวราช 
ชนันกาญจน์ สุวรรณเรือง 

10 H1-10 13.40-14.00 การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง 
ฐานข้อมูลและการออกแบบฐานข้อมูล เพ่ือ
ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

อนงค์นาฏ พลายพยัคฆ์ 
กนิษฐ์กานต์ ปันแก้ว 
มะยุรีย์ พิทยาเสนีย์ 

11 H1-11 14.00-14.20 การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ โดยใช้ทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง ระบบทางเทคโนโลยี 
เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ไพศาล จันติ  
กิตติยา ปลอดแก้ว 
ฟิสิกส์ ฌอณ บัวกนก 

12 H1-12 14.20-14.40 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชา 
วิทยาการค านวณ เรื่อง การเขียนโปรแกรม
อย่างง่ายด้วย Scratch ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนในเขตพ้ืนที่
ต าบลคลองน้อยและต าบลวัดประดู่ อ าเภอ
เมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

นิภาพรรณ เมืองระรื่น 
เกตุวดี จันทร์สุริยะ  
ปัทมา ช่วยพิทักษ์ 

13 H1-13 14.40-15.00 การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ระบบเปิด เรื่อง 
หลักการท างานของคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
2 

ศุภกานต์ รินวงศ์ 
สมชาย เมืองมูล 
ปราโมทย์ พรหมขันธ์ 

14 H1-14 15.00-15.20 การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียเพ่ือการศึกษา 
ด้วย Construct 2 เรื่อง ความปลอดภัยใน
การใช้ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ

รัตน์ธภรณ์ แก้วประสงค์ 
กนิษฐ์กานต์ ปันแก้ว 
ปรมินทร์ วงษ์ค าสิงห์ 
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ล าดับ รหัส 
บทความ 

เวลา
น าเสนอ 

ชื่อบทความ ผู้เขียนบทความ 

ส่งเสริมการคิดอย่างเป็นระบบของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
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การน าเสนอแบบปากเปล่า (Oral Presentation) 
ห้องที่ 2 (รหัส H2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 

ล าดับ รหัส 
บทความ 

เวลา
น าเสนอ 

ชื่อบทความ ผู้เขียนบทความ 

1 H2-01 9.40-10.00 การศึกษาเจตคติและพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในชั้นเรียนออนไลน์ยุค 
New normal ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาปลายเปิด
ที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง 

เบญจมาศ ทองเรือง  
จุฬาลักษณ์ ใจอ่อน 

2 H2-02 10.00-10.20 การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา 
(CIPPA MODEL) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

มัลลิกา มีแผ้ว 
จิรพงค์ พวงมาลัย  
ไพลิน สังคง 

3 H2-03 10.20-10.40 การศึกษาความสามารถในการสื่อสารและการสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้
แบบ TGT ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

อาริยา ไพโรจน์ 
อุไรวรรณ ปานทโชติ 
เพียงรวี พะโยม 

4 H2-04 10.40-11.00 การศึกษาความสามารถในการเชื่อมโยงทาง
คณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค TGT 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ฐิติมา สายด้วง 
อุไรวรรณ ปานทโชติ  
ต้องจิตต์ ทัศนแจ่มสุข 

5 H2-05 11.00-11.20 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค TGT ที่
ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

สุกัญญา สร้อยสน 
อุไรวรรณ ปานทโชติ  
สุรชา บุรุษศรี 

6 H2-06 11.20-11.40 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ TGT ที่ส่งเสริมการ
สื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

อมรรัตน์ อ่วมอ่อน 
อุไรวรรณ ปานทโชติ  
จันทร์แรม เข็มนาจิตร 

7 H2-07 11.40-12.00 ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
และเจตคติต่อคณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ (2) โดยใช้การ
จัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR-KP ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ณัฎฐณิชา ทิมะณี 
เบญจวรรณ ชัยปลัด  
ภัคจิรา กิตติสิริบัณฑิต 

8 H2-08 13.00-13.20 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
ความสามารถในการให้เหตุผล และเจตคติต่อ
คณิตศาสตร์ เรื่อง รูปหลายเหลี่ยม โดยใช้การจัดการ
เรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR-KP ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดคูยาง 

วิรฎาพร แห่วขัด 
เบญจวรรณ ชัยปลัด  
สุนิสา มณีเขียว 

9 H2-09 13.20-13.40 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการแก้ปัญหา 
และเจตคติต่อคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน 
และร้อยละ โดยการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด 
CCR-KP ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนบ้านล ามะโกรก 

เพชรตะวัน สุวรรณวงษ์ 
เบญจวรรณ ชัยปลัด 
จินดารัตน์ ถาวร 



*หมายเหตุ ลิงค์เข้าห้องน าเสนอบทความจะแจ้งไปทางอีเมล์ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้  

ล าดับ รหัส 
บทความ 

เวลา
น าเสนอ 

ชื่อบทความ ผู้เขียนบทความ 

10 H2-10 13.40-14.00 การศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการ
แนวคิด CCR-KP เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์และความสามารถในการให้เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 

ภรณ์ทิพย์ รูปดี 
เบญจวรรณ ชัยปลัด  
ปรีชา เย็นชุ่ม 

11 H2-11 14.00-14.20 เกมบันไดงูเพ่ือการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์และการให้
ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก 

นันทิญา พุฒดี 
สุจิตรา จาดย่านขาด  
สันติสุข ล่าปวน 

12 H2-12 14.20-14.40 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์และ
ความมุ่งม่ันในการท างาน โดยการจัดการเรียนรู้ผ่าน
กิจกรรมการปฏิบัติจริงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
5 

ด ารงค์ ชัยสุวรรณ 
ยุภาดี ปณะราช 
เบญจมินทร์ อรัญเพ่ิม 

13 H2-13 14.40-15.00 การส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ และเจต
คติต่อคณิตศาสตร์โดยใช้การจัดการเรียนรู้ผ่าน
กิจกรรมการปฏิบัติจริง ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 

ณัฐสิกา สุขสวาสดิ์ 
ยุภาดี ปณะราช 
สุนิทรา อุดมรัตนศิริชัย 

14 H2-14 15.00-15.20 ผลการจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมปฏิบัติจริงที่ส่งเสริม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ และการท างาน
เป็นทีม ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ศุภกร กางกรณ์ 
ยุภาดี ปณะราช  
วิยะดา เซี่ยงหลิว 

15 H2-15 15.20-15.40 ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสาน กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพ่ือพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห์ เรื่อง การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

ลูกตาล เพชรผึ้ง  
ปาริชาต เตชะ 
นวลนาฏ หนองเอ่ียน 

 

 

 

 

 

 

 

 



*หมายเหตุ ลิงค์เข้าห้องน าเสนอบทความจะแจ้งไปทางอีเมล์ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้  

การน าเสนอแบบปากเปล่า (Oral Presentation) 
ห้องที่ 3 (รหัส H3 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 

ล าดับ รหัส 
บทความ 

เวลา 
น าเสนอ 

ชื่อบทความ ผู้เขียนบทความ 

1 H3-01 9.40-10.00 การพัฒนาทักษะการออกเสียง
ภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกทักษะจอลลี่ 
โฟนิกส์ส าหรับ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 4 

ธัญพิมล พันธ์เพ็ง 
ศิวภรณ์ ใสโต 

2 H3-02 10.00-10.20 การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดย
ใช้เกมเพ่ือการเรียนรู้ ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านบ่อสาม
แสน จังหวัดก าแพงเพชร 

ปิยาภรณ์ พรหมประสิทธิ์ 
ชลิต ศรีภุมมา 
ถิรวิท ไพรมหานิยม 

3 H3-03 10.20-10.40 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยใช้แบบ
ฝึกทักษะการเขียนประโยค Present 
simple tense ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 2 
(วัดทุ่งสวน) 

รัตนากร จันทร์โสภา 
ปภาวรินท์ ออมสิน 
ถิรวิท ไพรมหานิยม 

4 H3-04 10.40-11.00 An Analysis of News Headline 
Writing Techniques Used on 
Bangkok Post Website 

Chanyut Choophaew 
Nisakorn Prakongchati 
Joel Grisell 

5 H3-05 11.00-11.20 การพัฒนาความสามารถในการเขียน
ประโยคภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคนิคแบบ
ชักชวน (Suggestopedia) ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัชรวิทยา 

นฤมล ทิสาราเขต 
ปทิตตาภา สุกระ 
มณฑิรา กิตติวัฒนานุกุล 
ศุลีพร ทวีทรัพย์ 
อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ า 

6 H3-06 11.20-11.40 The Syntactic Analytic Survey of 
Paragraph Completion in English 
test for 12th Grade Students 

ชัญญา ปัญโญ  
เพ็ญนภา คล้ายสิงโต  

7 H3-07 11.40-12.00 การพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจโดยใช้กลวิธี
การอ่าน แบบร่วมมือ (Collaborative 
Strategic Reading) ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 

ชุลีรัตน์ พลพิรา 
ธัญวรัตน์ เรืองเหล็ก 
ศศิธร บุญเกิด 
อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ า 

8 H3-08 13.00-13.20 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกด
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 

มิลทรา สุริยวงศ ์
ศรีพร เสือลออ 
ณัฐชรียา เงินทอง 
นครินทร์ นามวงค์ 



*หมายเหตุ ลิงค์เข้าห้องน าเสนอบทความจะแจ้งไปทางอีเมล์ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้  

ล าดับ รหัส 
บทความ 

เวลา 
น าเสนอ 

ชื่อบทความ ผู้เขียนบทความ 

ชลชลิตา กมุทธภิไชย 

9 H3-09 13.20-13.40 การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดย
ใช้กิจกรรมการเสริมแรงทางบวก ด้วยเกม
มิฟิเคชันของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
6 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) 

ธันยพร อิทธิยา  
ชรัญรักษ์ ปัญญามูลวงษา 
อดุลย์ ปัญญา 

10 H3-10 13.40-14.00 การจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม 
(Active Learning) โดยใช้เกมการสอนใน
รูปแบบออนไลน์ ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนขาณุวิทยา ปี
การศึกษา 2564 

อภิชัย ใจชื้น 
เสฏฐวุฒิ บุญรักษ์ 
จิรศักดิ์ แสงแสน 
ชลชลิตา กมุทธภิไชย  
คนึงนิตย์ เพรียวพานิช 

11 H3-11 14.00-14.20 การพัฒนาชุดกิจกรรมการใช้เกมเพ่ือ
ส่งเสริมแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม  

รัชนีกร ทอนช่วย 
ชรัญรักษ์ ปัญญามูลวงษา 
ปณิสรา จันทร์ปาละ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



*หมายเหตุ ลิงค์เข้าห้องน าเสนอบทความจะแจ้งไปทางอีเมล์ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้  

การน าเสนอแบบปากเปล่า (Oral Presentation) 
ห้องที่ 4 (รหัส H4 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 

ล าดับ รหัส 
บทความ 

เวลา 
น าเสนอ 

ชื่อบทความ ผู้เขียนบทความ 

1 H4-01 9.40-10.00 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ทาง
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1 โดยประยุกต์ใช้รูปแบบปัญหาเป็นฐาน 
ผ่านการเรียนออนไลน์ในสถานการณ์โควิด-
19 

เอกลักษณ์ ราชไรกิจ  
ตะวัน ทองสุข  
ชุลิดา เหมตะศิลป์ 

2 H4-02 10.00-10.20 การพัฒนาพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในชั้น
เรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร ที่ได้รับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดย
ประยุกต์ใช้แนวคิดเกมเป็นฐาน 

ธัญญารัตน์ อาจพงษา 
ชุลิดา เหมตะศิลป์  
ตะวัน ทองสุข 

3 H4-03 10.20-10.40 การพัฒนาความเข้าใจมโนมติทาง
วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
3 โดยประยุกต์ใช้การจัดการเรียนรู้แบบ
ท านาย–สังเกต–อธิบาย 

อดิศักดิ์ ภูชะหาร 
ชุลิดา เหมตะศิลป์  
ตะวัน ทองสุข 

4 H4-04 10.40-11.00 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โดยประยุกต์ใช้รูปแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน 
เพ่ือพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ณัฎฐนนท์ เกิดนุ่ม 
ทิพย์อุบล ทิพเลิศ 
วิศรุต พยุงเกียรติคุณ 

5 H4-05 11.00-11.20 การพัฒนาแรงจูงใจในการเรียนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยประยุกต์ใช้แนวคิดเก
มิฟิเคชัน 

สายเกียว ราษี 
ทิพย์อุบล ทิพเลิศ  
วิศรุต พยุงเกียรติคุณ 

6 H4-06 11.20-11.40 การพัฒนาแรงจูงใจในการเรียนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยประยุกต์ใช้แนวคิดเก
มิฟิเคชัน 

อาทิติญา จิกหาร 
ทิพย์อุบล ทิพเลิศ 
วิศรุต พยุงเกียรติคุณ 

7 H4-07 11.40-12.00 การพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
3 โดยประยุกต์ใช้แนวคิดการสืบเสาะหา
ความรู้ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโค
วิด-19 

อรปรียา วงศ์สุพรหม 
ทิพย์อุบล ทิพเลิศ  
วิศรุต พยุงเกียรติคุณ 



*หมายเหตุ ลิงค์เข้าห้องน าเสนอบทความจะแจ้งไปทางอีเมล์ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้  

ล าดับ รหัส 
บทความ 

เวลา 
น าเสนอ 

ชื่อบทความ ผู้เขียนบทความ 

8 H4-08 13.00-13.20 การพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
โดยประยุกต์ใช้ปัญหาเป็นฐาน 

นันทภัทร์ ฉัตรศรี 
ทิพย์อุบล ทิพเลิศ  
วิศรุต พยุงเกียรติคุณ 

9 H4-09 13.20-13.40 การพัฒนาการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดย
ประยุกต์ใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา 

ณัฏฐนิชา สังกะเพชร 
ชุลิดา เหมตะศิลป์  
ตะวัน ทองสุข 

10 H4-10 13.40-14.00 การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การขึ้น
และตกของดวงจันทร์ ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 

ธีรสิทธิ์ บุตรนนท์ 
ชุลิดา เหมตะศิลป์  
ตะวัน ทองสุข 

11 H4-11 14.00-14.20 การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E 
ร่วมกับการตั้งค าถาม 5W1H เพ่ือพัฒนา
ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในห้องเรียน
ยุคโควิด-19 

สุกัญญา ฤทธิ์บรรเจิด 
ดุสิดา ไชยสวัสดิ์  
เสาวรส ยิ่งวรรณะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



*หมายเหตุ ลิงค์เข้าห้องน าเสนอบทความจะแจ้งไปทางอีเมล์ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้  

การน าเสนอแบบปากเปล่า (Oral Presentation) 
ห้องที่ 5 (รหัส H5 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 

ล าดับ รหัส 
บทความ 

เวลา 
น าเสนอ 

ชื่อบทความ ผู้เขียนบทความ 

1 H5-01 9.40-10.00 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบประยุกต์
สร้างสรรค์เป็นฐาน 

กมลทิพย์ สุทธสนธิ์ 
ชุลิดา เหมตะศิลป์  
ตะวัน ทองสุข 

2 H5-02 10.00-10.20 การพัฒนาความสามารถในการแสวงหา
ความรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โดยประยุกต์ใช้การจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงานเป็นฐาน 

ประวิตร บุตรภักดี 
ทิพย์อุบล ทิพเลิศ  
วิศรุต พยุงเกียรติคุณ 

3 H5-03 10.20-10.40 การพัฒนาแรงจูงใจในการเรียนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยประยุกต์ใช้
แนวคิดเกมิฟิเคชัน 

รัตติกาญจน์ คนขาว 
ทิพย์อุบล ทิพเลิศ  
วิศรุต พยุงเกียรติคุณ 

4 H5-04 10.40-11.00 การพัฒนาการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการจัดการเรียนรู้
ประยุกต์ใช้ปัญหาเป็นฐาน ภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 

พัณณิตา เนธิบุตร 
ศศิธร แสนพันดร  
อังคาร อินทนิล 

5 H5-05 11.00-11.20 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ในยุค New Normal โดยประยุกต์ใช้การ
จัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน เพื่อ
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ส าหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

นันทิยา เพลิดพราว 
ศศิธร แสนพันดร  
อังคาร อินทนิล 

6 H5-06 11.20-11.40 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้รายวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยประยุกต์ใช้
ปัญหาเป็นฐานเพ่ือส่งเสริมความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 

มนัสวี ค าจันทร์ 
อังคาร อินทนิล  
ศศิธร แสนพันดร 

7 H5-07 11.40-12.00 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยประยุกต์ใช้
แนวคิดเกมิฟิเคชันเพ่ือส่งเสริมแรงจูงใจใน
ชั้นเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ธิติยา ขุราศรี 
อังคาร อินทนิล  
ศศิธร แสนพันดร 

8 H5-08 13.00-13.20 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
โดยใช้แบบสืบเสาะหาความรู้ เพ่ือพัฒนา

อรวรรณ หรเพิด 
ศศิธร แสนพันดร  
อังคาร อินทนิล 



*หมายเหตุ ลิงค์เข้าห้องน าเสนอบทความจะแจ้งไปทางอีเมล์ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้  

ล าดับ รหัส 
บทความ 

เวลา 
น าเสนอ 

ชื่อบทความ ผู้เขียนบทความ 

ความคิดสร้างสรรค์ ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 

9 H5-09 13.20-13.40 การพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ (5E) 
ร่วมกับกิจกรรมการคิดผ่านสถานการณ์แบบ
มีเงื่อนไขของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4: 
ห้องเรียนในยุค NEW NORMAL COVID-19 

สุกัญญารัตน์ เผือก
ปาน 
ดุสิดา ไชยสวัสดิ์  
เสาวรส ยิ่งวรรณะ 

10 H5-10 13.40-14.00 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใบเมี่ยงญวนผสมข้าว
พันธุ์ กข 43: วิสาหกิจชุมชนบ้านคลองเจริญ 
ต.ท่าพุทรา อ.คลองขลุง จ.ก าแพงเพชร 

สุภารัตน์ อินต้นวงค์ 
ปุณยนุช ท้าวสันติชู
ชัย 
วันเพ็ญ  แซ่ย้า 
มณฑา หมีไพรพฤกษ์ 

11 H5-11 14.00-14.20 สีย้อมธรรมชาติจากส่วนประกอบของกล้วย
ไข่: วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่กล้วยไข่ ต าบล
ท่าพุทรา อ าเภอคลองขลุง จังหวัด
ก าแพงเพชร 

ทัตพงศ์ จริยภิวัฒน์ 
กรรจเนตร ขุนทอง 
ไปรยา สืบปันอุด 
มณฑา หมีไพรพฤกษ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



*หมายเหตุ ลิงค์เข้าห้องน าเสนอบทความจะแจ้งไปทางอีเมล์ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้  

การน าเสนอแบบปากเปล่า (Oral Presentation) 
ห้องที่ 6 (รหัส H6 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 

ล าดับ รหัส 
บทความ 

เวลา
น าเสนอ 

ชื่อบทความ ผู้เขียนบทความ 

1 H6-01 9.40-10.00 การปรับตัวของครอบครัวที่มีเด็กวัยเรียน
จากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด 19 
หมู่ที่ 7 บ้านท่าข้าม ต าบลคลองสมบูรณ์ 
อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร 

กนกวรรณ สวรรค์หลง 
ธวชินี ลาลิน 

2 H6-02 10.00-10.20 การรับรู้เรื่องการคุกคามทางเพศของ
นักศึกษาในจังหวัดทางภาคเหนือตอนล่าง 

วรรณิษา ใจหงิม 
ธวชินี ลาลิน 

3 H6-03 10.20-10.40 การประเมินผลกระทบและการปรับตัวของ
ชุมชนนครชุมต่อภาวะโรคระบาด COVID–
19 

สาธิต ศรีโพธิ์ 
รัษฎากร วินิจกุล 
พิษณุ บุญนิยม 

4 H6-04 10.40-11.00 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ า 
อุปโภค บริโภคขององค์การบริหารส่วน
ต าบลนครชุม อ าเภอเมือง จังหวัด
ก าแพงเพชร 

รชุดา อินเลี้ยง 
บุญญาบารมี สว่างวงศ์ 
ตรรกพร สุขเกษม 

5 H6-05 11.00-11.20 บทความ เรื่องภาวะหนี้สินที่มีอิทธพลต่อ
ระดับความเครียด ต าบลท่าเกษม อ าเภออ
เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้วพฤติกรรม 

สุทธิดา บุญชู 
ธัมณรัชฆ นุตเวช 
เฉลิมพงษ จันทรสุขา 
วุฒิวัฒน อนันต์พุฒิเมธ  

6 H6-06 11.20-11.40 การบริโภคสินค้าออนไลน์ กับของมันต้องมี 
:กรณีศึกษาประชาชน ในเขตอ าเภอเขา
ฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 

นิทัช พิงไธสง 
เฉลิมพงษ์  จันทร์สุขา 

7 H6-07 11.40-12.00 พฤติกรรมการเข้าสังคมกับวิถีชีวิต Slow 
Life ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีจังหวัด
สระเเก้ว 

ชลลดา ทูค ามี 
สุพรรณษา จันทเลิศ 
เฉลิมพงษ์ จันทร์สุขา 

8 H6-08 13.00-13.20 พฤติกรรมการเข้าสังคมออนไลน์ที่มีอิทธิพล
ต่อการลดภาวะซึมเศร้า: นักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายในอ าเภอเมือง
จังหวัดสระแก้ว 

สโรชา โสพี 
อภัสรา บุตรสมบัติ 
เฉลิมพงษ์ จันทร์สุขา 

9 H6-09 13.20-13.40 การถูกบลูลี่ที่มีอิทธิพลต่อสุขภาพจิต: 
กรณีศึกษานักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในพ้ืนที่อ าเภอเมืองสระแก้ว 

วชิรกานต์ ศรีพงศ์ 
จินดาพร ภู่แสร์ 
เฉลิมพงษ์ จันทร์สุขา 



*หมายเหตุ ลิงค์เข้าห้องน าเสนอบทความจะแจ้งไปทางอีเมล์ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้  

ล าดับ รหัส 
บทความ 

เวลา
น าเสนอ 

ชื่อบทความ ผู้เขียนบทความ 

10 H6-10 13.40-14.00 การปรับตัวของทหารใหม่กับระดับความสุข
ในชีวิต :กรณีศึกษาค่ายทหารแห่งหนึ่งใน
จังหวัดสระแก้ว 

พรจินดา พัฒโนทัย 
วิยะดา สบู่ 
เฉลิมพงษ์ จันทร์สุขา 

11 H6-11 14.00-14.20 บทบาทภาครัฐและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอ่าง
เก็บน้ าท่าดินแดง ต าบลศรีคีรีมาศ อ าเภอ
คีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 

บุษบา ประไพภักดิ์ 
กันต์ฤทัย ไกรทอง 
พิมพ์ลดา เรืองรุ่ง 
ไพรินทร์ บุญเรือน 
อมฤต วุ่นพูลสมบัติ 

12 H6-12 14.20-14.40 แนวทางการอนุรักษ์รถคอกหมูอย่างมีส่วน
ร่วมระหว่างผู้ประกอบการรถร่วมโดยสาร
เอกชนและองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุโขทัย ในเขตพื้นที่อ าเภอเมือง จังหวัด
สุโขทัย 

พลอยรุ้ง เหมือนมี 
จิรัชญา พรมบึงล า 
เพ็ญประภา โมคศักดิ์ 
ฟ้าสาง จินดารัตน์ 
วรรณิศา ไหวเรีย 
อมฤต วุ่นพูลสมบัติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



*หมายเหตุ ลิงค์เข้าห้องน าเสนอบทความจะแจ้งไปทางอีเมล์ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้  

การน าเสนอแบบปากเปล่า (Oral Presentation) 
ห้องที่ 7 (รหัส H7 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 

ล าดับ รหัส 
บทความ 

เวลา
น าเสนอ 

ชื่อบทความ ผู้เขียนบทความ 

1 H7-01 9.40-10.00 บทบาทของครูในการส่งเสริมพฤติกรรม
การรับประทานอาหารของเด็กปฐมวัย ใน
โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา อ าเภอเขมราฐ 
จังหวัดอุบลราชธานี 

ปริษา สีทิม 
พัชรินทร์ สีทิม  
อรพร ทับทิมศรี 

2 H7-02 10.00-10.20 การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
กลางวันของเด็กปฐมวัย ในโรงเรียนบ้านลิ้น
ฟ้า อ าเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ 

อลิษา จันจิตร 
รัตนากร พันวิไล  
อรพร ทับทิมศรี 

3 H7-03 10.20-10.40 ความพึงพอใจของครูผู้ดูแลเด็กต่อการจัด
สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนที่ส่งเสริม
การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กต าบลผือฮี อ าเภอมหาชนะชัย 
จังหวัดยโสธร 

อรัญญา ยอดพงษา  
อรพร ทับทิมศรี 

4 H7-04 10.40-11.00 ผลการจัดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบ
สื่อที่มีต่อความสามารถทางการสื่อสารของ
เด็กปฐมวัย 

รัตน์ดา รอดเริงรื่น  
ชุติกานต์ เอ่ียวเล็ก 

5 H7-05 11.00-11.20 การพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ส าหรับ
เด็กปฐมวัยโดยใช้เกมการศึกษา 

อทิตยา มีมุข  
ชุติกานต์ เอ่ียวเล็ก 

6 H7-06 11.20-11.40 การส่งเสริมทักษะการพูดของเด็กปฐมวัย 
โดยใช้ค าคล้องจองประกอบรูปภาพ 

ลักษณาวดี หอมดอก
พลอย ชุติกานต์ เอ่ียว
เล็ก 

7 H7-07 11.40-12.00 การใช้กิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะ
ทางวิทยาศาสตร์ส าหรับปฐมวัย 

กัญฐมณี พิมศร 
ชุติกานต์ เอ่ียวเล็ก 

8 H7-08 13.00-13.20 การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก
ปฐมวัย โดยใช้ชุดกิจกรรมต่อเติมด้วย
ลายเส้น 

พรทิพา ปานด า 
อัฐณีญา สัจจะพัฒนกุล 

9 H7-09 13.20-13.40 การส่งเสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กของ
เด็กปฐมวัย โดยใช้กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค ์

อนิตา ปัญญา 
อัฐณีญา สัจจะพัฒนกุล 

10 H7-10 13.40-14.00 การส่งเสริมพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมือมัด
เล็กของเด็กปฐมวัย โดยใช้ชุดกิจกรรมการ
ฉีก และการปะ 

นุชจณี อู่ทอง 
อัฐณีญา สัจจะพัฒนกุล 



*หมายเหตุ ลิงค์เข้าห้องน าเสนอบทความจะแจ้งไปทางอีเมล์ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้  

ล าดับ รหัส 
บทความ 

เวลา
น าเสนอ 

ชื่อบทความ ผู้เขียนบทความ 

11 H7-11 14.00-14.20 การพัฒนาทักษะการคิดเชิงเหตุผลของเด็ก
ปฐมวัย โดยการใช้กิจกรรมเกมการศึกษา 

นุดาลักษณ์ เทศนา 
อัฐณีญา สัจจะพัฒนกุล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



*หมายเหตุ ลิงค์เข้าห้องน าเสนอบทความจะแจ้งไปทางอีเมล์ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้  

การน าเสนอแบบปากเปล่า (Oral Presentation) 
ห้องที่ 8 (รหัส H8 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 

ล าดับ รหัส 
บทความ 

เวลาน าเสนอ ชื่อบทความ ผู้เขียนบทความ 

1 H8-01 9.40-10.00 การใช้กิจกรรมเกมการศึกษาชุดภาษาพา
เพลินเพ่ือส่งเสริมทักษะทางภาษาของ
เด็กปฐมวัย 

มณฑิภา  พรมสังเกตุ 
อรทัย  อนุรักษ์วัฒนะ 

2 H8-02 10.00-10.20 การพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็ก
ปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์จากเศษ
วัสดุเหลือใช้ 

กนกพร ทินปาน  
อรทัย อนุรักษ์วัฒนะ 

3 H8-03 10.20-10.40 การส่งเสริมทักษะคณิตศาสตร์ด้านการ
บวกเลขได้ผลลัพธ์ไม่เกิน10 โดยใช้ชุดกิจ
กกรมเกมส าหรับเด็กปฐมวัย 

จิตรเทพ โพธิ์ไทย  
อรทัย อนุรักษ์วัฒนะ 

4 H8-04 10.40-11.00 การส่งเสริมทักษะการพูดโดยใช้กิจกรรม
เล่านิทานวาดไปเล่าไปและกิจกรรม
สร้างสรรค ์

ชลิดา อ่ิมสะอาด  
อรทัย อนุรักษ์วัฒนะ 

5 H8-05 11.00-11.20 การพัฒนาความคิดรวบยอดที่ส่งเสริม
ทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย 
โดยใช้ชุดเกมการศึกษา ชั้นอนุบาลปีที่ 3 
โรงเรียนอนุบาลไทรงาม 

อรณิชา มาลีสายชล 
อัฐณีญา สัจจะพัฒนกุล 

6 H8-06 11.20-11.40 การส่งเสริมทักษะพ้ืนฐานทาง
คณิตศาสตร์การรู้ค่าตัวเลข1-20โดยใช้
กิจกรรมเกมการศึกษา ส าหรับเด็ก
ปฐมวัยชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนอนุบาลไทร
งาม 

ธยาลักษณ์ วัฒนาไพร
ศิลป์ อัฐณีญา 
สัจจะพัฒนกุล 

7 H8-07 11.40-12.00 การพัฒนาทักษะการพูดของเด็กปฐมวัย
โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทานประกอบ
ภาพ ชั้นอนุบาล 3/2 โรงเรียนอนุบาล
ไทรงาม 

ยศวดี พิมพ์สวรรค์  
อัฐณีญา สัจจะพัฒนกุล 

8 H8-08 13.00-13.20 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก
ปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ 
ชั้นอนุบาล2/1 โรงเรียนอนุบาลไทรงาม 

ศุภานัน ธาตุ  
อัฐณีญา สัจจะพัฒนกุล 

9 H8-09 13.20-13.40 การพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของ
เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเล่า
นิทานและประกอบการใช้ค าถามชั้น
อนุบาล 2/2 โรงเรียนอนุบาลไทรงาม 

วีรยา วงษ์ราษฎร์  
อัฐณีญา สัจจะพัฒนกุล 



*หมายเหตุ ลิงค์เข้าห้องน าเสนอบทความจะแจ้งไปทางอีเมล์ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้  

ล าดับ รหัส 
บทความ 

เวลาน าเสนอ ชื่อบทความ ผู้เขียนบทความ 

10 H8-10 13.40-14.00 ผลการจัดกิจกรรมการส่งเสริมทักษะ
คณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยโดยใช้ชุด
กิจกรรมการทดลอง ชั้นอนุบาล 2/3 
โรงเรียนอนุบาลไทรงาม 

นิฤมล มีโพธิ์  
อัฐณีญา สัจจะพัฒนกุล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



*หมายเหตุ ลิงค์เข้าห้องน าเสนอบทความจะแจ้งไปทางอีเมล์ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้  

การน าเสนอแบบปากเปล่า (Oral Presentation) 
ห้องที่ 9 (รหัส H9 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 

ล าดับ รหัส 
บทความ 

เวลา 
น าเสนอ 

ชื่อบทความ ผู้เขียนบทความ 

1 H9-01 9.40-10.00 ผลการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์
แบบคิดริเริ่ม โดยกระบวนการวิจัย เป็นฐานและการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ด้วยเทคนิค TAI ในรายวิชาทัศนศิลป์ ของผู้เรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านทรงธรรม 

สุนันทา ศรีทอง  
ปาริชาต เตชะ 

 

2 H9-02 10.00-10.20 ผลการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์
แบบริเริ่ม โดยกระบวนการวิจัยเป็นฐานและการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ (STAD) ในรายวิชา
ภาษาไทย ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี 

รัตติยากร พุฒตาล  
ปาริชาต เตชะ 

3 H9-03 10.20-10.40 ผลการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์
แบบคิดคล่อง โดยกระบวนการวิจัยเป็นฐานและการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยการใช้เทคนิค TGTใน
รายวิชาคณิตศาสตร์ ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
1 โรงเรียนบ้านทรงธรรม 

พรสินี แซ่ท้าว  
ปาริชาต เตชะ 

4 H9-04 10.40-11.00 ผลการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์
แบบคิดคล่อง โดยกระบวนการวิจัยเป็นฐานและการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ในรายวิชา
คณิตศาสตร์ ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี 

มินตรา พร้าโมต  
ปาริชาต เตชะ 

5 H9-05 11.00-11.20 ผลการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์
แบบคิดยืดหยุ่นโดยกระบวนการวิจัยเป็นฐานและ
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค K-W-D-L 
ในรายวิชาภาษาไทย ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
3 โรงเรียนบ้านสระสิงห์โต 

ศุภมาศ ใจกล้า  
ปาริชาต เตชะ 

6 H9-06 11.20-11.40 ผลการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์
แบบละเอียดลออ โดยกระบวนการวิจัยเป็นฐานและ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานในรายวิชา
คณิตศาสตร์ ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ 

อ าพร ตระกูลศรี  
ปาริชาต เตชะ 

7 H9-07 11.40-12.00 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 โดยใช้เอกสาร
ประกอบการเรียนการสอนวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ 

อณุรัตน์ ไม้แดง 
เกรียงไกร กันติมุล 



*หมายเหตุ ลิงค์เข้าห้องน าเสนอบทความจะแจ้งไปทางอีเมล์ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้  

ล าดับ รหัส 
บทความ 

เวลา 
น าเสนอ 

ชื่อบทความ ผู้เขียนบทความ 

ส 30221 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ในการจัดการเรียน
การสอนแบบผสมผสาน (Hybrid) ทั้งรูปแบบ On 
Site และ On Line โรงเรียนวัชรวิทยา อ าเภอเมือง
ก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร 

8 H9-08 13.00-13.20 การใช้แบบสอบถามรูปแบบสตอรี่ไลน์ (Storyline) 
ในขั้นเตรียมความพร้อมเข้าสู่บทเรียน เพ่ือ
เสริมสร้างพฤติกรรมความกล้าแสดงออกในการ
เรียนออนไลน์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนสงขลาวิทยาคม จังหวัดสงขลา 

ชนัญชิดา วรทารัญชน์  
วรินธร เบญจศรี 

9 H9-09 13.20-13.40 ความพึงพอใจและความพร้อมของนักศึกษาที่มีต่อ
การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ของ
หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

ชลนิชา อินสิทธิ ์
มัสยา นวลใย  
ศรัณยา ทาสีธง 

10 H9-10 13.40-14.00 บทความวิจัยเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เรื่อง การบวกและการลบ ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบฝึกทักษะทาง
คณิตศาสตร์ โรงเรียนบ้านไร่ จังหวัดก าแพงเพชร 

สุพัตรา อินทรเกษม 
สุรชาติ เกิดศรี  
มนตรี หลินภู 

11 H9-11 14.00-14.20 การพัฒนาทักษะการจ าค าศัพท์ภาษาจีนโดยใช้สื่อ 
Media Tiktok และเกม ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 

สุภาพร แซ่ลี 
นันทิวัน อินหาดกรวด 
สมบูรณ์ แซ่ย่าง 

12 H9-12 14.20-14.40 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทักษะการอ่านออกเสียงพินอิน
ในระบบเสียงภาษาจีนกลางโดยใช้ เกม 

น้ ามนต์ พุดหอม 
นันท์นภัส ชิตนุรัตน์ 
เสาวนีย์ สอนแหยม 

13 H9-13 14.40-15.00 การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาสังคม
ศึกษา เรื่องกฎหมายในชีวิตประจ าวัน ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

สุมณทิพย์ ภิรมจิตร 
เพียงพิศ นาคพันธ์ 
ยุทธนา พันธ์มี 

14 H9-14 15.00-15.20 บทความวิจัยเรื่อง ส้วมในสถานศึกษากับการพัฒนา
สุขภาวะการเรียนรู้ของเด็ก 

กมลวรรณ พลแก้ว 
ชูวิทย์ กมุทธภิไชย 

15 H9-15 15.20-15.40 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดย
ประยุกต์ใช้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน เพื่อพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 

เจนจิรา มณีกัญย์ 
ชุลิดา เหมตะศิลป์  
ตะวัน ทองสุข 

 

 



*หมายเหตุ ลิงค์เข้าห้องน าเสนอบทความจะแจ้งไปทางอีเมล์ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้  

การน าเสนอแบบปากเปล่า (Oral Presentation) 
ห้องที่ 10 (รหัส H10 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 

ล าดับ รหัสบทความ เวลาน าเสนอ ชื่อบทความ ผู้เขียนบทความ 
1 H10-01 9.40-10.00 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการ

บริโภคชานมไข่มุกของผู้บริโภค ในเขต
อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 

นาวิน ทองหล่อ  
อรัญญา ทักทาย  
สุธาทิพย์ ประพัฒน์โพธิ์ 
ฉลวย ยวนแห่ว  
พิมกาญดา จันดาหัวดง 

2 H10-02 10.00-10.20 พฤติกรรมการบริโภคอาหารประเภทร้านริม
บาทวิถีของผู้บริโภค ในเขตอ าเภอเมือง
จังหวัดก าแพงเพชร 

วันนิสา ข าเจริญ 
รัตนาภรณ์ วังนาค 
จุฑารัตน์ ฤมิตร 
พิมกาญดา จันดาหัวดง 

3 H10-03 10.20-10.40 การศึกษากลยุทธ์การตลาดในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ของ
บริษัท ชัยโกมลธุรกิจ จ ากัด 

นันทิดา อิสสระ 
กนกวรรณ เทียนทอง 
ภัทรภร พุฒพันธ์ 

4 H10-04 10.40-11.00 พฤติกรรมการใช้บริการผ่านแอพพลิเคชั่นสั่ง
อาหารของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

ชลธิชา พุทธศัย 
ธนัดดา อินทรรัตน์ 
ธนาวรรณ ดีวัน 
สาธวี คงรัตน์ 
พิมกาญดา จันดาหัวดง 

5 H10-05 11.00-11.20 ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกซื้ออาหารส าเร็จรูปแช่แข็ง ใน
ร้านสะดวกซ้ือเซเว่นอีเลฟเว่น (7-11) 
จังหวัดปทุมธานี 

หนึ่งฤทัย สถิตถาวรศักดิ์ 
นิธิพร แสงนิมิตร  
วิภาวดี ทูปิยะ 

6 H10-06 11.20-11.40 อาหารพิ้นบ้านไทยทรงด า ต าบลบ้านดอน 
อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

นิภาวรรณ เกิดสมบูรณ์ 
สุพรรณี โพธิ์พุ่มแพงพุ่ม 

7 H10-07 11.40-12.00 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรของวิสาหกิจ
ชุมชนสมุนไพรเชียงเพ็ง ต าบลเชียงเพ็ง 
อ าเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 

นุชจารี ตูมตั้ง 
ธมลวรรณ ชนะชัย 
นภัสวรรณ หนองน้ า  
โชติกา ทวีทรัพย์มีชัย 

8 H10-08 13.00-13.20 การพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
บนฐานทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรม: 
กรณีศึกษาหมู่บ้านหน้าวัดลาย อ าเภอคีรี
มาศ จังหวัดสุโขทัย 

อัมพร ค ามี  
กรรณิกา อุสสาสาร 

9 H10-09 13.20-13.40 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ
การตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าออนไลน์ของ
ประชาชนจังหวัดปทุมธานี 

สุชานันท์ ผ่องแผ้ว 
จารุพัสตร์ ดวงเนตร  
วิภาวดี ทูปิยะ 



*หมายเหตุ ลิงค์เข้าห้องน าเสนอบทความจะแจ้งไปทางอีเมล์ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้  

ล าดับ รหัสบทความ เวลาน าเสนอ ชื่อบทความ ผู้เขียนบทความ 
10 H10-10 13.40-14.00 การพัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

กรณีศึกษาบริษัทแม่ละเมาอีโค่ทัวร์ ต าบล
พะวอ อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

ธิติ ยอดหยางทอง 
จุฑารัตน์ มาแดง 
เสาวนีย์ กันทาเปี้ย  
น ้าฝน สะละโกสา 

11 H10-11 14.00-14.20 การพัฒนาช่องทางการจัดจ าหน่ายน้ าพริก
กากหมูของประชาชน ในต าบลหนองหว้า 
อ าเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 

สุพรรษา สมว่อง 
อัจฉรา สายสอาด 
วรีรัตน์ สัมพัทธ์พงศ์ 

12 H10-12 14.20-14.40 แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพในการน าเข้า
สินค้าระหว่างประเทศจีน-เมียนมาร์ 
กรณีศึกษา บริษัท ABC จ ากัด ประเทศ
เมียนมาร์ เมืองย่างกุ้ง 

กัญญาณัฐ จันทรักษ์ 
พรเทพ ค าปึง 
สุธิดา ทับทิมศรี 
 

13 H10-13 14.40-15.00 แนวทางการออกแบบอัตลักษณ์องค์กร
ส าหรับสถานที่ท่องเที่ยวบึงสีไฟ จังหวัด
พิจิตร 

สุทธิพงษ์ นาดี  
พบพร เอ่ียมใส 
ธนกิจ โคกทอง 

14 H10-14 15.00-15.20 การสร้างผลงานภาพถ่ายส่งเสริมการขาย
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ผ่านระบบตลาดออนไลน์
ก าแพงเพชรมาร์เก็ตเพลส 

ฆหชาร์นนท์ ยิ้มฉ่ า 
ธนกิจ โคกทอง  
พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



*หมายเหตุ ลิงค์เข้าห้องน าเสนอบทความจะแจ้งไปทางอีเมล์ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้  

การน าเสนอแบบปากเปล่า (Oral Presentation) 
ห้องที่ 11 (รหัส H11 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 

ล าดับ   รหัส
บทความ 

เวลาน าเสนอ ชื่อบทความ ผู้เขียนบทความ 

1 H11-01 9.40-10.00 อัตลักษณ์ของหัตถศิลป์ผ้าทอลาวครั่ง หมู่ 11 
บ้านทุ่งทราย ต าบลทุ่งทราย อ าเภอทรายทอง
วัฒนา จังหวัดก าแพงเพชร 

อัญชลีพร บัวศรี  
นัฐริกา มณีแสง 

2  H11-02 10.00-10.20 พิธีเซอท่อโท่ (ส่งนก) ชาวปกากะญอ หมู่ที่ 2 
บ้านเพชรนิยม ต าบลสักงาม อ าเภอคลองลาน 
จังหวัดก าแพงเพชร 

เกษมศรี ท้องฟ้าธ ารง  
วิภารัตน์ ศรีตระกูลคีรี 

3 H11-03 10.20-10.40 พิธีกี้จือลาขุ (มัดมือ) ชาวปกากะญอ หมู่บ้าน
เพชรนิยม ต าบลสักงาม อ าเภอคลองลาน 
จังหวัดก าแพงเพชร 

กัลยา แก้วบัวดี 
สุชานรี จ่าแสง 
สุพรรณิการ์ พัฒโนทัย 
ธิษณามดี บุบพันธ์  
ศิริวรรณ วนารังสี 
จิรัฏฐ์ เพ็งแดง 

4 H11-04 10.40-11.00 ความเชื่อเกี่ยวกับพิธีกรรมบวงสรวงพระ
วิษณุกรรมในวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร ต าบล
ในเมือง อ าเภอเมืองก าแพงเพชร จังหวัด
ก าแพงเพชร 

สุชาลี เจริญรอย 
พัชรีวรรณ เสือเนียม 
ธารทิพย์ หรรษา 
ณิชกานต์ สุทธิมาลา 
อมรา ศรีแก้ว 

5 H11-05 11.00-11.20 ความเชื่อของคนตั้งครรภ์ หมู่ที่ 5 บ้านนครชุม 
ต าบลนครชุม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 

พิมพิศา หาญอยู่ 
วิภารัตน์ เมฆี 
มัณทนา ทวนธง 
กิตติวัชน์ จันทร์เล็ก 

6 H11-06 11.20-11.40 การแสดงเพลงพื้นบ้านลิเกป่า ของชาวบ้านปาก
คลองกลาง หมู่ที่ 4 ต าบลนครชุม อ าเภอเมือง
ก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร 

ธีระนัย กลิ่นจันทร์ 
รพีพร คะเรรัมย์ 
วรรณิกา คุ้มเณร 
รัชประภา แก้วมณี 
จิรัฎ เพ็งแดง 

7 H11-07 11.40-12.00 อิทธิพลความเชื่อของหัตถศิลป์ผ้าทอลาวครั่ง หมู่ 
11 บ้านทุ่งทราย ต าบลทุ่งทราย อ าเภอทราย
ทองวัฒนา จังหวัดก าแพงเพชร 

นริศรา สารีดี 
ศุจิกา เมฆชอุ้ม 
จิรัฎฐ์ เพ็งแดง 

8 H11-08 13.00-13.20 พิธีกรรมนางกวักของไทลาวคั่ง หมู่บ้านหนอง
เหมือด หมู่ที่ 7 ต าบลแสนตอ อ าเภอขาณุวร
ลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร 
 

พัณณิตา ศิริ 
วรินยุพา สาระบัว 
มินตรา มูลชัย 
จินตนา เจริญชัยสกุลคีรี 



*หมายเหตุ ลิงค์เข้าห้องน าเสนอบทความจะแจ้งไปทางอีเมล์ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้  

ล าดับ   รหัส
บทความ 

เวลาน าเสนอ ชื่อบทความ ผู้เขียนบทความ 

 
 

สิตานัน พิณนา 
จิรัฎฐ์ เพ็งแดง 

9 H11-09 13.20-13.40 พิธีกรรมการเลี้ยงควายธนู หมู่ที่ 2 ต าบลถ้ า
กระต่ายทอง 

นริศรา ทรัพย์เพชร 
เบญจา ไตรเพ็ชร์ 
อาชาณีย์ จักกร่าง 
อารีวรรณ ปัญญางาม 

10 H11-10 13.40-14.00 การวิเคราะห์ค าศัพท์ภาษาไทยถิ่นใต้ใน
วรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้เรื่อง สับประดน 

ธิดารัตน์ เกิดผล 
กรกนก พัฒนพงศ์ 
นีรชา หวัดแท่น  
จริยา ก่อภัททสิริกุล 

11  H11-11 14.00-14.20 มุมมองความรัก ในบทเพลงของต่าย อรทัย ธงชัย แช่มโสภา 
จิราพร ภูวรัตนาวิวิธ 
ประภัสสรา ห่อทอง 

12 H11-12 14.20-14.40 กลวิธีการเล่าเรื่องและลักษณะภาษาโฆษณาจาก
เพจ “พ่ีเอ็ด 7 วิ” 

อาทิมา สุขปัน 
ประภัสสรา ห่อทอง 
จิราพร ภูวรัตนาวิวิธ 

13 H11-13 14.40-15.00 กลวิธีการใช้ภาษาและภาพสะท้อนสังคมในบท
เพลงเพื่อชีวิตของไม้เมือง 

ธัญญาพร สิงห์ลอ 
ประภัสสรา ห่อทอง 
จิราพร ภูวรัตนาวิวิธ 

14 H11-14 15.00-15.20 การออกแบบโมชั่นกราฟิก เก่ียวกับปลาฉลาม
วาฬในประเทศไทย เชิงอนุรักษ์ 

สุนิสา มันดอน 
อ าไพ แสงจันทร์ไทย  
พบพร เอ่ียมใส 

15 H11-15 15.20-15.40 การออกแบบการ์ตูนสั้น จากค าขวัญจังหวัด
ก าแพงเพชรส าหรับเด็ก 

พีระพงษ์ จันทร์อ่อน 
พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์ 
ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร 

 

 

 

 

 

 



*หมายเหตุ ลิงค์เข้าห้องน าเสนอบทความจะแจ้งไปทางอีเมล์ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้  

การน าเสนอแบบปากเปล่า (Oral Presentation) 
ห้องที่ 1 (รหัส T1 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 

ล าดับ รหัส 
บทความ 

เวลาน าเสนอ ชื่อบทความ ผู้เขียนบทความ 

1 T1-01 9.40-10.00 การนัดหมายคลินิกทันตกรรม ชนนิกานต์ รังเพชร 
และณัฏฐณิชา ดวงแก้ว 

2 T1-02 10.00-10.20 การพยากรณ์อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อ
หยวน ด้วยวิธีปรับเรียบด้วยเส้นโค้งเลขชี้
ก าลัง 

วรรษา สุดใจ 
พิมพ์นารา เครือ
ประเสริฐ 
บุญฤทธิ์ ชูประดิษฐ์ 
สุชานันท์ วงษ์ปถัมภ์ 

3 T1-03 10.20-10.40 การพัฒนาระบบการให้บริการสุขภาพ
เบื้องต้นของห้องพยาบาลในรูปแบบ 
Responsive Web Design กรณีศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ 

เจษฎา เดชหวังกลาง 
ณัฐชนน สุขตลอดกาล 
อัจจิมา มั่นทน 

4 T1-04 10.40-11.00 ระบบสั่งซื้อน้ าดื่มโดยใช้เทคนิคการสนทนา
ผ่านไลน์บอท 

สาธิต แก้วเพ็ชร 
ศรรัก สิงห์โสภณ 
รติวัฒน์ ปารีศร 

5 T1-05 11.00-11.20 การสร้างโจทย์ปัญหาและตรวจค าตอบ
อัตโนมัติทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะ
เป็น 

วุฒิชัย ขอนทอง 
พงษ์เทพ รักผกาวงศ์ 

6 T1-06 11.20-11.40 ระบบบริหารจัดการรถเช่าออนไลน์ 
กรณีศึกษาเคพี คาร์เรนท์ ภูเก็ต 

ปัฐมาภรณ์ ปูทอง 
นนทชัย ปานรักษ์ 
พัลลภา ศรีไพโรจน์กุล 

7 T1-07 11.40-12.00 นวัตกรรมรองเท้าเตือนภัย ป้องกันการลื่น
ล้ม 

สุเมธ ปัญญากอง 
สุกัญญา จันทนิล 
กมลวรรณ ใจรักดี 
อรจิรา ค าบันลือ 
สุภาพร ปรารมย์ 

8 T1-08 13.00-13.20 แอปพลิเคชันเกมค าศัพท์ภาษาอังกฤษบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ส าหรับเด็ก
ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น 

สองเมือง 
สุกัญญา ธรรมธีระศิษฏ์ 
อภินันท์ ธรรมธีระศิษฏ์ 

9 T1-09 13.20-13.40 ลักษณะทางกายภาพ ประเภท ขนาด และ
ร้อยละของการเปลี่ยนแปลงการใช้

วันวิสา เกตุเกล้า 
นพรัตน์ ไชยวิโน 
บรรจงศักดิ์ ฟักสมบูรณ์ 



*หมายเหตุ ลิงค์เข้าห้องน าเสนอบทความจะแจ้งไปทางอีเมล์ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้  

ล าดับ รหัส 
บทความ 

เวลาน าเสนอ ชื่อบทความ ผู้เขียนบทความ 

ประโยชน์ที่ดิน ในพื้นที่ลุ่มน้ าย่อยโป่งน้ า
ร้อน อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



*หมายเหตุ ลิงค์เข้าห้องน าเสนอบทความจะแจ้งไปทางอีเมล์ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้  

การน าเสนอแบบปากเปล่า (Oral Presentation) 
ห้องที่ 2 (รหัส T2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 

ล าดับ รหัส 
บทความ 

เวลาน าเสนอ ชื่อบทความ ผู้เขียนบทความ 

1 T2-01 9.40-10.00 ความต้องการในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
กลุ่มติดเตียงที่บ้านโดยครอบครัว ใน
ต าบลคลองสมบูรณ อ าเภอคลองขลุง 
จังหวัดก าแพงเพชร 

นัทวรรณ นุตพงษ์  
สุวาณี รอดหงษ์ทอง  
วสุนธรา รตโนภาส 

2 T2-02 10.00-10.20 ผลของการใช้นวัตกรรมเพลง
ประกอบการออกก าลังกายด้วยตาราง 9 
ช่อง ส าหรับเด็กปฐมวัย 

ศิวนาถ สิงห์อะนันต์ 
นันท์นลิน เปี้ยตา 
อ าพร ดวงมะโน 
สุภาพร ปรารมย์ 

3 T2-03 10.20-10.40 การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับกลุ่ม
อาการจอภาพคอมพิวเตอร์ ของบุคลากร
สายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยพะเยา 
 

จิรภัทร์ พลพิทักษ์ 
ทมลวรรณ บุญมี 
วรรณรัตน์ ชูสาย 
วราภรณ์ พันธุ์พุ่ม 
สายสุวรรณ ส าราญศิลป์ 
สุขฤทัย จันทร์เรืองฉาย 
ปุณญิสา ผุดผ่อง 

4 T2-04 10.40-11.00 การประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์
ต่ออาการผิดปกติของระบบโครงร่างและ
กล้ามเนื้อของคนงานในอู่ซ่อมรถยนต์ 
อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 

กวินธิดา จงจรูญกิจ 
ปิยวรรณ นันต๊ะ 
ญาณิศา รุ่งเรืองห้วยแป 
ปวีณา แซ่มัว 
ปริยากร ทรงทัน  
ปุณญิสา ผุดผ่อง 

5 T2-05 11.00-11.20 ศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการผลิต
ฟิล์มบุกผสมว่านหางจระเข้ที่มีผลต่อการ
ยืดอายุการเก็บรักษากล้วยหอมทอง 

ชวนชม ฤทธิ์จรรโลง 
เบญญาภา ไพรพรรณา 
วัฒนชัย ทับเอี่ยม 
ปราณี เลิศแก้ว 

6 T2-06 11.20-11.40 ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดเพ
คตินด้วยกรดไฮโดรคลอริกจากเปลือก
กล้วยหักมุกและคุณสมบัติทางเคมี 

ศิริลักษณ์ อ่อนน้อม 
สุดารัตน์ พรมเจียม  
ญาดา คดชีพ 
ปราณี เลิศแก้ว 

7 T2-07 11.40-12.00 การวิเคราะห์หาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและ
ปริมาณสารประกอบ 
ฟีนอลิกทั้งหมดในชาเปลือกถ่ัวดาวอินคา 

ปิยนุช ณ ค าตัน 
ณิชากร วิทยาเรืองศรี 
วันวิสาข อูบกาบ  



*หมายเหตุ ลิงค์เข้าห้องน าเสนอบทความจะแจ้งไปทางอีเมล์ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้  

ล าดับ รหัส 
บทความ 

เวลาน าเสนอ ชื่อบทความ ผู้เขียนบทความ 

ปราณี เลิศแกว 

8 T2-08 13.00-13.20 ศึกษาคุณสมบัติของภาชนะท่ีผลิตจาก
เส้นใยหญ้าขจรจบและเส้นใยผักตบชวา 

ปัตติยา ช่ออังชัน 
ชุตินันท์ คชสีห์ 
กัญญารัตน์ คงมั่น 
ธิดารัตน์ พรหมมา 

9 T2-09 13.20-13.40 การวิเคราะห์คุณภาพวุ้นเส้นทางจุล
ชีววิทยาจากโรงงานวุ้นเส้นคลองขลุง 
ก าแพงเพชร 

ธัญรดา ครุธเครือ 
นัฐรินทร์ พันธ์ศรี 
นิภัชราพร สภาพพร 

10 T2-10 13.40-14.00 การวิเคราะห์ปริมาณคลอโรฟิลล์ผักกาด
เขียวกวางตุ้งท่ีใช้สารในการเจริญเติบโต
ต่างกัน 

นภัสสร อินรัญ  
กนกวรรณ แยมยิ้ม  
รัตนมน แสงสุรินทร 
ศุภวัฒน วิสิฐศิริกุล 

11 T2-11 14.00-14.20 การศึกษาพฤติกรรมการย่อยสลายของ
พอลิแลกติกแอซิดแอซิด (PLA) โดยการ
ผสมกับพอลิบิวทิลีนอะดิเพท-โค-เทเรฟ
ทาเลท (PBAT) ในสภาวะน้ า 

จันทรัตน์ สุดท้วม 
สุดารัตน์ พุทธวงศ์ 
ศิริวรรณ เฉลิมหมู่ 
อักษร เกียรตินอก 
สิรามล พลฤทธิ์ 
ณิชากร ปทุมรังสรรค์ 

12 T2-12 14.20-14.40 การพัฒนาเบียร์จากข้าวหอมมะลิ 
(คราฟต์เบียร์) 

พสธร ภักเกลี้ยง 
กิตติเมธ สอนศรี 
และรพีพล อินสุพรรณ 

13 T2-13 14.40-15.00 การปรับปรุงสมบัติทางกลและสมบัติทาง
กายภาพของมอร์ต้าร์เสริมแรงด้วยเส้นใย
กัญชงส าหรับการใช้งานเชิงโครงสร้าง 

กฤษดา แสงเงิน 
นพรัตน์ ฤทธิ์กระจาย 
พัชรนันท์ ทองช่วง  
สุรเชษฐ์ ตุ้มมี 

 

 

 

 

 



*หมายเหตุ ลิงค์เข้าห้องน าเสนอบทความจะแจ้งไปทางอีเมล์ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้  

การน าเสนอแบบปากเปล่า (Oral Presentation) 
ห้องที่ 3 (รหัส T3 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 

ล าดับ รหัส 
บทความ 

เวลาน าเสนอ ชื่อบทความ ผู้เขียนบทความ 

1 T3-01 9.40-10.00 รถจักรยานไฟฟ้าขับเคลื่อนด้วย 
Brushless DC Motor 

ฐิติกร ปิ่นดอกไม้ 
หฤษฎ์ ปิ่นงาม 
ณัฐพล แดนประสาท 
วีระพล พลีสัตย์ 
อิทธิพล เหลาพรหม 
รุ่งโรจน์ สงวนวัฒนา 

2 T3-02 10.00-10.20 การออกแบบและสร้างรถจักรยานไฟฟ้า ชวนัฐ บุญศรีภูม ิ
นิธิพงษ์ พินงค์รัมย์ 
วัชระ เพ่ิมชาติ 
สัญลักษณ์ กิ่งทอง 
ศักย บุญชูวิทย์ 

3 T3-03 10.20-10.40 การศึกษาระบบประจุไฟรถกอล์ฟโดยใช้
เครื่องยนต์เบนซินเป็นแหล่งพลังงาน
ร่วมกับโซล่าร์เซล 

พัชรี อยู่สมบัติ 
วัชระ เพ่ิมชาติ 
สัญลักษณ์ กิ่งทอง 
กฤษฎางค์ ศุกระมูล 
วิษณุ ภูเก้าแก้ว 
ศักย บุญชูวิทย์ 

4 T3-04 10.40-11.00 การจัดท าแบบจ าลองสารสนเทศอาคาร
ในแต่ละมิติ กรณีศึกษา : แบบอาคาร
เรียน 3 ชั้น 12 ห้อง 

สาธิต อนุตรปรีชาวงศ์ 
อุวาริน จันทร์ทอง 
สุรเดช เก็จรัมย์  
ศรันยู พรมศร 

5 T3-05 11.00-11.20 การเปรียบเทียบการใช้งานโปรแกรม 
Navisworks กับ Solibri ด้านการ
ท างานร่วมกันของแบบจ าลอง
สารสนเทศอาคาร 

ณัฐภพ ไล่กสิกรรม  
ทณิศร อนันตวุฒนานุรักษ์  
ศรันยู พรมศร 

6 T3-06 11.20-11.40 การเปรียบเทียบวิธีการจ าลองข้อมูล
สารสนเทศอาคาร ระหว่างโปรแกรม 
Autodesk Revit กับโปรแกรม 
ArchiCAD 

สรวีย์ วงศ์ฤกษ์งาม 
ณัชชา จงรวมกลาง  
ศรันยู พรมศร 

7 T3-07 11.40-12.00 สมบัติทางวิศวกรรมของศิลาแลง 
จังหวัดก าแพงเพชร 

พูนวิทย์ ปุ๊ดป่วน 
เอกสิทธิ์ เทียนมาศ 
มาณพ ต้นเคน 



*หมายเหตุ ลิงค์เข้าห้องน าเสนอบทความจะแจ้งไปทางอีเมล์ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้  

ล าดับ รหัส 
บทความ 

เวลาน าเสนอ ชื่อบทความ ผู้เขียนบทความ 

8 T3-08 13.00-13.20 การศึกษาสมบัติของคอนกรีตบล็อกผสม
เศษข้าวโพด 

ธราดล แสงอ่วม 
เอกสิทธิ์ เทียนมาศ 
พัชรีรัต หารไชย 

9 T3-09 13.20-13.40 การศึกษาแนวทางการบูรณะอาคารที่ว่า
การอ าเภอ (หลังเก่า) จังหวัด
ก าแพงเพชร 

อนันต์ พานสุวรรณ์ 
พัชรีรัต หารไชย 
มานพ ต้นเคน 

10 T3-10 13.40-14.00 การศึกษาลักษณะสถาปัตยกรรม บ้าน
พะโป้ จังหวัดก าแพงเพชร 

จุฑามณี แพงรักษ์ 
เมธา โคแก้ว 
พัชรีรัต หารไชย 

11 T3-11 14.00-14.20 บ้านเพื่อทุกคนในศตวรรษที่ 21 
กรณีศึกษาจังหวัดก าแพงเพชร 

เรืองวิทย์ ลาธิ 
พัชรีรัต หารไชย 
เอกสิทธิ์ เทียนมาศ 

12 T3-12 14.20-14.40 การศึกษาเทคนิคในการก่อสร้าง และ
วัสดุใช้ประกอบศาลาไม้ไผ่ จังหวัด
ก าแพงเพชร 

เมธา โคแก้ว 
ฉัตรชัย ไชยศิริ 
พัชรีรัต หารไชย 
เอกสิทธิ์ เทียนมาศ 

 

 

 

 

 


