
รายชื่อผู้น าเสนอบทความที่ได้รับรางวัลการน าเสนอบทความยอดเยี่ยม 
การประชุมวิชาการระดับชาติ ส าหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ครั้งที่ 2 

“บัณฑิตของพระราชา พัฒนาชุมชนท้องถิ่นก้าวไกล ด้วยงานวิจัยสร้างสรรค”์ 
วันที่ 15 มีนาคม 2565 

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

การน าเสนอแบบปากเปล่า (Oral Presentation) 
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ล าดับ รหัส 
บทความ 

ชื่อบทความ ผู้เขียนบทความ เกียรติบัตร 

1 H2-13 การส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ทาง
คณิตศาสตร์ และเจตคติต่อ
คณิตศาสตร์โดยใช้การจัดการ
เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 4 

ณัฐสิกา สุขสวาสดิ์ 
ยุภาดี ปณะราช 
สุนิทรา อุดมรัตนศิริชัย 

คลิก 
 

 
 

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

ชัญญา ปัญโญ  
เพ็ญนภา คล้ายสิงโต  

คลิก 

 
 

3 H4-04 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์โดยประยุกต์ใช้
รูปแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน เพื่อ
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ณัฎฐนนท์ เกิดนุ่ม 
ทิพย์อุบล ทิพเลิศ 
วิศรุต พยุงเกียรติคุณ 

คลิก 

 

4 H5-09 การพัฒนาทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ โดยการจัดการเรียนรู้
แบบสืบเสาะ (5E) ร่วมกับกิจกรรม
การคิดผ่านสถานการณ์แบบมี
เงื่อนไขของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4: ห้องเรียนในยุค NEW 
NORMAL COVID-19 

สุกัญญารัตน์ เผือก
ปาน 
ดุสิดา ไชยสวัสดิ์  
เสาวรส ยิ่งวรรณะ 

คลิก 

 

5 H6-06 การบริโภคสินค้าออนไลน์ กับของ
มันต้องมี :กรณีศึกษาประชาชน ใน
เขตอ าเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัด
สระแก้ว 

นิทัช พิงไธสง 
เฉลิมพงษ ์จันทร์สุขา 

คลิก 
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ล าดับ รหัส 
บทความ 

ชื่อบทความ ผู้เขียนบทความ เกียรติบัตร 

6 H7-04 ผลการจัดกิจกรรมการเล่านิทาน
ประกอบสื่อที่มีต่อความสามารถ
ทางการสื่อสารของเด็กปฐมวัย 

รัตน์ดา รอดเริงรื่น  
ชุติกานต์ เอ่ียวเล็ก 

คลิก 

 

7 H8-10 ผลการจัดกิจกรรมการส่งเสริม
ทักษะคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย
โดยใช้ชุดกิจกรรมการทดลอง ชั้น
อนุบาล 2/3 โรงเรียนอนุบาลไทร
งาม 

นิฤมล มีโพธิ์  
อัฐณีญา สัจจะพัฒนกุล 

คลิก 

 

8 H9-08 การใช้แบบสอบถามรูปแบบสตอรี่
ไลน์ (Storyline) ในขั้นเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่บทเรียน เพ่ือ
เสริมสร้างพฤติกรรมความกล้า
แสดงออกในการเรียนออนไลน์ของ
นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนสงขลาวิทยาคม จังหวัด
สงขลา 

ชนัญชิดา วรทารัญชน์  
วรินธร เบญจศรี 

คลิก 

 

9 H10-13 แนวทางการออกแบบอัตลักษณ์
องค์กรส าหรับสถานที่ท่องเที่ยวบึง
สีไฟ จังหวัดพิจิตร 

สุทธิพงษ์ นาดี  
พบพร เอ่ียมใส 
ธนกิจ โคกทอง 

คลิก 

 

10 H11-10 การวิเคราะห์ค าศัพท์ภาษาไทยถิ่น
ใต้ในวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้
เรื่อง สับประดน 

ธิดารัตน์ เกิดผล 
กรกนก พัฒนพงศ์ 
นีรชา หวัดแท่น  
จริยา ก่อภัททสิริกุล 

คลิก 
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รายชื่อผู้น าเสนอบทความที่ได้รับรางวัลการน าเสนอบทความยอดเยี่ยม 
การประชุมวิชาการระดับชาติ ส าหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ครั้งที่ 2 

“บัณฑิตของพระราชา พัฒนาชุมชนท้องถิ่นก้าวไกล ด้วยงานวิจัยสร้างสรรค์” 
วันที่ 15 มีนาคม 2565 

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

การน าเสนอแบบปากเปล่า (Oral Presentation) 
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ล าดับ รหัส 
บทความ 

ชื่อบทความ ผู้เขียนบทความ ดาวโหลดเกียรติบัตร 

1 T1-02 การพยากรณ์อัตราแลกเปลี่ยน
เงินบาทต่อหยวน ด้วยวิธีปรับ
เรียบด้วยเส้นโค้งเลขชี้ก าลัง 

วรรษา สุดใจ 
พิมพ์นารา เครือ
ประเสริฐ 
บุญฤทธิ์ ชูประดิษฐ์ 
สุชานันท์ วงษ์ปถัมภ์ 

คลิก 

 

2 T2-08 ศึกษาคุณสมบัติของภาชนะท่ี
ผลิตจากเส้นใยหญ้าขจรจบและ
เส้นใยผักตบชวา 

ปัตติยา ช่ออังชัน 
ชุตินันท์ คชสีห์ 
กัญญารัตน์ คงมั่น 
ธิดารัตน์ พรหมมา 

คลิก 

 

3 T3-08 การศึกษาสมบัติของคอนกรีต
บล็อกผสมเศษข้าวโพด 

ธราดล แสงอ่วม 
เอกสิทธิ์ เทียนมาศ 
พัชรีรัต หารไชย 

คลิก 

 

 

https://research.kpru.ac.th/std-conference2/form/cer/best-t1.pdf
https://research.kpru.ac.th/std-conference2/form/cer/best-t1.pdf
https://research.kpru.ac.th/std-conference2/form/cer/best-t2.pdf
https://research.kpru.ac.th/std-conference2/form/cer/best-t2.pdf
https://research.kpru.ac.th/std-conference2/form/cer/best-t3.pdf
https://research.kpru.ac.th/std-conference2/form/cer/best-t3.pdf

