
 

  
 
 
 
 
 
 

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังที่ 12   
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม                                                                                     

การน าเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) และแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) 
วันที่  9  -  10 กรกฎาคม  2563 

ที่ สาขา  จุดลงทะเบียน 
(อาคาร) 

QR-Code 
Location 

1 ชีววิทยา เกษตร และอาหาร ลงทะเบียนไดท้ี่อาคารเรียน A2 
------------ 

Oral น าเสนอห้อง 222 
Poster น าเสนอชั้น1 ของอาคารนี้ 

 

2 คณิตศาสตร์ และสถิติ ลงทะเบียนไดท้ี่อาคารเรียน A2 
------------ 

Oral น าเสนอห้อง 232 
Poster น าเสนอชั้น 1 ของอาคารนี ้

 

3 วิศวกรรมไฟฟ้า 
อิเล็กทรอนิกส์ และการสื่อสาร 

ลงทะเบียนไดท้ี่อาคารเรียน A2 
------------ 

Oral น าเสนอห้อง 233 
Poster น าเสนอชั้น 1 ของอาคารนี ้

 

4 คอมพิวเตอร์ศึกษา เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
เพ่ือการศึกษา 

ลงทะเบียนไดท้ี่อาคารตึกปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 
------------ 

Oral น าเสนอห้อง C 205, C 206, C 306  
Poster น าเสนอชั้น 1 ของอาคารนี ้  

5 การพยาบาลและการ
สาธารณสุขที่ทันสมัยในยุค
ปัญญาประดิษฐ์เพื่อขับเคลื่อน
การดูแลสุขภาพสังคม 

ลงทะเบียนไดท้ี่อาคารศูนย์ภาษาฯ 
หอประชุมปิ่นเกลี่ยวฯ 

------------ 
Oral น าเสนอห้อง LI 6 
Poster น าเสนอชั้น 1 ของอาคารนี ้  
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การน าเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) และแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) 
วันที่  9  -  10 กรกฎาคม  2563 

ที่ สาขา  จุดลงทะเบียน 
(อาคาร) 

QR-Code 
Location 

6 บริหารธุรกิจและ
เศรษฐศาสตร์  

ลงทะเบียนไดท้ี่อาคารโลจิสติกส์ 
------------ 

Oral น าเสนอห้อง 401, 403, 601, 603, 604 
Poster น าเสนอชั้น 1 ของอาคารนี ้

 
7 นิเทศศาสตร์  ลงทะเบียนไดท้ี่อาคารโลจิสติกส์ 

------------ 
Oral น าเสนอห้อง 604 
Poster น าเสนอชั้น 1 ของอาคารนี ้

 

8 มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

ลงทะเบียนไดท้ี่อาคารเรียน A2 
------------ 

Oral น าเสนอห้อง 221, 231, 241  
Poster น าเสนอชั้น 1 ของอาคารนี ้

 

9 รัฐประศาสนศาสตร์และ
นิติศาสตร์  

ลงทะเบียนไดท้ี่อาคารศูนย์ภาษาฯ 
หอประชุมปิ่นเกลี่ยวฯ 

------------ 
Oral น าเสนอห้อง LI 5, LI 506 
Poster น าเสนอชั้น 1 ของอาคารนี ้  

10 อาเซียนศึกษา และการ
ระหว่างประเทศ 

ลงทะเบียนไดท้ี่อาคารศูนย์ภาษาฯ 
หอประชุมปิ่นเกลี่ยวฯ 

------------ 
Oral น าเสนอห้อง LI 4 
Poster น าเสนอชั้น 1 ของอาคารนี ้  
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QR-Code 
Location 

11 การท่องเที่ยว และ
อุตสาหกรรมบริการ 

ลงทะเบียนไดท้ี่อาคารศูนย์ภาษาฯ 
หอประชุมปิ่นเกลี่ยวฯ 

------------ 
Oral น าเสนอห้อง LI 2  
Poster น าเสนอชั้น 1 ของอาคารนี ้  

12 วิจัยการศึกษา และ งาน
ประจ าสู่งานวิจัย 
(R to R) 

ลงทะเบียนไดท้ี่อาคารเรียน A2 
------------ 

Oral น าเสนอห้อง 224  
Poster น าเสนอชั้น 1 ของอาคารนี ้

 

13 การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ลงทะเบียนไดท้ี่อาคารเรยีน A2 
------------ 

Oral น าเสนอห้อง 223  
Poster น าเสนอชั้น 1 ของอาคารนี ้

 

14 วิทยาศาสตร์กายภาพ ลงทะเบียนไดท้ี่อาคารเรยีน A2 
------------ 

Oral น าเสนอห้อง 232, 233 
Poster น าเสนอชั้น 1 ของอาคารนี ้

 

15 คอมพิวเตอรแ์ละ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ลงทะเบียนไดท้ี่อาคารเรยีน A2 
------------ 

Oral น าเสนอห้อง 222, 223, 224  
Poster น าเสนอชั้น 1 ของอาคารนี ้
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16 ปรัชญา ศาสนา และ
ศิลปวัฒนธรรม 

ลงทะเบียนไดท้ี่อาคารศูนย์ภาษาฯ 
หอประชุมปิ่นเกลี่ยวฯ 

------------ 
Oral น าเสนอห้อง LI 2  
Poster น าเสนอชั้น 1 ของอาคารนี ้  

17 บริหารการศึกษา  ลงทะเบียนไดท้ี่อาคารเรียน A5 
------------ 

Oral น าเสนอห้อง 531, 532, 533  
Poster น าเสนอชั้น 1 ของอาคารนี ้

 

18 หลักสูตรและการสอน ลงทะเบียนไดท้ี่อาคารศูนย์ภาษาฯ 
หอประชุมปิ่นเกลี่ยวฯ 

------------ 
Oral น าเสนอห้อง LI 4  
Poster น าเสนอชั้น 1 ของอาคารนี ้  

19 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและศิลปกรรม
ท้องถิ่น 

ลงทะเบียนไดท้ี่อาคารศูนย์ภาษาฯ 
หอประชุมปิ่นเกลี่ยวฯ 

------------ 
Oral น าเสนอหอประชุมปิ่นเกลี่ยวฯ 
Poster น าเสนอชั้น 1 ของอาคารนี ้  

 



 
 

กําหนดการตารางการนําเสนอบทความงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
วันท่ี 9 – 10 กรกฎาคม 2563 

การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) 
 

AGR: สาขาชีววิทยา เกษตร และอาหาร Chairpersons : ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิทักษพงศ ปอมปราณี  
อาจารย ดร.เสาวณี  คงศรี และอาจารย ดร.พรพรรณ  อูสุวรรณ 

 

วันท่ี 9 กรกฎาคม 2563 หอง 222 ชั้น 2 อาคารเรียน A 2  
เวลา รหัส เร่ือง การนําเสนอ 

13.30-13.45 น. AGR 5 
 

การคัดแยกและการจําแนกเช้ือแบคทีเรียจากดินในเขตอุทยานแหงชาตินํ้า
หนาว ในบริเวณจังหวัดเพชรบูรณ และชัยภูมิ  
โดย ปถย หมีอินทร สุภาวดี พาหิระ ปยะรัตน ศรีสวาง และดํารงศักดิ์ เปก
ทอง 

onsite 

13.45-14.00 น. AGR 6 
 

การศึกษาการเลี้ยงปลานิลแดงแปลงเพศรวมกับการปลูกมะเขือเทศเชอรี่ 
ดวยชุดอควาโปนิกสระดับครัวเรือน  
โดย สบาย ตันไทย และอดศิรา ตนัตสุทธิกุล 

onsite 

14.00-14.15 น. AGR 1 
 

การพัฒนาตํารับยานํ้ามันมหาจักรในรูปแบบไมโครอิมลัชัน 
โดย วลัยลักษณ พรผล และประสาน ตั้งยืนยงวัฒนา 

online 

14.15-14.30 น. AGR 2 
 

การประมาณคาอัตราพันธุกรรมของนํ้าหนักปลานิลอินทรียภายใตการเลี้ยง
ในระบบไบโอฟลอค  
โดย ศุภกิตติ์ กลั่นจังหรีด ปุญชรัศมิ์ มีแกว และนิสรา กิจเจริญ 

online 

14.30-14.45 น. AGR 3 
 

การสกัดและทําบริสุทธ์ิเปอรออกซิเดสจากขาวเหนียวดําไทยสายพันธุลืม
ผัว 
โดย สณุัฐชา ปยะมิ่ง สุกัญญา มหาธีรานนท และลลดิา แชงค 

online 

14.45-15.00น. AGR 4 
 

การพัฒนากากตะกอนระบบบําบัดนํ้าเสยีจากโรงไฟฟาเปนวัสดุปลกู 
โดย สริินารี เงินเจริญ และธวัชชัย นาอุดม 

online 

SCI: สาขาวิทยาศาสตรกายภาพ Chairpersons : รองศาสตราจารย ดร.จักรพงษ  แกวขาว 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภัทรวจี  ยะสะกะ   
ผูชวยศาสตราจารย ดร.กิติพันธ  บุญอินทร   
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศุภรัตน  ทัศนเจริญ  
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยศกิต  เรืองทวีป  
ผูชวยศาสตราจารย ดร.กิตติพงษ  เสียงเสนาะ 
อาจารย ดร.ปยะชาติ  มีจิตรไพศาล  
และ อาจารย ดร.วัชรินทร  ราชนิยม 

 

วันท่ี 10 กรกฎาคม2563 หอง 232 ชั้น 3 อาคารเรียน A 2  
เวลา รหัส เร่ือง การนําเสนอ 

09.00-09.15 น. SCI 1 
 

ผลของการเจือไอออนยูโรเพียมตอสมบัติการเปลงแสงในแกวลิเทียม
แบเรียมแกโดลิเนียมซิลเิกต  
โดย ศุภกิตติ์ ยลพันธ วาสนา มาศลิป และณัฐพล ศรีสิทธิโภคกุล 

onsite 

09.15-09.30 น. SCI 3 
 

การวิเคราะหสัณฐานวิทยาของลุมนํ้าบางปะกงโดยใชเทคโนโลยภีูมิ
สารสนเทศโดย เศวตฉัตร ศรีสรุัตน 

onsite 

09.30-09.45 น. SCI 4 
 

รูปแบบการบริหารเศรษฐกิจหมุนเวียนโดยใชมวลรวมหยาบจากคอนกรีต
ท่ีนํากลับมาใชใหมในประเทศไทย  
โดย เสรีย ตูประกาย และวิวัฒน กิตตินาราพร 

onsite 



 
 

09.45-10.00 น. SCI 5 
 

การศึกษาการสกัดโปรตีนจากเศษหนังฟอกโครม  
โดย ธันยนันท ศรีพันธลม วนิดา ชัยชนะ วลัยลักษณ ช่ืนใจดี  
และนิตยา นิลวรรณา 

onsite 

10.00-10.15 น. SCI 6 
 

ความสุขในการทํางานของบุคลากรโรงพยาบาลชุมชนแหงหน่ึง  
โดย สุทธิสา จันทรเพ็ง และวัลลีรตัน พบคีร ี

onsite 

10.15-10.30 น. SCI 7 
 

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรโดยใชปญหาเปนฐาน เพ่ือ
สงเสริมความสามารถในการแกปญหา เรื่อง แรงและการเคลื่อนท่ี สําหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3  
โดย สุกัญญา คงทัน และวารีรตัน แกวอุไร 

onsite 

10.30-10.45 น. SCI 2 
 

การลดปญหาสัมภาระลนแทนหมนุสงกระเปาสัมภาระขาเขาของทา
อากาศยานสุวรรณภูมิ  
โดย วรรธน อรรณนพพร ศุภรัชชัย วรรัตน 

online 

วันท่ี 10 กรกฎาคม 2563 หอง 233 ชั้น 3 อาคารเรียน A 2 การนําเสนอ 
09.00-09.15 น. SCI 10 

 
สมบัติการเปลงแสงของระบบแกวออกซีฟลูออโรบอเรตท่ีเจือดวย
ดิสโพรเซียมไอออน  
โดย กีรติ เกิดศริิ ญิณดา แสงสวัสดิ์ และวีรวัต บุญพา 

onsite 

09.15-09.30 น. SCI 11 
 

การเปรยีบเทียบคณุสมบัติการกําบังรังสีของอิฐมอญท่ีมีสวนผสมระหวาง
ข้ีเถาแกลบ ข้ีเถาลอยและเปลือกหอย  
โดย โชตินันทร ปฏิการ สุจินต ศรสีวาง กิตติพงษ เสียงเสนาะ  
และมัทนี เสียงเสนาะ 

onsite 

09.30-09.45 น. SCI 12 
 

การเปรยีบเทียบคณุสมบัติถานกัมมันตจากตะเกียบไมท่ีใชแลวโดยการ
กระตุนทางกายภาพ  
โดย ภฏัศุภวิชญ พุมนอย วรวุฒิ มหากาล กิตติพงษ เสียงเสนาะ   
และมัทนี เสียงเสนาะ 

onsite 

09.45-10.00 น. SCI 13 
 

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนฟสิกส เรื่อง พฤติกรรมของคลื่น ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 โดยใชการสอนแบบการเรียนรูเชิงรุก  
โดย อรสิรา แกวทับทิม จันทรวิมล มุงผล กนกวรรณ รักดี ศภุรัตน ทัศน
เจริญ กิตติพงษ เสียงเสนาะ และมัทนี เสียงเสนาะ 

onsite 

10.00-10.15 น. SCI 14 
 

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟสิกส เรื่องการเคลื่อนท่ีแนวตรง 
ของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โดยใชการจัดการเรียนรูแบบอุปนัย  
โดย ณฎัฐา โตสันเทียะ ณัฐชา โตสันเทียะ กาญจนา มะลินิล ศุภรตัน 
ทัศนเจริญ กิตติพงษ เสียงเสนาะ และมัทนี เสียงเสนาะ 

onsite 

10.15-10.30 น. SCI 8 
 

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูโดยใชเทคนิคการระดมสมองและ
กระบวนการสรางฉากทัศน เพ่ือสงเสริมความสามารถในการคิดเชิง
อนาคต สําหรับนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5  
โดย ณัฐณิชา จันทราสา และชัยวัฒน สุทธิรัตน 

online 

10.30-10.45 น. SCI 9 
 

การศึกษาความสามารถในการเรงปฏิกิริยาการเลือกเกิด
คารบอนมอนอกไซดออกซิเดชันของตัวเรงปฏิกิริยาโลหะออกไซดผสม
คอปเปอร-โคบอลต  
โดย กนกวรรณ ปลายชัยภมูิ ธีรนาฎ วรรตันชัยกุล และเอกรตัน วงษแกว 

online 

MATH : สาขาคณิตศาสตรและสถิติ Chairpersons : รองศาสตราจารย ดร.วิฑูรย พ่ึงรัตนา 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรินทร ศรีปญญา  
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณวิชชา ออนใจเอ้ือ  
และผูชวยศาสตราจารย ดร.วันเพ็ญ จันทรังษี 

 



 
 

วันท่ี 9 กรกฎาคม 2563 หอง 232 ชั้น 3 อาคารเรียน A2  
เวลา รหัส เร่ือง การนําเสนอ 

13.30-13.45 น. MATH 1 
 

ตัวประมาณอัตราสวนสําหรับประมาณคาเฉลีย่ประชากรท่ีปรับใหมดวย
การถดถอยท่ีมีความแกรง  
โดย ศศินันท เชยชิต และนวลพรรณ ลอวสัน 

online 

13.45-14.00 น. MATH 2 
 

การเปรียบเทียบเทคนิคพยากรณความตองการซื้อไขไกในประเทศไทย 
โดย ธรรมรตัน กลีบเมฆ ญาดา พรภักดี และปยนุช ปองกัน 

online 

14.00-14.15 น. MATH 3 
 

การวิเคราะหตนทุนตอหนวยบริการ โรงพยาบาลบางเลน  จังหวัด
นครปฐม โดย บุญมาก เหลาวนิชชานนท 

online 

14.15-14.30 น. MATH 4 
 

การวางแผนเกษียณอายุการทํางานกอนวัย ดวยการคัดเลือกหุนระยะยาว 
โดย กิตติภพ แซเตยี อัครินทร บุญสงค สุวนันท สิทธ์ิจติตระกูล  
ภูษณิศา ลอมทอง และจิรภัทร หยกรัตนศักดิ ์

online 

COM: สาขาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

Chairpersons : ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุพจน เฮงพระพรหม 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไกรุง เฮงพระพรหม   
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภรัณยา ปาลวิสุทธิ์  
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุษณีย ภักดีตระกูลวงศ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไพศาล  สิมาเลาเตา  
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุบลรัตน  ศิริสขุโภคา 
อาจารย ดร.วรเชษฐ  อุทธา อาจารย ดร.เกลากัลยา  ศิลาจันทร  
อาจารยแกวใจ  อาภรณพิศาล และอาจารยสขุสวัสด์ิ  แซลิ่ม 

 

วันท่ี 10 กรกฎาคม 2563 หอง  222  ชั้น 2 อาคารเรียน A2  
เวลา รหัส เร่ือง การนําเสนอ 

09.00-09.15 น. COM 6 
 

การพัฒนาเครื่องตรวจวัดฝุน PM2.5 แสดงผลผานระบบคลาวน ดวย
เซ็นเซอรพีเอ็มเอส 7003   
โดย วริศร รัตนนิมิตร 

onsite 

09.15-09.30 น. COM 7 
 

การพัฒนาระบบตนแบบอาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือสนับสนุนการใหคําปรึกษา
และการทํากิจกรรมรวมกับนักศึกษา กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภฏั
นครปฐม 
โดย สรุเชษฐ โฉมงาม  และอุบลรตัน ศิริสุขโภคา 

onsite 

09.30-09.45 น. COM 1 
 

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง หลักการทํางานของระบบ
คอมพิวเตอรสําหรับนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปท่ี 2  โรงเรียนพูลเจรญิ
วิทยาคม โดย นราดล สุคนธวงศ กนกภรณ โพธิราช กนกวรรณ โพธิราช   
และจริะพงศ  ฉันทพจน 

online 

09.45-10.00 น. COM 2 
 

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการหอพักนักศึกษา   
มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี สมุทรปราการ  
โดย นํ้าฝน  สุขมา จุฑาภรณ  ชวลิตเจริญชัย และภัทรพล  พรหมมญั 

online 

10.00-10.15 น. COM 3 
 

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการโสตทัศนูปกรณ  
มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี สมุทรปราการ  
โดย ณัฐกมล สรอยทองพูล  ณัฐพล เริ่มศรี และจิระพงศ ฉันทพจน 

online 

10.15-10.30 น. COM 4 
 

การพัฒนาบทเรียนออนไลนความรูทางสุขภาพ เรื่อง การลดนํ้าหนัก  
โดย จิตรานุช เขียนรุงโรจน และกฤติกา สังขวด ี

online 

10.30-10.45 น. COM 5 
 

การเปรยีบเทียบประสิทธิภาพ HTTP/2 และ HTTP/1.1  
กรณีศึกษา : เว็บไซต Video-on-Demand (VoD)  
โดย เทพนรินทร จริงบํารุง ศศิวิมล นนทิสิทธ์ิ และกฤษณวรา รตันโอภาส  

online 



 
 

10.45-11.00 น. COM 8 
 

การพัฒนาโปรแกรมเพ่ือชวยพยากรณความตองการวัตถุดิบของ
ผลิตภณัฑธุรกิจอาหารสัตว  
โดย ไพศาล อินทรสุวรรณ บุญชัย แซสิ้ว ศุภรัชชัย วรรตัน  
และสรุปรีช เมาลีกุล 

online 

เวลา  หอง 223  ชั้น 2 อาคารเรียน A2 การนําเสนอ 
09.00-09.15 น. COM 11 

 

การศึกษาการตรวจจับองคประกอบของใบหนาแบบ Real-time 
 โดย พิสิฐ มั่นหลง ภัทราวุธ คลายพฤกษ สันติภาพ ศรจีันทร  
และณัฐชามญฑ ศรีจําเริญรัตนา 

onsite 

09.15-09.30 น. COM 12 
 

การศึกษาการตรวจจับลายเสนจากภาพราง  
โดย ธนิสร อุดมพวก รณพร พัวรกัษา วีรภัทร สมบูรณวงส  
และณัฐชามญฑ ศรีจําเริญรัตนา 

onsite 

09.30-09.45 น. COM 16 
 

การเปรยีบเทียบวิธีในการแปลงชุดคําสั่งจากภาษาจาวาเปนคอทลิน 
สําหรับการพัฒนาโมบายแอปพลเิคชัน 
โดย นฤพล สุวรรณวิจิตร 

onsite 

09.45-10.00 น. COM 9 
 

ระบบตดิตามการผลติไขไกดวยคิวอารโคด กรณีศึกษา ฟารมผลิตไขไก 
หนองธงฟารม อําเภอปาบอน จังหวัดพัทลุง 
โดย นพดล  ตุดบัว เมธินี  วรรณโพธ์ิ นภารัตน  ชูไพร และคมศลัล ศรี
วิสุทธ์ิ 

online 

10.00-10.15 น. COM 10 
 

การสรางกลุมหลักทรัพยท่ีเหมาะสมท่ีสดุดวยการแบงกลุมขอมลูแบบ
เคมีนและวิธีหาคาเหมาะสมท่ีสุดแบบกลุมอนุภาค  
โดย สุทธิรักส ศุขเขษม และสมพร ปนโภชา 

online 

10.15-10.30 น. COM 13 
 

การพัฒนานวัตกรรมชวยสงเสรมิการขายรานคาเฟขนาดเล็กเพ่ือเปน
ตนแบบในจังหวัดชายแดนภาคใต 
โดย แวซําซดูิน แวดอกอ อมรเทพ มณีเนียม สุทัศน รุงระวิวรรณ  
และนิมารูนี หะยีวาเงาะ 

online 

10.30-10.45 น. COM 14 
0445 

ปจจัยทางบุคลิกภาพท่ีมีผลตอความเสี่ยงในการโจมตีระบบสารสนเทศ
ดวยวิศวกรรมสังคม  
โดย สุทธิรักส ศุขเขษม 

online 

10.45-11.00 น. COM 15 
 

การประยุกตการเรียนรูดวยคอมพิวเตอรเพ่ือจําแนกรายการบัญชีในบัญชี
แยกประเภท  
โดย อารีวรรณ สันตสิิริพงศ สมพร สําอางศรี และศุภฤกษ มานิตพรสุทธ 

online 

เวลา  หอง 224  ชั้น 2 อาคารเรียน A2 การนําเสนอ 
09.00-09.15 น. COM 17 

 

การพัฒนาระบบแชทบอทเพ่ือบรกิารสารสนเทศงานแนะแนวการศกึษา
ตอสําหรับนักเรยีนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
โดย อุษณีย ภักดีตระกูลวงศ นฤพล สุวรรณวิจติร ณัฐชัย สุบรรณเกตุ  
ศุภาดา ทองไทย และสริินทรรตัน ปานประดิษฐ 

onsite 

09.15-09.30 น. COM 18 
 

การพัฒนาระบบแชทบอทสําหรับการใหบริการขอมูลของศูนยสุขภาพ
ชุมชนเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
โดย สุขสวัสดิ์ แซลิ่ม และพรเทพ นํ้าใจสุข 

onsite 

09.30-09.45 น. COM 19 
 

การเปรยีบเทียบประสิทธิภาพเทคนิคการจําแนกขอมลูโรคหัวใจดวย
เทคนิคเหมืองขอมูล  
โดย คมสัน  แสนรักษ ศริิพรรณ  กันทะมูล สุพจน เฮงพระพรหม  
และไกรุง เฮงพระพรหม  
 

onsite 



 
 

09.45-10.00 น. COM 20 
 

การเปรยีบเทียบประสิทธิภาพการพยากรณขอมลูการใชจักรยาน
สาธารณะดวยเทคนิคเหมืองขอมูล 
โดย ธาดา ลิมกุลาคมน ศุภชัย จตรุาวิยสัจ วิกร มาณะวะกริช  
นิติมา ลักขณานุรักษ และไกรุง เฮงพระพรหม 

onsite 

10.00-10.15 น. COM 21 
 

การเปรยีบเทียบประสิทธิภาพการจําแนกขอมูลการเกิดโรคเบาหวานดวย
เทคนิคเหมืองขอมูล 
โดย เชาววรรธน พุทธรักษา ภวินท สีแสง วาสนา จันทิวาสน  
สุพจน เฮงพระพรหม และไกรุง เฮงพระพรหม 

onsite 

10.15-10.30 น. COM 22 
 

การเปรยีบเทียบประสิทธิภาพเทคนิคการพยากรณขอมลูความเครียดทาง
การเงินดวยเทคนิคเหมืองขอมลู 
โดย พิเชฐ แกววิชิต อุดมศักดิ์ กาวิละ นิติมา ลักขณานุรักษ  
ไกรุง เฮงพระพรหม และสุพจน เฮงพระพรหม 

onsite 

10.30-10.45 น. COM 23 
 

การเปรยีบเทียบประสิทธิภาพการจําแนกขอมูลประเภทของสตัวโดยใช
เทคนิคเหมืองขอมูล 
โดย นิติมา ลักขณานุรักษ จารุกิตติ์ มณสีุข วิภาวดี หุนทอง  
ไกรุง เฮงพระพรหม และสุพจน เฮงพระพรหม 

onsite 

10.45-11.00 น. COM 24 
 

การเปรยีบเทียบประสิทธิภาพจําแนกขอมูลการเลนเกมดวยเทคนิคเหมือง
ขอมูล 
โดย ถิรพร เหมือนอุย ทวีศักดิ์ เพชรคนชม นิติมา ลักขณานุรักษ  
ไกรุง เฮงพระพรหม และสุพจน เฮงพระพรหม 

onsite 

11.00-11.15 น. COM 25 
 

การพัฒนาแอพพลิเคช่ันสําหรับประมวลผลภาพดจิิทัลผานอุปกรณโมบาย  
กรณีศึกษา : ภาพผลไม  
โดย จิระพงศ เมฆสั้น จิราภรณ รอดประชา และเดช ธรรมศิร ิ

onsite 

EEC: สาขาวิศวกรรมไฟฟา อิเล็กทรอนิกส  
และการสื่อสาร 

Chairpersons : ศาสตราจารย ดร.ปยะ โควินททวีวัฒน 
และผูชวยศาสตราจารย ดร.สันติ กูลการขาย 

 

วันท่ี 9 กรกฎาคม 2563 หอง 233 ชั้น 3 อาคารเรียน A2  
เวลา รหัส เร่ือง การนําเสนอ 

13.30-13.45 น. EEC 2 
 

การกําหนดและจดัลําดับสายสงรองเพ่ือรองรับการสงผานกําลังไฟฟาและ
การสั่งการท่ีเหมาะสมสําหรับการควบคุมระบบไฟฟากําลัง 
โดย ชัยสิทธ์ิ วันนอย และนฤมล วันนอย 

onsite 

13.45-14.00 น. EEC 4 
 

การพยากรณความเร็วลมท่ีมผีลตอการผลติพลังงานไฟฟาโดยใชวิธีการ
วิเคราะหถดถอยกรณีศึกษา : ช้ัน 7 อาคารวิศวกรรมและเทคโนโลย ี
มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม  
โดย ศิริชัย ตราทอง ปยะมาศ ไชยนอก และบพิตร ไชยนอก 

onsite 

14.00-14.15 น. EEC 5 
 

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการยอมรับเทคโนโลยีระบบพลังงานไฟฟา
แสงอาทิตย  
โดย บุญยฤทธ์ิ ศรีปาน และจิตตภ ูพูลวัน 

onsite 

14.15-14.30 น. EEC 6 
 

การแปลงระบบตรวจวัดคุณภาพนํ้าในแมนํ้าแบบออฟไลนใหเปนระบบ
ออนไลนแบบเวลาจริงดวยเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตทุกสรรพสิ่ง  
โดย วีระศักดิ์ ช่ืนตา นิฏฐิตา เชิดชู และสิทธิชัย ชาวนา 

onsite 

14.30-14.45 น. EEC 7 
 

ระบบตดิตามยานพาหนะดวย Google Map API รวมกับ LabVIEW  
โดย วีระศักดิ์ ช่ืนตา นิฏฐิตา เชิดชู เดชา บุญประจักษ  
และเกียรติศักด วันรักษเจริญรุง 
 

onsite 



 
 

14.45-15.00น. EEC 1 
 

การตรวจจับการอุดตันของหัวนํ้าหยดในระบบใหนํ้าการเกษตรแบบใชนํ้า
นอยดวยโครงขายประสาทเทียมแบบแพรยอนกลับ  
โดย ภัทรพล นวประยูรเวช ภาณุวิชญ ดวงศิริ และเจษฎา สายใจ 

online 

15.00-15.15 น. EEC 3 
 

การพัฒนาชุดจายกําลังแบบติดตามสําหรับวงจรขยายเสยีงคลาสทีด ี         
โดย จิโรจน พรวัฒนา 

online 

CED: สาขาคอมพิวเตอรศึกษา Chairpersons : ผูชวยศาสตราจารย ดร.นพดล ผูมีจรรยา 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุไรวรรณ ศรีไชยเลิศ  
อาจารย ดร.ไกยสิทธิ์ อภิระติง อาจารย ดร.สุมาล ีสุนทรา  
อาจารย ดร.มนัสนิต ใจดี อาจารย ดร.วิมาน ใจดี  
อาจารย ดร.ปถมาภรณ ไทยโพธิ์ศรี อาจารย ดร.ภานุวัฒน ศรีไชยเลิศ 
อาจารย ดร.จรินทร อุมไกร และอาจารยวินัย เพ็งภิญโญ 

 

วันท่ี  9 กรกฎาคม 2563 หอง C205  ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร   
เวลา รหัส เร่ือง การนําเสนอ 

13.30-13.45 น. CED 1 
 

การพัฒนาบอรดเกม AR เพ่ือการศึกษา เรื่อง การใชงานเทคโนโลยี
สารสนเทศอยางมีความรับผิดชอบ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ  
โดย จิระพงศ ฉันทพจน จุฑาทิพย เรืองศิริ และกุลสตรี เดิมธรรมรัมย 

onsite 

13.45-14.00 น. CED 2 
 

การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียผาน Moodle on cloud เรื่องการสราง 
สื่อแอนิเมช่ัน สําหรับนักเรยีนช้ันมธัยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียน
สมุทรปราการ  
โดย จตุพร จึงตระกูล เครือวัลย เปลงปลั่ง และณัฐชนัญ เสริมศร ี

onsite 

14.00-14.15 น. CED 3 
 

การพัฒนาอีเลรินนิง เรื่อง การใชงานไมโครซอฟทเวิรดรวมกับการเรยีนรู
แบบผสมผสานเพ่ือพัฒนาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนบานหนองแสลบ  
โดย จิรายุ บรสิุทธ์ิ และมนัสนิต ใจด ี

onsite 

14.15-14.30 น. CED 4 
 

การประยุกตใชดิจิทัลเทคโนโลยีดานการศึกษา 
โดย อุไร ทองหัวไผ 

onsite 

14.30-14.45 น. CED 8 
 

การพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิงรวมกับการเรยีนรูแบบซิปปา (CIPPA 
Model) เรื่อง ไมโครบิท สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรยีน
ทวารวดี  
โดย วสันต อําพลพงษ และปถมาภรณ ไทยโพธ์ิศร ี

onsite 

14.45-15.00น. CED 10 
 

การพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิงรวมกับกระบวนการเรียนรูแบบ MIAP เรื่อง 
เทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) สําหรับนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา  
โดย สโรชา บุเมิง และปถมาภรณ ไทยโพธ์ิศร ี

onsite 

15.00-15.15 น. CED 11 
 

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรูปแบบ Motion Graphic  
บนเครือขายอินเทอรเน็ต รวมกับเทคนิคการสอนแบบหองเรียนกลับดาน 
รายวิชาคณติศาสตรคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนระดบัช้ัน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
โดย อมรรัตน พลศักดิ์ และธัญญรตัน นอมพลกรัง 

onsite 

15.15-15.30 น. CED 5 
 

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามทฤษฎีคอนเนคติวิสตซึมผานเทคโนโลยี
คลาวดเพ่ือพัฒนาทักษะการสรางสรรคและนวัตกรรมของนักศึกษา
วิชาชีพครู  
โดย รุงทิพย แซแต 

online 



 
 

15.30-15.45 น. CED 6 
 

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยฝกอบรมตามฐานสมรรถนะการใช
งานโปรแกรมMicrosoft Power BI สําหรับพนักงานบริษัท เดฟดี (ไทย
แลนด) จํากัด  
โดย ลลทริยา วิชาสวัสดิ์ และจริพันธุ ศรีสมพันธุ 

online 

15.45-16.00 น. CED 7 
 

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ตรวมกับ
การจัดการเรยีนรูแบบสืบเสาะหาความรู เพ่ือสงเสรมิทักษะการคดิเชิง
คํานวณ เรื่อง การเขียนโปรแกรมท่ีมีการใชตรรกะและฟงกชัน สําหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2  
โดย กิตติภูมิ เรืองเสน และจริพันธุ ศรีสมพันธุ 

online 

เวลา หอง C206  ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร  การนําเสนอ 
13.30-13.45 น. CED 14 

 
กรอบแนวคิดการเรียนรูในหองเรยีนกลับดานรวมกับรปูแบบการเรยีนรู
แบบรวมมือผานเครือขายสังคมออนไลน  
โดย วินัย เพ็งภิญโญ และมนตชัย เทียนทอง 

onsite 

13.45-14.00 น. CED 17 
 

การพัฒนาบทเรียนออนไลนผานเว็บ โดยอาศัยการเรยีนรูแบบรวมมือ 
ดวยเทคนิค STAD เรื่อง ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับ ขอมูลและการ
ประมวลผล สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  
โดย สุพรรษา อยูสถิตย และภานุวัฒน ศรีไชยเลิศ 

onsite 

14.00-14.15 น. CED 18 
 

การพัฒนาสื่อการเรียนรูเลิรนนิงออบเจกตตามหลักการศึกษาบันเทิง เรื่อง
บริการพ้ืนฐานบนอินเทอรเน็ต สําหรับหนวยเรียนรูยอย รายวิชา การ
สื่อสารขอมูลและเครือขาย  
โดย นุชรัตน นุชประยูร และไพฑรูย จันทรเรือง 

onsite 

14.15-14.30 น. CED 19 
 

การพัฒนาบทเรียน M–Learning รวมกับรูปแบบการสรางความรูดวย
ตนเองรายวิชาเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) สําหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนบางสะพานวิทยา 
โดย จรญั ช่ืนชมนอย และภานุวัฒน ศรีไชยเลิศ 

onsite 

14.30-14.45 น. CED 20 
 

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ต 
รวมกับเทคนิคการสอนแบบหองเรียนกลับดาน รายวิชาเครือขาย
คอมพิวเตอรเบ้ืองตน สําหรบัระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
โดย สรุิยันต บุญแท และจริพันธุ ศรีสมพันธุ 

onsite 

14.45-15.00น. CED 21 
 

การพัฒนาสื่อการเรียนรูผานเว็บดวยเทคโนโลยีสื่อเสมือนจริง ตาม
รูปแบบการเรียนรูดวยตนเอง รายวิชาวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน ในการ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 
โรงเรียนบางลี่วิทยา  
โดย อภสัราพรรณ ชาวขอนแกน และภานุวัฒน ศรีไชยเลิศ 

onsite 

15.00-15.15 น. CED 22 
 

การพัฒนานวัตกรรมวิธีการจดัการเรียนการสอนแบบผสมผสานเพ่ือ
เสรมิสรางทักษะในการสืบคนขอมลูพืชสมุนไพร  
โดย วีรยุทธ เลศินที วรวุฒิ ออนเอ่ียม และบุษบา เผาทองจีน 

onsite 

15.15-15.30 น. CED 9 
 

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ตแบบ
ตัวอยางเปนฐานรวมกับกิจกรรมการคิดเชิงสรางสรรคเพ่ือสงเสริมการ
ออกแบบงานกราฟก  
โดย วุฒิภัทร พรมมา และจิรพันธุ ศรีสมพันธุ 
 
 
 

online 



 
 

15.30-15.45 น. CED 12 
 

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาวิทยาการคํานวณ รวมกับ
การจัดการเรยีนรูปญหาเปนฐาน เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวณ 
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4  
โดย มญัชิมา เถ่ือนสุคนธ และธันวรัชต สินธนะกุล 

online 

15.45-16.00 น. CED 13 
 

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเว็บท่ีสงเสรมิการจดัการ
เรียนรูแบบสะตีมศึกษา เรื่อง การออกแบบเกมคอมพิวเตอร สําหรับ
นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  
โดย ชิดชนก ภูเพ็ชร และธัญรตัน นอมพลกรัง 

online 

เวลา หอง C306  ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร  การนําเสนอ 
13.30-13.45 น. CED 25 

 
กรอบแนวคิดการพัฒนารูปแบบบทเรียนการตูนออนไลนบนคลาวน
เทคโนโลยีรวมกับเทคนิคการสอนแบบจิ๊กซอร สําหรับนักศึกษาปรญิญา
ตรี ช้ันปท่ี 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 โดย มลศิริ เหมะรักษ จรินทร อุมไกร และไกยสิทธ์ิ อภิระติง 

onsite 

13.45-14.00 น. CED 26 
 

กรอบแนวคิดการพัฒนารูปแบบการจัดการเรยีนการสอนออนไลน โดยใช
ปญหาเปนฐานสําหรับนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรยีนสาธิต
มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 
โดย นพรัตน เปยมบุญ จรินทร อุมไกร และไกยสิทธ์ิ  อภิระติง 

onsite 

14.00-14.15 น. CED 27 
 

การสังเคราะหรูปแบบการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐานรวมกับกิจกรรม
การเรยีนรูแบบสาธิตเพ่ือเสรมิศักยภาพการปฏิบัติงาน  
โดย พงษดนัย จิตตวิสุทธิกุล และมนตชัย เทียนทอง 

onsite 

14.15-14.30 น. CED 28 
 

การสังเคราะหรูปแบบสื่อดิจิทัลเพ่ือการเรียนรูโปรแกรมหุนยนตหลบหลีก
สิ่งกีดขวาง ในรายวิชาการเขียนโปรแกรมหุนยนต สําหรับนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปท่ี 2  สาขาเมคคาทรอนิกส  
โดย จิรภิญญา ศิลปะศาสตรพิริยะ จรินทร  อุมไกร  
และไกยสิทธ์ิ อภิระติง 

onsite 

14.30-14.45 น. CED 29 
 

กรอบแนวคิดการใช Cloud Classroom รวมกับการจัดการเรียนรูแบบ
หองเรียนกลับดานรายวิชาวิทยาการคํานวณ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2  
โดย นรินทร เหรียญทอง จรินทร อุมไกร และไกยสิทธ์ิ อภิระติง 

onsite 

14.45-15.00น. CED 15 
 

การพัฒนาเว็บไซตเพ่ือการเรียนรูรวมกับการเรียนรูแบบจิ๊กซอว เรื่อง การ
ใชเทคโนโลยสีารสนเทศอยางปลอดภัย สาํหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 
1 โดย ธนพล เวชสาร ธนภรณ ยวงคํา และอัครพล พูลสวัสดิ ์

online 

15.00-15.15 น. CED 16 
 

การพัฒนาระบบอัจฉริยะเพ่ือเสรมิสรางประสิทธิภาพการนอนหลับ
รวมกับการใชหมอนตรวจวัดคณุภาพการนอนเฉพาะบุคคล  
โดย กิตติอมร ชุมอวม ธนะชัย ตรรีัตนดลิกกุล ธนวรรณ กมลสุขศรี  
หัสนียา แกนธรรม อรสา พวงแกว และนฤเทพ สุวรรณธาดา 

online 

15.15-15.30 น. CED 23 
 

ฐานกลองอัจฉริยะสําหรับติดตามผูใชงาน  
โดย ธัญชนก ผิวคํา รังสิมันตุ ใจตุย ภาสุทธ์ิ เจริญจติรกรรม  
และสรุชัย สุขสกุลชัย 

online 

15.30-15.45 น. CED 24 
 

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ต 
รายวิชาการเขียนโปรแกรมเบ้ืองตน เรื่องการแกปญหาดวยอัลกอริทึม
รวมกับการจดัการเรียนรูแบบทีมการแขงขัน (TGT) เพ่ือสงเสริม
กระบวนการคดิเชิงตรรกะสําหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5  
โดย อมรรัตน พิมพเถ่ือน และธันวรัชต สินธนะกุล 

online 



 
 

NUR: สาขาการพยาบาลและการสาธารณสุข 
ท่ีทันสมัยในยุคปญญาประดิษฐเพ่ือขับเคลื่อน
การดูแลสุขภาพสังคม 

Chairpersons : ผูชวยศาสตราจารย ดร.หทัยชนก บัวเจริญ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิมสุภาว จันทนะโสตถิ์  
ผูชวยศาสตราจารยวริยา จันทรขํา ผูชวยศาสตราจารยเรียม  นมรักษ 
ผูชวยศาสตราจารยวรางคณา สายสิทธิ์ อาจารย ดร.วันเพ็ญ แววีรคุปต   
อาจารยวารธินีย แสนยศ อาจารยทัศนีย ตริศายลักษณ  
อาจารยกมลภู ถนอมสัตย  และอาจารยนงนุช เชาวนศิลป 

วันท่ี 10 กรกฎาคม 2563 หอง LI 6 ชั้น 4 อาคารศูนยภาษา ศูนยคอมพิวเตอร และหอประชมุ  
เวลา รหัส เร่ือง การนําเสนอ 

09.00-10.00 น. NUR_Invited บรรยายเร่ือง “ศาสตรของพระราชากับบทบาทพยาบาลในยุค 
Disruptive Technology ” 
โดย ศาสตราจารย ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล 

 

10.00-10.15 น. NUR 1 
 

ปญหาสุขภาพของเกษตรกรชาวสวนสมโอ  
โดย มาลินี จําเนียร วารธินีย แสนยศ และภาศินี สุขสถาพรเลิศ 

onsite 

10.15-10.30 น. NUR 2 
 

การพยาบาลผูปวยติดเช้ือในกระแสโลหิตท่ีมภีาวะช็อค (Septic shock)  
โดย แสงสม เพ่ิมพูล 

onsite 

10.30-10.45 น. NUR 3 
 

การพยาบาลผูปวยกระดูกสะโพกหักท่ีไดรับการผาตัดเปลีย่นขอสะโพก
เทียมโดย อรยา เข็มทอง 

onsite 

10.45-11.00 น. NUR 4 
 

การดูแลสุขภาวะแบบองครวมของผูสูงอายุในชุมชนตามแนวคิดพฤฒพลัง  
โดย ศุภธิดา จันทรบุรี และกมลภู ถนอมสัตย 

onsite 

11.00-11.15 น. NUR 5 
 

ความสัมพันธการรับรูภาวะสุขภาพกับการยอมรับการตรวจคัดกรอง
เบาหวานในประชากรกลุมเสี่ยง  
โดย ปยะวรรณ จันตรี และวัลลรีัตน พบคีรี 

onsite 

11.15-11.30 น. NUR 6 
 

การจัดทานอนควํ่าในผูปวยกลุมอาการหายใจลําบากเฉียบพลัน: กรณีศึกษา  
โดย สุปรีดา มหาสุข 

online 

เวลา หอง LI 5 ชั้น 4 อาคารศูนยภาษา ศูนยคอมพิวเตอร และหอประชุม การนําเสนอ 
10.00-10.15 น. NUR 7 

 
ปจจัยท่ีสัมพันธกับการเกิดภาวะแทรกซอนในผูปวยสูงอายุท่ีมีกระดกู
สะโพกหัก 
โดย เยาวลักษณ สงวนพานิช 

onsite 

10.15-10.30 น. NUR 8 
 

การพยาบาลผูปวยโรคหลอดเลือดโคโรนารี่ ท่ีไดรับการตรวจหัวใจดวยคลื่น
เสียงสะทอนความถ่ีสูงรวมกับการออกกําลังกาย (Stress 
echocardiography): กรณีศึกษา  
โดย อุบล บุญยงค 

onsite 

10.30-10.45 น. NUR 9 
 

ผลของโปรแกรมการใหสุขศึกษาตอความรูและทัศนคติการบริโภคอาหาร
เชาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนแหงหน่ึง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  
โดย ศศิวิมล จันทรมาลี นลพรรณ ขันติกุลานนท แกวกาญดา ฟูบุญมา  
ภาสินี เทียบเทียม และอรดา ลวดทอง 

onsite 

10.45-11.00 น. 
 

NUR 12 
 

การพยาบาลผูปวยมะเร็งรังไขท่ีพบในระยะหลังคลอดและไดรับเคมบํีาบัด:  
กรณีศึกษาเปรียบเทียบ  
โดย จันทรยงค ลิ้มวนานนท 

onsite 

11.00-11.15 น. NUR 10 
 

ประสิทธิผลของโปรแกรมสรางเสรมิทักษะการปฏิเสธและปองกันนักสูบ
หนาใหมในนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
โดย สุกฤษฏิ์ ใจจํานงค ดวงกมล จันทรฤกษ สุทธิดา แกวมุงคุณ  
รุงนภา โสภา ชนิภา ผัดกระโทก และปรียา กัสโก 

online 



 
 

11.15-11.30 น. NUR 11 
 

ผลของโปรแกรมการใหความรู ทัศนคติและทักษะการตรวจโรคมะเร็งเตา
นมดวยตนเองของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ในตําบลตากฟา 
อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค  
โดย สุณัฐชา ขาวเอ่ียม ธัญญพัทธ เผามิตรเจริญ ณัฐติยา ไกรกิจการ  
สุทธิดา แกวมุงคุณ และนัชชา ยันติ 

online 

MBA: สาขาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร Chairpersons : ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุชาดา  แสงดวงดี 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เดช  ธรรมศิริ  อาจารย ดร.พงศสฎา เฉลิมกลิ่น 
อาจารย ดร.กนกพัชร  กอประเสริฐ อาจารย ดร.กิตติกร  สุนทรานุรักษ 
อาจารย ดร.ศานติ ดิฐสถาพรเจริญ อาจารย ดร.ดวงใจ คงคาหลวง 
อาจารย ดร.จันจิราภรณ ปานยินดี และอาจารย ดร.จุฑามาส  ศรีชมภ ู

วันท่ี 9 กรกฎาคม 2563 หอง 401 ชั้น 4 อาคารโลจิสติกส  
เวลา รหัส เร่ือง การนําเสนอ 

13.30-13.45 น. MBA  10 ปจจัยของพฤติกรรมผูบรโิภคท่ีสงผลตอการตดัสินใจเลือกซื้อเสื้อผาแฟช่ัน
ออฟไลน ในจังหวัดนครปฐม  
โดย วัลลภา วิชะยะวงศ นิตยา งามยิ่งยง พีรดา เพชรดําดี และเมธาวี 
เมฆถี 

onsite 

13.45-14.00 น. MBA  11 การจัดการทรัพยากรมนุษยท่ีสงผลตอความผูกพันตอองคกรของพนักงาน
บริษัทผลติเครื่องจักรกลแหงหน่ึงในจังหวัดราชบุร ี 
โดย นัฐกานต ทองสุขมาก และจนัจิราภรณ ปานยินด ี

onsite 

14.00-14.15 น. MBA  13 คุณภาพชีวิตการทํางานท่ีสงผลตอความผูกพันตอองคกรของพนักงาน
บริษัทผลติอาหารสัตวแหงหน่ึงในจังหวัดสมุทรสาคร  
โดย ธัญชนก สินสัสจธรรม ศภุาวรรณ จันทรรวม  และจันจริาภรณ ปาน
ยินดี  

onsite 

14.15-14.30 น. MBA  14 การเพ่ิมรายไดจากประสิทธิภาพการผลิตเพ่ือสงออกของธุรกิจเสื้อผา
สําเรจ็รูปในกรุงเทพมหานคร  
โดย สายพิณ ปนทอง 

onsite 

14.30-14.45 น. MBA  19 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
โดย นัฐกานต ทองสุขมาก ชนากานต  ไกรสา และจันจิราภรณ ปานยินด ี

onsite 

14.45-15.00น. MBA  23 กลยุทธการจัดการรูปแบบการทํางานเพ่ือการพัฒนาสูองคกรยุคใหม  
โดย สายพิณ ปนทอง 

onsite 

15.00-15.15 น. MBA  1 การวางแผนการเงินสวนบุคคลเพ่ือเตรียมความพรอมการเกษียณอายุของ
พนักงานบริษัทเอกชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
โดย ศศินันท ศาสตรสาระ 

online 

15.15-15.30 น. MBA  2 กลยุทธการปรับตัวเพ่ือสรางความไดเปรียบการแขงขันของธุรกิจคาปลีก 
แบบดั้งเดิม ในเขตเทศบาลพระนครศรีอยุธยา  
โดย อภิชยา  นิเวศน จันทนา  แสนสุข วัลลภาภรณ เลาสกุล  
และสตุาภัทร  จันทรประเสริฐ 

online 

15.30-15.45 น. MBA  3 การแกไขปญหาการเติบโตสินเช่ือท่ีไมเปนไปตามเปาหมายของ ธ.ก.ส.
สํานักงานจังหวัดนครนายก  
โดย รสสุคนธ รชตะปรีชาโชต ิ

online 

15.45-16.00 น. MBA  4 การพัฒนาบรรจุภณัฑผักไฮโดรโปนิกสในจังหวัดนครปฐม 
โดย สมใจ ทองประสม สุนันทา ปลองทอง และกนกพัชร กอประเสริฐ 

online 



 
 

16.00-16.15 น MBA  5 การศึกษาปจจัยในการตัดสินใจซื้อนํ้าผักและนํ้าผลไมอินทรียแบบสกัด
เย็นของกลุมผูออกกําลังกายจังหวัดนครปฐม  
โดย กัญญารัตน แสนมงคล ผกามาศ ผิวผอง และกนกพัชร กอประเสรฐิ 

online 

16.15-16.30 น. MBA  6 ปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการปรับตวัของผูประกอบการ SME ในพ้ืนท่ี 
ถนนยิงเปา จังหวัดนครปฐม ในยคุไทยแลนด 4.0  
โดย ฐิติกร โชคธนสุขสริิ ชนาธิป ศรีคง นิตยา งามยิ่งยง  
และเฌอมินทร เศรษฐธีราธัญ 

online 

16.30-16.45 น. MBA  7 ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซือ้เสื้อผาออนไลนผานชองทาง 
Facebook และ Instagram ของนักศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม  
โดย ฌานิสรา สารีพันดอน สุภาพรรณ เกษรังสี นพดล มณีรัตน  
และเสาวนีย มะหะพรหม 

online 

16.45-17.00 น. MBA  8 การอธิบายราคาหลักทรัพยจากการรายการกําไรสุทธิและรายการกระแส
เงินสดจากการดําเนินงานในกลุมธุรกิจสินคาอุตสาหกรรม  
โดย อัยยญาดา ศรีแกนจันทร กิตติชัย ถาวรธรรมฤทธ์ิ กิตติศักดิ์ สร
แพทย  
พิจักษณ จันทวิโรจน  และเบญจมาศ ปานชัย 

online 

17.00-17.15 น. MBA  9 ปจจัยแหงความสําเร็จของผูประกอบการธุรกิจแฟรนไชสไกยาง 5 ดาว
เพ่ือการประกอบธุรกิจในจังหวัดนครปฐม  
โดย เกษม เนียมหอม เพ็ญพิสุทธ์ิ บุญเพ็ญ กนกพัชร กอประเสริฐ 
และนิตยา งามยิ่งยง 

online 

17.15-17.30 น. MBA  12 การวิเคราะหตนทุนการผลิตผักไฮโดรโปนิกสในจังหวัดนครปฐม Cost 
Analysis Of Vegetable Hydroponics Production In Nakhon 
Pathom โดย ธนิตา ทับทิมใส จุฬาลักษษณ วิเศษสิงห และกนกพัชร กอ
ประเสริฐ 

online 

เวลา หอง 403 ชั้น 4 อาคารโลจิสติกส  
13.30-13.45 น. MBA  15 ปจจัยท่ีสงผลตอสวนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจเขาศึกษาตอ

ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 1 และ 4 ของโรงเรียนภัทรญาณวิทยา  
โดย นิศารตัน มาคํา เพชรรัตน โฉมศรี  สิริพร ศิริเสรี  อินทิรา นุมวงศ   
พงษสันติ์ ตันหยง และพัชรกันต นิมิตรศดิกุล 

onsite 

13.45-14.00 น. MBA  16 แนวทางการพัฒนาชองทางการตลาดสําหรับธุรกิจกุงขาวจังหวัดนครปฐม 
โดย นิตยา งามยิ่งยง  ภานุวัฒน มณลี่ํา และอรวรรณ  ชูรอด 

onsite 

14.00-14.15 น.     MBA  17 การเปรยีบเทียบชองทางการตลาดออนไลนและออฟไลนของผูผลิตผัก
ปลอดสารพิษตําบลโพรงมะเดื่อ อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  
โดย ญาดา สมิตัย  อรสิา จันทร  นิตยา งามยิ่งยง และผองใส สินธุสกุล 

onsite 

14.15-14.30 น. MBA  21 ทักษะเพ่ือการเปนผูสูงอายุท่ีประสบความสําเร็จและทัศนะดานการเตรียม
ความพรอมกอนการเกษียณอายุท่ีสงผลตอการวางแผนเพ่ือวัยเกษียณของ
พนักงานกลุมบริษัท ซีพีเอฟ อาหารสําเร็จรูป จังหวัดสระบุรี  
โดย วิมพวิภา พิสิฐพงศธร และศักดิ์ชาย นาคนก 

onsite 

14.30-14.45 น. MBA  22 ความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาดของผูใชบริการโมบายแบงคก้ิง 
ในจังหวัดนครปฐม  
โดย เบญจรตัน สอสะอาด  สาลณิ ีจันที  พงษสันติ์ ตันหยง 
และพัชรกันต นิมติรศดิกุล 
 

onsite 



 
 

14.45-15.00น. MBA  30 ปจจัยท่ีมีผลตอการยอมรับเทคนิคการจัดการทรัพยากรเกษตรสําหรับการ
ผลิตขาวไรในจังหวัดประจวบคีรีขันธ 
โดย ดลยา อมราภรณ  กัมปนาท วิจิตรศรีกมล และณัฐพล จิตมาตย 

onsite 

15.00-15.15 น. MBA  31 ผลกระทบจากกิจกรรมความรับผดิชอบตอสังคมท่ีมีตอชุมชนคุงบางกะ
เจา จังหวัดสมุทรปราการ  
โดย พิชญาภา  สุทัตโต กัมปนาท วิจิตรศรีกมล และกิตติชัย ดวงมาลย 

onsite 

15.15-15.30 น. MBA  33 บทบาทของระบบเครดิตทางสังคม กรณีศึกษา ธนาคารความดี ตําบล
หนองสาหราย อําเภอพนมทวน จงัหวัดกาญจนบุรี  
โดย อาทิตย วันนารี และ ธันยพัทธ  ใครวานิช 

onsite 

15.30-15.45 น. MBA  34 ปจจัยท่ีมีผลตอการรับบริการของธนาคารออมสิน จังหวัดสุพรรณบุรี 
โดย ศิริพร แซลิม้ สุพรรษา คําพูล และสุประวีณ ศิรินุกุลวัฒนา 

onsite 

15.45-16.00 น. MBA  18 การลดหน้ีดอยคณุภาพ (NPL) ของสินเช่ือเบิกเงินเกินบัญชี (OD) 
ประเภทบุคคลธรรมดาของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร 
สํานักงานใหญ   
โดย กุลขนิษฐ วิรุฬหธนกฤษณ 

online 

16.00-16.15 น MBA  20 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่อง หนังสืออิเล็กทรอนิกสสําหรับการ
เปนผูประกอบการธุรกิจผักไฮโดรโปนิกส  
โดย ธฤตาณัฎฐ รักษวงษ  มนัสวีร เลิศผดุงวิทย  
และกนกพัชร กอประเสริฐ 

online 

16.15-16.30 น. MBA  24 ปจจัยท่ีมีผลตอความเตม็ใจจายสําหรับการรับรองสิ่งบงช้ีทางภูมิศาสตร 
ของขาวสังขหยดเมืองพัทลุง  
โดย มณฑกาญจน บุญเพ่ิมผล และธีรศักดิ์ ทรัพยวโรบล 

online 

16.30-16.45 น. MBA  25 การศึกษาความเปนไปไดในการนําเอาเครื่องจักรมาชวยในการผลิต 
ในธุรกิจเครื่องสําอางขนาดเล็ก 
โดย ศาศวัต วิริยะจฑุา ศุภรัชชัย วรรัตน และสรุปรีช เมาลีกุล 

online 

16.45-17.00 น. MBA  26 ปจจัยท่ีสงผลตอการชําระเงินผาน Application ในรานสะดวกซื้อของ
นักศึกษาในกรุงเทพ  
โดย อดลิลา พงศยี่หลา พรทิพย ตันติวิเศษศักดิ ์และอมรสุดา เช้ือสวุรรณ 

online 

17.00-17.15 น. MBA  27 ปจจัยทางการเงินและโครงสรางเงินทุนท่ีมีผลตอความสามารถในการทํา
กําไรของบริษัทจดทะเบียนกลุมธุรกิจการแพทยในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย 
โดย ธิรารักษ คงสมบุญ และศักดิช์าย นาคนก 

online 

17.15-17.30 น. MBA  28 เทคโนโลยีดิจิทัลในการเพ่ิมประสทิธิภาพการบริหารทรัพยากร 
มนุษย ของสถานประกอบการขนาดเล็กในจังหวัดสงขลา  
โดย สายฝน  ไชยศร ีและปราการ หังสวนัส 

online 

เวลา หอง 601 ชั้น 6 อาคารโลจิสติกส  
13.30-13.45 น. MBA  35 ปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจขอสนิเช่ือของธนาคารเพ่ือการเกษตรและ

สหกรณการเกษตร จังหวัดสุพรรณบุร ี 
โดย ณัฐวรรณ แสงหิรญั นิรมล สดีี วัลลภา กลิ่นเกษร  
และสปุระวีณ ศิรินุกุลวัฒนา 

onsite 

13.45-14.00 น. MBA  36 การใชบริการสินเช่ือเชาซื้อรถยนตน่ังสวนบุคคลของลูกคาธนาคารทิสโก 
จํากัด (มหาชน) ในจังหวัดปทุมธานี  
โดย สุทธารัตน เหลืองคุณวัฒน และโสมสกาว เพชรานนท 

onsite 



 
 

14.00-14.15 น. MBA  38 ปจจัยทางการตลาดท่ีมคีวามสัมพันธตอการตัดสินใจซื้อหนากากอนามัย 
N95 ของผูบริโภคในรานสะดวกซือ้เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  
โดย ขวัญจติร จินดาศรี สายพิณ ปนทอง และกิตติภพ ตนัสุวรรณ 

onsite 

14.15-14.30 น. MBA  40 การศึกษาความเปนไปไดในการลงทุนสรางท่ีจอดรถยนตใหเชาในเขต
กรุงเทพมหานคร  
โดย กษิดิ์เดช บุรถาวร และสมุาลี พุมภิญโญ 

onsite 

14.30-14.45 น. MBA  47 ผลกระทบของการเพ่ิมภาษีบุหรีต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชน 
กรณีศึกษานิสิตมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
โดย กฤตานนท รังสยิานนท และชิดตะวัน ชนะกุล 

onsite 

14.45-15.00น. MBA  49 ปจจัยมหภาคท่ีมผีลกระทบตออัตราผลตอบแทนหลักทรัพยกลุมธนาคาร
พาณิชยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  
โดย ธนวัฒน ชลัมพุช และสุภาณี หาญพัฒนะนุสรณ 

onsite 

15.00-15.15 น. MBA  50 ความเปนไปไดในการลงทุนจําหนายอาหารพรอมรับประทานแบบแชแข็ง 
ผานเครื่องจําหนายอัตโนมัติ กรณศีึกษากรุงเทพมหานคร  
โดย เอกนรินทร บางขา และชิดตะวัน ชนะกุล 

onsite 

15.15-15.30 น. MBA  52 ปจจัยท่ีสงผลตอการเลือกใชบริการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสแบบe-
Wallet กรณีศึกษา TrueMoney Wallet และ rabbit Line Pay  
โดย ธนาดล อุดมสิน และธนารักษ เหลาสุทธิ 

onsite 

15.30-15.45 น. MBA  29 การแกไขปญหาการยกเลิกและเวนคืนกรมธรรมกอนครบกําหนดสญัญา 
ผลิตภณัฑเงินฝากสงเคราะหชีวิต (ธกส เพ่ิมรัก) 
โดย กิตติศักดิ์ กิตติ์วรรตัน และอรสิรา เสยานนท 

online  

15.45-16.00 น. MBA  32 การศึกษาปจจัยทางสังคมและครอบครัวท่ีสงผลตอการตระหนักในการคัด
แยกขยะรไีซเคลิ  
โดย ปรญิญาพร แสงแกว และกฤษฎา ดลปญญา 

online 

16.00-16.15 น MBA  37 พฤติกรรมผูบรโิภคตอผลิตภณัฑเจลแตมสิวจากสารสกัดธรรมชาตสิมอ
ไทย สมอพิเภก ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร  
โดย ศิรินภา มาศงามเมือง กัมปนาท เพ็ญสุภา และโสภณ แยมกลิ่น 

online 

16.15-16.30 น. MBA  39 ปจจัยจูงใจและปจจัยลักษณะงานท่ีสงผลตอความผูกพันตอองคการ
พนักงาน กรณีศึกษา : การไฟฟาสวนภูมิภาค จังหวัดสุพรรณบุร ี
โดย วันงาม  มีบุญสลาง 

online 

16.30-16.45 น. MBA  41 การศึกษาพฤติกรรมของผูบรโิภคตอผลติภณัฑมะพราวโยเกิรตในเขต
กรุงเทพมหานคร  
โดย กฤชพล มุสิกะ กัมปนาท เพ็ญสุภา และโสภณ แยมกลิ่น 

online 

16.45-17.00 น. MBA  42 อุปสรรคการใชอุตสาหกรรม 4.0 เพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน  
โดย วันทิตา เนตรสูงเนิน และตรทีศ เหลาศริิหงษทอง 

online 

17.00-17.15 น. MBA  43 ความสัมพันธเชิงเหตุผลระหวางหน้ีครัวเรือนไทยกับผลิตภัณฑมวลรวมใน
ประเทศ (GDP)  
โดย ธัญชนิต อุบลศรี อุนกัง แซลิ้ม และพุฒิพัฒน ทวีวชิรพัฒน 

online 

17.15-17.30 น. MBA  44 การศึกษาความเปนไปไดทางการเงินของโครงการบานจัดสรรบานเดีย่วใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
โดย จิรฏัฐ กองตาพันธุ และวรดี จงอัศญากุล 
 
 
 

online 



 
 

เวลา หอง 603 ชั้น 6 อาคารโลจิสติกส  
13.30-13.45 น. MBA  55 การศึกษาความพึงพอใจของมิลเลนเนียลตอแกร็บฟูดในกรงุเทพมหานคร 

โดย วงศกานต ชัยณรงค ปนัดดา อ่ิมศิริ พิชชาภา ศิวะชาติชูวงศ  
แคเทอรีน ศิรสิมบูรณวงศ  ดํารงค อดุลยฤทธิกุล พนิดา ซิมาภรณ 
 ณัฐวดี กอนทอง และจอหน แจสเปอร ซี คอรท 

onsite 

13.45-14.00 น. MBA  58 การศึกษาการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรของอุตสาหกรรมนํ้าตาลแหงหน่ึง
ในจังหวัดราชบุรี   
โดย นัฐกานต ทองสุขมาก  เติมทรัพย เพชรปอม   
จุฑามาส  ศรีชมภู และชนพงษ อาภรณพิศาล 

onsite 

14.00-14.15 น. MBA  59 การพัฒนาแอปพลิเคชันสงเสรมิการดูแลหญิงตั้งครรภ  
โดย มาลินี นาคใหญ และอมรเทพ แสนคํา 

onsite 

14.15-14.30 น. MBA  60 สวนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการซื้อขนมไทยของผูบรโิภค 
ในเขตกรุงเทพมหานครผานอินสตาแกรม  
โดย นวลละออ พ่ึงพงษ ศศนันท วิวัฒนชาต และฉัตยาพร เสมอใจ 

onsite 

14.30-14.45 น. MBA  61 ทัศนคติ ปจจัยสวนประสมทางการตลาดและการยอมรับการชําระเงิน
ออนไลนผานระบบ QR Code ของผูบรโิภคในเขตเทศบาลนครภูเก็ต  
โดย ศิรวิทย  ศริิรักษ  และกิตติพงษ ครุฑทรง 

onsite 

14.45-15.00น. MBA  62 การจัดการความรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกสสําหรับผูประกอบการสงออกปลา
นิล ในพ้ืนท่ีตําบลบางแขม อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  
โดย ทิพวรรณ เสนาะศัพท อโนชา รุงเรือง นิตยา งามยิ่งยง  
และเฌอมินทร เศรษฐธีราธัญ 

onsite 

15.00-15.15 น. MBA  45 การวิเคราะหสาเหตุและแนวทางแกไขปญหาลูกคาไมตอสัญญากรมธรรม
เงินฝากสงเคราะหชีวิตผลิตภณัฑ “ธ.ก.ส.ทวีรัก 99”  
โดย อวยชัย ตระกูลมุทุตา 

online 

15.15-15.30 น. MBA  46 EMPLOYEE MOTIVATION AND JOB SATISFACTION OF BEIJING 
CHAOTIANGE CATERING SERVICE CO., LTD.  
By  Juncheng Wang Sasanant Vivadhnajat and Chattayaporn 
Samerjai 

online 

15.30-15.45 น. MBA  48 ความสัมพันธระหวางรายจายภาครัฐและความยากจนกรณศีึกษา 
ประเทศไทย มาเลเซยี และฟลิปปนส  
โดย นิศารตัน เขมนเขตการ และชิดตะวัน ชนะกุล 

online 

15.45-16.00 น. MBA  51 ปจจัยท่ีสงผลตอความพึงพอใจในการใหบริการขนสงสินคาของ
ผูประกอบการโรงสีขาวในจังหวัดสุพรรณบุรี  
โดย พชร เส็งหลวง และวิษณุ อรรถวานิช 

online 

16.00-16.15 น MBA  53 การประยุกตใชแนวคิดแบบลีนในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อ 
กรณีศึกษาผูผลิตช้ินสวนอิเล็คทรอนิกส  
โดย สโรชา ซิ้มเทียม และฐิติมา วงศอินตา 

online 

16.15-16.30 น. MBA  54 ปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอการใชบริการซ้ําของลูกคาท่ีมีตอธนาคารกรุงศรี
อยุธยา จํากัด (มหาชน) จังหวัดกรงุเทพมหานคร 
โดย วรสัสญิา ศุภธนโชติพงศ และสันติธร ภรูิภักด ี

online 

16.30-16.45 น. MBA  56 ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความเช่ือมั่นในการใชแอปพลิเคชัน (KMA) ของลูกคา 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด(มหาชน) 
โดย นันทภัค แตรุงเรือง และสันตธิร ภูริภักด ี

online 



 
 

16.45-17.00 น. MBA  57 การวิเคราะหคณุลักษณะของผลิตภัณฑทุเรียนฟรซีดรายท่ีมีผลตอความ
พึงพอใจของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
โดย ณัฐฐิญา คาไกล จักรกฤษณ พจนศิลป และศานิต เกาเอ้ียน 

online 

17.00-17.15 น. MBA  63 สวนประสมทางการตลาดท่ีมผีลตอการสมัครบัตรเครดิตเพ่ิมของผูถือบัตร
เครดติ  
โดย สมัชญา  บรรจบสรานนท และปยะพรรณ  ชางวัฒนชัย 

online 

17.15-17.30 น. MBA  64 การรับรูและการวางแผนทางการเงินเพ่ือเตรียมเกษียณอาย ุ 
โดย ปริษา สุมาลยแมน และ ศิวพงศ ธีรอําพน 

online 

เวลา หอง 604 ชั้น 6 อาคารโลจิสติกส  
14.15-14.30 น. MBA  66 ปจจัยท่ีมีผลตอการใชแอปพลิเคชันมายโมของธนาคารออมสินของเจ

เนอเรชันวายในกรุงเทพมหานคร  
โดย พีระพล  วงศขยาย และโสมสกาว  เพชรานนท 

onsite 

14.30-14.45 น. MBA  74 
 

ระบบตรวจสอบยอนกลับในการซือ้ผัดสดดวยเทคโนโลยี QR code รา
นภาคินผักสด จ.นครปฐม  
โดย ชัชพล ขาวจันทร ภาคิน รุงหลุม และขวัญยุพา ศรสีวาง 

onsite 

14.45-15.00น. MBA  75 
 

แอปพลิเคชันแนะนําสถานท่ีทองเท่ียวไหวพระขอพรในจังหวัดนครปฐม  
โดย ขวัญยุพา ศรีสวาง และสุวิล ศรีประเสริฐ  

onsite 

15.00-15.15 น. MBA  65 คุณลักษณะประชากรศาสตรกลยทุธการตลาดบริการท่ีมีผลตอความ
จงรักภักดีตอแบรนดของธุรกิจสายการบินตนทุนต่าํในเขตทาอากาศยาน
ดอนเมือง  
โดย ศุภากร  เอ่ียมอําพร 

online 

15.15-15.30 น. MBA  67 ปจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพลตอดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  
โดย สิทธิ ลมิปะพันธุ  และเรวัตร ธรรมาอภิรมย 

online 

15.30-15.45 น. MBA  68 การวิเคราะหความคุมคาทางการเงินในการผลิตตนซลิเวอรโอคกรณศีึกษา 
จังหวัดนครราชสีมา  
โดย ปรญิญา ประถมสุริยกุล กุณฑลรตัน ทวีวงศ และอภิชาต ดะลณุ
เพธย 

online 

15.45-16.00 น. MBA  69 ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้ออสังหารมิทรัพยในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลเพ่ือการอยูอาศัย  
โดย ณิชกานต พิชัยกาล วรดี จงอัศญากุล และฐิตมิา พุฒิทานันท 

online 

16.00-16.15 น MBA  70 
 

พฤติกรรมและความพึงพอใจท่ีมีตอการใชบริการ Mobile Banking 
(MyMo)กรณีศึกษาธนาคารออมสนิเขตอุทัยธานี  
โดย ปณรส สุวาท และสมหมาย อุดมวิทิต 

online 

16.15-16.30 น. MBA  71 
 

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อสลากออมสินของลูกคาใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
โดย ฐานิดา พานทอง และศักดิ์สทิธ์ิ บุศยพลากร 

online 

16.30-16.45 น. MBA  72 ปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกเชาหอพักในเขตพ้ืนท่ีอําเภอกระทุม
แบน จังหวัดสมุทรสาคร  
โดย ชิดชนก กันสิงห และสันติธร ภูริภักด ี

online 

16.45-17.00 น. MBA  73 การศึกษาความเปนไปไดทางการเงินของโครงการกอสรางปรับปรุงขยาย
ระบบประปาของการประปาสวนภูมิภาคสาขาเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 
โดย อังชนา อินทะราชา และชยันต พิภพลาภอนันต 
 
 

online 



 
 

17.00-17.15 น. MBA  76 ปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจซื้อไอโฟน : กรณีศึกษาเขตพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร 
โดย ชนัฏมาศ สุจรติธรรม และพุฒิพัตน ทวีวชิรพัฒน 

online 

17.15-17.30 น. MBA  77 ปจจัยท่ีสงผลตความสามารถในการทํากําไรของกลุมธุรกจิ บริการราน
อาหารในกรุงเทพมหานคร  
โดย ณฏัฐากร หนุมาศ และวิษณุ อรรถวานิช 

online 

MC: สาขานิเทศศาสตร Chairpersons : ผูชวยศาสตราจารย ดร.กฤติยา รุจิโชค  
วันท่ี 9 กรกฎาคม 2563 หอง 604 ชั้น 6 อาคารโลจิสติกส การนําเสนอ 

เวลา รหัส เร่ือง  
13.30-13.45 น. MC 1 

 
ปจจัยการพยากรณพฤติกรรมการทองเท่ียวในจังหวัดเชียงใหมของ
นักทองเท่ียวชาวไทยและชาวตางประเทศ  
โดย ธนธรณ แสงสวาง และพัชนี เชยจรรยา 

onsite 

13.45-14.00 น. MC 2 
 

การสื่อสารเพ่ือการถายทอดภูมิปญญาการทอผาพ้ืนเมืองของชุมชนบาน
นาปาหนาด อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย  
โดย ภคพล รอบคอบ และพัชนี เชยจรรยา 

onsite 

14.00-14.15 น. MC 3 
 

การเปดรับขาวตางประเทศท่ีเก่ียวของกับการกอการรายของชาวไทย
มุสลิม 
โดย สุกัลยา คงประดิษฐ 

onsite 

HUM: สาขามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร Chairpersons : รองศาสตราจารย ดร.ปยะพร ตันณีกุล  
ผูชวยศาสตราจารยจิตรภณ สุนทร  ผูชวยศาสตราจารยวัลลี นวลหอม   
อาจารยวลัยลักษณ อมรสิริพงศ  อาจารยดวงจิตร สุขภาพสุข   
อาจารยอุมาพร สิทธิบูรณาญา  อาจารยสนธยา โจมกนั 
และอาจารยไพรินทร มากเจริญ 

 

วันท่ี 9 กรกฎาคม 2563 หอง 221 ชั้น 2 อาคารเรียน A2  
เวลา รหัส เร่ือง การนําเสนอ 

13.30-13.45 น. HUM  2 การพัฒนาและการออกแบบสรางสรรคผลงานประติมากรรมและการ
ตกแตงผลงานเครื่องปนดินเผา บานมอนเขาแกว จังหวัดลําปาง  
โดย เจษฎา ทองสุข และสมชาย เยี่ยงพฤกษาวัลย 

onsite 

13.45-14.00 น. HUM 6 โลกทัศนในวรรณกรรมของหมอมเจาอากาศดําเกิงรพีพัฒน: การศึกษาเชิง
วิจารณ  
โดย วิภาพ คัญทัพ 

onsite 

14.00-14.15 น. HUM 8 การวิเคราะหวาทกรรมเชิงวิพากยในสุนทรพจนทางการเมือง  
โดย ลลนา ปฐมชัยวัฒน 

onsite 

14.15-14.30 น. HUM 9 การใชฐานขอมูลออนไลนของนิสติระดับบัณฑติศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ 
วิทยาเขตสงขลา  
โดย สุชานันท ปญจาระ สาบีตา หีมโตะละ ยวิษฐา เรืองแกว 
และเยาวลักษณ สุวรรณแข 

onsite 

14.30-14.45 น. HUM 26  การสรางความเช่ือมั่นตอผูตองขังพนโทษเพ่ือคืนคนดีสูสังคม 
โดย สนธยา โจมกัน 

onsite 

14.45-15.00น. HUM  1 เหตุแหงการกระทํารุนแรงในครอบครัวตอสตรตีามบรบิทของสังคมไทย 
โดย วราภรณ เหลืองวิไล และศิรนิทรรัตน กาญจนกุญชร 

online 

15.00-15.15 น. HUM  3 การมีบุตรของสตรีตางรุนในกรุงเทพมหานคร  
โดย ชญานิศวร โคโนะ 
 

online 



 
 

15.15-15.30 น. HUM  4 การมีสวนรวมของคณะกรรมการการตรวจสอบและตดิตามการ
บริหารงานตาํรวจ:กรณีศึกษาสถานีตํารวจเตาปูน  
โดย วิชชุดา อุชุวิจารย และจอมเดช ตรีเมฆ 

online 

15.30-15.45 น. HUM 10 การวิเคราะหขอผดิพลาดทางไวยากรณในการสนทนาของผูเรียน
ภาษาญี่ปุนชาวไทย  
โดย วันวิสาข กูลภัทรนิรันดร และมามิโกะ ชุนณวงษ 

online 

เวลา หอง 231 ชั้น 3 อาคารเรียน A2 การนําเสนอ 
13.30-13.45 น. HUM 7 สื่อลามกกับการคามนุษย  

โดย ปยะพร ตันณีกุล ชิษณุพงศ ศิระเลิศ ณัฐพล ลอยเลื่อน จิรยุธ นิต
สุวรรณ ภัทรนันท ภริมยเบ้ียว พงศกร เอ่ียมสําอาง  สหราช โพธพุม  
และนฤพนธ มูลรัสศร ี

onsite 

13.45-14.00 น. HUM 11 การพัฒนาสื่อภาษาอังกฤษเพ่ือเผยแพรขาวหลามของจังหวัดนครปฐม 
ผานการตูนแอนิเมชัน  
โดย ดวงจิตร สุขภาพสุข ณิชา สมบัติมหาโชค ณัฐกานต ใจช่ืน  
และภัทรธิรา สายมาอินทร 

onsite 

14.00-14.15 น. HUM 12 การเพ่ิมขอมลูผลิตภัณฑกุนเชียงปลายี่สกดวยภาษาอังกฤษเพ่ือเผยแพร
ผลิตภณัฑใหเปนท่ีรูจักของชาวตางชาติ  
โดย ดวงจิตร สุขภาพสุข เจนจริา คิดคุมคํา นัทธมน  ชัยพฤติตานนท  
และณัฐมน เช้ือเพชร  

onsite 

14.15-14.30 น. HUM 13 การพนันออนไลน: ภยัรายในสังคมไทย  
โดย วลัยลักษณ อมรสริิพงศ สไบทิพย แซอ้ือ ชณิดา พลอยกระโทก  
พรสินี งามเขียว โชคอนันต อินทมาตย  ดวงกมล จันทรสวาง  
และธีรพล คงชาตร ี

onsite 

14.30-14.45 น. HUM 14 วัยรุน: นักเสพยาเสพติดหนาใหม  
โดย วลัยลักษณ อมรสริิพงศ ชนพงศ ฤทธ์ิเดช อรรถพล อนศริ ิ  
ทอฝน สามบุญเท่ียง สุพิการ เอ่ียมด ีพรอุมา โพธ์ิสุพรรณ  
และณีรนุช บุญอุปถัมภกูล 

onsite 

14.45-15.00น. HUM 27 อาชญากรรมแฝงจากมาตรการเยยีวยาของรัฐ “เราไมท้ิงกัน” 
โดย อุมาพร สิทธิบูรณาญา และอัจฉรา สิทธิบูรณาญา 

onsite 

15.00-15.15 น. HUM  5 ปจจัยท่ีสงผลตอการมีสวนรวมในงานของพนักงานฝายจัดซื้อจัดจางและบ
ริหารพัสดุการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  
โดย ชนนิกานต โชติญาณนนท บัวทอง สวางโสภากุล  
และสรุนิทร นิยมางกูร 

online 

15.15-15.30 น. HUM 18 การศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการในการจัดการเรียนรู
วิทยาการคํานวณ โดย สุรเกียรติ์ ยะสะกะ และสุรชัย สุขสกุลชัย 

online 

15.30-15.45 น. HUM 19 การมีสวนรวมในการบริหารงานของครูในโรงเรียนเขตบางกะป สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร  
โดย ณัฐนัย มงกุฎวิสุทธ์ิ และสภุาวดี ลาภเจรญิ 

online 

เวลา หอง 241 ชั้น 4 อาคารเรียน A2 การนําเสนอ 
13.30-13.45 น. HUM 15 Identifying Factors Affecting the Decision Not to Use Bike 

Sharing Service in Bangkok, Thailand  
By  Kanokwan Sombatphanit  Kanokwan Panyasakulchai 
Phitchapha Chenyawanich Dumrong Adunyarittigun  
and Panida Chuenmanuse 

onsite 



 
 

13.45-14.00 น. HUM 16 การวิเคราะหองคประกอบคุณลักษณะวัฒนธรรมองคกรดิจิทัลของ บริษัท 
พีทีที ดิจิตอล โซลูช่ัน จํากัด  
โดย ภานุรุจ คงศิริวัฒนา ชมสภุัค ครุฑกะ  นวลละออ แสงสุข  
และวรนุช แหยมแสง 

onsite 

14.00-14.15 น. HUM 17 การพัฒนารูปแบบตามกระบวนการการจัดการความรูสําหรับขาราชการ
ธุรการสํานักงานอัยการสูงสุด  
โดย ปุณยวีร พวงโต  ชมสุภัค ครุฑกะ และดวงเดือน จันทรเจริญ 

onsite 

14.15-14.30 น. HUM 20 ลี้ : เมืองสําคญัในประวัติศาสตรลานนา  
โดย สมเจตน  อนุสาร 

onsite 

14.30-14.45 น. HUM 22 คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุข
กรุงเทพมหานคร  
โดย ศศิมา ยอดทหาร  และวัลลีรตัน พบคีร ี

onsite 

14.45-15.00น. HUM 21 การออกเสียงพยญัชนะทายภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
โดย กุสมุา นะสานี และพรเพ็ญ ไพศาลศุภนิมิต 

online 

15.00-15.15 น. HUM 23 การเปรยีบเทียบเครื่องรางไทยและญี่ปุน : ประเภท 
โดย สุพรชัย ปยะรตันวนกุล 

online 

15.15-15.30 น. HUM 24 กลวิธีการเขียนสารคดีทองเท่ียวใน "นิตยสาร Trips” 
โดย นพวรรณ  เนตรธานนท 

online 

15.30-15.45 น. HUM 25 การวิเคราะหความสญูเสยีทางเศรษฐกิจจากปญหาเตานมอักเสบในฟารม
โคนม 
โดย ธัญญลักษณ สดโคกกรวด และอารียา โอบิเดียกวู 

online 

PAL: สาขารัฐประศาสนศาสตร 
และนิติศาสตร 

Chairpersons : ผูชวยศาสตราจารย ดร.กัณฑธิมา นิลทองคํา 
ผูชวยศาสตราจารยธีรศักด์ิ ลีละพัฒนา 
และอาจารย ดร.รุงนภา เพงรุงเรืองวงษ 

 

วันท่ี 9 กรกฎาคม 2563 หอง LI 5 ชั้น 4 อาคารศูนยภาษา ศูนยคอมพิวเตอร และหอประชุม  
เวลา รหัส เร่ือง การนําเสนอ 

13.30-14.30 น. PAL_Invited บรรยายเร่ือง “การบริหารจัดการภาครัฐยุค disruptive society ” 
โดย รองศาสตราจารย ดร.พลศักด์ิ  จิรไกรศิริ 

 

14.30-14.45 น. PAL 5 
 

การจัดตั้งหนวยงานเช่ียวชาญเฉพาะในการควบคุมโรคระบาด : มุมมอง
ผานรัฐธรรมนูญกับวิกฤติไวรัสโคโรนา(Covid-19)  
โดย ธีระญา ปราบปราม 

onsite 

14.45-15.00น. PAL 1 
 

ปญหาและปจจัยความสาํเรจ็ตอการกระจายอํานาจในภมูิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต:กรณีศึกษา ประเทศฟลิปปนส อินโดนีเซีย และไทย 
โดย ธนะชัย สามล 

online 

15.00-15.15 น. PAL 2 
 

การประเมินผลโครงการแหลงนํ้าในไรนานอกเขตพ้ืนท่ีชลประทานสถานี
พัฒนาท่ีดินของเกษตรกรพ้ืนท่ีอําเภอเมือง จังหวัดระนอง  
โดย สุชาดา นิลศร ี

online 

15.15-15.30 น. PAL 3 
 

การมีสวนรวมในการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงสุขภาพของชุมชนเขต
เทศบาลเมืองระนอง  
โดย นัทธพงศ เพชรฉวี 

online 

15.30-15.45 น. PAL 4 
 

การประเมินผลโครงการเบ้ียยังชีพของผูสูงอายุในเขตเทศบาลเมืองระนอง 
จังหวัดระนอง  
โดย ณศิรา บุญยเกียรต ิ

online 



 
 

15.45-16.00 น. PAL 6  
 

สังคมสูงวัยในอาเซยีน : วิกฤตท่ีไทยตองเตรียมรับมือ  
โดย วัชราภรณ ศรีนุช และวรวิทย จินดาพล 

online 

16.00-16.15 น. PAL 7 
 

มัคคุเทศกไทย กับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
โดย กุสมุา สังขเสน และวรวิทย จนิดาพล 

online 

16.15-16.30 น. PAL 8 
 

การศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมของประชาชนตอการดาํเนินงานภาครฐั  
โดย นเรศ สังขินท 

online 

16.30-16.45 น. PAL 9 
 

การพัฒนาเกษตรกรไทยยุคใหม (Thai Smart Farmers) ยิ่งใหญดวย
ศาสตรพระราชา  
โดย สมศักดิ์ วานิชยาภรณ 

online 

16.45-17.00 น. PAL 10 
 

การธํารงรักษาเครือขายเพ่ือการอนุรักษปาชุมชนในพ้ืนท่ีอําเภอบานหลวง 
จังหวัดนาน  
โดย รศิ คณาพิสุทธ์ิ 

online 

17.00-17.15 น. PAL 11 
 

ลําปาวธนารักษประชารัฐโมเดล  
โดย ประมิตร ไชยศร ี

online 

เวลา หอง LI 506 ชั้น 5 อาคารศูนยภาษา ศูนยคอมพิวเตอร และหอประชุม การนําเสนอ 
14.30-14.45 น. PAL 15 

 
การตัดสินใจการลาออกของพนักงานบริษัทดีสโตน อินเตอรเนช่ันแนล 
จํากัด โดย บรรพต กิติสุนทร และปยพงษ พุฒิประภา 

onsite 

14.45-15.00น. PAL 16 
 

ปญหาและอุปสรรคการใชประโยชนท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมของเกษตรกรท่ี
ไดรับการจัดสรรจากสํานักงานการปฏิรูปท่ีดินจังหวัดนครปฐม  
โดย รุงนภา เพงรุงเรืองวงษ 

onsite 

15.00-15.15 น. PAL 17 
 

การจัดการความปลอดภยัในการทํางานของพนักงานบริษัท เนอรวานา
ฟูสด แอนดคอมเมิซ อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด ตําบลทัพหลวง อําเภอ
เมือง จังหวัดนครปฐม  
โดย รุงนภา เพงรุงเรืองวงษ 

onsite 

15.15-15.30 น. PAL 18 
 

การมีสวนรวมของประชาชนในดานวัฒนธรรม ประเพณีและกีฬาของ 
เทศบาลนครนครปฐม  
โดย มนูญ จันทรสมบูรณ 

onsite 

15.30-15.45 น. PAL 19 
 

กระบวนการปฏิบัติงาน ปญหาอุปสรรค และรูปแบบการสรางเครือขายท่ี
เหมาะสมกับการปองกันการทุจรติในภาครัฐของสํานักงานปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 7  
โดย มนูญ จันทรสมบูรณ 

onsite 

15.45-16.00 น. PAL 20 
 

ประสิทธิภาพในการใหบริการดานทะเบียนและบัตรของท่ีวาการอําเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐม  
โดย มนูญ จันทรสมบูรณ และปาริชาติ โพธ์ิพัฒน 

onsite 

16.00-16.15 น. PAL 21 
 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตําบลออมใหญ 
อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  
โดย มนูญ จันทรสมบูรณ และศิวกร อินทรพิทักษ 

onsite 

16.15-16.30 น. PAL 22 
 

การมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของ
เครือขายอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในหมูบาน 
จังหวัดนครปฐม  
โดย รุงนภา เพงรุงเรืองวงษ 

onsite 

16.30-16.45 น. PAL 12 
 

แนวทางการบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลของเจาหนาท่ีตํารวจ  
โดย ฐปนรรฆ  ชูนาค 
 

online 



 
 

16.45-17.00 น. PAL 13 
 

ปจจัยจูงใจท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมจิตอาสาของประชาชนในเขตอําเภอ
นาหวา จังหวัดนครพนม  
โดย วันทา บุพศิริ สามารถ อัยกร และสญัญาศรณ  สวัสดิ์ไธสง 

online 

17.00-17.15 น. PAL 14 
 

การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลในสถานการณโควิด 19 ของประเทศ
ไทย  
โดย กฤตติกา เศวตอมรกุล 

online 

AEC: สาขาอาเซียนศึกษา 
และการระหวางประเทศ 

Chairpersons : ผูชวยศาสตราจารย ดร.สัณหกฤษณ บุญชวย 
และอาจารยสุวภา จรดล 

 

วันท่ี 9 กรกฎาคม 2563 หอง LI 4 ชั้น 4 อาคารศูนยภาษา ศูนยคอมพิวเตอร และหอประชุม  
เวลา รหัส เร่ือง การนําเสนอ 

13.30-14.30 น. AEC_Invited บรรยายเร่ือง “ปญหาอาชญากรรมขามชาติ ในกลุมประเทศอาเซียน” 
โดย อาจารย ดร. สุทธิพงศ วรอุไร 

 

14.30-14.45 น. AEC 1 
 

ฤาจะมาถึงทางตันของแอรบัส เอ380  
โดย พัชรียา วิภาสเศรณ ี

onsite 

14.45-15.00น. AEC 2 
 

48 Group กับการแพรกระจายวัฒนธรรมไอดอลญี่ปุนในไทยและกลุม
ประเทศอาเซียน  
โดย ปยชัย นาคออน 

onsite 

15.00-15.15 น. AEC 3 
 

ภาวะซึมเศรากับการฆาตัวตายของเด็กและเยาวชนไทย  
โดย สณัหกฤษณ  บุญชวย  และจฑุามาศ จุลจันทรังษี 

onsite 

15.15-15.30 น. AEC 4 
 

แดนสวรรคแหงเกาหลีตอนใต: เกาะเจจ ู
โดย กฤศนพัชญ บุญชวย 

onsite 

15.30-15.45 น. AEC 5 
 

มนตเสนหวัฒนธรรมการทองเท่ียวของเมียนมาร  
โดย สุวภา จรดล 

onsite 

PHB: สาขาปรัชญา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม Chairpersons :รองศาสตราจารย ดร.ชํานาญ รอดเหตุภัย 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.(พิเศษ)สรวิชญ วงศสะอาด 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรากรณ พูลสวัสด์ิ  
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุพิชฌาย จินดาวัฒนภูมิ  
และอาจารยณรงควรรษ บุญมา 

 

วันท่ี 10 กรกฎาคม 2563 หอง LI 2 ชั้น 3 อาคารศูนยภาษา ศูนยคอมพิวเตอร และหอประชุม  
เวลา รหัส เร่ือง การนําเสนอ 

09.00-09.15 น. PHB 3 
 

แนวทางการอนุรักษภูมิปญญาการทอผาจกสะแกราย ตําบลดอนยายหอม 
อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  
โดย ชญาณนันท แกวทองพันธ ระรินพร  แหลมสุวรรณกุล  
ศรัญญา พุมตากอง สิทธ์ิสีนี อินทรไพร เอกคณิสร  ลวนแกว  
และปรารถนา แซอ๊ึง 

onsite 

09.15-09.30 น. PHB 4 
 
 

แนวทางการอนุรักษหญาดฮะเหริ่มโตะของกลุมชาติพันธุมอญ ตําบล
คลองจินดา จังหวัดนครปฐม  
โดย ณพงศ บุญปาสาณ วุทธิพัฒน ธนธรรม พานนท ณัชชา ศรีภุมมา  
นิภาพรรณ นิโครธา และพิมพร ชูชาติ และปรารถนา แซอ๊ึง 

onsite 

09.30-09.45 น. PHB 5 
 
 

แนวทางการอนุรักษภูมิปญญาผาทอทองถ่ินของชุมชนไทยทรงดํา ตําบล
บานไผหูชาง อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม  
โดย ชนนิกานต สังขภิญโญ ธนารัตน วงษทอง อารียรัตน คงอินทร 
สุวรรณี ศรีอ่ิม วนิดา เสือกลั่น และปรารถนา แซอ๊ึง 
 

onsite 



 
 

09.45-10.00 น. PHB 6 
 
 

พลวัตรของการจัดงานเทศกาลนมัสการองคพระปฐมเจดีย จังหวัด
นครปฐม จากอดีตถึงปจจุบัน (พ.ศ. 2517-2562)  
โดย ณัชชา สุขรุง ทรงยศ เบญจตานนท วรายุทธ สมบูรณ  
สิรินดา บุญประสาน กนกพร วงษแกว อภิสรา สวางศรี  
และปรารถนา แซอ๊ึง        

onsite 

10.00-10.15 น. PHB 7 
 
 

แนวทางการอนุรักษผาทอมืออูทองบานวังทอง ตําบลจรเขสามพัน อําเภอ
อูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  
โดย กลวัชร อัตเนตร กุสุมา สุริยวงศ จุฑามาศ ศรีเอ่ียมจันทร  
รักชาติ รูปสม มณีรัตน วิรุณพันธ สุนิสา แยมคลาย และปรารถนา แซอ๊ึง       

onsite 

10.15-10.30 น. PHB 8 
 

การศึกษาแนวคิดเรื่อง “เสี้ยว” “ท่ี” “ซิ่น” “จง” ของขงจื่อในคัมภีร
หลุนอ่ีว 
โดย อัมพร วรานนทวนิช นัฎฤดี ปนกิจวานิชเจริญ และ Fuchao Liu 

onsite 

10.30-10.45 น. PHB 9 
 

ชารล มารแตลกับการสถาปนาราชวงศคาโรลิงเกียในประวัติศาสตรยุค
กลาง 
โดย ธิติพงศ มีทอง 

onsite 

10.45-11.00 น. PHB 10 
 

กอตั้งอาณานิคมของสหรัฐอเมริกา  
โดย ธิติพงศ มีทอง จีรวรรณ ปรางคทอง ธิติยา ดอกพรม นัทพร นาแปน 
และปยธิดา หีดนาคราม 

onsite 

11.00-11.15 น. PHB 11 
 

การพัฒนาองคความรูดาราศาสตรในสมัยกรีกยุคมืด  
โดย ธิติพงศ มีทอง 

onsite 

11.15-11.30 น. PHB 12 
 

ประวัติความเปนมาของสนธิสัญญาเบอรนียในสมัยรัชกาลท่ี `3  
โดย ธิติพงศ มีทอง ตระการ บัวผัน วุฒิพันธ สืบดา และสิทธิโชค ชูแกว 

onsite 

11.30-11.45 น. PHB 13 
 
 

ภูมิรัฐศาสตรของกรุงศรีอยุธยากับนโยบายการคา  
โดย ธิติพงษ มีทอง เจษฎากร บุปผา ธนกร บุญพา  
บริพัทธ ศิวโมกษธรรม และสถิระ สระทองพลอย 

onsite 

11.45-12.00 น. PHB 14 
 

รองรอยกลุมวัฒนธรรมทวารวดี  
โดย วัลลี นวลหอม คมเพชร คงชาตรี ทัศนีย เสืองามเอ่ียม  
และพรสุดา สุมูลเวช 

onsite 

13.00-13.15 น. PHB 15 
 
 

สนธิสัญญาเบาวริ งกับผลกระทบทางเศรษฐกิจของประเทศไทย 
พุทธศักราช 2398  
โดย ธิติพงศ มีทอง ณัฐธิดา ขําเลิศ ปยาภรณ ทันการ กัญณารัตน เอม
โอฐ และปยธิดา รัตนกุลดิลก 

onsite 

13.15-13.30 น. PHB 16 
 
 

จากเหตุการณรัฐประหาร 2557 อันนําไปสูเผด็จการอํานาจนิยมท่ีสงผล
กระทบท้ังสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองไทย  
โดย วัลลี นวลหอม พชรพล แซอ้ึง ศรัณญพจน สวยอารมณ สมเจตน อนุ
สาร และเอกร จันทราษา 

onsite 

13.30-13.45 น. PHB 17 
 

จุดเริ่มตนคานิยมผัวเดียวเมียเดียวในสังคมไทย  
โดย วัลลี นวลหอม ธงชัย กาญจนพงค เสาวลักษณ ทรัพยวิภาดา  
และนํ้าฝน ทองประเสริฐ 

onsite 

13.45-14.00 น. PHB 18 
 

พัฒนาการปรัชญาในดินแดนโรมัน  
โดย ธิติพงศ มีทอง 

onsite 

14.00-14.15 น. PHB 19 
 

ทางรถไฟสายไทย - พมา ในชวงสงครามมหาเอเชียบูรพา  
โดย วัลลี นวลหอม และพชรพล แซอ้ึง 
 

onsite 



 
 

14.15-14.30 น. PHB 1 
 

ทัศนคติท่ีมีตอความหมายของชีวิตกับความตายของวัยรุน  
โดย วรรณวิสาข  ไชยโย 

online 

14.30-14.45 น. PHB 2 
 
 

แนวทางการอนุรักษภูมิปญญาลงแขกทําขนมจีนของชาวมอญ บาน
พะเนียงแตก ตําบลมาบแค อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม  
โดย กิตติพนธ ปทมะสนธิ สมฤทัย อยูญาติมาก ประภัสชัย บุญชู  
ลัทธวิทย พวงวรินทร สิชล โตเผือก และปรารถนา แซอ๊ึง 

online 

TR : สาขาการทองเท่ียว 
 และอุตสาหกรรมบริการ 

Chairpersons : อาจารย ดร.นิพล เชื้อเมืองพาน  
อาจารย ดร.ประพนธ เล็กสุมา  และอาจารย ดร.มัชฌิมา อุดมศิลป 

 

วันท่ี 9 กรกฎาคม 2563 หอง LI 2 ชั้น 3 อาคารศูนยภาษา ศูนยคอมพิวเตอร และหอประชุม  
เวลา รหัส เร่ือง การนําเสนอ 

13.30-14.30 น. TR_Invited บรรยายเร่ือง “สถานการณโควิด-19 กับการทองเท่ียวไทย” 
โดย ดร.สุมาลี วองเจริญกุล 

 

14.30-14.45 น. TR 2 
 
 

การศึกษาแนวทางการพัฒนากิจกรรมทองเท่ียวชุมชน เพ่ือเช่ือมโยงการ
ทองเท่ียวเชิงเกษตร ตําบลหวยมวง อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม  
โดย มัชฌิมา อุดมศิลป ปฐมพร จัดนอก มุกตาภา กลอมกําเนิด  
สุปรานี แซลิ้ม และอารยา แจมฟา 

onsite 

14.45-15.00น. TR 3 
 

การพัฒนากิจกรรมภูมิปญญาทองถ่ินไทยทรงดําสูการทองเท่ียวอยาง
ยั่งยืนกรณีศึกษาชุมชนดอนทราย ตําบลสระกระเทียม อําเภอเมือง 
จังหวัดนครปฐม 
โดย นิรชา ใจวอง มัณฑิรา คุณาวิวัฒน ธัญรดี สวัสดิไชย  
สุภาวดา เจริญพรโอภาส ประพนธ เล็กสุมา และนิพล เช้ือเมืองพาน 

onsite 

15.00-15.15 น. TR 5 
 

แมวโคราชสงเสริมการทองเท่ียว  
โดย วัลยลิกา เจริญศิลป สิตาภา เก้ือคลัง และปรเมษฐ สักพันธ 

onsite 

15.15-15.30 น. TR 6 
 
 

การใชอุปกรณสื่อสารเคลื่อนท่ี ความพึงพอใจและความภักดีของลูกคา
กลุมนักทองเท่ียวอิสระในการซื้อโปรแกรมทองเ ท่ียวกลุมจังหวัด
สามเหลี่ยมอันดามัน  
โดย ศิรวิทย  ศิริรักษ นิมิต  ซุนสั้น และมนตรี วีรยางกูร 

onsite 

15.30-15.45 น. TR 9 
 
 

การพัฒนารูปแบบการสื่อความหมายทางการทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร 
ดวยระบบคิวอารโคด (QR CODE) เพ่ือการรับรูขอมูลแบบพ่ึงพาตนเอง 
วัดพระปฐมเจดียราชวรมหาวิหาร อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  
โดย จุฑามาศ สภาชัย สมณิกาญจน สามคํานิล สิตานัน ปนแหวน  
เยาวดี ชัยโชค และธนวรรษ ดอกจันทร 

onsite 

15.45-16.00 น. TR 1 
 

การศึกษาพฤติกรรมการใชโซเชียลมีเดียของนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรม
การจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณในพระบรมราชูปถัมภ  
โดย วัชรากร แสนสุด นํ้าเพชร คชทอง พัชราภรณ จันทรฆาฎ  
และชนัญชิตา อรุณแข 

online 

16.00-16.15 น. TR 4 
 
 

แนวทางการพัฒนาการทองเท่ียวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยาง
ยั่งยืนพ้ืนท่ีชุมชนเลี้ยงชางบานคายหมื่นแผว ตําบลบานคาย อําเภอเมือง 
จังหวัดชัยภูมิ  
โดย พิรพิมพ ท่ังพรม  

online 

16.15-16.30 น. TR 7 
 

การจัดการความเสี่ยงกับภาพลักษณทางการทองเท่ียวในวิกฤตการณฝุน
ละอองขนาดเล็ก  
โดย ธเนศ เกสรสิริธร และมนัสสินี บุญมีศรีสงา 
 

online 



 
 

16.30-16.45 น. TR 8 
 
 

การศึกษา 5 เสนหวิถีชุมชนท่ีมีผลตอความจงรักภักดีของนักทองเท่ียว 
ตลาดหัวปลี ศูนยโอทอป (OTOP) คอมเพล็กซ พุแค ตําบลพุแค อําเภอ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี  
โดย รัฐวิชญ ชัยศิริพานิช  

online 

EDA: สาขาบริหารการศึกษา Chairpersons : ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิชญาภา ยืนยาว 
อาจารย ดร.นภาเดช บุญเชิดชู  อาจารย ดร.ณัฐวรรณ พุมดีย่ิง  
และอาจารย ดร.ธรีวุธ ธาดาตันติโชติ 

 

วันท่ี 10 กรกฎาคม 2563 หอง 531 ชั้น 3 อาคารเรียน A5  
เวลา รหัส เร่ือง การนําเสนอ 

09.00-09.15 น. EDA 1 
 

มองอนาคตดวยแนวโนมทางเทคโนโลยีสูการศึกษาในศตวรรษท่ี 21  
โดย ชลชัย  ศรีเชียง 

online 

09.15-09.30 น. EDA 2 
 

นวัตกรรมการบริหารสถานศึกษาภาครัฐในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา  
โดย กนกวรรณ สงสมบูรณ 

online 

09.30-09.45 น. EDA 3 
 
 

สภาพและแนวทางการพัฒนาสมรรถนะประจําสายงานครูในสถานศึกษา
ขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย  เขต  
2 
โดย เพ็ญประกาย สุขสังข ศรีเพ็ญ พลเดช และวินิรณี ทัศนะเทพ 

online 

09.45-10.00 น. EDA 4 
 

อาชีวศึกษากับการสร างอาชีพแรงงานคนพิการ เ พ่ือเขาสู สถาน
ประกอบการในยุค 5G  
โดย ณัฐวรรธน ศิริเตชภัทร และพิชญาภา ยืนยาว 

online 

10.00-10.15 น. EDA 5 
 

สมรรถนะครูผูสอนอาชีวศึกษาดานนวัตกรรมการเรียนรู ในยุค 4.0 
โดย ชุมพล คําเทียน และพิชญาภา ยืนยาว 

online 

10.15-10.30 น. EDA 6 
 
 

ความคิดเห็นของขาราชการครูท่ีมีตอการบริหารงบประมาณในกลุม
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กลุม 6  
โดย สุภิญทิพย  ตระกูลสม 

online 

10.30-10.45 น. EDA 7 
 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนเครือขายท่ี 35 สํานักงานเขต
ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร  
โดย ภาวินี อินกอ และรัตนา กาญจนพันธุ 

online 

10.45-11.00 น. EDA 8 
 

ความคิดเห็นของครูท่ีมีตอภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตบางนา กรุงเทพมหานคร  
โดย พรชัย อินออย และภาวิดา ธาราศรีสุทธิ 

online 

11.00-11.15 น. EDA 9 
 

ความคิดเห็นของครูท่ีมีตอการนิเทศภายในสถานศึกษาของผูบริหารใน
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร  
โดย สุธิดา พรมศร และภาวิดา ธาราศรีสุทธิ 

online 

11.15-11.30 น. EDA 10 
 

ความคิดเห็นของครู ท่ีมีตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร
สถานศึกษา เครือขายโรงเรียนท่ี 22 สังกัดสํานักงานเขตบางกะป 
กรุงเทพมหานคร 
โดย ศิประภา สีแสด และภาวิดา ธาราศรีสุทธิ 

online 

11.30-11.45 น. EDA 11 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรูของครู 
ในสังกัดสํานักงานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร  
โดย ศิรินันท บุญเรือง และภาวิดา ธาราศรีสุทธิ 
 
 

online 



 
 

11.45-12.00 น. EDA 12 
 

ความคิดเห็นของครูท่ีมีตอการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษา 
เครือขายโรงเรียนท่ี 25 สังกัดสํานักงานเขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร  
โดย ทวินันท เปรมกลาง และภาวิดา ธาราศรีสุทธิ 

online 

13.00-13.15 น. EDA 13 
 

การทํางานเปนทีมของผูบริหารตามการรับรูของครูในสหวิทยาเขตวิภาวดี 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มัธยมศึกษาเขต 2  
โดย ทิชากรณ  อติเปรมานนท และภาวิดา ธาราศรีสุทธิ 

online 

13.15-13.30 น. EDA 14 
 

ความพึงพอใจของครูท่ีมีตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน ใน
อําเภอธัญบุรี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 
เขต 2  
โดย กิตติศักดิ์ ธระปราบ และรัตนา กาญจนพันธุ 

online 

13.30-13.45 น. EDA 15 
 

ความพึงพอใจของครูท่ีมีตอการจัดสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู
โรงเรียนมัธยมศึกษา เขตบางกะป สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 2 กรุงเทพมหานคร  
โดย สินีนาฎ ศิริสวัสดิ์ และรัตนา กาญจนพันธุ 

online 

13.45-14.00 น. EDA 16 
 

ความพึงพอใจของผูปกครองท่ีมีตอการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยม
วัดสิงห สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร  
โดย พงศธร แกวอมร และรัตนา กาญจนพันธุ 

online 

14.00-14.15 น. EDA 17 
 

สภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  
โดย ภูเบศ นิราศภัย กิติวัชร ถวยงาม และวินิรณี  ทัศนะเทพ 

online 

เวลา หอง 532 ชั้น 3 อาคารเรียน A5 การนําเสนอ 
09.00-09.15 น. EDA 18 

 
ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอการบริหารโครงการจัดการ
เรียนการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษโรงเรียนประชาอุปถัมภ สํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1  
โดย วิไลลักษณ พสุรัตน และอํานวย  ทองโปรง 

online 

09.15-09.30 น. EDA 19 
 

ความพึงพอใจของครูท่ีมีตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาใน
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ  สํา นักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต 1  
โดย อรุณี ไหมทิพย และอํานวย ทองโปรง 

online 

09.30-09.45 น. EDA 20 
 

ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษากับ
การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  
โดย ภาณุวัฒน เหมนวล พัชนี กุลฑานันท และวินิรณี ทัศนะเทพ 

online 

09.45-10.00 น. EDA 21 
 

ความพึงพอใจของครูท่ีมีตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
สถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร  
โดย อภิชาติ สําเภาแกว และอํานวย ทองโปรง 

online 

10.00-10.15 น. EDA 22 
 

การบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดใหญตามการรับรูของครู สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต 1  
โดย พิมพพิชชา พูลสวัสดิ์ และอํานวย ทองโปรง 

online 

10.15-10.30 น. EDA 23 
 

ความคิดเห็นของครูท่ีมีตอการจัดสภาพแวดลอมของผูบริหารสถานศึกษา                         
กลุมโรงเรียนเครือขายท่ี 32 สํานักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร  
โดย ชินวร มะลิลา และภาวิดา ธาราศรีสุทธิ 
 

online 



 
 

10.30-10.45 น. EDA 24 
 

การใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรูของครู
โรงเรียนในกลุมสหวิทยาเขตเบญจสิริ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 2 โดย กมล กลมกลอม และภาวิดา ธาราศรีสุทธิ 

online 

10.45-11.00 น. EDA 25 
 

ความคิดเห็นของครู ท่ีมีตอภาวะผู นําเ ชิงสรางสรรคของผูบริหาร
สถานศึกษากลุมโรงเรียนเครือขายท่ี 50 สํานักงานเขตคลองสามวา 
กรุงเทพมหานคร  
โดย สุภาวรรณ ศรีคุม และภาวิดา ธาราศรีสุทธิ 

online 

11.00-11.15 น. EDA 26 
 

ความพึงพอใจของครูท่ีมีตอการบริหารจัดการสถานศึกษาของผูบริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร  
โดย อนัฐพร พานพินิจ และชนมณี ศิลานุกิจ 

online 

11.15-11.30 น. EDA 27 
 

สภาพและแนวทางการสงเสริมการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
ผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 2  
โดย วัชรินทร รองชัยภูมิ วินิรณี ทัศนะเทพ และศรีเพ็ญ พลเดช 

online 

11.30-11.45 น. EDA 28 
 

การมีสวนรวมของครูในการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในเครือขายท่ี 34 
สํานักงานเขตมีนบุรี สังกัดกรุงเทพมหานคร  
โดย ภัทรพงศ เทพยรักษ และรัตนา กาญจนพันธุ 

online 

11.45-12.00 น. EDA 29 
 

ความคิดเห็นของครูท่ีมีตอสมรรถนะการบริหารของผูบริหารโรงเรียน สห
วิทยาเขตราชนครินทร สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  
โดย ปรียามาศ ลาเพ็ชร และกัลยมน อินทุสุต 

online 

13.00-13.15 น. EDA 30 
 

สภาพการพัฒนาภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  
โดย ไกรวรรณ สาชอฟา วินิรณี ทัศนะเทพ และโกวิท วัชรินทรางกูร 

online 

13.15-13.30 น. EDA 31 
 

ความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา
เครือขายท่ี  50 สํานักงานเขตคลองสามวา สังกัดกรุงเทพมหานคร  
โดย นันทนาพร สมากุล และชนมณี ศิลานุกิจ 

online 

13.30-13.45 น. EDA 32 
 

ความพึงพอใจของผูปกครองท่ีมีตอการจัดการศึกษา โรงเรียนสงวนหญิง 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 9  
โดย ปญจพร ซังยนืยง และศิริพงษ เศาภายน 

online 

13.45-14.00 น. EDA 33 
 

ความพึงพอใจของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีตอการจัด
สภาพแวดลอมในโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  
โดย พชร สายรัตน และอํานวย ทองโปรง 

online 

เวลา หอง 533 ชั้น 3 อาคารเรียน A5 การนําเสนอ 
09.00-09.15 น. EDA 34 

 
ความพึงพอใจของครู ท่ีมีตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร
สถานศึกษา โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  สํานักงานเขตบางนา สังกัด
กรุงเทพมหานคร 
โดย ยุพิน พ้ืนชมภู และอํานวย ทองโปรง  

online 

09.15-09.30 น. EDA 35 
 

สภาพและแนวทางการพัฒนาภาวะผู นํา ใฝบริการของผูบริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร  
โดย นลินี จันทรเปลง โกวิท วัชรินทรางกูร และศรีเพ็ญ พลเดช 
 
 

online 



 
 

09.30-09.45 น. EDA 36 
 

ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคและผลิตภาพของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน
เอกชน จังหวัดบุรีรัมย  
โดย ไชยยศ ตันวุฒิบัณฑิต โกวิท วัชรินทรางกูร และศรีเพ็ญ พลเดช 

online 

09.45-10.00 น. EDA 37 
 

การบริหารสถานศึกษาโดยใชหลักธรรมาภิบาลตามความคิดเห็นของครู
กลุมโรงเรียนสหวิทยาเขตเบญจสิริ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร  
โดย รัตยา รางกายดี และสุภาวดี ลาภเจริญ 

online 

10.00-10.15 น. EDA 38 
 

การศึกษาสภาพและปญหาการบริหารงานบุคคลตามการรับรูของครูใน
เครือขายโรงเรียนท่ี 25 สังกัดสํานักงานเขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร  
โดย ลัดดา ทวีภูมิ และสุภาวดี ลาภเจริญ 

online 

10.15-10.30 น. EDA 39 
 

ความคิดเห็นของครูท่ีมีตอภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนเครือขาย ท่ี 35 สํ า นักงานเขตลาดกระบัง 
กรุงเทพมหานคร  
โดย ทิวา สีสวาสดิ์  และภาวิดา ธาราศรีสุทธิ 

online 

10.30-10.45 น. EDA 40 
 

ความคิดเห็นของครูท่ีมีตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนใน
สํานักงานเขตตลิ่งชัน  สังกัดกรุงเทพมหานคร  
โดย ชลธิชา ประสพสุข และชนมณี ศิลานุกิจ 

online 

10.45-11.00 น. EDA 41 
 

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศกึษา ตามความคิดเห็นของ
ครูในโรงเรียนสํานักงานเขตตลิ่งชัน สังกัดกรุงเทพมหานคร  
โดย จริยา ขุนทองทิพย และชนมณี ศิลานุกิจ 

online 

11.00-11.15 น. EDA 42 
 

สภาพการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนเอกชน สังกัดสํานักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดบุรีรัมย  
โดย ธนุส เฮียงราช กิติวัชร ถวยงาม และเผาพงศพัฒน บุญกะนันท 

online 

11.15-11.30 น. EDA 43 
 

พฤติกรรมความเปนผูนําแบบเชิญชวนของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  
โดย วรินทร ปดกอง ประทวน วันนิจ และเผาพงษพัฒน บุญกะนันท 

online 

11.30-11.45 น. EDA 44 
 

สภาพการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบุรีรัมย  
โดย ประพิม นภวงศ ณ อยุธยา โกวิท วัชรินทรางกูร  
และกิติวัชร ถวยงาม 

online 

11.45-12.00 น. EDA 45 
 

ทักษะผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ของโรงเรียนเอกชนในจังหวัด
บุรีรัมย  
โดย สุนันทา พันธรักษพงษ โกวิท วัชรินทรางกูร และศรีเพ็ญ พลเดช 

online 

13.00-13.15 น. EDA 46 
 

ความพึงพอใจของครู ท่ีมีตอการสงเสริมงานวิชาการของผูบริหาร
สถานศึกษา ในกลุมสหวิทยาเขตปลันดา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13  
โดย รัชราภรณ เงินสมทอง และอํานวย ทองโปรง 

online 

13.15-13.30 น. EDA 47 
 

ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอการบริหารงานกิจการนักเรียน
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  
โดย กัญญาพัชญ ศรีไชยวาน และอํานวย ทองโปรง 

online 

13.30-13.45 น. EDA 48 
 

การเสริมสรางคุณธรรมและความเปนไทยของเยาวชนในยุคดิจิทัล  
โดย พิมประภา พันธุพิพัฒน และพิชญาภา ยืนยาว 

online 



 
 

13.45-14.00 น. EDA 49 
 

การบริหารทรัพยากรทางการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  
โดย กณวรรธน ลาขุมเหล็ก ศรีเพ็ญ พลเดช และโกวิท วัชรินทรางกูร 

online 

EDC: สาขาหลักสูตรและการสอน Chairpersons : ผูชวยศาสตราจารย  ดร.จินตนา ศิริธัญญารัตน 
และผูชวยศาสตราจารย ดร.นันทนภัส นิยมทรัพย  

 

วันท่ี 10 กรกฎาคม 2563 หอง LI 4 ชั้น 4 อาคารศูนยภาษา ศูนยคอมพิวเตอร และหอประชุม  
เวลา รหัส เร่ือง การนําเสนอ 

09.00-09.15 น. EDC 1 
 

Student Readiness for Online Learning: A Case Study of 
COVID-19 Outbreak in Thailand  
by Anongnad Petchprasert 

onsite 

09.15-09.30 น. EDC 2 
 

การออกแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดแอนดราโกจีในรายวิชาชีวสถิติ
และวิทยาการระบาด 
โดย พิมพลดา อนันตสิริเกษม และพลอยประกาย ฉลาดลน 

onsite 

09.30-09.45 น. EDC 6 
 

ความสามารถในการคิดแกปญหา : การจัดการเรียนรูท่ีใชปญหาเปนฐาน 
รวมกับเทคนิคการอภิปรายกลุมยอย  
โดย วรัทยา แซมเพชร ศศิวรรณพชร พรรณพงษ  
และนันทนภัส นิยมทรัพย 

onsite 

09.45-10.00 น. EDC 7 
 

แนวทางการสงเสริมการเรียนรูดานภาษาอังกฤษสําหรับเด็กปฐมวัยอยาง
มีความสุข  
โดย ปาจรีย นาคะประทีป ก่ิงกาญจน ทองงอก และสุวิชชา เนียมสอน  

onsite 

10.00-10.15 น. EDC 10 
 

การสงเสริมการคิดแกปญหาดวยการเรียนรูแบบปญหาเปนฐานรวมกับ
เทคนิคผังกราฟก  
โดย สุปราณี บัวลอมใบ และจินตนา ศิริธัญญารัตน 

onsite 

10.15-10.30 น. EDC 11 
 

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 2 โดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง โลกและการ
เปลี่ยนแปลง  
โดย เกียรติศักดิ์ รักษาพล และโชคปรีชา โพเขียว 

onsite 

10.30-10.45 น. EDC 12 
 

การเสริมสรางความคิดสรางสรรคโดยการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา     
โดย เกียรติศักดิ์ รักษาพล และสรณัฐ ดีสวัสดิ ์

onsite 

10.45-11.00 น. EDC 13 
 

การเรียนรูวิทยาศาสตรในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือสงเสริมความสามารถในการ
แกปญหาโดยใชโครงงานรวมกับวิจัยเปนฐาน  
โดย ชมมนัส เกียรติโพธา และนันทนภัส นิยมทรัพย 

onsite 

11.00-11.15 น. EDC 3 
 

การศึกษาความคิดเห็นของนิสิตท่ีมีตอกระบวนการจัดการเรียนรูรายวิชา
การเรียนรูเชิงนันทนาการโดยการเดินทางในตางประเทศแบบประหยัด 
โดย นพรัตน ศุทธิถกล 

online 

11.15-11.30 น. EDC 4 
 

การพัฒนาหลักสูตรเพ่ือเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 
สําหรับนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  
โดย สมใจ กงเติม 

online 

11.30-11.45 น. EDC 5 
 

การพัฒนาทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร  เรื่ องปริซึมและ
ทรงกระบอก โดยใชเทคนิคเพ่ือนคูคิดรวมกับเกมคณติศาสตรของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2  
โดย จิระประภา คําภาเกะ 
 
 

online 



 
 

11.45-12.00 น. EDC 8 
 

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานเพ่ือสงเสริม
ความสามารถดานการคิดแกปญหา  เรื่อง ลม  ฟา  อากาศ สําหรับ
นักเรียน ช้ันประถมศึกษาปท่ี  5  
โดย นฤมล สุดสังข และอังคณา ออนธานี 

online 

13.00-13.15 น. EDC 9 
 

การพัฒนาแบบฝกการเขียนอักษรจีนแบบตัวอักษรประสม โดยใชเทคนิค
การจําอักษรจีนแบบเช่ือมโยง  สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4  
โดย รุจิรา มาลี และวิเชียร ธํารงโสตถิสกุล 

online 

EDR & RTR: สาขาวิจัยการศึกษา 
และงานประจําสูงานวิจัย (R to R) 

Chairpersons : รองศาสตราจารย ดร.จิตติรัตน แสงเลิศอุทัย  
ผูชวยศาสตราจารย ดร.นภาภรณ ยอดสิน  
ผูชวยศาสตราจารยวรรณี สุจจิตรจูล  
และอาจารย ดร.นภาเดช บุญเชิดชู 

 

วันท่ี 9 กรกฎาคม 2563 หอง 224 ชั้น 2 อาคารเรียน A2  
เวลา รหัส เร่ือง การนําเสนอ 

13.30-13.45 น. EDR &RTR 2 
 

ผลการจัดกิจกรรมสงเสริมทักษะปฏิบัติโปรแกรมจัดทําเทคนิคพิเศษทาง
ภาพตามรูปแบบซิมพซันผานสื่อสังคมออนไลนสําหรับนักศึกษาสาขาวิชา
แอนิเมช่ันและดิจิทัลมีเดีย  
โดย กัมปนาท คูศิริรัตน และและนุชรัตน นุชประยูร 

onsite 

13.45-14.00 น. EDR &RTR 3 
 

ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับความสุขในการทํางานของพยาบาลกลุมงานการ
พยาบาลโรงพยาบาลหวยพลู อําเภอนครชัยศรี  
โดย กรพินธุ ลีลาวิวัฒน 

onsite 

14.00-14.15 น. EDR &RTR 1 
 

การศึกษาสภาพปญหาและแนวทางการพัฒนาการดําเนินงานประกัน
คณุภาพการศึกษาภายในของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา  
โดย สายมาน เสมาภักดี 

online 

LD : สาขาการวิจัยเพ่ือพัฒนาทองถิ่น Chairpersons : รองศาสตราจารย ดร.เกศินี ประทุมสุวรรณ  
วันท่ี 9 กรกฎาคม 2563 หอง 223 ชั้น 2 อาคารเรียน A2  

เวลา รหัส เร่ือง การนําเสนอ 
13.30-13.45 น. LD 1 

 
การพัฒนารูปแบบการสรางเสริมสุขภาพของชมรมผูสูงอายุตําบลวัดแค 
อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม  
โดย เนตรสุดา สงสกุล และเกศินี ประทุมสุวรรณ 

onsite 

13.45-14.00 น. LD 2 
 

การจัดการจุดเสี่ยงแบบมีสวนรวมเพ่ือปองกันอุบัติเหตุทางถนนในชุมชน
บานทาทราย อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม  
โดย ปฐมพงษ จงศักดิ์สวัสดิ์ และเกศินี ประทุมสุวรรณ 

onsite 

14.00-14.15 น. LD 3 
 

การพัฒนาเมืองสรางสรรค: ถอดบทเรียนการจัดการชุมชนยานบางลําพู 
กรุงเทพมหานคร  
โดย พีรพัฒน พันศิริ อรรถ อารีรอบ และรัยวินทก วิทวัสกุลวงศ 

onsite 

PEN : สาขาการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ
และศิลปกรรมทองถิ่น 

Chairpersons : ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุพิชฌาย จินดาวัฒนภูมิ  
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปยะวรรณ ปนแกว 
ผูชวยศาสตราจารยแพรภัทร ยอดแกว อาจารยญาณภัทร ยอดแกว  
และอาจารย ดร.ภารณี นิลกรณ 

 

วันท่ี 10 กรกฎาคม 2563 หองประชุมปนเกลียว ชั้น 2 อาคารศูนยภาษา ศูนยคอมพิวเตอร และหอประชุม  
เวลา รหัส เร่ือง  

09.00-10.00 น. PEN_Invited บรรยายเร่ือง “ศาสตรพระราชากับการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ
และศิลปกรรมทองถิ่น” โดย รองศาสตราจารย ดร.อภิชาติ  ใจอารีย 

 



 
 

10.00-10.15 น. PEN 1 
 

การอนุรักษคลองเจดียบูชา: สืบสานและรักษาสายนํ้าแหงพระราชศรัทธา
สูความยั่งยืน  
โดย ญาณภัทร  ยอดแกว 

onsite 

10.15-10.30 น. PEN 2 
 

ภูมิปญญาทองถ่ินในการใชระหัดวิดนํ้าเพ่ือใชประโยชนทางการเกษตร
และอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ ลํานํ้าปะทาว อําเภอเมือง จังหวัด
ชัยภูม ิ 
โดย วราวุฒิ มหามิตร ภารณี นิลกรณ และเบญจมาภรณ นาคามดี 

onsite 

10.30-10.45 น. PEN 3 
 

รูปแบบการพัฒนา การจัดการพิพิธภัณฑสถานชุมชนทองถ่ินแหลง
โบราณคดีบานโปงตะขบเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต จังหวัดสระบุรี  
โดย นิติพัฒน แกวประสิทธ์ิ 

onsite 

10.45-11.00 น. PEN 4 
 

ศูนยเรียนรูมรดกทางภูมิปญญาลาวครั่งแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
“พิพิธภัณฑทองถ่ินกลุมชาติพันธุลาวครั่งบานทุงผักกูด ต.หวยดวน อ.
ดอนตูม จ.นครปฐม”  
โดย จิตกวี กระจางเมฆ คณาวุฒิ เจียมวัฒนพงศ และฐิติมา สิริหิรัณยา
นนท 

onsite 

11.00-11.15 น. PEN 5 
 

ความเช่ือเหนือพิธีกรรม ฟอนถวายผีในพิธีเลี้ยงปของกลุมชาติพันธุลาว
ครั่งบานทุงผักกูด 
โดย จิตกวี กระจางเมฆ ฐิติมา สิริหิรัณยานนท และนิศานาถ อิงคดาภา 

onsite 

11.15-11.30 น. PEN 6 
 

วิถีสุขภาวะของผูสูงอายุชุมชนโพรงมะเดื่อ อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  
โดย สุพัตรา จันทรสุวรรณ พัชรีย กลัดจอมพงษ แพรภัทร ยอดแกว  
ออมใจ พลกายา ณชพงศ จันจุฬา ภาณุพงษ ณาภูมิ พัชรพรรณ ลาภ
กาญจนา ศุภรักษ อธิคมสุวรรณ และระวี สัจจโสภณ 

onsite 

11.30-11.45 น. PEN 7 
 

พลังอํานาจของผูดูแลเด็กออทิสติก ณ ศูนยการศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 
5 จังหวัดสุพรรณบุรี  
โดย สุพัตรา จันทรสุวรรณ 

onsite 

11.45-12.00 น. PEN 8 
 

การจัดการทรัพยากรเพ่ือการดูแลคนพิการท่ีมีภาวะพ่ึงพิงในยุคประเทศ
ไทย 4.0  
โดย สุวภา จรดล 

onsite 

13.00-13.15 น. PEN 9 
 

โปรแกรมสงเสริมสุขภาพจิตตามหลักภูมิปญญาทองถ่ินในชมรมผูสูงอายุ 
ตําบลทุงขวาง อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม  
โดย ภารณี นิลกรณ เสาวรส พัวพลเทพ เบญจมาภรณ นาคามดี  
วราวุฒิ มหามิตร และคันธรส สุขกุล 

onsite 

13.15-13.30 น. PEN 10 
 

พัฒนาการภาษาของกลุมชาติพันธุลาวครั่งในประเทศไทย  
โดย จิรศุภา ปลองทอง 

onsite 

13.30-13.45 น. PEN 11 
 

รูปแบบของ“สิงห” ในงานประติมากรรมสมัยทวารวด ี 
โดย สุพิชฌาย จินดาวัฒนภูมิ 

onsite 

13.45-14.00 น. PEN 12 
 

หลักฐานการมีอยูของผูปกครอง และชนช้ันสูงสมัยทวารวดี  
โดย สุพิชฌาย จินดาวัฒนภูมิ 

onsite 

14.00-14.15 น. PEN 13 
 

การอนุรักษผาทอลาวครั่งกับการสืบสานวัฒนธรรมวิถีพุทธของชาติพันธุ
ลาวครั่งในเทศบาลตําบลโพรงมะเดื่อ  อําเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  
โดย แพรภัทร  ยอดแกว 

onsite 

14.15-14.30 น. PEN 14 
 

รูปแบบการดําเนินงานของหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและ
ศิลปกรรมทองถ่ินจังหวัดนครปฐม  
โดย แพรภัทร  ยอดแกว 

onsite 



 
 

การนําเสนอผลงานแบบโปสเตอร (Poster Presentation) 
 

AGR: สาขาชีววิทยา เกษตร และอาหาร Chairpersons : ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิทักษพงศ ปอมปราณี  
อาจารย ดร.เสาวณี  คงศรี และอาจารย ดร.พรพรรณ  อูสุวรรณ 

 

วันท่ี 9 กรกฎาคม 2563  ชั้น 1 อาคารเรียน A 2  

เวลา รหัส เร่ือง การนําเสนอ 
12.30-13.30 น. AGR 1 P องคประกอบทางเคมีและฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระของสารสกัดจากนํ้ายางของ

พญาสัตบรรณ  
โดย จักรพงษ  กาวิวงศ  อรุณ ี อินทรจาด  อรวิภา เรียนกระศลิป กฤติญา  
กมละคร  พรหมพร  ศรีสรอยทองสุก ดํารงศักดิ์  เปกทอง 
และสภุาวดี พาหริะ 

onsite 

12.30-13.30 น. AGR 2 P ประสิทธิภาพของสารสกัดสมุนไพรไทยบางชนิดตอการตานเช้ือ 
Staphylococcus aureus   และ Escherichia coli   
โดย ชนากานต ลักษณะ และอรสรุางค  โสภิพันธ 

onsite 

12.30-13.30 น. AGR 3 P คุณคาทางโภชนาการและการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของ
ผลิตภัณฑนมอัดเม็ดผสมปลายขาวหอมมะลิอินทรีย  
โดย นํ้าฝน สามสาลี เสกสรร มังคลานันท เพลงพิณ เพียรภูมิพงศ  
อาทิตย อัศวสุขี พิมพา สรอยสูงเนิน วรพงษ บัวเงิน  
จิตติวัฒน นิธิกาญจนธาร และดุษฎี เทียมเทศ บุญมาสูงทรง 

onsite 

12.30-13.30 น. AGR 4 P การวิเคราะหปรมิาณสารทุติยภูมขิองสารสกัดจากผลตีนเปดนํ้าและฤทธ์ิ
ตานการเสื่อมสลายของอัลบูมิน  
โดย กฤติญา กมละคร อัครพงษ เครือจันทร ดํารงศักดิ์ เปกทอง  
และสภุาวดี พาหริะ 

onsite 

12.30-13.30 น. AGR 5 P ผลของปุยชนิดตางๆ ตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของถ่ัวคาวาลเคด  
โดย กรรณิกา อัมพุช และพิมพพร รุงแสง 

onsite 

12.30-13.30 น. AGR 6 P อิทธิพลของหญาหวานตอการเจรญิเติบโตของมวงเทพรัตนในสภาพปลอด
เช้ือ  
โดย วันวิสาข  ระมั่งทอง และมัทนภรณ ใหมคาม ิ

onsite 

12.30-13.30 น. AGR 7 P การเตรียมฟรุกแทนจาก Bacillus subtilis โดยการตกตะกอนดวยเอทา
นอล 
โดย พรพรรณ อรามแสงเทียนชัย และวริศรา รักษาเช้ือ 

onsite 

12.30-13.30 น. AGR 8 P การคัดแยกและการทดสอบประสทิธิภาพของแบคทีเรียในการบําบัดนํ้า
เสียจากกระบวนการผลิตยางพารา  
โดย ฐปน ช่ืนบาล ศิราภรณ  ช่ืนบาล และศรีกาญจนา คลายเรือง 

onsite 

12.30-13.30 น. AGR 9 P การแยกและคัดเลือกแบคทีเรียท่ีผลิตเอนไซมเซลลูเลสจากตัวอยางดนิท่ีมี
เศษฟางขาว  
โดย พลอยไพลิน สุพรม และ พรรณวิภา แพงศร ี

onsite 

12.30-13.30 น. AGR 10 P ระดับโปรตนีตอสมรรถนะการเจรญิเติบโตของนกกระทาญีปุ่นเพศผู  
โดย ชัยพฤกษ หงษลัดดาพร สวาง กุลวงษ สุธาสินี ครุฑธกะ  
และศรตุิวงศ บุญคง 

onsite 

12.30-13.30 น. AGR 11P การศึกษาความเปนไปไดของวัสดปุลูกจากชานออย ข้ีเลื่อย และเปลือกไข
ไก 
โดย วงจันทร นุนคง และณัฐฐาพร แซอุย 
 

onsite 



 
 

12.30-13.30 น. AGR 12 P ความสามารถในการแปรรูป ลักษณะการวัลคาไนซ และสมบัติทาง
กายภาพของยางธรรมชาติท่ีใชนํ้ามันปาลมเปนนํ้ามันชวยแปรรูป  
โดย มณัฑนา สงไข สุนิสา หัวนา และวัชรินทร สายนํ้าใส 

onsite 

12.30-13.30 น. AGR 13 P การสรางมูลคาเพ่ิมของอาหารพ้ืนถ่ินพิษณุโลกดวยการออกแบบบรรจุ
ภัณฑ   
โดย พรดรัล จลุกัลป กนกวรรณ พรมจีน  และวรลักษณ สุริวงษ 

onsite 

12.30-13.30 น. AGR 14 P การเสื่อมสภาพของยางธรรมชาตผิสมแปงขาวเหนียว   
โดย นฤปนาถ พลเมือง วาสนา หมัดลาเตะ และวัชรินทร สายนํ้าใส 

onsite 

SCI: สาขาวิทยาศาสตรกายภาพ Chairpersons : รองศาสตราจารย ดร.จักรพงษ  แกวขาว 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภัทรวจี  ยะสะกะ   
ผูชวยศาสตราจารย ดร.กิติพันธ  บุญอินทร   
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศุภรัตน  ทัศนเจริญ  
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยศกิต  เรืองทวีป  
ผูชวยศาสตราจารย ดร.กิตติพงษ  เสียงเสนาะ 
อาจารย ดร.ปยะชาติ  มีจิตรไพศาล  
และ อาจารย ดร.วัชรินทร  ราชนิยม 

 

วันท่ี 10 กรกฎาคม 2563 ชั้น 1 อาคารเรียน A 2  
เวลา รหัส เร่ือง การนําเสนอ 

09.00-12.00 น. SCI 1 P การศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมในการวิเคราะหอินทรียวัตถุในดินดวยวิธี 
Walkley Black modified acid-dichromate digestion, FeSO4 

titration method 
โดย ชนิดา  ศรสีาคร 

onsite 

09.00-12.00 น. SCI 2 P การศึกษาสมบัติทางโครงสรางของสารประกอบโซเดียมออกไซดดวย
ทฤษฎีคํานวณ   
โดย ธนิสรา  นอยนอนเมือง และกนกนันทน ภาชีรักษ 

onsite 

09.00-12.00 น. SCI 3 P การสรางแบบจําลองโมเลกุลของสารท่ีมีฤทธ์ิยับยั้งทูเมอรนิโครซิสแฟค
เตอรแอลฟาจากบัวบก  
โดย สถาปตย ราชา สรัญญา ชวนพงษพานิช  เอกพนธ หิรัตนพันธุ  
และกรรณิการ  ราชา 

onsite 

09.00-12.00 น. SCI 4 P พฤติกรรมการผอนคลายความเคนของยางคอมพาวดโดยใชเครื่องทดสอบ
ความหนืดมูนน่ี   
โดย ณัฐกานต หมันนาเกลือ  ไรฮานา  เจะเตะ และวัชรินทร สายนํ้าใส 

onsite 

09.00-12.00 น. SCI 5 P วิวัฒนาการของระบบดาวคูแบบแตะกัน : การเปลี่ยนคาบวงโคจรของดี
เอฟไฮดรา  
โดย ชีวะ  ทัศนา  และโชติ  เนืองนันท 

onsite 

09.00-12.00 น. SCI 6 P การประเมินคารบอนฟุตพริ้นทและวอเตอรฟุตพริ้นทของผลิตภัณฑ 
กรณีศึกษา กระบวนการผลติบล็อกประสานจากมวลรวมรีไซเคิล  
โดย สภุาพร บุหลาด  เสรีย  ตูประกาย นันทนภัสร อินยิ้ม   
และสริวัลภ เรืองชวย ตูประกาย 

onsite 

09.00-12.00 น. SCI 7 P การกําจัดโลหะหนักโครเมยีมและสังกะสีในนํ้าเสียตัวอยางดวยผักตบชวา                                                  
โดยเทคนิคอะตอมมิกแอพซอรพชันสเปกโทรโฟโทเมทรี  
โดย อาภสัรา สิงหยะบุศย สมปอง ทองงามด ีและรุงทิวา ชิดทอง 
 

onsite 



 
 

09.00-12.00 น. SCI 8 P การศึกษาเปรยีบเทียบความเร็วในการผิดรูปต่ําและสูงตอการออนตัวของ
ความเคนและพลังงานสญูหายของยางธรรมชาติวัลคาไนซผสมสารตัวเติม 
โดย สุพัตรา ตูดํา  ฟาตีฮะห แดวอสนุง  และวัชรินทร สายนํ้าใส 

onsite 

09.00-12.00 น. SCI 9 P การสรางและทดสอบสมรรถนะตนแบบเครื่องยนตอัดอากาศระบบ
เช้ือเพลิงกาซ LPG เพ่ือประยุกตใชเปนสื่อการสอน  
โดย อธิพงศ พิสมัย  อดิศร นพรจุกุิล กฤศยพัฒน ชูจันทรภรสกุล   

บรรยวัสถ สินทรัพย  จิตรานุช แกวประชา   และเอกลักษณ อิสระมโนรส 

onsite 

09.00-12.00 น. SCI 10 P การเปลีย่นแปลงพ้ืนท่ีสะสมตะกอนดินตอการเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีของพืชปก
คลุมดินริมฝงโขง  จังหวัดนครพนม  
โดย อนงคลักษณ  พิมมะดี  และภาสณิี วรชนะนันท 

onsite 

09.00-12.00 น. SCI 11 P การดูดซบันํ้ามันในแหลงนํ้าท้ิงดวยไคตินจากเปลือกกุงขาว  
โดย รัชกฤช ปทมโสภาสกุล   เอกรินทร บดีรัฐ  และบุณยรัศมิ์  สุขเขียว 

onsite 

09.00-12.00 น. SCI 12 P การเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพ้ืนท่ีของคลังสินคาไมแปรรปู กรณหีาง
หุนสวนจํากัดคลังไมวัสดุ  
โดย กานต จันทระ  ยุทธศิลป ชัยสิทธ์ิ  จันทิมา หมายด ีณัฐธินี ลามคํา   
และนัฐพงษ  ลิจันทร 

onsite 

09.00-12.00 น. SCI 13 P ประสิทธิภาพของเครื่องนวดยางควบคุมดวยระบบอินเวอรเตอร 3 เฟส   
โดย ยุทธศิลป  ชัยสิทธ์ิ  กานต จันทระ และวุฒิภัทร จํารสัแนว 

onsite 

09.00-12.00 น. SCI 14 P การศึกษาพฤติกรรมการขับข่ีท่ีปลอดภัย  สําหรับรถขนสงธุรกิจโลจสิติกส   
โดย นพดล จันทรกุล 

 

COM: สาขาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

Chairpersons : ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุพจน เฮงพระพรหม 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไกรุง เฮงพระพรหม   
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภรัณยา ปาลวิสุทธิ์  
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุษณีย ภักดีตระกูลวงศ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไพศาล  สิมาเลาเตา  
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุบลรัตน  ศิริสขุโภคา 
อาจารย ดร.วรเชษฐ  อุทธา อาจารย ดร.เกลากัลยา  ศิลาจันทร  
อาจารยแกวใจ  อาภรณพิศาล และอาจารยสขุสวัสด์ิ  แซลิ่ม 

 

วันท่ี 10 กรกฎาคม 2563 ชั้น 1 อาคารเรียน A2  
เวลา รหัส เร่ือง การนําเสนอ 

09.00-12.00 น. COM 1 P 
 

ระบบบันทึกการเขา-ออกดวยสมารทการด กรณีศึกษา โรงเรียนสายธรรม
จันทร   
โดย สมจินต จันทรเจษฎากร  เดชาพล สุนทรดํารงศักดิ์  
 และนฤเบศน มณุ ี

onsite 

09.00-12.00 น. COM 2 P 
 

การศึกษาความสอดคลองของกฎหมายกับการใหบริการและการใชงาน
อินเทอรเน็ตประสานสรรพสิ่งในปจจุบัน  
โดย นราทิพย โชคบํารุง เสรีย ตูประกาย  บุญชวย ศรีธรรมศักดิ์  
และบุญธรรม หาญพาณิชย 

onsite 

09.00-12.00 น. COM 3 P 
 

การพยากรณปรมิาณฝุน PM2.5 โดยใชวิธีวิเคราะหอนุกรมเวลาดวย
เทคนิคเหมืองขอมูลกรณศีึกษา: กรุงเทพฯ เขตปทุมวัน  
โดย ณภัทร เลาหไพฑูรย ธนกร สวุรรณโสภณ  ทัศภมูิ  รันระนา  
และนิตินัย ไพศาลพยัคฆ 
 

onsite 



09.00-12.00 น. COM 4 P การประยุกตวิธีการสกรมัสําหรับการเรยีนการสอนรายวิชา 
เตรียมความพรอมสหกิจศึกษา  
โดย สกาวรัตน จงพัฒนากร 

onsite 

09.00-12.00 น. COM 5 P การพัฒนาออนโทโลจีแผนผังอีอารสําหรับระบบคนหาความรูเชิง
ความหมายเพ่ือการออกแบบฐานขอมูลเชิงสัมพันธ   
โดย ทนุวงศ จักษุพา 

onsite 

CED: สาขาคอมพิวเตอรศึกษา Chairpersons : ผูชวยศาสตราจารย ดร.นพดล ผูมีจรรยา 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุไรวรรณ ศรีไชยเลิศ  
อาจารย ดร.ไกยสิทธิ์ อภิระติง อาจารย ดร.สุมาล ีสุนทรา  
อาจารย ดร.มนัสนิต ใจดี อาจารย ดร.วิมาน ใจดี  
อาจารย ดร.ปถมาภรณ ไทยโพธิ์ศรี อาจารย ดร.ภานุวัฒน ศรีไชยเลิศ 
อาจารย ดร.จรินทร อุมไกร และอาจารยวินัย เพ็งภิญโญ 

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
เวลา รหัส เร่ือง การนําเสนอ 

12.30-13.30 น. CED 1 P การพัฒนาสื่อสอนเสริมออนไลน รวมกับการเรียนรูแบบผสมผสาน เรื่อง 
การสรางเกมดวยโปรแกรม Kodu Game Lab สําหรับนักเรียนระดบั
มัธยมศึกษาตอนตน  
โดย ชุมพล  เข็มทอง  และสุมาลี สุนทรา 

onsite 

12.30-13.30 น. CED 2 P การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชเทคนิคการสอนแบบเพ่ือน
คูคิด กรณีศึกษาการใชงานโปรแกรม Microsoft PowerPoint สําหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพล
ผดุง) 
โดย ชัยมงคล ใบรักษา และภานุวัฒน ศรีไชยเลิศ 

onsite 

12.30-13.30 น. CED 3 P การพัฒนาเว็บชวยสอนรวมกับรูปแบบการเรยีนรูแบบนําตนเอง เรื่อง การ
ใชโปรแกรมสําหรับการสรางแอนิเมชัน  
โดย สรุพันธ พรมแตง  และภานุวัฒน ศรีไชยเลิศ 

onsite 

12.30-13.30 น. CED 4 P การพัฒนาแบบฝกทักษะ เรื่อง การสรางเว็บไซตดวย Google Sites กลุม
สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 
โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร  
โดย ศิริขวัญ นันทวงษ 

onsite 

12.30-13.30 น. CED 5 P การพัฒนาศูนยกลางระบบความชวยเหลือในการเรียนระดบัอุดมศึกษา 
สําหรับผูพิการทางการไดยิน   
โดย เศวต ศรีตลานุกต  และกฤษดา  พิศลยบุตร 

onsite 

12.30-13.30 น. CED 6 P การพัฒนาบทเรียนแบบปฏิสมัพันธ 2 มิติรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือ
โดยใชเทคนิค STAD วิชา ประวัตศิาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปท่ี 5 โรงเรียนบานทามะกา  
โดย อาทิมา คํากองแกว และอุไรวรรณ ศรีไชยเลิศ 

onsite 

12.30-13.30 น. CED 7 P การพัฒนาบทเรียนผานเว็บแบบการตูนรวมกับการจดัการเรียนรูแบบ
คนพบเรื่อง การใชโปรแกรม MSW LOGO  
โดย ธงชัย ภาพสุวรรณ  และภานุวัฒน ศรีไชยเลิศ 

onsite 

12.30-13.30 น. CED 8 P การพัฒนาสื่อการสอนแอนิเมชันแบบปฏิสัมพันธรวมกับรูปแบบการสอน
โครงงานเปนฐาน วิชา คอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 
โรงเรียนบานทามะกา  
โดย ขนิษฐา สังขทอง และอุไรวรรณ  ศรีไชยเลิศ 

onsite 



 
 

12.30-13.30 น. CED 9 P 
 

การพัฒนาสื่อการสอนออนไลน วิชานาฏศิลปเพ่ือฝกทักษะปฏิบัติ โดยใช
รูปแบบหองเรียนกลับดาน ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนสิรินธรราช
วิทยาลัย โดย สมศักดิ์ บุญอยู  และอุไรวรรณ  ศรีไชยเลิศ 

onsite 

12.30-13.30 น. CED 10 P 
 

การพัฒนาสื่อการเรียนรูออนไลน กับการเรยีนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค 
CIPPA MODEL วิชา ภูมิศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสรรณ   
โดย นวกฤษณ  ศรสีมบุญ และอุไรวรรณ ศรไีชยเลิศ 

onsite 

12.30-13.30 น. CED 11 P 
 

การพัฒนาบทเรียนออนไลนโดยใชรูปแบบการเรียนโครงงานเปนฐาน วิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาํหรับนักศึกษาระดับปรญิญาตรี  
มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม  
โดย ธเนศพล สุขผล และอุไรวรรณ ศรไีชยเลิศ 

onsite 

12.30-13.30 น. CED 12 P 
 

การประยุกตใชโปรแกรมแกไขขอความ Notepad++ สําหรับการเรยีนการ
สอนทางไกลวิชาการโปรแกรม ในสถานการณระบาดโควิด-19   
โดย วรวุฒิ ออนเอ่ียม  พีรยศ ภมรศิลปธรรม บุษบา เผาทองจีน   
และวีรยุทธ เลิศนที 

onsite 

12.30-13.30 น. CED 13 P 
 

การพัฒนาสื่อการเรียนรูออนไลน เรื่อง การจัดทํารูปเลมโครงงานวิจัย  
สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   
โดย มนัสชัย ยิ้มละมัย และอุไรวรรณ ศรไีชยเลิศ 

onsite 

NUR : สาขาการพยาบาลและการสาธารณสุขท่ี
ทันสมัยในยุคปญญาประดิษฐเพ่ือขับเคลื่อนการ
ดูแลสขุภาพสังคม 

Chairpersons : ผูชวยศาสตราจารย ดร.หทัยชนก บัวเจริญ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิมสุภาว จันทนะโสตถิ์  
ผูชวยศาสตราจารยวริยา จันทรขํา ผูชวยศาสตราจารยเรียม  นมรักษ 
ผูชวยศาสตราจารยวรางคณา สายสิทธิ์ อาจารย ดร.วันเพ็ญ แววีรคุปต   
อาจารยวารธินีย แสนยศ อาจารยทัศนีย ตริศายลักษณ  
อาจารยกมลภู ถนอมสัตย  และอาจารยนงนุช เชาวนศิลป 

 

วันท่ี 9 กรกฎาคม 2563 ชั้น 1 อาคารศูนยภาษา ศูนยคอมพิวเตอร และหอประชุม  
เวลา รหัส เร่ือง การนําเสนอ 

15.30-17.30 น. 
 

NUR 1 P รูปแบบการปองกันและควบคุมยาสูบในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 
ในอําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส  
โดย อัสฮา  อดุลยรอหมาน 

onsite 

15.30-17.30 น. NUR 2 P ประสิทธิผลของหมากฝรั่งผสมสารเคซีนฟอสโฟเปปไทดอะมอรฟส
แคลเซียมฟอสเฟตตอการปองกันฟนผุในเด็กวัยเรียน 
โดย มารุต ภูพะเนียด  จันทภา จวนกระจาง ธีรนุช การปอก   
และสริามล นิลกําเนิด 

onsite 

15.30-17.30 น. NUR 3 P ผลของโปรแกรมฝกอบรมการชวยฟนคืนชีพข้ันพ้ืนฐานตอความรูและการ
ปฏิบัติการชวยฟนคืนชีพข้ันพ้ืนฐานของกลุมผูสูงอายโุรงเรียนผูสูงอายุ  
ตําบลแมกา จังหวัดพะเยา  
โดย ทวีวรรณ ศรสีุขคํา  กิตตยิา ไทยธวัช อรทัย เกตุขาว  สุนันทา ตั้งนิติ
พงศ  เพ็ญนิภัท นภีรงค  และณัฎฐินี นันทาทอง 

onsite 

15.30-17.30 น. NUR 4 P ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอภาวะสุขภาพจิตของนักศึกษาพยาบาล หลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลยัราชภฏัชัยภูมิ  
โดย กมลรัตน ทองสวาง สุวารี คําศิริรักษ  ยุภดี สงวนพงษ  
และธนาวิทย กางการ 
 

onsite 



 
 

15.30-17.30 น. NUR 5 P อัตราความชุกและปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสวมหมวก
นิรภัยของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา   
โดย ทวีวรรณ ศรสีุขคํา เทียนทอง ตะแกว อรทัย เกตุขาว 
 กิตติยา ไทยธวัช  พีรณัฐ  ผลวิชา  สุนันทา ตั้งนิติพงศ  
 และสรุางคนา ไชยรินคํา 

onsite 

MBA: สาขาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร Chairpersons : ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุชาดา  แสงดวงดี 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เดช  ธรรมศิริ  อาจารย ดร.พงศสฎา เฉลิมกลิ่น 
อาจารย ดร.กนกพัชร  กอประเสริฐ อาจารย ดร.กิตติกร  สุนทรานุรักษ 
อาจารย ดร.ศานติ ดิฐสถาพรเจริญ อาจารย ดร.ดวงใจ คงคาหลวง 
อาจารย ดร.จันจิราภรณ ปานยินดี และอาจารย ดร.จุฑามาส  ศรีชมภ ู

 

วันท่ี 9 กรกฎาคม 2563 ชั้น 1 อาคารโลจิสติกส  

เวลา รหัส เร่ือง การนําเสนอ 
12.30-13.30 น. MBA 1 P แนวทางการบริหารจัดการธุรกิจกีฬายิงปนรณยุทธเพ่ือการทองเท่ียว 

เชิงกีฬาในเมืองกีฬาจังหวัดชลบุรี  
โดย ปฐวี วาจาทะศลิป อัศวิน จันทรสระสม และนพเวช บุญม ี

onsite 

12.30-13.30 น. MBA 2 P ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตดัสินใจซื้อ
คอนโดมิเนียมของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร  
โดย วรพล กาญจนกมล  และยุพาวรรณ วรรณวาณิชย 

onsite 

12.30-13.30 น. MBA 3 P การศึกษาความพึงพอใจของผูประกอบการท่ีมีตอคณุภาพการบริการ 
ของกรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
โดย ยุทธการ ประมวลศิลป และช่ืนจิตต แจงเจนกิจ 

onsite 

12.30-13.30 น. MBA 4 P การศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสนิใจซื้อผลิตภณัฑนํ้าดืม่บรรจุขวดท่ีเปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม  
โดย วาสินี นุชนวล  และประพิมพรรณ ลิ่มสุวรรณ 

onsite 

12.30-13.30 น. MBA 5 P คุณคาตราสินคาท่ีมผีลสงตอกระบวนการตัดสินใจซื้อ 
รถยนตไฟฟา ยีห่อ MG ของผูบริโภควัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดย ภัทราภรณ อริยกิจสกุล และธงชัย ศรีวรรธนะ 

onsite 

12.30-13.30 น. MBA 6 P การรับรูคุณคาตราสินคาและการโฆษณาโดยใชบุคคลท่ีมีช่ือเสียงตอความ
ตั้งใจซื้อผลติภณัฑสําหรับเสนผมโลแลน   
โดย วัชราพรรณ พิทักษปกรณ และช่ืนจิตต แจงเจนกิจ 

onsite 

12.30-13.30 น. MBA 7 P อิทธิพลของประเภทเน้ือหาการโพสตเก่ียวกับการทองเท่ียวบนเฟซบุก ท่ี
สงผลตอพฤติกรรมการคนหาขอมลูของคนไทยเพ่ือทองเท่ียว
ภายในประเทศ 
โดย ทวินันท บุญคลอย และยุพาวรรณ วรรณวาณิชย 

onsite 

12.30-13.30 น. MBA 8 P ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอหน้ีสินระดับครัวเรือน บานดอนซาก ตําบลหวยงู 
อําเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 
โดย ศิรส ทองเช้ือ สุมาลี ไชยศุภรากุล ปยพร ทาจีน  
และธีรพงศ ไชยมังคละ 

onsite 

12.30-13.30 น. MBA 9 P แนวทางสนับสนุนการเขารวมโครงการสรางทายาททดแทนลูกคาผูกู
สูงอายุกรณีศึกษาธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร  
สํานักกิจการนครหลวง (กรุงเทพมหานคร)  
โดย พระนาง  สุรชิต 
 

onsite 



 
 

12.30-13.30 น. MBA 10 P การพิจารณาปจจยัท่ีทําใหเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศมาเลเซียประสบ
ความสําเร็จ   
โดย ตณัฑติกร เจริญอาภารัศม ี

onsite 

12.30-13.30 น. MBA 11 P ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมหลังการซื้อสินคาของผูบรโิภคผานชองทาง
ออนไลนของชอปป (Shopee)  
โดย ณัฐวรรณ ศรีวัชระ และยุพาวรรณ วรรณวาณิชย 

onsite 

12.30-13.30 น. MBA 12 P การวิเคราะหองคประกอบของความสามารถของการดดูซับความรูสวน
บุคคลตอการสรางความรูของกลุม โดยผานการบูรณาการความรู  
โดย พรทิพย ตันติวิเศษศักดิ์   

onsite 

12.30-13.30 น. MBA 13 P ปจจัยท่ีมีผลตอภาพลักษณตราสินคาองคกรการนิคมอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย  
โดย กรกนก เทศเทียน และช่ืนจติต แจงเจนกิจ 

onsite 

HUM: สาขามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร Chairpersons : รองศาสตราจารย ดร.ปยะพร ตันณีกุล  
ผูชวยศาสตราจารยจิตรภณ สุนทร  ผูชวยศาสตราจารยวัลลี นวลหอม   
อาจารยวลัยลักษณ อมรสิริพงศ อาจารยดวงจิตร สุขภาพสุข   
อาจารยอุมาพร สิทธิบูรณาญา  อาจารยสนธยา โจมกนั 
และอาจารยไพรินทร มากเจริญ 

 

วันท่ี 9 กรกฎาคม 2563 ชั้น 1 อาคารเรียน A2  

เวลา รหัส เร่ือง การนําเสนอ 
12.30-13.30 น. HUM 1 P วาดฟอนออนซอนคราม : นาฏศลิปพ้ืนเมืองจังหวัดเลย 

โดย ชมภูนาฏ ชมภูพันธ  สังคม พรหมศริ ิ สรินทร คุมเขต   
จุฑาภรณ วิลยัแกว ผุสดี โกมาลสถิต กนกพิชญ งามรูป  
และจิตติมา สหัสทิตย 

onsite 

12.30-13.30 น. HUM 2 P ฟอนโฮมบุญศรัทธา บูชาขาวพันกอน  
โดย สรินทร คุมเขต  ชมภูนาฏ ชมภูพันธ  สังคม  พรหมศริิ   
จุฑาภรณ  วิลัยแกว  ผสุดี โกมาสถิตย  สุทัศน สุขเสรมิ   
และสุทธินันท  เหล็กเพชร 

onsite 

12.30-13.30 น. HUM 3 P การสํารวจทัศนคติของชาวยุโรปท่ีมีความหลากหลายทางเพศ ท่ีพํานักอยู
ในประเทศไทย ตอกฎหมายสมรสระหวางเพศเดียวกันในประเทศไทย  
โดย ภสัสรา ชูชาติ  เอียน แอชทรุท และสรัญญา พัฒนสิน 

onsite 

PAL: สาขารัฐประศาสนศาสตร 
และนิติศาสตร 

Chairpersons : ผูชวยศาสตราจารย ดร.กัณฑธิมา นิลทองคํา 
ผูชวยศาสตราจารยธีรศักด์ิ ลีละพัฒนา 
และอาจารย ดร.รุงนภา เพงรุงเรืองวงษ 

 

วันท่ี 9 กรกฎาคม 2563 ชั้น 1 อาคารศูนยภาษา ศูนยคอมพิวเตอร และหอประชุม  
เวลา รหัส เร่ือง การนําเสนอ 

12.30-13.30 น. PAL 1 P การจัดการองคการกับการพัฒนาทางนวัตกรรมในยุคเทคโนโลย ี
โดย จักราวุธ จฑุาธิปไตย 

onsite 

12.30-13.30 น. PAL 2 P การสื่อสารแบบมีสวนรวมกับสิทธิในการรับรูของประชาชน  
โดย กนกทิพย บํารุงศรี  กัลยาณี  เขียวหลง อัจฉรา เจริญสุข  
และรณพรหม ชุนงาม 

onsite 

PHB : ปรัชญา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม 
 

Chairpersons :รองศาสตราจารย ดร.ชํานาญ รอดเหตุภัย 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.(พิเศษ)สรวิชญ วงศสะอาด 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรากรณ พูลสวัสด์ิ  
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุพิชฌาย จินดาวัฒนภูมิ  

 



 
 

และอาจารยณรงควรรษ บุญมา 
วันท่ี 10 กรกฎาคม 2563 ชั้น 1  อาคารศูนยภาษา ศูนยคอมพิวเตอร และหอประชุม  

เวลา รหัส เร่ือง การนําเสนอ 
09.00-12.00 น. PHB  1 P การจัดการพิพิธภัณฑ : กรณีศึกษาหองพระพุทธศาสนาศูนยวัฒนธรรม 

จังหวัดกาญจนบุรี  
โดย ศิวะรัฐ  คํานุ 

onsite 

09.00-12.00 น. PHB  2 P แนวทางการอนุรักษภาษาลาวครั่ง ตําบลโพรงมะเดื่อ อําเภอเมือง จงัหวัด
นครปฐม   
โดย  ฐิติยา ทองโชติ ณัฐฐิญา เปรมปริก ณิชกมล ทองพูล 
ธราณฏัฐ คงรัตนอาภรณ สุชญา  แสงสวัสดิ์ และวิไลวรรณ บริบูรณ 

onsite 

09.00-12.00 น. PHB  3 P การระบายสีนํ้า: วิถีชีวิตชาวนาไทย  
โดย พิบูลย มังกร และศศิธร รําไพสาคร 

onsite 

09.00-12.00 น. PHB  4 P การสรางสรรคภาพประกอบสีนํ้าสาํรับคาวหวาน อาหารชาววัง จากบท
พระราชนิพนธกาพยเหชมเครื่องคาวหวานในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศ
หลานภาลัย  
โดย จารุวรรณ  นครจารุพงศ  และณัฐยา  เข็มเพ็ชร 

onsite 

TR : สาขาการทองเท่ียว 
 และอุตสาหกรรมบริการ 

Chairpersons : อาจารย ดร.นิพล เชื้อเมืองพาน  
อาจารย ดร.ประพนธ เล็กสุมา  และอาจารย ดร.มัชฌิมา อุดมศิลป 

 

วันท่ี 9 กรกฎาคม 2563 ชั้น 1 อาคารศูนยภาษา ศูนยคอมพิวเตอร และหอประชุม  
เวลา รหัส เร่ือง การนําเสนอ 

12.30-13.30 น. TR 1 P แนวทางการปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกในโรงแรมท่ีพักสําหรับ
ผูใชบริการท่ีเปนผูสูงอายุ : กรณีศกึษาโรงแรมในเขตรัชดาภิเษก  
กรุงเทพมหานคร 
โดย สริิกานต ทองพูน วัสราภรณ ละนิล ปรางฉาย ปรตัคจรยิา  
กัญญวรา ลอยประดิษฐ  และพารษิฐาภรณ  อภิปญจนากร 

onsite 

EDA: สาขาบริหารการศึกษา Chairpersons : ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิชญาภา ยืนยาว 
อาจารย ดร.นภาเดช บุญเชิดชู  อาจารย ดร.ณัฐวรรณ พุมดีย่ิง  
และอาจารย ดร.ธีรวุธ ธาดาตันติโชติ 

 

วันท่ี 10 กรกฎาคม 2563 ชั้น 1 อาคารเรียน A5  
เวลา รหัส เร่ือง การนําเสนอ 

09.00-12.00 น. EDA 1 P 

  

สภาพการบริหารเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการเรียนรูสําหรับการศกึษา
ประเทศไทย 4.0 ตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษา
มัธยมศึกษา เขต 32  
โดย สันติสุข  สมพร โกวิท  วัชรินทรางกูร และศรีเพ็ญ  พลเดช 

onsite 

09.00-12.00 น. EDA 2 P 

 

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมสีวนรวมเพ่ือพัฒนาแผนการจดักิจกรรมเชิง
สรางสรรคของผูนํานักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการ
จัดการ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรี
วิชัย  
โดย เขมนที ศรีสุขลอม วัลลยา ธรรมอภบิาล อินทนิน  
และนิรันดร จลุทรัพย 

onsite 

EDC: สาขาหลักสูตรและการสอน Chairpersons : ผูชวยศาสตราจารย ดร.จินตนา ศิริธัญญารัตน 
และผูชวยศาสตราจารย ดร.นันทนภัส นิยมทรัพย   

 

วันท่ี 10 กรกฎาคม 2563 ชั้น 1 อาคารศูนยภาษา ศูนยคอมพิวเตอร และหอประชุม  
เวลา รหัส เร่ือง การนําเสนอ 



 
 

09.00-12.00 น. EDC 1 P ผลการจัดการเรยีนรูแบบสืบเสาะหาความรู (5E) รวมกับเทคนิคผังกราฟก 
เรื่อง การรักษาดลุยภาพในรางกาย ท่ีมีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรข้ันบูรณาการของนักเรยีนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 5 จังหวัดบุรรีัมย  
โดย มณฑกานต  ยืนนาน ดวงเดือน  สุวรรณจินดา   
และจุฬารัตน  ธรรมประทีป 

onsite 

09.00-12.00 น. EDC 2 P การพัฒนาแบบฝกทักษะการอานคิดวิเคราะห โดยใชกระบวนการเรียนรู
แบบ KWLH Plus สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 กลุมสาระการ
เรียนรูภาษาไทย   
โดย ระพีพรรณ  คงมีผล 

onsite 

EDR & RTR: สาขาวิจัยการศึกษา 
และงานประจําสูงานวิจัย (R to R) 

Chairpersons : ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิตติรัตน แสงเลิศอุทัย  
ผูชวยศาสตราจารย ดร.นภาภรณ ยอดสิน  
ผูชวยศาสตราจารยวรรณี สุจจิตรจูล  
และอาจารย ดร.นภาเดช บุญเชิดชู 

 

วันท่ี 9 กรกฎาคม 2563 ชั้น 1 อาคารเรียน A2  
เวลา รหัส เร่ือง การนําเสนอ 

12.30-13.30 น. EDR & RTR 1 P การพัฒนาแบบวัดความฉลาดรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 2   
โดย วฤณดา  กัญญารัตนกมล และชัยฤทธ์ิ  ศิลาเดช 

onsite 

12.30-13.30 น. EDR & RTR 2 P การเปรยีบเทียบประสิทธิภาพของระบบการประเมินสมรรถนะออนไลน
และการประเมินสมรรถนะในรูปแบบเอกสาร กรณีศึกษาศูนยสตัวทดลอง
แหงชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล  
โดย ลดัดา  ชัยยะ และอรทัย  การะเวก 

onsite 

12.30-13.30 น. EDR & RTR 3 P การพัฒนากระบวนการและข้ันตอนการปฏิบัติงานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส (MUSIS) ในหนวยสารบรรณของศูนยสัตวทดลองแหงชาติ 
มหาวิทยาลยัมหิดล  
โดย กัลยากร สุขสวัสดิ ์

onsite 

12.30-13.30 น. EDR & RTR 4 P การพัฒนาทักษะการแกปญหาและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดวยการจัด
กิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน รายวิชา สศ 2211401 ทฤษฎี
การสอนสังคมศึกษาสําหรับนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษาช้ันปท่ี 3 
โดย วีรวิชญ  บุญสง  และสุนทร ออนฤทธ์ิ 

onsite 

12.30-13.30 น. EDR & RTR 5 P ผลของการใชกรณีตัวอยางรวมกับกระบวนการทางปญญา 
เพ่ือพัฒนาความสามารถในการใชทักษะชีวิตของนักเรียนข้ันมัธยมศกึษาป
ท่ี 3  
โดย ณฏัฐิณี  สังขวรรณ 

onsite 

12.30-13.30 น. EDR & RTR 6 P ผลของการฝกดวยดมัเบลท่ีมีผลตอการพัฒนากลามเน้ือแขนของนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษา  
โดย ไพวัน เพลิดพราว 

onsite 

12.30-13.30 น. EDR & RTR 7 P รูปแบบการจดักิจกรรมการเรยีนรูโดยใชการสอนแบบมีสวนรวม 
(Participatory Learning) ของนักศึกษาปริญญาตรี สถาบันการพลศึกษา 
วิทยาเขตอุดรธานี 
โดย ปทุมพร ศรีอิสาณ 

onsite 



 
 

12.30-13.30 น. EDR & RTR 8 P การจัดการเรยีนรูแบบอุปนัยเสริมดวยผังกราฟกตอความเขาใจมโนทัศน
พันธุกรรมและความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 5   
โดย ณฏัฐณิชา  ภเูวียงแกว  และวรัญญา จรีะวิพูลวรรณ 

onsite 

12.30-13.30 น. EDR & RTR 9 P การวิเคราะหขอสอบรายวิชาวิทยาการระบาด หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน และสาขาทันตสาธารณสุข 
โดย อรพินธุ เพียรรุงเรือง และรัชนี มหาชัยพงศกุล 

onsite 

LD : สาขาการวิจัยเพ่ือพัฒนาทองถิ่น Chairpersons : รองศาสตราจารย ดร.เกศินี ประทุมสุวรรณ  
วันท่ี 9 กรกฎาคม 2563 ชั้น 1 อาคารเรียน A2  

เวลา รหัส เร่ือง การนําเสนอ 
12.30-13.30 น. LD 1 P การศึกษาการแยกขยะบรรจุภณัฑนํ้าดื่ม: ขวดแกว ขวดพลาสติก  

และกระปอง โดยอัตโนมัติ  
โดย นลินอร นุยปลอด  และอมตา อุตมะ 

onsite 

PEN : สาขาการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ
และศิลปกรรมทองถิ่น 

Chairpersons : ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุพิชฌาย จินดาวัฒนภูมิ  
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปยะวรรณ ปนแกว 
ผูชวยศาสตราจารยแพรภัทร ยอดแกว อาจารยญาณภัทร ยอดแกว  
และอาจารย ดร.ภารณี นิลกรณ 

 

วันท่ี 10 กรกฎาคม 2563 ชั้น 1 อาคารศูนยภาษา ศูนยคอมพิวเตอร และหอประชุม  
เวลา รหัส เร่ือง การนําเสนอ 

09.00-12.00 น. PEN 1 P ศิลปะลวดลายลูกปดทวารวดีบนผนืผา กรณีศึกษา อําเภออูทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี   
โดย เกงกาจ  ตนทองคํา และบุษกร  บุญช่ืน 

onsite 

09.00-12.00 น. PEN 2 P การศึกษาวัตถุจากธรรมชาติท่ีใหส ีเพ่ือใชในการสรางสรรคงานจิตรกรรม
ไทย 
โดย เกงกาจ  ตนทองคํา และจิดาภา ศรีสวัสดิ ์

onsite 

09.00-12.00 น. PEN 3 P ความโดดเดีย่วของผูสูงอายุทองถ่ินอีสานสูศลิปะสรางสรรค  
ตําบลนาฝาย อําเภอเมืองชัยภูมิ จงัหวัดชัยภูม ิ
โดย อธิชาติ  เจรญิวันนา ชัยศิลป  แฝงชัยภูมิ  กิติศักดิ์  จันทรขามปอม 
และ วราวุฒิ  มหามิตร 

onsite 

09.00-12.00 น. PEN 4 P ความหลากหลายของพรรณพืชและภูมิปญญาทองถ่ินในการใชประโยชน
ดานสมุนไพรในพ้ืนท่ีลํานํ้าปะทาว อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูม ิ
โดย วราวุฒิ มหามิตร  ภารณี นิลกรณ  และคันธรส สุขกุล 

onsite 

09.00-12.00 น. PEN 5 P การศึกษาลวดลายและการออกแบบเครื่องประดับจากผาทอไททรงดํา 
โดย เกงกาจ ตนทองคํา และชญาณี บุญวงษ 

onsite 

09.00-12.00 น. PEN 6 P การประเมินคารบอนฟุตพริ้นทและวอเตอรฟุตพริ้นทของผลิตภัณฑ  
กรณีศึกษา กระบวนการผลติคอนกรีตผสมพลาสติกเบกกาไลท 
โดย ชาลสิา ผลเกิด 

onsite 

09.00-12.00 น. PEN 7 P การออกแบบชุดบูชาพระ ท่ีไดแนวคิดจากวิถีพุทธสมัยทวารวด ี
โดย เกงกาจ  ตนทองคํา และสุรวุฒิ  คงพัฒนยืน 

onsite 

09.00-12.00 น. PEN 8 P ปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จในการทํางานของชมรมผูสูงอาย ุ
ในการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกดวยวิถีชุมชนอีสานและ
วัฒนธรรมทองถ่ิน  
โดย  ศักดิ์ชาย เพ็ชรตรา และวราวุฒิ มหามิตร 

onsite 



 
 

 
 

09.00-12.00 น. PEN 9 P ประสิทธิภาพการบําบัดนํ้าเสียของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิแบบบึง
ประดิษฐดวยพืชนํ้าชนิดตาง ๆ 
โดย เมษา ประทุมกุล ณัฐกานต เฮาสวุอ วราวุฒิ มหามิตร  
และศักดิ์ชาย เพ็ชรตรา 

onsite 
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