
กำหนดการ 
การประชุมวิชาการระดับชาติ  คร้ังท่ี 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   

“การวิจัย สร้างดุลยภาพชีวิตเพ่ือรองรับ New Normal” 
วันที ่8 – 9 กรกฎาคม 2564 แบบออนไลน์  

 

วันที่ 8 กรกฎาคม  2564 
Meeting ID: 584 926 8562 

Passcode: npru13 

เวลา กิจกรรม 
08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน 

 

09.00 – 09.10 น. กล่าวต้อนรับการประชุมวิชาการระดับชาติ  คร้ังท่ี 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   
โดย ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐมรัตน์  ปิน่แก้ว อธิการบดีมหาวิทยาลัยราช 

09.10 – 09.15 น. กล่าวต้อนรับการประชุมวิชาการระดับชาติ  คร้ังท่ี 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ยงยุทธ วัชรดุลย์ ประธานคณะกรรมการสหวิทยาการเพ่ือการวิจัย
และพัฒนาแห่งราชบัณฑิตยสภา และนายกสมาคมสหวิทยาการเพ่ือการวิจัย 

09.15 – 09.20 น. กล่าวรายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ  คร้ังท่ี 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   
โดย อาจารย์ ดร.วิรัตน์  ปิ่นแก้ว อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมดย อาลารบดีมหาวิทยาลัยรา 

09.20 – 09.30 น. กล่าวเปิดงานการประชุมวิชาการระดับชาติ  คร้ังท่ี 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   
โดย ศาสตราจารย์ ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล 
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
 

09.30 – 10.30 น. การปาฐกถาขององค์ปาฐก  
เร่ือง “นวัตกรรมวิจัย แบบ New Normal”  
โดย ศาสตราจารย์ ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม  
 

10.30 – 11.30 น. การปาฐกถาขององค์ปาฐก  
เร่ือง “วิกฤตกระบวนการยุติธรรมไทย ต้องวิจัยอะไร ปฏิรูปอะไร และอย่างไร ” 
โดย ศาสตราจารย์พิเศษวิชา มหาคุณ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต  
 

11.30 – 12.30 น. การปาฐกถาขององค์ปาฐก  
เร่ือง “Disruptive Technology ประเทศไทย 5.0 และการปรับตัวของประเทศไทยสู่อนาคต ” 
โดย คุณแซม ตันสกุล  กรรมการผู้จัดการ กรุงศรี ฟินโนเวต 

12.30 – 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน  
 

13.30 – 18.00 น. การนำเสนอผลงานทางวิชาการแบบบรรยายและโปสเตอร์แยกตามห้องย่อย 
 

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 
เวลา    กิจกรรม 

09.00 – 12.00 น. การนำเสนอผลงานทางวิชาการแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ แยกตามห้องย่อย(ต่อ) 
 

12.00 – 13.00 น. ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน  
 

13.00 – 15.00 น. การนำเสนอผลงานทางวิชาการแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ แยกตามห้องย่อย(ต่อ) 
 

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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กำหนดการตารางการนำเสนอบทความงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
วันที่ 8 – 9 กรกฎาคม 2564 

AGR: สาขาชีววิทยา เกษตร และอาหาร Chairpersons : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์พงศ์ ป้อมปราณี  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ  อู่สุวรรณ  
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวณี คงศรี  

วันที ่9 กรกฎาคม 2564  NPRU27  (ห้อง 221 ชั้น 2 อาคารเรียน A 2) 
เวลา รหัส เร่ือง 

การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) 
09.00-09.15 น. AGR 1 

0045 
ผลของระบบผลิตพืชแบบอินทรีย์ จีเอพี และการใช้สารเคมีต่อปรมิาณจุลินทรีย์ในดิน
แปลงผักพื้นท่ีจังหวัดนครปฐม 
โดย กัญญา สอนสนิท อานนท์ เรียงหมู่ และพงษ์นาถ นาถวรานันต ์

09.15-09.30 น. AGR 2 
0101 

ผลของช่วงอายุการตัดต่อการเจรญิเติบโต ผลผลติ และองค์ประกอบทางเคมีของหญ้า
หวานในการตัดครั้งที่ 2 ที่ปลูกในชุดดินเพชรบุร ี
โดย ชนิดาภา ไพศาลธรรม เบญจรัตน์ พลับทอง ประพิมพ์ จันทรากุล   
เจนจินา แต้มเรืองอิทธิ์ และวนิดา มากศิร ิ

09.30-09.45 น. AGR 3 
0110 

ผลของการใช้หญ้าหวานต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตของแพะเนือ้ลูกผสมพันธ์ุแอง
โกลนูเบียน 
โดย ณฏัฐกร โครตมงคล ปัญญาลกัษณ์ บุญคงบ้าน ปัทมวรรณ ฟักเถื่อน 
เจนจินา แต้มเรืองอิทธิ์ และวนิดา มากศิร ิ

09.45-10.00 น. AGR 4 
0153 

ผลของช่วงเวลาการวางลอบ และรูปแบบของลอบต่อการดักจับปูม้า (Portunus 
pelagicus) และปูทะเล (Scylla paramamosain) ที่เลี้ยงในบ่อดนิเพื่อใช้ประโยชน์
ในการประเมินผลผลิต 
โดย อนุรักษ์ สุขดารา ณสมนตร์ มีแก้ว ธนกร แหยมพันธ ์นวภัทร สวัสด ี
ภัครมยั สุวรรณกิจ วาสนา อากรรตัน์ และสรวิชญ์ ประกอบไวทยกิจ 

10.00-10.15 น. AGR 5 
0160 

สังคมพืชป่าชายเลนหาดทุ่งคา อำภอแกลง จังหวัดระยอง 
โดย เบญจวรรณ ชิวปรีชา พิทักษ์ สูตรอนันต์ และภานุมาศ จันทร์สุวรรณ 

10.15-10.30 น. AGR 6 
0163 

การศึกษาเบื้องต้นของการปลูกผักขึ้นฉ่าย (Apium graveolens L.) ในระบบแอโรโพ
นิกส์แบบอัตโนมัติ  
โดย จุฑามาศ สรณะพิบูลย์ บญุธง วสุริย์ และชูเกียรติ โชติกเสถียร 

10.30-10.45 น. AGR 7 
0287 

การคัดเลือกแคลลสัอ้อยทนแล้งและการชักนำให้เกดิต้นโดยใช้สาร polyethylene 
glycol ในสภาพหลอดทดลอง 
โดย ศิรศาธิญากร บรรหาร และวาสินี พงษ์ประยูร 

10.45-11.00 น. AGR 8 
0321 

ลักษณะการเจริญของแบคทีเรียแลคติกและการเปลีย่นแปลงทางเคมีระหว่างการหมัก
ปลาสม้จากปลาน้ำจืดที่เพาะเลี้ยงในจังหวัดกาญจนบุร ี
โดย การณัย์ พรหมเทพ ณัฐณิชา ทวีแสง สุวิมล กะตากูล เรเกอรส์ 
ปิ่นธิดา ณ ไธสง และจินดารตัน์ โตกมลธรรม 
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11.00-11.15 น. AGR 9 
0370 

ลักษณะการแตกของผลมะพร้าวออ่นเจียและการป้องกัน 
โดย เกรยีงไกร มีถาวร 

11.15-11.30 น. AGR 10 
0396 

การประยุกต์ใช้สีจากราสเบอร์รี่ (Rubus idaeus L.) สำหรับการยอ้มสีเนื้อเยื่อพืชและ
โครโมโซมจากปลายรากหอม 
โดย ณัฐกาญจน์ เอี่ยมสอาด บุษบา รักซ้อน และธีรารัตน์ แช่มชัยพร 

11.30-11.45 น. AGR 11 
0400 

ศักยภาพทางอัลลโีลพาทีของสารสกัดจากต้นหมอน้อย (Vernonia cinerea (L.) 
Less) 
โดย นันทนา คำประดับ อรสิรา ปอ้มสิงห์ และธรีารตัน์ แช่มชัยพร 

11.45-12.00 น. AGR 12 
0417 

ผลของสารอัลลีโลพาทีจากต้นกระดุมทองเลื้อย 
โดย กนกวรรณ ขวัญสุวรรณ สุนสิา บุญผ่อง และธรีารตัน์ แช่มชัยพร 

13.00-13.15 น. AGR 13 
0496 

ข้อมูลลักษณะชั้นดินภายในมหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม 
โดย อุมาพร ปฏิพันธ์ภูมสิกุล 

13.15-13.30 น. AGR 14 
0510 

การปนเปื้อนโลหะหนักในดินรอบแหล่งกำจัดขยะเทศบาลเมืองลพบุรี 
โดย กรองแก้ว มิฆเนตร จุฑามาศ โสภา ประนิตดา เพ็งง้ิว และรตัตยิาพร ใจด ี

วันที ่9 กรกฎาคม 2564  NPRU28  (ห้อง 222 ชั้น 2 อาคารเรียน A 2) 
เวลา รหัส เร่ือง 

การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) 
09.00-09.15 น. AGR 1 P 

0044 
การสำรวจไส้เดือนฝอยในแปลงปลูกผักจังหวัดนครปฐม 
โดย เมธานี หอมทอง วันเพ็ญ แก้วพุก สุกัญญา แย้มสรวล  
และอนัญญา ทองสิมา 

09.15-09.30 น. AGR 2 P 
0111 

การศึกษาปริมาณแป้งมะพร้าวและควินัวท่ีมีผลต่อผลิตภัณฑ์ทาร์ตหม้อแกงถั่วขาว
ปราศจากกลูเตน 
โดย สดุารตัน์ การรื่นศรี บุษกร สทุธิประภา และศิรินัน ดีดวงพันธ์ 

09.30-09.45 น. AGR 3 P 
0140 

การเพาะเลี้ยง Chlorella (Chlorella sp.) ภายใต้สภาวะแหล่งกำเนิดและความยาว
คลื่นแสงท่ีต่างกัน 
โดย ปณิธาน แก้วจันทวี พัชรี ครูขยัน นฤชล ภัทราปัญญาวงศ์  
และสุขสรร วันเพ็ญ3 

09.45-10.00 น. AGR 4 P 
0145 

ผลของความหนาแน่นต่อการอนุบาลปูทะเล (Scylla paramamosain) ระยะ First 
Crab 
โดย สุขสรร วันเพ็ญ ปณิธาน แก้วจันทวี และนฤชล ภัทราปญัญาวงศ์ 

10.00-10.15 น. AGR 5 P 
0346 

การวิเคราะหล์ำดับนิวคลีโอไทด์ของยีน ITS2 ในมันสำปะหลังเพื่อใช้เป็นดีเอ็นเอ
บาร์โคด้ 
โดย ธีรวุฒิ วงศ์วรัตน์ สุวลักษณ์ อะมะวัลย์ กาญจนา พฤษพันธ ์
ประพิศ วองเทียม และยิ่งยศ  พาลุกา 

10.15-10.30 น. AGR 6 P 
0437 

ผลของใบพืชวงศ์ Apocynaceae ที่มีต่อการแบ่งเซลล์แบบไมโทซสิของปลายรากหอม
และการเจรญิเติบโตของกระถินยกัษ์ 
โดย อรสิา สระศรสีม  สริิพรรษา ใจซื่อกุล และธรีารัตน์ แช่มชัยพร 
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10.30-10.45 น. AGR 7 P 
0444 

การศึกษาลักษณะทางสณัฐานวิทยา การเจริญเติบโตและกายวิภาคของใบ 
กล้วยไม้รองเท้านารี สกุล Paphiopedilum spp. บางชนิด 
โดย นวลปรางค์ ไชยตะขบ บัวบาง ยะอูป อัมรา หล้าวงษา และวีระศรี เมฆตรง 

10.45-11.00 น. AGR 8 P 
0445 

การพัฒนาไส้ขนมจากผลหม่อน 
โดย อรุโณทัย เจือมณี รวงนลิน เทพนวล สุภาพร อภริัตนานสุรณ์ 
และอนุชิต หาญนรุักษ ์

11.00-11.15 น. AGR 9 P 
0453 

การประเมินคณุภาพทางประสาทสัมผสัของน้ำมังคุดเสรมิผงเส้นใยจากเปลือกทุเรียน 
โดย จิรพร สวัสดิการ เดือนรุ่ง เบญจมาศ และวัชรวิทย์ รัศม ี

11.15-11.30 น. AGR 10 P 
0457 

สารตา้นอนุมูลอสิระในพืชสมุนไพรบางชนิด 
โดย ปิยธิดา เพ็งสุข กาญจนา ทองเกิดหลวง และธรีารตัน์ แช่มชัยพร 

11.30-11.45 น. AGR 11 P 
0471 

ผลของน้ำมันหอมระเหยจากพืชวงศ์ Zingiberaceae ต่อการตายของแมลงหวี่ขาวใย
เกลียว Aleurodicus dispersus (Russell), (Hemiptera: Aleyrodidae)  
โดย วัชรวิทย์ รัศมี อารยา แดงโรจน์ ยุพารัตน์ อร่ามฉาย และปภสัรา พรมพิลาส 

11.45-12.00 น. AGR 12 P 
0482 

การสำรวจความหลากหลายของจลุินทรีย์ในดินบริเวณพื้นที่อุทยานแห่งชาติพุเตย 
จังหวัดสุพรรณบรุ ี
โดย นารภีรณ์  แจ้งสว่าง วุฒิชัย  เทพบุตร และเมธานี  หอมทอง 

13.00-13.15 น. AGR 13 P 
0483 

การตรวจสอบคณุภาพทางจุลินทรยี์ของตัวอย่างน้ำดื่มจากตู้นำ้ดื่มหยอดเหรยีญบริเวณ
รอบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
โดย ปิติ ภมุลา ธัญรดี มาไว และเมธานี หอมทอง 

13.15-13.30 น. AGR 14 P 
0484 

การคัดเลือกและการศึกษาคณุลักษณะเบื้องต้นของแบคทีเรยีที่แยกได้จากพื้นท่ีหุบป่า
ตาด จังหวัดอุทัยธาน ี
โดย ณพัชรา ดำรงแดน ทิพย์วิมล ดอนหลิมไพร และเมธานี หอมทอง 

13.30-13.45 น. AGR 15 P 
0512 

 

ผลของการแช่อิ่มอบแห้งแบบออสโมซีสต่อคุณภาพของผลหม่อนอบแห้งด้วยตู้อบลม
ร้อน 
โดย รวงนลิน เทพนวล สุภาพร อภิรัตนานสุรณ์ อรุโณทัย เจือมณีและสมุาลี เรืองนิ่ม 

13.45-14.00 น. AGR 16 P 
0046 

การเปรยีบเทียบชนิดและปริมาณของสัตว์หน้าดินบรเิวณแปลงผักจากระบบผลิตพืช
แบบอินทรีย์ จีเอพี และการใช้สารเคม ี
โดย กัญญา สอนสนิท อานนท์ เรียงหมู่ และวาสนา เนียมแสวง 

14.00-14.15 น. AGR 17 P 
0047 

ผลของระบบผลิตพืชต่อกลุ่มประชากรพืชและวัชพืชในแปลงผักพื้นท่ีจังหวัดนครปฐม 
โดย กัญญา สอนสนิท อานนท์ เรียงหมู่ และ อนัญญา ทองสิมา 

SCI: สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ Chairpersons : รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ แก้วขาว 
รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวจี ยะสะกะ   
รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภรัตน์ ทัศน์เจริญ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิติพันธ์ บุญอินทร์   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยศกิต เรืองทวีป  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ เสียงเสนาะ 
อาจารย์ ดร.ปิยะชาติ มีจิตรไพศาล และ อาจารย์ ดร.วัชรินทร์ ราชนิยม 
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วันที่ 9 กรกฎาคม 2564  NPRU34  (ห้อง SC 214 ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
เวลา รหัส เร่ือง 

09.00-10.00 น. SCI_Invited บรรยายเร่ือง “เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับงานทางด้านวิทยาศาสตร์” 
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นิศากร สังวาระนที 

การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) 
10.00-10.15 น. SCI 1 

0260 
การพัฒนานิลเทียมจากใบสับปะรด 
โดย พรนภา มั่งทอง ญิณดา แสงสวัสดิ์ ณัฐพร มะหิงษา และณัฐพล ศรีสิทธิโภคกลุ 

10.15-10.30 น. SCI 2 
0309 

การพัฒนาวัสดเุปล่งสสี้มแดงจากแก้วลิเทียมแคลเซยีมบอเรตที่เจือด้วย Eu2O3 
โดย วีรวัต บญุพา และกรีติ เกดิศริิ 

10.30-10.45 น. SCI 3 
0343 

การศึกษาสมบัติของเบ้าหลอมแกว้ท่ีผ่านการใช้แล้ว 
 โดย อานนท์ อางนานนท ์ณัฐพล ศรีสิทธิโภคกุล และจักรพงษ์ แกว้ขาว  

10.45-11.00 น. SCI 4 
0350 

การเตรียมและสมบัติทางกายภาพของแก้วสตรอนเทียมแบเรียมฟอสเฟตที่เจือด้วย
นีโอดิเมียม 
โดย ณัฐกฤตา จันทิมา ฉลองชัย จนีประชา วรพล เพ็งน ูและนัฐกานต์ ทะน้อย 

11.00-11.15 น. SCI 5 
0351 

การเตรียมและสมบัติทางกายภาพของแก้วสตรอนเชียมแบเรียมฟอสเฟตที่เจือด้วยเพร
ซีโอดีเมยีม 
โดย ณัฐกฤตา จันทิมา พัฒนวุฒิ นาคศรีโภชน์ และพุธิตา ทำจะด ี

11.15-11.30 น. SCI 6 
0507 

การพัฒนาแก้วสีน้ำเงินในระบบแก้วโซดาไลมจ์ากเศษแก้วเหลือใช้ 
โดย วีรวัต บญุพา สายธาร บูชา และกีรติ เกิดศริ ิ

11.30-11.45 น. SCI 7 
0352 

การตรวจสอบสมบัติทางโครงสรา้งและองค์ประกอบทางเคมีของอเมทิสต์ธรรมชาติ 
โดย จอนนี่ ทองแดง เยาวลักษณ์ ทาริวงศ์และณัฐกฤตา จันทิมา 

11.45-12.00 น. SCI 8 
0455 

การศึกษาคุณสมบตัิทางเทอร์โมอิเล็กทริกของสารกึ่งตัวนำชนิดเอ็น ขอสารประกอบ 
CuEuO2 
โดย กิติพันธ์ บุญอินทร์ พีระพงษ์ แย้มชุมพร และธนภรณ์ สุพรรณโรจน ์

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564   NPRU35 (ห้อง SC 211 ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
เวลา รหัส เร่ือง 

การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) 
10.00-10.15 น. SCI 9 

0456 
 

การศึกษาสมบัติทางกายภาพ และสมบตัิทางแสง ของแก้วซิงค์บิสมทัแบเรียมบอโร
เทลลไูรท์ที่เจือด้วยยูโรเพียมออกไซด์ 
โดย กิติพันธ์ บุญอินทร์ ชุติกาญจน์ บัวกลิ่น รเมศร์ พรมแสง  
และธนภรณ์ สุพรรณโรจน ์

10.15-10.30 น. SCI 10 
0462 

การศึกษาสมบัติของแก้วซิงค์บิสมทัแบเรียมบอโร-เทลลูไรท์ที่เจือด้วยดิสโพรเซยีม
ออกไซด ์
โดย ภัทรวจี ยะสะกะ พิสชา จุมพล ธนาวดี จงใจรัก ศิรลิักษณ์ แป้นทอง  
และธนภรณ์ สุพรรณโรจน ์

10.30-10.45 น. SCI 11 
0463 

การเตรียมและสมบัติของแก้วซิงคบ์ิสมัทแบเรียมบอโรเทลลไูรท์ ท่ีเจอืด้วยนีโอดิเมียม
ออกไซด ์
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 โดย ภัทรวจี ยะสะกะ สดุารตัน์ ใจตรง รุจริา บุตรสาร ศภุกร เกษประทุม 
และธนภรณ์ สุพรรณโรจน ์

10.45-11.00 น. SCI 12 
0464 

การสังเคราะห์และสมบตัิของแก้วซิงค์บิสมัทแบเรียมบอโร –เทลลูไรท ์
ที่เจือด้วยซาแมเรียมออกไซด ์
โดย ภัทรวจี ยะสะกะ นิภาพร แกว้รากมุข ปวริศา ลือกิจ วัชรียา ศรสีวัสดิ ์
และธนภรณ์ สุพรรณโรจน ์

11.00-11.15 น. SCI 13 
0465 

สมบัตสิเปกโตรสโคปีของซาแมเรยีมออกไซด์ที่เจือในแก้วซิงค์บิสมทัแบเรียมเทลลไูรท์ 
โดย ภัทรวจี ยะสะกะ วินัท วงษ์แหวน ธนภรณ์ สุพรรณโรจน์  
และสรายุทธ์ พานเทียน 

11.15-11.30 น. SCI 14 
0449 

การใช้อินโฟกราฟิกเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนและศึกษาความคงทนในการ
เรียนวิชาฟิสิกส์ เรื่อง มวล แรง และกฎการเคลื่อนที่ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 
 โดย อดิศา ขุมทอง นิชานันท์ แสงมาศ อุสรา ปีเสือ กิตติพงษ์ เสยีงเสนาะ 
และมัทนี เสียงเสนาะ 

11.30-11.45 น. SCI 15 
0451 

การใช้สื่อจำลองโตต้อบเสมือนจริงเรื่อง การสะท้อนและการหักเหของแสง  
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/1 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 
โดย ณัฐภัทร ปิ่นเนตร จุฑารัตน์ เบญพาด ชุติมา ศรีสำราญ ศภุรัตน ์ทัศน์เจริญ กิตติ
พงษ์ เสียงเสนาะ และมัทนี เสียงเสนาะ 

11.45-12.00 น. SCI 16 
0509 

การเตรียมสารประกอบออกไซด์ของอินเดียมเจือด้วยดีบุกสำหรับประยุกต์ใช้ในการ
เตรียมฟิล์มบางตัวนำโปร่งแสงอินเดียมทินออกไซด์ 
โดย ณรงค์ชัย บุญโญปกรณ ์

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564  NPRU36  (ห้อง SC 205 ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
เวลา รหัส เร่ือง 

การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย (OralPresentation) 
10.00-10.15 น. SCI 9 

0397 
การทดสอบสมบตัิการกำบังอนุภาคโปรตอนของแก้วบิสมัทโบโรซิลเิกต   
โดย วสุ ชีวสุขานนท์ วุฒิชัย ไชยภกัษา และพฤฒิพล ลิ้มกจิเจริญภรณ์   

10.15-10.30 น. SCI 10 
0438 

การศึกษาอันตรกริยารังสีแกมมาของแก้วแกลเลียมแกโดลิเนียมบอเรตระหว่างช่วง
พลังงาน 0.015 ถึง 15 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ โดยใช้โปรแกรม Phy-X  
โดย ศุภกติติ์ ยลพันธ์ พฤฒิพล ลิม้กิจเจรญิภรณ์ และจักรพงษ์ แก้วขาว 

10.30-10.45 น. SCI 11 
0439 

การศึกษาค่า Buildup factor ของรังสีแกมมาในระบบแก้วซิลเิกตทีเ่จือด้วยบิสมัท
ออกไซด์ แบเรยีมออกไซด์และตะกั่วออกไซด์ ระหว่างช่วงพลังงาน 0.015 ถึง 15 เม
กะอิเล็กตรอนโวลต์ โดยใช้โปรแกรม Phy-X 
โดย ศุภกติติ์ ยลพันธ์ จักรพงษ ์แก้วขาว และพฤฒิพล ลิ้มกิจเจรญิภรณ ์

10.45-11.00 น. SCI 12 
0446 

การวิเคราะห์กำลังหยุดยั้งมวลของระบบแก้วบิสมัทโซเดียมบอเรตโดยใช้โปรแกรม 
 SRIM ที่ช่วงพลังงาน 0.01 – 10 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์  
โดย เพชร บรสิุทธ์ิ พฤฒิพล ลิ้มกจิเจรญิพร กิตติพงษ์ เสยีงเสนาะ 
และจักรพงษ์ แก้วขาว 
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11.00-11.15 น. SCI 24 
0522 

การเปรยีบเทียบผลสัมฤทธ์ิก่อนเรยีนและหลังเรยีนโดยใช้เกมโดมิโน่ เรื่อง 
กัมมันตภาพรังสี ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรยีนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 
โดย นนทรี โพธิ์รังนก กิตติพงษ์ เสียงเสนาะ และมัทนี เสยีงเสนาะ 

11.15-11.30 น. SCI 21 
0490 

 

การเปรยีบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟสิิกส์เรื่องคลื่น โดยใช้นวัตกรรม 
Superposition Principle of wave ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 5  
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 
โดย เฉลิมชัย โพธิ์รังนก ฐติิมา กรประเสริฐ จงกลณี นกทอง ศุภรัตน์ ทัศน์เจริญ 
กิตติพงษ์ เสียงเสนาะ และมัทนี เสียงเสนาะ 

11.30-11.45 น. SCI 4 
0349 

การศึกษาเปรยีบเทียบความเข้มของแสงแบบอิเล็กโตรลมูิเนสเซนสส์ำหรับ  
หลอดไฟ LEDs ในท้องตลาด 
โดย นุชจรี คิ้วสกลุกาญจน์ วินัท วงษ์แหวน ณัฐกฤตา จันทิมา  
และจักรพงษ ์แก้วขาว 

11.45-12.00 น. SCI 8 
0391 

การพัฒนาศักยภาพด้านความแข็งแรงทางร่างกายสำหรับทหารกองประจำการ 
 โดย นิทัสน์ เจริญกิจ และก้องเกยีรติ บูรณะศร ี

12.00-12.15 น. SCI 16 
0458 

การออกแบบและพัฒนาระบบควบคุมระยะไกลของเตาหลอมแก้ว 
โดย กิติพันธ์ บุญอินทร์ วินัท วงษ์แหวน และกนกกาญจน์ ศรีสรุินทร์ 

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564  NPRU37  (ห้อง SC 203 ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
เวลา รหัส เร่ือง 

การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) 
10.00-10.15 น. SCI 1 P 

0250 
สมบัติการกำบังรังสีแกมมา โปรตอน เเละ เเอลฟา ของแก้วทังสเตนบอเรต: การ
คำนวณทางทฤษฏ ี
โดย กิตติศักดิ์ ศรีวงค์ษา ปณุณวิข อรุโณรส บุษญามาศ เสือเหลือง  
ศุภาวรรณ รูปสังข์ พันธ์ศักดิ์ กล่ำกล่อมจิตร พฤฒิพล ลิ้มกิจเจรญิภรณ ์
และจักรพงษ์ แก้วขาว 

10.15-10.30 น. SCI 2 P 
0335 

การใช้คลื่นอัลตร้าโซนิคในการสกัดเอนไซม์โบรมิเลนจากเศษเหลือท้ิงของสับปะรด 
 โดย ธันยนันท์ ศรีพันธ์ลม และจริภิญญา  คงอภริักษ์ 

10.30-10.45 น. SCI 3 P 
0367 

 

ผลของผงคารบ์อนจากกากน้ำตาลที่กระตุ้นด้วย H3PO4 ท่ีมีต่อสมบตัิของยาง
ธรรมชาต ิ
โดย จินตนา ภาถีย์ ณัฐมณฑ์ ทับวัล และธนญัญา  เสาวภาคย ์

10.30-10.45 น. SCI 4 P 
0368 

การกำจัดสีย้อมเมทิลีนบลูโดยใช้วัสดุดดูซับที่เตรียมจากสาหร่ายพุงชะโด 
โดย ดวงแก้ว แดงบุตร อุดมศักดิ์ พรมจารี ตฤณ ปฐมนิธภิิญโญ  
และอดิศักดิ์ จตุรพริีย ์

10.45-11.00 น. SCI 5 P 
0429 

 

การไพโรไลซสิเปลือกมะละกอและเปลือกกล้วยน้ำว้า 
โดย ตฤณ ปฐมนิธิภญิโญ ธญัญลักษณ์ แย้มศักดิ์ กนกพร สาลิกานนท์  
อรไททิพ ต่วนเครือ อังคณา มีศิริ และเอกราชันย์ ไชยชนะ 

10.00-10.15 น. SCI 6 P 
0472 

พฤกษเคมี ฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระของสารสกดัจากใบชะคราม  
โดย วรรณา วัฒนา และวริศฐา วรรลา 
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MATH : สาขาคณิตศาสตร์และสถิต ิ Chairpersons : รองศาสตราจารย์ ดร.วิฑูรย์ พ่ึงรัตนา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรินทร์ ศรีปัญญา  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณวิชชา อ่อนใจเอ้ือ  
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ จันทรังษี 

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564  NPRU11 (ห้อง 224 ชั้น 2 อาคารเรียน A2) 
เวลา รหัส เร่ือง 

การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) 
13.30-13.45 น. MATH 1 

0379 
ผลการจัดการเรยีนรู้เชิงรุก เรื่อง รอ้ยละ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5โดย พร
นรินทร์  โสภาพ พรสิน สุภวาลย์ และสมวงษ์ แปลงประสพโชค 

13.45-14.00 น. MATH 2 
0380 

ผลการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้แอปพลิเคชัน Photomath 
สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
โดย จุฑารัตน์ บุญชูวงค์ พรสิน สภุวาลย์ และเดช บุญประจักษ ์

14.00-14.15 น. MATH 3 
0393 

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูค้ณติศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คณู หารจำนวนนับ 
สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปทีี่ 4 โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
โดย นัฎฐกติติ์ เพชรี สมวงษ์ แปลงประสพโชค และกฤษณะ  โสขุมา 

14.15-14.30 น. MATH 4 
0406 

รูปเรขาคณิตสามมิติ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  
โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน 
โดย ชยาพร ส่งศรี สมวงษ์ แปลงประสพโชค และพรสิน สภุวาลย ์

14.30-14.45 น. MATH 5 
0414 

 

การจัดการข้อมูลไมส่มดลุของการทำกลยุทธ์เสนอขายประกันต่อยอดสำหรับผู้ถือบัตร
เครดติ 
โดย กิตติภพ แซ่เตยี และจิรภัทร์ หยกรัตนศักดิ ์

14.45-15.00น. MATH 6 
0418 

ผลการจัดการเรยีนรู้เรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์ สำหรับนักเรยีนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี  4 
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TAI 
โดย เกริกเกียรติ แสงวิทยาประทปี กฤษณะ โสขมุา และเดช บุญประจักษ ์

15.00-15.15 น. MATH 7 
0441 

 

การจัดการเรยีนรู้โดยใช้การฝึกทักษะ วิชาแคลคูลสัและเรขาคณติวิเคราะห์ 1 
เรื่อง ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภฏัพระ
นคร 
โดย สริิกาญจน์ สิมลี สมวงษ์ แปลงประสพโชค และกฤษณะ โสขุมา 

15.15-15.30 น. MATH 8 
New-1 

 

การสร้างตัวแบบเชิงคณติศาสตร์ของการตอบสนองทางสภาพตา้นทานแบบแมกนิโท
เมตริก จากตัวกลางนำไฟฟ้าสามชั้นด้วยชั้นขอบเขตแบบเลขช้ีกำลัง 
โดย สภุารตัน์ ถิรนันทนากร และวรินทร์ ศรีปญัญา 

COM: สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

Chairpersons : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เฮงพระพรหม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไก้รุ่ง เฮงพระพรหม   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภรัณยา ปาลวิสุทธิ์  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ ภักดีตระกูลวงศ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล  สิมาเลาเต่า  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุบลรัตน์  ศิริสุขโภคา 
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อาจารย์ ดร.วรเชษฐ์  อุทธา อาจารย์ ดร.เกล้ากัลยา  ศิลาจันทร์  
อาจารย์แก้วใจ อาภรณ์พิศาล และอาจารย์สขุสวัสดิ์  แซ่ลิ่ม 

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564   NPRU32  (ห้อง 233  ชั้น 3 อาคารเรียน A2) 
เวลา รหัส เร่ือง 

การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) 
09.00-09.15 น. COM 1 

0009 
การพัฒนาระบบแนะนำร้านอาหารในจังหวัดนครสวรรค์ด้วยเสียง 
โดย นฤพนธ์  พนาวงศ์ เอกสิทธิ์  สิทธิสมาน และภคัจิรา  ศิรโิสม 

09.15-09.30 น. COM 2 
0040 

การพัฒนาระบบแอปพลิเคชันสำหรับวิเคราะห์การลงทุนการเพาะเห็ดนางฟ้า 
โดย กสมล ชนะสุข และสมประสงค์ ทับไกร 

09.30-09.45 น. COM 3 
0181 

แอปพลิเคชันส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี  
ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม 
โดย สุขสวัสดิ์ แซ่ลิ่ม ชัยวุฒ สมัฤทธ์ิ และดรณุกิจ ประสมศักดิ ์

09.45-10.00 น. COM 4 
0262 

ระบบตรวจสอบการเข้าเรียนของนักศึกษาด้วยลายนิ้วมือ 
กรณีศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม 
โดย สมจินต์ จันทรเจษฎากร ทัศพล บาลี และณรงค์ศักดิ์ ผลวิเศษชัยกุล 

10.00-10.15 น. COM 5 
0293 

การพัฒนาสื่อดิจิทลัเรื่องระบบสุรยิะด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม 
กรณีศึกษานักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนวัดทับกระดาน จังหวัดสุพรรณบรุี  
โดย สุขสวัสดิ์  แซ่ลิ่ม ภัทราพร เมอืงศรี และอารียา ศรีบญุลือพันธุ ์

10.15-10.30 น. COM 6 
0411 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจท่ีจะชมกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ของประชาชนชาวไทย 
โดย อีเลยีส สะตาปอ ศุภวิชญ์ คงสม อรสิรา อาแว นูรฟาซลีา เจ๊ะนา 
และอาฟีฟี ลาเต๊ะ 

10.30-10.45 น. COM 7 
0481 

การออกแบบและพัฒนาแอปพลเิคชันรู้จำตัวอักษรบนอุปกรณ์เคลื่อนท่ี                                 
เพื่อการฝึกเขยีนพยัญชนะไทย 
โดย สภุาพร นุภาพ และ อรอุมา พร้าโมต 

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564  NPRU33 (ห้อง 234 ชั้น 3 อาคารเรียน A2) 
เวลา รหัส เร่ือง 

การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) 
09.00-09.15 น. COM 8 

New-1 
ตัวแบบประเมินพฤติกรรมความเสีย่งการเกิดโรคหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุ อำเภอ
ดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล 
โดย พิชยา สุขปลั่ง กิตติธัช พูลน้อย และ ศุภวิชญ์ ม่วงฉ่ำ 

09.15-09.30 น. COM 9 
New-2 

การเปรยีบเทียบประสิทธิภาพการจำแนกข้อมูลไวนด์้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล 
โดย จิรายุ สิทธิชัย ไก้รุ่ง เฮงพระพรหม และสุพจน์ เฮงพระพรหม 

09.30-09.45 น. COM 10 
New-3 

การวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อสินค้าในเครือซุปเปอร์มาร์เก็ตด้วยเทคนิค 
เอไพรออร ิ
โดย อรทัย อ้วนล้ำ ไก้รุ่ง เฮงพระพรหม และสุพจน์ เฮงพระพรหม 

การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) 
09.45-10.00 น. COM 1 P ระบบจัดการข้อมลูพืชเศรษฐกิจ อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี  
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0063 โดย ธีรเดช เทวาภินันท์ อุไรรัตน์ แซ่ตั้ง และสะไบแพร อาจศร ี
10.00-10.15 น. COM 2 P 

0108 
 

การพัฒนาระบบจัดการข้อมูลสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุร ี
โดย ญาณี วงค์ตันฮวด ธีรเดช เทวาภินันท์ และนลิุบล ทองชัย 

10.15-10.30 น. COM 3 P 

0347 

ประสิทธิภาพการรูจ้ำภาษามือไทยโดยใช้เครือข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน 2 
มิต ิ
โดย เอกบดินทร์ เกตุขาว 

10.30-10.45 น. COM 4 P 
0348 

การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้วิทยาการหุ่นยนต์โดยใช้แนวคิดสะเตม็ศึกษา 3.0 
สำหรับนักเรียนประถมศึกษา โรงเรียนวัดคงคาราม จังหวัดลพบุรี 
โดย เอกบดินทร์ เกตุขาว 

10.45-11.00 น. COM 5 P 
0508 

ระบบการขายลูกปลาน้ำจดื กรณศีึกษาชุมพลฟาร์ม 2 
โดย สมจินต์ จันทรเจษฎากร และจุฑามาศ จันทโชต ิ

EEC: สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
อิเล็กทรอนิกส์ และการสื่อสาร 

Chairpersons : ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะ โควินท์ทวีวัฒน์ 
และรองศาสตราจารย์ ดร.สันติ กูลการขาย  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภาพรรณ สุวรรณสว่าง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วทัญญู มีศรีสุข 

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564  NPRU26 (ห้อง ETB 409 ชั้น 4 อาคาร UBI) 
เวลา รหัส เร่ือง 

การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) 
09.00-09.15 น. EEC 1 

0361 
การพัฒนาตัวควบคุมสำหรับการเพาะปลูกพืชในระบบปดิ 
โดย กตญาณ พลกัลป์ และชัยยพล  ธงชัยสุรัชต์กูล 

09.15-09.30 น. EEC 2 
0412 

การพัฒนาเครื่องจำหน่ายอาหารปลาอัตโนมัติชนิดเม็ดแบบหยอดเหรียญเชิงอนุรักษ์
ธรรมชาต ิ
โดย โสภณ มหาเจรญิ 

09.30-09.45 น. EEC 3 
New-1 

การพยากรณ์อัตราการเกดิของไกช่นสายพันธุ์พม่าด้วยโครงข่ายประสาทเทียม 
โดย ประพล อยู่พร้อม สราวุฒิ เช้ือหงส์ ปิยะมาศ ไชยนอก  
และบพิตร ไชยนอก 

09.45-10.00 น. EEC 4 
New-2 

เครื่องมือระบตุำแหน่งแสดงผลผ่านกราฟานา กรณศีึกษารถไฟฟ้า  
มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 
โดย หฤทัย ดิ้นสกุล จารุพงศ์ เกาะแก้ว และณัฐฐา ระมณเฐียร 

การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) 
10.15-10.30 น. EEC 1 P 

0061 
การพัฒนาแผ่นคอรเ์ดียไรท์ โดยใช้ส่วนน้ำเกลือ ดินขาว และทรายละเอียด สำหรับทำ
ผลิตภณัฑ์ลิ้นเตาอั้งโล่ทนความร้อนสูง 
โดย สฤษณ์ พรมสายใจ และอนัน หยวกวัด 

10.30-10.45 น. EEC 2 P 
0149 

การออกแบบและพัฒนาเครื่องนึ่งลูกประคบแบบพกพา 
โดย อภิชาต โชติชื่น และวนิดา โนรา 
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10.45-11.00 น. EEC 3 P 
0273 

วิธีการตรวจหาขนตาและเปลือกตาด้วยเทคนิค Hough transform และ Active 
contour เพื่อกำจัดในงานรู้จำม่านตา  
โดย อภิชาติ สุทธิธรรมานนท์ และเกษตร์ ศริิสันติสมัฤทธ์ิ 

CED: สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา Chairpersons : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล ผู้มีจรรยา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.อุไรวรรณ ศรีไชยเลิศ  
อาจารย์ ดร.ไกยสิทธิ์ อภิระติง อาจารย์ ดร.สุมาลี สุนทรา  
อาจารย์ ดร.มนัสนิต ใจดี อาจารย์ ดร.วิมาน ใจดี  
อาจารย์ ดร.ปถมาภรณ์ ไทยโพธิ์ศรี อาจารย์ ดร.ภานุวัฒน์ ศรีไชยเลิศ 
อาจารย์ ดร.จรินทร อุ่มไกร และอาจารย์วินัย เพ็งภิญโญ 

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564  NPRU14 (ห้อง C205  ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร์)  
เวลา รหัส เร่ือง 

การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) 
13.30-13.45 น. CED 1 

0043 
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอนตามกระบวนการเรยีนรู้แบบฝึกทักษะ เรื่อง
การเขียนโปรแกรม Kidbright IDE เบื้องต้น ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียน
กำแพงแสนวิทยา 
โดย ปิยะพงศ์ บุญวงษ์ และภานุวฒัน์ ศรีไชยเลิศ 

13.45-14.00 น. CED 2 
0052 

การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเสมือนจริง (AR) เรื่องร่างกายของเรา โดยใช้รูปแบบ
การจัดการเรยีนรู้แบบโมเดลซิปปา (CIPPA MODEL) ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส 
โดย กชกร ดีชัยยะ และภานุวัฒน์ ศรีไชยเลิศ 

14.00-14.15 น. CED 3 
0056 

การพัฒนาบทเรียน e-learning ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์  เรื่องโลกและการ
เปลี่ยนแปลง โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนอู่
ทอง 
โดย ณัชชาภัชร  รุ่งเรืองจำเรญิ และภานุวัฒน์ ศรีไชยเลิศ 

14.15-14.30 น. CED 4 
0064 

การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft Word ด้วยการเรียน
แบบโครงงานเป็นฐาน สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนศรีประจันต์ “เมธี
ประมุข” 
โดย พรชัย เช้ือวงษ ์และพงษ์ดนัย จิตตวิสุทธิกุล 

14.30-14.45 น. CED 5 
0065 

การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง คอมพิวเตอร์กับการประมวลผลขอ้มูล  
ร่วมกับการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ สำหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรยีนศรีประจันต์ “เมธีประมุข” 
โดย จารุวรรณ พันธุ์รู้ดี และพงษ์ดนัย จิตตวสิุทธิกุล 

14.45-15.00น. CED 6 
0066 

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนอู่ทอง ตามทฤษฎีการเรียนรู้แบบกลุ่ม
ร่วมมือ โดยใช้เทคนิค STAD 
โดย พงษ์ระพี อ่อนเฉียบ และภานุวัฒน์ ศรีไชยเลิศ 
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15.00-15.15 น. CED 7 
0067 

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอน เรื่อง การใช้โปรแกรม Adobe Flash CS6 
ร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานเปน็ฐาน สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 3  
โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 
โดย กลวัชร์ เจริญสุข และพงษ์ดนัย จิตตวิสุทธิกลุ 

15.15-15.30 น. CED 8 
0127 

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอน รายวิชาวิทยาการคำนวณ ร่วมกับวิธีการ
เรียนรู้ แบบเพื่อนคู่คิด สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย 
โดย ณรงค์ฤทธิ์ มากะเรือน และพงษ์ดนัย จิตตวิสุทธิกลุ 

15.30-15.45 น. CED 9 
0161 

การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียออนไลน์ เรื่อง การใช้งานโปรแกรมไมโครซอฟต์เวริ์ด 
2010 เบื้องต้น สำหรับจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค TGT  
โดย ศิรลิักษณ์ ปั้นสังข์ และมนสันติ ใจด ี

15.45-16.00 น. CED 10 
0169 

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอนออนไลนร์่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ 5Es 
รายวิชาวิทยาการคำนวณ สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
โดย ธนัญญา ตันตสิุปรยี์ และวมิาน ใจดี 

16.00-16.15 น. CED 11 
0193 

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอน เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
ร่วมกับเทคนิคการเรยีนรู้ด้วยตนเอง สำหรับนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียน
ประชามงคล 
โดย ลม่ฟ้า อาสา และพงษ์ดนัย จติตวิสุทธิกุล 

16.15-16.30 น. CED 12 
0196 

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอนออนไลน์วิชา เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) 
เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2010 สำหรับการสอนแบบสาธิต 
โดย ธนัท ล้ำเลิศ และ มนัสนติ ใจดี 

16.30-16.45 น. CED 13 
0212 

การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ รายวชิาการงานอาชีพ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
สำหรับจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้เทคนิคการสอนแบบระดมสมอง 
โดย ชุติกาญจน์ สงประเสริฐ และวิมาน ใจด ี

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564  NPRU15 (ห้อง C206  ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร์)  
เวลา รหัส เร่ือง 

การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) 
13.30-13.45 น. CED 14 

0213 
การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การเขียนโปรแกรมด้วย Scratch  
สำหรับการสอนแบบ MIAP 
โดย ธนพล โชติงาม และมนสันิต ใจดี 

13.45-14.00 น. CED 15 
0216 

การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การออกแบบและเทคโนโลยี ร่วมกับเทคนิคการ
สอนแบบนำตนเอง สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนวดัจันทาราม (ตั้ง
ตรงจิตร 5) 
โดย สราลี สีใจดี และพงษ์ดนัย จติตวิสุทธิกุล 

14.00-14.15 น. CED 16 
0219 

การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ วิชาวทิยาศาสตร์ เรื่องระบบนิเวศ สำหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษา ปีที่ 3 โรงเรียนถาวรานุกูล จังหวัดสมุทรสงครามโดยใช้วิธีการสอนแบบ
สืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น(5E) 
โดย ธนภัทร นลิศรี และภานุวัฒน์ ศรีไชยเลิศ 
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14.15-14.30 น. CED 17 
0221 

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยดีิจิทัลดา้นการท่องเที่ยว 
โดย อุไร ทองหัวไผ ่

14.30-14.45 น. CED 18 
0222 

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอน รายวิชาเทคโนโลยี (การออกแบบและ
เทคโนโลยี)สำหรับการจัดการเรยีนรู้แบบการเขยีนรอบวง 
โดย นิชาภา ทรัพยส์มิง และมนัสนิต ใจด ี

14.45-15.00น. CED 19 
0223 

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอนโดยใช้การจัดการเรยีนรู้ด้วยตนเอง                         
วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
โดย อานนท์ แผนสมบูรณ์ และวิมาน ใจดี 

15.00-15.15 น. CED 20 
399 

การพัฒนาแอปพลิเคชันในการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย และมหาวิทยาลัย ตามมาตรฐานการวัดระดับความสามารถทางด้านภาษาท่ี
ได้รับการยอมรับในระดับสากล ดว้ยการสร้างต้นแบบ 
โดย นฤพล สุวรรณวิจิตร และเมืองแมน สระทองจีน 

การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) 
15.15-15.30 น. CED 1 P 

0121 
การพัฒนาเว็บช่วยสอนร่วมกับการเรียนรู้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง แนวคิดเชิงนามธรรม 
สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนประชามงคล   
โดย วิยะดา พุฒิตรภีูมิ และ นพดล ผู้มีจรรยา 

15.30-15.45 น. CED 2 P 
0122 

การพัฒนาเว็บช่วยสอนร่วมกับกระบวนการเรียนรู้แบบระดมสมอง เรื่อง อินเทอร์เน็ต 
สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบ้านไรต่้นสำโรง 
โดย ขวัญชัย เณรแตง และนพดล ผู้มีจรรยา 

15.45-16.00 น. CED 3 P 
0123 

การพัฒนาแชทบอทช่วยสอนการเขียนภาษา HTML ร่วมกับการเรยีนรู้แบบปัญหาเป็น
ฐาน สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐม 
โดย ทิพยรตัน์ สำราญ และนพดล ผู้มีจรรยา 

16.00-16.15 น. CED 4 P 
0124 

การพัฒนาเว็บช่วยสอนร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง การออกแบบและ
เทคโนโลยี สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนอู่ทอง 
โดย ธนพร รักรุ่ง และนพดล ผู้มจีรรยา 

16.15-16.30 น. CED 5 P 
0125 

การพัฒนาเว็บช่วยสอนร่วมกับการเรียนรู้แบบเพื่อนคู่คดิ เรื่อง การใช้งานอินเทอร์เน็ต 
สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปทีี่ 4 โรงเรียนวัดอริยวงษาราม (หนองน้ำขาว) 
โดย สุนติา อยู่ดี และนพดล ผู้มีจรรยา 

16.30-16.45 น. CED 6 P 
0126 

การพัฒนาเว็บช่วยสอนร่วมกับวิธีการจัดการเรยีนรู้ 5E เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะ
พันธุกรรม สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนสองพี่น้อง 
โดย ธนพล บุญเกิด และนพดล ผูจ้รรยา 

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564  NPRU16 (ห้อง C306  ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร์)  
เวลา รหัส เร่ือง 

การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) 
13.30-13.45 น. CED 7 P 

0142 
การพัฒนาบทเรียนออนไลนร์่วมกบัเทคนิคการเรียนรู้แบบนำตนเอง เรื่องการใช้ 
Application Nearpod สำหรับนกัศึกษาครู ระดับปรญิญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์
ศึกษา 
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โดย ทิพยสดุา สวสัดีพร และสมุาลี สุนทรา 
13.45-14.00 น. CED 8 P 

0143 
การพัฒนาโมบายเลริ์นนิ่ง เรื่องสรา้งแบบทดสอบออนไลน์ ด้วยเว็บ Quizizz ร่วมกับ
การจัดการเรยีนรู้ด้วยตนเอง สำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
โดย ณัฐพล ท้าวสิมมา และสุมาลี สุนทรา 

14.00-14.15 น. CED 9 P 
0164 

 

การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) เรื่อง คู่มือการใช้งาน
โปรแกรม Scratch สำหรบัการจดัการเรยีนรู้แบบ 5E 
โดย ณัฐริกา ผิวงาม และมนสันิต ใจดี 

14.15-14.30 น. CED 10 P 
0189 

การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียแบบปฏิสัมพันธ์ร่วมกับวิธีการเรียนด้วยเทคนิค JIGSAW 
วิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
โดย อุไรวรรณ ศรไีชยเลิศ1*  และ ชลันธร พุฒหอมรื่น2 

14.30-14.45 น. CED 11 P 
0205 

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ด้วยสื่อการเรียนการสอนบนเว็บร่วมกับการจดัการ
เรียนรู้แบบ STAD วิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
โดย อุไรวรรณ ศรไีชยเลิศ และนพดล เล็กนคิม 

14.45-15.00น. CED 12 P 
0207 

การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น โดยใช้รูปแบบปัญหา
เป็นฐาน สำหรับนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเทศบาล 3 (สระกระเทียม) 
โดย จิรภัทร ใจทัน และสุมาลี สุนทรา 

15.00-15.15 น. CED 13 P 
0208 

การพัฒนาบทเรียนบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ร่วมกับการ
เรียนรู้แบบเพื่อนคู่คิด สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนเทศบาล 3 (สระ
กะเทียม 
โดย อาภาภัทร ต่อวรรณะ และสมุาลี สุนทรา 

15.15-15.30 น. CED 14 P 
0209 

การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การออกแบบโปสเตอร์ด้วย Adobe Photoshop 
CS6 ร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานสำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
โรงเรียนเทพศิรินทรล์าดหญ้า 
โดย ปัญญ์ธวรรธน์ วอนเพียร และสุมาลี สุนทรา 

15.30-15.45 น. CED 15 P 
0220 

การพัฒนาโมบายเลริ์นนิ่ง เรื่องสรา้งแบบทดสอบออนไลน์ ด้วยเว็บ Quizizz ร่วมกับ
การจัดการเรยีนรู้ด้วยตนเอง สำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
โดย จักรพันธ์ ทองมูลเนือง และสมุาลี สุนทรา 

15.45-16.00 น. CED 16 P 
0228 

การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
สำหรับจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิคเพื่อนคู่คิด 
โดย ณัฐพร พรมโสภา และวิมาน ใจดี 

16.00-16.15 น. CED 17 P 
0267 

การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างมีประสิทธิภาพ                
ร่วมกับกระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP สำหรับนักเรียนช้ันประถมศกึษาปีท่ี 6 
โดย เมทินี สุวรรณนิยม และวมิาน ใจดี 

16.15-16.30 น. CED 18 P 
0300 

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศกึษาปีท่ี 1 ด้วยสื่อ
การเรยีนการสอนเสมือนจริงร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิด 
โดย อุไรวรรณ ศรไีชยเลิศ และคำนวณ ปั้นนิลเพชร 
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16.30-16.45น. CED 19 P 
0323 

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิของนักเรียน ด้วยสื่อการเรียนการสอนเสมือนจริงร่วมกับการ
จัดการเรียนรู้แบบย้อนกลับ กรณศีึกษาโรงเรยีนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 
โดย ธีระ บญุประจักษ์ และอไุรวรรณ ศรไีชยเลิศ 

16.45-17.00 น. CED 20 P 
0383 

การประยุกต์ใช้ Google Apps for Education เพื่อเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิในการเรยีนรู้
ร่วมกันแบบออนไลน์ สำหรับนักศกึษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัราช
ภัฏกาญจนบุร ี
โดย นิลุบล ทองชัย 

NUR: สาขาการวิจัยเชิงสุขภาพ สร้าง
ดุลยภาพชีวิตในยุค New Normal 

Chairpersons : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยชนก บัวเจริญ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมสุภาว์ จันทนะโสตถิ์  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรียม นมรักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วริยา จันทร์ขำ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรางคณา สายสิทธิ์ อาจารย์ ดร.วันเพ็ญ แววีรคุปต์   
อาจารย์วาร์ธินีย์ แสนยศ อาจารย์กมลภู ถนอมสัตย์   
อาจารย์ทัศนีย์ ตริศายลักษณ์ และอาจารย์นงนุช เชาวน์ศลิป์ 

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564  NPRU02  (ห้อง LI 4 ชั้น 3 อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ และหอประชุม) 
เวลา รหัส เร่ือง 

การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) 
13.00-15.00 น. NUR_Invited บรรยายเร่ือง “Update Knowledge in COVID-19 การปฏิบัติงานของท่ีสขุภาพ

ในยุค New Normal” 
โดย นายแพทย์ทรงเกียรติ อุดมพรวัฒนะ 

15.00-15.15 น. NUR 1 
0443 

การรับรู้ความเสี่ยง การรับรู้อุปสรรคและพฤติกรรมเกี่ยวกับการป้องกันการติดเช้ือโคโร
น่าไวรัส 2019 (COVID-19) ของสตรีตั้งครรภ์ในจังหวัดชายแดนใต้ 
โดย นิอารีนี กูทา กาญจนา ว่าหาบ นูรวาฮีดา ยโูซะ รูไวดา สาแม  
มาริสา กาเดร์ และซาพรีนา อาบา 

15.15-15.30 น. NUR 2 
0106 

การรับรูค้วามเสี่ยง ความรุนแรงของโรค ต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 ในนักศึกษาระดับอุดมศกึษามหาวิทยาลยัเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดย อรอนงค์ โยธาภักดี ดวงฤทัย ชารีแสน และภารดี ชาวนรินทร ์

15.30-15.45 น. NUR 3 
New-1 

ความสัมพันธ์ของความรู้และทัศนคติกับพฤติกรรมการป้องกันโรคโคโรนาไวรัสของ
นักศึกษาพยาบาลศาสตร ์
โดย วาร์ธินีย์ แสนยศ ทัศนีย์ ตริศายลักษณ์ พัชรพร สุขไชย กิตติยา สร้อยคำ
กนกวรรณ อินสุระ และจุฑาทิพย์ อสุนี ณ อยุธยา 

15.45-16.00 น. NUR 4 
0435 

ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เรื่อง COVID-19  ทัศนคติในการปรับตวั กับพฤติกรรมวิถี
ชีวิตแบบใหม่ เพื่อป้องกันติดเช้ือ COVID-19 ของบุคลากรในมหาวทิยาลัยราชภัฏ
นครปฐม  
โดย ดวงพร ผาสุวรรณ พรพิมล อินกอง ภรเจรญิ แสนเสนยา  
โศรยา เหล่าจันทร์ และสุวลักษณ์ พิมสน 

16.00-16.15น. NUR 5 
New-4 

การศึกษาความต้องการการสนับสนุนทางสังคมของผู้สูงอายุในช่วงการระบาดของโรค
โควิด-19 ในจังหวัดนครปฐม 
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โดย วันเพ็ญ แวววีรคุปต์ จิระดา พึ่งสกุล ปวีณา ผลอุดม สิรินารถ ยอดใหญ่  
สุมาตตา ไชยโย และ Ruffel Joy C. Manalo 

16.15-16.30 น. NUR 6 
0132 

การรับรู้และพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากโรคติดเช้ือโคโรนาไวรัส 2019 
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 
โดย จักรกฤษ พลตรี และแสงเดือน กันทะขู้ 

16.30-16.45 น. NUR 7 
0413 

ความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการป้องกันโรคไขเ้ลือดออก 
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน  
โดย ธนาธิป ศรลีะออง วริยา อาจเวทย์1 และจิรัชญา เหลา่คมพฤฒาจารย ์

16.45-17.00 น. NUR 8 
0042 

การพัฒนาสุขภาพแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรชาวสวนส้มโอ : กรณีศึกษา 
เขตพื้นที่อำเภอนครชัยศรีและอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
โดย มาลินี จำเนียร วิไล ตาปะสี วาร์ธินีย์ แสนยศ และภาศินี สุขสถาพรเลิศ 

17.00-17.15 น. NUR 9 
0521 

อัตราการสูบบุหรี่ซ้ำ และสาเหตุการสูบซ้ำในผู้ที่ลงมือเลิกบุหรี่โดยการได้รับคำแนะนำ
แบบกระชับโดยอสม : กรณีศึกษาชุมชนในจังหวัดนครปฐมและจังหวัดระยอง 
โดย กมลภู ถนอมสัตย์ พรอุษา เมืองสมัย  อาภัสรา ศรีสุวรรณ์  
หทัยภัทร เกียรตินอก และพิมพ์อัปสร โถปัญญา 

17.15-17.30 น. NUR 10 
0499 

การศึกษาการรับรู้การถูกกลั่นแกลง้ของนักศึกษาพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
โดย รุจิรา อุตชี ปานชีวา บุญวิจิตร และเขมิกา ณภัทรเดชานนท ์

17.30-17.45 น. NUR 11 
0084 

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดย อัจฉรา ยศปัญญา กนกวรรณ เหมือนพันธ ์และสุวิมล แสนเวียงจันทร์ 

17.45-18.00 น. NUR 12 
0289 

ปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่ง 
โดย อภิสราพร โกมุทธพงษ ์จิรัชญา โพธิวัฒน ์สุลี ทองวิเชียร  
และสุชาติ พันธ์ลาภ 

การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) 
18.00-18.15น. NUR 1 P 

0150 
คุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเอกชน เขตปริมณฑล 
โดย พรสุวรรณ จารุพันธุ ์

18.15-18.30น. NUR 2 P 
0376 

พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสรุาษฎร์ธาน ี
โดย พัชริดา บำรุงศรี จันจิรา ตราสุวรรณ สภุาพร รัตนรัตน์ อภสิรา ทาระการ ณัฐธิดา 
ชำนาญกิจ ณัฐปภัสร์ พงศ์ทองเมือง และนิตยา ศรีสุข 

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564  NPRU21  (ห้อง LI 4 ชั้น 3 อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ และหอประชุม) 
เวลา รหัส เร่ือง 

09.00-10.30 น. NUR_Invited บรรยายเร่ือง “การวิจัยเชิง สุขภาพ สร้างดุลยภาพชีวิตในยุค New Normal” 
โดย ศาสตราจารย์ ดร.ศิริอร สินธุ   

การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) 
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15.00-15.15 น. NUR 3 P 
0450 

ความสุขของนักศึกษา หลักสูตรปรญิญาตรี มหาวิทยาลัยราชภฏัชัยภมูิ 
โดย กมลรัตน์ ทองสว่าง และธนาวิทย์ กางการ 

การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) 
15.15-15.30 น. NUR 13 

0395 
 

พฤติกรรมการตัดสินใจใช้บริการสัง่อาหารแบบเดลิเวอรี่ผ่านโมบายแอปพลิเคชัน ในช่วง
เกิดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ของนักศึกษาพยาบาล 
โดย อณิตยา เหมนแก้ว ปัทมา ห้องแซง สิทธิสมบูรณ์ ภูครองนา  
สุไมยา หัดบลิแหม อารีนา โตะสา ธันยพร บุญช่วย และจีรภา กาญจนโกเมศ 

15.30-15.45 น. NUR 14 
0109 

ความคิดเห็นของนักศึกษาพยาบาลต่อการเรียนรูโ้ดยใช้หุ่นจำลองเป็นฐาน 
โดย วิลาวัณย์ เพ็งพานิช และเจือจันทน์  วัฒกีเจริญ 

15.45-16.00 น. NUR 15 
0083 

 

ความสัมพันธ์ระหว่างเกรดเฉลี่ยสะสมกับสมรรถนะรายวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน
แห่งศตวรรษที่ 21ของนักศึกษาพยาบาลช้ันปีท่ี 4  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
โดย บุษยากร หล้าหัวหนอง1 ปัณรวีร์  นาคบรรจง และวิวัน เข่งคุ้ม 

16.00-16.15น. NUR 16 
0492 

 

ผลของการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ 
โรงพยาบาลนครปฐม 
โดย สุปรีดา  มหาสุข และนงนุช  เชาวน์ศิลป์ 

16.15-16.30 น. NUR 17 
0301 

 

ผลิตภาพในวัยสูงอายุของพยาบาลหลังเกษียณ 
โดย สุวิมล แสนเวียงจันทร์ ประทีป ปัญญา รุจาภา เจียมธโนปจัย 
และยุภา โพผา 

16.30-16.45 น. NUR 18 
0277 

 

กระบวนการส่งเสริมการตีพิมพผ์ลงานวิจัยในวารสารคณะพยาบาลศาสตร ์
โดย หทัยชนก บัวเจริญ ดารินทร์ โพธิ์ตั้งธรรม มณฑิรา วุฒิพงษ์  
และวรางคณา สายสิทธิ ์

MBA: สาขาบริหารธุรกิจและ
เศรษฐศาสตร์ 

Chairpersons : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา  แสงดวงดี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติกร  สุนทรานุรักษ์  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพัชร  กอประเสริฐ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดช ธรรมศิริ อาจารย์ดร.พงศ์สฎา เฉลิมกลิ่น 
อาจารย์ ดร.ศานติ ดิฐสถาพรเจริญ อาจารย์ ดร.ดวงใจ คงคาหลวง 
อาจารย์ ดร.จันจิราภรณ์ ปานยินดี และอาจารย์ ดร.จุฑามาส  ศรีชมภ ู

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564  NPRU17  (ห้อง 401 ชั้น 4 อาคารโลจิสติกส)์ 
เวลา รหัส เร่ือง 

การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) 
13.30-13.45 น. MBA 1 

0004 
วัฒนธรรมองค์การเชิงสร้างสรรค์และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ท่ีสง่ผลต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทผลิตเครื่องปรุงรสแหง่หนึ่งในจังหวัด
สมุทรสาคร 
โดย จันจริาภรณ์ ปานยินดี และสมพร ปานยินด ี

13.45-14.00 น. MBA 2 
0017 

การปรับปรุงลดปริมาณใบขอซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดซื้อ 
โดย วงศกร พงษ์ชีพ 
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14.00-14.15 น. MBA 3 
0038 

การรับรูป้ระโยชน์และค่านิยมทางสังคมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บรกิารสถานออก
กำลังกายครบวงจรที่เปิดให้บริการตลอด 24 ช่ัวโมงของกลุ่มผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 
โดย อรณุรตัน์ วิละรัตน์ และ ณัฏฐณิชา ณ นคร 

14.15-14.30 น. MBA 4 
0055 

องค์ประกอบการเป็นองค์การแห่งการเรยีนรู้ของศาลแพ่งในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดย ชนันชิดา ชัชศิริกูล พงษ์สันติ ์ตันหยง และหรรษา คล้ายจันทรพ์งษ์ 

14.30-14.45 น. MBA 5 
0079 

ปัจจัยคุณค่าตราสินคา้ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อบ้านจดัสรรของผู้บรโิภคในจังหวัด
นครปฐม  
โดย ธิดารัตน์ วันดี พงษ์สันติ์ ตันหยง และหรรษา คล้ายจันทร์พงษ์ 

14.45-15.00น. MBA 6 
0100 

องค์ประกอบความภักดีของผู้บรโิภคพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
โดย สหพัชร์ ชนะชัยสิทธ์ิ พงษ์สันติ์ ตันหยง และหรรษา คล้ายจันทร์พงษ์ 

15.00-15.15 น. MBA 7 
0115 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุร ี
โดย อรรถพล รัตนดิลก ณ ภูเกต็ พงษ์สันติ์ ตันหยง  
และหรรษา คลา้ยจันทร์พงษ ์

15.15-15.30 น. MBA 8 
0115 

แนวทางการเพิ่มอัตราการผลิตนำ้มันดิบแหล่งน้ำมันฝาง จังหวัดเชียงใหม่  
ด้วยเทคนิคการผลิตน้ำมันขั้นตติยภูม ิ
โดย ศักดิพันธุ์ ไตรภพ เอกประสิทธิ ์พรมทัณ และก้องเกียรติ บรูณศรี 

15.30-15.45 น. MBA 9 
0231 

การเพิ่มประสิทธิภาพการจดัการคลังสโตร์ กรณีศึกษา บริษัท เอบีซี จำกัด 
โดย สุปรีชญา บุญมาก เกียรติศักดิ์ เหมือนแก และนภัสวรรณ กุลสวุรรณ 

15.45-16.00 น. MBA 10 
0244 

การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์คูม่ือการท่องเที่ยวเกาะลัดอีแท่น จงัหวัดนครปฐม 
โดย เฌอมินทร์ เศรษฐ์ธีราธัญ นติยา งามยิ่งยง ธรรมรัตน์ สริิคงสุข  
และพัชรี ศรโีมรา 

16.00-16.15 น. MBA 11 
0170 

บทความปริทัศน์สำหรับเทคโนโลยีการตรวจสอบย้อนกลับ 
โดย เดช ธรรมศริ ิ

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564  NPRU18 (ห้อง 403 ชั้น 4 อาคารโลจิสติกส)์ 
เวลา รหัส เร่ือง 

การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) 
13.30-13.45 น. MBA 12 

0256 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาประสทิธิภาพการทำงานของพนักงานสายสนับสนุน
มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม  
โดย พิริยาภรณ์ ประสพสุข ชนพงษ์ อาภรณ์พิศาล และพงษ์สันติ์ ตนัหยง 

13.45-14.00 น. MBA 13 
0257 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทธรุกิจขายอุปกรณ์
ท่อส่งน้ำมัน ในกรุงเทพมหานคร 
โดย จารุวรรณ บุญรอด ดวงใจ คงคาหลวง และพงษ์สันติ์ ตันหยง 

14.00-14.15 น. MBA 14 
0266 

ปัจจัยการตลาดในมุมมองของผู้บริโภค ภาพลักษณ์ตราสินค้า  และความไว้วางใจใน
ตราสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อนมเวย์ไฮโปรตีนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
โดย นนทนา เวชฤทธิกุล ชนพงษ์ อาภรณ์พิศาล และพงษ์สันติ์ ตันหยง 
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14.15-14.30 น. MBA 15 
0272 

การพัฒนาช่องทางการตลาดออนไลน์เมล่อนรูปแบบวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ใน
จังหวัดสุพรรณบรุ ี
โดย กนกพัชร กอประเสริฐ นติยา งามยิ่งยง อุบลวรรณ กลิ่นจันทร์  
เบญจมาศ มากระเรือน 

14.30-14.45 น. MBA 16 
0279 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อซำ้ของผู้บริโภคในวัยทำงานผ่านทางแอพพลิเคชั่น 
Shopee ในจังหวัดปทุมธาน ี
โดย พรนภา ศรีเศษ นสุรา บญุมี และพวงเพชร สุขประเสริฐ 

14.45-15.00น. MBA 17 
0280 

การพัฒนาประสิทธิภาพระบบการจัดส่งยารูปแบบความปกติใหม่(New Normal) ของ
หน่วยเภสัชกรรม โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทย์ศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่นในสถานการณ์แพรร่ะบาดโควิค 19 
โดย หนึ่งหทัย อภิพัตฐ์กานต์ กันตพ์งษ์ ธารฤทธิ์ทวีพร  
กนกวรรณ วงศ์อินทร์อยู่ และศุกรส์วัสดิ์ แสนประเสริฐ 

15.00-15.15 น. MBA 18 
0281 

การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการโดยใช้ลีนในผู้ป่วยนอกทางทันตกรรมเพื่อรองรับ
รูปแบบปกติใหม่ (New Normal) ของโรงพยาบาลทันตกรรม มหาวทิยาลัยขอนแก่น 
โดย กนกวรรณ วงศ์อินทร์อยู่ หนึง่หทัย อภิพัตฐ์กานต์  
และศุกรส์วัสดิ์ แสนประเสริฐ 

15.15-15.30 น. MBA 19 
0294 

ความพึงพอใจของบุคลากร คลินิกทันตกรรมพิเศษ โรงพยาบาลทันตกรรม 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต่อการตรวจสอบข้อมูลรายได้เฉพาะบุคคลผ่านระบบสารสนเทศ 
โดย ศุกรส์วัสด์ แสนประเสริฐ กนกวรรณ วงศ์อินทร์อยู ่
และหนึ่งหทัย อภิพัตฐ์กานต ์

15.30-15.45 น. MBA 20 
0313 

อิทธิพลของการบริหารลูกค้าสัมพนัธ์และส่วนประสมการตลาดที่มผีลต่อกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อรองเท้าหนังคัทชูของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
โดย นวรัตน์ เศษปาง สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์ และวิศิษฐ์ ฤทธิบุญไชย 

15.45-16.00 น. MBA 21 
0315 

ความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานในอุตสาหกรรมน้ำผลไม้ 
แห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสงคราม 
โดย ณัฐนติย์ วงษ์วรรณ สุวนันท์ วิเศษสิงห์ จุฑามาส ศรีชมภู  
และพัชรกันต์ นิมติรศดิกุล 

16.00-16.15 น. MBA 22 
0048 

การพัฒนาเครื่องตรวจจับก๊าซปโิตรเลยีมเหลว(LPG) และควันเพื่อการแจ้งเตือนภยั
ฉุกเฉิน 
โดย สุชาดา แสงดวงด ีและกีรติ กะโห้ทอง 

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564  NPRU19 (ห้อง 402 ชั้น 4 อาคารโลจิสติกส)์ 
เวลา รหัส เร่ือง 

การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) 
13.30-13.45 น. MBA 23 

0316 
คุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานบริษัทอาหารสำเร็จรูปแห่งหนึ่งในจังหวัด
สมุทรสาคร 
โดย มาลา ช่ืนอารมณ์ จุฑามาส ศรีชมภู และพัชรกันต์ นิมิตรศดิกลุ 
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13.45-14.00 น. MBA 24 
0322 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความภักดีของลูกค้าธุรกิจซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯ 
และปรมิณฑล 
โดย อุษณา  จิตรลดาพงศ์ ชนพงษ์ อาภรณ์พิศาล และพงษ์สันติ์ ตนัหยง 

14.00-14.15 น. MBA 25 
0345 

การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงในตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย : 
หมวดอุตสาหกรรมขนส่งและโลจสิติกส ์
โดย ฐิติมา คุ้มสุวรรณ อภิญญา บบุผา ทัชชภร ทุ่งกระโทก  
ปภาวิน พชรโชติสุธ ีมณฑริา พรมดี และวิวัฒน์วงศ์ บุญหนุน 

14.15-14.30 น. MBA 26 
0416 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความต้องการในการเป็นผู้ประกอบการของนักศกึษมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปตัตาน ี
โดย อัสมะห์ มะแซ โซเฟีย สายิ นาซีเราะห์ ตาเยะ และอาฟีฟี ลาเตะ๊ 

14.30-14.45 น. MBA 27 
0422 

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันลำดับทีส่องในกระบวนการเรียนออนไลน์ของ
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม 
โดย จันทนา วัฒนกาญจนะ ปาริชาติ ขำเรือง ปิยะดา คัมภริานนท์  
และ วิศิษฐ์ ฤทธิบุญไชย 

14.45-15.00น. MBA  28 
0440 

ความสามารถในการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานบัญชีภายใต้สถานการณ์การแพร่
ระบาดของ COVID-19 
โดย กิ่งกาญจน์ จารุกรณุา 

15.00-15.15 น. MBA  29 
New-1 

พฤติกรรมการบรโิภคสินค้าเกษตรปลอดภัยและการออกแบบบรรจภุัณฑ์ข้าว ผัก และ
ส้มโอท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซื้อ 
โดย ปิยะวรรณ ปิ่นแก้ว และศริิญญา อารยะจาร ุ

การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) 
15.15-15.30 น. MBA 1 P 

0255 
การสังเคราะห์แนวคดิทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ 
โดย มกรา ง้อสุรเชษฐ์ และนราธิป แนวคำดี 

15.30-15.45 น. MBA 2 P 
0275 

ปัจจัยส่วนบุคคลและส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกบ้านพักคนชรา
ของผู้สูงอายุ 
โดย ไพโรจน์ ทิพมาตร์ 

15.45-16.00 น. MBA 3 P 
0375 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสนิค้าห้างสรรพสินค้าญี่ปุ่นของห้าง สยาม ทาคาชิมา
ยะในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดย ประกายดาว พูนประสิทธ์ิ และปัญญา ศรีสิงห ์

16.00-16.15 น. MBA 4 P 
0506 

สาเหตุและแนวทางการจัดการความขัดแย้งในองค์กรของสนามบินสมุย 
โดย เทียนชัย ยศแผ่น และปัญญา ศรีสิงห ์

MC: สาขานิเทศศาสตร์ Chairpersons : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติยา รุจิโชค 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาริษา สุจิตวนิช และอาจารย์ ดร.วีรศักดิ์  นาชัยด ี

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564  NPRU38  (ห้อง 305 ชั้น 3 อาคารโลจิสติกส)์ 
เวลา รหัส เร่ือง 

การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) 
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09.00-09.15 น. MC 1 
New-1 

รูปแบบการสื่อสารภายในองค์กรที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน  
บริษัท เจเคเอ็น แชนเนล จำกัด 
โดย กนกพร ทองดอนใหม่ และมาริษา สุจิตวนิช 

09.15-09.30 น. MC 2 
New-2 

การพัฒนาประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล  
กรณีศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
โดย นภสร พันธ์ทิพย์ศักดิ์ และมาริษา สุจิตวนิช 

09.30-09.45 น. MC 3 
New-3 

ความคิดสร้างสรรค์กับการผลิตโฆษณาที่มีคุณภาพ 
โดย เพลงประพันธ์  ภิรมย์เพิ่ม และกฤติยา รุจิโชค 

09.45-10.00 น. MC 4 
New-4 

ศึกษาความพึงพอใจในการวางแผนกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์ภายในสำนักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล 
โดย พจนา ศิริตันติ์ และกฤติยา รุจิโชค 

HUM: สาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

Chairpersons : รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพร ตันณีกุล  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตรภณ สุนทร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัลลี นวลหอม   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วลัยลักษณ์ อมรสิริพงศ์  อาจารย์ดวงจิตร สุขภาพสขุ   
อาจารย์อุมาพร สิทธิบูรณาญา  อาจารย์สนธยา โจมกนั 
และอาจารย์ไพรินทร์ มากเจริญ 

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564  NPRU08  (ห้อง 221 ชั้น 2 อาคารเรียน A2) 
เวลา รหัส เร่ือง 

การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) 
13.30-13.45 น. HUM 1 

0099 
การพัฒนาคู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 
โดย สารินี  วัฒนแสนชัย 

13.45-14.00 น. HUM 2 
0116 

แนวทางการใช้ OKRs ลดความลา่ช้าการทำสำนวนการสอบสวนคดอีาญาหมวด
ความผิดต่อชีวิต (มาตรา 288 และมาตรา 289) 
โดย ภานรุุจ เกตุกลิ่นหอม ก้องเกยีรติ บูรณศรี และวรีศักดิ์ จันทรส์หีราช 

14.00-14.15 น. HUM 3 
0128 

มโนทัศน์และประเพณเีกี่ยวกับนาจาไท้จื้อในไตห้วันระหว่าง ค.ศ. 1992-2019 
โดย พรรณ์ทิพย์ เพ็ชรวิจติร 

14.15-14.30 น. HUM 4 
0171 

แนวทางแก้ปัญหาการตั้งครรภ์อันไม่พึงประสงค ์
โดย พงษ์บวร ประสูตร์แสงจันทร์ วรรณชนก เชื้อดี วิทยา สภุบุตร สกุลนิตรา ตราชู
หทัยรัตน์ เสือแจ่ม โยธิน ทองนุ่ม จันทิรา แสงทอง และสิทธิโชค งามแสงนิล 

14.30-14.45 น. HUM 5 
0206 

ช็อกโกแล็ตพายและไพ่บริดจ์: ประสบการณ์ของสตรีและอัตลักษณห์ญิงผิวสีใน
วรรณกรรมเรื่อง The Help 
โดย ขอบคุณ สมบรูณ์วงศ ์

14.45-15.00น. HUM 6 
0333 

กลวิธีการเรียนรู้คำศัพท์ของผู้เรียนชาวไทยที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษระดับสูง
และต่ำ: ความถี่และประโยชน ์
โดย ศุภวัฒน์ พุกเจริญ 
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15.00-15.15 น. HUM 7 
0336 

“Thank you for giving me a new life”: The Reconstruction of Self 
through “Geobiography” and Sense of Place in A Tale of Thousand Stars 
(2021) 
by Wisarut Painark 

15.15-15.30 น. HUM 8 
0354 

การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนรถบัสไฟฟ้าสำหรับการท่องเทีย่วเพื่อตอบรับการ
เป็นเมืองอัจฉริยะ 
โดย ตรีทเศศ กิ่งสุวรรณวงศ์ และชมพูนุท อ่ำช้าง 

15.30-15.45 น. HUM 9 
0372 

ความพร้อมและความคิดเห็นในการเรียนออนไลนภ์ายใตส้ถานการณก์ารระบาดของ
โรคตดิเช้ือไวรสัโคโรน่า 2019 ของนักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงใหม่  
โดย ภาณุวัฒน์ สุวรรณกูล ศศณิิสภ์า พัชรธนโรจน์ พิรุฬห์  แก้วฟุ้งรงัษี  
สารุ่ง ตันตระกลู และอรนุช  พันโท 

15.45-16.00 น. HUM 10 
0373 

ศึกษาและพัฒนาตราสินค้า และบรรจุภณัฑ์ กรณีศึกษา น้ำคั้นต้นออ่นข้าวสาลี จังหวัด
ปทุมธาน ี
โดย จุฑามาศ เถียรเวช 

16.00-16.15 น HUM 11 
0377 

การศึกษาเส้นทางที่เหมาะสมในการขนส่งสินคา้กากน้ำตาลในประเทศไทย  
: กรณีศึกษา 
โดย จิราลักษณ์  สิงหาสาร และชมพูนุท อ่ำช้าง 

16.15-16.30 น. HUM 12 
0381 

พฤติกรรมการอ่านหนังสือของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐม 
โดย นิตยา พุ่มสม และนิพา ผลสงเคราะห ์

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564  NPRU09  (ห้อง 222 ชั้น 2 อาคารเรียน A2) 
เวลา รหัส เร่ือง 

การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) 
13.30-13.45 น. HUM 13 

0384 
การศึกษาความสัมพันธ์เทพีกรีกกบัไพ่ยิปซ ี
โดย นุพงษ์ ภูศรี นุชรี บุญศรีงาม และนิพา ผลสงเคราะห ์

13.45-14.00 น. HUM 14 
0385 

การวิเคราะห์คลังภาษาเพื่อการศกึษาวาทกรรมทางการเมือง 
โดย ลลนา ปฐมชัยวัฒน์ 

14.00-14.15 น. HUM 15 
0394 

เหตุสะเทือนขวัญในประวัติศาสตรแ์ละผลกระทบต่อชาวอเมริกันอินเดียนใน  
The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian 
โดย พนิดา ซิมาภรณ ์

14.15-14.30 น. HUM 16 
0405 

แนวทางการพัฒนาหลักสตูรศลิปะและการออกแบบในระดับนานาชาติ 
โดย ศิริวัฒน์  แสนเสริม 

14.30-14.45 น. HUM 17 
0425 

ความขัดแย้งระหว่างมหาอำนาจยโุรปในแอฟริกา: กรณีศึกษาของความขัดแย้งท่ี
รอมชอมกัน 
โดย ธิติพงศ์ มีทอง 

14.45-15.00น. HUM 18 
0426 

ระบบเศรษฐกิจของยุคกลาง: การทำการเกษตรแผนใหม่  
โดย ธิติพงศ์ มีทอง 
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15.00-15.15 น. HUM 19 
0427 

ความเสีย่งในทางการค้าระหว่างประเทศท่ีมผีลกระทบมาจากการส่งสินค้าทางทะเล  
โดย พัสนี  สำรวย และมัธยะ ยุวมติร 

15.15-15.30 น. HUM 20 
0448 

การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอาหรับโดยใช้หนังสือการ์ตูนที่บูรณาการกับวัฒนธรรม
สามจังหวัดชายแดนใต้ กรณีศึกษา โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
โดย รอมยี  มอหิ  มูหำมัดสุใหมี  เฮงยามา และอิสมาอีล  ราโอบ 

15.30-15.45 น. HUM 21 
0469 

ความคิดเห็นของชุมชนต่อการมีโรงงานชีวมวลอัดเม็ดและการปลูกไม้โตเร็วสำหรับเป็น
วัตถุดิบ ณ ตำบลโนนม่วง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 
โดย เทพา ผุดผ่อง นุชนาถ มั่งคั่ง และนิคม  แหลมสัก 

15.45-16.00 น. HUM 22 
0470 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของนโยบายโครงการคนละครึ่ง 
ของประชาชนชาวไทยในภาคใต้ 
โดย อัญดา หลงหมาด สุธิสา จันทร์มนตรี นัสฟายา ลิงาลาห์ และอาฟีฟี ลาเต๊ะ 

16.00-16.15 น HUM 23 
0318 

แนวทางการแก้ไขปัญหาการระรานทางไซเบอร์  
โดย วลัยลักษณ์ อมรสิริพงศ์ กิตติศักดิ์ ภู่ฉุน พนิดา ตะพัง สุรัสสา ภูมิสวัสดิ์  
มิ่งขวัญ ทับยาง อภิษฎา เตชศุภกรกุล พรรณสุกาญจน์ สุขพันธ์  
และพิชามญช์ุ อธิรัตนพัฒน์ 

16.15-16.30 น. HUM 24 
0319 

อันตรายจากเครือข่ายสังคมออนไลน ์
โดย วลัยลักษณ์ อมรสิริพงศ์ กนกพร คำสมัย ศวีระ สีส่วน ภัทรนันท์ จันทร์เพชร วรรณ
อนงค์ รักดี พรธิรา เปี่ยมคล้า และพรธิดา กลัดสำเนียง 

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564  NPRU10 (ห้อง 223 ชั้น 2 อาคารเรียน A2) 
เวลา รหัส เร่ือง 

การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) 
13.30-13.45 น. HUM 25 

0314 
แรงจูงใจท่ีส่งผลต่อความผูกพันในการปฏิบัติงานของข้าราชการแพทย์ กองทัพอากาศ 
โดย จักรี ธัญยนพพร ก้องเกียรติ บูรณศรี และสุรยิา ราชขันธ ์

13.45-14.00 น. HUM 26 
0317 

in Sinā lingua Latīna extrēma: การศึกษาวัฒนธรรมการเขียนป้ายหลุมศพ
ระหว่างภาษาละตินกับภาษาจีนบนป้ายหลุมศพมิชชันนารีสมัยราชวงศ์หมิง 
โดย วิรัช เวโรจน์ฤด ี

14.00-14.15 น. HUM 27 
0486 

The challenges of operating a seafood business during a new emerging 
phase of COVID-19 pandemic: A case study of fresh-food markets in 
Ladprao district 
by Milly Suanburi Napasorn Kemawat Dumrong Adunyarittagun 
and Kwanjira Chatpunnarangsee 

14.15-14.30 น. HUM 28 
0505 

การเปรยีบเทียบบริการสั่งอาหารอย่างมีประสิทธิผลระหว่าง Appilcation Grabfood 
และ Foodpanda 
โดย สภุัชสรา น้อยเลิศ กาญจนาภรณ์ เดิมลิม่ และปราณี สีนาค 

14.30-14.45 น. HUM 29 
0511 

Bangkok Blue-Collar Workers' Perception of the 50-50 Copayment 
Program 
by Chananya Thongbunmee Warundhorn Suwannatee  
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and Dumrong Adunyarittigun 

14.45-15.00น. HUM 30 
0514 

ผลการศึกษาความพึงพอใจท่ีมีต่อตราสญัลักษณ์และบรรจุภณัฑผ์้าทอมือ                              
กลุ่มผา้ทอมือบ้านวังยาว ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวดัสระแก้ว 
โดย ธนัง ชาญกิจชัญโญ 

15.00-15.15 น. HUM 31 
0068 

ปัญหาการใช้ความรุนแรงของบุคลากรในโรงเรียน 
โดย ปิยะพร ตันณีกุล วรางคณา ศรีสว่าง เจนจริาวรรณ ขันทีท้าว  
สุกัญญา ศรีจันทร์ และราตรี เนียมสาคร 

การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) 
15.15-15.30 น. HUM 1 P 

0002 

การประเมินโครงการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน และทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ของพนักงานแคดดี้เพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงกีฬาของจังหวัดพังงา  
โดย ธวัชชัย จิตวารินทร์ ลภสัรดา เวียงคำ และกฤตภาส จินาภาค 

15.30-15.45 น. HUM 2 P 
0152 

ความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อนักศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพ สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา 
โดย พัชราวดี อักษรพิมพ ์

15.45-16.00 น. HUM 3 P 
0217 

การบริหารจัดการการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 
พ.ศ.2563 ณ จังหวัดเชียงใหม่ 
โดย สดุยอด ชมสะห้าย จารุวัฒน์ สัตยานรุักษ์ ธาวุฒิ ปลื้มสำราญ บปุผา ปลื้มสำราญ 
และนรินทร์  อนันตกลิ่น 

16.00-16.15 น HUM 4 P 
0485 

 

การกำหนดขีดความสามารถรองรบัการท่องเที่ยวด้านจิตวิทยาและดา้นสังคม
วัฒนธรรมสำหรับพระพุทธบาทพลวง อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 
โดย กัญญนันทน์ ลี้จิรานุวัฒน์ ดรรชนี เอมพันธ์ุ  
และนภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว 

PAL: สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 
และนิติศาสตร์ 

Chairpersons : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัณฑ์ธิมา นิลทองคำ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรศักดิ์ ลีละพัฒนา 
และอาจารย์ ดร.รุ่งนภา เพ่งรุ่งเรืองวงษ์ 

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564   NPRU05 (ห้อง 714 ชั้น 1 อาคารเรียน A7) 
เวลา รหัส เร่ือง 

13.30-14.30 น. PAL_Invited บรรยายเร่ือง “ยุทธศาสตร์การพัฒนาราชการ ยุค New Normal” 
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พลศักด์ิ  จิรไกรศิริ 

การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) 
14.30-14.45 น. PAL 1 P 

0410 
ภาวะผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง ในยุคประเทศไทย 4.0 ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  
อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง 
พัชราภรณ์ ผู่พานิช  มยุรี รตันเสรมิพงศ์ และวาสติา เกิดผล ประสพศักดิ์ 

การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) 
14.45-15.00น. PAL 1 

0010 
พัฒนาการของกฎหมายและศาลของไทย สมัยพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ถึง พ.ศ. 2475 
โดย พรรณรัตน์ โสธรประภากร พัชรณัฏฐ์ สังข์ประไพ และ กิจบดี ก้องเบญจภุช 
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15.00-15.15 น. PAL 2 
0296 

ความเป็นอิสระทางการคลังในด้านการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (SEZs):กรณีศึกษาเทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก 
โดย ไททัศน์ มาลา ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร จารณุี มุมบ้านเซ่า ฤทัยทพิย์ จันทร์สระแก้ว
และวิไลลักษณ์ เรืองสม 

15.15-15.30 น. PAL 3 
0310 

การนำแนวคิดการประเมินผลลัพธ์ทางสังคม (Social Impact Assessment: SIA) 
เพื่อวัดผลสำเร็จของโครงการสาธารณะเชิงพื้นที่ 
โดย สุพตัตรา ตันติจริยาพันธ ์

15.30-15.45 น. PAL 4 
0311 

การศึกษาเปรยีบเทียบกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับการจำแนกประเภทของอากาศ
ยานไร้คนขับของประเทศไทยและประเทศออสเตรเลยี  
โดย ฐาปนัต บัวภิบาล บริพัตร รัชนีพันธ ์สุวิทย์ ไท้ทอง พีรวัส เกิดสกุล  
และสุทธิพงศ์ โพธ์ิชี 

15.45-16.00 น. PAL 5 
0334 

คุณลักษณะผู้นำท้องถิ่นที่พึงประสงค์ของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลละแม อำเภอ
ละแม จังหวัดชุมพร 
โดย เชษฐ์ ใจเพชร ศศิพร ปานทิพย์ สุรีพร อ่อนจันทร์อม สราวดี เหลือแหล่ 
เกศกมล โนวัฒน ์และอลงกรณ์ เกตุณรายณ ์

16.00-16.15 น. PAL 6  
0337 

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของสำนักงานเทศบาลเมืองนครปฐม จังหวัด
นครปฐม 
โดย บรรพต กิตสิุนทร และพีรพล วงษ์ทอง 

16.15-16.30 น. PAL 7 
0338 

ประสิทธิภาพการปฏบิัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 
7 
โดย บรรพต กติิสุนทร และณัฐพันธ์ อินทรสุวรรณ 

16.30-16.45 น. PAL 8 
0339 

การพัฒนาองค์กรให้มีศักยภาพการทำงานสูงของสำนักปลดัเทศบาล เทศบาลนคร
นครปฐม จังหวัดนครปฐม 
โดย บรรพต กิตสิุนทร และชยุตม์ นิลพันธ์ุ 

16.45-17.00 น. PAL 9 
0498 

การนำนโยบายการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) ไปปฏิบตั ิ
โดย กฤตติกา เศวตอมรกุล 

17.00-17.15 น. PAL 10 
0517 

การพัฒนาทักษะด้านดจิิทัลกับการทำงานในยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) 
โดย สมศักดิ์ วานิชยาภรณ ์

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564  NPRU24 (ห้อง 714 ชั้น 1 อาคารเรียน A7) 
เวลา รหัส เร่ือง 

การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) 
09.00-09.15 น. PAL 11 

0362 
ความรู้ความเข้าใจของประชาชนตอ่การบริหารงานของเทศบาลตำบลนครชัยศรี  
อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
โดย มนญู จันทร์สมบูรณ์ และปรมัตย์ อ่ิมจิตต ์

09.15-09.30 น. PAL 12 
0363 

กระบวนการปฏิบัติงานดา้นการปอ้งกันการทุจริต ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการ
ปรับปรุงแก้ไขของสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 7 
โดย มนญู จันทร์สมบูรณ์ และปรารถนา อยู่สนอง 
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09.30-09.45 น. PAL 13 
0382 

แนวทางการพัฒนากระบวนการบริหารงานด้วยหลัก POCCC ของพนักงานฝ่าย
บริหารงานปกครอง อำเภอสองพีน่้อง จังหวัดสุพรรณบุร ี
โดย อรณุี  อินสมตัว และกรรณิการ์ สุวรรณศร ี

09.45-10.00 น. PAL 14 
0419 

สถานภาพอำนาจของระบอบกษัตริย์ในสมยัอาณาจักรโรมัน 
โดย ธิติพงศ์ มีทอง 

10.00-10.15 น. PAL 15 
0461 

ปัญหาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจเกี่ยวกับคดีที่เด็กและเยาวชนกระทำ
ความผิด ศึกษาพื้นที่รบัผิดชอบสถานีตำรวจภูธรเมืองนครปฐม 
โดย ธีรศักดิ์ ลลีะพัฒนา และอัษฎา กล้าหาญ 

10.15-10.30 น. PAL 16 
0516 

การบริหารจัดการสวสัดิการทางสงัคมของเทศบาลตำบลธรรมศาลาจังหวัดนครปฐม 
โดย ธิดารัตน์ สืบญาต ิ

10.30-10.45 น. PAL 17 
New-1 

การสร้างองค์กรแห่งความสุข : กรณีศึกษาโรงพยาบาลจันทรุเบกษา อำเภอ
กำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
โดย รุ่งนภา เพ่งรุ่งเรืองวงษ์ 

10.45-11.00 น. PAL 18 
New-2 

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์จากประกันสังคมของผู้ประกันตน สำนักงาน
ประกันสังคมจังหวัดนครปฐม 
โดย รุ่งนภา เพ่งรุ่งเรืองวงษ์ 

11.00-11.15 น. PAL 19 
New-3 

การจัดการเกษตรแนวใหม่ของเกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดนครปฐม  
โดย รุ่งนภา เพ่งรุ่งเรืองวงษ์ 

11.15-11.30 น. PAL 20 
New-4 

การจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลคลองตาคต อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 
โดย รุ่งนภา เพ่งรุ่งเรืองวงษ์ 

11.30-11.45 น. PAL 21 
New-5 

การทำงานเป็นทีมของบุคลากรเทศบาลตำบลห้วยชินสีห์ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัด
ราชบุร ี
โดย รุ่งนภา เพ่งรุ่งเรืองวงษ์ 

AEC: สาขาอาเซียนศึกษา 
และการระหว่างประเทศ 

Chairpersons : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัณหกฤษณ์ บุญช่วย 
และอาจารย์สุวภา จรดล 

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564   NPRU04 (ห้องสาขาอาเซียน ชั้น 2 อาคารคณะมนุศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
เวลา รหัส เร่ือง 

13.30-14.30 น. AEC_Invited บรรยายเร่ือง “สันติภาพที่พร่าเลือน: พม่า กลุ่มชาติพันธุ์ และอาเซียน” 
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจรศักดิ์ สิทธิ 

การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) 
14.30-14.45 น. AEC 1 

0112 
เยือน “ชุมแสง” ย้อนอดีตชุมชนเก่าริมน้ำน่านอันรุ่งเรือง ตามรอยละครน้ำดเีรื่อง  
กรงกรรม 
โดย กฤศนพัชญ์ บุญช่วย 

14.45-15.00น. AEC 2 
0327 

ข้ามอธิปไตย-กฎหมายระหว่างประเทศ ในการเมืองทัศนา ผา่นโดรน: การละเมิดเฝ้า
ตรวจตราพลเรือน-ศัตรูทางการเมอืง 
โดย พยัญชน์ เอี่ยมศิลป ์
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15.00-15.15 น. AEC 3 
0330 

จริยศาสตร์วา่ด้วยการใช้โดรนเพื่อการสังหารอย่างระบเุป้าหมาย 
โดย ธนกร หล่ออัศวินนนท์ 

15.15-15.30 น. AEC 4 
0442 

นโยบายตา่งประเทศของไทยต่อลทัธิคอมมิวนิสต์ในประเทศเพื่อนบา้นอินโดจีน 
ในสมัยพลเอกชาติชาย ชุณหะวณั 4 สิงหาคม ค.ศ. 1988 – 23 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1991 
โดย ไพรินทร์ มากเจริญ 

15.30-15.45 น. AEC 5 
0447 

ความหลากหลายทีล่งตัวของการท่องเที่ยวในอาเซียน 
โดย สุวภา จรดล 

15.45-16.00 น. AEC 6 
New-1 

การศึกษาพฤติกรรมนักศึกษาแลกเปลี่ยนในฐานะนักท่องเที่ยวชาวญีปุ่่น                        
ในยุคโควิด 19 
โดย กฤศนพัชญ์ บุญช่วย 

16.00-16.15 น AEC 7 
New-1 

การศึกษาทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อแหล่งท่องเที่ยวโฮมสเตย์หมู่บ้านแม่กำ
ปอง ก่ิงอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 
โดย กฤศนพัชญ์ บุญช่วย 

16.15-16.30 น. AEC 8 
0226 

นโยบายการป้องกันอาชญากรรมคอปกขาวของกรมราชทัณฑ์ระหวา่งปี พ.ศ. 2560 - 
2563 
โดย สณัหกฤษณ์ บุญช่วย และจตพุร ธิราภรณ ์

16.30-16.45 น. AEC 9 
0241 

ทุนทางสังคม: ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อส่งเสริมขีดความสามารถในการป้องกัน
อาชญากรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดย สณัหกฤษณ์ บุญช่วย 

PHB: สาขาปรัชญา ศาสนา และ
ศิลปวัฒนธรรม 

Chairpersons :รองศาสตราจารย์ ดร.ชำนาญ รอดเหตุภัย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.(พิเศษ)สรวิชญ์ วงศ์สะอาด 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ พูลสวัสด์ิ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพิชฌาย์ จินดาวัฒนภูมิ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์วรรษ บุญมา 
และผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกอร  สว่างศรี 

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 NPRU23 (ห้อง 308 ชั้น 3 อาคารคณะมนุศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
เวลา รหัส เร่ือง 

การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) 
09.00-09.15 น. PHB 1 

0089 
การช่วงชิงอำนาจหลังการถึงแก่อสัญกรรมของสตาลิน 
โดย พชรพล แซ่อึ้ง 

09.15-09.30 น. PHB 2 
 

0091 

พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดกาญจนบุรี  กรณีศึกษาทางรถไฟสายมรณะ                   
โดยนำเสนอผ่านอินโฟกราฟฟิก 
โดย เจษฏากร บุปผา ธนกร บุญพา ชณันวิชญ์ วัชรจำรัสวัชร์ พชรพล แซ่อึ้ง 
สถิระ สระทองพลอย และปรารถนา  แซ่อึ๊ง 

09.30-09.45 น. PHB 3 
0102 

แนวทางการอนรุักษณ์วิถีชีวิตชาวไทยทรงดำ ณ ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนก 
ผ่านการนำเสนอด้วยอินโฟกราฟิกจากการสแกนคิวอาร์โค้ด 
โดย ธงชัย กาญจนพงค์ ศรัณญ์พจน์ สวยอารมณ์ เสาวลักษณ์ ทรัพย์วิภาดา  
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ศมณชนก ทองประเสริฐ เอ๊กร์ จันทราษา และปรารถนา แซ่อึ๊ง 
09.45-10.00 น. PHB 4 

0302 
เพื่อนในโลกออนไลน์ของวัยรุ่น: วิเคราะห์จริยศาสตร์ของอริสโตเติล 
โดย วรรณวิสาข์ ไชยโย 

10.00-10.15 น. PHB 5 
0353 

อิทธิพลแนวคิดยุคหลังสมัยใหม่ ท่ีส่งผลต่อการออกแบบเรขศิลป์วงดนตรีประเทศไทย 
ในช่วง คริสต์ศตวรรษท่ี 20 
โดย พงษธร เครือฟ้า และสุรพงษ์ ประเสริฐศักดิ์ 

10.15-10.30 น. PHB 6 
0423 

การฟื้นฟูของเมืองและระบบทุนนิยมการค้าในปลายยุคกลาง 
โดย ธิติพงศ์ มีทอง 

10.30-10.45 น. PHB 7 
0424 

พัฒนาการของนครรัฐกรีกในสมัยโบราณ 
โดย ธิติพงศ์ มีทอง 

10.45-11.00 น. PHB 8 
0491 

กระบวนท่ารำเชิดในลิเกของนางเอกพิศมัย หลานหอมหวล 
โดย กรวิภา เลาศรีรัตนชัย และธนสิทธ์ิ  ชมชิด 

11.00-11.15 น. PHB 9 
New-1 

ถอดบทเรียนการสร้างเครือข่ายชุมชนเข้มแข็งเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวนวัตวิถีกลุ่ม
ชาติพันธ์ุลาวครั่งในจังหวัดนครปฐม  
 โดย วรากรณ์ พูลสวัสดิ์ ดิษฐาร์ กวางคีรี และนงนุช  ยังรอด 

TR: สาขาการท่องเท่ียว  
และอุตสาหกรรมบริการ 

Chairpersons : อาจารย์ ดร.นิพล เชื้อเมืองพาน  
อาจารย์ ดร.ประพนธ์ เล็กสุมา และอาจารย์ ดร.มัชฌิมา อุดมศิลป์ 
อาจารย์ ดร.กิตติทัช เขียวฉะอ้อน และ อาจารย์ ดร.สิริพร เขตเจนการ 

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564  NPRU03  (ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารตึก 100 ป)ี 
เวลา รหัส เร่ือง 

13.30-14.30 น. TR_Invited บรรยายเร่ือง “การพัฒนาท่องเท่ียวท้องถิ่นสู่ดุลยภาพอย่างย่ังยืนหลังวิกฤต  
covid-19” 
โดย ศาสตราจารย์ ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง 

การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) 
14.30-14.45 น. TR 1 P 

0476 
การกำหนดขีดความสามารถด้านกายภาพและสิ่งอำนวยความสะดวกในการรองรับ 
การใช้ประโยชน์พระพุทธบาทพลวง อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 
โดย ไพลิน เม้งเกร็ด ดรรชนี เอมพันธ์ุ และสมนิมิตร พุกงาม 

การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) 
14.45-15.00 น. TR 1 

0003 
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการสำหรับโรงแรมบูติคบนเกาะสีชัง 
โดย พัฒนะ ธนกฤตพุฒิเมธ และรชตธรรมรงค์ พชรมนต์ชัย 

15.00-15.15 น. TR 2 
0158 

แนวทางการพัฒนารูปแบบการบริการของผู้ประกอบการธุรกิจที่พักโฮมสเตย์เพื่อ
เช่ือมโยงวิถีชีวิตของชุมชน กรณีศึกษาตลาดน้ำอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัด 
สมุทรสงคราม 
โดย ฐณวรัตม์ สิทธิวิชัย เนรมิต สุมนัส วราภรณ์ ใสยจิตต์ และนิลุบล คงเปรม 

15.15-15.30 น. TR 3 
0159 

การวิเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีเพื่อการปรับตัวของการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน 
ภายหลังสถานการณ์โควิด 19 
โดย พิมพ์ชนก มูลมิตร์ เกิดศิริ เจริญวิศาล และมนัสสินี บุญมีศรีสง่า 
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15.30-15.45 น. TR 4 
0162 

การสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงอาหารตามหลักการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ 
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
โดย นิลุบล คงเปรม ศศิธร แซ่ลิ้ม อารยา กิ่งไทรย์ รัตนาภรณ์ พูนดี 
และนันทัชพร จอมดวง 

15.45-16.00 น. TR 5 
0187 

ภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวท่ีส่งผลต่อความตั้งใจเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดพัทลุง
ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 
โดย วิภาดา เถาธรรมพิทักษ์ สิปปวิชญ์ วงศ์สุวัฒน์ และศิริกัญญา ทองเส้ง 

16.00-16.15 น. TR 6 
0378 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของสายการบินไทยแอร์เอเชียในช่วงโรคระบาดโควิด-19 
โดย ศศิรินทร์ แท่นทอง และณัฏฐมน เผ่าพันธุ์ 

16.15-16.30 น. TR 7 
0398 

ผลกระทบของโรคระบาดโควิด 19 ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของพนักงานต้อนรับบน
เครื่องบิน 
โดย พัชรียา วิภาสเศรณี และลัคณา สันติณรงค์ 

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564  NPRU22  (ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารตึก 100 ป)ี 
เวลา รหัส เร่ือง 

การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) 
09.00-09.15 น. TR 8 

0402 
แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพตามมาตรฐานกระทรวงการท่องเที่ยว 
และกีฬา ณ บ้านพุน้ำร้อน อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี        
โดย พัดยศ เพชรวงษ์ 

09.15-09.30 น. TR 9 
0404 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานส่งอาหารเดลิเวอรี่ในอำเภอเมือง  จังหวัด
ปัตตาน ี
โดย ฮามีดา ดาราแม ภาลิณี หมันทองมาก ซูรานี ฮินนะ และอาฟีฟี ลาเต๊ะ 

09.30-09.45 น. TR 10 
0459 

การพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพการบริการของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
ในพื้นที่เกาะมุก จังหวัดตรัง  
โดย สุธิรา ปานแก้ว สิริปุณยากร ไกรเทพ  และจิระนาถ รุ่งช่วง 

09.45-10.00 น. TR 11 
0460 

การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ในแหล่งท่องเที่ยว
จังหวัดตรังอย่างมีส่วนร่วม 
โดย วันวิสาข์ พลอย อินสว่าง ดุสิตพร ฮกทา และอัญชิษฐา กิ้มภู่ 

10.00-10.15 น. TR 12 
0468 

การวิเคราะห์สภาพการณ์การท่องเที่ยวพ้ืนท่ีชายฝั่งทะเลจังหวัดตรัง 
โดย ดุสิตพร ฮกทา และนุชประวีณ์ ลิขิตศรัณย์ 

10.15-10.30 น. TR 13 
0144 

การพัฒนารูปแบบธุรกิจโฮมสเตย์เพื่อสังคม กรณีศึกษา ชุมชนบ้านยางพัฒนา อำเภอ
กำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
โดย ธัญกมล คุ้มเสาร์ นรีรักษ์ แก้วฉวี ดวงนภา จุคำ อภัสรา ปัญจกะบุตร  
และประพนธ์ เล็กสุมา 

10.30-10.45 น. TR 14 
0184 

แนวทางการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรณีศึกษา
ชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ จังหวัดนครปฐม 
โดย รุ่งฤดี  ภิญญาคง และประพนธ์ เล็กสุมา 
 



30 
 

 
 

EDA: สาขาบริหารการศึกษา Chairpersons : รองศาสตราจารย์ ดร.พิชญาภา ยืนยาว 
อาจารย์ ดร.ณัฐวรรณ พุ่มดียิ่ง และอาจารย์ ดร.ธีรวุธ ธาดาตันติโชติ 

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564  NPRU07 (ห้องอบรม1 ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการครุศาสตร์ฯ) 
เวลา รหัส เร่ือง 

การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) 
13.30-13.45 น. EDA 1 

0116 
การประเมินโครงการสัมมนาการจัดการเรียนรู้พลศึกษาและกีฬา: วิถีใหม่ โดยการ
ประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมิน CIPP มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต
เชียงใหม ่
โดย ศิริพร สัตยานุรักษ์ ธนกร ปัญญาวงค์ โชคชัย ปัญญาคำ ศุภกร ลาภกองศิลป์ และ
ศรัณย์ สายธารทิพย์ 

13.45-14.00 น. EDA 2 
0366 

อนาคตภาพการบริหารงานบุคลากรด้านคริสต์ศาสนาของโรงเรียน 
สังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย 
โดย ปริยพันธ์  สุทธิสาร วันทนา อมตาริยกุล และพนายุทธ เชยบาล 

14.00-14.15 น. EDA 3 
0519 

An analysis on ideal educational rights and learning environment: A case 
study of selected prose “As School Master”  
by Nareema Sangwiman Kanyarat Jatasemn Phakathip Wattanawong 
 Tanyanan Rattanaketkaew Danuporn Masiw and Nutcha Jaiarsa 

14.15-14.30 น. EDA 4 
New-1 

English-Only, perhaps it’s not the way to go: Learning environment and 
classroom activities in English Literature course. 
by Nareema Sangwiman Chaiwat Thongchombang Kittisak Sattong 
Natthaphon Poonprasertsri Witthayakorn Yotkhruea Thanisorn Sirikul and 
Parichat Srathongmee 

การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) 
14.45-15.00 น. EDA 1 P 

0229 
การจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ในยุควิถีใหม่ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  
วิทยาเขตเชียงใหม่ 
โดย โชคชัย ปัญญาคำ เปรม วาทบัณฑิตกุล พริษฐ์ บุญรักษ์  
ลักษณาพร วาทบัณฑิตกุล และภิชชาภร ปัญญาคำ 

EDC: สาขาหลักสูตรและการสอน Chairpersons : ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.จินตนา ศิริธัญญารัตน์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิวรรณ สุวรรณกิตติ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันท์นภัส นิยมทรัพย์  
และอาจารย์ ดร.บุญสม ทับสาย 

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564  NPRU25  (ห้องอบรม 1 ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการครุศาสตร์ฯ) 
เวลา รหัส เร่ือง 

09.00-09.15 น. EDC 1 
0312 

การประยุกต์ใช้เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบร่วมกับการนิเทศแบบร่วมมือ 
ในการนิเทศการปฏิบัติการสอนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
โดย วิริยา วิริยารัมภะ 
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09.15-09.30 น. EDC 2 
New-1 

การพัฒนาทักษะการคิดรวบยอดโดยใช้เทคนิคการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้เชิงรุก 
ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราช
ดำเนิน 
โดย จิตณรงค์ เอ่ียมสำอางค์ 

09.30-09.45 น. EDC 3 
New-2 

การส่งเสริมสมรรถนะในการแปลความหมายข้อมูลและประจักษ์พยานเชิง
วิทยาศาสตร์ด้วยการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โดยใช้บริบทเป็นฐาน 
โดย สาวิตรี ใจแจ้งและจินตนา ศิริธัญญารัตน์ 

EDR & RTR: สาขาวิจัยการศึกษา 
และงานประจำสู่งานวิจัย (R to R) 

Chairpersons : รองศาสตราจารย์ ดร.จิตติรัตน์ แสงเลิศอุทัย  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาภรณ์ ยอดสิน  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณี สุจจิตร์จูล และอาจารย์ ดร.นภาเดช บุญเชิดช ู

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564  NPRU06 (ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการครุศาสตร์ฯ) 
เวลา รหัส เร่ือง 

การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย (OralPresentation) 
13.30-13.45 น. EDR&RTR 1 

0320 
สภาพและปัญหาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาฝึกสอน 
สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม 
โดย ณฐกร อินทราพงษ์ ธนัชฌา พรหมชนะ และวันเพ็ญ คำเทศ 

13.45-14.00 น. EDR&RTR 2 
0466 

การรับรู้ผลกระทบต่อการศึกษาจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
โดย ธนัญญา อินทะสระ ธันยมัย ดาวเรือง ษิญดา พรมจันทร ์
อรจิรา เมฆาสุวรรณรตัน์ อรวี อินสุวรรณ์ และอัซมาอ์ เส็มหมาด 

การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) 
14.00-14.15 น. EDR&RTR 1 P 

0326 
การศึกษาความสามารถในการให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 4 จังหวัดสุพรรณบุร ี
โดย ธัญญลักษณ์ บัวช่ืน อนาวิน มีมุ่งบุญ และวันเพ็ญ คำเทศ 

14.15-14.30 น. EDR&RTR 2 P 
0342 

การพัฒนาแอปพลิเคช่ันให้คะแนนการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาช่างไฟฟ้า
ภายในอาคาร ระดับ1 
โดย ชาญยุทธ์  อรุณสวัสดิ์ 

14.30-14.45 น. EDR&RTR 3 P 
0430 

การพัฒนาระบบสารสนเทศการเลือกหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
โดย จันทิมา  คำพล 

LD : สาขาการวิจัยเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น Chairpersons : รองศาสตราจารย์ ดร.เกศินี ประทุมสุวรรณ 
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564  NPRU13 (ห้องศูนย์วิชาการเพ่ือการพัฒนาชุมชนท้องถิน่ ชั้น 1 อาคารศูนย์ศึกษาฯ) 

เวลา รหัส เร่ือง 
การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย (OralPresentation) 
13.30-13.45 น. LD 1 

0218 
คุณลักษณะและบทบาทของผู้นำศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตรอำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 
โดย ณัชชา ศิรินธนาธร 
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13.45-14.00 น. LD 2 
0369 

การสังเคราะห์ชุดโครงการวิจัยการบูรณาการเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง
สำหรับการส่งเสริมความรู้ในชุมชนเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง 
จังหวัดเชียงใหม่ 
โดย ประธาน คำจินะ อรนุช พันโท จุฬาวลี มณีเลิศ พรวนา รัตนชูโชค  
และรสลิน เพตะกร 

14.00-14.15 น. LD 3 
New-1 

การพัฒนาระบบและกลไกการจัดการอาหารปลอดภัยในโรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์ 
(เอกเผ่าพิทยา)อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
โดย เนตรสุดา คุ้มภัย เกศินี ประทุมสุวรรณ พีรพัฒน์ พันศิริ และฤดีภรณ์ เกษสุวงษ์ 

14.15-14.30 น. LD 4 
New-2 

การพัฒนารูปแบบการจัดการอาหารปลอดภัยของโรงเรียนวัดห้วยตะโก ตำบล
พะเนียด อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
 โดย ดวงรัตน์ เสือขำ 

14.30-14.45 น. LD 5 
New-3 

การพัฒนารูปแบบการถ่ายทอดครูภูมิปัญญาผู้สูงอายุผ่านกลไกโรงเรียนผู้สูงอายุตำบล
ดอนรวก อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 
โดย นันทิดา  โหวดมงคล 

14.45-15.00น. LD 6 
New-4 

การจัดการภาวะความเสี่ยงแบบมีส่วนร่วมสำหรับผู้สูงอายุในชุมชนบ้านท่าทราย 
อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 
โดย นันทิดา  โหวดมงคล 

15.00-15.15 น. LD 7 
New-5 

การพัฒนากระบวนการประสานความร่วมมือเพื่อสุขภาวะชุมชนสวนตะไคร้  
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม “ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19” 
โดย พีรพัฒน์ พันศิริ ปฐมพงษ์ จงศักดิ์สวัสดิ์ เกศินี ประทุมสุวรรณ  
และภรสรัญ แก่นทอง 

15.15-15.30 น. LD 8 
New-6 

บทเรียนการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจของผู้สูงอายุด้วยกลไกเกษตรปลอดภัย
ในชุมชน : บ้านหนองกระทุ่ม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 
โดย รัยวินทก์ วิทวัสกุลวงศ์ เกศินี ประทุมสุวรรณ อรรถ อารีรอบ  
และพีรพัฒน์ พันศิริ 

15.30-15.45 น. LD 9 
New-7 

การพัฒนารูปแบบการจัดการอาหารปลอดภัยเพื่อส่งเสริมเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน 
ในโรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) 
โดย พรภิไล ถนอมสงัด 

15.45-16.00 น. LD 10 
New-8 

การพัฒนารูปแบบการสร้างเครือข่ายและการจัดการอาหารปลอดภัย 
ในโรงเรียนวัดศรีวิสารวาจา 
โดย มนัส รงทอง ไอยเรศ บุญเกิด และจินดาหรา โก้เครือ 

PEN : สาขาการอนุ รักษ์สิ่ งแวดล้อม
ธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น 

Chairpersons : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพิชฌาย์ จินดาวัฒนภูมิ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวรรณ ปิ่นแก้ว 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์วรรษ บุญมา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภารณี นิลกรณ์  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพรภัทร ยอดแก้ว  
และอาจารย์ญาณภัทร ยอดแก้ว  
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วันที่ 9 กรกฎาคม 2564  NPRU29  (ห้อง 223 ชั้น 2 อาคารเรียน A2) 
เวลา รหัส เร่ือง 

09.00-10.00 น. PEN_Invited บรรยายเร่ือง “ Being Eco-friendly is the new way of life ชีวิตวิถีใหม่...ใส่
ใจสิ่งแวดล้อม” 
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ  ใจอารีย์ 

การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย (OralPresentation) 
10.00-10.15 น. PEN 1 

0365 
นักเดินทาง พ่อค้า และชาวต่างชาติ ที่ปรากฎในงานประติมากรรมปูนปั้นหน้าตาคน 
สมัยทวารวดี ที่พบในจังหวัดนครปฐม 
โดย สุพิชฌาย์ จินดาวัฒนภูมิ 

10.15-10.30 น. PEN 2 
0401 

แฟช่ันตุ้มหู ความงามเหนือกาลเวลาในงานประติมากรรมปูนปั้นสมัยทวารวดี 
โดย สุพิชฌาย์ จินดาวัฒนภูมิ 

10.30-10.45 น. PEN 3 
0478 

รอยอักษราภาษาไทยวน: ภูมิปัญญาจากการปริวรรตอักษรธรรมล้านนาในใบลาน
จิปาถะภัณฑ์สถานบ้านคูบัว 
โดย จิรศุภา  ปล่องทอง 

10.45-11.00 น. PEN 4 
0403 

แนวทางการลดปริมาณอาหารเหลือท้ิงจากการบริโภค ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี 
โดย ศิริมาพร เจริญในวงศ์เผ่า และ สรวิชญ์ เยาวสุวรรณไชย 

11.00-11.15 น. PEN 5 
0452 

แนวทางการพัฒนาตลาดโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวนวัต
วิถีกลุ่มชาติพันธ์ุลาวครั่ง ตำบลห้วยม่วง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
 โดย ณัฐวรรณ  พุ่มดียิ่ง 

11.15-11.30 น. PEN 6 
0501 

ศึกษาวิเคราะห์ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่โดดเด่นของชาติพันธ์ุลาวครั่งในจังหวัดนครปฐม 
โดย ณรงค์วรรษ  บุญมา 

11.30-11.45 น. PEN 7 
0012 

ภูมิปัญญาการทอผ้าตีนจกของกลุ่มชาติพันธ์ุลาวครั่ง ในเทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ   
อำเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม 
โดย แพรภัทร ยอดแก้ว 

11.45-12.00 น. PEN 8 
0225 

ปราชญ์เกษตรวิถีพอเพียง ตามรอยพระราชา : การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของนายสุธรรม จันทร์อ่อน  ปราชญ์ท้องถิ่นในจังหวัดนครปฐม 
โดย ฐิตากร รัตนานนท์ ฐิติวรดา หวังสุข บัณฑิต สุธรรมกิตติวุฒิ 
และบุญฤทธ์ิ รอดอารมณ์ 

12.00-12.15 น. PEN 9 
0299 

ธรรมจักร: การศึกษาปริศนาธรรมจากพุทธศิลป์ในวัดพระปฐมเจดีย์ 
ราชวรมหาวิหาร จังหวัดนครปฐม 
โดย ยศกร วิชาศรี วิภาดา พยาบาล วิกาญจน์ นามงาม และอมรรัตน์ วงค์แสงน้อย 

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564  NPRU30 (ห้อง 224 ชั้น 2 อาคารเรียน A2) 
การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย (OralPresentation) 
10.00-10.15 น. PEN 10 

0230 
พระพุทธศาสนากับการอนุรักษ์ศิลปกรรมท้องถิ่น 
โดย จิรภัทร จิตรบรรจง โชติกา จำปีเรือง ปนัดดา กองวงค์ และพุฒิพงศ์ กาฬภักดี 
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10.15-10.30 น. PEN 11 
0242 

ปริศนาธรรมจากพุทธศิลป์ในท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม 
โดย ธนปัญญา เอี่ยมฉลวย กมลมาศ มักเชียว ไชยวัฒน์ รักสิ ไตรภพ ศรีลำดวน 
และภสัรา ตรีธัญญา 

10.30-10.45 น. PEN 12 
0248 

การศึกษาหลักพุทธธรรม เพื่อส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ ) 
โดย ชลิตา ประดิษฐ เขรมอักษร ยอดพรหม และณัฐริกา แดงกระจ่าง 

10.45-11.00 น. PEN 13 
0261 

การศึกษาองค์พระปฐมเจดีย์ แหล่งเรียนรู้ทางด้านพระพุทธศาสนาของจังหวัด
นครปฐม 
โดย กนกพร ลีเจริญ ภัทรียา นุชยิ้มย่อง และพิมพ์ กำทอง 

11.00-11.15 น. PEN 14 
0274 

แนวคิดทางพระพุทธศาสนากับการแก้ไขปัญหาการปล่อยน้ำเสียลงสู่คลองเจดีย์บูชา 
โดย ธนภัทร อ่วมเจริญ นัฐมล สุขงาม นันทิพร หนองแคน  และวริศรา มาดี 

11.15-11.30 น. PEN 15 
0284 

ศึกษาการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรม เพื่อส่งเสริมการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน 
โดย มินธารา หงส์โต วาสนา เจียมโพธ์ ศิรินภา ไม้น้อย และอาทิตยา เพ็งปาน 

11.30-11.45 น. PEN 16 
0286 

การศึกษาแนวคิดทางพระพุทธศาสนากับการอนุรักษ์ศิลปกรรมท้องถิ่น 
โดย วรนุช เมืองช้าง  วรรักษณ์ โพธ์ิทอง สาวิตรี สอดศรี และสุนิสา สวัสดี 

11.45-12.00 น. PEN 17 
0290 

พระพุทธศาสนากับสิ่งแวดล้อม 
โดย กัญชลิกา เพชรแอน จิตตราพัฒ อ่างทอง พีรพล จำปาเต็ม  
และพวงผกา ศรีอินทร ์

12.00-12.15 น. PEN 18 
0297 

หลักพุทธธรรมกับแนวคิดพลัง “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
คลองเจดีย์บูชา 
โดย ภัทรินี คำฝาด ปรียาภรณ์ เหลืองวรวัฒนา และพนิดา มะกรูดอินทร์ 

PH : สาขาสาธารณสุข สขุภาวะชุมชน 
และอนามัยสิ่งแวดล้อม 

Chairpersons : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภารณี นิลกรณ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพรภัทร ยอดแก้ว  
และอาจารย์ชิราวุธ  ปุญณวิช 

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564  NPRU12 (ห้อง 232 ชั้น 3 อาคารเรียน A2) 
เวลา รหัส เร่ือง 

13.30-14.30 น. PEN_Invited บรรยายเร่ือง “วิถีชีวิตสุขภาพ กับความท้าทายในโลกยุคปัจจุบัน” 
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน 

การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย (OralPresentation) 
14.15-14.30 น. PH 1 

0096 
การศึกษาความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนช้ัน 
ประถมศึกษาปีท่ี 4-6 ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 
โดย เบญญาภา แก้วศรี สุภัทรา จันทร์มูล กิ่งแก้ว สำรวยรื่น นิธิพงศ์ ศรีเบญจมาศ 
วิภาดา ศรีเจริญ อภิรักษ์ แสนใจ และบัญชา สำรวยรื่น 

14.45-15.00น. PH 2 
0097 

ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการป้องกันโรคไตเรื้อรัง 
ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 
โดย ลลันา แกล้วกล้า อทิตยา สระทองแว่น กิ่งแก้ว สำรวยรื่น   
นิธิพงศ์ ศรเีบญจมาศ ยุวดี ตรงต่อกิจ อภิรักษ์ แสนใจ และบัญชา สำรวยรื่น 
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15.00-15.15 น. PH 3 
0098 

การศึกษาความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของ
ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 
โดย ณัฐวรรณ ขำริด โสรญา แก้วปา กิ่งแก้ว สำรวยรื่น นิธิพงศ์ ศรีเบญจมาศ 
เอกภพ จันท์สุคนธ ์อภิรักษ์ แสนใจ และบัญชา สำรวยรื่น 

15.15-15.30 น. PH 4 
0179 

การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นนวัตกรรมการออกกำลังกายของกลุ่มผู้สูงอายุ  
ตำบลปากน้ำ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา  
โดย ศิรินันท์ คำสี สุรีย์พร ธรรมิกพงษ์ ชนะพล สิงห์ศุข และวรพจน์ ทำเนียบ 

15.30-15.45 น. PH 5 
0227 

ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มารับ
บริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าโพธ์ิ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
โดย จินดารัตน์ แหวนพรม อรทัย แซ่เถา วิภาดา ศรีเจริญ ยุวดี ตรงต่อกิจ 
กิ่งแก้ว สำรวยรื่น เอกภพ จันทร์สุคนธ ์และอภิรักษ์ แสนใจ 

15.45-16.00 น. PH 6 
0357 

ปัจจัยที่สัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอนแบบออนไลน์ของคณะแพทย์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 
โดย พรรณวรท ปัญญาวุฒิวงษ์ สมชาย จาดศรี สุทธิชัย ศิรินวล สมคิด จูหว้า  
และอนุกูล มะโนทน 

16.00-16.15 น PH 7 
0432 

การพัฒนารูปแบบการคัดแยกผู้ป่วยโดยพยาบาลในแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาล
น่าน 
โดย นัทชา จงศิริฉัยกุล และพรรณพิมล สุขวงษ์ 

16.15-16.30 น. PH 8 
0503 

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในภาคเหนือ 
โดย สุทธิชัย ศิรินวล และวิทยา สอนเสนา 

16.30-16.45 น. PH 9 
0504 

การอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ประจำถิ่นในพื้นท่ีลุ่มน้ำปะ
ทาว อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 
โดย วราวุฒิ มหามิตร 

16.45-17.00 น. PH 10 
0202 

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเมื่อยล้าของเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพปลูกชะอม 
ตำบลวังตะกู อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
โดย นันทิดา โหวดมงคล และณัฐริกา ทรัพย์ประเสริฐ 

17.00-17.15 น. PH 11 
New-1 

ผลของการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับบริการวิชาการออนไลน์ ต่อความรู้                  
และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ช้ันปีท่ี 4 
โดย เบญจมาภรณ์ นาคามดี อัญชลี รุ่งฉาย จิตตระการ ศุกรด์ี  
และเพญ็นภา ดำมินเศก 

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564  NPRU31 (ห้อง 232 ชั้น 3 อาคารเรียน A2) 
เวลา รหัส เร่ือง 

การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) 
09.00-09.15 น. PH 1 P 

0502 
ผลของโปรแกรมแชทบอทเพ่ือส่งเสริมการดูแลทันตสุขภาพของเด็กในผู้ปกครองของ 
เด็กก่อนวัยเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 
โดย ชฎาธาร เสาเวียง ภัคชิสา คนสุภาพ มานพพร เพชรเมธา และไพสิฐ บุณยะกวี 
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09.15-09.30 น. PH 2 P 
0409 

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสมรรถภาพปอดของผู้ประกอบอาชีพขับขี่รถจักรยานยนต์
รับจ้างในอำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
 โดย มนัส รงทอง และไอยเรศ บุญเกิด 

09.30-09.45 น. PH 3 P 
0356 

ความเครียดของเจ้าหน้าท่ีด้านสุขภาพ  
โดย คันธรส สุขกุล ภารณี นิลกรณ์ วราวุฒิ บุตรมิตร และสมฤดี หวังสวัสดิ์ 

09.45-10.00 น. PH 4 P 
0156 

ภาวะโรคระบาด Covid-19 กับความอ้างว้างของ LGBT+ 
โดย ชิราวุธ ปุญณวิช ดิฐพงศ์ ประเสริฐไพฑูรย์ ประพันธ์ ขันติธีระกลุ  
และอุกฤษฏ์ อำไพพันธุ ์

10.00-10.15 น. PH 5 P 
0120 

ผลการประเมินเพื่อคัดกรองความเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร 
ในนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป 
โดย ปัญญ์กรินทร์ หอยรัตน์ และ ปราโมทย์ วงศ์สวัสดิ์ 

10.15-10.30 น. PH 6 P 
0107 

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงการตั้งครรภ์ของนักศึกษาหญิงช้ันปีท่ี 3 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
โดย สุทธิชา สุขเอี่ยม ทิตภรณ์ เซี่ยงลี่ อรณัส อุบลแย้ม ภารณี นิลกรณ์  
ประพันธ์ ขันติธีระกุล อุกฤษฏ์ อำไพพันธุ ์และวาริศา เพชรธีรานนท์ 

10.30-10.45 น. PH 7 P 
0035 

การประเมินผลรูปแบบการป้องกันการใช้สารเสพติดรายใหม่ในเยาวชน โดยความ
ร่วมมือของภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง จังหวัดนครปฐม  
โดย ภารณี นิลกรณ์ ชิราวุธ ปุญณวิช เบญจมาภรณ์ นาคามดี วราวุฒิ มหามิตร 
และคันธรส สุขกุล 
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