การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
“การวิจัย สรางดุลยภาพชีวิตเพื่อรองรับ New Normal”
วันที่ 8 – 9 กรกฎาคม 2564 แบบออนไลน
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564
เวลา
08.00 – 08.30 น.
09.00 – 09.10 น.
09.10 – 09.15 น.

09.15 – 09.20 น.
09.20 – 09.30 น.

09.30 – 10.30 น.

10.30 – 11.30 น.

11.30 – 12.30 น.

12.30 – 13.30 น.
13.30 – 18.00 น.

กิจกรรม Meeting ID: 584 926 8562 Passcode: npru13
ลงทะเบียน
กลาวตอนรับการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
โดย ศาสตราจารยวุฒิสาร ตันไชย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมรัตน ปนแกว
กลาวตอนรับการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
โดย ศาสตราจารยเกียรติคุณ นพ.ยงยุทธ วัชรดุลย ประธานคณะกรรมการสหวิทยาการเพื่อการ
วิจัยและพัฒนาแหงราชบัณฑิตยสภา และนายกสมาคมสหวิทยาการเพื่อการวิจัย
กลาวรายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
โดย อาจารย ดร.วิรัตน ปนแกว อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมดย อลารบดี
กลาวเปดงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
โดย ศาสตราจารย ดร.นพ.สิริฤกษ ทรงศิวิไล
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
การปาฐกถาขององคปาฐก
เรื่อง “นวัตกรรมวิจัย แบบ New Normal”
โดย ศาสตราจารย ดร.นพ.สิริฤกษ ทรงศิวิไล
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
การปาฐกถาขององคปาฐก
เรื่อง “วิกฤตกระบวนการยุติธรรมไทย ตองวิจัยอะไร ปฏิรูปอะไร และอยางไร”
โดย ศาสตราจารยพิเศษวิชา มหาคุณ คณบดีคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต
การปาฐกถาขององคปาฐก
เรื่อง “Disruptive Technology ประเทศไทย 5.0 และการปรับตัวของประเทศไทยสูอนาคต”
โดย คุณแซม ตันสกุล กรรมการผูจัดการ กรุงศรี ฟนโนเวต
รับประทานอาหารกลางวัน
การนําเสนอผลงานทางวิชาการแบบบรรยายและโปสเตอรแยกตามหองยอย
วันที่ 9 กรกฎาคม 2564

เวลา
กิจกรรม
09.00 – 12.00 น. การนําเสนอผลงานทางวิชาการแบบบรรยายและแบบโปสเตอร แยกตามหองยอย (ตอ)
12.00 – 13.00 น. รวมรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00 น. การนําเสนอผลงานทางวิชาการแบบบรรยายและแบบโปสเตอร แยกตามหองยอย (ตอ)
หมายเหตุ กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม

กําหนดการตารางการนําเสนอบทความ
งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
วันที่ 8 – 9 กรกฎาคม 2564
AGR: สาขาชีววิทยา เกษตร และอาหาร

Chairpersons : ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิทักษพงศ ปอมปราณี
ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรพรรณ อูสุวรรณ
และผูชวยศาสตราจารย ดร.เสาวณี คงศรี
วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 หอง ZOOM: NPRU27 (หอง 221 ชั้น 2 อาคารเรียน A 2)
เวลา
รหัส
เรื่อง
การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation)
09.00-09.15 น.
AGR 1
ผลของระบบผลิตพืชแบบอินทรีย จีเอพี และการใชสารเคมีตอปริมาณจุลินทรีย
0045
ในดินแปลงผักพื้นที่จังหวัดนครปฐม
โดย กัญญา สอนสนิท อานนท เรียงหมู และพงษนาถ นาถวรานันต
09.15-09.30 น.
AGR 2
ผลของชวงอายุการตัดตอการเจริญเติบโต ผลผลิต และองคประกอบทางเคมีของ
0101
หญาหวานในการตัดครั้งที่ 2 ที่ปลูกในชุดดินเพชรบุรี
โดย ชนิดาภา ไพศาลธรรม เบญจรัตน พลับทอง ประพิมพ จันทรากุล
เจนจินา แตมเรืองอิทธิ์ และวนิดา มากศิริ
09.30-09.45 น.
AGR 3
ผลของการใชหญาหวานตอสมรรถภาพการเจริญเติบโตของแพะเนื้อลูกผสมพันธุ
0110
แองโกลนูเบียน
โดย ณัฏฐกร โครตมงคล ปญญาลักษณ บุญคงบาน ปทมวรรณ ฟกเถื่อน
เจนจินา แตมเรืองอิทธิ์ และวนิดา มากศิริ
09.45-10.00 น.
AGR 4
ผลของชวงเวลาการวางลอบ และรูปแบบของลอบตอการดักจับปูมา (Portunus
0153
pelagicus) และปูทะเล (Scylla paramamosain) ที่เลี้ยงในบอดินเพื่อใช
ประโยชนในการประเมินผลผลิต
โดย อนุรักษ สุขดารา ณสมนตร มีแกว ธนกร แหยมพันธ นวภัทร สวัสดี
ภัครมัย สุวรรณกิจ วาสนา อากรรัตน และสรวิชญ ประกอบไวทยกิจ
10.00-10.15 น.
AGR 5
สังคมพืชปาชายเลนหาดทุงคา อําภอแกลง จังหวัดระยอง
0160
โดย เบญจวรรณ ชิวปรีชา พิทักษ สูตรอนันต และภานุมาศ จันทรสุวรรณ
10.15-10.30 น.
AGR 6
การศึกษาเบื้องตนของการปลูกผักขึ้นฉาย (Apium graveolens L.) ในระบบแอ
0163
โรโพนิกสแบบอัตโนมัติ
โดย จุฑามาศ สรณะพิบูลย บุญธง วสุริย และชูเกียรติ โชติกเสถียร
10.30-10.45 น.
AGR 7
การคัดเลือกแคลลัสออยทนแลงและการชักนําใหเกิดตนโดยใชสาร polyethylene
0287
glycol ในสภาพหลอดทดลอง
โดย ศิรศาธิญากร บรรหาร และวาสินี พงษประยูร
10.45-11.00 น.
AGR 8
ลักษณะการเจริญของแบคทีเรียแลคติกและการเปลี่ยนแปลงทางเคมีระหวางการ
0321
หมักปลาสมจากปลาน้ําจืดที่เพาะเลี้ยงในจังหวัดกาญจนบุรี
โดย การัณย พรหมเทพ ณัฐณิชา ทวีแสง สุวิมล กะตากูล เรเกอรส
ปนธิดา ณ ไธสง และจินดารัตน โตกมลธรรม
11.00-11.15 น.
AGR 9
ลักษณะการแตกของผลมะพราวออนเจียและการปองกัน
0370
โดย เกรียงไกร มีถาวร

11.15-11.30 น.

AGR 10
0396

การประยุกตใชสีจากราสเบอรรี่ (Rubus idaeus L.) สําหรับการยอมสีเนื้อเยื่อ
พืชและโครโมโซมจากปลายรากหอม
โดย ณัฐกาญจน เอี่ยมสอาด บุษบา รักซอน และธีรารัตน แชมชัยพร
11.30-11.45 น.
AGR 11
ศักยภาพทางอัลลีโลพาทีของสารสกัดจากตนหมอนอย (Vernonia cinerea (L.)
0400
Less)
โดย นันทนา คําประดับ อริสรา ปอมสิงห และธีรารัตน แชมชัยพร
11.45-12.00 น.
AGR 12
ผลของสารอัลลีโลพาทีจากตนกระดุมทองเลื้อย
0417
โดย กนกวรรณ ขวัญสุวรรณ สุนิสา บุญผอง และธีรารัตน แชมชัยพร
13.00-13.15 น.
AGR 13
ขอมูลลักษณะชั้นดินภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
0496
โดย อุมาพร ปฏิพันธภูมิสกุล
13.15-13.30 น.
AGR 14
การปนเปอนโลหะหนักในดินรอบแหลงกําจัดขยะเทศบาลเมืองลพบุรี
0510
โดย กรองแกว มิฆเนตร จุฑามาศ โสภา ประนิตดา เพ็งงิ้ว และรัตติยาพร ใจดี
วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 หอง ZOOM: NPRU28 (หอง 222 ชั้น 2 อาคารเรียน A 2)
เวลา
รหัส
เรื่อง
การนําเสนอผลงานแบบโปสเตอร (Poster Presentation)
09.00-09.15 น.
AGR 1 P
การสํารวจไสเดือนฝอยในแปลงปลูกผักจังหวัดนครปฐม
0044
โดย เมธานี หอมทอง วันเพ็ญ แกวพุก สุกัญญา แยมสรวล และอนัญญา ทองสิมา
09.15-09.30 น.
AGR 2 P
การศึ ก ษาปริ ม าณแป ง มะพร า วและควิ นั ว ที่ มี ผ ลต อ ผลิ ต ภั ณ ฑ ท าร ต หม อ แกง
0111
ถั่วขาวปราศจากกลูเตน
โดย สุดารัตน การรื่นศรี บุษกร สุทธิประภา และศิรินัน ดีดวงพันธ
09.30-09.45 น.
AGR 3 P
การเพาะเลี้ยง Chlorella (Chlorella sp.) ภายใตสภาวะแหลงกําเนิดและความ
0140
ยาวคลื่นแสงที่ตางกัน
โดย ปณิธาน แกวจันทวี พัชรี ครูขยัน นฤชล ภัทราปญญาวงศ และสุขสรร วันเพ็ญ
09.45-10.00 น.
AGR 4 P
ผลของความหนาแนนตอการอนุบาลปูทะเล (Scylla paramamosain) ระยะ
0145
First Crab
โดย สุขสรร วันเพ็ญ ปณิธาน แกวจันทวี และนฤชล ภัทราปญญาวงศ
10.00-10.15 น.
AGR 5 P
การวิเคราะหลําดับนิวคลีโอไทดของยีน ITS2 ในมันสําปะหลังเพื่อใชเปนดีเอ็นเอ
0346
บารโคด
โดย ธีรวุฒิ วงศวรัตน สุวลักษณ อะมะวัลย กาญจนา พฤษพันธ ประพิศ วอง
เทียม และยิ่งยศ พาลุกา
10.15-10.30 น.
AGR 6 P
ผลของใบพืชวงศ Apocynaceae ที่มีตอการแบงเซลลแบบไมโทซิสของปลายราก
0437
หอมและการเจริญเติบโตของกระถินยักษ
โดย อริสา สระศรีสม สิริพรรษา ใจซื่อกุล และธีรารัตน แชมชัยพร
10.30-10.45 น.
AGR 7 P
การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา การเจริญเติบโตและกายวิภาคของใบ
0444
กลวยไมรองเทานารี สกุล Paphiopedilum spp. บางชนิด
โดย นวลปรางค ไชยตะขบ บัวบาง ยะอูป อัมรา หลาวงษา และวีระศรี เมฆตรง
10.45-11.00 น.
AGR 8 P
การพัฒนาไสขนมจากผลหมอน
0445
โดย อรุโณทัย เจือมณี รวงนลิน เทพนวล สุภาพร อภิรัตนานุสรณ
และอนุชิต หาญนุรักษ

11.00-11.15 น.

AGR 9 P
0453

การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของน้ํามังคุดเสริมผงเสนใยจากเปลือก
ทุเรียน
โดย จิรพร สวัสดิการ เดือนรุง เบญจมาศ และวัชรวิทย รัศมี
11.15-11.30 น.
AGR 10 P
สารตานอนุมูลอิสระในพืชสมุนไพรบางชนิด
0457
โดย ปยธิดา เพ็งสุข กาญจนา ทองเกิดหลวง และธีรารัตน แชมชัยพร
11.30-11.45 น.
AGR 11 P
ผลของน้ํามันหอมระเหยจากพืชวงศ Zingiberaceae ตอการตายของแมลงหวี่
0471
ขาวใยเกลียว Aleurodicus dispersus (Russell), (Hemiptera: Aleyrodidae)
โดย วัชรวิทย รัศมี อารยา แดงโรจน ยุพารัตน อรามฉาย และปภัสรา พรมพิลาส
11.45-12.00 น.
AGR 12 P
การสํารวจความหลากหลายของจุลินทรียในดินบริเวณพื้นที่อุทยานแหงชาติพุเตย
0482
จังหวัดสุพรรณบุรี
โดย นารีภรณ แจงสวาง วุฒิชัย เทพบุตร และเมธานี หอมทอง
13.00-13.15 น.
AGR 13 P
การตรวจสอบคุณภาพทางจุลินทรียของตัวอยางน้ําดื่มจากตูน้ําดื่มหยอดเหรียญ
0483
บริเวณรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
โดย ปติ ภุมลา ธัญรดี มาไว และเมธานี หอมทอง
13.15-13.30 น.
AGR 14 P
การคัดเลือกและการศึกษาคุณลักษณะเบื้องตนของแบคทีเรียที่แยกไดจากพื้นที่
0484
หุบปาตาด จังหวัดอุทัยธานี
โดย ณพัชรา ดํารงแดน ทิพยวิมล ดอนหลิมไพร และเมธานี หอมทอง
13.30-13.45 น.
AGR 15 P
ผลของการแชอิ่มอบแหงแบบออสโมซีสตอคุณภาพของผลหมอนอบแหงดวยตูอบ
0512
ลมรอน
โดย รวงนลิน เทพนวล สุภาพร อภิรัตนานุสรณ อรุโณทัย เจือมณีและสุมาลี เรืองนิ่ม
13.45-14.00 น.
AGR 16 P
การเปรียบเทียบชนิดและปริมาณของสัตวหนาดินบริเวณแปลงผักจากระบบผลิต
0046
พืชแบบอินทรีย จีเอพี และการใชสารเคมี
โดย กัญญา สอนสนิท อานนท เรียงหมู และวาสนา เนียมแสวง
14.00-14.15 น.
AGR 17 P
ผลของระบบผลิ ต พื ช ต อ กลุ ม ประชากรพื ช และวั ช พื ช ในแปลงผั ก พื้ นที่ จั ง หวั ด
0047
นครปฐม
โดย กัญญา สอนสนิท อานนท เรียงหมู และ อนัญญา ทองสิมา
SCI: สาขาวิทยาศาสตรกายภาพ
Chairpersons : รองศาสตราจารย ดร.จักรพงษ แกวขาว
รองศาสตราจารย ดร.ภัทรวจี ยะสะกะ
รองศาสตราจารย ดร.ศุภรัตน ทัศนเจริญ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.กิติพันธ บุญอินทร
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยศกิต เรืองทวีป
ผูชวยศาสตราจารย ดร.กิตติพงษ เสียงเสนาะ
อาจารย ดร.ปยะชาติ มีจิตรไพศาล
และ อาจารย ดร.วัชรินทร ราชนิยม
วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 หอง ZOOM: NPRU34 (หอง SC 214 ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)
เวลา
รหัส
เรื่อง
09.00-10.00 น.
SCI_Invited
บรรยายเรื่อง “เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับงานทางดานวิทยาศาสตร”
โดย รองศาสตราจารย ดร.นิศากร สังวาระนที
การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation)
10.00-10.15 น.
SCI 1
การพัฒนานิลเทียมจากใบสับปะรด

0260
SCI 2
0309
SCI 3
0343
SCI 4
0350

โดย พรนภา มั่งทอง ญิณดา แสงสวัสดิ์ ณัฐพร มะหิงษา และณัฐพล ศรีสิทธิโภคกุล
10.15-10.30 น.
การพัฒนาวัสดุเปลงสีสมแดงจากแกวลิเทียมแคลเซียมบอเรตที่เจือดวย Eu2O3
โดย วีรวัต บุญพา และกีรติ เกิดศิริ
10.30-10.45 น.
การศึกษาสมบัติของเบาหลอมแกวที่ผานการใชแลว
โดย อานนท อางนานนท ณัฐพล ศรีสิทธิโภคกุล และจักรพงษ แกวขาว
10.45-11.00 น.
การเตรียมและสมบัติทางกายภาพของแกวสตรอนเทียมแบเรียมฟอสเฟตที่เจือ
ดวยนีโอดิเมียม
โดย ณัฐกฤตา จันทิมา ฉลองชัย จีนประชา วรพล เพ็งนู และนัฐกานต ทะนอย
11.00-11.15 น.
SCI 5
การเตรียมและสมบัติทางกายภาพของแกวสตรอนเชียมแบเรียมฟอสเฟตที่เจือ
0351
ดวยเพรซีโอดีเมียม
โดย ณัฐกฤตา จันทิมา พัฒนวุฒิ นาคศรีโภชน และพุธิตา ทําจะดี
11.15-11.30 น.
SCI 6
การพัฒนาแกวสีน้ําเงินในระบบแกวโซดาไลมจากเศษแกวเหลือใช
0507
โดย วีรวัต บุญพา สายธาร บูชา และกีรติ เกิดศิริ
11.30-11.45 น.
SCI 7
การตรวจสอบสมบัติทางโครงสรางและองคประกอบทางเคมีของอเมทิสตธรรมชาติ
0352
โดย จอนนี่ ทองแดง เยาวลักษณ ทาริวงศ และณัฐกฤตา จันทิมา
11.45-12.00 น.
SCI 8
การศึกษาคุณสมบัติทางเทอรโมอิเล็กทริกของสารกึ่งตัวนําชนิดเอ็น
0455
ของสารประกอบ CuEuO2
โดย กิติพันธ บุญอินทร พีระพงษ แยมชุมพร และธนภรณ สุพรรณโรจน
วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 หอง ZOOM: NPRU35 (หอง SC 211 ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)
เวลา
รหัส
เรื่อง
การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation)
10.00-10.15 น.
SCI 9
การศึกษาสมบัติทางกายภาพ และสมบัติทางแสง ของแกวซิงคบิสมัทแบเรียม
0456
บอโรเทลลูไรทที่เจือดวยยูโรเพียมออกไซด
โดย กิติพันธ บุญอินทร ชุติกาญจน บัวกลิ่น รเมศร พรมแสง
และธนภรณ สุพรรณโรจน
10.15-10.30 น.
SCI 10
การศึกษาสมบัติของแกวซิงคบิสมัทแบเรียมบอโร-เทลลูไรทที่เจือดวยดิสโพรเซียม
0462
ออกไซด
โดย ภัทรวจี ยะสะกะ พิสชา จุมพล ธนาวดี จงใจรัก ศิริลักษณ แปนทอง
และธนภรณ สุพรรณโรจน
10.30-10.45 น.
SCI 11
การเตรี ย มและสมบั ติ ข องแก ว ซิ ง ค บิ ส มั ท แบเรี ย มบอโรเทลลู ไ รท ที่ เ จื อ ด ว ย
0463
นีโอดิเมียมออกไซด
โดย ภัทรวจี ยะสะกะ สุดารัตน ใจตรง รุจิรา บุตรสาร ศุภกร เกษประทุม
และธนภรณ สุพรรณโรจน
10.45-11.00 น.
SCI 12
การสังเคราะหและสมบัติของแกวซิงคบิสมัทแบเรียมบอโร –เทลลูไรท
0464
ที่เจือดวยซาแมเรียมออกไซด
โดย ภัทรวจี ยะสะกะ นิภาพร แกวรากมุข ปวริศา ลือกิจ วัชรียา ศรีสวัสดิ์
และธนภรณ สุพรรณโรจน
11.00-11.15 น.
SCI 13
สมบัติสเปกโตรสโคปของซาแมเรียมออกไซดที่เจือในแกวซิงคบิสมัทแบเรียมเทลลูไรท
0465
โดย ภัทรวจี ยะสะกะ วินัท วงษแหวน ธนภรณ สุพรรณโรจน และสรายุทธ พานเทียน
11.15-11.30 น.
SCI 14
การใชอินโฟกราฟกเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและศึกษาความคงทนในการ

0449

เรียนวิชาฟสิกส เรื่อง มวล แรง และกฎการเคลื่อนที่ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่
4 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
โดย อดิศา ขุมทอง นิชานันท แสงมาศ อุสรา ปเสือ กิตติพงษ เสียงเสนาะ
และมัทนี เสียงเสนาะ
11.30-11.45 น.
SCI 15
การใชสื่อจําลองโตตอบเสมือนจริงเรื่อง การสะทอนและการหักเหของแสง
0451
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/1 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
โดย ณัฐภัทร ปนเนตร จุฑารัตน เบญพาด ชุติมา ศรีสําราญ ศุภรัตน ทัศนเจริญ
กิตติพงษ เสียงเสนาะ และมัทนี เสียงเสนาะ
11.45-12.00 น.
SCI 16
การเตรียมสารประกอบออกไซดของอินเดียมเจือดวยดีบุกสําหรับประยุกตใชใน
0509
การเตรียมฟลมบางตัวนําโปรงแสงอินเดียมทินออกไซด
โดย ณรงคชัย บุญโญปกรณ
วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 หอง ZOOM: NPRU36 (หอง SC 205 ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)
เวลา
รหัส
เรื่อง
การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย (OralPresentation)
10.00-10.15 น.
SCI 17
การทดสอบสมบัติการกําบังอนุภาคโปรตอนของแกวบิสมัทโบโรซิลิเกต
0397
โดย วสุ ชีวสุขานนท วุฒิชัย ไชยภักษา และพฤฒิพล ลิ้มกิจเจริญภรณ
10.15-10.30 น.
SCI 18
การศึกษาอันตรกริยารังสีแกมมาของแกวแกลเลียมแกโดลิเนียมบอเรตระหวาง
0438
ชวงพลังงาน 0.015 ถึง 15 เมกะอิเล็กตรอนโวลต โดยใชโปรแกรม Phy-X
โดย ศุภกิตติ์ ยลพันธ พฤฒิพล ลิ้มกิจเจริญภรณ และจักรพงษ แกวขาว
10.30-10.45 น.
SCI 19
การศึกษาคา Buildup factor ของรังสีแกมมาในระบบแกวซิลิเกตที่เจือดวย
0439
บิสมัทออกไซด แบเรียมออกไซดและตะกั่วออกไซด ระหวางชวงพลังงาน 0.015
ถึง 15 เมกะอิเล็กตรอนโวลต โดยใชโปรแกรม Phy-X
โดย ศุภกิตติ์ ยลพันธ จักรพงษ แกวขาว และพฤฒิพล ลิ้มกิจเจริญภรณ
10.45-11.00 น.
SCI 20
การวิเคราะหกําลังหยุดยั้งมวลของระบบแกวบิสมัทโซเดียมบอเรตโดยใชโปรแกรม
0446
SRIM ที่ชวงพลังงาน 0.01 – 10 เมกะอิเล็กตรอนโวลต
โดย เพชร บริสุทธิ์ พฤฒิพล ลิ้มกิจเจริญพร กิตติพงษ เสียงเสนาะ
และจักรพงษ แกวขาว
11.00-11.15 น.
SCI 21
การเปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ก อ นเรี ย นและหลั ง เรี ย นโดยใช เ กมโดมิ โ น เรื่ อ ง
0522
กัมมันตภาพรังสี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนวัดหวยจรเขวิทยาคม
โดย นนทรี โพธิ์รังนก กิตติพงษ เสียงเสนาะ และมัทนี เสียงเสนาะ
11.15-11.30 น.
SCI 22
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกสเรื่องคลื่น โดยใชนวัตกรรม
0490
Superposition Principle of wave ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียน
ศรีวิชัยวิทยา
โดย เฉลิมชัย โพธิ์รังนก ฐิติมา กรประเสริฐ จงกลณี นกทอง ศุภรัตน ทัศนเจริญ
กิตติพงษ เสียงเสนาะ และมัทนี เสียงเสนาะ
11.30-11.45 น.
SCI 23
การศึกษาเปรียบเทียบความเขมของแสงแบบอิเล็กโตรลูมิเนสเซนสสําหรับ
0349
หลอดไฟ LEDs ในทองตลาด
โดย นุชจรี คิ้วสกุลกาญจน วินัท วงษแหวน ณัฐกฤตา จันทิมา และจักรพงษ แกวขาว
11.45-12.00 น.
SCI 24
การพัฒนาศักยภาพดานความแข็งแรงทางรางกายสําหรับทหารกองประจําการ
0391
โดย นิทัสน เจริญกิจ และกองเกียรติ บูรณะศรี

SCI 25
การออกแบบและพัฒนาระบบควบคุมระยะไกลของเตาหลอมแกว
0458
โดย กิติพันธ บุญอินทร วินัท วงษแหวน และกนกกาญจน ศรีสุรินทร
วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 หอง ZOOM: NPRU37 (หอง SC 203 ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)
เวลา
รหัส
เรื่อง
การนําเสนอผลงานแบบโปสเตอร (Poster Presentation)
10.00-10.15 น.
SCI 1 P
สมบัติการกําบังรังสีแกมมา โปรตอน เเละ เเอลฟา ของแกวทังสเตนบอเรต:
0250
การคํานวณทางทฤษฏี
โดย กิตติศักดิ์ ศรีวงคษา ปุณณวิข อรุโณรส บุษญามาศ เสือเหลือง
ศุภาวรรณ รูปสังข พันธศักดิ์ กล่ํากลอมจิตร พฤฒิพล ลิ้มกิจเจริญภรณ
และจักรพงษ แกวขาว
10.15-10.30 น.
SCI 2 P
การใชคลื่นอัลตราโซนิคในการสกัดเอนไซมโบรมิเลนจากเศษเหลือทิ้งของสับปะรด
0335
โดย ธันยนันท ศรีพันธลม และจิรภิญญา คงอภิรักษ
10.30-10.45 น.
SCI 3 P
ผลของผงคารบอนจากกากน้ําตาลที่กระตุนดวย H3PO4 ที่มีตอสมบัติของยาง
0367
ธรรมชาติ
โดย จินตนา ภาถีย ณัฐมณฑ ทับวัล และธนัญญา เสาวภาคย
10.30-10.45 น.
SCI 4 P
การกําจัดสียอมเมทิลีนบลูโดยใชวัสดุดูดซับที่เตรียมจากสาหรายพุงชะโด
0368
โดย ดวงแกว แดงบุตร อุดมศักดิ์ พรมจารี ตฤณ ปฐมนิธิภิญโญ
และอดิศักดิ์ จตุรพิรีย
10.45-11.00 น.
SCI 5 P
การไพโรไลซิสเปลือกมะละกอและเปลือกกลวยน้ําวา
0429
โดย ตฤณ ปฐมนิธิภิญโญ ธัญญลักษณ แยมศักดิ์ กนกพร สาลิกานนท
อรไททิพ ตวนเครือ อังคณา มีศิริ และเอกราชันย ไชยชนะ
10.00-10.15 น.
SCI 6 P
พฤกษเคมี ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระของสารสกัดจากใบชะคราม
0472
โดย วรรณา วัฒนา และวริศฐา วรรลา
MATH : สาขาคณิตศาสตรและสถิติ
Chairpersons : รองศาสตราจารย ดร.วิฑูรย พึ่งรัตนา
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรินทร ศรีปญญา
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณวิชชา ออนใจเอื้อ
และผูชวยศาสตราจารย ดร.วันเพ็ญ จันทรังษี
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 หอง ZOOM: NPRU11 (หอง 224 ชั้น 2 อาคารเรียน A2)
เวลา
รหัส
เรื่อง
การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation)
13.30-13.45 น.
MATH 1
ผลการจัดการเรียนรูเชิงรุก เรื่อง รอยละ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5
0379
โดย พรนรินทร โสภาพ พรสิน สุภวาลย และสมวงษ แปลงประสพโชค
13.45-14.00 น.
MATH 2
ผลการจั ดการเรี ย นรู เรื่ อ ง สมการเชิ ง เส น ตั ว แปรเดี ย ว โดยใช แ อปพลิ เ คชั น
0380
Photomath สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
โดย จุฑารัตน บุญชูวงค พรสิน สุภวาลย และเดช บุญประจักษ
14.00-14.15 น.
MATH 3
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารจํานวนนับ
0393
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โดยใชปญหาเปนฐาน
โดย นัฎฐกิตติ์ เพชรี สมวงษ แปลงประสพโชค และกฤษณะ โสขุมา
14.15-14.30 น.
MATH 4
รูปเรขาคณิตสามมิติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
0406
โดยใชการจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน
12.00-12.15 น.

โดย ชยาพร สงศรี สมวงษ แปลงประสพโชค และพรสิน สุภวาลย
14.30-14.45 น.
MATH 5
การจัดการขอมูลไมสมดุลของการทํากลยุทธเสนอขายประกันตอยอดสําหรับผูถือ
0414
บัตรเครดิต
โดย กิตติภพ แซเตีย และจิรภัทร หยกรัตนศักดิ์
14.45-15.00น.
MATH 6
ผลการจัดการเรียนรูเรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่
0418
4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โดยใชการเรียนแบบรวมมือเทคนิค TAI
โดย เกริกเกียรติ แสงวิทยาประทีป กฤษณะ โสขุมา และเดช บุญประจักษ
15.00-15.15 น.
MATH 7
การจัดการเรียนรูโดยใชการฝกทักษะ วิชาแคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห 1
0441
เรื่อง ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชัน สําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร
โดย สิริกาญจน สิมลี สมวงษ แปลงประสพโชค และกฤษณะ โสขุมา
15.15-15.30 น.
MATH 8
การสรางตัวแบบเชิงคณิตศาสตรของการตอบสนองทางสภาพตานทาน
New-1
แบบแมกนิโทเมตริก จากตัวกลางนําไฟฟาสามชั้นดวยชั้นขอบเขตแบบเลขชี้กําลัง
โดย สุภารัตน ถิรนันทนากร และวรินทร ศรีปญญา
COM: สาขาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
Chairpersons : ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุพจน เฮงพระพรหม
สารสนเทศ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไกรุง เฮงพระพรหม
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภรัณยา ปาลวิสุทธิ์
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุษณีย ภักดีตระกูลวงศ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไพศาล สิมาเลาเตา
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุบลรัตน ศิริสุขโภคา
อาจารย ดร.วรเชษฐ อุทธา
อาจารย ดร.เกลากัลยา ศิลาจันทร
อาจารยแกวใจ อาภรณพิศาล
และอาจารยสุขสวัสดิ์ แซลิ่ม
วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 หอง ZOOM: NPRU32 (หอง 233 ชั้น 3 อาคารเรียน A2)
เวลา
รหัส
เรื่อง
การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation)
09.00-09.15 น.
COM 1
การพัฒนาระบบแนะนํารานอาหารในจังหวัดนครสวรรคดวยเสียง
0009
โดย นฤพนธ พนาวงศ เอกสิทธิ์ สิทธิสมาน และภัคจิรา ศิริโสม
09.15-09.30 น.
COM 2
การพัฒนาระบบแอปพลิเคชันสําหรับวิเคราะหการลงทุนการเพาะเห็ดนางฟา
0040
โดย กสมล ชนะสุข และสมประสงค ทับไกร
09.30-09.45 น.
COM 3
แอปพลิเคชันสงเสริมการทองเที่ยวอําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
0181
ดวยเทคโนโลยีความเปนจริงเสริม
โดย สุขสวัสดิ์ แซลิ่ม ชัยวุฒ สัมฤทธิ์ และดรุณกิจ ประสมศักดิ์
09.45-10.00 น.
COM 4
ระบบตรวจสอบการเขาเรียนของนักศึกษาดวยลายนิ้วมือ กรณีศึกษา สาขาวิชา
0262
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
โดย สมจินต จันทรเจษฎากร ทัศพล บาลี และณรงคศักดิ์ ผลวิเศษชัยกุล
10.00-10.15 น.
COM 5
การพัฒนาสื่อดิจิทัลเรื่องระบบสุริยะดวยเทคโนโลยีความเปนจริงเสริมกรณีศึกษา
0293
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดทับกระดาน จังหวัดสุพรรณบุรี
โดย สุขสวัสดิ์ แซลิ่ม ภัทราพร เมืองศรี และอารียา ศรีบุญลือพันธุ

10.15-10.30 น.

COM 6
0411

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความตั้งใจที่จะชมกีฬาอิเล็กทรอนิกสของประชาชนชาวไทย
โดย อีเลียส สะตาปอ ศุภวิชญ คงสม อริสรา อาแว นูรฟาซีลา เจะนา
และอาฟฟ ลาเตะ
10.30-10.45 น.
COM 7
การออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันรูจําตัวอักษรบนอุปกรณเคลื่อนที่เพื่อการ
0481
ฝกเขียนพยัญชนะไทย
โดย สุภาพร นุภาพ และอรอุมา พราโมต
วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 หอง ZOOM: NPRU33 (หอง 234 ชั้น 3 อาคารเรียน A2)
เวลา
รหัส
เรื่อง
การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation)
09.00-09.15 น.
COM 8
ตัวแบบประเมินพฤติกรรมความเสี่ยงการเกิดโรคหลอดเลือดสมองในผูสูงอายุ
New-1
อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ดวยเทคนิคเหมืองขอมูล
โดย พิชยา สุขปลั่ง กิตติธัช พูลนอย และศุภวิชญ มวงฉ่ํา
09.15-09.30 น.
COM 9
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจําแนกขอมูลไวนดวยเทคนิคเหมืองขอมูล
New-2
โดย จิรายุ สิทธิชัย ไกรุง เฮงพระพรหม และสุพจน เฮงพระพรหม
09.30-09.45 น.
COM 10
การวิเคราะหพฤติกรรมการซื้อสินคาในเครือซุปเปอรมารเก็ตดวยเทคนิคเอไพรออริ
New-3
โดย อรทัย อวนล้ํา ไกรุง เฮงพระพรหม และสุพจน เฮงพระพรหม
การนําเสนอผลงานแบบโปสเตอร (Poster Presentation)
09.45-10.00 น.
COM 1 P
ระบบจัดการขอมูลพืชเศรษฐกิจ อําเภอดานมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี
0063
โดย ธีรเดช เทวาภินันท อุไรรัตน แซตั้ง และสะไบแพร อาจศรี
10.00-10.15 น.
COM 2 P
การพัฒนาระบบจัดการขอมูลสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
0108
กาญจนบุรี
โดย ญาณี วงคตันฮวด ธีรเดช เทวาภินันท และนิลุบล ทองชัย
10.15-10.30 น.
COM 3 P
ประสิทธิภาพการรูจําภาษามือไทยโดยใชเครือขายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน
0347
2 มิติ
โดย เอกบดินทร เกตุขาว
10.30-10.45 น.
COM 4 P
การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรูวิทยาการหุนยนตโดยใชแนวคิดสะเต็มศึกษา 3.0
0348
สําหรับนักเรียนประถมศึกษา โรงเรียนวัดคงคาราม จังหวัดลพบุรี
โดย เอกบดินทร เกตุขาว
10.45-11.00 น.
COM 5 P
ระบบการขายลูกปลาน้ําจืด กรณีศึกษาชุมพลฟารม 2
0508
โดย สมจินต จันทรเจษฎากร และจุฑามาศ จันทโชติ
EEC: สาขาวิศวกรรมไฟฟา อิเล็กทรอนิกส และ Chairpersons : ศาสตราจารย ดร.ปยะ โควินททวีวัฒน
การสื่อสาร
รองศาสตราจารย ดร.สันติ กูลการขาย
ผูชวยศาสตราจารย ดร.โสภาพรรณ สุวรรณสวาง
และผูชวยศาสตราจารย ดร.วทัญู มีศรีสุข
วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 หอง ZOOM: NPRU26 (หอง ETB 409 ชั้น 4 อาคาร UBI)
เวลา
รหัส
เรื่อง
การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation)
09.00-09.15 น.
EEC 1
การพัฒนาตัวควบคุมสําหรับการเพาะปลูกพืชในระบบปด
0361
โดย กตญาณ พลกัลป และชัยยพล ธงชัยสุรัชตกูล
09.15-09.30 น.
EEC 2
การพั ฒนาเครื่องจําหน ายอาหารปลาอั ตโนมั ติชนิ ดเม็ ดแบบหยอดเหรีย ญเชิ ง

0412

อนุรักษธรรมชาติ
โดย โสภณ มหาเจริญ
09.30-09.45 น.
EEC 3
การพยากรณอัตราการเกิดของไกชนสายพันธุพมาดวยโครงขายประสาทเทียม
New-1
โดย ประพล อยูพรอม สราวุฒิ เชื้อหงส ปยะมาศ ไชยนอก และบพิตร ไชยนอก
09.45-10.00 น.
EEC 4
เครื่องมือระบุตําแหนงแสดงผลผานกราฟานา กรณีศึกษารถไฟฟามหาวิทยาลัย
New-2
ราชภัฏนครปฐม
โดย หฤทัย ดิ้นสกุล จารุพงศ เกาะแกว และณัฐฐา ระมณเฐียร
การนําเสนอผลงานแบบโปสเตอร (Poster Presentation)
10.15-10.30 น.
EEC 1 P
การพัฒนาแผนคอรเดียไรท โดยใชสวนน้ําเกลือ ดินขาว และทรายละเอียด สําหรับ
0061
ทําผลิตภัณฑลิ้นเตาอั้งโลทนความรอนสูง
โดย สฤษณ พรมสายใจ และอนัน หยวกวัด
10.30-10.45 น.
EEC 2 P
การออกแบบและพัฒนาเครื่องนึ่งลูกประคบแบบพกพา
0149
โดย อภิชาต โชติชื่น และวนิดา โนรา
10.45-11.00 น.
EEC 3 P
วิธีการตรวจหาขนตาและเปลือกตาดวยเทคนิค Hough transform และ Active
0273
contour เพื่อกําจัดในงานรูจํามานตา
โดย อภิชาติ สุทธิธรรมานนท และเกษตร ศิริสันติสัมฤทธิ์
CED: สาขาคอมพิวเตอรศึกษา
Chairpersons : ผูชวยศาสตราจารย ดร.นพดล ผูมีจรรยา
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุไรวรรณ ศรีไชยเลิศ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.จรินทร อุมไกร
อาจารย ดร.ไกยสิทธิ์ อภิระติง
อาจารย ดร.สุมาลี สุนทรา
อาจารย ดร.มนัสนิต ใจดี
อาจารย ดร.วิมาน ใจดี
อาจารย ดร.ปถมาภรณ ไทยโพธิ์ศรี
อาจารย ดร.ภานุวัฒน ศรีไชยเลิศ
และอาจารย ดร.วินัย เพ็งภิญโญ
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 หอง ZOOM: NPRU14 (หอง C205 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร)
เวลา
รหัส
เรื่อง
การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation)
13.30-13.45 น.
CED 1
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตามกระบวนการเรียนรูแบบฝกทักษะ
0043
เรื่องการเขียนโปรแกรม Kidbright IDE เบื้องตน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
โรงเรียนกําแพงแสนวิทยา
โดย ปยะพงศ บุญวงษ และภานุวัฒน ศรีไชยเลิศ
13.45-14.00 น.
CED 2
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเสมือนจริง (AR) เรื่องรางกายของเรา โดยใชรูปแบบ
0052
การจัดการเรียนรูแบบโมเดลซิปปา (CIPPA MODEL) ในรายวิชาวิทยาศาสตร ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส
โดย กชกร ดีชัยยะ และภานุวัฒน ศรีไชยเลิศ
14.00-14.15 น.
CED 3
การพัฒนาบทเรียน e-learning ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่องโลกและการ
0056
เปลี่ ย นแปลง โดยใช ป ญ หาเป น ฐาน สํ า หรั บ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 2
โรงเรียนอูทอง

โดย ณัชชาภัชร รุงเรืองจําเริญ และภานุวัฒน ศรีไชยเลิศ
14.15-14.30 น.
CED 4
การพัฒนาบทเรียนออนไลน เรื่อง การใชโปรแกรม Microsoft Word ดวยการ
0064
เรียนแบบโครงงานเปนฐาน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนศรี
ประจันต “เมธีประมุข”
โดย พรชัย เชื้อวงษ และพงษดนัย จิตตวิสุทธิกุล
14.30-14.45 น.
CED 5
การพัฒนาบทเรียนออนไลน เรื่อง คอมพิวเตอรกับการประมวลผลขอมูล รวมกับ
0065
การจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคจิ๊กซอว สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 1 โรงเรียนศรีประจันต “เมธีประมุข”
โดย จารุวรรณ พันธุรูดี และพงษดนัย จิตตวิสุทธิกุล
14.45-15.00น.
CED 6
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาคณิตศาสตร เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส
0066
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนอูทอง ตามทฤษฎีการเรียนรูแบบกลุม
รวมมือ โดยใชเทคนิค STAD
โดย พงษระพี ออนเฉียบ และภานุวัฒน ศรีไชยเลิศ
15.00-15.15 น.
CED 7
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การใชโปรแกรม Adobe Flash
0067
CS6 รวมกับการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐาน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
โดย กลวัชร เจริญสุข และพงษดนัย จิตตวิสุทธิกุล
15.15-15.30 น.
CED 8
การพั ฒนาบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร ช ว ยสอน รายวิ ช าวิ ทยาการคํ านวณ ร ว มกั บ
0127
วิธีการเรียนรู แบบเพื่อนคูคิด สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนอูทอง
ศึกษาลัย
โดย ณรงคฤทธิ์ มากะเรือน และพงษดนัย จิตตวิสุทธิกุล
15.30-15.45 น.
CED 9
การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียออนไลน เรื่อง การใชงานโปรแกรมไมโครซอฟต
0161
เวิรด 2010 เบื้องตน สําหรับจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิค TGT
โดย ศิริลักษณ ปนสังข และมนัสนิต ใจดี
15.45-16.00 น.
CED 10
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบ
0169
5Es รายวิชาวิทยาการคํานวณ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
โดย ธนัญญา ตันติสุปรีย และวิมาน ใจดี
16.00-16.15 น.
CED 11
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
0193
ร ว มกั บ เทคนิ ค การเรี ย นรู ด ว ยตนเอง สํ า หรั บ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 2
โรงเรียนประชามงคล
โดย ลมฟา อาสา และพงษดนัย จิตตวิสุทธิกุล
16.15-16.30 น.
CED 12
การพั ฒนาบทเรี ย นคอมพิ วเตอร ช ว ยสอนออนไลน วิ ชาเทคโนโลยี (วิ ทยาการ
0196
คํานวณ) เรื่อง การใชโปรแกรม Microsoft Excel 2010 สําหรับการสอนแบบสาธิต
โดย ธนัท ล้ําเลิศ และ มนัสนิต ใจดี
16.30-16.45 น.
CED 13
การพัฒนาบทเรียนออนไลน รายวิชาการงานอาชีพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
0212
ที่ 1 สําหรับจัดการเรียนรูแบบ Active Learning โดยใชเทคนิคการสอนแบบ
ระดมสมอง
โดย ชุติกาญจน สงประเสริฐ และวิมาน ใจดี
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 หอง ZOOM: NPRU15 (หอง C206 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร)
เวลา
รหัส
เรื่อง

การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation)
13.30-13.45 น.
CED 14
การพัฒนาบทเรียนออนไลน เรื่อง การเขียนโปรแกรมดวย Scratch สําหรับ
0213
การสอนแบบ MIAP
โดย ธนพล โชติงาม และมนัสนิต ใจดี
13.45-14.00 น.
CED 15
การพัฒนาบทเรียนออนไลน เรื่อง การออกแบบและเทคโนโลยี รวมกับเทคนิคการ
0216
สอนแบบนําตนเอง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนวัดจันทาราม
(ตั้งตรงจิตร 5)
โดย สราลี สีใจดี และพงษดนัย จิตตวิสุทธิกุล
14.00-14.15 น.
CED 16
การพัฒนาบทเรียนออนไลน วิชาวิทยาศาสตร เรื่องระบบนิเวศ สําหรับนักเรียนชั้น
0219
มัธยมศึกษา ปที่ 3 โรงเรียนถาวรานุกูล จังหวัดสมุทรสงครามโดยใชวิธีการสอน
แบบสืบเสาะหาความรู 5 ขั้น(5E)
โดย ธนภัทร นิลศรี และภานุวัฒน ศรีไชยเลิศ
14.15-14.30 น.
CED 17
การประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลดานการทองเที่ยว
0221
โดย อุไร ทองหัวไผ
14.30-14.45 น.
CED 18
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาเทคโนโลยี (การออกแบบและ
0222
เทคโนโลยี)สําหรับการจัดการเรียนรูแบบการเขียนรอบวง
โดย นิชาภา ทรัพยสมิง และมนัสนิต ใจดี
14.45-15.00น.
CED 19
การพั ฒนาบทเรี ย นคอมพิ วเตอร ชว ยสอนโดยใช การจั ดการเรี ย นรู ดว ยตนเอง
0223
วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3
โดย อานนท แผนสมบูรณ และวิมาน ใจดี
15.00-15.15 น.
CED 20
การพัฒนาแอปพลิเคชันในการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอน
399
ปลาย และมหาวิทยาลัย ตามมาตรฐานการวัดระดับความสามารถทางดานภาษา
ที่ไดรับการยอมรับในระดับสากล ดวยการสรางตนแบบ
โดย นฤพล สุวรรณวิจิตร และเมืองแมน สระทองจีน
การนําเสนอผลงานแบบโปสเตอร (Poster Presentation)
15.15-15.30 น.
CED 1 P
การพัฒนาเว็บชวยสอนรวมกับการเรียนรูปญหาเปนฐาน เรื่อง แนวคิดเชิงนามธรรม
0121
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนประชามงคล
โดย วิยะดา พุฒิตรีภูมิ และ นพดล ผูมีจรรยา
15.30-15.45 น.
CED 2 P
การพั ฒ นาเว็ บ ช ว ยสอนร ว มกั บ กระบวนการเรี ย นรู แ บบระดมสมอง เรื่ อ ง
0122
อินเทอรเน็ต สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบานไรตนสําโรง
โดย ขวัญชัย เณรแตง และนพดล ผูมีจรรยา
15.45-16.00 น.
CED 3 P
การพัฒนาแชทบอทชวยสอนการเขียนภาษา HTML รวมกับการเรียนรูแบบปญหา
0123
เปนฐาน สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
โดย ทิพยรัตน สําราญ และนพดล ผูมีจรรยา
16.00-16.15 น.
CED 4 P
การพัฒนาเว็บชวยสอนรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือ เรื่องการออกแบบและ
0124
เทคโนโลยี สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนอูทอง
โดย ธนพร รักรุง และนพดล ผูมีจรรยา
16.15-16.30 น.
CED 5 P
การพั ฒ นาเว็ บ ช ว ยสอนร ว มกั บ การเรี ย นรู แ บบเพื่ อ นคู คิ ด เรื่ อ ง การใช ง าน
0125
อินเทอรเน็ต สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดอริยวงษาราม
(หนองน้ําขาว)

โดย สุนิตา อยูดี และนพดล ผูมีจรรยา
16.30-16.45 น.
CED 6 P
การพัฒนาเว็บชวยสอนรวมกับวิธีการจัดการเรียนรู 5E เรื่อง การถายทอด
0126
ลักษณะพันธุกรรม สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนสองพี่นอง
โดย ธนพล บุญเกิด และนพดล ผูจรรยา
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 หอง ZOOM: NPRU16 (หอง C306 ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร)
เวลา
รหัส
เรื่อง
การนําเสนอผลงานแบบโปสเตอร (Poster Presentation)
13.30-13.45 น.
CED 7 P
การพัฒนาบทเรียนออนไลนรวมกับเทคนิคการเรียนรูแบบนําตนเอง เรื่องการใช
0142
Application Nearpod สําหรับนักศึกษาครู ระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร
ศึกษา
โดย ทิพยสุดา สวัสดีพร และสุมาลี สุนทรา
13.45-14.00 น.
CED 8 P
การพัฒนาโมบายเลิรนนิ่ง เรื่องสรางแบบทดสอบออนไลน ดวยเว็บ Quizizz รวมกับ
0143
การจัดการเรียนรูดวยตนเอง สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู สาขาคอมพิวเตอรศึกษา
โดย ณัฐพล ทาวสิมมา และสุมาลี สุนทรา
14.00-14.15 น.
CED 9 P
การพัฒนาบทเรียนออนไลน วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) เรื่อง คูมือการใช
0164
งานโปรแกรม Scratch สําหรับการจัดการเรียนรูแบบ 5E
โดย ณัฐริกา ผิวงาม และมนัสนิต ใจดี
14.15-14.30 น.
CED 10 P
การพั ฒนาบทเรีย นมั ลติมี เ ดี ย แบบปฏิ สัม พั นธ รว มกั บ วิธี การเรี ย นด วยเทคนิ ค
0189
JIGSAW วิชาคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5
โดย อุไรวรรณ ศรีไชยเลิศ และชลันธร พุฒหอมรื่น
14.30-14.45 น.
CED 11 P
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดวยสื่อการเรียนการสอนบนเว็บรวมกับการ
0205
จัดการเรียนรูแบบ STAD วิชาภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
โดย อุไรวรรณ ศรีไชยเลิศ และนพดล เล็กนิคม
14.45-15.00น.
CED 12 P
การพัฒนาบทเรียนออนไลน เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องตน โดยใชรูปแบบ
0207
ปญหาเปนฐาน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 3 (สระ
กระเทียม)
โดย จิรภัทร ใจทัน และสุมาลี สุนทรา
15.00-15.15 น.
CED 13 P
การพัฒนาบทเรียนบทเรียนออนไลน เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องตน รวมกับ
0208
การเรียนรูแบบเพื่อนคูคิด สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเทศบาล
3 (สระกะเทียม)
โดย อาภาภัทร ตอวรรณะ และสุมาลี สุนทรา
15.15-15.30 น.
CED 14 P
การพัฒนาบทเรียนออนไลน เรื่อง การออกแบบโปสเตอรดวย Adobe Photoshop
0209
CS6 รวมกับการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐานสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
โรงเรียนเทพศิรินทรลาดหญา
โดย ปญญธวรรธน วอนเพียร และสุมาลี สุนทรา
15.30-15.45 น.
CED 15 P
การพัฒนาโมบายเลิรนนิ่ง เรื่องสรางแบบทดสอบออนไลน ดวยเว็บ Quizizz รวมกับ
0220
การจัดการเรียนรูดวยตนเอง สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู สาขาคอมพิวเตอรศึกษา
โดย จักรพันธ ทองมูลเนือง และสุมาลี สุนทรา
15.45-16.00 น.
CED 16 P
การพัฒนาบทเรียนออนไลน วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) ชั้นประถมศึกษา
0228
ปที่ 5 สําหรับจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคเพื่อนคูคิด

โดย ณัฐพร พรมโสภา และวิมาน ใจดี
16.00-16.15 น.
CED 17 P
การพัฒนาบทเรียนออนไลน เรื่อง การใชงานอินเทอรเน็ตอยางมีประสิทธิภาพ
0267
รวมกับกระบวนการเรียนรูแบบ MIAP สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
โดย เมทินี สุวรรณนิยม และวิมาน ใจดี
16.15-16.30 น.
CED 18 P
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
0300
ดวยสื่อการเรียนการสอนเสมือนจริงรวมกับเทคนิคเพื่อนคูคิด
โดย อุไรวรรณ ศรีไชยเลิศ และคํานวณ ปนนิลเพชร
16.30-16.45น.
CED 19 P
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ดวยสื่อการเรียนการสอนเสมือนจริงรวมกับการ
0323
จัดการเรียนรูแบบยอนกลับ กรณีศึกษาโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
โดย ธีระ บุญประจักษ และอุไรวรรณ ศรีไชยเลิศ
16.45-17.00 น.
CED 20 P
การประยุกตใช Google Apps for Education เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู
0383
รวมกันแบบออนไลน สําหรับนักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาญจนบุรี
โดย นิลุบล ทองชัย
NUR: สาขาการวิจัยเชิงสุขภาพ สรางดุลยภาพ Chairpersons : ผูชวยศาสตราจารย ดร.หทัยชนก บัวเจริญ
ชีวิตในยุค New Normal
ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิมสุภาว จันทนะโสตถิ์
ผูชวยศาสตราจารยเรียม นมรักษ ผูชวยศาสตราจารยวริยา จันทรขํา
ผูชวยศาสตราจารยวรางคณา สายสิทธิ์ อาจารย ดร.วันเพ็ญ แววีรคุปต
อาจารยวารธินีย แสนยศ อาจารยกมลภู ถนอมสัตย
อาจารยทัศนีย ตริศายลักษณ และอาจารยนงนุช เชาวนศิลป
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 หอง ZOOM: NPRU02 (หอง LI 4 ชั้น 3 อาคารศูนยภาษา ศูนยคอมพิวเตอร และหอประชุม)
เวลา
รหัส
เรื่อง
การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation)
13.00-15.00 น.
NUR_Invited
บรรยายเรื่อง “Update Knowledge in COVID-19 การปฏิบัติงานของที่
สุขภาพในยุค New Normal”
โดย นายแพทยทรงเกียรติ อุดมพรวัฒนะ
15.00-15.15 น.
NUR 1
การรับรูความเสี่ยง การรับรูอุปสรรคและพฤติกรรมเกี่ยวกับการปองกันการติดเชื้อ
0443
โคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) ของสตรีตั้งครรภในจังหวัดชายแดนใต
โดย นิอารีนี กูทา กาญจนา วาหาบ นูรวาฮีดา ยูโซะ รูไวดา สาแม มาริสา กาเดร
และซาพรีนา อาบา
15.15-15.30 น.
NUR 2
การรับรูความเสี่ยง ความรุนแรงของโรค ตอพฤติกรรมการปองกันโรคติดเชื้อไวรัส
0106
โคโรนา 2019 ในนั ก ศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย เอกชน ในเขต
กรุงเทพมหานคร
โดย อรอนงค โยธาภักดี ดวงฤทัย ชารีแสน และภารดี ชาวนรินทร
15.30-15.45 น.
NUR 3
ความสัมพันธของความรูและทัศนคติกับพฤติกรรมการปองกันโรคโคโรนาไวรัส
New-1
ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร
โดย วารธินีย แสนยศ ทัศนีย ตริศายลักษณ พัชรพร สุขไชย กิตติยา สรอยคํา
กนกวรรณ อินสุระ และจุฑาทิพย อสุนี ณ อยุธยา
15.45-16.00 น.
NUR 4
ความสัมพันธระหวางความรูเรื่อง COVID-19 ทัศนคติในการปรับตัว กับพฤติกรรม
0435
วิถีชีวิตแบบใหม เพื่อปองกันติดเชื้อ COVID-19 ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม
โดย ดวงพร ผาสุวรรณ พรพิมล อินกอง ภรเจริญ แสนเสนยา
โศรยา เหลาจันทร และสุวลักษณ พิมสน
16.00-16.15น.
NUR 5
การศึกษาความตองการการสนับสนุนทางสังคมของผูสูงอายุในชวงการระบาด
New-4
ของโรคโควิด-19 ในจังหวัดนครปฐม
โดย วันเพ็ญ แวววีรคุปต จิระดา พึ่งสกุล ปวีณา ผลอุดม สิรินารถ ยอดใหญ
สุมาตตา ไชยโย และ Ruffel Joy C. Manalo
16.15-16.30 น.
NUR 6
การรั บ รู และพฤติ กรรมการป องกั น ตนเองจากโรคติ ดเชื้ อ โคโรนาไวรั ส 2019
0132
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน
โดย จักรกฤษ พลตรี และแสงเดือน กันทะขู
16.30-16.45 น.
NUR 7
ความรู ทั ศ นคติ แ ละพฤติ ก รรมการป อ งกั น โรคไข เ ลื อ ดออกของอาสาสมั ค ร
0413
สาธารณสุขประจําหมูบาน
โดย ธนาธิป ศรีละออง วริยา อาจเวทย และจิรัชญา เหลาคมพฤฒาจารย
16.45-17.00 น.
NUR 8
การพัฒนาสุขภาพแบบมีสวนรวมของเกษตรกรชาวสวนสมโอ : กรณีศึกษาเขตพื้นที่
0042
อําเภอนครชัยศรีและอําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
โดย มาลินี จําเนียร วิไล ตาปะสี วารธินีย แสนยศ และภาศินี สุขสถาพรเลิศ
17.00-17.15 น.
NUR 9
อั ตราการสู บ บุ หรี่ ซ้ํ า และสาเหตุ การสู บ ซ้ํ าในผู ที่ล งมื อ เลิ กบุ หรี่ โดยการได รั บ
0521
คําแนะนําแบบกระชับโดยอสม : กรณีศึกษาชุมชนในจังหวัดนครปฐมและจังหวัด
ระยอง
โดย กมลภู ถนอมสัตย พรอุษา เมืองสมัย อาภัสรา ศรีสุวรรณ หทัยภัทร เกียรตินอก
และพิมพอัปสร โถปญญา
17.15-17.30 น.
NUR 10
การศึกษาการรับรูการถูกกลั่นแกลงของนักศึกษาพยาบาลมหาวิทยาลัยแหงหนึ่งใน
0499
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดย รุจิรา อุตชี ปานชีวา บุญวิจิตร และเขมิกา ณภัทรเดชานนท
17.30-17.45 น.
NUR 11
ป จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ ความเครี ย ดของนั ก ศึ ก ษาคณะพยาบาลศาสตร
0084
มหาวิทยาลัยเอกชนแหงหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร
โดย อัจฉรา ยศปญญา กนกวรรณ เหมือนพันธ และสุวิมล แสนเวียงจันทร
17.45-18.00 น.
NUR 12
ปจจัยที่สัมพันธกับภาวะซึมเศราของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชนแหงหนึ่ง
0289
โดย อภิสราพร โกมุทธพงษ จิรัชญา โพธิวัฒน สุลี ทองวิเชียร และสุชาติ พันธลาภ
การนําเสนอผลงานแบบโปสเตอร (Poster Presentation)
18.00-18.15น.
NUR 1 P
คุณภาพชีวิตการทํางานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเอกชน เขตปริมณฑล
0150
โดย พรสุวรรณ จารุพันธุ
18.15-18.30น.
NUR 2 P
พฤติกรรมการใชสื่อสังคมออนไลนของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัย
0376
ราชภัฏสุราษฎรธานี
โดย พัชริดา บํารุงศรี จันจิรา ตราสุวรรณ สุภาพร รัตนรัตน อภิสรา ทาระการ
ณัฐธิดา ชํานาญกิจ ณัฐปภัสร พงศทองเมือง และนิตยา ศรีสุข
วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 หอง ZOOM: NPRU21 (หอง LI 4 ชั้น 3 อาคารศูนยภาษา ศูนยคอมพิวเตอร และหอประชุม)
เวลา
รหัส
เรื่อง
09.00-10.30 น.
NUR_Invited
บรรยายเรื่อง “การวิจัยเชิง สุขภาพ สรางดุลยภาพชีวิตในยุค New Normal”
โดย ศาสตราจารย ดร.ศิริอร สินธุ

การนําเสนอผลงานแบบโปสเตอร (Poster Presentation)
15.00-15.15 น.
NUR 3 P
ความสุขของนักศึกษา หลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
0450
โดย กมลรัตน ทองสวาง และธนาวิทย กางการ
การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation)
15.15-15.30 น.
NUR 13
พฤติกรรมการตัดสินใจใชบริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ผานโมบายแอปพลิเคชัน
0395
ในชวงเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 ของนักศึกษาพยาบาล
โดย อณิตยา เหมนแกว ปทมา หองแซง สิทธิสมบูรณ ภูครองนา
สุไมยา หัดบิลแหม อารีนา โตะสา ธันยพร บุญชวย และจีรภา กาญจนโกเมศ
15.30-15.45 น.
NUR 14
ความคิดเห็นของนักศึกษาพยาบาลตอการเรียนรูโดยใชหุนจําลองเปนฐาน
0109
โดย วิลาวัณย เพ็งพานิช และเจือจันทน วัฒกีเจริญ
15.45-16.00 น.
NUR 15
ความสัมพันธระหวางเกรดเฉลี่ยสะสมกับสมรรถนะรายวิชาการพยาบาลอนามัย
0083
ชุมชนแหงศตวรรษที่ 21ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 4 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
โดย บุษยากร หลาหัวหนอง ปณรวีร นาคบรรจง และวิวัน เขงคุม
16.00-16.15น.
NUR 16
ผลของการพั ฒนาสมรรถนะพยาบาลในการดู แลผู ป ว ยที่ ใช เ ครื่ องช ว ยหายใจ
0492
โรงพยาบาลนครปฐม
โดย สุปรีดา มหาสุข และนงนุช เชาวนศิลป
16.15-16.30 น.
NUR 17
ผลิตภาพในวัยสูงอายุของพยาบาลหลังเกษียณ
0301
โดย สุวิมล แสนเวียงจันทร ประทีป ปญญา รุจาภา เจียมธโนปจัย และยุภา โพผา
16.30-16.45 น.
NUR 18
กระบวนการสงเสริมการตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารคณะพยาบาลศาสตร
0277
โดย หทัยชนก บัวเจริญ ดารินทร โพธิ์ตั้งธรรม มณฑิรา วุฒิพงษ
และวรางคณา สายสิทธิ์
MBA: สาขาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร
Chairpersons : ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุชาดา แสงดวงดี
ผูชวยศาสตราจารย ดร.กิตติกร สุนทรานุรักษ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.กนกพัชร กอประเสริฐ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เดช ธรรมศิริ
อาจารยดร.พงศสฎา เฉลิมกลิ่น
อาจารย ดร.ศานติ ดิฐสถาพรเจริญ
อาจารย ดร.ดวงใจ คงคาหลวง
อาจารย ดร.จันจิราภรณ ปานยินดี
และอาจารย ดร.จุฑามาส ศรีชมภู
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 หอง ZOOM: NPRU17 (หอง 401 ชั้น 4 อาคารโลจิสติกส)
เวลา
รหัส
เรื่อง
การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation)
13.30-13.45 น.
MBA 1
วัฒ นธรรมองค การเชิ ง สร างสรรค และการจั ดการทรั พยากรมนุ ษ ย ที่ สง ผลต อ
0004
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทผลิตเครื่องปรุงรสแหงหนึ่งใน
จังหวัดสมุทรสาคร
โดย จันจิราภรณ ปานยินดี และสมพร ปานยินดี
13.45-14.00 น.
MBA 2
การปรับปรุงลดปริมาณใบขอซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดซื้อ
0017
โดย วงศกร พงษชีพ

14.00-14.15 น.

MBA 3
0038

การรับรูประโยชนและคานิยมทางสังคมที่สงผลตอการตัดสินใจใชบริการสถาน
ออกกําลังกายครบวงจรที่เปดใหบริการตลอด 24 ชั่วโมงของกลุมผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร
โดย อรุณรัตน วิละรัตน และ ณัฏฐณิชา ณ นคร
14.15-14.30 น.
MBA 4
องคประกอบการเปนองคการแหงการเรียนรูของศาลแพงในเขตกรุงเทพมหานคร
0055
โดย ชนันชิดา ชัชศิริกูล พงษสันติ์ ตันหยง และหรรษา คลายจันทรพงษ
14.30-14.45 น.
MBA 5
ปจจั ยคุ ณ ค าตราสิ นค าที่ สง ผลต อการตั ด สิ น ใจซื้ อบ านจั ด สรรของผู บ ริ โภคใน
0079
จังหวัดนครปฐม
โดย ธิดารัตน วันดี พงษสันติ์ ตันหยง และหรรษา คลายจันทรพงษ
14.45-15.00น.
MBA 6
องคประกอบความภักดีของผูบริโภคพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
0100
โดย สหพัชร ชนะชัยสิทธิ์ พงษสันติ์ ตันหยง และหรรษา คลายจันทรพงษ
15.00-15.15 น.
MBA 7
ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดองคกรปกครองสวน
0115
ทองถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี
โดย อรรถพล รัตนดิลก ณ ภูเก็ต พงษสันติ์ ตันหยง และหรรษา คลายจันทรพงษ
15.15-15.30 น.
MBA 8
แนวทางการเพิ่ ม อั ต ราการผลิ ต น้ํ า มั น ดิ บ แหล ง น้ํ า มั น ฝาง จั ง หวั ด เชี ย งใหม
0115
ดวยเทคนิคการผลิตน้ํามันขั้นตติยภูมิ
โดย ศักดิพันธุ ไตรภพ เอกประสิทธิ์ พรมทัณ และกองเกียรติ บูรณศรี
15.30-15.45 น.
MBA 9
การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังสโตร กรณีศึกษา บริษัท เอบีซี จํากัด
0231
โดย สุปรีชญา บุญมาก เกียรติศักดิ์ เหมือนแก และนภัสวรรณ กุลสุวรรณ
15.45-16.00 น.
MBA 10
การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกสคูมือการทองเที่ยวเกาะลัดอีแทน จังหวัดนครปฐม
0244
โดย เฌอมินทร เศรษฐธีราธัญ นิตยา งามยิ่งยง ธรรมรัตน สิริคงสุข
และพัชรี ศรีโมรา
16.00-16.15 น.
MBA 11
บทความปริทัศนสําหรับเทคโนโลยีการตรวจสอบยอนกลับ
0170
โดย เดช ธรรมศิริ
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 หอง ZOOM: NPRU18 (หอง 403 ชั้น 4 อาคารโลจิสติกส)
เวลา
รหัส
เรื่อง
การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation)
13.30-13.45 น.
MBA 12
ปจจัยที่สงผลตอการพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานสายสนับสนุน
0256
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
โดย พิริยาภรณ ประสพสุข ชนพงษ อาภรณพิศาล และพงษสันติ์ ตันหยง
13.45-14.00 น.
MBA 13
ปจจั ยที่ สง ผลตอประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบั ติง านของพนั กงานบริ ษัทธุรกิจขาย
0257
อุปกรณทอสงน้ํามัน ในกรุงเทพมหานคร
โดย จารุวรรณ บุญรอด ดวงใจ คงคาหลวง และพงษสันติ์ ตันหยง
14.00-14.15 น.
MBA 14
ปจจัยการตลาดในมุมมองของผูบริโภค ภาพลักษณตราสินคา และความไววางใจใน
0266
ตราสินคาที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อนมเวยไฮโปรตีนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
โดย นนทนา เวชฤทธิกุล ชนพงษ อาภรณพิศาล และพงษสันติ์ ตันหยง
14.15-14.30 น.
MBA 15
การพัฒนาชองทางการตลาดออนไลนเมลอนรูปแบบวิถีชีวิตใหม (New Normal)
0272
ในจังหวัดสุพรรณบุรี
โดย กนกพัชร กอประเสริฐ นิตยา งามยิ่งยง อุบลวรรณ กลิ่นจันทร
และเบญจมาศ มากระเรือน

14.30-14.45 น.

MBA 16
0279

ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อซ้ําของผูบริโภคในวัยทํางานผานทางแอพพลิเคชั่น
Shopee ในจังหวัดปทุมธานี
โดย พรนภา ศรีเศษ นุสรา บุญมี และพวงเพชร สุขประเสริฐ
14.45-15.00น.
MBA 17
การพัฒนาประสิทธิภาพระบบการจัดสงยารูปแบบความปกติใหม (New Normal)
0280
ของหนวยเภสัชกรรม โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย
ขอนแกนในสถานการณแพรระบาดโควิค 19
โดย หนึ่งหทัย อภิพัตฐกานต กันตพงษ ธารฤทธิ์ทวีพร กนกวรรณ วงศอินทรอยู
และศุกรสวัสดิ์ แสนประเสริฐ
15.00-15.15 น.
MBA 18
การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการให บ ริ ก ารโดยใช ลี น ในผู ป ว ยนอกทางทั น ตกรรม
0281
เพื่อรองรับรูปแบบปกติใหม (New Normal) ของโรงพยาบาลทันตกรรม
มหาวิทยาลัยขอนแกน
โดย กนกวรรณ วงศอินทรอยู หนึ่งหทัย อภิพัตฐกานต และศุกรสวัสดิ์ แสนประเสริฐ
15.15-15.30 น.
MBA 19
ความพึ ง พอใจของบุ ค ลากร คลิ นิ ก ทั น ตกรรมพิ เ ศษ โรงพยาบาลทั น ตกรรม
0294
มหาวิ ทยาลั ยขอนแก น ต อการตรวจสอบข อมู ลรายได เฉพาะบุ คคลผ านระบบ
สารสนเทศ
โดย ศุกรสวัสด แสนประเสริฐ กนกวรรณ วงศอินทรอยู และหนึ่งหทัย อภิพัตฐกานต
15.30-15.45 น.
MBA 20
อิ ท ธิ พ ลของการบริ ห ารลู ก ค า สั ม พั น ธ แ ละส ว นประสมการตลาดที่ มี ผ ลต อ
0313
กระบวนการตัดสินใจซื้อรองเทาหนังคัทชูของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล
โดย นวรัตน เศษปาง สุวัฒน ฉิมะสังคนันท และวิศิษฐ ฤทธิบุญไชย
15.45-16.00 น.
MBA 21
ความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานในอุตสาหกรรมน้ําผลไมแหงหนึ่งใน
0315
จังหวัดสมุทรสงคราม
โดย ณัฐนิตย วงษวรรณ สุวนันท วิเศษสิงห จุฑามาส ศรีชมภู
และพัชรกันต นิมิตรศดิกุล
16.00-16.15 น.
MBA 22
การพัฒนาเครื่องตรวจจับกาซปโตรเลียมเหลว (LPG) และควันเพื่อการแจงเตือน
0048
ภัยฉุกเฉิน
โดย สุชาดา แสงดวงดี และกีรติ กะโหทอง
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 หอง ZOOM: NPRU19 (หอง 402 ชั้น 4 อาคารโลจิสติกส)
เวลา
รหัส
เรื่อง
การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation)
13.30-13.45 น.
MBA 23
คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานบริษัทอาหารสําเร็จรูปแหงหนึ่งในจังหวัด
0316
สมุทรสาคร
โดย มาลา ชื่นอารมณ จุฑามาส ศรีชมภู และพัชรกันต นิมิตรศดิกุล
13.45-14.00 น.
MBA 24
ปจจัย ที่สง ผลตอความภั กดีข องลู กค าธุ รกิจซอมบํารุง รั กษาระบบไฟฟ าในเขต
0322
กรุงเทพฯ และปริมณฑล
โดย อุษณา จิตรลดาพงศ ชนพงษ อาภรณพิศาล และพงษสันติ์ ตันหยง
14.00-14.15 น.
MBA 25
การวิเคราะหอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
0345
ไทย : หมวดอุตสาหกรรมขนสงและโลจิสติกส
โดย ฐิติมา คุมสุวรรณ อภิญญา บุบผา ทัชชภร ทุงกระโทก ปภาวิน พชรโชติสุธี
มณฑิรา พรมดี และวิวัฒนวงศ บุญหนุน

14.15-14.30 น.

MBA 26
0416

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความตองการในการเปนผูประกอบการของนักศึกษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
โดย อัสมะห มะแซ โซเฟย สายิ นาซีเราะห ตาเยะ และอาฟฟ ลาเตะ
14.30-14.45 น.
MBA 27
การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันลําดับที่สองในกระบวนการเรียนออนไลนของ
0422
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
โดย จันทนา วัฒนกาญจนะ ปาริชาติ ขําเรือง ปยะดา คัมภิรานนท
และ วิศิษฐ ฤทธิบุญไชย
14.45-15.00น.
MBA 28
ความสามารถในการบริหารความเสี่ยงของสํานักงานบัญชีภายใตสถานการณการ
0440
แพรระบาดของ COVID-19
โดย กิ่งกาญจน จารุกรุณา
15.00-15.15 น.
MBA 29
พฤติกรรมการบริโภคสินคาเกษตรปลอดภัยและการออกแบบบรรจุภัณฑขาว
New-1
ผัก และสมโอที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อ
โดย ปยะวรรณ ปนแกว และศิริญญา อารยะจารุ
การนําเสนอผลงานแบบโปสเตอร (Poster Presentation)
15.15-15.30 น.
MBA 1 P
การสังเคราะหแนวคิดทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ
0255
โดย มกรา งอสุรเชษฐ และนราธิป แนวคําดี
15.30-15.45 น.
MBA 2 P
ปจจัยสวนบุคคลและสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกบานพัก
0275
คนชราของผูสูงอายุ
โดย ไพโรจน ทิพมาตร
15.45-16.00 น.
MBA 3 P
ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาหางสรรพสินคาญี่ปุนของหาง สยาม ทาคา
0375
ชิมายะในเขตกรุงเทพมหานคร
โดย ประกายดาว พูนประสิทธิ์ และปญญา ศรีสิงห
16.00-16.15 น.
MBA 4 P
สาเหตุและแนวทางการจัดการความขัดแยงในองคกรของสนามบินสมุย
0506
โดย เทียนชัย ยศแผน และปญญา ศรีสิงห
MC: สาขานิเทศศาสตร
Chairpersons : ผูชวยศาสตราจารย ดร.กฤติยา รุจิโชค
ผูชวยศาสตราจารย ดร.มาริษา สุจิตวนิช และอาจารย ดร.วีรศักดิ์ นาชัยดี
วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 หอง ZOOM: NPRU38 (หอง 305 ชั้น 3 อาคารโลจิสติกส)
เวลา
รหัส
เรื่อง
การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation)
09.00-09.15 น.
MC 1
รูปแบบการสื่อสารภายในองคกรที่สงผลตอประสิทธิภาพการทํางานของพนักงาน
New-1
บริษัท เจเคเอ็น แชนเนล จํากัด
โดย กนกพร ทองดอนใหม และมาริษา สุจิตวนิช
09.15-09.30 น.
MC 2
การพั ฒนาประชาสัม พันธในยุค ดิจิทัล กรณีศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร
New-2
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
โดย นภสร พันธทิพยศักดิ์ และมาริษา สุจิตวนิช
09.30-09.45 น.
MC 3
ความคิดสรางสรรคกับการผลิตโฆษณาที่มีคุณภาพ
New-3
โดย เพลงประพันธ ภิรมยเพิ่ม และกฤติยา รุจิโชค
09.45-10.00 น.
MC 4
ศึ ก ษาความพึ ง พอใจในการวางแผนกลยุ ท ธ ป ระชาสั ม พั น ธ ภ ายในสํ า นั ก งาน
New-4
สงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
โดย พจนา ศิริตันติ์ และกฤติยา รุจิโชค

HUM: สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

Chairpersons : รองศาสตราจารย ดร.ปยะพร ตันณีกุล
ผูชวยศาสตราจารยจิตรภณ สุนทร
ผูชวยศาสตราจารยวัลลี นวลหอม
ผูชวยศาสตราจารยวลัยลักษณ อมรสิริพงศ
อาจารยดวงจิตร สุขภาพสุข
อาจารยอุมาพร สิทธิบูรณาญา
อาจารยสนธยา โจมกัน
และอาจารยไพรินทร มากเจริญ
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 หอง ZOOM: NPRU08 (หอง 221 ชั้น 2 อาคารเรียน A2)
เวลา
รหัส
เรื่อง
การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation)
13.30-13.45 น.
HUM 1
การพัฒนาคูมือการปฏิบัติงานการใหบริการโสตทัศนูปกรณของคณะมนุษยศาสตร
0099
และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
โดย สารินี วัฒนแสนชัย
13.45-14.00 น.
HUM 2
แนวทางการใช OKRs ลดความลาชาการทําสํานวนการสอบสวนคดีอาญาหมวด
0116
ความผิดตอชีวิต (มาตรา 288 และมาตรา 289)
โดย ภานุรุจ เกตุกลิ่นหอม กองเกียรติ บูรณศรี และวีรศักดิ์ จันทรสีหราช
14.00-14.15 น.
HUM 3
มโนทัศนและประเพณีเกี่ยวกับนาจาไทจื้อในไตหวันระหวาง ค.ศ. 1992-2019
0128
โดย พรรณทิพย เพ็ชรวิจิตร
14.15-14.30 น.
HUM 4
แนวทางแกปญหาการตั้งครรภอันไมพึงประสงค
0171
โดย พงษบวร ประสูตรแสงจันทร วรรณชนก เชื้อดี วิทยา สุภบุตร สกุลนิตรา
ตราชูหทัยรัตน เสือแจม โยธิน ทองนุม จันทิรา แสงทอง และสิทธิโชค งามแสงนิล
14.30-14.45 น.
HUM 5
ช็อกโกแล็ตพายและไพบริดจ: ประสบการณของสตรีและอัตลักษณหญิงผิวสี
0206
ในวรรณกรรมเรื่อง The Help
โดย ขอบคุณ สมบูรณวงศ
14.45-15.00น.
HUM 6
กลวิธีการเรียนรูคําศัพทของผูเรียนชาวไทยที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ
0333
ระดับสูงและต่ํา: ความถี่และประโยชน
โดย ศุภวัฒน พุกเจริญ
15.00-15.15 น.
HUM 7
“Thank you for giving me a new life”: The Reconstruction of Self
0336
through “Geobiography” and Sense of Place in A Tale of Thousand
Stars (2021)
by Wisarut Painark
15.15-15.30 น.
HUM 8
การศึกษาความเปนไปไดในการลงทุนรถบัสไฟฟาสําหรับการทองเที่ยวเพื่อตอบ
0354
รับการเปนเมืองอัจฉริยะ
โดย ตรีทเศศ กิ่งสุวรรณวงศ และชมพูนุท อ่ําชาง
15.30-15.45 น.
HUM 9
ความพรอมและความคิดเห็นในการเรียนออนไลนภายใตสถานการณการระบาด
0372
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของนักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม
โดย ภาณุวัฒน สุวรรณกูล ศศิณิสภา พัชรธนโรจน พิรุฬห แกวฟุงรังษี
สารุง ตันตระกูล และอรนุช พันโท

15.45-16.00 น.

HUM 10
0373

ศึกษาและพัฒนาตราสินคา และบรรจุภัณฑ กรณีศึกษา น้ําคั้นตนออนขาวสาลี
จังหวัดปทุมธานี
โดย จุฑามาศ เถียรเวช
16.00-16.15 น
HUM 11
การศึ กษาเส นทางที่ เ หมาะสมในการขนส ง สิ น ค า กากน้ํ า ตาลในประเทศไทย:
0377
กรณีศึกษา
โดย จิราลักษณ สิงหาสาร และชมพูนุท อ่ําชาง
16.15-16.30 น.
HUM 12
พฤติ ก รรมการอ า นหนั ง สื อ ของนั ก เรี ย นโรงเรี ย นสาธิ ต มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
0381
นครปฐม
โดย นิตยา พุมสม และนิพา ผลสงเคราะห
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 หอง ZOOM: NPRU09 (หอง 222 ชั้น 2 อาคารเรียน A2)
เวลา
รหัส
เรื่อง
การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation)
13.30-13.45 น.
HUM 13
การศึกษาความสัมพันธเทพีกรีกกับไพยิปซี
0384
โดย นุพงษ ภูศรี นุชรี บุญศรีงาม และนิพา ผลสงเคราะห
13.45-14.00 น.
HUM 14
การวิเคราะหคลังภาษาเพื่อการศึกษาวาทกรรมทางการเมือง
0385
โดย ลลนา ปฐมชัยวัฒน
14.00-14.15 น.
HUM 15
เหตุสะเทือนขวัญในประวัติศาสตรและผลกระทบตอชาวอเมริกันอินเดียนใน The
0394
Absolutely True Diary of a Part-Time Indian
โดย พนิดา ซิมาภรณ
14.15-14.30 น.
HUM 16
แนวทางการพัฒนาหลักสูตรศิลปะและการออกแบบในระดับนานาชาติ
0405
โดย ศิริวัฒน แสนเสริม
14.30-14.45 น.
HUM 17
ความขัดแยงระหวางมหาอํานาจยุโรปในแอฟริกา: กรณีศึกษาของความขัดแยง
0425
ที่รอมชอมกัน
โดย ธิติพงศ มีทอง
14.45-15.00น.
HUM 18
ระบบเศรษฐกิจของยุคกลาง: การทําการเกษตรแผนใหม
0426
โดย ธิติพงศ มีทอง
15.00-15.15 น.
HUM 19
ความเสี่ยงในทางการคาระหวางประเทศที่มีผลกระทบมาจากการสงสินคาทางทะเล
0427
โดย พัสนี สํารวย และมัธยะ ยุวมิตร
15.15-15.30 น.
HUM 20
การพั ฒนาทั ก ษะการอ านภาษาอาหรั บ โดยใช หนั ง สื อ การ ตู นที่ บู รณาการกั บ
0448
วัฒนธรรมสามจังหวัดชายแดนใต กรณีศึกษา โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
โดย รอมยี มอหิ มูหํามัดสุใหมี เฮงยามา และอิสมาอีล ราโอบ
15.30-15.45 น.
HUM 21
ความคิดเห็นของชุมชนตอการมีโรงงานชีวมวลอัดเม็ดและการปลูกไมโตเร็วสําหรับ
0469
เปนวัตถุดิบ ณ ตําบลโนนมวง อําเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลําภู
โดย เทพา ผุดผอง นุชนาถ มั่งคั่ง และนิคม แหลมสัก
15.45-16.00 น.
HUM 22
ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จของนโยบายโครงการคนละครึ่งของประชาชนชาวไทยใน
0470
ภาคใต
โดย อัญดา หลงหมาด สุธิสา จันทรมนตรี นัสฟายา ลิงาลาห และอาฟฟ ลาเตะ
16.00-16.15 น
HUM 23
แนวทางการแกไขปญหาการระรานทางไซเบอร
0318
โดย วลั ยลั กษณ อมรสิ ริ พงศ กิ ตติ ศั กดิ์ ภู ฉุ น พนิ ดา ตะพั ง สุ รั สสา ภู มิ สวั สดิ์
มิ่งขวัญ ทับยาง อภิษฎา เตชศุภกรกุล พรรณสุกาญจน สุขพันธ

และพิชามญชุ อธิรัตนพัฒน
16.15-16.30 น.
HUM 24
อันตรายจากเครือขายสังคมออนไลน
0319
โดย วลัยลักษณ อมรสิริพงศ กนกพร คําสมัย ศวีระ สีสวน ภัทรนันท จันทรเพชร
วรรณอนงค รักดี พรธิรา เปยมคลา และพรธิดา กลัดสําเนียง
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 หอง ZOOM: NPRU10 (หอง 223 ชั้น 2 อาคารเรียน A2)
เวลา
รหัส
เรื่อง
การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation)
13.30-13.45 น.
HUM 25
แรงจู ง ใจที่ ส ง ผลต อ ความผู ก พั น ในการปฏิ บั ติ ง านของข า ราชการแพทย
0314
กองทัพอากาศ
โดย จักรี ธัญยนพพร กองเกียรติ บูรณศรี และสุริยา ราชขันธ
13.45-14.00 น.
HUM 26
in Sinā lingua Latīna extrēma: การศึกษาวัฒนธรรมการเขียนปายหลุมศพ
0317
ระหวางภาษาละตินกับภาษาจีนบนปายหลุมศพมิชชันนารีสมัยราชวงศหมิง
โดย วิรัช เวโรจนฤดี
14.00-14.15 น.
HUM 27
The challenges of operating a seafood business during a new emerging
0486
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
การเปรี ย บเที ย บบริ ก ารสั่ ง อาหารอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลระหว า ง Appilcation
0505
Grabfood และ Foodpanda
โดย สุภัชสรา นอยเลิศ กาญจนาภรณ เดิมลิ่ม และปราณี สีนาค
14.30-14.45 น.
HUM 29
Bangkok Blue-Collar Workers' Perception of the 50-50 Copayment
0511
Program
by Chananya Thongbunmee, Warundhorn Suwannatee,
and Dumrong Adunyarittigun
14.45-15.00น.
HUM 30
ผลการศึกษาความพึงพอใจที่มีตอตราสัญลักษณและบรรจุภัณฑผาทอมือกลุมผา
0514
ทอมือบานวังยาว ตําบลคลองหินปูน อําเภอวังน้ําเย็น จังหวัดสระแกว
โดย ธนัง ชาญกิจชัญโญ
15.00-15.15 น.
HUM 31
ปญหาการใชความรุนแรงของบุคลากรในโรงเรียน
0068
โดย ปยะพร ตันณีกุล วรางคณา ศรีสวาง เจนจิราวรรณ ขันทีทาว สุกัญญา ศรีจันทร
และราตรี เนียมสาคร
การนําเสนอผลงานแบบโปสเตอร (Poster Presentation)
15.15-15.30 น.
HUM 1 P
การประเมิ น โครงการพั ฒ นาทั ก ษะการปฏิ บั ติ ง าน และทั ก ษะการสื่ อ สาร
0002
ภาษาอังกฤษของพนักงานแคดดี้เพื่อรองรับการทองเที่ยวเชิงกีฬาของจังหวัดพังงา
โดย ธวัชชัย จิตวารินทร ลภัสรดา เวียงคํา และกฤตภาส จินาภาค
15.30-15.45 น.
HUM 2 P
ความพึงพอใจของสถานประกอบการตอนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ สาขาวิชา
0152
ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
โดย พัชราวดี อักษรพิมพ
15.45-16.00 น.
HUM 3 P
การบริหารจัดการการแขงขันกีฬาแฮนดบอลชิงชนะเลิศแหงประเทศไทยประจําป
0217
พ.ศ.2563 ณ จังหวัดเชียงใหม

โดย สุดยอด ชมสะหาย จารุวัฒน สัตยานุรักษ ธาวุฒิ ปลื้มสําราญ
บุปผา ปลื้มสําราญ และนรินทร อนันตกลิ่น
16.00-16.15 น
HUM 4 P
การกําหนดขีดความสามารถรองรับการทองเที่ยวดานจิตวิทยาและดานสังคม
0485
วัฒนธรรมสําหรับพระพุทธบาทพลวง อุทยานแหงชาติเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
โดย กัญญนันทน ลี้จิรานุวัฒน ดรรชนี เอมพันธุ
และนภวรรณ ฐานะกาญจน พงษเขียว
PAL: สาขารัฐประศาสนศาสตร
Chairpersons : ผูชวยศาสตราจารย ดร.กัณฑธิมา นิลทองคํา
และนิติศาสตร
ผูชวยศาสตราจารยธีรศักดิ์ ลีละพัฒนา
และอาจารย ดร.รุงนภา เพงรุงเรืองวงษ
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 หอง ZOOM: NPRU05 (หอง 714 ชั้น 1 อาคารเรียน A7)
เวลา
รหัส
เรื่อง
13.30-14.30 น.
PAL_Invited
บรรยายเรื่อง “ยุทธศาสตรการพัฒนาราชการ ยุค New Normal”
โดย รองศาสตราจารย ดร.พลศักดิ์ จิรไกรศิริ
การนําเสนอผลงานแบบโปสเตอร (Poster Presentation)
14.30-14.45 น.
PAL 1 P
ภาวะผูนําแหงการเปลี่ยนแปลง ในยุคประเทศไทย 4.0 ของกํานัน ผูใหญบาน
0410
อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง
โดย พัชราภรณ ผูพานิช มยุรี รัตนเสริมพงศ และวาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์
การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation)
14.45-15.00น.
PAL 1
พัฒนาการของกฎหมายและศาลของไทย สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
0010
เจาอยูหัว ถึง พ.ศ. 2475
โดย พรรณรัตน โสธรประภากร พัชรณัฏฐ สังขประไพ และกิจบดี กองเบญจภุช
15.00-15.15 น.
PAL 2
ความเปนอิสระทางการคลังในดานการจัดเก็บรายไดขององคกรปกครองสวน
0296
ทองถิ่นในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (SEZs):กรณีศึกษาเทศบาลนครแมสอด
จังหวัดตาก
โดย ไททัศน มาลา ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร จารุณี มุมบานเซา ฤทัยทิพย จันทรสระแกว
และวิไลลักษณ เรืองสม
15.15-15.30 น.
PAL 3
การนําแนวคิดการประเมินผลลัพธทางสังคม (Social Impact Assessment:
0310
SIA) เพื่อวัดผลสําเร็จของโครงการสาธารณะเชิงพื้นที่
โดย สุพัตตรา ตันติจริยาพันธ
15.30-15.45 น.
PAL 4
การศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายและขอบังคับเกี่ยวกับการจําแนกประเภทของ
0311
อากาศยานไรคนขับของประเทศไทยและประเทศออสเตรเลีย
โดย ฐาปนัต บัวภิบาล บริพัตร รัชนีพันธ สุวิทย ไททอง พีรวัส เกิดสกุล
และสุทธิพงศ โพธิ์ชี
15.45-16.00 น.
PAL 5
คุณลักษณะผูนําทองถิ่นที่พึงประสงคของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลละแม
0334
อําเภอละแม จังหวัดชุมพร
โดย เชษฐ ใจเพชร ศศิพร ปานทิพย สุรีพร ออนจันทรอม สราวดี เหลือแหล
เกศกมล โนวัฒน และอลงกรณ เกตุณรายณ
16.00-16.15 น.
PAL 6
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของสํานักงานเทศบาลเมืองนครปฐม จังหวัด
0337
นครปฐม
โดย บรรพต กิติสุนทร และพีรพล วงษทอง

16.15-16.30 น.

PAL 7
0338

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสํานักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
เขต 7
โดย บรรพต กิติสุนทร และณัฐพันธ อินทรสุวรรณ
16.30-16.45 น.
PAL 8
การพัฒนาองคกรใหมีศักยภาพการทํางานสูงของสํานักปลัดเทศบาล เทศบาลนคร
0339
นครปฐม จังหวัดนครปฐม
โดย บรรพต กิติสุนทร และชยุตม นิลพันธุ
16.45-17.00 น.
PAL 9
การนํานโยบายการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) ไปปฏิบัติ
0498
โดย กฤตติกา เศวตอมรกุล
17.00-17.15 น.
PAL 10
การพัฒนาทักษะดานดิจิทัลกับการทํางานในยุคชีวิตวิถีใหม (New Normal)
0517
โดย สมศักดิ์ วานิชยาภรณ
วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 หอง ZOOM: NPRU24 (หอง 714 ชั้น 1 อาคารเรียน A7)
เวลา
รหัส
เรื่อง
การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation)
09.00-09.15 น.
PAL 11
ความรูความเขาใจของประชาชนตอการบริหารงานของเทศบาลตําบลนครชัยศรี
0362
อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
โดย มนูญ จันทรสมบูรณ และปรมัตย อิ่มจิตต
09.15-09.30 น.
PAL 12
กระบวนการปฏิบัติงานดานการปองกันการทุจริต ปญหาอุปสรรคและแนวทางการ
0363
ปรับปรุงแกไขของสํานักงาน ป.ป.ช. ภาค 7
โดย มนูญ จันทรสมบูรณ และปรารถนา อยูสนอง
09.30-09.45 น.
PAL 13
แนวทางการพัฒนากระบวนการบริหารงานดวยหลัก POCCC ของพนักงานฝาย
0382
บริหารงานปกครอง อําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี
โดย อรุณี อินสมตัว และกรรณิการ สุวรรณศรี
09.45-10.00 น.
PAL 14
สถานภาพอํานาจของระบอบกษัตริยในสมัยอาณาจักรโรมัน
0419
โดย ธิติพงศ มีทอง
10.00-10.15 น.
PAL 15
ปญหาการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจเกี่ยวกับคดีที่เด็กและเยาวชนกระทํา
0461
ความผิด ศึกษาพื้นที่รับผิดชอบสถานีตํารวจภูธรเมืองนครปฐม
โดย ธีรศักดิ์ ลีละพัฒนา และอัษฎา กลาหาญ
10.15-10.30 น.
PAL 16
การบริ ห ารจั ด การสวั ส ดิ ก ารทางสั ง คมของเทศบาลตํ า บลธรรมศาลาจั ง หวั ด
0516
นครปฐม
โดย ธิดารัตน สืบญาติ
10.30-10.45 น.
PAL 17
การสร างองค กรแห ง ความสุ ข : กรณี ศึ กษาโรงพยาบาลจั นทรุ เ บกษา อํ าเภอ
New-1
กําแพงแสน จังหวัดนครปฐม
โดย รุงนภา เพงรุงเรืองวงษ
10.45-11.00 น.
PAL 18
ความรู ค วามเข าใจเกี่ ย วกั บ สิ ท ธิ ป ระโยชน จ ากประกั นสั ง คมของผู ป ระกั น ตน
New-2
สํานักงานประกันสังคมจังหวัดนครปฐม
โดย รุงนภา เพงรุงเรืองวงษ
11.00-11.15 น.
PAL 19
การจัดการเกษตรแนวใหมของเกษตรกรรุนใหมจังหวัดนครปฐม
New-3
โดย รุงนภา เพงรุงเรืองวงษ
11.15-11.30 น.
PAL 20
การจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลคลองตาคต อําเภอโพธาราม จังหวัด
New-4
ราชบุรี

โดย รุงนภา เพงรุงเรืองวงษ
11.30-11.45 น.
PAL 21
การทํ างานเป นทีม ของบุ คลากรเทศบาลตําบลห วยชินสีห อํ าเภอเมืองราชบุ รี
New-5
จังหวัดราชบุรี
โดย รุงนภา เพงรุงเรืองวงษ
AEC: สาขาอาเซียนศึกษา
Chairpersons : ผูชวยศาสตราจารย ดร.สัณหกฤษณ บุญชวย
และการระหวางประเทศ
และอาจารยสุวภา จรดล
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 หอง ZOOM: NPRU04 (หองสาขาอาเซียน ชั้น 2 อาคารคณะมนุศาสตรและสังคมศาสตร)
เวลา
รหัส
เรื่อง
13.30-14.30 น.
AEC_Invited
บรรยายเรื่อง “สันติภาพที่พราเลือน: พมา กลุมชาติพันธุ และอาเซียน”
โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ขจรศักดิ์ สิทธิ
การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation)
14.30-14.45 น.
AEC 1
เยือน “ชุมแสง” ยอนอดีตชุมชนเการิมน้ํานานอันรุงเรือง ตามรอยละครน้ําดีเรื่อง
0112
กรงกรรม
โดย กฤศนพัชญ บุญชวย
14.45-15.00น.
AEC 2
ขามอธิปไตย-กฎหมายระหวางประเทศ ในการเมืองทัศนา ผานโดรน: การละเมิด
0327
เฝาตรวจตราพลเรือน-ศัตรูทางการเมือง
โดย พยัญชน เอี่ยมศิลป
15.00-15.15 น.
AEC 3
จริยศาสตรวาดวยการใชโดรนเพื่อการสังหารอยางระบุเปาหมาย
0330
โดย ธนกร หลออัศวินนนท
15.15-15.30 น.
AEC 4
นโยบายตางประเทศของไทยตอลัทธิคอมมิวนิสตในประเทศเพื่อนบานอินโดจีนใน
0442
สมัยพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ 4 สิงหาคม ค.ศ. 1988 – 23 กุมภาพันธ ค.ศ.1991
โดย ไพรินทร มากเจริญ
15.30-15.45 น.
AEC 5
ความหลากหลายที่ลงตัวของการทองเที่ยวในอาเซียน
0447
โดย สุวภา จรดล
15.45-16.00 น.
AEC 6
การศึ ก ษาพฤติ ก รรมนั ก ศึ ก ษาแลกเปลี่ ย นในฐานะนั ก ท อ งเที่ ย วชาวญี่ ปุ น
New-1
ในยุคโควิด 19
โดย กฤศนพัชญ บุญชวย
16.00-16.15 น
AEC 7
การศึกษาทัศนคติของนักทองเที่ยวชาวไทยตอแหลงทองเที่ยวโฮมสเตยหมูบาน
New-1
แมกําปอง กิ่งอําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม
โดย กฤศนพัชญ บุญชวย
16.15-16.30 น.
AEC 8
นโยบายการปองกันอาชญากรรมคอปกขาวของกรมราชทัณฑระหวางป พ.ศ.
0226
2560 - 2563
โดย สัณหกฤษณ บุญชวย และจตุพร ธิราภรณ
16.30-16.45 น.
AEC 9
ทุนทางสังคม: ขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อสงเสริมขีดความสามารถในการปองกัน
0241
อาชญากรรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
โดย สัณหกฤษณ บุญชวย
PHB: สาขาปรัชญา ศาสนา
Chairpersons :รองศาสตราจารย ดร.ชํานาญ รอดเหตุภัย
และศิลปวัฒนธรรม
ผูชวยศาสตราจารย ดร.(พิเศษ)สรวิชญ วงศสะอาด
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรากรณ พูลสวัสดิ์
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุพิชฌาย จินดาวัฒนภูมิ

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณรงควรรษ บุญมา
และผูชวยศาสตราจารยกนกอร สวางศรี
วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 หอง ZOOM: NPRU23 (หอง 308 ชั้น 3 อาคารคณะมนุศาสตรและสังคมศาสตร)
เวลา
รหัส
เรื่อง
การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation)
09.00-09.15 น.
PHB 1
การชวงชิงอํานาจหลังการถึงแกอสัญกรรมของสตาลิน
0089
โดย พชรพล แซอึ้ง
09.15-09.30 น.
PHB 2
พัฒนาการทางประวัติศาสตรของจังหวัดกาญจนบุรี กรณีศึกษาทางรถไฟสาย
มรณะ โดยนําเสนอผานอินโฟกราฟฟก
0091
โดย เจษฏากร บุปผา ธนกร บุญพา ชณันวิชญ วัชรจํารัสวัชร พชรพล แซอึ้ง
สถิระ สระทองพลอย และปรารถนา แซอึ๊ง
09.30-09.45 น.
PHB 3
แนวทางการอนุรักษณวิถีชีวิตชาวไทยทรงดํา ณ ศูนยเรียนรูภูมิปญญาไทยปยะ
0102
ชนกผานการนําเสนอดวยอินโฟกราฟกจากการสแกนคิวอารโคด
โดย ธงชัย กาญจนพงค ศรัณญพจน สวยอารมณ เสาวลักษณ ทรัพยวิภาดา
ศมณชนก ทองประเสริฐ เอกร จันทราษา และปรารถนา แซอึ๊ง
09.45-10.00 น.
PHB 4
เพื่อนในโลกออนไลนของวัยรุน: วิเคราะหจริยศาสตรของอริสโตเติล
0302
โดย วรรณวิสาข ไชยโย
10.00-10.15 น.
PHB 5
อิทธิพลแนวคิดยุคหลังสมัยใหม ที่สงผลตอการออกแบบเรขศิลปวงดนตรีประเทศ
0353
ไทย ในชวง คริสตศตวรรษที่ 20
โดย พงษธร เครือฟา และสุรพงษ ประเสริฐศักดิ์
10.15-10.30 น.
PHB 6
การฟนฟูของเมืองและระบบทุนนิยมการคาในปลายยุคกลาง
0423
โดย ธิติพงศ มีทอง
10.30-10.45 น.
PHB 7
พัฒนาการของนครรัฐกรีกในสมัยโบราณ
0424
โดย ธิติพงศ มีทอง
10.45-11.00 น.
PHB 8
กระบวนทารําเชิดในลิเกของนางเอกพิศมัย หลานหอมหวล
0491
โดย กรวิภา เลาศรีรัตนชัย และธนสิทธิ์ ชมชิด
11.00-11.15 น.
PHB 9
ถอดบทเรียนการสรางเครือขายชุมชนเขมแข็งเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวนวัตวิถี
New-1
กลุมชาติพันธุลาวครั่งในจังหวัดนครปฐม
โดย วรากรณ พูลสวัสดิ์ ดิษฐาร กวางคีรี และนงนุช ยังรอด
TR: สาขาการทองเที่ยว
Chairpersons : อาจารย ดร.นิพล เชื้อเมืองพาน
และอุตสาหกรรมบริการ
อาจารย ดร.ประพนธ เล็กสุมา
อาจารย ดร.มัชฌิมา อุดมศิลป
อาจารย ดร.กิตติทัช เขียวฉะออน
และอาจารย ดร.สิริพร เขตเจนการ
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 หอง ZOOM: NPRU03 (หองประชุม 1 ชั้น 3 อาคารตึก 100 ป)
เวลา
รหัส
เรื่อง
13.30-14.30 น.
TR_Invited
บรรยายเรื่อง “การพัฒนาทองเที่ยวทองถิ่นสูดุลยภาพอยางยั่งยืนหลังวิกฤต
covid-19”
โดย ศาสตราจารย ดร.เทิดชาย ชวยบํารุง
การนําเสนอผลงานแบบโปสเตอร (Poster Presentation)

14.30-14.45 น.

TR 1 P
0476

การกํ าหนดขี ดความสามารถด านกายภาพและสิ่ ง อํ านวยความสะดวกในการ
รองรับการใชประโยชนพระพุทธบาทพลวง อุทยานแหงชาติเขาคิชฌกูฏ จังหวัด
จันทบุรี
โดย ไพลิน เมงเกร็ด ดรรชนี เอมพันธุ และสมนิมิตร พุกงาม
การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation)
14.45-15.00 น.
TR 1
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการสําหรับโรงแรมบูติคบนเกาะสีชัง
0003
โดย พัฒนะ ธนกฤตพุฒิเมธ และรชตธรรมรงค พชรมนตชัย
15.00-15.15 น.
TR 2
แนวทางการพัฒนารูปแบบการบริการของผูประกอบการธุรกิจที่พักโฮมสเตยเพื่อ
0158
เชื่อมโยงวิถีชีวิตของชุมชน กรณีศึกษาตลาดน้ําอัมพวา อําเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม
โดย ฐณวรัตม สิทธิวิชัย เนรมิต สุมนัส วราภรณ ใสยจิตต และนิลุบล คงเปรม
15.15-15.30 น.
TR 3
การวิเคราะหแนวคิดและทฤษฎีเพื่อการปรับตัวของการทองเที่ยวโดยชุมชนอยาง
0159
ยั่งยืน ภายหลังสถานการณโควิด 19
โดย พิมพชนก มูลมิตร เกิดศิริ เจริญวิศาล และมนัสสินี บุญมีศรีสงา
15.30-15.45 น.
TR 4
การสรางเสนทางการทองเที่ยวเชิงอาหารตามหลักการทองเที่ยวเพื่อการเรียนรู
0162
เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวในอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
โดย นิลุบล คงเปรม ศศิธร แซลิ้ม อารยา กิ่งไทรย รัตนาภรณ พูนดี
และนันทัชพร จอมดวง
15.45-16.00 น.
TR 5
ภาพลักษณของแหลงทองเที่ยวที่สงผลตอความตั้งใจเดินทางทองเที่ยวในจังหวัด
0187
พัทลุงทามกลางสถานการณการแพรระบาดของโควิด-19
โดย วิภาดา เถาธรรมพิทักษ สิปปวิชญ วงศสุวัฒน และศิริกัญญา ทองเสง
16.00-16.15 น.
TR 6
ป จจั ย ที่ สง ผลต อภาพลั กษณ ข องสายการบิ นไทยแอร เ อเชี ย ในช ว งโรคระบาด
0378
โควิด-19
โดย ศศิรินทร แทนทอง และณัฏฐมน เผาพันธุ
16.15-16.30 น.
TR 7
ผลกระทบของโรคระบาดโควิด 19 ที่สงผลตอคุณภาพชีวิตของพนักงานตอนรับ
0398
บนเครื่องบิน
โดย พัชรียา วิภาสเศรณี และลัคณา สันติณรงค
วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 หอง ZOOM: NPRU22 (หองประชุม 1 ชั้น 3 อาคารตึก 100 ป)
เวลา
รหัส
เรื่อง
การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation)
09.00-09.15 น.
TR 8
แนวทางการพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงสุขภาพตามมาตรฐานกระทรวงการทองเที่ยว
0402
และกีฬา ณ บานพุน้ํารอน อําเภอหนองหญาปลอง จังหวัดเพชรบุรี
โดย พัดยศ เพชรวงษ
09.15-09.30 น.
TR 9
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสงอาหารเดลิเวอรี่ในอําเภอเมือง จังหวัด
0404
ปตตานี
โดย ฮามีดา ดาราแม ภาลิณี หมันทองมาก ซูรานี ฮินนะ และอาฟฟ ลาเตะ
09.30-09.45 น.
TR 10
การพัฒนาทุนมนุษยเพื่อสงเสริมคุณภาพการบริการของอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
0459
ในพื้นที่เกาะมุก จังหวัดตรัง
โดย สุธิรา ปานแกว สิริปุณยากร ไกรเทพ และจิระนาถ รุงชวง
09.45-10.00 น.
TR 11
การพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคเพื่อการเรียนรูในแหลงทองเที่ยว

0460

จังหวัดตรังอยางมีสวนรวม
โดย วันวิสาข พลอย อินสวาง ดุสิตพร ฮกทา และอัญชิษฐา กิ้มภู
10.00-10.15 น.
TR 12
การวิเคราะหสภาพการณการทองเที่ยวพื้นที่ชายฝงทะเลจังหวัดตรัง
0468
โดย ดุสิตพร ฮกทา และนุชประวีณ ลิขิตศรัณย
10.15-10.30 น.
TR 13
การพัฒนารูปแบบธุรกิจโฮมสเตยเพื่อสังคม กรณีศึกษา ชุมชนบานยางพัฒนา
0144
อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม
โดย ธัญกมล คุมเสาร นรีรักษ แกวฉวี ดวงนภา จุคํา อภัสรา ปญจกะบุตร
และประพนธ เล็กสุมา
10.30-10.45 น.
TR 14
แนวทางการพั ฒ นาสื่ อ ประชาสั ม พั น ธ เพื่ อ ส ง เสริ ม การท อ งเที่ ย วเชิ ง เกษตร
0184
กรณีศึกษาชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ จังหวัดนครปฐม
โดย รุงฤดี ภิญญาคง และประพนธ เล็กสุมา
EDA: สาขาบริหารการศึกษา
Chairpersons : รองศาสตราจารย ดร.พิชญาภา ยืนยาว
อาจารย ดร.ณัฐวรรณ พุมดียิ่ง และอาจารย ดร.ธีรวุธ ธาดาตันติโชติ
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 หอง ZOOM: NPRU07 (หองอบรม1 ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการครุศาสตรฯ)
เวลา
รหัส
เรื่อง
การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation)
13.30-13.45 น.
EDA 1
การประเมินโครงการสัมมนาการจัดการเรียนรูพลศึกษาและกีฬา: วิถีใหม โดย
0116
การประยุกตใชรูปแบบการประเมิน CIPP มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยา
เขตเชียงใหม
โดย ศิริพร สัตยานุรักษ ธนกร ปญญาวงค โชคชัย ปญญาคํา ศุภกร ลาภกองศิลป
และศรัณย สายธารทิพย
13.45-14.00 น.
EDA 2
อนาคตภาพการบริหารงานบุคลากรดานคริสตศาสนาของโรงเรียน สังกัดมูลนิธิ
0366
แหงสภาคริสตจักรในประเทศไทย
โดย ปริยพันธ สุทธิสาร วันทนา อมตาริยกุล และพนายุทธ เชยบาล
14.00-14.15 น.
EDA 3
An analysis on ideal educational rights and learning environment: A
0519
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
English-Only, perhaps it’s not the way to go: Learning environment
New-1
and classroom activities in English Literature course
by Nareema Sangwiman, Chaiwat Thongchombang, Kittisak Sattong,
Natthaphon Poonprasertsri, Witthayakorn Yotkhruea, Thanisorn Sirikul,
and Parichat Srathongmee
การนําเสนอผลงานแบบโปสเตอร (Poster Presentation)
14.45-15.00 น.
EDA 1 P
การจัดการเรียนรูแบบออนไลนในยุควิถีใหมของมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ
0229
วิทยาเขตเชียงใหม
โดย โชคชัย ปญญาคํา เปรม วาทบัณฑิตกุล พริษฐ บุญรักษ
ลักษณาพร วาทบัณฑิตกุล และภิชชาภร ปญญาคํา
EDC: สาขาหลักสูตรและการสอน
Chairpersons : ผูชวยศาสตราจารย ดร.จินตนา ศิริธัญญารัตน
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศศิวรรณ สุวรรณกิตติ

ผูชวยศาสตราจารย ดร.นันทนภัส นิยมทรัพย
และอาจารย ดร.บุญสม ทับสาย
วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 หอง ZOOM: NPRU25 (หองอบรม 1 ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการครุศาสตรฯ)
เวลา
รหัส
เรื่อง
09.00-09.15 น.
EDC 1
การประยุ กต ใช เ ทคนิ ค การคิ ด แบบหมวกหกใบร ว มกั บ การนิ เ ทศแบบร ว มมื อ
0312
ในการนิเทศการปฏิบัติการสอนของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู
โดย วิริยา วิริยารัมภะ
09.15-09.30 น.
EDC 2
การพัฒนาทักษะการคิดรวบยอดโดยใชเทคนิคการสอนตามแนวคิดการเรียนรูเชิง
New-1
รุกของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยี
พณิชยการราชดําเนิน
โดย จิตณรงค เอี่ยมสําอางค
09.30-09.45 น.
EDC 3
การส ง เสริ ม สมรรถนะในการแปลความหมายข อ มู ล และประจั ก ษ พ ยานเชิ ง
New-2
วิทยาศาสตรดวยการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรโดยใชบริบทเปนฐาน
โดย สาวิตรี ใจแจง และจินตนา ศิริธัญญารัตน
EDR & RTR: สาขาวิจัยการศึกษา
Chairpersons : รองศาสตราจารย ดร.จิตติรัตน แสงเลิศอุทัย
และงานประจําสูงานวิจัย (R to R)
ผูชวยศาสตราจารย ดร.นภาภรณ ยอดสิน
ผูชวยศาสตราจารยวรรณี สุจจิตรจูล
และอาจารย ดร.นภาเดช บุญเชิดชู
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 หอง ZOOM: NPRU06 (หองประชุม 3 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการครุศาสตรฯ)
เวลา
รหัส
เรื่อง
การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย (OralPresentation)
13.30-13.45 น.
EDR&RTR 1
สภาพและปญหาการฝกประสบการณวิชาชีพครูของนักศึกษาฝกสอนสาขาวิชา
0320
ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
โดย ณฐกร อินทราพงษ ธนัชฌา พรหมชนะ และวันเพ็ญ คําเทศ
13.45-14.00 น.
EDR&RTR 2
การรับรูผลกระทบตอการศึกษาจากการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ของนักศึกษา
0466
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
โดย ธนัญญา อินทะสระ ธันยมัย ดาวเรือง ษิญดา พรมจันทร
อรจิรา เมฆาสุวรรณรัตน อรวี อินสุวรรณ และอัซมาอ เส็มหมาด
การนําเสนอผลงานแบบโปสเตอร (Poster Presentation)
14.00-14.15 น.
EDR&RTR 1 P
การศึ ก ษาความสามารถในการให เ หตุ ผ ลทางวิ ท ยาศาสตร ข องนั ก เรี ย นชั้ น
0326
มัธยมศึกษาปที่ 4 จังหวัดสุพรรณบุรี
โดย ธัญญลักษณ บัวชื่น อนาวิน มีมุงบุญ และวันเพ็ญ คําเทศ
14.15-14.30 น.
EDR&RTR 2 P
การพัฒนาแอปพลิเคชั่นใหคะแนนการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานสาขาชาง
0342
ไฟฟาภายในอาคาร ระดับ1
โดย ชาญยุทธ อรุณสวัสดิ์
14.30-14.45 น.
EDR&RTR 3 P
การพัฒนาระบบสารสนเทศการเลือกหนวยฝกประสบการณวิชาชีพครู
0430
โดย จันทิมา คําพล
LD : สาขาการวิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่น
Chairpersons : รองศาสตราจารย ดร.เกศินี ประทุมสุวรรณ
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 หอง ZOOM: NPRU13 (หองศูนยวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนทองถิ่น ชั้น 1 อาคารศูนยศึกษาฯ)
เวลา
รหัส
เรื่อง

การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย (OralPresentation)
13.30-13.45 น.
LD 1
คุณลักษณะและบทบาทของผูนําศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา
0218
เกษตรอําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
โดย ณัชชา ศิรินธนาธร
13.45-14.00 น.
LD 2
การสังเคราะหชุดโครงการวิจัยการบูรณาการเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง
0369
สําหรับการสงเสริมความรูในชุมชนเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อําเภอแมแตง
จังหวัดเชียงใหม
โดย ประธาน คําจินะ อรนุช พันโท จุฬาวลี มณีเลิศ พรวนา รัตนชูโชค
และรสลิน เพตะกร
14.00-14.15 น.
LD 3
การพัฒนาระบบและกลไกการจัดการอาหารปลอดภัยในโรงเรียนวัดโคกพระเจดีย
New-1
(เอกเผาพิทยา)อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
โดย เนตรสุดา คุมภัย เกศินี ประทุมสุวรรณ พีรพัฒน พันศิริ และฤดีภรณ เกษสุวงษ
14.15-14.30 น.
LD 4
การพัฒนารูปแบบการจัดการอาหารปลอดภัยของโรงเรียนวัดหวยตะโก ตําบล
New-2
พะเนียด อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
โดย ดวงรัตน เสือขํา
14.30-14.45 น.
LD 5
การพัฒนารูปแบบการถายทอดครูภูมิปญญาผูสูงอายุผานกลไกโรงเรียนผูสูงอายุ
New-3
ตําบลดอนรวก อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
โดย นันทิดา โหวดมงคล
14.45-15.00น.
LD 6
การจัดการภาวะความเสี่ยงแบบมีสวนรวมสําหรับผูสูงอายุในชุมชนบานทาทราย
New-4
อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
โดย นันทิดา โหวดมงคล
15.00-15.15 น.
LD 7
การพัฒนากระบวนการประสานความรวมมือเพื่อสุขภาวะชุมชนสวนตะไคร อําเภอ
New-5
เมือง จังหวัดนครปฐม “ภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19”
โดย พีรพัฒน พันศิริ ปฐมพงษ จงศักดิ์สวัสดิ์ เกศินี ประทุมสุวรรณ
และภรสรัญ แกนทอง
15.15-15.30 น.
LD 8
บทเรี ยนการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ด านเศรษฐกิ จ ของผู สูง อายุ ด ว ยกลไกเกษตร
New-6
ปลอดภัยในชุมชน : บานหนองกระทุม อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม
โดย รัยวินทก วิทวัสกุลวงศ เกศินี ประทุมสุวรรณ อรรถ อารีรอบ
และพีรพัฒน พันศิริ
15.30-15.45 น.
LD 9
การพัฒนารูปแบบการจัดการอาหารปลอดภัยเพื่อสงเสริมเด็กวัยเรียนสูงดีสมสวน
New-7
ในโรงเรียนวัดสามงาม (คงทองอนุสรณ)
โดย พรภิไล ถนอมสงัด
15.45-16.00 น.
LD 10
การพัฒนารูปแบบการสรางเครือขายและการจัดการอาหารปลอดภัยในโรงเรียน
New-8
วัดศรีวิสารวาจา
โดย มนัส รงทอง ไอยเรศ บุญเกิด และจินดาหรา โกเครือ
PEN : สาขาการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ Chairpersons : ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุพิชฌาย จินดาวัฒนภูมิ
และศิลปกรรมทองถิ่น
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปยะวรรณ ปนแกว
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณรงควรรษ บุญมา
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภารณี นิลกรณ
ผูชวยศาสตราจารยแพรภัทร ยอดแกว

และอาจารยญาณภัทร ยอดแกว
วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 หอง ZOOM: NPRU29 (หอง 223 ชั้น 2 อาคารเรียน A2)
เวลา
รหัส
เรื่อง
09.00-10.00 น.
PEN_Invited
บรรยายเรื่อง “ Being Eco-friendly is the new way of life ชีวิตวิถีใหม
...ใสใจสิ่งแวดลอม”
โดย รองศาสตราจารย ดร.อภิชาติ ใจอารีย
การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย (OralPresentation)
10.00-10.15 น.
PEN 1
นักเดินทาง พอคา และชาวตางชาติ ที่ปรากฎในงานประติมากรรมปูนปนหนาตา
0365
คนสมัยทวารวดี ที่พบในจังหวัดนครปฐม
โดย สุพิชฌาย จินดาวัฒนภูมิ
10.15-10.30 น.
PEN 2
แฟชั่นตุมหู ความงามเหนือกาลเวลาในงานประติมากรรมปูนปนสมัยทวารวดี
0401
โดย สุพิชฌาย จินดาวัฒนภูมิ
10.30-10.45 น.
PEN 3
รอยอักษราภาษาไทยวน: ภูมิปญญาจากการปริวรรตอักษรธรรมลานนาในใบลาน
0478
จิปาถะภัณฑสถานบานคูบัว
โดย จิรศุภา ปลองทอง
10.45-11.00 น.
PEN 4
แนวทางการลดปริ ม าณอาหารเหลื อทิ้ ง จากการบริ โ ภค ภายในมหาวิ ทยาลั ย
0403
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
โดย ศิริมาพร เจริญในวงศเผา และ สรวิชญ เยาวสุวรรณไชย
11.00-11.15 น.
PEN 5
แนวทางการพัฒนาตลาดโดยการมีสวนรวมของชุมชน เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว
0452
นวัตวิถีกลุมชาติพันธุลาวครั่ง ตําบลหวยมวง อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม
โดย ณัฐวรรณ พุมดียิ่ง
11.15-11.30 น.
PEN 6
ศึ ก ษาวิ เ คราะห ภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น ที่ โ ดดเด น ของชาติ พั น ธุ ล าวครั่ ง ในจั ง หวั ด
0501
นครปฐม
โดย ณรงควรรษ บุญมา
11.30-11.45 น.
PEN 7
ภูมิ ป ญ ญาการทอผ า ตี น จกของกลุ ม ชาติ พั น ธุ ล าวครั่ ง ในเทศบาลตํ าบลโพรง
0012
มะเดื่อ อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
โดย แพรภัทร ยอดแกว
11.45-12.00 น.
PEN 8
ปราชญเกษตรวิถีพอเพียง ตามรอยพระราชา : การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจ
0225
พอเพียงของนายสุธรรม จันทรออน ปราชญทองถิ่นในจังหวัดนครปฐม
โดย ฐิตากร รัตนานนท ฐิติวรดา หวังสุข บัณฑิต สุธรรมกิตติวุฒิ
และบุญฤทธิ์ รอดอารมณ
12.00-12.15 น.
PEN 9
ธรรมจักร: การศึกษาปริศนาธรรมจากพุทธศิลปในวัดพระปฐมเจดีย
0299
ราชวรมหาวิหาร จังหวัดนครปฐม
โดย ยศกร วิชาศรี วิภาดา พยาบาล วิกาญจน นามงาม และอมรรัตน วงคแสงนอย
วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 หอง ZOOM: NPRU30 (หอง 224 ชั้น 2 อาคารเรียน A2)
การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย (OralPresentation)
10.00-10.15 น.
PEN 10
พระพุทธศาสนากับการอนุรักษศิลปกรรมทองถิ่น
0230
โดย จิรภัทร จิตรบรรจง โชติกา จําปเรือง ปนัดดา กองวงค และพุฒิพงศ กาฬภักดี
10.15-10.30 น.
PEN 11
ปริศนาธรรมจากพุทธศิลปในทองถิ่นจังหวัดนครปฐม
0242
โดย ธนปญญา เอี่ยมฉลวย กมลมาศ มักเชียว ไชยวัฒน รักสิ ไตรภพ ศรีลําดวน

และภัสรา ตรีธัญญา
10.30-10.45 น.
PEN 12
การศึกษาหลักพุทธธรรม เพื่อสงเสริมการรักษาสิ่งแวดลอมธรรมชาติ
0248
โดย ชลิตา ประดิษฐ เขรมอักษร ยอดพรหม และณัฐริกา แดงกระจาง
10.45-11.00 น.
PEN 13
การศึกษาองคพระปฐมเจดีย แหลงเรียนรูทางดานพระพุทธศาสนาของจังหวัด
0261
นครปฐม
โดย กนกพร ลีเจริญ ภัทรียา นุชยิ้มยอง และพิมพ กําทอง
11.00-11.15 น.
PEN 14
แนวคิดทางพระพุทธศาสนากับการแกไขปญหาการปลอยน้ําเสียลงสูคลองเจดีย
0274
บูชา
โดย ธนภัทร อวมเจริญ นัฐมล สุขงาม นันทิพร หนองแคน และวริศรา มาดี
11.15-11.30 น.
PEN 15
ศึกษาการประยุกตใชหลักพุทธธรรม เพื่อสงเสริมการแกไขปญหาภาวะโลกรอน
0284
โดย มินธารา หงสโต วาสนา เจียมโพธ ศิรินภา ไมนอย และอาทิตยา เพ็งปาน
11.30-11.45 น.
PEN 16
การศึกษาแนวคิดทางพระพุทธศาสนากับการอนุรักษศิลปกรรมทองถิ่น
0286
โดย วรนุช เมืองชาง วรรักษณ โพธิ์ทอง สาวิตรี สอดศรี และสุนิสา สวัสดี
11.45-12.00 น.
PEN 17
พระพุทธศาสนากับสิ่งแวดลอม
0290
โดย กัญชลิกา เพชรแอน จิตตราพัฒ อางทอง พีรพล จําปาเต็ม และพวงผกา ศรีอินทร
12.00-12.15 น.
PEN 18
หลักพุทธธรรมกับแนวคิดพลัง “บวร” (บาน วัด โรงเรียน) เพื่อสงเสริมการอนุรักษ
0297
คลองเจดียบูชา
โดย ภัทรินี คําฝาด ปรียาภรณ เหลืองวรวัฒนา และพนิดา มะกรูดอินทร
PH : สาขาสาธารณสุข สุขภาวะชุมชน และ Chairpersons : ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภารณี นิลกรณ
อนามัยสิ่งแวดลอม
ผูชวยศาสตราจารยแพรภัทร ยอดแกว
และอาจารยชิราวุธ ปุญณวิช
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 หอง ZOOM: NPRU12 (หอง 232 ชั้น 3 อาคารเรียน A2)
เวลา
รหัส
เรื่อง
13.30-14.30 น.
PEN_Invited
บรรยายเรื่อง “วิถีชีวิตสุขภาพ กับความทาทายในโลกยุคปจจุบัน”
โดย รองศาสตราจารย ดร.ณรงคศักดิ์ หนูสอน
การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย (OralPresentation)
14.15-14.30 น.
PH 1
การศึกษาความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียน
0096
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 ตําบลหนองโสน อําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตร
โดย เบญญาภา แกวศรี สุภัทรา จันทรมูล กิ่งแกว สํารวยรื่น นิธิพงศ ศรีเบญจมาศ
วิภาดา ศรีเจริญ อภิรักษ แสนใจ และบัญชา สํารวยรื่น
14.45-15.00น.
PH 2
ความสั มพันธระหวางความรอบรูดานสุขภาพกับพฤติ กรรมการปองกันโรคไต
0097
เรื้อรังในผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 ตําบลรังนก อําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตร
โดย ลัลนา แกลวกลา อทิตยา สระทองแวน กิ่งแกว สํารวยรื่น
นิธิพงศ ศรีเบญจมาศ ยุวดี ตรงตอกิจ อภิรักษ แสนใจ และบัญชา สํารวยรื่น
15.00-15.15 น.
PH 3
การศึกษาความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด
0098
ของผูปวยโรคเบาหวาน ตําบลหนองโสน อําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตร
โดย ณัฐวรรณ ขําริด โสรญา แกวปา กิ่งแกว สํารวยรื่น นิธิพงศ ศรีเบญจมาศ
เอกภพ จันทสุคนธ อภิรักษ แสนใจ และบัญชา สํารวยรื่น
15.15-15.30 น.
PH 4
การสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นใหเปนนวัตกรรมการออกกําลังกายของกลุมผูสูงอายุ
0179
ตําบลปากน้ํา อําเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา

โดย ศิรินันท คําสี สุรียพร ธรรมิกพงษ ชนะพล สิงหศุข และวรพจน ทําเนียบ
15.30-15.45 น.
PH 5
ความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยโรคเบาหวาน
0227
ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทาโพธิ์ อําเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก
โดย จินดารัตน แหวนพรม อรทัย แซเถา วิภาดา ศรีเจริญ ยุวดี ตรงตอกิจ
กิ่งแกว สํารวยรื่น เอกภพ จันทรสุคนธ และอภิรักษ แสนใจ
15.45-16.00 น.
PH 6
ปจจัย ที่สัมพั นธ กับ ผลสั มฤทธิ์ การเรีย นการสอนแบบออนไลน ของคณะแพทย
0357
ศาสตรมหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา
โดย พรรณวรท ปญญาวุฒิวงษ สมชาย จาดศรี สุทธิชัย ศิรินวล สมคิด จูหวา
และอนุกูล มะโนทน
16.00-16.15 น
PH 7
การพั ฒ นารู ป แบบการคั ด แยกผู ป ว ยโดยพยาบาลในแผนกอุ บั ติ เ หตุ ฉุ ก เฉิ น
0432
โรงพยาบาลนาน
โดย นัทชา จงศิริฉัยกุล และพรรณพิมล สุขวงษ
16.15-16.30 น.
PH 8
ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธของนักศึกษามหาวิทยาลัย
0503
แหงหนึ่งในภาคเหนือ
โดย สุทธิชัย ศิรินวล และวิทยา สอนเสนา
16.30-16.45 น.
PH 9
การอนุรักษและฟนฟูความหลากหลายทางชีวภาพของสัตวประจําถิ่นในพื้นที่ลุม
0504
น้ําปะทาว อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
โดย วราวุฒิ มหามิตร
16.45-17.00 น.
PH 10
ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความเมื่อยลาของเกษตรกรผูประกอบอาชีพปลูกชะอม
0202
ตําบลวังตะกู อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
โดย นันทิดา โหวดมงคล และณัฐริกา ทรัพยประเสริฐ
17.00-17.15 น.
PH 11
ผลของการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับบริการวิชาการออนไลน ตอความรู
New-1
และทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาพยาบาลศาสตรชั้นปที่ 4
โดย เบญจมาภรณ นาคามดี อัญชลี รุงฉาย จิตตระการ ศุกรดี
และเพ็ญนภา ดํามินเศก
วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 หอง ZOOM: NPRU31 (หอง 232 ชั้น 3 อาคารเรียน A2)
เวลา
รหัส
เรื่อง
การนําเสนอผลงานแบบโปสเตอร (Poster Presentation)
09.00-09.15 น.
PH 1 P
ผลของโปรแกรมแชทบอทเพื่อสงเสริมการดูแลทันตสุขภาพของเด็กในผูปกครอง
0502
ของเด็ ก ก อ นวั ย เรี ย น ศู น ย พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก เทศบาลนครตรั ง อํ า เภอเมื อ งตรั ง
จังหวัดตรัง
โดย ชฎาธาร เสาเวียง ภัคชิสา คนสุภาพ มานพพร เพชรเมธา และไพสิฐ บุณยะกวี
09.15-09.30 น.
PH 2 P
ป จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ สมรรถภาพปอดของผู ป ระกอบอาชี พ ขั บ ขี่ ร ถ
0409
จักรยานยนตรับจางในอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
โดย มนัส รงทอง และไอยเรศ บุญเกิด
09.30-09.45 น.
PH 3 P
ความเครียดของเจาหนาที่ดานสุขภาพ
0356
โดย คันธรส สุขกุล ภารณี นิลกรณ วราวุฒิ บุตรมิตร และสมฤดี หวังสวัสดิ์
09.45-10.00 น.
PH 4 P
ภาวะโรคระบาด Covid-19 กับความอางวางของ LGBT+
0156
โดย ชิราวุธ ปุญณวิช ดิฐพงศ ประเสริฐไพฑูรย ประพันธ ขันติธีระกุล

10.00-10.15 น.

PH 5 P
0120

10.15-10.30 น.

PH 6 P
0107

10.30-10.45 น.

PH 7 P
0035

และอุกฤษฏ อําไพพันธุ
ผลการประเมิ น เพื่ อ คั ด กรองความเสี่ ย งต อ การมี เ พศสั ม พั น ธ ก อ นวั ย อั น ควร
ในนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
โดย ปญญกรินทร หอยรัตน และ ปราโมทย วงศสวัสดิ์
ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมเสี่ยงการตั้งครรภของนักศึกษาหญิงชั้นปที่ 3
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
โดย สุทธิชา สุขเอี่ยม ทิตภรณ เซี่ยงลี่ อรณัส อุบลแยม ภารณี นิลกรณ
ประพันธ ขันติธีระกุล อุกฤษฏ อําไพพันธุ และวาริศา เพชรธีรานนท
การประเมินผลรูปแบบการปองกันการใชสารเสพติดรายใหมในเยาวชน โดยความ
รวมมือของภาคสวนที่เกี่ยวของ จังหวัดนครปฐม
โดย ภารณี นิลกรณ ชิราวุธ ปุญณวิช เบญจมาภรณ นาคามดี วราวุฒิ มหามิตร
และคันธรส สุขกุล

