
กำหนดการ 

การประชุมวิชาการระดับชาติ  ครั้งท่ี 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   

“วิจัยสราง Innovation and Technology เพ่ือรองรับสังคมไทยสูยุค Digital World” 

รูปแบบออนไลน (Online) โดยใชโปรแกรม Zoom Cloud Meeting 

วันท่ี 7 – 8 กรกฎาคม 2565 
 

วันพฤหัสบดีท่ี 7 กรกฎาคม  2565 

Zoom Meeting ID : 765 559 6469 

เวลา กิจกรรม  

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนและเขารวมการประชมุวิชาการระดับชาติ  คร้ังท่ี 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ผานโปรแกรม Zoom Cloud Meeting 

09.00 – 09.15 น. กลาวตอนรับ  

โดย  ศาสตราจารยวุฒิสาร ตันไชย  

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

09.15 – 09.30 น. กลาวรายงาน  

โดย  อาจารย ดร.วิรัตน  ปนแกว  

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

09.30 – 10.00 น. กลาวเปดงาน  

โดย  ศาสตราจารยพิเศษ ดร.เอนก เหลาธรรมทัศน  

      รัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

10.00 – 11.00 น. การปาฐกถาขององคปาฐก   

โดย  ดร.วิภารัตน ดีออง ผูอำนวยการสำนักงานการวิจัยแหงชาติ 

  บรรยายพิเศษเร่ือง "ทิศทางการวิจัยดานเทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศไทยในอนาคต" 

11.00 – 12.00 น. การปาฐกถาขององคปาฐก  

โดย  ศาสตราจารย นายแพทยยง ภูวรวรรณ คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

บรรยายพิเศษเร่ือง “อยูอยางไรกับโควิด-19” 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  

13.00 – 18.00 น. การนำเสนอผลงานทางวิชาการแบบบรรยายและโปสเตอรแยกตามหองยอย 

วันศุกรท่ี 8 กรกฎาคม 2565 

เวลา กิจกรรม 

09.00 – 12.00 น. การนำเสนอผลงานทางวิชาการแบบบรรยายและโปสเตอรแยกตามหองยอย 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  

13.00 – 16.30 น. การนำเสนอผลงานทางวิชาการแบบบรรยายและโปสเตอรแยกตามหองยอย 

 

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 
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กำหนดการตารางการนำเสนอบทความ 
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม แบบออนไลน์ (Online) 

วันที่ 7 – 8 กรกฎาคม 2565  
AGR: สาขาชีววิทยา เกษตร และอาหาร Chairpersons : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ อู่สุวรรณ  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวณี คงศรี   
และอาจารย์ศุภสุตา การูจ ี

วันที ่8 กรกฎาคม 2565  ห้อง ZOOM: NPRU27_ชีววิทยาฯ01 (ห้องพักอาจารย์ตึกเกษตรเก่า) 
เวลา รหัส เร่ือง 

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

0083 
การพัฒนาพันธุ์กล้วยไม้สกุลรองเท้านารี  
โดย ปิยะนุช มุสิกพงศ์ ชญานุช ตรีพันธ ์นาตยา ดำอำไพ สุมาลี ศรีแก้ว 
ศุภลักษณ์ อริยภูชัย อรรถพล รุกขพันธ์ และสุภาภรณ์ สาชาติ 

09.15-09.30 น. AGR 2 P 
0275 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมผลหม่อน  
โดย จิรพร สวัสดิการ และเดือนรุ่ง เบญจมาศ 

09.30-09.45 น. AGR 3 P 
0302 

ประสิทธิภาพของสารสกัดจากใบหูกวางในการยับยั้งเชื้อราสาเหตุโรคพืช  
โดย สิริวรรณ สมิทธิอาภรณ์ และคณานนท์ ทิศเกลี้ยง 

09.45-10.00 น. AGR 4 P 
0308 

การพัฒนาสีย้อมเนื้อเยื่อพืชจากกระเจี๊ยบแดง  
โดย สุวัฒน์ หอมสุข สุพิชฌาย์ บัวแก้ว และธีรารัตน์ แช่มชัยพร 

10.00-10.15 น. AGR 5 P 
0328 

ประสิทธิภาพของสารสกัดจากน้ำมันหอมระเหยของพืชสมุนไพร 5 ชนิดต่อการควบคุม
ด้วงงวงมันเทศ Cylas formicarius (Fabricius, 1978) (Coleoptera: Apionidae) 
โดย วัชรวิทย์ รัศมี นภาพร จิตต์ศรัทธา กมลทิพย์ อินทสุวรรณ และวรัชยา ศรีเมือง 

การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) 
10.15-10.30 น. AGR 1 

0250 
ศึกษาสูตรอาหารที่เหมาะสมในการขยายพันธุ์หวายเหลืองจันทบูรและหวายตะมอย
โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 
โดย สุภาภรณ์ สาชาติ ยรรยง พันธ์พฤกษ์ และศศิมา เมืองแก้ว 

10.30-10.45 น. AGR 2 
0032 

การตรวจหาแบคทีเรียโคลิฟอร์มและเอสเชอริเชีย โคไล ในเครื่องดื่มที่ไม่ได้บรรจุใน
ภาชนะปิดสนิทซึ่งจำหน่ายโดยรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 
โดย ธัญชนก เหลือลมัย ฤดีวลิดล จงผล ดลลชา ชาลวันกุมภีร์ และจรวยพร สมทรัพย์ 

10.45-11.00 น. AGR 3 
0278 

ความหลากชนิดของสาหร่ายในแม่น้ำท่าจีนตอนบน  
โดย กิตติธัช มาตรศรี อินทิรา ทินแก้ว และเมธานี หอมทอง 

11.00-11.15 น. AGR 4 
0274 

การสกัดสีจากผลมัลเบอร์รี่ (Morus alba L.) เพื่อนำไปใช้ในการย้อมสีเนื้อเยื่อพืช 
โดย เสฏฐวุฒิ สิงห์โสม และธีรารัตน์ แช่มชัยพร 

11.15-11.30 น. AGR 5 
0311 

การประยุกต์ใช้สีจากกะหล่ำปลีม่วง (Brassica oleracea var. rubra) เพื่อใช้ในการ
ย้อมสีเนื้อเยื่อลำต้นหมอน้อยและโครโมโซมจากปลายรากหอม 
โดย ธวัชชัย วัดนครใหญ่ ธันย์ชนก เจตนเสน และธีรารัตน์ แช่มชัยพร 

11.30-11.45 น. AGR 6 
0320 

ผลของสารอัลลีโลพาธีจากต้นหมอน้อย (Vernonia cinerea (L.) Less) ที่มีผลต่อการ
แบ่งเซลล์แบบไมโทซิสของปลายรากหอม 
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โดย ไชยา ลาภพานิชย์พูลผล ภาวิณี เขียวสง่า และธีรารัตน์ แช่มชัยพร 
11.45-12.00 น. AGR 7 

0329 
การพัฒนาสีย ้อมจากผลมัลเบอร์ร ี ่  (Morus alba L.) สำหรับย ้อมสีโครโมโซม 
จากปลายรากหอม 
โดย ณัฐพงศ์ คุ้นเคย ศรีจันทรา ไทยอุดม และธีรารัตน์ แช่มชัยพร 

วันที ่8 กรกฎาคม 2565  ห้อง ZOOM: NPRU28_ชีววิทยาฯ02 (ห้องพักอาจารย์ตึกเกษตรใหม่) 
เวลา รหัส เร่ือง 

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

0317 
ผลของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เสริมเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาต่อการผลิตสมุนไพร
บัวบกในพื้นที่อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 
โดย  พักตร์เพ็ญ ภูมิพันธ์ นัทฐา ทักษ์รัตนศรัณย์ และณิภัชญา จันทร์ด้วง 

09.15-09.30 น. AGR 9 
0077 

การคัดเลือกพันธุ์กระทือ (Zingiber spectabilis)   
โดย ศุภลักษณ์ อริยภูชัย สุมาลี ศรีแก้ว ชญานุช ตรีพันธ ์อรรถพล รุกขพันธ ์
และปิยะนุช มุสิกพงศ์ 

09.30-09.45 น. AGR 10 
0086 

ผลผลิต การแบ่งส่วน และการดูดใช้ฟอสฟอรัสในถั่วฝักยาวไร้ค้างสองสายพันธุ์ที่ปลูก
ในชุดดินเสนา 
โดย สายชล สุขญาณกิจ และศานิต สวัสดิกาญจน์ 

09.45-10.00 น. AGR 11 
0087 

ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและฤทธิ์ต้านจุลชีพของเส้นใยนาโนจากสารผสมไคโตแซน-
เซลลูโลส อะซิเตท-เจลาตินเสริมน้ำมันกระชายโดยวิธีปั่นด้วยไฟฟ้าสถิต 
โดย จรวยพร สมทรัพย์ และรชา เทพษร 

10.00-10.15 น. AGR 12 
0104 

การพัฒนาเทคนิคการตรวจวิเคราะห์ถั่วเหลืองกรดโอลิอิกสูงที่ผ่านการปรับแต่งยีน 
FAD3A ด้วยเทคนิค Duplex PCR 
โดย วีระศักดิ์ พิทักษ์ศฤงคาร ปรียาภรณ์ สีคราม ฐิติรัตน์ อัศวมงคลศิริ  
และอรุโณทัย ซาววา 

10.15-10.30 น. AGR 13 
0009 

ความหลากชนิดของพันธุ์ปลาในพื้นที่แม่น้ำแม่กลองตอนล่างในจังหวัดราชบุรี และ
สมุทรสงคราม 
โดย ราชิต เพ็งสีแสง สิทธิ กุหลาบทอง ญาณนันท์ สุนทรกิจ และนิภาพร จุฬารมย์  

10.30-10.45 น. AGR 14 
0131 

สมการของการประเมินพื้นที่ใบอย่างง่ายสำหรับกัญชาชนิดซาติวา (Cannabis sativa L.) 
โดย อรพรรณ หัสรังค์ และกษิดิ์เดช อ่อนศรี 

10.45-11.00 น. AGR 15 
0258 

การพัฒนาขนมจีนข้าวไรซ์เบอร์รี่อบแห้งและสูตรพริกแกงเขียวหวาน 
โดย กัญญา สอนสนิท ญาณิกา วัชรเทวินทร์กุล อุมาพร อาลัย และอานนท์ เรียงหมู่ 

11.00-11.15 น. AGR 16 
0259 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงเครื่องดื่มพร้อมชงจากแป้งแห้ว 
โดย กัญญา สอนสนิท อุมาพร อาลัย และอานนท์ เรียงหมู่ 

11.15-11.30 น. AGR 17 
0260 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์มอสซาเรลล่าชีสแบบแท่งจากนมแพะ 
โดย กัญญา สอนสนิท อุมาพร อาลัย และอานนท์ เรียงหมู่ 

11.30-11.45 น. AGR 18 
0261 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์แหนมเห็ดนางฟ้าแผ่นอบกรอบ 
โดย กัญญา สอนสนิท อุมาพร อาลัย และอานนท์ เรียงหมู่ 
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11.45-12.00 น. AGR 19 
0262 

ความเข้มข้นของน้ำตาลและแอลกอฮอล์ที ่เหมาะสมต่อการผลิตน้ำส้มสายชูหมัก 
จากกล้วยน้ำว้า 
โดย กัญญา สอนสนิท อุมาพร อาลัย และอานนท์ เรียงหมู่ 

12.00-12.15 น. AGR 20 
0263 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซุปหน่อไม้กึ่งสำเร็จรูป 
โดย กัญญา สอนสนิท อุมาพร อาลัย และอานนท์ เรียงหมู่ 

SCI: สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ Chairpersons : รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ ์แก้วขาว 
รองศาสตราจารย ์ดร.ภัทรวจี ยะสะกะ   
รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภรัตน์ ทัศน์เจริญ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิติพันธ์ บุญอินทร์   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยศกิต เรืองทวีป  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ เสียงเสนาะ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ปิยะชาติ มีจิตรไพศาล  
และอาจารย์ ดร.วัชรินทร์ ราชนิยม 

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565  ห้อง ZOOM: NPRU32_วิทยาศาสตร์ฯ01  (ห้อง SC 210 ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาศาสตร์) 
เวลา รหัส เร่ือง 

09.00-10.00 น. SCI_Invited บรรยายเรื่อง “Recent Research in Geopolymers and their Applications”  
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริธันว์ เจียมศิริเลิศ 

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

0003 
ผลการใช้ชุดการทดลองการส่งผ่านความร้อนต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาฟิสิกส์ 1 
ของนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
โดย ภูริชญา วิวัฒน์กาญจนา และเพชร บริสุทธ์ิ 

10.15-10.30 น. SCI 2 P 
0248 

การกำจัดสีย้อมเมทิลีนบลูโดยใช้หญ้ารูซี่เป็นวัสดุดูดซับ  
โดย ภราดร จันทร์มีชัย จันทิมา ภาคภูลภัย ตฤณ ปฐมนิธิภิญโญ วราภรณ์ โสประดิษฐ 
และอดิศักดิ์ จตุรพิรีย์ 

10.30-10.45 น. SCI 3 P 
0280 

การพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์แฟชั่นไลฟ์สไตล์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ จากตาลโตนด
ด้วยนวัตกรรมพลาสมา  
โดย จิดาภา พงษ์พราหมณ์ เสวต อินทรศิริ และดวงแข บุตรกูล 

10.45-11.00 น. SCI 4 P 
0303 

การตรวจพิสูจน์สารต้านมะเร็งปอดที่มีศักยะจากทากเปลือยโดยใช้แบบจำลอง 
ทางคอมพิวเตอร์  
โดย สถาปัตย์ ราชา วิทยา ฉวีกัลยากุล ธีรัช สุเทพ ขวัญธิดา ศิริแสง และกรรณิการ์ ราชา 

11.00-11.15 น. SCI 5 P 
0305 

ผลกระทบของขนาดอนุภาคเซลลูโลสที่มีต่อฟิล์มชีวภาพจากเปลือกมะนาว  
โดย สิรินทรา โล๊ะกาแก้ว และภาณุพงศ์ ใจบาล 

11.15-11.30 น. SCI 6 P 
0307 

ผลกระทบของขนาดอนุภาคเซลลูโลสต่อฟิล์มชีวภาพจากเปลือกลองกอง 
โดย สายรุ้ง คำตรง และภาณุพงศ์ ใจบาล 

11.30-11.45 น. SCI 7 P 
0310 

ผลของโครงสร้างจุลภาคต่อสมบัติไดอิเล็กทริกและเพียโซอิเล็กทริกของเซรามิกสองช้ัน
ระหว่างแบเรียมแคลเซียมเซอร์โคเนตไททาเนต และแบเรียมไททาเนต 
โดย ธนกฤต ถ่ีถ้วน และภาณุพงศ์ ใจบาล 
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การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) 
11.45-12.00 น. SCI 1 

0004 
ผลของการเจือไอออนซาแมเรียมในแก้ว BaCaSiB จากขี้เถ้าแกลบต่อสมบัติการเปล่งแสง 
โดย ญาดา เสือหนู และณัฐพล ศรีสิทธิโภคกุล 

12.00-12.15 น. SCI 2 
0006 

การพัฒนาแก้วสีชมพูท่ีใช้อุณหภูมิการหลอมต่ำ 
โดย กัญญา ก๊กประเสริฐ และณัฐพล ศรีสิทธิโภคกุล 

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565   ห้อง ZOOM: NPRU33_วิทยาศาสตร์ฯ02   (ห้อง SC 216 ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาศาสตร์) 
เวลา รหัส เร่ือง 

การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) 
10.00-10.15 น. SCI 3 

0015 
การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและคุณภาพทรายจากแหล่งทรายในจังหวัดนครปฐม
เพื่อพัฒนาเป็นแก้ว 
โดย ชัชนันท์  วิวัฒน์ภาสวร และวัชรินทร์ ราชนิยม 

10.15-10.30 น. SCI 4 
0049 

การพัฒนาแก้วสีน้ำเงินจากทรายบกในอำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 
โดย เมธาวุฒิ หงษ์วิไล และวัชรินทร์ ราชนิยม 

10.30-10.45 น. SCI 5 
0067 

การผลิตฉนวนกันความร้อนจากเส้นใยใบสับปะรด 
โดย เฉลิมชัย เที่ยงธรรม โสฬส พรหมคุณ กีรติ เกิดศิริ และณัฐพล ศรีสิทธิโภคกุล 

10.45-11.00 น. SCI 6 
0068 

การพัฒนาฉนวนกันความร้อนจากข้าวโพด 
โดย กฤษฏ์ คลีมานะกิจ ธันยพร จันทร์หอม กีรติ เกิดศิริ และณัฐพล ศรีสิทธิโภคกุล 

11.00-11.15 น. SCI 7 
0069 

การพัฒนาฉนวนกันความร้อนจากใบอ้อย 
โดย กนิษฐา ธงชัยนำโชค วรรณิศา พุทธะเฮ็ง กีรติ เกิดศิริ และณัฐพล ศรีสิทธิโภคกุล 

11.15-11.30 น. SCI 8 
0070 

การศึกษาการดูดซับความช้ืนของกากกาแฟ 
โดย อรณิช ทองผาภูมิปรีดี ชัชฌา ร้อยแก้ว กีรติ เกิดศิริ และณัฐพล ศรีสิทธิโภคกุล 

11.30-11.45 น. SCI 9 
0071 

การศึกษาองค์ประกอบเคมีของเปลือกข้าวขาวและข้าวหอมปทุมที่เผาด้วยอุณหภูมิต่าง ๆ 
โดย เบ็ญจมาศ ตู้สระกาศ ศิริรัตน์ ขำญาติ กีรติ เกิดศิริ และณัฐพล ศรีสิทธิโภคกุล 

11.45-12.00 น. SCI 10 
0072 

การจำลองเชิงตัวเลขของการสะสมตัวของอนุภาคแม่เหล็กนาโนในเส้นเลือดจิ๋ว  
โดย กนก หวลกำเนิด 

12.00-12.15 น. SCI 11 
0092 

 

การตรวจสอบพฤกษเคมีเบื้องต้นและปริมาณฟีนอลิกรวมของใบจันทน์หอม 
โดย นภดล ลากะสงค์ ทัศนัย โสคนัธิกอุบล สรวีย์ ศริิพิลา จันจริา จรามรบรูพงศ์
สมปอง ทองงามดี อรุณรตัน์ สณัฐติิกวินสกุล และรุ่งทิวา ชิดทอง 

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565  ห้อง ZOOM: NPRU34_วิทยาศาสตร์ฯ03 (ห้อง SC 201/2 ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาศาสตร์) 
เวลา รหัส เร่ือง 

การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย (OralPresentation) 
10.00-10.15 น. SCI 12 

0097 
อิทธิพลของอุณหภูมิอบอ่อนต่อโครงสร้างและสัณฐานวิทยาของฟิล์มบางโครเมียม
อะลูมิเนียมไนไตรด์ 
โดย เจนจิรา สนณรงค์ อดิศร บูรณวงศ์ และนิรันดร์ วิทิตอนันต์ 

10.15-10.30 น. SCI 13 
0152 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ เรื ่อง แรงเสียดทานของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง
แรงเสียดทานโดยใช้ฝาขวดน้ำ 
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โดย กาญจนา อุยนันทพิทักษ์ และณัฐพล ศรีสิทธิโภคกุล 
10.30-10.45 น. SCI 14 

0153 
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื ่อง การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 5 โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ ด้วยชุดการทดลองการ
เคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายโดยใช้ Arduino 
โดย นัฐพล พรมสากล และณัฐพล ศรีสิทธิโภคกุล 

10.45-11.00 น. SCI 15 
0154 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม ที่สอนด้วยชุดเครื่องยิงแบบ
โพรเจกไทล์โดยใช้ขวดยิงลูกปิงปอง 
โดย ธัญชนก ปิยะพันธ์ และณัฐพล ศรีสิทธิโภคกุล 

11.00-11.15 น. SCI 16 
0264 

การผลิตภาชนะชีวภาพจากผักตบชวา 
โดย ตฤณ ปฐมนิธิภิญโญ อารียา คงอิ่ม ทิพย์รัตน์ ร่วมสำโรง อรสา จัดดีเรียน  
และเอกราชันย์ ไชยชนะ 

11.15-11.30 น. SCI 17 
0265 

การศึกษาสมบัติทางกายภาพ สมบัติทางแสง และสมบัติการเปล่งแสงของ Gd3+/Dy3+ 
ที่เจือในแก้วบอโรฟอสเฟส  
โดย เฟื่องฟ้า ครองชัยภูมิ นวลทิพย์ วันทนะ ณัฐกฤตา จันทิมา และจักรพงษ์ แก้วขาว 

11.30-11.45 น. SCI 18 
0285 

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดูดซับไกลโฟเสตบนซีโอไลต์ฟูจาไซต์ X และ Y 
โดย ชนากานต์ ลักษณะ และอรสุรางค์ โสภิพันธ์  

11.45-12.00 น. SCI 19 
0286 

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ 1 เรื ่อง งานและพลังงานของ 
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมระหว่างการสอนแบบ 
สะเต็มศึกษากับการสอนแบบปกติ 
โดย ภัทรวจี ยะสะกะ ศศิวิมล ตุ่นเฮ้า และจุฑาทิพย์ บุญเมฆ 

12.00-12.15 น. SCI 20 
0288 

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ 1 เรื่อง กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 
ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ระหว่างการสอน
แบบแอปพลิเคชันสำหรับการเรียนรู้กับสอนแบบปกติ 
โดย ภัทรวจี ยะสะกะ รติมา พูประเสริฐผล และสุธิดา อัดทวีคูณ 

MATH : สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ Chairpersons : รองศาสตราจารย์ ดร.วิฑูรย์ พ่ึงรัตนา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรินทร์ ศรีปัญญา  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณวิชชา อ่อนใจเอ้ือ  
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ จันทรังษี 

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565  ห้อง ZOOM: NPRU14_คณิตศาสตร์ฯ(ออนน์ที่บ้าน) 
เวลา รหัส เร่ือง 

การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) 
13.00-13.15 น. MATH 1 

0138 
Testing the Coefficient of Variation for the Inverse Gamma Distribution:  
A Case Study of the Annual Rainfall Amounts in Lampang, Thailand 
By Wararit Panichkitkosolkul 

13.15-13.30 น. MATH 2 
New01 

ผลเฉลยเชิงวิเคราะห์ของสนามแม่เหล็กจากแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงซึ ่งฝัง 
ในตัวกลางสองช้ันท่ีสภาพนำไฟฟ้าแปรผันแบบเลขช้ีกำลัง 
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โดย วรรณรัตน์ รุ่งโรจน์ธีระ และวรินทร์ ศรีปัญญา 
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 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกล้ากัลยา ศิลาจันทร์  
อาจารย์ ดร.วรเชษฐ์  อุทธา  
อาจารย์แก้วใจ อาภรณ์พิศาล  
และอาจารย์สุขสวัสดิ์  แซ่ลิ่ม 

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565   ห้อง ZOOM: NPRU29_คอมพิวเตอร์ฯ01  (ห้อง 233  ชั้น 3 อาคารเรียน A2) 
เวลา รหัส เร่ือง 

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

0111 
แขนเทียมสำหรับผู้พิการ  
โดย พิชากร สุขไสยาสน์ ศุภวิชญ์ รื่นเริงใจ ณัฐฐาพร คำโสมศรี รวิ อุตตมธนินทร์ 
และขวัญเรือน รัศมี 

การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) 
09.15-09.30 น. COM 1 

0022 
การพัฒนาแอปพลิเคชันระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของแผนกวิชาอาวุธ 
กองการศึกษา โรงเรียนทหารราบ 
โดย กิตติวรรธน์ กิตติวรรธนา และอดิศักดิ์ ใหญ่กลาง 

09.30-09.45 น. COM 2 
0038 

การพัฒนาแอปพลิเคชันดูแลลูกค้า บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด สาขานครปฐม 
(In’s Car)  
โดย อภิวัฒน์ ไทยอุดมทรัพย์ ปุณิกา เล็กประยูร ธิดาวรรณ อินทะโกสัย และเดช ธรรมศิริ 

09.45-10.00 น. COM 3 
0039 

การพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์สำหรับการคำนวณ  
ค่าไฟฟ้าเครื่องใช้ภายในบ้าน 
โดย อรณิชา โพธ์ิช่ืน พชรมน สีลาลาย และสมพล สุขเจริญพงษ์ 

10.00-10.15 น. COM 4 
0044 

การพัฒนาแอปพลิเคชันการเลี้ยงกุ้งขาวและกุ้งก้ามกราม  
โดย อาทิตย์ อู่ตะเภา พชรพงศ์ ขุนแก้ว วิศิษย์ศักดิ์ มะลิเงิน และสมพล สุขเจริญพงษ์ 

10.15-10.30 น. COM 5 
0048 

การพัฒนาแอปพลิเคชันดูแลสุขภาพด้วยพืชผักสมุนไพร  
โดย ปริตรตา วงศ์เปี่ยม กมลรัตน์ เนตินิ สุพรรษา เอมละออง และเดช ธรรมศิริ 

10.30-10.45 น. COM 6 
0051 

การพัฒนาแอปพลิเคชันดูแลการล้างไตทางช่องท้องสำหรับผู้ป่วยโรคไต 
โดย อมรรัตน ์โภชนากรณ์ อุมารินทร์ ดอกเตย ปรัชญาพร สุวรรณเรือง และกสมล ชนะสุข 

10.45-11.00 น. COM 7 
0059 

การพัฒนาแอปพลิเคชันการปลูกผักกินใบ  
โดย ธารินี แซ่ล้อ บุณฑริกา จบไพร สมฤดี ทนเถื่อน และกิตติพงษ์ ภู่พัฒน์วิบูลย์ 

11.00-11.15 น. COM 8 
0061 

การพัฒนาแอปพลิเคชันรวบรวมข้อมูลวัคซีน COVID-19  
โดย วรรณวิสา อ่วมทับ ปณาลี สายทอง ฐิตินาถ คงสวรรค์ และกสมล ชนะสุข 
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11.15-11.30 น. COM 9 
0063 

แอปพลิเคชันแนะนำวิธีการปลูก และการแปรรูปข้าวโพดฝักอ่อน   
โดย เนตรนรินทร์ เจริญพงศ์ สุภาวดี ศรีสุข อัญมณี ธีระมิตร และกิตติพงษ์ ภู่พัฒน์วิบูลย ์

11.30-11.45 น. COM 10 
0064 

ระบบติดตามสภาพแวดล้อมบอ่เลี้ยงกุ้งโดยใช้อุปกรณ์ไอโอที 
โดย วัชรากร ชิณวงษ์รอด และประเสริฐศักดิ์ อู่อรุณ 

11.45-12.00 น. COM 11 
0065 

การพัฒนาแอปพลิเคชันส่งเสริมการดูแลสุขภาพ  
โดย ธนพร อุทัยเสรี ธนัทที ชูศรี นลินี พัดเย็นใจ และเดช ธรรมศิริ 

13.00-13.15 น. COM 12 
0073 

การพัฒนาแอปพลิเคชันผู้สูงวัย love love  
โดย ปิตินันท์ เหลืองพุ่มพิพัฒน ์รัตนาภรณ์ สระหงษ์ทอง สุพัชชา ทวีผล  
และสมพล สุขเจริญพงษ์ 

13.15-13.30 น. COM 13 
0079 

เครื่องจักรสร้างประโยคภาษาไทยตามวัตถุประสงค์ของการสื่อสาร  
โดย เชาวลิต ขันคำ สุพรัตรา แดงเจริญ และขณิดา จรุงจิตต์ 

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565  ห้อง ZOOM: NPRU30_คอมพิวเตอร์ฯ02  (ห้อง 234 ชั้น 3 อาคารเรียน A2) 
เวลา รหัส เร่ือง 

การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) 
09.00-09.15 น. COM 14 

0085 
การออกแบบและพัฒนาแอนิเมชัน 3 มิติ เรื่อง เชิงศิลป์ ส่งเสริมการรับรู้ศิลปะแม่ไม้
มวยไทยของนักเรียนโรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ”  
โดย กานต์ คุ้มภัย ธนัท แสงกิ่ง ปนัดดา ใจบุญลือ และธณิตชากร ปิตาระโพธ์ิ 

09.15-09.30 น. COM 15 
0115 

การพัฒนาแอปพลิเคชันการดูแลรักษาโทรศัพท์มือถือ  
โดย จิรวัฒน์ สุขสุอรรถ และกสมล ชนะสุข 

09.30-09.45 น. COM 16 
0252 

ตู้พ่นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้ออัตโนมัติด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ แบบเคลื่อนที่ 
โดย จิรสิทธ์ิ หลีกอาญา ปิยภรณ์ มหาสังข ์ปิติพล พลพบู ธานิล ม่วงพูล 
เกล้ากัลยา ศิลาจันทร์ อวยไชย อินทรสมบัติ และมงคล รอดจันทร์  

09.45-10.00 น. COM 17 
0269 

การพัฒนาระบบตรวจวัดอุณหภูมิด้วยเซนเซอร์ตรวจจับความร้อนและไมโครคอนโทรลเลอร์ 
โดย นเรศ สว่างเกตุ ณัฐพงศ์ ฉิมวัย อวยไชย อินทรสมบัติ ธานิล ม่วงพูล  
เกล้ากัลยา ศิลาจันทร์ มงคล รอดจันทร์ และปิติพล พลพบู 

10.00-10.15 น. COM 18 
0282 

ต้นแบบจำลองเครื่องรดน้ำในความชื้นท่ีเหมาะสมสำหรับแปลงผัก กรณีศึกษาต้นหอม
โดย ณัฐพล ทองดอนหมือน ชุติมา โปรยสุรินทร์ อวยไชย อินทรสมบัติ ธานิล ม่วงพูล 
เกล้ากัลยา ศิลาจันทร์ มงคล รอดจันทร์ และปิติพล พลพบู 

10.15-10.30 น. COM 19 
0287 

การพยากรณ์ราคา บิตคอยน์ ด้วยเทคนิคการทำเหมืองข้อมูล  
โดย ศิริพรรณ กันทะมูล สุพจน์ เฮงพระพรหม และไก้รุ่ง เฮงพระพรหม 

10.30-10.45 น. COM 20 
0327 

การควบคุมระบบหมุนเวียนน้ำสำหรับผักไฮโดรโปนิกส์ด้วยระบบอัตโนมัติ 
โดย ปรัชญ์ชนินทร์ สระทอง สุวรรณา คำแผง อวยไชย อินทรสมบัติ ธานิล ม่วงพูล 
เกล้ากัลยา ศิลาจันทร์ มงคล รอดจันทร์ และปิติพล พลพบู  

10.45-11.00 น. COM 21 
New 01 

การพัฒนาระบบต้นแบบเพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลผู้ป่วยติดเตียงเบื้องต้น 
ด้วยอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งแบบสมาร์ท  
โดย กุลจิรา อุดมสวัสดิ์ อุบลรัตน์ ศิริสุขโภคา และไพศาล สิมาเลาเต่า 
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11.00-11.15 น. COM 22 
New 02 

การพัฒนาต้นแบบแอปพลิเคชันระบบจัดการที่จอดรถแบบสมาร์ทด้วยอินเทอร์เน็ต
ของสรรพสิ่งและอาร์เอฟไอดี 
โดย จิณณพัต นิลคำ อุบลรัตน์ ศิริสุขโภคา และไพศาล สิมาเลาเต่า 

11.15-11.30 น. COM 23 
New 03 

การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์หลากหลายสำหรับวิเคราะห์อาการโรค 
เพื่อทำนายการป่วยเบื้องต้นด้วยต้นไม้ตัดสินใจ 
โดย จิรัชยา จิตนอก ไพศาล สิมาเลาเต่า และอุบลรัตน์ ศิริสุขโภคา 

11.30-11.45 น. COM 24 
New 04 

การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์หลากหลายสำหรับให้บริการข้อมูลโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลบนแผนที่ภูมิศาสตร์ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม 
โดย ดวงกมล สุขเสน่ห์ ไพศาล สิมาเลาเต่า และอุบลรัตน์ ศิริสุขโภคา 

11.45-12.00 น. COM 25 
New 05 

การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันแจ้งเตือนสภาวะอากาศด้วยอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
ร่วมกับแผนท่ีภูมิศาสตร์ 
โดย ธนพนธ์ ตันสุข ีอุบลรัตน์ ศิริสุขโภคา และไพศาล สิมาเลาเต่า 

13.00-13.15 น. COM 26 
New 06 

การพัฒนาต้นแบบระบบแจ้งเตือนการล้มด้วยอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งแบบสมาร์ท 
โดย ธนภัทร เนตรสว่าง ไพศาล สิมาเลาเต่า และอุบลรัตน์ ศิริสุขโภคา 

13.15-13.30 น. COM 27 
New 07 

การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์หลากหลายเพื่อบริหารจัดการข้อมูล  
การลาหยุดและการเข้าทำงานด้วยพิกัดบนแผนท่ีภูมิศาสตร์ 
โดย ธนานันท์ จำรูญลาภ ไพศาล สิมาเลาเต่า และอุบลรัตน์ ศิริสุขโภคา 

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565  ห้อง ZOOM: NPRU31_คอมพิวเตอร์ฯ03  (ห้อง 234 ชั้น 3 อาคารเรียน A2) 
เวลา รหัส เร่ือง 

การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) 
09.00-09.15 น. COM 28 

New 08 
การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์หลากหลายเพื ่อบริหารจัดการระบบ
คลังสินค้าและการซื้อขายผ่านบาร์โคด 
โดย ธนาวุฒิ คมขำ อุบลรัตน์ ศิริสุขโภคา และไพศาล สิมาเลาเต่า 

09.15-09.30 น. COM 29 
New 09 

การพัฒนาต้นแบบระบบให้คำปรึกษาแบบโต้ตอบโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
ด้วยเว็บโมบายและเว็บแอปพลิเคชัน 
โดย นัชชา เธอจันทึก ไพศาล สิมาเลาเต่า และอุบลรัตน์ ศิริสุขโภคา 

09.30-09.45 น. COM 30 
New 10 

การพัฒนาต้นแบบระบบให้คำปร ึกษาโรคไตแบบโต้ตอบด้วยการประมวลผล
ภาษาธรรมชาติ  
โดย นิภาพร พูลผล อุบลรัตน์ ศิริสุขโภคา และไพศาล สิมาเลาเต่า 

09.45-10.00 น. COM 31 
New 11 

การพัฒนาระบบสารสนเทศอัจฉริยะเพื ่อคัดกรองการสวมหน้ากากอนามัยโดย  
การตรวจจับใบหน้าด้วยการเรียนรู้ของเครื่องร่วมกับอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง  
โดย ปวริศ ทับทิมเขียว อุบลรัตน์ ศิริสุขโภคา และไพศาล สิมาเลาเต่า 

10.00-10.15 น. COM 32 

New 12 

การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์หลากหลายเพื ่อแจ้งเตือนเหตุร ้าย  
บนแผนท่ีภูมิศาสตร์ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม  
โดย ภานุพงศ์ กฤษวงษ์ ไพศาล สิมาเลาเต่า และอุบลรัตน์ ศิริสุขโภคา 

10.15-10.30 น. COM 33 
New 13 

การพัฒนาต้นแบบระบบแจ้งเตือนระดับน้ำในแหล่งน้ำบนแผนที ่ภ ูม ิศาสตร์  
ร่วมกับอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 
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โดย สาธิต บ้านใหม ่อุบลรัตน์ ศิริสุขโภคา และไพศาล สิมาเลาเต่า 
10.30-10.45 น. COM 34 

New 14 
 

การพัฒนาต้นแบบอุปกรณ์รดน้ำต้นไม้ตามสภาพแวดล้อมผ่านเว็บแอปพลิเคชัน
ร่วมกับอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง  
โดย สุทธิพงษ์ วิชัยวงษ์วัฒน์ ไพศาล สิมาเลาเต่า และอุบลรัตน์ ศิริสุขโภคา 

10.45-11.00 น. COM 35 
New 15 

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพตัวแบบพยากรณ์ความเสี่ยงติดแอลกอฮอล์ด้วยเทคนิค
เหมืองข้อมูล  
โดย อรทัย อ้วนล้ำ และภรัณยา ปาลวิสุทธ์ิ 

11.00-11.15 น. COM 36 
New 16 

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพตัวแบบพยากรณ์ความเสี ่ยงการติดเชื ้อโควิด -19  
ด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล 
โดย จิรายุ สิทธิชัย และภรัณยา ปาลวิสุทธ์ิ 

11.15-11.30 น. COM 37 
New 17 

การพัฒนาตัวแบบวินิจฉัยโรคใบสับปะรดด้วยการสกัดคุณลักษณะภาพร่วมกับ 
เหมืองข้อมูล  
โดย กิตติธร จันทนะ และภรัณยา ปาลวิสุทธ์ิ 

11.30-11.45 น. COM 38 
New 18 

การพัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์สำหรับค้นหาเพื่อนร่วมเดินทาง  
โดย กนกพล พวงวัดโพธิ์ ชนกานต์ บัวขาว ญาณสิชฌ์ สันติเอกชุน ณัฐพล แซ่โฟ้ง 
สุขสวัสดิ์ แซ่ลิ่ม วรเชษฐ์ อุทธา สุพิชฌาย์ จันทร์เรือง และอุษณีย์ ภักดีตระกูลวงศ์ 

11.45-12.00 น. COM 39 
New 19 

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการทำนายจดหมายขยะโดยใช้เทคนิคการทำ 
เหมืองข้อมูล  
โดย อรทัย อ้วนล้ำ ไก้รุ่ง เฮงพระพรหม และรุจิราวดี ธรรมแสง 

13.00-13.15 น. COM 40 
New 20 

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจำแนกผู้ป่วยโรคเบาหวานโดยใช้เทคนิคการแปลง
ข้อมูลสำหรับเทคนิคการทำเหมืองข้อมูล 
โดย อฑิตยา กะการดี ไก้รุ่ง เฮงพระพรหม และเกล้ากัลยา ศิลาจันทร์ 

13.15-13.30 น. COM 41 
New 21 

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการแปลงข้อมูลที ่มีผลต่อการจำแนกข้อมูลของ 
การอนุมัติสินเช่ือของลูกค้าธนาคารด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล 
โดย ชุติมา สุขสมัย ไก้รุ่ง เฮงพระพรหม และเกล้ากัลยา ศิลาจันทร์ 

EEC: สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์ และการสื่อสาร 

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

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565  ห้อง ZOOM: NPRU09_วิศวกรรมไฟฟ้าฯห้อง ETB 409 ชั้น 4 อาคาร UBI) 
เวลา รหัส เร่ือง 

การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) 
13.00-13.15 น. EEC 1 

0002 
การออกแบบและสร้างเครื่องมือวัดแรงดันสูงด้วยเทคนิคแบ่งแรงดันชนิดตัวเก็บประจุ 
พิกัด 100kV สำหรับห้องปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง 
โดย อานนท์ อิศรมงคลรักษ ์เกริกพล หอมทวนลม วรวุฒิ เสือผู้ และนันทนี พรหมทัตย์ 

13.15-13.30 น. EEC 2 
0125 

ระบบติดตามโคแบบเรียลไทม์ด้วย GPS  
โดย เสาวณีย์ อาจน้อย มนต์ชัย ทองผาภูมิประภาส สัญญา ควรคิด  
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และปิยะ โควินทวีวัฒน์ 
13.30-13.45 น. EEC 3 

0266 
การออกแบบและพัฒนาตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ระดับครัวเรือน  
โดย วรนุช แจ้งสว่าง 

CED: สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เพ่ือการศึกษา 

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

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ห้อง ZOOM: NPRU15_คอมพิวเตอร์ศึกษาฯ01  (ที่บ้าน)  
เวลา รหัส เร่ือง 

การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) 
13.00-13.15 น. CED 1 

0008 
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลกับความพึงพอใจในการเรียนวิชา COS2101  
การเขียนโปรแกรมเชิงกระบวนการผ่านระบบคอร์สออนดีมานด์ของมหาวิทยาลัย
รามคำแหง  
โดย อุไร ทองหัวไผ่ 

13.15-13.30 น. CED 2 
0042 

การพัฒนาสื่อช่วยสอนมัลติมีเดียร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้ด้วยตนเอง วิชา การออกแบบ
และเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
โดย อนิรุธ แจ่มพลาย และอุไรวรรณ ศรีไชยเลิศ 

13.30-13.45 น. CED 3 
0043 

การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ ร่วมกับเทคนิคการเรียนรู ้แบบเพื ่อนคู ่คิด รายวิชา
เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนบ้านบาง
สะพานน้อย  
โดย ธิดารัตน์ สกุลแก้ว และอุไรวรรณ ศรีไชยเลิศ 

13.45-14.00 น. CED 4 
0062 

การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ร่วมกับใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค LT 
รายวิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนอนุบาลบางสะพานน้อย 
โดย ขนิษฐา พร้อมมูล และอุไรวรรณ ศรีไชยลิศ 

14.00-14.15 น. CED 5 
0074 

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ออนไลน์ร่วมกับการเรียนด้วยเทคนิคการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) สำหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2  
โดย ปนัดดา ฉิมอ่อง และอุไรวรรณ ศรีไชยเลิศ 

14.15-14.30 น. CED 6 
0084 

การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ 5E ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ 
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้าน
ดอนไผ่ (ราษฎร์รังสรรค์) 
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โดย อาทิตยา ปิ่นแก้ว และมนัสนิต ใจดี 
14.30-14.45 น. CED 7 

0089 
การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิง เรื่อง คำราชาศัพท์ ร่วมกับการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA 
Model) สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 
โดย กุลณัฐ ผลอุดม และปถมาภรณ์ ไทยโพธิ์ศรี 

14.45-15.00น. CED 8 
0091 

การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ร่วมกับการจัดการเรียนรู ้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)  
ในรายวิชา เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) สำหรับนักเรียนชั ้นมัธยม 
ศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1  
โดย ภัทรพล ประเสริฐจงเจริญ และมนัสนิต ใจดี 

15.00-15.15 น. CED 9 
0098 

การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ในรายวิชาวิทยาการคำนวณร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบ้านจอมบึง  
โดย นันฐิยา สิทธิวงษ์ และสุมาลี สุนทรา 

15.15-15.30 น. CED 10 
0113 

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนออนไลน์ เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ด้วย Google 
Sites สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี  
โดย สุพิชชา ต๊ะสาริกา และนพดล ผู้มีจรรยา 

15.30-15.45 น. CED 11 
0114 

การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื ่อง การใช้งานโปรแกรม Scratch เบื ้องต้นสำหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 
โดย วสุนธรา สุทธิแสงจันทร์ และนพดล ผู้มีจรรยา 

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ห้อง ZOOM: NPRU16_คอมพิวเตอร์ศึกษาฯ02   
เวลา รหัส เร่ือง 

การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) 
13.00-13.15 น. CED 12 

0122 
การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft Power 
Point โดยใช้เทคนิคการเรียนรู ้ด้วยตนเอง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1 
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย  
โดย สุจิตา บัวจีน และสุมาลี  สุนทรา 

13.15-13.30 น. CED 13 
0123 

การจัดการเร ียนรู ้แบบสาธิตร่วมกับบทเรียนออนไลน์ กล ุ ่มสาระการเร ียนรู้
วิทยาศาสตร์ เรื่อง การค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีท่ี 5 โรงเรียนวัดวังตะกู จังหวัดนครปฐม 
โดย ฤทธิพันธ์ เจริญผล และไกยสิทธ์ิ อภิระติง 

13.30-13.45 น. CED 14 
0128 

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง หลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ 
วิชา เทคโนโลยีวิทยาการคำนวน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม 
โดย จิรวรรณ สุขโต และสุมาลี  สุนทรา 

13.45-14.00 น. CED 15 
0132 

การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ร่วมกับการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ วิชา เทคโนโลยี 
(วิทยาการคำนวณ) สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาช้ันปีท่ี 3 
โดย ณัฏฐณิชา จันทร์เอม และมนัสนิต ใจดี 

14.00-14.15 น. CED 16 
0136 

การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิงร่วมกับการจัดการเรียนรู้รูปแบบซิปปาโมเดล ในรายวิชา 
วิทยาการคำนวณ  สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย  
โดย จิรายุส หงษ์ทอง และอุไรวรรณ ศรีไชยเลิศ 
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14.15-14.30 น. CED 17 
0137 

การพัฒนาบทเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์โดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง สำหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนศรัทธาสมุทร  
โดย สถาพร แพทย์จะเกร็ง และวิมาน ใจดี 

14.30-14.45 น. CED 18 
0140 

การพัฒนาบทเรียนออนไลน์รายวิชา เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) เรื ่อง การใช้
อินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูล ร่วมกับการจัดการเรียนรู ้แบบ 5E สำหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาที่ 6 
โดย อาธิมา ดิษฐ์กระจัน และมนัสนิต ใจดี 

14.45-15.00น. CED 19 
0141 

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเองในรายวิชา 
เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
โดย สมภพ ยิ้มประเสริฐ และมนัสนิต ใจดี 

15.00-15.15 น. CED 20 
0142 

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาการตัดต่อวีดิทัศน์ ร่วมกับการเรียนรู้
แบบลงมือทำ สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนคงทองวิทยา 
โดย กนต์ธีร์ ชัยหา และภานุวัฒน์ ศรีไชยเลิศ 

15.15-15.30 น. CED 21 
0144 

การพัฒนาบทเร ียนอีเล ิร์นนิงร ่วมกับการจัดการเร ียนร ู ้ด ้วยตนเอง รายวิชา
ภาษาอังกฤษ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
โดย ณัชนันท์ แสงขำ และอุไรวรรณ ศรีไชยเลิศ 

15.30-15.45 น. CED 22 
0145 

การจัดการเร ียนรู ้แบบสาธิตร่วมกับบทเรียนออนไลน์ กล ุ ่มสาระการเร ียนรู้
ว ิทยาศาสตร์ เรื ่อง อัลกอริทึมและการแก้ปัญหาเชิงตรรกะ สำหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนวัดวังตะกู จังหวัดนครปฐม  
โดย วสันต์ พิสุทธ์ิสกุลรัตน์ และไกยสิทธ์ิ อภิระติง 

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ห้อง ZOOM: NPRU17_คอมพิวเตอร์ศึกษาฯ03   
เวลา รหัส เร่ือง 

การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) 
13.00-13.15 น. CED 23 

0146 
การจัดการเร ียนรู ้แบบสาธิตร่วมกับบทเรียนออนไลน์ กล ุ ่มสาระการเร ียนรู้
วิทยาศาสตร์ เรื่อง การใช้งานสื่อสังคมออนไลน์อย่างปลอดภัย สำหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวัดวังตะกู จังหวัดนครปฐม 
โดย ศุภชัย ธรรมสาลี และไกยสิทธ์ิ อภิระติง 

13.15-13.30 น. CED 24 
0147 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับบทเรียนออนไลน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ เรื่อง โปรแกรม Scratch สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน
วังหว้าราษฎร์สามัคคี จังหวัดสุพรรณบุรี 
โดย ภาคินร์ ซ่อนกลิ่น และไกยสิทธ์ิ อภิระติง 

13.30-13.45 น. CED 25 
0148 

การพัฒนาบทเรียนอีเล ิร ์นนิง รายวิชา การออกแบบและเทคโนโลยี ร ่วมกั บ
กระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 2 โรงเรียนเซิม
พิทยาคม  
โดย กิติศักดิ์ นามคำ และปถมาภรณ์ ไทยโพธิ์ศรี 

13.45-14.00 น. CED 26 
0149 

การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิง รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา ร่วมกับการเรียนรู้แบบ
ลงมือทำ สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม 
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โดย พรรณพงศ์ ราศรี และปถมาภรณ์ ไทยโพธิ์ศรี 
14.00-14.15 น. CED 27 

0155 
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชา วิทยาการคำนวณ ร่วมกับการใช้
กรณีตัวอย่าง สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนคงทองวิทยา  
โดย พรชนก ซุ้นฮ้อ และปถมาภรณ์ ไทยโพธิ์ศรี 

14.15-14.30 น. CED 28 
0156 

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ร่วมกับ
การใช้กรณีตัวอย่าง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศล
กิจพิทยาคม  
โดย มนธิชา เสาวรัตน์ และปถมาภรณ์ ไทยโพธิ์ศรี 

14.30-14.45 น. CED 29 
0157 

การพัฒนาบทเรียนออนไลน์โดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง การสร้างงาน
กราฟิกด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
โดย อนาวิล เเสงเพชร และวิมาน ใจดี 

14.45-15.00น. CED 30 
0159 

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนออนไลน์ร่วมกับการเรียนรู ้ด้วยตนเองใน
รายวิชา เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี 2 
โดย พรหมมินทร์ คำนิล และมนัสนิต ใจดี 

15.00-15.15 น. CED 31 
0160 

การพัฒนาบทเรียนการ์ตูนออนไลน์ร่วมกับการเรียนแบบผสมผสาน ในรายวิชา 
คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 
โดย ศันศนีย์ แกมไทย และมนัสนิต ใจดี 

15.15-15.30 น. CED 32 
0161 

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การสร้างเกมด้วย Scratch ร่วมกับการ
เรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบางลี่วิทยา 
โดย รื่นฤดี ศรีเกตุสุข และปถมาภรณ์ ไทยโพธิ์ศรี 

15.30-15.45 น. CED 33 
0162 

การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิง เรื ่อง คำไทยแท้และคำที่มาจากภาษาต่างประเทศ 
ร่วมกับการใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนบางลี่วิทยา
โดย จุฬาลักษณ์ ขาวผ่อง และปถมาภรณ์ ไทยโพธิ์ศรี 

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ห้อง ZOOM: NPRU18_คอมพิวเตอร์ศึกษาฯ04   
เวลา รหัส เร่ือง 

การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) 
13.00-13.15 น. CED 34 

0163 
การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิง รายวิชา วิทยาการคำนวณ ร่วมกับการใช้เทคนิค STAD 
สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม 
โดย ปิยวรรณ สายสุทธิ และปถมาภรณ์ ไทยโพธ์ิศรี 

13.15-13.30 น. CED 35 
0164 

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชา เทคโนโลยี (การออกแบบและ
เทคโนโลยี) ร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  
ปีท่ี 1 โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม 
โดย อาทิตยา หมีทอง และปถมาภรณ์ ไทยโพธ์ิศรี 

13.30-13.45 น. CED 36 
0165 

การพัฒนาบทเรียนการ์ตูนออนไลน์ ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบใช้คำถาม รายวิชา 
โครงสร้างข้อมูลและการจัดการฐานข้อมูล สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ชั ้นปีที ่ 1 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
โดย ปริญญา ใยอ้น และมนัสนิต ใจดี 
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13.45-14.00 น. CED 37 
0166 

การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ในรายวิชา เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) เรื่อง ข้อมูล
สารสนเทศ ร่วมกับการจัดการเรียนรูด้้วยตนเอง สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปทีี่ 5 
โดย ศศิธร โนนกลาง และมนัสนิต ใจดี 

14.00-14.15 น. CED 38 
0167 

การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การสร้างแอนิเมชันด้วย Scratch ร่วมกับการ
เรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 
1 ทรงพลวิทยา 
โดย ภูธิป บุญประยงค์ และปถมาภรณ์ ไทยโพธิ์ศรี 

14.15-14.30 น. CED 39 
0168 

การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การเขียนผังงาน ร่วมกับเทคนิคคู่ตรวจสอบ 
สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวัดเกาะวังไทร 
โดย มนัสสวีย์ นราแหวว และปถมาภรณ์ ไทยโพธิ์ศรี 

14.30-14.45 น. CED 40 
0169 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยบทเรียนออนไลน์วิชาวิทยาการคำนวณ เรื่อง 
การใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเทคนิคการเรียนรู้ด้วยตนเองสำหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร  
โดย ธนพล ทิพย์สภาพกุล และภานุวัฒน์ ศรีไชยเลิศ 

14.45-15.00น. CED 41 
0170 

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชา เทคโนโลยี (การออกแบบและ
เทคโนโลยี) ร่วมกับการใช้กรณีตัวอย่าง สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียน
วัดเกาะวังไทร  
โดย ยศทัศน์ โรจนจีรวัฒน์ และปถมาภรณ์ ไทยโพธิ์ศรี 

15.00-15.15 น. CED 42 
0172 

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ออนไลน์โดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง การ
ใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
โดย ยุทธศาสตร์ ผิวเผือก และวิมาน ใจดี 

15.15-15.30 น. CED 43 
0184 

การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ ร่วมกับการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E รายวิชา 
เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
โดย ภูวดล หลีพันธ์ุ และมนัสนิต ใจดี 

15.30-15.45 น. CED 44 
0189 

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ออนไลน์โดยใช้การจัดการเรียนรู ้ด้วยตนเอง วิชา
เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
โดย ยศพัฒน์ เสนาพันธ์ และวิมาน ใจดี 

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ห้อง ZOOM: NPRU19_คอมพิวเตอร์ศึกษาฯ05    
เวลา รหัส เร่ือง 

การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) 
13.00-13.15 น. CED 45 

0199 
การพัฒนาบทเรียนออนไลน์รายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(การออกแบบ
และเทคโนโลยี) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โดยใช้โมเดลการสอน MARCO model 
โดย ปวีณา ชูวงศ์วาน และพงษ์ดนัย จิตตวิสุทธิกุล 

13.15-13.30 น. CED 46 
New01 

การสังเคราะห์กรอบแนวคิดการเรียนการสอนแบบผสมผสานร่วมกับระบบนิเวศการ
เรียนรู้ 
โดย วันดี พันธุ์โท จรินทร อุ่มไกร และไกยสิทธ์ิ อภิระติง 
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13.30-13.45 น. CED 47 
New02 

การสังเคราะห์กรอบแนวคิดหลักการสอนแบบ 3R สำหรับเด็กบกพร่องทางสติปญัญา 
เพื่อเสริมทักษะความคิดสร้างสรรค์ 
โดย รุจิรา โสตรโยม จรินทร อุ่มไกร และไกยสิทธ์ิ อภิระติง 

13.45-14.00 น. CED 48 
New03 

การสังเคราะห์กรอบแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานร่วมกับการเรียนรู้แบบ
โครงงานเป็นฐานเพ่ือเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 
โดย ปฏิภาณ อ่องโอภาส จรินทร อุ่มไกร และไกยสิทธ์ิ อภิระติง 

14.00-14.15 น. CED 49 
New04 

การสังเคราะห์กรอบแนวคิดรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานร่วมกับห้องเรียน
เสมือนจริง สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา 
โดย จุฑามณี ทิพย์โสตนัยนา จรินทร อุ่มไกร และไกยสิทธ์ิ อภิระติง 

14.15-14.30 น. CED 50 
New05 

การสังเคราะห์กรอบแนวคิดรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน ร่วมกับการ
เรียนการสอนผ่านคลาวด์เลิร์นนิง เพื่อส่งเสริมทักษะการคิด 
โดย ธงชัย ภาพสุวรรณ จรินทร อุ่มไกร และไกยสิทธ์ิ อภิระติง 

14.30-14.45 น. CED 51 
New06 

การสังเคราะห์กรอบแนวคิดการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านบน
คลาวด์เลิร์นนิ่ง  
โดย นิสารัตน์ กล้าหาญ จรินทร อุ่มไกร และไกยสิทธ์ิ อภิระติง 

14.45-15.00น. CED 52 
New07 

การสังเคราะห์กรอบแนวคิดการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ร่วมกับแบบฝึกหัด
ที่มีชีวิต (Live worksheet) รายวิชาคณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  
โดย รวี น้อยพิทักษ์ จรินทร อุ่มไกร และไกยสิทธ์ิ อภิระติง 

15.00-15.15 น. CED 53 
New08 

การสังเคราะห์กรอบแนวคิดรูปแบบการจัดการเรียนรู ้แบบวัฏจักรการเรียนรู ้ 7E 
ร่วมกับการจัดการเรียนรู้บนคลาวด์ เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา 
โดย สุรพันธ์ พรมแตง จรินทร อุ่มไกร และไกยสิทธ์ิ อภิระติง 

15.15-15.30 น. CED 54 
New09 

การสังเคราะห์กรอบแนวคิดรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบเกมมิฟิเคชัน เพื่อส่งเสริม
การพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ 
โดย รัศมี มงกุฎ จรินทร อุ่มไกร และไกยสิทธ์ิ อภิระติง 

15.30-15.45 น. CED 55 
New09 

การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ด้วยเว็บไซต์ Google Sites รายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง 
เลขยกกำลัง ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
โดย บุญฤทธ์ิ กาวี และภัทริณี คงชู 

NUR: สาขาการวิจัยเชิงสุขภาพ  
สร้างดุลยภาพชีวิตในยุค Next Normal 

Chairpersons : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยชนก บัวเจริญ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.พิมสุภาว์ จันทนะโสตถิ์  
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.วาร์ธินีย์ แสนยศ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรางคณา สายสิทธิ์  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลภู ถนอมสัตย์   
และอาจารย์ ดร.วันเพ็ญ แวววีรคุปต์   

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565  ห้อง ZOOM: NPRU01_พยาบาลฯ01    (คณะพยาบาลฯ) 
เวลา รหัส เร่ือง 

13.00-14.00 น. NUR_Invited บรรยายเรื่อง “การจัดการศึกษาพยาบาลในยุค Disruptive Society” 
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ  
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การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) 
14.00-14.15 น. NUR 1 

(0027) 
ผลของการใช้แอปพลิเคชันการช่วยฟื้นคืนชีพกรณีพบผู้ที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นนอก
โรงพยาบาลในนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม 
โดย วรางคณา สายสิทธ์ิ อนัญญา โสภณนาค ธัญญารัตน์ ถือศิล นรีรัตน์ คิดรัมย์ นุสรา 
สุริวงค ์ณัฐกัญญ์ ทองจิลา ปัณฑารีย์ นติิยะโยธิน พนิตตา พุ่มภู่ศรี  
พรรณภัทร พิพัฒน์พรวงค์ และวัลลภา อุยยาหาญ 

14.15-14.30 น. NUR 2 
(0030) 

ผลของการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในวัยผู้ใหญ่ 
โดย วรางคณา สายสิทธ์ิ อ้อฤทัย ธนะคำมา พนิตนันท์ แซ่ลิ้ม ดนุพล หยอยสระ 
ปฐมพร พิศวง ธนากร เสริฐภูเขียว ธนารัตน์ อรรคติ ธัญลักษณ์ อินราช  
นิชาพัชร์ หึกขุนทด บุษยา พึ่งสลุด และนนทวัฒน์ นิลคำ 

14.30-14.45 น. NUR 3 
(0078) 

โครงการพัฒนาสื่อโปสเตอร์ออนไลน์และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์ 
ระบบกลา้มเนื้อเพื่อส่งเสริมความรู้และความพึงพอใจของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
โดย จุฑาทิพย์ เทพสุวรรณ์ พิยดา ประทุมรัตน์ สุนันทา แสงภักดี ยรรยง บุ้งทอง  
และรินรดา จรสัมฤทธ์ิ 

14.45-15.00 น. NUR 4 
(0324) 

 

การสนับสนุนทางสังคม ความแข็งแกร่งในชีวิต และการเผชิญความเครียดของสตรี
ตั้งครรภ์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
โดย อาทิตยา ขวัญแก้ว ศศิธร เมืองจันทร์ ตัสนีม กามา กิติยา หมื่นสุนทร  
เสาวลักษณ์ กรดแก้ว ณัฐวดี ขวัญวิชา และวายุรี ลำโป 

15.00-15.15 น. NUR 5 
(0102) 

นวัตกรรมอุปกรณ์ช่วยพลิกตะแคงตัวในผู้ป่วย 
โดย ผกามาศ พีธรากร ชรินรัตน์ ร่มจันทร์ สุรัตนา ฤทธิ์นอก ศศิพิมพ์ มงคล 
ณัฐรดา บุญนิมิตร์ ธันย์ชนก อุ่นใจ พรสรรค์ ตูวิเชียร มณิสรา ทองก้อน  
และอินทุอร บุญอาษา 

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

(0041) 
การตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
รำไพพรรณี 
โดย กุลจิรา โลหะพรม ญานิกา มิ่งจันทร์ จุฑาทิพย์ โพธิพรม ชนัญนิดา แง่พรหม   
ชลธิชา ตุมร และปาหนัน กนกวงศ์นุวัฒน์ 

15.30-15.45 น. NUR 2 P 
(0045) 

ทัศนคติต่อโรคโควิด 19 และการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ของนักศึกษาคณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 
โดย ราชันย์ โพธารินทร์ รสสุคนธ์ ฉิมพินิจ สุกัลยา คำกอดแก้ว สุนันทวดี มีวงค ์ 
สุพัตรา มะลิติไข และปาหนัน กนกวงศ์นุวัฒน์ 

15.45-16.00 น. NUR 3 P 
(0134) 

ความพร้อมในการเร ียนออนไลน์ของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
รำไพพรรณี ภายใต้สถานการณ์โควิด 
โดย สุรารัตน์ สุขเสริม สุวิมล สายตา อตินุช แซงจันดา ปรินดา วันมา 
ผกามาศ สีหะวงษ ์ศินานาฏ ลุนสะแกวงษ์ และศักดิ์นรินทร์ หลิมเจริญ 
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16.00-16.15 น. NUR 4 P 
(0135) 

ปัญหาและอุปสรรคในการควบคุมน้ำหนักของนักศึกษาพยาบาลช้ันปีท่ี 3 มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏรำไพพรรณ ี
โดย วันใหม่ ดาวเรือง ศิริกานด์ดา ชามารัตน์ ศิริพร บัวบุญ นฤชา แซ่โค้ว 
สุพรรษา เวียงจันทน์ สุภัฒชฎา คำแพทย์ และศักดิ์นรินทร์ หลิมเจริญ 

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565  ห้อง ZOOM: NPRU02_พยาบาลฯ02      (คณะพยาบาลฯ) 
เวลา รหัส เร่ือง 

การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) 
14.00-14.15 น. NUR 6 

(0276) 
ความสัมพันธ์ด้านความรอบรู้สุขภาพกับพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏชัยภูมิ 
โดย พรภัทรา แสนเหลา เบญจพร สืบทอง ภิญญารัตน์ เปลี่ยนจันทึก ปิยะกุล ศิริ  
ศุภลักษณ์ โคบำรุง สริินยา ผลไธสง สุธิดา เพชรฤๅชัย และอาริยา นาใจเย็น 

14.15-14.30 น. NUR 7 
(0277) 

การพัฒนานวัตกรรม Heal Your Heart เพื่อลดความเครียดของนักศึกษาพยาบาล 
โดย กนกวรรณ โภคา นันทิกานต์ สินพิทักษ ์นุสรา ทัดสี ประภัสสร สำเภาทอง   
พรนภา จันทร์บาง พลอยลดา ขันแข็ง และไพลิน ล้อเจริญ 

14.30-14.45 น. NUR 8 
(0289) 

ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ของผู้สูงอายุ ตำบลท่ามะไฟหวาน อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 
โดย สุวารี ทวนวิเศษกุล  ปัญญ์กรินทร์ หอยรัตน ์ ศิรประภา โทขันธ์  
สิรินันท์ เหล็กพรม และอรรคฤทธิ์ วงษ์ตาชีพ 

14.45-15.00 น. NUR 9 
(0293) 

ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันความเสี่ยงทางเพศของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นแห่งหนึ่งในจังหวัดชัยภูมิ 
โดย จิรัชญา เหล่าคมพฤฒาจารย์ วิภาดา กาญจนสิทธิ ์สุธาภินันท์ พรเลิศทวีกุล 
จิตตินาถ อาษาบาล และพูนศิริ คำพันธ ์

15.00-15.15น. NUR 10 
(0291) 

นวัตกรรม “แผ่นเจลสมุนไพรลดปวดข้อเข่า” 
โดย แพรวนภา เอี้ยวเจริญ พิมพ์พิชชา สำราญราษฎร์ พิมสุวีร์ โชติสุวรรณกุล  
เพชรรัตน์ งามสม เพียงจันทร์ วิทิตพันธ์ ภัณฑิรา อรุณรัตนพร ภาสินี อินทร์สุวรรณ 
มณทิชา เพชรดีมีสกุล มณิสรา ทองก้อน และรพีพรรณ นาคบุบผา 

15.15-15.30 น. NUR 11 
(new-01) 

ผลลัพธ์ของการดูแลผู้ป่วยตามแนวทาง SSIET bundle เพื่อป้องกันแผลกดทับในหอ
ผู้ป่วยกึ่งวิกฤตอายุรกรรมหญิง โรงพยาบาลนครปฐม 
โดย ขวัญเรือน แสงจันทร์ ธนัญญา โพธิ์อาพร สุปรีดา มหาสุข จุฑาทิพย์ เทพสุวรรณ์ 
และวิรญา อาระหัง 

15.30-15.45 น. NUR 12 
(new-02) 

ปัจจัยที ่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของผู ้ส ูงอายุตำบล        
โพรงมะเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
โดย ขนิษฐา ตั้งกิตติวัฒน ์

15.45-16.00 น. NUR 13 
(new-03) 

บทบาทของพยาบาลในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของมารดาหลังคลอดวัยรุ่น 
ที่ติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 
โดย สุนีย์ เนตรภิญโญ หทัยชนก บัวเจริญ และพนิตนันท์ แซ่ลิ้ม 
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16.00-16.15 น. NUR 14 
(new-04) 

การพัฒนาระบบการให้บริการยืม-คืน วัสดุครุภัณฑ์ของห้องปฏิบัติการทางการ
พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
โดย วิกานต์ดา โหม่งมาตย์ 

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565  ห้อง ZOOM: NPRU01_พยาบาลฯ01  (คณะพยาบาลฯ) 
เวลา รหัส เร่ือง 

09.00-10.30 น. NUR_Invited บรรยายเรื่อง “การสร้างนวัตกรรมทางการพยาบาลสู่ความเป็นเลิศ” 
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวดี  ทับกล่ำ 

MBA: สาขาบริหารธุรกิจและ
เศรษฐศาสตร์ 

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

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565  ห้อง ZOOM: NPRU21_บริหารธุรกิจฯ01  (ห้อง 305 ชั้น 3 อาคารโลจิสติกส์) 
เวลา รหัส เร่ือง 

การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) 
13.00-13.15 น. MBA 1 P 

0120 
การศึกษาอุปสงค์การท่องเที่ยวทุ ่งทานตะวันองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก  
ของประชาชนอำเภอเมืองเพชรบูรณ์  
โดย พิมพ์พร เกษดี 

การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) 
13.15-13.30 น. MBA 1 

0028 
แนวทางการสร้างความภักดีของลูกค้าท่ีมีต่อโรงแรมในจังหวัดนครปฐม  

โดย ภูวิชญ์ เครือเทพ ดวงใจ คงคาหลวง และพงษ์สันติ์ ตันหยง 

13.30-13.45 น. MBA 2 
0034 

การศึกษาความสัมพันธ์ของราคาหลักทรัพย์และเงินปันผลจากรายการกระแสเงินสด 
ของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่ม SET100  
โดย กิตติศักดิ์ สรแพทย์ กิตติชัย ถาวรธรรมฤทธ์ิ พิจักษณ์ จันทวิโรจน์  
และเบญจมาศ ปานชัย 

13.45-14.00 น. MBA 3 
0047 

การศึกษาแรงจูงใจและการยอมรับเทคโนโลยีของคนไข้ที ่มีผลต่อการตัดสินใจ  
ใช้โทรเวชกรรม ของโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านกระดูกสันหลัง  
โดย ภูวนาท เช้าวรรณโณ สวรส ศรีสุตโต และวิษณุ เหลืองลออ 

14.00-14.15 น. MBA 4 
0060 

การพัฒนาสื่อปฏิสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมความเข้าใจการรับรองมาตรฐานการผลิตขั้นต้น 
สำหรับผู้ประกอบการ ในจังหวัดจันทบุรี  
โดย ต่อสันติ์ พิพัฒนสุทธิ์ และชัยวิทย์ ถิระวณัฐพงศ์ 

14.15-14.30 น. MBA 5 
0117 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผ้าทอโบราณลาวซี-ลาวครั่ง 
จังหวัดสุพรรณบุรี  
โดย อรรถพร สร้อยระย้า อัฎศณี เพียรเจริญวงศ์ เกวลิน สมอินอ้อย 
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และวิศิษฐ์ ฤทธิบุญไชย 
14.30-14.45 น. MBA 6 

0139 
การพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด ที่ส่งผลกระทบและการปรับตัวของร้านอาหารในจังหวัด
นครปฐม ภายใต้สถานการณโ์ควิด 19  
โดย ขจรศักดิ์ เทพเทียมทัศน ์อัฎศณี เพียรเจริญวงศ์ วิศิษฐ์ ฤทธิบุญไชย  
และวาสนา บุตรโพธิ ์

14.45-15.00 น. MBA 7 
0208 

ปัจจัยคุณภาพบริการที่ส่งผลต่อความภกัดีของลูกค้าท่ีใช้บริการ บริษัท อีซูซุตั้งเซียฮวด 
นครปฐม จำกัด สาขาสำนักงานใหญ่ (สระกะเทียม)  
โดย ปริฉัตร ทองสามสี พัฒธิมณฑ์ วินันท์วราพล รุ่งนภา แซ่คู ผ่องใส สินธุสกุล 
พัชรกันต์ นิมิตรศดิกุล และพงษ์สันติ์ ตันหยง 

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565  ห้อง ZOOM: NPRU22_บริหารธุรกิจฯ02     (ห้อง 405 ชั้น 4 อาคารโลจิสติกส์) 
เวลา รหัส เร่ือง 

การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) 
13.00-13.15 น. MBA 8 

0209 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน 
ช้อปปี้ (shopee) ของผู้บริโภคในจังหวัดสุพรรณบุรี  
โดย อานนท์ สำราญพันธุ ์สมภพ เอี่ยมประเสริฐ กิตติชัย สมคิด  
พัชรกันต์ นิมิตรศดิกุล และพงษ์สันติ์ ตันหยง 

13.15-13.30 น. MBA 9 
0210 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อน้ำดื่มบรรจุขวดของผู้บริโภค
ในจังหวัดนครปฐม  
โดย วรนนท์ เหลืองปฐมชัย ณรงค์ฤทธิ์ ศรีพุ่มไข่ วิศรุต แสงทอง  
พัชรกันต์ นิมิตรศดิกุล และพงษ์สันติ์ ตันหยง 

13.30-13.45 น. MBA 10 
0214 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซื้อเครื่องปรับอากาศ
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
โดย นพดล  นิลวรรณ และพอดี สุขพันธ์ 

13.45-14.00 น. MBA 11 
0220 

การจัดการองค์ความรู้ธุรกิจต้นไม้ในยุค Next Normal ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
โดย ลัทธพล จิ๋วฟัน ศศิตา ตรีมงคล และกนกพัชร กอประเสริฐ 

14.00-14.15 น. MBA 12 
0221 

การพัฒนาผู้ประกอบการ Startup ธุรกิจบอนสีในยุค Next Normal  
โดย ธารารัตน์ ไทรระพันธ์ ลาภินี ประทุมหวล วัลลภา วิชะยะวงศ์  
และนิตยา งามยิ่งยง 

14.15-14.30 น. MBA 13 
0231 

การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการเป็นผู้ประกอบ 
การธุรกิจผักไฮโดรโปนิกส์  
โดย เฌอมินทร์ เศรษฐ์ธีราธัญ และพัชรี ศรีโมรา 

14.30-14.45 น. MBA 14 
0245 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปุ๋ยจากมูลนกนางแอ่นในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
โดย รุ่งฤทัย ศักดิ์วิเศษสม ศกาวรัตน์ อบเชย และกนกพัชร กอประเสริฐ 

14.45-15.00 น. MBA 15 
0243 

การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครปฐม จำกัด 
โดย เบญญา เหล็งปก และกิตติกร สุนทรานุรักษ์ 

MC: สาขานิเทศศาสตร์ Chairpersons : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติยา รุจิโชค 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาริษา สุจิตวนิช  
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และอาจารย์ ดร.วีรศักดิ์  นาชัยดี 
วันที่ 7 กรกฎาคม 2565  ห้อง ZOOM: NPRU20_นิเทศศาสตร์ฯ   (ที่บ้าน) 

เวลา รหัส เร่ือง 
การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) 
13.00-13.15 น. MC 1 P 

0005 
การตระหนักรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านกีฬาที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม ของนักศึกษามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  
โดย จารุวดี แก้วมา วิภา จันทรวงค ์จารุเนตร ศรีโคกล่าม และกาญจนาถ อุดมสุข 

การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) 
13.15-13.30 น. MC 1 

0249 
การส่งเสริมคุณภาพผู้สูงอายุกับการสื่อสารผ่านไลน์ออฟฟิเชียลกับการท่องเที่ยวรอบ
เกาะรัตนโกสินทร์ในกรุงเทพมหานคร 
โดย ธนิต พฤกธรา 

13.30-13.45 น. MC 2 
New-1 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการสื่อสารในองค์กรของสำนักงานอธิการบดี สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ 
โดย มาริษา สุจิตวนิช และสหรัฐ อ่อนดี 

13.45-14.00 น. MC 3 
New-2 

กลยุทธ์การสื่อสารในการใช้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนของสำนักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในยุคดิจิทัล 
โดย มาริษา สุจิตวนิช และอาทิตยา รวยเงิน 

HUM: สาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

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

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565  ห้อง ZOOM: NPRU06_มนุษยศาสตร์ฯ01    (ห้อง 221 ชั้น 2 อาคารเรียน A2) 
เวลา รหัส เร่ือง 

การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) 
13.00-13.15 น. HUM 1 

0025 
การต่อสู้เพื่อเข้าถึงการใช้ประโยชน์และการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่ง : กรณีศึกษาประมง
พื้นบ้านจังหวัดตรัง  
โดย สุรินทร์ภรณ์ ศรีอินทร์ มานะ ขุนวีช่วย นฤมล ขุนวีช่วย และนุชนารถ วงศ์จำปา 

13.15-13.30 น. HUM 2 
0046 

การพัฒนากระบวนการเรียนรู ้แบบออนไลน์รายวิชาการประมวลผลสารสนเทศ
สำเร็จรูปเพื่อการประยุกต์ใช้ในการท่องเที่ยวและบริการด้วยการเรียนแบบโครงงาน
เป็นฐาน 
โดย ภาษิตา วั่นเส้ง 

13.30-13.45 น. HUM 3 
0012 

กุญแจชีวิตกับเคล็ดลับของหัวใจเศรษฐี  
โดย อัจฉราพร ฉากครบุรี 
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13.45-14.00 น. HUM 4 
0110 

A Study of English Reading Difficulties in GAT English of Thai High School 
Students  
by Jiraphat Kongcharoenkitkul Nuttakitta Nakum and  
Kwanjira Chatpunnarangsee 

14.00-14.15 น. HUM 5 
0186 

An Analysis of Sexuality Symbols in Charles Perrault’s Tale: Little Red 
Riding Hood 
by Nupong Phusri and Nattakrita Boonbongkotrat 

14.15-14.30 น. HUM 6 
0088 

การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาจีนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมต่อการจัดการ
เรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 
โดย วรรษมน เพียรเสมอ และนฤวร สันตมนัส 

14.30-14.45 น. HUM 7 
0247 

A Survey of Challenges and Welfare Received by Food Riders in Bangkok 
during the COVID-19 Pandemic  
by Nachita Klaewkasetkorn Kanyapak Jongjitwetchakul Warinthorn 
Pattanapiwat Jittikarn Traikul and Dumrong Adunyarittigun 

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565  ห้อง ZOOM: NPRU07_มนุษยศาสตร์ฯ02    (ห้อง 222 ชั้น 2 อาคารเรียน A2) 
เวลา รหัส เร่ือง 

การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) 
13.00-13.15 น. HUM 8 

0057 
การศึกษาพฤติกรรมการใช้สมุนไพรรักษาโรคโควิด-19 ของนักศึกษา  
โดย ยุพิน พิพัฒน์พวงทอง 

13.15-13.30 น. HUM 9 
0124 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เกมที่สร้างขึ้นจาก Wordwall เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียน
ลาดยาววิทยาคม 
โดย สิรีธร ลาพรม สุทัตตา สินชัย สุภัสสร เศษจันทร์ และวีรวัฒน์ ไทยขำ 

13.30-13.45 น. HUM 10 
0126 

การส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยด้านสมุนไพรพื้นบ้านของชุมชนบ้านปราสาท 
อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ  
โดย ธันยพงศ์ สารรัตน์ ปิยวรรณ กันทอง นิษฐา บุศบงค์ ปัณณทัต ลำเฟือย  
และอัษฎา พิศนอก 

13.45-14.00 น. HUM 11 
0241 

การศึกษาข้อผิดพลาดการใช้เครื่องหมายวรรคตอนภาษาจีน : กรณีศึกษา นักศึกษา
สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม  
โดย กมลชนก สิทธิโชคสถิต 

14.00-14.15 น. HUM 12 
0254 

การศึกษาความพึงพอใจต่อการเร ียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษผ่าน Google 
Classroom ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
โดย พรเพ็ญ ไพศาลศุภนิมิต และกุสุมา นะสานี 

14.15-14.30 น. HUM 13 
0255 

แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของข้าราชการตำรวจชั้นประทวน  
ยศดาบตำรวจ สังกัดตำรวจภูธรภาค 6  
โดย เทิดเกียรติ รักษาพล 
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14.30-14.45 น. HUM 14 
0300 

การวิเคราะห์ภาษาและความหมายของชื่อร้านกาแฟในจังหวัดอุบลราชธานี : การปน
ของภาษาและความหมาย  
โดย ศิริรัตน์ ณ ระนอง กมลรัตน์ ศรีหารักษา และผณิดา ช่ืนมนุษย์ 

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565  ห้อง ZOOM: NPRU08_มนุษยศาสตร์ฯ03    (ห้อง 223 ชั้น 2 อาคารเรียน A2) 
เวลา รหัส เร่ือง 

การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) 
13.00-13.15 น. HUM 15 

0315 
การใช้วารสารอิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี 
โดย อภิชญา จีนาภักดิ์ และไพโรจน์ แก้วเขียว 

13.15-13.30 น. HUM 16 
0121 

ผลการสร้างสื่อการสอน เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ โดยใช้โปรแกรม Spark AR Studio 
สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
โดย กรกนก ทิพวรรณ์ นรภัทรธนา ศรีคชไกร และอาจรีย์ เฮ็งขวัญ 

13.30-13.45 น. HUM 17 
0093 

การใช้บริการของผู้ใช้ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอท่าตูม จังหวัด
สุรินทร์  
โดย สรญา ปัชชามูล และนิพา ผลสงเคราะห์ 

13.45-14.00 น. HUM 18 
0094 

พฤติกรรมการอ่านหนังสือและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการอ่านหนังสือของนักศึกษา
สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
โดย ญาณิศา ภูมิรพีภร และนิพา ผลสงเคราะห์ 

14.00-14.15 น. HUM 19 
0095 

พฤติกรรมการอ่านบนแอปพลิเคชัน ReadAWrite ของสมาชิกกลุ่มนักอ่านในเครือข่าย
เฟซบุ๊ก  
โดย ปภัสสร เจริญรักษา และนิพา ผลสงเคราะห์ 

14.15-14.30 น. HUM 20 
0099 

การรู้สารสนเทศบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ของประชาชนในชุมชนบ้านกลาง หมู่ 3  
ตำบลง้ิวราย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
โดย ปภาดา คิดรอบ และนุชรี บุญศรีงาม 

14.30-14.45 น. HUM 21 
0232 

ความพึงพอใจของน ักเร ียนที ่ม ีต ่อการใช้บร ิการห้องสมุดโรงเร ียนบางปลาม้า  
“สูงสุมารผดุงวิทย์” อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี  
โดย ปุณยวีร์ เอี่ยมใจดี และนิพา ผลสงเคราะห์ 

PAL: สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 
และนิติศาสตร์ 

Chairpersons : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัณฑ์ธิมา นิลทองคำ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรศักดิ์ ลีละพัฒนา  
อาจารย์ ดร.รุ่งนภา เพ่งรุ่งเรืองวงษ์  
อาจารย์ฉลองบูรณ์  เพ็งลำ  
และอาจารย์บรรพต กิติสุนทร 

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565  ห้อง ZOOM: NPRU05_รัฐประศาสนศาสตร์ฯ   (ห้องนิติ 4) 
เวลา รหัส เร่ือง 

13.00-14.00 น. PAL_Invited บรรยายเรื่อง “นวัตกรรมการบริหารจัดการภาครัฐยุค Next Normal” 
โดย ศาสตราจารย์ ดร.พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ 

การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) 
14.00-14.15 น. PAL 1 การปรับตัวของบุคลากรภาครัฐต่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล  
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0171 โดย มาริษา สุเวียรพันธุ์ ยอดขวัญ พุฒสีหมอก และกิตติกร สุนทรานุรักษ์ 
14.15-14.30 น. PAL 2 

0295 
พัฒนาการของสภาเพลเบียนในสมัยสาธารณรัฐโรมัน  
โดย ธิติพงศ์ มีทอง 

14.30-14.45 น. PAL 3 
0296 

ระบอบกงสุลในประวัติศาสตร์สาธารณรัฐโรมัน  
โดย ธิติพงศ์ มีทอง 

14.45-15.00 น. PAL 4 
0321 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปรับตัวองค์กรภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลของที่ว่าการอำเภอ
ไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 
โดย บรรพต กิติสุนทร สรรเสริญ หมายสวัสดิ์ และทรงพล เส้งเอียด 

15.00-15.15น. PAL 5 
0322 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อองค์กรสมรรถนะสงูของที่ว่าการอำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
โดย บรรพต กิติสุนทร และกมลฉัตร หอมทั่ว 

15.15-15.30 น. PAL 6 
0323 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปรับตัวองค์การเข้าสู ่ย ุค 4.0 ที่ว่าการอำเภอเลาขวัญ จังหวัด
กาญจนบุรี  
โดย บรรพต กิติสุนทร และมนปริยา ประทุมสูตร 

15.30-15.45 น. PAL 7 
new01 

การเยียวยาความเสียหายในคดีความผิดฐานข่มขืนกระทำชำเรา  
โดย ฉลองบูรณ์ เพ็งลำ และรวีวรรณ พลายแก้ว 

15.45-16.00 น. PAL 8 
new02 

แนวโน้มการใช้พืชกัญชาอย่างถูกกฎหมายในประเทศไทย  
โดย ธีรศักดิ์ ลีละพัฒนา และดนัย คนจริง 

16.00-16.15 น. PAL 9 
new03 

แนวทางการปฏิบัติงานของกำนันผู้ใหญ่บ้านในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
โดย รุ่งนภา เพ่งรุ่งเรืองวงษ์ 

16.15-1630 น. PAL 10 
new04 

คุณลักษณะของแรงงานต่างด้าวตามความต้องการของนายจ้าง : กรณีศึกษาสถาน
ประกอบการในจังหวัดนครปฐม 
โดย รุ่งนภา เพ่งรุ่งเรืองวงษ์ 

16.30-16.45 น. PAL 11 
new05 

การบริหารการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลวัด
ละมุด อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
โดย ธิดารัตน์ สืบญาติ 

16.45-17.00 น. PAL 12 
new06 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันองค์กรของพนักงานโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนช่ัน
แนล อ้อมน้อย สมุทรสาคร 
โดย มนูญ จันทร์สมบูรณ์ และศิริลักษณ์ แก่นจันทึก 

AEC: สาขาอาเซียนศึกษา รัฐศาสตร์ 
และการระหว่างประเทศ 

Chairpersons : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัณหกฤษณ์ บุญช่วย 
และอาจารย์สุวภา จรดล 

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565   ห้อง ZOOM: NPRU05_อาเซียนฯ  (ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารคณะมนุศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
เวลา รหัส เร่ือง 

09.00-10.00 น. AEC_Invited บรรยายเรื่อง “ประวัติศาสตร์การเมืองในเมียนมา:จากนายพลอองซานสู่นางอองซานซูจ”ี 
โดย พันโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมโชติ วีรภัทรเวธ 

การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) 
10.00-10.15 น. AEC 1 เมืองชลบุรี ถิ่นนทีน่าอยู่ วัฒนธรรมงามคู่ความเป็นไทย  
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0206 โดย กฤศนพัชญ์ บุญช่วย 
10.15-10.30 น. AEC 2 

0297 
การสถาปนาอาณาจักรแอนทิโกนิดในยุคเฮลเลนนิสติก  
โดย ธิติพงศ์ มีทอง 

10.30-10.45 น. AEC 3 
0298 

บทบาทของพระเจ้าโรมิวลุสในการสร้างอาณาจักรโรมัน  
โดย ธิติพงศ์ มีทอง 

10.45-11.00 น. AEC 4 
0227 

ความสำเร็จของการดำเนินการกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในต่างประเทศเพื่อ
นำมาปรับใช้กับประเทศไทย  
โดย สัณหกฤษณ์ บุญช่วย 

PHB: สาขาปรัชญา ศาสนา และ
ศิลปวัฒนธรรม 

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

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ห้อง ZOOM: NPRU26_ปรัชญาฯ (ห้องสังคมฯ 308 ชั้น 3 อาคารคณะมนุฯ) 
เวลา รหัส เร่ือง 

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

0016 
ชีวิตที่ดีและมีความสุขของผู้สูงอายุ  
โดย พระชลญาณมุนี  

09.15-09.30 น. PHB 2 
0018 

ชีวิตกับกระบวนการจักรกลนิยม  
โดย สรวิชญ์ วงษ์สอาด 

09.30-09.45 น. PHB 3 
0021 

ขงจื๊อกับทางสายกลาง  
โดย สรวิชญ์ วงษ์สอาด 

09.45-10.00 น. PHB 4 
0090 

กิจการเพื่อสังคมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน  
โดย ดิษฐาร์ กวางคีรี 

10.00-10.15 น. PHB 5 
0239 

แตรวงชาวบ้านคณะ เส.ท่าฉลอม ตำบลท่าฉลอม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 
โดย วรชิน มั่งคั่ง และศราวุธ วิวรรณ 

10.15-10.30 น. PHB 6 
0292 

จอห์น ล็อคกับการแสวงหาความจริงแบบประสบการณ์นิยมภายใต้การปฏิวัติ
วิทยาศาสตร์  
โดย ธิติพงศ์ มีทอง 

10.30-10.45 น. PHB 7 
0294 

พระเจ้าปโตเลมีที่ 2 กับการประดิษฐานอำนาจของราชวงศ์ปโตเลมีในอียิปต์  
โดย ธิติพงศ์ มีทอง 

TR: สาขาการท่องเท่ียว  
และอุตสาหกรรมบริการ 

Chairpersons : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพนธ์ เล็กสุมา  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์ชนก มูลมิตร์  
อาจารย์ ดร.นิพล เชื้อเมืองพาน  
อาจารย์ ดร.กิตติทัช เขียวฉอ้อน  
และอาจารย์ ดร.สิริพร เขตเจนการ 
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วันที่ 7 กรกฎาคม 2565  ห้อง ZOOM: NPRU04_ท่องเท่ียวฯ   (ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารตึก 100 ปี) 
เวลา รหัส เร่ือง 

13.00-14.00 น. TR_Invited บรรยายเรื่อง “การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนในยุคหลังโควิด 19 ” 
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา นาคปฐม 

การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) 
14.00-14.15 น. TR 1 P 

0119 
แรงจูงใจในองค์ประกอบการท่องเที่ยว ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวเพื่อ
ตั้งแคมป์ท่ีอุทยานแห่งชาติตาดหมอก จังหวัดเพชรบูรณ์  
โดย ภรวลัญช์ มาอยู่ 

การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) 
14.15-14.30 น. TR 1 

0010 
การประเมินการจัดกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจเที่ยวเมืองรองตามนโยบายของรัฐบาล:
เที่ยวท้องถิ่นไทย ชุมชนเติบใหญ่ เมืองไทยเติบโต โดยการประยุกต์ใช้ SERVQUAL Model
โดย พัฒนะ ธนกฤตพุฒิเมธ และสมพงษ์ อัศวริยธิปัติ 

14.30-14.45 น. TR 2 
0011 

ภาพลักษณ์สถานที่ท่องเที่ยวในเมืองไทยในการรับรู ้ของประชาชนในกลุ่มประเทศ
อาเซียน : กรณีศึกษา ประชาชนในเมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเชีย 
โดย พุทธชน อนุรักษ์ และพัฒนะ ธนกฤตพุฒิเมธ 

14.45-15.00 น. TR 3 
0290 

อนาคตอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19
โดย กล้วยไม้ สุมังค์ และวิไลลักษณ์ เผือกพิพัฒน์ 

15.00-15.15 น. TR 4 
New01 

แนวทางการปรับตัวของธุรกิจโรงแรม ภายหลังวิกฤตโควิด 19 ด้วยการยกระดับสู่
อุตสาหกรรมเชิงสุขภาพ 
โดย วุทธิชัย ลิ้มอรุโณทัย อภิชญา พิภวากร และวชิราภรณ์ จีระว่องวิทย์ 

15.15-15.30 น. TR 5 
0195 

แนวทางการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์การทำเครื่องเบญจรงค์ ชุมชน
หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 
โดย โชธิยา จันต๊ะ ธัญญ์รวี ธนนนท์วรกิตติ์ และสิริพร เขตเจนการ 

15.30-15.45 น. TR 6 
0242 

การพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู ้เชิงสร้างสรรค์สวนเกษตรอุ่นรักษ์ 
ตำบลทรงคนอง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
โดย อลิสา สามร้อยงาม สุภาวรรณ มารูปหมอก ทัศนีย์ แซ่โง้ว สรชา วาดเขียน  
และสิริพร เขตเจนการ 

15.45-16.00 น. TR 7 
0200 

แนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของบ้านริมนาโฮมสเตย์ 
ชุมชนตะคร้ำเอน จังหวัดกาญจนบุรี 
โดย กิตติทัช เขียวฉอ้อน สินี เพชรเจริญสุขแสง และน้ำทิพย์ ศรีนิล 

16.00-16.15 น. TR 8 
0213 

แนวทางการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
ปฐมออร์แกนิกฟาร์ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
โดย กิตติทัช เขียวฉอ้อน วรานิจ โปรานานนท ์ศิริวรรณ สายทองสุข และณัฐวิภา รักกิจ 

EDC: สาขาหลักสูตรและการสอน Chairpersons : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินตนา ศิริธัญญารัตน์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิวรรณ สุวรรณกิตติ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันท์นภัส นิยมทรัพย์  
และอาจารย์ ดร.บุญสม ทับสาย 
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วันที่ 7 กรกฎาคม 2565  ห้อง ZOOM: NPRU13_หลักสูตรฯ   (ห้อง EDU203 ห้องพักอาจารย์ คณะครุฯ) 
เวลา รหัส เร่ือง 

13.00-13.15 น. EDC 1 
0188 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และทักษะการคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) 
ผ่าน Google Classroom ร่วมกับเกม Kahoot  
โดย อรอุมา พันธ์เกตุ และสุนิศรา เอี่ยมคง 

13.15-13.30 น. EDC 2 
0281 

การพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความและการเล่าเรื่อง ด้วยรูปแบบการสอน
อ่านของเมอร์ดอกซ์ร่วมกับเทคนิคของเคแกนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
โดย ธีราภรณ์ พราหมณโชติ นันท์นภัส นิยมทรัพย์ และจินตนา ศิริธัญญารัตน์ 

EDR & RTR: สาขาวิจัยการศึกษา 
และงานประจำสู่งานวิจัย (R to R) 

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

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ห้อง ZOOM: NPRU11_วิจัยการศึกษาและRtoR01(ที่บ้าน) 
เวลา รหัส เร่ือง 

การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) 
13.00-13.15 น. EDR&RTR 1 P 

0026 
การพัฒนารูปแบบการยืม-คืนอุปกรณ์เครื่องแก้วด้วยระบบออนไลน์ : ศูนย์วิทยาศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี 
โดย ชนิดา ศรีสาคร 

การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย (OralPresentation) 
13.15-13.30 น. EDR&RTR 1 

0028 
การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมครูผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์ในโรงเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลายของจังหวัดปทุมธาน ี
โดย ณรงค์ โพธ ิและนรินทร์ โพธิ 

13.30-13.45 น. EDR&RTR 2 
0215 

การพัฒนาระบบบริหารงานพัสดุ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พระนคร  
โดย ศุภวรรณ กุศลธรรมรัตน์ ปวีณา จารุศิริ และนวลหง บุตรพรหม 

13.45-14.00 น. EDR&RTR 3 
0216 

แนวทางการพัฒนาการบริหารงานพัสดุของผู ้ปฏิบัติงานพัสดุ คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
โดย ปวีณา จารุศิริ ศุภวรรณ กุศลธรรมรัตน์ และนวลหง บุตรพรหม 

14.00-14.15 น. EDR&RTR 4 
0313 

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาล
มารดา ทารกและผดุงครรภ์รูปแบบออนไลน์ของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  
โดย ฐิติมา โมสิกะ ปิลันดา ขวัญแก้ว วิมลรัตน์ รัตนพงษ ์ณัฐวรรณ เมืองแก้ว  
วริษา ไชยขาว หทัยชนก วัดแผ่นลำ และถิรวรรณ ทองวล 

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ห้อง ZOOM: NPRU12_วิจัยการศึกษาและRtoR02(ห้องพัอาจารย์ ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการครุศาสต 
เวลา รหัส เร่ือง 
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การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย (OralPresentation) 
13.00-13.15 น. EDR&RTR 5 

0233 
การศึกษารูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาครูชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
โดย ชุติมา บุญมา ณิชากร แซ่เล้า และวันเพ็ญ คำเทศ 

13.15-13.30 น. EDR&RTR 6 
0234 

สภาพและปัญหาการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด  
ของโควิด-19 ของนักศึกษาครูชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม 
โดย ฐิติภา แซ่จิว ณัฐพร พลายระหาร และวันเพ็ญ คำเทศ 

13.30-13.45 น. EDR&RTR 7 
0235 

สภาพและปัญหาในการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
โดย ณฤดี รอดโพธิ์ทอง พรชนก นามมูล และวันเพ็ญ คำเทศ 

13.45-14.00 น. EDR&RTR 8 
0236 

การศึกษามโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในวิชาชีววิทยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
เรื่อง ระบบขับถ่าย 
โดย ศศิมา บ้านเกาะ สุริยา สุขมาเพียร และวันเพ็ญ คำเทศ 

14.00-14.15 น. EDR&RTR 9 
0237 

การศึกษาประเภททักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน
วิทยาศาสตร์ ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
โดย กนิษฐา คำประดับ จันทิมา สัตย์สมนึก และวันเพ็ญ คำเทศ 

14.15-14.30 น. EDR&RTR 10 
0103 

การพัฒนาหลักสูตรต่อเนื ่องเชื ่อมโยงการศึกษาขั ้นพื ้นฐานกับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษาในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 2  
โดย ณรงค์ โพธิ และณัฐธยาน์ โพธิ 

LD : สาขาการวิจัยเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น Chairpersons : รองศาสตราจารย์ ดร.เกศินี ประทุมสุวรรณ 
วันที่ 7 กรกฎาคม 2565  ห้อง ZOOM: NPRU10_วิจัยเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นฯ  (ห้องศูนย์วิชาการฯ ชั้น 1 อาคารศูนย์ศึกษาฯ) 

เวลา รหัส เร่ือง 
การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย (OralPresentation) 
13.00-13.15 น. LD 1 

0054 
การจัดการตนเองของชุมชนตลาดบางหลวง ตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวั ด
นครปฐม  
โดย ศุลชัย สระทองหัก 

13.15-13.30 น. LD 2 
New-1 

การพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุด้วย SUKHON MODEL ของชมรม
ผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 
โดย มนัส รงทอง และนันทิดา โหวดมงคล 

13.30-13.45 น. LD 3 
New-2 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุมิติสุขภาพด้วยปฏิญญาผู้สูงวัย 5 ดี : บ้านสองห้อง 
ตำบลห้วยขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
โดย รัยวินทก์ วิทวัสกุลวงศ์ อรรถ อารีรอบ และเกศินี ประทุมสุวรรณ 

13.45-14.00 น. LD 4 
New-3 

การผลิตสื่อโมชันกราฟิก “เมล่อนยิ้มสู้ฟาร์ม” ของผู้พิการศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการ
อาเซียน อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
โดย นิลนลิน วิทวัสกุลวงศ์ และอรรถ อารีรอบ 
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PEN : สาขาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น 

Chairpersons : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพิชฌาย์ จินดาวัฒนภูมิ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์วรรษ บุญมา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภารณี นิลกรณ์  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพรภัทร ยอดแก้ว  
อาจารย์ญาณภัทร ยอดแก้ว   
และอาจารย์จิรศุภา ปล่องทอง 

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565  ห้อง ZOOM: NPRU24_อนุรักษ์ฯ  (ห้องอาเซียนศึกษาฯ ชั้น 2 คณะมนุฯ) 
เวลา รหัส เร่ือง 

09.00-10.00 น. PEN_Invited บรรยายเรื่อง “แนวโน้มการท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปกรรมและสิ่งแวดล้อมภายใต้
แนวคิดชีวิตวิถีใหม่” 
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ  ใจอารีย์ 

การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย (OralPresentation) 
10.00-10.15 น. PEN 1 

0031 
การประเมิน และแนวทางการพัฒนา หมวดขนส่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
สำหรับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก 
โดย ฐาฤทธ์ิ ส่งแสง 

10.15-10.30 น. PEN 2 
0053 

แนวทางการพัฒนาการให้บริการรถโดยสารสวัสดิการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
โดย ฐาฤทธ์ิ ส่งแสง 

10.30-10.45 น. PEN 3 
0318 

ความงามแห่งสตรีรูปแบบแต่ปางบรรพ์จากประติมากรรมปูนปั้นสมัยทวารวดี 
โดย สุพิชฌาย์ จินดาวัฒนภูมิ 

10.45-11.00 น. PEN 4 
0325 

ศาสตราวุธแห่งนักรบศรีทวารวดีจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์สมัยทวารวดี 
โดย สุพิชฌาย์ จินดาวัฒนภูมิ 

11.00-11.15 น. PEN 5 
0052 

แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาคลองเจดีย์บูชา ตามแผนแม่บท
บริหารจัดการและพัฒนาคลองเจดีย์บูชาอย่างยั่งยืน ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) 
โดย แพรภัทร ยอดแก้ว 

11.15-11.30 น. PEN 6 
0253 

การออกแบบลายผ้าทอพื้นเมืองลวดลายทวารวดีโดยใช้โปรแกรม The Geometer’s 
Sketchpad (GSP) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองอย่างสร้างสรรค์
โดย แพรภัทร ยอดแก้ว 

11.30-11.45 น. PEN 7 
New01 

การประยุกต์แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอตีนจกของกลุ่ม
ทอผ้าโพรงมะเดื่อ อำเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  
โดย แพรภัทร ยอดแก้ว 

11.45-12.00 น. PEN 8 
New02 

แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์กับการพัฒนาผลิตภัณฑเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่มชาติพันธุ์
ลาวครั่งในจังหวดันครปฐม 
โดย แพรภัทร ยอดแก้ว 

PH : สาขาสาธารณสุข สขุภาวะชุมชน 
และอนามัยสิ่งแวดล้อม 

Chairpersons : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภารณี นิลกรณ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กู้เกียรติ ก้อนแก้ว  
ว่าที่ร้อยตรี ดร.วราวุฒิ มหามิตร 
อาจารย์ ดร.สุทธิชัย ศิรินวล   
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อาจารย์ ดร.เบญจมาภรณ์ นาคามดี 
อาจารย์ ดร.คันธรส สุขกุล  
อาจารย์ ดร.อุกฤษฏ์ อำไพพันธุ์ 
อาจารย์ชิราวุธ ปุญณวิช  
และอาจารยช์าญวุฒิ สว่างศรี 

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565  ห้อง ZOOM: NPRU03_สาธารณสุขฯ  (ที่บ้านออนไลน์) 
เวลา รหัส เร่ือง 

13.00-14.00 น. PEN_Invited บรรยายเรื่อง “นวัตกรรมในงานสาธารณสุข (Innovation in Public Health)” 
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี รอดจากภัย 

การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) 
14.00-14.15 น. PH 1 P 

0055 
การบำบัดน้ำทิ้งจากสิ่งปฏิกูลด้วยสารโคแอกกูแลนต์ชีวภาพ  
โดย กนกวรรณ ฤทธ์ิอ่องรัก จิราภา ฤกษ์เจ็ดณี ทิพภารา แซ่จั่น โกวิท สุวรรณหงษ์  
ทัดดาว พาหาทรัพย์อนันต์ ภารดี อาษา ทิษฏยา เสมาเงิน และรจฤดี โชติกาวินทร์ 

14.15-14.30 น. PH 2 P 
0056 

ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และการระบายอากาศในสำนักงาน  
โดย พัณณิตา ม่วงจีบ สุดารัตน์ สิทธิพล ศิริพร วรศิลป์ชัย ภารดี อาษา  
ประยุกต์ เดชสุทธิกร ทิษฏยา เสมาเงิน ทัดดาว พาหาทรัพย์อนันต์  
และรจฤดี โชติกาวินทร์ 

14.15-14.30 น. PH 3 P 
0244 

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง ในเขตอำเภอ
เมือง จังหวัดนครปฐม 
โดย มนัส รงทอง และไอยเรศ บุญเกิด 

14.45-15.00 น. PH 4 P 
0270 

การสื่อสารสุขภาวะในสื่อออนไลน์ กรณีทวิตเตอร์ Jones Salad   
โดย ชิราวุธ ปุญณวิช ชิตปภพ ประเสริฐไพฑูรย์ ชวลิต ทรัพย์ศรีสัญจัย  
และอุกฤษฏ์ อำไพพันธุ ์

การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย (OralPresentation) 
15.00-15.15 น. PH 1 

0050 
ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของประชาชนในพื้นที่
ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 
โดย แพรวพรรณ จันต๊ะนาเขต และสุทธิชัย ศิรินวล 

15.15-15.30 น. PH 2 
0101 

การสุขาภิบาลตลาดนัด ในสถานการณ์ระบาดของไวรัสโคโรนา จังหวัดชลบุรี 
โดย บุญญารัตน์ ราชเจริญ สุดารัตน์ แสงจันทร์ อนุสรณ์ แจ่มสุวรรณ 
รจฤดี โชติกาวินทร์ และภารดี อาษา 

15.30-15.45 น. PH 3 
0127 

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดกลุ่มอาการผิดปกติทางระบบกล้ามเนื้อและกระดูก
โครงร่าง ของนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม         
โดย นันทิดา โหวดมงคล 

15.45-16.00 น. PH 4 
0129 

ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคไวรัส 
โควิด-19 ของประชาชนอายุ 18-60 ปี รอบมหาวิทยาลัยพะเยา ตำบลแม่กา อำเภอเมือง 
จังหวัดพะเยา 
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โดย อนุกูล มะโนทน สมคิด จูหว้า สุทธิชัย ศิรินวล สมชาย จาดศรี ตวงพร พิกุลทอง 
และจตุพร แสงตุ๊ 

16.00-16.15 น PH 5 
0203 

เหตุการณ์ที ่ก่อให้เกิดความเครียดของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 
โดย พนิดา ชูศักดิ์ ภานรินทร์ เทพบุตร อภิรดี คุ้มจันทร์ นุชนาถ จันทะเสน  
และคันธรส สุขกุล 

16.15-16.30 น. PH 6 
0205 

ความสัมพันธ์ของความรู้ ทัศนคติ กับพฤติกรรมการใช้ฟ้าทะลายโจรในการดูแลสุขภาพ 
ในช่วง COVID–19 ของบุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
โดย ศิรินทร์ฉาย ท้าวฉาย อมรรัตน์ ชุมรอด ศรัณย์ภัทร เรืองนาม และคันธรส สุขกุล 

16.30-16.45 น. PH 7 
0211 

แบบแผนความเชื่อที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากโรค COVID-19 
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี
โดย วัลญา รักปาน สุธีรา คงแก้ว อนุวัฒน์ เกสโร สัจพร พรหมเจริญ และคันธรส สุขกุล 

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565  ห้อง ZOOM: NPRU023_สาธารณสุขฯ  (ที่บ้านออนไลน์) 
เวลา รหัส เร่ือง 

การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย (OralPresentation) 
09.00-09.15 น. PH 8 

0251 
ผลของสื่อสังคมออนไลน์ท่ีมีต่อพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นไทย  
โดย ชัยนันท์ เหมือนเพ็ชร์ 

09.15-09.30 น. PH 9 
0267 

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดอุบัติเหตุในผู้สูงอายุ ตำบลดอนยาง อำเภอเมือง 
จังหวัดเพชรบุรี 
โดย ปนัดดา หนูน้อย มาริษา เพิ่มทองมาก สุธินี มีอยู่ สุพรรณี รอดส่ง อริสรา จิตใจดี 
อัญชิสา บัวงาม และอรวรรณ มุงวงษา 

09.30-09.45 น. PH 10 
0283 

ผลของนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 : 
กรณีศึกษาตำบลปากน้ำ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา  
โดย ศิรินันท์ คำสี ชนะพล สิงห์ศุข และชุติกาญจน์ ถาวรเจริญ 

09.45-10.00 น. PH 11 
0299 

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านใน
สถานการณ์โควิด-19 ตำบลศีรษะทอง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
โดย พรภิไล ถนอมสงัด จิตมาส พรวรรณะศิริเวช นิตยา จันทร์แทง ศศิขวัญ นรสิงห์ 
และวรินทร พันธ์พีระพิชย์ 

10.00-10.15 น. PH 12 
0312 

รูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมการจัดการมูลฝอยติดเชื้อจากการป้องกันและควบคุม
โรคโควิด 19 ในครัวเรือนของประชาชนจังหวัดเพชรบุรี  
โดย จริยา กุลโทแก้ว ปัทมาวดี เทียนผ่องศรี อรอุมา ทองไทย จริญญา เกียรติชูพิพัฒน์ 
ฉัตรลดา ดูพงษ์ และภัสรียา อุ่นขาว 

10.15-10.30 น. PH 13 
0316 

ปัจจัยการสัมผัสสารเคมีที ่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเกษตรกรปลูกหน่อไม้ฝรั่ง 
กรณีศึกษาพื้นที่ตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
โดย ดวงรัตน์ เสือขำ กาญจนา หงษ์เวียงจันทร์ ทัดเดือน ภัทรบุญศักดิ์ ปิยดา อุ่นศิริ 
และอนุภัทร อินทร์อยู่ 
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10.30-10.45 น. PH 14 
New01 

Common Issues in Design of Quantitative Health Science Studies Among 
Graduate Students in Public Health Programs 
by Chanapong Rojanaworarit 

10.45-11.00 น. PH 15 
New02 

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการป้องกันโควิด 19 ของนิสิตหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
พะเยา 
โดย สุทธิชัย ศิรินวล สมคิด จูหว้า อนุกูล มะโนทน สมชาย จาดศรี ตวงพร พิกุลทอง 
จิราพร มัทธวรัตน์ กัญญภรณ์ กันทะคำ นภัสรา พรมเกษา นพรัตน์ กองส่วย  
ภาวินี หาญประกอบสุข และสิริภรณ์ เพชรมงคล 

11.00-11.15 น. PH 16 
New03 

การพัฒนารูปแบบการดูแลตนเองด้านสุขภาพของผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคเบาหวานใน
จังหวัดชัยภูมิ 
โดย ศักดิ์ชาย เพ็ชรตรา 

11.15-11.30 น. PH 17 
New05 

คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในพ้ืนที่เสี่ยงภัยพิบัติจากไฟป่าซ้ำซาก อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
โดย วราวุฒิ มหามิตร ตะวัน จำปาโพธิ ์อิสระพงศ์ ถนัดค้า และภารณี นิลกรณ์ 

11.30-11.45 น. PH 18 
New06 

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้สารเสพติดในแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ในจังหวัด
สมุทรสาคร 
โดย ภารณี นิลกรณ์ ชิราวุธ ปุญณวิช และวาริศา เพชรธีรานนท์ 

11.45-12.00 น. PH 19 
New033006 

ผลของโมเดลเสริมความรู้ป้องกันภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ตำบลขุนทะเล 
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
โดย นิภาพร นบนอบ ชูเกียรติ กระจ่างเมฆ ศษิญา มุสิกานนท ์ดวงธิดา ฉุ้นเขา 
ทนงศักดิ์ ศรีรักษ ์อรวรรณ จันทร์เสาร์ อินทิรา นุภักดิ์ ณัฐริกา สาขะญาณ 
อวัสดา เครือจันทร์ และสลิลทิพย์ วิชัยดิษฐ 
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