
  

 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งท่ี 22 (Proceedings) 

วันที่ 16 สิงหาคม 2565  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ย่านมัทรี) 
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งท่ี 22 (Proceedings) 

วันที่ 16 สิงหาคม 2565  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ย่านมัทรี) 
 

 

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี  ฉิรินัง มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสนิทร์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.อธิปัตย์  บุญเหมาะ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   
รองศาสตราจารย์ ดร.ทยาตา  รตันภิญโญ มหาวิทยาลยัราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
รองศาสตราจารย์ ดร.ธวชั  พะยิ้ม มหาวิทยาลยัราชภัฏนครสวรรค์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา  ขันกสิกรรม   มหาวิทยาลยัราชภัฏนครสวรรค์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.เยาวเรศ  ภักดีจิตร มหาวิทยาลยัราชภัฏนครสวรรค์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา  คุณดิลกณัฐวสา มหาวิทยาลยัราชภัฏนครสวรรค์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ลักษมี  งามมีศรี มหาวิทยาลยัราชภัฏนครสวรรค์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.อุทัยวรรณ  ภู่เทศ มหาวิทยาลยัราชภัฏนครสวรรค์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.วไลพร  เมฆไตรรัตน์ มหาวิทยาลยัราชภัฏนครสวรรค์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.วิรุณสิริ  ใจมา มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงราย 
รองศาสตราจารย์ ดร.กันต์  อินทุวงศ์ มหาวิทยาลยัราชภัฏอุตรดิตถ ์
รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน   มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
รองศาสตราจารย์ ดร.น้า้มนต์  เรืองฤทธิ์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 
รองศาสตราจารย์ ดร.เอกนฤน  บางทา่ไม้ มหาวิทยาลยัศิลปากร 
รองศาสตราจารย์ ดร.จารุณี  ทพิยมณฑล มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ธนภทัร  ปัจฉิมม์ มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 
รองศาสตราจารย์ ดร.นนทลี  พรธาดาวิทย์ นักวิชาการอิสระ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิตา  อินสมบตัิ มหาวิทยาลยัราชภัฏนครสวรรค์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  ทองอ่อน มหาวิทยาลยัราชภัฏนครสวรรค์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริพร  เสมาทอง มหาวิทยาลยัราชภัฏนครสวรรค์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิติยา  ทองเกิน มหาวิทยาลยัราชภัฏนครสวรรค์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิติมา  วทานียเวช มหาวิทยาลยัราชภัฏนครสวรรค์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรณู  อยู่เจริญ มหาวิทยาลยัราชภัฏนครสวรรค์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวพร  ประสมทอง มหาวิทยาลยัราชภัฏนครสวรรค์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยาพร  กุณฑลเสพย์ มหาวิทยาลยัราชภัฏนครสวรรค์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา  อยู่หนู มหาวิทยาลยัราชภัฏนครสวรรค์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สว่าง  แป้นจันทร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏนครสวรรค์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชยั  พิลึก มหาวิทยาลยัราชภัฏนครสวรรค์ 
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาวีพร  ปานทอง มหาวิทยาลยัราชภัฏนครสวรรค์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรภพ  วงษ์รอด มหาวิทยาลยัราชภัฏนครสวรรค์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ  พุทธเษม มหาวิทยาลยัราชภัฏนครสวรรค์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม  นิลพันธุ์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา  กอนพ่วง มหาวิทยาลยันเรศวร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา  อ่อนธาน ี มหาวิทยาลยันเรศวร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอ้ือมพร  หลินเจริญ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล  รอดแก้ว มหาวิทยาลยัราชภัฏพบิูลสงคราม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญณ์ณภัทร์  เจริญพานิช มหาวิทยาลยัราชภัฏพบิูลสงคราม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะธดิา  ปัญญา มหาวิทยาลยัราชภัฏมหาสารคาม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล  วรค้า มหาวิทยาลยัราชภัฏมหาสารคาม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวัสดิช์ยั  ศรีพนมธนากร มหาวิทยาลยัราชภัฏร้าไพพรรณ ี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา  ศรีเรืองฤทธิ์ มหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบูรณ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี  บญุธรรม มหาวิทยาลยัราชภัฏอุตรดิตถ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานี  แสงหิรัญ มหาวิทยาลยัราชภัฏอุตรดิตถ ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี  รัตนเสริมพงศ ์ มหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตรี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา  โกวิทยางกูร มหาวิทยาลยัราชภัฏลา้ปาง 
อาจารย์ ดร.นิธิมา  สุภาร ี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  
อาจารย์ ดร.ชิษณุพงศ์  อินทรเกษม มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
อาจารย์ ดร.เนติ  เฉลยวาเรศ มหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตรี 
อาจารย์ ดร.จิรัชยา  เจียวก๊ก มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
อาจารย์ ดร.ศศินันท์  วาสนิ มหาวิทยาลยัศรีนครินทร์วิโรฒ 
อาจารย์ ดร.อาทิตยา  ขาวพราย มหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบูรณ์ 
อาจารย์ ดร.ปารณีย์  ขาวเจริญ มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
อาจารย์ ดร.พิมรินทร์  คีรินทร ์ มหาวิทยาลยัราชภัฏพบิูลสงคราม 

 
 



การน าเสนอผลงานวิจัย ภาคบรรยาย 
(แบบออนไลน์) 

กลุ่มการศึกษา 

ห้องน าเสนอ ED1 

ผู้วิพากษป์ระจ าห้อง รศ.ดร.อธิปัตย์ บุญเหมาะ และ อาจารย์ ดร.เนติ เฉลยวาเรศ 

ผู้ด าเนนิรายการ นางสาวกชกร พิเดช ครูสังกัดส านักงานเทศบาลนครนครสวรรค์ 

Zoom Meeting ID 546 109 7497 

Passcode 160865 

ล าดับ เวลาน าเสนอ ชื่อผู้นิพนธ์ / ชื่อบทความ 

1 13.00 - 13.15 น. ผลการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคเคดับเบิลยูแอลพลัสร่วมกับผังกราฟิกที่มีต่อ
ความเข้าใจในการอ่านและเจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

สุธาทิพย์ ยาวิเศษ 

2 13.15 - 13.30 น. แนวทางการพัฒนาการด าเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของ
โรงเรียนในสหวิทยาเขตเบญจสริิ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2  

ธเนศ น้อยดี 

3 13.30 - 13.45 น. ปัจจัยที่สง่ผลต่อการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 

เอกลักษณ์ อนันตะปุระ 

4 13.45 - 14.00 น. การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ าผู้บริหารสถานศึกษากบัการบริหาร 
งานวชิาการในสถานศึกษาสงักัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท 

 สุปราณ ี จิตรดา 

5 14.00 - 14.15 น. ปัจจัยที่สง่ผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ 

พัฒนพงษ ์จงเกษกรณ์ 



ล าดับ เวลาน าเสนอ ชื่อผู้นิพนธ์ / ชื่อบทความ 

6 14.15 - 14.30 น. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าของผู้บริหารสถานศึกษา กับขวัญก าลังใจใน
การท างานของครสูังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
นครสวรรค์ เขต 1  

อรุณสิทธิ ตราปัญญา 

7 14.45 - 15.00 น. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 

ยมลพร ศรีพลอย 

8 15.00 - 15.15 น. แนวทางการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมมาภิบาล ของวิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยี กลุ่มสถาบนัการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

พิสิษฐ์ วิทยา 

9 15.15 - 15.30 น. ผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวคดิการใช้สมองเป็นฐานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียน และความพึงพอใจต่อการวิชาคณิตศาสตร์ ของนกัเรียน 
ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 2  

อริสรา ดีน้อย 

10 15.30 - 15.45 น. แนวทางการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต 2  

จิรายุ มณีล ่า 

11 15.45 - 16.00 น. ผลการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาที่มีต่อความคดิสร้างสรรค์
ของเด็กปฐมวัย 

ดวงพร จันทร์ศิร ิ

12 16.00 - 16.15 น. ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ร่วมกับผังกราฟิก  
ที่มีต่อความสามารถในการท างานร่วมกันและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
วิชาประวัติศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  

ภริดา สุขีลักษณ ์



การน าเสนอผลงานวิจัย ภาคบรรยาย 
(แบบออนไลน์) 

กลุ่มการศึกษา 

ห้องน าเสนอ ED2  

ผู้วิพากษป์ระจ าห้อง ผศ.ดร.ปิยะธิดา ปัญญา และ อาจารย์ ดร.ชิษณพุงศ์ อินทรเกษม 

ผู้ด าเนนิรายการ นางสาวเขมจิรา อินตระกูล ครูโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

Zoom Meeting ID 546 109 7497 

Passcode 160865 

ล าดับ เวลาน าเสนอ ชื่อผู้นิพนธ์ / ชื่อบทความ 

1 13.00 - 13.15 น. การประเมินความต้องการจ าเปน็ในการบริหารงบประมาณสู่ความส าเร็จ ของ
โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษาอุดรธาน ี 

ทศพล นวนไชยด ี

2 13.15 - 13.30 น. แนวทางการพัฒนาการบริการการศึกษาส าหรับนักศึกษาจนีที่ศกึษาอยู่ 
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนบน 

XUEPING-TAN 

3 13.30 - 13.45 น. แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์  

อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ 

4 13.45 - 14.00 น. การประเมินความต้องการจ าเปน็ในการจัดการความรูส้ าหรับขา้ราชการครู
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 

เกริกเกียรติ นรินทร์ 

5 14.00 - 14.15 น. ผลการใช้วิธสีอนแบบตอบสนองด้วยท่าทางร่วมกับการใช้เกมทีม่ีต่อ
ความสามารถในการฟังและความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ 
ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปทีี่ 1  

ลักขณา จิตต์เจริญ 



ล าดับ เวลาน าเสนอ ชื่อผู้นิพนธ์ / ชื่อบทความ 

6 14.15 - 14.30 น. การประเมินความต้องการจ าเปน็การบริหารงานตามภารกิจศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของผู้บริหารกลุ่มภูธานี 

ณัฐพงศ์ โสภิณ 

7 14.45 - 15.00 น. การประเมินความต้องการจ าเปน็ในทักษะการบริหารสถานศึกษา 
ในยุคดิจิทัลของผูบ้ริหารสถานศกึษาในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  

บุษยมาส ตางจงราช 

8 15.00 - 15.15 น. การประเมินความต้องการจ าเปน็ในการบริหารจัดการสิง่แวดลอ้ม 
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธาน ีเขต 3  

ภูวนาถ นรินทร์ 

9 15.15 - 15.30 น. การประเมินความต้องการจ าเปน็ของภาวะผูน้ าการเรียนรู้ของผู้บริหาร 
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 

มัณฑนา ออพานิชกิจ 

10 15.30 - 15.45 น. ผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับผังกราฟิกที่มตี่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และความคงทนในการเรียนรู้วิชาวทิยาศาสตร์ของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นัชนันท์ ค าเอ่ียม  

11 15.45 - 16.00 น. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบออนไลน์ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
เพื่อสร้างต้นแบบนวัตกรรมส าหรับแก้ปัญหาให้สังคมด้วยกระบวนการคิด 
เชิงออกแบบ  

จิระ จิตสุภา 

12 16.00 - 16.15 น. การพัฒนาการเรียนการสอนบนเว็บโดยใช้เทคนิคระดมสมอง 
เร่ืองกระบวนการ ออกแบบเชิงวิศวกรรมเพื่อพัฒนาความคิดสรา้งสรรค์ 
ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1  

วีระชัย รัตนโสภา 



การน าเสนอผลงานวิจัย ภาคบรรยาย 
(แบบออนไลน์) 

กลุ่มการศึกษา 

ห้องน าเสนอ ED3  

ผู้วิพากษป์ระจ าห้อง ผศ.ดร.สิริพร เสมาทอง และ ผศ.ดร.บัณฑิตา อินสมบัติ 

ผู้ด าเนนิรายการ นายธีระศักดิ์ เพ็งกระจา่ง ครูโรงเรียนวัดทัพหมัน 

Zoom Meeting ID 546 109 7497 

Passcode 160865 

ล าดับ เวลาน าเสนอ ชื่อผู้นิพนธ์ / ชื่อบทความ 

1 13.00 - 13.15 น. พัฒนาความสามารถดา้นการอ่านภาษาอังกฤษด้วยวิธีการสอนแบบ CIRC 
ร่วมกับเกม ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 

นิศารัตน์ ชมเทศ 

2 13.15 - 13.30 น. การพัฒนาแบบฝึกการอ่านออกเสียงค าที่สะกดด้วยตัวสะกดแมก่ด และแม่กม 
ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีสัญชาติพมา่ 

วราวุฒิ บริรักษ์ตระกูล 

3 13.30 - 13.45 น. การศึกษาผลสัมฤทธิ์การอ่านจบัใจความและความตระหนักรู้จากบทอ่าน
ภาษาอังกฤษทางสิ่งแวดล้อมโดยใช้เทคนิค KWL Plus ของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลวัดหนองผา   

พรพัฒน์ ฤทธชิัย 

4 13.45 - 14.00 น. ความต้องการศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภัฏร้อยเอ็ด 

 ทิพย์สุดา ปรีดาพนัธุ ์

5 14.00 - 14.15 น. การพัฒนาผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สมบัติทางกายภาพของวัสดุ  
โดยจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการใช้ค าถามระดับสูง ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 4 

 ภาณุมาศ จันทร 



ล าดับ เวลาน าเสนอ ชื่อผู้นิพนธ์ / ชื่อบทความ 

6 14.15 - 14.30 น. การพัฒนารูปแบบบริหารการเสริมสร้างทักษะชีวิตและอาชีพของนักเรียน 
โรงเรียนบ้านหมากหัววัง อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 

เยาวลักษณ์ เกษรเกศรา 

7 14.45 - 15.00 น. การจัดการเรียนรู้ทักษะการอ่านวิชาภาษาไทย โดยใช้เทคนิควธิีการสอน 
แบบบูรณาการ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

สุชาดา กล า่ใย 

8 15.00 - 15.15 น. การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์เร่ืองการจัดสวนถาดแบบชื้น 
ส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

วิมลฉัตร สมนิยาม 

9 15.15 - 15.30 น. รูปแบบการจัดกิจกรรมศิลปะเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องอัตลักษณ์ และความ
หลากหลายทางเพศ ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 

ธนวรรณ เจริญภัทราวุฒ ิ

10 15.30 - 15.45 น. แนวทางการขับเคลื่อนการสร้างเสริมอัตลักษณ์ด้านจิตอาสา  
ของผู้เรียนอาชีวศึกษา 

ธีรวุธ ยะอูป 

11 15.45 - 16.00 น. แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารจัดการหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวชิาภาษาจนีของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือตอนบน 

 Lai Yan 

12 16.00 - 16.15 น. แนวทางการบริหารจัดการทวิศึกษาเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านทักษะอาชีพ 
ในเขตบริการสถาบนัการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 

วัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ 



การน าเสนอผลงานวิจัย ภาคบรรยาย 
(แบบออนไลน์) 

กลุ่มการบริหารและการจัดการ 

ห้องน าเสนอ MG1 

ผู้วิพากษป์ระจ าห้อง รศ.ดร.ธวัช พะยิ้ม และ ผศ.ดร.ยุวดี ทองอ่อน 

ผู้ด าเนนิรายการ นางสาวนริศรา ตรีสังข ์ครูโรงเรียนลาดยาววทิยาคม 

Zoom Meeting ID 546 109 7497 

Passcode 160865 

ล าดับ เวลาน าเสนอ ชื่อผู้นิพนธ์ / ชื่อบทความ 

1 13.00 - 13.15 น. การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทโมชันกราฟิกส าหรับแนะน าเข้าศึกษา 
ต่อสาขาวิชากราฟิกดีไซน ์

ภานุพันธ์ จิตค า 

2 13.15 - 13.30 น. การศึกษาปัจจัยการรับรูส้ื่อสังคมออนไลน์ทีส่่งผลต่อการตัดสนิใจ  
เลือกใช้บริการโรงแรมระดับ 3 ดาว ในจังหวัดเชียงราย 

วรณัน วัฒนเขจร 

3 13.30 - 13.45 น. การสร้างพิพิธภัณฑ์ดิจิทัลแสดงจิตรกรรมฝาผนังวัดพระสิงห์ 
ประสานเทคนิคซีเนมา่กราฟ 

คมกฤช จิระบุตร 

4 13.45 - 14.00 น. การออกแบบตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ผา้ปักอาข่า 
กษิรา ภิวงศ์กูร 

5 14.15 - 14.30 น. การพัฒนาข้าวพองจากข้าวพันธุ์ต่าง ๆ 
วันทนา สุขแก่น 

6 14.30 - 14.45 น. การพัฒนาบรรจุภัณฑ์กะละแมโบราณเชียงค า อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา 
 ธัญลักษณ์ ศุภพลธร 



การน าเสนอผลงานวิจัย ภาคบรรยาย 
(แบบออนไลน์) 

กลุ่มการบริหารและการจัดการ 

ห้องน าเสนอ MG2 

ผู้วิพากษป์ระจ าห้อง รศ.ดร.เพ็ญศรี ฉิรินัง และ ผศ.ดร.ธิติยา ทองเกิน 

ผู้ด าเนนิรายการ นางสาวเบญญาภา สุกใส นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา 

Zoom Meeting ID 546 109 7497 

Passcode 160865 

ล าดับ เวลาน าเสนอ ชื่อผู้นิพนธ์ / ชื่อบทความ 

1 13.00 - 13.15 น. แนวทางการส่งเสริมการเพาะเห็ดฟางภูฐาน กรณีศึกษา ศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 1 ต าบลคลองโยง อ าเภอพุทธมลฑล จังหวัดนครปฐม 

 ขวัญชนก โมบุ่ตร 

2 13.15 - 13.30 น. การศึกษาการพัฒนาการตลาดเกษตรออนไลน์ กรณีศึกษา ธุรกิจผักสวนครัว 
ของป้าส าอางค์ ดวงสร้อยทอง 

สุภัสสร โบสุวรรณ 

3 13.30 - 13.45 น. วิถีเกษตรทางเลือก กรณีศึกษา ธุรกิจการปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกส์  
สวนปา้ส าอางค์ ดวงสร้อยทอง 

 สินาภรณ์ หมื่นเดช 

4 13.45 - 14.00 น. การลดความผิดพลาดการเปลี่ยนถ่ายน า้มันเครื่องตามแผนบ ารงุรักษา โดยใช้
การแจง้เตือนผา่นระบบ Line กรณีศึกษา: บริษัท พีพีพี กรนี คอมเพล็กซ์ จ ากัด 

สราวุธ แก้ววงศ์สุวรรณ 

5 14.00 - 14.15 น. แนวทางการจัดการเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน  
ของธุรกิจการค้าขยะรีไซเคิล 

วิมล เรืองเจริญจินดา 

6 14.15 - 14.30 น. เปรียบเทียบการรบัรู้ภาพลกัษณต์ราสนิคา้ Oriental Princess และ Cute Press 
ที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

 ริญญาภัทร์ เขจรนันทน ์



ล าดับ เวลาน าเสนอ ชื่อผู้นิพนธ์ / ชื่อบทความ 

7 14.45 - 15.00 น. ปัจจัยที่สง่ผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมตราสารแห่งทนุในประเทศ 
และต่างประเทศของผู้ลงทุนกลุม่วัยเริ่มท างาน วัยสร้างฐานะและวัยใกล้เกษียณ 

สามารถ รักชาต ิ

8 15.00 - 15.15 น. อิทธิพลของการรับรู้ระดับการให้บริการของการท่องเที่ยวแบบฮาลาล ที่มีต่อ 
ความภักดีของนักท่องเที่ยวมุสลมิในกรุงเทพมหานคร 

ณิชาภา รัตนพันธ ์

9 15.15 - 15.30 น. ทัศนคติของผู้สูงอายทุี่ใช้รถเข็นวีลแชร์ในการเดินทางโดยเคร่ืองบิน ต่อการ
บริการ 
ของพนักงานต้อนรบัของสายการบินพรีเมี่ยม 

ภาดา ฤกษ์สุรณรงค ์

10 15.30 - 15.45 น. พฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้านกาแฟของผู้บริโภคในอ าเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย 

วราพร แสงเล้า 

11 15.45 - 16.00 น. ปัจจัยก าหนดทัศนคติการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมสูงอายุ 
ของประชากรวัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร 

ณัฐชานันท์ ไตรวัฒนวงษ ์

12 16.00 - 16.15 น. พระเคร่ืองและเร่ืองเล่า: กรณีศึกษา พระเคร่ืองของหลวงปู่มั่น ทตฺโต  
วัดบ้านโนนเจริญ อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี

สมฤทัย เกษอินทร์ษา 



การน าเสนอผลงานวิจัย ภาคบรรยาย 
(แบบออนไลน์) 

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ห้องน าเสนอ RD 

ผู้วิพากษป์ระจ าห้อง ผศ.ดร.สวัสดิ์ชัย ศรีพนมธนากร และ ผศ.ดร.เอ้ือมพร หลินเจริญ 

ผู้ด าเนนิรายการ นายคฑาชัย ด้วงชืน่  ผู้ฝึกสอนชมรมกีฬาคาราเต้โด จังหวัดนครสวรรค์ 

Zoom Meeting ID 546 109 7497 

Passcode 160865 

ล าดับ เวลาน าเสนอ ชื่อผู้นิพนธ์ / ชื่อบทความ 

1 13.00 - 13.15 น. การประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี 
ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จงัหวัดล าปาง 

นารีรัตน์ รีรักษ ์

2 13.15 - 13.30 น. การออกแบบระบบข้อตกลงการพัฒนางานของข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา ตามแนวคิดการประเมินแบบเสริมพลัง 

ธนาทิพย์ อูปแก้ว 

3 13.30 - 13.45 น. การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างอัตลักษณ์ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
โดยใช้กิจการลูกเสือเป็นฐานการพัฒนา โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ 
จังหวัดล าปาง 

รุ้งลาวัลย์ ทะนีวงค ์

4 13.45 - 14.00 น. การประเมินแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2561-2565) 
ของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ในพระอุปถัมภ์ของ 
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนน ี

สุทธิรัตน์ เกดุก 

5 14.00 - 14.15 น. การสร้างและออกแบบระบบนิเวศการเรียนรู้รองรับการเรียนรู้ 
เชิงบูรณาการสหศาสตร ์

ศุภาวรรณ แก้วทิพย์ 



ล าดับ เวลาน าเสนอ ชื่อผู้นิพนธ์ / ชื่อบทความ 

6 14.30 - 14.45 น. การจัดการน ้าบนทีล่าดเชิงเขาดว้ยทฤษฎีใหม่ของเกษตรกรกลุ่มย่อย 
อ านวย คลี่ใบ 

7 14.45 - 15.00 น. การสร้างแบบจ าลองสารสนเทศอาคารเก่าโดยใช้ข้อมูลเมฆจุด 3 มิติ  
เจษฎาพร ศรีภักดี 

8 15.00 - 15.15 น. การพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อส่งเสรมิความเข้าใจและการจัดการเรียนรู้ 
แบบสะเต็มในชัน้เรียนของครูประจ าการ 

ศุภชัย ทว ี

9 15.15 - 15.30 น. ระบบพยากรณ์เพื่อสนับสนนุการตัดสินใจศึกษาต่อ 
หลังส าเร็จมัธยมศึกษาตอนต้น โดยใช้อัลกอริธึมป่าสุ่ม 

วรเทพ วันกาล 



การน าเสนอผลงานวิจัย ภาคบรรยาย 
(แบบออนไลน์) 

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ห้องน าเสนอ SC1  

ผู้วิพากษป์ระจ าห้อง รศ.ดร.กันต์ อินทุวงศ์ และ ผศ.ดร.ดุษฎี บุญธรรม 

ผู้ด าเนนิรายการ นายพีรพล ดีเต่า นักศึกษาระดบับัณฑติศึกษา สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา 

Zoom Meeting ID 546 109 7497 

Passcode 160865 

ล าดับ เวลาน าเสนอ ชื่อผู้นิพนธ์ / ชื่อบทความ 

1 13.00 - 13.15 น. การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าแสงสวา่งถนนโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ กรณีศึกษา 
เทศบาลต าบลสร้างค้อ อ าเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร 

 สราวุธ จ าวงศ์ลา 

2 13.15 - 13.30 น. การพัฒนาแขนกลนิวเมติกส์อัตโนมัติควบคุม และแสดงผลดว้ยจอทรัชสกรีน  
อดิศร สิงห์ทอง 

3 13.30 - 13.45 น. การพัฒนาโรงเพาะเห็ดควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติ โดยใช้พลัง 
จากเซลล์แสงอาทิตย ์

มามีน นลิอ่อน 

4 13.45 - 14.00 น. การพัฒนาระบบฝาแฝดดิจิทลัของชุดทดลองถอดประกอบชิ้นงาน 
และการวิเคราะห์การใช้พลังงานของหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 

สงกรานต์ อุทาธง 

5 14.15 - 14.30 น. ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย ์
ภูมิพัฒน์ ผดงุโกเม็ด 

6 14.30 - 14.45 น. เครื่องเก็บเมล็ดพืชจากลานตาก 
ธีรศักดิ์ พิลึก 

7 14.45 - 15.00 น. การพัฒนาตู้อบลดความชืน้พลงังานแสงอาทิตย์และระบบไฟฟ้า 
ให้พลังงานความร้อนโดยฮีตเตอร์ 

อัมรินทร์ สิญจวัตร์ 

8 15.00 - 15.15 น. การศึกษาข้อมูลการปรับปรุงผังโรงงาน กรณีศึกษา กลุ่มอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์จากยางและพลาสติกของโรงงานในจังหวัดนครราชสมีา 

ณพิตร วัฒนวีรพงษ ์



การน าเสนอผลงานวิจัย ภาคบรรยาย 
(แบบออนไลน์) 

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ห้องน าเสนอ SC2  

ผู้วิพากษป์ระจ าห้อง ผศ.ดร.ธิติมา วทานียเวช และ อาจารย์ ดร.นิธิมา สุภาร ี

ผู้ด าเนนิรายการ นายพานุกร ขิงหอม นักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา 

Zoom Meeting ID 546 109 7497 

Passcode 160865 

ล าดับ เวลาน าเสนอ ชื่อผู้นิพนธ์ / ชื่อบทความ 

1 13.00 - 13.15 น. สถานการณ์ดา้นสุขภาพจิตของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบลบา้นดู่ 
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

ณิศรา ชัยวงค ์

2 13.15 - 13.30 น. การศึกษาบทบาทของเทศบาลในการดูแลผูสู้งอายุ กรณีศึกษา 
เทศบาลต าบลบา้นดู่ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

สุวนันท์ แก้วจันทา 

3 13.30 - 13.45 น. การจ าแนกโรคเบาหวานจากผลตรวจเลือดด้วยวิธีการท าเหมืองข้อมูล  
วุฒิชัย ช่างคิด 

4 13.45 - 14.00 น. ภาวะเปราะบางของผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงราย 
ฐิติมา ทาสุวรรณอินทร ์

5 14.00 - 14.15 น. ประสบการณ์การจัดการตนเองในการป้องกันการติดเชื้อของผูป้่วยมะเร็ง เม็ด
เลือดขาวที่ได้รับยาเคมีบ าบัดระหว่างการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 

ฉวีวรรณ พูลสุข 



ล าดับ เวลาน าเสนอ ชื่อผู้นิพนธ์ / ชื่อบทความ 

6 14.30 - 14.45 น. ผลของการใช้วิตามนิซีต่อมวลไขมันในร่างกายของนักศึกษา 
สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา 

ธนาวฒัน์ จูมแพง 

7 14.45 - 15.00 น. การพัฒนาการเรียนรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉินในสถานศึกษา 
พื้นที่จังหวัดเชียงราย 

เกรียงศักดิ์ ยุทโท 

8 15.00 - 15.15 น. อาหารมังสวิรติแบบแพทย์วิถีธรรมบนพื้นฐานปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง  
จิรนันท์ ทบัเนียม 

9 15.15 - 15.30 น. การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความเครียดและการเกิดตะคริว กรณีศึกษา 
นักกีฬาฟุตบอลในโครงการห้องเรียนกีฬา 

ณัฏฐนิช เจริญวรชัย 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

 
 
  



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

 
  



  

 

  



 

 

 

 
  



  

 

 




