
 
 

 

หองประชุมนำเสนอผลงาน ภาคบรรยาย 

ต้ังแตเวลา 09.30–16.30 น. 
 

ภาคบรรยาย : การศึกษาและวัฒนธรรม   OED1   (หองประชุมปกธงชัย ช้ัน 8) 

ผูทรงคุณวุฒิ : รศ.ดร.กรองทิพย นาควิเชตร, ผศ.ดร.ชวลิต เกตุกระทุม และ อ.ดร.วิรัลพัชร วงศวัฒนเกษม 

ลิงกคลาส  https://classroom.google.com/c/NDUyMjc3NTE3NTEy?cjc=egyzsn7 

ภาคบรรยาย : การศึกษาและวัฒนธรรม   OED2   (หองประชุมพิมาย ช้ัน 8) 

ผูทรงคุณวุฒิ : ผศ.ดร.นัฐยา บุญกองแสน, ผศ.ดร.ผดุง เพชรสุข และ อ.ดร.ธิดารัตน สมานพันธ 

ลิงกคลาส https://classroom.google.com/c/NTEzOTI0MDQ3MzI3?cjc=45277g6 

ภาคบรรยาย : การศึกษาและวัฒนธรรม   OED3  (หองประชุมเทพสถิต ช้ัน 8) 

ผูทรงคุณวุฒิ : ผศ.ดร.เสวียน เจนเขวา, ผศ.ดร.อรณิชชา ทศตา และ อ.ดร.ชุติมา พรหมผุย 

ลิงกคลาส  https://classroom.google.com/c/NTEzOTI0MDQ3MzUw?cjc=i5ukrpo 

ภาคบรรยาย : บริหารธุรกิจ โลจิสติกส และการทองเที่ยว   OBA1   (หองหนาลิฟท ช้ัน 7) 

ผูทรงคุณวุฒิ : ผศ.ดร.อำพล นววงศเสถียร, ผศ.ดร.สำราญ บุญเจรญิ และ อ.ดร.ปรียาณัฐ เอ๊ียบศิริเมธี 

ลิงกคลาส  https://classroom.google.com/c/NTEzOTI0MDQ3Njg4?cjc=7wivu3p 

ภาคบรรยาย : บริหารธุรกิจ โลจิสติกส และการทองเที่ยว   OBA2   (หองประชุมคณะบริหารธุรกิจฯ) 

ผูทรงคุณวุฒิ : ผศ.ดร.ดำรง สัตยวากยสกุล, อ.ดร.สุวรรณ เดชนอย และ อ.ดร.วิศาล ภุชฌงค 

ลิงกคลาส  https://classroom.google.com/c/NTEzOTI0NjM5OTg2?cjc=cut243p 

ภาคบรรยาย : กฎหมาย การเมือง และการปกครอง   OLA   (หองประชุมคณะรปศ. ช้ัน 4) 

ผูทรงคุณวุฒิ : รศ.ดร.บัญชา วิทยอนันต, ผศ.ดร.ญาณวัฒน  พลอยเทศ และ ผศ.ดร.รชพล ศรีขาวรส 

ลิงกคลาส  https://classroom.google.com/c/NTEzOTI0NjM5OTMz?cjc=fcbl7lj 

ภาคบรรยาย : คอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศ, วิทยาศาสตรกายภาพ และชีวภาพ OIT และ OSC 

ผูทรงคุณวุฒิ (คอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศ) :  

      ผศ.ดร.ถนอมศักด์ิ โสภณ, อ.ดร.ณัฐพล พันนุรัตน และ ผศ.ศิริกาญจนา พิลาบุตร 

ผูทรงคุณวุฒิ (วิทยาศาสตรกายภาพ และชีวภาพ) :  

      อ.ดร.คงศกัด์ิ บุญยะประณัย, อ.ดร.อรอุมา จันทรเสถียร และ อ.ดร.ธนภัทร สืบราศรี 

ลิงกคลาส  https://classroom.google.com/c/NTEzOTI0MDQ3NzQ0?cjc=b57rhgy 

ภาคบรรยาย : วิทยาศาสตรสุขภาพ สาธารณสุข และสิ่งแวดลอม  OHS   (หองหนาลิฟท ช้ัน 8) 

ผูทรงคุณวุฒิ : รศ.ดร.ธนิดา ผาติเสนะ, รศ.ดร.ทนพญ.ทัศนีย เสาวนะ และ อ.ดร.ภัทราวรรณ ภัทรนิตย 

ลิงกคลาส  https://classroom.google.com/c/NTEzOTI0MDQ3NzY1?cjc=3uz7hd3 



 
 

 

หองประชุมนำเสนอผลงาน ภาคโปสเตอร 

ต้ังแตเวลา 09.30–16.30 น. 
 

PED : การศกึษาและวัฒนธรรม 

ผูทรงคุณวุฒิ : ผศ.ดร.วิวัฒน  ตูจำนงค, อ.ดร.อดิศร บาลโสง, อ.ดร.วดาภรณ พูลผลอำนวย และ  

                  อ.ดร.ภัทรฤทัย ลุนสำโรง 

ลิงกคลาส  https://classroom.google.com/c/NTEzOTI0NzY5NDMw?cjc=fg3golh 

PBA : บรหิารธุรกิจ โลจิสติกส และการทองเที่ยว 

ผูทรงคุณวุฒิ : อ.ดร.นฤขล ธนจิตชัย 

ลิงกคลาส  https://classroom.google.com/c/NTEzOTI0NzY5NDUy?cjc=bo3ag5a 

PLA : กฎหมาย การเมือง และการปกครอง 

ผูทรงคุณวุฒิ : ผศ.รุจินันท วาธีวัฒนารัตน และ อ.ดร.ดิเรก แสสนธ์ิ 

ลิงกคลาส  https://classroom.google.com/c/NTEzOTI0NzY5NTM1?cjc=tpg2xos 

PIT : คอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศ, วิทยาศาสตรกายภาพ และชีวภาพ               

ผูทรงคุณวุฒิ : อ.ดร.ชาลินี  มานะยิ่ง   

ลิงกคลาส  https://classroom.google.com/c/NTEzOTI0NzY5NjA4?cjc=bgkbgdl 

PHS : วิทยาศาสตรสุขภาพ สาธารณสุข และสิ่งแวดลอม 

ผูทรงคุณวุฒิ : ผศ.ดร.ธณกร ปญญาใสโสภณ และ ผศ.พ.อ.หญิง ทนพญ.สุดาลักษณ ธัญญาหาร 

ลิงกคลาส  https://classroom.google.com/c/NTEzOTI0NzY5NjY3?cjc=kthnjlk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

กำหนดการนำเสนอผลงาน ภาคบรรยาย 

ต้ังแตเวลา 09.30–16.30 น. 
 

ดานการศึกษาและวัฒนธรรม หองที่ 1  (OED1)  

หองบรรยาย : หองประชุมปกธงชัย ช้ัน 8 

ลิงกนำเสนอ  https://meet.google.com/hbk-dfbx-kzj 

ผูประสานงานหลัก : อาจารยธนภรณ แซลิม่ 

 

ลำดับ ชื่อผูนำเสนอ ชื่อผลงาน หมายเหตุ 

OED101 นายแสวง ทวีคูณ องคประกอบทางศาสตรและศิลปของทาแมไมมวยไทย   

OED102 นางสาววราพร ออนละมุล การประเมินความตองการจำเปนการเปนชุมชนแหงการ

เรียนรูทางวิชาชีพในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 

  

OED103 รศ.ดร.ภุชงค แพรขาว ผลกระทบของวิกฤติโควิด-19 ตอนักศึกษามหาวิทยาลัย

ในประเทศไทย 

  

OED104 รศ.ดร.ภุชงค แพรขาว การเปรียบเทียบการเกิดมีชีพในประเทศไทย   

พักกลางวัน 

OED105 Fang Huang การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจตอ

การอานภาษาอังกฤษธุรกิจดวย การเรียนรูแบบรวมมือ

เทคนิคจิ๊กซอว 2 เรื่องภาษาอังกฤษธุรกิจของนักศึกษาป

หน่ึงมหาวิทยาลัยครูตางชาติกวางซ ี

  

OED106 Huihui Lu การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจใน

การอานเพ่ือความเขาใจในภาษาไทยขั้นพ้ืนฐานโดยใช

การเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ของนักศึกษาจีน

ช้ันปที่ 2 ของมหาวิทยาลัยแหงชาติกวางซี 

 

OED107 Dian Mo การศึกษาความพึงพอใจและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ในเรื่องจำนวนตรรกะ 

โดยใชวิธีเพ่ือนชวยเพ่ือน ของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา

ตนเซินเจิ้นหมินจี้ 

 

 

https://meet.google.com/hbk-dfbx-kzj


 
 

 

ลำดับ ชื่อผูนำเสนอ ชื่อผลงาน หมายเหตุ 

OED108 Cong Liu การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และความพึงพอใจ

เรื่องการแปลภาษาจีน-เวียดนาม โดยใชการเรียนรูแบบ

รวมมือเทคนิคจิ๊กซอว 2 ของนักศึกษาช้ันปที่ 3 วิชาเอก

ภาษาเวียดนามมหาวิทยาลัยแหงชาติกวางสี 

  

 

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

กำหนดการนำเสนอผลงาน ภาคบรรยาย 

ต้ังแตเวลา 09.30–16.30 น. 
 

ดานการศึกษาและวัฒนธรรม หองที่ 2  (OED2)  

หองบรรยาย : หองประชุมพิมาย ช้ัน 8  

ลิงกนำเสนอ  https://meet.google.com/adu-cido-atv 

ผูประสานงานหลัก : อาจารยวันฉัตร โสฬส 

 

ลำดับ ชื่อผูนำเสนอ ชื่อผลงาน หมายเหตุ 

OED201 นางสาวราชาวดี สุขสาคร การสรางสื่ออินโฟกราฟกสาระเศรษฐศาสตร

ประกอบหนวยการเรียนรูเรื่อง บริโภคใหรูอยูให

เปนยุคโควิด-19 สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา

ป ที่  4 โ ร ง เ รี ย น วั ด บ า น ส ร า ง  จั ง ห วั ด

พระนครศรีอยุธยา 

  

OED202 นางศศิธร จงวงศพิพัฒน การสรางหนังสือสงเสริมการอาน ชุด “เลาเรื่อง

เมืองตรัง” สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 

  

OED203 นางสาวนฤมล ผองกุศล การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใชรูปแบบ

การเรียนแบบผสมผสาน เรื่อง การเขียนโปรแกรม

แบบโมดูล รายวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร 

(Computer Programming) ของนักศึกษาคณะ

วิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร 

  

OED204 นางสาวภิชาดา เตชินธนาพร การพัฒนาความเขาใจและการคิดวิเคราะหของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 เรื่องพันธุกรรมเเละ

วิวัฒนาการดวยไมโครเลิรนนิงในหองเรียนกลับ

ดาน 

  

พักกลางวัน 

OED205 นายพรเทพ กิ่งนอก การศึกษาผลการใชบทเรียนมัลติมีเดียรวมกับการ

จัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดานวิชาดนตรี 

เรื่อง การอานโนตดนตรีสากลบนบรรทัด 5 เสน 

สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 

  

https://meet.google.com/adu-cido-atv


 
 

 

ลำดับ ชื่อผูนำเสนอ ชื่อผลงาน หมายเหตุ 

OED206 นางสาวอารีรัตน จอมโคก

กรวด 

การพัฒนาสื่อดิจิทัลการทองเที่ยวแบบมีสวนรวม

ภายใตมาตรฐาน SHA กรณีศึกษา หมูบานหวย

แคน ตำบลหวยแคน อำเภอหวยแถลง จังหวัด

นครราชสีมา 

  

OED207 นายจิรวัฒน ต้ังวันเจริญ การเพ่ิมผลสัมฤท ธ์ิในการเรียนออนไลน วิชา

แคลคู ลั ส  2 โดยใช สื่ อสั งคมออนไลน  ยูทู ป 

กรณี ศึกษา นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชธานี 

  

OED208 ผศ.ดร.คงศักด์ิ สังฆมานนท ผลการใชรูปแบบการเรียนการสอนสรางสรรค

ของเคเอสในรายวิชาศิลปะ (นาฏศิลป ) ของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 ในโรงเรียนเลย

อนุกูลวิทยา 

  

 

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

กำหนดการนำเสนอผลงาน ภาคบรรยาย 

ต้ังแตเวลา 09.30–16.30 น. 
 

ดานการศึกษาและวัฒนธรรม หองที่ 3  (OED3)  

หองบรรยาย : หองประชุมเทพสถิต ช้ัน 8  

ลิงกนำเสนอ  https://meet.google.com/yrf-jntj-cqg 

ผูประสานงานหลัก : อาจารย ดร.พรทิพย แกวชิณ 

 

ลำดับ ชื่อผูนำเสนอ ชื่อผลงาน หมายเหตุ 

OED301 นายพัชร วิศาลาภรณ การปฏิ บั ติ กิจกรรมนันทนาการและความ

ตองการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร

มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ 

  

OED302 ผศ.ดร.ทิพยอุบล ทิพเลิศ การศึกษาผลการทำวิจัยในช้ันเรียนของนักศึกษา 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป คณะศึกษาศาสตร

และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ 

  

OED303 ดร.พิมพปฏิมา นเรศศิริกุล ประวัติศาสตรเศรษฐกิจชุมชนขนาดเล็กริมทาง

รถไฟ : กรณีศึกษาเศรษฐกิจของกลุมชาติพันธุ

ไทย-จีน ตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัด

นครราชสีมา พ.ศ. 2430-2540 

  

OED304 นายนนทวัชร ทาทอง การประเมินโครงการคุณธรรมนำความรูสูความ

ดี มีจิตอาสาเพ่ือพัฒนาเด็กไทยอยางย่ังยืนของ

โรงเรียนสตรีวิทยาสมาคม 

  

พักกลางวัน 

OED305 นายยุทธนา สัมฤทธ์ิผอง รายงานการประเมินโครงการสงเสริมสุขภาพ

และอนามัยนักเรียน “สุขภาพดี เรียนดี ชีวีมีสุข” 

ของโรงเรียนบานฉลีกหนองมะแซว 

 

OED306 นางสาวกานตปริยา วุฒิสิงหชัย คุณลักษณะผูบริหารมืออาชีพกับการบริหาร

เชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

กรุงเทพมหานคร กลุมกรุงเทพเหนือ 

 



 
 

 

ลำดับ ชื่อผูนำเสนอ ชื่อผลงาน หมายเหตุ 

OED307 นางสาวรุจาภา ประวงษ ประวัติศาสตรทองถิ่นบานโพนสูง ตำบลหมื่นไวย 

จังหวัดนครราชสีมา : ชาติพันธุคนบานโพนสูง

ลาวหรือไทยจากเอกสารทางประวัติศาสตร และ

ประวัติศาสตรคำบอกเลา 

 

OED308 นายธันยพงศ สารรัตน รูปแบบเกษตรอินทรียวิถีโคกหนองนาโมเดล : 

กรณีศึกษาชุมชนพอเพียงที่เปนสุขของชุมชน

ตำบลอีเซ และตำบลเสียว อำเภอโพธ์ิศรีสุวรรณ 

จังหวัดศรีสะเกษ 

 

 

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

กำหนดการนำเสนอผลงาน ภาคบรรยาย 

ต้ังแตเวลา 09.30–16.30 น. 
 

ดานบริหารธุรกิจ โลจิสติกสและการทองเที่ยว หองที่ 1  (OBA1) 

หองบรรยาย : หองหนาลิฟท ช้ัน 7 

ลิงกนำเสนอ  https://meet.google.com/iua-iqkq-sym 

ผูประสานงานหลัก : อาจารยเทพรัตน  เอ้ือธรรมถาวร 

 

ลำดับ ชื่อผูนำเสนอ ชื่อผลงาน หมายเหตุ 

OBA101 นางสาวกมลชนก ปนแกว ผูทรงอิทธิพลทางการทองเที่ยวที่มีผลตอการ

ตัดสินใจเลือกเดินทางทองเที่ยวไทยของกลุมวัย

ทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร 

รอชำระคาลงทะเบียน 

OBA102 นางสาวปฏิมาภรณ แสวง ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพการจัดทำขอมูลทาง

บัญชีของสำนักงานบัญชี ในจังหวัดอุดรธานี 

  

OBA103 นายชวลิต ตุมทอง ก ารศึ ก ษ าก า ร จั ด ก า รท า งก า รต ล าด ที่ มี

ความสัมพันธกับการ ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑสบู

สมุนไพรกอนของผูบริโภคในเขต จังหวัดปทุมธานี 

รอชำระคาลงทะเบียน 

OBA104 นางสาวชนมพรรษา แสงแกว ปจจัยที่มีผลตอความผูกพันตอองคกรของพนักงาน

บริษัทเอกชนในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

  

OBA105 นางสาวยุพดี ทองโคตร การพัฒนาตลาดบนฐานวิถีชีวิตใหมของผูซื้อหรือ

ผูใชบริการ ในตลาดสดสวัสดิการมณฑลทหารบก

ที่ 24 อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

 

พักกลางวัน 

OBA106 ผศ.อดุลยศิริ สตัยเจริญ แนวทางการพัฒนาศักยภาพและผลิตภัณฑของ

กลุมสัมมาชีพชุมชนสูความสำเร็จ กรณีศึกษากลุม

สัมมาชีพชุมชนบานเฉลียงลับ ตำบลนาปา อำเภอ

เมือง จังหวัดเพชรบูรณ 

 

OBA107 นางสาวปาลทิวา โรหิตะศุน ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของธุรกิจสื่อ

โฆษณาในชวงยุคโควิด-19 

 



 
 

 

ลำดับ ชื่อผูนำเสนอ ชื่อผลงาน หมายเหตุ 

OBA108 นายอิสราพงษ รัตนศักด์ิ ความสัมพันธระหวางสวนประสมทางการตลาด 

คุณภาพการใหบริการ และความพึงพอใจ ของ

ผูใชบริการทำปายโฆษณาไวนิลที่มี อิทธิพลตอ

คุณคาตราสินคา กรณีศึกษา : รานท็อปการพิมพ

ในจังหวัดปราจีนบุรี 

 

OBA109 นางสาวปาริชาต แกวบุญม ี ปจจัยความเสี่ยงที่มีผลตอการปฏิบัติหนาที่ของนัก

บัญชีในโรงพยาบาลขอนแกน 

 

OBA110 นางสาวเพลินพิศ โพธ์ิวัน การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการสอนโดยใช

สื่ อ อ อ น ไล น  Google Classroom ภ า ย ใต

สถานการณ การระบาดของ COVID – 19 ใน

รายวิชาการบัญชีภาษีอากร (3523501) เรื่อง การ

ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 

2564 นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี หมูเรียน LN04 

 

OBA111 นางสาวเสาวคนธ เฮ็งสวัสด์ิ ค ว าม คิ ด เห็ น ข อ งส ม า ชิ ก ชุ ม ช น เกี่ ย ว กั บ

ประสิทธิภาพการจัดการหมูบานโอท็อป เพ่ือการ

ทองเที่ยว หมูบานปางขอน ตำบลหวยชมภู อำเภอ

เมือง จังหวัดเชียงราย 

 

 

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

กำหนดการนำเสนอผลงาน ภาคบรรยาย 

ต้ังแตเวลา 09.30–16.30 น. 
 

ดานบริหารธุรกิจ โลจิสติกสและการทองเที่ยว หองที่ 2  (OBA2) 

หองบรรยาย : หองประชุมคณะบริหารธุรกิจฯ 

ลิงกนำเสนอ  https://meet.google.com/zdb-fqys-qab 

ผูประสานงานหลัก : อาจารยประภากร อุนอินทร 

 

ลำดับ ชื่อผูนำเสนอ ชื่อผลงาน หมายเหตุ 

OBA201 นางสาวเมวดี ขวัญกลาง การจัดกลุมลูกคาสินเช่ือธุรกิจรายยอย ดวย

เทคนิคเคมีน กรณีศึกษาธนาคารพาณิชยแหงหน่ึง 

  

OBA202 นางสาวสุรียพร ดิษฐสุวรรณ คุณลักษณะที่พึงประสงคของพนักงานใหบริการ

ภาคพ้ืนบริเวณจุดรายงานตัวผูโดยสารตามความ

ตองการของผูโดยสารที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 

  

OBA203 นางสาวชนันญา เรืองตังญาณ E-Payment กั บ ผ ล ก ระท บ ด าน ภ าษี ข อ งผู

ประกอบธุรกิจ หรือรานคาออนไลน 

รอชำระคาลงทะเบียน 

OBA204 นายสุชาติ เวียงสีมา ความแตกตางระหวางนักบัญชีในอดีตและปจจุบัน   

OBA205 นางสาวปนัดดา นารถน้ำพอง ความพรอมในการบันทึกระบบบัญชีคอมพิวเตอร 

(e-LAAS) ใหสอดคลองกับมาตรฐานการบัญชี

ภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น อำเภอกระนวน จังหวัด

ขอนแกน 

 

พักกลางวัน 

OBA206 นางสาวสิริพร สิงหะเมธา ผลกระทบทางเศรษฐกิจชวงโควิด-19 ดานการ

บัญชีของอุตสาหกรรม 

 

OBA207 นางสาวลินดา ขำนับพะเนา ความคาดหวังและการรับรูการพัฒนาตนเองของ

พนักงานธนาคารออมสิน ในจังหวัดนครราชสีมา 

 

OBA208 นางสาวศิราภรณ ชนะกุล พฤติกรรมผูบริโภคและปจจัยที่มีผลตอการเลือก

ซื้ อสินค าทางวัฒ นธรรม  “ผลิต ภัณ ฑ ผ าทอ

พ้ืนเมือง” จังหวัดลำปาง 

 



 
 

 

ลำดับ ชื่อผูนำเสนอ ชื่อผลงาน หมายเหตุ 

OBA209 นางสาวพัชรี จันทร การวิจัยเรื่องการศึกษาความสัมพันธระหวาง

ทักษะทางวิชาชีพบัญชีกับประสิทธิภาพในการ

ทำงานของนักบัญชีในองคการบริหารสวนตำบลใน

เขตนครชัยบุรินทร (นครราชสีมา, ชัยภูมิ, บุรีรัมย, 

สุรินทร) 

 

OBA210 นางสาววิภาวี นาดี การศึกษาปญหาในการจัดทำบัญชีของสำนักงาน

บัญชีในจังหวัดขอนแกน 

 

 

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

กำหนดการนำเสนอผลงาน ภาคบรรยาย 

ต้ังแตเวลา 09.30–16.30 น. 
 

ดานกฎหมาย การเมืองและการปกครอง (OLA) 

หองบรรยาย : หองประชุมคณะรัฐประศาสนศาสตร ช้ัน 4 

ลิงกนำเสนอ  https://meet.google.com/cbq-whvw-hjq 

ผูประสานงานหลัก : อาจารยอนุชา  พิมายนอก 

 

ลำดับ ชื่อผูนำเสนอ ชื่อผลงาน หมายเหตุ 

OLA101 นายกิติภัทร พันธพาณิชย มาตรการทางกฎหมายการปฏิบัติตอผูตองหาใน

คดีอาญา 

  

OLA102 นายกรพิสิษฐ พลอาภาภิวัฒน ปญหาการคุมครองสิทธิผูตองสงสัยตามพระราช

กำหนดการบริหารราชการ ในสถานการณฉุกเฉิน 

พ.ศ. 2548 

  

OLA103 นางสาววลัยรัตน โพธิสาร ปญหาเกี่ยวกับการติดตามทวงถามหน้ีของเจาหน้ี

ตามพระราชบัญญัติ การทวงถามหน้ี พ.ศ. 2558 

  

 

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

กำหนดการนำเสนอผลงาน ภาคบรรยาย 

ต้ังแตเวลา 09.30–16.30 น. 
 

ดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ดานวิทยาศาสตรกายภาพและชวีภาพ (OIT และ OSC)         

หองบรรยาย : หองประชุมโกสุมพิสัย ช้ัน 7   

ลิงกนำเสนอ  https://meet.google.com/wjj-tgzw-dxc 

ผูประสานงานหลัก : อาจารยสิตา ทัพมงคล 

 

ลำดับ ชื่อผูนำเสนอ ชื่อผลงาน หมายเหตุ 

 ดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคเชา) 

OIT101 นายฤทธิศักด์ิ ศิริคุณาสกุลวงศ การศึกษาความพึงพอใจตอการใชงานระบบ

ทางออกฉุกเฉินภายในอาคาร ผานแอปพลิเคชัน

คิวอารโคด คณะวิศวกรรมศาสตร 

 

OIT102 นายจตุพล พวงสมบัติ ระบบฐานขอมูลหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐาน

คุณ วุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห งชาติ วิทยาลัย

นครราชสีมา 

  

OIT103 นางสาวยุพดี อินทสร การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันระบบจัดการแผง

ทุเรียนศรีระวรณ 

  

พักกลางวัน 

ดานวิทยาศาสตรกายภาพและชีวภาพ (ภาคบาย) 

OSC101 นางสาวกนกกาญจน ศรสีุรินทร การพยากรณปริมาณน้ำฝนรายเดือนในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

 

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

กำหนดการนำเสนอผลงาน ภาคบรรยาย 

ต้ังแตเวลา 09.30–16.30 น. 
 

ดานวิทยาศาสตรสขุภาพ สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม (OHS) 

หองบรรยาย : หองหนาลิฟท ช้ัน 8 

ลิงกนำเสนอ  https://meet.google.com/pxu-qbjm-exe 

ผูประสานงานหลัก : อาจารยภัทรวรรณ รถเพ็ชร 

 

ลำดับ ชื่อผูนำเสนอ ชื่อผลงาน หมายเหตุ 

OHS101 นางสาวนวลอนงค แพงจักร ผลของเทคนิคการผอนคลายแบบเกร็งกลามเน้ือ

ตอองศาการเคลื่อนไหวและอาการปวดหลัง

สวนลางในผูหญิงอาชีพเกษตรกร 

  

OHS102 นางสาววิไล อริยะวุฒิกุล การรับรูของผูดูแลหลักถึงสุขภาพชองปากของ

เด็กไทยอายุ 5 ป ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

  

OHS103 นายณัฐชาติ ประมงคล การศึกษาผลกระทบจากการสัมผัสควันน้ำมันปรุง

อาหารตอความเสียหายของสารพันธุกรรมจาก

ร ะ ดั บ  8-Hydroxy-2′-deoxyguanosine (8-

OHdG) ในปสสาวะของผูขายอาหารในโรงเรียน 

  

OHS104 นางสาวเบญจวรรณ คำพิหลา ถุงหอมสมุนไพร “Tri Herb” ชวยการนอนหลับ   

พักกลางวัน 

OHS105 นางสาววิชุดา ใจเที่ยงตรง ปจจัยที่มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการคัดแยก

ขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตเทศบาลตำบล 

แมคำ อำเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย 

 

OHS106 นายชวนันท มาล ี การเพ่ิมประสิทธิภาพการใชน้ำและผลผลิตของ

การปลูกออยด วยการให น้ ำวิ ธีขอบ เขตราก

บางสวน  

 

OHS107 นายภาคิน อัตตวิริยะสุวร การศึกษาสัดสวนรางกายของเด็กในจังหวัด

นครราชสีมา 

 

 

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม   



 
 

 

กำหนดการนำเสนอผลงาน ภาคโปสเตอร 

ต้ังแตเวลา 09.30–16.30 น. 
 

ดานการศึกษาและวัฒนธรรม (PED) 

หองนำเสนอ : หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ชั้น 4 หอง 406 

ลิงกนำเสนอ  https://meet.google.com/guf-jqub-bnc 

ผูประสานงานหลัก : อาจารยคุณัญญา  หอมหวล 
 

ลำดับ ชื่อผูนำเสนอ ชื่อผลงาน หมายเหตุ 

PED101 นายสุพัฒน ศรแีกว การนิเทศภายในสถานศึกษาที่จัดการศึกษา

สำหรับ นัก เรียนที่ มี ความบกพรองทาง

สติปญญา กรณีศึกษา : โรงเรียนเฉพาะความ

พิการ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) สังกัด

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

 

PED102 นางสาวสมจิต ผอมเซง ผลการจัดการเรียนรู โดยใช วิ ธีการทาง

วิทยาศาสตรรวมกับเทคนิค GIIM ในการสืบ

เสาะหาความรู รายวิชา วิทยาศาสตรสอง

ทะเล 1 สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 

 

PED103 นายธวัชชัย รักอยู ความสัมพันธระหวางภาวะผูนำ ของผูบริหาร

สถานศึกษากับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน

ของครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 

 

PED104 นางสาวยุภาวดี พรมเสถียร ผลการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน

รวมกับการเรียนรูแบบรวมมือ เพ่ือสงเสริม

การคิดแกปญหา สำหรับนักศึกษาระดับ

ปริญญาตร ี

 

PED105 นายเสกสรร งามสมบัติ ทั ก ษ ะ ก า ร บ ริ ห า ร ง าน ข อ งผู บ ริ ห า ร

สถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของสำนักงาน

สงเสริมการศึกษานอกระบบและ การศึกษา

ตามอัธยาศัย จังหวัดชัยภูมิ 

 



 
 

 

ลำดับ ชื่อผูนำเสนอ ชื่อผลงาน หมายเหตุ 

PED106 นายสุขสันต สมบูรณรัตน การบริห ารความขั ดแย งของผู บ ริห าร

สถานศึกษากับบรรยากาศองคการของ

สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย 

 

PED107 นางสาวสุครรพิญา พัชราชีวิน การศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนำ 

การเปลี่ยนแปลงของผูบริหารกับการทำงาน

เปนทีมของครู ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 

 

PED108 นายวันชัย พฤกษาชีพ คุณ ลักษณ ะที่ พึ งประสงคของผู บริหาร

สถานศึ กษ า  สั ง กัด  สำนั กงานส งเสริม

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยจังหวัดลพบุรี ในชวงสถานการณการ

การแพรระบาดของโรคโควิด 19 

 

PED109 นางณัฐชุตา จันทดี การเปนชุมชนการเรียนรู วิชาชีพทางการ

ศึกษาในสถานศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ตำบลในเขตอำเภอลำปลายมาศ จังหวัด

บุรีรัมย 

 

PED110 นางสาวสุเบญญา พานเมือง ปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวมในการจัด

การศึกษาของโรงเรียนในสังกัด สำนักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 

เขต 3 

 

PED111 นางดาวิกา เห็นงาม การศึกษาการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียนของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 

 

PED112 นางสาวยุวรินทร สีดาเลิศ ภ าวะผู น ำท า ง วิ ช าก า รข อ งผู บ ริ ห า ร

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 

 

PED113 นายสันติ สิงหาพรม รูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่สงเสริมสุข

ภาวะทางรางกายและจิตสังคมของนักเรียน

โรงเรียนบานหนองไผลอม 

 



 
 

 

ลำดับ ชื่อผูนำเสนอ ชื่อผลงาน หมายเหตุ 

PED114 นายระพินทร พลสงคราม ภาวะผู น ำของผู บ ริห ารสถานศึ กษาใน

ศตวรรษที่ 21 วิทยาลัยเทคนิคนางรอง สังกัด

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 

PED115 นายสยาม เชียงเครือ ความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารงาน

วิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในสหวิทยา

เขตหนองกี่  สั งกั ดสำนัก งาน เขต พ้ื นที่

การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย 

 

PED116 นางสาวธนัญญา ยุวผล องคกรแหงการเรียนรูของบุคลากรโรงเรียน

ปากชอง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษานครราชสีมา 

 

PED117 นางสาวธนวรรณ กิริยะ การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนโมบาย    

เลิรนน่ิง วิชา เทคโนโลยีระบบฐานขอมูล 

เรื่อง การใชคำสั่ง SQL 

 

PED118 นายสุวิจักขณ มั่นสารนียธรรม คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาใน

ศตวรรษที่ 21 ที่สงผลตอประสิทธิภาพการ

บริหารงานของสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี 

เขต 1 

 

PED119 นางสาววิรากานต ไมจันทรดี ภาวะผูนำเชิงนวัตกรรมของผูบริหารโรงเรียน

มั ธยมศึกษา  สั งกั ดสำนักงาน เขต พ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร 

 

PED120 นางสาววัลชยาภรณ แกนตาเนียม การจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค 

STAD เพ่ือพัฒนาความสามารถดานฟง และ

การพูด ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร สำหรับ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 

 

PED121 นางสาววรัญญา แกนตาเนียม การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือ

การสื่อสารของนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปที่ 

6 

 



 
 

 

ลำดับ ชื่อผูนำเสนอ ชื่อผลงาน หมายเหตุ 

PED122 นางรัตติกาล บำรุงกลาง ภาวะผูนำทางวิชาการในศตวรรษที่ 21 ของ

ผูบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 

 

PED123 นายทวีศักด์ิ แกวอาษา ก ารบ ริ ห ารต าม ห ลั ก ธ รรม า ภิ บ าล ใน

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี 

เขต 1 

 

PED124 นายสุทธิศักด์ิ แกวจินดา ความสัมพันธของภาวะผูนำทางวิชาการของ

ผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิภาพการ

ทำงานเปนทีมของครู ใน โรงเรียนสั งกัด

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

อุบลราชธานี เขต 5 

 

PED125 นายประดิษฐ ฉัตรจรัสกลู 

 

ภ าวะผู น ำท า ง วิ ช าก า รข อ งผู บ ริ ห า ร

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม 

เขต 1 

 

PED126 นายพจน เจริญสันเทียะ 

 

การบริหารสถานศึกษาสูความเปนเลิศของ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 

เขต 1 

 

PED127 นางสาวสุภัทรชรี บุญประชุม นวัตกรรมสื่อดิจิทัลเพ่ือพัฒนาทักษะการอาน

และการเขียนคำควบกล้ำ สำหรับนักเรียน

ระดับประถมศึกษา ชวงช้ันที่ 1 

 

PED128 นางสาวสุภัทรชรี บุญประชุม นวัตกรรมสื่อดิจิทัลเพ่ือพัฒนาทักษะการอาน

และการเขียนคำควบกล้ำ สำหรับนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปที่ 6 

 

 

 

 

 



 
 

 

กำหนดการนำเสนอผลงาน ภาคโปสเตอร 

ต้ังแตเวลา 09.30–16.30 น. 
 

ดานบริหารธุรกิจ โลจิสติกสและการทองเที่ยว (PBA) 

หองนำเสนอ : หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ชั้น 4 หอง 406 

ลิงกนำเสนอ  https://meet.google.com/kwg-moog-nyi 

ผูประสานงานหลัก : อาจารยคุณัญญา  หอมหวล 
 

ลำดับ ชื่อผูนำเสนอ ชื่อผลงาน หมายเหตุ 

PBA101 นางสาวเน้ือทอง ระดาสาร การวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนจากการ

ผลิตผามัดหมี่ กรณีศึกษากลุมวิสาหกิจชุมชน

ผาไหมมัดหมี่บ านหัวฝาย ตำบลปอแดง 

อำเภอชนบท จังหวัดขอนแกน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

กำหนดการนำเสนอผลงาน ภาคโปสเตอร 

ต้ังแตเวลา 09.30–16.30 น. 
 

ดานกฎหมาย การเมืองและการปกครอง (PLA) 

หองนำเสนอ : หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ชั้น 4 หอง 406 

ลิงกนำเสนอ  https://meet.google.com/eog-cuns-vtp 

ผูประสานงานหลัก : อาจารยคุณัญญา  หอมหวล 
 

ลำดับ ชื่อผูนำเสนอ ชื่อผลงาน หมายเหตุ 

PLA101 นายไพรวัลย สนุทรา ปจจัยที่มีผลตอการกระทำผิดซ้ำคดียาเสพติด

ของผูตองขังในเรือนจำจังหวัดยโสธร 

 

PLA102 นายนนทนที เทือกศร ี ป จจั ยที่ ส งผลต อป ระสิ ท ธิภ าพ ในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานอัยการ

สูงสุดในจังหวัดขอนแกน 

 

PLA103 นางฐิตารีย บุญศักด์ิ การศึกษาสาเหตุและมาตรการในการปองกัน

เด็กและเยาวชนกระทำผิดอาญา จากองคกร

ทางกระบวนการยุติธรรมทางอาญาสำหรับ

เด็กและเยาวชนในจังหวัดนครราชสีมา 

 

PLA104 นางสาวเบญจภรน ปญญาวานิชกุล ความคิดเห็นของประชาชนตอประสิทธิภาพ

ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง ของ

องคการบริหารสวนตำบลบานแพว จังหวัด

สมุทรสาคร 

 

PLA105 นางสาวอรพินท สุขไทยประเสริฐ บทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มี

ตอการแกปญหาการแพรระบาดของโรคติด

เ ช้ื อ ไว รั ส โค โร น า  2019 (COVID - 19) 

กรณีศึกษา องคการบริหารสวนตำบลบาน

แพว อำเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร 

 

PLA106 นางสาวบุณฑริกา อยูพงษทอง การกลอมเกลาทางการเมืองของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

 

 

 



 
 

 

กำหนดการนำเสนอผลงาน ภาคโปสเตอร 

ต้ังแตเวลา 09.30–16.30 น. 
 

ดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ สาขาวิทยาศาสตรกายภาพและชีวภาพ (PIT และ PSC)     

หองนำเสนอ : หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ชั้น 4 หอง 406     

ลิงกนำเสนอ  https://meet.google.com/pfb-etgj-hbr 

ผูประสานงานหลัก : อาจารยคุณัญญา  หอมหวล 
 

ลำดับ ชื่อผูนำเสนอ ชื่อผลงาน หมายเหตุ 

PIT101 นายศุภกฤต ชาตรี ชุดแจงเตือนมีผูบุกรุกผานแอปพลิเคช่ันไลน  

PSC101 นายวัสสกร มณีนิล การปองกันการเกิดสีน้ำตาลของแอปเปลตัด

แตงพรอมบริโภค 

 

PSC102 นายอภิชาต โชติช่ืน การพัฒนาจักรยานออกกำลังกายเพ่ือบำบัด

น้ำเสียแบบเติมอากาศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

กำหนดการนำเสนอผลงาน ภาคโปสเตอร 

ต้ังแตเวลา 09.30–16.30 น. 
 

ดานวิทยาศาสตรสขุภาพ สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม (PHS) 

หองนำเสนอ : หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ชั้น 4 หอง 406 

ลิงกนำเสนอ  https://meet.google.com/soh-zqvh-mvc 

ผูประสานงานหลัก : อาจารยคุณัญญา  หอมหวล 
 

ลำดับ ชื่อผูนำเสนอ ชื่อผลงาน หมายเหตุ 

PHS101 ผศ.ธวัชชัย เอกสันติ แนวทางการสงสเริมเกษตรกรใหพ่ึงพาตนเอง

ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา : 

กลุมผูปลูกขาวและขาวโพดเลี้ยงสัตวในเขต

จังหวัดนครชัยบุรินทร 

 

PHS102 นางสาวอธิชา เนตรบุตร การพัฒนาผลิตภัณฑเยลลี่คาราจีแนนมะมวง

หาวมะนาวโห 

 

PHS103 นายคมสัน อยูเย็น การประเมินภาวะโภชนาการในนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 1-6 โรงเรียนโสตศึกอุดรธานี 

อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

 

PHS104 นางสาวกฤษชนก ศุขเกษม ผลของการทดแทนแปงสาลีดวยแปงขาวไรซ

เบอรรี่ตอคุณภาพทางกายภาพและประสาท

สัมผัสของคุกกี้ตูเล 

 

PHS105 นางสาว Thao Phuong Tran  ปจจัยที่มีผลตอทัศนคติของผูปกครองตอ

วิธีการปรับพฤติกรรมระหวางการรักษาทาง

ทันตกรรมในกลุมเด็กกอนวัยเรียน 

 

PHS106 นางสาวอุษาวดี ไพราม ปจจัยคุกคามจากสภาพแวดลอมการทำงาน

และผลกระทบทางดานสุขภาพอาชีวอนามัย

ของพนักงาน ณ ฟารมไกแหงหน่ึง 

 

 


