
ก้าวสู่ทศวรรษที่ 2: บูรณาการงานวิจัย ใช้องค์ความรู้ สู่ความยั่งยนื 

Toward The Second Decade: Sustainability Knowledgement on Research Integration 

ก ำหนดกำรน ำเสนอผลงำนวิจัยภำคบรรยำย (Oral presentation) 
กลุ่มศึกษำศำสตร์และศิลปะศำสตร์ (OED) 

วันศุกร์ที่ 17 มิถุนำยน พ.ศ.2559 ณ ห้อง 104A 
 
    ผู้ทรงคุณวุฒิ:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สงวนพงษ์ ชวนชม (ศึกษาศาสตร์) 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คงศักดิ์ สังฆมานนท์ (ศึกษาศาสตร์) 
    อาจารย์ ดร.สมลักษณ์ พรหมมีเนตร (ศึกษาศาสตร์)   
   พิธีกร: อาจารย์ ดร.ศิริกาญจน์ ไกรบ ารุง (ศึกษาศาสตร์) 
       เลขานุการ: อาจารย์ อภัทรลิน พลยิ่ง (ศึกษาศาสตร์) 

เวลำ ชื่อบทควำม หน้ำ 
10.40 – 11.00  [OED01] โมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณลักษณะความ

เป็นครูวิชาชีพในศตวรรษท่ี 21 
โดย ดร.วันเพ็ญ นันทะศรี 

 

11.11 – 11.20 [OED02] การศึกษาพฤติกรรมการบริหารงานของนักวิชาการศึกษา สังกัด
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา 

โดย เบญจวรรณ นูขุนทด 

 

11.21 – 11.40 [OED03] แบบแผนความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการเผชิญปัญหา
และฝ่าฟันอุปสรรคกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การของ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏนครราชสีมา 

โดย ทองค ำ ผำสุวรรณ 

 

11.41 – 12.00 [OED04] การจัดการความขัดแย้งในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 

โดย ศิริโรจน์ ภักดีกลำง 

 

12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 – 13.20  [OED05] การจัดการเรียนการสอนเชิงรุกรายวิชาชีวเคมี ตามกรอบ

มาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 

โดย ดร.ศิริรัชส์ อินสุข 

 

13.21 – 13.40 [OED06] การพัฒนาหลักสูตรสาระเพ่ิมเติม กลุ่มสาระการงานอาชีพและ
เทคโนโลยีเรื่องการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชั้น
ประถมศึกษาปีที ่4 
โดย ดร.วรรณกร ศรีรอด 
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13.41 – 14.00 [OED07] คุณลักษณะและศักยภาพผู้ เรียนที่ เป็นสากล ของโรงเรียน
มาตรฐานสากล ในเขตจังหวัดนครพนม และมุกดาหาร 

โดย นลพรรณ บับพำน 

 

14.01 – 14.20 [OED08] การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับความเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนตามความคิดเห็นของครู 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 
เขต 5 

โดย ชยำภัสร์ ศักดิ์ศรีบ ำรุง 

 

14.21 – 14.40 พักรับประทานอาหารว่าง  
14.41 – 15.00 [OED09] ผลของโปรแกรมการฝึกโยคะที่มีต่อพฤติกรรมก่อกวนในชั้นเรียน

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา 

โดย เอนก ชัยจ ำรัส 

 

15.01 – 15.20 [OED10] ผลของโปรแกรมการฝึกการควบคุมตนเอง ที่มีต่อพฤติกรรมการ
ติดเกมออนไลน์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์ 

โดย อุไรวรรณ วิเศษฤทธิ์ 

 

15.21 – 15.40 [OED11] การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษในการท างานของวิศวกร
โยธา: ศึกษาเฉพาะกรณี บริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ประกอบธุรกิจ
ก่อสร้าง 

โดย ทิยำพร ศิลปี 

 

15.41 – 16.00 [OED12] การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึกเชื่อมทิก เพื่อใช้ฝึกทักษะการ
เชื่อมในรายวิชางานเชื่อมอาร์กทังสเตนแก๊สคลุม 1 (2103-2005) 

โดย วิชำญ โชติกลำง 

 

   
 ผู้ประสานงานห้อง:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ส าราญ บุญเจริญ 
 เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์: นายนพฤทธิ์ คล้ายแก้ว 
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ก ำหนดกำรน ำเสนอผลงำนวิจัยภำคบรรยำย (Oral presentation) 
กลุ่มศึกษำศำสตร์และศิลปะศำสตร์ (OED) 

วันศุกร์ที่ 17 มิถุนำยน พ.ศ.2559 ณ ห้อง G07 
 
     ผู้ทรงคุณวุฒิ:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ส าราญ บุญเจริญ (ศึกษาศาสตร์) 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุง เพชรสุข (หลักสูตรและการสอน) 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรณิชชา ทศตา (การวัดและประเมินผล)   
   พิธีกร: อาจารย์ ดร.สาริศา เจนเขว้า (ศึกษาศาสตร์) 
       เลขานุการ: อาจารย์ ธีรภัทร วิชยพงศ์ (ศึกษาศาสตร์) 

เวลำ ชื่อบทควำม หน้ำ 
10.40 – 11.00  [OED13] ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่กับการ

ปฏิบัติงานด้านวิชาการของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 

โดย อรนุช ไตยรำช 

 

11.11 – 11.20 [OED14] การศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการด าเนินงานประกัน
คุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วน
ต าบล ในจังหวัดนครราชสีมา 

โดย สุปรำณี พรหมดีสำร 

 

11.21 – 11.40 [OED15] การเสริมสร้างวินัยด้านความรับผิดชอบของนักเรียนในโรงเรียน
อนุบาลพร้อมจิต อ าเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ 

โดย จุฬำรัตน์ ศิลปธร 

 

11.41 – 12.00 [OED16] การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดสภาพแวดล้อมในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ต าบลหนองแม่นา อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

โดย สังวำลย์ หอมตำ 

 

12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 13.20  [OED17] การจัดการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อ าเภอบางกระทุ่ม 

จังหวัดพิษณุโลก 
โดย ฤทัยรัตน์ เลำวกุล 

 

13.21 – 13.40 [OED18] การจัดการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าแดง  (เขาค้อ) 
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขาค้อ อ าเภอเขาค้อ จังหวัด
เพชรบูรณ์ 

โดย เบญญำภำ พวงทอง 
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13.41 – 14.00 [OED19] การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดโครงการอาหารกลางวัน 
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าแดง (เขาค้อ) สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเขาค้อ อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

โดย สุกัญชนำ ค้อศุภฤกษ์สกุล 

 

14.01 – 14.20 [OED20] การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนของโรงเรียนวัดวังเป็ด สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 

โดย ปัญญำ วงศ์คุณทรัพย์ 

 

14.21 – 14.40 พักรับประทานอาหารว่าง 
14.41 – 15.00 [OED21] การบริหารความขัดแย้งในการปฏิบัติงานของบุคลากรของ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในอ าเภอชนแดน สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

โดย รังสิมำ บัวทอง 

 

15.01 – 15.20 [OED22] การบริหารความขัดแย้งในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กลุ่มโรงเรียน
ดงขุย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 
เขต 1 

โดย สุวิทย์ บัวกอง 

 

15.21 – 15.40 [OED23] การด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของสถานศึกษา 
อ าเภอบางกระทุ่ม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 

โดย สีนวล บุญย่ำนยำว 

 

   
 ผู้ประสานงานห้อง:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ส าราญ บุญเจริญ 
 เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์: นายเรืองศักดิ์ มูลเกษร 
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ก ำหนดกำรน ำเสนอผลงำนวิจัยภำคบรรยำย (Oral presentation) 
กลุ่มวิทยำศำสตร์สุขภำพและบริกำรด้ำนสุขภำพ (OHS) 

วันศุกร์ที่ 17 มิถุนำยน พ.ศ.2559 ณ ห้อง G05 
 
     ผู้ทรงคุณวุฒิ:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสง่ ไข่เกษ (สาธารณสุขศาสตร์) 
    อาจารย์ ดร.ชุภาศิริ อภินัท์เดชา (สาธารณสุขศาสตร์) 
    อาจารย์ ดร.ปริวรรต สาคร (เทคนิคการแพทย์) 
   พิธีกร: อาจารย์ ดร.สราวุธ บรรบุผา (กายภาพบ าบัดและสรีรวิทยา) 
       เลขานุการ: อาจารย์ วราพร เพ็งแจ่ม (สาธารณสุขศาสตร์) 
 

เวลำ ชื่อบทควำม หน้ำ 
10.40 – 11.00  [OHS01] การจัดการความปลอดภัยของพนักงานประจ าเรือ กรณีศึกษา : 

บริษัทท่าเรือข้ามฟากแห่งหนึ่งในประเทศไทย  
โดย ศิริลักษณ์ ขันตรี 

 

11.11 – 11.20 [OHS02] การจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญานวดแบบพ้ืนบ้านโดยใช้สมุนไพรใน
ชุมชน 

โดย เดือนเพ็ญพร ชัยภักดี 

 

11.21 – 11.40 [OHS03] ประสิทธิผลของอาหารเสริมจากน้ ามันถั่วดาวอินคาในรูป
รับประทานต่อการท างานของสมองด้านสติปัญญา 

โดย ธนกฤต ศิลปะธรำกุล 

 

11.41 – 12.00 [OHS04] การศึกษาผลของสารสกัดจากเมล็ดองุ่นต่อการลดระดับน้ าตาลใน
เลือด ในกลุ่มผู้ป่วยก่อนเบาหวาน 

โดย บงกช เชี่ยวชำญวิชำเวท 

 

   
 ผู้ประสานงานห้อง:  อาจารย์ พิชชานาถ เงินดี 
 เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์: นายอภิชาติ อยู่วิวัฒน์ 
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ก ำหนดกำรน ำเสนอผลงำนวิจัยภำคบรรยำย (Oral presentation) 
กลุ่มวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ (OST) 

วันศุกร์ที่ 17 มิถุนำยน พ.ศ.2559 ณ ห้อง G05 
 
     ผู้ทรงคุณวุฒิ:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รณชัย ชืน่ธวัช (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
    ผู้ช่วยศาสตราจาย์ ศิริกาญจนา พิลาบุตร (คอมพิวเตอร์) 
    อาจารย์ สุปราณี ทัพมงคล (คอมพิวเตอร์) 
   พิธีกร: อาจารย์ ภควรรณ ลุนส าโรง (คอมพิวเตอร์) 
       เลขานุการ: อาจารย์ คุณัญญา หอมหวล (คอมพิวเตอร์) 
 

เวลำ ชื่อบทควำม หน้ำ 
13.00 – 13.20  [OST01] การทดสอบประสิทธิภาพแอปพลิ เคชันสื่ อการสอนศัพท์

ภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1 บน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 

โดย ธำนิล ม่วงพูล 

 

13.21 – 13.40 [OST02] การพัฒนาระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ของบริษัทโรงสี
ธัญญรุ่งเรืองชัย (ประเทศไทย) จ ากัด 

โดย วริทธิ์ธร ค ำหมำย 

 

13.41 – 14.00 [OST03] วิธีการบูรณาการข้อมูลจากฐานข้อมูลหลายแหล่ง 
โดย เจษฎำ พลเยี่ยม 

 

14.01 – 14.20 [OST04] การใช้เครื่องหมายสัญฐานวิทยาศึกษาความหลากหลายไส้เดือน
ดินในพื้นท่ีการเกษตรของจังหวัดเชียงใหม่และล าพูน 

โดย รุ่งโรจน์ ไกรสิทธิพำณิชย์ 

 

14.21 – 14.40 [OST05] การเปรียบเทียบการใช้เชื้อเพลิงในรถโฟล์คลิฟท์ 
โดย สุกันณ์ดำ ลีละครจันทร์ 

 

   
 ผู้ประสานงานห้อง:  ผู้ช่วยศาสตราจาย์ ศิริกาญจนา พิลาบุตร 
 เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์: นายอภิชาติ อยู่วิวัฒน์ 
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ก ำหนดกำรน ำเสนอผลงำนวิจัยภำคบรรยำย (Oral presentation) 
กลุ่มบริหำรธุรกิจ (OBA) 

วันศุกร์ที่ 17 มิถุนำยน พ.ศ.2559 ณ ห้อง G03 
 
     ผู้ทรงคุณวุฒิ:  รองศาสตราจารย์ ดร.ธนากรณ์ ธนาธารชูโชติ (บริหารธุรกิจ) 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสถียรภัส ศรีวะรมย์ (บริหารธุรกิจ) 
    อาจารย์ ดร.ณิชรัตน์ แสงทอง (บริหารธุรกิจ) 
   พิธีกร: อาจารย์ เทพรัตน์ เอ้ือธรรมถาวร (การตลาด) 
       เลขานุการ: อาจารย์ นิภาพรรณ ดุลนีย์ (บริหารธุรกิจ) 
 

เวลำ ชื่อบทควำม หน้ำ 
10.40 – 11.00  [OBA01] กลยุทธ์ทางการตลาดและทัศนคติของผู้บริโภคที่มีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านสะดวกซื้อในเขตเทศบาล
นครนครราชสีมา 

โดย ทวิสันต์ โลณำนุรักษ์ 

 

11.11 – 11.20 [OBA02] การธ ารงรักษานักการตลาดมืออาชีพของบริษัทเครื่องดื่มแห่งหนึ่ง 
โดย ศศิภำ ฟูปลื้ม 

 

11.21 – 11.40 [OBA03] แนวทางการบริหารงบประมาณของอค์การบริหารส่วนต าบลใน
เขตจังหวัดร้อยเอ็ด 

โดย สุมำลี ไหลหำโคตร 

 

11.41 – 12.00 [OBA04] ผลกระทบการใช้แอพพลิเคชัน Line ในการด าเนินชีวิตของ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี 

โดย ยุพดี ทองโคตร 

 

   
 ผู้ประสานงานห้อง:  อาจารย์ ดร.ปรียาณัฐ เอี๊ยบศิริ 
 เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์: นางเบญจมาศ ดวงลูกแก้ว 
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ก ำหนดกำรน ำเสนอผลงำนวิจัยภำคบรรยำย (Oral presentation) 
กลุ่มมนุษย์ศำสตร์ และสังคมศำสตร์ (OSS) 

วันศุกร์ที่ 17 มิถุนำยน พ.ศ.2559 ณ ห้อง G03 
 
     ผู้ทรงคุณวุฒิ:  รองศาสตราจารย์ บัญชา วิทยอนันต์ (นิติศาสตร์) 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พัฒน์ศิณ ส าเริงรัมย์ (รัฐประศาสนศาสตร์)   
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รุจินันท์ วาธีวัฒนารัตน์ (นิติศาสตร์) 
   พิธีกร: อาจารย์ ปรัชญา ศิลปะ (รัฐประศาสนศาสตร์) 
      เลขานุการ: อาจารย์อนุชา พิมายนอก (รัฐประศาสนศาสตร์) 
 

เวลำ ชื่อบทควำม หน้ำ 
13.00 – 13.20  [OSS01] สิทธิของผู้เสียหายในการได้รับค่าสินไหมทดแทนอันเกิดจากการ

กระท าละเมิดของเจ้าหน้าที่รัฐ 
โดย ดร.นฤพล เมนไธสง 

 

13.21 – 13.40 [OSS02] ความต้องการพระราชบัญญัติว่าด้วยการบริหารกิจการฮาลาลของ
ผู้บริโภคมุสลิมในเขตกรุงเทพมหานคร 

โดย ไลลำ หริ่มเพ็ง 

 

13.41 – 14.00 [OSS03] ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการเงินและการคลังตามหลัก
ธรรมาภิบาลของเทศบาลต าบลในจังหวัดร้อยเอ็ด 

โดย ปรำนี คะหำรำช 

 

14.01 – 14.20 [OSS04] แนวทางการพัฒนาคุณภาพบริการด้านใบอนุญาตท างานของ
ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตท างาน 

โดย ชัยฤทธิ์ กล่อมใจ 

 

14.21 – 14.40 [OSS05] ความก้าวหน้าและความม่ันคงในการท างานของลูกจ้างชั่วคราวใน
หน่วยงานองค์การมหาชน 

โดย ณัชชำ ม่วงพุ่ม 

 

   
 ผู้ประสานงานห้อง:  อาจารย์ จีรวัฒน์ เรืองรอง 
 เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์: นางเบญจมาศ ดวงลูกแก้ว 
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ก ำหนดกำรน ำเสนอผลงำนวิจัยภำคโปสเตอร ์(Poster presentation) 
วันศุกร์ที่ 17 มิถุนำยน พ.ศ.2559 ณ ห้อง G03 

เวลำ 14.30 – 16.00 น. ณ พื้นที่จัดแสดงโปสเตอร์  
 

รหัส ชื่อบทควำม หน้ำ 
กลุ่มศึกษำศำสตร์และศิลปศำสตร์ 

PED01 การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ สารในชีวิตประจ าวัน ของ
นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 

โดย ณัฐชำ เพ็งที 

 

PED02 ผลการใช้เว็บไซต์ Edmodo ในการจัดการเรียนการสอน 
โดย พิศมัย หำญมงคลพิพัฒน์ 

 

PED03 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การอ่านค่าตัวโน้ตดนตรีสากล โดยใช้ชุด
การเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา 

โดย อนุภูมิ ค ำยัง 

 

PED04 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การป้องกันตนเองจากการตั้งครรภ์ที่ไม่พึง
ประสงค ์ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ในเขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง 

โดย สุกัญญำ เเรงกล้ำ 

 

PED05 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบเปรียบเทียบ  เรื่อง
อัตราการเกิดปฎิกริยาเคมีที่มีต่อมโนมติทางวิทยาศาสตร์และความสามารถใน
การให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน
ล าพระเพลิงพิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา 

โดย เฟื่องฟ้ำ บุญกอง 

 

PED06 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้านการอ่านจับใจความ ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนโดยใช้แผนที่ความคิดกับการเรียนแบบปกติ 

โดย โชติกำ เปรมสิงห์ชัย 

 

PED07 ผลการใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 โดยการเรียนรู้เทคนิค CLT 

โดย วรำพรรณ จิตรัมย์ 

 

PED08 ผลของการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการคิด
แก้ปัญหา ตามขั้นตอนการแก้ปัญหาของเวียร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้น
สองตัวแปร วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

โดย สกุณำ สมณะ 
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รหัส ชื่อบทควำม หน้ำ 
PED09 ผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการใช้แผนผังความคิด  เรื่อง 

สารในชีวิตประจ าวัน ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะ กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล ๓ “เทศบาล
อนุสรณ์” จังหวัดสุรินทร์ 

โดย อรทัย แก่นจันทร์ 

 

PED10 ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่ใช้รูปแบบการสอนการแก้ปัญหาของ
โพลยาร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบการคิดเดี่ยว คิดคู่ ร่วมกันคิด 
เรื่องโจทย์ปัญหาเศษส่วน สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

โดย ชนิกำนต์ โชติจันทึก 

 

PED11 สภาพการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 

โดย โกศล ประสงค์สุข 

 

PED12 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ เรื่องโมเมนตัมและการชน โดยใช้วัฎ
จักรการเรียนรู้แบบ 4MAT ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ฉบับแก้ไข) 

โดย ศิรินภำ นกแก้ว 

 

PED13 ผลการใช้หนังสือนิทานร้อยกรองเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาของเด็กปฐมวัย
ชั้นอนุบาล ปีที่ 2 

โดย สรวีย์ พวงเดชำนนท์ 

 

PED14 ปัญหาการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขต
อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ 

โดย วรรณิภำ เสำวพันธ์ 

 

PED15 การพัฒนาชุดฝึกปฏิบัติการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ วิชาปฏิบัติการประกอบ 
เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา ระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1 

โดย ประสิทธิพร แท่นพิทักษ์ 

 

PED16 การศึกษาคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพสังกัดส านักงาน  เขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 

โดย ปภัชญำ สมัครคดี 

 

PED17 ความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษาและหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการที่มีต่อ  การ
ปฏิบัติงานของครูระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) ในโรงเรียนสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 

โดย สรเพชร อำจเดช 
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รหัส ชื่อบทควำม หน้ำ 
PED18 การบริหารงานวิชาการโรงเรียนต้นแบบศูนย์อาเซียนศึกษา สังกัดส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
โดย ปุญญำพร บุญปลูก 

 

PED19 ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย โดยใช้แบบฝึกทักษะชนิดเกม  วิชา
ภาษาอังกฤษ เรื่อง Things Around Me ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

โดย โชติกำ วัชรเดชโภคิน 

 

PED20 ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียตามแนวคิดทฤษฏีการเรียนรู้พหุปัญญา 
เรื่อง ปัจจัยการด ารงชีวิตของพืช วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

โดย ธัญวลัย สังฆมณี 

 

PED21 คุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการกรมการปกครองกับข้าราชการกรม
ส่งเสริม การปกครองส่วนท้องถิ่น 

โดย สมชำย อุทัยน้อย 

 

PED22 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความ
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขต
ภูมิศาสตร์ภาคกลาง 

โดย สุภำวดี พุทธศรี 

 

PED23 การน านโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าไปปฏิบัติของโรงพยาบาลหัวหิน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

โดย ชญำนี ประกอบชำติ 

 

PED24 ผลการใช้บทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง ปริมาตรของปริซึม  วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 

โดย สุรีรัตน์ แสนนอก 

 

PED25 ปัจจัยส่งผลต่อความส าเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
วิชา มหาวิทยาลัยราชธานี 

โดย กนกกำญจน์ ศรีสุรินทร์ 

 

PED26 กลยุทธ์การเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 
โรงเรียนเอกชน ในจังหวัดปทุมธานี 

โดย ปิยนุช อุดมเกียรติสกุล 

 

PED27 ปัญหาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
มหาวิทยาลัยเอกชน ในเขตจังหวัดปทุมธานี 

โดย ปิยนุช อุดมเกียรติสกุล 
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รหัส ชื่อบทควำม หน้ำ 
PED28 กลวิธีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่มีผลต่อทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียน

มัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนสายศิลป์โรงเรียนเอกชน จังหวัดปทุมธานี 
โดย ปิยนุช อุดมเกียรติสกุล 

 

PED29 ทัศนคติต่อภาษาอังกฤษส่งผลต่อกลวิธีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเอกชน ในเขตจังหวัดปทุมธานี 

โดย ปิยนุช อุดมเกียรติสกุล 

 

PED30 ปัจจัยทีส่งผลต่อความวิตกกังวลในการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเอกชน จังหวัดปทุมธานี 

โดย ปิยนุช อุดมเกียรติสกุล 

 

PED31 การสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอนวิชางานเชื่อมซ่อมบ ารุง  
(2103-2114) 

โดย วิชำญ โชติกลำง 

 

PED32 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องสารและสมบัติของสาร โดยใช้การเรียนรู้
แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

โดย รุ่งนภำ แก้ววัน 

 

PED33 การศึกษาลีลาการเรียนรู้ของนักศึกษาสหวิทยาการท้องถิ่นที่เรียนภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารและทักษะการเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 

โดย ศิริพร พึ่งเพ็ชร 

 

PED34 การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพ่ิมเติมโดยเน้นภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
จังหวัดชัยภูมิ 

โดย เดือนเพ็ญพร ชัยภักดี 

 

PED35 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียตามรูปแบบซินเนคติกส์ เพ่ือส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ เรื่องระบบสุริยะ วิชาวิทยาศาสตร์  ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษา   ปีที่ 4 

โดย รุ่งโรจน์ หัวใจแก้ว 

 

PED36 ผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ  โดยใช้แผนที่
ความคิด ส าหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 

โดย นวพร ทรงวิชำ 

 

PED37 การพัฒนาชุดกิจกรรมเรื่อง การแต่งค าประพันธ์ประเภทกลอนสุภาพ  โดยใช้
กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค LT ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

โดย เพ็ญนภำ เพ็งวิสำภำพพงษ์ 
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รหัส ชื่อบทควำม หน้ำ 
PED38 ผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจโดยใช้ผังกราฟิก 

ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
โดย เบญจมำศ เสำะสืบงำม 

 

PED39 ปัญหาการด าเนินงานโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 

โดย ณัฐธิกำนต์ โสกงโสด 

 

PED40 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษานอก  ระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอปะค า จังหวัดบุรีรัมย์ 

โดย วุฒินันท์ นำมนำค 

 

PED41 ภาวะผู้น าของครูดนตรีด้านการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 

โดย ไชยเนตร กรมธรรมมำ 

 

PED42 การบริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแคว  สังกัดส านักงาน
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 

โดย ธนำภำ ชมภูธัญ 

 

PED43 บทบาทของผู้บริหารในการพัฒนาครูผู้สอนโรงเรียนเสิงสาง สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 นครราชสีมา 

โดย ดร.ศิริกำญจน์ ไกรบ ำรุง 

 

PED44 การด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในองค์การบริหารส่วนต าบลพังเคน อ าเภอนา
ตาล จังหวัดอุบลราชธานี 

โดย ล ำพูล บุญน้อย 

 

PED45 การบริหารงานธุรการของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 

โดย วีระ ติกำพันธ์ 

 

PED46 การประกันคุณภาพการศึกษาปฐมวัย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 3 

โดย สุภำพรรณ บุญพันธ์ 

 

กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการบริการด้านสุขภาพ  
PHS01 การพัฒนาทักษะพ้ืนฐานการเล่นฟุตบอลโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะ

ปฏิบัติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
โดย ภำณุมำศ หอมกลิ่น 
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รหัส ชื่อบทควำม หน้ำ 
PHS02 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 

2 จังหวัดนนทบุรี 
โดย ศุภัชฌำ สุดใจ 

 

PHS03 ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงของกลุ่มเสี่ยงต าบล
หนองไข่น้ า อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

โดย ดร.ทองทิพย์ สละวงษ์ลักษณ์ 

 

PHS04 สถานการณ์และแนวโน้มการใช้ชีวิตด้านสุขภาพ ด้านการเรียนรู้  และด้านสังคม
ของเด็กและเยาวชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรณีศึกษาในเขตจังหวัดนครชัย
บุรินทร์ 

โดย ธวัชชัย เอกสันติ 

 

PHS05 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชใน
กลุ่มเกษตรกร อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 

โดย ณัฐธญำ วิไลวรรณ 

 

PHS06 การศึกษาความสัมพันธ์ระยะเวลาต่อการเกิดสารโพลาร์ในน้ ามันที่ใช้ทอดอาหาร
ระหว่างอาหารประเภทเนื้อและแป้ง 

โดย ภำคภูมิ อุณหเลขจิตร 

 

PHS07 พฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะของผู้รับบริการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
สร่างโศก อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 

โดย ศุภลักษณ์ สุขไพบูลย์ 

 

PHS08 ความพึงพอใจของผู้รับบริการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลนครรังสิต 
จังหวัดปทุมธานี 

โดย อรรณพ สุขไพบูลย์ 

 

PHS09 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับบทบาทของผู้น าชุมชนในการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก ต าบลโป่งแดง อ าเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 

โดย จ ำลอง แววกระโทก 

 

กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
PST01 การใช้เครื่องหมายสัญฐานวิทยาศึกษาความหลากหลายไส้เดือนดินในพ้ืนที่

การเกษตรของจังหวัดเชียงใหม่และล าพูน 
โดย รุ่งโรจน์ ไกรสิทธิพำณิชย์ 

 

PST02 การพัฒนาโปรแกรมการเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ด้วยการจัดการลูกค้า
สัมพันธ์ 

โดย พินิจ หอมศักดิ์มงคล 
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รหัส ชื่อบทควำม หน้ำ 
PST03 ระบบคลังพัสดุ กรณีศึกษาฝ่ายบริหารทั่วไป ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 จังหวัด

นครราชสีมา 
โดย กนิษฐำ ปิติฤทธิ์ 

 

PST04 การวิเคราะห์ประเภท รูปแบบ เนื้อหา และการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้ใช้ 
กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัยราชธานี 

โดย สุชีรำ พระมำลำ 

 

PST05 การพัฒนาระบบการส ารวจความพึงพอใจต่อการท างานของบุคลากร 
โรงพยาบาลค่ายสุรนารี โดยวิธีการ Electronic Survey 

โดย ไปรยำ ตระกูลภัทรเวช 

 

PST06 การพัฒนาระบบสารสนเทศงานให้บริการครุภัณฑ์และการวางแผนบ ารุงรักษา 
ภายในหน่วยงาน 

โดย ประวิทย์ วิจิตรชัย 

 

PST07 การผลิตเอนไซม์ไลเปสโดยเห็ดซุกซุ่น 
โดย สุมำลี สุทธะตั้ง 

 

กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และบริหารธุรกิจ  
PSS01 แนวทางการพัฒนาบุคลากรเชิงกลยุทธ์ของส านักงานประจ าศาลแขวงขอนแก่น 

โดย วนิดำ ทิวำพัฒน์ ถำมูลตรี 
 

PSS02 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลหน้าไม้  
อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 

โดย สุกัญญำ หมู่เย็น 

 

PSS03 การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ความหลากหลายของพันธุ์ไม้ริมคลองเพ่ือพัฒนา 
สิ่งแวดล้อมของชุมชนริมคลอง ต าบลคลองควาย อ าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 

โดย สุกัญญำ หมู่เย็น 

 

PSS04 พฤติกรรมการบริโภคสินค้าสีเขียวของประชาชนใน ต าบลบางปรอก อ าเภอเมือง 
จังหวัดปทุมธานี 

โดย สุกัญญำ หมู่เย็น 

 

PSS05 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยวป่าชายเลน บางขุนเทียน 
โดย กิตติคุณ เกริงก ำจรกิจ 

 

PSS06 ผลกระทบของพฤติกรรมเชิงจริยธรรมในการท างานต่อประสิทธิภาพในการ
ท างาน ของพนักงานเต็นท์รถยนต์มือสอง ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

โดย วิรำวรรณ โสภำมำ 
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รหัส ชื่อบทควำม หน้ำ 
PSS07 บรรยากาศองค์กรที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร

ส านักงานสรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์ 
โดย มะลิวรรณ อรรคเศรษฐัง 

 

PSS08 บทบาทและการมีส่วนร่วมทางสังคมของผู้ส าเร็จการศึกษาจากตะวันออกกลาง 
โดย ดร.สลีลำ พุ่มเพ็ชร 

 

PSS09 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ปราสาทสด๊กก๊อกธม  จังหวัด
สระแก้ว 

โดย สุธำสินี วิยำภรณ์ 

 

PSS10 ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนต าบลคลอง
ขาม อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 

โดย ปำริฉัตร ภูต้องลม 

 

PSS11 การจัดการเชิงกลยุทธ์ที่มีต่อศักยภาพการแข่งขันของบริษัท เอไอเอ  จ ากัด 
(ประเทศไทย) ส านักงานภิญโญ อาจริยาภิบาล จังหวัดกาฬสินธุ์ 

โดย รชศำ ปรีวิลัย 

 

PSS12 กลยุทธ์ทางการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจออมเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต  
ธกส มอบรัก 1/1 ของลูกค้าธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
จังหวัดมหาสารคาม 

โดย อภิชำ แสนเมือง 

 

PSS13 การพัฒนาการค้าชายแดนเพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บริเวณจุดผ่อน
ปรนการค้าด่านสิงขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

โดย วรินทร์ อินทรละมุล 

 

PSS14 กระบวนการบริหารของส านักงานยุติธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
โดย ชัยพัทธ์ ทองใบ 

 

PSS15 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ สถานีต ารวจภูธรอ าเภอเมือง 
จังหวัดมหาสารคาม 

โดย สุทธิพงษ์ สิงห์ค้อ 

 

PSS16 บทบาทพระสงฆ์ต่อการพัฒนาชุมชน ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
โดย รศ.พรชัย พันธุ์ธำดำพร 

 

PSS17 เจตคติของผู้ปกครอง ผู้น าชุมชนและบุคลากร  ต่อการบริหารจัดการของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลหันตรา อ าเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

โดย รศ.พรชัย พันธุ์ธำดำพร 
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