
การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา คร้ังที่ 4 ประจ าปี 2560   ณ วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

“ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยวิจัยและนวตักรรม: อนาคตและความท้าทายใหม่ของประเทศไทย 4.0”  วันที ่1 เมษายน พ.ศ.2560 

ก ำหนดกำรน ำเสนอผลงำน 
ภำคโปสเตอร ์

เวลำ 12.40 - 13.30 น. 
กลุ่มวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 
ประธำนกลุ่ม :  อาจารย์ ดร.พีรพงษ์  สิทธิอมร 
อาจารย์ ดร.ปริวรรต  สาคร    อาจารย์ ดร.กรฐณธัช  ปัญญาใส 
เลขำนุกำร :  อาจารย์ณัทปภา  สุริยะ   อาจารย์ภัคธมล  ศิรอรุณภัทร   
นางสาวกวินทรา  วรทองหลาง 

 
ด้ำนวิทยำศำสตร์สุขภำพ กำรสำธำรณสุข และสิ่งแวดล้อม  
 

รหัส
น ำเสนอ 

ชื่อผลงำน เจ้ำของผลงำน 

PHS01 
 

การทดสอบความเป็นพิษเบื้องต้นของต ารับยาแก้มะเร็งของหมอ
พ้ืนบ้าน จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธ ีBrine Shrimp 

พิสิษฐพัฒน์  เจริญภักดี* 
สมพร  จิตรัตนพร  และคณะ 

PHS02 การศึกษาปัจจัยการท างานตามหลักการยศาสตร์ที่ส่งผลต่อการ
บาดเจ็บของเกษตรกรชาวนา ชุมชนบ้านลังโกบ หมู่ที่ 6 ต าบล
หนองใหญ่ อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 

นิพาวรรณ  แสงพรม* 
สนทยา  เชิดไชย 
มัตนา  ท าสะอาด  และคณะ 

PHS03 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างาน 
ของช่างหินทรายต่อการเกิดโรคซิลิโคสิส บ้านคลองแจ้ง  
ต าบลหนองน้ าใส อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 

ฐิติพร  กลั่นแก้ว* 
ยศภัทร  ยศสูงเนิน 
เกตุร์สิริ  อาจหาญ  และคณะ 

PHS04 การศึกษาพฤติกรรมของผู้สูงอายุ กรณีศึกษาผู้สูงอายุในเขต
รับผิดชอบต าบลหนองบัวสะอาด อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัด
นครราชสีมา 

สนธยา  เชิดไชย* 
น้ าส้ม  พุทธจันทร์  
บุษบา  โทธรรมพาส  และคณะ 

PHS05 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการด าเนินชีวิตของผู้สูงอายุ  
ต าบลบ้านหัน อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 

นันทภัค  สุหงษา* 
เจต  ปฏิเวทภิญโญ 
ขวัญสุดา  สุวรรณ  และคณะ 

PHS06 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ยาของผู้สูงอายุที่ป่วย
ด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา 

รินทร์ชนิศ  กุลพรพิพัชญ์* 
ชาลินี  ปลัดพรม 
ชัญญานุช  ไพรวงษ์  และคณะ 

 



การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา คร้ังที่ 4 ประจ าปี 2560   ณ วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

“ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยวิจัยและนวตักรรม: อนาคตและความท้าทายใหม่ของประเทศไทย 4.0”  วันที ่1 เมษายน พ.ศ.2560 

กลุ่มวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 
ด้ำนวิทยำศำสตร์สุขภำพ กำรสำธำรณสุข และสิ่งแวดล้อม  
 

รหัส
น ำเสนอ 

ชื่อผลงำน เจ้ำของผลงำน 

PHS07 พฤติกรรมการออกก าลังกายของบุคลากรทางการศึกษาในวิทยาลัย
นครราชสีมา 

สุภาพร  ชินสมพล* 
แพรวพรรณ  ปลาดตา 
ขวัญฤทัย  บุญสะอาด และคณะ 

PHS08 พฤติกรรมการออก าลังกายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
โรงเรียนอุบลรัตน์ราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา 

ลักษณ์นารา  นาอ้อม* 
วันฉัตร  โสฬส 
วัชรากร หวังหุ้นกลาง และคณะ 

PHS09 การศึกษาความรู้ทัศนคติต่อพฤติกรรมด้านความปลอดภัยในการใช้
สารเคมีก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกรเทศบาลต าบลขามทะเลสอ 
อ าเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 

พิชชานาถ  เงินดี* 
จันทรรัตน์  บวชขุนทด 
วนิดา  เหมือนภาค  และคณะ 

PHS10 การศึกษา ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการป้องกันโรค
ไข้เลือดออกของประชาชนภูเขาลาด ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา 

อ.วราพรรณ  เพ็งแจ่ม* 
อ.เขมกัญญา  กล่อมจอหอ 
ดุจดาว  ติ่วกระโทก  และคณะ 

PHS11 ความรู้และพฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกร: 
กรณีศึกษา บ้านหนองกก อ าเภอบางไทร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

วิชุดา  จันทะศิลป์* 
รัฐพล  ศิลปรัศมี 
ปธานิน  แสงอรุณ และคณะ 

PHS12 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคต ิพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
และดัชนีมวลกาย: กรณีศึกษา บ้านขวาง อ าเภอบางไทร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

รัฐพล  ศิลปรัศมี* 
วิชุดา  จันทะศิลป์ 
บุญส่ง  ไข่เกษ  และคณะ 

PHS13 พฤติกรรมการออกก าลังกายของประชาชนต าบลบุ่งขี้เหล็ก อ าเภอ
สูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 

นันทิวา  สิงห์ทอง 
จักรพงษ์  งามหมู่ 
เอกอ านาจ  เรืองศรี  และคณะ 

PHS14 คุณภาพชีวิตและการจัดการความรู้คุณภาพชีวิตเพ่ือการสร้างเสริม
สุขภาพส าหรับผู้สูงอายุ 

กรฐณธัช  ปัญญาใส 
นันทิวา  สงห์ทอง 
พีสสลัลฌ์  ธ ารงศ์วรกุลกาย  
และคณะ 

 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา คร้ังที่ 4 ประจ าปี 2560   ณ วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

“ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยวิจัยและนวตักรรม: อนาคตและความท้าทายใหม่ของประเทศไทย 4.0”  วันที ่1 เมษายน พ.ศ.2560 

กลุ่มวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 
ด้ำนวิทยำศำสตร์กำยภำพและชีวภำพ 
 

รหัส
น ำเสนอ 

ชื่อผลงำน เจ้ำของผลงำน 

PSC01 
 

การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้อไวรัสชิคุนกันยา
ในยุงลายที่เก็บจากหลายพื้นที่ของประเทศไทย 

กฤษณพงศ์  ธรรมโกศล* 
อัจฉรา  ภูม ี   
เผด็จ  สิริยะเสถียร 

PSC02 การพัฒนาสารไดไฮโดรออกซีเรสเวอราทรอลในรูปแบบลิโพโซม แพรวฤดี  โสมสิริโรจน์* 
ประสาน  ตั้งยืนยงวัฒนา 

PSC03 การพัฒนาสารไดไฮโดรออกซีเรสเวอราทรอลในรูปแบบนาโน
อิมัลชัน 

วราภรณ์  ชัยนฤมล* 
ประสาน  ตั้งยืนยงวัฒนา 

PSC04 
 

การศึกษาสมบัติทางกายภาพและทางกลของชิ้นทดสอบจากการ
ประยุกต์ใช้เส้นใยผักตบชวาเป็นส่วนผสมในกาวธรรมชาติพอลีแล
คติคแอซิด 

สมพงษ์  พิริยายนต์* 
ระวัฒน์  แม้นด้วง 
จักรกฤษณ์  ยิ้มแฉ่ง  และคณะ 

PSC05 
 

การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของลูกเดือยพันธุ์เดือยข้าวเหนียว 
และการประยุกต์ใช้เพื่อทดแทนแป้งสาลีในขนมอบ 

ดร.ศิริวรรณ  ศรีสัจจะเลิศวาจา* 
ปวีณา  เตจ๊ะยา 
รัตนพร  วิจิตรประชา 

PSC06 
 

ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกส์ทั้งหมดและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
ของสารสกัดผัก และผักหูปลาช่อน 

ดร.คงศักดิ์  บุญยะประณัย 
เสาวนีย์  ไกรเทพ 
ดร.ปริวรรต  สาคร* และคณะ 

PSC07 
 

การก าจัดสีโรดามีน บีด้วยเปลือกสละ สุวคนธ์  จันทร์ต๊ะ* 
รัชนีกร  ตุ้ยพรม 

PSC08 
 

การศึกษาสารสกัดจากดีปลี พริกไทยด า และสะค้าน ที่มีฤทธิ์ใน
การก าจัดมด 

ถาวร  รักกาญจนันท์* 
วิลาสินี  ผวิปันยา 

PSC09 
 

ปริมาณฟีนอลิกรวม และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดน้ าจาก
หอมแดง และหอมใหญ่ 

ฤดีวรรณ  ตั้งประดิษฐ์* 
 

 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา คร้ังที่ 4 ประจ าปี 2560   ณ วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

“ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยวิจัยและนวตักรรม: อนาคตและความท้าทายใหม่ของประเทศไทย 4.0”  วันที ่1 เมษายน พ.ศ.2560 

กลุ่มวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 
ด้ำนเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสำรสนเทศ 
 

รหัส
น ำเสนอ 

ชื่อผลงำน เจ้ำของผลงำน 

PIT01 
 
 

การน าระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) มาใช้ในองค์กร 
ของมหาวิทยาลัยสังกัดเอกชน ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 

นฤมล  ตีระพัฒนเกียรติ* 
ปิยวดี  วิจารณ์ 
อดิศร  การะกูล  และคณะ 

PIT02 
 

 

การพัฒนาต้นแบบระบบตรวจสอบและควบคุมคุณภาพงานไอที
ของธุรกิจจ าหน่ายรถบรรทุกโดยใช้หลักธรรมาภิบาลไอทีและกรอบ
มาตรฐานโคบิต 

กวิน  บุญทวี* 
รศ.ดร.วิภา เจริญภัณฑารักษ์ 
 

PIT03 
 
 

การพัฒนาระบบการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับระบบจัดการ
สั่งซื้อของศูนย์ทรัพยากรสาหร่าย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

รุ่งนภา  กันพร้อม* 
ณัฐพร  เห็นเจริญเลิศ 
 

PIT04 
 

การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวางแผนปลูกพืช
เพ่ือเสริมรายได้เกษตรกร ของจังหวัดพังงา 

กัญญาภัทร  สุขแก้ว* 
ณัฐพร  เห็นเจริญเลิศ 
 

PIT05 
 
 

การพัฒนาระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์กรณีศึกษาคณะ
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยปทุมธานี 

มีสิทธิ์  ชัยมณ*ี 
จามร  รัตนกลุวัฒนา 
ไกร  สมบูรณ์  และคณะ 

PIT06 
 
 

แอปพลิเคชันแผนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 

ภูมินทร์  สุขพรหม* 
ธานิล  ม่วงพูล 
อวยไชย  อินทรสมบัติ 

 

 
 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา คร้ังที่ 4 ประจ าปี 2560   ณ วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

“ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยวิจัยและนวตักรรม: อนาคตและความท้าทายใหม่ของประเทศไทย 4.0”  วันที ่1 เมษายน พ.ศ.2560 

กลุ่มมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์
 

ประธำนกลุ่ม :  อาจารย์ ดร.ดิเรก  แสสนธิ์ 
อาจารย์ ดร.รชพล  ศรีขาวรส    อาจารย์ ดร.ภูมิชัย  พลศักดิ์ 
เลขำนุกำร :  อาจารย์ขนิษฐา  แก้วเอียด   นางสาวกษิรา  อนันท์ฐิกุล    
นางสาวสุนิญา  สีผลสมอ 

 
ด้ำนกฎหมำย กำรเมือง และกำรปกครอง 
 

รหัส
น ำเสนอ 

ชื่อผลงำน เจ้ำของผลงำน 

PLA01 การด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลสีสุก อ าเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 

สุภาวดี  อินเคน*  
ผศ.พัฒน์ศิณ  ส าเริงรัมย์ 

PLA02 ประสิทธิผลการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบล
โนนส าราญ อ าเภอแก้งสนามนาง จงัหวัดนครราชสีมา   

มธุกร  แสงพินิจ  
ผศ.พัฒน์ศิณ  ส าเริงรัมย์ 

PLA03 ความคาดหวังต่อบทบาทก านัน ผู้ใหญ่บ้านภายหลังจากการ
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2559  

ผศ.พัฒน์ศิณ  ส าเริงรัมย์* 
ดร.ธงชัย  ธราวุธ 

PLA04 ประสิทธิผลการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในจังหวัดนครราชสีมา 

บรรพต  เชิดชัย* 
รศ.ดร.วิภาส  ทองสุทธิ์ 
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รหัส
น ำเสนอ 

ชื่อผลงำน เจ้ำของผลงำน 

PBA01 ส่วนประสมการตลาดบริการของศูนย์บริการรถยนต์ในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

เยาวภา  ทิมินกุล* 
รัตนา  สีดี 

PBA02 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกสถาบันอุดมศึกษาในการศึกษาต่อของ 
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนเขตพ้ืนที่จังหวัด
ขอนแก่น 

เจษฎา สีดาเคน* 
คณิณ  เพชรสกุล 
 

PBA03 ผลกระทบของระบบการควบคุมภายในต่อผลการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา 

กัลณี ด่านทองหลาง* 
สมใจ  บุญหมื่นไวย 

PBA04 ความสัมพันธ์ระหว่างรายการคงค้างกับการเปลี่ยนแปลงของราคา
หลักทรัพย์ : กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

ธัญญาลักษณ์  เนียมอ่อน* 
สมศักดิ์  จินตวัฒนกุล 
 

PBA05 การจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในทางการเงินของ
โรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดสมุทรปราการ 

ธีรวัฒน ์กับปา* 
 

PBA06 ทัศนคติของนักท่องเที่ยวและแนวทางต่อการจัดการท่องเที่ยว
ประเพณีท้องถิ่น : กรณีศึกษาประเพณีไหลเรือไฟ จังหวัดนครพนม 

พรพรรณ  พุทธเสน* 
ปิยะพงษ ์ นาไชย 
พรหมภัสสร  ชุณหบุญญทิพย์ 

PBA07 การศึกษาและออกแบบผลิตภัณฑ์จากเปลือกหอยสังข์ในงาน
เครื่องประดับ เพ่ือเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับวัสดุเหลือใช้ 

วรัญชลีย ์ ทวีชัย* 
วรัญชลีย์  ทวีชัย   
รวีพรรณ  วิมลทรง 

PBA08 ความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจของบริษัทในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ปิยนุช  อุดมเกียรติสกุล* 
ดร.ศรัญย์ญา  น้อยบัวทิพย์ 
วราลักษณ ์ คงข า  และคณะ 

PBA09 ส่วนประสมการตลาดในการตัดสินใจท าประกันชีวิตของลูกค้า
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) อ าเภอเมือง จังหวัด
ปทุมธานี 

ผศ.ดร.กฤติเดช  นุกูลกิจ* 
เบ็ญจวรรณ  เชยชม 
ดร.ณิชชา  ฤทธิ์ขจร 

PBA10 ส่วนประสมการตลาดอาหารเสริมผู้สูงอายุในเขตพ้ืนที่จังหวัด
ปทุมธานี 
 

ดร.ณิชชา  ฤทธิ์ขจร* 
ชญานี  ไมเออร์ 
จิดาภา  ง่วนเฮงเส็ง 
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รหัส
น ำเสนอ 

ชื่อผลงำน เจ้ำของผลงำน 

PED01 ปัจจัยภาวะผู้น าที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาในจังหวัดขอนแก่น 

เรืองศิลป์  จ าปาวงษ*์ 
 

PED02 การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทบาทสมมติร่วมกับ
แบบฝึกทักษะเพื่อส่งเสริมทักษะการพูดภาษาจีนและความเชื่อมั่น
ในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

สุรัสวด ี สุทธภักด*ี 
 

PED03 การพัฒนาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารโดยใช้กิจกรรมแบบกลุ่มร่วมมือ
เทคนิค STAD ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

จิระศักดิ์  มะลิซ้อน* 
 

PED04 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องมหัศจรรย์แรงแม่เหล็ก 

อารีย์วรรณ  สุขกรม 
ดร.หทัยรัตน์  สุขเพรยีบพร้อม* 
 

PED05 การมีส่วนร่วมในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของครู
ระดับการศึกษา ขั้นพ้ืนฐานในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 

ฐนิชา  หวังรักกลาง* 
 

PED06 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ดิน ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์โดย
การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 

กนกวรรณ  คนสมบูรณ์* 
วาทินี  จันมี 
 

PED07 การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา จังหวัดขอนแก่น 

สุตคุณวัตร  เอกสะพัง* 
ส าเร็จ  ยุรชัย   

PED08 การบริหารการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา จังหวัดบุรีรัมย์ 

พิพิธธรรมานุกิจ  ยามประโคน* 
ส าเร็จ  ยุรชัย 

PED09 ความพึงพอใจของผู้ปกครองในด้านการจัดการเรียนความพึงพอใจ
ของผู้ปกครองในด้านการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
วัฒนธรรม ของประชาคมอาเชี่ยน (AEC) ส าหรับเด็กปฐมวัย 
โรงเรียนวัดป่างิ้ว อ.เมือง จ.ปทุมธานี 

กัลยารัตน์  นิยมสินธุ์* 
ดารินี  ภู่ทอง 

PED10 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การ
เคลื่อนที่ของวัตถุ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยจดัการ
เรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน 

มุกดา  อัมรินทร ์  
อุมาลี  นามดวง* 
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ชื่อผลงำน เจ้ำของผลงำน 

PED11 การประยุกต์ใช้หลักอริยสัจสี่ในการบริหารงานวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 

แสงดาว  เสาเปีย* 
ผศ.ดร.จ าเริญรัตน์  จิตต์จิรจรรย์   
ดร.วรสิทธิ์  รัตนวราหะ   

PED12 การศึกษาสภาพการจัดระบบสารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 
2 

ภาวิณี  ต่วนไธสง* 
 

PED13 ศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 

อ านวยศรี  ภูพันหงษ์* 
 

PED14 การศึกษาภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาตาม
หลักสัปปุริสธรรม 7 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 

นันทนิจ  อินทร์โคกสูง* 
ผศ.ดร.จ าเริญรัตน์  จิตต์จิรจรรย์   
ดร.วรสิทธิ์  รัตนวราหะ   

PED15 สภาพ ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลแก้งแก อ าเภอโกสุมพิสัย 
จังหวัดมหาสารคาม 

ชนัญชิดา  ทิพย์โพธิ์เมือง* 
ผศ.ดร.สุทธิพงศ ์ บุญผดุง 

PED16 การศึกษาการคิดเชิงคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบ
ทศนิยมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

ชญาภา  สืบส าราญ* 
วัชระ  ชูเสน 
ปิยะพร  คงทรัพย์สินสิริ 

PED17 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ สาระที่ 1 จ านวนและการด าเนินการ เรื่อง ทศนิยม 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5 โรงเรียนศรีโกสุมวิทยา
มิตรภาพที่ 209  ระหว่างการจัดการเรียนรู้โดยใช้ วิธีสอนตาม
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ วิธีสอนตามแนวคิดของ Polya และวิธีการ
สอนปกติ 

ดร.มณฑิรา  พิทักษ์วงศ์ศร* 

PED18 ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารงานของ
โรงเรียนในอ าเภอโกสุมพิสัย  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 

ดร.ศตวรรษ  สุขมากินโรจน์* 
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รหัส
น ำเสนอ 

ชื่อผลงำน เจ้ำของผลงำน 

PED19 ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์และชุมชนเป็นฐาน 
รายวิชาสัมมนาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว 

ดร.พัชรินทร์  โตตระกูล* 

PED20 การพัฒนารูปแบบการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองกุงสวรรค์ สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
กุงสวรรค์ อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 

อุมาพร  รักษาภักดี* 
ผศ.ดร.สุทธิพงศ ์ บุญผดุง 

PED21 การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา กศน.ต าบลของ
คณะกรรมการ กศน.ต าบล ศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอกลุ่มร่มเย็น สังกัดส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัด
นครราชสีมา 

ภาสกร  เมิดจันทึก* 
ดร.วิรัลพัชร  วงศ์วัฒน์เกษม 

PED22 ความสามารถด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัด
กิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยใช้ของเล่นสร้างสรรค์ 

นงลักษณ์  งามข า* 
ประภาพร  คงวัดใหม่ 

PED23 การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาครูด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้
ในโรงเรียนประถมศึกษา : กรณีโรงเรียนค าฮีเบญจวิทย์ สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

ทัศนา  มะลิซ้อน* 

PED24 ปัญหาและแนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอ าเภอ
ห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

พรรณา  บุตตะสุริย์* 
 

PED25 ความต้องการและแนวทางการพัฒนาการนิเทศภายในด้านวิชาการ
ของครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

ปุญญิกา  นิลโคตร* 
 

PED26 การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สหวิทยาเขต   
ประทุมเทวาภิบาล สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 21 

เฉลียว  พินิจมนตรี* 
ดร.วิรัลพัชร  วงศ์วัฒน์เกษม 

PED27 การศึกษาความต้องการของครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาลสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขตหนึ่ง 
จังหวัดปทุมธานี ต่อการพัฒนาตนเองตามเกณฑ์ มาตรฐานวิชาชีพ
ครูด้านการปฏิบัติงาน 

ต้องชนะ  มั่นบรรจง* 
เกษศิรินทร์  สุวรรณรุ่งโรจน์  
นวลออ  ทองศรี 
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PED28 สภาพการด าเนินงานตามกระบวนการบริหารการจัดการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอ         
กุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

อ่อนจันทร์  สิงหา* 

PED29 การศึกษาการคิดเกี่ยวกับการคูณของนักเรียนระดับประถมศึกษา 
ปีที่ 5 

ชนัสนันท์  เจริญเลิศเดชกุล  
อภินันท์  หินศิลา* 

PED30 แนวทางการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 

ศราวุฒิ ยมยิ่ง 
 

PED31 การศึกษาปัญหาการบริหารงานวิชาการ ของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
จังหวัดพิษณุโลก 

กัญญาธร  ยมยิ่ง* 
 

PED32 แนวทางการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการอุตสาหกรรมเกษตร จากความคิดเห็นของศิษย์เก่า 

กันติกา  จิตรจันทร์* 
ผศ.ดร.ศรีสุวรรณ นฤนาทวงศ์สกลุ 

PED33 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 

รศ.เกษิณี  ผลประพฤติ   
มงคล  จิตรโสภิณ* 

PED34 สภาพการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ไทยตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ของครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
จังหวัดปทุมธานี 

รศ.กรุณา  ลิ้มประเสริฐ 
มงคล  จิตรโสภิณ* 

PED35 สภาพการจัดกิจกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครูใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี 

รศ.อมรา  เล็กเริงสินธุ์ 
มงคล  จิตรโสภิณ* 

PED36 การพัฒนาชุดการสอนแบบผสมผสานทางไกล เรื่อง การวิเคราะห์
ข้อมูลและการน าเสนอผลการวิจัยด้านการเรียนการสอน 

รศ.ธีรศักดิ์  อินทรมาตย์ 
มงคล  จิตรโสภิณ* 

PED37 ปัญหาการจัดการเรียนรู้ของครูวิทยาศาสตร์ในจังหวัดปทุมธานี นาวิน  นิลแสงรัตน์* 
ปัญญา  เต้าปั้น 

PED38 สภาพการจัดการเรียนรู้และคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของครู
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 

ผศ.ดร.ชนาธิป  พรกุล 
มงคล  จิตรโสภิณ* 
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PED39 พฤติกรรมตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตของผู้ปกครองนักศึกษาตามการรับรู้ของนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา 

กฤษฎา  วัฒนศักดิ์*   
เนรัญ  วชิระอังกูร 
วริศศรุตา  ตามตะคุ 

PED40 การนิเทศครูปฐมวัย แบบชวนคิด พาท า เพ่ือพัฒนาการสอนแบบ
มอนเตสซอรี ในบริบทจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

บุญชู  อังสวัสดิ์* 
จุฑาทิพย์  เมฆเมืองทอง  
สรัญธร  ฉันทวรภาพ 

PED41 การใช้หนังสือเสริมประสบการณ์ค าคล้องจองประกอบภาพส่งเสริม
ความสามารถด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัย    

จุฑาทิพย์  เมฆเมืองทอง* 
ศิรัส  ปรากฏวงษ ์ 
จิราพร  นุ่มฤทธิ์ 

PED42 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้สภาพแวดล้อมในการเรียน
ปฏิบัติการเคมี เจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ และเจตคติต่อการเรียน
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

กัณฑิมา  สว่างวงษ์* 

PED43 การมีส่วนร่วมของครูผู้สอน ในการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 

พีระพล  สุราสา* 

 


