
การนําเสนอ เวลานําเสนอ
4 นางสาวกมลลักษณ สุวรรณวงศ การสงเสริมกระบวนการคิดแกปญหาดวยโครงงาน สะเต็ม 

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
บรรยาย เชา OED101 OED1

11 ดร.พิมพปฏิมา นเรศศิริกุล ความหลากหลายทางชาติพันธุในสังคมลาวตอนใต ใน
คริสตศตวรรษท่ี 18-19

บรรยาย เชา OED102 OED1

19 ผศ.วิชัย พรมาลัยรุงเรือง โครงงานพัฒนาชุดปฏิบัติการเพ่ือผลิตตนแบบงาน
เฟอรนิเจอรจากไมพาเลท

บรรยาย เชา OED103 OED1

31 นายภาสกร นุมโสภา การพัฒนาแบบจําลอง 3 มิติ ความเปนจริงเสริม เร่ือง 
เกษตรทฤษฎีใหม และ หลัก 3 หวง 2 เงื่อนไข

บรรยาย เชา OED104 OED1

34 นางสาวกัญญา รอบแควน คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาในทัศนะ
ของครูในโรงเรียนกลุมท่ี4 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต1

บรรยาย เชา OED105 OED1

48 นางสาวปริศนา ยนจอหอ การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการ
คิดวิเคราะห วิชาวิทยาศาสตร เร่ือง การผสมเทียมและการ
ฝากถายตัวออน โดยใชบทเรียนแสวงรู สําหรับชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 2

บรรยาย บาย OED106 OED1

61 นางสาวสุดารัตน นามวิจิตร การศึกษาผลการฝกยิงประตูบาสเกตบอลโดยใชโปรแกรม
การฝกยิงประตูบาสเกตบอลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 
1 โรงเรียนบุญวัฒนา อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา

บรรยาย บาย OED107 OED1

68 นายตรียพล โฉมไสว กลยุทธการบริหารเพ่ือเสริมสรางพลังอํานาจของผูบริหาร
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

บรรยาย บาย OED108 OED1

70 นายธวัชชัย พวงเกตุ การศึกษาผลการฝกปฏิบัติขลุยเพียงออโดยใชส่ือประสม 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนบานบะใหญ 
ตําบลอุดมทรัพย อําเภอวังนํ้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา

บรรยาย บาย OED109 OED1

ลําดับการนําเสนอผลงานวิจัย
ภาคบรรยาย ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม กลุ่มที่1

ห้องนําเสนอรหัสนําเสนอ
สถานะ

ลําดับ
ผู้ลงทะเบียน

ชื่อผลงานวิจัย



การนําเสนอ เวลานําเสนอ
72 นายอนันต นวลใหม ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูเชิงรุกตอผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียน การทํางานเปนทีม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 
เร่ืองโครงสรางและหนาท่ี

บรรยาย เชา OED201 OED2

74 นางสาวเกศแกว คงคลาย ผลของการเรียนรูจากตัวแบบรวมกับกลวิธีการเสริมตอการ
เรียนรูท่ีมีตอความสามารถในการอานทํานองเสนาะและเจต
คติตอการอานทํานองเสนาะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5

บรรยาย เชา OED202 OED2

75 นายวีรภัทร ศุภรสิงห ผลของการจัดการเรียนรูโดยใชกลวิธี REAP ท่ีมีตอ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีไทย และความสามารถใน
การคิดเชิงวิพากษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5

บรรยาย เชา OED203 OED2

77 นางสาวบุญรษากุล บุญเรืองรอด ความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรู
โดยใชปญหาเปนฐานเรื่อง ระบบตอมไรทอ

บรรยาย เชา OED204 OED2

89 นางสาวธารีฉัตร ศรีซุย ผลพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 โดยใชการจัดการเรียนรูดวย
กลวิธีสตารท (START)

บรรยาย เชา OED205 OED2

108 นางสาวพัชธาภรณ บุญแสน การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง การจัด
องคประกอบศิลป และพฤติกรรมการทํางานกลุม ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 โดยการใชเทคนิคการจัดการ
เรียนรูแบบรวมมือSTAD

บรรยาย บาย OED206 OED2

131 นายณัฐพงษ วัจนะภูมิ การศึกษาแนวโนมในการซ้ือขายงานศิลปะในหอศิลปเชิง
พาณิชยกรณีศึกษา Many Cuts Art Space

บรรยาย บาย OED209 OED2

135 นางสาวธีรนุช เหมพันธ การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ความรูเบ้ืองตน
เกี่ยวกับการโฆษณา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 
โดยใชบทเรียนอิเล็กทรอนิกส

บรรยาย บาย OED207 OED2

149 นางสาวกุลวดี เมธานุชิต ความฉลาดทางอารมณ รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูกับวินัยใน
ตนเองของเด็กนักเรียนชวงชั้นท่ี 3 โรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดนบานนายาว จ.ฉะเชิงเทรา

บรรยาย บาย OED208 OED2

ลําดับการนําเสนอผลงานวิจัย
ภาคบรรยาย ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม กลุ่มที่2

ห้องนําเสนอรหัสนําเสนอ
สถานะ

ลําดับ
ผู้ลงทะเบียน

ชื่อผลงานวิจัย



การนําเสนอ เวลานําเสนอ
3 ดร.สันติศักดิ์ กองสุทธ์ิใจ ปจจัยสมรรถนะองคการที่สงผลตอประสิทธิผลการ

ดําเนินงานในการนํานโยบายสวัสดิการสังคมผูสูงอายุไป
ปฏิบัติในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลภาคกลางตอนบน

บรรยาย บาย OLA112 OLA

10 นางสาวธิดาภรณ ศรีฟา การรับรูการส่ือสารการตลาดของผูบริโภคท่ีมีตอ
ภาพลักษณผลิตภัณฑขององคการสงเสริมกิจการโคนมแหง
ประเทศไทย

บรรยาย เชา OBA101 OBA

18 นายนพดล คําพิทักษ ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความปรารถนาในการเลือกอาชีพของ
นักศึกษา ระดับปริญญาตรี จังหวัดนครราชสีมา

บรรยาย เชา OBA102 OBA

30 นางสาวนฤมล แกวซ้ิม รูปแบบการพัฒนาการฝกอบรมท่ีสงผลตอความกาวหนา ใน
สายอาชีพ ของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

บรรยาย เชา OBA103 OBA

39 นางสาวสุวรรณา บุญมาก การศึกษาศักยภาพในการปฏิบัติงานทางการบัญชีของผูทํา
บัญชีท่ีมีผลตอประสิทธิภาพการทํางาน ในเขตนิค และในเขต
ประกอบการอุตสาหกรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

บรรยาย เชา OBA104 OBA

44 นางสาวปติณญา เหลือสุข สมรรถนะการทํางานท่ีสงผลตอการปฏิบัติงานของพนักงาน
การเงินและบัญชี : กรณีศึกษา ในหนวยงานราชการองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินเขตปริมณฑล

บรรยาย เชา OBA105 OBA

45 นางสัจจาภรณ แสนคํา ทักษะดานการจัดการของผูประกอบการธุรกิจขนาดเล็กในเขต
เทศบาลตําบลมวกเหล็ก อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

บรรยาย บาย OBA106 OBA

50 ผศ.ดร.ฉัตรวรัญช องคสิงห ขาวอินทรีย : นวัตกรรมสังคมการเกษตรสูมาตรฐานสากล บรรยาย บาย OBA107 OBA

78 นายภรัณยู บุญร้ิว อิทธิพลของวัฒนธรรมองคการ การจัดการความรู ท่ี
สงผลตอผลการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ
อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง

บรรยาย บาย OBA108 OBA

81 นางสาวปรีญาพร สันติวานิช ความสัมพันธระหวางการรับรูการสนับสนุนจากองคการและ
ความยุติธรรมในองคการของพนักงานระดับปฏิบัติการ
โรงงานผลิตอาหาร ในจังหวัดชลบุรี

บรรยาย บาย OBA109 OBA

82 นางสาวศิริลักษณ สุธรรม ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความเครียดในการทํางานท่ีสงผลตอผล
การปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการโรงงาน
อุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนยานยนต ในนิคมอุสาหกรรมแหลม
ฉบัง

บรรยาย บาย OBA110 OBA

144 นางสาวยุพดี ทองโคตร แนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงเกษตรเศรษฐกิจ
สรางสรรค บานหวยสําราญ อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

บรรยาย บาย OBA111 OBA

ลําดับการนําเสนอผลงานวิจัย
ภาคบรรยาย ด้านบริหารธุรกิจ โลจิสติกส์และการท่องเที่ยว และ ด้านกฎหมาย การเมืองและการปกครอง

ห้องนําเสนอรหัสนําเสนอ
สถานะ

ลําดับ
ผู้ลงทะเบียน

ชื่อผลงานวิจัย



การนําเสนอ เวลานําเสนอ
1 ผศ.วิชัย พรมาลัยรุงเรือง การประยุกตใชแนวคิดการจัดการความรู ในรายวิชา

โครงงาน สาขาวิชเทคโนโลยี เคร่ืองเรือนและการออกแบบ
บรรยาย บาย OSC109 OSC

14 นางสาวณัฏฐธิดา จินวิเศษ คุณลักษณะสารสนเทศทางการบัญชีท่ีดีท่ีมีผลตอการวาง
แผนการดําเนินงานของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมใน
เขตกรุงเทพมหานคร

บรรยาย เชา OIT101 OIT

20 ผศ.วิชัย พรมาลัยรุงเรือง โครงการออกแบบและพัฒนาโตะปฏิบัติการงานไมอเนกประสงค บรรยาย บาย OSC110 OSC

24 นายอรรถพันธ พุฒเกิด อิทธิพลของปุยมูลนกนางแอนท่ีมีผลตอการเจริญเติบโตและ
ผลผลิตของคะนาเห็ดหอม

บรรยาย บาย OSC111 OSC

28 นายกิตติกานต สงวนธรรม การพัฒนากลองยาอิเล็กทรอนิกสสําหรับยาชนิดเม็ดเพ่ือ
ผูปวยท่ีมีโรคประจําตัว

บรรยาย เชา OIT102 OIT

32 นายพัทธนนท บุญเลิศ การพัฒนาแอปพลิเคชันควบคุมระดับแสงอัจฉริยะภายในหอง
ผูสูงอายุ ผานเทคโนโลยี IOT

บรรยาย เชา OIT103 OIT

36 นายอนุชา พุมดอกไม ระบบการจัดการดูแลการเจริญเติบโตของแปลงบัวดวย
เทคโนโลยี IoT พิพิธภัณฑบัว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี

บรรยาย เชา OIT104 OIT

47 นายสิงหวัฒน ผลจริต แอปพลิเคชันและกลองอัจฉริยะเพ่ือการนับจํานวนผูใชบริการ
บนยานพาหนะและระบุตําแหนง กรณีศึกษา: รถรางใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

บรรยาย เชา OIT105 OIT

92 นายวาทการ มูลไชยสุข การพัฒนาโปรแกรมควบคุมการบินอัตโนมัติของอากาศยาน
ไรคนขับ เพ่ือการสํารวจแหลงนํ้า

บรรยาย บาย OIT106 OIT

100 นางสาวจตุพร รักบํารุง รักบํารุง การระบุโรคใบรวงจากเชื้อราไฟทอฟธอราและโรคราแปงจาก
ภาพใบยางพารา ดวยเทคนิคซัพพอรเวกเตอรแมชชีนและ
โครงขายประสาทเทียม

บรรยาย บาย OIT107 OIT

138 นางสาวชยชนก จันทวงษ กลยุทธการส่ือสารผานเฟซบุกเพจ สํานักประชาสัมพันธเขต 1 บรรยาย บาย OIT108 OIT

148 นางสาวจิตรา อยูผอง ความรูเกี่ยวกับการอนุรักษส่ิงแวดลอม ทัศนคติตอการ
อนุรักษส่ิงแวดลอม กับการมีสวนรวมในการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอมของชาวบาน บริเวณเขตรักษาพันธุสัตวปาสลัก
พระ จังหวัดกาญจนบุรี

บรรยาย บาย OSC112 OSC

ลําดับการนําเสนอผลงานวิจัย
ภาคบรรยาย ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ด้านวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ

ห้องนําเสนอรหัสนําเสนอ
สถานะ

ลําดับ
ผู้ลงทะเบียน

ชื่อผลงานวิจัย



การนําเสนอ เวลานําเสนอ
37 นางสาวกชมน อินทรบัว การเปรียบเทียบผลของยาลูกประคบกับยาพอกสมุนไพรใน

การบรรเทาอาการปวดประจําเดือนชนิดปฐมภูมิ
บรรยาย เชา OHS101 OHS

40 นายพสิสฐ ทองมิตร แนวทางการพัฒนาฉลากเขียวของกลุมผูมีสวนไดเสียตาม
หลักการพัฒนาอยางย่ังยืน

บรรยาย เชา OHS102 OHS

46 นางสาวสุพิชชา โฆษิตเวชสกุล การพัฒนาแบบสอบถามความถ่ีการบริโภคก่ึงปริมาณและ
การเปรียบเทียบกับแบบประเมินอาหารเพ่ือประเมินการ
บริโภคลูทีนและซีแซนทีน

บรรยาย เชา OHS103 OHS

62 ดร.ศรสิทธ์ิ จิรังดา ปฏิสัมพันธระหวางผลบวกจากการตรวจโปรตีนในปสสาวะ
ดวยแผนทดสอบสําเร็จรูปและภาวะความดันโลหิตสูงตอการ
ทํานายภาวะโปรตีนร่ัวในปสสาวะในหญิงตั้งครรภท่ีมีความ
เส่ียงสูง

บรรยาย เชา OHS104 OHS

76 นายเรืองกิตติ สามารถ การศึกษาและปรับปรุงการระบายอากาศภายในถังผสมนํ้า
ยางเพ่ือความปลอดภัยในการทํางานในท่ีอับอากาศ

บรรยาย เชา OHS105 OHS

84 นายกิติศักดิ์ ชลคีรี การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพดานความปลอดภัยในการ
ทํางานของพนักงานในการบํารุงรักษาระบบที่จอดรถอัตโนมัติ

บรรยาย บาย OHS106 OHS

95 นายพระประสิทธ์ิ (โชติโก) พุทธ
พรหมศรี

การสงเสริมสุขภาพชุมชนของวัดบานเกา ตําบลเปยน 
อําเภอสะบายอย จังหวัดสงขลา

บรรยาย บาย OHS107 OHS

97 นายพระ สุชาติ สุชาโต ซุนสุย การมีสวนรวมในการจัดการขยะของชุมชนบานบาโหย ตําบล
บาโหย อําเภอสะบายอย จังหวัดสงขลา

บรรยาย บาย OHS108 OHS

101 นางสาวกนกพร เจริญสืบสกุล การเปรียบเทียบคุณลักษณะของแอพลิเคชันสําหรับการบันทึก
แคลอรี่ในประเทศไทย

บรรยาย บาย OHS109 OHS

130 นางสาวเสาวภา ชูวา การตัดสินใจเลือกใชบริการแพทยแผนไทย ของผูสูงอายุใน
โรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครแหงหน่ึง

บรรยาย บาย OHS110 OHS

152 นางสาวทัศนีย เสียงออน ความเชื่อดานสุขภาพ การสนับสนุนทางสังคม กับ
พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของเจาหนาท่ีกรมทางหลวงชนบท

บรรยาย บาย OHS111 OHS

ลําดับการนําเสนอผลงานวิจัย
ภาคบรรยาย ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ห้องนําเสนอรหัสนําเสนอ
สถานะ

ลําดับ
ผู้ลงทะเบียน

ชื่อผลงานวิจัย



 ภาคโปสเตอร์ 
 

การศึกษาและวัฒนธรรม 
ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่อง รหัสนําเสนอ ข้อคําถาม 

นางสาวปารีญา ราพา การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจในการจัดการ
เรียนการสอน เร่ือง การให้คําปรึกษา โดยใช้การแสดงบทบาท
สมมุติ สําหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

PED01  

ดร.วราวุฒิ เรืองบุตร การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา พ้ืนฐานการปฏิบัติ
ดนตรี เร่ืองเคร่ืองสาย ซออู้ โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบเพ่ือน
ช่วย สําหรับนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

PED02  

ดร.จีรนาถ ภูริเศวตกําจร การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 

PED03  

นายนิพนธ์ วิลุน ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 

PED04  

นางสาวฎาฐิณี นิวาสประกฤติ การพัฒนาความสามารถด้านคําศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่1 โดยการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีเครือข่ายศัพท์
และกลวิธี QAR ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค 
JIGSAW 

PED05  

นายชัยวัฒน์ เหลาเพ็ง การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ 
โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ส่ิงช่วยจัดมโนมติล่วงหน้าร่วมกับ
เทคนิค 5W1H ของช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 

PED06  

นางสาวกมลกัลย์ สตารัตน์ การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพ่ิมเติม อ16201 ภาษาอังกฤษเพ่ือ
ความเป็นเลิศ เพ่ือพัฒนาทักษะการฟังและการพูด โดยการจัดการ
เรียนรู้แบบสมองเป็นฐาน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่6 

PED07  

นายพัทธดนย์ มหาโยธี การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน รายวิชาภูมิศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้
กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก 

PED08  

นางสาวณัฏฐิณี สังขวรรณ ความคาดหวังของผู้ปกครองนักกีฬาว่ายน้ําในเขตภาคกลางและ
ภาคตะวันตก ที่มีต่อการส่งเสริมให้บุตรหลานฝึกกีฬาว่ายน้ํา 

PED09  

นางปาลภัสสร์ ภู่สากล การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาดนตรีและนาฏศิลป์สําหรับ
การส่งเสริมทักษะการขับร้องและความสามารถการทํางานเป็นทีม
ในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่6 

PED10  

นายอนุวัฒน์ บุตรทองทิม กระบวนการจัดการเรียนและการพัฒนาวงดนตรีไทยสู่ความเป็น
เลิศ : กรณีศึกษาวงดนตรีไทยโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 

PED11  

ดร.จีรนาถ ภูริเศวตกําจร การบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 

PED12  

นางสุนันทา ยมหล้า ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่2 
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ 5 ขั้นร่วมกับการเรียนรู้เชิงรุก เร่ือง 
ร่างกายมนุษย์ 

PED13  

นายณัชญ์พิสิษฐ์ สาระลัย การพัฒนารูปแบบการสอนทัศนศิลป์เพ่ือเสริมสร้างความสามารถ
ด้านการคิดวิเคราะห์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 

PED14  

นางสาวสรินนา ศรีเมือง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่2 โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เร่ือง วันสําคัญ
ทางพระพุทธศาสนากับการเรียนแบบปกติ 
 
 
 

PED15  



 ภาคโปสเตอร์ 
 

ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่อง รหัสนําเสนอ ข้อคําถาม 
นางสาวอรทัย ขวาซุย การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเร่ือง ชนิด

ของคําในภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที6่โรงเรียน
คลองสองพ่ีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์)ระหว่างการเรียนด้วยบทเรียน
สําเร็จรูปกับการเรียนแบบปกติ 

PED16  

นายว่าที่ร้อยตรี อัษฎาวุฒิ ปัด
มะลิด 

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้วยหนังสืออ่านเพ่ิมเติม เร่ือง 
เศรษฐศาสตร์น่ารู้ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
 

PED17  

นายสุดตา ชูรัตน์ ผลการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนออนไลน์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์วิทยาการคํานวณ เร่ือง Debugging 
with Scrat สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน
วัดทุ่งครุ (พ่ึงสายอนุสรณ์) 

PED18  

นางสาวรุ่งนภา น่วมน้อย การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เร่ืองแสงและการ
เกิดภาพและความสามารถ ในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุด
กิจกรรมวิทยาศาสตร์ กับการสอนแบบปกติ 

PED19  

นางสาวเบญจมาศ พ่ึงน้ํา ผลการเรียนด้วยแอปพลิเคชันสําหรับการเรียนรู้ด้วยตนเองบน
สมาร์ทโฟน วิชาวิทยาการคํานวณ เร่ือง แนวคิดเชิงคํานวณ 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร 
จังหวัดจันทบุรี 

PED20  

นางสาวติญากร อุตฤทธิ์ การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะ เร่ือง
เศษส่วน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

PED21  
 
 

นางมุกดาพรรณ พรธรรมคุณ การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง 
การเปล่ียนแปลงของสสาร ระหว่างการสอนโดยใช้รูปแบบการสอน
แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) ร่วมกับส่ือมัลติมีเดีย กับการ
สอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดโคกขาม (นรสิงห์อนุสรณ์) 

PED22  

นางสาวกานต์พิชชา ดาทอง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ กับการ
สอนปกติ 

PED23  

นางสาวณัฏฐ์นรี ละม้ายแข การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่3 โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะกับการ
สอนแบบปกติ 

PED24  

นางสาวจุฑารัตน์ นาคมาลี การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-book ชุดประวัติศาสตร์ไทย
สมัยรัตนโกสินทร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 โรงเรียน
ทวีธาภิเศก 

PED25  

นางสาววารุณี เตชะ การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่6 โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะกับการ
สอนแบบปกติ 

PED26  

นางสาวพรสิริ ลีแสน การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้วยหนังสืออ่านเพ่ิมเติม เร่ือง 
สมุทรสาครเมืองแห่งประวัติศาสตร์ สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 

PED27  

นางสาวเมทิตา ชัยมา การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชานาฏศิลป์ เร่ืองโขน
ไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ที่
สอนโดยใช้หนังสืออ่านเพ่ิมเติมกับการสอนแบบปกติ 

PED28  



 ภาคโปสเตอร์ 
 

ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่อง รหัสนําเสนอ ข้อคําถาม 
นางสาวพิชญานิน วาสะศิริ การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง

พลังงานความร้อนและลมฟ้าอากาศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 โรงเรียนพรตพิทยพยัต ที่ใช้เกมเปน็ส่ือประกอบการสอนกับ
การสอนแบบปกติ 

PED29  

นางสาวพัชรี ปัดชาพงษ์ เพ่ือเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน 
ก่อนเรียนและหลังเรียน เร่ือง ดาวในระบบสุริยะ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนโดย
ใช้แบบฝึกเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน 

PED30  

นางพนารัตน์ วิทยอนันต์ การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีของนักเรียน
โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา 

PED31  
 
 

นางสาววราทิพย์ ศรีอํ่าอ่วม การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา นาฏศิลป์ เร่ือง 
ละครไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1 โรงเรียนพรตพิทย
พยัต ที่สอนโดยใช้หนังสืออ่านเพ่ิมเติมกับการสอนแบบปกติ 

PED32  

นางสาวรวีวรรณ ภู่ประดิษฐ์ การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะกับการ
สอนแบบปกติ 

PED33  

นางสาวธัญญารัตน์ ศรีชมชื่น การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาไทย เร่ืองคําที่มี
ตัวสะกดไม่ตรงมาตรา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน
พระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ ที่เรียนโดยใช้หนังสือเสริม
ประสบการณ์กับการเรียนแบบปกติ 
 

PED34  

นายธิวากร โมฆรัตน์ การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เร่ือง 
มาตราตัวสะกด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนศาล
เจ้า (ห้าวนุกูลวิทยา) ที่เรียนโดยใช้หนังสือเสริมประสบการณ์กับ
การเรียนแบบปกติ 
 

PED35  

นางสาวกนกวรรณ สมีดี การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-
book)เร่ือง กฎหมายใกล้ตัว สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

PED36  
 
 

นายวีรชัย เฉิดฉาย การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เร่ือง
กฎหมายในชีวิตประจําวัน กับนักเรียนที่เรียนแบบปกติ 

PED37  

นางสาวชัญญากานต์ โกกะพันธ์ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดอุบัติเหตุจากการทํางานของ
ผู้ปฏิบัติงานกิจการคาร์แคร์ เขตอําเภอวิรินชําราบ จังหวัด
อุบลราชธานี 

PED38  

นางสาววรรณิศา จันทร์เสียงเย็น การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง การแปลงทาง
เรขาคณิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2 ที่ใช้ชุดการเรียนการ
สอนโดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad(GSP) กับ
การสอนแบบปกติ 

PED39  

นางสุปราณี แช่มเมืองปัก การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําครูและสมรรถนะสําคัญ
ของผู้เรียนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 

PED40  

นางสาวจัตุพร แปวไธสง การศึกษาการมีส่วนร่วมของกลุ่มชุมชนในการบริหารการศึกษา 
ของโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School) จังหวัดบุรีรัมย์ 

PED41  



 ภาคโปสเตอร์ 
 

ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่อง รหัสนําเสนอ ข้อคําถาม 
นายสุธิพงษ์ พลหาร การศึกษาภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน กลุ่มโรงเรียนสุวรรณภูมิ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จังหวัดลพบุรี 

PED42  

นายธราธิป เลิศชิรพันธ์ การศึกษาพฤติกรรมภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาลําตะ
คอง สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 

PED43  

นางบําเพ็ญ ไทยสะเทือน องค์ประกอบการบริหารที่ส่งผลต่อความสุขในการทํางานของครู 
สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดนครราชสีมา 

PED44  

นายธีระยุทธ คงแสงธรรม การศึกษาภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 
 

PED45  

นายน้อย มีทอง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําตามแนวพุทธ และการบริหารงาน
บุคคลในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 

PED46  

นางสาวพิมลพรรณ พงษ์สุวรรณ การศึกษาปัจจัยที่เอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัยตามการรับรู้ของครูในโรงเรียนเอกชน กลุ่มอําเภอเมือง 
สังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา 

PED47  

นางพรทิพย์ เทียบกลาง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

PED48  

นางสาวฉวีวรรณ มีเงิน ภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนใน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 
3 

PED49  

นางศิริเพ็ญ บุญยืน การศึกษาทักษะการบริหารของผู้อํานายการสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก 

PED50  

นายธนากร วิจิตรานนท์ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของ
ครู สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

PED51  

นางสมพร ทรงจอหอ การศึกษาลักษณะภาวะผู้นําดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

PED52  

นางสาวภัทริน โพธิ์มั่น สภาพการปฏิบัติงานของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
 

PED53  

นายกิตต์ิโภคิน ธนยศจินดารัชต์ การศึกษาลักษณะภาวะผู้นําดิจิทัลของผู้อํานวยการสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในกลุ่มจังหวัดนคร
ชัยบุรินทร์ 

PED54  

นายเอกวีร์ บุญยืน การศึกษาคุณลักษณะภาวะผู้นําของผู้อํานายการสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

PED55  

อภิญญา บุณยเกียรติ การศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา สังกัดสํานักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ 

PED56  



 ภาคโปสเตอร์ 
 

ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่อง รหัสนําเสนอ ข้อคําถาม 

พงศ์พันธ์ ใหญ่โคกกรวด การศึกษาความพึงพอใจในการบริหารจัดการห้องสมุดประชาชนใน
จังหวัดนครราชสีมา 
 

PED57  

มาลี บ่อพิมาย การบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐานสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 
 

PED58  
 

อารีรัตน์  แหวนจะโป๊ะ การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 

PED59  

ภานุวัฒน์ บ่างศรีวงษ์ สภาพและปัญหาการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 3 

PED60  

จุฬาภรณ์ จงวัฒนานุกูล  ทักษะภาวะผู้นําในศตวรรษท่ี 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 

PED61  

นิตยา กล่ินเมือง   การศึกษาผลการพัฒนาด้านการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการ
สอนแบบเปิด ประกอบผังความคิดสําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหนองโก อําเภอกระนวน จังหวัด
ขอนแก่น 

PED62  

ดร.ธิดารัตน์ สมานพันธ์  การพัฒนาความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สอนโดยใช้กลวิธีการอ่านแบบร่วมมือ 

PED63  

ดร.จันทร์ ติยะวงศ์ ผลการใช้กิจกรรมสะเต็มศึกษาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น 

PED64  

ประสิทธิ์พร ภูวงษ ์ ผลการใช้วิธีการสอนแบบเปิดที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง 
พันธุกรรมและความหลากหลายของส่ิงมีชีวิตและความพึงพอใจ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 

PED65  

ผศ.ดร.คงศักด์ิ สังฆมานนท์  การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนฐานโครงงานสร้างสรรค์ใน
วิทยาลัยนครราชสีมา 

PED66  

เสาวภา  มินา กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่
จัดการเรียนรู้แบบ POE เร่ืองพลังงาน ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านม่วงหวาน อําเภอน้ําพอง จังหวัด
ขอนแก่น 

PED67  

อรณิชชา ทศตา รูปแบบการส่งเสริมศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
สําหรับครูระดับปฐมวัย 
 

PED68  

ดิษธัส  พรหมโชคศิริกุล พฤติกรรมภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลงของผู้อํานวยการสถานศึกษา
ในสหวิทยาเขตปทุมเบญจาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 4 

PED69  

เพลินจิต  ชุมสุข สภาพการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4: กรณีศึกษา
โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 

PED70  

สรศักด์ิ  ตันติปัญญาเทพ ความพึงพอใจของครูกลุ่มโรงเรียนท่าจีนสองพ่ีน้องที่มีต่อการ
บริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 

PED71  

รุ่งนภา  บุญมณ ี การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการพัฒนาการศึกษาของนักเรียน
โรงเรียนภายในเขตอําเภอกบินทร์บุรี สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 

PED72  



 ภาคโปสเตอร์ 
 

ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่อง รหัสนําเสนอ ข้อคําถาม 

กฤษณา  ไพดี ปัญหาการดําเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูที่
ปรึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอสังขะ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 

PED73  

เมธากฤษ  สมบังได การนิเทศภายในเพ่ือพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบของผู้บริหารโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษาอําเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

PED74  

จักรวาล  ธรรมวะรีย์ วิสัยทัศน์ผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาห้วยข่า
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 5 
 

PED75  

กมลรัตน์  ผิวเหลือง การบริหารงบประมาณของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 
 

PED76  

ศักด์ิดา  คํามุงคุณ การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนร่ม
เกล้าสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
 

PED77  

นันทิวา  ทองพุฒ การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 

PED78  

ศุภวิทย์   วชิรวรรณ ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียน
บ้านคอกช้างศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 1 (ศูนย์ธรรมรักษ์)สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศกึษานครศรีธรรมราช เขต 2 

PED79  

โศรดา  เปล่ียนจันทร์ ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลควนชะลิก อําเภอหัวไทร จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

PED80  

สักการียา  บินรัตแก้ว ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสงขลา เขต 3 

PED81  

กาญจนา  ชูนาวา ภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน อําเภอท่าชนะ สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 
 

PED82  

อรอุมา  ชุ่มเอียด คุณภาพชีวิตการทํางานของครู  ในอําเภอพนม สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 
 

PED83  

กฤษณพงศ ์ สืบค้า ภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครู 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 
5 

PED84  

ชลดา ปิ่นวิเศษ ภาวะผู้นําใฝ่บริการของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ
ครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 
เขต 2 

PED85  

วัชรภรณ์  สุวรรรประทีป ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 
 

PED86  

มนตรี  หมื่นรัตน์ พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนระดับประถมศึกษาใน
อําเภอคง  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6 

PED87  



 ภาคโปสเตอร์ 
 
 

บริหารธุรกิจ โลจิสติกส์และการท่องเที่ยว 
ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่อง รหัสนําเสนอ ข้อคําถาม 

นายภูริพัฒน์ แก้วตาธนวัฒนา การใช้วิทยุธุรกิจขนาดเล็กเพ่ือส่งเสริมการตลาดของ
ผู้ประกอบการสินค้าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในจังหวัด
จันทบุรี 

PBA01  

ดร.ปิยะวรรณ คุ้มญาติ ความเครียดในงาน ความเหนื่อยหน่ายในงาน, รู้สึกความ
ผูกพันกับองค์กร และการจัดการความเครียด: กรณีศึกษา
ของกลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์ อุบลราชธานี 

PBA02  

นายจเร เถ่ือนพวงแก้ว การใช้สื่อออนไลน์เพ่ือส่งเสริมการตลาดของธุรกิจ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในจังหวัดจันทบุรี 

PBA03  

นายพงษ์กฤษฎ์ิ พละเลิศ การเปิดรับข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์และพฤติกรรมการใช้สื่อ
ออนไลน์เพ่ือการท่องเที่ยวของวัยรุ่นไทย 

PBA04  

นางสาววรรณวิษา บุตรแก้ว การบริหารความเสี่ยงตามแนวคิด COSO - ERM ท่ีส่งผล
ต่อผลการดําเนินงาน ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สายงาน
การไฟฟ้าภาค 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 

PBA05  

นางณณชิากร กล้องแก้ว การจัดทําบัญชีและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลการ
บัญชีของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมในอําเภอเมืองนครราชสีมา 

PBA06  

นางสาวอาทิตยา เลี้ยงวัฒน
หิรัญ 

ความพึงพอใจต่อการบริหารงานด้านการเงินการบัญชีของ
หน่วยงานกรมทหารช่างท่ี 2 

PBA07  

นายดนัย โชติแสง การศึกษาเว็บไซต์เพ่ือส่งเสริมการตลาดของธุรกิจ
อุตสาหกรรม การท่องเที่ยวประเภทท่ีพักแรมและ
ร้านอาหารในกลุ่มจังหวัดชายทะเลภาคตะวันออก 

PBA08  

นางสาวสุพัตรา หารัญดา การแก้ไขปัญหาในการวางบิลผ่านระบบ Line Official 
Account ของบริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวอลอปเมนท์ จํากัด 
(มหาชน) 

PBA09  

กชพร ใจอดทน ปัจจัยด้านการบริหารท่ีมีผลต่อความสําเร็จของสินค้า
ประเภทผ้าไหมในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ 

PBA10  

นายภาณุวัฒน ์วรรัมย์ คุณภาพการให้บริการประชาชนของเจ้าหน้าท่ีองค์การ

บริหารส่วนตําบลจรเข้มาก อําเภอประโคนชัย จังหวัด

บุรีรัมย์ 

PBA11  



 ภาคโปสเตอร์ 
 

บริหารธุรกิจ โลจิสติกส์และการท่องเที่ยว 
ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่อง รหัสนําเสนอ ข้อคําถาม 

ขวัญกมล ธะณีหงษ์ 
 

คุณภาพการให้บริการของตลาดประชารัฐองค์การบริหาร

ส่วนตําบลเมืองไผ่อําเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์ 

PBA12  

ธัญวัฒน์  เทียนทอง คุณภาพการให้บริการจัดเก็บภาษีของเทศบาลตําบลเขา

คอก อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

PBA13  

ขวัญตา   บุญปัญญา คุณภาพการให้บริการงานการจัดเก็บรายได้ขององค์การ

บริหารส่วนตําบลสูงเนิน อําเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 

PBA14  

ภัสสร  เคนน้ําเท่ียง คุณภาพการให้บริการของกองประปาเทศบาลตําบลเขา

คอก อําเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

PBA15  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ภาคโปสเตอร์ 
 

กฎหมาย การเมืองและการปกครอง 
ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่อง รหัสนําเสนอ ข้อคําถาม 

นางสาวมณัษนันท์ มัคคะรม การศึกษาปัจจัยในการปฏิบัติงานท่ีส่งผลต่อความผูกพัน

องค์กร กรณีศึกษาสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

PLA01  

นายเทิดทูล หูตาชัย แนวทางการยกระดับเหตุผลเชิงจริยธรรมของพนักงาน

เทศบาลตําบล ในเขตจังหวัดอุดรธานี 

PLA02  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ภาคโปสเตอร์ 
 

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่อง รหัสนําเสนอ ข้อคําถาม 
นายณัฐภณ สุเมธอธิคม พฤติกรรมการใช้ชีวิตดิจิทัลกับการแชร์ประสบการณ์ใน

โลกออนไลน์ของคนไทย 

PIT01  

นายณัฐภณ สุเมธอธิคม การพัฒนาเว็บไซต์และระบบส่งบทความออนไลน์ของ

วารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร 

PIT02  

ธีระพงศ ์มลิวัลย การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ PIT03  

สิทธิชัย ป้อมทอง การออกแบบคาแรคเตอร์ เพ่ือส่งเสริมภาพลักษณ์ของร้าน

ขนมกรอบเค็มครูเมย์ 

PIT04  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ภาคโปสเตอร์ 
 

วิทยาศาสตรส์ขุภาพ สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่อง รหัสนําเสนอ ข้อคําถาม 
นางสาวพิชชานันท์ เธียรทอง

อินทร์ 

การศึกษาฤทธิ์ยับย้ังเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดส และ

ตรวจสอบพฤกษเคมีเบื้องต้นของผักพ้ืนบ้านอีสาน 

PHS01  

นายพินิจพงศ์ สริชัย สริชัย การศึกษาพยาธิกําเนิดของโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันจาก

เชื้อแบคทีเรียซาลโมเนลลา ไทฟิมูเรียมท่ีคัดแยกได้จาก

ผู้ป่วย โดยใช้โมเดลหนูทดลอง 

PHS02  

นางสาวทัศนีย์ สุวรรณโชติ การศึกษาความแข็งผิวของซ่ีฟันเทียมประดิษฐ์เองด้วย

อะคริลิกเรซ่ินชนิดบ่มด้วยตัวเอง 

PHS03  

ดร.นิสา ร่มส้มซ่า ฤทธ์ิยับย้ังแบคทีเรียและฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระของคอม

บูชาในกระบวนการหมัก 

PHS04  

ดร.ภรณ์ทิพย์ ชัยสว่าง ความชุกและปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าใน

นักศึกษาวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาลัยนครราชสีมา 

PHS05  

นางสาวนิพาวรรณ์ แสงพรม การประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์ของผู้ประกอบ

อาชีพช่างปั้นดินเผาเขตเทศบาลตําบลด่านเกวียน อําเภอ

โชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 

PHS06  

นางสาวลัดดาวัลย์ พะวร การคัดกรองฤทธิ์ต้านแบคทีเรียต่อเชื้อฉวยโอกาสของผัก

พ้ืนบ้านซ่ึงเก็บจากอําเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 

PHS07  

นางสาววันฉัตร โสฬส ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อ

ป้องกันการต้ังครรภ์ก่อนวัยอันควรของวัยรุ่นหญิงโรงเรียน

แห่งหนึ่งจากในเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

PHS08  

นางสาวนภา บุญมา การศึกษามหทรรศน์และจุลทรรศน์ลักษณะตํารับยาสตรี

หลังคลอดในบัญชียาจากสมุนไพร พ.ศ.2561 

PHS09  

ดร.นิสา ร่มส้มซ่า การพัฒนาผลิตภัณฑ์เคร่ืองด่ืมเมล็ดบัวผสมธัญพืชเพ่ือ

สุขภาพ 

PHS10  

นางชลลดา ทอนเสาร์ การศึกษาการคัดแยกประเภทผู้ป่วยฉุกเฉิน แผนก

อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทศา

สตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

PHS11  

นายธนาคาร เสถียรพูนสุข ผลของการฝึกพลัยโอเมตริกท่ีมีผลต่อความคล่องแคล่ว

ว่องไวในนักกีฬาฟุตบอลวิทยาลัยนครราชสีมา 

PHS12  



 ภาคโปสเตอร์ 
 

วิทยาศาสตรส์ขุภาพ สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่อง รหัสนําเสนอ ข้อคําถาม 
ผศ.ธวัชชัย เอกสันติ การพัฒนาและขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพ

ด้วยธรรมนูญตําบล จังหวัดนครราชสีมา 

PHS13  

นางสาวฉัตรรวินท์ ไกรเทพ ความชุกของการติดเชื้อพยาธิเข็มหมุดในนักเรียน โรงเรียน

บ้านคลองบง อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา 

PHS14  

นางสาวมัตนา ทําสะอาด พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ตําบลวังไม้แดง 

อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสมีา 

PHS15  

นายภูนรินทร์ สีกุด ผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีแบบ

แผนความเชื่อด้านสุขภาพผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์เพ่ือการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและ

โรคมะเร็งท่อน้ําดีในประชาชนตําบลหนองระเวียง อําเภอ

เมือง จังหวัดนครราชสีมา 

PHS16  

นางสาววิภาวรรณ วาเสนัง การประเมินค่าของค่าประมาณอัตราการกรองของไตใน

การคัดกรองความเสี่ยงโรคไตเรื้อรังในกลุ่มคนท่ีมาตรวจ

สุขภาพในการศึกษาเบื้องต้น 

PHS17  

นางสาวมัลลิกา ภิรมย์บุญ ผลการออกกําลังกายกล้ามเนื้อลําตัวต่อการเดินในนักเรียน

ท่ีมีภาวะอ้วน: การศึกษานําร่อง 

PHS18  

สาธิต สีเสนซุย  พฤติกรรมและความรู้เกี่ยวกับการออกกําลังกายของ

นักศึกษาระดับปริญญาตรีของวิทยาลัยนครราชสีมา  

PHS19  

ณฤดี พูลเกษม ภาวะสุขภาพของคนงานเก็บขยะในประเทศไทย : การ

ทบทวนวรรณกรรม 

PHS20  

นางสาวชัญญากานต์ โกกะ

พันธ์ 

ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการเกิดอุบัติเหตุจากการทํางาน

ของผู้ปฏิบัติงานกิจการคาร์แคร์ เขตอําเภอวิรินชําราบ 

จังหวัดอุบลราชธานี 

PHS21  

 

 

 

 

 

 

 



 ภาคโปสเตอร์ 
 

วิทยาศาสตร์กายภาพและชวีภาพ 

ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่อง รหัสนําเสนอ ข้อคําถาม 
นายธวัชชัย ชาติตํานาญ การศึกษาการเพิ่มคุณค่ายางธรรมชาติทางวิศวกรรม

สําหรับการผลิตยางกันลื่นด้วยกระบวนการขึ้นรูปยาง 

PSC01  

นายภัทราวุธ จันทร์นุ่ม ความหลากหลายของสัตว์น้ําท่ีได้จากการทําประมงบริเวณ

ชายฝั่งตําบลบางแก้ว อําเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 

PSC02  

ดร.อรอุมา จันทร์เสถียร การตรวจหาฟอร์มาลินในน้ําแช่อาหารทะเลในตลาด

จังหวัดนครราชสีมา 

PSC03  

ดร.อรอุมา จันทร์เสถียร การทดสอบความสะอาดภาชนะสัมผัสอาหารของ

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาลัย

นครราชสีมา 

PSC04  

ดร.อรอุมา จันทร์เสถียร การตรวจหาเชื้อ Staphylococcus aureus ในอาหาร

พร้อมบริโภคในศูนย์อาหารจังหวัดนครราชสีมา 

PSC05  

 


