
ที่ เวลา รหสั ช่ือ - สกุล ช่ือบทความ

1 10:45-11:00 น. S0004 ววิฒัน์ แสงเพ็ชร ความได้เปรียบทางการแขง่ขนัของธุรกิจโรงแรม

2 11:00-11:15 น. S0007 มาริสา เจริญเศรษฐกิจ สภาพทัว่ไปของสถานประกอบการทีส่ง่ผลตอ่ความได้เปรียบในการแขง่ขนัของธุรกิจสถานีบริการแก๊ส แอลพีจี

3 11:15-11:30 น. S0008 ธิตยิา ค านนท์ แรงจงูใจในการปฏิบตังิานขององค์การบริหารสว่นต าบลนาอดุม อ าเภอนิคมค าสร้อย จงัหวดัมกุดาหาร

4 11:30-11:45 น. S0009 จรินทร นามขาน ต้นทนุและผลตอบแทนในการลงทนุปลกูผกับุ้ง : กรณีศกึษาต าบลคลองโยง อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม

5 11.:45-12:00 น. S0010 กนกพร บวัทรัพย์ ความพงึพอใจของนกัศกึษาตอ่กิจกรรมทศันศกึษา กรณีศกึษาสาขาวชิาการทอ่งเทีย่วและการบริการ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

6 13:00-13:15 น. S0014 สริิมา เดชภิญญา การรับรู้การจดัการด้านความปลอดภยัของพนกังานบริษัท ABC

7 13:15-13:30 น. S0024 วชัราภรณ์ กลิน่ภู่ ปัจจยัจงูใจของความพงึพอใจในงานของพนกังาน บริษัท ไทยสตาร์ซพัพลาย จ ากดั 

8 13:30-13:45 น. S0026 อรพรรณ ทองพลอย ความได้เปรียบทางการแขง่ขนัของอตุสาหกรรมแปรรูปมนัส าปะหลงัทางการเกษตร

9 13:45-14:00 น. S0039 ประภสัสร ขวญัเผือก โมเดลความสมัพนัธ์เชิงสาเหตกุารตดัสนิใจซือ้สนิค้าแฟชัน่ผา่นเฟซบุ๊กไลฟ์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

10 14:00-14:15 น. S0040 สธุน จิตร์มัน่ ปัจจยัทีส่ง่ผลตอ่ความส าเร็จของการมีสว่นร่วมของผู้ เก่ียวข้องในการจดัการกองทนุพฒันาไฟฟ้าเพ่ือพฒันาชมุชน 



11 14:15-14:30 น. S0043 พระวศิษิฏ์ ธมมฺร ส ี(รัศมี) ปัญหา และอปุสรรคในการบ ารุงรักษาระบบโซลา่เซลล์ ของโรงเรียนในเขตรกนัดาร :    โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านปิล๊อคคี่

12 14:30-14:45 น. S0045 พระมหาธนวชิญ์ ญาณธีโร(กิจเดช) การอยูร่่วมกนัของชมุชนพหวุฒันธรรมตามหลกัสาราณียธรรม ๖ : ชมุชนวดัหงส์รัตนาราม และชมุชนมสัยิดต้นสน กรุงเทพมหานคร

13 14:45-15:00 น. S0025 วชัราภรณ์ กลิน่ภู่ ปัจจยัทีมี่อิทธิพลตอ่การบริโภคอาหารคลนีของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร

14 15:00-15:15 น. S0053 รัชนีภรณ์ คลอ่งแคลว่ ลกัษณะความเป็นองค์การแหง่การเรียนรู้ของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน

15 15.15-15.30 น S0037 ณฐัภสัสร ธนาบวรพาณิชย์ คณุลกัษณะบคุลากรทีส่ง่ผลตอ่สมรรถนะการจดัการของสถาบนัการอาชีวศกึษา  

                                                                      รายช่ือผู้เข้าเสนอบทความวิจยัด้านสังคมศาสตร์                                   ห้องที่  1 (R1404)

ผู้ประสาน

ผู้ทรงคุณวุฒิที่ 2

ผู้ทรงคุณวุฒิที่ 1 

อ.พรรณภา  ครองทรัพย์

ดร.พงษ์ศักดิ์     เพชรสถิตย์

รศ.ดร.วิไลลักษณ์     รัตนเพียรธัมมะ



ที่ เวลา รหสั ช่ือ - สกุล ช่ือบทความ

1 10:45-11:00 น. S0015 ณฐพรรณ ชาญธัญกรรม ปัจจยัทีส่ง่ผลตอ่ความผกูพนัตอ่องค์การของบคุลากรกรมชลประทาน (สามเสน)

2 11:00-11:15 น. S0016 ภชิูสส์ ศรีเจริญ ปัจจยัทีมี่ผลตอ่พฤตกิรรมการสร้างเสริมสขุภาวะองค์กร 8ประการ ภาคอตุสาหกรรม จงัหวดัปทมุธานี

3 11:15-11:30 น. S0017 นิลยา สกุรินทร์ ปัจจยัทีมี่ผลตอ่ความเครียดในการท างานของบคุลากรกระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4 11:30-11:45 น. S0018 ชนม์กสานติ ์อภิเศวตกานต์ ปัจจยัสว่นประสมการตลาดในการตดัสนิใจเลอืกซือ้อาหารทะเลสดในกรุงเทพมหานคร

5 11.:45-12:00 น. S0019 ศภุานนั ศรีวริาช จรรยาบรรณ และทกัษะทางวชิาชีพ ทีส่ง่ผลตอ่ประสทิธิภาพในการท างานของผู้ท าบญัชี ในจงัหวดันนทบรีุ

6 13:00-13:15 น. S0021 เอกลกัษณ์ มนัอาษา การศกึษาเปรียบเทยีบแนวทางการปฏิบตักิรรมฐานของพระธรรมมงคลญาณ (หลวงพอ่วริิยงัค์ สริินธฺโร) กบัหลวงพอ่เทยีน จิตตฺสโุภ หลวงพอ่จรัญ ฐิตธมโฺม และทา่นตชิ นทั ฮนัห์

7 13:15-13:30 น. S0027 ปริณดา ร่ืนส าราญ การประเมินความรู้ ความคดิเหน็และการสนบัสนนุเก่ียวกบัการทอ่งเทีย่วโดยชมุชน : กรณีศกึษา บ้านมณีพฤกษ์ อ าเภอทุง่ช้าง จงัหวดันา่น

8 13:30-13:45 น. S0028 นิรันทร์ ภิรมย์ลาภา การสง่เสริมภาคประชาสงัคมมีสว่นร่วมดแูลเดก็ในสถานรองรับเดก็ของราชการ

9 13:45-14:00 น. S0031 วชัราภรณ์ กลิน่ภู่ ทศันคตขิองนกับญัชีในจงัหวดันครปฐมตอ่การพฒันาความรู้ทางวชิาชีพสูน่กับญัชียคุดจิิทลั

10 14:00-14:15 น. S0033 พสัพงศ์ เอ่ียมสภุาษิต แนวทางการพฒันาบริษัทเข้าสูอ่ตุสาหกรรมสเีขียว ระดบัที ่ 4 : กรณีศกึษาบริษัท ดับ๊เบิล้เอ (1991) จ ากดั (มหาชน)

11 14:15-14:30 น. S0035 ศรินธร ไชยรัตน์ สว่นประสมทางการตลาดบริการทีมี่อิทธิพลตอ่พฤตกิรรมการซือ้สนิค้าในทอ็ปส์ มาร์เก็ตของผู้บริโภคในจงัหวดัปทมุธานี

12 14:30-14:45 น. S0046 พระสมห์ุธนกฤต  ขนตฺพิโล (สมบรูณ์) การมีสว่นร่วมของประชาชนในการจดัการน า้เพ่ือรองรับการเปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศ : กรณีศกึษาเข่ือนวชิราลงกรณ

13 14:45-15:00 น. S0048 พระชตุกิานต์ อภินนโฺท (เช่ือมกลาง) การจดัการปัญหาภยัแล้งทีเ่กิดจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศของอ าเภอทองผาภมิู จงัหวดักาญจนบรีุ

14 15:00-15:15 น. S0054 ยพุลรัช พลแสน การวเิคราะห์ปัจจยัทีมี่ผลตอ่ประสทิธิภาพการให้บริการของห้องรับรองผู้โดยสารขาออก

                                                                      รายช่ือผู้เข้าเสนอบทความวิจยัด้านสังคมศาสตร์                                        ห้องที่  2 (R1405)

ผู้ประสาน

ผู้ทรงคุณวุฒิที่ 2

ผู้ทรงคุณวุฒิที่ 1 

อ.อมรรัตน์   ทับทิมศรี

ดร.วัชระ       ค าเขียว

รศ.เรือนแก้ว  ภัทรานุประวัติ



ที่ เวลา รหสั ช่ือ - สกุล ช่ือบทความ

1 10:45-11:00 น. S0022 อ าพล ชะโยมชยั นวตักรรมเชิงสงัคมที่มีผลตอ่ความยัง่ยนืทางเศรษฐกิจขององค์กรในบริษัทที่จดทะเบยีนในดชันี SET50 และ SET100 ของตลาดหลกัทรัพย์ไทย

2 11:00-11:15 น. S0029 วาสนา คงสกลุทรัพย์ ประสทิธิผลการด าเนินงานของเทศบาลนครนครปฐม

3 11:15-11:30 น. S0030 ณฐัพงษ์ รอบคอบ โมเดลความสมัพนัธ์เชิงสาเหตกุารตดัสนิใจซือ้เคร่ืองส าอางผา่นอินสตาแกรมของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

4 11:30-11:45 น. S0032 วชัราภรณ์ กลิ่นภู่ ภาพลกัษณ์ในการใช้บริการร้านอาหารบ้านพนัจ าของผู้บริโภคในเขตทววีฒันา กรุงเทพมหานคร

5 11.:45-12:00 น. S0034 นิตนิยั นิยมวนั แนวทางการจดัการปัญหาการหลบหนีของผู้ ต้องขงัในประเทศไทย

6 13:00-13:15 น. S0036 ดาวพระศกุร์ ทองกลิ่น
ปัจจยัด้านลกัษณะของเจ้าของ จริยธรรมองค์การ และการตดิตอ่สื่อสารแบบสองทาง ที่มีความสมัพนัธ์การก ากบัดแูลกิจการของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม

ในกลุ่มอตุสาหกรรมผลติอาหารในประเทศไทย

7 13:15-13:30 น. S0011 ภวูเนศวร์ มหาเศรษฐศริิ ปัญหาการจดัการซพัพลายเชนในธรุกิจห้างค้าปลกีเฟอร์นิเจอร์และสนิค้าตกแตง่บ้านสมยัใหม่

8 13:30-13:45 น. S0012 ศริิกญัญา อินทร์ข าวงค์ การตดัสนิใจของผู้บริโภคที่เลอืกใช้บริการสง่อาหารแบบเดลเิวอร่ีในเขตพืน้ที่ปากเกร็ดจงัหวดันนทบรีุในด้านสว่นประสมทางการตลาด

9 13:45-14:00 น. S0038 วโรดม ขวญัเผือก โมเดลความสมัพนัธ์เชิงสาเหตขุองความตัง้ใจซือ้เคร่ืองประดบัผา่นเพจเฟซบุ๊กส าหรับประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

10 14:00-14:15 น. S0041 ธญัรดา โสมกลุ รูปแบบความสมัพนัธ์เชิงสาเหตขุองความตัง้ใจพรีออเดอร์สนิค้าผา่นเฟซบุ๊กส าหรับประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

11 14:15-14:30 น. S0049 บญุชม วงดานนัทพนัธ์ พฒันาการอตัลกัษณ์ของประชาชนลาวในสงัคมไทย

12 14:30-14:45 น. S0050 พระครูสงัฆรักษ์บญุมี ยตโิก (วงิวรณ์) การพฒันาจิตใจและสงัคมตามแนวธดุงค์ส าหรับพระสงฆ์วดัพทุโธภาวนา ต าบลบางครัูด อ าเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบรีุ

13 14:45-15:00 น. S0051 พระครูประภทัรสตุธรรม (วงศ์สนุทร) การอนรัุกษ์และพฒันาภมิูปัญญาการทอผ้าไหมของกลุ่มทอผ้าไหมบ้านดนูาหนองไผ ่ต าบลนาหนองไผ ่อ าเภอชมุพลบรีุ จงัหวดัสริุนทร์

14 15:00-15:15 น. S0052 พระครูปลดัจกัรพนัธ์  กิตฺติภาโร (บญุกาญจน์) รูปแบบการสร้างสนัตสิขุของชมุชนตามหลกัพระพทุธศาสนาในอ าเภอบางกรวย จงัหวดันนทบรีุ

15 15.15-15.30 น T0009 ศภุรางค์ เรืองวานิช สื่อดจิิทลัด้วยความเป็นจริงเสริมเร่ืองไหว้พระ 9 วดัสบืสริิสวสัดิ์ 10 รัชกาล


                                                                      รายช่ือผู้เข้าเสนอบทความวิจัยด้านสังคมศาสตร์                                   ห้องที่  3 (R1406)

ผู้ประสาน

ผู้ทรงคุณวุฒทิี่ 2

ผู้ทรงคุณวุฒทิี่ 1 

อ.ประวิง  กู้เมือง

ดร.อนันต์      ธรรมชาลัย

ผศ.ดร.เสาวลักษณ์    ชายทวีป



ที่ เวลา รหสั ช่ือ - สกุล ช่ือบทความ

1 10:45-11:00 น. E0044 มยรีุย์ มงคลน า การมีสว่นร่วมของผู้ปกครองในการบริหารงานโรงเรียนอนบุาลตราด  อ าเภอเมืองตราด   จงัหวดัตราด

2 11:00-11:15 น. E0046 ภทัราภรณ์ คะเรรัมย์ ความคดิเหน็ของครูทีมี่ตอ่การสง่เสริมพฒันาการด้านสตปัิญญาของเดก็ปฐมวยัในโรงเรียน ส านกังานเขตประเวศ สงักดักรุงเทพมหานคร

3 11:15-11:30 น. E0132 ธรรมรัตน์ ชเูถ่ือน ประสทิธิภาพโครงการระบบสารสนเทศ (TPPIS) ของครุุสภา ในรูปแบบ CIPP Model

4 11:30-11:45 น. E0008 ภาคนีิ จุ้ยส าราญ ความพงึพอใจของครูทีมี่ตอ่การบริหารงานวชิาการในโรงเรียนศนูย์เครือข่ายเขากระปกุ อ าเภอทา่ยาง จงัหวดัเพชรบรีุ

5 11.:45-12:00 น. E0009 สรุภี ศรีหรัิญ การศกึษาความคดิเหน็ของครูทีมี่ตอ่สมรรถนะการบริหารงานวชิาการของผู้บริหารสถานศกึษา โรงเรียนสงักดัส านกังานเขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร

6 13:00-13:15 น. E0158 ศรัณภสัร์ จิรเกษมสษิฐ์ ปัจจยัการตดัสนิใจศกึษาตอ่ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้ปีที ่1 ของนกัเรียน โรงเรียนพณิชยการสโุขทยั กรุงเทพมหานคร

7 13:15-13:30 น. E0091 ธัชทร ยืนยง การศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองการแสดงทา่ประกอบเพลง ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที6่ โรงเรียนหนองจอกกงลบิฮวัเคยีว จากการจดัการเรียนรู้แบบนาฏศลิป์ไทยร่วมสมยั โดยใช้กิจกรรมกลุม่สมัพนัธ์

8 13:30-13:45 น. E0092 ตะวนั ถวลิอนสุรณ์ การศกึษาผลสมัฤทธ์ิการอา่นจบัใจความภาษาไทยจากการสอนด้วยเทคนิค KWL ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวทิยาคม

9 13:45-14:00 น. E0157 ศรัณภสัร์ จิรเกษมสษิฐ์ ความต้องการพฒันาตนเองของครูโรงเรียนพณิชยการสโุขทยั กรุงเทพมหานคร

10 14:00-14:15 น. E0021 สกุญัญา  ดปีระเสริฐ ความพงึพอใจของครูทีมี่ตอ่ระบบการดแูลชว่ยเหลอืนกัเรียนของโรงเรียนในศนูย์เครือขา่ยเขากระปกุ อ าเภอทา่ยาง สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาเพชรบรีุ เขต 2

11 14:15-14:30 น. E0022 อมัพร   โคตรพรม ความคดิเหน็ของครูทีมี่ตอ่สมรรถนะการบริหารวชิาการของผู้บริหารสถานศกึษาในอ าเภอเกาะช้าง สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาตราด

12 14:30-14:45 น. E0024 วรัญญา สริุยวงศ์ ความคดิเหน็ของครูตอ่กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนของผู้บริหารสถานศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาอ านาจเจริญ

13 14:45-15:00 น. E0013 เมษยา คนซ่ือ การศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน วชิา การพฒันาโปรแกรม (ภาษาซี) ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 โรงเรียนชยับาดาลวทิยา โดยจดัการเรียนรู้แบบจิตตปัญญาศกึษา

14 15:00-15:15 น. E0155 วรัิช  รัตนวจิิตร การจดัการความขดัแย้งของครูในศนูย์เครือข่ายสถานศกึษาเขาสมิง 1  สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาตราด

15 15.15-15.30 น E0144 สกุฤษฎิ ์เศรษฐไตรรัตน์ การศกึษาความคดิเหน็ของข้าราชการครูตอ่การจดัระบบสารสนเทศเพ่ือการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาร้อยเอ็ด เขต 2

                                                                      รายช่ือผู้เข้าเสนอบทความวิจยัด้านสังคมศาสตร์                                   ห้องที่  4 (R1407)

ผู้ประสาน

ผู้ทรงคุณวุฒิที่ 2

ผู้ทรงคุณวุฒิที่ 1 

อ.กิตติวัฒน์  อิศรางกูร ณ อยุธยา

ผศ.ดร.ค าเพชร   ภูริปริญญา

ดร.มงคล           กล่ินกระจาย



ที่ เวลา รหัส ช่ือ - สกุล ช่ือบทความ

1 10:45-11:00 น. E0004 จิรัชยา วิชยัศรี การศกึษาทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์  เร่ือง แรงและการเคลื่อนที่ ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 จากการจดัการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทกัษะ

2 11:00-11:15 น. E0019 ถิญญดา ทมึหาญ แรงจงูใจในการปฏิบตัิงานของข้าราชการครูในศนูย์เครือข่ายสถานศกึษาคลองใหญ่เหนือ สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาตราด

3 11:15-11:30 น. E0020 ลกัขณา รัชยาว คณุลกัษณะที่พงึประสงค์ของผู้บริหารสถานศกึษาตามความคาดหวงัของครูในอ าเภอคลองใหญ่  ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาตราด

4 11:30-11:45 น. E0026 แพรว บญุพร้อมอาษา แรงจงูใจในการปฏิบตัิงานของครูในโรงเรียนมธัยมศกึษาขนาดเล็กในจงัหวดัตราด สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 17 จงัหวดัตราด

5 11.:45-12:00 น. E0027 ชมพนูทุ พิชสาท แรงจงูใจในการปฏิบตัิงานของครูในเขตอ าเภอเกาะช้าง สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาตราด

6 13:00-13:15 น. E0028 สรัุสวดี วงศ์สาวี ความต้องการการพฒันางานด้านวิชาการของครูผู้สอนระดบัชัน้ปฐมวยัในอ าเภอคลองใหญ่ สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาตราด

7 13:15-13:30 น. E0029 เบญจา ทองเจือ การศกึษาความสามารถในการอา่นและเขียนสะกดค าควบกล า้ ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 2 จากการจดัการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกการอา่นและเขียนสะกดค าควบกล า้

8 13:30-13:45 น. E0099 สนิุษา การพานิช ความคิดเห็นของครูตอ่พฤติกรรมการตดัสินใจของผู้บริหารโรงเรียนมธัยมศกึษาจงัหวดัจนัทบรีุ สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 17

9 13:45-14:00 น. E0109 พลวฒัน์ สงัไสย
การศกึษาทกัษะการพดูภาษาองักฤษของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 โรงเรียน   ในเขตเทศบาลต าบลคลองดา่น สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาประถมศกึษา

สมทุรปราการเขต 2 โดยใช้กิจกรรมสื่อสาร

10 14:00-14:15 น. E0110 ปพน อินวรรณา การศกึษาทกัษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เร่ืองเศษสว่น ของนกัเรียน ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4 จากการจดัการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทกัษะการแก้โจทย์ปัญหา 

11 14:15-14:30 น. E0112 เบญจมาศ นนัตะสคุนธ์ การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอน เร่ือง การใช้โปรแกรมน าเสนอวิธีการดแูลรักษาอปุกรณ์คอมพิวเตอร์ ส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 3

12 14:30-14:45 น. E0114 ศรินทรา ยอดรัก การศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง แสงและการมองเห็น ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4 จากการจดัการเรียนแบบ วฏัจกัรแหง่การเรียนรู้ (4 MAT)

13 14:45-15:00 น. E0115 อภิชญาณ์พสั สจุริตตานนัท์ การศกึษาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอนวิชาภาษาองักฤษ เร่ือง All about us ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 3 โรงเรียนขนาดกลางของสหวิทยาเขต

สามชกุ ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาสพุรรณบรีุ เขต 3 โดยการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอน14 15:00-15:15 น. E0016 จิติมนต์   เสถียรเขตต์ ความพงึพอใจของผู้ปกครองนกัเรียนที่มีตอ่การจดัการศกึษาของโรงเรียนบ้านหนองฆ้อ  ต.หนองบวั อ.บ้านคา่ย จ.ระยอง

15 15.15-15.30 น E0117 ธนกร ลาวตมุ การนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศกึษาตามความคิดเห็นของครูสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาตราด

                                                                                  รายช่ือผู้ เข้าเสนอบทความวิจัยด้านสังคมศาสตร์                                      ห้องที่  5 (R1408)
ผู้ทรงคุณวุฒทิี่  1 

ผู้ทรงคุณวุฒทิี่  2

ผู้ประสาน อ.อัญชิษาวรา  อยู่ยง

ผศ.ดร.สุนันท์       ศลโกสุม

ดร.ไพรัช              วงศ์ยุทธไกร



เวลา รหสั ช่ือ - สกุล ช่ือบทความ

10:45-11:00 น. E0011 สายน า้ จลุเดช ความคดิเหน็ของครูตอ่ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศกึษาในอ าเภอเขาสมิง

11:00-11:15 น. E0032 ณชัชา เรียงสา ความคาดหวงัของผู้ปกครองทีมี่ตอ่การบริหารสถานศกึษาโรงเรียนชมุชนวดัท าเลทอง ต าบลบงึทองหลาง อ าเภอล าลกูกา จงัหวดัปทมุธานี

11:15-11:30 น. E0033 กศุาวด ีบญุน า การศกึษาความสามารถในการสนทนาภาษาองักฤษ เร่ือง เก่ียวกบัสตัว์ ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 1 โรงเรียนวดักร่างทองราษฎร์บรูณะ โดยใช้การจดัการเรียนรู้ด้วย

กิจกรรมเพลงและเกม11:30-11:45 น. E0034 รัชนี ถีระวงษ์ ความพงึพอใจของผู้ปกครองตอ่ระบบดแูลชว่ยเหลอืนกัเรียนโรงเรียนนายกวฒันากร (บ้านนา) อ าเภอบ้านนา จงัหวดันครนายก

11.:45-12:00 น. E0043 พรรณิกา ปัญญาคณุ ความคดิเหน็ของครูในการจดัการเรียนรู้โดยใช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนอนบุาลตราด อ าเภอเมืองตราด จงัหวดัตราด

13:00-13:15 น. E0060 ธนวนิท์ ไวฉลาด การศกึษาความพงึพอใจของครูทีมี่ตอ่การบริหารงานวชิาการในโรงเรียน สงักดัองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน จงัหวดัอ านาจเจริญ

13:15-13:30 น. E0082 จิราพร บญุครอบ ความคดิเหน็ของครูตอ่การบริหารงานสิง่แวดล้อมในสถานศกึษาของอ าเภอคลองใหญ่ สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาตราด

13:30-13:45 น. E0084 นริศรา สมัโย ความคดิเหน็ของบคุลากรทางการศกึษาตอ่การบริหารสถานศกึษา  ในอ าเภอคลองใหญ่ จงัหวดัตราด

13:45-14:00 น. E0085 วาสนา อนนัต์ การศกึษาความพงึพอใจของข้าราชการครูตอ่การบริหารงานวชิาการในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานขนาดเลก็ สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษามกุดาหาร

14:00-14:15 น. E0086 จารุวรรณ แป้นแจ้ง การพฒันาบทเรียนออนไลน์ เร่ืองการใช้โปรแกรมอะโดบ ีแคปทเิวท (ADOBE CAPTIVATE) ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3

14:15-14:30 น. E0093 สมพงษ์  สมประสงค์ ความคดิเหน็ของบคุลากรทางการศกึษาตอ่ทกัษะการบริหารในศตวรรษที ่ 21 ของผู้บริหารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาตราด

14:30-14:45 น. E0122 มานชา ยา
การศกึษาความสามารถอา่น เขียน และแปลค าศพัท์ภาษาจีนพืน้ฐานของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 4 โรงเรียนบ้านคลองบวั(เอ่ียมแสงโรจน์)เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 

จากการจดัการเรียนรู้ โดยใช้สือ่บตัรค าประกอบการสอน

14:45-15:00 น. E0128 สชุญัญา พนัธ์ทบั ภาวะผู้น าทางวชิาการของผู้บริหารสถานศกึษา  โรงเรียนในอ าเภอล าลกูกา  สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาปทมุธานี เขต 2

15:00-15:15 น. E0130 จิรัฎฐ์ คชลยั พฤตกิรรมการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศกึษา สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานในจงัหวดัเชียงราย

15.15-15.30 น E0014 กญัณฎัฐ์ กลุจรัสรัตน์ ความความพงึพอใจของนกัเรียนโรงเรียนสารสาสน์วเิทศคลองหลวงตอ่งานบริการอาหารกลางวนัของโรงเรียน

                                                                      รายช่ือผู้เข้าเสนอบทความวิจยัด้านสังคมศาสตร์                                ห้องที่  6 (R1503)
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ 1 

ผู้ทรงคุณวุฒิที่ 2

ผู้ประสาน อ.นิสา  จนัทร์หอม

ดร.สุวพร          เซม็เฮง

ดร.บุปผา         ปลืม้ส าราญ



ที่ เวลา รหสั ช่ือ - สกุล ช่ือบทความ

1 10:45-11:00 น. E0003 ณฐัฐินนัท์ ฝอยฝน การศกึษาความสามารถในการพดูภาษาจีนเพ่ือการสือ่สารของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 โรงเรียนสามโคก องค์การบริหารสว่นจงัหวดัปทมุธานี โดยการจดัการเรียนรู้โดยใช้สือ่คอมพิวเตอร์ชว่ยสอน..

2 11:00-11:15 น. E0005 สทุธิพงศ์ เผ่ือนอารีย์ การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอน เร่ือง สว่นประกอบคอมพิวเตอร์ ส าหรับนกัเรียนประถมศกึษาปีที ่2

3 11:15-11:30 น. E0018 เอกรัฐ อดเิทพสถิต บทบาทของผู้บริหารในการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา กลุม่โรงเรียนบ้านนา 2 ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครนายก

4 11:30-11:45 น. E0023 จิรมน ลิม้สกลุ การพฒันาบทเรียนสไลด์อิเลก็ทรอนิกส์ เร่ือง 8 ชาตพินัธุ์ในจงัหวดัราชบรีุ ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 3 สงักดัส านกัการศกึษาเทศบาลเมืองราชบรีุ

5 11.:45-12:00 น. E0051 อินทริา เทพารักษ์ การจดัการคณุภาพของผู้บริหารโรงเรียนในเครือสารสาสน์

6 13:00-13:15 น. E0052 พนิดา ศลิาอาศน์ ภาวะผู้น าแบบผู้ รับใช้ของผู้บริหารสถานศกึษา ในอ าเภอเขาสมิง สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาตราด

7 13:15-13:30 น. E0055 อมุาภรณ์ มะโนน้อม ความคดิเหน็ของครูเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลในสถานศกึษา  อ าเภอบอ่ไร่ สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาตราด

8 13:30-13:45 น. E0056 กนกกาญจน์ วเิศษสรุสทิธ์ิ ศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองประชาคมอาเซียน ของนกัเรียนชัน้ประถ ศกึษาปีที ่ 6 โรงเรียนบ้านทา่มะนาว จากการจดัการเรียนรู้ตามหลกัการใช้สมองเป็นฐาน (BBL)

9 13:45-14:00 น. E0061 หรัิญญา วจิิตรสมบตัิ ความคดิเหน็ของครูทีมี่ตอ่การประกนัคณุภาพภายในด้านคณุภาพผู้ เรียนของเดก็ปฐมวยั ในสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาตราด

10 14:00-14:15 น. E0062 เทยีนพร เอ้งฉ้วน
ความสามารถด้านการอา่น เขียน และค านวณ ของนกัเรียนเรียนร่วมทีมี่ความบกพร่องทางการเรียนรู้ จากการจดัการเรียนรู้ตามแผนการจดัการศกึษาเฉพาะบคุคล (Individualized 

Education Program : IEP)

11 14:15-14:30 น. E0074 ปัทมาพร สกลุแก้ว การศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองงานประดษิฐ์ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 3 จากการจดัการเรียนรู้แบบสะเตม็ศกึษา

12 14:30-14:45 น. E0101 ณฏัฐกิตติ ์รัตนบรรยงค์ การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอน เร่ือง พลเมืองดตีามวถีิประชาธิปไตย ส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 5

13 14:45-15:00 น. E0123 สริิณฐั แพอฐั การศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน วชิาวทิยาศาสตร์เร่ือง น า้ ฟ้า และดวงดาว ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 5โรงเรียนวดัหบุมะกล ่า จากการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน

14 15:00-15:15 น. E0142 ณฐันนัท์ หาญกิจ ความสมัพนัธ์ระหวา่งวสิยัทศัน์ของผู้บริหารสถานศกึษากบัการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาระยอง เขต 1

15 15.15-15.30 น E0159 รัชนีภรณ์ คลอ่งแคลว่ การใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้เพ่ือสง่เสริมความสามารถในการเรียนรู้ ของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี สถาบนัอดุมศกึษา เอกชน

                                                                      รายช่ือผู้เข้าเสนอบทความวิจยัด้านสังคมศาสตร์                                   ห้องที่  7 (R1504)
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ 1 

ผู้ทรงคุณวุฒิที่ 2

ผู้ประสาน อ.พิทักษ์  ทบจนัทร์

ดร.สิริกาญจน์       ธนวุฒิพรพินิต

รศ.ดร.มนสิช       สิทธิสมบูรณ์



อ.สถาพร  ภูสุวรรณ์

ที่ เวลา รหสั ช่ือ - สกุล ช่ือบทความ

1 10:45-11:00 น. E0030 ธัญญรัตน์ จนัทพรม ความคดิเหน็ของครูทีมี่ตอ่คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ของผู้บริหารสถานศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 17 จงัหวดัตราด

2 11:00-11:15 น. E0031 วรารัตน์ สทิธิการ ความคดิเหน็ของครูตอ่ทกัษะการบริหารในศตวรรษที ่ 21 ของผู้บริหารสถานศกึษา  ขัน้พืน้ฐาน สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสมทุรสาคร

3 11:15-11:30 น. E0045 วรรญา ฤทธิชยั ความพร้อมด้านทกัษะคอมพิวเตอร์ ของครูระดบัประถมศกึษา เครือขา่ยศนูย์วงักระแจะ จงัหวดัตราด

4 11:30-11:45 น. E0059 ประภสัรา จรุงศลิป์ ความคาดหวงัของครูตอ่คณุลกัษณะผู้บริหารมืออาชีพในยคุการศกึษาไทยแลนด์ 4.0 ศนูย์เครือขา่ยคลองใหญ่ สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาตราด

5 11.:45-12:00 น. E0063 พชัราพร บญุรุ่ง
การศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ เร่ือง โจทย์ปัญหาการบวก ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 1  ในกลุม่สงิห์สมทุร  อ าเภอแหลมสงิห์  

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาจนัทบรีุ เขต 2  โดยการจดัการเรียนแบบร่วมมือ

6 13:00-13:15 น. E0065 ธนวฒัน์  พนัธ์ทอง  
การศกึษาความคดิเหน็ตอ่การจดัการเรียนรู้วทิยาศาสตร์แบบสบืเสาะหาความรู้แบบ 5E ของนกัเรียนระดบัประถมศกึษาปีที ่6 ในโรงเรียนสงักดัส านกังานคณะกรรมการสง่เสริม

การศกึษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

7 13:15-13:30 น. E0066 ก าไรเงิน  ถ่ินมีผล การด าเนินงานระบบการดแูลชว่ยเหลอืนกัเรียนศนูย์เครือขา่ยสถานศกึษาคลองใหญ่ สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาตราด

8 13:30-13:45 น. E0075 เอมวด ี บตุรด ี การศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์ เร่ือง แรงและการเคลือ่นที ่ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 3 จากการจดัการเรียนรู้แบบสะเตม็ศกึษา (STEM Education)

9 13:45-14:00 น. E0077 จีราพชัร  ปราบสงบ การศกึษาความสามารถอา่นและเขียนพยญัชนะไทยของนกัเรียนชัน้อนบุาล 2 โรงเรียน ณ ดรุณ  จากการจดักิจกรรมเกมการศกึษา โดยใช้แบบฝึกทกัษะค าคล้องจอง

10 14:00-14:15 น. E0103 กนกวรรณ กาเจริญ การศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์และทกัษะกระบวนการทาง วทิยาศาสตร์ เร่ือง แรงและการเคลือ่นที ่ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 3 จากกลุม่เครือขา่ยโรงเรียน

บ้านโป่ง 4 ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาราชบรีุเขต 2 จากการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน11 14:15-14:30 น. E0104 จกัรพนัธ์ สมุรรคา การศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง อาณาจกัรรัตนโกสนิทร์ ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 6 ด้วยการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอน

12 14:30-14:45 น. E0105 มาล ีเพ่ิมทอง การศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการใช้โปรแกรมกราฟิกของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 4 โรงเรียนบ้านคา่ย จงัหวดัระยอง จากการจดัการเรียนรู้แบบ 5 ขัน้ตอน   (5 STEPs)

13 14:45-15:00 น. E0106 กิตตชิยั  เชวงภกัดเีวทย์ การพฒันาชดุการสอน วชิาสงัคมศกึษาศาสนา และวฒันธรรม เร่ืองศาสนาตา่ง ๆ ในประเทศไทย  ส าหรับนกัเรียนประถมศกึษาปีที ่ 5

14 15:00-15:15 น. E0121 วภิาวรรณ มีคณุ ความพงึพอใจของผู้ปกครองทีมี่ตอ่การบริหารการศกึษา ของโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจงัหวดัระยอง 5 ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาระยอง เขต 1

15 15.15-15.30 น E0160 อศัวนิ เสนีชยั การศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์ของนกัศกึษาปริญญาตรีชัน้ปีที่ 1

ผู้ทรงคุณวุฒิที่ 1 

ผู้ทรงคุณวุฒิที่ 2

ผู้ประสาน

                                                                      รายช่ือผู้เข้าเสนอบทความวิจยัด้านสังคมศาสตร์                                   ห้องที่  8 (R1505)
ดร.จกัรกฤษณ์     โปณะทอง

รศ.ดร.สมศักดิ์     คงเที่ยง



ที่ เวลา รหัส ช่ือ - สกุล ช่ือบทความ

1 10:45-11:00 น. E0025 วาสนา วา่นเครือ ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจดัประสบการณ์การเรียนรู้เด็กปฐมวยัของโรงเรียนอนบุาลคณุากร ในพระราชปูถัมภ์ฯ

2 11:00-11:15 น. E0036 จีรานันท์ เป็ดแก้ว การบริหารสถานศึกษาตามหลกัธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาตราด

3 11:15-11:30 น. E0040 รุ่งนภา จนัทรกลัน่ ความคิดเห็นของครูต่อปัจจยัที่มีผลต่อขวญัก าลงัใจในการปฏิบตัิงานของครู โรงเรียนสงักัดส านักงานเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร

4 11:30-11:45 น. E0042 พินทรุดา ทองใบ ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการด าเนินงานด้านสภาพแวดล้อมของศนูย์พฒันาเด็กเล็กองค์การบริหารสว่นต าบลองครักษ์ อ าเภอองครักษ์  จงัหวดันครนายก

5 11.:45-12:00 น. E0068 พิทกัษ์ เช่ือมาก การศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การวดั ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านดงบงั จากการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ (4 MAT)

6 13:00-13:15 น. E0069 ศศินภา เวสส์เชาวการ ศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เร่ือง ไฟฟ้าและดาราศาสตร์ ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 จากการจดัการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา

7 13:15-13:30 น. E0070 กีรติ จนัทรสขุโข การศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนคงคาราม  จงัหวดัเพชรบรีุ  โดยการสอนแบบการเสริมสร้างแรงจงูใจ

8 13:30-13:45 น. E0073 สิริจนัทร์ ท าทอง การศึกษาความสามารถอ่านและเขียนสะกดค าของนักเรียนชัน้อนบุาล2 จากการจดัประสบการณ์โดยใช้สื่อบตัรภาพประกอบ

9 13:45-14:00 น. E0078 อรอนงค์ เปียมาลยั การศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนการแสดงนาฏศิลป์ไทย ของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 2 โดยการจดัการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดของซิมพ์ซนั

10 14:00-14:15 น. E0107 สธุาสินี สดุโต การศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง การด ารงชีวิตของพืช ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4  โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

11 14:15-14:30 น. E0116 กันต์สินี โรจน์ผาดี
การศึกษาทกัษะการอ่านจบัใจความภาษาองักฤษของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 2โรงเรียนปราณีเนาวบตุร จากการจดัการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทกัษะการอ่านจบัใจความตาม

ทฤษฎีของเมอร์ด็อก (MIA)

12 14:30-14:45 น. E0131 นฤภร ทรัพย์ไพบลูย์ การมีสว่นร่วมของครูในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ในอ าเภอล าลกูกา สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาปทมุธานีเขต 2

13 14:45-15:00 น. E0134 เขมิกา ยินขนุทด วิธีการจดัการความขดัแย้งในการท างานของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู   สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 30

14 15:00-15:15 น. E0137 ศศิประภา โพธ์ิแก้ว การศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาภาษาไทย เร่ือง บทร้อยกรอง ของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนมธัยมตากสินระยอง จากการจดัการเรียนรู้โดยใช้ชดุฝึกทกัษะ

15 15.15-15.30 น E0133 นันณภชัสรณ์ สิงห์รอ ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลยั 

ดร.ทรงยศ          แก้วมงคล

รศ.ดร.ธาวุฒิ       ปลืม้ส าราญ

                                                                      รายช่ือผู้เข้าเสนอบทความวิจัยด้านสังคมศาสตร์                                   ห้องที่  9 (R1506)

ผู้ประสาน

ผู้ทรงคุณวุฒิที่ 2

ผู้ทรงคุณวุฒิที่ 1 

อ.เกรียงศกัดิ์    โพยมรัตน์



ที่ เวลา รหสั ช่ือ - สกุล ช่ือบทความ

1 10:45-11:00 น. E0064 ชารีฟา งามโขนง ศกึษาความสามารถการอา่นและการเขียนค าภาษาองักฤษ ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 1 โรงเรียนนานาชาตเิซนต์แอนดรูส์ จากการจดัการเรียนรู้แบบโฟนิกส์

2 11:00-11:15 น. E0079 รมณีย์ แพงคณุ การพฒันาชดุกิจกรรมศลิปสร้างสรรค์เพ่ือพฒันากล้ามเนือ้มดัเลก็ของเดก็ปฐมวยั

3 11:15-11:30 น. E0081 ชชัวาล ชนสภุาพ การศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง การวดั ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 4 โรงเรียนบ้านบางพล ี(บศุย์บรูณะ) โดยการจดัการเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คดิ (CGI)

4 11:30-11:45 น. E0087 หทยัมาต ุคงสวา่ง การพฒันาหลกัสตูร  เร่ืองการทอ่งเทีย่วเชิงอนรัุกษ์สพุรรณบรีุบ้านเรา  ส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 5

5 11.:45-12:00 น. E0088 ธฤษวรรณ ศรแก้ว การศกึษาความสามารถอา่นและเขียนสะกดค าทีไ่มต่รงตามมาตรา  ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 1 จากการจดัการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทกัษะ

6 13:00-13:15 น. E0089 พยงุศกัดิ ์ดาวกระจา่ง ความคดิเหน็ของข้าราชการครูตอ่การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศกึษาสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาตราด ในเขตอ าเภอเกาะช้าง จงัหวดัตราด

7 13:15-13:30 น. E0095 รัตนาภรณ์ หอมทรัพย์ การศกึษาความสามารถในการอา่นและเขียนสะกดค าของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 1 โดยใช้แบบฝึกทกัษะการอา่นและเขียนสะกดค า

8 13:30-13:45 น. E0096 ชาคริยา ประชานิยม  การสร้างหนงัสอือา่นเพ่ิมเตมิ วชิา ดนตรีไทย เร่ืองเคร่ืองดนตรีและประเภทของวงดนตรีไทยส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 1 โรงเรียนบางปะอิน “ราชานเุคราะห์ 1”

9 13:45-14:00 น. E0102 ศวติา อปุนนัท์ กการศกึษาทกัษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เร่ืองการบวก การลบ การคณูทศนิยมของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 5 จากการจดัการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL

10 14:00-14:15 น. E0108 มนสันนัท์ สภุาภรณ์ การศกึษาความสามารถในการสนทนาภาษาองักฤษ ของนกัเรียนระดบัชัน้ปฐมวยัปีที ่ 3 โรงเรียนอนบุาลคริสตสงเคราะห์ โดยการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ แบบเลน่ปนเรียน

11 14:15-14:30 น. E0119 ศริิอกัษร ธรรมมิ การศกึษาความสามารถในการพดูภาษาองักฤษของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 1  โรงเรียนวดัโสธรวรารามวรวหิาร  จากการจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีของกู๊ดวนิน์ โดยใช้วดีทิศัน์

ประกอบการสอน12 14:30-14:45 น. E0139 อรุณี พิชิต ความคดิเหน็ของครูตอ่การนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศกึษา โรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร  ส านกังานเขตบางเขน

13 14:45-15:00 น. E0140 ดาว อินผอ่ง ความคดิเหน็ของครูตอ่การบริหารงานวชิาการโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร ส านกังานเขตบางเขน

14 15:00-15:15 น. E0145 อนพุงษ์ จ าปานนท์ การศกึษาความคดิเหน็ของพนกังานสว่นท้องถ่ินตอ่สภาพการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล ในองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน จงัหวดัอ านาจเจริญ

15 15.15-15.30 น E0151 ธนพร แถวไธสง การเสริมสร้างคณุลกัษณะนิสยัความซ่ือสตัย์ของเดก็ปฐมวยัจากการจดัประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้นิทาน

                                                                      รายช่ือผู้เข้าเสนอบทความวิจยัด้านศึกษาศาสตร์                                       ห้องที่  10 (R1507)
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ 1 ผศ.ดร.ดุษฎี        สีวังค า

ผู้ทรงคุณวุฒิที่ 2 ดร.อุทัยวรรณ     สายพัฒนะ

ผู้ประสานงาน อ.นภาวรรณ   ลับบัวงาม



ที่ เวลา รหัส ช่ือ - สกุล ช่ือบทความ

1 10:45-11:00 น. E0047 ปารัช ก่ิงปรุ การศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนนาฏศลิป์ เร่ือง การเคลือ่นไหวและจงัหวะ ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 3 โรงเรียนวดัเกาะเซิงหวาย โดยการจดัการเรียนรู้แบบนาฏศลิป์ร่วมสมยัผสมผสานทกัษะปฏบิตัิ

2 11:00-11:15 น. E0048 พระมหาวิฑรูย์ วราค า การศกึษาความสามารถในการอ่านสะกดค าตรงตามมาตราและไม่ตรงตามมาตรา ของนักเรียน ชัน้ประถมศกึษาปีที ่2 โรงเรียนวดัหวัคู้ จากการจดัการเรียนรู้แบบแจกรูปสะกดค า

3 11:15-11:30 น. E0050 ภวูไนย วงศ์วิริยะกุล
การศกึษาทกัษะการแก้โจทย์ปัญหาเร่ืองการบวก ลบ คณู หารเศษสว่นของนักเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 โรงเรียนวดัเกาะสวุรรณาราม โดยใช้แบบฝึกทกัษะการแก้โจทย์ปัญหาในการ

จดัการเรียนรู้

4 11:30-11:45 น. E0053 กฤษณา มณีจร ความพึงพอใจของครูตอ่การบริหารสถานศกึษาของผู้บริหารสถานศกึษา สงักัดส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาระยอง เขต 1

5 11.:45-12:00 น. E0054 เปรมจิตร์ ค าดี การมีสว่นร่วมในการบริหารงานวิชาการของครู โรงเรียนกลุม่นิคมพฒันา สงักัดเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาระยองเขต 1

6 13:00-13:15 น. E0090 นพดล แตงฉ ่า ความคิดเห็นของครูทีมี่ตอ่การพฒันาอาคาร สถานทีแ่ละสิง่แวดล้อม โรงเรียนขยายโอกาส อ าเภอแหลมสิงห์ จงัหวดัจนัทบรีุ

7 13:15-13:30 น. E0057 อมรพรรณ โยธานัน ความสมัพนัธ์ระหว่างการบริหารสถานศกึษากับประสิทธิผลของโรงเรียนสงักัดกรุงเทพมหานคร เขตสายไหม

8 13:30-13:45 น. E0058 พลูศรี จนัทร์ผ่อง ความคาดหวงัของครูทีมี่ตอ่คณุลกัษณะทีพ่ึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศกึษาโรงเรียนสงักัดกรุงเทพมหานคร เขตสายไหม

9 13:45-14:00 น. E0067 ขวญัประภา แหลมสขุ ความคิดเห็นของครูตอ่บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาในการปฏิรูปการเรียนรู้ สงักัดส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาเพชรบรีุ เขต 1

10 14:00-14:15 น. E0083 ทฤษฎี มเหษี ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนทีมี่ตอ่การปฏิบตัิตามจรรยาบรรณวิชาชีพของครูโรงเรียนบ้านบางปิง้  จงัหวดัสมทุรสาคร

11 14:15-14:30 น. E0097 ทวีลาภ งามพึงพิศ
การศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาการสร้างเว็บเพจด้วยโปรแกรมเท็กซ์ อิดิเตอร์ (Text Editor) ของนักเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 โรงเรียนนครระยองวิทยาคม(วดัโขดใต้) จากการ

จดัการเรียนรู้โดยใช้ทฤษฎีโซเชียลคอนสตรัคติวิสต์ (Social Constructivist Theory)

12 14:30-14:45 น. E0098 ไพฑรูย์ โชคดีวฒันา ความคิดเห็นของบคุลากรทางการศกึษาทีมี่ตอ่ ภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนประถมศกึษาตามหลกัสงัคหวตัถุ4ในอ าเภอบอ่ไร่ จงัหวดัตราด

13 14:45-15:00 น. E0100 กิตติยา ลาปะ การศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง ความสมัพนัธ์และฟังก์ชนั ของนักเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 โดยการจดัการเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด (CGI)

14 15:00-15:15 น. E0113 สรัุสดา ขาวนวล ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนภาษาองักฤษ หน่วย ชีวิตประจ าวนัและเวลา ของนักเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 จากการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโฟร์แมทซิสเต็ม

15 15.15-15.30 น E0118 ณฐัวฒิุ ฟังเร็ว การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาโปรแกรมมลัติมีเดียเพ่ือการน าเสนอ ส าหรับนักเรียนหลกัสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พทุธศกัราช 2556

                                                                   รายช่ือผู้เข้าเสนอบทความวิจัยด้านศกึษาศาสตร์                                      ห้องที่  11 (R1508)
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ 1 ดร.ธ ารง           รัตนภานุเดช

ผู้ทรงคุณวุฒิที่ 2 ดร.เพชราวลัย    ถิระวณัฐพงศ์

ผู้ประสานงาน อ.ณัฐพันธ์   ดู่ ข่ึง



ที่ เวลา รหสั ช่ือ - สกุล ช่ือบทความ

1 10:45-11:00 น. E0007 สวุรรณา อมัฤทธ์ิ การมีสว่นร่วมของผู้ปกครองตอ่การบริหารจดัการในศนูย์พฒันาเดก็เลก็องค์การบริหารสว่นต าบลหนองบวั   อ าเภอบ้านคา่ย    จงัหวดัระยอง

2 11:00-11:15 น. E0010 สรพงษ์ ค าตะ ความคดิเหน็ครูตอ่การบริหารงานบคุคลของโรงเรียนในกลุ่มบรูพาบางปะอิน

3 11:15-11:30 น. E0038 พรรณธิภา จนัประตมูอญ ความคดิเหน็ของครูที่มีตอ่การบริหารระบบสารสนเทศของกลุ่มสถานศกึษาในสงักดัส านกับริหารงานการศกึษาพิเศษ กลุ่ม 1

4 11:30-11:45 น. E0039 ธนัยกานต์ พวงทอง การศกึษาสภาพการบริหารจดัการเรียนร่วมโดยใช้โครงสร้างซีท(SEAT)ของโรงเรียนจดัการเรียนรวม สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสมทุรสาคร

5 11.:45-12:00 น. E0071 ปาณิตา  ไชยโคตร ความคดิเหน็ของข้าราชการครูที่มีตอ่พฤตกิรรมภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนในศนูย์เครือขา่ยเกาะช้าง  สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาตราด

6 13:00-13:15 น. E0076 ณฐัปภสัร์ เจือจนัทร์ ศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์ เร่ือง สารและสมบตัขิองสาร ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4 ด้วยวธีิการจดัการเรียนรู้ตามแนวคดิสะเตม็ศกึษา (STEM Education)

7 13:15-13:30 น. E0094 เกสร หาญโสรถ ความคดิเหน็ของบคุลากรทางการศกึษาที่มีตอ่ทกัษะการบริหารในยคุไทยแลนด์ 4.0 ของผู้บริหารศกึษาประถมศกึษา ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาตราด

8 13:30-13:45 น. E0124 มณีรัตน์ ทพิย์แก้ว ความคาดหวงัของผู้ปกครองที่มีตอ่การด าเนินงานสง่เสริมสขุภาพอนามยันกัเรียนด้านโภชนาการและอาหารที่ปลอดภยั ของโรงเรียนบ้านคลองไทร อ าเภอแมว่งก์ จงัหวดันครสวรรค์

9 13:45-14:00 น. E0125 อามรรัตน์ บตุรพรม การมีสว่นร่วมของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานในการบริหารสถานศกึษาโรงเรียนในส านกังานเขตพระนคร สงักดักรุงเทพมหานคร

10 14:00-14:15 น. E0127 ชตุมิา  ทองมาก การด าเนินงานการประกนัคณุภาพภายในโรงเรียนธญับรีุ    สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา ปทมุธานี เขต 4       

11 14:15-14:30 น. E0135 กริชนรินทร์ สงิคเวหน  สภาพการบริหารงานบคุลากร  โรงเรียนในเขตอ าเภอล าลกูกา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาปทมุธานี เขต 2

12 14:45-15:00 น. E0138 นชุรัตน์ คุ้มครองทรัพย์ การศกึษาทกัษะการคดิสร้างสรรค์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านคา่ย       จงัหวดัระยอง      โดยใช้การจดัการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมทศันศลิป์สร้างสรรค์

13 15:00-15:15 น. E0141 สดุารัตน์ วดักลาง ความคดิเหน็ของครูที่มีตอ่การประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา โรงเรียนสงักดั ส านกังานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 

14 15.15-15.30 น E0143 ชญาภา สื่อสวุรรณ์ การศกึษาความสามารถในการร าวงมาตรฐานของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2 จากการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมกลุ่มสมัพนัธ์

                                                   รายช่ือผู้เข้าเสนอบทความวิจัยด้านศกึษาศาสตร์                     ห้องที่  12 (R1509)
ผู้ทรงคุณวุฒทิี่ 1 ผศ.ดร.พนัธ์ศักดิ์   พลสารัมย์

ผู้ทรงคุณวุฒทิี่ 2 ดร. เบญจรัตน์ ราชฉวาง

ผู้ประสานงาน อ.ศุภวรรณ   เสาร์จกัรวาฬ



ที่ รหัส รายช่ือ ช่ือบทความ

1 S0005 นรีนาถ กาญจนเจตนี กระบวนการบริหารทรัพยากรมนษุย์กบัความสขุในการท างาน : กรณีศกึษากรมหมอ่นไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2 S0020 ผศ.มทุติา อารยะเศรษฐากร พฤตกิรรมการทอ่งเทีย่วกบัการรับรู้ของนกัทอ่งเทีย่วตอ่สือ่ประชาสมัพนัธ์การทอ่งเทีย่วเพ่ือความสนใจพิเศษ ทีบ้่านสอ่งนกและสมานเบร์ิดแค้มป์ อ าเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบรีุ

3 S0055 พนิดา พนิตธ ารง อิทธิพลของปัจจยัทีมี่ผลตอ่การจดัการความรู้ของสถานศกึษาด้านอาชีวศกึษาในเขตกรุงเทพมหานคร

4 S0056 ธนนัต์นนัท์ สขุโชคนิธิโภคนิ กลยทุธ์การตลาดเพ่ือสร้างความได้เปรียบในเชิงการแขง่ขนัของธุรกิจในอตุสาหกรรมชิน้สว่นไก่สดเพ่ือรองรับการขบัเคลือ่นไทยแลนด์ 4.0

5 S0057 พรพรรณ เจริญสขุ โชหว่ยกบัการบญัชี กรณีศกึษา ต าบลหนองรี อ าเภอเมือง จงัหวดัชลบรีุ

6 T0003 สริิพร ฑิตะล าพนู ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดอิเลก็ทรอนิกส์ทีมี่ผลตอ่การเลอืกซือ้สนิค้าของตลาดกลางพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ กรณีศกึษาบริเวณสยามสแควร์ กรุงเทพมหานคร

7 T0010 ชตุมิา เกตษุา การเข้าถึงและการใช้อปุกรณ์ด้านเทคโนโลยีและการสือ่สารของเยาวชนวยัก่อน 6 ปี ในเขตพืน้ทีต่า่งจงัหวดั

8 E0006 นางสคุนธ์ทพิย์ วรรณพนม รายงานการใช้แบบฝึกทกัษะการอา่นและการเขียนสะกดค ามาตราตวัสะกด กลุม่สาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 2

9 E0080 รุ้งลาวลัย์ ก้อนแก้ว การพฒันาทกัษะการเขียนเรียงความด้วยกระบวนการ PSWCA ส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5

10 E0120 สณิุษา สกุราภา ผลการใช้กระบวนการจดัการเรียนรู้แบบซิปปาทีมี่ตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 5

11 E0153 กญัณิกา สกุราภา ผลการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยวธีิจิกซอว์ 2 ทีมี่ตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์ และทกัษะกระบวนการกลุม่ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 5

12 E0156 จรรยพร ชรูาษี รายงานผลการใช้ชดุกิจกรรมธรรมชาตสิิง่แวดล้อมรอบตวั เพ่ือพฒันาทกัษะวทิยาศาสตร์ของเดก็ปฐมวยั

13 E0035 สมจิตร คงเจริญ การจดัการเรียนรู้เพ่ือพฒันาทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ด้วยกิจกรรมโครงงานส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 1 โรงเรียนบ้านหอย (เตมิเอนยิเนียร่ิงอปุถมัภ์)

14 E0154 ศริิรัตน์ จนันนัทะ
การพฒันาการจดักิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพ่ือสง่เสริม ความสามารถในการแก้ปัญหา เร่ือง : การแก้โจทย์ปัญหาการคณูและการหาร ส าหรับนกัเรียนชัน้

ประถมศกึษาปีที ่4

15 E0161 เฉลมิพล นชุอดุม การสร้างภาพลกัษณ์ทีด่ขีององค์กรอาชีวศกึษา

รายช่ือการน าเสนอโปสเตอร์

ผู้ประสานงาน อ.ดารินี  ภู่ทอง, อ.สัจจวัฒน์   เรืองกาญจน์กุล


