ห้ องที่ 1 (R1404)

รายชื่อผู้เข้ าเสนอบทความวิจยั ด้ านสังคมศาสตร์
ผู้ทรงคุณวุฒิท่ ี 1
ผู้ทรงคุณวุฒิท่ ี 2
ผู้ประสาน

รศ.ดร.วิไลลักษณ์ รั ตนเพียรธัมมะ
ดร.พงษ์ ศักดิ์ เพชรสถิตย์
อ.พรรณภา ครองทรั พย์

เวลา

1

10:45-11:00 น.

S0004 วิวฒ
ั น์ แสงเพ็ชร

ความได้ เปรี ยบทางการแข่งขันของธุรกิจโรงแรม

2

11:00-11:15 น.

S0007 มาริ สา เจริ ญเศรษฐกิจ

สภาพทัว่ ไปของสถานประกอบการทีส่ ง่ ผลต่อความได้ เปรี ยบในการแข่งขันของธุรกิจสถานีบริ การแก๊ ส แอลพีจี

3

11:15-11:30 น.

S0008 ธิตยิ า คานนท์

แรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านขององค์การบริ หารส่วนตาบลนาอุดม อาเภอนิคมคาสร้ อย จังหวัดมุกดาหาร

4

11:30-11:45 น.

S0009 จริ นทร นามขาน

ต้ นทุนและผลตอบแทนในการลงทุนปลูกผักบุ้ง : กรณีศกึ ษาตาบลคลองโยง อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

5

11.:45-12:00 น.

S0010 กนกพร บัวทรัพย์

ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกิจกรรมทัศนศึกษา กรณีศกึ ษาสาขาวิชาการท่องเทีย่ วและการบริ การ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้ านนา ตาก

6

13:00-13:15 น.

S0014 สิริมา เดชภิญญา

การรับรู้การจัดการด้ านความปลอดภัยของพนักงานบริ ษัท ABC

7

13:15-13:30 น.

S0024 วัชราภรณ์ กลิน่ ภู่

ปั จจัยจูงใจของความพึงพอใจในงานของพนักงาน บริ ษัท ไทยสตาร์ ซพั พลาย จากัด

8

13:30-13:45 น.

S0026 อรพรรณ ทองพลอย

ความได้ เปรี ยบทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปมันสาปะหลังทางการเกษตร

9

13:45-14:00 น.

S0039 ประภัสสร ขวัญเผือก

โมเดลความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุการตัดสินใจซื ้อสินค้ าแฟชัน่ ผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริ มณฑล

10 14:00-14:15 น.

S0040 สุธน จิตร์ มนั่

ปั จจัยทีส่ ง่ ผลต่อความสาเร็ จของการมีสว่ นร่วมของผู้เกี่ยวข้ องในการจัดการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อพัฒนาชุมชน

11 14:15-14:30 น.

S0043 พระวิศษิ ฏ์ ธมฺมรสี (รัศมี)

ปั ญหา และอุปสรรคในการบารุงรักษาระบบโซล่าเซลล์ ของโรงเรี ยนในเขตรกันดาร : โรงเรี ยนตารวจตระเวนชายแดนบ้ านปิ ล๊อคคี่

12 14:30-14:45 น.

S0045 พระมหาธนวิชญ์ ญาณธีโร(กิจเดช)

การอยูร่ ่วมกันของชุมชนพหุวฒ
ั นธรรมตามหลักสาราณียธรรม ๖ : ชุมชนวัดหงส์รัตนาราม และชุมชนมัสยิดต้ นสน กรุงเทพมหานคร

13 14:45-15:00 น.

S0025 วัชราภรณ์ กลิน่ ภู่

ปั จจัยทีม่ ีอิทธิพลต่อการบริ โภคอาหารคลีนของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร

14 15:00-15:15 น.

S0053 รัชนีภรณ์ คล่องแคล่ว

ลักษณะความเป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู้ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

15

S0037 ณัฐภัสสร ธนาบวรพาณิชย์

คุณลักษณะบุคลากรทีส่ ง่ ผลต่อสมรรถนะการจัดการของสถาบันการอาชีวศึกษา

15.15-15.30 น

รหัส

ชื่อ - สกุล

ที่

ชื่อบทความ

ห้ องที่ 2 (R1405)

รายชื่อผู้เข้ าเสนอบทความวิจยั ด้ านสังคมศาสตร์
ผู้ทรงคุณวุฒิท่ ี 1
ผู้ทรงคุณวุฒิท่ ี 2
ผู้ประสาน
ที่

เวลา

รศ.เรื อนแก้ ว ภัทรานุ ประวัติ
ดร.วัชระ
คาเขียว
อ.อมรรั ตน์ ทับทิมศรี
รหัส

ชื่อบทความ

ชื่อ - สกุล

1 10:45-11:00 น.

S0015 ณฐพรรณ ชาญธัญกรรม

ปั จจัยทีส่ ง่ ผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรกรมชลประทาน (สามเสน)

2 11:00-11:15 น.

S0016 ภูชิสส์ ศรี เจริ ญ

ปั จจัยทีม่ ีผลต่อพฤติกรรมการสร้ างเสริ มสุขภาวะองค์กร 8ประการ ภาคอุตสาหกรรม จังหวัดปทุมธานี

3 11:15-11:30 น.

S0017 นิลยา สุกริ นทร์

ปั จจัยทีม่ ีผลต่อความเครี ยดในการทางานของบุคลากรกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

4 11:30-11:45 น.

S0018 ชนม์กสานติ์ อภิเศวตกานต์

ปั จจัยส่วนประสมการตลาดในการตัดสินใจเลือกซื ้ออาหารทะเลสดในกรุงเทพมหานคร

5 11.:45-12:00 น. S0019 ศุภานัน ศรี วริ าช

จรรยาบรรณ และทักษะทางวิชาชีพ ทีส่ ง่ ผลต่อประสิทธิภาพในการทางานของผู้ทาบัญชี ในจังหวัดนนทบุรี

6 13:00-13:15 น.

S0021 เอกลักษณ์ มันอาษา

การศึกษาเปรี ยบเทียบแนวทางการปฏิบตั กิ รรมฐานของพระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยงั ค์ สิรินธฺ โร) กับหลวงพ่อเทียน จิตตฺ สุโภ หลวงพ่อจรัญ ฐิ ตธมฺโม และท่านติช นัท ฮันห์

7 13:15-13:30 น.

S0027 ปริ ณดา รื่ นสาราญ

การประเมินความรู้ ความคิดเห็นและการสนับสนุนเกี่ยวกับการท่องเทีย่ วโดยชุมชน : กรณีศกึ ษา บ้ านมณีพฤกษ์ อาเภอทุง่ ช้ าง จังหวัดน่าน

8 13:30-13:45 น.

S0028 นิรันทร์ ภิรมย์ลาภา

การส่งเสริ มภาคประชาสังคมมีสว่ นร่วมดูแลเด็กในสถานรองรับเด็กของราชการ

9 13:45-14:00 น.

S0031 วัชราภรณ์ กลิน่ ภู่

ทัศนคติของนักบัญชีในจังหวัดนครปฐมต่อการพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพสูน่ กั บัญชียคุ ดิจิทลั

10 14:00-14:15 น.

S0033 พัสพงศ์ เอี่ยมสุภาษิต

แนวทางการพัฒนาบริ ษัทเข้ าสูอ่ ตุ สาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 : กรณีศกึ ษาบริ ษัท ดับ๊ เบิ ้ลเอ (1991) จากัด (มหาชน)

11 14:15-14:30 น.

S0035 ศริ นธร ไชยรัตน์

ส่วนประสมทางการตลาดบริ การทีม่ ีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื ้อสินค้ าในท็อปส์ มาร์ เก็ตของผู้บริ โภคในจังหวัดปทุมธานี

12 14:30-14:45 น.

S0046 พระสมุห์ธนกฤต ขนฺตพิ โล (สมบูรณ์ ) การมีสว่ นร่วมของประชาชนในการจัดการน ้าเพื่อรองรับการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศ : กรณีศกึ ษาเขื่อนวชิราลงกรณ

13 14:45-15:00 น.

S0048 พระชุตกิ านต์ อภินนฺโท (เชื่อมกลาง)

การจัดการปั ญหาภัยแล้ งทีเ่ กิดจากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศของอาเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

14 15:00-15:15 น.

S0054 ยุพลรัช พลแสน

การวิเคราะห์ปัจจัยทีม่ ีผลต่อประสิทธิภาพการให้ บริ การของห้ องรับรองผู้โดยสารขาออก

ห้ องที่ 3 (R1406)

รายชื่อผู้เข้ าเสนอบทความวิจัยด้ านสังคมศาสตร์
ผู้ทรงคุณวุฒทิ ่ ี 1
ผู้ทรงคุณวุฒทิ ่ ี 2
ผู้ประสาน

ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ ชายทวีป
ดร.อนันต์ ธรรมชาลัย
อ.ประวิง กู้เมือง

เวลา

1

10:45-11:00 น.

S0022 อาพล ชะโยมชัย

นวัตกรรมเชิงสังคมที่มีผลต่อความยัง่ ยืนทางเศรษฐกิจขององค์กรในบริ ษัทที่จดทะเบียนในดัชนี SET50 และ SET100 ของตลาดหลักทรัพย์ไทย

2

11:00-11:15 น.

S0029 วาสนา คงสกุลทรัพย์

ประสิทธิผลการดาเนินงานของเทศบาลนครนครปฐม

3

11:15-11:30 น.

S0030 ณัฐพงษ์ รอบคอบ

โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุการตัดสินใจซื ้อเครื่ องสาอางผ่านอินสตาแกรมของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล

4

11:30-11:45 น.

S0032 วัชราภรณ์ กลิ่นภู่

ภาพลักษณ์ในการใช้ บริ การร้ านอาหารบ้ านพันจาของผู้บริ โภคในเขตทวีวฒ
ั นา กรุ งเทพมหานคร

5

11.:45-12:00 น.

S0034 นิตนิ ยั นิยมวัน

แนวทางการจัดการปั ญหาการหลบหนีของผู้ต้องขังในประเทศไทย

6

13:00-13:15 น.

S0036 ดาวพระศุกร์ ทองกลิ่น

ปั จจัยด้ านลักษณะของเจ้ าของ จริ ยธรรมองค์การ และการติดต่อสื่อสารแบบสองทาง ที่มีความสัมพันธ์การกากับดูแลกิจการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตอาหารในประเทศไทย

7

13:15-13:30 น.

S0011 ภูวเนศวร์ มหาเศรษฐศิริ

ปั ญหาการจัดการซัพพลายเชนในธุรกิจห้ างค้ าปลีกเฟอร์ นิเจอร์ และสินค้ าตกแต่งบ้ านสมัยใหม่

8

13:30-13:45 น.

S0012 ศิริกญ
ั ญา อินทร์ ขาวงค์

การตัดสินใจของผู้บริ โภคที่เลือกใช้ บริ การส่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ ในเขตพืน้ ที่ปากเกร็ ดจังหวัดนนทบุรีในด้ านส่วนประสมทางการตลาด

9

13:45-14:00 น.

S0038 วโรดม ขวัญเผือก

โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความตังใจซื
้ ้อเครื่ องประดับผ่านเพจเฟซบุ๊กสาหรับประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล

10 14:00-14:15 น.

S0041 ธัญรดา โสมกุล

รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความตังใจพรี
้
ออเดอร์ สนิ ค้ าผ่านเฟซบุ๊กสาหรับประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล

11 14:15-14:30 น.

S0049 บุญชม วงดานันทพันธ์

พัฒนาการอัตลักษณ์ของประชาชนลาวในสังคมไทย

12 14:30-14:45 น.

S0050 พระครู สงั ฆรักษ์ บญ
ุ มี ยติโก (วิงวรณ์ )

การพัฒนาจิตใจและสังคมตามแนวธุดงค์สาหรับพระสงฆ์วดั พุทโธภาวนา ตาบลบางคูรัด อาเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

13 14:45-15:00 น.

S0051 พระครู ประภัทรสุตธรรม (วงศ์สนุ ทร)

การอนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญาการทอผ้ าไหมของกลุ่มทอผ้ าไหมบ้ านดูนาหนองไผ่ ตาบลนาหนองไผ่ อาเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์

14 15:00-15:15 น.

S0052 พระครูปลัดจักรพันธ์ กิตฺติภาโร (บุญกาญจน์) รูปแบบการสร้ างสันติสขุ ของชุมชนตามหลักพระพุทธศาสนาในอาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

15

T0009 ศุภรางค์ เรื องวานิช

15.15-15.30 น

รหัส

ชื่อ - สกุล

ที่

ชื่อบทความ

สื่อดิจทิ ลั ด้ วยความเป็ นจริ งเสริ มเรื่ องไหว้ พระ 9 วัดสืบสิริสวัสดิ์ 10 รัชกาล

ห้ องที่ 4 (R1407)

รายชื่อผู้เข้ าเสนอบทความวิจยั ด้ านสังคมศาสตร์
ผู้ทรงคุณวุฒิท่ ี 1
ผู้ทรงคุณวุฒิท่ ี 2
ผู้ประสาน
ที่

เวลา

ดร.มงคล
กลิ่นกระจาย
ผศ.ดร.คาเพชร ภูริปริ ญญา
อ.กิตติวัฒน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา

รหัส

ชื่อ - สกุล

ชื่อบทความ

1 10:45-11:00 น. E0044 มยุรีย์ มงคลนา

การมีสว่ นร่วมของผู้ปกครองในการบริหารงานโรงเรียนอนุบาลตราด อาเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

2 11:00-11:15 น. E0046 ภัทราภรณ์ คะเรรัมย์

ความคิดเห็นของครูทมี่ ีตอ่ การส่งเสริมพัฒนาการด้ านสติปัญญาของเด็กปฐมวัยในโรงเรียน สานักงานเขตประเวศ สังกัดกรุงเทพมหานคร

3 11:15-11:30 น. E0132 ธรรมรัตน์ ชูเถื่อน

ประสิทธิภาพโครงการระบบสารสนเทศ (TPPIS) ของคุรุสภา ในรูปแบบ CIPP Model

4 11:30-11:45 น. E0008 ภาคินี จุ้ยสาราญ

ความพึงพอใจของครูทมี่ ีตอ่ การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนศูนย์เครือข่ายเขากระปุก อาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

5 11.:45-12:00 น. E0009 สุรภี ศรี หริ ัญ

การศึกษาความคิดเห็นของครูทมี่ ีตอ่ สมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

6 13:00-13:15 น. E0158 ศรัณภัสร์ จิรเกษมสิษฐ์

ปั จจัยการตัดสินใจศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชันปี
้ ที่ 1 ของนักเรียน โรงเรียนพณิชยการสุโขทัย กรุงเทพมหานคร

7 13:15-13:30 น. E0091 ธัชทร ยืนยง

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่ องการแสดงท่าประกอบเพลง ของนักเรียนชันประถมศึ
้
กษาปี ท6ี่ โรงเรี ยนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว จากการจัดการเรี ยนรู้ แบบนาฏศิลป์ไทยร่วมสมัย โดยใช้ กิจกรรมกลุม่ สัมพันธ์

8 13:30-13:45 น. E0092 ตะวัน ถวิลอนุสรณ์

การศึกษาผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความภาษาไทยจากการสอนด้ วยเทคนิค KWL ของนักเรียนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนธรรมศาสตร์ คลองหลวงวิทยาคม

9 13:45-14:00 น. E0157 ศรัณภัสร์ จิรเกษมสิษฐ์

ความต้ องการพัฒนาตนเองของครูโรงเรี ยนพณิชยการสุโขทัย กรุงเทพมหานคร

10 14:00-14:15 น. E0021 สุกญ
ั ญา ดีประเสริ ฐ

ความพึงพอใจของครูทมี่ ีตอ่ ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนของโรงเรี ยนในศูนย์เครื อข่ายเขากระปุก อาเภอท่ายาง สังกัดสานักงานเขตพื ้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

11 14:15-14:30 น. E0022 อัมพร โคตรพรม

ความคิดเห็นของครูทมี่ ีตอ่ สมรรถนะการบริ หารวิชาการของผู้บริ หารสถานศึกษาในอาเภอเกาะช้ าง สังกัดสานักงานเขตพื ้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาตราด

12 14:30-14:45 น. E0024 วรัญญา สุริยวงศ์

ความคิดเห็นของครูตอ่ กระบวนการนิเทศภายในโรงเรี ยนของผู้บริ หารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื ้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอานาจเจริ ญ

13 14:45-15:00 น. E0013 เมษยา คนซื่อ

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา การพัฒนาโปรแกรม (ภาษาซี) ของนักเรียนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนชัยบาดาลวิทยา โดยจัดการเรี ยนรู้ แบบจิตตปั ญญาศึกษา

14 15:00-15:15 น. E0155 วิรัช รัตนวิจิตร

การจัดการความขัดแย้ งของครูในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเขาสมิง 1 สังกัดสานักงานเขตพื ้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาตราด

15 15.15-15.30 น E0144 สุกฤษฎิ์ เศรษฐไตรรัตน์

การศึกษาความคิดเห็นของข้ าราชการครูตอ่ การจัดระบบสารสนเทศเพือ่ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื ้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาร้ อยเอ็ด เขต 2

ห้ องที่ 5 (R1408)

รายชื่อผู้เข้ าเสนอบทความวิจัยด้ านสังคมศาสตร์
ผู้ทรงคุณวุฒทิ ่ ี 1
ผู้ทรงคุณวุฒทิ ่ ี 2
ผู้ประสาน
ที่

เวลา

ดร.ไพรัช
วงศ์ ยุทธไกร
ผศ.ดร.สุนันท์
ศลโกสุม
อ.อัญชิษาวรา อยู่ยง
รหัส

ชื่อ - สกุล

ชื่อบทความ

1 10:45-11:00 น. E0004 จิรัชยา วิชยั ศรี

การศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ของนักเรียนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 จากการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ แบบฝึ กทักษะ

2 11:00-11:15 น. E0019 ถิญญดา ทึมหาญ

แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของข้ าราชการครูในศูนย์เครื อข่ายสถานศึกษาคลองใหญ่เหนือ สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด

3 11:15-11:30 น. E0020 ลักขณา รัชยาว

คุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ของผู้บริ หารสถานศึกษาตามความคาดหวังของครูในอาเภอคลองใหญ่ สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด

4 11:30-11:45 น. E0026 แพรว บุญพร้ อมอาษา

แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของครูในโรงเรี ยนมัธยมศึกษาขนาดเล็กในจังหวัดตราด สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 จังหวัดตราด

5 11.:45-12:00 น. E0027 ชมพูนทุ พิชสาท

แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของครูในเขตอาเภอเกาะช้ าง สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด

6 13:00-13:15 น. E0028 สุรัสวดี วงศ์สาวี

ความต้ องการการพัฒนางานด้ านวิชาการของครูผ้ สู อนระดับชันปฐมวั
้
ยในอาเภอคลองใหญ่ สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด

7 13:15-13:30 น. E0029 เบญจา ทองเจือ

การศึกษาความสามารถในการอ่านและเขียนสะกดคาควบกล ้า ของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 2 จากการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ แบบฝึ กการอ่านและเขียนสะกดคาควบกล ้า

8 13:30-13:45 น. E0099 สุนิษา การพานิช

ความคิดเห็นของครูตอ่ พฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริ หารโรงเรี ยนมัธยมศึกษาจังหวัดจันทบุรี สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17

9 13:45-14:00 น. E0109 พลวัฒน์ สังไสย

การศึกษาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 โรงเรี ยน ในเขตเทศบาลตาบลคลองด่าน สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการเขต 2 โดยใช้ กิจกรรมสื่อสาร

10 14:00-14:15 น. E0110 ปพน อินวรรณา

การศึกษาทักษะการแก้ โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่ องเศษส่วน ของนักเรี ยน ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4 จากการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ แบบฝึ กทักษะการแก้ โจทย์ปัญหา

11 14:15-14:30 น. E0112 เบญจมาศ นันตะสุคนธ์

การสร้ างบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ชว่ ยสอน เรื่ อง การใช้ โปรแกรมนาเสนอวิธีการดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สาหรับนักเรี ยนชั ้นประถมศึกษาปี ที่ 3

12 14:30-14:45 น. E0114 ศริ นทรา ยอดรัก

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เรื่ อง แสงและการมองเห็น ของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4 จากการจัดการเรี ยนแบบ วัฏจักรแห่งการเรี ยนรู้ (4 MAT)

13 14:45-15:00 น. E0115 อภิชญาณ์พสั สุจริ ตตานันท์
14 15:00-15:15 น. E0016 จิติมนต์ เสถียรเขตต์

การศึกษาประสิทธิภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ชว่ ยสอนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่ อง All about us ของนักเรี ยนชั ้นประถมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนขนาดกลางของสหวิทยาเขต
สามชุกงพอใจของผู
สานักงานเขตพื
้นทีก่กเรีารศึ
พรรณบุ
3 โดยการใช้
บทเรี ยนคอมพิ
วเตอร์
ชว่ ายสอน
ความพึ
้ ปกครองนั
ยนทีก่มษาสุ
ีตอ่ การจั
ดการศึรีกเขต
ษาของโรงเรี
ยนบ้ านหนองฆ้
อ ต.หนองบั
ว อ.บ้
นค่าย จ.ระยอง

15 15.15-15.30 น E0117 ธนกร ลาวตุม

การนิเทศภายในของผู้บริ หารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูสงั กัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด

ห้ องที่ 6 (R1503)

รายชื่อผู้เข้ าเสนอบทความวิจยั ด้ านสังคมศาสตร์
ผู้ทรงคุณวุฒิท่ ี 1
ผู้ทรงคุณวุฒิท่ ี 2
ผู้ประสาน
เวลา

ดร.บุปผา
ปลืม้ สาราญ
ดร.สุวพร
เซ็มเฮง
อ.นิสา จันทร์ หอม
รหัส

ชื่อ - สกุล

ชื่อบทความ

10:45-11:00 น. E0011 สายน ้า จุลเดช

ความคิดเห็นของครูตอ่ ภาวะผู้นาของผู้บริ หารสถานศึกษาในอาเภอเขาสมิง

11:00-11:15 น. E0032 ณัชชา เรี ยงสา

ความคาดหวังของผู้ปกครองทีม่ ีตอ่ การบริ หารสถานศึกษาโรงเรี ยนชุมชนวัดทาเลทอง ตาบลบึงทองหลาง อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี

11:15-11:30 น. E0033 กุศาวดี บุญนา
11:30-11:45 น. E0034 รัชนี ถีระวงษ์

การศึกษาความสามารถในการสนทนาภาษาอังกฤษ เรื่ อง เกี่ยวกับสัตว์ ของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนวัดกร่างทองราษฎร์ บรู ณะ โดยใช้ การจัดการเรี ยนรู้ด้วย
กิความพึ
จกรรมเพลงและเกม
งพอใจของผู้ปกครองต่อระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนโรงเรี ยนนายกวัฒนากร (บ้ านนา) อาเภอบ้ านนา จังหวัดนครนายก

11.:45-12:00 น. E0043 พรรณิกา ปั ญญาคุณ

ความคิดเห็นของครูในการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรี ยนอนุบาลตราด อาเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

13:00-13:15 น. E0060 ธนวินท์ ไวฉลาด

การศึกษาความพึงพอใจของครูทมี่ ีตอ่ การบริ หารงานวิชาการในโรงเรี ยน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น จังหวัดอานาจเจริ ญ

13:15-13:30 น. E0082 จิราพร บุญครอบ

ความคิดเห็นของครูตอ่ การบริ หารงานสิง่ แวดล้ อมในสถานศึกษาของอาเภอคลองใหญ่ สังกัดสานักงานเขตพื ้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาตราด

13:30-13:45 น. E0084 นริศรา สัมโย

ความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาต่อการบริ หารสถานศึกษา ในอาเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

13:45-14:00 น. E0085 วาสนา อนันต์

การศึกษาความพึงพอใจของข้ าราชการครูตอ่ การบริ หารงานวิชาการในสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐานขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื ้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

14:00-14:15 น. E0086 จารุวรรณ แป้นแจ้ ง

การพัฒนาบทเรี ยนออนไลน์ เรื่ องการใช้ โปรแกรมอะโดบี แคปทิเวท (ADOBE CAPTIVATE) สาหรับนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3

14:15-14:30 น. E0093 สมพงษ์ สมประสงค์

ความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาต่อทักษะการบริ หารในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริ หารสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื ้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาตราด

14:30-14:45 น. E0122 มานชา ยา

การศึกษาความสามารถอ่าน เขียน และแปลคาศัพท์ภาษาจีนพื ้นฐานของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนบ้ านคลองบัว (เอี่ยมแสงโรจน์ )เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
จากการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ สอื่ บัตรคาประกอบการสอน

14:45-15:00 น. E0128 สุชญ
ั ญา พันธ์ ทบั

ภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริ หารสถานศึกษา โรงเรี ยนในอาเภอลาลูกกา สังกัดสานักงานเขตพื ้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2

15:00-15:15 น. E0130 จิรัฎฐ์ คชลัย

พฤติกรรมการบริ หารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริ หารสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐานในจังหวัดเชียงราย

15.15-15.30 น E0014 กัญณัฎฐ์ กุลจรัสรัตน์

ความความพึงพอใจของนักเรี ยนโรงเรี ยนสารสาสน์วเิ ทศคลองหลวงต่องานบริ การอาหารกลางวันของโรงเรี ยน

ห้ องที่ 7 (R1504)

รายชื่อผู้เข้ าเสนอบทความวิจยั ด้ านสังคมศาสตร์
ผู้ทรงคุณวุฒิท่ ี 1
ผู้ทรงคุณวุฒิท่ ี 2
ผู้ประสาน
ที่

เวลา

รศ.ดร.มนสิช
สิทธิสมบูรณ์
ดร.สิริกาญจน์
ธนวุฒิพรพินิต
อ.พิทักษ์ ทบจันทร์
รหัส

ชื่อ - สกุล

ชื่อบทความ

1 10:45-11:00 น. E0003 ณัฐฐิ นนั ท์ ฝอยฝน

การศึกษาความสามารถในการพูดภาษาจีนเพือ่ การสือ่ สารของนักเรียนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรียนสามโคก องค์การบริ หารส่วนจังหวัดปทุมธานี โดยการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ สอื่ คอมพิวเตอร์ ชว่ ยสอน..

2 11:00-11:15 น. E0005 สุทธิพงศ์ เผื่อนอารี ย์

การสร้ างบทเรียนคอมพิวเตอร์ ชว่ ยสอน เรื่ อง ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ สาหรับนักเรียนประถมศึกษาปี ที่ 2

3 11:15-11:30 น. E0018 เอกรัฐ อดิเทพสถิต

บทบาทของผู้บริ หารในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กลุม่ โรงเรี ยนบ้ านนา 2 สานักงานเขตพื ้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครนายก

4 11:30-11:45 น. E0023 จิรมน ลิ ้มสกุล

การพัฒนาบทเรี ยนสไลด์อิเล็กทรอนิกส์ เรื่ อง 8 ชาติพนั ธุ์ในจังหวัดราชบุรี สาหรับนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 สังกัดสานักการศึกษาเทศบาลเมืองราชบุรี

5 11.:45-12:00 น. E0051 อินทิรา เทพารักษ์

การจัดการคุณภาพของผู้บริ หารโรงเรี ยนในเครื อสารสาสน์

6 13:00-13:15 น. E0052 พนิดา ศิลาอาศน์

ภาวะผู้นาแบบผู้รับใช้ ของผู้บริ หารสถานศึกษา ในอาเภอเขาสมิง สังกัดสานักงานเขตพื ้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาตราด

7 13:15-13:30 น. E0055 อุมาภรณ์ มะโนน้ อม

ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการบริ หารงานบุคคลในสถานศึกษา อาเภอบ่อไร่ สังกัดสานักงานเขตพื ้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาตราด

8 13:30-13:45 น. E0056 กนกกาญจน์ วิเศษสุรสิทธิ์

ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเรื่ องประชาคมอาเซียน ของนักเรี ยนชันประถ
้
ศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนบ้ านท่ามะนาว จากการจัดการเรี ยนรู้ตามหลักการใช้ สมองเป็ นฐาน (BBL)

9 13:45-14:00 น. E0061 หิรัญญา วิจิตรสมบัติ

ความคิดเห็นของครูทมี่ ีตอ่ การประกันคุณภาพภายในด้ านคุณภาพผู้เรี ยนของเด็กปฐมวัย ในสังกัดสานักงานเขตพื ้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาตราด

10 14:00-14:15 น. E0062 เทียนพร เอ้ งฉ้ วน

ความสามารถด้ านการอ่าน เขียน และคานวณ ของนักเรี ยนเรี ยนร่วมทีม่ ีความบกพร่องทางการเรี ยนรู้ จากการจัดการเรี ยนรู้ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized
Education Program : IEP)

11 14:15-14:30 น. E0074 ปั ทมาพร สกุลแก้ ว

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเรื่ องงานประดิษฐ์ ของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 3 จากการจัดการเรี ยนรู้แบบสะเต็มศึกษา

12 14:30-14:45 น. E0101 ณัฏฐกิตติ์ รัตนบรรยงค์

การสร้ างบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ชว่ ยสอน เรื่ อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย สาหรับนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5

13 14:45-15:00 น. E0123 สิริณฐั แพอัฐ

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่ อง น ้า ฟ้า และดวงดาว ของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5โรงเรี ยนวัดหุบมะกล่า จากการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน

14 15:00-15:15 น. E0142 ณัฐนันท์ หาญกิจ

ความสัมพันธ์ ระหว่างวิสยั ทัศน์ของผู้บริ หารสถานศึกษากับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื ้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1

15 15.15-15.30 น E0159 รัชนีภรณ์ คล่องแคล่ว

การใช้ รูปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีการสร้ างความรู้เพื่อส่งเสริ มความสามารถในการเรี ยนรู้ ของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี สถาบันอุดมศึกษา เอกชน

ห้ องที่ 8 (R1505)

รายชื่อผู้เข้ าเสนอบทความวิจยั ด้ านสังคมศาสตร์
ผู้ทรงคุณวุฒิท่ ี 1
ผู้ทรงคุณวุฒิท่ ี 2
ผู้ประสาน
ที่

เวลา

ดร.จักรกฤษณ์ โปณะทอง
รศ.ดร.สมศักดิ์ คงเที่ยง
อ.สถาพร ภูสุวรรณ์
รหัส

ชื่อ - สกุล

ชื่อบทความ

1 10:45-11:00 น.

E0030 ธัญญรัตน์ จันทพรม

ความคิดเห็นของครูทมี่ ีตอ่ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริ หารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื ้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 จังหวัดตราด

2 11:00-11:15 น.

E0031 วรารัตน์ สิทธิการ

ความคิดเห็นของครูตอ่ ทักษะการบริ หารในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริ หารสถานศึกษา ขันพื
้ ้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื ้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

3 11:15-11:30 น.

E0045 วรรญา ฤทธิชยั

ความพร้ อมด้ านทักษะคอมพิวเตอร์ ของครูระดับประถมศึกษา เครื อข่ายศูนย์วงั กระแจะ จังหวัดตราด

4 11:30-11:45 น.

E0059 ประภัสรา จรุงศิลป์

ความคาดหวังของครูตอ่ คุณลักษณะผู้บริ หารมืออาชีพในยุคการศึกษาไทยแลนด์ 4.0 ศูนย์เครื อข่ายคลองใหญ่ สังกัดสานักงานเขตพื ้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาตราด

5 11.:45-12:00 น. E0063 พัชราพร บุญรุ่ง

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่ อง โจทย์ปัญหาการบวก ของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 1 ในกลุม่ สิงห์สมุทร อาเภอแหลมสิงห์
สานักงานเขตพื ้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 โดยการจัดการเรี ยนแบบร่วมมือ

6 13:00-13:15 น.

E0065 ธนวัฒน์ พันธ์ ทอง

การศึกษาความคิดเห็นต่อการจัดการเรี ยนรู้วทิ ยาศาสตร์ แบบสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E ของนักเรี ยนระดับประถมศึกษาปี ที่ 6 ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริ ม
การศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริ มณฑล

7 13:15-13:30 น.

E0066 กาไรเงิน ถิ่นมีผล

การดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนศูนย์เครื อข่ายสถานศึกษาคลองใหญ่ สังกัดสานักงานเขตพื ้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาตราด

8 13:30-13:45 น.

E0075 เอมวดี บุตรดี

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิทยาศาสตร์ เรื่ อง แรงและการเคลือ่ นที่ ของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 3 จากการจัดการเรี ยนรู้แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education)

9 13:45-14:00 น.

E0077 จีราพัชร ปราบสงบ

การศึกษาความสามารถอ่านและเขียนพยัญชนะไทยของนักเรี ยนชันอนุ
้ บาล 2 โรงเรี ยน ณ ดรุณ จากการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา โดยใช้ แบบฝึ กทักษะคาคล้ องจอง

10 14:00-14:15 น.

E0103 กนกวรรณ กาเจริ ญ

11 14:15-14:30 น.

E0104 จักรพันธ์ สุมรรคา

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิทยาศาสตร์ และทักษะกระบวนการทาง วิทยาศาสตร์ เรื่ อง แรงและการเคลือ่ นที่ ของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 3 จากกลุม่ เครื อข่ายโรงเรี ยน
บ้การศึ
านโป่กษาผลสั
ง 4 สานัมกฤทธิ
งานเขตพื
้นทีก่ ยารศึ
เขตของนั
2 จากการจั
ดยใช้ทปี่ ั ญ6 หาเป็
นฐานบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ชว่ ยสอน
์ทางการเรี
น เรืก่ อษาประถมศึ
ง อาณาจักกรรัษาราชบุ
ตนโกสินรีทร์
กเรี ยนชัดนประถมศึ
้ การเรี ยนรูก้ โษาปี
ด้ วยการใช้

12 14:30-14:45 น.

E0105 มาลี เพิ่มทอง

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเรื่ องการใช้ โปรแกรมกราฟิ กของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนบ้ านค่าย จังหวัดระยอง จากการจัดการเรี ยนรู้แบบ 5 ขันตอน
้
(5 STEPs)

13 14:45-15:00 น.

E0106 กิตติชยั เชวงภักดีเวทย์

การพัฒนาชุดการสอน วิชาสังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม เรื่ องศาสนาต่าง ๆ ในประเทศไทย สาหรับนักเรี ยนประถมศึกษาปี ที่ 5

14 15:00-15:15 น.

E0121 วิภาวรรณ มีคณุ

ความพึงพอใจของผู้ปกครองทีม่ ีตอ่ การบริหารการศึกษา ของโรงเรียนนิคมสร้ างตนเองจังหวัดระยอง 5 สานักงานเขตพื ้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1

15 15.15-15.30 น

E0160 อัศวิน เสนีชยั

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักศึกษาปริ ญญาตรี ชนปี
ั ้ ที่ 1

ห้ องที่ 9 (R1506)

รายชื่อผู้เข้ าเสนอบทความวิจัยด้ านสังคมศาสตร์
ผู้ทรงคุณวุฒิท่ ี 1
ผู้ทรงคุณวุฒิท่ ี 2
ผู้ประสาน
ที่

เวลา

รศ.ดร.ธาวุฒิ
ปลืม้ สาราญ
ดร.ทรงยศ
แก้ วมงคล
อ.เกรียงศักดิ์ โพยมรัตน์
รหัส

ชื่อ - สกุล

ชื่อบทความ

1 10:45-11:00 น.

E0025 วาสนา ว่านเครื อ

ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู้ เด็กปฐมวัยของโรงเรี ยนอนุบาลคุณากร ในพระราชูปถัมภ์ฯ

2 11:00-11:15 น.

E0036 จีรานันท์ เป็ ดแก้ ว

การบริ หารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริ หารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด

3 11:15-11:30 น.

E0040 รุ่งนภา จันทรกลัน่

ความคิดเห็นของครู ต่อปั จจัยที่มีผลต่อขวัญกาลังใจในการปฏิบตั ิงานของครู โรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตจอมทอง กรุ งเทพมหานคร

4 11:30-11:45 น.

E0042 พินทุรดา ทองใบ

ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการดาเนินงานด้ านสภาพแวดล้ อมของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กองค์การบริ หารส่วนตาบลองครักษ์ อาเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

5 11.:45-12:00 น. E0068 พิทกั ษ์ เชื่อมาก

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง การวัด ของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนบ้ านดงบัง จากการจัดการเรี ยนรู้แบบวัฏจักรการเรี ยนรู้ (4 MAT)

6 13:00-13:15 น.

E0069 ศศินภา เวสส์เชาวการ

ศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิทยาศาสตร์ เรื่ อง ไฟฟ้าและดาราศาสตร์ ของนักเรี ยนชั ้นประถมศึกษาปี ที่ 6 จากการจัดการเรี ยนรู้แบบสะเต็มศึกษา

7 13:15-13:30 น.

E0070 กีรติ จันทรสุขโข

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง คอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี โดยการสอนแบบการเสริ มสร้ างแรงจูงใจ

8 13:30-13:45 น.

E0073 สิริจนั ทร์ ทาทอง

การศึกษาความสามารถอ่านและเขียนสะกดคาของนักเรี ยนชันอนุ
้ บาล2 จากการจัดประสบการณ์โดยใช้ สื่อบัตรภาพประกอบ

9 13:45-14:00 น.

E0078 อรอนงค์ เปี ยมาลัย

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนการแสดงนาฏศิลป์ไทย ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 โดยการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ แนวคิดของซิมพ์ซนั

10 14:00-14:15 น.

E0107 สุธาสินี สุดโต

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่ อง การดารงชีวิตของพืช ของนักเรี ยนชั ้นประถมศึกษาปี ที่ 4 โดยใช้ บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน

11 14:15-14:30 น.

E0116 กันต์สินี โรจน์ผาดี

การศึกษาทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 2โรงเรี ยนปราณีเนาวบุตร จากการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ แบบฝึ กทักษะการอ่านจับใจความตาม
ทฤษฎีของเมอร์ ด็อก (MIA)

12 14:30-14:45 น.

E0131 นฤภร ทรัพย์ไพบูลย์

การมีสว่ นร่ วมของครู ในการบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยน ในอาเภอลาลูกกา สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 2

13 14:45-15:00 น.

E0134 เขมิกา ยินขุนทด

วิธีการจัดการความขัดแย้ งในการทางานของผู้บริ หารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

14 15:00-15:15 น.

E0137 ศศิประภา โพธิ์แก้ ว

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนรายวิชาภาษาไทย เรื่ อง บทร้ อยกรอง ของนักเรี ยนชั ้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนมัธยมตากสินระยอง จากการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ ชดุ ฝึ กทักษะ

15 15.15-15.30 น

E0133 นันณภัชสรณ์ สิงห์รอ

ความคิดเห็นของครู ต่อการบริ หารโดยใช้ โรงเรี ยนเป็ นฐานของโรงเรี ยนฤทธิ ยะวรรณาลัย

ห้ องที่ 10 (R1507)

รายชื่อผู้เข้ าเสนอบทความวิจยั ด้ านศึกษาศาสตร์
ผู้ทรงคุณวุฒิท่ ี 1
ผู้ทรงคุณวุฒิท่ ี 2
ผู้ประสานงาน
ที่

เวลา

ผศ.ดร.ดุษฎี
สีวังคา
ดร.อุทัยวรรณ สายพัฒนะ
อ.นภาวรรณ ลับบัวงาม
รหัส

ชื่อ - สกุล

ชื่อบทความ

1 10:45-11:00 น.

E0064 ชารี ฟา งามโขนง

ศึกษาความสามารถการอ่านและการเขียนคาภาษาอังกฤษ ของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนนานาชาติเซนต์แอนดรูส์ จากการจัดการเรี ยนรู้แบบโฟนิกส์

2 11:00-11:15 น.

E0079 รมณีย์ แพงคุณ

การพัฒนาชุดกิจกรรมศิลปสร้ างสรรค์เพื่อพัฒนากล้ ามเนื ้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย

3 11:15-11:30 น.

E0081 ชัชวาล ชนสุภาพ

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิตศาสตร์ เรื่ อง การวัด ของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนบ้ านบางพลี (บุศย์บรู ณะ) โดยการจัดการเรี ยนรู้แบบการสอนแนะให้ ร้ ูคดิ (CGI)

4 11:30-11:45 น.

E0087 หทัยมาตุ คงสว่าง

การพัฒนาหลักสูตร เรื่ องการท่องเทีย่ วเชิงอนุรักษ์ สพุ รรณบุรีบ้านเรา สาหรับนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5

5 11.:45-12:00 น.

E0088 ธฤษวรรณ ศรแก้ ว

การศึกษาความสามารถอ่านและเขียนสะกดคาทีไ่ ม่ตรงตามมาตรา ของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 1 จากการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ แบบฝึ กทักษะ

6 13:00-13:15 น.

E0089 พยุงศักดิ์ ดาวกระจ่าง

ความคิดเห็นของข้ าราชการครูตอ่ การบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริ หารสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื ้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาตราด ในเขตอาเภอเกาะช้ าง จังหวัดตราด

7 13:15-13:30 น.

E0095 รัตนาภรณ์ หอมทรัพย์

การศึกษาความสามารถในการอ่านและเขียนสะกดคาของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 1 โดยใช้ แบบฝึ กทักษะการอ่านและเขียนสะกดคา

8 13:30-13:45 น.

E0096 ชาคริ ยา ประชานิยม

การสร้ างหนังสืออ่านเพิ่มเติม วิชา ดนตรี ไทย เรื่ องเครื่ องดนตรี และประเภทของวงดนตรี ไทยสาหรับนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ 1”

9 13:45-14:00 น.

E0102 ศวิตา อุปนันท์

กการศึกษาทักษะการแก้ โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่ องการบวก การลบ การคูณทศนิยมของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5 จากการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ เทคนิค KWDL

10 14:00-14:15 น.

E0108 มนัสนันท์ สุภาภรณ์

การศึกษาความสามารถในการสนทนาภาษาอังกฤษ ของนักเรี ยนระดับชันปฐมวั
้
ยปี ที่ 3 โรงเรี ยนอนุบาลคริ สตสงเคราะห์ โดยการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู้ แบบเล่นปนเรี ยน

11 14:15-14:30 น.

E0119 ศิริอกั ษร ธรรมมิ

12 14:30-14:45 น.

E0139 อรุณี พิชิต

การศึกษาความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนวัดโสธรวรารามวรวิหาร จากการจัดการเรี ยนรู้ตามทฤษฎีของกู๊ดวินน์ โดยใช้ วดี ทิ ศั น์
ประกอบการสอน
ความคิดเห็นของครูตอ่ การนิเทศภายในของผู้บริ หารสถานศึกษา โรงเรี ยนสังกัดกรุงเทพมหานคร สานักงานเขตบางเขน

13 14:45-15:00 น.

E0140 ดาว อินผ่อง

ความคิดเห็นของครูตอ่ การบริ หารงานวิชาการโรงเรี ยนสังกัดกรุงเทพมหานคร สานักงานเขตบางเขน

14 15:00-15:15 น.

E0145 อนุพงษ์ จาปานนท์

การศึกษาความคิดเห็นของพนักงานส่วนท้ องถิ่นต่อสภาพการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาล ในองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น จังหวัดอานาจเจริ ญ

15 15.15-15.30 น

E0151 ธนพร แถวไธสง

การเสริ มสร้ างคุณลักษณะนิสยั ความซื่อสัตย์ของเด็กปฐมวัยจากการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู้โดยใช้ นิทาน

ห้ องที่ 11 (R1508)

รายชื่อผู้เข้ าเสนอบทความวิจัยด้ านศึกษาศาสตร์
ผู้ทรงคุณวุฒิท่ ี 1
ผู้ทรงคุณวุฒิท่ ี 2
ผู้ประสานงาน
ที่

เวลา

ดร.ธารง
รัตนภานุเดช
ดร.เพชราวลัย ถิระวณัฐพงศ์
อ.ณัฐพันธ์ ดู่ข่งึ
รหัส

ชื่อ - สกุล

ชื่อบทความ

1 10:45-11:00 น.

E0047 ปารัช กิ่งปรุ

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนนาฏศิลป์ เรื่ อง การเคลือ่ นไหวและจังหวะ ของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนวัดเกาะเซิงหวาย โดยการจัดการเรี ยนรู้แบบนาฏศิลป์ร่วมสมัยผสมผสานทักษะปฏิบตั ิ

2 11:00-11:15 น.

E0048 พระมหาวิฑรู ย์ วราคา

การศึกษาความสามารถในการอ่านสะกดคาตรงตามมาตราและไม่ตรงตามมาตรา ของนักเรียน ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 2 โรงเรียนวัดหัวคู้ จากการจัดการเรียนรู้แบบแจกรูปสะกดคา

3 11:15-11:30 น.

E0050 ภูวไนย วงศ์วิริยะกุล

การศึกษาทักษะการแก้ โจทย์ปัญหาเรื่องการบวก ลบ คูณ หารเศษส่วนของนักเรียนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5 โรงเรียนวัดเกาะสุวรรณาราม โดยใช้ แบบฝึ กทักษะการแก้ โจทย์ปัญหาในการ
จัดการเรียนรู้

4 11:30-11:45 น.

E0053 กฤษณา มณีจร

ความพึงพอใจของครูตอ่ การบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื ้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1

5 11.:45-12:00 น.

E0054 เปรมจิตร์ คาดี

การมีสว่ นร่วมในการบริหารงานวิชาการของครู โรงเรียนกลุม่ นิคมพัฒนา สังกัดเขตพื ้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 1

6 13:00-13:15 น.

E0090 นพดล แตงฉ่า

ความคิดเห็นของครูทมี่ ีตอ่ การพัฒนาอาคาร สถานทีแ่ ละสิง่ แวดล้ อม โรงเรียนขยายโอกาส อาเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

7 13:15-13:30 น.

E0057 อมรพรรณ โยธานัน

ความสัมพันธ์ ระหว่างการบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตสายไหม

8 13:30-13:45 น.

E0058 พูลศรี จันทร์ผ่อง

ความคาดหวังของครูทมี่ ีตอ่ คุณลักษณะทีพ่ ึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตสายไหม

9 13:45-14:00 น.

E0067 ขวัญประภา แหลมสุข

ความคิดเห็นของครูตอ่ บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการปฏิรูปการเรียนรู้ สังกัดสานักงานเขตพื ้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

10 14:00-14:15 น.

E0083 ทฤษฎี มเหษี

ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนทีม่ ีตอ่ การปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชีพของครูโรงเรียนบ้ านบางปิ ง้ จังหวัดสมุทรสาคร

11 14:15-14:30 น.

E0097 ทวีลาภ งามพึงพิศ

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการสร้ างเว็บเพจด้ วยโปรแกรมเท็กซ์ อิดิเตอร์ (Text Editor) ของนักเรียนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรียนนครระยองวิทยาคม(วัดโขดใต้ ) จากการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ ทฤษฎีโซเชียลคอนสตรัคติวิสต์ (Social Constructivist Theory)

12 14:30-14:45 น.

E0098 ไพฑูรย์ โชคดีวฒ
ั นา

ความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาทีม่ ีตอ่ ภาวะผู้นาของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาตามหลักสังคหวัตถุ 4ในอาเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

13 14:45-15:00 น.

E0100 กิตติยา ลาปะ

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ความสัมพันธ์ และฟั งก์ชนั ของนักเรียนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 โดยการจัดการเรียนรู้แบบการสอนแนะให้ ร้ ูคิด (CGI)

14 15:00-15:15 น.

E0113 สุรัสดา ขาวนวล

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ หน่วย ชีวิตประจาวันและเวลา ของนักเรียนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโฟร์แมทซิสเต็ม

15 15.15-15.30 น

E0118 ณัฐวุฒิ ฟั งเร็ว

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาโปรแกรมมัลติมีเดียเพือ่ การนาเสนอ สาหรับนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

ห้ องที่ 12 (R1509)

รายชื่อผู้เข้ าเสนอบทความวิจัยด้ านศึกษาศาสตร์
ผศ.ดร.พันธ์ ศักดิ์ พลสารั มย์
ดร. เบญจรั ตน์ ราชฉวาง
อ.ศุภวรรณ เสาร์ จกั รวาฬ

ผู้ทรงคุณวุฒทิ ่ ี 1
ผู้ทรงคุณวุฒทิ ่ ี 2
ผู้ประสานงาน
ที่

เวลา

รหัส

ชื่อ - สกุล

ชื่อบทความ

1 10:45-11:00 น. E0007 สุวรรณา อัมฤทธิ์

การมีสว่ นร่วมของผู้ปกครองต่อการบริ หารจัดการในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กองค์การบริ หารส่วนตาบลหนองบัว อาเภอบ้ านค่าย จังหวัดระยอง

2 11:00-11:15 น. E0010 สรพงษ์ คาตะ

ความคิดเห็นครูตอ่ การบริ หารงานบุคคลของโรงเรี ยนในกลุ่มบูรพาบางปะอิน

3 11:15-11:30 น. E0038 พรรณธิภา จันประตูมอญ ความคิดเห็นของครูที่มีตอ่ การบริ หารระบบสารสนเทศของกลุ่มสถานศึกษาในสังกัดสานักบริ หารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 1
4 11:30-11:45 น. E0039 ธันยกานต์ พวงทอง

การศึกษาสภาพการบริ หารจัดการเรี ยนร่วมโดยใช้ โครงสร้ างซีท(SEAT)ของโรงเรี ยนจัดการเรี ยนรวม สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

5 11.:45-12:00 น. E0071 ปาณิตา ไชยโคตร

ความคิดเห็นของข้ าราชการครูที่มีตอ่ พฤติกรรมภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริ หารโรงเรี ยนในศูนย์เครื อข่ายเกาะช้ าง สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาตราด

6 13:00-13:15 น. E0076 ณัฐปภัสร์ เจือจันทร์

ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิทยาศาสตร์ เรื่ อง สารและสมบัตขิ องสาร ของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4 ด้ วยวิธีการจัดการเรี ยนรู้ ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education)

7 13:15-13:30 น. E0094 เกสร หาญโสรถ

ความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาที่มีตอ่ ทักษะการบริ หารในยุคไทยแลนด์ 4.0 ของผู้บริ หารศึกษาประถมศึกษา สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาตราด

8 13:30-13:45 น. E0124 มณีรัตน์ ทิพย์แก้ ว

ความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีตอ่ การดาเนินงานส่งเสริ มสุขภาพอนามัยนักเรี ยนด้ านโภชนาการและอาหารที่ปลอดภัย ของโรงเรี ยนบ้ านคลองไทร อาเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

9 13:45-14:00 น. E0125 อามรรัตน์ บุตรพรม

การมีสว่ นร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานในการบริ หารสถานศึกษาโรงเรี ยนในสานักงานเขตพระนคร สังกัดกรุ งเทพมหานคร

10 14:00-14:15 น. E0127 ชุตมิ า ทองมาก

การดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรี ยนธัญบุรี สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา ปทุมธานี เขต 4

11 14:15-14:30 น. E0135 กริ ชนริ นทร์ สิงคเวหน

สภาพการบริ หารงานบุคลากร โรงเรี ยนในเขตอาเภอลาลูกกา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2

12 14:45-15:00 น. E0138 นุชรัตน์ คุ้มครองทรัพย์

การศึกษาทักษะการคิดสร้ างสรรค์ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนบ้ านค่าย

13 15:00-15:15 น. E0141 สุดารัตน์ วัดกลาง

ความคิดเห็นของครูที่มีตอ่ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรี ยนสังกัด สานักงานเขตบางเขน กรุ งเทพมหานคร

14 15.15-15.30 น

การศึกษาความสามารถในการราวงมาตรฐานของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 จากการเรี ยนรู้ โดยใช้ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

E0143 ชญาภา สื่อสุวรรณ์

จังหวัดระยอง

โดยใช้ การจัดการเรี ยนรู้ ด้วยกิจกรรมทัศนศิลป์สร้ างสรรค์

รายชื่อการนาเสนอโปสเตอร์
ผู้ประสานงาน

อ.ดาริ นี ภู่ทอง, อ.สัจจวัฒน์ เรื องกาญจน์ กุล

ที่

รหัส

รายชื่อ

ชื่อบทความ

1

S0005

นรีนาถ กาญจนเจตนี

กระบวนการบริ หารทรัพยากรมนุษย์กบั ความสุขในการทางาน : กรณีศกึ ษากรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2

S0020

ผศ.มุทติ า อารยะเศรษฐากร

พฤติกรรมการท่องเทีย่ วกับการรับรู้ของนักท่องเทีย่ วต่อสือ่ ประชาสัมพันธ์ การท่องเทีย่ วเพื่อความสนใจพิเศษ ทีบ่ ้ านส่องนกและสมานเบิร์ดแค้ มป์ อาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

3

S0055

พนิดา พนิตธารง

อิทธิพลของปั จจัยทีม่ ีผลต่อการจัดการความรู้ของสถานศึกษาด้ านอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร

4

S0056

ธนันต์นนั ท์ สุขโชคนิธิโภคิน

กลยุทธ์ การตลาดเพื่อสร้ างความได้ เปรี ยบในเชิงการแข่งขันของธุรกิจในอุตสาหกรรมชิ ้นส่วนไก่สดเพื่อรองรับการขับเคลือ่ นไทยแลนด์ 4.0

5

S0057

พรพรรณ เจริ ญสุข

โชห่วยกับการบัญชี กรณีศกึ ษา ตาบลหนองรี อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

6

T0003

สิริพร ฑิตะลาพูน

ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ทมี่ ีผลต่อการเลือกซื ้อสินค้ าของตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรณีศกึ ษาบริ เวณสยามสแควร์ กรุงเทพมหานคร

7

T0010

ชุตมิ า เกตุษา

การเข้ าถึงและการใช้ อปุ กรณ์ด้านเทคโนโลยีและการสือ่ สารของเยาวชนวัยก่อน 6 ปี ในเขตพื ้นทีต่ า่ งจังหวัด

8

E0006

นางสุคนธ์ ทพิ ย์ วรรณพนม

รายงานการใช้ แบบฝึ กทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคามาตราตัวสะกด กลุม่ สาระการเรี ยนรู้ ภาษาไทย ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 2

9

E0080

รุ้งลาวัลย์ ก้ อนแก้ ว

การพัฒนาทักษะการเขียนเรี ยงความด้ วยกระบวนการ PSWCA สาหรับนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5

10

E0120

สุณิษา สุกราภา

ผลการใช้ กระบวนการจัดการเรี ยนรู้แบบซิปปาทีม่ ีตอ่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5

11

E0153

กัญณิกา สุกราภา

้
กษาปี ที่ 5
ผลการจัดการเรี ยนรู้แบบร่วมมือด้ วยวิธีจิกซอว์ 2 ทีม่ ีตอ่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ และทักษะกระบวนการกลุม่ ของนักเรี ยนชันประถมศึ

12

E0156

จรรยพร ชูราษี

รายงานผลการใช้ ชดุ กิจกรรมธรรมชาติสงิ่ แวดล้ อมรอบตัว เพื่อพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์ ของเด็กปฐมวัย

13

E0035

สมจิตร คงเจริ ญ

การจัดการเรี ยนรู้เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ด้วยกิจกรรมโครงงานสาหรับนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนบ้ านหอย (เติมเอนยิเนียริ่ งอุปถัมภ์ )

14

E0154

ศิริรัตน์ จันนันทะ

การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐานเพื่อส่งเสริ ม ความสามารถในการแก้ ปัญหา เรื่ อง : การแก้ โจทย์ปัญหาการคูณและการหาร สาหรับนักเรี ยนชัน้
ประถมศึกษาปี ที่ 4

15

E0161

เฉลิมพล นุชอุดม

การสร้ างภาพลักษณ์ทดี่ ขี ององค์กรอาชีวศึกษา

