
 ก ำหนดกำรประช  มวิชำกำรระดับชำติพ ิบูลสงครำมว ิจ ัย คร ั้งท่ี 7 ประจำปี พ.ศ. 2565 
“กำรวิจัยและนวัตกรรม  เพ่ือควำมยั่งยืนภำยใต้ชีวิตวิถีใหม่” 

       วันศ กร์ท่ี  25 ก มภำพันธ์ พ.ศ. 2565 
       มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม (ส่วนวังจันทน์) รูปแบบออนไลน์ 

 

เวลำ  สถำนที่ กิจกรรม 

08.00 - 08.45 น. 

 

 ม
หา

วิท
ยา

ลัย
รา

ชภ
ฏัพิ

บูล
สง

คร
าม

 (ส
่วน

วัง
จัน

ทน์
)  

 

 
 

 
ลงทะเบียน 

08.45 - 08.50 น.                                                        รับชมวีดิทัศน์ 
08.50 - 09.00 น.                                                           พิธ ีเปิด 

กล่าวรายงาน 
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธันวดี  ศรีธาวิรัตน์ (ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏั 
พิบูลสงคราม) 
กล่าวต้อนรับ และกลา่วเปิด 
โดย  รองศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร พัฒนะ  (รองอธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม) 

https://zoom.us/j/8830462632?pwd=S2VoWkxhZUViOXZUaWwvTVArYmYxUT09 
Meeting ID: 883 046 2632 
Passcode:   pbr2022 

 09.00 - 10.00  น. พิธีมอบโล่เครือข่ายเจ้าภาพร่วมงานประชมุวิชาการฯ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร พัฒนะ  (รองอธิการบดี
มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม) 
บรรยายพิเศษ  หัวข้อ “กำรวิจัยและนวัตกรรม  เพ่ือควำมยั่งยืนภำยใต้ชีวิตวิถีใหม่” 
โดย  ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล (รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม)        

 10.00 – 12.00 น.                                                   น าเสนอผลงานแบบบรรยาย 
     กลุ่มที่ 1    ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 
     กลุ่มที่ 2    ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
     กลุ่มที่ 3    ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
     กลุ่มที่ 4    ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
     กลุ่มที่ 5    ด้านการจัดการและการท่องเที่ยว 
     กลุ่มที่ 6    ด้านวิจัยสถาบัน 

12.00 - 13.00 น.        พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 - 16.00 น.        น าเสนอผลงานแบบบรรยาย 
     กลุ่มที่ 1    ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 
     กลุ่มที่ 2    ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
     กลุ่มที่ 3    ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
     กลุ่มที่ 4    ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
     กลุ่มที่ 5    ด้านการจัดการและการท่องเที่ยว 
     กลุ่มที่ 6    ด้านวิจัยสถาบัน 

 
หมำยเหต  : พักรับประทำนอำหำรว่ำง เวลำ 10.15 - 10.30 น.  และ 14.30 - 14.45 น. 
 
 
 

https://zoom.us/j/8830462632?pwd=S2VoWkxhZUViOXZUaWwvTVArYmYxUT09


รำยละเอียดห้องประช มออนไลน ์
 
ล ำดบั ชื่อห้อง/กล ่ม Zoom  

Meeting ID 
Passcode Zoom invitation link 

1 ห้องคร พิบูล 
กล ่มท่ี 5 ด้ำนกำรจัดกำรและ

บริหำรธ รกิจ 

267 000 1000 pbr2022g5 https://zoom.us/j/2670001000? 
pwd=UWRhcHM3cE1CQjM0U 
05YOExFc21Xdz09 

2 ห้อง 422 
กล ่มท่ี 1  

ด้ำนกำรศึกษำ 

859 505 3802 pbr2022422 https://zoom.us/j/8595053802?p
wd=dEpZcmxQdHZpMjdTUnJm 
Z3J5ZWk5Zz09 

3 ห้อง 423 
กล ่มท่ี 1  

ด้ำนกำรศึกษำ 

291 154 5454 pbr2022423 https://zoom.us/j/2911545454?p
wd=NlhxektPRFcwbDg0bmpz 
VFN5dFAwQT09 

4 ห้อง 433  
กล ่มท่ี 2 ด้ำนมน ษยศำสตร์

สังคมศำสตร์ และ
ศิลปวัฒนธรรม 

598 901 2843 pbr2022433 https://zoom.us/j/5989012843?p
wd=MjhXQVd1TVNqYjFUbn 
EwNS9tL0RIdz09 

5 ห้อง 435  
กล ่มท่ี 2 ด้ำนมน ษยศำสตร์

สังคมศำสตร์ และ
ศิลปวัฒนธรรม 

702 538 7289 pbr2022435 https://zoom.us/j/7025387289?p
wd=QUI1ZHVzK2R5dkZMMXp 
NUGIwQVlmUT09 

6 ห้อง 525 
กล ่มท่ี 2 ด้ำนมน ษยศำสตร์

สังคมศำสตร์ และ
ศิลปวัฒนธรรม 

738 966 5038 pbr2022525 https://zoom.us/j/7389665038?p
wd=Y1I4YlQzQS9ESTRRb0U 
zRk5CS1E5QT09 

7 ห้อง 526 
กล ่มท่ี 3 ด้ำนวิทยำศำสตร์

และเทคโนโลยี 

954 147 8400 pbr2022g3 https://zoom.us/j/9541478400?p
wd=aXFOb3pzZWhyS3A2M2VUd
09Pa0VzQT09 

8 ห้อง 527 
กล ่มท่ี 3 ด้ำนวิทยำศำสตร์

และเทคโนโลยี 

608 401 1474 pbr2022527 https://zoom.us/j/6084011474?p
wd=USt1eWp5eVZjejU3SHowT3Z
uU3pJUT09 

9 ห้อง 528 
กล ่มท่ี 3 ด้ำนวิทยำศำสตร์

และเทคโนโลยี 

585 978 4590 pbr2022528 https://zoom.us/j/5859784590?p
wd=andiWVNFRGdRcThBMFJqck
M4QzJPdz09 

10 ห้อง 529 
กล ่มท่ี 3 ด้ำนวิทยำศำสตร์

และเทคโนโลยี 

792 723 7384 pbr2022529 https://zoom.us/j/7927237384?p
wd=cHFsWjJtZWFmTk5hSkxEMW
pkOTZwUT09 

11 ห้อง 5210 
กล ่มท่ี 3  

ด้ำนวิทยำศำสตร์ส ขภำพ 

435 835 8516 pbr2022521 https://zoom.us/j/4358358516?p
wd=Uy9pZXpubUxnOExrVDBBM2
orY1FqQT09 

 

https://zoom.us/j/2670001000
https://zoom.us/j/8595053802?pwd
https://zoom.us/j/8595053802?pwd
https://zoom.us/j/2911545454?pwd
https://zoom.us/j/2911545454?pwd
https://zoom.us/j/5989012843?pwd
https://zoom.us/j/5989012843?pwd
https://zoom.us/j/7025387289?pwd
https://zoom.us/j/7025387289?pwd
https://zoom.us/j/7389665038?pwd
https://zoom.us/j/7389665038?pwd


กลุ่มท่ี 1 ด้านการศึกษา 

ห้อง 422  อาคาร 4  คณะครุศาสตร์ (ส่วนวังจันทน์) 
ผู้ทรงคุณวุฒิ   ท่านท่ี 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ช านาญ ปาณาวงษ์  (มหาวิทยาลัยนเรศวร) 
                  ท่านท่ี 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชราวลัย   มีทรัพย์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม) 
Link                      https://zoom.us/j/8595053802?pwd=dEpZcmxQdHZpMjdTUnJmZ3J5ZWk5Zz09 
Zoom Meeting ID   859 505 3802 
Passcode              pbr2022422 

รหัส เวลา ช่ือบทความวิจัย ช่ือนักวิจัย 

ED-011 10.00 - 10.15 น. การศึกษาสภาพและแนวทางการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ในสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 

นายพัชรพงษ์ เพชรโก 

ED-001 10.15 - 10.30 น. การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียน รายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องแรงและ
การเคลื่อนที่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 

นางสาวสลิลทิพย์ พรมย่อง 

ED-002 10.30 - 10.45 น. การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สารกึ่งตัวน า ส าหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีสาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิตชัย ปิม
แปง 

ED-003 10.45 - 11.00 น. ผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในโรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน นางกุลระวีศ์ ศรีสุวรรณ 

ED-004 11.00 - 11.15 น. การพัฒนาโมชันกราฟิกเพื่อการศึกษาและสร้างความรู้ความเข้าใจด้านนิติเวช
ศาสตร์ 

อาจารย์ ดร.เศรษฐชัย ใจฮึก 

https://zoom.us/j/8595053802?pwd=dEpZcmxQdHZpMjdTUnJmZ3J5ZWk5Zz09


กลุ่มท่ี 1 ด้านการศึกษา 

ห้อง 422  อาคาร 4  คณะครุศาสตร์ (ส่วนวังจันทน์) 
ผู้ทรงคุณวุฒิ   ท่านท่ี 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ช านาญ ปาณาวงษ์  (มหาวิทยาลัยนเรศวร) 
                  ท่านท่ี 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชราวลัย   มีทรัพย์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม) 
Link                      https://zoom.us/j/8595053802?pwd=dEpZcmxQdHZpMjdTUnJmZ3J5ZWk5Zz09 
Zoom Meeting ID   859 505 3802 
Passcode              pbr2022422 

รหัส เวลา ช่ือบทความวิจัย ช่ือนักวิจัย 

ED-005 11.15 - 11.30 น. การพัฒนาชุดการสอน "นวัตกรรมโรงเรียนปลอดภัย" โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงานเป็นฐาน ร่วมด้วยอุปกรณ์ระบบสมองกลฝังตัว ในหลักสูตรความปลอดภัย
รอบด้านในโรงเรียน ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในจังหวัด
เชียงราย 

อาจารย์ ดร.วิชิต เทพประสิทธิ์ 

ED-006 11.30 - 11.45 น. การพัฒนาตัวชี้วัดความส าเร็จในการพึ่งพาตนเองตามแนวพุทธเศรษฐศาสตร์ อาจารย์ ดร.ยุทธศิลป์ ชูมณี 

ED-007 11.45 - 12.00 น. แนวทางการพัฒนาสมรรถนะการสอนโดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐาผน ส าหรับครู
ประจ าการด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาจณรงค์  
มโนสุทธิฤทธิ์ 

รับประทานอาหารกลางวัน 

ED-008 13.00 - 13.15 น. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 
5 โดยใช้ชุดกิจกรรม การเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) เรื่อง แรง
และพลังงาน 

นายธีระศักด์ิ อินตัน 

https://zoom.us/j/8595053802?pwd=dEpZcmxQdHZpMjdTUnJmZ3J5ZWk5Zz09


กลุ่มท่ี 1 ด้านการศึกษา 

ห้อง 422  อาคาร 4  คณะครุศาสตร์ (ส่วนวังจันทน์) 
ผู้ทรงคุณวุฒิ   ท่านท่ี 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ช านาญ ปาณาวงษ์  (มหาวิทยาลัยนเรศวร) 
                  ท่านท่ี 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชราวลัย   มีทรัพย์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม) 
Link                      https://zoom.us/j/8595053802?pwd=dEpZcmxQdHZpMjdTUnJmZ3J5ZWk5Zz09 
Zoom Meeting ID   859 505 3802 
Passcode              pbr2022422 

รหัส เวลา ช่ือบทความวิจัย ช่ือนักวิจัย 

ED-009 13.15 - 13.30 น. ผลการประเมินความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กอายุ 3-5 ปีของจังหวัดสุรินทร์ในยุค
วิถีใหม ่

นายบุญเลี้ยง ทุมทอง 

ED-010 13.30 - 13.45 น. การพัฒนากระบวนการการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ในยุควิถีชีวิตใหม่ระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ 

นายโชคชัย ปัญญาค า 

ED-012 13.45 - 14.00 น. การศึกษาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยวิธี MIA ร่วมกับการเรียนรู้โดยใช้
สมองเป็นฐาน 

นางสาวสุนิสา ภู่สอน 

ED-013 14.00 - 14.15 น. แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารงานกิจการนักเรียนของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร 

นางพิมพ์รพัทธ์ ยุทธกิจ 

ED-014 14.15 - 14.30 น. การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB3 เรื่อง วัฒนธรรมไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์ชนก สุวรรณ
ศรี 

https://zoom.us/j/8595053802?pwd=dEpZcmxQdHZpMjdTUnJmZ3J5ZWk5Zz09


กลุ่มท่ี 1 ด้านการศึกษา 

ห้อง 422  อาคาร 4  คณะครุศาสตร์ (ส่วนวังจันทน์) 
ผู้ทรงคุณวุฒิ   ท่านท่ี 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ช านาญ ปาณาวงษ์  (มหาวิทยาลัยนเรศวร) 
                  ท่านท่ี 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชราวลัย   มีทรัพย์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม) 
Link                      https://zoom.us/j/8595053802?pwd=dEpZcmxQdHZpMjdTUnJmZ3J5ZWk5Zz09 
Zoom Meeting ID   859 505 3802 
Passcode              pbr2022422 

รหัส เวลา ช่ือบทความวิจัย ช่ือนักวิจัย 

ED-015 14.30 - 14.45 น. การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยโดยใช้ผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) บูรณาการกับโครงการพระราชด าริ ฯ 
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาไทย  โรงเรียน
ต ารวจตระเวนชายแดนนเรศวรป่าละอู ต าบลห้วยสัตว์ใหญ่ อ าเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 

อาจารย์จตุพร บุญประเสริฐ 

ED-016 14.45 - 15.00 น. การศึกษายุทธศาสตร์การเรียนรู้ทางวิชาชีพของครูผู้สอนสะเต็ม นายบรรจง เชื้อเมืองพาน 

ED-017 15.00 - 15.15 น. การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะสมองเพื่อความส าเร็จ 
(EF) ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 

นางพัทยา โรจนพร 

https://zoom.us/j/8595053802?pwd=dEpZcmxQdHZpMjdTUnJmZ3J5ZWk5Zz09


กลุ่มท่ี 1 ด้านการศึกษา 

ห้อง 422  อาคาร 4  คณะครุศาสตร์ (ส่วนวังจันทน์) 
ผู้ทรงคุณวุฒิ   ท่านท่ี 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ช านาญ ปาณาวงษ์  (มหาวิทยาลัยนเรศวร) 
                  ท่านท่ี 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชราวลัย   มีทรัพย์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม) 
Link                      https://zoom.us/j/8595053802?pwd=dEpZcmxQdHZpMjdTUnJmZ3J5ZWk5Zz09 
Zoom Meeting ID   859 505 3802 
Passcode              pbr2022422 

รหัส เวลา ช่ือบทความวิจัย ช่ือนักวิจัย 

ED-018 15.15 - 15.30 น. สภาพและแนวทางการบริหารงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
ด้านการบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดพิษณุโลก 

นางสาวสุพรรษา หุ่นทอง 

ED-019 15.30 - 15.45 น. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง การ
ใช้บล็อกค าสั่งเบื้องต้นในโปรแกรม Scratch ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

นางสาววรรณวิสา วรชมพู 

ED-020 15.45 - 16.00 น. ผลการใช้รูปแบบการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน (RBL) เพื่อยกระดับจิตนิสัยทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านเจน (เจนจันทรานุ
กูล) 

นางสาวจุไรรัตน์ วงศ์ไชย 

https://zoom.us/j/8595053802?pwd=dEpZcmxQdHZpMjdTUnJmZ3J5ZWk5Zz09


กลุ่มท่ี 1 ด้านการศึกษา 

ห้อง 422  อาคาร 4  คณะครุศาสตร์ (ส่วนวังจันทน์) 
ผู้ทรงคุณวุฒิ   ท่านท่ี 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ช านาญ ปาณาวงษ์  (มหาวิทยาลัยนเรศวร) 
                  ท่านท่ี 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชราวลัย   มีทรัพย์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม) 
Link                      https://zoom.us/j/8595053802?pwd=dEpZcmxQdHZpMjdTUnJmZ3J5ZWk5Zz09 
Zoom Meeting ID   859 505 3802 
Passcode              pbr2022422 

รหัส เวลา ช่ือบทความวิจัย ช่ือนักวิจัย 

ED-021 16.00 - 16.15 น. บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของครู
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ในสถานศึกษาอ าเภอพระนครศรีอยุธยา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 

นางสาวธนภรณ์ หารคง 

ED-022 16.15 - 16.30 น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การวางแผนการผลิต ของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 
ด้วยวิธีการสอนแบบเกมศึกษา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถวิทย์ สมศิริ 

ED-023 16.30 - 16.45 น การส ารวจความคิดเห็นของนักศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษาที่มีต่อการเรียนรู้
แบบออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ่

อาจารย์ภาณุวัฒน์ สุวรรณกูล 

 

  

https://zoom.us/j/8595053802?pwd=dEpZcmxQdHZpMjdTUnJmZ3J5ZWk5Zz09


กลุ่มท่ี 1 ด้านการศึกษา 

ห้อง 423  อาคาร 4  คณะครุศาสตร์ (ส่วนวังจันทน์) 
ผู้ทรงคุณวุฒิ   ท่านท่ี 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอ้ือมพร  หลินเจริญ  (มหาวิทยาลัยนเรศวร) 
                  ท่านท่ี 2 รองศาสตราจารย์ ดร.สุขแก้ว  ค าสอน (มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม) 
Link                      https://zoom.us/j/2911545454?pwd=NlhxektPRFcwbDg0bmpzVFN5dFAwQT09 
Zoom Meeting ID   291 154 5454 
Passcode              pbr2022423 

 

รหัส เวลา ช่ือบทความวิจัย ช่ือนักวิจัย 

ED-032 10.00 - 10.15 น. ปัจจัยด้านคุณลักษณะผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  

นางสาวโสรดา จันทร์บุญนาค 

ED-033 10.15 - 10.30 น. ปัจจัยการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  

นายชิโนรส จันทร์บุญนาค 

ED-034 10.30 - 10.45 น. การศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 

นายพรนธีร์ สุขิตกุลสิรธีร์ 

ED-024 10.45 - 11.00 น. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดี เรื่อง กาพย์ห่อโคลงประพาสธาร
ทองแดง โดยการจัดการเรียนรู้ด้วย CCT - THINKING SCHOOLS MODEL ร่วมกับ  
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ  
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  

นายนพรัตน์ คงคอน 

https://zoom.us/j/2911545454?pwd=NlhxektPRFcwbDg0bmpzVFN5dFAwQT09


กลุ่มท่ี 1 ด้านการศึกษา 

ห้อง 423  อาคาร 4  คณะครุศาสตร์ (ส่วนวังจันทน์) 
ผู้ทรงคุณวุฒิ   ท่านท่ี 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอ้ือมพร  หลินเจริญ  (มหาวิทยาลัยนเรศวร) 
                  ท่านท่ี 2 รองศาสตราจารย์ ดร.สุขแก้ว  ค าสอน (มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม) 
Link                      https://zoom.us/j/2911545454?pwd=NlhxektPRFcwbDg0bmpzVFN5dFAwQT09 
Zoom Meeting ID   291 154 5454 
Passcode              pbr2022423 

 

รหัส เวลา ช่ือบทความวิจัย ช่ือนักวิจัย 

ED-025 11.00 - 11.15 น. แนวทางการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สถานศึกษา
กลุ่มโรงเรียนวังเจ้า สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 

นางสาวพรทิพย์ หมูยา 

ED-026 11.15 - 11.30 น. แนวทางการพัฒนาสมรรถนะหลักของครูในศตวรรษที่ 21 ของกลุ่มโรงเรียนนคร
โกสัมพี สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 

นางสาววิภา เอี่ยมแย้ม 

ED-027 11.30 - 11.45 น. แนวทางการพัฒนาการท าวิจัยในชั้นเรียนกลุ่มโรงเรียนนครโกสัมพี สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 

นายวศิน พันธเสน 

ED-028 11.45 - 12.00 น. แนวทางการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียน
หนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 

นายธีระ ราชสุภา 

รับประทานอาหารกลางวัน 

https://zoom.us/j/2911545454?pwd=NlhxektPRFcwbDg0bmpzVFN5dFAwQT09


กลุ่มท่ี 1 ด้านการศึกษา 

ห้อง 423  อาคาร 4  คณะครุศาสตร์ (ส่วนวังจันทน์) 
ผู้ทรงคุณวุฒิ   ท่านท่ี 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอ้ือมพร  หลินเจริญ  (มหาวิทยาลัยนเรศวร) 
                  ท่านท่ี 2 รองศาสตราจารย์ ดร.สุขแก้ว  ค าสอน (มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม) 
Link                      https://zoom.us/j/2911545454?pwd=NlhxektPRFcwbDg0bmpzVFN5dFAwQT09 
Zoom Meeting ID   291 154 5454 
Passcode              pbr2022423 

 

รหัส เวลา ช่ือบทความวิจัย ช่ือนักวิจัย 

ED-029 13.00 - 13.15 น. แนวทางการพัฒนาโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลโรงเรียนบ้านหนองหลวง  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2  

นางสาวภัคพิชญา สีเขียว 

ED-030 13.15 - 13.30 น. การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านเกษตรกรรมตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนหนองบัว สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครสวรรค์ 

นายคมกริช แพงแสง 

ED-031 13.30 - 13.45 น. ผลการพัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะ
เต็มศึกษาเร่ือง เสียงกับการได้ยินของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

อาจารย์ ดร.จริยา พิชัยค า 

ED-035 13.45 - 14.00 น. ผลการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุกที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถใน
การ แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 

นางสาวกมลชนก มิ่งเมืองมูล 

https://zoom.us/j/2911545454?pwd=NlhxektPRFcwbDg0bmpzVFN5dFAwQT09


กลุ่มท่ี 1 ด้านการศึกษา 

ห้อง 423  อาคาร 4  คณะครุศาสตร์ (ส่วนวังจันทน์) 
ผู้ทรงคุณวุฒิ   ท่านท่ี 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอ้ือมพร  หลินเจริญ  (มหาวิทยาลัยนเรศวร) 
                  ท่านท่ี 2 รองศาสตราจารย์ ดร.สุขแก้ว  ค าสอน (มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม) 
Link                      https://zoom.us/j/2911545454?pwd=NlhxektPRFcwbDg0bmpzVFN5dFAwQT09 
Zoom Meeting ID   291 154 5454 
Passcode              pbr2022423 

 

รหัส เวลา ช่ือบทความวิจัย ช่ือนักวิจัย 

ED-036 14.00 - 14.15 น. การพัฒนาทักษะด้านการฟังและการพูด ส าหรับเด็กปฐมวัย  
โรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม (อุ่น - อนุสรณ์) โดยใช้หนังสือค าคล้องจองประกอบภาพ  

นางพิกุล เกิดปลั่ง 

ED-037 14.15 - 14.30 น. การศึกษาเปรียบเทียบการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์แบบวิถีปรกติใหม่
โดยใช้วิธีการสอนแบบ POE เรื่อง เซลล์และองค์ประกอบของเซลล์ เพื่อเสริมการ
เรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

อาจารย์ ดร.จุฑามาศ หนุนชาติ 

ED-038 14.30 - 14.45 น. เทคนิคช่วยจ าด้วยค าคล้องจองเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

อาจารย์ ดร.โชติกา เศรษฐธัญการ 

ED-039 14.45 - 15.00 น. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการออกเสียงภาษาอังกฤษตามหลักสัทศาสตร์ของนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม 

อาจารย์ ดร.โชติกา เศรษฐธัญการ 

https://zoom.us/j/2911545454?pwd=NlhxektPRFcwbDg0bmpzVFN5dFAwQT09


กลุ่มท่ี 1 ด้านการศึกษา 

ห้อง 423  อาคาร 4  คณะครุศาสตร์ (ส่วนวังจันทน์) 
ผู้ทรงคุณวุฒิ   ท่านท่ี 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอ้ือมพร  หลินเจริญ  (มหาวิทยาลัยนเรศวร) 
                  ท่านท่ี 2 รองศาสตราจารย์ ดร.สุขแก้ว  ค าสอน (มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม) 
Link                      https://zoom.us/j/2911545454?pwd=NlhxektPRFcwbDg0bmpzVFN5dFAwQT09 
Zoom Meeting ID   291 154 5454 
Passcode              pbr2022423 

 

รหัส เวลา ช่ือบทความวิจัย ช่ือนักวิจัย 

ED-040 15.00 - 15.15 น. การสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการยกระดับคุณภาพการ
เรียนการสอนตามแนวคิด GPAS 5 Steps เรื่อง พลังงานทดแทนน้ ามันไบโอดีเซล
จากน้ ามันเหลือใช้ในครัวเรือนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเขาฉกรรจ์
วิทยาคม จังหวัดสระแก้ว ผ่านการสอนในรูปแบบออนไลน์ภายใต้สถานการณ์การ
แพร่ระบาดโรคโควิด-19 

นางลัดดาวรรณ แก้วพวง 

ED-041 15.15 - 15.30 น. แนวทางการจัดการศึกษาแบบองค์รวมของโรงเรียนวิถีพุทธ เพื่อการน าไป
ประยุกต์ใช้ ที่ประเทศ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

นางสมจิตร พันค า 

ED-042 15.30 - 15.45 น. การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก
ปฐมวัยโดยใช้แนวคิดการเรียนรู้แบบเด็กนักวิจัย บูรณาการกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
ตามแนวคิดของ Williams  

วารินทร์ กลิ่นแก่นจันทร์ 

https://zoom.us/j/2911545454?pwd=NlhxektPRFcwbDg0bmpzVFN5dFAwQT09


กลุ่มท่ี 1 ด้านการศึกษา 

ห้อง 423  อาคาร 4  คณะครุศาสตร์ (ส่วนวังจันทน์) 
ผู้ทรงคุณวุฒิ   ท่านท่ี 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอ้ือมพร  หลินเจริญ  (มหาวิทยาลัยนเรศวร) 
                  ท่านท่ี 2 รองศาสตราจารย์ ดร.สุขแก้ว  ค าสอน (มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม) 
Link                      https://zoom.us/j/2911545454?pwd=NlhxektPRFcwbDg0bmpzVFN5dFAwQT09 
Zoom Meeting ID   291 154 5454 
Passcode              pbr2022423 

 

รหัส เวลา ช่ือบทความวิจัย ช่ือนักวิจัย 

ED-043 15.45 - 16.00 น. การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21: ด้านความคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม ่

นายนรินทร์ อนันตกลิ่น 

ED-044 16.00 - 16.15 น. การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อดัชนีมวลกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
วิทยาเขตเชียงใหม ่

นายศุภกร ลาภกองศิลป์ 

RE-001 16.15 - 16.30 น การประเมินความต้องการจ าเป็นเพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์ทาง
ทะเล บนฐานวิถีชีวิตใหม่ ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ของสถาบัน
วิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา 

อาจารย์ ดร.พัชรี   ทองอ าไพ 

 

https://zoom.us/j/2911545454?pwd=NlhxektPRFcwbDg0bmpzVFN5dFAwQT09


กลุ่มท่ี 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม  

ห้อง 433  อาคาร 4  คณะครุศาสตร์ (ส่วนวังจันทน์) 
ผู้ทรงคุณวุฒิ   ท่านท่ี 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน เถ่ือนศรี  (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์) 
                  ท่านท่ี 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญณ์ณภัทร์  เจริญพานิช (มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม) 
Link                      https://zoom.us/j/5989012843?pwd=MjhXQVd1TVNqYjFUbnEwNS9tL0RIdz09 
Zoom Meeting ID   598 901 2843 
Passcode              pbr2022433 

รหัส เวลา ช่ือบทความวิจัย ช่ือนักวิจัย 

SO-005 10.00 - 10.15 น. การเรียนรู้แบบเชื่อมโยง : กระบวนการพัฒนาผู้เรียนสู่การเป็นพลเมืองวิวัฒน์ อาจารย์ ดร.เกวลี รังษีสุทธาภรณ์ 

SO-006 10.15 - 10.30 น. การมีส่วนร่วมของภาครัฐและภาคประชาชนในการพัฒนา แหล่งท่องเที่ยว 
กรณีศึกษาพื้นที่เทศบาลต าบลสนามคลี อ าเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก 

นายวสันต์ ปวนปันวงศ์ 

SO-016 10.30 - 10.45 น. การพัฒนาส ารับอาหารพื้นถิ่นส าหรับชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กรณีศึกษา:
หมู่บ้านคลองช้างใหม่ ต าบลวัดโบสถ์ อ าเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก  

อาจารย์วิรัชยา อินทะกันฑ์ 

SO-001 10.45 - 11.00 น. ปัจจัยที่มีผลต่อองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) กรณีศึกษา คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

นางจินดา ชัยปัน 

SO-002 11.00 - 11.15 น. ข้อพิจารณามาตรการในการคุ้มครองสิทธิบุคคลผู้ให้บริการเพศในประเทศไทย นางสาวปิยธิดา ชัยชนะ 

SO-003 11.15 - 11.30 น. ผลกระทบ ด้านสังคม ของผู้ใช้กัญชา เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์และบุหร่ีในจังหวัด
เพชรบูรณ์ 

อาจารย์ ดร.นฤมล จันทร์มา 

https://zoom.us/j/5989012843?pwd=MjhXQVd1TVNqYjFUbnEwNS9tL0RIdz09


กลุ่มท่ี 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม  

ห้อง 433  อาคาร 4  คณะครุศาสตร์ (ส่วนวังจันทน์) 
ผู้ทรงคุณวุฒิ   ท่านท่ี 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน เถ่ือนศรี  (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์) 
                  ท่านท่ี 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญณ์ณภัทร์  เจริญพานิช (มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม) 
Link                      https://zoom.us/j/5989012843?pwd=MjhXQVd1TVNqYjFUbnEwNS9tL0RIdz09 
Zoom Meeting ID   598 901 2843 
Passcode              pbr2022433 

รหัส เวลา ช่ือบทความวิจัย ช่ือนักวิจัย 

SO-004 11.30 – 11.45 น. การพัฒนาลวดลายผ้าทอมือจากสีย้อมธรรมชาติ เพื่อสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ และ
จัดท าแหล่งเรียนรู้ อัตลักษณ์ด้านมรดกภูมิปัญญาผ้าทอมือในชุมชนบ้านกร่าง 
อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุวดี พ่วงรอด 

SO-007 11.45 - 12.00 น. การค านวณต้นทุนและผลตอบแทนผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน กรณีศึกษากลุ่มผู้ผลิต
ดอกไม้กระดาษบ้านเกาะตะเภา อ าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 

นางยุพรัตน์ จันทร์แก้ว 

รับประทานอาหารกลางวัน 

SO-008 13.00 - 13.15 น. การวิเคราะห์โมเดลเชิงสาเหตุของการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลการบริการรับส่งอาหาร
ในประเทศไทย 

นางสาวภัณภร ยอดศรี 

SO-009 13.15 - 13.30 น. การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อโครงสร้างเงินทุนระหว่างโครงสร้างการถือหุ้น
แบบกระจุกตัว และโครงสร้างการถือหุ้นแบบกระจายตัวของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 

นางสาวจิราพร จิระชีวี 

https://zoom.us/j/5989012843?pwd=MjhXQVd1TVNqYjFUbnEwNS9tL0RIdz09


กลุ่มท่ี 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม  

ห้อง 433  อาคาร 4  คณะครุศาสตร์ (ส่วนวังจันทน์) 
ผู้ทรงคุณวุฒิ   ท่านท่ี 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน เถ่ือนศรี  (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์) 
                  ท่านท่ี 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญณ์ณภัทร์  เจริญพานิช (มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม) 
Link                      https://zoom.us/j/5989012843?pwd=MjhXQVd1TVNqYjFUbnEwNS9tL0RIdz09 
Zoom Meeting ID   598 901 2843 
Passcode              pbr2022433 

รหัส เวลา ช่ือบทความวิจัย ช่ือนักวิจัย 

SO-010 13.30 - 13.45 น. การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในบ่อดินด้วยวัตถุดิบใน
ท้องถิ่น กรณีศึกษา บ่อปลานายเฉลิม ต าบลวังหิน อ าเภอเมือง จังหวัดตาก 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์น้ าฝน คงสกุล 

SO-011 13.45 - 14.00 น. โรดแฮร์ นายโกญจนาท ไผ่ล้อม 

SO-012 14.00 - 14.15 น. การออกแบบบอร์ดเกมต านานโจรสลัดผ่านระบบเทคโนโลยีเสมือนจริง ของสถาบัน
อุทยานการเรียนรู้ 

นางสาวกมลรัตน์ สันฝา 

SO-013 14.15 - 14.30 น. การออกแบบสื่อโมชั่นกราฟิกเร่ืองผลเสียของเทคโนโลยีต่อเยาวชนเจเนอเรชั่นอัลฟ่า  
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

นายชินภัทร ประดิษฐากร 

SO-014 14.30 - 14.45 น. เคร่ืองมือวิเคราะห์ทางบัญชีนิติวิทยาส าหรับตรวจสอบรายการผิดปกติในงบการเงิน นางสาวบุญรัตน์ อาจหาญรณฤทธิ์ 

https://zoom.us/j/5989012843?pwd=MjhXQVd1TVNqYjFUbnEwNS9tL0RIdz09


กลุ่มท่ี 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม  

ห้อง 433  อาคาร 4  คณะครุศาสตร์ (ส่วนวังจันทน์) 
ผู้ทรงคุณวุฒิ   ท่านท่ี 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน เถ่ือนศรี  (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์) 
                  ท่านท่ี 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญณ์ณภัทร์  เจริญพานิช (มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม) 
Link                      https://zoom.us/j/5989012843?pwd=MjhXQVd1TVNqYjFUbnEwNS9tL0RIdz09 
Zoom Meeting ID   598 901 2843 
Passcode              pbr2022433 

รหัส เวลา ช่ือบทความวิจัย ช่ือนักวิจัย 

SO-015 14.45 - 15.00 น. ความสัมพันธ์สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ การประเมินความเสี่ยงทางการเงิน และ
การประเมินมูลค่าหุ้นที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวณัช ด่อน
คร้าม 

SO-017 15.00 - 15.15 น. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสัดส่วนหน้ีสินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

นางสาวพัชราวรรณ อาจหาญ 

SO-018 15.15 - 15.30 น. การศึกษาและประเมินระบบการควบคุมภายในด้านการเงิน : กรณีศึกษากลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตสินค้า OTOP รักษ์ศิลป์ดินไทย ต าบลหนองหลวง อ าเภอเมือง
ตาก จังหวัดตาก 

อาจารย์รุจาภา สุกใส 

SO-019 15.30 - 15.45 น. แนวทางการแก้ปัญหาหน้ีสินเกษตรกรพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลยางสูง อ าเภอ
ขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญา เหลือง
รัตนเจริญ 

SO-021 15.45 - 16.00 น. การค้าประเวณีในสังคมไทยกับการเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของสังคม  นางสาวพรรณภา อินทร์วร 

https://zoom.us/j/5989012843?pwd=MjhXQVd1TVNqYjFUbnEwNS9tL0RIdz09


กลุ่มท่ี 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม  

ห้อง 433  อาคาร 4  คณะครุศาสตร์ (ส่วนวังจันทน์) 
ผู้ทรงคุณวุฒิ   ท่านท่ี 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน เถ่ือนศรี  (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์) 
                  ท่านท่ี 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญณ์ณภัทร์  เจริญพานิช (มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม) 
Link                      https://zoom.us/j/5989012843?pwd=MjhXQVd1TVNqYjFUbnEwNS9tL0RIdz09 
Zoom Meeting ID   598 901 2843 
Passcode              pbr2022433 

รหัส เวลา ช่ือบทความวิจัย ช่ือนักวิจัย 

SO-022 16.00 - 16.15 น. ผลกระทบของการก ากับดูแลกิจการ อัตราส่วนทางการเงิน ต่อความล้มเหลวทาง
การเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) 

นางสาวธันยพร เดชกุมาร 

SO-036 16.15 - 16.30 น. มาตรการทางกฎหมายในการเยียวยาคนไร้บ้าน นางสาวเกวลี ศรีเพ็ชรใส 

 

  

https://zoom.us/j/5989012843?pwd=MjhXQVd1TVNqYjFUbnEwNS9tL0RIdz09


กลุ่มท่ี 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม  

ห้อง 435  อาคาร 4  คณะครุศาสตร์ (ส่วนวังจันทน์) 
ผู้ทรงคุณวุฒิ   ท่านท่ี 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษา พัดเกตุ  (มหาวิทยาลัยนเรศวร) 
                  ท่านท่ี 2 รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐิรา  ทับทิม (มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม) 
Link                      https://zoom.us/j/7025387289?pwd=QUI1ZHVzK2R5dkZMMXpNUGIwQVlmUT09 
Zoom Meeting ID   702 538 7289 
Passcode              pbr2022435 

รหัส เวลา ช่ือบทความวิจัย ช่ือนักวิจัย 

SO-040 10.00 - 10.15 น. การออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลผลิตทางการเกษตรดอกดาวเรืองแปรรูป กลุ่ม
เกษตรกรบ้านถ้ าพริก จังหวัดพิษณุโลก 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรารถนา ศิริสานต์ 

SO-043 10.15 - 10.30 น. การออกแบบอุปกรณ์เสริมเคร่ืองแต่งกายจากเส้นใยสับปะรด นายประกฤษฎิ์ นวลเป้า 

SO-020 10.30 - 10.45 น. การศึกษาค าปรากฏร่วมที่มีความถี่สูง ค าว่า Speak-Say และTell-Talk ใน
หนังสือนวนิยายภาษาอังกฤษเรื่องนครรัตติกาล โดยใช้คลังข้อมูล 

อาจารย์ทิศากร ไชยมงคล 

SO-024 10.45 - 11.00 น. การพยากรณ์ราคาสับปะรดโรงงานเพื่อวางแผนการผลิตสับปะรดในประเทศ
ไทย 

รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐ์ธนิน เอื้อศิลป์ 

SO-025 11.00 - 11.15 น. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานบัญชี
ธุรกิจโรงแรมในจังหวัดจันทบุรี และตราด 

นางสาวปัทมา เกรัมย์ 

SO-027 11.15 - 11.30 น. การวิเคราะห์ชนิดของค า (Parts of speech) ในข้อสอบโทอิค (TOEIC) ใน
ส่วนของการอ่าน (Reading part) : กรณีศึกษา หนังสือข้อสอบโทอิค 
(TOEIC) Oxford (Publishing) 

อาจารย์ ดร.นิภาวรรณ นวาวัตน์ 

https://zoom.us/j/7025387289?pwd=QUI1ZHVzK2R5dkZMMXpNUGIwQVlmUT09


กลุ่มท่ี 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม  

ห้อง 435  อาคาร 4  คณะครุศาสตร์ (ส่วนวังจันทน์) 
ผู้ทรงคุณวุฒิ   ท่านท่ี 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษา พัดเกตุ  (มหาวิทยาลัยนเรศวร) 
                  ท่านท่ี 2 รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐิรา  ทับทิม (มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม) 
Link                      https://zoom.us/j/7025387289?pwd=QUI1ZHVzK2R5dkZMMXpNUGIwQVlmUT09 
Zoom Meeting ID   702 538 7289 
Passcode              pbr2022435 

รหัส เวลา ช่ือบทความวิจัย ช่ือนักวิจัย 

SO-028 11.30 - 11.45 น. การวิเคราะห์เน้ือหาทางวัฒนธรรมในหนังสือแบบเรียนภาษาอังกฤษที่ได้รับ
อนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางสาวอภิรัตน์ พรหมมินทร์ 

SO-029 11.45 - 12.00 น. กระบวนการลดต้นทุนในโซ่อุปทานโลจิสติกส์ย้อนกลับของเสียในธุรกิจขนส่ง
สินค้าการเกษตร 

อาจารย์ธงเทพ ชูสงฆ์ 

รับประทานอาหารกลางวัน 

SO-030 13.00 - 13.15 น. การออกแบบเคร่ืองแต่งกายสตรีปาร์ต้ีแวร์(Party Wear) โดยได้รับแรง
บันดาลใจจาก เคร่ืองแขวนดอกไม้สด 

นายภัคเดชา วชะนะจันทร์ 

SO-031 13.15 - 13.30 น. พฤติกรรมการถูกคุกคามทางเพศในสถาบันศึกษาของภาครัฐแห่งหน่ึงใน
ภาคเหนือ 

นางสาวศราวณี ลาภสมทบ 

SO-032 13.30 - 13.45 น. การศึกษาประสบการณ์การเหยียดกันของชายรักชายบนสื่อออนไลน์ ใน
อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

นายมธุราคม ศรีลอง 

https://zoom.us/j/7025387289?pwd=QUI1ZHVzK2R5dkZMMXpNUGIwQVlmUT09


กลุ่มท่ี 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม  

ห้อง 435  อาคาร 4  คณะครุศาสตร์ (ส่วนวังจันทน์) 
ผู้ทรงคุณวุฒิ   ท่านท่ี 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษา พัดเกตุ  (มหาวิทยาลัยนเรศวร) 
                  ท่านท่ี 2 รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐิรา  ทับทิม (มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม) 
Link                      https://zoom.us/j/7025387289?pwd=QUI1ZHVzK2R5dkZMMXpNUGIwQVlmUT09 
Zoom Meeting ID   702 538 7289 
Passcode              pbr2022435 

รหัส เวลา ช่ือบทความวิจัย ช่ือนักวิจัย 

SO-033 13.45 - 14.00 น. การศึกษาประสบการณ์ภาวะความเครียดจากการเรียนออนไลน์ของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัด
พิษณุโลก 

นางสาวจันทร์เพ็ญ จุนสละ 

SO-034 14.00 - 14.15 น. การปรับตัวของแรงงานนอกระบบภาคการเกษตรภายใต้สถานการณ์โควิด-
19 

นางสาวสุภาพร จันแดง 

SO-035 14.15 - 14.30 น. ความรู้ด้านกฎหมายเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ :ศึกษากรณีพื้นที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งโพ อ าเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรัชญาไชย แช่มช้อย 

SO-037 14.30 - 14.45 น. อุดมการณ์ครอบครัวเป็นสุขในโซ่เวรี อาจารย์ ดร.สุภาวดี เพชรเกตุ 

SO-038 14.45 - 15.00 น. การศึกษาคลังค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่ปรากฏในเอกสารประกอบการสอน
รายวิชา GELN 103 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงคราม 

อาจารย์ณัฐกานต์ เส็งชื่น 

https://zoom.us/j/7025387289?pwd=QUI1ZHVzK2R5dkZMMXpNUGIwQVlmUT09


กลุ่มท่ี 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม  

ห้อง 435  อาคาร 4  คณะครุศาสตร์ (ส่วนวังจันทน์) 
ผู้ทรงคุณวุฒิ   ท่านท่ี 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษา พัดเกตุ  (มหาวิทยาลัยนเรศวร) 
                  ท่านท่ี 2 รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐิรา  ทับทิม (มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม) 
Link                      https://zoom.us/j/7025387289?pwd=QUI1ZHVzK2R5dkZMMXpNUGIwQVlmUT09 
Zoom Meeting ID   702 538 7289 
Passcode              pbr2022435 

รหัส เวลา ช่ือบทความวิจัย ช่ือนักวิจัย 

SO-039 15.00 - 15.15 น. การวิเคราะห์โครงสร้างนามานุประโยคที่ปรากฏในหนังสือเรื่องวีรบุรุษแห่ง
โอโอลิมปัส ตอนวีรบุรุษผู้ที่สาบสูญ 

อาจารย์อธิษฐาน งามกิจวัตร 

SO-041 15.15 - 15.30 น. กลวิธีการแปลชื่อภาพยนตร์จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย นางสาวชลดา ตังสุวรรณ 

SO-042 15.30 - 15.45 น การศึกษาโครงสร้างประโยค (Sentence Structure) ในข่าวน า (Lead) 
หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่นออนไลน์ 

อาจารย์สิรินญา ศรีชมภู 

SO-044 15.45 - 16.00 น. ศึกษาพฤติกรรมการข่มเหงรังแก ในนวนิยายเรื่องด้วยแรงอธิษฐาน ของ กิ่ง
ฉัตร 

นางสาวอัญญารัตน์ อ่อนฤทธิ์ 

SO-050 16.00 - 16.15 น. การศึกษากลวิธีการแปลส านวนภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยจากซีรีส์ใน 
Netflix 

นางสาวณิลาวัลย์ นาวิมาร 

SO-064 16.15 - 16.30 น. การวิเคราะห์ภาษาภาพพจน์ที่ใช้ในเพลงภาษาอังกฤษที่ได้รับความนิยมของ 
Lauv 

ชนมาศ บุญประสิทธิ์ 

  

https://zoom.us/j/7025387289?pwd=QUI1ZHVzK2R5dkZMMXpNUGIwQVlmUT09


กลุ่มท่ี 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม  

ห้อง 525  อาคาร 5  คณะครุศาสตร์ (ส่วนวังจันทน์) 
ผู้ทรงคุณวุฒิ   ท่านท่ี 1 รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนชัย หม่ันยิ่ง (มหาวิทยาลัยนเรศวร) 
                  ท่านท่ี 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชนก  นัยจรัญ (มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม) 
Link                      https://zoom.us/j/7389665038?pwd=Y1I4YlQzQS9ESTRRb0UzRk5CS1E5QT09 
Zoom Meeting ID   738 966 5038 
Passcode              pbr2022525 

รหัส เวลา ช่ือบทความวิจัย ช่ือนักวิจัย 

SO-049 10.00 - 10.15 น. มาตรการการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ : 
กรณีศึกษาบ้านมุงเหนือ อ าเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 

อาจารย์กฤติมา อินทะกูล 

SO-055 10.15 - 10.30 น. การเข้าถึงมาตรการโครงการรัฐในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส
โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (covid-19) ในช่วงปี พ.ศ 2562 - 2564 ในเขต
พื้นที่ชุมชนเทศบาลเมืองสวรรคโลก อ าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 

นายณัฐพล เมธาวีกุลชัย 

SO-060 10.30 - 10.45 น. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรชุมชนเพื่อสร้างพ่อเพลงแม่เพลง ต่อยอดอัต
ลักษณ์บทเพลงร าวงกลองเพลประจ าต าบลราวต้นจันทร์ อ าเภอศรีส าโรง 
จังหวัดสุโขทัย 

ผศ.ดร.วรารัตน์ วริรักษ์ 

SO-023 10.45 - 11.00 น. ส ารับอาหารพื้นถิ่นชุมชนท่าชัย อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย  นายชรินทร์ทิพย์ ศรีเตว็ด 

SO-026 11.00 - 11.15 น. ผู้ชนะสิบทิศ in Choir นายพงศภัค แสนใหม่ 

https://zoom.us/j/7389665038?pwd=Y1I4YlQzQS9ESTRRb0UzRk5CS1E5QT09


กลุ่มท่ี 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม  

ห้อง 525  อาคาร 5  คณะครุศาสตร์ (ส่วนวังจันทน์) 
ผู้ทรงคุณวุฒิ   ท่านท่ี 1 รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนชัย หม่ันยิ่ง (มหาวิทยาลัยนเรศวร) 
                  ท่านท่ี 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชนก  นัยจรัญ (มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม) 
Link                      https://zoom.us/j/7389665038?pwd=Y1I4YlQzQS9ESTRRb0UzRk5CS1E5QT09 
Zoom Meeting ID   738 966 5038 
Passcode              pbr2022525 

รหัส เวลา ช่ือบทความวิจัย ช่ือนักวิจัย 

SO-045 11.15 - 11.30 น. การเปรียบเทียบพฤติกรรมการจัดการการเงินส่วนบุคคล ในสถานการณ์การ
แพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อ COVID-19 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยพรัตน์ อิ่มพิทักษ์ 

SO-046 11.30 - 11.45 น. ระบ าพระทรงม้ามหาภิเนษกรมณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ ไม้เจริญ 

SO-047 11.45 - 12.00 น. แนวทางการพัฒนาศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการท่องเที่ยวแม่วินเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์ มหัทธนชัย 

รับประทานอาหารกลางวัน 

SO-048 13.00 - 13.15 น. การพัฒนาระบบรองรับสังคมสุขภาวะผู้สูงอายุจังหวัดแพร่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัญญู รีรมย์ 

SO-051 13.15 - 13.30 น. ตัวตนคนพลัดถิ่น” อัตลักษณ์ร่วมของคนอาเซียนจากเรื่องสั้นร่วมสมัย อาจารย์เมศิณี ภัทรมุทธา 

SO-052 13.30 - 13.45 น. การสื่อสารเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านตะปอนน้อย 
อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 

อาจารย์ดนัย โชติแสง 

https://zoom.us/j/7389665038?pwd=Y1I4YlQzQS9ESTRRb0UzRk5CS1E5QT09


กลุ่มท่ี 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม  

ห้อง 525  อาคาร 5  คณะครุศาสตร์ (ส่วนวังจันทน์) 
ผู้ทรงคุณวุฒิ   ท่านท่ี 1 รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนชัย หม่ันยิ่ง (มหาวิทยาลัยนเรศวร) 
                  ท่านท่ี 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชนก  นัยจรัญ (มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม) 
Link                      https://zoom.us/j/7389665038?pwd=Y1I4YlQzQS9ESTRRb0UzRk5CS1E5QT09 
Zoom Meeting ID   738 966 5038 
Passcode              pbr2022525 

รหัส เวลา ช่ือบทความวิจัย ช่ือนักวิจัย 

SO-053 13.45 - 14.00 น. การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ ามันมะพร้าวสกัดเย็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเล
เกาะสมุยเพื่อเข้าสู่ตลาดธุรกิจโรงแรมในอ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์
ธานี 

นางสาวปิยาพัชร มีเดช 

SO-054 14.00 - 14.15 น. การศึกษาค าศัพท์เกิดใหม่ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์
ใหม่ 

อาจารย์เพ็ญพร แก้วฟุ้งรังษี 

SO-056 14.15 - 14.30 น. แนวทางการพัฒนาตลาดดิจิทัลผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือของวิสาหกิจชุมชนฮับแม่
วิน จังหวัดเชียงใหม่ 

อาจารย์ ดร.บุษราภรณ์ มหัทธนชัย 

SO-057 14.30 - 14.45 น. ขนมพื้นถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ 9 อ าเภอ จังหวัดสุโขทัย นายสิปปวิชญ์ บางนาค 

SO-058 14.45 - 15.00 น. ความเหมาะสมของประเทศไทยในการการุณยฆาตโดยเร่งให้ตาย  อาจารย์ ดร.นภัสรพี เดชางกูร 

SO-059 15.00 - 15.15 น. กระบวนการสร้างเคร่ืองดนตรีมังคละในอัตลักษณ์ของจังหวัดพิษณุโลก ผศ.ดร.ณัฏฐนิช นักปี่ 

SO-061 15.15 - 15.30 น. โครงการเพิ่มมูลค่าวัสดุจากป้ายโฆษณาเพื่อการออกแบบกระเป๋าสตรี สุนิสา น้ าดอกไม้ 

https://zoom.us/j/7389665038?pwd=Y1I4YlQzQS9ESTRRb0UzRk5CS1E5QT09


กลุ่มท่ี 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม  

ห้อง 525  อาคาร 5  คณะครุศาสตร์ (ส่วนวังจันทน์) 
ผู้ทรงคุณวุฒิ   ท่านท่ี 1 รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนชัย หม่ันยิ่ง (มหาวิทยาลัยนเรศวร) 
                  ท่านท่ี 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชนก  นัยจรัญ (มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม) 
Link                      https://zoom.us/j/7389665038?pwd=Y1I4YlQzQS9ESTRRb0UzRk5CS1E5QT09 
Zoom Meeting ID   738 966 5038 
Passcode              pbr2022525 

รหัส เวลา ช่ือบทความวิจัย ช่ือนักวิจัย 

SO-062 15.30 - 15.45 น. การออกแบบและพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ ส าหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อ
แสดงเอกลักษณ์ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน ต าบลแม่สา อ าเภอแม่ริม จังหวัด
เชียงใหม ่

นภมินทร์ ศักด์ิสง่า 

SO-063 15.45 - 16.00 น. แนวทางการพัฒนามัคคุเทศก์เยาวชนอาสาภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนเมืองเก่าจังหวัดเชียงใหม่ 

ภานุพงษ์ อินต๊ะวงค์ 

 

https://zoom.us/j/7389665038?pwd=Y1I4YlQzQS9ESTRRb0UzRk5CS1E5QT09


กลุ่มท่ี 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ห้อง 526  อาคาร 5  คณะครุศาสตร์ (ส่วนวังจันทน์) 
ผู้ทรงคุณวุฒิ   ท่านท่ี 1 รองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ เสน่ห์ นมะหุต (มหาวิทยาลัยนเรศวร) (10.00-12.00 น.) 
                  ท่านท่ี 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล ภูมิลา (มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม) (10.00-12.00 น.) 
                  ท่านท่ี 3 รองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ เสน่ห์ นมะหุต (มหาวิทยาลัยนเรศวร) (13.00-15.30 น.) 
                  ท่านท่ี 4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล ภูมิลา (มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม) (13.00-15.30 น.) 
Link                      https://zoom.us/j/9541478400?pwd=aXFOb3pzZWhyS3A2M2VUd09Pa0VzQT09 
Zoom Meeting ID   954 147 8400 
Passcode               pbr2022g3  

ล าดับ เวลา ช่ือบทความวิจัย ช่ือนักวิจัย 

SC-020 10.00 - 10.15 น. การพยากรณ์การระบาดของ COVID-19 ในประเทศไทย ด้วยการวิเคราะห์การ
ถดถอย โดยใช้อัลกอริทึมแมชชีนเลินนิง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เขมปริต ขุนราชเสนา 

SC-027 10.15 - 10.30 น. การเปรียบเทียบดัชนีราคาผู้บริโภคของประเทศไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หน่ึงหทัย ชัยอาภร 

SC-042 10.30 - 10.45 น. ทฤษฎีจุดตรึงร่วมบนปริภูมิขยายปริภูมิเมตริกบี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวลักษณ์ คงธรรม 

SC-003 10.45 - 11.00 น. การพัฒนาชุดการเรียนรู้พื้นฐานวิศวกรรมด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริม อาจารย์ดวงกมล อังอ านวยศิริ 

SC-009 11.00 - 11.15 น. การพัฒนาระบบขายไก่ชนผ่านไลน์บอท นายธนายุต โลหะเวช 

SC-032 11.15 - 11.30 น. การพัฒนารูปแบบสารสนเทศที่เหมาะสมเพื่อจัดการกระบวนการผลิตล าไยนอก
ฤดู 

อาจารย์ ดร.จิตราภรณ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ 

https://zoom.us/j/9541478400?pwd=aXFOb3pzZWhyS3A2M2VUd09Pa0VzQT09


กลุ่มท่ี 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ห้อง 526  อาคาร 5  คณะครุศาสตร์ (ส่วนวังจันทน์) 
ผู้ทรงคุณวุฒิ   ท่านท่ี 1 รองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ เสน่ห์ นมะหุต (มหาวิทยาลัยนเรศวร) (10.00-12.00 น.) 
                  ท่านท่ี 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล ภูมิลา (มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม) (10.00-12.00 น.) 
                  ท่านท่ี 3 รองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ เสน่ห์ นมะหุต (มหาวิทยาลัยนเรศวร) (13.00-15.30 น.) 
                  ท่านท่ี 4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล ภูมิลา (มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม) (13.00-15.30 น.) 
Link                      https://zoom.us/j/9541478400?pwd=aXFOb3pzZWhyS3A2M2VUd09Pa0VzQT09 
Zoom Meeting ID   954 147 8400 
Passcode               pbr2022g3  

ล าดับ เวลา ช่ือบทความวิจัย ช่ือนักวิจัย 

SC-046 11.30 - 11.45 น. The Hurdle Poisson- Exponential and Gamma Distribution: 
Properties and Application to COVID-19 data set 

อาจารย์ ดร.ศิริพร สมุทรวชิรวงษ์ 

SC-062 11.45 - 12.00 น. สื่อการสอนการเขียนแบบบ้านพักอาศัย เพื่อยื่นขออนุญาตด้วยโปรแกรม  
Autodesk AutoCAD และโปรแกรม Autodesk Revit 

นายธนาธิป เมืองคง 

รับประทานอาหารกลางวัน 

SC-044 13.00 - 13.15 น. การพัฒนาเคร่ืองเติมอากาศในน้ าอัตโนมัติส าหรับการเลี้ยงปลานิล นายภูวดล ทิพย์ท า 

SC-008 13.15 - 13.30 น. การพัฒนาระบบบ าบัดควันของเคร่ืองอบแห้งกล้วยอบน้ าผึ้งพลังงานชีวมวล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ จันทร์แก้ว 

https://zoom.us/j/9541478400?pwd=aXFOb3pzZWhyS3A2M2VUd09Pa0VzQT09


กลุ่มท่ี 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ห้อง 526  อาคาร 5  คณะครุศาสตร์ (ส่วนวังจันทน์) 
ผู้ทรงคุณวุฒิ   ท่านท่ี 1 รองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ เสน่ห์ นมะหุต (มหาวิทยาลัยนเรศวร) (10.00-12.00 น.) 
                  ท่านท่ี 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล ภูมิลา (มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม) (10.00-12.00 น.) 
                  ท่านท่ี 3 รองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ เสน่ห์ นมะหุต (มหาวิทยาลัยนเรศวร) (13.00-15.30 น.) 
                  ท่านท่ี 4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล ภูมิลา (มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม) (13.00-15.30 น.) 
Link                      https://zoom.us/j/9541478400?pwd=aXFOb3pzZWhyS3A2M2VUd09Pa0VzQT09 
Zoom Meeting ID   954 147 8400 
Passcode               pbr2022g3  

ล าดับ เวลา ช่ือบทความวิจัย ช่ือนักวิจัย 

SC-014 13.30 - 13.45 น. การผลิตน้ านมเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ผงด้วยวิธีท าแห้งโฟม-แมท อาจารย์ ดร.วิภา ประพินอักษร 

SC-017 13.45 - 14.00 น. สมบัติทางกายภาพและสมบัติทางความร้อนของมอร์ต้าร์ที่ผสมแกนกัญชงเหลือ

ทิ้งทางการเกษตร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวัตร์ คล้ายแท้ 

SC-031 14.00 - 14.15 น. ประสิทธิภาพการดูดซับตะกั่วโดยใช้เกล็ดปลานิล ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรากร วิศพันธ์ 

SC-033 14.15 - 14.30 น. ผลของอุณหภูมิต่ออายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์มะพร้าวอัดเม็ด 

ของอุณหภูมิต่ออายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์มะพร้าวอัดเม็ด 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา เลิศลักษมี 

SC-036 14.30 - 14.45 น. การศึกษาแคริโอไทป์และอิดิโอแกรมมาตรฐานของปลาพลวงตะวันตก อาจารย์ ดร.นันทพร เกตุเลขา 

https://zoom.us/j/9541478400?pwd=aXFOb3pzZWhyS3A2M2VUd09Pa0VzQT09


กลุ่มท่ี 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ห้อง 526  อาคาร 5  คณะครุศาสตร์ (ส่วนวังจันทน์) 
ผู้ทรงคุณวุฒิ   ท่านท่ี 1 รองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ เสน่ห์ นมะหุต (มหาวิทยาลัยนเรศวร) (10.00-12.00 น.) 
                  ท่านท่ี 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล ภูมิลา (มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม) (10.00-12.00 น.) 
                  ท่านท่ี 3 รองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ เสน่ห์ นมะหุต (มหาวิทยาลัยนเรศวร) (13.00-15.30 น.) 
                  ท่านท่ี 4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล ภูมิลา (มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม) (13.00-15.30 น.) 
Link                      https://zoom.us/j/9541478400?pwd=aXFOb3pzZWhyS3A2M2VUd09Pa0VzQT09 
Zoom Meeting ID   954 147 8400 
Passcode               pbr2022g3  

ล าดับ เวลา ช่ือบทความวิจัย ช่ือนักวิจัย 

(Neolissochilus stracheyi) ด้วยเทคนิคการย้อมสีจิมซ่า 

SC-039 14.45 - 15.00 น. ผลของวัสดุปลูกต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของผักกาดหอมพันธุ์ฟิลเลย์ไอซ์

เบิร์ก 

นางสาววรรณวลี ทีน้อย 

SC-061 15.00 - 15.15 น. ผลของสารดูดซับออกซิเจนที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพขนมเปี๊ยะไส้ทุเรียน

บรรจุถุงแก้ว 

ศิรินภา ค าภู่ 

SC-064 15.15 - 15.30 น. การพัฒนาผลิตภัณฑ์บ้านแมวด้วยเศษไม้เหลือใช้จากโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ 

กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มประดิษฐ์เฟอร์นิเจอร์จากเศษไม้ อ าเภอแม่ระมาด 

จังหวัดตาก 

สมชาย บุญพิทักษ์ 

https://zoom.us/j/9541478400?pwd=aXFOb3pzZWhyS3A2M2VUd09Pa0VzQT09


กลุ่มท่ี 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ห้อง 527 อาคาร 5  คณะครุศาสตร์ (ส่วนวังจันทน์) 
ผู้ทรงคุณวุฒิ   ท่านท่ี 1 ผู้ช่วยศาสตราย์สุมาลี พิมพันธุ์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์) 
                  ท่านท่ี 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนงค์  ศรีโสภา (มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม) 
Link                      https://zoom.us/j/6084011474?pwd=USt1eWp5eVZjejU3SHowT3ZuU3pJUT09 
Zoom Meeting ID   608 401 1474 
Passcode               pbr2022527  

ล าดับ เวลา ช่ือบทความวิจัย ช่ือนักวิจัย 

SC-021 10.00 - 10.15 
น. 

ผลของตัวท าละลายที่มีต่อการสกัดสารต้านอนุมูลอิสระ และฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์
ไทโรซิเนสของสารสกัดว่านตาลเด่ียว 

นางสาวศรัณญา สอนมณี 

SC-040 10.15 - 10.30 
น. 

กาขยายพันธุ์โกฐจุฬาลัมพาโดยการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อพืช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักด์ิ โชติกเด
ชาณรงค์ 

SC-001 10.30 - 10.45 
น. 

ผลของน้ ามันหอมระเหยจากเมล็ดพริกไทยด าที่ถูกคัดทิ้งในการควบคุมแมลงสาบ
อเมริกัน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพงศ์   เมธินธ
รังสรรค์ 

SC-005 10.45 - 11.00 
น. 

การวิเคราะห์สารต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย และองค์ประกอบ
ทางพฤกษเคมีของสารสกัดจากดอกฮอปส์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัตฐิยา ชัยชนะ 

SC-010 11.00 - 11.15 
น. 

การปรับปรุงคุณสมบัติวัสดุคัดเลือกประเภท ก โดยใช้น้ ายางพาราและซีเมนต์ อาจารย์อุมาพร ปฏิพันธ์ภูมิสกุล 

SC-012 11.15 - 11.30 
น. 

การศึกษาปริมาณฟีโนลิกรวม และฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดส ของ
ผลิตภัณฑ์ตะไคร้แปรรูปทางการค้า 

อาจารย์ ดร.อรวรรณ วนะชีวิน 

https://zoom.us/j/6084011474?pwd=USt1eWp5eVZjejU3SHowT3ZuU3pJUT09


กลุ่มท่ี 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ห้อง 526  อาคาร 5  คณะครุศาสตร์ (ส่วนวังจันทน์) 
ผู้ทรงคุณวุฒิ   ท่านท่ี 1 รองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ เสน่ห์ นมะหุต (มหาวิทยาลัยนเรศวร) (10.00-12.00 น.) 
                  ท่านท่ี 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล ภูมิลา (มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม) (10.00-12.00 น.) 
                  ท่านท่ี 3 รองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ เสน่ห์ นมะหุต (มหาวิทยาลัยนเรศวร) (13.00-15.30 น.) 
                  ท่านท่ี 4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล ภูมิลา (มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม) (13.00-15.30 น.) 
Link                      https://zoom.us/j/9541478400?pwd=aXFOb3pzZWhyS3A2M2VUd09Pa0VzQT09 
Zoom Meeting ID   954 147 8400 
Passcode               pbr2022g3  

ล าดับ เวลา ช่ือบทความวิจัย ช่ือนักวิจัย 

SC-013 11.30 - 11.45 
น. 

การพัฒนาแผ่นฟิล์มชี้บ่งการเสื่อมสภาพของอาหารจากสารสีธรรมชาติ  อาจารย์ ดร.นันทา เป็งเนตร์ 

SC-028 11.45 - 12.00 
น. 

การสังเคราะห์แบบไฮโดรเทอร์มอลขั้นตอนเดียวและศึกษาคุณลักษณะของ
อนุภาคซิงค์ออกไซด์ และอนุภาคซิงค์ออกไซด์ร่วมกับกราฟีนออกไซด์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ปรีชาวร
พันธ์ 

รับประทานอาหารกลางวัน 

SC-043 13.00 - 13.15 
น. 

ผลของเกลือ, กากน้ าตาล, กรดฟอร์มิค, เชื้อแบคทีเรียแล็กโทบาซิลลัสแพลน
ทารัม และเอนไซม์ เซลลูเลสต่อคุณภาพและองค์ประกอบทางเคมีของหญ้ากินีสี
ม่วงหมัก 

นางสาวศิวพร พิบูลกุลสัมฤทธิ์ 

SC-050 13.15 - 13.30 
น. 

การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพ ทางเคมี และพัฒนาคุณภาพน้ าส้มควันไม้ลด
ระยะเวลาท าให้บริสุทธิ์ ด้วยการวิธีการกลั่น ด้วยเคร่ืองกลั่นน้ าส้มควันไม้ 

อาจารย์เทอดเกียรติ แก้วพวง 

https://zoom.us/j/9541478400?pwd=aXFOb3pzZWhyS3A2M2VUd09Pa0VzQT09


กลุ่มท่ี 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ห้อง 526  อาคาร 5  คณะครุศาสตร์ (ส่วนวังจันทน์) 
ผู้ทรงคุณวุฒิ   ท่านท่ี 1 รองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ เสน่ห์ นมะหุต (มหาวิทยาลัยนเรศวร) (10.00-12.00 น.) 
                  ท่านท่ี 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล ภูมิลา (มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม) (10.00-12.00 น.) 
                  ท่านท่ี 3 รองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ เสน่ห์ นมะหุต (มหาวิทยาลัยนเรศวร) (13.00-15.30 น.) 
                  ท่านท่ี 4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล ภูมิลา (มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม) (13.00-15.30 น.) 
Link                      https://zoom.us/j/9541478400?pwd=aXFOb3pzZWhyS3A2M2VUd09Pa0VzQT09 
Zoom Meeting ID   954 147 8400 
Passcode               pbr2022g3  

ล าดับ เวลา ช่ือบทความวิจัย ช่ือนักวิจัย 

SC-058 13.30 - 13.45 
น. 

การต้ังต ารับครีมที่มีส่วนผสมของนีโอโซมกักเก็บอนุภาคนาโน ไรวินทร์ ใจยง 

SC-059 13.45 - 14.00 
น. 

การต้ังต ารับแชมพูก้อนที่มีส่วนผสมของอนุภาคนาโน ลักษิกา ค าตุ้ม 

SC-004 14.00 - 14.15 
น. 

การเพาะเลี้ยง Chaetoceros (Chaetoceros sp.) ภายใต้สภาวะแหล่งก าเนิด
และความยาวคลื่นแสงที่ต่างกัน 

นายปณิธาน แก้วจันทวี 

SC-011 14.15 - 14.30 
น. 

การตรวจวิเคราะห์เชื้อราด้วยเทคนิคลูปเมดิเอเตทไอโซเทอร์มอลแอมพลิฟิเคชัน 
(แลมป์) 

อาจารย์ ดร.เดือนเต็ม ทองเผือก 

SC-030 14.30 - 14.45 
น. 

การควบคุมโรคเน่าราสีเขียว (Penicillium digitatum) ด้วยน้ าพลาสมาในผลส้ม
สายน้ าผึ้ง  

อาจารย์ธีรภัทร อินทร์ทอง 

https://zoom.us/j/9541478400?pwd=aXFOb3pzZWhyS3A2M2VUd09Pa0VzQT09


กลุ่มท่ี 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ห้อง 526  อาคาร 5  คณะครุศาสตร์ (ส่วนวังจันทน์) 
ผู้ทรงคุณวุฒิ   ท่านท่ี 1 รองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ เสน่ห์ นมะหุต (มหาวิทยาลัยนเรศวร) (10.00-12.00 น.) 
                  ท่านท่ี 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล ภูมิลา (มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม) (10.00-12.00 น.) 
                  ท่านท่ี 3 รองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ เสน่ห์ นมะหุต (มหาวิทยาลัยนเรศวร) (13.00-15.30 น.) 
                  ท่านท่ี 4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล ภูมิลา (มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม) (13.00-15.30 น.) 
Link                      https://zoom.us/j/9541478400?pwd=aXFOb3pzZWhyS3A2M2VUd09Pa0VzQT09 
Zoom Meeting ID   954 147 8400 
Passcode               pbr2022g3  

ล าดับ เวลา ช่ือบทความวิจัย ช่ือนักวิจัย 

SC-037 14.45 - 15.00 
น. 

ความหลากหลายทางพันธุกรรมมะม่วง (Mangifera indica L.) โดยใช้
เคร่ืองหมายโมเลกุลไอเอสเอสอาร์ 

นางสาวสุธิศา ปานนูน 

 

  

https://zoom.us/j/9541478400?pwd=aXFOb3pzZWhyS3A2M2VUd09Pa0VzQT09


กลุ่มท่ี 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ห้อง 528  อาคาร 5  คณะครุศาสตร์ (ส่วนวังจันทน์) 
ผู้ทรงคุณวุฒิ   ท่านท่ี 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรัญ  คนแรง (มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย)  
                  ท่านท่ี 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพงษ์ โอฬารทิชาชาต (มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม)  
Link                      https://zoom.us/j/5859784590?pwd=andiWVNFRGdRcThBMFJqckM4QzJPdz09 
Zoom Meeting ID   585 978 4590 
Passcode               pbr2022528  

ล าดับ เวลา ช่ือบทความวิจัย ช่ือนักวิจัย 

SC-034 10.00 - 10.15 น. การพัฒนาชุดอุปกรณ์และระบบจัดการน้ าอัจฉริยะส าหรับการเพาะปลูกข้าว
แบบเปียกสลับแห้ง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รพิพรรณ จันทร์
มะณี 

SC-057 10.15 - 10.30 น. ผลของการเติมเศษดินเผาบดละเอียดที่มีต่อคุณสมบัติทางกายภาพและสมบัติ
เชิงกลของเซรามิกเอิร์ทเทิร์นแวร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาราทิพย์ โอฬารทิ
ชาชาต 

SC-002 10.30 - 10.45 น. การพัฒนาเคร่ืองถอนขนเป็ดและศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อสมรรถนะท างานเพื่อเพิ่ม
ก าลังการผลิตส าหรับกลุ่มผู้เลี้ยงเป็ด ชุมชนต้นแบบชีววิถีเพื่อพัฒนายั่งยืน บ้าน
ไผ่ขอดอน อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

อาจารย์ ดร.วิทยา พรหมพฤกษ์ 

SC-051 10.45 - 11.00 น. ตู้ควบคุมแสงและอุณหภูมิส าหรับไม้ประดับ นายณัฎฐชนนท์ พิชญ์ชัยยะมงคล 

SC-007 11.00 - 11.15 น. การพัฒนาระบบติดตามการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดต้ังบนหลังคา  
กรณีศึกษาระบบสมาร์ทกริดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระพล คงนุ่น 

SC-015 11.15 - 11.30 น. การประเมินประสิทธิภาพของเคร่ืองค่ัวเมล็ดกาแฟ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ พุกอินทร์ 

https://zoom.us/j/5859784590?pwd=andiWVNFRGdRcThBMFJqckM4QzJPdz09


กลุ่มท่ี 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ห้อง 528  อาคาร 5  คณะครุศาสตร์ (ส่วนวังจันทน์) 
ผู้ทรงคุณวุฒิ   ท่านท่ี 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรัญ  คนแรง (มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย)  
                  ท่านท่ี 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพงษ์ โอฬารทิชาชาต (มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม)  
Link                      https://zoom.us/j/5859784590?pwd=andiWVNFRGdRcThBMFJqckM4QzJPdz09 
Zoom Meeting ID   585 978 4590 
Passcode               pbr2022528  

ล าดับ เวลา ช่ือบทความวิจัย ช่ือนักวิจัย 

SC-022 11.30 - 11.45 น. การศึกษาลักษณะปัญหา สาเหตุ และแนวทางการแก้ไขปัญหาของโครงการ
อสังหาริมทรัพย์ กรณีศึกษา : โครงการบ้านจัดสรร ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
อุตรดิตถ์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจนศักด์ิ คชนิล 

SC-023 11.45 - 12.00 น. การจ าลองการกระจายตัวของอุณหภูมิในผนังฉนวนของห้องส าหรับติดต้ัง
อุปกรณ์สื่อสารและโทรคมนาคม 

อาจารย์ ดร.กรีฑา สุขทั่ง 

รับประทานอาหารกลางวัน 

SC-024 13.00 - 13.15 น. การพัฒนาเคร่ืองสูบน้ าทางการเกษตรจากถ่านไม้ไผ่ ด้วยเตาแก๊สซิไฟเออร์แบบ
ไหลขึ้น 

อาจารย์นเรศ ใหญ่วงศ์ 

SC-029 13.15 - 13.30 น. การออกแบบตัวควบคุมพีไอดีที่เหมาะสมที่สุดโดยใช้วิธีฝูงอนุภาคส าหรับควบคุม
ความเร็วมอเตอร์กระแสตรงแบบไร้แปรงถ่าน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนูญ บูลย์ประมุข 

SC-035 13.30 - 13.45 น. การประเมินน้ าหนักไข่ไก่ด้วยภาพถ่ายดิจิตอล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล ดังโพนทอง 

https://zoom.us/j/5859784590?pwd=andiWVNFRGdRcThBMFJqckM4QzJPdz09


กลุ่มท่ี 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ห้อง 528  อาคาร 5  คณะครุศาสตร์ (ส่วนวังจันทน์) 
ผู้ทรงคุณวุฒิ   ท่านท่ี 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรัญ  คนแรง (มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย)  
                  ท่านท่ี 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพงษ์ โอฬารทิชาชาต (มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม)  
Link                      https://zoom.us/j/5859784590?pwd=andiWVNFRGdRcThBMFJqckM4QzJPdz09 
Zoom Meeting ID   585 978 4590 
Passcode               pbr2022528  

ล าดับ เวลา ช่ือบทความวิจัย ช่ือนักวิจัย 

SC-038 13.45 - 14.00 น. ระบบต้นแบบไม้กั้นยานพาหนะโดยระบุตัวตนจากภาพถ่ายป้ายทะเบียน อาจารย์ ดร.จิราพร พุกสุข 

SC-041 14.00 - 14.15 น. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเคร่ืองเติมอากาศแบบกังหันน้ าและแบบเวนจู
ร่ีส าหรับเติมอากาศบ่อเลี้ยงปลานิล 

นายจักรภพ เส้งเสน 

SC-045 14.15 - 14.30 น. การออกแบบระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดอิสระขนาด 16 กิโลวัตต์
ส าหรับการใช้งานในครัวเรือน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติภาพ โคตทะเล 

SC-055 14.30 - 14.45 น. ประสิทธิภาพเชิงความร้อนของตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบหลอดแก้วสุญญากาศชนิด
ท่อความร้อน กรณีศึกษา ติดต้ังและไม่ติดต้ังแผ่นสะท้อนรังสีอาทิตย์แบบรูป
ประกอบพาราโบลา 

นายธวัชชัย ไพรค านาม 

SC-060 14.45 - 15.00 น. ระบบเบิกจ่ายสินค้าคงคลังโดยใช้สัญญาณไฟจอภาพช่วยหยิบ วาทิต วงษ์ดอกไม้ 

SC-066 15.00 - 15.15 น. การพัฒนาฐานความรู้ออนโทโลยีเพื่อการสืบค้นเชิงความหมายส าหรับแนะน า
การส่งออกผลไม้สด 

ธนิสร ต้ังอารมณ์มั่น 

https://zoom.us/j/5859784590?pwd=andiWVNFRGdRcThBMFJqckM4QzJPdz09


กลุ่มท่ี 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ห้อง 528  อาคาร 5  คณะครุศาสตร์ (ส่วนวังจันทน์) 
ผู้ทรงคุณวุฒิ   ท่านท่ี 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรัญ  คนแรง (มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย)  
                  ท่านท่ี 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพงษ์ โอฬารทิชาชาต (มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม)  
Link                      https://zoom.us/j/5859784590?pwd=andiWVNFRGdRcThBMFJqckM4QzJPdz09 
Zoom Meeting ID   585 978 4590 
Passcode               pbr2022528  

ล าดับ เวลา ช่ือบทความวิจัย ช่ือนักวิจัย 

SC-067 15.15 - 15.30 น. ศึกษาประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานน้ าขนาดเล็กแบบกังหัน

น้ าฟรานชิส กรณีศึกษา เขื่อนเซน้ าน้อย 1 จังหวัดอัตตะปือ สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตย ประชาชนลาว (สปป.ลาว) 

เจ้ย พรสวรรค์ 

 

  

https://zoom.us/j/5859784590?pwd=andiWVNFRGdRcThBMFJqckM4QzJPdz09


กลุ่มท่ี 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ห้อง 529 อาคาร 5  คณะครุศาสตร์ (ส่วนวังจันทน์) 

ผู้ทรงคุณวุฒิ   ท่านท่ี 1 รองศาสตราจารย์ ดร.สิริลักษณ์ ชัยจ ารัส (มหาวิทยาลัยนเรศวร)  
                  ท่านท่ี 2 รองศาสตราจารย์ ดร..สุขสมาน  สังโยคะ (มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม)  
Link                      https://zoom.us/j/7927237384?pwd=cHFsWjJtZWFmTk5hSkxEMWpkOTZwUT09 
Zoom Meeting ID   792 723 7384 
Passcode               pbr2022529  

ล าดับ เวลา ช่ือบทความวิจัย ช่ือนักวิจัย 

SC-006 10.00 - 10.15 น. การปนเปื้อนเชื้อราในอากาศภายในอาคารของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

นางสาวสุพัตรา เอี่ยมนาค 

SC-016 10.15 - 10.30 น. การรับสัมผัสฝุ่น PM 2.5 ในปี 2564 บริเวณริมถนนในอ าเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาจรีย์ ทองสนิท 

SC-018 10.30 - 10.45 น. ผลกระทบของสภาพอากาศต่อความเข้มข้นฝุ่นละอองขนาด 2.5 ไมครอน ใน
กรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยใช้ Machine learning 

นางสาวชนิดาภา วินาลัย 

SC-019 10.45 - 11.00 น. การศึกษาการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่และผลของภูมิอากาศต่อการระบาด 
ต้ังแต่ พ.ศ.2553-2561 

นางสาวสุธีพร นาคะไพฑูรย์ 

SC-025 11.00 - 11.15 น. การรับสัมผัสฝุ่น PM2.5 ในจังหวัดกาญจนบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยาและ
ราชบุรี ช่วงเดือนตุลาคม 2562-เดือนเมษายน 2563  

นางสาวปรีญา มะโน 

https://zoom.us/j/7927237384?pwd=cHFsWjJtZWFmTk5hSkxEMWpkOTZwUT09


กลุ่มท่ี 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ห้อง 529 อาคาร 5  คณะครุศาสตร์ (ส่วนวังจันทน์) 

ผู้ทรงคุณวุฒิ   ท่านท่ี 1 รองศาสตราจารย์ ดร.สิริลักษณ์ ชัยจ ารัส (มหาวิทยาลัยนเรศวร)  
                  ท่านท่ี 2 รองศาสตราจารย์ ดร..สุขสมาน  สังโยคะ (มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม)  
Link                      https://zoom.us/j/7927237384?pwd=cHFsWjJtZWFmTk5hSkxEMWpkOTZwUT09 
Zoom Meeting ID   792 723 7384 
Passcode               pbr2022529  

ล าดับ เวลา ช่ือบทความวิจัย ช่ือนักวิจัย 

SC-026 11.15 - 11.30 น. การเปรียบเทียบความเข้มฝุ่น PM2.5 ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือของประเทศ
ไทย ช่วงเดือนพฤศจิกายน 2562 - เดือนเมษายน 2563 

นางสาวฐิตาภา เน่ืองเถื่อน 

SC-063 11.30 - 11.45 น. ธรณีสัณฐานที่เกิดจากการกระท าของธารน้ าในพื้นที่ลุ่มน้ าแม่ริม นางสาวใบชา วงศ์ตุ้ย 

SC-047 11.45 - 12.00 น. การศึกษาโครโมโซมของปลาดุกอุย (Clarias macrocephalus) และปลาดุก
รัสเซีย (Clarias gariepinus) 

นางสาวเกวลี นนทะภา 

รับประทานอาหารกลางวัน 

SC-048 13.00 - 13.15 น. การจ าแนกสายพันธุ์ของไผ่ที่เจริญเติบโตในจังหวัดเพชรบูรณ์โดยใช้เทคนิค 
Random Amplified Polymorphic DNA (RAPD) 

ณัฐวุฒิ วิชิตนาค 

SC-049 13.15 - 13.30 น. การสังเคราะห์อนุภาคนาโนที่บรรจุภายในเซร่ัมนีโอโซม ณัฐกมล ใจชนะ 

SC-052 13.30 - 13.45 น. ลักษณะทางสัณฐานของยีสต์และราในลูกแป้งพื้นบ้านที่มีบทบาทในการ
กระบวนการหมักข้าวหมาก 

รองศาสตราจารย์ ดร.เกตุการ ดาจันทา 

https://zoom.us/j/7927237384?pwd=cHFsWjJtZWFmTk5hSkxEMWpkOTZwUT09


กลุ่มท่ี 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ห้อง 529 อาคาร 5  คณะครุศาสตร์ (ส่วนวังจันทน์) 

ผู้ทรงคุณวุฒิ   ท่านท่ี 1 รองศาสตราจารย์ ดร.สิริลักษณ์ ชัยจ ารัส (มหาวิทยาลัยนเรศวร)  
                  ท่านท่ี 2 รองศาสตราจารย์ ดร..สุขสมาน  สังโยคะ (มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม)  
Link                      https://zoom.us/j/7927237384?pwd=cHFsWjJtZWFmTk5hSkxEMWpkOTZwUT09 
Zoom Meeting ID   792 723 7384 
Passcode               pbr2022529  

ล าดับ เวลา ช่ือบทความวิจัย ช่ือนักวิจัย 

SC-053 13.45 - 14.00 น. การปรับปรุงสายพันธุ์และการพัฒนาสภาวะการเลี้ยง Alcaligenes latus เพื่อ
ผลิตพอลิเบต้าไฮดรอกซีบิวทิเรต ในสารอาหารราคาถูก 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองจันทร์ รัตนป
ระดิษฐ์ 

SC-054 14.00 - 14.15 น. การวิเคราะห์แคริโอไทป์ของอึ่งน้ านอง (Occidozyga martensii) อึ่งขาค า 
(Microhyla pulchra) และอึ่งหลังจุด (Micryletta inornata) ด้วยเทคนิคการ
ย้อมสีแบบธรรมดา 

นางสาวนิภาพร ค าดก 

SC-056 14.15 - 14.30 น. ปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณผลผลิตมะพร้าวผลแห้งในจังหวัดสุราษฎร์ธานี นางสาวมาณิกา สังข์โชติ 

SC-065 14.30 - 14.45 น. ความสัมพันธ์ของปัจจัยสภาวะแวดล้อมทางน้ าและความหนาแน่นของแพลงก์
ตอนพืชในเอสทูรี่ปากเมง อ าเภอิเกา จังหวัดตรัง ในเอสทูร่ีปากเมง อ าเภอิเกา 
จังหวัดตรัง 

พชร เพ็ชรประดับ 

 

https://zoom.us/j/7927237384?pwd=cHFsWjJtZWFmTk5hSkxEMWpkOTZwUT09


กลุ่มท่ี 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

ห้อง 5210 อาคาร 5  คณะครุศาสตร์ (ส่วนวังจันทน์) 
ผู้ทรงคุณวุฒิ   ท่านท่ี 1 อาจารย์ ดร.นฤมล  จันทร์มา  (มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์) 
                  ท่านท่ี 2 รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ สุดหนองบัว (มหาวิทยาลัยนเรศวร) 
Link                      https://zoom.us/j/4358358516?pwd=Uy9pZXpubUxnOExrVDBBM2orY1FqQT09 
Zoom Meeting ID   435 835 8516 
Passcode               pbr2022521  

รหัส เวลา ช่ือบทความวิจัย ช่ือนักวิจัย 

HE-001 10.00 - 10.15 น. ประสิทธิผลของโปรแกรมความรอบรู้ด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมการ
ชะลอไตเสื่อมในผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ต าบลหนอง
โสน อ าเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 

นางสาวหฤทัย วัฒนวงษ์ 

HE-002 10.15 - 10.30 น. ประสิทธิผลของโปรแกรมความรอบรู้ด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมการ
ชะลอไตเสื่อมในผู้ป่วยโรคเร้ือรังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลรังนก  
อ าเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร  

นายต่อศักด์ิ   ยางค า 

HE-003 10.30 - 10.45 น. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการด่ืมไม่ขับของนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยแห่งหน่ึง จังหวัดพิษณุโลก  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กู้เกียรติ ก้อนแก้ว 

HE-004 10.45 - 11.00 น. ทัศนคติและความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อมาตรการป้องกันการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คลินิกการแพทย์แผนไทย 
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก 

นายนิติรัตน์ มีกาย 

https://zoom.us/j/4358358516?pwd=Uy9pZXpubUxnOExrVDBBM2orY1FqQT09


กลุ่มท่ี 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

ห้อง 5210 อาคาร 5  คณะครุศาสตร์ (ส่วนวังจันทน์) 
ผู้ทรงคุณวุฒิ   ท่านท่ี 1 อาจารย์ ดร.นฤมล  จันทร์มา  (มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์) 
                  ท่านท่ี 2 รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ สุดหนองบัว (มหาวิทยาลัยนเรศวร) 
Link                      https://zoom.us/j/4358358516?pwd=Uy9pZXpubUxnOExrVDBBM2orY1FqQT09 
Zoom Meeting ID   435 835 8516 
Passcode               pbr2022521  

รหัส เวลา ช่ือบทความวิจัย ช่ือนักวิจัย 

HE-005 11.00 - 11.15 น. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์
ของประชาชน ต าบลท่าทอง อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  

นางสาววิไลวรรณ ประทุมมาท 

HE-006 11.15 - 11.30 น. การประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวใน
ต าบลบ่อทอง อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา ศรีเจริญ 

HE-007 11.30 - 11.45 น. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุโรค
ความดันโลหิตสูง ต าบลราวต้นจันทร์  
อ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย  

นางสาวธีราภรณ์ เกิดศิลป์ 

HE-008 11.45 - 12.00 น. ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ และการรับรู้กับพฤติกรรมการดูแลตนเอง  
ของผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวาน อ าเภอ เมือง จังหวัด พิจิตร  

นางสาวเบญจรัตน์ เพ็งบุตร 

รับประทานอาหารกลางวัน 

https://zoom.us/j/4358358516?pwd=Uy9pZXpubUxnOExrVDBBM2orY1FqQT09


กลุ่มท่ี 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

ห้อง 5210 อาคาร 5  คณะครุศาสตร์ (ส่วนวังจันทน์) 
ผู้ทรงคุณวุฒิ   ท่านท่ี 1 อาจารย์ ดร.นฤมล  จันทร์มา  (มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์) 
                  ท่านท่ี 2 รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ สุดหนองบัว (มหาวิทยาลัยนเรศวร) 
Link                      https://zoom.us/j/4358358516?pwd=Uy9pZXpubUxnOExrVDBBM2orY1FqQT09 
Zoom Meeting ID   435 835 8516 
Passcode               pbr2022521  

รหัส เวลา ช่ือบทความวิจัย ช่ือนักวิจัย 

HE-009 13.00 - 13.15 น. การศึกษาปัจจัยด้านความรู้ การรับรู้และพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ
ตามหลัก 3 อ. 2 ส.ของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง ต าบลพันชาลี 
อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 

นางสาวพฤกษา ขุนศรี 

HE-010 13.15 - 13.30 น. ผลของโปรแกรมสุขศึกษาในการป้องกันและเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก  
ในชุมชนปากพนังฝั่งตะวันตก อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาโรจน์ เพชรมณี 

HE-011 13.30 - 13.45 น. การแสดงออกและการระบุต าแหน่งการแสดงออกของเอนไซม์ 

diacylglycerol kinase iota (DGK-ɩ)  
ในไตของหนูแรทแม่แบบไตวายเฉียบพลันที่ถูกเหน่ียวน าด้วยยาเจนตา
มัยซิน  

นางเปรมฤดี เห็มหา 

HE-012 13.45 - 14.00 น. การพัฒนาโลชั่นจากสารสกัดมะม่วงหาวมะนาวโห่ อาจารย์ ดร.รสรินทร์ แหยมประเสริฐ 

HE-013 14.00 - 14.15 น. ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และพฤติกรรมการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านต าบลบ้านสวน 
อ าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 

นางสาวจิตติมา ก าจัด 

https://zoom.us/j/4358358516?pwd=Uy9pZXpubUxnOExrVDBBM2orY1FqQT09


กลุ่มท่ี 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

ห้อง 5210 อาคาร 5  คณะครุศาสตร์ (ส่วนวังจันทน์) 
ผู้ทรงคุณวุฒิ   ท่านท่ี 1 อาจารย์ ดร.นฤมล  จันทร์มา  (มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์) 
                  ท่านท่ี 2 รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ สุดหนองบัว (มหาวิทยาลัยนเรศวร) 
Link                      https://zoom.us/j/4358358516?pwd=Uy9pZXpubUxnOExrVDBBM2orY1FqQT09 
Zoom Meeting ID   435 835 8516 
Passcode               pbr2022521  

รหัส เวลา ช่ือบทความวิจัย ช่ือนักวิจัย 

HE-014 14.15 - 14.30 น. การวิเคราะห์สินค้าคงคลังด้วยวิธี ABC-FSN Analysis: กรณีศึกษา
โรงพยาบาลแห่งหน่ึง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัษฎางค์ พลนอก 

HE-015 14.30 - 14.45 น. การใช้ยาอย่างสมเหตุผลกรณียาปฏิชีวนะในบาดแผลสด นางสาวแสงสุดา เพ็งคุ้ม 

HE-016 14.45 - 15.00 น. พฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุ กรณีศึกษาโรงเรียนผู้สูงอายุ
พลายชุมพล ต าบลพลายชุมพล อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 

ฉัตรชัย สีบัวแดง 

HE-017 15.00 - 15.15 น. การศึกษาพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชันสั่งอาหารของผู้บริโภคช่วงการ
ระบาดของ Covid-19 ในอ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

ผศ.ดร.เผด็จ ทุกข์สูญ 

 

https://zoom.us/j/4358358516?pwd=Uy9pZXpubUxnOExrVDBBM2orY1FqQT09


กลุ่มท่ี 5 ด้านการจัดการและบริหารธุรกิจ 

ห้องครุพิบูล อาคาร 4  คณะครุศาสตร์ (ส่วนวังจันทน์) 
ผู้ทรงคุณวุฒิ   ท่านท่ี 1 อาจารย์ ดร.กาญจนา ทวินันท์  (มทร.ล้านนา พิษณุโลก) 
                  ท่านท่ี 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา จ าลองราษฎร์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม) 
Link                      https://zoom.us/j/2670001000?pwd=UWRhcHM3cE1CQjM0U05YOExFc21Xdz09 
Zoom Meeting ID   267 000 1000 
Passcode               pbr2022g5  

ล าดับ เวลา ช่ือบทความวิจัย ช่ือนักวิจัย 

MA-001 10.00 - 10.15 น. ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงกีฬาใน
จังหวัดศรีสะเกษตามแนวคิดการจัดการองค์กร 7s ของ McKinsey 

อาจารย์อภิชัย ธรรมนิยม 

MA-002 10.15 - 10.30 น. แนวทางการพัฒนารูปแบบการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งในชุมชน ของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพืชผักปลอดภัย ชุมชนบ้าน
แม่ขี้มูก อ าเภอแมแ่จ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 

นางสาวรุจิรา   สุขมณี 

MA-003 10.30 - 10.45 น. ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ Food Delivery 
Application ในการสั่งอาหารของประชากรที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ 

นางสาวศิริรักษ์ ยาวิราช 

MA-004 10.45 - 11.00 น. การพัฒนาระบบบัญชีวิสาหกิจเพื่อสังคม กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนศูนย์
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไผ่และสินค้าชุมชนแม่แจ่ม (ร้านแจ่มจริง) ต าบลช่างเค่ิง 
อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม ่ 

อาจารย์อดิศักด์ิ ฝนห่าแก้ว 

MA-005 11.00 - 11.15 น. มุมมองพื้นฐานทรัพยากร ความได้เปรียบทางการแข่งขัน และความอยู่รอด
ของวิสาหกิจชุมชนกรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนในอ าเภอแม่ระมาด จังหวัด
ตาก 

อาจารย์ยุพิน มีใจเจริญ 

https://zoom.us/j/2670001000?pwd=UWRhcHM3cE1CQjM0U05YOExFc21Xdz09


กลุ่มท่ี 5 ด้านการจัดการและบริหารธุรกิจ 

ห้องครุพิบูล อาคาร 4  คณะครุศาสตร์ (ส่วนวังจันทน์) 
ผู้ทรงคุณวุฒิ   ท่านท่ี 1 อาจารย์ ดร.กาญจนา ทวินันท์  (มทร.ล้านนา พิษณุโลก) 
                  ท่านท่ี 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา จ าลองราษฎร์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม) 
Link                      https://zoom.us/j/2670001000?pwd=UWRhcHM3cE1CQjM0U05YOExFc21Xdz09 
Zoom Meeting ID   267 000 1000 
Passcode               pbr2022g5  

ล าดับ เวลา ช่ือบทความวิจัย ช่ือนักวิจัย 

MA-006 11.15 - 11.30 น. การพัฒนารูปแบบทางการตลาดของกลุ่มทอผ้ากะเหร่ียง  
อ าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่  

อาจารย์ชรัญญา สุวรรณเสรีรักษ์ 

MA-007 11.30 - 11.45 น. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ (8PS) ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการร้านอาหารเคลื่อนที่ (Food Truck) ของนักศึกษามหาวิทยาลัยในเขต
หนองแขม กรุงเทพมหานคร 

นางฐานุพร มะโนจิตรละดา 

MA-008 11.45 - 12.00 น. สมรรถนะทางวิชาชีพของนักบัญชียุคดิจิทัลที่ส่งผลต่อความส าเร็จด้านบัญชี
อย่างยั่งยืนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมธุรกิจยานยนต์ในประเทศ
ไทย 

อาจารย์ ดร.สุภาวดี ชอบเสร็จ 

รับประทานอาหารกลางวัน 
MA-009 13.00 - 13.15 น. การศึกษาผลประกอบการทางบัญชีของอุตสาหกรรมบริการ  

หมวดธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยใน
สถานการณ์โควิด-19  

อาจารย์ ดร.ฐิติวรดา แสงสว่าง 

https://zoom.us/j/2670001000?pwd=UWRhcHM3cE1CQjM0U05YOExFc21Xdz09


กลุ่มท่ี 5 ด้านการจัดการและบริหารธุรกิจ 

ห้องครุพิบูล อาคาร 4  คณะครุศาสตร์ (ส่วนวังจันทน์) 
ผู้ทรงคุณวุฒิ   ท่านท่ี 1 อาจารย์ ดร.กาญจนา ทวินันท์  (มทร.ล้านนา พิษณุโลก) 
                  ท่านท่ี 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา จ าลองราษฎร์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม) 
Link                      https://zoom.us/j/2670001000?pwd=UWRhcHM3cE1CQjM0U05YOExFc21Xdz09 
Zoom Meeting ID   267 000 1000 
Passcode               pbr2022g5  

ล าดับ เวลา ช่ือบทความวิจัย ช่ือนักวิจัย 

MA-010 13.15 - 13.30 น. ทักษะทางการเงินที่มีผลต่อความมั่นคงทางการเงินของประชาชนกลุ่มวัย
ท างานในจังหวัดเชียงราย 

นางสาววรัญญา มุสิกรักษ์ 

MA-011 13.30 - 13.45 น. การปรับตัวของร้านค้าปลีกช่วงสถานการณ์โควิด 19 ภายใต้วิถีชีวิต New 
normal ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภค ในพื้นที่ต าบล
ละแม อ าเภอละแม จังหวัดชุมพร 

นางสาวพรชนก หอมวงษ์ 

MA-012 13.45 - 14.00 น. การจัดกลุ่มสินค้าและการจัดการสินค้าคงคลัง ร้านหน่อยการค้า อาจารย์ธัชชัย ช่อพฤกษา 

MA-013 14.00 - 14.15 น. แนวทางการพัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหารจากวัสดุธรรมชาติท้องถิ่นเพื่อการ
ท่องเที่ยวเชิงอาหาร ตลาดใต้เค่ียม อ าเภอละแม จังหวัดชุมพร 

นางสาวอริสรา สุวรรณวงค์ 

MA-014 14.15 - 14.30 น. คุณภาพชีวิตการท างานและความผูกพันต่อองค์กรที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการโรงแรม 4 ดาวในเขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย 

นางสาวอาทิมา จุ้ยเนตร 

https://zoom.us/j/2670001000?pwd=UWRhcHM3cE1CQjM0U05YOExFc21Xdz09


กลุ่มท่ี 5 ด้านการจัดการและบริหารธุรกิจ 

ห้องครุพิบูล อาคาร 4  คณะครุศาสตร์ (ส่วนวังจันทน์) 
ผู้ทรงคุณวุฒิ   ท่านท่ี 1 อาจารย์ ดร.กาญจนา ทวินันท์  (มทร.ล้านนา พิษณุโลก) 
                  ท่านท่ี 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา จ าลองราษฎร์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม) 
Link                      https://zoom.us/j/2670001000?pwd=UWRhcHM3cE1CQjM0U05YOExFc21Xdz09 
Zoom Meeting ID   267 000 1000 
Passcode               pbr2022g5  

ล าดับ เวลา ช่ือบทความวิจัย ช่ือนักวิจัย 

MA-015 14.30 - 14.45 น. แนวทางการพัฒนาเส้นทางชุมชนบ้านป่าคา ต าบลโป่งน้ าร้อน อ าเภอคลอง
ลาน จังหวัดก าแพงเพชร 

อาจารย์บัณฑิต ศรีสวัสด์ิ 

 

https://zoom.us/j/2670001000?pwd=UWRhcHM3cE1CQjM0U05YOExFc21Xdz09

	Program Zoom กำหนดการ 25 ก.พ. 2565
	กลุ่มที่-1-ด้านการศึกษา Zoom
	กลุ่มที่-2-ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์-และศิลปวัฒนธรรม Zoom
	กลุ่มที่-3-ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Zoom
	กลุ่มที่-4-ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ Zoom
	กลุ่มที่-5-ด้านการจัดการและบริหารธุรกิจ Zoom

