รายนามผู้ทรงคุณวุฒิประจาห้องนาเสนอผลงานวิจัย
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ภาคบรรยาย
ห้องนาเสนอผลงาน
ห้องนำเสนอ 1
(ห้องอัดออนไลน์ 1)
ห้องนำเสนอ 2
(ห้องประชุมชนำรัตน์ ใน)
ห้องนำเสนอ 3
(ห้องอัดออนไลน์ 2)
ห้องนำเสนอ 4
(ห้องประชุมชนำรัตน์ นอก)
ห้องนำเสนอ 5
(ห้อง อ 201)
ห้องนำเสนอ 6
(ห้องอัดออนไลน์ 3)
ห้องนำเสนอ 7
(ห้อง อ 202)
ห้องนำเสนอ 8
(ห้องอัดออนไลน์ 4)

สาขา
สังคมศำสตร์
สังคมศำสตร์
มนุษยศำสตร์
บริหำรธุรกิจและ
เศรษฐศำสตร์
บริหำรธุรกิจและ
เศรษฐศำสตร์
วิทยำศำสตร์สุขภำพ
วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี
วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี

ชือ่ -สกุลผู้ทรงคุณวุฒิประจาห้อง
รศ.ดร.กัญญำมน กำญจนำทวีกูล
ดร.อภิชิต ดวงธิสำร
ศ.ดร.นรินทร์ สังข์รักษำ
ผศ.ดร.ศิวัช นุกูลกิจ
ผศ.ดร.สุบัน พรเวียง
ดร.กรรณิกำร์ ทองรักษ์
ผศ.ดร.เผด็จ ทุกข์สูญ
ผศ.ดร.สิรินี ว่องวิไลรัตน์
ผศ.ดร.กมลทิพย์ คำใจ
ดร.ขจรอรรถพณ พงษ์วิริทธิ์ธร
รศ.ดร.ปัทมำ สุพรรณกุล
ดร.จิระภำ ขำพิสุทธิ์
ผศ.ดร.จักกฤษณ์ เคลือบวัง
ดร.พุฒิพงศ์ มำกมำย
ผศ.ดร.อภิศักดิ์ ขันแก้วหล้ำ
ดร.สถำพร สำภำ

เลขาประจาห้อง
นฤมล แสนสมุทรใจ

ชือ่ -สกุลผู้ทรงคุณวุฒิประจาห้อง
ดร.วรรณพร พุทธภูมิพิทักษ์
ดร.วิชำญ จันทร์อินทร์
ผศ.ดร.ประจบ ขวัญมั่น
ดร.ระเบียบ สิทธิชัย
ผศ.ดร.สินีนำฏ วงค์เทียนชัย
ดร.หัสชัย ตั้งมั่งมี
ผศ.ดร.ธนัช กนกเทศ
ดร.น.สพ.เมธี สุทธศิลป์
รศ.สฤษณ์ พรมสำยใจ
ดร.วีรพงษ์ สุทำวัน

เลขาประจาห้อง
ชุติกำญจน์ สุขใจ

กชพรรณ แหยมนำค
นำซีฮะห์ หะยีโด
พรพรรณ สีเทียน
ปำริชำติ ขำริด
ปรำงทอง นนทกำร
พิจิตรำ ยืนยั่ง
กัญญพัชร พุฒิโสม

ภาคโปสเตอร์
ห้องนาเสนอผลงาน
ห้องนำเสนอ 9
(ห้อง อ 203)
ห้องนำเสนอ 10
(ห้อง อ 205)
ห้องนำเสนอ 11
(ห้อง อ 206)
ห้องนำเสนอ 12
(ห้องปฏิบัติกำรวิจัย)
ห้องนำเสนอ 13
(ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ อ 106)

สาขา
สังคมศำสตร์
มนุษยศำสตร์
บริหำรธุรกิจและ
เศรษฐศำสตร์
วิทยำศำสตร์สุขภำพ
วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี

สุพรรษำ มีศรี
นิรชำ รัตถำ
กรองแก้ว หนูอิ่ม
จันจิรำ สุขอยู่
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ห้
ห้องนาเสนอ 1 สังคมศาสตร์
(รศ.ดร.กัญญามน กาญจนาทวีกูล และ ดร.อภิชิต ดวงธิสาร)
ลาดับ
ชื่อ – สกุล
1 รศ.ดร ศักดิ์ศรี สืบสิงห์
นิธินาถ อุดมสันต์ และ สุภิมล บุญพอก

3

สวาท ไพศาลศิริทรัพย์
และคณะ
กรรณิการ์ บุญยัง และคณะ

4

ฉัตรระวี มหิธิธรรมธร

ชื่อบทความ
สภาพปัญหาและแนวทางการจัดการเรียนรู้ของครูระดับปฐมวัย สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัด
ยโสธร
การพัฒนาระบบบริหารโครงข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนตาบลแม่กาษา
แม่ปะ และท่าสายลวด อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก
การสร้างเครือข่ายแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้มรดกวัฒนธรรม
โดยเครือข่ายชุมชนคนแม่ระมาด อาเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
การสื่อความหมายด้วยภาพในซีรสี ์ “แปลรักฉันด้วยใจเธอ”

5

วันจรัตน์ เดชวิลัย, นาฏกานต์ ดิลท์ส

การมีปฏิสัมพันธ์กับการสร้างอัตลักษณ์ของคนไทยเชื้อสายจีนในภูเก็ต

11.00-11.20 น.

6

ธนกาญจน์ อ่วมจินดา, เขมนิจ บุญเสน
ฐิตาพร ไชยเมืองชื่น
ฤทธินันท์ พลับพลาไชย, รณชัย หมื่นวงศ์
ณัฐวรา อินนอก, วัชรภัทร ธิชา่ งทอง
ทิชากร วรรณบุตร
กัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์

การศึกษานโยบายและแนวทางการจัดการของภาครัฐต่อสถานการณ์
โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 กรณีศึกษา ตาบลไผ่ขอดอน อาเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก
ความโปร่งใสในการบริหารขององค์กรปกครองท้องถิ่น กรณีศกึ ษา
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านไร่ อาเภอศรีสาโรง จังหวัดสุโขทัย

11.20-11.40 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน
การศึกษาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา: ชุมชน
บ้านห้วยต้ม อาเภอลี้ จังหวัดลาพูน

12.00-13.00 น.
13.00-13.20 น.

2

7

เวลา
9.40-10.00 น.

10.00-10.20 น.
10.20-10.40 น.
10.40-11.00 น.

11.40-12.00 น.

8

ธัญพิชชา มีจ,ี๋ อิสรีย์ ติยะพิพัฒน์
รุ่งรดิศ เมืองลือ

9

พงศกร ใจคา, ไพรินทร์ บุหลัน
พวงพิศ เรืองศิริกุล
นลธวัช ยุทธวงศ์
เขม ปานสมบัต,ิ วรรณวลัย รุ่งฉัตร
สิทธินี มุ่นพุก, สุพัตรา รุ่งฉัตร
นันทพันธ์ คดคง
รัชพล กลัดชื่น
จิรพันธุ์ ศรีสมพันธุ์

การใช้กิจกรรมการเล่านิทานเพื่อพัฒนาการพูดของเด็กปฐมวัย
โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2
การบริหารจัดการแหล่งข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์อย่างมีส่วนร่วม
ของตาบลไผ่ขอดอน อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

13.20-13.40 น.

การพัฒนาแผนจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับแนวคิดเกมมิฟิเค
ชัน เพื่อเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหา สาหรับนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

14.00-14.20 น.

12

วัชรินทร์รัตน์ ศรีสมุทร และคณะ

14.20-14.40 น.

13

ปภพพล เติมธีรกิจ

14

นริสสรา ปุ่นจ้อย, ณัฎฐณิชา ใจชื่น
สุนันทา มาวัน, ปารีรัฐ ทิระเนตร
รสสุคนธ์ ประดิษฐ์

ชุมชนกับการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรมตาบลวาเล่ย์
อาเภอพบพระ จังหวัดตาก
การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการมีสว่ นร่วมทางการเมือง: กรณีศึกษา
จังหวัดปทุมธานี
การปรับตัวของการท่องเที่ยวชุมชนสู่การท่องเที่ยววิถีใหม่ กรณีศึกษา ชุมชน
บ้านผารังหมี ตาบลไทรย้อย อาเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

10

11

13.40-14.00 น.

14.40-15.00 น.
15.00-15.20 น.
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ห้องนาเสนอ 2 สังคมศาสตร์
(ศ.ดร.นรินทร์ สังข์รักษา และ ผศ.ดร.ศิวัช นุกูลกิจ)
ลาดับ
ชื่อ – สกุล
ชื่อบทความ
1
ธนดล หลำชำวนำ, ธดำพรพรรณ กลิ่นหอม
ปัจจัยที่ส่งผลสัมฤทธิ์ของกำรเรียนออนไลน์ กรณีศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูล
เนตรนภำ ทองดอนง้ำว, ลลิตำ ศรีเรือง ,
สงครำม
รสสุคนธ์ ประดิษฐ์
2
ปิยะภรณ์ เนียมคล้ำย, นัฐภำ เนียมคล้ำย,
ศักยภำพกำรจัดกำรระบบขนส่งทำงบก กรณีศึกษำกำรพัฒนำขนส่งสำธำรณะ
พรมณีวรรณ บุญอินทร์, ธนัญญำ ศรีสุข,
จังหวัดพิษณุโลก
รณชัย หมื่นวงศ์
3
กิตติศักดิ์ เมฆี, บุษยำกร จันทร์แก้ว
กำรศึกษำทัศนคติของนักศึกษำต่อกิจกรรมกำรรับ น้องใหม่ตำมหลักสิทธิ
เนริชชญำ นำระเดช, ปภำวี บุญประภำ,
มนุษยชน
รุ่งรัตติยำภรณ์ สุรินทรัตน์, หนึ่งฤทัย ศรีสุกใส
4
ชลิญญำ สวนม่วง, ณัฎฐธิดำ ศรีประเสริฐ,
แนวทำงกำรพัฒนำศักยภำพกำรท่องเที่ยวโดยชุมชน กรณีศึกษำตำบลบ้ำนมุง
วิลันธิตำ โพธิ์ดง, วันฉัตร รัตนโค้น, โชติ บดีรัฐ อำเภอเนินมะปรำง จังหวัดพิษณุโลก
5
ทิพวรรณ ฉิมพิภพ, สุนิสำ ศรีจันทร์ประพันธ์, กำรพัฒนำกลุ่มวิสำหกิจชุมชนด้วยภูมิปัญญำท้องถิ่นให้ยั่งยืน (SDGs)
วันวิเศษ วรรณ์เอก, พรหมณ์เมษ หำเรือนมิตร์, กรณีศึกษำ กลุ่มวิสำหกิจชุมชนจักสำนหวดบ้ำนเนินดิน ต.เนินมะปรำง อ.เนิน
หนึ่งฤทัย ศรีสุกใส
มะปรำง จ.พิษณุโลก
6
เมทินี ทองอยู่, มัณฑนำ ทองอยู่, ศุภกร อยู่จู, กำรมีส่วนร่วมของชุมชนต่อกำรจัดกำรแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
อำทิตยำ ทองศรี, ธนัสถำ โรจนตระกูล
กรณีศึกษำ ตำบล แก่งโสภำ อำเภอ วังทอง จังหวัดพิษณุโลก
7
ขัตติยำ เดชบุญ, จันธิดำ สูนแก้ว,
กำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรอนุรักษ์ภูมิปัญญำท้องถิ่น กรณีศึกษำ
จุฑำรัตน์ อันพิมพ์, รัตน์ติพร คำทรำย,
เครื่องปั้นดินเผำบ้ำนเกำะน้อย ตำบลหนองอ้อ อำเภอศรีสัชนำลัย จังหวัดสุโขทัย
ธนัสถำ โรจนตระกูล
พักรับประทานอาหารกลางวัน
8
สุรสิทธิ์ ทิพสิงห์, ธนำภรณ์ เทียมศรี,
กำรศึกษำคุณภำพชีวิตของผู้สูงอำยุ กรณีศึกษำ ในเขตตำบลท่ำช้ำง
ณกมล อนุพันธุ์, ผกำวรรณ ธูปเทียน,
อำเภอพรหมพิรำม จังหวัดพิษณุโลก
ธนัสถำ โรจนตระกูล
9
วรรัตน์ หลวงนำ, รัตนำวรี เจิมศร
ศึกษำศักยภำพในเรื่องกำรจัดกำรสำธำรณภัยของตำบลชัยนำม อำเภอวังทอง
สุนิสำ คำวังจันทร์, เสำวลักษณ์ โทนทอง,
จังหวัดพิษณุโลก
รณชัย หมื่นวงศ์
10 ชุลิตำ นกแก้ว, กิ่งดำว ชำนิเขตกิจ,
กำรศึกษำผลกระทบทำงด้ำนกำรจัดงำนแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช
วชิรญำณ์ พันเขียว, ณัชพงษ์ นวลงำม,
กำชำด จังหวัดพิษณุโลก
สหวิชญ์ คงเพชรศักดิ,์ สิริอร ไตรทรัพย์
11 สุชัญญำ ฉิมแสง, ลลิตำ คงพร,พนิดำ สีหะวงษ์ กำรพัฒนำท่องเที่ยวเชิงเกษตร ชุมชนบ้ำนผำรังหมี ตำบลไทรย้อย
,นิรชำ รักตลำด และจุฑำธิป ประดิพัทธ์นฤมล อำเภอเนินมะปรำง จังหวัดพิษณุโลก
12 ธัญญำรัตน์ สวำทวงค์, ปำริฉัตร ไทยพ่วง,
แรงจูงใจในกำรปฏิบัติหน้ำทีข่ องอำสำสมัครสำธำรณสุขประจำหมู่บ้ำน (อสม.)
พัชรนันท์ รัตนำ, ภำณุวัฒน์ พำต่อ
ในกำรเฝ้ำระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่ 2019
และจุฑำธิป ประดิพัทธ์นฤมล
(COVID-19) กรณีศึกษำในตำบลบ้ำนคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
13 พวงเพชร ส้มทอง, กริย์อนันต์ รอบุญ,
วิถีชิวิต วัฒนธรรมและควำมเป็นอยู่ของชำวไททรงดำ ต่อกำรเปลี่ยนแปลงทำง
อัคเดช ทองดี, ธณำธำร ช่ำงคิด,
วัฒนธรรม ของชำวไททรงดำ ในพื้นที่ตำบลบ่อทอง อำเภอบำงระกำ จังหวัด
ธรณินทร์ เสนำนิมิตร
พิษณุโลก
14 อมรรัตน์ วีรำนนท์, เอมพิกำ สังฆพรร
ปัจจัยที่มีผลต่อควำมพึงพอใจในกำรซื้อคอนกรีตผสมเสร็จบริษัททรัพย์อนันต์
คอนกรีตจำกัด

เวลา
9.40-10.00 น.

10.00-10.20 น.

10.20-10.40 น.

10.40-11.00 น.
11.00-11.20 น.

11.20-11.40 น.
11.40-12.00 น.

12.00-13.00 น.
13.00-13.20 น.

13.20-13.40 น.

13.40-14.00 น.

14.00-14.20 น.
14.20-14.40 น.

14.40-15.00 น.

15.00-15.20 น.
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ห้องนาเสนอ 3 มนุษยศาสตร์
(ผศ.ดร.สุบัน พรเวียง และ ดร.กรรณิการ์ ทองรักษ์)
ลาดับ
ชื่อ – สกุล
1 คำนึง วงศ์ใหญ่,
สำยฝน แสนใจพรม
2
3

แสวง ทวีคูณ
ณัฐำ คำชู

4

จักรกฤษ แก้วโยธำ, พินิจนันท์ ชลเทพ,
ลินดำ แก้วแก่น, ธีรภัทร พลลำภ,
อนุชิต จำวิเศษ
สุดำรัตน์ ณัฐติรัตน์

5
6

7
8
9
10
11

12

13

14
15

ชื่อบทความ
กำรศึกษำสภำพปัจจุบนั และปัญหำของกำรบริหำรทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ
ที่ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนสันทรำย
หลวง อำเภอสันทรำย จังหวัดเชียงใหม่
องค์ประกอบทำงศำสตร์และศิลป์ของท่ำแม่ไม้มวยไทย
จำกเทวันธชำดกสูเ่ ทวันคำกำพย์: กำรดัดแปลงรูปแบบกำรนำเสนอจำก
ปัญญำสชำดกเป็นนิทำนคำกำพย์ในวัฒนธรรมกำรสวดอ่ำนหนังสือของไทย
องค์ประกอบของกรอบควำมคิดแบบเติบโตของครูในโรงเรียน สังกัด
สำนักงำนเขตพืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 1

กำรพัฒนำชุดกิจกรรมกำรสร้ำงสรรค์งำนประดิษฐ์ด้วยวัสดุจำกธรรมชำติ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ (งำนประดิษฐ์) ชันประถมศึกษำปีที่ 5
ศรีจนั ทร์ พนำลีพยุง,
กำรพัฒนำทักษะกำรฟังและกำรพูดของเด็กปฐมวัยโดยกำรใช้กิจกรรม
โอไออำรญำ รตะจำรุก, ปรำณี เกษสุวรรณ กำรเล่ำนิทำนของโรงเรียนบ้ำนช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตำก
ณัฐกำนต์ เพิ่มอิ่ม, นลธวัช ยุทธวงศ์
จริญญำ ธรรมโชโต
กำรใช้ภำษำในกำรตังชื่อช่องด้ำนกำรท่องเที่ยวในยูทูบ
พักรับประทานอาหารกลางวัน
พรรณี เนตรตระสูตร,
สภำพและปัญหำกำรบริหำรงำนกิจกำรลูกเสือของสถำนศึกษำสังกัด
สำยฝน แสนใจพรม
เทศบำลนครเชียงใหม่
ณัฐธิชำ เฉลิมเทวัญ, ไพรินทร์ บุหลัน
กำรพัฒนำทักษะด้ำนคณิตศำสตร์ของเด็กปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมเกม
นลธวัช ยุทธวงศ์
กำรศึกษำโรงเรียนรำษฎร์วิทยำ (ตีมิง) อำเภอแม่สอด จังหวัดตำก
ณัชชำ สำยชลจรูญ, พวงพิศ เรืองศิริกุล
กำรพัฒนำวินัยในกำรจัดเก็บของเล่นโดยใช้กิจกรรมกำรเล่ำนิทำน
นลธวัช ยุทธวงศ์
ของเด็กปฐมวัย โรงเรียนบ้ำนแม่ปะเหนือ อำเภอแม่สอด จังหวัดตำก
อัณธิกำ นวลป้อง
กำรพัฒนำทักษะพืนฐำนทำงคณิตศำสตร์ของเด็กปฐมวัยโดยใช้รูปแบบ
พิทยำภรณ์ มำนะจุติ
กิจกรรมศิลปะสร้ำงสรรค์เพื่อกำรเรียนรู้โรงเรียนบ้ำนร่มเกล้ำ
จินดำมณี เลิศมโนกุล
อำเภอชำติตระกำร จังหวัดพิษณุโลก
รัตติกำล ขำวคล้ำยเงิน,
กำรพัฒนำควำมคิดสร้ำงสรรค์ของเด็กปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมศิลปะ
ฐิติ แก้ววรรณี พรหมบุตรม, วรจิตร รอดอนุ สร้ำงสรรค์ ของนักเรียนชันอนุบำล 2 โรงเรียนชุมชนชลประทำนรังสรรค์
ณัฐกำนต์ เพิ่มอิ่ม, นำซีฮะห์ หะยีโด
อำเภอสำมเงำ จังหวัดตำก
วรำภรณ์ พุทธรักษำ, พวงพิศ เรืองศิริกุล
กำรศึกษำเรื่องกำรจัดกิจกรรมสะพำนหรรษำเพื่อส่งเสริมควำมสำมำรถใน
ระเบียบ สิทธิชัย, สุมิตรำ ชำตำนันท์
กำรใช้กล้ำมเนือใหญ่ ของเด็กปฐมวัย โรงเรียนบ้ำนแม่ปะ อำเภอแม่สอด
จังหวัดตำก
ปิ่นทอง โยธำ, ณัฐกำนต์ เพิ่มอิ่ม
ผลกำรจัดกิจกรรมศิลปะกำรปั้นที่มตี ่อทักษะกล้ำมเนือมัดเล็กของเด็ก
โอไออำรญำ รตะจำรุก, วรจิตร รอดอนุ
ปฐมวัย โรงเรียนบ้ำนแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตำก
ศุภรัตน์ เลิศมโนกุล
กำรเป็นผู้บริหำรมืออำชีพของผู้บริหำรสถำนศึกษำ ในสถำนศึกษำเฉพำะ
และ มำลัย วงศ์ฤทัยวัฒนำ
ควำมพิกำร ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดสำนักบริหำรงำน
กำรศึกษำพิเศษ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขันพืนฐำน

เวลา
9.40-10.00 น.

10.00-10.20 น.
10.20-10.40 น.
10.40-11.00 น.

10.00-11.20 น.
11.20-11.40 น.

11.40-12.00 น.
12.00-13.00 น.
13.00-13.20 น.
13.20-13.40 น.
13.40-14.00 น.
14.00-14.20 น.

14.20-14.40 น.

14.40-15.00 น.

15.00-15.20 น.
15.20-15.40 น.
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ห้
ห้องนาเสนอ 4 บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
(ผศ.ดร.เผด็จ ทุกข์สูญ และ ผศ.ดร.สิรินี ว่องวิไลรัตน์)
ลาดับ
ชื่อ – สกุล
1 ชนัตดา ขุนจิตร , โสรญา ทองหัวเตย
และ กาญจนธัช บัวพา
2 ราชัน ประดับสุข
รุจาภา สุกใส
3 กานต์นรี สุทธิ
เลิศพร ภาระสกุล
4 ธนุ ชาญปรีชารัตน์
ธนะเมษฐ์ พณิชปัญญาพัฒน์
ธนกร ขาวสุวรรณ
ศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม
5 รัตนา สิทธิอ่วม, ชลลดา ใจทอง
กมลรัตน์ สมสี,
พัชรินทรา ชัยสมตระกูล,
สุธีรา วิไลกุล
6 ชัยกุล วงษ์สาราญ, จินดา ขลิบทอง
เฉลิมศักดิ์ ตุ้มหิรัญ
7 ณัฎฐิณี จันทนาม
อรอุมา บุญทิพย์
8
9
10

11

12

ชื่อบทความ
เวลา
ศึกษามาตรการการป้องและควบคุมโรคโควิด 19 ในโรงงานผลิตผักสด
9.40-10.00 น.
ส่งออก
การจัดทาบัญชีและใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการจัดการวิสาหกิจ 10.00-10.20 น.
ชุมชน อาเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
การรับรู้และความสนใจของเยาวชนในการทากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง
10.20-10.40 น.
สร้างสรรค์
อิทธิพลของการตลาด สังคม ความเชื่อ และค่านิยมด้านวัตถุ
10.40-11.00 น.
ต่อความตั้งใจซื้อเครื่องรางของขลังของผู้บริโภค

ต้นทุนและผลตอบแทนจากผลิตภัณฑ์ผ้าทอไท-ยวน ของศูนย์อนุรักษ์
วัฒนธรรม ไท-ยวน บ้านดงประโดก ตาบลสมอแข อาเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก

แนวทางการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านหนองโสน ตาบลหนองข่า
อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ของ บริษัท
ไบโอแอคทีฟ อินเตอร์ จากัดในเขตภาคใต้ตอนบน
พักรับประทานอาหารกลางวัน
นวพล ยิ้มแย้ม
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์หมวดกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค
และ ชุติมาวดี ทองจีน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
แสงตะวัน เพชรสุวรรณ
ผลการศึกษาอิทธิพลของการรับรูค้ ุณค่าตราสินค้า และความไว้วางใจ ต่อ
ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
บัญฑิตา แคดา, พัชรี ทับทิม,
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการที่พักระดับ 5 ดาว ของนักท่องเที่ยว
สินีรัตน์ รสหวาน,
ชาวไทย ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
และ กันตพีร์ ถิรกานน
2019 กรณีศึกษา : อาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ดลนภา คงกุลทอง,
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาสก จังหวัดสุ
ผานิตา วงศ์สุวรรณ, สินีรัตน์ รสหวาน ราษฎร์ธานี ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด
จิรวรรณ ทรัพย์เจริญ,
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ฉันท์ชนก ไชยสมบูรณ์
น้าฝน ปั้นทอง
ศักยภาพทางการบัญชีและความสาเร็จในการปฏิบัติงานของนักบัญชีใน
สานักงานบัญชี อาเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

11.00-11.20 น.

11.20-11.40 น.
11.40-12.00 น.
12.00-13.00 น.
13.00-13.20 น.
13.20-13.40 น.
13.40-14.00 น.

14.00-14.20 น.

14.20-14.40 น.
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ห้
ห้องนาเสนอ 5 บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
(ผศ.ดร.กมลทิพย์ คาใจ และ ดร.ขจรอรรถพณ พงษ์วิริทธิ์ธร)
ลาดับ
ชื่อ – สกุล
1 สงกรานต์ กาญจนดิษฐ์
โสภา มุขมณเฑียร
วันเพ็ญ จันทร์คง
2 เผด็จ ทุกข์สูญ
จักรพันธ์ วงศ์ฤกษ์ดี
สมใจ วงค์เทียนชัย
สุมลมาลย์ อรรถวุฒิชัย
3 เผด็จ ทุกข์สูญ
จักรพันธ์ วงศ์ฤกษ์ดี
สุมลมาลย์ อรรถวุฒิชัย
สมใจ วงค์เทียนชัย
4 พิศสมัย ทรงอาษา
5
6

7

จอย พันธ์แตง
ธนกฤต วงศ์มหาเศรษฐ์
ยุพดี ทองโคตร, ปรเมศวร์ ภูวันนา
ศรัณยา วรินทรเวช,
สิรลักษณ์ โชคคาสีลา
ณัฏฐ์ธนินทร หอมเจริญ
สัญญา คาอิน

8

พนิดา ตันศิริ

9
10

รพีสร เฟื่องเกษม
พิชัย สารภักดิ์
ประสิทธิ์ ทันสมัย

11
12

ขวัญชนก แก้วเหมือน
ฐิชาดา เซี่ยงเห็น
ชุติมาวดี ทองจีน
พีรพร ปานต๊ะระษี

13

ชื่อบทความ
คุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลรับร่อ จังหวัดชุมพร

เวลา
9.40-10.00 น.

การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และตราสินค้า “กล้วยเบรคแตก” ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม
พลังสตรีชุมชนที่ 4 อาเภอพบพระ จังหวัดตาก

10.00-10.20 น.

การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และตราสินค้าสาหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนาพริกสี่ภาค
อาเภอพบพระ จังหวัดตาก

10.20-10.40 น.

การศึกษาการเพิ่มยอดผู้สมัครใช้บริการ Internet Banking (MyMo) ของ
ธนาคารออมสิน สาขาเทวาภิบาล
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซือเครื่องสาอางเคาน์เตอร์แบรนด์ผ่านทาง
แอพพลิเคชั่นออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร
การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวิถีชีวิตใหม่ศึกษาความคิดเห็นของ
นักท่องเที่ยวอ่างนาพาน อาเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

10.40-11.00 น.

พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปช่วงสถานการณ์ COVID-19 ในพืนที่
จังหวัด สมุทรสาคร
พักรับประทานอาหารกลางวัน
ปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซือเกมออนไลน์
ของกลุ่มเจเนอเรชัน Z ในกรุงเทพมหานคร
ความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทนของบิตคอยน์และอารมณ์ของนักลงทุน
พฤติกรรมและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อการตัดสินใจเลือกซือ
รถจักรยานยนต์ของนักศึกษาวิทยาลัยเอกชนในเขตอาเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
การพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรในยุคโควิด -19 สู่เส้นทางเศรษฐกิจสีเขียว
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อดัชนีราคาหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรม ประเภท
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON)
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารจานด่วนของนักศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

11.40-12.00 น.

11.00-11.20 น.
11.20-11.40 น.

12.00-13.00 น.
13.00-13.20 น.
13.20-13.40 น.
13.40-14.00 น.

14.00-14.20 น.
14.20-14.40 น.
14.40-15.00 น.

การประชุมวิชาการระดับชาติ “นอร์ทเทิร์นวิจยั ” ครั้งที่ 8
วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2565

ห้องนาเสนอ 6 วิทยาศาสตร์สุขภาพ
(รศ.ดร.ปัทมา สุพรรณกุล และ ดร.จิระภา ขาพิสุทธิ์)
ลาดับ
ชื่อ – สกุล
1 วุฒิพงษ์ เชื่อมนอก , นภาทิพย์ ตั้งตรีจีก ,
สมปอง จันทร์เก, จักรกฤษ ระดาดาษ,
สุริวรรณ์ สุวรรณมาลี, ภาวินี เจริญชัย,
ปริสา ราชสิมมา, แอ้ มาตโสภา,
ดวงอินทร์ มาตรโสภา และมนัญา ดอกไม้ทอง
2 ศิวกร จิรหฤทัย, ปวีณา มีประดิษฐ์
และทนงศักดิ์ ยิ่งรัตนสุข
3 มงคล จ่าทอง, ซันญ่า ทองรักษ์
กรรวี กลับอาไพ, ณัฐธนภรณ์ นิ่มกาญจนา
เพ็ญนภา อ่อนเกลี้ยง, ยศนนท์ สิกขาจารย์
4 สุปรีญา สาเม็ง , ฆูไซมะห์ มุสอ
มุกมีนะฮ์ ดาโหะ, เบญจวรรณ บริเพชร
ยศนนท์ สิกขาจารย์, ตรีชฎา ศิรริ ักษ์
5 ศศิวิมล สิทธิโม่ง, อธิบดี วรรณพงษ์
และอดิศร เสวตวิวัฒน์
6 ประชุม ทวีการณ์ และ สรรธาร เชื้อรอด

7

8

9

10

11

ชื่อบทความ
การพัฒนาหลักสูตรอาสาสมัครชุมชนสาหรับดูแลผู้สูงอายุ
ที่มีภาวะพึงพิง

เวลา
9.40-10.00 น.

การประเมินความเสี่ยงด้านการยศาสตร์ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
แนวราบในผู้ปฏิบัติงานเคลื่อนย้ายตัวผู้ป่วยในโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง
ทัศนคติของพ่อแม่ที่มีต่อการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นมุสลิมระหว่างเรียน
ระดับมัธยมศึกษาของชุมชนมุสลิมแห่งหนึ่งในภาคใต้ประเทศไทย

10.00-10.20 น.

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยโควิด – 19
ในเขตชุมชนมุสลิม อาเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

10.40-11.00 น.

การศึกษาการคัดเลือกกล้าเชื้อที่สามารถยับยั้งคุณสมบัติการสร้าง
แก๊สของเชื้อ Lactobacillus parabuchneri SC9
ผลของโปรแกรมปรับพฤติกรรมสุขภาพต่อระดับน้าตาลเฉลี่ยสะสม
ในเม็ดเลือดแดง และคุณภาพชีวิต ของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2
ตาบลท่าไม้ อาเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
เสาวภา อู่รอด และ ธนัช กนกเทศ
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเข้าถึงบริการสุขภาพของคนไร้ที่พึ่ง
อาเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
พักรับประทานอาหารกลางวัน
ธีรวิชญ์ กล้าหาญ และ ธนัช กนกเทศ
ผลของการบรรเทาอาการปวดเข่าในผู้สูงอายุที่มีภาวะ
ข้อเข่าเสื่อม ด้วยตารับยาน้ามันมหาจักร สูตรโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบลท้ายน้า อาเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
ประกาศิต ทอนช่วย, ศศิวิมล บุตรสีเขียว,
การพัฒนารูปแบบอาชีวสุขศึกษาด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ
น้าเงิน จันทรมณี, พรรณวดี สิงห์แก้ว,
ร่วมกับแบบจาลอง ADDIE ในรายวิชาการฝึกอบรมและการสื่อสาร
ชุมาพร รถสีดา, ศุภกาญจน์ แก่นท้าว,
ทางด้านความปลอดภัย
ปุณญิสา ผุดผ่อง, จุฑามาศ ตามเพิ่ม
นฤสรณ์ แสนสุข, พิจารณา สุระประเสริฐ
ผลของกลีเซอรอลต่อการเก็บรักษาเชื้อแบคทีเรียแลคติก
วิรามศรี ศรีพจนารถ, อพัชชา จินดาประเสริฐ ในสภาวะแช่แข็ง
และ อดิศร เสวตวิวัฒน์
เสน่ห์ แสงเงิน, ถาวร มาต้น
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนชนบท
อมรศักดิ์ โพธิ์อ่า, บรรหาร ปรุงโพธิ์
จังหวัดสุโขทัย

10.20-10.40 น.

11.00-11.20 น.
11.20-11.40 น.

11.40-12.00 น.
12.00-13.00 น.
13.00-13.20 น.

13.20-13.40 น.

13.40-14.00 น.

14.00-14.20 น.

การประชุมวิชาการระดับชาติ “นอร์ทเทิร์นวิจยั ” ครั้งที่ 8
วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2565

ห้
ห้องนาเสนอ 7 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(ผศ.ดร.จักกฤษณ์ เคลือบวัง และ ดร.พุฒิพงศ์ มากมาย)
ลาดับ
ชื่อ – สกุล
1 นิวัตน์ ประทุมไชย
ศิริชัย วิเวก, ปิยบุตร อินนุ
ณัฐพงศ์ สมฟั่น, สมหญิง พงศ์พิมล
ภูมิใจ สอาดโฉม
2

3
4

5
6

7

8

มานะ ทะนะอ้น
สุรสิทธิ์ แสนทอน
นพวิทย์ อินทิยศ
และ วราภรณ์ ด้วงแห้ว
นัฐธิดา ทาใจ
พงษ์เทพ รักผกาวงศ์
วราฤทธิ์ พานิชกิจโกศลกุล

ชื่อบทความ
การศึกษาประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเครื่องอบแห้ง
สุญญากาศร่วมกับรังสีอินฟราเรดไกล และการประเมิน
คุณภาพทางประสาทสัมผัสของผงกระเจี๊ยบเขียวอบแห้ง

เวลา
9.40-10.00 น.

สื่อ E-Book ประกอบการสอน เรื่อง ระบบนิวเมติกส์
(รายวิชาการควบคุมไฟฟ้าและนิวเมติกส์)

10.00-10.20 น.

การสร้างแบบทดสอบไม่ซ้ากัน เรื่องการบรรยายลักษณะ
ของคน (ภาษาอังกฤษ)
Testing the Dispersion of Annual Rainfall
Amounts Using Confidence Intervals for the
Coefficient of Variation of the Inverse Gamma
Distribution: A Case Study from Thailand
เนตรชนนี ค้าสัตย์, นารีรัตน์ สีระสาร การส่งเสริมการใช้เชือราไตรโคเดอร์มาในนาข้าวของ
สุนันท์ สีสังข์
เกษตรกรใน อ้าเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
กฤติธี แดงเสนาะ, ณภัทร ลัดเล็ง
การศึกษาการใช้น้าตาลทรายที่ผลิตภายในประเทศ
สุชาครีย์ สัตตานุสรณ์
เพื่อทดแทนกลูโคส ในการผลิตสารในกลุ่ม Nisin
อดิศร เสวตวิวัฒน์
จากเชือ Lactococcus lactis P2
ศรายุทธ สมสุข
การพัฒนาระบบแชทบอท และร้านค้าออนไลน์ ส้าหรับ
อ้าพล ขนุนนิล
งานส่งเสริมผลผลิตการค้าและผู้ประกอบการวิทยาลัย
สุภาภรณ์ จันปาน
อาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
พักรับประทานอาหารกลางวัน
นิรมล ทองอุปการ
ผลของขนาดไข่และความชืนสัมพัทธ์ในช่วงฟักไข่ต่อ
กัญญารัตน์ หนูเนียม
สมรรถภาพการฟักไข่และน้าหนักลูกไก่ของไก่คอล่อน
วิศาล อดทน

10.20-10.40 น.
10.40-11.00 น.

11.00-11.20 น.
11.20-11.40 น.

11.40-12.00 น.

12.00-13.00 น.
13.00-13.20 น.

การประชุมวิชาการระดับชาติ “นอร์ทเทิร์นวิจยั ” ครั้งที่ 8
วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2565

ห้
ห้องนาเสนอ 8 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(ผศ.ดร.อภิศักดิ์ ขันแก้วหล้า และ ดร.สถาพร สาภา)
ลาดับ
ชื่อ – สกุล
1 นลินประภา ศรัณย์วงศ์
ชลธิศ ปิติภูมิสุขสันต์
กัณฑรัตน์ เหล็กแก้ว
สุภาลิน เตี้ยมมี
2 สุทธิพันธุ์ แดงใจ
3
4

5

6

7

ธนพร พยอมใหม่
ไมตรี ธรรมมา
ปวิตรา อาจวิชิต
นารีรัตน์ สีระสาร
สุนันท์ สีสังข์
สฤษณ์ พรมสายใจ

วรากร ศิรธรานนท์
วรวิช สีนวลแล
อุไรวรรณ เอกประยูร
ณัฐดนัย บุษบรรณ์
สิทธิชัย อินนาปา
ชินรัตน์ สอนทอง

ชื่อบทความ
การศึกษาการแพร่กระจายของการระบาดโควิด-19 ในประเทศ
ไทย โดยใช้แบบจาลองทางคณิตศาสตร์ SEQIAHRD

เวลา
9.40-10.00 น.

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมหม้อแกงถั่วเสริมทุเรียนพันธุ์พื้นเมือง
อุตรดิตถ์ และอายุการเก็บรักษา
การศึกษาระบบควบคุมแปลงนาข้าวด้วยเทคโนโลยี 4.0

10.00-10.20 น.

การส่งเสริมการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
ในอาเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

10.40-11.00 น.

กระถางอนุบาลดินดิบพร้อมปลูก : กรณีศึกษาการพัฒนา
นวัตกรรม โดยใช้ส่วนผสมดินเหนียวทุ่งเศรษฐี เยื่อกล้วยไข่ แกลบ
ดิบ เอนโกบด้วยขี้ควายผสมกับขุยมะพร้าว และโซเดียมคาร์บอกซี
เมทิลเซลลูโลส เพื่อผลิตกระถางย่อยสลายสาหรับนามาใช้ในเรือน
เพาะชากล้าไม้ ก่อนลงแปลงเกษตรรายย่อยและเกษตรรายใหญ่ใน
จังหวัดกาแพงเพชร
การพัฒนาระบบการจัดการพัสดุของฝูงบิน701 กองบิน7 ตาบล
มะลวน อาเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

11.00-11.20 น.

ระบบบริหารจัดการงานฝ่ายเครื่องช่วยฝึกบิน กองบิน 7 ตาบล
มะลวน อาเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

11.40-12.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

12.00-13.00 น.

10.20-10.40 น.

11.20-11.40 น.

การประชุมวิชาการระดับชาติ “นอร์ทเทิร์นวิจยั ” ครั้งที่ 8
วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2565

ห้
ห้องนาเสนอ 9 สังคมศาสตร์
(ดร.วรรณพร พุทธภูมิพิทักษ์ และ ดร.วิชาญ จันทร์อินทร์)
ลาดับ
ชื่อ – สกุล
1 กาบแก้ว ปัญญาไทย
สุข บุปผา
นวภัทร โตสุวรรณ
ทยากร ยุทธวงศ์
2 สุข บุปผา
กาบแก้ว ปัญญาไทย
นวภัทร โตสุวรรณ
ทยากร ยุทธวงศ์
3 ธงชัย ทองคา
4

5

6
7

สุภารัตน์ ดวงเกตุ,
นวภัทร โตสุวรรณ์ และ
ไอศูรย์ นาเคส เฮงนิธิ
ธันยกุล
วาทินี พันธุ์ที
โสภาวรรณ แสดกระโทก
กมลศรี ปานจินดา
ปภัสสร ระรื่น
วีรพงษ์ สุทาวัน
เกสรี สมประสงค์
ณัฐพร มาประชา

ชื่อบทความ
แนวทางการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น : กรณีศึกษาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลแม่ท้ออาเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

เวลา
9.40-9.55 น.

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบล
ป่ามะม่วง อาเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

9.55-10.10 น.

การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลเมือง
สวรรคโลก อาเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
แรงจูงใจในการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งท้องถิ่น ปี 2564 ของนักศึกษา
คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จังหวัดตาก

10.10-10.25 น.

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มของผู้ประกอบการที่ใช้
บริการ บริษัท สสุภา การบัญชี จากัด

10.40-10.55 น.

แนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืนในกิจการเพื่อ
สังคมขององค์กรพัฒนาเอกชน อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ที่มีผลต่อส่วนประสมทาง
การตลาดออนไลน์ ของผู้บริโภคฝั่งธนบุรี

10.55-11.10 น.

10.25-10.40 น.

11.10-10.25 น.

การประชุมวิชาการระดับชาติ “นอร์ทเทิร์นวิจยั ” ครั้งที่ 8
วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2565

ห้
ห้องนาเสนอ 10 มนุษยศาสตร์
(ผศ.ดร.ประจบ ขวัญมั่น และ ดร.ระเบียบ สิทธิชัย)
ลาดับ
ชื่อ – สกุล
1 ธัชกร พรเวียง

2

3

4

หนึ่งฤทัย พลอยหาญการ
สุมิตรา ชาตานันท์
อรุณี สาลี
สุภาพร ทะนันชัย
กรรณิการ์ ทองรักษ์

8

ทวินันท์ มณีวรรณ์,
ชวนชม เครือเขียว
สมยศ สุโพธิ์ภาคสกุล
ฐิติมน ฉัตรจรัลรัตน์
เพชร ราชคม
พิไรกุล แก้วคางาม
ศักดิ์สิทธิ์ ชมภูพวง
สิงหา ประสิทธิ์พงศ
เมธี ดิสวัสดิ์
วัชรทินภัทร อนุมา
อรุณี สาลี, โสภา สุขเกษม
ชัชวาลย์ วัดอักษร

9

จงรักษ์ รัตนวิฑูรย์

5

6

7

10

กรณัฐ รัตนยรรยง

ชื่อบทความ
แนวทางการส่งเสริมการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้การศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียมแนวใหม่ (New DLTV) สาหรับโรงเรียนขนาดเล็กที่มีความต้องการ
เฉพาะสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
การส่งเสริมความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ ในการจัดประสบการณ์การโดยใช้เกม
การศึกษาในระดับปฐมวัยชั้นปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลการุณย์ อาเภอแม่สอด
จังหวัดตาก
การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์วาดภาพประกอบการพิมพ์ภาพ โดยใช้สื่อประสม
เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเขียนสาหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 3 โรงเรียน
บ้านขุนแม่ลา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
การพัฒนาความพร้อมทางด้านคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยโดยเกมการศึกษา
โรงเรียนอิสลามศึกษา อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก

เวลา
9.40-9.55 น.

9.55-10.10 น.

10.10-10.25 น.

10.25-10.40 น.

ความต้องการของผู้ปกครองต่อการพัฒนาผู้เรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

10.40-10.55 น.

แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนรู้แบบสืบสอบที่ขับเคลื่อนด้วยกลวิธีโต้แย้งเพื่อ
พัฒนาทักษะการให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วย
รูปแบบออนไลน์
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ กับ
การจัดการเรียนรู้แบบออนไซต์วิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
การพัฒนาทักษะการคิดพื้นฐานและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา ในการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องน้าและอากาศ
โดยใช้การจัดกิจกรรมแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5 Es)
การสังเคราะห์ผลการดาเนินงานโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการ
เรียนรู้เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร:การพูดอ่านเขียนไทยโรงเรียนในโครงการ
พระราชดาริ-น่าน
พักรับประทานอาหารกลางวัน
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่าน Google Classroom ในสถานการณ์การ
แพร่ระบาด ของไวรัส covid 19

10.55-11.10 น.

11.10-11.25 น.
11.25-11.40 น.

11.40-11.55 น.

12.00-13.00 น.
13.00-13.15 น.

การประชุมวิชาการระดับชาติ “นอร์ทเทิร์นวิจยั ” ครั้งที่ 8
วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2565

ห้
ห้องนาเสนอ 11 บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
(ผศ.ดร.สินีนาฏ วงค์เทียนชัย และ ดร.หัสชัย ตั้งมั่งมี)
ลาดับ
ชื่อ – สกุล
1 สุณิสา ปุราโส
ฐานิตา ฆ้องฤกษ์
2
3
4
5
6

7

8
9

10
11

12
13
14

ชื่อบทความ
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการใช้งานระบบ VPN (Virtual Private
Network) ในช่วงวิกฤตการณ์แพร่ระบาดโรคไวรัสโครานา (Covid-19)
ของพนักงานธนาคารออมสิน
โศภิษฐ์ อ่่ารอด
แนวทางแก้ไขปัญหารายได้ค่าบริการและค่าธรรมเนียม (FBI) ไม่เป็นไป
ปราณี เอี่ยมลออภักดี
ตามเป้าหมายก่าหนด ของ ธ.ก.ส. สาขา สามแยกตรอกจันทน์
กัญณัฏฐ์ สุริยันต์
ลักษณะของแอพพลิเคชั่นตลาดออนไลน์บนสมาร์ทโฟนตามความต้องการ
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ศักรินทร์ แรกเข้า
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการออมทรัพย์ ผู้ขอใช้บริการของธนาคารออมสิน
ในจังหวัดล่าปาง
บุญเลิศ อันสมบูรณ์,
ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ OTOP
สิรินี ว่องวิไลรัตน์
กระเป๋าผ้าผสมหนังแท้ อ่าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
ศิริมา แก้วเกิด, ภคพล สุนทรโรจน์ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ที่ส่งผลต่อความภักดีในตราสินค้า
รัฐภูมิ สุขรื่น, จักรพันธ์ สาตมุณี
มากินกล้วย ภายใต้ความปกติวิถีใหม่ของผู้บริโภคในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
ศิริมา แก้วเกิด, ภคพล สุนทรโรจน์ การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของการท่าเครื่องจักสานผักตบชวา
ปรางทิพย์ สุขเจริญดีแท้
และหวาย กรณีศึกษา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานผักตบชวาและหวาย
ไสว เทศพันธ์
ต่าบลบ้านรี จังหวัดอ่างทอง
สุวรรณี หงส์วิจิตร, ศิริมา แก้วเกิด คุณภาพชีวิตในการท่างานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการ
วิมลสิริ อินทเกตุ
ระดับพนักงานปฏิบัติการกรมขนส่งทางบก (ส่วนกลาง) กรุงเทพมหานคร
ประภาศรี บิดาศักดิ์
การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่เรียนผ่าน E-Learning กับ
ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่เรียนด้วยแพลตฟอร์มออนไลน์ในสถานณ์การ
ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของ
นักศึกษาระดิบปริญญาตรี
ศิริรัตน์ กอนทิพย์
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการช่าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของ
สุดารัตน์ เวชพิทักษ์
ประชาชนในต่าบลวัดประดู่ เขตอ่าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สุวิทย์ ภิบาลจอมมี
การศึกษาแรงจูงใจที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการด่าเนินธุรกิจ
ของสหกรณ์การเกษตรวัฒนานคร จ่ากัด อ่าเภอวัฒนานคร จังหวัด
สระแก้ว
พักรับประทานอาหารกลางวัน
อนัญญา อินทวงศ์
ปัจจัยการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ร้านสะดวกซื้อ
นาฎสุดา แก้วนาโพธิ์
ซุปเปอร์ซิป สาขาวัดประดู่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โยธิน ทองชาวนา
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนหลังสถานี
รถไฟศาลาธรรมสพน์
เนาวลักษณ์ เอื้อพิชญานนท์
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ กรณีศกึ ษา : บริษัท
ปิยะพร เสมาทอง
ชัยโกมล ธุรกิจ จ่ากัด

เวลา
9.40-9.55 น.

9.55-10.10 น.
10.10-10.25 น.
10.25-10.40 น.
10.25-10.40 น.
10.40-10.55 น.

10.55-11.10 น.

11.10-11.25 น.
11.25-11.40 น.

11.40-11.55 น.
11.55-12.10 น.

12.10-13.00 น.
13.00-13.15 น.
13.15-13.30 น.
13.30-13.45 น.

การประชุมวิชาการระดับชาติ “นอร์ทเทิร์นวิจยั ” ครั้งที่ 8
วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2565

ห้
ห้องนาเสนอ 12 วิทยาศาสตร์สุขภาพ
(ผศ.ดร.ธนัช กนกเทศ และ ดร.น.สพ.เมธี สุทธศิลป์)
ลาดับ
ชื่อ – สกุล
1 ณัฐธิดา วิทยามุ่งมั่น
ก้งปอ เพชรคีรีราษฎร์
2 วาสนา วิไลนุวัฒน์
ชัยสิทธิ์ ชิดหนองคู
วิชยุตม์ ศุภพงศ์พิเชฐ
3 ปภาวี กรรณสูต
รัชฎา ฉายจิต
4

5

6

7

8

พยงค์ ขุนสะอาด
เกวลี ดวงกาเหนิด
สุเวช พิมน้าเย็น
เกวลี ดวงกาเหนิด
สุเวช พิมน้าเย็น
พยงค์ ขุนสะอาด
ธานัท นิตย์คาหาญ
อุทุมพร เขื่อนคา
ธัญลักษณ์ วงกุรุ
ณัฐธิดา ยี่ภิญโญ
อารียา ศรีจุมปา
ชนกนันท์ ฝากมิต
สุเวช พิมน้าเย็น
ปรีชา พุกจีน
อมรศักดิ์ โพธิ์อ่า
พุฒิพงศ์ มากมาย
นพดล ทองอร่าม
อมรศักดิ์ โพธิ์อ่า
พุฒิพงศ์ มากมาย

ชื่อบทความ
เวลา
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการตั้งครรภ์ก่อนวัยของสตรีวัยรุ่นชนเผ่าม้ง ใน 9.40-9.55 น.
พื้นที่ ตาบลรวม ไทยพัฒนา อาเภอพบพระ จังหวัดตาก
ปั จจั ย ที่ มี ความ สั ม พั น ธ์ ต่ อ พ ฤติ ก รรมค วาม ป ลอ ดภั ยใน 9.55-10.10 น.
ห้องปฏิบัติการเคมีของนักศึกษา ปริญญาตรี วิทยาลัยแห่งหนึ่ง
ผลของการฝึกออกกาลังกายช่องปากต่อการทาหน้าที่ของช่องปาก 10.10-10.25 น.
ในผู้ สู ง อายุ : การทบทวนวรรณกรรมอย่ า งเป็ น ระบบและการ
วิเคราะห์อภิมาน
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วย
10.25-10.40 น.
โรคความดันโลหิตสูง ในเขตพื้นที่ตาบลแม่อ้อ อาเภอพาน จังหวัด
เชียงราย
แนวทางการจัดการขยะบ้านป่ารวก ตาบลดงมะดะ อาเภอแม่ลาว 10.25-10.40 น.
จังหวัดเชียงราย อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

การประเมินความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา จังหวัดเชียงราย

10.40-10.55 น.

ความรอบรู้ด้านสุขภาพที่มีผลต่อการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน จังหวัด
ปัตตานี
ปัจจัยนา ปัจจัยเอื้อ ปัจจัยเสริมที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
สุขภาพของผู้สูงอายุ เขตอาเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

10.55-11.10 น.

11.10-11.25 น.

การประชุมวิชาการระดับชาติ “นอร์ทเทิร์นวิจยั ” ครั้งที่ 8
วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2565

ห้องนาเสนอ 13 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(รศ.สฤษณ์ พรมสายใจ และ ดร.วีรพงษ์ สุทาวัน)
ลาดับ
ชื่อ – สกุล
1 เจษฎา วิเศษมณี

2
3

อมร อ้นกรอง
ประวีณ ไม้เกตุ

4

ยุธนา ศรีอุดม, สังคม สัพโส
ชัยณรงค์ แสนเปา, วิศิษฏ์ ขัดสาย
พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ

5

6

7

8
9

10
11

วชิระ สิงห์คง, บุณยกฤต รัตนพันธุ์
สุจิตตรา เที่ยงสันเทียะ,
สุดารัตน์ แก้วดวงแสน
สังคม สัพโส , ยุทธนา ศรีอุดม
ชัยณรงค์ แสนเปา, วิศิษฏ์ ขัดสาย
กันตภณ เปรมประยูร
ธิติสุดา อุดมรัตนศิริชัย, สุจิตตรา เที่ยงสันเทียะ
วชิระ สิงห์คง และ บุณยกฤต รัตนพันธุ์
สุกิจ ทองแบน, วาสนา ประภาเลิศ
อัครสิทธิ์ บุญส่องแท้, กัญญ์วรา หล่ายข้าม
รุ่งทิพย์ กาวารี
รวิภัทร ลาภเจริญสุข , ธยานนท์ ลันวงษา
พันฉาย สันติสกุลวงศ์, วุฒิพงษ์ บุตรนนท์
สุวิทย์ เพชรห้วยลึก

12

สุวิทย์ เพชรห้วยลึก

13

อรัญญา อาไพจิตร์,
พรหมภัสสร พรทวีโชคโภคิน
วรากร ศิรธรานนท์

14

ชื่อบทความ
ผลของอุณหภูมิและความเร็วลมที่มีต่อจลนพลศาสตร์การ
อบแห้งเมล็ดกาแฟด้วยความร้อนจากชีวมวลโดยใช้เทคนิคฟลู
อิดไดซ์เบด
ชุดฝึกปฏิบัติการเครื่องทาความเย็น ประเภท ตู้เย็น
การพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่โดย
เทคโนโลยีNFC
การเปรียบเทียบผลของสารทางานภายในท่อความร้อนที่มีผล
ต่อการระบายความร้อนแผงเซลล์แสงอาทิตย์
ประสิทธิศักย์ของสารสกัดหยาบจากใบกระท่อม Mitragyna
speciosa Korth. ต่อการควบคุมลูกนายุงลายบ้าน Aedes
aegypti (L.)
ความรู้ความเข้าใจของผู้บริโภคเกี่ยวกับสารก่อภูมิแพ้ในส้มตา
และการลดปริมาณสารก่อภูมิแพ้ที่ตกค้างโดยการล้างครก
การผลิตถ่านกัมมันต์จากเศษไม้ลาไยโดยใช้ซิงค์คลอไรด์
(ZnCl2) และนาส้มควันไม้เป็นตัวกระตุ้น

เวลา
9.40-9.55 น.

9.55-10.10 น.
10.10-10.25 น.
10.25-10.40 น.
10.25-10.40 น.

10.40-10.55 น.

10.55-11.10 น.

สภาพสุขาภิบาลและคุณภาพนาดื่มจากตู้นาดื่มหยอดเหรียญ
อัตโนมัติ ในเขตพืนที่รอบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
การศึกษาสารพฤกษเคมีเบืองต้น ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ
และองค์ประกอบทางเคมี ของนามันหอมระเหยจากหัวกระทื
อด้วยเทคนิค GC-MS
การตรวจสอบการปลอมปนของนาในนากะทิด้วยเทคนิคเนียร์
อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี
แบบจาลองสาหรับประมาณค่าปริมาณเมฆจากค่ารังสีอาทิตย์
รวมในจังหวัดภูเก็ต
พักรับประทานอาหารกลางวัน
การประมาณค่ารังสีอาทิตย์รวมจากข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยา
พืนผิวที่วัดได้ในจังหวัดสงขลา
การผลิตและสมบัติของข้าวเกรียบปลาจากปลาเล็กปลาน้อย

11.10-11.25 น.

ระบบการจัดการพัสดุของฝูงบิน701 กองบิน7 จังหวัดสุราษฎร์
ธานี

13.30-13.45 น.

11.25-11.40 น.

11.40-11.55 น.
11.55-12.10 น.
12.10-13.00 น.
13.00-13.15 น.
13.15-13.30 น.

