
ดาวน์โหลดแบบตอบรับ คลิ๊กที่นี้ 
 

ประกาศผลและตอบรับการน าเสนอผลงานวิจัย 
งานประชุมวิชาการ “วิทยาการจัดการเทพสตรีวิชาการ”ระดับชาติคร้ังที่ 7 และนานาชาติคร้ังที่ 4 

 

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 
 

ห้อง 1 :  บทความวิจัยดา้นบริหารธุรกิจ + มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
เวลา 09.00 – 12.00 น. (เปิดห้องน าเสนอเวลา 08.15 น.) 

 

(Meeting ID : 306 575 8388  Passcode: 342650) 
 
 

 

ล าดับ เวลาน าเสนอ ชื่อผู้วิจัย ชื่อเรื่อง รหัส 
แบบตอบรับ 

ลงทะเบียนเวลา 08.30 น. – 08.50 น. 
1 09.00 - 09.20 น. อมรรัตน ศรีหิรัญ  

วัชรพล วงศ์จันทร์ 

การปรับปรุงการเคลื่อนย้ายสินค้าด้วยกูเก้ิล
ฟอร์มเพ่ือเพ่ิมความแม่นย าในการตรวจนับสินค้า 
กรณีศึกษาบริษัทวัชมนฟู้ด จ ากัด. 

27-P1-01 

2 09.20 – 09.40 น. อินทิรา ค าเพชร,  
ธนิษฐ์นันท์ จันทร์แย้ม 

การปรับเปลี่ยนการบันทึกข้อมูลการเบิกจ่าย
บรรจุภัณฑ์ เพื่อลดการใช้กระดาษในแผนก
คลังสินค้า กรณีศึกษา บริษัท วัชมนฟู้ด จ ากัด 

27-P1-02 

3 09.40 – 10.00 น. จารุวิชญ์ บางทราย,  
และคณะ 

การพัฒนาเว็บไซต์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสาน
เหล่าพัฒนา 

27-P1-03 

4 10.00 – 10.20 น. กัญญาภรณ์ เฉลิมสุข, 
กิตินันธ์ มากปรางค์ 

การลดขั้นตอนการบันทึกเลขตู้สินค้าคอนเทน
เนอร์การใช้แอปพลิเคชัน AppSheetส าหรับ
สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง ลาดกระบัง 

27-P1-04 

5 10.20 – 10.40 น. สุดารัตน์ มหัตกุล,  
สกุณี ประกิ่ง,  
วัชระ อักขระ, 
มิ่งสกุล โฮมวงศ์ และ  
วศิน เพชรพงศ์พันธ์ 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้บริการธุรกิจเดลิเวอรี่ ใน
วิถีชีวิตปกติใหม่ (New normal) ของประชากร
ใน อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 

27-P1-05 

6 10.40 – 11.00 น. กรวัฒน์ ไตรวัย, 
คุณัญญา จงภักดี, 
จิรายุทธ์ ศรีช่วย, 
เบญจมาศ จิตรนอก 
ภานนท์ คุ้มสุภา 

การศึกษาความต้องการของผู้ใช้บริการแอป
พลิเคชันจองที่จอดรถ ในห้างสรรพสินค้า พื้นที่
กรุงเทพมหานคร 
 

27-P1-06 

7 11.00 – 11.20 น. ณัฐนรี ไชยา, 
ธนิษฐ์นันท์ จันทร์แย้ม 

การปรับปรุงคู่มือการท างานและลดการท างาน
และลดการท างานที่ผิดพลาดในขั้นตอนการรับ
สินค้า  

27-P1-07 

8 11.20 – 11.40 น. นลินทิพย์ บุณยอุดมศาสตร์, 
ถิรนันท์ ทิวาราตรีวิทย์ 

การปรับปรุงพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้าเพ่ือลด
ระยะเวลาในการเติมเต็มสินค้า กรณีศึกษา ร้าน 
Princmart 

27-P1-08 

https://drive.google.com/drive/folders/1HWlt3Kb3H4s6Hc3jbQt9lcBIOl1O68qg?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1HWlt3Kb3H4s6Hc3jbQt9lcBIOl1O68qg?usp=sharing


ดาวน์โหลดแบบตอบรับ คลิ๊กที่นี้ 
 

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565   
ห้อง 2 :  บทความวิจัยดา้นบริหารธุรกิจ + มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

เวลา 09.00 – 12.00 น. (เปิดห้องน าเสนอเวลา 08.15 น.) 
 

(Meeting ID :878 657 9391  Passcode :  25201115)  
 
 
 

ล าดับ เวลาน าเสนอ ชื่อผู้วิจัย ชื่อเรื่อง รหัส 
แบบตอบรับ 

ลงทะเบียนเวลา 08.30 น. – 08.50 น. 
1 09.00 - 09.20 น. กชกร พึ่งแก้ว, 

นิศากร มะลิวัลย์ 
การปรับปรุงรูปแบบการบันทึกข้อมูลแท็กติด
กระเป๋า เพ่ือลดปัญหาเที่ยวบินล่าช้า กรณีศึกษา 
สายการบิน ABC แอร์ไลน์ 

27-P2-01 

2 09.20 – 09.40 น. ชญาภรณ์ วัชรีวงศ์ ณ 
อยุธยา 

ความพึงพอใจในสวัสดิการที่มีผลต่อความผูกพัน
ต่อองค์กรของพนักงานระดับผู้ช่วยผู้สอบบัญชี 
กรณีศึกษา บริษัท ส านักงานอีวาย จ ากัด 

27-P2-02 

3 09.40 – 10.00 น. เบญจวรรณ พฤฒิจิระวงศ์, 

สุธานันธ์ โพธิ์ชาธาร, 

สุธาสินี โพธิ์ชาธาร 

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันบทบาท
ธนาคารออมสินสาขาในสังกัดภาค 13 ในการ
ส่งเสริมความสามารถในการด าเนินธุรกิจให้กับ
ผู้ประกอบการ 

27-P2-03 

4 10.00 – 10.20 น. ภควรรณ รุ่งเจริญ,  
เพ็ญจิรา คันธวงศ์ 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความภักดีที่จะซื้อชา
เขียวพร้อมดื่มแบรนด์ฟูจิชะ ของลูกค้าในพ้ืนที่
เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 

27-P2-04 

5 10.20 – 10.40 น. สิทธิชัย อนันต์วัฒนาวิทย์,  
เพ็ญจิรา คันธวงศ์ 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจที่จะใช้
บริการอย่างต่อเนื่องในการใช้บริการ ของ
ธนาคารกสิกรไทยผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ
ผู้ใช้งาน ในพื้นที่เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 

27-P2-05 

6 10.40 – 11.00 น. วรลักษณ์ วิชัยประจักร์, 
ดร.เพ็ญจิรา คันธวงศ์ 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจที่จะภักดี
ของผู้ใช้บริการ: กรณีศึกษา WE Fitness สาขา
รัชดา กรุงเทพมหานคร 

27-P2-06 

7 11.00 – 11.20 น. ณัฐดนัย ศิริวัน, 
ณัฐพล ค าสม, 
เพียงฤทัย จลุเจิม, 
ขวัญชัย สอ้ืนรัมย์ 

ความวิตกกังวลต่อสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรค Covid-19 ของผู้ที่ประกอบอาชีพค้าขาย
ในสถานที่คลัสเตอร์ กรณีศึกษา : ตลาดสด 
เทศบาลต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย 

27-P2-07 

https://drive.google.com/drive/folders/1znJhXWG1fU9KT2kyUuyqIefgS3W5Zru3?usp=sharing


ดาวน์โหลดแบบตอบรับ คลิ๊กที่นี้ 
 

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565   
ห้อง 3 :  บทความวิจัยดา้นบริหารธุรกิจ 

เวลา 09.00 – 12.00 น. (เปิดห้องน าเสนอเวลา 08.15 น.) 
 

(Meeting ID : 981 575 7377  Passcode :  934315) 

 
 
 

ล าดับ เวลาน าเสนอ ชื่อผู้วิจัย ชื่อเรื่อง รหัส 
แบบตอบรับ 

ลงทะเบียนเวลา 08.30 น. – 08.50 น.  
1 09.00 - 09.20 น. ภิญญาพัชญ์ นาคภิบาล, 

ปานิดา โอชะกลิ่น, 

กฤติยาภรณ์ กองแสวง, 

จิรายุ อินทร์สุข, 

ภานุมาศ หอมจันทึก, 

ณัฐกิจ แซ่เล้า 

ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

27-P3-01 

2 09.20 – 09.40 น. อนุสิทธิ์ อนุกูล,  
ฑัชวงษ์ จุลสวัสดิ์,  
สุกัญญา พยุงสิน 

การตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ในยุค New 
Normal โดยใช้ส่วนผสมทางการตลาดดิจิทัลของ
ประชาชนในอ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 

27-P3-02 

3 09.40 – 10.00 น. สมพร ปานยินดี , 
ประภัสรา คงสาธิตพร ,  
จันจิราภรณ์ ปานยินดี 

คุณภาพชีวิตในการท างานและความผูกพันต่อ
องค์กรที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของพนักงานโรงงานอาหารทะเลแช่แข็งแห่งหนึ่ง
ในจังหวัดสมุทรสาคร 

27-P3-03 

4 10.00 – 10.20 น. น.ส.ศศิธร สอนทรง ปัจจัยการบริหารจัดการที่ส่งผลต่อคุณภาพการ
บริการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลของรัฐ 
จังหวัดลพบุรี 

27-P3-04 

5 10.20 – 10.40 น. พวงพรภัสสร์ วิริยะ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจปลูกอ้อยที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมของเกษตรกรในจังหวัด
นครราชสีมา 

27-P3-05 

6 10.40 – 11.00 น. พัชรีภรณ์ จันทรส, 
ยุทธชัย ฮารีบิน 

แนวทางการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศด้าน
การปฏิบัติงานพัสดุภาครัฐของเทศบาลเมืองพังงา 

27-P3-06 

7 11.00 – 11.20 น. โยธิน ทองชาวนา,  
กัญธิมา อิ่มใจ,  
จุฬาลักษณ์ ฟูรูโนะ,  
เฉลิมพล เมืองลือ 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดและคุณค่าตราสินค้า
ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อหลอดไฟแบบ LED ของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร  

27-P3-07 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1mlwwa4Cu-iw-qDyudQvPMHAMCzQxE-Oq?usp=sharing


ดาวน์โหลดแบบตอบรับ คลิ๊กที่นี้ 
 

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565  
ห้อง 4 :  บทความวิจัยดา้นมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ + บริหารธุรกิจ 

เวลา 09.00 – 12.00 น. (เปิดห้องน าเสนอเวลา 08.15 น.) 
 

(Meeting ID : 882 229 6540  Passcode : 062537) 
 

 
 
 

ล าดับ เวลาน าเสนอ ชื่อผู้วิจัย ชื่อเรื่อง รหัส 
แบบตอบรับ 

ลงทะเบียนเวลา 08.30 น. – 08.50 น. 
1 09.00 - 09.20 น. พิริยา สุริโย,  

มัลลิกา ไพระออ และ 
รุ่งอรุณ ศุภกฤตอนันต์ 

การศึกษาผลกระทบที่มีต่อการท่องเที่ยวชุมชนใน
สถานการณ์โควิด-19 ของชุมชนบ้านท่าม่วง 
ต าบลท่าม่วง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

27-P4-01 

2 09.20 – 09.40 น. สิริยากร อ่อนจงไกร,  
สุดารัตน์ ธนส า,  
อรทัย พันธุ์สวรรค์, 
ชฎาพร แนบชิดและ  
วศิน เพชรพงศ์พันธ์ 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวหลัง
โรคระบาดโควิด-19 ของประชากรใน อ าเภอ
เมือง จังหวัดสกลนคร 

27-P4-02 

3 09.40 – 10.00 น. รูสลีนา สาเล็ง การสังเคราะห์แนวคิดการจัดการน้ าอย่างมีส่วน
ร่วมของชุมชนบ้านโคก จังหวัดนราธิวาส 

27-P4-03 

4 10.00 – 10.20 น. จุฑาลักษณ์ การคิด, 
ภูมิ หมั่นพลศรี, 
มัลลิกา นาจันทอง 

การสร้างอัตลักษณ์อาหารพ้ืนถิ่นส าหรับการ
ท่องเที่ยววิถีชุมชน 

27-P4-04 

5 10.20 – 10.40 น. อุไรวรรณ พิเคราห์แน่,  
ศิรินภา รัชตโพธิ์ 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจและพฤติกรรมในการ
ท่องเที่ยวเชิงบ าเพ็ญประโยชน์ของนักท่องเที่ยว
กลุ่ม Generation Y 

27-P4-05 

6 10.40 – 11.00 น. ภานุวัฒน์ ธัมมิกนันท์,  
รัชฎาพร วงษ์โสพนากุล,  
ไตรภพ โคตรวงษา,  
และทักษินาฏ สมบูรณ์ 

การศึกษารูปแบบการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วม
ของชุมชนต าบลเขาดิน อ าเภอบางปะกง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

27-P4-06 

7 11.00 – 11.20 น. กรกนก ดลโสภณ ,  
สุพจน์ ดีบุญมี,  
ณภัทรวรัญญ์ ศรีฮาตร, 
ชัชวาลย์ ศรีมนตรี 

การศึกษาการมีส่วนร่วมด้านการจัดการ 
การตลาด และการผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน 
กรณีศึกษา ต าบลดงลิง อ าเภอกมลาไสย จังหวัด
กาฬสินธุ์ 

27-P4-07 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1VK-aO5Mh61u1KNbpyQ0cyejK8v7Dzxfv?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1VK-aO5Mh61u1KNbpyQ0cyejK8v7Dzxfv?usp=sharing


ดาวน์โหลดแบบตอบรับ คลิ๊กที่นี้ 
 

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565  
ห้อง 5 :  บทความวิจัยดา้นมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ + บริหารธุรกิจ 

เวลา 09.00 – 12.00 น. (เปิดห้องน าเสนอเวลา 08.15 น.) 
 

(Meeting ID : 460 960 3603  Passcode : 137504) 
 

 
 

 
ล าดับ เวลาน าเสนอ ชื่อผู้วิจัย ชื่อเรื่อง รหัส 

แบบตอบรับ 
ลงทะเบียนเวลา 08.30 น. – 08.50 น. 

1 09.00 - 09.20 น. นิรันดร อุ่นต๊ะ,  
อรกัญญา กันธะชัย 

ปัจจัยด้านการจัดการ และการพัฒนาศักยภาพ
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว กรณีศึกษา: 
วัดแสงแก้วโพธิญาณ อ าเภอแม่สรวย จังหวัด
เชียงราย 

27-P5-01 

2 09.20 – 09.40 น. อภิสิทธิ์ แนบเนียน,  
พัชราวดี สร้อยชื่อ,  
ณัฏฐิรา ทับทิม 

การใช้ค ายืมในอนิเมะและมังงะภาษาญี่ปุ่น 27-P5-02 

3 09.40 – 10.00 น. พัชรพรรณ พูลโห้,  
กนกรัตน์ ปิลาผล 

การศึกษารูปไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นระดับพ้ืนฐานที่
ปรากฏในมังงะ 

27-P5-03 

4 10.00 – 10.20 น. กุลวดี จันทร์วิเชียร, 
เตชิตา สุทธิรักษ์ 

นวัตกรรมการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืนในอ าเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

27-P5-04 

5 10.20 – 10.40 น. ปฐพล อ่อนศรี, 
ปณณัตน์ ผันเจริญ และ  
ต่อศักดิ์ ร่มส้มซ่า 

การศึกษารูปไวยากรณ์ระดับ N4 จากเพลง
ประกอบอะนิเมะ A Study of N4 Japanese 
Grammar from Anime Song 

27-P5-05 

6 10.40 – 11.00 น. จักรพงษ์ บัวยะ, 
ทัศน์ชนันทน์ บุญเรือง , 
สุวพงษ์ สายจันทรา,  
สุจิตรา เลิศเสม บุณยานันต์ 

การศึกษาวิธีการแปลหน่วยแสดงทัศนคติในละคร
ซีรีส์ญี่ปุ่น 

27-P5-06 

 
 
 
 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1qLG8AgYUFwsknN3PcXVvVmEmuBU4VZ56?usp=sharing


ดาวน์โหลดแบบตอบรับ คลิ๊กที่นี้ 
 

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565  
ห้อง 6 :  บทความวิจัยดา้นมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ + บริหารธุรกิจ 

เวลา 09.00 – 12.00 น. (เปิดห้องน าเสนอเวลา 08.15 น.) 
 

(Meeting ID :994 4395 9981 Passcode : 397187) 
 

 
 

 
ล าดับ เวลาน าเสนอ ชื่อผู้วิจัย ชื่อเรื่อง รหัส 

แบบตอบรับ 
ลงทะเบียนเวลา 08.30 น. – 08.50 น. 

1 09.00 - 09.20 น. ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ 
เพียงตะวัน พลอาจ 

การพัฒนาศักยภาพการบริหารกลุ่มสมุนไพรเชียง
ดา อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยแนวคิดการ
จัดท าโมเดลธุรกิจแบบมีส่วนร่วมของชุมชน 

27-P6-01 

2 09.20 – 09.40 น. ยุพา สะรุโณ ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการเก็บภาษีป้าย ขององค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตอ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 

27-P6-02 

3 09.40 – 10.00 น. วนิดา อินอ่อน,  
สิริกร กาญจนสุนทร 

พฤติกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัย
เกษียณของบุคลากร กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปทุมธานี 

27-P6-03 

4 10.00 – 10.20 น. นิเวศ เผื่อนทิม,  
ภัทราพร โชคไพบูลย์ ,  
สุธินี วงศ์วัฒนานุกุล ,  
สนธยา สุขอ่ิม ,  
ปัญญ์ชลี เต่าทอง 

การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ
ของกลุ่มผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าบ้านบางระจัน 
อ าเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 

27-P6-04 

5 10.20 – 10.40 น. สุดารัตน์ พลายพงษา,  
เพ็ญจิรา คันธวงศ์ 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความภักดีของลูกค้า  
ในการใช้บริการร้านกาแฟ “A” ในกรุงเทพมหานคร 

27-P6-05 

6 10.40 – 11.00 น. คนองเดช ฝอดสูงเนิน ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิต หน่วยกองบัญชาการกองพลทหาร
ราบที่ 15 

27-P6-06 

7 11.00 - 11.20 น. ภาณุ เทพเกื้อ,  
อภินันต์ อันทวีสิน และ
ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์ 

การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนวัด
เขาวัง (แสงช่วงสุวนิช) 

27-P6-07 

 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1CHp5Y7_F-Orh6bjWldRRGMd759VKbUbe?usp=sharing


ดาวน์โหลดแบบตอบรับ คลิ๊กที่นี้ 
 

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565  
ห้อง 7 :  บทความวิจัยดา้นมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ + บริหารธุรกิจ 

เวลา 09.00 – 12.00 น. (เปิดห้องน าเสนอเวลา 08.15 น.) 
 

(Meeting ID :558 914 1476  Passcode : 5555) 
 

 
 

 
ล าดับ เวลาน าเสนอ ชื่อผู้วิจัย ชื่อเรื่อง รหัส 

แบบตอบรับ 
ลงทะเบียนเวลา 08.30 น. – 08.50 น. 

1 09.00 - 09.20 น. พนารัตน์ แสงวิจิตร, 
ศิรดา เพ็งอุดม 

การใช้สื่อโซเชียลมีเดียเพื่อส่งเสริมการ
ประชาสัมพันธ์ กรณีศึกษา รถตู้เจ้าคุณปู่ 

27-P7-01 

2 09.20 – 09.40 น. ศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม มิติคุณภาพบริการและภาพลักษณ์โรงพยาบาลไม่
แสวงหาก าไรที่ส่งผลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรม
ต่อคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ 

27-P7-02 

3 09.40 – 10.00 น. ดวงหทัย เปรมสน,  
กนกกาญจน์ เมฆี,  
เพชรา บุดสีทา,  
อิสรีย์ ด่อนคร้าม,  
จิระ ประสพธรรม,  
ชูเกียรติ เนื้อไม้,  
วรรณพรรณ รักษ์ชน 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และตรา
ผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพร ส าหรับผู้ประกอบการ 
ชุมชนบ้านแปลงสี่-แม่พืช ต าบลคลองลานพัฒนา 
อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร 

27-P7-03 

4 10.00 – 10.20 น. รจนา พึ่งสุข, 
สิริวิมล เทพหัสดิน, 
นฤวรรณ รักสกุล 

แนวทางการพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารเพ่ือรู้เท่า
ทันสื่อลวง (พนันออนไลน์) 

27-P7-04 

5 10.20 – 10.40 น. มูนา หวันนุรัตน์,  
สมิทธ์ชาต์ พุมมา,  
สืบพงศ์ ธรรมชาติ 

กลวิธีการสร้างขวัญและก าลังใจเพ่ือร่วมต้านภัย
โควิด-19 

27-P7-05 

6 10.40 – 11.00 น. สุชาดา สุดจันทร์,  
สมิทธ์ชาต์ พุมมา,  
ไพบูลย์ ดวงจันทร์ 

ศึกษาใบเซียมซีจากศาลปู่แสะย่าแสะ จังหวัด
เชียงใหม่ 

27-P7-06 

7 11.00 – 11.20 น. ธงชัย เหลืองทอง, 
ราเชนทร์ เหมือนชอบ 

แนวคิดในการสร้างสรรค์และเรียบเรียง
เสียงดนตรีเพลงการแข่งขันเฟสปิกเกมส์ ประเทศ
ไทย ครั้งที่ 7 ปี พ.ศ. 2542 ของ อดุลย์ วงศ์แก้ว 

27-P7-07 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1XGyoPrrJuKWq3rxLYVZ1pmxumaJcEEfG?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1XGyoPrrJuKWq3rxLYVZ1pmxumaJcEEfG?usp=sharing


ดาวน์โหลดแบบตอบรับ คลิ๊กที่นี้ 
 

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565  
ห้อง 8 :  บทความวิจัยในช้ันเรียน + บริหารธุรกิจ + มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

เวลา 09.00 – 12.00 น. (เปิดห้องน าเสนอเวลา 08.15 น.) 
 

(Meeting ID : 943 8804 4235 Passcode : 702325) 
 

 
 
 

ล าดับ เวลาน าเสนอ ชื่อผู้วิจัย ชื่อเรื่อง รหัส 
แบบตอบรับ 

ลงทะเบียนเวลา 08.30 น. – 08.50 น. 
1 09.00 - 09.20 น. พิชาดา คชินทร การพัฒนาแอปพลิเคชันเช็คการเข้าเรียนของ

นักเรียนโรงเรียนบ้านวังน้ าซึม 
27-P8-01 

2 09.20 – 09.40 น. ฉัตราภรณ์ บุญเพ็ชร การพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองด้านการอ่าน
จับใจความภาษาอังกฤษ ส าหรับนักศึกษากศน. 
ระดับมัธยมปลาย จังหวัดมหาสารคาม 

27-P8-02 

3 09.40 – 10.00 น. สุรวัศ นนทชิต ความคิดเห็นที่มีต่อมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินส าหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการ
บัญชี มหาวิทยาลัยธนบุรี 

27-P8-03 

4 10.00 – 10.20 น. กชกร อ่อนธรรม, 
สุกัญญา ทองแห้ว 

การสร้างชุดการสอนมัลติมีเดีย E-BOOK เพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ภาษาจีน ส าหรับนักเรียนใน
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ของโรงเรียนพระ
นารายณ์ 

27-P8-04 

5 10.20 – 10.40 น. ณัฏฐากูร กาลเขว้า,  
ณัฐชยา ไกรพรศักดิ์,  
สิรีพร ค าแดง, 
เญยยา จิตรใจเย็น,  
จิรพรรณ ธุลีรัตนารมย์, 
วราพรรณ อภิศุภะโชค 

การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการบริการจัดการศพสัตว์
เลี้ยง THE DEVELOPMENT FOR 
MANAGEMENT OF PET CREMATION 
SERVICES WEBSITE 

27-P8-05 

6 10.40 – 11.00 น. กัญญ์วรา หิรัญพานิช 
และคณะ 

การส ารวจความต้องการและรูปแบบของโมบาย
แอปพลิเคชันเพื่อการดูแลสุขภาพด้วยตัวเองแบบ
ครบวงจร 

27-P8-06 

7 11.00 – 11.20 น. สกุณา สามล 
ปิ่นกนก วงศ์ปิ่นเพ็ชร 

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพและองค์กรสุขภาพดีที่
พยากรณ์ต่อประสิทธิผลในการท างาน 

27-P8-07 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1Q7sRzQTOiQnD4ysjBYZHd33JS5upb-jc?usp=sharing


ดาวน์โหลดแบบตอบรับ คลิ๊กที่นี้ 
 

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565  
ห้อง 9 :  บทความวิจัยในช้ันเรียน + มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

เวลา 09.00 – 12.00 น. (เปิดห้องน าเสนอเวลา 08.15 น.) 
 

(Meeting ID :985 174 5592  Passcode :  490027 ) 
 
 
 

ล าดับ เวลาน าเสนอ ชื่อผู้วิจัย ชื่อเรื่อง ดาวน์โหลด
แบบตอบรับ 

ลงทะเบียนเวลา 08.30 น. – 08.50 น. 
1 09.00 - 09.20 น. เขมิกา สงวนพวก การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการใช้กระบวนการสอน

แบบมีส่วนร่วม 4 P ที่มีต่อเจตคติในการเรียน
วิชาการเป็นผู้ประกอบการ ของนักศึกษาภาค
ปกติ สาขาวิชาการจัดการ ชั้นปีที่ 3 คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

27-P9-01 

2 09.20 – 09.40 น. จิตรลดา รอดพลอย ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อกิจกรรมการ
เรียนการสอนออนไลน์ ในช่วงการแพร่ระบาด
ของเชื้อโควิด 19 ในรายวิชาการเป็นเจ้าของธุรกิจ 

27-P9-02 

3 09.40 – 10.00 น. ธนชัย ปฐมรัตน ์ การพัฒนาทักษะการสืบค้นงานวิจัย และการ
เขียนอ้างอิงงานวิจัย ด้วยรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้แบบความคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน 

27-P9-03 

4 10.00 – 10.20 น. กฤษณะ ย้อมสี การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักการ
จัดการการขนส่ง ด้วยการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning โดยวิธีการใช้กรณีศึกษา ของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

27-P9-04 

5 10.20 – 10.40 น. ขนิษฐา สุขใส และคณะ การใช้เว็บแอปพลิเคชันเพื่อพัฒนาทักษะสะท้อน
คิดของนักศึกษา : กรณีการสอนผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

27-P9-05 

6 10.40 – 11.00 น. ภาณุ เทพเกื้อ การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) 

27-P9-06 

7 11.00 – 11.20 น. อัครพงษ์ กอพงษ์, 
ไตรสิทธิ์ รัตนกิตติ์อังกูร, 
สุรวัชร์ ซื่อสัตย์, 
จิระดาพร ปั้นชื่น, 
ธัชพล ทีดี 

ความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ ปีที่ 2 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ต่อ
การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

27-P9-07 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1NIRejVYCbKfcdSU6KC7XuDf2SAoBQISn?usp=sharing

