นำเสนอ 15 นำที อภิปรำย 5 นำที รวมเป็น 20 นำที
เวลำ 13:30 – 17:30 น.

ห้องประชุมพนมศิลป์ คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยนครพนม
การจัดการมรดกทางวัฒธรรมและพื้นที่มรดกโลก
ผศ.ดร.สักรินทร์ แซ่ภู่

อำคำรพิทยปกรณ์ คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยนครพนม
ห้อง 211
ความเชื่อ ประวัติศาสตร์และโบราณคดี
รศ.ดร.ทวีศิลป์ สืบวัฒนะ
ห้อง 221
การศึกษา 1
ผศ.ดร.ชำญณรงศ์ วิเศษสัตย์
ห้อง 223
กฎหมาย ชุมชนท้องถิ่นและรัฐ
ดร.ปุณณฑรีย์ เจียวิริยะบุญญำ
ห้อง 225
ภาษา คติชนและลัทธิพิธี
อ.อนุชิต สิงห์สุวรรณ, อ.สุทธิลักษณ์ สวรรยำวิสุทธิ์
ห้อง 232
การศึกษา 3
อ.ดร.สุวิสำข์ จรัสกมลพงษ์
อ.ดร.ปรมะ แขวงเมือง
ห้อง 234
การศึกษา 5
ผศ.ดร.ชัยยุทธ์ ศิริสุทธิ์

ห้อง 212
ศิลปกรรมและดนตรี
ผศ.ดร.วิศปัตย์ ชัยช่วย
ห้อง 222
การศึกษา 2
ผศ.ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์
ห้อง 224
การบริหารจัดการรัฐกิจและทรัพยากรมนุษย์
รศ.ดร.ยศ บริสุทธิ์
ห้อง 231
สุขภาพ ภูมิปัญญาและชาติพันธุ์
อ.ณรงค์ฤทธิ์ สุมำลี
ห้อง 233
การศึกษา 4
รศ.ดร.นิรำศ จันทจิตร์
ห้อง 235
การศึกษา 6
ผศ.ดร.สุมำลี ศรีพุทธรินทร์

หมายเหตุ : ผู้นาเสนอผลงานรับใบเกียรติบัตรการเข้าร่วมนาเสนองานหลังจากสิ้นสุดการนาเสนอผลงานในห้องย่อย

เวลา
13:30

รหัส
ชื่อผู้นาเสนอ
HKE01 อวิรุทธ์ สิงห์กุล

13:50
14:10

HKE02 ภัคณัฐ วีรขจร
HKE03 กรกฎ ไชยมงคล

14:30
15:50
15:10

HKE04 สุรัสวดี สินวัต
HKE05 วิทยำ บุษบงค์
HKE06 อภิสิทธิ์ มีปัญญำ

16:30
16:50
17:10
17:30

HKE07
HKE08
HKE09
HE010

นพรัตน์ ไชยชนะ
อ้อมทิพย์ มำลีลัย
สุภัทรชรี บุญประชุม
ยโสธำรำ ศิริภำประภำกร

นาเสนอ 15 นาที อภิปราย 5 นาที รวมเป็น 20 นาที
เวลา 13:30 – 17:30 น.
231 HKE: กลุ่มสุขภาพ ภูมิปัญญาและชาติพันธุ์
อาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ สุมาลี
ชื่อบทความ
ประสิทธิผลของกำรนวดไทยรำชสำนักกับกำรนวดไทยรำชสำนักยำจุดสัญญำณ 4 หลังและสัญญำณ 4 หัวไหล่
ในผู้ป่วยที่มีอำกำรปวดหลังส่วนบน
กำรพัฒนำระบบพิธีสุนัตให้ถูกต้องตำมหลักสำธำรณสุข กรณีศึกษำ อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลำ
รูปแบบส่งเสริมสุขภำวะผู้ป่วยโรคข้อเข่ำเสื่อมในผู้สูงอำยุด้วยศำสตร์กำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก
โรงพยำบำลพระปกเกล้ำ จังหวัดจันทบุรี
ภูมิปัญญำกำรแพทย์แผนไทยกับกำรบูรณำกำรกำรรักษำสตรีวยั ทอง โรงพยำบำลพระปกเกล้ำ จังหวัดจันทบุรี
กัญชำกับกำรรักษำโรคที่ปรำกฏอยู่ในหนังสือบุด ตำรำยำภำคใต้
กำรปรับเปลี่ยนเพื่อกำรดำรงอยู่สู่วัฒนธรรมร่วมสมัยของหมอลำผีฟ้ำบ้ำนดอนหลี่ ตำบลสมอ อำเภอปรำงค์กู่
จังหวัดศรีสะเกษ
ภูมิปัญญำกำรพิทักษ์อำหำรในมิติวัฒนธรรมบ้ำนป่ำนำงเย้อตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกำญจนบุรี
ศึกษำเปรียบเทียบลักษณะของชนเผ่ำไทกวน ชนเผ่ำไทกะเลิง และชนเผ่ำไทพวน
กำรสื่อสำรกับกำรสืบทอดอัตลักษณ์กำรฟ้อนผู้ไทยเรณูนคร อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
“ประเกือม”อิทธิพลบทบำทและฐำนคติควำมเชื่อของกลุ่มชำวไทยเขมรจังหวัดสุรินทร์

เวลา
13:30
13:50
14:10
14:30
15:50

รหัส
LFR01
LFR02
LFR03
LFR04
LFR05

ชื่อผู้นาเสนอ
สันติ หอมยมณ์
สุรเดช ภำพันธ์
ประเสริฐศักดิ์ มีหมู
เกียรติพงศ์ ตระกำรจันทร์
นรำวิทย์ ดำวเรือง

15:10
16:30
16:50
17:10
17:30
17:50

LFR06
LFR07
LFR08
LFR09
LFR10
LFR11

พระมหำวิจิตร กลฺยำณจิตฺโต
Ms.May Shwe Sin
บุญชู ภูศรี
พัฒนำภรณ์ คำอุ่น
ดิเรก อินจันทร์
ลอยลุนันท์ อุดมญำติ

นาเสนอ 15 นาที อภิปราย 5 นาที รวมเป็น 20 นาที
เวลา 13:30 – 17:30 น.
225 LFR: กลุ่มภาษา คติชนและลัทธิพิธี
อาจารย์อนุชิต สิงห์สุวรรณ อาจารย์สุทธิลักษณ์ สวรรยาวิสุทธิ์
ชื่อบทความ
ควำมเชื่อและสัญลักษณ์ในจิตรกรรมฉำกบังเพลิงงำนพระเมรุมำศหรือพระเมรุ
ควำมเชื่อ พิธีกรรม เกี่ยวกับเทพเจ้ำประจำบ้ำนของคนไทยเชือสำยจีน
กำรเมืองในควำมเชื่อและพิธีกรรมเกี่ยวกับเจ้ำพ่อพญำแล จังหวัดชัยภูมิ
ควำมเชื่อและกำรปฏิบัติตำมควำมเชื่อพิธีกรรมพรำหมณ์เพื่อคำจุนสังคมของชำวไทยลำว จังหวัดอุดรธำนี
เจ้ำพ่อศรีนครเตำ : กำรกลำยเป็นผีใหญ่ภำยใต้ควำมหลำกหลำยทำงควำมเชื่อในอำณำบริเวณพืนที่ทุ่งกุลำร้องไห้
หลังทศวรรษที่ 2540-2560
กำรปฏิบัติและกำรสอบอำรมณ์กรรมฐำนตำมหลักพุทธศำสนำเถรวำทในกัมพูชำ
กำรเปรียบเทียบสำนวนภำษำไทยกับสำนวนภำษำพม่ำที่เกี่ยวกับสัตว์บก
กำรสร้ำงและกำรอนุรักษ์เอกสำรใบลำนของพ่อถ่ำนหัน จนฺทสำโร
พระสงฆ์ในเอกสำรใบลำนวัดเกษมสำรำญ ตำบลเกษม อำเภอตระกำรพืชผล จังหวัดอุบลรำชธำนี
คัมภีร์ใบลำนอักษรธรรมลำวในพิพิธภัณฑ์วัดสูงเม่น จังหวัดแพร่
ภูมิทัศน์ภำษำกับกำรใช้ภำษำลำวบนป้ำยโฆษณำสินค้ำและบริกำรตังแต่ด่ำนช่องเม็กถึงอำเภอเมืองอุบลรำชธำนี

เวลา
13:30
13:50
14:10
14:30
15:50
15:10

รหัส
BHA01
BHA02
BHA03
BHA04
BHA05
BHA06

ชื่อผู้นาเสนอ
ชำญชัย คงเพียรธรรม
อิสระ ตรีปัญญำ
สุทธินันท์ ศรีอ่อน
วัลลภ บุญทำนัง
ณรงค์ศักดิ์ รำวะรินทร
ยโสธำรำ ศิริภำประภำกร

16:30
16:50
17:10
17:30

BHA07
BHA08
BHA09
BHA010

สัมพันธ์ ยิ่งยุทธ
สุขเกษม ขุนทอง
สมิทธิ เสมพูล
นพพล แก่งจำปำ

นาเสนอ 15 นาที อภิปราย 5 นาที รวมเป็น 20 นาที
เวลา 13:30 – 17:30 น.
211 BHA: กลุ่มความเชื่อ ประวัติศาสตร์และโบราณคดี
รองศาสตราจารย์.ดร.ทวีศิลป์ สืบวัฒนะ
ชื่อบทความ
นำคสถำนในภำคอีสำนของไทย
แนวคิดพุทธปรัชญำในกำรสร้ำงสรรค์งำนศิลปะร่วมสมัยของคำมิน เลิศชัยประเสริฐ
โปงอีสำน: วัตถุสัญลักษณ์กับภำพแทนควำมเป็นชำยในวัฒนธรรมพุทธศำสนำแบบชำวบ้ำน
ควำมเชื่อและวิถีปฏิบัติ: วัฒนธรรมหลังควำมตำยของคนไทยเชือสำยเวียดนำมในจังหวัดนครพนม
กลำงของ: ดอกไม้ไหว้อุรังคธำตุในภูกำพร้ำ
กำรศึกษำปัญจะปรำสำท ช ย ภ ต ร ศำสนำสถำนในอริยธรรมขอมโบรำณพันปีที่มีอิทธิพลบทบำทต่อกำรดำเนินชีวิตของชุมชน
ท้องถิ่นใน จังหวัดสุรินทร์
ชื่อบ้ำนนำมเมืองในอำเภอท่ำแซะ จังหวัดชุมพร
อัตลักษณ์ทำงประวัติศำสตร์ชุมชนม้ง ผ่ำน “ตำนำน” บทสวดชี นำทำงคนตำย
กำรเขียนประวัติศำสตร์ท้องถิ่นชำติพันธุ์ในพืนที่ชุมชนภำคเหนือตอนล่ำงแบบมีส่วนร่วม
ประวัติศำสตร์กำรพัฒนำเมืองเลยใน “ยุคสงครำมเย็น”

เวลา
13:30
13:50
14:10
14:30
15:50
15:10
16:30
16:50
17:10
17:30

รหัส
LCS01
LCS02
LCS03
LCS04
LCS05
LCS06
LCS07
LCS08
LCS09
LCS010

ชื่อผู้นาเสนอ
สิรพัชญ์ หำญนอก
สำมเณรพิทวัส จำปำ
คำล่ำ มุสิกำ
Fabio Calzolari
วศิน โกมุท
วรพล นำหนองตูม
อภิชำติ ใจอำรีย์
Fabio Calzolari
สมชำย ธรรมสุทธิวัฒน์
ทักษะ ปำระแก้ว

นาเสนอ 15 นาที อภิปราย 5 นาที รวมเป็น 20 นาที
เวลา 13:30 – 17:30 น.
223 LCS: กลุ่มกฏหมาย ชุมชนท้องถิ่นและรัฐ
ดร. ปุณณฑรีย์ เจียวิริยะบุญญา
ชื่อบทความ
กลวิธีกำรตังชื่อนักร้องลูกทุ่ง หมอลำในภำคอีสำน
กำรทำบทำมเจรจำสู่ขอของชำวโครำช ตำบลด่ำนคล้ำ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครรำชสีมำ : ชำติพันธุ์วรรณนำแห่งกำรสื่อสำร
ท่องเที่ยววัฒนธรรมชำวนำ วิถีข้ำว ปลำ นำ นำ บ้ำนหนองบ่อ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลรำชธำนี
A Review of Recent Studies of Environmental Cultures in the Upper Mekong Basin
กลไกกำรทำงำนเพื่อกำรพัฒนำศิลปะและวัฒนธรรมเชิงพืนที่ : กรณีศึกษำอำเภอเขมรำฐ จังหวัดอุบลรำชธำนี
ทุนทำงสังคมสู่ชุมชนจัดกำรตนเองด้ำนยำเสพติด
กำรวิเครำะห์ศักยภำพชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรเล่นพนันของเด็กและเยำวชนชุมชนหนองโรง จังหวัดกำญจนบุรี
At the threshold of life: Statelessness among Burmese children and youth living in Thailand
วิเครำะห์อำนำจกำรสอบสวนและประสิทธิภำพกำรทำงำนตำมกฎหมำยป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต: ไทยกับสิงคโปร์
กำรศึกษำกำรเปรียบเทียบกฎหมำยในกรณีเมำแล้วขับของประเทศไทยกับต่ำงประเทศศึกษำเฉพำะกรณีกำรปรับบทลงโทษ
ตำมระดับแอลกอฮอล์ในเลือดและกำรปรับบทลงโทษตำมจำนวนครังที่กระทำผิด

เวลา
13:30

รหัส
ชื่อผู้นาเสนอ
CAH01 พีระยุทธ ศิลำพรหม

13:50
14:10

CAH02 ธีรวัฒน์ หินแก้ว
CAH03 ดรัลรัตน์ รวีเดชดำรง

14:30
15:50
15:10

CAH04 ธนำศักดิ์ ข่ำยกระโทก
CAH05 สิริมำ บูรณ์กุศล
CAH06 กนกกำญจน์ ศรีสุรินทร์

16:30

CAH07 ณัฏยำ บูรณะพล

16:50

CAH08 วรรณวิษำ ขำวรุ่งเรือง

17:10

CAH09 ปำรย์กัญจน์ วิจิตรสงวน

นาเสนอ 15 นาที อภิปราย 5 นาที รวมเป็น 20 นาที
เวลา 13:30 – 17:30 น.
224 CAH กลุ่มบริหารจัดการรัฐกิจและทรัพยากรมนุษย์
รองศาสตราจารย์ ดร. ยศ บริสุทธิ์
ชื่อบทความ
ปัจจัยที่มีผลต่อควำมสำเร็จในกำรปฏิบัติงำนตำมอำนำจหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลโพนงำม อำเภอหนองหำน
จังหวัดอุดรธำนี
กำรวิเครำะห์ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองของสมำชิกกองทุนในอำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธำนี
กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์โดยใช้ฐำนกำรเรียนรู้ตำมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเป็นฐำน: กรณีศึกษำกำรสร้ำงทักษะ
และส่งเสริมอำชีพผู้ต้องขังเรือนจำชั่วครำวเขำกลิง จังหวัดเพชรบุรี
พฤติกรรมกำรซือสินค้ำของผู้ใช้แอปพลิเคชันลำซำดำในจังหวัดอุบลรำชธำนี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับภำษีบำรุงท้องที่ของประชำชนในจังหวัดอุบลรำชธำนี
ควำมคำดหวังผลกำรเรียนรู้และผลกำรเรียนรู้จริงของนักศึกษำปริญญำตรี คณะวิศวกรรมศำสตร์ ตำมกรอบมำตรฐำน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ (มคอ.)
ควำมพึงพอใจต่อส่วนประสมทำงกำรตลำด (7 Ps) ของห้องรับรองพิเศษ Boutique Lounge สำยกำรบินบำงกอกแอร์เวย์
ณ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ
ควำมพึงพอใจของผู้โดยสำรขำออกทังชำวไทยและชำวต่ำงชำติต่อคุณภำพกำรให้บริกำรห้องรับรองพิเศษชันหนึ่ง และชันธุรกิจ
ของสำยกำรบินโอมำนแอร์ ณ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ
กำรเข้ำถึงบริกำรของผู้พิกำรในท่ำอำกำศยำนและกำรเดินทำงทำงอำกำศ เพื่อคุณภำพชีวิตที่ดีขึน กรณีศึกษำ ท่ำอำกำศยำน
สุวรรณภูมิและบริษัทกำรบินไทยจำกัด (มหำชน)

เวลา
13:30
13:50
14:10
14:30
15:50

รหัส
CHW01
CHW02
CHW03
CHW04
CHW05

15:10

CHW06

16:30
16:50
17:10
17:30

CHW04
CHW08
CHW09
CHW010

นาเสนอ 15 นาที อภิปราย 5 นาที รวมเป็น 20 นาที
เวลา 13:30 – 17:30 น.
พนมศิลป์ CHW: กลุ่มการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมและพื้นที่มรดกโลก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สักรินทร์ แซ่ภู่
ชื่อผู้นาเสนอ
ชื่อบทความ
ณัฏฐกรณ์ คำลุน
ลูกพระธำตุพนม : ควำมเป็นมำ พิธีกรรม ควำมเชื่อ
ธนกร สุธีรศักดิ์
กำรจัดกำรแหล่งมรดกทำงวัฒนธรรมวัดคูหำภิมุข อำเภอเมือง จังหวัดยะลำ
ธันยพงศ์ สำรรัตน์
แนวทำงกำรจัดกำรและสื่อควำมหมำยโบรำณวัตถุสถำนในวัดเทพปรำสำทสระกำแพงน้อย จังหวัดศรีสะเกษ
ทินภัทร ถำวร
กำรอนุรักษ์และพัฒนำศิลปะงำนคัวตองของวัดกู่ม่ำนมงคลชัย ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
สุพัตรำ วยลุน
กำรศึกษำบริบทพืนที่กำรท่องเที่ยวทำงวัฒนธรรมปรำสำทขอมกรณีศึกษำกำรประยุกต์ใช้ระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์เพื่อศึกษำ
เส้นทำงแหล่งท่องเที่ยวปรำสำทบ้ำนไพล อำเภอปรำสำท จังหวัดสุรินทร์
ยโสธำรำ ศิริภำประภำกร
จุดยุทธศำสตร์เส้นทำงเศรษฐกิจ กำรเมือง กำรปกครอง ระหว่ำง 2 ประเทศสู่กำรบูรณำกำร กำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตำม
เส้นทำงอริยธรรมขอมโบรำณอำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์
กฤษนันท์ แสงมำศ
กำรพัฒนำระบบ GPS เพื่อส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมปรำสำทโบรำณจังหวัดสุรินทร์
ศิริพร อำไพลำภสุข
ปัจจัยที่มีผลต่อกำรคงอยู่ของแหล่งท่องเที่ยวเชิงมรดกวัฒนธรรมอย่ำงยั่งยืน: ตลำดโก้งโค้ง จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
ปัทถำพร สุขใจ
ศักยภำพทำงวัฒนธรรมวิถีชุมชนเพื่อพัฒนำชุมชนท่องเที่ยวนำงบวช-เขำพระ อำเภอเดิมบำงนำงบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
ชัยณรงค์ ศรีรักษ์
รูปแบบกำรประยุกต์ศิลปะกำรแสดงพืนบ้ำนหมอลำสำหรับกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชน หมู่บ้ำนหมอลำบ้ำนปลำค้ำว
จังหวัดอำนำจเจริญ

เวลา
13:30
13:50
14:10
14:30
15:50
15:10
16:30
16:50

รหัส
ARM01
ARM02
ARM03
ARM04
ARM05
ARM06
ARM07
ARM08

ชื่อผู้นาเสนอ
ณัฐพงค์ มั่นคง
เจริญชัย ชนไพโรจน์
ปิยะนันท์ แนวคำดี
ชุมชน สืบวงศ์
วัชระ แตงเทศ
ดิฐพงษ์ อุเทศธำรง
กำพร ประชุมวรรณ
ธนวรรธน์ หิริภุญชยำนนท์

17:10
17:30

ARM09 ธีรวุฒิ มูลเมืองแสน
ARM10 กุสุมำสต์ วำรีไสย์

นาเสนอ 15 นาที อภิปราย 5 นาที รวมเป็น 20 นาที
เวลา 13:30 – 17:30 น.
212 ARM: กลุ่มศิลปกรรมและดนตรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิศปัตย์ ชัยช่วย
ชื่อบทความ
สิมโบรำณ วัดมณีวนำรำม : ประวัติศำสตร์และศำสนำคำรสำคัญของเมืองอุบลรำชธำนี
กลอนขึนในกลอนลำทำงสันกลอนลำทำงยำว: ฉันทลักษณ์ เนือหำ และทำนอง
วำดแคนลำยใหญ่ : หมอแคนสวน แอวซิ่ง
กำรประยุกต์ลำยแคนทำงยำว (ลำยน้อย) สูก่ ำรบรรเลงแซกโซโฟน
กระบวนกำรเรียนรู้แบบฝึกดีดซึงเบืองต้น
กำรศึกษำวัฒนธรรมดนตรีจีนในจังหวัดอุบลรำชธำนี
กำรพัฒนำชุดสื่อกำรเรียนกำรสอนสำหรับวงขับร้องประสำนเสียงระยะสัน
กำรอนุรักษ์และสืบสำนองค์ควำมรู้งำนพุทธศิลปกรรมของสล่ำวัดบ้ำนตองด้วยสื่อสมัยใหม่ ในชุมชนบ้ำนตอง ตำบลเวียงยอง
อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
แนวทำงกำรเพิ่มมูลค่ำพิณอีสำนบ้ำนท่ำเรือ อำเภอนำหว้ำ จังหวัดนครพนม
กำรศึกษำกระบวนกำรฝึกซ้อมวงโยธวำทิต โรงเรียนรำชสีมำวิทยำลัยและโรงเรียนสุรนำรีวิทยำ จังหวัดนครรำชสีมำ

เวลา
13:30
13:50

รหัส
ชื่อผู้นาเสนอ
ED001 วุฒิชัย ภูดี
ED002
พรหมลิขิต จิตจักร

14:10

ED003

14:30

ED004

15:50
15:10

ED005 มยุรำ ตังจำตุรันต์
ED006
มริสำ ภูบังดำว

16:30

ED007 อภิญญำ มะเสนำ

16:50

ED008

พนิดำ ศรีไสว
ทัศนัย ทั่งทอง

ไอลัดดำ โถชำลี

นาเสนอ 15 นาที อภิปราย 5 นาที รวมเป็น 20 นาที
เวลา 13:30 – 17:30 น.
221 ED1: การศึกษา 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์
ชื่อบทความ
กำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้วิชำคณิตศำสตร์ เรื่อง กำรแปลงทำงเรขำคณิต โดยใช้กำรสอนแบบเปิดด้วยโปรแกรม GeoGebra
ผลกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้โปรแกรม Gsp ที่มีต่อมโนทัศน์และควำมสำมำรถในกำรให้เหตุผลทำงคณิตศำสตร์วิชำ
รำกฐำนเรขำคณิต เรื่อง เรขำคณิตแบบยุคลิด ของนักศึกษำสำขำวิชำคณิตศำสตร์ ชันปี 2 มหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอ็ด
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนสำหรับเด็กกลุ่มแรงงำนอพยพข้ำมชำติชำวเมียนมำร์ในศูนย์กำรเรียน “โรงเรียนนิวบลัด”
อำเภอแม่สอด จังหวัดตำก
บทบำทในกำรสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนกฎหมำยในระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยของสำขำวิชำนิตศิ ำสตร์
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี
ประสิทธิภำพกำรใช้แบบฝึกหัดรำยกลุ่มในรำยวิชำคณิตศำสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
กำรพัฒนำทักษะควำมคิดสร้ำงสรรค์ รำยวิชำวิทยำศำสตร์ เรื่อง ควำมร้อนกับกำรขยำยตัวหรือหดตัวของสสำร โดยใช้รูปแบบ
กำรจัดกำรเรียนรู้แบบ 4ค สำหรับนักเรียน ชันมัธยมศึกษำปีที่ 1 โรงเรียนกุฉินำรำยณ์
กำรพัฒนำทักษะควำมคิดสร้ำงสรรค์ วิชำวิทยำศำสตร์ เรื่อง กำรแบ่งชันบรรยำกำศ โดยใช้รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ
BIG2Show สำหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษำปีที่ 1 โรงเรียนอนุกูลนำรี
กำรพัฒนำทักษะกำรทำงำนเป็นทีม วิชำวิทยำศำสตร์ เรื่องเอกภพและกำแล็กซี โดยใช้รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ 5ส
สำหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษำปีที่ 3 โรงเรียนกุดบำกพัฒนำศึกษำ

เวลา
13:30

รหัส

ชื่อผู้นาเสนอ

ED009 โอปอล์ รังสิมันตุชำติ

13:50

ED010

14:10
14:30

ED011 จิตสุดำ วรรณสิงห์
ED012
รำตรี ทองจรัส

15:50

ED013

15:10

ED014

16:30

ED015

16:50

ED016

17:10

ED017

อัญชลี อำจอำนวย

ณิชนันทน์ แสงจันทร์
สุชำรัตน์ ทองลือ
รัฐกำนต์ มูนเมืองแสน
สุนิสำ ผลทิพย์
บุษบำวรรณ บุญศรีนำค

นาเสนอ 15 นาที อภิปราย 5 นาที รวมเป็น 20 นาที
เวลา 13:30 – 17:30 น.
222 ED2: การศึกษา 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์
ชื่อบทความ
แนวทำงกำรจัดกำรเรียนกำรสอน รำยวิชำ 1653301z หลักกำรจัดกำรโรงแรมและศิลปะกำรต้อนรับในกำรบริกำร
สำขำวิชำกำรท่องเที่ยว คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์
กำรพัฒนำทักษะกำรทำงำนเป็นทีม วิชำวิทยำศำสตร์ เรื่อง กำรถ่ำยโอนควำมร้อน โดยใช้รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ
Relax Learning Easy สำหรับนักเรียน ชันมัธยมศึกษำปีที่ 1 โรงเรียนอนุกูลนำรี
กำรพัฒนำทักษะกำรทำงำนเป็นทีมด้วยรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ 3 อำ เรื่อง ระบบย่อยอำหำรชันมัธยมศึกษำปีที่ 2
กำรพัฒนำทักษะควำมคิดสร้ำงสรรค์โดยใช้รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ Learning for fun ชันมัธยมศึกษำปีที่ 1
รำยวิชำวิทยำศำสตร์ เรื่อง สมดุลควำมร้อน
กำรศึกษำผลกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ Learning Fun Ideas ในรำยวิชำวิทยำศำสตร์ เพื่อพัฒนำทักษะควำมคิด
สร้ำงสรรค์และควำมพึงพอใจของนักเรียนชันมัธยมศึกษำปีที่ 2
กำรพัฒนำทักษะควำมคิดสร้ำงสรรค์ ในรำยวิชำวิทยำศำสตร์ โดยใช้รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ 4 ให้ 1ป สำหรับนักเรียน
ชันมัธยมศึกษำปีที่2
กำรพัฒนำทักษะกำรคิดแบบวิจำรณญำณโดยใช้รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ “เด็กวิทย์คิดไปด้วยกัน” สำหรับนักเรียนชัน
มัธยมศึกษำปีที่ 1
ผลกำรศึกษำกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ SAE ในรำยวิชำวิทยำศำสตร์เพื่อพัฒนำทักษะกำรทำงำนเป็นทีม
และควำมพึงพอใจของนักเรียนชันมัธยมศึกษำปีที่ 1
กำรพัฒนำทักษะควำมคิดสร้ำงสรรค์ โดยรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ 2ต 3ส เรื่อง ควำมผิดปกติทำงพันธุกรรมสำหรับ
นักเรียนชันมัธยมศึกษำปีที่ 3/3 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยำคำร

เวลา
13:30

รหัส
ED027

ชื่อผู้นาเสนอ
ศิรินทร์ อินทรวิชะ

13:50

ED028

14:10

ED029

14:30

ED030

15:50
15:10

ED031
ED032

กมลพัฒน์ ไชยสงครำม

16:30
16:50

ED033
ED034

อรทัย แซ่เบ๊

กนกวรรณ นวำวัตน์
พิมพฤทธิ์ เที่ยงภักดิ์
อภิวัฒน์ สุภำทอง
ศุภชัย ศรีหำตำ
อัญชลี บุบผำมำลำ

นาเสนอ 15 นาที อภิปราย 5 นาที รวมเป็น 20 นาที
เวลา 13:30 – 17:30 น.
233 ED4: การศึกษา 4
รองศาสตราจารย์ ดร.นิราศ จันทจิตร
ชื่อบทความ
บทบำทในกำรสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนสิทธิมนุษยชนในระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยของศูนย์ศึกษำและประสำนงำน
ด้ำนสิทธิมนุษยชน ภำคตะวันตก
กรณีศึกษำกำรใช้ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรด้ำนกำรท่องเที่ยวเชิงศำสนำ และวัฒนธรรม ในเขตพืนที่พุทธอุทยำน
พระพุทธมหำธรรมรำชำ จังหวัดเพชรบูรณ์
ปัจจัยควำมสัมพันธ์ที่ส่งผลต่อภำวะผู้นำเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหำรสถำนศึกษำสังกัดเขตพืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำลำพูน
เขต 1
ผลกำรพัฒนำทักษะกำรคิดวิเครำะห์ โดยใช้นวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ (3ร1ส) สำหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษำปีที่ 2
โรงเรียนเขำวงพิทยำคำร
กำรพัฒนำทักษะกำรพูดภำษำอังกฤษโดยใช้กิจกรรมจิกซอว์ของ นักศึกษำระดับปริญญำตรีมหำวิทยำลัยกำฬสินธุ์
กำรพัฒนำควำมสำมำรถด้ำนกำรเขียนภำษำอังกฤษโดยใช้กำรเรียนรู้แบบภำระงำนของนักศึกษำระดับปริญญำตรี
มหำวิทยำลัยกำฬสินธุ์
ศึกษำกำรรับรู้และควำมเข้ำใจสิทธิมนุษยชนของครูในระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยของโรงเรียนในเขตกำรศึกษำ 7
ผลกำรใช้เทคนิคกำรเขียนแผนผังควำมคิด (Mind Mapping) สำหรับนักศึกษำระดับปริญญำตรีของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
รำชมงคลอีสำน

เวลา
13:30

รหัส
ED044

13:50

ED045

14:10

ED046

14:30

ED047

15:50

ED048

15:10
16:30

ED049
ED050

16:50

ED051

17:10

ED052

ชื่อผู้นาเสนอ
วรัญญำ อิ่มพูล
พรพิมล โถแพงจันทร์
กัลยรัตน์ ไกยะฝ่ำย
รวมพร สมผล
กฤษดำกร หีบแก้ว
จิรวัฒน์ ตังวันเจริญ
จิรวัฒน์ ตังวันเจริญ
ธัญญำกำญจน์ จันโอ
พณัฐดำ รูปชำติ

นาเสนอ 15 นาที อภิปราย 5 นาที รวมเป็น 20 นาที
เวลา 13:30 – 17:30 น.
235 ED6: การศึกษา 6
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์
ชื่อบทความ
กำรพัฒนำทักษะควำมคิดสร้ำงสรรค์วิชำวิทยำศำสตร์ เรื่อง กำรนำควำมร้อน โดยใช้รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ EBACE
สำหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษำปีที่ 1 โรงเรียนอนุกูลนำรี
กำรพัฒนำทักษะกำรทำงำนเป็นทีมวิชำวิทยำศำสตร์ เรื่องอำหำรและสำรอำหำร โดยใช้รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ
บันได 3 ขัน สำหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษำปีที่ 2 โรงเรียนมหำไชยพิทยำคม
กำรพัฒนำทักษะกำรทำงำนเป็นทีมโดยใช้กำรจัดกำรเรียนรู้แบบร่วมมือ ในรำยวิชำวิทยำศำสตร์ สำหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษำ
ปีที่ 2 โรงเรียนบ้ำนนำคูพัฒนำ “กรป.กลำงอุปถัมภ์”
นวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ RuamC เพื่อพัฒนำทักษะควำมคิดสร้ำงสรรค์ ในรำยวิชำวิทยำศำสตร์ สำหรับนักเรียนชัน
มัธยมศึกษำปีที่ 3 โรงเรียนคำเพิ่มวิทยำ
ผลกำรพัฒนำทักษะควำมคิดสร้ำงสรรค์ โดยใช้รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ R.L.P.E สำหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษำปีที่ 2
โรงเรียนดงมูลวิทยำคม
ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์กำรเรียนที่ดีของวิชำสถิติและควำมน่ำจะเป็น กรณีศึกษำ นักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชธำนี
กำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรสอนวิชำแคลคูลัส 3 โดยใช้โปรแกรม Geogebra กรณีศึกษำ นักศึกษำคณะวิศวกรรมศำสตร์
มหำวิทยำลัยรำชธำนี
ผลกำรพัฒนำทักษะควำมคิดสร้ำงสรรค์ โดยใช้รูปแบบแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ SDS learning ชันมัธยมศึกษำปีที่ 2
รำยวิชำวิทยำศำสตร์ โรงเรียนสำมขำสว่ำงวิทย์
กำรพัฒนำทักษะควำมคิดสร้ำงสรรค์วิชำวิทยำศำสตร์ เรื่อง ระบบประสำท โดยใช้รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ
Sugar learning สำหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษำปีที่ 2 โรงเรียนมหำไชยพิทยำคม

เวลา
13:30

รหัส
ED035

13:50

ED036

14:10

ED037

14:30

ED038

15:50

ED039

15:10

ED040

16:30

ED041

16:50

ED042

17:10

ED043

ชื่อผู้นาเสนอ
พิมนภำ หัสจันทอง
เนตรนภำ บรรเทำ
นำฝน นันทกุล
พัชรำภรณ์ หลักคำ
นภำพร บุญหล้ำ
เกียรติศักดิ์ โยทะคง
จุฑำมณี หงจันทำ
ธรรมรักษ์ มีภูคำ
นำฝน ชมพูทัศน์

นาเสนอ 15 นาที อภิปราย 5 นาที รวมเป็น 20 นาที
เวลา 13:30 – 17:30 น.
234 ED5: การศึกษา 5
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยุทธ ศิริสุทธิ์
ชื่อบทความ
กำรพัฒนำทักษะควำมคิดสร้ำงสรรค์วิชำวิทยำศำสตร์ เรื่อง ชันบรรยำกำศของเรำโดยใช้รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ
3ล สำหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษำปีที่ 1 โรงเรียนสำมขำสว่ำงวิทย์
กำรพัฒนำทักษะกำรทำงำนเป็นทีมวิชำวิทยำศำสตร์ เรื่องกำรขยำยพันธุ์และกำรเจริญเติบโตของพืชโดยใช้รูปแบบกำร
จัดกำรเรียนรู้แบบ 2จ 2ร สำหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษำปีที่ 1 โรงเรียนท่ำคันโทวิทยำคำร
กำรพัฒนำทักษะกำรทำงำนเป็นทีมด้ำนวิทยำศำสตร์ โดยใช้รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ 4 ขันสู่กำรเรียนรู้ สำหรับนักเรียน
ชันมัธยมศึกษำปีที่ 1
กำรพัฒนำทักษะกำรทำงำนเป็นทีม ด้ำนวิทยำศำสตร์โดยใช้รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ 4 แก้ว สำหรับนักเรียน
ชันมัธยมศึกษำปีที่ 2
กำรศึกษำผลกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ 3S1P เพื่อพัฒนำทักษะกำรสื่อสำรของนักเรียนชันมัธยมศึกษำ
ปีที่ 2 โรงเรียนห้วยผึงพิทยำ
กำรพัฒนำทักษะควำมคิดสร้ำงสรรค์ด้ำนวิทยำศำสตร์ โดยใช้รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ PLCP สำหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษำ
ปีที่ 1
ผลกำรพัฒนำทักษะควำมคิดสร้ำงสรรค์ด้ำนวิทยำศำสตร์ โดยใช้รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ 2 เริ่ม 3ส.ตำม สำหรับนักเรียน
ชันมัธยมศึกษำปีที่ 3
กำรพัฒนำทักษะกำรทำงำนเป็นทีมด้วยรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ Learning For เรื่อง กำรถ่ำยโอนควำมร้อน
ในชีวิตประจำวัน ชันมัธยมศึกษำปีที่ 1
ผลกำรศึกษำกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ 4 “ช”ในรำยวิชำวิทยำศำสตร์เพื่อพัฒนำทักษะกำรสื่อสำรและ
ควำมพึงพอใจของนักเรียนชันมัธยมศึกษำปีที่1

เวลา
13:30

รหัส

ชื่อผู้นาเสนอ

ED018

สุรชัย ชูคง

13:50
14:10

ED019
ED020

เชษฐำ เดชพันธ์

14:30

ED021

15:50

ED022

15:10

ED023

16:30

ED024

สรวุฒิ ภูอ่ำว

16:50

ED025

บุรพล ตำลวงค์

17:10

ED026

จักรกฤษณ์ วังคะฮำต
มงคล สีหอม
ธวัชชัย ภูพวก
กำลณรงค์ สุริกัน

ณัฐนันท์ เพ็ญพิชัย

นาเสนอ 15 นาที อภิปราย 5 นาที รวมเป็น 20 นาที
เวลา 13:30 – 17:30 น.
232 ED3: การศึกษา 3
อาจารย์ ดร.ปรมะ แขวงเมือง และ อาจารย์ ดร.สุวิสาข์ จรัสกมลพงศ์
ชื่อบทความ
ควำมสำเร็จในกำรนำปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในกำรพัฒนำเศรษฐกิจชุมชน กรณีศึกษำหมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียง
ในเขตอำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธำนี
กำรพัฒนำเกมคณิตศำสตร์ผ่ำด่ำนผจญภัย
กำรพัฒนำทักษะควำมคิดสร้ำงสรรค์ โดยใช้รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ ควำมคิดสร้ำงสรรค์เป็นฐำน ในรำยวิชำวิทยำศำสตร์
สำหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษำปีที่ 1 โรงเรียนบ้ำนนำคูพัฒนำ “กรป.กลำงอุปถัมภ์”
ผลกำรพัฒนำทักษะกำรสื่อสำร โดยใช้รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ FRIEND LEARNING รำยวิชำวิทยำศำสตร์
สำหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษำปีที่ 3 โรงเรียนเมืองสมเด็จ
กำรพัฒนำทักษะกำรทำงำนเป็นทีม โดยใช้รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ PLPE รำยวิชำวิทยำศำสตร์
สำหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษำปีที่ 2
กำรพัฒนำทักษะควำมคิดสร้ำงสรรค์ด้ำนวิทยำศำสตร์ โดยใช้รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้สอนสื่อลงมือทำ
สำหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษำปีที่ 2
กำรพัฒนำทักษะกำรทำงำนเป็นทีม โดยใช้รูปแบบ TTCE ในรำยวิชำวิทยำศำสตร์สำหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษำปีที่ 2
โรงเรียนเมืองสมเด็จ
ผลกำรพัฒนำทักษะกำรทำงำนเป็นทีม โดยใช้รูปแบบแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ เรียน เล่น สื่อ ชันมัธยมศึกษำปีที่ 1
รำยวิชำวิทยำศำสตร์ โรงเรียนคำม่วง
ผลกำรพัฒนำทักษะกำรทำงำนเป็นทีม โดยใช้รูปแบบแผนกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ Mix ชันมัธยมศึกษำปีที่ 3
รำยวิชำวิทยำศำสตร์ โรงเรียนคำม่วง

