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ก ำหนดกำรน ำเสนอผลงำนวิจัยด้วยโปสเตอร์  
กลุ่มมนุษยศำสตร์ / สังคมศำสตร์ / วิทยำกำรจัดกำร 

วันที่ 13 มิถุนำยน 2562 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษำ                                                 
มหำวิทยำลัยศิลปำกร พระรำชวังสนำมจันทร์ นครปฐม 

 

 ผู้ด ำเนินรำยกำร : ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อนิรุทธ์  สติมั่น 
 

ท่ี ชื่อ-นำมสกลุ รหัสโปสเตอร ์ เวลำ 
1 ภิญญำพัชญ์ พุฒจ้อย 

กำรประเมินหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ช่ัวโมง 
วิทยำลัยกำรสำธำรณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก 

Hu– L 01 11.30 – 11.35 น. 

2 อัครเดช ฐิศุภกร 
กำรรบัรู้ข้อมูลข่ำวสำรจำกสื่อประชำสัมพันธ์ 
คณะอัญมณี มหำวิทยำลัยบรูพำ 
ของประชำชนในพื้นที่อ ำเภอเมือง จงัหวัดจันทบรุี 

Hu-L 02 11.35 – 11.40 น. 

3 ธวัชชัย สัตตยสมบรูณ์ 
ปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์กบัผลกำรสอบควำมรูร้วบยอด
สมรรถนะทำงวิชำชีพ ของนักศึกษำหลักสูตร
สำธำรณสุขศำตรบัณฑิต 
วิทยำลัยกำรสำธำรณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก 

Hu-L 03 11.40 – 11.45 น. 

4 จุรรีัตน์ สำรรัตน์ 
ปัจจัยที่มีอทิธิพลต่อกำรตัดสินใจซือ้อัญมณี 
ผ่ำนกลุม่ประมลูออนไลน์ (เฟซบุ๊ก) 

Hu-L 04 11.45 – 11.50 น. 

5 นุชจรี บุญเกต ุ
สภำพกำรใช้เทคโนโลยีคลำวด์คอมพิวติ้งของคร ู
ในเขตจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง 

Hu-L 05 11.50 – 11.55 น. 

6 ขวัญชนก ชมกลำง 
กำรพัฒนำสมรรถนะกำรแกป้ัญหำแบบร่วมมอืโดยกำร
จัดกำรเรียนรู้ด้วยเกมกระดำน เรื่อง พื้นที่ผิวของ
นักเรียนระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ ช้ันปีที่ 2 
 
 

Hu-S 01 11.55 – 12.00 น. 

พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 
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ท่ี ชื่อ-นำมสกลุ รหัสโปสเตอร ์ เวลำ 
7 ณภัสสร์กลุ รอดเรอืงศร ี

แนวทำงกำรออกแบบของทีร่ะลึกในพิพิธภัณฑ์เหรียญ
กษำปณำนุรักษ์ กรมธนำรักษ์ 

Hu-S 02 13.00 – 13.05 น. 

8 ทัตภณ ศรีคณปติ 
กำรศึกษำภำพพรรณไม้ที่มีอยู่ในธรรมชำติ 
ในงำนจิตรกรรมฝำผนังพระอุโบสถวัดสุวรรณำรำม 

Hu-S 03 13.05 – 13.10 น. 

9 นิลุบล รูปหมอก 
กำรรูเ้ท่ำทันสื่อและสำรสนเทศของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษำตอนต้นในจังหวัดสุพรรณบรุี  
: กำรทดสอบควำมไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลกำรวัด 

Hu-S 04 13.10 – 13.15 น. 

10 พิมพ์เพญ็ วิทยำเกษตร ์
กำรพัฒนำระบบกำรเสนอซื้อทรัพยำกรสำรสนเทศ 
กรณีศึกษำ ห้องสมุดวิทยำลัยพยำบำล 
บรมรำชชนนี จักรรีัช 

Hu-S 05 13.15 – 13.20 น. 

11 พีรภัทร เรืองเพชร 
กำรพัฒนำแบบทดสอบวินิจฉัยมโนทัศน์ที่คลำดเคลื่อน 
เรื่อง กรำฟและควำมสมัพันธ์เชิงเส้น ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษำปีที่ 1  
ในเขตจังหวัดพิจิตร 

Hu-S 06 13.20 – 13.25 น. 

12 ภัทรพล ตันตระกูล 
ผลกำรเรียนด้วยบทเรียนเอ็มเลริ์นนิง              
(M-learning)บนอุปกรณ์พกพำเรื่องสถิตสิ ำหรับ
วิทยำศำสตร์สุขภำพส ำหรับนักศึกษำคณะพยำบำล
ศำสตร์ช้ันปีที่ 1 มหำวิทยำลัยมหิดล 

Hu-S 07 13.25 – 13.30 น. 

13 ภำณุพงศ์ ม่วงเขียว 
กำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรแกป้ัญหำทำง
เศรษฐศำสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปทีี่ 6 โดยใช้
กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้แบบเชิงรุกร่วมกับเทคนิค 
KWL Plus 
 
 
 

Hu-S 08 13.30 – 13.35 น. 
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ท่ี ชื่อ-นำมสกลุ รหัสโปสเตอร ์ เวลำ 
14 รหัท ติ๊บแปง 

กำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรเช่ือมโยงทำง
คณิตศำสตร์ด้วยกำรจัดกจิกรรมกำรเรียนรู้แบบบริบท
เป็นฐำน เรื่อง อัตรำส่วนและร้อยละ ส ำหรบันักเรียน
ชนเผ่ำช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 2 

Hu-S 09 13.35 – 13.40 น. 

15 ศิริภำ จิตผ่อง 
สภำพปัญหำควำมปลอดภัยที่มผีลต่อพฤติกรรมกำร
ท่องเที่ยวในกรงุเทพมหำนครของนักท่องเที่ยว
ชำวต่ำงชำติ 

Hu-S 10 13.40 – 13.45 น. 

16 สมฤดี แจ้งข่ำว 
ผลของกำรใช้วิธีสอนแฮร์บำร์ตที่มีต่อมโนทัศน์ทำง
เศรษฐศำสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษำปีที่ 3 

Hu-S 11 13.45 – 13.50 น. 

17 สิรลิักษณ์ ศรีรำม 
กำรศึกษำวิเครำะห์รปูแบบของหนังสือเรียนวิชำ 
ภำษำเขมร ช้ันปีที่ 1 - 3 ของกัมพูชำที่ตีพิมพ์ในช่วง  
ค.ศ. 1987-1992 

Hu-S 12 13.50 – 13.55 น. 

18 เอมอร จันทรสำ 
ควำมต้องกำรของผู้ค้ำและผูบ้ริโภคที่มีตอ่ตลำดนัด
เกษตรกรในพื้นที่อ ำเภอเมือง จงัหวัดขอนแก่น 

Hu-S 13 13.55 – 14.00 น. 

ซักถำมและแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ 14.00 – 14.30 น. 
 
 
หมำยเหตุ  ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม 


