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ก าหนดการ 
การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจ าปี 2559 

“ก้าวสูท่ศวรรษที่ 2 : บูรณาการงานวิจัย ใช้องค์ความรู้ สู่ความยัง่ยืน” 
วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2559 

ณ  วิทยาลัยนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 
 

 
08.00–09.00 น.  ลงทะเบียน 
09.00–09.15 น.  กล่าวต้อนรับและรายงานการจัดโครงการ 

    โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาส ทองสุทธิ์  อธิการบดี 
09.15–09.30 น.  พิธีเปิดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 3 

    โดย นาย สมหมาย วิเชียรฉันท์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา 
 09.30–10.30 น.  การปาฐกถาพิเศษ “เปิดโลกการศึกษาสู่ทศวรรษที่ 21” 
    โดย ร้อยต ารวจเอก ดร.นิติภูมิ นวรัตน์ 
 10.40–12.00 น.  น าเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย Session 1 
     กลุํมวิทยาศาสตร์สุขภาพและการบริการด๎านสุขภาพ  ห๎อง G05A 
     กลุํมการศึกษาและศิลปศาสตร์ 1  ห๎อง G07A 
     กลุํมการศึกษาและศิลปศาสตร์ 2  ห๎อง 104A 

กลุํมบริหารธุรกิจ ห๎อง G03A  
12.00–13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

 13.00–14.20 น.  น าเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย Session 2 
     กลุํมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  ห๎อง G05A 
     กลุํมการศึกษาและศิลปศาสตร์ 1  ห๎อง G07A 
     กลุํมการศึกษาและศิลปศาสตร์ 2  ห๎อง 104A 
     กลุํมมนุษยศาสตร์  และสังคมศาสตร์ ห๎อง G03A 
 14.40–16.00 น.   น าเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย Session 3 
     กลุํมการศึกษาและศิลปศาสตร์ 1  ห๎อง G07A 
     กลุํมการศึกษาและศิลปศาสตร์ 2  ห๎อง 104A 
    น าเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ณ ลานวัฒนธรรม 
 16.00–16.30 น.  มอบเกียรติบัตรแก่ผู้น าเสนอผลงาน 

---------------------------------------- 
 

 
 



ก้าวสู่ทศวรรษที่ 2: บูรณาการงานวิจัย ใช้องค์ความรู้ สู่ความยั่งยืน 

Toward The Second Decade: SustainabilityKnowledgement on Research Integration 

ก าหนดการน าเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (Oral presentation) 
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพและบริการด้านสขุภาพ 
วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2559 ณ ห้อง G05 

 
  ผู๎ทรงคุณวุฒิ:  ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.บุญสํง  ไขํเกษ (สาธารณสุขศาสตร์) 
    อาจารย์ ดร.ชุภาศิริ  อภินัท์เดชา (สาธารณสุขศาสตร์) 
    อาจารย์ ดร.ปริวรรต  สาคร (เทคนิคการแพทย์) 
   พิธีกร: อาจารย์ ดร.สราวุธ  บรรบุผา (กายภาพบ าบัดและสรีรวิทยา) 
  เลขานุการ: อาจารยว์ราพรรณ  เพ็งแจํม (สาธารณสุขศาสตร์) 

เวลา ชื่อบทความ 
10.40 – 11.00  การจัดการความปลอดภัยของพนักงานประจ าเรือ กรณีศึกษา : บริษัททําเรือข๎ามฟาก

แหํงหนึ่งในประเทศไทย 
โดย ศิริลักษณ ์ ขันตรี 

11.11 – 11.20 การจัดการเรียนรู๎ภูมิปัญญานวดแบบพื้นบ๎านโดยใช๎สมุนไพรในชุมชน 
โดย ดร.เดือนเพ็ญพร  ชัยภักด ี

11.21 – 11.40 ประสิทธิผลของอาหารเสริมจากน้ ามันถั่วดาวอินคาในรูปรับประทานตํอการท างาน
ของสมองด๎านสติปัญญา 

โดย ธนกฤต  ศิลปธรากุล 
11.41 – 12.00 การศึกษาผลของสารสกัดจากเมล็ดองุํนตํอการลดระดับน้ าตาลในเลือดในกลุํมผู๎ป่วย

กํอนเบาหวาน 
โดย บงกช  เชี่ยวชาญวิชาเวท 

  
 ผู๎ประสานงานห๎อง:   อาจารยพ์ิชชานาถ  เงินดี 
 เจ๎าหน๎าที่คอมพิวเตอร์: นายนพฤทธิ์  คล๎ายแก๎ว 
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Toward The Second Decade: SustainabilityKnowledgement on Research Integration 

ก าหนดการน าเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (Oral presentation) 
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2559 ณ ห้อง G05 
 
  ผู๎ทรงคุณวุฒิ:  ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ รณชัย ชื่นธวัช (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
    ผู๎ชํวยศาสตราจาย์ ศิริกาญจนา พิลาบุตร (คอมพิวเตอร์) 
    อาจารย์ สุปราณี ทัพมงคล (คอมพิวเตอร์) 
   พิธีกร: อาจารย์ ภควรรณ ลุนส าโรง (คอมพิวเตอร์) 
       เลขานุการ: อาจารย์ คุณัญญา หอมหวล (คอมพิวเตอร์) 

เวลา ชื่อบทความ 
13.00 – 13.20  การทดสอบประสิทธิภาพแอปพลิเคชันสื่อการสอนศัพท์ภาษาอังกฤษ ส าหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
โดย ธานิล  ม่วงพูล 

13.21 – 13.40 การพัฒนาระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ของบริษัทโรงสีธัญญรุํงเรืองชัย
(ประเทศไทย) จ ากัด 

โดย วริทธิ์ธร  ค าหมาย 
13.41 – 14.00 การใช๎เครื่องหมายสัญฐานวิทยาศึกษาความหลากหลายไส๎เดือนดินในพื้นที่

การเกษตรของจังหวัดเชียงใหมํและล าพูน 
โดย รุ่งโรจน์  ไกรสิทธิพาณิชย์ 

14.01 – 14.20 การเปรียบเทียบการใช๎เชื้อเพลิงในรถโฟล์คลิฟท์ 
โดย สุกันณ์ดา  ลีละครจันทร์ 

14.21 – 14.40 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ชํวยสอนออนไลน์ เรื่อง รํางกายมนุษย์ ส าหรับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ 

โดย นพฤทธ์ิ  คล้ายแก้ว 
  
 ผู๎ประสานงานห๎อง:   ผู๎ชํวยศาสตราจาย์ ศิริกาญจนา  พิลาบุตร 
 เจ๎าหน๎าที่คอมพิวเตอร์: นายนพฤทธิ์  คล๎ายแก๎ว 
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ก าหนดการน าเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (Oral presentation) 
กลุ่มบริหารธุรกิจ 

วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2559 ณ ห้อง G03 
 
  ผู๎ทรงคุณวุฒิ:  รองศาสตราจารย์ ดร.ธนากรณ์  ธนาธารชูโชติ (บรหิารธุรกจิ) 
    ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.เสถียรภัส  ศรีวะรมย ์(บริหารธุรกิจ) 
    อาจารย์ ดร.ณิชรัตน์  แสงทอง (บริหารธุรกิจ) 
   พิธีกร: อาจารยเ์ทพรัตน์  เอื้อธรรมถาวร (การตลาด) 
  เลขานุการ: อาจารยน์ิภาพรรณ  ดุลนีย ์(บริหารธุรกิจ) 

เวลา ชื่อบทความ 
10.40 – 11.00  กลยุทธท์างการตลาดและทัศนคติของผู๎บริโภคที่มีอิทธิพลตํอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค๎าใน

ร๎านสะดวกซ้ือในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา 
โดย  ทวิสันต ์ โลณานุรักษ์ 

11.11 – 11.20 การธ ารงรักษานักการตลาดมืออาชีพของบริษัทเครื่องดื่มแหํงหนึ่ง 
โดย  ศศิภา  ฟูปลื้ม 

11.21 – 11.40 กระบวนการบริหารที่สํงผลตํอการบริหารงบประมาณขององค์การบริหารสํวนต าบลในเขต
จังหวัดร๎อยเอ็ด 

โดย  สุมาล ี ไหลหาโคตร 
11.41 – 12.00 ผลกระทบการใช๎แอพพลิเคชัน Line ในการด าเนินชีวิตของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชธานี 

วิทยาเขตอุดรธานี 
โดย  ยุพด ี ทองโคตร 

  
 ผู๎ประสานงานห๎อง:   อาจารย์ ดร.ปรียาณัฐ  เอี๊ยบศิริ 
 เจ๎าหน๎าที่คอมพิวเตอร์: นางสาวเบญ็จมาศ  ดวงลูกแก๎ว 
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ก าหนดการน าเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (Oral presentation) 
กลุ่มมนุษย์ศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 

วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2559 ณ ห้อง G03 
 
  ผู๎ทรงคุณวุฒิ:  รองศาสตราจารย์ บัญชา  วิทยอนันต์ (นิติศาสตร์) 
    ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ พัฒน์ศิณ  ส าเริงรัมย์ (รัฐประศาสนศาสตร์) 
    ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ รุจินันท์  วาธีวัฒนารัตน์ (นิติศาสตร์) 
   พิธีกร: อาจารยป์รัชญา  ศิลปะ (รัฐประศาสนศาสตร์) 
  เลขานุการ: อาจารย์อนุชา  พิมายนอก (รัฐประศาสนศาสตร์) 

เวลา ชื่อบทความ 
13.00 – 13.20  สิทธิของผู๎เสียหายในการได๎รับคําสินไหมทดแทนอันเกิดจากการกระท าละเมิดของเจ๎าหน๎าที่รัฐ 

โดย ดร.นฤพล  เมนไธสง 
13.21 – 13.40 ความต๎องการพระราชบัญญัติวําด๎วยการบริหารกิจการฮาลาลของผู๎บริโภคมุสลิมในเขต

กรุงเทพมหานคร 
โดย ไลลา  หริ่มเพ็ง 

13.41 – 14.00 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด๎านการเงินและการคลังตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลต าบล
ในจังหวัดร๎อยเอ็ด 

โดย ปรานี  คะหาราช 
14.01 – 14.20 แนวทางการพัฒนาคุณภาพบริการด๎านใบอนุญาตท างานของศูนย์บริการวีซําและใบอนุญาต

ท างาน 
โดย ชัยฤทธิ ์ กล่อมใจ 

14.21 – 14.40 ความก๎าวหน๎าและความมั่นคงในการท างานของลูกจ๎างชั่วคราวในหนํวยงานองค์การมหาชน 
โดย ณัชชา  ม่วงพุ่ม 

  
 ผู๎ประสานงานห๎อง:   อาจารยจ์ีรวัฒน์  เรืองรอง 
 เจ๎าหน๎าที่คอมพิวเตอร์: นางสาวเบญ็จมาศ  ดวงลูกแก๎ว 
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Toward The Second Decade: SustainabilityKnowledgement on Research Integration 

ก าหนดการน าเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (Oral presentation) 
กลุ่มศึกษาศาสตรแ์ละศิลปศาสตร ์

วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2559 ณ ห้อง 104A 
 
  ผู๎ทรงคุณวุฒิ:  ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.คงศักดิ์  สังฆมานนท์ (ศึกษาศาสตร์) 
    อาจารย ์ดร.ไพโรจน์  พรหมมีเนตร (ศึกษาศาสตร์) 
    อาจารย์ ดร.สมลักษณ์  พรหมมีเนตร (ศึกษาศาสตร์)  
  พิธีกร:  อาจารย์ ดร.ศิริกาญจน์  ไกรบ ารุง (ศึกษาศาสตร์) 
  เลขานุการ: อาจารย์ธีรภัทร  วิชยพงศ์ (ศึกษาศาสตร์) 

เวลา ชื่อบทความ 
10.40 – 11.00  โมเดลความสัมพันธ์โครงสร๎างปัจจัยที่สํงผลตํอคุณลักษณะความเป็นครูวิชาชีพในศตวรรษที่ 21 

โดย ดร.วันเพ็ญ  นันทะศรี 
11.11 – 11.20 การศึกษาพฤติกรรมการบริหารงานของนักวิชาการศึกษา สังกัดกรมสํงเสริมการปกครองสํวน

ท๎องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา 
โดย เบญจวรรณ  นูขุนทด 

11.21 – 11.40 แบบแผนความสัมพันธ์ระหวํางความสามารถในการเผชิญปัญหาและฝ่าฟันอุปสรรคกับ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

โดย ทองค า  ผาสุวรรณ 
11.41 – 12.00 การจัดการความขัดแย๎งในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 
โดย ศิริโรจน์  ภักดีกลาง 

12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 13.20  การจัดการเรียนการสอนเชิงรุกรายวิชาชีวเคมี ตามกรอบมาตรฐานผลการเรียนรู๎ระดับอุดมศึกษา

แหํงชาติ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 
โดย ดร.ศิริรัชส์  อินสุข 

13.21 – 13.40 การพัฒนาหลักสูตรสาระเพิ่มเติม กลุํมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่องการปลูกผักสวน
ครัวรั้วกินได๎โดยใช๎ปุ๋ยอินทรีย์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

โดย ดร.วรรณกร  ศรีรอด 
13.41 – 14.00 คุณลักษณะและศักยภาพผู๎เรียนที่เป็นสากล ของโรงเรียนมาตรฐานสากลในเขตจังหวัดนครพนม 

และมุกดาหาร 
โดย นลพรรณ  บับพาน 

14.01 – 14.20 การศึกษาความสัมพันธ์ระหวํางบรรยากาศองค์การกับความเป็นองค์การแหํงการเรียนรู๎ของโรงเรียน
ตามความคิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 

โดย ชยาภัสร์  ศักดิ์ศรีบ ารุง 
14.21 – 14.40 พักรับประทานอาหารว่าง 
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เวลา ชื่อบทความ 
14.41 – 15.00 ผลของโปรแกรมการฝึกโยคะที่มีตํอพฤติกรรมกํอกวนในชั้นเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี

ที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
โดย เอนก  ชัยจ ารัส 

15.01 – 15.20 ผลของโปรแกรมการฝึกการควบคุมตนเอง ที่มีตํอพฤติกรรมการติดเกมออนไลน์ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์ 

โดย อุไรวรรณ  วิเศษฤทธ์ิ 
15.21 – 15.40 การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษในการท างานของวิศวกรโยธา: ศึกษาเฉพาะกรณี 

บริษัทเอกชนแหํงหนึ่ง ประกอบธุรกิจกํอสร๎าง 
โดย ทิยาพร  ศิลปี 

15.41 – 16.00 การสร๎างและหาประสิทธิภาพชุดฝึกเชื่อมทิก เพื่อใช๎ฝึกทักษะการเชื่อมในรายวิชางานเชื่อม
อาร์กทังสเตนแก๏สคลุม 1 (2103-2005) 

โดย วิชาญ  โชติกลาง 
  
 ผู๎ประสานงานห๎อง:   อาจารย์ ดร.วิรัลพัชร  วงศ์วัฒน์เกษม 
 เจ๎าหน๎าที่คอมพิวเตอร์: นายอภิชาติ  อยูํวิวัฒน์ 
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ก าหนดการน าเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (Oral presentation) 
กลุ่มศึกษาศาสตรแ์ละศิลปศาสตร ์

วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2559 ณ ห้อง G07 
 
  ผู๎ทรงคุณวุฒิ:  ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.ส าราญ  บุญเจริญ (ศึกษาศาสตร์) 
    ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.ผดุง  เพชรสุข (หลักสูตรและการสอน) 
    ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ อรณิชชา  ทศตา (การวัดและประเมินผล)  
   พิธีกร: อาจารย์ ดร.สาริศา  เจนเขว๎า (ศึกษาศาสตร์)   

เลขานุการ: อาจารยอ์ภัทรลิน  พลยิ่ง (ศึกษาศาสตร์) 
เวลา ชื่อบทความ 

10.40 – 11.00  ความสัมพันธ์ระหวํางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมํกับการปฏิบัติงานด๎านวิชาการของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 

โดย อรนุช  ไตยราช 
11.11 – 11.20 การศึกษาปัญหาและแนวทางแก๎ปัญหาการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

สังกัดองค์การบริหารสํวนต าบล ในจังหวัดนครราชสีมา 
โดย สุปราณี  พรหมดีสาร 

11.21 – 11.40 การเสริมสร๎างวินัยด๎านความรับผิดชอบของนักเรียนในโรงเรียนอนุบาลพร๎อมจิต อ าเภอบึงสามพัน 
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

โดย จุฬารัตน์  ศิลปธร 
11.41 – 12.00 การมีสํวนรํวมของผู๎ปกครองในการจัดสภาพแวดล๎อมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต าบลหนองแมํนา 

อ าเภอเขาค๎อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
โดย สังวาล  หอมตา 

12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 13.20  การจัดการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อ าเภอบางกระทุํม จังหวัดพิษณุโลก 

โดย ฤทัยรัตน ์ เลาวกุล 
13.21 – 13.40 การจัดการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านป่าแดง(เขาค๎อ) สังกัดองค์การบริหารสํวนต าบลเขาค๎อ 

อ าเภอเขาค๎อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
โดย เบญญาภา  พวงทอง 

13.41 – 14.00 การมีสํวนรํวมของผู๎ปกครองในการจัดโครงการอาหารกลางวัน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา๎นปา่แดง 
(เขาค๎อ) สังกัดองค์การบริหารสํวนต าบลเขาค๎อ อ าเภอเขาค๎อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

โดย สุกัญชนา  ค้อศุภฤกษ์สกุล 
14.01 – 14.20 การสร๎างความสัมพันธ์กับชุมชนของโรงเรียนวัดวังเป็ด สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 
โดย ปัญญา  วงศ์คุณทรัพย์ 

14.21 – 14.40 พักรับประทานอาหารว่าง 
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เวลา ชื่อบทความ 
14.41 – 15.00 การบริหารความขัดแย๎งในการปฏิบัติงานของบุคลากรของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในอ าเภอชนแดน 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
โดย รังสิมา  บัวทอง 

15.01 – 15.20 การบริหารความขัดแย๎งในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุํมโรงเรียนดงขุย สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

โดย สุวิทย ์ บัวกอง 
15.21 – 15.40 การด าเนินการป้องกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดของสถานศึกษา อ าเภอบางกระทุํม สังกัด

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 
โดย สีนวล  บุญย่านยาว 

15.41 – 16.00 การศึกษาความสามารถในการอํานเชิงวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จากการ
จัดการเรียนรู๎แบบ SQ4R รํวมกับแผนผังความคิด 

โดย จรรยา  ศรีบัวหลวง 
16.01 – 16.20 การศึกษาลีลาการเรียนรู๎ของนักศึกษาสหวิทยาการท๎องถิ่นที่เรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

และทักษะการเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
โดย ดร.ศิริพร  พึ่งเพ็ชร์ 

 
 ผู๎ประสานงานห๎อง:   อาจารย์ ดร.วิรัลพัชร  วงศ์วัฒน์เกษม 
 เจ๎าหน๎าที่คอมพิวเตอร์: นายเรืองศักดิ์  มูลเกษร 
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ก าหนดการน าเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร ์(Poster presentation) 
วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2559 ณ ลานวัฒนธรรม 

เวลา 14.30 – 16.00 น. 
 

กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการบริการด้านสุขภาพ 
รหัส ชื่อบทความ 

PHS01 การพัฒนาทักษะพื้นฐานการเลํนฟุตบอลโดยใช๎ชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่เน๎นทักษะปฏิบัติชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 

โดย  ภาณุมาศ  หอมกลิ่น 
PHS02 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ตํอพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู๎ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 จังหวัดนนทบุรี 

โดย  ศุภัชฌา  สุดใจ 
PHS03 ปัจจัยที่สํงผลตํอพฤติกรรมการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงของกลุํมเสี่ยงต าบลหนองไขํน้ าอ าเภอเมือง 

จังหวัดนครราชสมีา 
โดย  ดร.ทองทิพย ์ สละวงษ์ลักษณ์ 

PHS04 สถานการณ์และแนวโน๎มการใช๎ชีวิตด๎านสุขภาพ ด๎านการเรียนรู๎และด๎านสังคมของเด็กและเยาวชนใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรณีศึกษาในเขตจังหวัดนครชัยบุรินทร์ 

โดย  ธวัชชัย  เอกสันติ 
PHS05 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ตํอการป้องกันอันตรายจากการใช๎สารเคมีก าจัดศัตรูพืชในกลุํมเกษตรกรอ าเภอ

เมือง จังหวัดปทุมธานี 
โดย  ณัฐธญา วิไลวรรณ 

PHS06 การศึกษาความสัมพันธ์ระยะเวลาตํอการเกิดสารโพลาร์ในน้ ามันที่ใช๎ทอดอาหารระหวํางอาหารประเภท
เนื้อและแป้ง 

โดย  ภาคภูมิ  อุณหเลขจิตร 
PHS07 พฤติกรรมการใช๎ยาปฏิชีวนะของผู๎รับบริการโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลสรํางโศก อ าเภอบ๎านหมอ 

จังหวัดสระบุรี 
โดย  ศุภลักษณ ์ สุขไพบูลย์ 

PHS08 ความพึงพอใจของผู๎รับบริการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลนครรังสิตจังหวัดปทุมธานี 
โดย  อรรณพ  สุขไพบูลย์ 

PHS09 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับบทบาทของผู๎น าชุมชนในการป้องกันและควบคุมโรคไข๎เลือดออกต าบลโป่ง
แดง อ าเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 

โดย  จ าลอง  แววกระโทก 
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กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รหัส ชื่อบทความ 

PST01 การพัฒนาโปรแกรมการเชําซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ด๎วยการจัดการลูกค๎าสัมพันธ์ 
โดย  พินิจ  หอมศักดิ์มงคล 

PST02 ระบบคลงัพัสดุ กรณีศึกษาฝา่ยบรหิารทั่วไป ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 จังหวัดนครราชสีมา 
โดย  กนิษฐา  ปิติฤทธิ์ 

PST03 การวิเคราะห์ประเภท รูปแบบ เนื้อหาและการใช๎สื่อสังคมออนไลน์ของผู๎ใช๎ กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัย
ราชธาน ี

โดย  สุชีรา  พระมาลา 
PST04 การพัฒนาระบบการส ารวจความพึงพอใจตํอการท างานของบุคลากรโรงพยาบาลคํายสุรนารี โดยวิธีการ 

Electronic Survey 
โดย  ไปรยา  ตระกูลภัทรเวช 

PST05 การผลิตเอนไซม์ไลเปสโดยเห็ดซุกซุํน 
โดย  สุมาลี  สุทธะต้ัง 
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กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และบริหารธุรกิจ 
รหัส ชื่อบทความ 

PSS01 แนวทางการพัฒนาบุคลากรเชิงกลยุทธ์ของส านักงานประจ าศาลแขวงขอนแกํน 
โดย  วนิดา ทิวาพัฒน์ ถามูลตรี 

PSS02 การมีสํวนรํวมของประชาชนในการบริหารงานองค์การบริหารสํวนต าบลหน๎าไม๎อ าเภอลาดหลุมแก๎ว 
จังหวัดปทุมธานี 

โดย  สุกัญญา  หมู่เย็น 
PSS03 การมีสํวนรํวมในการอนุรักษ์ความหลากหลายของพันธุ์ไม๎ริมคลองเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล๎อมของชุมชนริม

คลอง ต าบลคลองควาย อ าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 
โดย  สุกัญญา  หมู่เย็น 

PSS04 พฤติกรรมการบริโภคสินค๎าสีเขียวของประชาชนใน ต าบลบางปรอกอ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 
โดย  สุกัญญา  หมู่เย็น 

PSS05 ปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอการทํองเที่ยวป่าชายเลน บางขุนเทียน 
โดย  กิตติคุณ เกริงก าจรกิจ 

PSS06 ผลกระทบของพฤติกรรมเชิงจริยธรรมในการท างานตํอประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานเต็นท์
รถยนต์มือสอง ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

โดย  วิราวรรณ  โสภามา 
PSS07 บรรยากาศองค์กรที่สํงผลตํอประสทิธิภาพในการปฏบิัติงานของบุคลากรส านักงานสรรพากรพื้นที่กาฬสนิธุ์ 

โดย  มะลิวรรณ  อรรคเศรษฐัง 
PSS08 บทบาทและการมีสํวนรํวมทางสังคมของผู๎ส าเร็จการศึกษาจากตะวันออกกลาง 

โดย  ดร.สลีลา  พุ่มเพ็ชร 
PSS09 การพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ปราสาทสด๏กก๏อกธมจังหวัดสระแก๎ว 

โดย  สุธาสินี  วิยาภรณ ์
PSS10 ปัจจัยที่สํงผลตํอประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารสํวนต าบลคลองขามอ าเภอยางตลาด 

จังหวัดกาฬสินธุ์ 
โดย  ปาริฉัตร  ภูต้องลม 

PSS11 การจัดการเชิงกลยุทธ์ที่มีตํอศักยภาพการแขํงขันของบริษัท เอไอเอจ ากัด (ประเทศไทย) ส านักงาน
ภิญโญ อาจริยาภิบาล จังหวัดกาฬสินธุ์ 

โดย  รชศา  ปรีวิลัย 
PSS12 กลยุทธ์ทางการตลาดที่มีผลตํอกระบวนการตัดสินใจออมเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตธกส มอบรัก 1/1 ของ

ลูกค๎าธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดมหาสารคาม 
โดย  อภิชา  แสนเมือง 
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รหัส ชื่อบทความ 
PSS13 การพัฒนาการค๎าชายแดนเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนบริเวณจุดผํอนปรนการค๎าดํานสิงขร 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
โดย  วรินทร์  อินทรละมุล 

PSS14 กระบวนการบริหารของส านักงานยุติธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
โดย  ชัยพัทธ ์ ทองใบ 

PSS15 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ๎าหน๎าที่ต ารวจสถานีต ารวจภูธรอ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 
โดย  สุทธิพงษ์  สิงห์ค้อ 

PSS16 บทบาทพระสงฆ์ตํอการพัฒนาชุมชน ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
โดย  รศ.ดร.พรชัย  พันธุ์ธาดาพร 

PSS17 เจตคติของผู๎ปกครอง ผู๎น าชุมชนและบุคลากรตํอการบริหารจัดการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การ
บริหารสํวนต าบลหันตราอ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

โดย  รศ.ดร.พรชัย  พันธุ์ธาดาพร 
PSS18 แรงจูงใจในการท างาน ที่สํงผลตํอประสิทธิภาพและความผูกพันตํอองค์กรโรงเรียนเอกชน อ าเภอเมือง 

จังหวัดนครราชสมีา 
โดย  รัชนี  สุดตาชาต ิ
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กลุ่มศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
รหัส ชื่อบทความ 

PED01 การศึกษาผลการจัดการเรียนรู๎หนํวยการเรียนรู๎สารในชีวิตประจ าวัน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
โดยการจัดการเรียนรู๎แบบโครงงาน 

โดย ณัฐชา  เพ็งที 
PED02 ผลการใช๎เว็บไซต์ Edmodoในการจัดการเรียนการสอน 

โดย พิศมัย  หาญมงคลพิพัฒน์ 
PED03 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การอํานคําตัวโน๎ตดนตรีสากลโดยใช๎ชุดการเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา 
โดย อนุภูม ิ ค ายัง 

PED04 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องการป้องกันตนเองจากการตั้งครรภ์ที่ไมํพึงประสงค์ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง 

โดย สุกัญญา  เเรงกล้า 
PED05 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ โดยใช๎การจัดการเรียนรู๎แบบเปรียบเทียบเรื่องอัตราการเกิดปฎิกริยาเคมีที่

มีตํอมโนมติทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการให๎เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนล าพระเพลิงพิทยาคมจังหวัดนครราชสีมา 

โดย เฟ่ืองฟ้า  บุญกอง 
PED06 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด๎านการอํานจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่

เรียนโดยใช๎แผนที่ความคิดกับการเรียนแบบปกติ 
โดย โชติกา  เปรมสิงห์ชัย 

PED07 ผลการใช๎ชุดกิจกรรมฝึกทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
โดยการเรียนรู๎เทคนิค CLT 

โดย วราพรรณ  จิตรัมย์ 
PED08 ผลของการใช๎บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเพื่อสํงเสริมความสามารถในการคิดแก๎ปัญหาตามขั้นตอน

การแก๎ปัญหาของเวียร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส๎นสองตัวแปรวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 3 

โดย สกุณา  สมณะ 
PED09 ผลการจัดการเรียนรู๎แบบสืบเสาะหาความรู๎รํวมกับการใช๎แผนผังความคิดเรื่อง สารในชีวิตประจ าวัน ที่มี

ตํอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนเทศบาล ๓ “เทศบาลอนุสรณ์” จังหวัดสุรินทร์ 

โดย อรทัย  แก่นจันทร์ 
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รหัส ชื่อบทความ 
PED10 ผลการใช๎บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่ใช๎รูปแบบการสอนการแก๎ปัญหาของโพลยารํวมกับเทคนิค

การเรียนรู๎แบบรํวมมือรูปแบบการคิดเดี่ยวคิดคูํ รํวมกันคิด เรื่องโจทย์ปัญหาเศษสํวน สาระการเรียนรู๎
คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

โดย ชนิกานต ์ โชติจันทึก 
PED11 สภาพการบริหารงานวิชาการของผู๎บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

บุรีรัมย์ เขต 3 
โดย โกศล ประสงค์สุข 

PED12 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู๎วิชาฟิสิกส์ เรื่องโมเมนตัมและการชนโดยใช๎วัฎจักรการเรียนรู๎แบบ 
4MAT ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  

โดย ศิรินภา  นกแก้ว 
PED13 ผลการใช๎หนังสือนิทานร๎อยกรองเพื่อสํงเสริมพัฒนาการทางภาษาของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 

โดย สรวีย์  พวงเดชานนท์ 
PED14 ปัญหาการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารสํวนต าบลในเขตอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ

จังหวัดบุรีรัมย์ 
โดย วรรณิภา  เสาวพันธ์ 

PED15 การพัฒนาชุดฝึกปฏิบัติการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์วิชาปฏิบัติการประกอบ เครื่องคอมพิวเตอร์
ส าหรับนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชพีชั้นสูง ปีที่ 1 

โดย ประสิทธิพร  แท่นพิทักษ์ 
PED16 การศึกษาคุณลักษณะผู๎บริหารสถานศึกษามืออาชีพสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

ศรีสะเกษ เขต 3 
โดย ปภัชญา  สมัครคดี 

PED17 ความพึงพอใจของผู๎บริหารสถานศึกษาและหัวหน๎ากลุํมงานวิชาการท่ีมีตํอการปฏิบัติงานของครูระดับ
ปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ป)ีในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 

โดย สรเพชร  อาจเดช 
PED18 การบริหารงานวิชาการโรงเรียนต๎นแบบศูนย์อาเซียนศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
โดย ปุญญาพร  บุญปลูก 

PED19 ผลการใช๎บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย โดยใช๎แบบฝึกทักษะชนิดเกมวิชาภาษาอังกฤษ  
เรื่อง Things Around Me ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

โดย โชติกา  วัชรเดชโภคิน 
PED20 ผลการใช๎บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียตามแนวคิดทฤษฏีการเรียนรู๎พหุปัญญาเรื่อง ปัจจัยการ

ด ารงชีวิตของพืช วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
โดย ธัญวลัย  สังฆมณี 

PED21 คุณภาพชีวิตการท างานของข๎าราชการกรมการปกครองกับข๎าราชการกรมสํงเสริมการปกครอง
สํวนท๎องถิ่น  โดย สมชาย  อุทัยน้อย 
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รหัส ชื่อบทความ 
PED22 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อพัฒนาความสามารถในการอํานจับใจความส าหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง 
โดย สุภาวดี  พุทธศรี 

PED23 การน านโยบายหลักประกันสุขภาพถ๎วนหน๎าไปปฏิบัติของโรงพยาบาลหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
โดย ชญานี  ประกอบชาติ 

PED24 ผลการใช๎บทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง ปริมาตรของปริซึมวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
โดย สุรีรัตน ์ แสนนอก 

PED25 ปัจจัยสงํผลตํอความส าเรจ็ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะวิชา มหาวิทยาลัยราชธาน ี
โดย กนกกาญจน์  ศรีสุรินทร ์

PED26 กลยุทธ์การเรียนรู๎ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนเอกชน ในจังหวัด
ปทุมธานี 

โดย ปิยนุช  อุดมเกียรติสกุล 
PED27 ปัญหาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเอกชน ในเขต

จังหวัดปทุมธานี 
โดย ปิยนุช  อุดมเกียรติสกุล 

PED28 กลวิธีการเรียนรู๎ภาษาอังกฤษที่มีผลตํอทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายแผนการ
เรียนสายศิลป์โรงเรียนเอกชน จังหวัดปทุมธานี 

โดย ปิยนุช  อุดมเกียรติสกุล 
PED29 ทัศนคติตํอภาษาอังกฤษสงํผลตํอกลวิธีการเรียนรู๎ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัย

เอกชน ในเขตจังหวัดปทุมธานี 
โดย ปิยนุช  อุดมเกียรติสกุล 

PED30 ปัจจัยทีสํงผลตํอความวิตกกังวลในการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัย
เอกชน จังหวัดปทุมธานี 

โดย ปิยนุช  อุดมเกียรติสกุล 
PED31 การสร๎างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอนวิชางานเชื่อมซํอมบ ารุง (2103-2114) 

โดย วิชาญ  โชติกลาง 
PED32 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ เรื่องสารและสมบัติของสารโดยใช๎การเรียนรู๎แบบวัฏจักรการเรียนรู๎ 7 

ขั้น (7E) ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
โดย รุ่งนภา  แก้ววัน 

PED33 การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมโดยเน๎นภูมิปัญญาท๎องถิ่น กลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น จังหวัดชัยภูมิ 

โดย ดร.ชวนพิศ  รักษาพวก 
PED34 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียตามรูปแบบซินเนคติกส์เพื่อสํงเสริมความคิดสร๎างสรรค์ทาง

วิทยาศาสตร์เรื่องระบบสุริยะ วิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4 
โดย รุ่งโรจน์  หัวใจแก้ว 
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รหัส ชื่อบทความ 
PED35 ผลการใช๎แบบฝกึทักษะการอํานภาษาอังกฤษเพื่อความเข๎าใจโดยใช๎แผนที่ความคิด ส าหรับนักเรียน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 
โดย นวพร  ทรงวิชา 

PED36 การพัฒนาชุดกิจกรรมเรื่อง การแตํงค าประพันธ์ประเภทกลอนสุภาพโดยใช๎กิจกรรมการเรียนรู๎แบบ
รํวมมือ เทคนิค LT ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

โดย เพ็ญนภา  เพ็งวิสาภาพพงษ์ 
PED37 ผลการใช๎แบบฝกึทักษะการอํานภาษาอังกฤษเพื่อความเข๎าใจโดยใช๎ผังกราฟิกส าหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 4 
โดย เบญจมาศ  เสาะสืบงาม 

PED38 ปัญหาการด าเนินงานโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 2 

โดย ณัฐธิกานต ์ โสกงโสด 
PED39 การมีสํวนรํวมของชุมชนในการจัดการศึกษาของศนูย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

อ าเภอปะค า จังหวัดบุรีรัมย์ 
โดย วุฒินันท์  นามนาค 

PED40 ภาวะผู๎น าของครูดนตรีด๎านการจัดการเรียนรู๎ในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 20 

โดย ไชยเนตร  กรมธรรมมา 
PED41 การบริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียนบ๎านแมํจะเราสองแควสังกัดส านักงานการศึกษาประถมศึกษา

ตาก เขต 2 
โดย ธนาภา  ชมภูธัญ 

PED42 บทบาทของผู๎บริหารในการพัฒนาครูผู๎สอนโรงเรียนเสิงสางสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 31 นครราชสีมา 

โดย ดร.ศิริกาญจน์  ไกรบ ารุง 
PED43 การด าเนินงานศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก ในองค์การบริหารสํวนต าบลพังเคนอ าเภอนาตาล จังหวัด

อุบลราชธาน ี
โดย ล าพูล  บุญน้อย 

PED44 การบริหารงานธุรการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานีเขต 4 

โดย  วีระ  ติกาพันธ์ 
PED45 การประกันคุณภาพการศึกษาปฐมวัยสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 

โดย  สุภาพรรณ  บุญพันธ์ 
PED46 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคติตํอการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหวํางการจัดการเรียนรู๎ด๎วยกลุํมรํวมมือ TAI กับการจัดการเรียนรู๎แบบปกติเรื่อง 
เศษสํวน กลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์    

โดย  ญาตินันท์  เสนคราม 
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