
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
วิทยาลัยนครราชสีมา ประจําป พ.ศ.2561 ครั้งที่  

 
 

 

   

“วิจัยและพัฒนา 
สูการขับเคล่ือนสังคมอยางยั่งยืน” 

 

วันเสารท่ี 31 มีนาคม พ.ศ.2561 
ณ วิทยาลยันครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

  

 
จัดโดย 

วิทยาลัยนครราชสีมา มหาวิทยาลัยปทุมธานี 
วิทยาลัยนอรทเทิรน SANDA University 
สมาคมนักวิจัยแหงประเทศไทย Chengdu University of T.C.M 
สถาบันเทคโนโลยีแหงอโยธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
มหาวิทยาลัยราชธาน ี มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟค 
มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

Proceedings of the 5th National Conference of Nakhonratchasima College 2017

วารสารสบืเน่ือง 



ท่ีปรึกษา 
อาจารย ดร.ชนากานต  ยืนยง รองศาสตราจารย ดร.วิภาส  ทองสุทธ์ิ  
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไตรรัตน  ยืนยง รองศาสตราจารย ดร.ศักดิด์า  ศิริภทัรโสภณ 
อาจารย ดร.เกษม  บํารุงเวช Professor Li  Jin   
อาจารย ดร.เอกอนันต  สมบัติสกุลกิจ Professor Zhou  Jiliu  
อาจารย ดร.แดนน่ี อิวาน  แรนตุง อาจารยปราณี  วงษชวลิตกุล   
อาจารย ดร.วิลาวัลย  ตันวัฒนะพงษ ภก.ดร.แสงสุข  พิทยานุกูล  

 
จัดรูปเลม 

อาจารย ดร.คงศักดิ์  บุญยะประณัย นางสาวจิฏติภกัษ  ศรสีุรธีกลู 
นางสาวสุดารตัน  แสงโชต ิ นางสาวรุงอรณุ  เชยโพธ์ิ 

 
ตรวจทาน 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สําราญ  บุญเจรญิ 
 
ออกแบบปก 

นายบัณฑิต  กองรักษา 
 
พิมพท่ี 

สํานักวิจัยและพัฒนา  วิทยาลัยนครราชสมีา  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา  30000 
 
เว็บไซตเผยแพรฉบับเตม็ 

วารสารรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ: http://journal.nmc.ac.th 



  สารจากอธิการบดี วิทยาลัยนครราชสีมา 
  

 
 
 วิทยาลัยนครราชสีมา และภาคีเครือข่ายทางวิชาการ      

ได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 5 
ประจําปี พ.ศ.2561 หัวข้อ “วิจัยและพัฒนาสู่การขับเคลื่อนสังคมอย่าง
ย่ังยืน” ณ วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ด้วยถือเป็นภารกิจ
สําคัญในฐานะที่เป็นสถาบันอุดมศึกษา และจากการจัดประชุมฯ ครั้งที่
ผ่านมา ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักวิชาการ นักศึกษาระดับ 
บัณฑิตศึกษา และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงานเป็นจํานวนมาก การประชุมวิชาการและการนําเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติในครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือกระตุ้นและส่งเสริมให้คณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาตระหนัก     
และเห็นถึงความสําคัญของงานวิจัย การผลิตและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การบูรณาการองค์ความรู้
จากงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นําไปสู่การใช้ประโยชน์และเป็นองค์ความรู้สู่สังคมที่ย่ังยืน  
 

 นอกจากการจัดประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ  เป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัย
และนวัตกรรมสู่สาธารณชน และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการกับหน่วยงานต่างๆ แล้ว       
ยังมีกิจกรรมในงาน ได้แก่ การปาฐกถาพิเศษเรื่อง วิจัยและพัฒนาสู่การขับเคล่ือนสังคมอย่างย่ังยืน    
โดย ศาสตราจารย์ ดร. สมบูรณ์ สุขสําราญ (ราชบัณฑิต) การนําเสนอผลงานวิจัยทั้งแบบนําเสนอ     
โดยวาจาและนําเสนอโปสเตอร์ ใน 6 กลุ่มสาขาวิชา ได้แก่  ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม ด้าน
บริหารธุรกิจ โลจิสติกส์ และการท่องเท่ียว  ด้านกฎหมาย การเมืองและการปกครอง  ด้านเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ  ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ด้านวิทยาศาสตร์
กายภาพและชีวภาพ 
 

 ขอขอบคุณทุกท่าน ทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมและสนับสนุน ทั้งวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้นําเสนอ
ผลงาน จนทําให้การจัดการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติในครั้งน้ีสําเร็จลุล่วง        
ตามวัตถุประสงค์ทุกประการ ในนามวิทยาลัยนครราชสีมาขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสน้ี และหวัง
เป็นอย่างย่ิงว่าจะได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนด้วยดีในโอกาสต่อไป 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลยันครราชสีมา ครัง้ที่ 5 ประจําปี พ.ศ.2561  
“วิจัยและพัฒนาสู่การขับเคลื่อนสังคมอย่างยั่งยืน” 

วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2561 
ณ วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

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

หลักการและเหตุผล  
 

การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ เพ่ือนําเสนอผลงานวิจัย ถือเป็นภารกิจสําคัญของ
สถาบันอุดมศึกษา เพ่ือช่วยให้บุคลากรและนักวิจัยได้มีโอกาสเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จาก
การดําเนินการวิจัยของตนเอง เปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้และประสบการณ์กับ
ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัยและนักวิชาการอ่ืนๆ รวมทั้งนักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่สนใจ 
นอกจากนี้ ยังนับเป็นโอกาสท่ีจะเผยแพร่ผลงานวิจัยให้แก่องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาค
ธุรกิจนําผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในองค์กรได้อย่างกว้างขวางซ่ึงถือเป็นกลไกที่สนับสนุนให้มี
การใช้องค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาอย่างสูงสุดแก่ชุมชนและ
สังคม 

วิทยาลัยนครราชสีมา มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย จึงเห็นสมควรจัดการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 5 ประจําปี พ.ศ.2561 ข้ึนในวันเสาร์
ที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2561 ณ วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เพ่ือให้เกิดเป็นเวที
วิชาการระดับชาติที่รวบรวมผลงานด้านการวิจัยอันทรงคุณค่า และมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ประสบการณ์จากงานวิจัยในวงกว้าง และเป็นการบูรณาการองค์ความรู้ทางวิชาการ วิจัย 
และการบริการวิชาการ เพ่ือให้เกิดการนําไปใช้ประโยชน์ที่เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม โดย
รวบรวมองค์ความรู้ที่มีคุณค่าจากการแลกเปล่ียนทัศนะ ประสบการณ์ สร้างเครือข่ายความ
เข้มแข็งทางวิชาการและงานวิจัย เพ่ือตอบโจทย์ให้กับการแก้ไขปัญหาในสังคมต่างๆ โดยให้
มหาวิทยาลัยเป็นที่พ่ึงพาของสังคมอย่างยั่งยืน และเป็นฐานในการคิดอย่างสร้างสรรค์ในการ
พัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป 
 
 

 



วัตถุประสงค์  
2.1 เพ่ือเป็นเวทีการนําเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ 

นักวิจัย และนักวิชาการ จากสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานที่สนใจของภาครัฐ
และเอกชน 

2.2 เพ่ือกระตุ้นและส่งเสริมให้คณาจารย์ในมหาวิทยาลัยตระหนักและเห็นถึง
ความสําคัญของงานวิจัยในการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิชาการงานวิจัย 

2.3 เพ่ือให้นักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการ ได้มีโอกาสแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นทางวิชาการอันจะนําไปสู่แนวทางการวิจัยเพ่ือการแก้ไขปัญหา
เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศในอนาคต 

2.4 เพ่ือส่งเสริมและสร้างเครือข่ายงานวิชาการงานวิจัยและสถาบันการศึกษา 
 
การดําเนินงาน  
 รูปแบบการดําเนินงาน 

1.1 การปาฐกถาพิเศษทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิระดับชาติ  
1.2 การนําเสนอผลงานทางวิจัยรูปแบบการบรรยาย (Oral Presentation) 

ประมาณ 10-15 นาที ซักถาม 5 นาที และการนําเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ (Poster 
Presentation) ประมาณ 10  นาที ซักถาม 5 นาที ณ บริเวณจัดนิทรรศการ 
  การประชุมวิชาการและการนําเสนอผลงานวิจัย ทั้งภาคบรรยายและภาค
โปสเตอร์ ใน 6 กลุ่มสาขา ได้แก่  

1) ด้านการศึกษา 
2) ด้านบริหารธุรกิจ โลจิสติกส์ และการท่องเท่ียว 
3) ด้านกฎหมาย การเมือง และการปกครอง 
4) ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5) ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาธารณสุข และส่ิงแวดล้อม 
6) ด้านวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ 

 
กลุ่มเป้าหมายและผู้ร่วมโครงการ จํานวน 300 คน โดยประมาณ ประกอบด้วย 
 คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานที่สนใจจาก

ภาครัฐและเอกชน 



  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้า
อิสระ อาจารย์ผู้สอน ผู้บริหาร นักวิชาการ นักวิจัย  

  นักศึกษาระดับปริญญาตรี นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ครู อาจารย์ที่ปรึกษา 
และผู้สนใจท่ัวไป 

 
วันและสถานท่ีจัดประชุม 

วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2561 ณ วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
1. ผลงานการวิจัย วิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระของผู้นําเสนอผลงานได้รับการ

เผยแพร่  
2. เกิดแนวทางในการพัฒนาองค์ความรู้ที่ได้จากผลงานวิจัย และสามารถนําไป

ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมต่อไป  
3. เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในระหว่างผู้วิจัย  
4. นักศึกษาที่เข้าร่วมประชุมเสนอผลงานได้รับการพัฒนาทักษะในการนําเสนอ

ผลงานวิจัยต่อที่ประชุมสัมมนา  
5. ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ ได้รับการสนับสนุนให้มีการพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ

เอกสารวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กําหนดการ 
การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลยันครราชสีมา ครัง้ที่ 5 ประจําปี พ.ศ.2561  

“วิจัยและพัฒนาสู่การขับเคลื่อนสังคมอย่างยั่งยืน” 
วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2561 

ณ วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

 
 

 
เวลา          

  

08.00–09.00 น. ลงทะเบียน 
 

09.00–09.10 น. กล่าวต้อนรบัและรายงานการจัดโครงการ   
     โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาส ทองสุทธ์ิ   อธิการบดี  
 

09.10–09.30 น. พิธเีปดิการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสมีา ครัง้ที่ 5   
     โดย นายศักด์ิฤทธ์ิ สลักคํา   รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา 
 

09.30–10.30 น. การปาฐกถาพเิศษ  
  “วิจัยและพัฒนา สู่การขับเคลื่อนสังคมอย่างย่ังยืน” 

     โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ สุขสําราญ (ราชบัณฑิต)   วิทยากร 
  

 10.30–12.00 น. นําเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย Session 1 
   

12.00–12.40 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 
 12.40–13.20 น. นําเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร ์ 
 

 13.20–15.00 น. นําเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย Session 2 
 

 15.00–16.30 น. นําเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย Session 3 
 

 16.30–17.00 น. มอบเกียรติบัตรแก่ผู้นําเสนอผลงาน 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

กําหนดการนําเสนอผลงาน 

ภาคโปสเตอร์ 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลยันครราชสีมา ครัง้ที่ 5 ประจําปี พ.ศ.2561  
“วิจัยและพัฒนาสู่การขับเคลื่อนสังคมอย่างยั่งยืน” 

วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2561 
ณ วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กําหนดการนําเสนอผลงาน 
ภาคโปสเตอร์ 

เวลา 12.40 - 13.20 น. 
 

กลุ่มสาขา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ประธานกลุ่ม :  อาจารย์ ดร.จันทร์ ติยะวงศ์ 
อาจารย์ ดร.รชพล ศรีขาวรส    อาจารย์ ดร.สุวรรณ เดชน้อย 
อาจารย์ ดร.สน่ัน ใจโชติ 
ผู้ประสานงานหลัก : อาจารย์ ดร.ภควรรณ  ลุนสําโรง 
ผู้ช่วยผู้ประสานงาน : นางสาวโยษิตา  ศรีทองกูล   นางสาวสุนิญา  สผีลเสมอ 

 
ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม 
 

รหัส
นําเสนอ 

ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน 

PED01 ผลของการใช้กระบวนการกลุ่มพัฒนาจิตสาธารณะ ของนักเรยีน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนลําปลายมาศ จังหวัดบรุีรัมย ์

รสสุคนธ์ ธัญถนอม* 
สุวรี  ฤกษ์จาร ี

PED02 การประเมินโครงการโรงเรียนสุจริตของโรงเรยีนบ้านประดู่งาม 
สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 

ปิยมาศ ฉายชูวงษ*์ 

PED03 การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู ้เรือ่ง  
การสะท้อนของแสง โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s 
Sketchpad (GSP) สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 5 

หนึ่งนุช หอมทอง* 

PED04 การพัฒนารูปแบบการประเมินความสามารถในการประเมินได้
ของโครงการทางการศึกษา 

พิจิกานต ์ศรีพมิาย* 

PED05 การพัฒนานทิานแอนิเมชั่น 2 มิติสําหรับเดก็ทีม่ีความบกพรอ่ง
ทางการเห็นแบบเลือนราง กรณีศึกษา โรงเรียนการศึกษา 
คนตาบอดลําปาง 

คนึงนุช สารอินจักร*์ 
สุขุมาล ตั้วสกุล 
มณีนุช แสนขัต ิ
ภานุวัฒน์ วิรัษเกษม 
เจนจรี ไชยวงศา 
นิตยา ภรรยาทอง 

PED06 การจดัการเรยีนการสอนวิชาการวิเคราะหเ์ชิงปริมาณทางธรุกจิ 
แบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยเน้นกระบวนการกลุ่ม 

ปฏิมา ถนิมกาญจน์* 

 



ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม   (ต่อ) 
 

รหัส
นําเสนอ 

ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน 

PED07 การศึกษาความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณติศาสตร์ของ
นักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้สถานการณ์ในชีวิตจรงิ 

ศตวรรษ จิตรกลาง 
ชญาภา สืบสําราญ* 

PED08 ผู้นําเชิงกลยทุธก์ารบริหารโรงเรียนบ้านโนนรงัปีการศึกษา  
2555 – 2559 

ประมวล ผาสุข* 

PED09 การพัฒนาผลสัมฤทธิท์างการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
เรื่อง การส่ือสารข้อมูลและเครอืข่ายคอมพวิเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 2 

ปวีณา นาคสุวรรณ* 
ศิรภัสสร์ อินทรพาณิชย ์
อดุลย์ ภูสิตลิต 

PED10 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้งาน
โปรแกรม Microsoft word ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนบ้านหนองขามนาด ี

อนิษา โนนลือชา* 
อดุลย์ สนั่นเอื้อเม็งไธสง 
ศิริภัสสร์ อินทรพาณิชย ์

PED11 การบริหารงานแนะแนวในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 

ศุภแก้วกมล อปัการัตน์* 
วิรัลพัชร วงศ์วฒัน์เกษม 

PED12 ภาวะผู้นําของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอเมือง จังหวดั
หนองคาย สังกดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 

พิทักษ ์ปากอุตสาห์* 
วิรัลพัชร วงศ์วฒัน์เกษม 

PED13 การบริหารจัดการงานนิเทศภายในสถานศึกษาของผู้บริหาร
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานีเขต 1 

นาวิน นิลแสงรตัน์*     
มานะ ปิยะวัณเวช 
 

PED14 ความพึงพอใจของผู้ปกครองนกัเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษา  
ของโรงเรียนสามโคก สังกัดองค์การบรหิารส่วนจังหวดัปทุมธานี 

นาวิน นิลแสงรตัน์*    
วิชิต สุโพธิ ์

PED15 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดป่างิ้ว 
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวดัปทุมธาน ี

นาวิน นิลแสงรตัน์*   
ชัยวัฒน์ ไถ้เงิน 

PED16 การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอรใ์นสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน สังกดั
สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 
 
 

ภควรรณ ลุนสําโรง* 
พิสิทธิ์ สารวิจิตร 
อนุชา พิมายนอก 
คุณัญญา หอมหวล 

 
 
 
 
 



ด้านบริหารธุรกิจ โลจิสติกส์ และการท่องเที่ยว 
 

รหัส
นําเสนอ 

ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน 

PBA01 อิทธิพลของวัฒนธรรมองค์การที่มีต่อความพงึพอใจในการทํางาน
ของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พระนคร 

พิมผกา ศรีชนะ* 

PBA02 ปัจจัยภายในองค์กรที่มอีิทธพิลต่อการรับรู้พันธกิจของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

วาสนา สังข์โพธิ*์ 

PBA03 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการตลาดกับ 
การตดัสินใจซื้ออาหารสําเร็จรปูพร้อมรับประทานในร้านสะดวกซ้ือ
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในเขตกรงุเทพมหานคร 

อิสราภรณ์ ลาดละคร* 
วลี เหราบัตย ์

PBA04 การรับรู้คุณค่าตราสินค้าของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พระนคร 

สุพรรษา อิ่นอ้อย* 

PBA05 ปัจจัยภายในองค์กรที่ส่งผลต่อการจดัการคุณภาพโดยรวมของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

เจนจิรา งามมานะ* 

PBA06 กลยุทธท์างการตลาดและแนวทางในการพัฒนาร้านกาแฟสด  
ในเขตอําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวดันครราชสีมา 

คุณัญญา หอมหวล* 
เทพรัตน์ เอือ้ธรรมถาวร   
ภควรรณ ลุนสําโรง  

PBA07 บรรยากาศองค์กร แรงจูงใจในการทํางาน และความมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร 

สุรีวัลย์ ใจงาม* 

PBA08 ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อธรุกจิซื้อขายสินค้าและบริการ 
ผ่านระบบออนไลน์ ในจังหวัดนครราชสีมา 

สาวิตรี เที่ยงตรง* 
ปาลิดา เชษฐข์นุทด 
กิตติยา ปริญญาสุรเดช 

PBA09 การจดัการโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทานการผลิต
ขนมจีนเส้นสดในจังหวดันครราชสีมา 

ประภากร อุ่นอนิทร์* 

 
 
 
 
 
 



ด้านกฎหมาย การเมือง และการปกครอง 
 

รหัส
นําเสนอ 

ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน 

PLA01 ประสิทธิภาพการทํางานเป็นทมีของพนักงานการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคในจังหวดัอุดรธาน ี

สุดเขต ภาคกุหลาบ* 
สัญญา เคณาภูมิ 
เสาวลักษณ ์โกศลกิตตอิัมพร

PLA02 ปัญหาการดําเนนิงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของ
เจ้าหน้าทีต่ํารวจสถานีตํารวจภูธรศรีวิไล จงัหวดับึงกาฬ 

สุดใจ ผดาเวช* 
พัฒน์ศิณ สําเริงรัมย ์

PLA03 การทําบรกิารสาธารณะขององค์การบรหิารส่วนตําบลนาแก 
อําเภอนาแก จงัหวัดนครพนม 

อังคนาง อินตะนัย* 
รัชดากร ทมินเหมย 

PLA04 การดําเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลท่าพระ อําเภอเมือง จังหวดัขอนแกน่ 

วีระศักดิ์ อินทวงษ*์ 
รัชดากร ทมินเหมย 

PLA05 ความคิดเห็นของผู้นําชุมชนต่อการดําเนินงานพัฒนาชุมชนในเขต
ตําบลนาแก อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม 

นนธิดา วงศ์ชาชม* 
ผิน ปานขาว 

PLA06 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วน
ตําบลปากคาด อําเภอปากคาด จังหวดับึงกาฬ 

จันทราพร สุนันทนาม* 
ผิน ปานขาว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



กลุ่มสาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประธานกลุ่ม :  อาจารย์ ดร.สราวุธ สายจันมา 
อาจารย์ ดร.อรอุมา จันทรเสถียร    อาจารย์ ดร.ชาลินี ปลัดพรม 
อาจารย์ ดร.สิริญญา ทายะ     
ผู้ประสานงานหลัก : อาจารย์ ดร.ภควรรณ  ลุนสําโรง 
ผู้ช่วยผู้ประสานงาน : อาจารย์ภัคธมล  ศริอรุณภัทร  นางสาวกวินทรา  วรทองหลาง 

 

ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 
 

รหัส
นําเสนอ 

ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน 

PIT01 
 
 

การพัฒนาส่ือการผลิตเชื้อเหด็นางฟ้า เพือ่พัฒนาชุมชนแบบยั่งยืน
ตามนโยบาย Thailand 4.0 

วชิระ หล่อประดิษฐ*์ 
มณีนุช แสนขัต ิ
ภานุวัฒน์ วิรัชเกษม 

PIT02 
 
 
 

 

การพัฒนาระบบบริหารงานจัดซื้อวัสดุ โรงเรียนวัดเสด็จ อําเภอ
เมือง จงัหวดัลําปาง 

สุขุมาล ตั้วสกุล* 
ภานุวัฒน์ วิรัชเกษม 
มณีนุช แสนขัต ิ
วีระศักดิ์ กล่ินส่ง 
ชลธิชา อินต๊ะสงค์ 

PIT03 
 
 

บทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
และโปรแกรมสํานักงานขั้นพื้นฐาน สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา 

กมลลักษณ์ ชยัดี*    
ณรงฤทธิ์ อินชนะ    
ณิชพัณณ์ ปิตินยิมโรนจ์    

PIT04 
 
 

การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันบรหิารงานระบบน้าํประปาหมู่บ้าน 
กรณีศึกษา บ้านมิ่งมงคล อําเภอเมือง จงัหวดัลําปาง 

นราวิชญ์ ความหม่ัน* 
สุวรรณี เจียรสุวรรณ 
ผจงจิต ติ๊บประสอน 

PIT05 
 
 

 

การพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือเพือ่ส่งเสริมการเรียนรู ้ 
เรื่อง คอมพิวเตอร์กับชวีิตประจําวัน 

ศิริกาญจนา พิลาบุตร* 
สุปราณี ทพัมงคล 
กิติพงศ์ รัตนวงกต 
ธีระพงศ์ มลิวัลย์ 

PIT06 
 
 

การพัฒนาแอปพลิเคชั่นบนมือถือบุคคลสําคัญของ 
การแพทย์แผนจีน 
 
 

สุปราณี ทัพมงคล* 
กิติพงศ์ รัตนวงกต 
พจ.สุธาสินี สายวด ี
สิทธิชัย ป้อมทอง 

 



ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ  (ต่อ) 
 

รหัส
นําเสนอ 

ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน 

PIT07 
 

การพัฒนาระบบบริหารจัดการบุคลากร กรณีศึกษา 
โรงพยาบาลนาโพธิ์ จ.บรุีรัมย ์
 

ศิริกาญจนา พิลาบุตร* 
สุภาพร เย็นเหลือ 
ปฐมพงศ์ พันนรุัตน ์

 
 

ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ การสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม  
 

รหัส
นําเสนอ 

ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน 

PHS01 
 

ภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุโรคเรือ้รังที่มารับบริการโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตําบลห้วยต้อน อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูม ิ

อณัญญา ลาลุน* 
ศิปภา ภุมมารักษ ์
นภาพร เหลืองมงคลชัย 
เพิ่มพูน บุญม ี

PHS02 การพัฒนาโปรแกรมเพือ่เสริมสร้างความรู้และทักษะในการสังเกต
อาการของโรคเรื้อรงัเบื้องต้นของผู้สูงอายใุนโรงเรยีนผู้สูงอายุ
ตําบลสมอแขจังหวัดพิษณุโลก 

รภัทร ชนกนําชยั* 
รัตนวดี ทองบัวบาน 
ชนม์สวัสดิ์ เดือนแจ่ม 

PHS03  การศึกษาภาวะน้ําหนักเกินในนกัเรยีน โรงเรียนบ้านหนองขุยคู
เมือง อําเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

กัมปนาท คําสุข* 
สุธิดา พื้นแสน 
นารีลักษณ์ ตั้งศรีศักดา 

PHS04  การพัฒนาการตรวจประเมิน minimal residual disease  
ในโรค B-cell lymphoblastic leukemia ด้วยโฟลไซโตเมทร ี
สําหรับห้องปฏิบัติการที่มีทรัพยากรจํากัด 

ธรรมสิรี ศรีสําอาง* 
นารี วรรณิสสร    
ธีระพงศ์ ศิริบรูณ์พิพัฒนา   
การันต์ ไพสุขศานติวัฒนา 

PHS05  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ของโรงเรียนแหง่หนึง่ 
ในจังหวัดนครราชสีมา 

วราภรณ ์ชาติพหล* 
สิริสุดา ฐานะปัตโต 
กรองกาญจน์ จทัร์โพธิ ์
ชลติกานต์ เพชรรัตน ์
เบญจวรรณ ชลอกลาง 

 
 



ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ การสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม   (ต่อ) 
 

รหัส
นําเสนอ 

ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน 

PHS06  การตรวจวัดและประเมินความเข้มของแสงสวา่งในอาคาร
สถานศึกษา กรณีศึกษาวทิยาลัยนครราชสีมา วิทยาคารกรงุเทพฯ 

ปธานิน แสงอรณุ* 
ชาลีนี ปลัดพรม 
วชิระ สิงหคเชนทร ์
พัชรินทร์ ไพรกลุ 

PHS07  พฤตกิรรมความปลอดภัยจากการใช้สารเคมีของเกษตรกรชาวนา
บ้านดอนรี ตําบลดอนชมพู อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 

พนิดา เทพชาลี* 
กัลยาณี ชมภูนมิิตร 
เจนจริา เพชรหนิ 
ยุพาวดี แกว้ด่านกลาง 
รัตนา ขอเอือ้นกลาง 

PHS08  ความรู้ ทัศนคต ิและพฤติกรรมสุขภาพของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 
ต่อการปลูกข้าวปลอดภัย ในพืน้ที่ทุง่สัมฤทธิ์ จงัหวัดนครราชสีมา 

วรลักษณ ์สมบรูณ์นาดี* 

PHS09  การศึกษาความรู้และทัศนคติการสวมใส่อุปกรณ ์
ด้านความปลอดภัยส่วนบุคคลของแรงงานก่อสร้าง :  
กรณีศึกษา บรษิัทนาชิ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด 

นิพาวรรณ์ แสงพรม* 
นันทภัค สุหงษา 
จารุพร ดวงศร ี
วรรณวิสา วอสูงเนิน 
ชฎาทิพย์ ยัง่ยืน 

PHS10 การเข้ารับบริการทางทันตกรรมของกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน 
ในจังหวัดนครราชสีมา 

ธนพัฒน ์ราชวงศ์* 
อัจฉรา วัฒนาภา 
ณัฐพร ยูรวงศ์ 

PHS11 การศึกษาความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครกู้ภัย 
มูลนิธิพุทธธรรม 31 จังหวดันครราชสีมา 

สุภาพร  ชินสมพล* 
เกตุน์สิริ  อาจหาญ 
ขวัญสุดา สุวรรณ 
นภาพร  สิทธกิร   

 
 
 
 
 
 



ด้านวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ 
 

รหัส
นําเสนอ 

ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน 

PSC01 
 

การสํารวจการติดเชื้อหนอนพยาธิของนักเรียนโรงเรียนบ้าน
หนองขุยคูเมือง อําเภอด่านขุนทด จงัหวัดนครราชสีมา  

ปัญจมาภรณ์ จนัทเสนา*   
สิริญญา ทายะ  
คงศักดิ์ บุญยะประณัย   
สุภาวดี เกิดธูป 

PSC02 การปนเป้ือน เอสเคอริเชีย โคไล ในอาหารพรอ้มบริโภค อรอุมา จันทรเ์สถียร* 
นพธนพงษ์ ตัง้พูนเลิศ 

PSC03 การระบุสายพันธุ์สุกรในอาหารที่จําหน่ายในตลาดและร้านสะดวก
ซื้อในจงัหวัดนครราชสีมา ด้วยเทคนิค PCR-RFLP 

สิริญญา ทายะ* 
ปัญจมาภรณ์ จนัทเสนา 
สุภาวดี เกิดธูป 
คงศักดิ์ บุญยะประณัย 

PSC04 
 

ผลของสารสกดัหอมแดงต่อความเข้มข้นของอสุจิในหนูทดลอง  นารีลักษณ์ ตั้งศรีศักดา*   
สะแกวัลย์ อุ่นใจจีน  
กัมปนาท คําสุข 
สุธิดา พื้นแสน 
คงศักดิ์ บุญยะประณัย   

PSC05 
 

ความหลายหลายของแอคติโนมัยสีทที่แยกได้จากดินในป่าบริเวณ
บ้านหนองขุยคูเมือง อําเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

สุภาวดี เกิดธูป* 
สิริญญา ทายะ 
คงศักดิ์ บุญยะประณัย 
ปัญจมาภรณ์ จนัทเสนา 

PSC06 
 

การแพร่กระจายของเช้ือราจากตัวอย่างดินในป่าบริเวณภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของไทย 

ปัญจมาภรณ์ จนัทเสนา*   
สิริญญา ทายะ  
คงศักดิ์ บุญยะประณัย   
สุภาวดี เกิดธูป 

PSC07 
 

การศึกษาฤทธ์ิการต้านเช้ือมาลาเรียผ่านการวัดปริมาณ 
Hemozoin และการวัดขนาดของเซลล์ตับในหนูที่ติดเช้ือมาลาเรีย
ภายหลังการไดร้ับสารสกัดจากผักแพว 

กษิดิส กําลังเก่ง* 

PSC08 
 

การศึกษาสมบตัิของฉนวนกันความร้อนทีท่ําจากเส้นใย 
ใบยางพารา 

วิฑูรย ์หนูเล็ก* 
ชีวะ ทัศนา 
นิคม ผ่ึงคํา 
สงกรานต์ ปล้ืมปรีดาพร 

 



ด้านวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ   (ต่อ) 
 

รหัส
นําเสนอ 

ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน 

PSC09 
 

การศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการกักเก็บพลังงาน 
ความร้อนจากแสงอาทิตย์ของนํ้าและสารละลายโซเดียมคลอไรด์ 

ชีวะ ทัศนา* 
ธนพัฒน์ ถริะวฒุิ 
สมยศ ศรีคงรักษ ์

PSC10 
 

การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากใบหมากเบน  
ใบมะเกลือ และใบหว้าที่มีผลตอ่การยับยั้งเชื้อก่อโรคในข้าวเหนียว
พันธุ์สกลนคร 

ณัฐพร จิระวัฒนาสมกุล* 
ชไมพร ปิยะราช 
ปิยาพร ไกยลุน 
สรวงสุดา แกะทาคํา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


