
การนำเสนอแบบปากเปล่า (Oral Presentation) 
ห้องที ่1 หอ้งประชุมครุร่มสัก 2 (46309) ชัน้ 3 (รหัส OHT สาขามนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร)์ 

ลำดับ รหัส ชื่อบทความ ผู้เขยีนบทความ 
1 OHT01 การพัฒนาทักษะการพูดภาษาจีนโดยใช้สื่อประสมสำหรับ

นักเรียนช้ันประถมศึกษา โรงเรียนบ้านแม่ตาวแพะ 
คุณนันทิวัน อินหาดกรวด 
คุณวรรษวัลย์ วงศ์กำแหง 
คุณสุภัตชา จำปา  
คุณพีรพัฒน์ พวงจิตร  
และคุณเสาวภา อินทร์แก้ว

2 OHT02 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการซื้อผกัปลอดสารพิษของผู้บริโภคใน
อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 

คุณจินตนา จนัเรือน  
และคุณนิมิต จิวะสันติการ 

3 OHT03 การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการการขับเคลื่อน
โครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น 

คุณวิชญ์ มะลต้ิน 

4 OHT04 การศึกษาแรงจูงใจในการเรยีนภาษาอังกฤษของนักศึกษาคณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

คุณสุดคนึง นฤพนธ์จิรกุล 
และคุณศิริโสภา แสนบุญเวช

5 OHT05 การยกระดับการเรียนการสอนภาษาไทย ของโรงเรียนหนองบัว
ราษฎร์บำรุง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร โดย
ใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ ( PLC) 

คุณจิรัฎฐ์ เพ็งแดง  
คุณกษมา สุรเดชา  
และคุณรุ่งณภา บุญย้ิม 

6 OHT06 ความต้องการการใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานอาชีพ ของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คุณศลิษา เศวตนันทน์  
และคุณกัลยารัตน์ เศวต
นันทน์ 

7 OHT07 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความปลอดภัยในการใช้
ห้องจำลองปฏิบัติการของ นักศึกษาโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์
ทั่วไป 

คุณปราณี เลิศแก้ว  
คุณธิดารัตน์ พรหมมา  
คุณศุภวัฒน์ วิสิฐศิริกุล  
คุณไตรรงค์ เปลี่ยนแสง  
คุณดรุณี ชัยมงคล  
คุณมณฑา หมไีพพฤกษ์ 
และคุณไกรสร สิงห์ไฝแก้ว 

8 OHT08 การพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายสาขาสภา
ผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ และชมรม
ผู้สูงอายุในจังหวัดกำแพงเพชร 

คุณพลอยณัชชา เดชะเศรษฐ์
ศิริ  
คุณกนิษฐา ศรภิีรมย์  
คุณพัตราภรณ์ อารีเอ้ือ  
และคุณประภัสสร กลีบประ
ทุม 

 



การนำเสนอแบบปากเปล่า (Oral Presentation) 
ห้องที ่2 หอ้งเรียน 46409 ชัน้ 4 (รหัส OHN สาขามนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร)์ 

ลำดับ รหัส ชื่อบทความ ผู้เขยีนบทความ 
1 OHN01 การพัฒนาระบบการจัดการการกระจายเมล็ดกาแฟตากแห้ง 

ของตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 
คุณสุภาพร คำเตจา  
คุณธีรวัชร แก้วเป้ีย  
คุณณัฐธิดา จมุปา  
และคุณสมบูรณ์ คำเตจา 

2 OHN02 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
อาหารคลีน ของผู้บริโภค ในเขตเทศบาลนครลำปาง 

คุณณัฐพงษ์ ศรีใจวงศ์  
และคุณสุวิทย์ นามบุญเรือง

3 OHN03 นวัตกรรมทางสังคมในการจดัการขยะมูลฝอยชุมชนอย่างย่ังยืน คุณโสภณ สุวรรณรัตน์ 
4 OHN04 การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน ด้วยทุนทาง

วัฒนธรรม กรณีศึกษาชุมชนเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
คุณทรงยศ สาโรจน์  
และคุณสุพจน์ แสงเงิน

5 OHN05 ประวัติศาสตร์วิถีวัฒนธรรม “ตู่-ชู้” จากคำบอกเล่า เพ่ือถักทอ
สายสกุล (แซ่) ของกลุ่มชาติพันธ์ม้ง จังหวัดตาก 

คุณสุขเกษม ขนุทอง 
คุณถิรวิท ไพรมหานิยม 
และคุณคมสันต์ นาควังไทร

6 OHN06 การออกแบบเคร่ืองประดับจากดีบุกด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น
ตามอัตลักษณ์ของชุมชนบ้านโนนเหล็ก จังหวัดกำแพงเพชร

คุณณัฐธิกานต์ ป่ินจุไร 

7 OHN07 ประชาธิปไตยกับสิทธิในการเข้าถึงอาหารของชุมชน คุณรัษฎากร วินิจกุล 
  



การนำเสนอแบบปากเปล่า (Oral Presentation) 
ห้องที่ 3 ห้องเรียน 46410 ชั้น 4 (รหสั OHK สาขามนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร)์ 

ลำดับ รหัส ชื่อบทความ ผู้เขยีนบทความ 
1 OHK01 วิถีการดำเนินชีวิตของผู้สูงวัยในจังหวัดเลย ที่มีอายุ 100 ปีขึ้นไป คุณยุทธพล เดชารัตน

ชาติ 
2 OHK02 นวัตกรรมการจัดการตนเองขององค์กรชุมชนในตำบลชัยพฤกษ์ 

อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
คุณสุรยุทธ สุระท้าว 

3 OHK03 การมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่มกระทงเปลือกข้าวโพด ชุมชน
ลานดอกไม้ตก อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร 

คุณวิภา เนินพลับ  
คุณสุกัญญา งานดี  
คุณปัญญา จังพินิจกุล 
และคุณพิมกาญดา จัน
ดาหัวดง 

4 OHK04 การบัญชีต้นทุนในพิธีการบำเพ็ญกุศลศพกลุม่ชาติพันธ์ุม้ง อำเภอ
พบพระ จังหวัดตาก 

คุณชุติมา ชวาลคุณธรรม 
คุณสุดารัตน์ แซ่ม้า 
และคุณสุขเกษม ขุนทอง

5 OHK05 การศึกษาประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์เพ่ือการท่องเท่ียว
ในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

คุณสุกัญญา แก้วตา 
และคุณวาสนา จรูญศรี
โชติกำจร 

6 OHK06 สมรรถนะของนักวิชาชีพบัญชีต่อการปฏิบัติงานในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เขตอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 

คุณพิมพ์ผกา วงศ์กอง
แก้ว  
คุณรุ่งนภา สีดา  
คุณมัทนา ฤทธ์ิแก้ว 
คุณเกศณี อโนสา  
และคุณนิตยา ทิยานัน

7 OHK07 คุณลักษณะบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีที่พ่ึงประสงค์ตามความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 

คุณอนุ ธัชยะพงษ์  
คุณพิมพ์ผกา วงศ์กอง
แก้ว  
คุณสุรศักด์ิ แสงสว่าง 
คุณจุฑามาศ บัวบาง 
คุณอุบลรัตน์ ดวง  
คุณไอลีน วงษ์ยะลา 
คุณณัฐณิชา พัฒนะผล 
และคุณกาญจนา สุภา

8 OHK08 การศึกษาโซ่อุปทานการค้าปลีก กรณศีึกษาร้านจำหน่ายของ
ฝาก 

คุณปทุมรัตน์ สุดชาลี 
คุณน้ำเพชร วรรณา 
และคุณพศวีร์ ศิริสราญ
ลักษณ ์



ลำดับ รหัส ชื่อบทความ ผู้เขยีนบทความ 
9 OHK09 พฤติกรรมและความเช่ือถือสื่อสังคมออนไลน์ของประชาชน ใน

เขตตำบลในเมือง อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร 
คุณนาตาลี แก้ววิชิต 
คุณตติยา ทองเครือ 
คุณนิละกรานต์ พินธุ 
และคุณพัตราภรณ์ อารี
เอ้ือ 

10 OHK10 อิทธิพลของการจัดการขยะมูลฝอยที่มีต่อการมีส่วนร่วมในการ
จัดการตลาดของผู้ประกอบการในตลาดศูนย์การค้า อำเภอเมือง 
จังหวัดกำแพงเพชร 

คุณพรทิพย์ ใจไทยสงค์ 
คุณภาวิณี วิชัย  
คุณฐิตานันท์ อัครวชิร
โยธิน  
และคุณพิมกาญดา จัน
ดาหัวดง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การนำเสนอแบบปากเปล่า (Oral Presentation) 
ห้องที่ 4 ห้องเรียน 46411 ชั้น 4 (รหสั OHP สาขามนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร)์ 

ลำดับ รหัส ชื่อบทความ ผู้เขยีนบทความ 
1 OHP01 ผลของการจัดการเรียนรู้เรื่องขยะโดยใช้กระบวนการคิด

แก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซท์ี่มีต่อพฤติกรรมการ
จัดการขยะแบบ 7Rs ของเด็กปฐมวัย โรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ต 
จังหวัดชลบุรี 

คุณวรรณพร จนัทะคา 
และคุณพัชราภรณ์ 
พุทธิกุล 

2 OHP02 ผลการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยอิงสถานที่ที่มี
ต่อพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเด็กปฐมวัย โรงเรียน
บ้านบึงหล่ม 

คุณเพ็ญนภา บูลย์
ประมุข  
และคุณพัชราภรณ์ 
พุทธิกุล 

3 OHP03 รูปแบบคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ
เพ่ือการพัฒนาสังคม

คุณอมรรัตน์ วงศ์สารภี 

4 OHP04 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานเสริมทักษะ
ภาษาอังกฤษ เพ่ือการสื่อสาร สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
1 

คุณปิยะนุช แจ่มหม้อ 
และคุณอ้อมธจิต แป้น
ศรี 

5 OHP05 ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค Jigsaw ร่วมกับ
เทคนิค Scaffolding เรื่อง สภาพแวดล้อมทางกายภาพของทวีป
ยุโรป ที่มีต่อความสามารถในการใช้ เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้ ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 

คุณณัฏฐวัฒน์ จันทรโท 
และคุณชัยวัฒน์ สุทธิ
รัตน์ 

6 OHP06 การศึกษาคำกริยาที่ปรากฏบ่อยในข้อสอบวัดความถนัดทาง
ภาษาจีน (PAT 7.4) 

คุณชิดชนก เจ้าเจ็ด 
คุณธนนท์ ไทยมณี  
คุณหาดแก้ว หอ้งบุบผา 
คุณอวัศยา เอ่ียมสาย 
และคุณสุธัญญา ปาน
ทอง 

7 OHP07 ผลการสำรวจความเข้าใจเก่ียวกับคำเช่ือมสัมพันธ์และผลการ
วิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการใช้คำเช่ือมสัมพันธ์ของนักศึกษาช้ันปี
ที่3 และช้ันปีที4่ สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

คุณอนุศิษฏ์ สขุเจริญ 
คุณนรุตม์ชัย ใจตุ่น 
และคุณดุจรวี กรรมถัน 

8 OHP08 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการออมของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม ตำบลนคร
ชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 

คุณพิมกาญดา จันดา
หัวดง  
คุณปิยะพันธ์ กำจัด 
คุณนพรุจ พรหมชาติ 
คุณรัตติกาล สถิตยัง 
และคุณมินตรา พ่ึงเงิน



ลำดับ รหัส ชื่อบทความ ผู้เขยีนบทความ 
9 OHP09 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 

สาขาวิชาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกำแพงเพชร 

คุณธีระ จิตต์หาญ  
คุณอัญชิษฐา สืบสมบัติ 
คุณสุทัศนีย์ ช่ืนผล  
และคุณปาณิสรา จรัส
วิญญ ู

10 OHP10 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการ
ผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

คุณธีริศรา ปัชชาตรี 
คุณน้ำฝน บัวปาน  
คุณอัปสรลาวัลย์ ลอง
เนียม  
คุณการรัตน์ สขุวาณิช
วิชัย  
และคุณพิมกาญดา จัน
ดาหัวดง 

11 OHP11 แนวทางการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการคัดลอกผลงานทาง
วิชาการของนักศึกษาอุดมศึกษา ในจังหวัดทางภาคเหนือแห่ง
หน่ึงของประเทศไทย 

คุณพณาวัน กันทะเมา 
และคุณกรรณกิา อุสสา 
สาร 

  


