
 กำหนดการปฐมนิเทศและการฝึกซ้อมการนำเสนอผลงานออนไลน์ 
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ  

เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งท่ี 21  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

 
 

วันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน 2564 
 

เวลา  08.30 – 09.00 น. เปิดระบบ-ลงทะเบียนการประชุมออนไลน์  
เวลา  09.00 – 09.30 น. -กล่าวต้อนรับและช้ีแจงรายละเอียดการจัดงานประชุมวิชาการและการนำเสนอ 

  ผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือครั้งท่ี 21 

  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ  
        ประธานเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ  
                                             คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

 - แนะนำผู้รับผิดชอบ-ผู้ประสานงานจัดการประชุมวิชาการฯ 

 -ช้ีแจงกำหนดการจัดประชุมวิชาการฯ ภาคเช้า และภาคบ่าย 

 -แจ้งรายช่ือผู้นำเสนอผลงาน แยกตามสาขา และห้องนำเสนอ 

 - แนะนำผู้ดำเนินรายการประจำห้อง แยกตามกลุ่ม/สาขาวิชา 

เวลา 09.30 – 10.00 น. -ช้ีแจงกฏ กติกา รูปแบบการนำเสนอผลงานแบบออนไลน์  
 -ช้ีแจงกำหนดการแก้ไขผลงานหลังนำเสนอผลงาน 

  จากผู้ทรงคุณวุฒิผู้วิพากษ์ผลงาน  
                                                    โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ กึกก้อง  
        รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

เวลา 10.00 – 10.45 น. -แนะนำลิงก์และการเข้าห้องประชุมออนไลน์ (ภาคเช้า)  
 -แนะนำลิงก์และการเข้าห้องนำเสนอผลงานออนไลน์ (ภาคบ่าย)   
 -แนะนำและสาธิต เครื่องมือ-การใช้งานการนำเสนอผลงานออนไลน์ 
  ด้วยโปรแกรม Microsoft Teams 
 - แนะนำระบบการกรอกข้อมูลเพื่อการประเมินความพึงพอใจ 

  โดย อาจารย์ ดร.พลอยพรรณ สอนสุวิทย์  
       รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
 
 
 
 

-มีต่อหน้า 2 - 



เวลา 10.45 – 12.00 น. แบ่งกลุ่มซ้อมย่อยการนำเสนอผลงานออนไลน์ จำแนกตามกลุ่ม-ห้องนำเสนอ 

 โดย ผู้ดำเนินรายการและเจ้าหน้าท่ีประจำห้องย่อย จำนวน 15 ห้อง  

 กลุ่มการศึกษา 
 (1) ห้องนำเสนอ EDU 1 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมกาญดา จันดาหัวดง) 
 (2) ห้องนำเสนอ EDU 2 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชญาน์นันท์  ศิริกิจเสถียร) 
 (3) ห้องนำเสนอ EDU 3 (อาจารย์จุฑาทิพย์  โอบอ้อม) 
 (4) ห้องนำเสนอ EDU 4 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุธิดา เพชรพิมูล) 
 (5) ห้องนำเสนอ EDU 5 (อาจารย์ ดร.พิมพ์นารา บรรจง) 
 (6) ห้องนำเสนอ EDU 6 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์วรรณ  ศิบุญนันท์) 
 (7) ห้องนำเสนอ EDU 7 (อาจารย์อรทัย  อนุรักษ์วัฒนะ) 

 กลุ่มการบริหารธุรกิจและการจัดการ 
 (1) ห้องนำเสนอ BUS 1 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงลักษณ์  จ๋ิวจู) 
 (2) ห้องนำเสนอ BUS 2 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์ผกา วงศ์กองแก้ว) 
 (3) ห้องนำเสนอ BUS 3 (อาจารย์ประพัสสร  บัวเผ่ือน) 

 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 (1) ห้องนำเสนอ HUSO 1 (อาจารย์ประพล จิตคติ) 
 (2) ห้องนำเสนอ HUSO 2 (อาจารย์ ดร.วรรณพรรณ  รักษ์ชน) 

 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 (1) ห้องนำเสนอ SCI 1 (อาจารย์ ดร.ศิรประภา  มีรอด) 
 (2) ห้องนำเสนอ SCI 2 (อาจารย์ ดร.สุรเชษฐ์  ตุ้มมี) 
 (3) ห้องนำเสนอ SCI 3 (อาจารย์ ดร.อัจฉรา  ใจดี)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
กำหนดการ 

การฝึกซ้อมใหญ่ การประชมุวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดบัชาติ  
เครือข่ายบณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลัยราชภฏัภาคเหนือ ครั้งที่ 21  

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
 
วันอาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน 2564 
 

เวลา  09.00 – 12.00 น. แบ่งกลุ่มซ้อมใหญ่การนำเสนอผลงานออนไลน์ 
 จำแนกตามกลุ่ม-ห้องนำเสนอ 

 โดย ผู้ดำเนินรายการและเจ้าหน้าท่ีประจำห้องย่อย จำนวน 15 ห้อง  

 กลุ่มการศึกษา 
 (1) ห้องนำเสนอ EDU 1 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมกาญดา จันดาหัวดง) 
 (2) ห้องนำเสนอ EDU 2 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชญาน์นันท์  ศิริกิจเสถียร) 
 (3) ห้องนำเสนอ EDU 3 (อาจารย์จุฑาทิพย์  โอบอ้อม) 
 (4) ห้องนำเสนอ EDU 4 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุธิดา เพชรพิมูล) 
 (5) ห้องนำเสนอ EDU 5 (อาจารย์ ดร.พิมพ์นารา บรรจง) 
 (6) ห้องนำเสนอ EDU 6 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์วรรณ  ศิบุญนันท์) 
 (7) ห้องนำเสนอ EDU 7 (อาจารย์อรทัย  อนุรักษ์วัฒนะ) 

 กลุ่มการบริหารธุรกิจและการจัดการ 
 (1) ห้องนำเสนอ BUS 1 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงลักษณ์  จ๋ิวจู) 
 (2) ห้องนำเสนอ BUS 2 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์ผกา วงศ์กองแก้ว) 
 (3) ห้องนำเสนอ BUS 3 (อาจารย์ประพัสสร  บัวเผ่ือน) 

 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 (1) ห้องนำเสนอ HUSO 1 (อาจารย์ประพล จิตคติ) 
 (2) ห้องนำเสนอ HUSO 2 (อาจารย์ ดร.วรรณพรรณ  รักษ์ชน) 

 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 (1) ห้องนำเสนอ SCI 1 (อาจารย์ ดร.ศิรประภา  มีรอด) 
 (2) ห้องนำเสนอ SCI 2 (อาจารย์ ดร.สุรเชษฐ์  ตุ้มมี) 
 (3) ห้องนำเสนอ SCI 3 (อาจารย์ ดร.อัจฉรา  ใจดี)  


