
 กำหนดการนำเสนอผลงานแบบบรรยาย Onsite และ Online 
การประชุมวิชาการพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 8 ประจำปี 2566   

วันอังคารที่  28 กุมภาพันธ์ 2566  ณ อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 4  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)  

 
 
 

 
 

  กลุ่มที ่1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม Onsite  ห้อง  Meeting Hall ชั้น 4 

 
 

ลำดับ 

 

เวลา 

 

ชือ่บทความวิจัย 

                                   

                                                                               ชือ่ผู้นำเสนอ 

O-ED-01 10.00 - 10.15 น. การระบายสีตามแนวทางศิลปะด้านใน วราภรณ์  ภูมล ี

    O-ED-02 10.15 - 10.30 น. การพัฒนาสำรับอาหารพ้ืนถิ่นอำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก  วิรัชยา อินทะกันฑ์ 
O-ED-03 10.30 - 10.45 น. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมเทียนไส้กล้วยตากเพ่ือเป็นวิสาหกิจชุมชน ของกลุ่ม

แม่บ้านขนมไทยบ้านบางพะยอมใต้ ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก 
จังหวัดพิษณุโลก 

 กุลชญา  สิ่วหงวน 

O-ED-04 10.45 - 11.00 น. การเปรียบเทียบผลของการเต้นลีลาศประเภทบอลลูม ละตินอเมริกันและบอลลูม
ร่วมกับละตินอเมริกันที่มีต่อสมรรถภาพทางกายของผู้สูงอายุ 

 ลลิตา  มากมี 

O-ED-05 11.00 - 11.15 น. ปัจจัยที่ส่งผลต่ออุดมการณ์โอลิมปิกของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 

 เวธนี  ศรแผลง 



 กำหนดการนำเสนอผลงานแบบบรรยาย Onsite และ Online 
การประชุมวิชาการพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 8 ประจำปี 2566   

วันอังคารที่  28 กุมภาพันธ์ 2566  ณ อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 4  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)  

 
 
 

 

 กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม  Online  ห้อง  Meeting Hall ชั้น 4 

 

 

ลำดับ 

 

เวลา 

 

ชือ่บทความวิจัย 

 

                                                                        ชือ่ผู้นำเสนอ 

O-ED-06 11.15 - 11.30 น. การพัฒนาแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์โดยใช้ 
Application Zoom ร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา เรื่องอัตราส่วน
และร้อยละ 

สุรีรัตน์  พลาเกตุ 

O-ED-07 11.30 – 11.45 น. การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วัฒนธรรมฝรั่งเศสตามแนวคิดเกมมิฟิเคชันเพ่ือ
ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ ด้านการเรียนแบบออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

แว่นแก้ว  ลีพึ่งธรรม 

O-ED-08 11.45 – 12.00 น. การวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ทางวาจาในชั้นเรียนที่จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
(DLTV) ของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 

วสุพงษ์   อิวาง 

รับประทานอาหารกลางวัน 

O-ED-09 13.00 - 13.15 น. การสร้างและประเมินสื่อสาธิตบ้านอัจฉริยะ ณัฐพงษ์  จำปา 

O-ED-10 13.15 - 13.30 น. แนวทางการจัดการความรู้ของสถานศึกษา ยุค New Normal สังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 

ปริญญา  อันภักดี 

O-ED-11 13.30 - 13.45 น. การส่งเสริมการฝึกศิลปะการป้องกันตัวสำหรับเด็กวัยประถมศึกษา   สหชัย  ชชัวาลย์  
O-ED-12 13.45 - 14.00 น. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการออกแบบการ

เรียนการสอน ของนักศึกษาวิชาชีพครูตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ชุมชนเป็น
ฐาน และการคิดอย่างมีวิจารณญาณเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ฐิติมา  ญาณะวงษา 



 กำหนดการนำเสนอผลงานแบบบรรยาย Onsite และ Online 
การประชุมวิชาการพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 8 ประจำปี 2566   

วันอังคารที่  28 กุมภาพันธ์ 2566  ณ อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 4  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)  

 
 
 
 

 

  กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม Online ห้อง  Meeting Hall ชั้น 4 

 

 

ลำดับ 

 

เวลา 

 

ชือ่บทความวิจัย 

 

                ชือ่ผู้นำเสนอ 

O-ED-13 14.00 - 14.15 น. ทัศนคติและแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาการบัญชี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

ณิชกุล  คำรินทร์ 

O-ED-14 14.15 - 14.30 น. การประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาภาวะผู้นำการเรียนรู้ของผู้บริหาร
สถานศึกษา ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด
อุดรธานี  

ชบาไพร  ศรโียธา 

O-ED-15 14.30 - 14.45 น. การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเสริมด้วยการ์ตูนมโนทัศน์ เพ่ือส่งเสริมความเข้าใจ

มโนทัศน์ปฏิกิริยาเคมีและความสามารถในการตีความหมายข้อมูลและหลักฐาน

อย่างเป็นวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

กุลนิษฐ์  คณะเมือง 

O-ED-16 14.45 - 15.00 น. การวิจัยเชิงปฏิบัติการกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน 
และร้อยละ โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคกลุ่มช่วยเรียนรายบุคคลเสริม
ด้วยเทคนิค KWDL ต่อความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 

อิสระ  บรรจง 

O-ED-17 15.00 - 15.15 น. การส่งเสริมความเข้าใจมโนมติการแยกสารและความสามารถในการอธิบาย
ปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทีเ่รียนรู้ตาม
แนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ของไดรเวอร์และเบลล์เสริมด้วยแบบจำลองทาง
วิทยาศาสตร์ 

สุพรรณษา  บริหาร 

O-ED-18 15.15 - 15.30 น. ความเข้าใจมโนมติเรื่องการแยกสารและสมรรถนะการประเมินและออกแบบ
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้เชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
โดยการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานเสริมด้วยแบบบันทึกการเรียนรู้ 

กัญญาณัฐ  วิชัยโย 



 กำหนดการนำเสนอผลงานแบบบรรยาย Onsite และ Online 
การประชุมวิชาการพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 8 ประจำปี 2566   

วันอังคารที่  28 กุมภาพันธ์ 2566  ณ อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 4  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)  

 
 
 

 กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และกลุ่มที่ 5 ด้านการจัดการและการท่องเที่ยว  Onsite ห้อง Meeting Room 1 ชัน้ 4 

 ลำดับ เวลา ชือ่บทความวิจัย               ชื่อผู้นำเสนอ 

O-SO-01 10.00 - 10.15 น. เส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ย่านเมืองเก่า “คลองบางหลวง” กรุงเทพมหานคร ปัณณธร  สมสรวย 

O-SO-02 10.15 - 10.30 น. พลวัตบ้านปกาเกอะญอ: การศึกษามรดกสถาปัตยกรรมผ่านการสร้างสื่อ
มานษุยวิทยาทัศนา 

พิสุทธิลักษณ ์ บุญโต 

O-SO-03 10.30 - 10.45 น. การต่อรองตัวตนของกะเทยชายขอบในวรรณกรรมเพลงลูกทุ่งอีสาน  เขมิกา  ศักดิ์ใหญ่ 

O-SO-04 10.45 - 11.00 น. หมออนามัยรากแก้วของระบบสุขภาพชุมชน : กรณีศึกษา นายมงคล เงินแจ้ง  กัลย์สุดา  จือเกร็ด 

O-MA-01 11.00 - 11.15 น. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการผ่านแอพลิ
เคข่ัน 7-11 ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

สรรค์ชัย  กิติยานันท ์



 กำหนดการนำเสนอผลงานแบบบรรยาย Onsite และ Online 
การประชุมวิชาการพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 8 ประจำปี 2566   

วันอังคารที่  28 กุมภาพันธ์ 2566  ณ อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 4  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)  

 
 
 
 

  กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  และกลุ่มที่ 5 ด้านการจัดการและการท่องเที่ยว Online ห้อง Meeting Room 1 ชั้น  4 

 ลำดับ เวลา ชือ่บทความวิจัย               ชื่อผู้นำเสนอ
เสนอ O-SO-05 11.15 - 11.30 น. 3 ทักษะรวมประสาน สู่พัฒนาการของ“ครูวิทยฐานะรุ่นใหม่” ระดับการศึกษา

ปฐมวัย 

ประทุมทอง  ไตรรัตน์ 

O-SO-06 11.30 - 11.45 น. แนวทางการจัดการการฝึกอบรมตามสมรรถนะหลักอาเซียน และตามความต้องการ
ในการฝึกอบรมของพนักงานโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่ 

ตุลยนุสรญ์  สุภาษา 

O-SO-07 11.45 - 12.00 น. การคุ้มครองสิทธิในการให้ความยินยอมของลูกจ้างจากกรณีนายจ้างขอความ
ยินยอมในการเก็บรวบรวมข้อมูลชีวภาพเพ่ือวัตถุประสงค์บันทึกเวลาและตรวจสอบ
การทำงาน 

คณาธิป  ทองรวีวงศ์ 

รับประทานอาหารกลางวัน 

O-SO-08 13.00 - 13.15 น. ต้นทุนและผลตอบแทนจากการยกระดับผลิตภัณฑ์อาหารทะเลท้องถิ่น กรรณกิา  บัวทองเรือง 

O-SO-09 13.15 - 13.30 น. การใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการบริหารธุรกิจโรงแรมหลังการเกิดโรคระบาดโควิด
19 กรณีศึกษาพ้ืนที่จังหวัดตรัง 

จิรัชญา  บุญช่วย 

O-SO-10 13.30 - 13.45 น. กระบวนการภายในขององค์กรที่ส่งผลการประสิทธิภาพการดำเนินงานของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน 

สุภาวดี  สุทธิรักษ์ 

O-MA-02 
 

13.45 - 14.00 น. พฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์เพ่ือการท่องเที่ยวและการตัดสินใจท่องเที่ยวเมืองเก่า
สงขลา 

นัยนา  โง้วศิริ 

O-MA-03 
 

14.00 - 14.15 น. การลดความสูญเปล่าในกระบวนการเบิก-จ่ายสินค้า ด้วยแนวคิดแบบลีน 
กรณีศึกษา : บริษัท เอบีซี จำกัด 

พจกร  หุ้นมัชชะ 

 
 
 



 กำหนดการนำเสนอผลงานแบบบรรยาย Onsite และ Online 
การประชุมวิชาการพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 8 ประจำปี 2566   

วันอังคารที่  28 กุมภาพันธ์ 2566  ณ อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 4  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)  

 
 
 

 

  กลุ่มที ่3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  Onsite ห้อง Meeting Room 2 ชั้น 4 

 
 

ลำดับ 

 

เวลา 

 

ชือ่บทความวิจัย 

                                   

            ชื่อผู้นำเสนอ 

O-SC-01 10.00 - 10.15 น. การทดลองเนื้อดินปั้นโดยใช้ดินตำบลหนองกุลา ดินขาวลำปางและเฟลด์สปาร์ 
สำหรับงานเครื่องปั้นดินเผา : กรณีศึกษากลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา “บางแก้ว
เซรามิค” ตำบลปลักแรด อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 

วิมล  ทองดอนกลิ้ง 

    O-SC-02 10.15 - 10.30 น. การทดลองเคลือบโดยใช้ดินตำบลบางระกำ โดโลไมต์และเฟลด์สปาร์ สำหรับงาน
เครื่องปั้นดินเผา 

 นฤพล สิงห์กลิ่น  

O-SC-03 10.30 - 10.45 น. การประเมินประสิทธิภาพเชิงความร้อนและศึกษาความเป็นไปได้ต่อการใช้น้ำมันพืช 
เป็นสารทำงานในเตาประกอบอาหารพลังงานแสงอาทิตย์ 

 วิทยา  พรหมพฤกษ์ 

O-SC-04 10.45 - 11.00 น. ระบบคัดกรองการสวมหน้ากากอนามัยโดยประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเทียมเชิงลึก  เอกลักษณ์ สุมนพันธุ์ 

O-SC-05 11.00 - 11.15 น. การพัฒนาหม้อน้ำไหลทางเดียวเพ่ือกำเนิดไอน้ำอย่างรวดเร็ว สำหรับเตานึ่งก้อนเชื้อเห็ด  มนตรี  วงค์ศิริวิทยา 

O-SC-06 11.15 - 11.30 น. รถเข็นไฟฟ้าที่มีการควบคุมความเร็วและระบบเบรกด้วยไฟฟ้า  สันติภาพ  โคตทะเล 

O-SC-07 11.30 - 11.45 น. การออกแบบและพัฒนาใบพัดกวนผสมสารเคมีด้วยเทคนิคการจำลองเชิงตัวเลข  ภควัต  หุ่นฉัตร์ 

O-SC-08 11.45 - 12.00 น. การสกัดคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากซังข้าวโพด  สุจิตรา  เรืองเดชาวิวัฒน ์

                                                                             รับประทานอาหารกลางวัน 

 
 
 
 
 
 
 
 



 กำหนดการนำเสนอผลงานแบบบรรยาย Onsite และ Online 
การประชุมวิชาการพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 8 ประจำปี 2566   

วันอังคารที่  28 กุมภาพันธ์ 2566  ณ อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 4  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)  

 
 
 

 

    กลุ่มที ่3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  Onsite ห้อง Meeting Room 2 ชั้น 4 

 

 

ลำดับ 

 

เวลา 

 

ชือ่บทความวิจัย 

 

                  ชื่อผู้นำเสนอ 

O-SC-09 13.00 - 13.15 น. การศึกษาชนิดของไดโอดเปล่งแสงที่มีผลต่อการผลิตกระแสไฟฟ้า กิ่งแก้ว  บรรลุผลสกุล 

O-SC-10 13.15 - 13.30 น. การออกแบบและพัฒนาระบบควบคุมการให้น้ำอ้อยด้วยเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
สำหรับทุกสรรพสิ่ง 

ปิยะพงษ ์ วงค์ขันแก้ว 

O-SC-11 13.30 – 13.45 น. การยอมรับเทคโนโลยีและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการซ่อม

รถจักรยานยนต์นอกสถานที่ 

วัชรพงษ์  แสงใส 

O-SC-12 13.45 - 14.00 น. การระบุแมลงศัตรูพืชในต้นมะม่วง สุรเดช  จิตประไพกุลศาล 

O-SC-13 14.00 - 14.15 น. การพัฒนาธุรกิจอัจฉริยะเพ่ือสนับสนุนการพยากรณ์โรคซึมเศร้าโดยใช้เหมือง
ข้อมูล 

กนกอร  จันทร์ศรี 

O-SC-14 14.15 - 14.30 น. การศึกษาสมบัติทางกายภาพและเชิงกลของดินสำเร็จรูปและดินเหนียวทะเลแก้ว 
สำหรับเซรามิกเนริคูมิ 

ธาราทิพย์  โอฬารทิชาชาต 

O-SC-15 14.30 - 14.45 น. ประสิทธิภาพเครื่องเพ่ิมออกซิเจนบนผิวน้ำด้วยโซล่าเซลล์ บุญญฤทธิ์  วังงอน 

O-SC-16 14.45 - 15.00 น. การประยุกต์ใช้เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อพืชอย่างง่ายเพ่ือชักนำให้เกิดโพลี
พลอยด์จากเนื้อเยื้อพรมมิ  

กิตติศักดิ ์ โชติกเดชาณรงค์ 
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  กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  Onsite  ห้อง Meeting Room 2 ชั้น 4 

 

 

ลำดับ 

 

เวลา 

 

ชือ่บทความวิจัย 

 

                  ชื่อผู้นำเสนอ 

O-SC-17 15.00 - 15.15 น.  ระบบการทำนายสถานภาพนักศึกษาด้วยการแมชชีนเลิร์นนิ่ง  
 

  ธนพัฒน์  สุขเกษม 
 

O-SC-18 15.15 - 15.30 น.  การพัฒนาเคลือบเซรามิกส์สีเขียวใบสนโดยใช้โครมิกออกไซด์และดีบุกออกไซด์ 
 เป็นสารให้สี 
 

  วสุธา  ครุฑสอน 

 O-SC-19 15.30 – 15.45 น.  ประสิทธิภาพโปรแกรมตรวจจับทิศทางใบหน้าสำหรับผู้สวมหน้ากากอนามัย   สิทธิศักดิ์  ทิโน 

 O-SC-20 15.45 – 16.00 น.  การศึกษาความเป็นไปได้ของการนำความร้อนเหลือทิ้งจากเครื่องปรับอากาศ  
 มาใช้ประโยชน์ในรูปของน้ำร้อน 
 

  วงศธร  สุขสวัสด์ิ 
 

O-SC-27 16.00 – 16.15 น. การประยุกต์ใช้การเรียนรู้ของเครื่องสำหรับการจำแนกประเภทสำหรับข้อมูล
คะแนนสินเชื่อ 

 จารุวรรณ  พรมรอด 

O-SC-32 16.15 – 16.30 น. การสร้างแบบทดสอบและตรวจคําตอบอัตโนมัติ เรื่อง อัตราส่วน เทพทัย  ติญะสัน  
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  กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  Online ห้อง Meeting Room 3 ชั้น 4 

 
 

ลำดับ 

 

เวลา 

 

ชือ่บทความวิจัย 

                                   

                                                                               ชือ่ผู้นำเสนอ 

O-SC-21 10.00 - 10.15 น. ต้นแบบเครื่องกายบำบัดข้อเข่า  ยุทธนา  มูลกลาง 

    O-SC-22 10.15 - 10.30 น. การตรวจสอบความเสียหายของเฟืองเกียร์ 4 ในรถปิ๊กอัพ  เกรียงไกร  เสมอจิตต์  

O-SC-23 10.30 - 10.45 น. การวิเคราะห์พฤติกรรมความล้าของเฟืองเกียร์ 4 ในเกียร์ธรรมดา  วัลลภ  ลาภมูล 

O-SC-24 10.45 - 11.00 น. การวิเคราะห์ความเค้นของเพลาข้อเหวี่ยงในเครื่องยนต์ดีเซลโดยใชวิธีไฟไนต์    
อิลิเมนต์ 

 กฤษณะ  ละเลิศ 

O-SC-25 11.00 - 11.15 น. ลักษณะเฉพาะบางประการของ Gamma - กึ่งกรุปสลับที่  พัชราภรณ์  สีทอง 

O-SC-26 11.15 - 11.30 น. การพัฒนาแอพพลิเคชันความรู้ต้นตาลและต้นลาน  รุ่ง  หมูล้อม 

O-SC-28 11.30 - 11.45 น. การศึกษาปริมาณของสารประกอบโอเมกา–9 ในน้ำมันสกัดเย็นจากมะพร้าวที่มี
เปลือกสีแดงและมะพร้าวทั่วไปที่มีเปลือกสีเขียว 

 ธนิต  เมธีนุกูล 

O-SC-29 11.45 - 12.00 น. การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ด้วยวิธีการลดปริมาณ
แสงสีฟ้าบนแผงโซลาร์เซลล์ 

 กิตติศักดิ์  คงสีไพร 

                                                                             รับประทานอาหารกลางวัน 
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   กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  Online  ห้อง Meeting Room 3 ชั้น 4  

 

 

 

ลำดับ 

 

เวลา 

 

ชือ่บทความวิจัย 

 

                  ชื่อผู้นำเสนอ 

O-SC-30 13.00 - 13.15 น. การพัฒนาเคลือบเซรามิกส์จากดินเหนียวบ้านทุ่งหลวง อำเภอคีรีมาศ จังหวัด
สุโขทัย 

ทวีศักดิ์  จิตรกำเหนิด 

O-SC-31 13.15 - 13.30 น. การวิเคราะห์ความเสียหายของใบพัดคอมเพรสเซอร์เทอร์โบชาร์จเจอร์ในรถ
ปิกอัพ 

กณิภณ  ขุนทรง 

O-SC-33 13.30 - 13.45 น. การศึกษาการรับรู้และการเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

ปัญญาประดิษฐ์ ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

นลินทิพย์  แพพิพัฒน์ 

O-SC-34 13.45 - 14.00 น. การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพจากการสัมผัสฝุ่น PM10 จากพ้ืนที่
สถานศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก 

นิศารัตน์  ครุฑพาหะ 

O-SC-35 14.00 - 14.15 น. การวิเคราะห์โหมดความเสียหายของเพลาข้อเหวี่ยงในเครื่องยนต์ดีเซล วรกานต์  พงษ์เขียว 
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  กลุ่มที ่4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ  Onsite ห้อง Mini Theater 1 ชั้น 4 

 ลำดับ เวลา ชือ่บทความวิจัย               ชื่อผู้นำเสนอ 

O-HE-01 10.00 - 10.15 น. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ของผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้าน
สระโคล่ ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

กนกวรรณ  บุญกล่ำ 

O-HE-02 10.15 - 10.30 น. ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤตกิรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที ่2 ใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 

เพ็ญจันทร ์ ม่วงคราม 

O-HE-03 10.30 - 10.45 น. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดต่อการระบาดของโรค โควิด-19 ของผู้สูงอายุ 
ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสระโคล่ ตำบลหัวรอ 
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  

สตรีรัตน์  แก้วชนะ 

Online 

O-HE-04 10.45 - 11.00 น. ผลของการใช้โมเดลช่วยฝึกกลไกการคลอดต่อความรู้และทักษะการประเมินกลไก
การคลอดของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
พุทธชินราช 

เบญจมาภรณ์  นาคามดี 

  


