
ก ำหนดกำรน ำเสนอผลงำนวิจัย (Oral Presentation) 

ห้อง  1 จิตวิทยำ 

ล ำดับ ช่ือ-สกุล ช่ือบทควำม เวลำ 
1 นันท์ชัตสัณห์ สกุลพงศ์ ผลของกิจกรรมกลุม่ด้ำนจติวิทยำเชิงบวกต่อควำมสุขและ

กำรปรับตัวทำงสังคมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำในโรงเรียน
ประจ ำ: กำรวิจัยแบบผสำนวิธี 

13.00 – 13.25 น. 

2 จิรัชยำ ศิริเลขอนันต์ กำรรู้คิดและกำรปรับตัวของเกษตรกรภำยใต้ควำม
แปรปรวนของภูมิอำกำศ 

13.25 – 13.50 น. 

3 สัณห์ชำย โมสิกรัตน์ กำรสร้ำงควำมหมำยของเงินจำกกระบวนกำรปรึกษำเชิง
จิตวิทยำแนวพุทธ 

13.50 – 14.15 น. 

4 สิทธิพร ครำมำนนท์ กำรให้ควำมหมำยและเหตุปัจจัยของปัญญำที่ผุดขึ้นใน
บริบทควำมหลำกหลำยทำงเพศ: กรณีศึกษำพ่อแม่ทีลู่ก

วัยรุ่นมีควำมหลำกหลำยทำงเพศ 

14.15 – 14.40 น. 

5 สยำม ปัญจนำพงศ์ชัย อคติเชิงพฤติกรรมในกองทุนรวมหุน้ระยะยำว 14.40 – 15.05 น. 
6 อดิศำ วสวำนนท์ อิทธิพลของกำรอ่ำนสำรชักจูงท่ีมีต่อจิตเชิงบวกต่อ

ผู้สูงอำยุของนักเรียนมัธยมศึกษำตอนปลำย 
15.05 – 15.30 น. 

พิธีมอบเกียรติบัตร (ในห้อง) 15.30 – 15.55 น. 
 

พิธีกรประจ ำห้อง (MC) :  คุณณัฐนนท์ หงส์วริทธ์ธร (นิสิตป.เอก เน้นวิจัย) 

ผู้ทรงคุณวุฒิประจ ำห้อง:   1. รองศำสตรำจำรย์ ดร.อรพินทร์  ชูชม 

   2. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ประทีป   จินงี่ 

 

Timer : คุณธนิดำ คงสมัย (นิสิตป.เอก เน้นวิจัย) 

สถำนท่ี : ห้องเรียน 1 

เวลำในกำรน ำเสนอ : 15 นำที 

เวลำในกำรซักถำมและให้ข้อเสนอแนะ : 10 นำที 

 

หมำยเหตุ ผู้เข้ำร่วมสำมำรถรับอำหำรว่ำงได้ท่ีหน้ำห้อง บริเวณโถง ชั้น 1 ได้ ต้ังแต่เวลำ 13.00 น. 

 

 



ก ำหนดกำรน ำเสนอผลงำนวิจัย (Oral Presentation) 

ห้อง  2 กำรศึกษำ 

ล ำดับ ช่ือ-สกุล ช่ือบทควำม เวลำ 
1 ปริญวิทย์ นุรำช ผลของโปรแกรมกำรจัดกำรเรยีนรูเ้พื่อส่งเสริมควำมรอบรู้

ด้ำนสุขภำพช่องปำกและพฤตกรรมกำรสื่อสำรทีเ่น้นผู้ป่วย
เป็นศูนย์กลำง 

13.00 – 13.25 น. 

2 สวรรยำ ทองแม้น ปัจจัยทำงจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมกำรเรียนแบบ
สร้ำงควำมรู้ด้วยตนเองของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำ
ตอนต้น ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำมัธยมศึกษำเขต 33 

13.25 – 13.50 น. 

3 สุรวิทย์ อัสสพันธ์ุ กำรพัฒนำเกมจ ำลองกำรเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อกำรวำง
แผนกำรรักษำทำงทันตกรรมส ำหรับนักศึกษำทันตแพทย ์

13.50 – 14.15 น. 

4 วรภัทร เมฆขจร ปัจจัยทำงจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมกำรตดัสินใจใน
กำรเรยีนด้วยตนเองของนักศึกษำปริญญำตร ี

14.15 – 14.40 น. 

5 ฐิญำณำ สุภัทรชยำภูมิ ประสิทธิผลของรูปแบบกำรเรียนรูโ้ครงงำนท่ีเน้นจิตเพื่อ
ส่งเสริมพฤติกรรมแก้ปญัหำ 

อย่ำงสร้ำงสรรค์ ส ำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษำปีท่ี 6 

14.40 – 15.05 น. 

พิธีมอบเกียรติบัตร (ในห้อง) 15.05 – 15.30 น. 
 

พิธีกรประจ ำห้อง (MC) :  คุณเอกพล เครำเซ (ป.เอก เน้นวิจัย) 

ผู้ทรงคุณวุฒิประจ ำห้อง:   1. รองศำสตรำจำรย์ ดร.อังศินันท์  อินทรก ำแหง 

   2. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กำญจนำ ภัทรำวิวัฒน์ 

 

Timer : คุณศรัณยำ สมทรง (นิสิตป.เอก มีวิชำเรียน 

สถำนท่ี : ห้องเรียน 2 

เวลำในกำรน ำเสนอ : 15 นำที 

เวลำในกำรซักถำมและให้ข้อเสนอแนะ : 10 นำที 

 

หมำยเหตุ ผู้เข้ำร่วมสำมำรถรับอำหำรว่ำงได้ท่ีหน้ำห้อง บริเวณโถง ชั้น 1 ได้ ต้ังแต่เวลำ 13.00 น. 

 

 



ก ำหนดกำรน ำเสนอผลงำนวิจัย (Oral Presentation) 

ห้อง  3 พฤติกรรมศำสตร์+กำรท ำงำน+กำรสื่อสำร 

ล ำดับ ช่ือ-สกุล ช่ือบทควำม เวลำ 
1 ธันยำกร ตุดเกื้อ แนวทำงกำรป้องกันพฤติกรรมกำรรังแกบนโลกไซเบอร์ของ

นักเรียนมัธยมศึกษำในสำมจังหวัดขำยแดนภำคใต ้
13.00 – 13.25 น. 

2 กรกนก แขดวง ปัจจัยทำงจิตสังคมที่ส่งผลต่อพฤตกิรรมกำรเป็นพลเมืองดี
บนโลกดิจิทลัของนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษำตอนปลำย
ของโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น

พื้นฐำน ในเขตกรุงเทพมหำนคร 

13.25 – 13.50 น. 

3 กนกอร เนตรชู ปัจจัยทำงจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเสริมสร้ำงตนเอง
สู่พฤฒพลังของผู้สูงอำยุในชมรมผูสู้งอำยุ กรุงเทพมหำนคร 

13.50 – 14.15 น. 

4 สิทธิพันธ์ โพธ์ิศรี กำรปรับตัวในกำรท ำงำนข้ำมวัฒนธรรมของวิศวกรไทย : 
กรณีศึกษำวิศวกรผู้มีประสบกำรณืในประเทศสมำชิก

อำเซียน 

14.15 – 14.40 น. 

5 ศิวพร ละม้ำยนิล กระบวนกำรพัฒนำนักวิจัยชุมชน: บทเรียนจำกพ้ืนท่ีต้นแบบ 14.40 – 15.05 น. 
6 วัชรพล สินประวัติ กำรตอบสนองต่อวำระสุดท้ำยของสูงอำยุ: กำรศึกษำผ่ำน

มุมมองของผู้ดูแลผู้ป่วยท่ีบ้ำน 
15.05 – 15.30 น. 

พิธีมอบเกียรติบัตร (ในห้อง) 15.30 – 15.55 น. 
 

พิธีกรประจ ำห้อง (MC) :  คุณเทพพิทักษ์ หันกลำง (นิสิตป.โท) 

ผู้ทรงคุณวุฒิประจ ำห้อง:   1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พลเทพ  พูนพล 

   2. อำจำรย์ ดร.สุดำรัตน์   ตันติวิวัทน์ 

 

Timer : คุณกนกพร ดวงเสำร์  

สถำนท่ี : ห้องเรียนรวม 

เวลำในกำรน ำเสนอ : 15 นำที 

เวลำในกำรซักถำมและให้ข้อเสนอแนะ : 10 นำที 

 

หมำยเหตุ ผู้เข้ำร่วมสำมำรถรับอำหำรว่ำงได้ท่ีหน้ำห้อง บริเวณโถง ชั้น 1 ได้ ต้ังแต่เวลำ 13.00 น. 


