กำหนดการนำเสนอผลงานวิจัยการประชุมวิชาการ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติครั้งที่ ๑๔ และระดับนานาชาติครั้งที่ ๑
(การประชุมผ่านระบบสื่อสารทางไกล)
วันที่ ๑๗-๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔
วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔
ห้องที่ ๑ มนุษยศาสตร์
เวลา

กิจกรรม

๐๘:๐๐ – ๐๙.๐๐ น. คณะกรรมการ ผู้นำเสนอ และผู้เข้าร่วมประชุมพร้อมในที่ประชุมออนไลน์
๐๙:๐๐ – ๐๙:๑๕ น.

กล่าวต้อนรับ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา
กล่าวเปิดงาน โดย ดร.สุชาดา รัตนวาณิชพันธ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

๐๙:๑๕ – ๑๐:๑๕ น. ปาฐกถาพิเศษ โดย Dr.Brooke Hessler California College of the Arts / Fulbright Specialist
หัวข้อ “Our Time to Flourish: Cultivating Digital Fluency in the Humanities and Social Sciences”
๑๐:๑๕ – ๑๑:๑๕ น. ปาฐกถาพิเศษ โดย อาจารย์พัฒนพงศ์ แสงธรรม Lecturer/Journalist
หัวข้อ “ความท้าทายทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในยุคดิจิทัล: เฟื่องฟูหรือถดถอย?”
แบ่งกลุ่มย่อยนำเสนอ (BREAKOUT ROOM)

เวลา

ชื่อเรื่อง

ผู้นำเสนอ

11.30 – 11.50

การวิพากษ์วาทกรรมความเป็นมนุษย์ในกวีนิพนธ์ซีไรต์เรื่อง “มือนั้นสีขาว”

11.50 – 12.10

การศึกษาวัจนกรรมทางภาษาที่ปรากฏในเฟซบุ๊กเพจ Learn O Life ให้ชีวิตเลือกถูกทาง

สมฤดี แก้วกาญจน์
สุเมตตา ประสาทแก้ว

12.10 – 12.30

การศึกษาภาพสะท้อนสังคมไทยที่ปรากฏในบทเพลงแรป ของปู่จ๋าน ลองไมค์

โซเฟีย สีปูเตะ
สุเมตตา ประสาทแก้ว

12.30 – 12.50

การใช้ภาษาและคำไม่สุภาพในรายการ “เทยเที่ยวไทย The Route” ช่วงข้อคิดเตือนใจจากเทย

สุไลนนี เจะมะ
สุเมตตา ประสาทแก้ว

12.50 – 13.10

การศึกษาเพลงไทยเนื้อเต็มที่มีแนวคิดชาตินิยมของศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ นาคสวัสดิ์

13.10 – 13.25
13.25 – 13.45
13.45 – 14.05
14.05 – 14.25

สิริศิระ โชคทวีกิจ

ธวัฒน์ชัย ศรีสังข์

COFFEE BREAK
การศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขามนุ
ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
การศึกษาประสบการณ์ต่อการปรับตัวบนภาวะซึมเศร้าในช่วงวัยผู้ใหญ่ตอนต้น
การพัฒนามาตรวัดความกดดันจากลักษณะงานของผู้ประกอบอาชีพอิสระในเจเนอเรชันวาย

14.25 – 14.45

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของนักเรียนมัธยมศึกษาที่มีความ
บกพร่องทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวในประเทศไทย ปีการศึกษา 2563

14.45 – 15.05

รูปแบบภาวะผู้ตามของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

ฉัฐวีณ์ สิทธิ์ศิรอรรถ
ภคณัฐ รัตนบ้านกรวย
สุพัทธ แสนแจ่มใส
สุพิชา สรงประเสริฐ
วิธัญญา วัณโณ
สิรินคร สุนทรสาร
สุรพงษ์ ชูเดช
สิรินภา สินตระการผล
ศุภศักดิ์ เงาประเสริฐวงศ์

เวลา
15.05 – 15.20

ชื่อเรื่อง

ผู้นำเสนอ
COFFEE BREAK

15.20 – 15.40

ความเชื่อของชาวจีนที่สะท้อนผ่านจิตรกรรมในศาลเจ้าแม่อาเนี้ยว อ.เมือง จ.ชลบุรี

ภูมรินทร์ ภิรมย์เลิศอมร

15.40 – 16.00

การศึกษาวงดนตรีไทยร่วมสมัย กรณีศึกษาคณะบ้านลุ่มแบนด์

ศรัณย์ ส่งทวน

16.00 – 16.20

การศึกษาการสร้างสรรค์งานเพลงเพื่อสะท้อนสังคมของวงเยนา

ณิชพร แก้วสถิตย์
ฌานิก หวังพานิช

16.20 – 16.40

การวิเคราะห์ผลงานการประพันธ์เพลงสมัยนิยมของ ประภพ ชมถาวร

กฤติน นกแก้ว

วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔
ห้องที่ ๒ สังคมศาสตร์
เวลา
๐๘:๐๐ – ๐๙.๐๐ น.

กิจกรรม
คณะกรรมการ ผู้นำเสนอ และผู้เข้าร่วมประชุมพร้อมในที่ประชุมออนไลน์
กล่าวต้อนรับ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา

๐๙:๐๐ – ๐๙:๑๕ น.
๐๙:๑๕ – ๑๐:๑๕ น.
๑๐:๑๕ – ๑๑:๑๕ น.

กล่าวเปิดงาน โดย ดร.สุชาดา รัตนวาณิชพันธ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ปาฐกถาพิเศษ โดย Dr.Brooke Hessler California College of the Arts / Fulbright Specialist
หัวข้อ “Our Time to Flourish: Cultivating Digital Fluency in the Humanities and Social Sciences”
ปาฐกถาพิเศษ โดย อาจารย์พัฒนพงศ์ แสงธรรม Lecturer/Journalist
หัวข้อ “ความท้าทายทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในยุคดิจิทัล: เฟื่องฟูหรือถดถอย?”
แบ่งกลุ่มย่อยนำเสนอ (BREAKOUT ROOM)

เวลา

ชื่อเรื่อง

ผู้นำเสนอ

11.30 – 11.50

การใช้แนวคิดการตลาดเชิงเนื้อหาและ FOUR-SPACE MODEL เพื่อสร้างเนื้อหาบนเฟซบุ๊ก
ห้องสมุดประชาชน

กันยิกา ชอว์

11.50 – 12.10

ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมสารสนเทศกับพฤติกรรมนวัตกรรมของนิสิตระดับปริญญาตรี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ดวงกมล อุ่นจิตติ
สมฤทัย ธีรเรืองสิริ

12.10 – 12.30

การใช้โปรแกรมระบบรายงานอัจฉริยะ การใช้ปัญญาประดิษฐ์
และประสบการณ์ของผู้บริหารที่ส่งผลต่อผลการดำเนินงานของวิสาหกิจเริ่มต้นในประเทศไทย

สุกานดา วรเชษฎ์พันธ์

เวลา

ชื่อเรื่อง

12.30 – 12.50

การยอมรับเทคโนโลยีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมการผลิตจังหวัดช
ลบุรี

12.50 – 13.10

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับการใช้งานระบบ SAP ของพนักงานในบริษัทแห่งหนึ่งใน
เขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดชลบุรี

13.10 – 13.25

ผู้นำเสนอ
ธนษา ธนเดชะวัฒน์
พรรัตน์ แสดงหาญ
ศรัญยา แสงลิ้มสุวรรณ
วรเชษฐ สมปานวัง
จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์

COFFEE BREAK

13.25 – 13.45

การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

โสรดา ยังสว่าง
เอกภัทร มานิตขจรกิจ

13.45 – 14.05

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าในเขตพื้นที่การดูแล
ของไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ภูวิทย์ วิเชียรสถาพร
วิษณุ อรรถวานิช

14.05 – 14.25

ดัชนีชี้วัดแบบสมดุลและผลการดำเนินงานองค์กร: กรณีศึกษารัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว

14.25 – 14.45

การลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ธรรมชาติ ด้วยตัวแบบกำหนด
การเชิงเส้นผสมจำนวนเต็ม: กรณีศึกษาการขนส่งขาออก

14.45 – 15.05

ความเสี่ยงและกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงของเกษตรกรสวนยาง กรณีศึกษา
จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดบึงกาฬ

15.05 – 15.20

COFFEE BREAK

นกน้อย จันทร์วง
สุชาดา เจียมสกุล
พรวรรณ นันทแพศย์
วนัดดา เกิดกลาง
น้ำทิพย์ นามมูล
นราธิป สุพัฒน์ธนานนท์
มีนา โสะเบ็ญอาหลี
ไชยยะ คงมณี
อรอนงค์ ลองพิชัย

เวลา

ชื่อเรื่อง

15.20 – 15.40

ผลลัพธ์จากการใช้จ่ายของภาครัฐและเอกชนที่มีต่อดัชนีการพัฒนามนุษย์ของประเทศไทย

15.40 – 16.00

สวัสดิการทางเศรษฐกิจและผลกระทบภายนอกของนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

16.00 – 16.20

การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินในการลงทุนสร้างอาคารสำนักงานให้เช่าในรูปแบบ
การทำงานที่ยืดหยุ่นย่านธุรกิจกลางกรุงเทพมหานคร

16.20 – 16.40

ความสัมพันธ์ของค่าคะแนนการล้มละลายกับอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ของบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

16.40 – 17.00

ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินด้านประสิทธิภาพการดำเนินงานกับความสามารถ
ในการทำกำไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผู้นำเสนอ
รายาวดี ยามารี
อุ่นกัง แซ่ลิ้ม
ณิชนันทน์ ขันกสิกรรม
อิศรา ศานติศาสน์
ชัยทัตน์ พุทธเดช
ภัทรกิตติ์ เนตินิยม
กรัศวรรธน์ มากุล
เอกภัทร มานิตขจรกิจ
ชนานาถ กุลมณี
รัตนาวลี ไม้สัก
ศิริรัตน์ พ่วงแสงสุข
นิพล แก่นโกมล

วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖
ห้องที่ ๓ ศาสตร์ประยุกต์
เวลา

กิจกรรม

๐๘:๐๐ – ๐๙.๐๐ น. คณะกรรมการ ผู้นำเสนอ และผู้เข้าร่วมประชุมพร้อมในที่ประชุมออนไลน์
๐๙:๐๐ – ๐๙:๑๕ น.

กล่าวต้อนรับ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา
กล่าวเปิดงาน โดย ดร.สุชาดา รัตนวาณิชพันธ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

๐๙:๑๕ – ๑๐:๑๕ น. ปาฐกถาพิเศษ โดย Dr.Brooke Hessler California College of the Arts / Fulbright Specialist
หัวข้อ “Our Time to Flourish: Cultivating Digital Fluency in the Humanities and Social Sciences”
๑๐:๑๕ – ๑๑:๑๕ น. ปาฐกถาพิเศษ โดย อาจารย์พัฒนพงศ์ แสงธรรม Lecturer/Journalist
หัวข้อ “ความท้าทายทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในยุคดิจิทัล: เฟื่องฟูหรือถดถอย?”
แบ่งกลุ่มย่อยนำเสนอ (BREAKOUT ROOM)
เวลา
11.30 – 11.50

ชื่อเรื่อง
ปัจจัยเชิงทัศนคติที่ส่งผลต่อความภักดีของผู้บริโภค กรณีศึกษา ตลาดเสริมสุข ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ
จ.สมุทรปราการ

ผู้นำเสนอ
ชญานันท์ นิ่มทอง
สมบัติ ธำรงสินถาวร

เวลา

ชื่อเรื่อง

ผู้นำเสนอ

11.50 – 12.10

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มที่ให้บริการผ่านแกร็บฟู้ด ในเขตภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

ลัดดาวัลย์ เบ้าหล่อ
วิตติกา ทางชั้น

12.10 – 12.30

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อซ้ำเคมีภัณฑ์พื้นฐานของโรงงานอุตสาหกรรม ในเขตจังหวัดชลบุรี

สุชาดา วงษ์คงคำ
สมบัติ ธำรงสินถาวร

12.30 – 12.50

ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการต่อส่วนประสมการตลาดที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการแบรนด์ร้านซักรีด
ในจังหวัดชลบุรี

สุภนิดา รัตนสูตร์
ชมพูนุช ปัญญไพโรจน์

12.50 – 13.10

ปัจจัยและพฤติกรรมที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อบัตรคอนเสิร์ตศิลปินเกาหลี

13.10 – 13.25

ธัญญนันทน์ เจริญศรีพูนสุข
อุ่นกัง แซ่ลิ้ม

COFFEE BREAK

13.25 – 13.45

ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ข่าวสารภาพลักษณ์และพฤติกรรมการท่องเที่ยวชุมชนจักสาน
พนัสนิคมของนักท่องเที่ยวชาวไทย

13.45 – 14.05

ความเต็มใจจะจ่ายค่าธรรมเนียมของนักท่องเที่ยวสำหรับศูนย์การเรียนรู้นาโปแก อำเภอควนขนุน
จังหวัดพัทลุง

ปรีชญา เจริญเศรษฐกุล
วรธรรม พงษ์สีชมพู
ณิชา ตันติรักษ์ธรรม
อรอนงค์ ลองพิชัย

เวลา

ชื่อเรื่อง

ผู้นำเสนอ

14.05 – 14.25

การพัฒนามาตรวัดและแนวทางการเสริมสร้างคุณภาพการบริการแผนกบริการส่วนหน้า
โรงแรมระดับ 3 ดาว ในกรุงเทพมหานคร

14.25 – 14.45

ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ค่านิยมกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีน

14.45 – 15.05

ความสัมพันธ์ระหว่างการกำกับดูแลกิจการที่ดีและคุณภาพการเปิดเผยข้อมูลโดยสมัครใจ

15.05 -15.20

ปรางทิพย์ ไพศาลจิตต์กุล
สมยศ วัฒนากมลชัย
อังศุมาลิน ทับม่วง
ชวนวล คณานุกูล
วิมลพร แซ่เจียง

COFFEE BREAK

15.20 – 15.40

ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการบริหารงานฝ่ายบริหารทรัพยากรของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ภัทราวรรณ วรรณะบำเพ็ญ
เบญจวรรณ ศรีมารุต

15.40 – 16.00

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในกลุ่มโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ภาณุพงษ์ อังกุลดี
ศิริรัตน์ ทองมีศรี

16.00 – 16.20

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษากับการดำเนินงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ

ณัฐกานต์ ใจดำ
มีนมาส พรานป่า

16.20 – 16.40

ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอองครักษ์
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

วาสนา โฉมฉิน
เบญจวรรณ ศรีมารุต

16.40 – 17.00

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำเชิงวิสัยทัศน์กับบรรยากาศองค์กรแห่งการเรียนรู้
ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

นุชจีวรรณ บัวดอก
เบญจวรรณ ศรีมารุต

วันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔
ห้องที่ ๑ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เวลา

กิจกรรม

๐๘:๓๐ – ๐๙:๐๐ น.

คณะกรรมการ ผู้นำเสนอ และผู้เข้าร่วมประชุมพร้อมในที่ประชุมออนไลน์

๐๙:๐๐ – ๑๐:๐๐ น.

ปาฐกถาพิเศษ โดย Mr. David Norcross (Founder & CEO of Lexicon)
หัวข้อ “Digitalizing Ethnography: How storytelling from the Humanities and Social Sciences can shape a digital world”
แบ่งกลุ่มย่อยนำเสนอ (BREAKOUT ROOM)

เวลา
10.20 – 10.40 น.
10.40 – 11.00 น.
11.00 – 11.20 น.

ชื่อเรื่อง

ผู้นำเสนอ

กระบวนการสื่อสารเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องไร่หมุนเวียนของชาวกะเหรี่ยงที่นำไปสู่
การยอมรับให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของประเทศไทย
กระบวนการเรียนรู้การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนลาวละทายรอบวัดโพธิ์ศรี
ละทายอำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
การส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านอาชีพของผู้สูงอายุอำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

วนาลี กันทะดง
ธันยพงศ์ สารรัตน์
ชนมน สุขวงศ์
อภิชาติ มุกดาม่วง
กิตติยา อินทกาญจน์
อรพรรณ จันทร์อินทร์
ปิยวรรณ มานะ

11.20 – 11.40 น.

การศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุของผู้ใหญ่วัยทำงาน

ณิชารีย์ นิยมสินธุ์

11.40 – 12.00 น.

การศึกษารูปแบบความต้องการของผู้สูงอายุในการเลือกใช้บริการพาไปพบแพทย์ใน
จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ชลกฤษ อันตรเสน
ปาลิดา ศรีศรกำพล

12.00 -12.15 น.

COFFEE BREAK

เวลา

ชื่อเรื่อง

12.15 – 12.35 น. บทวิเคราะห์การตั้งชื่อเฉพาะในภาพยนตร์เรื่อง Assassin’s Creed ด้วยกรอบสัญวิทยาเชิงโครงสร้าง
12.35 – 12.55 น. แนวทางการพัฒนาทักษะล้มแล้วรุกสำหรับนักศึกษาแบบบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน
12.55 – 13.15 น.

ตัวชี้วัดเสรีภาพการใช้อินเตอร์เน็ตกับความเป็นประชาธิปไตยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ระหว่างปี ค.ศ.
2016-2020

13.15 – 13.35 น.

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปิดเผยเรื่องสำคัญในการตรวจสอบในหน้ารายงานของผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต

13.35 – 13.55 น. การสร้างสมดุลของทุนนิยมโดยรัฐและเศรษฐกิจดิจิตอลในประเทศจีน

ผู้นำเสนอ
นิพนธ์ ศศิภานุเดช
วชิระ ภัทรโพธิกุล
ศศิวัฒน์ ตันติบุญยานนท์
มูนีเราะฮ์ ยีดำ
พิสิฐ เขียวสวัสดิ์
สุภาวินี จีวะสุวรรณ
ศศินันท์ เครือชัยพินิต

วันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔
ห้องที่ ๒ ศาสตร์ประยุกต์
เวลา
กิจกรรม
๐๘:๓๐ – ๐๙:๐๐ น. คณะกรรมการ ผู้นำเสนอ และผู้เข้าร่วมประชุมพร้อมในที่ประชุมออนไลน์
๐๙:๐๐ – ๑๐:๐๐ น. ปาฐกถาพิเศษ โดย Mr. David Norcross (Founder & CEO of Lexicon)
หัวข้อ “Digitalizing Ethnography: How storytelling from the Humanities and Social Sciences can shape a digital world”
แบ่งกลุ่มย่อยนำเสนอ (BREAKOUT ROOM)
เวลา

ชื่อเรื่อง
การพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
10.20 – 10.40 น.
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา ด้วยกิจกรรมเพิ่มพูนประสบการณ์
การศึกษาแนวทางการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
10.40 – 11.00 น.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 สหวิทยาเขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
11.00 – 11.20 น.

การศึกษาการใช้ปัจจัยจูงใจครูในการปฏิบัติงานของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3

ความสัมพันธ์การบริหารแบบมีส่วนร่วมกับความสำเร็จการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
สถาบันอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
การศึกษาคุณลักษณะครูมืออาชีพของข้าราชการครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
11.40 – 12.00 น.
ประถมศึกษานนทบุรี เขต 1
11.20 – 11.40 น.

12.00 – 12.15 น.

COFFEE BREAK

ผู้นำเสนอ
ยอดเพชร งามคง
กุลดนัย ท่วมสุข
มีนมาส พรานป่า
ปริญญา วาเสนัง
อรนรินทร์ มีสัจจานนธนกุล
เบญจวรรณ ศรีมารุต
ญาณาธิป มุสิกเจริญ
เบญจวรรณ ศรีมารุต

เวลา

ชื่อเรื่อง

12.15 – 12.35 น. มุมมองของครูอาสาสมัครชาวจีนต่อการเรียนการสอนในประเทศไทย
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยใช้เทคนิคการศึกษา
12.35 – 12.55 น. นอกสถานที่ของวิชา สศ 2211302 หลักสูตรและการสอนสังคมศึกษา สำหรับนักศึกษา
สาขาวิชาสังคมศึกษาชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ
12.55 – 13.15 น. หารระคน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ
หาความรู้ (5E) ร่วมกับการแก้ปัญหาของโพลยา
13.15 – 13.35 น.

การศึกษาความสามารถในสร้างแบบจำลองทางชีววิทยาโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้ (5Es) เรื่อง โครงสร้างภายในของพืช ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

13.35 – 13.55 น.

ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน เพื่อส่งเสริมทักษะการพูดนำเสนอภาษาอังกฤษ
สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ผู้นำเสนอ
ผาสุข บุญธรรม
Qian Li
วีรวิชญ์ บุญส่ง
อรอนงค์ เต็มราม
อภิรัตน์ดา ทองแกมแก้ว
พัศรเบศวณ์ เวชวิริยะสกุล
ศรัญยา มารัตน์
ทวีศิลป์ ในจิต
สุนีตา โฆษิตชัยวัฒน์

