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หมายเหต:ุ ก าหนดการ การน าเสนอ และช่ือบทความ อาจมีการปรับเปลีย่น ได้ ตามความเหมาะสม 

ก าหนดการการน าเสนอผลงาน(ภาคการบรรยาย) 
กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และนิติศาสตร์ 

 (ห้อง SR412 ความจุ 20 ท่ีน่ัง) 
ภาคเช้า 

 
ประธาน : รองศาสตราจารย์ดิเรก ควรสมาคม 
รองประธาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย เดชพงษ์ 

 

ล าดับ เวลา ชื่อบทความ ผู้น าเสนอ 

1. 9.00-9.20  พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 : ศึกษาการลงโทษปรับเชิงลงโทษ
และค่าเสียหายเชิงลงโทษ  

บุณรดา บุญทรงสันติกุล  
 

2. 9.21-9.40 การพิจารณาคดลีับหลังจ าเลย: ศึกษากรณีจ าเลยหลบหน ี ปณัต สนธริักษ ์
 

3. 9.41-10.00 แนวทางการพัฒนากฎหมายเพื่อคุ้มครองแรงงานผู้ต้องขังใน
เรือนจ า  

วีระยุทธ  ลาสงยาง  

4. 10.01-10.20 เพศภาวะและสงครามเย็นในประเทศไทย: การเผยแพร่และ

การตอบโต้ความเป็นชายแบบจักรวรรดิของอเมริกาในสมยั

รัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ์  

รุ้งฉาย เย็นสบาย 

 

5. 10.21-10.40 มาตรการคุ้มครองผู้ถือหุ้นก่อนศาลมีค าสั่งให้เลิกบริษัทตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1237 (5)  

ณัฐพล ใจค าติ๊บ  

เขตไท ลังการ์พินธุ์  
6. 10.41-11.00 อ านาจในการควบคุมข้อมลูอันเกี่ยวเนื่องกับสิทธขิองเจ้าของ

ข้อมูลทางชีวภาพในภาคเอกชน  
นพพรรษ ศิร ิ

7. 11.01-11.20 สถานะของ Patent pool ในกฎหมายไทย  
 

อรณิชา สวสัดิชัย 
  อรรยา สิงห์สงบ และ 

ภราดา แก้วภราดัย 
8. 11.21-11.40 ความรับผิดทางอาญา กรณลีักทรพัย์เสมือนจริงในเกม

ออนไลน ์ 
อภิสรา  วงษา 
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หมายเหต:ุ ก าหนดการ การน าเสนอ และช่ือบทความ อาจมีการปรับเปลีย่น ได้ ตามความเหมาะสม 

ภาคบ่าย 
 

ล าดับ เวลา ชื่อบทความ ผู้น าเสนอ 

9. 13.20-13.40 แรงงานข้ามชาติ : สิทธิและปฏิบัตกิารภายใตร้ะบบประกันสังคม 

ศึกษากรณีว่างงาน ช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรสัโคโรนา 

2019 (COVID-19)  

ปริพัตร ปานจ ู

10. 13.41-14.00 ความไมเ่ป็นธรรมในการจ่ายเงินคา่ทดแทนให้แก่จ าเลยใน
คดีอาญา กรณีคดสีีเทา  

อนุรักษ์  ลองวิลัย   
 

11. 14.01-14.20 ปัญหาแรงงานข้ามชาต ิ: กรณีการจ้างงานช่ัวคราวและตาม
ฤดูกาลต้องเผชิญ  

เขมชาติ ตนบุญ 

12. 14.21-14.40 การคุ้มครองเด็กตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก : ศึกษากรณี

เบาะนั่งนิรภยัและการใช้หมวกนิรภัยส าหรับเด็ก  

จิตรานุช ภูมณี   และ           
ธัชพงษ์ วงษ์เหรียญทอง 

13. 14.41-15.00 ความรับผิดทางอาญาในกรณีความมึนเมาจากการใช้ยาต้องห้าม:
ศึกษามาตรา 66 ประมวลกฎหมายอาญา  

กนกกานต์ พันธรักษ์  และ    
ธัชพงษ์ วงษ์เหรียญทอง 

14. 15.01-15.20 สิทธิการจัดหาทนายโดยรัฐและการมีบทบาทของทนายความใน
ช้ันสอบสวน  

จุฬาลักษณ์ เกวิโก และ        
ธัชพงษ์ วงษ์เหรียญทอง 

15. 15.21-15.40 การตีความหลักกฎหมายว่าด้วยความสงบเรยีบร้อยหรือศีลธรรม

อันดีของประชาชน : ศึกษากรณีกฎหมายด้านสื่อภาพยนตร์และ

วีดิทัศน์  

อติพัฒน์ แขมทอง 
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หมายเหต:ุ ก าหนดการ การน าเสนอ และช่ือบทความ อาจมีการปรับเปลีย่น ได้ ตามความเหมาะสม 

ก าหนดการการน าเสนอผลงาน(ภาคการบรรยาย) 
กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และนิติศาสตร์ 

 (ห้อง SR413 ความจุ 20 ท่ีน่ัง) 
ภาคเช้า 

 
ประธาน : รองศาสตราจารย์สมพงษ์  บุญเลิศ 
รองประธาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นงนภัส พันธ์พลกฤต 

 

ล าดับ เวลา ชื่อบทความ ผู้น าเสนอ 

1. 9.00-9.20  การจัดการเรียนการสอนเมื่อครั้งเป็นโรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์
และอนามัยแมคคอร์มิค ระหว่าง พ.ศ. 2488-2516  
 

สิริรตัน์  จันทรมะโน และ 
นัยนา  เมธา 

2. 9.21-9.40 แนวทางการเสรมิสร้างอัตลักษณ์ของสถานีวิทยุคริสเตียนใน
ประเทศไทย  

จิรภัทร  กิตติวรากลู 

3. 9.41-10.00 ทรัพยากรการท่องเที่ยวและปัจจยัที่ส่งผลต่อการพัฒนา
ศักยภาพการท่องเที่ยวของต าบลกื้ดช้าง อ าเภอแม่แตง 
จังหวัดเชียงใหม ่ 

อัจฉริยาพร คันธมาลาเจรญิ 

4. 10.01-10.20 การพัฒนารูปแบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนา

คุณลักษณะของผูส้ าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์

ของวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี  

สุนัน  เทพพันธ์ 

5. 10.21-10.40 การประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้าน
ขะเนจื้อ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก 
เขต 2  

เนตรนภา กัลยาณมติร  และ 

สุรพงษ์  แสงสีมุข 

6. 10.41-11.00 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนนิชีวิตของกลุ่มอาชีพประมง

พื้นบ้านริมกว๊านพะเยา  
ปานหทัย  ชาวเวียง 

7. 11.01-11.20 การศึกษาการใช้ประโยชน์ท่ีดินในเขตเทศบาลเมืองแม่เหียะ
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ่ 

นพปฎล โตนะโพ 

8. 11.21-11.40 การจัดการขยะมลูฝอยตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมลูฝอย
ชุมชนจังหวัดสะอาด กรณีศึกษาเทศบาลเมืองปากแพรก 
จังหวัดกาญจนบรุ ี  

รจนาภรณ์  ศรีช่วงโชต ิ
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หมายเหต:ุ ก าหนดการ การน าเสนอ และช่ือบทความ อาจมีการปรับเปลีย่น ได้ ตามความเหมาะสม 

ภาคบ่าย 
 

ล าดับ เวลา ชื่อบทความ ผู้น าเสนอ 

9. 13.20-13.20 การประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนไชยะวิทยา
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2  

อนุทัศน์  ปานศรี และ    
ธนกฤต  สิทธิราช 

10. 13.21-13.40 แนวทางพัฒนาการบริหารกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีของ
สถานศึกษาในกลุ่มเครือข่ายสองฝัง่ยมสามัคคี อ าเภอกงไกรลาศ 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1  

จีรยุทธ  ค าสูง 

11. 13.41-14.00 การศึกษาข้อผิดพลาดการใช้ค าพ้องรูปภาษาจีน (多音字) 
ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาการสอน
ภาษาจีน  

โชติวัน แย้มขยาย 
  ปิยนาถ ปิยสาธิต   
สรสิริ วรวรรณ และ  
เอกนรินทร์ จิรชีวีวงศ ์

12. 14.01-14.20 ดนตรีประกอบพิธีกรรม : กรณีศึกษาดนตรีประกอบพิธีบูชาดาว
นพเคราะห ์วัดถาวรวราราม จังหวัดกาญจนบรุ ี 

ธีรรัตน์ ศรีช่วงโชติ 
  ดุษณี ผาสุขดี   

นิติพรรณ สุวาท  และ 
ประณต แก้วบูชา 

13. 14.21-14.40 ความพึงพอใจของบุคคลทั่วไปผู้เขา้เรียนรายวิชาภาษาจีน
พื้นฐานในรูปแบบออนไลน ์ 

โชติวัน แย้มขยาย 
  ปิยนาถ ปิยสาธิต 

  สุกานดา จงเสริมตระกลู 
และ วริษฐา อ้นโต 

14. 14.41-15.00 ทักษะความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักศึกษาสาขาวิชาการสอน
ภาษาจีน คณะการจดัการการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ สถาบันการ
จัดการปญัญาภิวัฒน์  

ศรุดา ชัยสุวรรณ 
 ปิยนาถ ปิยสาธิต 

 สุกานดา จงเสริมตระกลู 
ปิยนันต์ คล้ายจันทร ์

 ศิรินยา พิพัฒน์ศรีสวสัดิ ์

และ ชลลดา เชิดโฉม 

15. 15.01-15.20 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ใน
มหาวิทยาลยัเอกชนไทยที่มีการเรยีนการสอนหลักสตูรนานาชาติ 

จรัญญา เทพพรบัญชากิจ 
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หมายเหต:ุ ก าหนดการ การน าเสนอ และช่ือบทความ อาจมีการปรับเปลีย่น ได้ ตามความเหมาะสม 

ก าหนดการการน าเสนอผลงาน(ภาคการบรรยาย) 
กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และนิติศาสตร์ 

 (ห้อง SR422 ความจุ 20 ท่ีน่ัง) 
ภาคเช้า 

 
ประธาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. หน่ึงหทัย ชัยอาภร 
รองประธาน : อาจารย์ ดร. พัชร บุญธีรารักษ์ 

 

ล าดับ เวลา ชื่อบทความ ผู้น าเสนอ 

1. 9.00-9.20  The Effects of Task-Based Intercultural 
Communicative Language Teaching on Taiwanese 
Students’ English Oral Presentation Skills and 
Cultural Knowledge  

Cory Parker Jr 
 

2. 9.21-9.40 ผลของการใช้บทเรียนออนไลนส์ตาร์ฟิชแลบที่มีต่อการพัฒนา
ทักษะศตวรรษที่ 21 ของครู โรงเรยีนบ้านปลาดาว อ าเภอแม่
แตง จังหวัดเชียงใหม่  

มุกดา  ค าวินิจ และ 
ฉัตรทิพย์  สุวรรณชิน 

3. 9.41-10.00 บทบาทของหัวหน้าระดับช้ัน โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถมัภ์ 
อ าเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม ่  

อรรถกร  ใจเดช  และ  
พนมพร จันทรปัญญา 

4. 10.01-10.20 การพัฒนาบุคลากรด้านคณุธรรมตามหลักธรรมาภิบาลของ

โรงเรียนวดัช่างค า อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม ่ 

กษิดิศ  ไชยยาลักษณ์ และ 

พนมพร จันทรปัญญา 

5. 10.21-10.40 การใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อส่งเสรมิการท างาน
เป็นทีมของการบริหารงานท่ัวไป โรงเรียนบ้านหัวนา อ าเภอ
ฝาง จังหวัดเชียงใหม ่ 

เนตรนภา เลิศปุญชรัศมิ ์

และ พนมพร จันทรปญัญา 

6. 10.41-11.00 การพัฒนาบุคลากรครดู้านการส่งเสริมความสามารถในการ
อบรมเลี้ยงดูเด็ก โดยใช้กูเกิล้คลาสรูม แอปพลิเคชันของสถาน
รับเลีย้งเด็ก เบรนนี ่คิดส ์แม่แต เนอสเซอรี่ อ าเภอสันก าแพง 
จังหวัดเชียงใหม ่ 

ศรีวรรณ  ชุรินทร และ      
พนมพร  จันทรปัญญา 

7. 11.01-11.20 การพัฒนาครูดา้นการปฏิบัติหน้าที่งานพัสดุของโรงเรียน 
บ้านบนนา อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม ่ 

เอกชัย สิงห์ค า และ        

พนมพร จันทรปัญญา 

8. 11.21-11.40 การวิเคราะห์อภิมานงานวิจยันวัตกรรมที่พัฒนาทักษะและ 
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ตามหลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขั้น
พื้นฐาน  

ชัชรีย์  วงศนิ้ว  และ           
สุนทรพจน์  ด ารงค์พานิช 

  



    การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2564 : วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 

 
 

หมายเหต:ุ ก าหนดการ การน าเสนอ และช่ือบทความ อาจมีการปรับเปลีย่น ได้ ตามความเหมาะสม 

ภาคบ่าย 
 

ล าดับ เวลา ชื่อบทความ ผู้น าเสนอ 

9. 13.20-13.40 แนวทางการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง       
ต้นเปา ตามเกณฑ์มาตรฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

พรรณวลัย  จันทดา และ พนม
พร จันทรปัญญา 

10. 13.41-14.00 การส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพครู โรงเรยีนบ้านป่าตาล อ าเภอ

หางดง จังหวัดเชียงใหม่  
วินิจ วงศ์แสง และ           

พนมพร จันทรปัญญา 

11. 14.01-14.20 การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศของครู  ศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอดอยเต่า  

ก่อเกียรติ  พรอ้าย  และ      
พนมพร  จันทรปัญญา 

12. 14.21-14.40 การพัฒนาระบบสารสนเทศแผนงานและงบประมาณของ
โรงเรียนน้ าดิบวิทยาคม  

รัตนา  อู่อรุณ                  
ฉัตรทิพย ์สุวรรณชิน  และ 

พงศ์กร จันทราช 

13. 14.41-15.00 ผลของการใช้สื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่มีต่อทักษะการอ่านจับ
ใจความส าคญัของนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียน
ประถมศึกษา ในจังหวัดเชียงใหม ่ 

ปิ่นอนงค์ อ าปะละ            
สิริมาศ แก้วกันทา และ     
นงนภัส พันธ์พลกฤต 

14. 15.01-15.20 การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านงบประมาณของศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอแม่แตง  

เสถียรพงศ์ ใจเย็น             
ฉัตรทิพย์ สุวรรณชิน และ 

พงศ์กร จันทราช 

15. 15.21-15.40 การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบล
นครเจดยี์   อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน   

ณภรษา   อินทนนท์ และ 
พนมพร  จันทรปัญญา 

16. 15.41-16.00 Preliminary Provisions of University-Certified English 
Language Courses to Myanmar Refugees Living in 
Camps along the Thailand-Myanmar Border 

   

Jaranya 
Thepphornbanchakit 

and  
Nakom 

Thepphornbanchakit 
 


