
ก ำหนดกำรน ำเสนอ ภำคบรรยำย 

กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ “รำชภัฏกรุงเก่ำ” ประจ ำปี พ.ศ. 2561  
ระหว่ำงวันที่ 13 – 14 ธนัวำคม 2561 ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 

วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
08.00 – 16.00 น. ลงทะเบียน ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
08.50 – 09.00 น. การฉายวีดีทัศน์มหาวิทยาลัย 

09.00 – 09.20 น. 
พิธีเปิด   
*กล่าวรายงานการจัดประชุมวิชาการ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  
*กล่าวเปิดงานประชุมวิชาการ และมอบรางวัลบทความวิจัยดีเด่น (Best Paper Awards) โดย ดร.เกษม บ ารุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

09.20 – 10.20 น. 
การบรรยายพิเศษทางวิชาการ หัวข้อ “การวิจัยทางสังคมศาสตร์ในยุค Thailand 4.0” 
โดย พระพรหมบัณฑิต, ศาสตราจารย์ ดร. อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

10.20 – 11.10 น. 
การบรรยายพิเศษทางวิชาการ หัวข้อ “การวิจัยเพื่อพัฒนา”  
โดย ศาสตราจารย์ ดร.อารยะ ปรีชาเมตตา ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยความเหลื่อมล  าและนโยบายสังคม คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

11.10 – 12.00 น. 
การบรรยายพิเศษทางวิชาการ หัวข้อ “Project-based Learning และ Innovation-driven ส าหรับการเรียนการสอนวิศวกรรมในยุคท่ีโลกถูก Disrupted” 
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรวัฒน์ ชิวปรชีา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ อาคารครุสรรพสิทธิ์ 
กำรน ำเสนอผลงำนวิจัยภำคบรรยำย ณ อาคารครุสรรพสิทธิ์ 

  
ED 1 (ห้อง 110) 
สาขาการศึกษา (ED) 

ED 2 (ห้อง 111) 
สาขาการศึกษา (ED) 

HS 1 (ห้อง 112) 
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (HS) 

MB 1 (ห้อง 101) 
สาขาวิทยาการจัดการและบริหารธุรกิจ (MB) 

13.00 – 13.15 น. ED103 ED137 HS201 MB402 
13.15 – 13.30 น. ED120 ED139 HS202 MB403 

13.30 – 13.45 น. ED124 ED142 HS203 MB405 
13.45 – 14.00 น. ED127 ED143 HS205 MB411 
14.00 – 14.15 น. ED129 ED172 HS206 MB416 
14.15 – 14.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง 



วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
กำรน ำเสนอผลงำนวิจัยภำคบรรยำย ณ อาคารครุสรรพสิทธิ์ 

  
ED 3 (ห้อง 110) 
สาขาการศึกษา (ED) 

ED 4 (ห้อง 111) 
สาขาการศึกษา (ED) 

HS 2 (ห้อง 112) 
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (HS) 

EI 1 (ห้อง 101) 
สาขาวิศวกรรมศาสตร ์

และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (EI) 
14.30 – 14.45 น. ED145 ED151 HS207 EI501 
14.45 – 15.00 น. ED146 ED152 HS208 EI502 
15.00 – 15.15 น. ED147 ED160 HS212 EI507 
15.15 – 15.30 น. ED148 ED163 HS213 EI508 
15.30 – 15.45 น. ED149 ED164 HS216 EI509 

15.45 – 16.00 น. ED150 ED167  EI510 

 
วันศุกร์ที่ 14 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (พร้อมรับอาหารว่างช่วงเช้า) 

กำรน ำเสนอผลงำนวิจัยภำคบรรยำย ณ อาคารครุสรรพสิทธิ์ 

  
ED 5 (ห้อง 110) 
สาขาการศึกษา (ED) 

ED 6 (ห้อง 111) 
สาขาการศึกษา (ED)   

HS3 (ห้อง 112) 
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (HS) 

EI 2 (ห้อง 101) 
สาขาวิศวกรรมศาสตร ์

และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (EI) 
09.00 – 09.15 น. ED108 ED107 HS209 EI504 
09.15 – 09.30 น. ED110 ED109 HS214 EI506 

09.30 – 09.45 น. ED117 ED114 HS220 EI511 
09.45 – 10.00 น. ED157 ED131 HS221 EI512 
10.00 – 10.15 น. ED168 ED132 HS225 EI524 
10.15 – 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

 
 



วันศุกร์ที่ 14 ธันวำคม พ.ศ. 2561 

กำรน ำเสนอผลงำนวิจัยภำคบรรยำย ณ อาคารครุสรรพสิทธิ์ 

  
ED 7 (ห้อง 110) 

สาขาการศึกษา (ED) 

MB 2 (ห้อง 111) 

สาขาวิทยาการจัดการและบริหารธุรกิจ (MB) 

ST 1 (ห้อง 112) 

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ST) 
EI 3 (ห้อง 101) 

สาขาวิศวกรรมศาสตร ์

และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (EI) 

10.30 – 10.45 น. ED113 MB406 ST302 EI525 

10.45 – 11.00 น. ED116 MB408 ST307 EI515 

11.00 – 11.15 น. ED119 MB412 ST309 EI516 

11.15 – 11.30 น. ED136 MB413 ST312 EI517 

11.30 – 11.45 น. ED155 MB414 ST320 EI518 

11.45 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ อาคารครุสรรพสิทธิ์ 

กำรน ำเสนอผลงำนวิจัยภำคบรรยำย ณ อาคารครุสรรพสิทธิ์ 

  
ED 8 (ห้อง 110) 

สาขาการศึกษา (ED) 

MB 3 (ห้อง 111) 

สาขาวิทยาการจัดการและบริหารธุรกิจ (MB) 

ST 2 (ห้อง 112) 

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ST) 

EI 4 (ห้อง 101) 

สาขาวิศวกรรมศาสตร ์

และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (EI) 

13.00 – 13.15 น. ED111 MB415 ST305 EI514 

13.15 – 13.30 น. ED112 MB418 ST321 EI521 

13.30 – 13.45 น. ED115 MB420 ST322 EI522 

13.45 – 14.00 น. ED118  ST324  

14.00 – 14.15 น. ED138  ST327  

14.15 – 14.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง ST331  

 
 
 



กําหนดการนําเสนอภาคบรรยาย สาขาการศกึษา (ED)

ลําดับ

ที่
รหัส วันที่นําเสนอ เวลานําเสนอ หองที่

นําเสนอ

ชื่อผลงาน ชื่อ หนวยงาน  ลงทะเบียน

ชําระเงิน

 หมายเหตุ

1 ED103 13 ธ.ค. 61 13.00 – 13.15 หอง 110 การพัฒนาความสามารถการคิดเชิงเหตุผลของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

อัจฉรา นันทะศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ชําระเงนิแลว

2 ED120 13 ธ.ค. 61 13.15 – 13.30 หอง 110 คําสรรพนามในภาษาไทยกับความไมเปนเอกภาพของการอธิบายความรูในแบบเรยีนวิชา

ภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษา

ธงชัย แซเจี่ย มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม  ชําระเงนิแลว

3 ED124 13 ธ.ค. 61 13.30 – 13.45 หอง 110 ทักษะในศตวรรษ 21 และเจตคติตอวิชาวิทยาศาสตรของนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน โดย

จัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี สังคม และ สิ่งแวดลอม (STSE)

กุลธิดา ชายนอย มหาวิทยาลัยราชภัฎลําปาง  ชําระเงนิแลว

4 ED127 13 ธ.ค. 61 13.45 – 14.00 หอง 110 ผลการเรียนรูและความพึงพอใจของนักเรยีนวิชาเอกสังคมศึกษาที่มีตอการจัดกิจกรรมมโนทัศน

มวลประสบการณเชิงพื้นที่ดานการจัดการเรยีนการสอน

ขวัญดาว ปนทองพันธุ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา  ชําระเงนิแลว

5 ED129 13 ธ.ค. 61 14.00 – 14.15 หอง 110 ผลการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูที่ขับเคล่ือนดวยขอโตแยงท่ีมีตอผลสมัฤทธิ์ทางการ

เรยีนวิทยาศาสตรโลกของนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 1

สุพรรษา มันเทศสวรรค มหาวิทยาลัยเชียงใหม  ชําระเงนิแลว

6 ED145 13 ธ.ค. 61 14.30 – 14.45 หอง 110 การจัดการเรยีนรูแบบปญหาเปนฐาน วิชาสังคมศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะการคิดแกปญหาเชิง

สรางสรรค ของนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 5

ทิตติยา มั่นดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม  ชําระเงนิแลว

7 ED146 13 ธ.ค. 61 14.45 – 15.00 หอง 110 การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน วิชาประวัตศิาสตรในชั้นประถมศึกษา สุพัฒตรา กลมกลิ้ง มหาวิทยาลัยเชียงใหม  ชําระเงนิแลว

8 ED147 13 ธ.ค. 61 15.00 – 15.15 หอง 110 ผลการจัดการเรียนรูวิชาคณติศาสตรดวยเทคนิค KWDL รวมกับการใชแผนภาพ เรื่อง โจทย

ปญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการแกโจทยปญหา

คณติศาสตรของนักเรยีนชั้นประถมศึกษาปที่ 4

ชวลิต ดวงเหมือน มหาวิทยาลัยบูรพา  ชําระเงนิแลว

9 ED148 13 ธ.ค. 61 15.15 – 15.30 หอง 110 ผลการจัดการเรียนรูวิชาคณติศาสตร เรื่อง ระบบจํานวนเต็ม โดยใชการจัดการเรียนรูแบบ 

Active Learning ที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 1

แพรทิพย พูดเพราะ มหาวิทยาลัยบูรพา  ชําระเงนิแลว

10 ED149 13 ธ.ค. 61 15.30 – 15.45 หอง 110 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณติศาสตร เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต สําหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 3 โดยการจัดกิจกรรมการเรยีนรูแบบแบงกลุมผลสัมฤทธิ์ รวมกับโปรแกรม 

GSP

ภาวดี วงศดี มหาวิทยาลัยบูรพา  ชําระเงนิแลว

11 ED150 13 ธ.ค. 61 15.45 – 16.00 หอง 110 การสรางแบบวัดความตระหนักตอสิ่งแวดลอมปาชายเลน

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่ 3

รุจิเรข เที่ยงตรง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชําระเงนิแลว

12 ED137 13 ธ.ค. 61 13.00 – 13.15 หอง 111 ศึกษารูปแบบการเรยีนรูของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน

อุมาพร กัสนุกา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

อีสาน
 ชําระเงนิแลว



กําหนดการนําเสนอภาคบรรยาย สาขาการศกึษา (ED)

ลําดับ

ที่
รหัส วันที่นําเสนอ เวลานําเสนอ หองที่

นําเสนอ

ชื่อผลงาน ชื่อ หนวยงาน  ลงทะเบียน

ชําระเงิน

 หมายเหตุ

13 ED139 13 ธ.ค. 61 13.15 – 13.30 หอง 111 บทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏในการจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูวิทยาศาสตร โดยใชการ

จัดการเรียนรูตามแนววิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร ศิลปะ และ คณิตศาสตร 

(STEAM)

พินิจนันท เนื่องจากอวน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ชําระเงนิแลว

14 ED142 13 ธ.ค. 61 13.30 – 13.45 หอง 111 ผลการเรียนรูแบบซิปปาเสรมิดวยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรตอความเขาใจมโนมติสมบัติของวัสดุ 

ของนักเรยีนชั้นประถมศึกษาปที่ 5

สิราวรรณ เฉ่ือยมะเริง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  ชําระเงนิแลว

15 ED143 13 ธ.ค. 61 13.45 – 14.00 หอง 111 การศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรูรวมกัน บนเทคโนโลยีคลาวด ดวยกูเกิล ฟอร เอ็ด

ดูเคช่ัน

วิเชษฐ นันทะศรี  มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย  ชําระเงนิแลว

16 ED172 13 ธ.ค. 61 14.00 – 14.15 หอง 111 การสรางแบบประเมินทักษะการใชอุปกรณวิทยาศาสตรสาํหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 พิชญา เจริญผล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชําระเงนิแลว

17 ED151 13 ธ.ค. 61 14.30 – 14.45 หอง 111 การพัฒนาคลังสื่อออนไลนวิชาสังคมศึกษาสําหรับครูโรงเรียนพระปริยัตธิรรม จังหวัดเชียงใหม พิมภัสสร เด็ดขาด มหาวิทยาลัยเชียงใหม  ชําระเงนิแลว

18 ED152 13 ธ.ค. 61 14.45 – 15.00 หอง 111 การประยุกตใชปฏิทินออนไลนเพื่อปรบัปรุงการสงงานของนักศึกษา เมธาวัตน กาวิลเครือ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ชําระเงนิแลว

19 ED160 13 ธ.ค. 61 15.00 – 15.15 หอง 111 การพัฒนาการอาน เขียนของเด็กปฐมวัย โดยการจัดประสบการณการสอนภาษาแบบธรรมชาติ พจนีย เชื้อบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  ชําระเงนิแลว

20 ED163 13 ธ.ค. 61 15.15 – 15.30 หอง 111 ผลการเรียนรูแบบ 5E เสรมิดวยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรตอความเขาใจมโนมติ

การดํารงชีวิตของพืช ของนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่ 5

กัญชบา ศรีโบราณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  ชําระเงนิแลว

21 ED164 13 ธ.ค. 61 15.30 – 15.45 หอง 111 การศึกษาผลการใชชุดการสอนเรื่องการเคลื่อนที่แบบฮารมอนิกอยางงาย ระดับชั้นมัธยมศกึษาป

ที่ 4 โดยใชเทคนิคการสอนแบบบรรยายสาธิต

ปฐวี สักกะตะ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ชําระเงนิแลว

22 ED167 13 ธ.ค. 61 15.45 – 16.00 หอง 111 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบปญหาเปนฐานรวมกับเกมมิฟเคชันบนคลาวดคอมพิวติง

 เพื่อสงเสริมทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ

อัครพล พูลสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกลาพระนครเหนือ
 ชําระเงนิแลว

23 ED108 14 ธ.ค. 61 09.00 – 09.15 หอง 110 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการสรางตราสินคา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

โดยใชรูปแบบการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค STAD

ปรียาพร บุญศรี วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจ

อยุธยา
 ชําระเงนิแลว

24 ED110 14 ธ.ค. 61 09.15 – 09.30 หอง 110 การพัฒนาแบบฝกปฏิบัติงานสารบรรณ เรื่อง รูปแบบการพิมพหนังสือราชการ สําหรับนักเรียน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

อังคณา วิศาลนิตย วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจ

อยุธยา
 ชําระเงนิแลว

25 ED117 14 ธ.ค. 61 09.30 – 09.45 หอง 110 การใชกิจกรรมเว็บเควสเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการของนักศึกษาคณะครุ

ศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรอียุธยา

เนตรนิภา เจียมศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา
 ชําระเงนิแลว



กําหนดการนําเสนอภาคบรรยาย สาขาการศกึษา (ED)

ลําดับ

ที่
รหัส วันที่นําเสนอ เวลานําเสนอ หองที่

นําเสนอ

ชื่อผลงาน ชื่อ หนวยงาน  ลงทะเบียน

ชําระเงิน

 หมายเหตุ

26 ED157 14 ธ.ค. 61 09.45 – 10.00 หอง 110 การพัฒนาทักษะการอานและการเขียนสะกดคําโดยการใชแบบฝกทักษะของนักศึกษาสาขา

บริหารทรัพยากรมนุษย ในรายวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

จิตราพร งามเนตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ชําระเงนิแลว

27 ED168 14 ธ.ค. 61 10.00 – 10.15 หอง 110 การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร

ศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรอียุธยา

ศิริพล แสนบุญสง มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา
 ชําระเงนิแลว

28 ED113 14 ธ.ค. 61 10.30 – 10.45 หอง 110 การพัฒนาแบบฝกทักษะคณติศาสตร เรื่องการแปรผันตรงและการแปรผันแบบผกผัน สําหรับ

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ภัททิยา บริบาล วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจ

อยุธยา
 ชําระเงนิแลว

29 ED116 14 ธ.ค. 61 10.45 – 11.00 หอง 110 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษีเงินไดบุคคลธรรมดากับการบัญชี ของนักเรยีนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่ 2 สาขาการบัญชี โดยใชแบบฝกเสรมิทักษะ วิทยาลัยเทคโนโลยี

บริหารธุรกิจอยุธยา

ศิริวรรณ เอ่ียมวุฒิ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจ

อยุธยา
 ชําระเงนิแลว

30 ED119 14 ธ.ค. 61 11.00 – 11.15 หอง 110 การศึกษาสภาพ ปญหาและแนวทางแกไขปญหาการฝกประสบการณวิชาชีพครู ของนักศึกษา

ชั้นปที่ 4 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ปารณีย ขาวเจริญ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา
 ชําระเงนิแลว

31 ED136 14 ธ.ค. 61 11.15 – 11.30 หอง 110 การศึกษากระบวนการจิตตปญญาศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการใชภาษาไทยสําหรับนักศึกษา

สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

จันจิรา หาวิชา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา
 ชําระเงนิแลว

32 ED155 14 ธ.ค. 61 11.30 – 11.45 หอง 110 การพัฒนาหลักสูตรอบรมการจัดกิจกรรมนอกหองเรยีนสําหรับครูผูสอนภาษาอังกฤษระดับ

ประถมศกึษา ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กรกนก ประทุมสุวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา
 ชําระเงนิแลว

33 ED111 14 ธ.ค. 61 13.00 – 13.15 หอง 110 โปรแกรมคอมพิวเตอร เรื่อง การใชงานฟงกชันควบคุม ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา

กนกรดา นิ่มละมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจ

อยุธยา
 ชําระเงนิแลว

34 ED112 14 ธ.ค. 61 13.15 – 13.30 หอง 110 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบเพื่อนชวยเพ่ือนรายวิชาโปรแกรมกราฟก ของนักเรียน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาคอมพิวเตอร วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา

วรารัตน รื่นสุภาพ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจ

อยุธยา
 ชําระเงนิแลว

35 ED115 14 ธ.ค. 61 13.30 – 13.45 หอง 110 การพัฒนาสื่อวีดทิัศนแบบสาธิต เรื่อง การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร วิชาคอมพิวเตอร และ

การบํารุงรักษา ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

สุนทร การชัยศรี วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจ

อยุธยา
 ชําระเงนิแลว

36 ED118 14 ธ.ค. 61 13.45 – 14.00 หอง 110 การศึกษาปญหาและแนวทางการแกปญหาการจัดการเรียนรู การอานทํานองเสนาะของ

นักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ชนิกา จิตจักร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา
 ชําระเงนิแลว



กําหนดการนําเสนอภาคบรรยาย สาขาการศกึษา (ED)

ลําดับ

ที่
รหัส วันที่นําเสนอ เวลานําเสนอ หองที่

นําเสนอ

ชื่อผลงาน ชื่อ หนวยงาน  ลงทะเบียน

ชําระเงิน

 หมายเหตุ

37 ED138 14 ธ.ค. 61 14.00 – 14.15 หอง 110 การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูในการสรางนวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอรแบบมัลติมีเดีย เพื่อ

การเรยีนรูในศตวรรษที่ 21

ศิริพล แสนบุญสง มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา
 ชําระเงนิแลว

38 ED107 14 ธ.ค. 61 09.00 – 09.15 หอง 111 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องรายการปรับปรุงบัญชี วิชาการบัญชีซื้อขายสินคาของ

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดยใชชุดฝกปฏิบัติ

สุกัญญา กันศิริ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจ

อยุธยา
 ชําระเงนิแลว

39 ED109 14 ธ.ค. 61 09.15 – 09.30 หอง 111 การพัฒนาแบบฝกทักษะวิชาคณติศาสตรและสถิติเพื่องานอาชีพ เรื่อง ความนาจะเปน สําหรบั

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

มนตชัย สุวรรณหงษ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจ

อยุธยา
 ชําระเงนิแลว

40 ED114 14 ธ.ค. 61 09.30 – 09.45 หอง 111 การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เร่ืองการออกแบบฟอรมและเขียนโคดโปรแกรม วิชาการเขียนโปรแกรม

บนมาตรฐานเปด ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่ 3 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัย

เทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา

จิรกฤต รุมรตัน วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจ

อยุธยา
 ชําระเงนิแลว

41 ED131 14 ธ.ค. 61 09.45 – 10.00 หอง 111 การศึกษาความรูความเขาใจและสภาพของการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรโดยใชนิตวิิทยาศาสตร

ของครูประจําการและนักศึกษาฝกประสบการณสาขาวิชาวิทยาศาสตร

พัชรพล เถาธรรมพิทักษ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา
 ชําระเงนิแลว

42 ED132 14 ธ.ค. 61 10.00 – 10.15 หอง 111 การพัฒนารูปแบบการเรียนรูทางวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูโดยใช

กระบวนการสืบเสาะหาความรูในรายวิชาการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรในระดับมัธยมศกึษา 

สําหรับครวูิทยาศาสตรกอนประจําการ

พัชราภร พูลบุญ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา
 ชําระเงนิแลว



กําหนดการนําเสนอภาคบรรยาย สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (HS)

ลําดับ

ที่

รหัส วันที่นําเสนอ เวลานําเสนอ หองที่

นําเสนอ

ชื่อผลงาน ชื่อ หนวยงาน  ลงทะเบียนชําระ

เงิน

 หมายเหตุ

1 HS201 13 ธ.ค. 61 13.00 – 13.15 หอง 112 การพัฒนาชุดเอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชาไวยากรณภาษาจีนกลาง ภูเทพ ประภากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ชําระเงนิแลว

2 HS202 13 ธ.ค. 61 13.15 – 13.30 หอง 112 การจัดการความขัดแยงโดยสันติวิธีในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

อุบลราชธานี เขต 1

อภิศักดิ์ ทองนพคุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ชําระเงนิแลว

3 HS203 13 ธ.ค. 61 13.30 – 13.45 หอง 112 ทัศนคติของประชาชนที่มีตอภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของกํานันผูใหญบานในเขตพื้นที่

อําเภอทาชาง จังหวัดสิงหบุรี

ธันยพัต วงษถาวรเรอืง มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ  ชําระเงนิแลว

4 HS205 13 ธ.ค. 61 13.45 – 14.00 หอง 112 การศึกษาการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรสํานักงานเขตปทุมวัน ไพโรจน สุขเกษม มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ  ชําระเงนิแลว

5 HS206 13 ธ.ค. 61 14.00 – 14.15 หอง 112 “เสียงของซาไก” สังเกตการณเสียงของการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมและวัฒนธรรม ใน

กลุมชาวซาไก บานควนไมดํา อําเภอปะเหลียน จังหวัดตรงั

พรภวิษย พรมชู มหาวิทยาลัยศิลปกร  ชําระเงนิแลว

6 HS207 13 ธ.ค. 61 14.30 – 14.45 หอง 112 การพัฒนาโปรแกรมในการออกกําลังกายโยคะโดยประยุกตใชทฤษฏีการรบัรูความสามารถ

ตนเองของนักศึกษาหญิง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

กุลิสรา เผาพันธุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  ชําระเงนิแลว

7 HS208 13 ธ.ค. 61 14.45 – 15.00 หอง 112 สาเหตุที่ทําใหผูกระทําความผิดหญิงต้ังครรภตองเขาสูทัณฑสถานหญิง ศิรินทร อินทรวิชะ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี  ชําระเงนิแลว

8 HS212 13 ธ.ค. 61 15.00 – 15.15 หอง 112 การสรางกระบวนการเรียนรูชุมชนเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุดานอาชีพ ของชุมชนบาน

หนองขวาง ตําบลพรสําราญ อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรมัย

คคนางค ชอชู มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย  ชําระเงนิแลว

9 HS213 13 ธ.ค. 61 15.15 – 15.30 หอง 112 การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑจากเศษผาทอของชนเผาปกาเกอะญอตามแนวทางเศรษฐกิจ

สรางสรรคเพื่อสรางมูลคาเพิ่มจากฐานภูมิปญญาทองถิ่น

พรรณธิภา เพชรบุญมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ลานนา
 ชําระเงนิแลว

10 HS216 13 ธ.ค. 61 15.30 – 15.45 หอง 112 การตรากฎหมายเพื่อใหไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ศิริวดี วิวิธคุณากร มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา  ชําระเงนิแลว

11 HS209 14 ธ.ค. 61 09.00 – 09.15 หอง 112 คุณภาพชีวิตในการทํางานและความผูกพันตอองคกรที่สงผลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี

ขององคกรของพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัทผลิตชิ้นสวนยานยนตในนิคมอุตสาหกรรม

อมตะนคร จังหวัดชลบุรี

ปรีณาพรรณ พุมแกว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ชําระเงนิแลว

12 HS214 14 ธ.ค. 61 09.15 – 09.30 หอง 112 การศึกษาปจจัยแรงจูงใจของนักทองเที่ยวชาวจีน ในอุทยานประวัตศิาสตรพระนครศรีอยุธยา 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ธัญญารัตน มะลาศรี มหาวิทยาลัยราชภัฎ

พระนครศรีอยุธยา
 ชําระเงนิแลว

13 HS220 14 ธ.ค. 61 09.30 – 09.45 หอง 112 ศึกษาเปรียบเทียบการกําหนดนโยบายสาธารณะของรฐับาลต้ังแต พ.ศ. 2547 - 2554 อรวลัญช คลองสั่งสอน อรวลัญช คลองสั่งสอน  ชําระเงนิแลว โอนเกิน 2,000

14 HS221 14 ธ.ค. 61 09.45 – 10.00 หอง 112 ปญหาทางกฎหมายในการรับฟงพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตรกรณีรอยฝาเทาที่ไมปรากฏ

รอยลายเสน

กาญจณา สุขาบูรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา
 ชําระเงนิแลว

15 HS225 14 ธ.ค. 61 10.00 – 10.15 หอง 112 เงื่อนไขที่ทําใหนักทองเท่ียวชาวจีนซื้อสินคาอัญมณแีละเคร่ืองประดับของไทย : กรณีศึกษา

อุทยานประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา

ชนิกานต ผลเจริญ มหาวิทยาลัยราชภัฎ

พระนครศรีอยุธยา
 ชําระเงนิแลว



กําหนดการนําเสนอภาคบรรยาย สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ST)

ลําดับ

ที่

รหัส วันที่นําเสนอ เวลานําเสนอ หองที่

นําเสนอ

ชื่อผลงาน ชื่อ หนวยงาน  ลงทะเบียน

ชําระเงิน

 หมายเหตุ

1 ST302 14 ธ.ค. 61 09.00 – 09.15 หอง 112 บะหมี่ไขผสมเมล็ดแมงลัก สรรเพชญ บรรลือวงศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  ชําระเงนิแลว

2 ST307 14 ธ.ค. 61 10.30 – 10.45 หอง 112 การขยายตัวของการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินบริเวณพื้นที่ตนน้ําตอปริมาณน้ําทา

และคุณภาพน้ํา ในพื้นที่ลุมน้ําคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร

เกศรนิทร ขวัญจิตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ชําระเงนิแลว

3 ST309 14 ธ.ค. 61 10.45 – 11.00 หอง 112 การพัฒนาการแปรรูปขาวในจังหวัดนครสวรรคเปนอาหารวาง เพื่อเพิ่มมูลคาทางผลิตภัณฑ สิรภัทร สิริบรรสพ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค  ชําระเงนิแลว

4 ST312 14 ธ.ค. 61 11.00 – 11.15 หอง 112 ผลของสารสกัดจากชะเอมเหนือ ตอการตานเชื้อ Staphylococcus epidermidis และ 

Bacillus subtilis

กมล   อยูสุข มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ  ชําระเงนิแลว

5 ST320 14 ธ.ค. 61 11.15 – 11.30 หอง 112 ปจจัยสิ่งแวดลอมที่มีผลตอการเส่ือมสภาพของกระเบื้องในโบราณสถาน กรณีศึกษา พระปฐม

เจดีย จังหวัดนครปฐม

สิรินารี เงนิเจริญ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขต

สระแกว
 ชําระเงนิแลว

6 ST305 14 ธ.ค. 61 13.00 – 13.15 หอง 112 ปจจัยที่สงผลตอคะแนนการประเมินคณุภาพการศึกษาภายในระดับคณะของมหาวิทยาลัย

ปทุมธานี โดยใชเทคนิคการทําเหมืองขอมูล

วารี เคลือบสุวรรณ มหาวิทยาลัยรังสิต  ชําระเงนิแลว

7 ST321 14 ธ.ค. 61 13.15 – 13.30 หอง 112 การสงเสริมเสนทางการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมจากอําเภอเมืองถึงอําเภอแมสอด จังหวัดตาก 

ดวยแบบจําลองสถานที่แบบ 3 มิติ ผานระบบคิวอารโคด

จักรพันธ วงศฤกษดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมง

คลานนาตาก
 ชําระเงนิแลว

8 ST322 14 ธ.ค. 61 13.30 – 13.45 หอง 112 การประยุกตระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินตอ

อัตราการซมึน้ําผานผิวดินและปริมาณความชื้นดิน ในพื้นที่ลุมน้ําคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร

บรรจงศกัดิ์ ฟกสมบูรณ มหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร  ชําระเงนิแลว

9 ST324 14 ธ.ค. 61 13.45 – 14.00 หอง 112 การสรางชุดคําตอบที่เหมาะสมสําหรับระบบการเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส อภิชญา ขวัญแกว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สวุรรณภูมิ
 ชําระเงนิแลว

10 ST327 14 ธ.ค. 61 14.00 – 14.15 หอง 112 ความรูและพฤติกรรมการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกสประเภทโทรศัพทมือถือของนักศึกษา

ระดับปริญญาตรีภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วราภรณ ทองปน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  ชําระเงนิแลว

11 ST331 14 ธ.ค. 61 14.15 – 14.30 หอง 112 ชุดควบคุมการอบไอน้ําสมุนไพรผานเครือขายไรสายสําหรับเวชปฏิบัติการแพทยแผนไทย ปาริฉัตร แกนสม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  ชําระเงนิแลว

*หมายเหตุ

ST318 ยายไป สาขาวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม EI524

ST323 ยายไป สาขาวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม EI525



กําหนดการนําเสนอภาคบรรยาย สาขาวิทยาการจัดการและบริหารธุรกิจ (MB)
ลําดับ

ที่

รหัส วันที่นําเสนอ เวลานําเสนอ หองที่

นําเสนอ

ชื่อผลงาน ชื่อ หนวยงาน  ลงทะเบียน

ชําระเงิน

 หมายเหตุ

1 MB402 13 ธ.ค. 61 13.00 – 13.15 หอง 101 แนวทางการพัฒนากลยุทธการรับนักศึกษา ภาค กศ.พป. เขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรขีอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

พัขรกันต นิมิตรศดกิุล มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม  ชําระเงนิแลว

2 MB403 13 ธ.ค. 61 13.15 – 13.30 หอง 101 อัตราสวนทางการเงินที่มีอิทธิผลตอผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ธนพล วัฒนชัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ชําระเงนิแลว

3 MB405 13 ธ.ค. 61 13.30 – 13.45 หอง 101 การศึกษาความรูความเขาใจเกี่ยวกับการชําระภาษีอากรทองถิ่นของประชาชนในเขตพื้นที่

องคการบริหารสวนตําบลปลวกแดง อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

รัฐิยา สงสขุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนา

รถ

 ชําระเงนิแลว

4 MB411 13 ธ.ค. 61 13.45 – 14.00 หอง 101 ผลกระทบของความพึงพอใจในงานที่มีตอความผกูพันตอองคการของบุคลากรสถาบันวิชาการ

ปองกันประเทศ

อนุชิต ขลุยนาค มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนา

รถ

 ชําระเงนิแลว

5 MB416 13 ธ.ค. 61 14.00 – 14.15 หอง 101 ปจจัยที่สงผลตอดัชนีหลักทรัพยหมวดธุรกิจขนสงและโลจิสติกส เชิดพงศ เอ่ียมธนะมาศ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย  ชําระเงนิแลว

6 MB406 14 ธ.ค. 61 10.30 – 10.45 หอง 111 การศึกษาบรบิทชุมชนตลาดหัวรอ เมืองกรุงเกาเพื่อการพัฒนา เสนทางการทองเที่ยว นัฐพงษ สุขประเสริฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา
 ชําระเงนิแลว

7 MB408 14 ธ.ค. 61 10.45 – 11.00 หอง 111 ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสนิใจในการเลือกซื้อที่พักอาศัยของผูบริโภค ใน อําเภอ

บางใหญ จังหวัดนนทบุรี

วีรพัฒน เกิดแกว มหาวิทยาลัยธนบุรี  ชําระเงนิแลว

8 MB412 14 ธ.ค. 61 11.00 – 11.15 หอง 111 กลยุทธการแขงขันของธุรกิจชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปราณี ตันประยูร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา
 ชําระเงนิแลว

9 MB413 14 ธ.ค. 61 11.15 – 11.30 หอง 111 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการมีสวนรวมในกิจกรรมการลดตนทุนการผลติของผูประกอบอาชีพ

วิศวกรรม ในกลุมอุตสาหกรรมผลติชิ้นสวนยานยนต นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิรนซี

บอรดจังหวัดระยอง

ทศพล สิลสมบัติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยา

เขตศรีราชา
 ชําระเงนิแลว

10 MB414 14 ธ.ค. 61 11.30 – 11.45 หอง 111 การปรับปรุงคณุภาพคลังสินคาและการขนสงสนิคา โดยใชทฤษฏีการผลิตแบบทันเวลาพอดี

และระบบการผลิตแบบลีน กรณีศึกษา บริษัท เจแอนดเจ ดิสทรบิิวชั่น เซ็นเตอร จํากัด

นัฐพงษ สมศรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ธัญบุรี
 ชําระเงนิแลว

11 MB415 14 ธ.ค. 61 13.00 – 13.15 หอง 111 การปรับปรุงกระบวนการขนสงอุปกรณอิเล็กทรอนิกส โดยใชทฤษฎีมิลครัน ซิกซซกิมา พาเรโต

 และ มูดะ กรณีศกึษา บริษัท เจแอนดเจ ดิสทรบิิวชั่น เซ็นเตอร จํากัด

ทศพล คาทันเจริญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ธัญบุรี
 ชําระเงนิแลว

12 MB418 14 ธ.ค. 61 13.15 – 13.30 หอง 111 ศึกษาประสิทธิภาพดานเครือขายการสื่อสารในการบริหารเศรษฐกิจชุมชน อําเภอ

พระนครศรอียุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แสงจิตต ไตแสง มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา
 ชําระเงนิแลว

13 MB420 14 ธ.ค. 61 13.30 – 13.45 หอง 111 อิทธิพลของความเช่ือมั่นในตราสินคาและการรบัรูถึงคุณภาพการบริการที่สงผลตอ ความพึง

พอใจของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กรณศึีกษาของรานไดโซะ ในเขตกรุงเทพมหานคร

ชัญญานุช ชัยวิชิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  ชําระเงนิแลว



กําหนดการนําเสนอภาคบรรยาย สาขาวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (EI)
ลําดับ

ที่

รหัส วันที่นําเสนอ เวลานําเสนอ หองที่

นําเสนอ

ชื่อผลงาน ชื่อ หนวยงาน  ลงทะเบียน

ชําระเงิน

 หมายเหตุ

1 EI501 13 ธ.ค. 61 14.30 – 14.45 หอง 101 สบูซีโอไลตจากแกลบขาว ศุภาวรรณ แสงสุระเดช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกลาพระนครเหนือ
 ชําระเงนิแลว

2 EI502 13 ธ.ค. 61 14.45 – 15.00 หอง 101 อิทธิพลของอัตราสวนผสมระหวางเฮกซะโกนอลโบรอนไนไตรดและโมลิบดีนัมไดซลัไฟดที่

สงผลตอสมบัติเชิงกลของยางสไตรีนบิวทาไดอีน

อธิวัชร วิริยะอมรชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกลาพระนครเหนือ
 ชําระเงนิแลว

3 EI507 13 ธ.ค. 61 15.00 – 15.15 หอง 101 การศึกษาสมบัติทางกลจากการเชื่อมพอกผิวแข็งรางรถไฟ โดยกระบวนการเชื่อมอารกดวย

ลวดเชื่อมหุมฟลักซ

ธงชัย  เครอืผือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

อีสาน
 ชําระเงนิแลว

4 EI508 13 ธ.ค. 61 15.15 – 15.30 หอง 101 ออกแบบการทดลองเพ่ือเปรียบเทียบชนิดของลวดเชื่อมที่สงผลตอการเช่ือมพอกผิวแข็งราง

รถไฟขนาด 100 ปอนด โดยการเชื่อมอารกดวยลวดเชื่อมหุมฟลักซ

ธงชัย  เครอืผือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

อีสาน
 ชําระเงนิแลว

5 EI509 13 ธ.ค. 61 15.30 – 15.45 หอง 101 การศึกษาตัวแปรเบ้ืองตนของการเช่ือมอะลูมิเนียมหลอกึ่งของแข็ง 5083

ดวยกระบวนการเช่ือมแมก (GMAW)

วิรัช ชินพลอย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

อีสาน
 ชําระเงนิแลว

6 EI510 13 ธ.ค. 61 15.45 – 16.00 หอง 101 การออกแบบและพัฒนาเครื่องรีดขึ้นรปูเหล็กแผนสวนหัวถังแกส เฉลิมพล บุญทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

อีสาน
 ชําระเงนิแลว

7 EI504 14 ธ.ค. 61 09.00 – 09.15 หอง 101 ออกแบบและพัฒนาระบบหยอดแบบกระพอสําหรับเครื่องปลูกกระเทียม จิราภรณ เบญจประกายรัตน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 

ในพระบรมราชูปถัมภ
 ชําระเงนิแลว

8 EI506 14 ธ.ค. 61 09.15 – 09.30 หอง 101 การศึกษาอุณหภูมิตัดเฉือนในกระบวนการกัดโลหะดวยเทคนิคการถายภาพรังสีความรอน ธเนศ ตาปราบ วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท  ชําระเงนิแลว

9 EI511 14 ธ.ค. 61 09.30 – 09.45 หอง 101 การเปรียบเทียบธาตุผสม และคุณสมบัตเิชิงกลระหวางเหล็กน้ําพี้ และแรเหล็กที่พบใน

จังหวัดอุตรดิตถ

อดุลย พุกอินทร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  ชําระเงนิแลว

10 EI512 14 ธ.ค. 61 09.45 – 10.00 หอง 101 การพัฒนาระบบควบคุมอุณหภูมิสําหรบัเครื่องกวนทุเรียนโดยใชเซนเซอรอินฟราเรด รัฐพล ดุลยะลา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  ชําระเงนิแลว

11 EI524 14 ธ.ค. 61 10.00 – 10.15 หอง 101 การปรับปรุงขั้นตอนวิธีไฮบริดระหวางวิธีแบงคร่ึงชวงและวิธีนิวตัน-ราฟสัน วัชระ วงศา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย  ชําระเงนิแลว รหัสเดิม 

ST318

12 EI525 14 ธ.ค. 61 10.30 – 10.45 หอง 101 ระบบควบคุมฟารมพืชอัจฉรยิะดวยบอรด Arduino บุญญาพร บุญชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จ

เจาพระยา
 ชําระเงนิแลว รหัสเดิม 

ST323

13 EI515 14 ธ.ค. 61 10.45 – 11.00 หอง 101 การเพิ่มประสิทธิภาพการใชพื้นที่ภายในคลงัสินคาสําเร็จรูป เพ็ญพิสุทธิ์ ทองหยวก มหาวิทยาลัยศิลปากร  ชําระเงนิแลว

14 EI516 14 ธ.ค. 61 11.00 – 11.15 หอง 101 การเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจายน็อตหกเหลี่ยมของแผนกคลงัสินคา กรณศึีกษา

โรงงานผลิตชิ้นสวนแมพิมพ

สมพร วงษเพ็ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ธัญบุรี
 ชําระเงนิแลว



กําหนดการนําเสนอภาคบรรยาย สาขาวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (EI)
ลําดับ

ที่

รหัส วันที่นําเสนอ เวลานําเสนอ หองที่

นําเสนอ

ชื่อผลงาน ชื่อ หนวยงาน  ลงทะเบียน

ชําระเงิน

 หมายเหตุ

15 EI517 14 ธ.ค. 61 11.15 – 11.30 หอง 101 การจัดการโลจิสติกสของผูประกอบการโรงสีขาว ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดร.ริศภพ ตรีสุวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 

ในพระบรมราชูปถัมภ
 ชําระเงนิแลว

16 EI518 14 ธ.ค. 61 11.30 – 11.45 หอง 101 การออกแบบวงจรกรองสัญญาณแถบความถี่หยุดผานแบบไมโครสตริปสตับปลายเปดแบบ

พับ โดยใชเทคนิคโครงสรางเดอืยแบบพับ

จักรพนธ อบมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

อีสาน วิทยาเขตขอนแกน
 ชําระเงนิแลว

17 EI514 14 ธ.ค. 61 13.00 – 13.15 หอง 101 การพยากรณความตองการและการวางแผนการผลิตรวม สําหรับ ผลิตภัณฑ เอ กรณศึีกษา

 โรงงานผลิตชุดในหองสะอาด

ลักขณา ฤกษเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  ชําระเงนิแลว

18 EI521 14 ธ.ค. 61 13.15 – 13.30 หอง 101 การสรางตนแบบบรรจุภัณฑจากกระดาษหญาแฝก จักรภพ พูนสิน มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร  ชําระเงนิแลว

19 EI522 14 ธ.ค. 61 13.30 – 13.45 หอง 101 การจัดการซพัพลายเชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตอิฐแดง ของ

ผูประกอบการในจังหวัดนครศรีธรรมราช

ศุภฤกษ กาธรรมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครศรีธรรมราช
 ชําระเงนิแลว


