
Session อาเซียนศึกษา คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

บริหารการศึกษา วิจัยการศึกษา งานประจําสู่งานวิจัย (R to

 R)

หลักสูตรและการสอน พยาบาลศาสตร์สาธารณสุข

ศาสตร์และสุขภาพ

ห้องที่นําเสนอ ห้อง SC103 ห้องประชุมปิ่นเกลียว LI 1 LI 2 LI 3 LI 5 LI 6 ห้องลีลาวดี   ห้องย่อย NU 311

อาคาร
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ชั้น 1
อาคารศูนย์ภาษาฯ ชั้น2

อาคารบรรณราชนครินทร์  

ชั้น 5
คณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น 3

08.30 - 09.00 น.

09.00 - 09.10 น.

09.10 - 09.20 น.

09.20 - 09.30 น.

09.30 - 10.00 น.

10.00 - 11.00 น.

11.00 - 12.00 น.

12.00 - 13.00 น.

13.00 - 14.00 น.

13.00 - 13.15 น. EDA 1 EDR 1 EDC 1

13.15 - 13.30 น. EDA 2 EDR 2 EDC 2

13.30 - 13.45 น. EDA 3 EDR 3 EDC 3

13.45 - 14.00 น. EDA 4 EDR 4 EDC 4

14.00 - 14.15 น. PHB 1 PHB 10 AEC 1 COM 1 EDA 5 MBA 1 MBA 11 RTR 1 EDC 5 EDR 5

14.15 - 14.30 น. PHB 2 PHB 11 AEC 2 COM 2 EDA 6 MBA 2 MBA 12 RTR 2 EDC 6 NUR 1
14.30 - 14.45 น. PHB 3 PHB 12 AEC 3 COM 3 MBA 3 MBA 13 EDC 7 NUR 2
14.45 - 15.00 น. PHB 4 PHB 13 AEC 4 COM 4 MBA 4 MBA 14 EDC 8 NUR 3
15.00 - 15.15 น. PHB 5 PHB 14 AEC 5 COM 5 MBA 5 MBA 15 EDC 9 NUR 4
15.15 - 15.30 น. PHB 6 PHB 15 AEC 6 COM 6 MBA 6 MBA 16 EDC 10 NUR 5
15.30 - 15.45 น. PHB 7 PHB 16 COM 7 MBA 7 MBA 17 EDC 11

15.45 - 16.00 น. PHB 8 PHB 17 COM 8 MBA 8 MBA 18 EDC 12

16.00 - 16.15 น. PHB 9 PHB 18 COM 9 MBA 9 MBA 19 EDC 13

16.15 - 16.30 น. COM 10 MBA 10 MBA 20

16.30 - 16.45 น. COM 11 PR 1 MBA 21

16.45 - 17.00 น.

17.00 - 17.15 น.

17.15 - 17.30 น.

 17.30 - 17.45 น.

18.00 น.

กล่าวเปิดงานการประชุมวิชาการระดับชาติ  ครั้งที่ 10  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  โดย นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม

ลงทะเบียนรับกระเป๋า และเอกสารประกอบการประชุม ณ ห้องประชุมปิ่นเกลียว ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษา  ศูนย์คอมพิวเตอร์ และหอประชุม

กล่าวรายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ  ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  โดย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

กล่าวต้อนรับงานประชุมวชิาการระดับชาติ  ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  โดย อาจารย์ ดร.วิรัตน์  ปิ่นแก้ว อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

นายมานัส  ทารัตน์ใจ บรรยายเรื่อง “หลักศาสนาในศาสตร์

พระราชา” (ห้องประชุมปิ่นเกลียว )

การปาฐกถาขององค์ปาฐก  เรื่อง "ศาสต์พระราชา" โดย พระพรหมบัณฑิต  อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พิธีมอบประกาศนียบัตร บทความดีเด่น (Best Paper Awards) , ประธานสาขา (Session  Chair) และร่วมถ่ายภาพที่ระลึก

รศ.ดร.ชัชวิทย์ อาภรณ์เทวัญ

 บรรยายเรื่อง "5th 

generation mobile 

networks (5G)"

ตารางการนําเสนอบทความงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

The 10
th
  NPRU NATIONAL ACADAMIC CONFERENCE

บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์

Lab com 3

อาคารศูนย์ภาษาฯ  ชั้น 4อาคารศูนย์ภาษาฯ  ชั้น 3

การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation)

ปรัชญา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม

วันที่  29 มีนาคม 2561

การปาฐกถาขององค์ปาฐก เรื่อง  “ศาสตร์พระราชา เพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน”  โดย ดร.วิวัฒน์  ศัลยกําธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สิ้นสุดเวลาการนําเสนอ

รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ชั้น 1   อาคารศูนย์ภาษา  ศูนย์คอมพิวเตอร์ และหอประชุม

การนําเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)  ณ  ชั้น  2  อาคารศูนย์ภาษา  ศูนย์คอมพิวเตอร์ และหอประชุม

อ.ดร.ปิ่นนเรศ  กาศอุดม 

บรรยายเรื่อง "เข้าใจ เข้าถึง 

การพัฒนาวิชาชีพการพยาบาล”

พันตํารวจเอกปรีชา  ทิมหอม

 บรรยายเรื่อง “การจัดการ

ความปลอดภัยในยุค

ประชาคมอาเซียน”

รศ.ดร.นรินทร์  สังข์รักษา บรรยายเรื่อง "น้อมนําศาสตร์

พระราชา  สู่การวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น อย่างยั่งยืน และการ

ประยุกต์ใช้" (ห้อง LI 5)



Session คอมพิวเตอร์ศึกษา การท่องเที่ยว การวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น รัฐประศาสนศาสตร์และ

นิติศาสตร์

คณิตศาสตร์ และสถิติ วิศวกรรมโทรคมนาคม ไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์

คอมพิวเตอร์ศึกษา ชีววิทยา เกษตร และอาหาร พยาบาลศาสตร์สาธารณสุขศาสตร์และ

สุขภาพ

บริหารการศึกษา

ห้องนําเสนอ ห้องประชุมปิ่นเกลียว LI 1 LI 2 LI 3 LI 5 LI 6 LI 506 ห้องประชุม 508 ห้องประชุม 506 ห้องประชุม 504   ห้องย่อย NU 311 ห้อง Grad 1

อาคาร      อาคารศูนย์ภาษาฯ  ชั้น 2
     อาคารศูนย์ภาษาฯ  ชั้น 5

คณะพยาบาลศาสตร์  ชั้น 3
อาคารศูนย์ศึกษาและพัฒนาจังหวัด

นครปฐม

09.00 - 09.15 น. LD 1 PAL 1 HUM 1 HUM 8 MATH 1 AGR 1 NUR 6

09.15 - 09.30 น. LD 2 PAL 2 HUM 2 HUM 9 TEE 1 AGR 2 NUR 7

09.30 - 09.45 น. LD 3 PAL 3 HUM 3 HUM 10 TEE 2 AGR 3 NUR 8

09.45 - 10.00 น. LD 4 PAL 4 HUM 4 HUM 11 AGR 4 NUR 9

10.00 - 10.15 น. CED 1 TR 1 LD 5 PAL 5 HUM 5 HUM 12 CED 10 AGR 5 SCI 1 SCI 10 SCI 19 NUR 10

10.15 - 10.30 น. CED 2 TR 2 LD 6 PAL 6 HUM 6 HUM 13 CED 11 AGR 6 SCI 2 SCI 11 SCI 20 NUR 11

10.30 - 10.45 น. CED 3 TR 3 LD 7 PAL 7 HUM 7 HUM 14 CED 12 SCI 3 SCI 12 SCI 21 NUR 12

10.45 - 11.00 น. CED 4 TR 4 LD 8 CED 13 SCI 4 SCI 13 SCI 22

11.00 - 11.15 น. CED 5 TR 5 LD 9 CED 14 SCI 5 SCI 14 SCI 23

11.15 - 11.30 น. CED 6 TR 6 LD 10 CED 15 SCI 6 SCI 15 SCI 24

11.30 - 11.45 น. CED 7 TR 7 CED 16 SCI 7 SCI 16 SCI 25

11.45 - 12.00 น. CED 8 TR 8 CED 17 SCI 8 SCI 17 SCI 26

12.00 - 12.15 น. CED 9 TR 9 SCI 9 SCI 18

12.00 - 13.00 น.

13.00 - 13.15 น.

13.15 - 13.30 น.

13.30 - 13.45 น.

13.45 - 14.00 น.

14.00 - 14.15 น.

14.15 - 14.30 น.

14.30 - 14.45 น.

14.45 - 15.00 น.

15.00 - 15.15 น.

15.15 - 15.30 น.

15.30 - 15.45 น.

15.45 - 16.00 น.

16.00 - 16.15 น.

16.15 - 16.30 น.

18.00 น.

     อาคารศูนย์ภาษาฯ  ชั้น 4

วันที่  30  มีนาคม 2561

ตารางการนําเสนอบทความงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

The 10
th

  NPRU NATIONAL ACADAMIC CONFERENCE

ศ.ดร.พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ์  

บรรยายเรื่อง “Dynamic 

Educational Administration 

in a Changing World”

รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ชั้น 1  อาคารศูนย์ภาษา  ศูนย์คอมพิวเตอร์ และหอประชุม

     อาคารศูนย์ภาษาฯ  ชั้น 3

รศ.ดร. สุปรีดิ์ พินิจสุนทร บรรยายเรื่อง "Magnetic Nanoparticles and Nanocomposite"(ห้องประชุม 

508)

อาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 5

ศ.ดร.มนต์ชัย  เทียนทอง บรรยาย

เรื่อง “คอมพิวเตอร์ศึกษากับ

การศึกษาไทย 4.0”

ดร.สัญชัย เกียรติทรงชัย บรรยายเรื่อง

 “การพัฒนาท่องเที่ยวท้องถิ่นอย่าง

ยั่งยืน”

Lab com 3

วิทยาศาสตร์กายภาพมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์



Place
Session ชวีวิทยา เกษตร และอาหาร วิทยาศาสตร์กายภาพ คอมพิวเตอร์ศึกษา พยาบาลศาสตร์ สาธารณสุข

ศาสตร์และสุขภาพ
บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์และ

นิติศาสตร์
บริหารการศึกษา งานประจ าสูง่านวิจัย (R to R)

AGR 1 P SCI 1 P CED 1 P NUR 1 P MBA 1 P HUM 1 P PAL 1 P EDA 1 P RTR  1 P

AGR 2 P SCI 2 P CED 2 P NUR 2 P MBA 2 P HUM 2 P EDA 2 P

AGR 3 P SCI 3 P CED 3 P NUR 3 P MBA 3 P HUM 3 P EDA 3 P

AGR 4 P SCI 4 P CED 4 P NUR 4 P MBA 4 P EDA 4 P

AGR 5 P SCI 5 P CED 5 P NUR 5 P MBA 5 P EDA 5 P

AGR 6 P CED 6 P NUR 6 P MBA 6 P EDA 6 P

AGR 7 P CED 7 P NUR 7 P MBA 7 P EDA 7 P

AGR 8 P CED 8 P NUR 8 P EDA 8 P

AGR 9 P CED 9 P NUR 9 P EDA 9 P
AGR 10 P CED 10 P NUR 10 P

AGR 11 P CED 11 P NUR 11 P

AGR 12 P CED 12 P NUR 12 P

CED 13 P 

CED 14 P 

CED 15 P 

CED 16 P 

CED 17 P 

CED 18 P 

CED 19 P 

CED 20 P 

CED 21 P 

CED 22 P 

สิ้นสุดการน าเสนอผลงานแบบโปสเตอร์

13.00 - 14.00 น.

บริเวณ  ชั้น 2  อาคารศูนยภ์าษา ศูนยค์อมพิวเตอร์และหอประชุม  มหาวทิยาลยัราชภัฏนครปฐม

 การน าเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)

วนัที่ 29 มนีาคม 2561

The 10th  NPRU NATIONAL ACADAMIC CONFERENCE

ตารางการน าเสนอบทความงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10  มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม



 
 

กําหนดการตารางการนําเสนอบทความงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

วันที่ 29 - 30 มีนาคม 2561  

การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) 
AGR: สาขาชีววิทยา เกษตร และอาหาร Chairpersons :  อาจารย์ ดร.พิทักษ์พงศ์ ป้อมปราณี 
วันท่ี 30 มีนาคม 2561 ห้อง LI506 อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ และหอประชุม ชั้น 5 

เวลา รหัส เรื่อง 
09.00-09.15 น. AGR 1 การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของบัวหลวงและการเสริมกลีบบัวหลวงในเม่ียงคํา

สําเร็จรูป โดย เลอลักษณ์  เสถียรรัตน์ อาภัสรา กวีวังโส และพารถร์  ศรีผุดผ่อง 
09.15-09.30 น. AGR 2 การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ของข้าวหอมนครชัยศรีในจังหวัดนครปฐม 

โดย พิทักษ์พงศ์ ป้อมปราณี 
09.30-09.45 น. AGR3 การศึกษากระบวนการหมักดองผักพ้ืนบ้านลาวคร่ังตําบลห้วยด้วน อําเภอดอนตูม 

จังหวัดนครปฐม โดย กัญญา สอนสนิท 
09.45-10.00 น. AGR 4 การคัดแยกโพรไบโอติกในกระบวนการหมักเต้าเจี้ยวสดและการตรวจวิเคราะห์

คุณภาพทางจุลชีววิทยาตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน โดย พัชรินทร์ เทียมใหม่  
และกัญญา สอนสนิท 

10.00-10.15 น. AGR 5 การแยกและคัดเลือกโพรไบโอติกเพ่ือประยุกต์ใช้ในการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม
โดย นฤมล อยู่หนุน และกัญญา สอนสนิท 

10.15-10.30 น. AGR 6 การคัดแยกแอคติโนมัยสีทในดินท่ีมีฤทธ์ิยับย้ังเชื้อรา Curvularia sp.  
โดย วาสนา เนียมแสวง เมธาวี แซ่อ๊ึง และหัสยา สระหงษ์ทอง 

SCI: สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ Chairpersons :  รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ แก้วขาว   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวจี ยะสะกะ  อาจารย์ ดร.ยศกิต เรืองทวีป   
อาจารย์ ดร.วัชรินทร์ ราชนิยม อาจารย์ ดร.ปิยะชาติ มีจิตรไพศาล   
และอาจารย์ ดร.วุฒิชัย  ไชยภักษา 

วันท่ี 30 มีนาคม 2561 ห้องประชุม 508  อาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 
เวลา รหัส เรื่อง 

09.00-10.00 น. SCI_Invited บรรยายเรื่อง " Magnetic Nanoparticles and Nanocomposite "   
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. สุปรีด์ิ พินิจสุนทร 

10.00-10.15 น. SCI 1 ปริมาณฟีนอลิกรวมและปริมาณฟลาโวนอยด์รวมของสารสกัดน้ําจากผลมะตาด
โดย การะเกตุ โบอ่องเจริญลาภ สรีวรรณ อ่อนบัว และอรุณรัตน์ สัณฐิติกวินสกุล 

10.15-10.30 น. SCI 2 ผลของ Dy2O3 ต่อสมบัติการเปล่งแสงของแก้ว Na-Ba-Si 
โดย ธนิชา สมบัติมหาโชค ชลธิชา สรโยธิน และณัฐพล ศรีสิทธิโภคกุล 

10.30-10.45 น. SCI 3 ผลของ Pr2O3 ต่อคุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติทางแสงของแก้ว Li-Ba-Si
โดย  นพวรรณ สังข์ทอง ศิริยากร  เกิดทิน สุธาสิริ พิพัฒน์สันติกุล  
และณัฐพล ศรีสิทธิโภคกุล 

10.45-11.00 น. SCI 4 การเตรียมและศึกษาสมบัติของแก้ว Na–Ba–B ท่ีเติม CeO2  
โดย สิริรัตน์ เหลนปก นิตญา คงศิริ และณัฐพล ศรีสิทธิโภคกุล 

11.00-11.15 น. SCI 5 ผลกระทบของอุณหภูมิวัสดุฐานรองต่อคุณสมบัติของฟิล์มออกไซด์ของสังกะสีเจือ
ด้วยอลูมิเนียมท่ีเตรียมด้วยเทคนิค อาร์-เอฟ แมกนีตรอนสปัตเตอริง  
โดย ณรงค์ชัย บุญโญปกรณ์ 



 
 

11.15-11.30 น. SCI 6 พฤกษเคมีเบื้องต้นและฤทธ์ิต้านออกซิเดชันในสารสกัดใบชะคราม  
โดย วรรณา วัฒนา กฤษณะ พวงระย้า สุนิสา พ่วงสุข และสุรีรัตน์ เมฆอากาศ 

11.30-11.45 น. SCI 7 การศึกษาสมบัติทางกายภาพ ทางแสง และทางลูมิเนสเซนซ์ ของแก้วซิงค์บิสมัท
บอโรเทลลูไรท์ท่ีเจือด้วย Eu2O3  
โดย ภัทรวจี ยะสะกะ ดาราวดี สุดโต สุธาสินี ฉวีรัตน์ และจักรพงษ์ แก้วขาว 

11.45-12.00 น. SCI 8 การศึกษาสมบัติทางกายภาพ สมบัติทางแสง และทางลูมิเนสเซนซ์ของแก้วซิงค์
บอโรเทลลูไรท์ ท่ีเจือด้วยบิสมัทออกไซด์ โดย ภัทรวจี ยะสะกะ จุฑามาศ 
เข็มทอง  ขนิษฐา ขุนทิพย์ และจักรพงษ์ แก้วขาว 

12.00-12.15 น. SCI 9 การศึกษาเปรียบเทียบสมบัติการอ่อนตัวของความเค้นและพลังงานสูญหายของ
ยางธรรมชาติผสมเขม่าดํา แคลเซียมคาร์บอเนต และซิลิกา  
โดย กิตตินันท์ ช่วยดําศศิลักษณ์ ชีทอง และวัชรินทร์ สายน้ําใส 

เวลา ห้องประชุม 506  อาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 
10.00-10.15 น. SCI 10 โครงสร้างและช่องว่างพลังงานของแก้วซิงค์แบเรียมบอโรเทลลูไรท์ท่ีเจือด้วย

ดิสโพรเซียมออกไซด์ โดย ภัทรวจี ยะสะกะ ชนันญา วงษ์ดีย่ิง  
พฤฒิพล ลิ้มกิจเจริญภรณ์ ณรงค์ สังวาระนที และจักรพงษ์ แก้วขาว 

10.15-10.30 น. SCI 11 การศึกษาสมบัติของแก้วซิงค์แบเรียมบอเรตท่ีเจือด้วยยูโรเพียมออกไซด์
โดย เยาวลักษณ์ ยามสุข ภัทรวจี ยะสะกะ และจักรพงษ์ แก้วขาว 

10.30-10.45 น. SCI 12 การศึกษาสมบัติทางกายภาพ และ ทางลูมิเนสเซนซ์ของแก้วซิงค์บิสมัทบอโร
เทลลูไรท์ท่ีเจือด้วยซาแมเรียมออกไซด์ โดย ภัทรวจี ยะสะกะ บัวแก้ว สําเนียง
หวาน ปวีณ์ธิดา พะณะงาม พัฒนวิษณุ์ วอนเพียร และจักรพงษ์ แก้วขาว 

10.45-11.00 น. SCI 13 สมบัติทางแสง และทางลูมิเนสเซนซ์ของแก้วซิงค์บิสมัทบอโรเทลลูไรท์ ท่ีเจือด้วย
ดิสโพรเซียมออกไซด์ โดย ภัทรวจี ยะสะกะ ตะวัน จันทร์สุภาวงษ์  
หทัยกาญ สมบัติ และจักรพงษ์ แก้วขาว 

11.00-11.15 น. SCI 14 การออกแบบและติดต้ังผนังกั้นระหว่างลวดนําความร้อนกับเบ้าหลอมแก้วภายในเตาหลอม
โดย กิติพันธ์ บุญอินทร์ พีระพงษ์ แย้มชุมพร สรายุทธ์ พานเทียน และจักรพงษ์ แก้วขาว 

11.15-11.30 น. SCI 15 Strength and Strain-induced Crystallization of Sulphur-vulcanized Natural Rubber 
By Watcharin Sainumsai Krisda Suchiva and Shigeyuki Toki 

11.30-11.45 น. SCI 16 อันตรกิริยาย่อยและค่า TVL ของวัสดุโลหะโฟมอลูมิเนียม A 356 เพ่ือประยุกต์ใช้เป็นวัสดุ
กําบังรังสีแกมมา  โดย วุฒิชัย ไชยภักษา วิราภรณ์ หงษ์ทอง พฤฒิพล ลิ้มกิจเจริญภรณ์  
และจักรพงษ์ แก้วขาว 

11.45-12.00 น. SCI 17 การศึกษาสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางแสงของโซเดียมบอเรต   
โดย พฤฒิพล ลิ้มกิจเจริญภรณ์ อินทรัฐ  เหลี่ยมเจริญ และสุวิมล  เรืองศรี 

12.00-12.15 น. SCI 18 การวัดความหนาของวัสดุโดยใช้เทคนิคการส่งผ่านของรังสี   
โดย พฤฒิพล ลิ้มกิจเจริญภรณ์ วสุ ชีวสุขานนท์ และจักรพงษ์ แก้วขาว 

เวลา ห้องประชุม 504  อาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 
10.00-10.15 น. SCI 19 Study on optical properties of lithium barium bismuth phosphate glasses doped 

with Sm3+ ions  By  Natthakridta Chanthima Johnny Tongdang Suwimon Reungsri 
and Jakrapong Kaewkhao 
 



 
 

10.15-10.30 น. SCI 20 Determination of radiation attenuation coefficient on lithium barium bismuth 
phosphate glasses at 662 keV  By   Natthakridta Chanthima Johnny Tongdang 
Suwimon Reungsri and Jakrapong Kaewkhao 

10.30-10.45 น. SCI 21 สมบัติการดูดกลืนแสงของแก้วอัลคาไลน์ อะลูมิเนียมฟอสเฟตท่ีเจือไอออนของนีโอดีเมียม
โดย ณัฐกฤตา จันทิมา ขวัญชนก รังกุพันธ์ุ อรไท จีนอนงค์ และจักรพงษ์ แก้วขาว 

10.45-11.00 น. SCI 22 สมบัติทางกายภาพและทางแสงที่เจือด้วยเออร์เบียมออกไซด์ของแก้วโซเดียมอะลูมิเนียม
ฟอสเฟต โดย  ณัฐกฤตา จันทิมา นุชจรี คิ้วสกุลกาญจน์ เยาวลักษณ์ ทาริวงศ์  
และจักรพงษ์ แก้วขาว 

11.00-11.15 น. SCI 23 การวิเคราะห์หาธาตุองค์ประกอบของปุ๋ยแก้วและปุ๋ยท่ัวไปด้วยเครื่องเอกซ์เรย์ฟลูออเรส
เซนต์สเปกโตรเมทรี โดย ณัฐกฤตา จันทิมา นุชจรี คิ้วสกุลกาญจน์ เยาวลักษณ์ ทาริวงศ์  
และจักรพงษ์ แก้วขาว 

11.15-11.30 น. SCI 24 องค์ประกอบทางเคมีของทับทิมธรรมชาติและทับทิมสังเคราะห์  
โดย ณัฐกฤตา จันทิมา เยาวลักษณ์ ทาริวงศ์ และจักรพงษ์ แก้วขาว 

11.30-11.45 น. SCI 25 การเปรียบเทียบองค์ประกอบของข้ีเถ้าแกลบและข้ีเถ้าลอย โดย กิตติพงษ์ เสียงเสนาะ
ณัฐทิตา โพคา นาฎอนงค์ ดอนศรีจันทร์ และจักรพงษ์ แก้วขาว 

11.45-12.00 น. SCI 26 การเปรียบเทียบองค์ประกอบของดินท่ีใช้ทําอิฐมอญ โดย กิตติพงษ์ เสียงเสนาะ 
วีนัส ศรีเหรา กาญจนา เขียวเพกา ศิริวรรณ ลิสอน และจักรพงษ์ แก้วขาว 

MATH : สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ Chairpersons : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิฑูรย์ พ่ึงรัตนา  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรินทร์  ศรีปญัญา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณวิชชา 
อ่อนใจเอื้อ และ อาจารย์ ดร.วันเพ็ญ จันทรังษี 

วันท่ี 30 มีนาคม 2561 ห้อง Lab com 3 อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ และหอประชุมชั้น 4 
เวลา รหัส เรื่อง 

09.00 – 09.15 น. MATH 1 สะเต็มศึกษาเพ่ือการสอนคณิตศาสตร์ในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและการ
จัดการเรียนรู้ด้วยรอยย้ิม โดย อัมรินทร์ อภิรักษ์มาศ 

COM: สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

Chairpersons : อาจารย์ ดร.ไก้รุ่ง เฮงพระพรหม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภรัณยา 
ปาลวิสุทธ์ิ อาจารย์ ดร.วรเชษฐ์  อุทธา   อาจารย์ ดร.ปิติพล พลพบู 
และอาจารย์ ดร.ศัลยพงศ์ วิชัยดิษฐ 

วันท่ี 29 มีนาคม 2561 ห้อง LI 2  อาคารศูนย์ภาษาฯ ชั้น 3 
เวลา รหัส เรื่อง 

13.00-14.00 น. COM_Invited บรรยายเรื่อง "5th generation mobile networks (5G)"  
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชัชวิทย์ อาภรณ์เทวัญ 

14.00-14.15 น. COM 1 ส่วนต่อประสานรูปแบบปรับเหมาะเพ่ือการวางแผนออกกําลังกายบนอุปกรณ์
พกพา โดย นพรัตน์ โพธ์ิจันดี ชิดชนก หลีเกษม จิราพร แก้วดี วีรยุทธ โพธ์ิทรง 
ญานภัทร ศักด์ิภูเขียว และลวัณกร มุกดาสนิท 

14.15-14.30 น. COM 2 การออกแบบตัวต้นแบบระบบจัดการเลือกต้ังแบบเสียงส่วนใหญ่เพ่ือการเลือกต้ัง
ผู้นําภายในสถานศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีการรู้จําใบหน้า โดย ยุทธนา คําม่ัน ชญานิศ 
รักษา และรัตติกานต์ วิบูลย์พานิช 

14.30-14.45 น. COM 3 การออกแบบตัวต้นแบบระบบการพัฒนาระบบยืนยันตัวบุคคลด้วยเทคโนโลยี
บล็อกเชน ผ่านเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ดบนสมาร์ทโฟน  
โดย อนุสรณ์ ดวงศรี ธีรวัฒน์ บาลเพ็ชร และรัตติกานต์ วิบูลย์พานิช 



 
 

14.45-15.00น. COM 4 การศึกษาการเรียนรู้เอกลักษณ์ไทยผ่านเกมออนไลน์ : กรณีศึกษาขนมไทยโบราณ
โดย ยุภวดี ณัฐสิฐโสภณ คทาวุธ แก้วบรรจง และพัชราภรณ์ หงส์สิบสอง 

15.00-15.15 น. COM 5 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร  สินค้าหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 
กรณีศึกษา กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2  
โดย เอกรินทร์ วิจิตต์พันธ์  และวิลาวรรณ  สุขชนะ   

15.15-15.30 น. COM 6 โครงงานการจัดการระดับความเหมาะสมของภาพยนตร์อัตโนมัติด้วย
คอมพิวเตอร์ โดย ณัฐธนนท์ หงส์วริทธ์ิธร ฐิติรัตน์ ทองแถว และณัฐชยา เชื้อลี 

15.30-15.45 น. COM 7 การศึกษาเปรียบเทียบการจดจํารหัสผ่านแบบอักขระกับรหัสผ่านแบบรูปภาพ
ของผู้สูงอายุ โดย ณัฐธนนท์ หงส์วริทธ์ิธร 

15.45-16.00 น. COM 8 การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีความจริงเสมือนสําหรับแนะนําผลิตภัณฑ์น้ําพริก
แม่ศรี โดย จุฑามณี ฉิมวัย และเดช  ธรรมศิริ 

16.00-16.15 น. COM 9 การพัฒนาระบบแจ้งเตือนการเกิดอัคคีภัยผ่านแอปพลิเคชันไลน์ด้วยเทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง โดย เสฏฐวุฒิ เต้ียเนตร และวิมาน ใจดี 

16.15-16.30 น. COM 10 ระบบสารสนเทศสําหรับแนะนําสถานท่ีท่องเที่ยวยอดนิยมในภูมิภาคตะวันตก
โดย สุนิสา ทัศนะ ไก้รุ่ง เฮงพระพรหม สุวิมล มรรควิบูลย์ชัย  
สุพจน์ เฮงพระพรหม และเดช ธรรมศิริ 

15.60-16.45 น. COM 11 การพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับการนิเทศนักศึกษาฝึกสอน กรณีศึกษา: 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดย อมรรัตน์ เทียนชัย  
ไก้รุ่ง เฮงพระพรหม สุวิมล มรรควิบูลย์ชัย สุพจน์ เฮงพระพรหม  
และเดช ธรรมศิริ 

TEE: สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม ไฟฟ้า 
และอิเล็กทรอนิกส์ 

Chairpersons : รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะ โควินท์ทวีวัฒน์  
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ กูลการขาย 

วันท่ี 30 มีนาคม 2561 ห้อง Lab com 3 อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ และหอประชุมชั้น 4 
เวลา รหัส เรื่อง 

09.15 – 09.30 น. TEE 1 เคร่ืองบรรจุก้อนเห็ดกึ่งอัตโนมัติสําหรับฟาร์มเห็ดอัจฉริยะ  
โดย ฉัตรชัย  โชคชัย และธนัญ เรือนคง 

09.30 – 09.45 น. TEE 2 การศึกษาผลตอบสนองของไดโอดเปล่งแสงเพื่อส่งสัญญาณเสียงสําหรับ
ระบบสื่อสารด้วยแสงท่ีตามองเห็น โดย ฉัตรชัย  โชคชัย และธนัญ เรือนคง 

CED: สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา Chairpersons : อาจารย์ ดร.ไกยสิทธ์ิ อภิระติง อาจารย์ ดร.สุมาลี สิกเสน 
อาจารย์ ดร.นพดล ผู้มีจรรยา อาจารย์ ดร.ปถมาภรณ์ ไทยโพธ์ิศรี 
อาจารย์ ดร.มนัสนิต ใจดี อาจารย์ ดร.วิมาน ใจดี  

วันท่ี 30 มีนาคม 2561 ห้องประชุมปิ่นเกลียว  อาคารศูนย์ภาษาฯ ชั้น 2 
เวลา รหัส เรื่อง 

09.00 – 10.00 น. CED_Invited บรรยายเรื่อง "คอมพิวเตอร์ศึกษากับการศึกษาไทย 4.0"  
โดย ศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย  เทียนทอง  

10.00-10.15 น. CED 1 ผลการใช้แบบจําลองตัวต้นแบบแบบโยนท้ิงในการพัฒนาส่วนต่อประสานรูปแบบ
บทเรียนบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เร่ือง การเขียนเว็บ PHP Framework 
MVC เบื้องต้น  
โดย ณัฐพล ธนเชวงสกุล อนุสรณ์ ดวงศรี และธีรวัฒน์ บาลเพ็ชร 
 



 
 

10.15-10.30 น. CED 2 ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการเรียนรู้แบบผสมผสาน เร่ือง 
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
โรงเรียนบ้านควนประ   
โดย ศิริพร อํานวย อารีรัตน์  แก้วประดิษฐ์ และปถมาภรณ์ ไทยโพธ์ิศรี 

10.30-10.45 น. CED 3 การจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีของ Bloom โดยการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน เร่ืองการสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML เบื้องต้น ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนกําแพงแสนวิทยา  
โดย เดโชชัย ทองยอดเกร่ือง และอารีรัตน์  แก้วประดิษฐ์ 

10.45-11.00 น. CED 4 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้โดยการสร้างความรู้ด้วยตนเองตามแนวคิดคอน
สตรัคติวิสต์ โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนออนไลน์ เร่ือง เทคโนโลยี
สารสนเทศน่ารู้ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  
โดย สิทธิโชค สุพรรณนานนท์ และอารีรัตน์  แก้วประดิษฐ์ 

11.00-11.15 น. CED 5 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วย
เทคนิค STAD เร่ือง องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ สําหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีท่ี 1 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา โดย ธันยพร มูลกระโทก และภานุวัฒน์ ศรีไชยเลิศ 

11.15-11.30 น. CED 6 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใช้ทฤษฎีการ
สร้างความรู้ด้วยตนเองด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI) ในรายวิชา 
คอมพิวเตอร์ เร่ือง Microsoft Excel สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 
5 โดย ธัญญพัทธ์ รังสิธนิตศักด์ิ และภานุวัฒน์ ศรีไชยเลิศ 

11.30-11.45 น. CED 7 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา
รายวิชาคอมพิวเตอร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนมัธยมฐานบิน
กําแพงแสน โดย รัตนาวลี  ศรีเครือ และภานุวัฒน์  ศรีไชยเลิศ 

11.45-12.00 น. CED 8 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง การใช้งานโปรแกรม Microsoft 
PowerPoint สําหรับผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้
ด้วยตนเองกรณีศึกษาโรงเรียนเทศบาล 4 (เชาวนปรีชาอุทิศ)  
โดย นันทิวรรธน์ เพ็งสอน และภานุวัฒน์ ศรีไชยเลิศ 

12.00-12.15 น. CED 9 
 

ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้
เทคนิคการแข่งขันระหว่างกลุ่มด้วยเกม เร่ือง ซอฟต์แวร์ สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา  
โดย สุริยา พันธ์ุแตง และปถมาภรณ์ ไทยโพธ์ิศรี 

เวลา ห้อง Lab com 3 อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ และหอประชุมชั้น 4 
10.00-10.15 น. CED 10 

 
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ  KWL –
Plus เร่ือง หลักภาษาไทยน่ารู้สําหรับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ของโรงเรียนวัดทัพ
หลวง (หลวงพ่อเกิดอุปถัมภ์) โดย จิราภรณ์ แขกใจเย็น และภานุวัฒน์ ศรีไชยเลิศ 

10.15-10.30 น. CED 11 
 

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนเน้นความจําร่วมกับ
บทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง บุคคลสําคัญสมัยอยุธยาและธนบุรี สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบ้านหนองปากโลง  
โดย สุทธิพงษ์ เกตุประทุม และไพศาล สิมาเลาเต่า 
 



 
 

10.30-10.45 น. CED 12 
 

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง การติดต้ังระบบปฏิบัติการ 
Windows สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา  
โดย สันติ  แซ่เซ็น และปถมาภรณ์  ไทยโพธ์ิศรี 

10.45-11.00 น. CED 13 
 

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 เร่ือง 
Microsoft Excel 2013 ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับเทคนิคการ
สอนแบบ MIAP โดย ธนชิต จิตหม่ัน และมนัสนิต ใจดี 

11.00-11.15 น. CED 14 
 

การพัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ร่วมกัน (LT) 
ร่วมกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนออนไลน์ (e-Learning) กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เร่ือง โปรแกรม Adobe Flash สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  
โดย วัชระ จ่าพันธ์ และไกยสิทธ์ิ อภิระติง 

11.15-11.30 น. CED 15 
 

การพัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ร่วมกัน (LT) 
ร่วมกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี เ ร่ือง การส่ือสารข้อมูลและระบบเครือข่าย ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 โดย พัฒนวิชญ์ นาคศรีโภชน์ และไกยสิทธ์ิ อภิระติง 

11.30-11.45 น. CED 16 
 

การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบนําตนเองด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย  
ในรายวิชาคอมพิวเตอร์ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนอนุบาล
สุพรรณบุรี โดย ศศิประภา สร้างเขต และวินัย เพ็งภิญโญ 

11.45-12.00 น. CED 17 
 

การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ  
โดยใช้บทเรียนออนไลน์ M-Learning ในรายวิชาการเขียนเว็บไซต์  
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข”  
โดย วัฒนา พลาชัย  และวินัย เพ็งภิญโญ 

NUR: สาขาพยาบาลศาสตร์  
สาธารณสุขศาสตร์ และสุขภาพ 

Chairpersons : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยชนก บัวเจริญ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมสุภาว์  จันทนะโสตถิ์   
อาจารย์ ดร.บําเพ็ญ พงศ์เพชรดิถ  
และอาจารย์ ดร.วาร์ธินีย์ แสนยศ 

วันท่ี 29 มีนาคม 2561 ห้อง NU311 อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น 3 
เวลา รหัส เรื่อง 

13.00 -14.00 น. NUR_Invited บรรยายเรื่อง "เข้าใจ เข้าถึง การพัฒนาวิชาชีพการพยาบาล” 
โดย อาจารย์ ดร.ปิ่นนเรศ  กาศอุดม 

14.00-14.15 น. EDR 5 Enhancing the Reading Comprehension Skills by Using the Reading 
Strategies Instruction Approach for First Year Nursing Program 
Students by Maria Cecilia C. Perez  Ruffel Joy C. Manalo Labmie 
Lynnette L. DematoqueLaarnie D. Esteban Hathaichanok Buajaroen 
and Darin Portangtam 

14.15-14.30 น. NUR 1 พฤติกรรมการใช้ยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉินของนิสิตหญิงในสถาบันอุดมศึกษาภาค
ตะวันออก โดย ชนิตา วงค์สว่าง สุทธิพงษ์ ท้วมทอง และชัยนันท์ เหมือนเพ็ชร์ 

14.30-14.45 น. NUR 2 รู ป แ บบก า ร ใ ช้ คู่ มื อ เ ฝ้ า ร ะ วั ง แ ล ะ ส่ ง เ ส ริ ม พัฒน า ก า ร เ ด็ ก ป ฐ ม วั ย 
[Developmental Surveillance and Promotion Manual(DSPM)] เพ่ือ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก  ศูนย์อนามัยท่ี 5 ราชบุรี  



 
 

โดย บําเพ็ญ พงศ์เพชรดิถ และบุษบา อรรถาวีร์   
14.45-15.00น. NUR 3 เราจะน้อมนําศาสตร์พระราชามาใช้ในระบบสุขภาพได้อย่างไร จึงจะถึงพร้อมซ่ึงความ

ย่ังยืนในยุคไทยแลนด์ 4.0 โดย เสาวรี เอ่ียมลออ 
15.00-15.15 น. NUR 4 ผลของการใช้ padlet เพ่ือส่งเสริมทักษะการมีปฏิสัมพันธ์ของนักศึกษาพยาบาล

ในรายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ 2 หัวข้อ การพยาบาลผู้ป่วยท่ีได้รับบาดเจ็บ  
โดย ปิติณัช ราชภักดี 

15.15-15.30 น. NUR 5 การสังเคราะห์ชุดความรู้ชุมชนเพ่ือพัฒนาสุขภาวะภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง: กรณีศึกษาจังหวัดราชบุรี โดย พิมสุภาว์ จันทนะโสตถ์ิ อาภา ภัคภิญโญ 
ยังประดิษฐ ยุพา จิ๋วพัฒนกุล นงนุช เพ็ชรร่วง สุรัสวดีไวว่อง  
และสมชาย วิริภิรมย์กูล 

วันท่ี 30 มีนาคม 2561 ห้อง NU311 อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น 3 
เวลา รหัส เรื่อง 

09.00-09.15 น. NUR 6 การเปรียบเทียบระดับความตระหนักรู้ในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ระหว่างก่อนและ
หลังการให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่แก่หญิงต้ังครรภ์ ณ โรงพยาบาล
แห่งหนึ่งใน จ.นครปฐม โดย ภัสสรา แก้วถาวร และดวงพร ผาสุวรรณ  

09.15-09.30 น. NUR 7 ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับความรู้ในการดูแลทารกแรกเกิดของมารดาหลังคลอด
ในโรงพยาบาลนครปฐม  
โดย ณัฐธยาน์ อังคประเสริฐกุล และณัฐธยาน์ อังคประเสริฐกุล 

09.30-09.45 น. NUR 8 ช่วยฟ้ืนคืนชีพอย่างไรให้รอดชีวิต โดย พรทิพย์  จอกกระจาย 
09.45-10.00 น. NUR 9 กรณีศึกษาการดูแลผู้ป่วยท่ีมีภาวะหัวใจเต้นผิดปกติ โดย พรทิพย์  จอกกระจาย
10.00-10.15 น. NUR 10 การประเมินและการจัดการภาวะช็อคจากการติดเชื้อ  

โดย จุฑารัตน์  ผู้พิทักษ์กุล และพรทิพย์  จอกกระจาย  
10.15-10.30 น. NUR 11 การศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนกับการพัฒนาทักษะความคิดและคุณลักษณะ

แบบอภิปัญญาของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีท่ี 4 มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครปฐม โดย วริยา จันทร์ขํา 

10.30-10.45 น. NUR 12 กรณีศึกษาการดูแลการตั้งครรภ์แฝด โดย ศุภรัสม์ิ  วิเชียรตนนท์   

MBA: สาขาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ Chairpersons :  อาจารย์ ดร.สุชาดา  แสงดวงดี  อาจารย์ ดร.เดช ธรรมศิริ 
อาจารย์ ดร.พงศ์สฎา เฉลิมกลิ่น และอาจารย์ ดร.กิตติกร สุนทรานุรักษ์ 

วันท่ี 29 มีนาคม 2561 ห้อง LI 5 อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ และหอประชุม ชั้น 4 
เวลา รหัส เรื่อง 

13.00 – 14.00 น. MBA_Invited บรรยายเรื่อง "น้อมนําศาสตร์พระราชา  สู่การวิจัยและพัฒนาท้องถ่ิน อย่าง
ยั่งยืน และการประยุกต์ใช้” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์  สังข์รักษา 

14.00-14.15 น. MBA 1 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์กรีนของ
ผู้บริโภคไทย โดย อําพล ชะโยมชัย และจาตุรงค์ จรัสตระกูล 

14.15-14.30 น. MBA 2 การจัดการโลจิสติกส์ขาออกสินค้าแช่แข็งสําหรับวิสาหกิจขนาดย่อม
กรณีศึกษา สละลอยแก้วแช่แข็ง โดย เมธาพร กิมโสม  ณัฐพัชร์ ธรรมอรุณศุชักด์ิ
และธนพงษ์ ร่วมสุข 

14.30-14.45 น. MBA 3 อิทธิพลของทัศนคติ และการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง ท่ีมีต่อความต้ังใจเชิง
พฤติกรรมในการซ้ือเคร่ืองสําอางผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ในกรุงเทพมหานคร  
โดย หทัยชนก  รัตโน ภูริพัฒน์  ชาญกิจ และภาวิน ชินะโชติ  



 
 

14.45-15.00น. MBA 4 ผลกระทบของความหลากหลายของคณะกรรมการต่อคุณภาพกําไรของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย อนุวัฒน์  ภักดี 

15.00-15.15 น. MBA 5 อิทธิพลของการบริหารตราสินค้าและการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ ท่ีมีต่อการ
ตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภคในผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางไทยผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ใน
จังหวัดชลบุรี กรณีศึกษากลุ่มผู้บริโภค Gen Y โดย จันทิมา กําลังดี  ภูริพัฒน์ ชาญกิจ 
และภาวิน ชินะโชติ 

15.15-15.30 น. MBA 6 พฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองสําอางผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของวัยรุ่นในเขต
กรุงเทพฯ และปริมณฑล  
โดย วิศิษฐ์ ฤทธิบุญไชย กชกร กลอยสวาท และชลธิชา อนุกูล 

15.30-15.45 น. MBA 7 รูปแบบ และกลยุทธ์ทางการตลาดของผู้ประกอบการผลิตรังผึ้งหม้อน้ํารถยนต์
กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจํากัด เค.พี.เรดิเอเตอร์  
โดย วชิรวิชญ์ แซ่ลี่ และพิทักษ์ ศิริวงศ ์

15.45-16.00 น. MBA 8 รูปแบบและกลยุทธ์การดําเนินธุรกิจจําหน่ายเฟอร์นิเจอร์สําเร็จรูปของ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในอําเภอเมือง จังหวัด
นครปฐม โดย นวพรรษ ภาษีสวัสด์ิ และพิทักษ์ ศิริวงศ ์

16.00-16.15 น. MBA 9 อิทธิพลขององค์กรแห่งความสุขท่ีส่งผลต่อความผูกพันในองค์กรของบุคลากร
มหาวิทยาลัยรามคําแหง  
โดย ณัฐพันธ์ มีมุข สุรเสกข์ พงษ์หาญยุทธ และวิศิษฐ์ ฤทธิบุญไชย  

16.15-16.30 น. MBA 10 วิ ถีชี วิตและคุณภาพชี วิตในการทํางานของพนักงานสายสนับสนุนคณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา  
โดย ระบิล พ้นภัย  

เวลา ห้อง LI 6 อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ และหอประชุม ชั้น 4 
14.00-14.15 น. MBA 11 ปัจจั ย ท่ีส่ งผลกระทบต่อความภัก ดีของ ลูกค้ า ต่อผลิต ภัณฑ์ตรา สินค้ า 

Loonnystore โดย อังก์สมาลักษณ์ ไทยสม และจิตพนธ์ ชุมเกตุ 
14.15-14.30 น. MBA 12 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีคณะวิทยาการ

จัดการของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
โดย ผ่องใส สินธุสกุล และพงษ์สันต์ิ ตันหยง 

14.30-14.45 น. MBA 13 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้าของผู้ใช้จักรยานยนต์ดูคาติในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดย ประภัสสร มังกรกิม และจิตพนธ์ ชุมเกตุ 

14.45-15.00น. MBA 14 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าหมูแปรรูป
จังหวัดนครปฐม โดย พงษ์สันต์ิ ตันหยง 

15.00-15.15 น. MBA 15 การปรับใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
นักศึกษาในจังหวัดนครปฐม โดย วิศิษฐ์ ฤทธิบุญไชย 

15.15-15.30 น. MBA 16 แนวทางการส่งเสริมแรงจูงใจในการทํางานประจําสู่งานวิจัยของพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
โดย ริญญาภัทร์  พสิษฐ์กุลเวช สุวัฒน์  ฉิมะสังคนันท์ และวิศิษฐ์  ฤทธิบุญชัย 

15.30-15.45 น. MBA 17 ปัจจัยวัฒนธรรมองค์การท่ีส่งผลต่อความผูกพันในองค์การของพนักงาน
อุตสาหกรรมเซรามิก จังหวัดราชบุรี  
โดย นันทนา มาศภากร หรรษา คล้ายจันทร์พงษ์ และวิศิษฐ์ ฤทธิบุญไชย 



 
 

15.45-16.00 น. MBA 18 ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม โดย พัชรกันต์ นิมิตรศดิกุล และพงษ์สันต์ิ ตันหยง 

16.00-16.15 น. MBA 19 การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
ธุรกิจชุมชน กรณีศึกษา ธุรกิจปลาสวยงามในจังหวัดนครปฐม  
โดย กนกพัชร  กอประเสริฐ 

16.15-16.30 น. MBA 20 ความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจซ้ือสินค้าเฮ้าส์
แบรนด์ท่ีห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขานครปฐม  
โดย ชนพงษ์  อาภรณ์พิศาล และเพ็ชราภรณ์ ชัชวาลชาญชนกิจ 

16.30-16.45 น. MBA 21 ปั จ จั ย ท่ี มี อิ ท ธิพล ต่อการ ตั ดสิ น ใ จออม เ งิ น ใน รูปแบบสลากออมสิ น  
โดย พรรชน์ชญมน  แจ้งถ่ินป่า  และอัครนันท์ คิดสม 

PR : สาขานิเทศศาสตร์ Chairpersons :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติยา  รุจิโชค 
วันท่ี 29 มีนาคม 2561 ห้อง LI 5 อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ และหอประชุม ชั้น 3 

เวลา รหัส เรื่อง 
16.30-16.45 น. PR 1 ปรากฏการณ์การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งทางรายการโทรทัศน์จากยุค

อนาล็อกสู่ยุคดิจิทัล โดย วินัย บุญคง 

HUM: สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Chairpersons : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพร  ตันณีกุล   
อาจารย์วลัยลักษณ์  อมรสิริพงษ์อาจารย์ดวงจิตร สุขภาพสุข   
อาจารย์อุมาพร  สิทธิบูรณาญา   อาจารย์วัลลี  นวลหอม  อาจารย์จิตรภณ  
สุนทร  และอาจารย์สนธยา โจมกัน 

วันท่ี 30 มีนาคม 2561 ห้อง LI 5 อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ และหอประชุม ชั้น 4 
เวลา รหัส เรื่อง 

09.00-09.15 น. HUM 1 ความเชื่อการสร้างเมรุลอยแบบกะเหร่ียง ชุมชนบ้านสามหลัง ตําบลเขาโจด 
อําเภอศรีสวัสด์ิ จังหวัดกาญจนบุรี  
โดย จิราภรณ์ ทองสมุทร คมสัน ศรีบุญเรือง และบุษบา ทองอุปการ 

09.15-09.30 น. HUM 2 การสร้างแผนท่ีแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์สมัยทวารวดี เมืองโบราณอู่ทอง 
จังหวัดสุพรรณบุรี  
โดย รัชชานนท์ อินทรพฤกษ์ คมสัน ศรีบุญเรือง และบุษบา ทองอุปการ 

09.30-09.45 น. HUM 3 แฮชแท๊กเชิงวิเคราะห์จากบทความบนทวิตเตอร์ : กรณีศึกษา #IoT  
โดย อภิชัย  รุกขชาติวิภาดา  เชี่ยวชาญ และณัฐภัทร แก้วรัตนภัทร์ 

09.45-10.00 น. HUM 4 การสืบค้นและการใช้สารสนเทศของนักเรียนต่างด้าวในกรุงเทพมหานคร
โดย สุทธิดา ศิลารัตน์ และวิภาดา เชี่ยวชาญ 

10.00-10.15 น. HUM 5 แรงจูงใจในการเผยแผ่หลักสูตรครูสมาธิของอาจาริยสาท่ีเป็นฆราวาสในจังหวัดสงขลา
โดย พระฉัตรชัย  วิไลลักษณ์ และปัญญา  เทพสิงห์ 

10.15-10.30 น. HUM 6 การเสื่อมสลายของกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนกาลอ  
โดย ณชพงศ จันจุฬา นุรดี ลาเตะ และนท ศิริกาญจน์ 

10.30-10.45 น. HUM 7 พัฒนาการภูมิปัญญาท้องถ่ินของชุมชนอําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  
โดย จริญญาพร สวยนภานุสรณ์ 

เวลา ห้อง LI 6 อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ และหอประชุม ชั้น 4 
09.00-09.15 น. HUM 8 รูปแบบเจดีย์ประธานวัดพระธาตุ จังหวัดกําแพงเพชร : เส้นทางของงานพุทธ

ศิลป์ลูกผสม โดย พิริยา พิทยาวัฒนชัย 



 
 

09.15-09.30 น. HUM 9 แบบฝึกคําสัมผัสเพ่ือพัฒนาทักษะการจําคําศัพท์ของนักศึกษาสาขาวิชา
นิติศาสตร์ โดย ดวงจิตร สุขภาพสุข 

09.30-09.45 น. HUM 10 แห่ธงสงกรานต์ ประเพณีท้องถ่ินของกลุ่มชาติพันธ์ุลาวครั่ง ในจังหวัดนครปฐม
โดย จิตกวี  กระจ่างเมฆ 

09.45-10.00 น. HUM 11 ทิศทางผลกระทบ และการปรับตัว ต่ออัตราค่าจ้างข้ันตํ่า 308 บาท ของ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดสงขลา  
โดย วลัยลักษณ์ รัตนวงศ์ สายฝน ไชยศรี และปาริชาติ จันทร์ศรีบุตร 

10.00-10.15 น. HUM 12 การศึกษาทับหลังท่ีปราสาทสระกําแพงใหญ่ จังหวัดศรีสะเกษ  
โดย กวินวัฒน์ หิรัญบูรณะ และนันทพร บุญพรหม 

10.15-10.30 น. HUM 13 งานสร้างสรรค์วิชาการทางดนตรีซัมมารีซัม: เพลงพ้ืนบ้านรองเง็ง  เรียบเรียง
สําหรับกีตาร์คลาสสิก โดย ทยา  เตชะเสน์ 

10.30-10.45 น. HUM 14 มุมมองทางอาชญาวิทยากับปัญหากลุ่มรถจักรยานยนต์ซ่ิงของวัยรุ่น (เด็กแว้น)
โดย ปิยะพร  ตันณีกุล 

PAL : สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 
และนิติศาสตร์ 

Chairpersons :  อาจารย์ ดร.รุ่งนภา เพ่งรุ่งเรืองวงษ์  
อาจารย์ฉลองบูรณ์  เพ็งลํา และอาจารย์ธีรศักด์ิ ลีละพัฒนา 

วันท่ี 30  มีนาคม 2561 ห้อง LI3  อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ และหอประชุม ชั้น 3 
เวลา รหัส เรื่อง 

09.00-09.15 น. PAL 1 แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการด้านความปลอดภัยในการทํางานของ
แรงงานตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมใน
การทํางาน พ.ศ. 2554 โดย นิภาพรรณ เจนสันติกุล 

09.15-09.30 น. PAL 2 ผลทางกฎหมายของพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษต่อการกักขังแทนค่าปรับ
โดย กฤษณ์  วงศ์วิเศษธร และกันตพิชญ์  อินชมภู 

09.30-09.45 น. PAL 3 การแปรเปลี่ยนกระบวนทัศน์การบริหารการพัฒนาภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ โดย สันต์ชัย รัตนะขวัญ 

09.45-10.00 น. PAL 4 ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสํานักงานอัยการภาค 7  
โดย มนูญ  จันทร์สมบูรณ์ และอรพรรณ  ไกรวิจิตร 

10.00-10.15 น. PAL 5 ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขของบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
โดย รุ่งนภา เพ่งรุ่งเรืองวงษ์ และศุภจักร  โรจนวีรเดช 

10.15-10.30 น. PAL 6  การมีส่วนร่วมของสตรีในการพัฒนาตําบลหนองอ้อ อําเภอบ้านโปง่  จงัหวัดราชบุรี
โดย รุ่งนภา เพ่งรุ่งเรืองวงษ์ และวรรณรวี  เหมบุตร 

10.30-10.45 น. PAL 7 ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม โดย รุ่งนภา เพ่งรุ่งเรืองวงษ์ และเอนก ลลิตวสุภิญโญ 

PHB : สาขาปรัชญา ศาสนา และ
ศิลปวัฒนธรรม 

Chairpersons : รองศาสตราจารย์ ดร.ชํานาญ รอดเหตุภัย  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ พูลสวัสด์ิ อาจารย์ญาณภัทร ยอดแก้ว  
อาจารย์ณรงค์วรรษ บญุมา และอาจารย์แพรภัทร ยอดแก้ว 

วันท่ี 29 มีนาคม 2561 ห้องประชุมปิ่นเกลียว  อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ และหอประชุม ชั้น 2 
13.00-14.00 น. PHB_Invited บรรยายเรื่อง "หลักศาสนาในศาสตร์พระราชา"  

โดย นายมานัส  ทารัตน์ใจ 
เวลา ห้อง SC103 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ชั้น 1 

 



 
 

14.00-14.15 น. PHB 1 การประยุกต์หลักคําสอนของศาสนาอิสลามสู่การป้องกันปัญหายาเสพติด
โดย อิสมาแอล  เจะเล็ง 

14.15-14.30 น. PHB 2 วิเคราะห์หลักการสร้างปัญญาในพระพุทธศาสนาเถรวาท  
โดย พระชลญาณมุนี (สมโภช ธมฺมโภชฺโช/นาคสิทธิเลิศ) 

14.30-14.45 น. PHB 3 ศีล 5 กับการแก้ปัญหาภาวะ “ไร้ศีล” ในสังคมไทย  
โดย สัณหกฤษณ์  บุญช่วย และจุฑามาศ จุลจันทรังษี 

14.45-15.00 น. PHB 4 ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดธรรมชาตินิยมของปรัชญาเต๋า : ข้อโต้แย้งการนําแนวคิด
ธรรมชาตินิยมมาใช้กับมนุษย์ โดย ณรงค์วรรษ  บุญมา 

15.00-15.15 น. PHB 5 การเผยแผ่พระพุทธศาสนามหายาน : กรณีศึกษาวัดธรรมปัญญารามบางม่วง
โดย พระมหาสุริยา คั้นพ๊าบ (แสงอินตา) 

15.15-15.30 น. PHB 6 ผีของชาวลาวครั่ง: กรณีศึกษาความเชื่อเร่ืองผีของชาวลาวครั่งในตําบลห้วยด้วน 
อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม โดย ธิติพงศ์ มีทอง 

15.30-15.45 น. PHB 7 พุทธจริยศาสตร์กับการดําเนินชีวิตท่ีดีของมนุษย์  
โดย สรวิชญ์ วงษ์สอาด 

15.45-16.00 น. PHB 8 วาทกรรมเรื่องอายุพระพุทธศาสนา 5,000 ปี โดย เด่นชัย ประทุมแฝง 
16.00-16.15 น. PHB 9 วิเคราะห์เกณฑ์ตัดสินความดีในพุทธปรัชญาเถรวาท โดย สรวิชญ์ วงษ์สะอาด

เวลา ห้องประชุมปิ่นเกลียว  อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ และหอประชุม ชั้น 2 
14.00-14.15 น. PHB 10 ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับเหตุผลบริสุทธ์ิของอิมมานูเอล คานต์ในเชิงญาณ

วิทยา โดย พระสุริยันต์ กตสาโร (คําคิน) 
14.15-14.30 น. PHB 11 ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดของปรัชญามนุษยนิยมใน ฮีต 12 คลอง 14  

โดย พระวีรพล  โชติวโร (ศรีพิทักษ์) 
14.30-14.45 น. PHB 12 โชติยศาสตร์ ศิลปะศาสตร์แห่งการทํานายจากภารตวิทยาสู่ดินแดนสยามประเทศ 

โดย สุพิชฌาย์ จินดาวัฒนภูมิ 
14.45-15.00 น. PHB 13 วัฒนธรรมการกินหมากในสังคมไทยสมัยก่อน โดย สุพิชฌาย์ จินดาวัฒนภูมิ
15.00-15.15 น. PHB 14 สายธารแห่งความคิด: การถวายคืนอํานาจแก่สถาบันกษัตริย์ในทัศนะของโทมัส ฮอบส์

โดย ธิติพงศ์ มีทอง 
15.15-15.30 น. PHB 15 ความหลากหลายทางชาติพันธ์ุในเมืองราชบุรี โดย กนกอร  สว่างศรี 
15.30-15.45 น. PHB 16 คุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากร โรงเรียนการบิน อําเภอ

กําแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดย รุ่งนภา เพ่งรุ่งเรืองวงษ์ 
15.45-16.00 น. PHB 17 ประเพณีแห่ธงสงกรานต์ของชาติพันธ์ุลาวครั่ง ในเทศบาลตําบลโพรงมะเด่ือ  อําเภอเมือง  

จังหวัดนครปฐม โดย แพรภัทร ยอดแก้ว 
16.00-16.15 น. PHB 18 แนวทางการจัดการเรียนรู้เพ่ือปลูกฝังและสร้างเสริมคุณธรรมในศตวรรษท่ี 21

 โดย ปัญญา รุ่งเรือง 

AEC : สาขาอาเซียนศึกษา Chairpersons : อาจารย์ ดร.ธดา สิทธ์ิธาดา และอาจารย์สัณหกฤษณ์  บุญช่วย 
วันท่ี 29 มีนาคม 2561 ห้อง LI 1  อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ และหอประชุม ชั้น 3 

13.00-14.00 น. AEC_Invited บรรยายเรื่อง "การจัดการความปลอดภัยในยุคประชาคมอาเซียน"  
โดย พันตํารวจเอกปรีชา  ทิมหอม 

14.00-14.15 น. AEC 1 อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนภายหลังต้ังประชาคมอาเซียน:  ศึกษาเฉพาะกรณีนโยบายรัฐและ
การรักษาผลประโยชน์แห่งชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน  



 
 

โดย ประพาฬรัตน์ สุขดิษฐ์
14.15-14.30 น. AEC 2 ศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรป  : หนึ่งในกลไกหลักของสหภาพท่ีเต็มไปด้วย

คุณูปการแห่งความยุติธรรม โดย สัณหกฤษณ์  บุญช่วย 
14.30-14.45 น. AEC 3 ปัญหาการบังคับใช้กฎบัตรอาเซียน : ศึกษาเปรียบเทียบหลักการของกฎหมาย

สหภาพยุโรป โดย ชาคริต อ่ิมเจริญกุล 
14.45-15.00 น. AEC 4 ลูกเสืออาเซียน : ภารดรภาพแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

โดย สัณหกฤษณ์  บุญช่วย และจตุพร  ธิราภรณ์ 
15.00-15.15 น. AEC 5 โอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างประเทศไทยและกลุ่มประเทศ CLMV จาก

นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบโลจิสติกส์ของ
ประเทศไทย โดย สุปรีชญา บุญมาก 

15.15-15.30 น. AEC 6 ความล้มเหลวจากการจัดการขยะท่ีเกิดจากถุงพลาสติกในประเทศไทยและบาง
ประเทศในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน โดย พงศ์ชยนต์ ศรีสุวรรณ 

TR : สาขาการท่องเที่ยว Chairpersons :  อาจารย์ ดร.นิพล เชื้อเมืองพาน   
และอาจารย์ ดร.ประพนธ์  เล็กสุมา 

วันท่ี 30 มีนาคม 2561 ห้อง LI 1  อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ และหอประชุม ชั้น 3 
เวลา รหัส เรื่อง 

09.00-10.00 น. TR_Invited บรรยายเรื่อง "การพัฒนาท่องเท่ียวท้องถ่ินอย่างยั่งยืน" 
โดย ดร.สัญชัย เกียรติทรงชัย 

10.00-10.15 น. TR 1 การปรับตัวของชุมชนเกาะศาลเจ้าภายใต้ศาสตร์พระราชาเพ่ือการท่องเท่ียวอย่าง
ย่ังยืนในมิติวัฒนธรรม โดย ยุวรี  โชคสวนทรัพย์ 

10.15-10.30 น. TR 2 บริบทการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ณ ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดํา หมู่บ้านดอนทราย ตําบล
สระกะเทียม อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดย นิลุบล คงเปรม วุฒิภัทร โพล้งละ 
เจนจิรา ทองราษฎร์ ปวีณา คงปั้น และพรพิกุล พจนโพธา 

10.30-10.45 น. TR 3 แผนพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนปฐมอโศก อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
โดย วงศ์ระวิทย์ น้อมนําทรัพย์ เบญจรัตน์ ปฐมชัยวาลย์ ธิดารัตน์ ราชสิงห์  
สิริกัญญา ลีสม และสุกัญญา ทองแย้ม 

10.45-11.00 น. TR 4 แนวทางการฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวชุมชนตลาดน้ําเหล่าต๊ักลัก อําเภอดําเนินสะดวก 
จังหวัดราชบุรี โดย ประพนธ์ เล็กสุมา ชนิดา เสียงเพราะ น้ําผึ้ง เพ่งผล จิราภรณ์ 
คงมาก และปริตา งามพร้ิงศรี 

11.00-11.15 น. TR 5 การศึกษาบริบทสถานประกอบการอาหารและเคร่ืองด่ืมตามแนวคิดการ
ท่องเท่ียวตามกระแสนิยม แชะ ชิม แชร์ ในจังหวัดนครปฐม โดย ปัทมพร คงดี 
ศรัญยา เศลาอนันต์ ศุภนิภา พงษ์เวียง น้ําฝน ขวัญตา และธนวรรษ ดอกจันทร์ 

11.15-11.30 น. TR 6 แนวทางการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร  เกาะลัดอีแท่น
อําเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม โดย มัสลิน บัวบาน รัตติยากร  รัตนฤทธิชัย  
อารีญา  ทับทิมตระกูลดี วนิดา  ศรีอนุชิต และวาทินี  เพชรไทรแก้ว 

11.30-11.45 น. TR 7 แนวทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านไผ่หูช้าง อําเภอ
บางเลน จังหวัดนครปฐม โดย พิมพ์ชนก มูลมิตร์ ศศิประภา ไม้ตรา ชฎาพร ทอง
ดอนเกร่ือง และมนตรี ขันทอง 
 



 
 

11.45-12.00 น. TR 8 การพัฒนารูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ชุมชนสนาม
จันทร์อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดย อารีรัตน์ ฟักเย็น อัจฉรา หาดี เพ็ญนภา 
คําจ๊ะ อาภาวรรณ ชัยริยไพศาล และอารยา ร้อยอําแพง 

12.00-12.15 น. TR 9 คู่มือภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสําหรับชาวบ้าน ศูนย์
เรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนก อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม  
โดย นิพล เชื้อเมืองพาน จินดารัตน์ คงแสน ภัคพงศ์ ม้องเพอ จิราพร อนุกูล และ
นภัทรา อ้ึงประสูติ 

EDA : สาขาบริหารการศึกษา Chairpersons : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญาภา  ยืนยาว  
อาจารย์ ดร.นภาเดช บุญเชิดชู และอาจารย์ณัฐวรรณ พุ่มดียิ่ง 

วันท่ี 29 มีนาคม 2561 ห้อง LI 3  อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ และหอประชุม ชั้น 3 
เวลา รหัส เรื่อง 

13.00-13.15 น. EDA 1  การศึกษาองค์ประกอบการนิเทศภายในเพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะของนักเรียนตาม
โครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณของโรงเรียนขนาดเล็กในอําเภอศรีประจันต์ จังหวัด
สุพรรณบุรี โดย สุกัลยา  นิยมทอง และศักด์ิชัย  นิรัญทวี  

13.15-13.30 น. EDA 2 พฤติกรรมองค์การท่ีส่งผลต่อการดําเนินงานแนะแนวของโรงเรียนสังกัด สํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 21  
โดย วิชานนท์  ฝ้ายขาว นวัตกร หอมสิน และพงษ์นิมิต พงษ์ภิญโญ 

13.30-13.45 น. EDA 3  ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 โดย สกุลภรณ์  นาสุริวงษ์ นวัตกร  หอมสิน 
และพงษ์นิมิตร  พงษ์ภิญโญ 

13.45-14.00 น. EDA 4 ปัจจัยทางการบริหารท่ีส่งผลต่อการบริหารจัดการสถานศึกษาพอเพียงในโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  
โดย ทวีศักด์ิ  ธาตุชัย นวัตกร  หอมสิน และประพรทิพย์  คุณากรพิทักษ์ 

14.00-14.15 น. EDA 5 วัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลต่อการทํางานเป็นทีมของครูในโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 21  
โดย ราตรี เวียงสิมา นวัตกร  หอมสิน และ ประพรทิพย์  คุณากรพิทักษ์ 

14.15-14.30 น. EDA 6 การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษา  
โดย พรพรรณ ใจกําแหง นริศ สวัสดี และ เจนจบ สุขแสงประสิทธ์ิ 

วันท่ี 30 มีนาคม 2561 ห้อง Grad 1  อาคารศูนย์ศึกษาและพัฒนาจังหวัดนครปฐม  ชั้น 3   
เวลา รหัส เรื่อง 

13.00-14.00 น. EDA_Invited บรรยายเรือ่ง " Dynamic Educational Administration in a Changing World " 
โดย ศาสตราจารย์ ดร.พฤทธ์ิ  ศิรบิรรณพิทักษ์ 

EDR : สาขาวิจัยการศึกษา Chairpersons : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติรัตน์ แสงเลิศอุทัย  
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาภรณ์ ยอดสิน  

วันท่ี 29 มีนาคม 2561 ห้อง Lab com 3 อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ และหอประชุม ชั้น 4 
เวลา รหัส เรื่อง 

13.00-13.15 น. EDR 1 การพัฒนาส่ือการสอนจากดินไทยเพ่ือวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของเด็กปฐมวัย
โดย วิสิฏฐ์ศรี ตังครโยธิน 

13.15-13.30 น. EDR 2 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบางประการต่อการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียน 
ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนราชินีบูรณะ จังหวัดนครปฐม  



 
 

โดย เมธาสิทธ์ิ ธัญรัตนศรีสกุล
13.30-13.45 น. EDR 3 การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เร่ืองเซต ด้วยชุดการสอนโดยใช้

กระบวนการกลุ่มกับการสอนแบบปกติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม จังหวัดนครปฐม 
 โดย อิงค์วราพัชร อาทิตย์เจริญชัย สืบสกุล อยู่ยืนยง 

13.45-14.00 น. EDR 4 การศึกษาความต้องการจําเป็นของครูท่ีปรึกษา ในการดําเนินงานนักเรียนเพ่ือนท่ี
ปรึกษา (YC) จังหวัดยะลา โดย กรกฎา  นักคิ้ม  และปวีณา  ยอดสิน 

EDC : สาขาหลักสูตรและการสอน Chairpersons : อาจารย์ ดร.บุญสม ทับสาย อาจารย์ ดร.จินตนา  ศิริธัญญารัตน์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิวรรณ พชรพรรณพงษ์   
และอาจารย์ ดร.นันท์นภัส  นิยมทรัพย์ 

วันท่ี 29 มีนาคม 2561 ห้องลีลาวดี  อาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น 5 
เวลา รหัส เรื่อง 

13.00-13.15 น. EDC 1  ผลของการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มท่ีมีต่อความสามารถในการแก้ปญัหาทาง
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
 โดย รัชดาพร นาแถมพลอย และ เมษา นวลศร ี

13.15-13.30 น. EDC 2 การพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพณิชยกรรม สาขาวิชา 
ธุรกิจกีฬา โดย จิตณรงค์ เอ่ียมสําอาง 

13.30-13.45 น. EDC 3 ผลการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ด้วยวัสดุเหลือใช้ท่ีมีผลต่อทักษะพ้ืนฐาน
เศรษฐกิจพอเพียงสําหรับเด็กปฐมวัย โดย อรวรรณ ทองพา และคันธรส ภาผล 

13.45-14.00 น. EDC 4 การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิด้านคําศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 
5 โดยใช้เกม โดย ขวัญพัฒม์ เอกนราจิรารัตน์ ศศิวรรณ พชรพรรณพงษ์ และ 
นันท์นภัส นิยมทรัพย์ 

14.00-14.15 น. EDC 5 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางนาฏศลิป์: ทฤษฎีไตรอาร์ขิกร่วมกับเทคนคิทีม
วิเคราะห์ โดย รศนา  สุวรรณน้อย และศศิวรรณ พชรพรรณพงษ์ 

14.15-14.30 น. EDC 6 การพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้วิธีสอน
แบบ SQ4R ร่วมกับเทคนิคร่วมกันเรียนรู้ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
โดย พนิตานันท์  อนุสรณ์ประชา และบุญสม ทับสาย 

14.30-14.45 น. EDC 7 แนวทางการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจด้วยการจัดการเรียนการสอน
แบบบูรณาการของเมอร์ดอกซ์ร่วมกับเทคนิค 5W1H 
 โดย พัทธมน  หน่อสุวรรณ และบุญสม  ทับสาย 

14.45-15.00 น. EDC 8 การจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา เพ่ือส่งเสริมการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
โดย อารยา  แก้วบัวดี และจินตนา  ศิริธัญญารัตน์ 

15.00-15.15 น. EDC 9 การสอนโฟนิกส์แบบสร้างคําร่วมกับเทคนิค TPR : สอนอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ
สําหรับผู้เร่ิมเรียน โดย วัชรินทร์ เครือเช้า และบุญสม  ทับสาย 

15.15-15.30 น. EDC 10 การเรียนรู้แบบสืบเสาะ: กระบวนการเรียนรู้เพ่ือปฏิรูปชั้นเรียน  
โดย ยุวพร  ดวงศรี  และบุญสม  ทับสาย 

15.30-15.45 น. EDC 11 การจัดการเรียนการสอนโฟนิกส์แบบสร้างคําและแบบเทียบเคียงเพ่ือพัฒนา
ความสามารถในการอ่านคําภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  
โดย บุญสม  ทับสาย และศุภญา  บุญตัน 



 
 

15.45-16.00 น. EDC 12 การพัฒนาหลักสูตรท้องถ่ินวัดไผ่โรงวัวโดยบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ี
ส่งเสริมแนวคิดสะเต็มศึกษา โดย นันท์นภัส นิยมทรัพย์ อัมรินทร์ อินทร์อยู่ ศิริรัตน์ 
สระทองจันทร์ ธีราภรณ์ พราหมณโชติ กรรณิการ์ แก้วเรือง ชญาภา นาคไชยะ 
นภัสวรรณ ศรีราคํา มาริษา สาฆ้อง วรัทยา แซมเพชร ศิตาพร พิมพ์พันธ์ุ  
และเสาวณีย์ ปฐมนรา 

16.00-16.15 น. EDC 13 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านแจกลูกสะกดคําภาษาไทยสําหรับนักเรียนในระดับ
ประถมศึกษา โดย สมจิต จันทร์ฉาย พิชญา รุ่งเรือง จุฑามาศ แก้วประหลาด ชลธิชา 
กล่อมสมร  จุรีภรณ์ คงหมวก ทรายแก้ว ประเสริฐการ กิตติยา ทองเชื้อ และกมล
ชนก คงกระพันธ์ 

LD : สาขาการวิจัยเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน Chairpersons :  รองศาสตราจารย์ ดร.เกศินี ประทุมสุวรรณ 

วันท่ี 30 มีนาคม 2561 ห้อง LI 2  อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ และหอประชุม ชั้น 3 
เวลา รหัส เรื่อง 

09.00-09.15 น. LD 1 สถานการณ์และปัญหาการจัดการขยะในพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลห้วย
กระทิง อําเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา โดย ณชพงศ จันจุฬา ชนิษฎา  ชูสุข รัฐติ
กาล มะประสิทธ์ิ และซูไฮนี เหมสลาหมาด 

09.15-09.30 น. 
 

LD 2 การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน บ้านวังตาว ตําบล    
สะเนียน อําเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดย จุฑามาศ โพธ์ิลี้ และพีรชัย  กุลชัย 

09.30-09.45 น. 
 

LD 3 การส่งเสริมความรู้มาตรฐานโฮมสเตย์เพ่ือประเมินความพร้อมในการพัฒนาโฮม
สเตย์บ้านน้ํารีพัฒนา ตําบลขุนน่าน อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน  
โดย จุฑา  จิตวงศ์ภักดี และพีรชัย  กุลชัย 

09.45-10.00 น. LD 4 การศึกษารูปแบบการสร้างความม่ันคงทางอาหารระดับชุมชนจากงานวิจัยเพ่ือ
ท้องถ่ิน โดย กฤตชยา แสนเขียววงศ์ และพีรชัย  กุลชัย 

10.00-10.15 น. LD 5 การพัฒนาช่องทางการตลาดผักปลอดภัยมาตรฐาน GAP (Good Agricultural 
Practice) ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกผักคําพอุง ตําบลคําพอุง อําเภอโพธ์ิชัย 
จังหวัดร้อยเอ็ด โดย อรยา เจริญสุทธิกุล และพีรชัย  กุลชัย 

10.15-10.30 น. LD 6 การพัฒนาศักยภาพกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษบ้านดอนกลาง ตําบลช่องเม็ก 
อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี โดย อภิญญา แสงสงวน และพีรชัย กุลชัย 

10.30-10.45 น. LD 7 การมีส่วนร่วมของประชาชน ปราชญ์ชาวบ้านและผู้นําในการส่งเสริมนโยบาย
วัฒนธรรมท้องถ่ิน ในเทศบาลตําบลบางพระ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  
โดย จักรพันธ์ พรมฉลวย 

10.45-11.00 น. LD 8 สํารวจลักษณะสิทธิในท่ีดินของประชากรในเขตพ้ืนท่ีตําบลหนองบัว อําเภอเมือง 
จังหวัดกาญจนบุรี โดย พวงรัตน์ เชื้อรบ ชาญสตพัชร 

11.00-11.15 น. LD 9 ศิลปะการป้องกนัตัวของกลุ่มชาติพันธ์ุในอาณาบริเวณอนุภูมิภาคลุ่มน้ําแม่โขง
โดย ทองอินทร์ ไหวดี และธรรมสรณ์ ตันกายา 

11.15-11.30 น. LD 10 ทุนตามแนวคิดของปิแอร์ บูร์ดิเยอ (Pierre Bourdieu) กับสื่อชุมชน
โดย ณัชชา  ศิรินธนาธร 

RTR : สาขางานประจําสู่งานวิจัย (R to R) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติรัตน์ แสงเลิศอุทัย  

วันท่ี 29 มีนาคม 2561 ห้อง Lab com 3 อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ และหอประชุมชั้น 4 
เวลา รหัส เรื่อง 



 
 

14.00-14.15 น. RTR 1 การรับรู้และเข้าใจเร่ืองทิศทางองค์การของบุคลากร วิทยาลัยนานาชาติ 
มหาวิทยาลัยมหิดล โดย กวิน ปลาอ่อน 

14.15-14.30 น. RTR 2 การพัฒนาเว็บไซต์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ โดย พีรศุษม์ ทองพ่วง มนต์รวี ทองเสน่ห์ และวิลาวัณย์ วิเศษวัชร์ 

  
 

การนําเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)
AGR: สาขาชีววิทยา เกษตร และอาหาร Chairpersons :  อาจารย์ ดร.พิทักษ์พงศ์ ป้อมปราณี  

และอาจารย์ ดร.เสาวณี คงศรี 
วันท่ี 29 มีนาคม 2561 ชั้น 2  อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ และหอประชุม  

13.00-14.00 น. AGR 1 P ผลการได้รับแสงแดดช่วงเช้าและช่วงบ่ายของโรงเรือนแบบขวางตะวันต่อสมรรถภาพ
การผลิตไก่เนื้อพ้ืนเมืองลูกผสมทางการค้า โดย มหิศร ประภาสะโนบล 

13.00-14.00 น.  AGR 2 P ผลของวิธีการเก็บรักษาต้นพันธ์ุท่ีมีต่อความงอก การแตกตาข้าง และการเจริญเติบโต
ของรากของมันสําปะหลัง โดย ภารดี แซ่อ้ึง และศุกรวรรณ แซ่อ้ึง 

13.00-14.00 น.  AGR 3 P การเลือกเนื้อไก่และการประกอบอาหารจากเนื้อไก่ ให้ปลอดภัยจากการปนเปื้อนของ
เชื้อแบคทีเรีย โดย นิติพล ศรีอ่อนรอด 

13.00-14.00 น.  AGR 4 P การพัฒนาเครื่องด่ืมคอร์เดียลมะม่วงหาวมะนาวโห่โดยใช้ซูคราโลสเป็นสารให้
ความหวาน โดย นวพร หงส์พันธ์ุ และบงกช ตะกรุดแจ่ม 

13.00-14.00 น.  AGR 5 P การเพาะเลี้ยงแพลงก์ตอนพืชภายใต้สภาวะแหล่งกําเนิดแสงท่ีต่างกัน: กรณีศึกษา 
Chlorella (Chlorella sp.)  
โดย ปณิธาน แก้วจันทวี กิตตินันท์ บุญรอด และยุพิน  ยืนยง 

13.00-14.00 น.  AGR 6 P ผลของการห่อหุ้มเซลล์ด้วยอัลจิเนตร่วมกับโอลิโกฟรุคโตสต่อการเหลือรอดของ
โพรไบโอติกในสภาวะเลียนแบบระบบย่อยอาหารและผลิตภัณฑ์เยลล่ีเหลว  
โดย ทิพรักษ์ วงษาดี สุพัชตรา งามเอนก และกมลชนก แก้วสุข 

13.00-14.00 น.  AGR 7 P การคัดแยกเชื้อราผลิตเอนไซม์เซลลูเลสจากดินนาปลอดสารเคมี ต. ท่าแร้งออก 
อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี โดย จันทนา ก่อนเก่า สุพิตา พลูสมบัติ ปิยวรรณ พจน
ปริญญา และอัครมณี เข็มทอง 

13.00-14.00 น.  AGR 8 P การศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อ methicillin-resistant Staphylococcus aureus 
(MRSA) ของสารสกัดจากเห็ดเรืองแสง (Neonothopanus nambi) โดย  
ฉัตร กรอบทอง นันทพงษ์ ขําทอง อัมพรรัตน์ ประไพวงศ์ และสุกัลญา หลีแจ้ 

13.00-14.00 น. AGR 9 P กา รศึ กษ าฤทธิ์ ยั บ ย้ั ง ก า ร ส ร้ า ง ไ บ โ อ ฟิ ล์ ม ขอ ง เ ชื้ อ  Staphylococcus 
epidermidis ของสารสกัดจากเห็ดเรืองแสง (Neonothopanus nambi)  
โดย มัชฌิมาภรณ์ ศักด์ิแพทย์ อัมพรรัตน์ ประไพวงศ์ นันทพงศ์ ขําทอง   
และสุกัลญา หลีแจ้ 

13.00-14.00 น.  AGR 10 P ผลของซูโครสต่อสมบัติของแป้งข้าวเจ้า
โดย อุมาพร อาลัย ตรินัย ต้ังสัมพันธ์ และมารุต เกิดสีเพ็ง 

13.00-14.00 น.  AGR 11 P ผลของระยะเวลาสุญญากาศต่อการถ่ายโอนมวลสาร คุณสมบัติทางเคมีกายภาพ 
และการต้านอนุมูลอิสระระหว่างออสโมติกดีไฮเดรชั่นสับปะรด  
โดย กุหลาบ สิทธิสวนจิก  และอารยา บุตรเลิศวิเศษฐีฐะ 



 
 

13.00-14.00 น.  AGR 12 P การพัฒนาขนมฝอยทองพลังงานต่ําด้วยน้ําตาลแอลกอฮอล์  
โดย อุมาพร อาลัย สุพิชฌาย์ ป้องจันลา และเจริญพงศ์ จันทิพย์วงษ์   

SCI: สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ Chairpersons :  รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ แก้วขาว  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวจี ยะสะกะ  อาจารย์ ดร.ยศกิต เรืองทวีป  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภรัตน์ ทัศน์เจริญ อาจารย์ ดร.วัชรินทร์ ราชนิยม 
อาจารย์ ดร.ปิยะชาติ มีจิตรไพศาล  อาจารย์ ดร.วุฒิชัย  ไชยภักษา  
และอาจารย์ ดร.ณัฐกฤตา จันทิมา 

วันท่ี 29 มีนาคม 2561 ชั้น 2  อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ และหอประชุม  
13.00-14.00 น.  SCI 1 P ปริมาณสารพฤกษเคมีและฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของหญ้าคา  

โดย วัชราภรณ์ ประภาสะโนบล ระวิวรรณ ขันสิงห์ และศศิวิมล รอดพ้น 
13.00-14.00 น.  SCI 2 P การวิเคราะห์สารเบตาเลนและผลิตภัณฑ์ลิปบาล์มจากเสมา  

โดย บุษราคัม สิงห์ชัย และนาฏนารี ชื่นจิตร 
13.00-14.00 น.  SCI 3 P การทดสอบสารพฤกษเคมีและฤทธ์ิต้านออกซิเดชันของตําแยช้าง  

โดย บุษราคัม สิงห์ชัย ชบาไพร  มานัส และทัศนีย์  คําใหญ่ 
13.00-14.00 น.  SCI 4 P อิทธิพลของสารคู่ควบไซเลนต่อการอ่อนตัวของความเค้นและพลังงานสูญหาย

ของยางธรรมชาติผสมซิลิกาเป็นสารตัวเติม  
โดย ศศิลักษณ์ ชีทอง กิตตินันท์ ช่วยดํา และวัชรินทร์ สายน้ําใส 

13.00-14.00 น. SCI 5 P การประยุกต์ใช้ วิ ธีการพ้ืนผิวตอบสนองในการออกสูตรยางคอมเปานด์ : 
กรณีศึกษาผลของปริมาณเขม่าดําและปริมาณกํามะถัน โดย สุไหลหมาน เบญ
ฤทธ์ิ และ วัชรินทร์ สายน้ําใส 

CED: สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา Chairpersons : อาจารย์ ดร.ไกยสิทธ์ิ อภิระติง อาจารย์ ดร.สุมาลี สิกเสน 
อาจารย์ ดร.นพดล ผู้มีจรรยา อาจารย์ ดร.มนัสนิต ใจดี  
อาจารย์ ดร.วิมาน ใจดี และอาจารย์ ดร.ปถมาภรณ์ ไทยโพธ์ิศรี 

วันท่ี 29 มีนาคม 2561 ชั้น 2  อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ และหอประชุม 
13.00-14.00 น.  CED 1 P 

 
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ออนไลน์ร่วมกับการเรียนแบบผสมผสาน วิชา 
การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
โรงเรียนอู่ทอง โดย จิรัฏฐ์  คงควร และอุไรวรรณ  ศรีไชยเลิศ 

13.00-14.00 น.  CED 2 P 
 

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้เทคนิคเกมการศึกษา ในรายวิชา
ภาษาอังกฤษ  เ พ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  สําหรับนักเ รียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 3 โดย ณัฐภาส ดวงจันทร์ และภานุวัฒน์ ศรีไชยเลิศ 

13.00-14.00 น.  CED 3 P 
 

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD เร่ือง 
ไม้ดอกไม้ประดับ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนเทศบาล 1 วัด
พระงาม (สามัคคีพิทยา) โดย สมชาย สุดใจดี และนพดล ผู้มีจรรยา 

13.00-14.00 น.  CED 4 P 
 

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบนําตนเอง 
รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 
2 โรงเรียนวัดห้วยจระเข้วิทยาคม โดย ปารมี   ปานทอง และวินัย เพ็งภิญโญ 

13.00-14.00 น.  CED 5 P 
 

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคเพ่ือนคู่คิด 
เร่ือง งานอาชีพ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเทศบาล 1 วัด
พระงาม (สามัคคีพิทยา) โดย ศุภากร สุนทรสารทูล และนพดล ผู้มีจรรยา 
 



 
 

13.00-14.00 น.  CED 6 P 
 

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้เกมเป็นฐาน เร่ือง การทํางานของ
คอมพิวเตอร์และโปรแกรมเบื้องต้น สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 
โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท)  
โดย กันติมา เติมแก้ว และนพดล ผู้มีจรรยา 

13.00-14.00 น.  CED 7 P 
 

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพ่ือเสริมสร้างทักษะการจดจําคําศัพท์
ภาษาอั งกฤษ  โดยใช้ เทคนิคการเรียน รู้ ด้วยตนเองสําหรับนักเ รียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนบ้านหนองปากโลง  
โดย เดชพิพัฒน์ พักใคร่ และอุไรวรรณ ศรีไชยเลิศ 

13.00-14.00 น.  CED 8 P 
 

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสําหรับจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เร่ือง 
การจัดการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โดย กิ่งกาญจน์  ฟักทอง และวิมาน ใจดี 

13.00-14.00 น.  CED 9 P 
 

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีท่ี 1 โดยใช้บทเรียนออนไลน์ร่วมกับการเรียนรู้แบบ NHT  
โดย วุฒิชาติ บูชาพิมพ์ และมนัสนิต ใจดี 

13.00-14.00 น.  CED 10 P 
 

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง หลักภาษาไทย สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) โดย ณัฐกัณณ์  
ไซพันธ์แก้ว และปถมาภรณ์  ไทยโพธ์ิศรี 

13.00-14.00 น.  CED 11 P 
 

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตร่วมกับ
เทคนิคการเรียนรู้แบบย้อนกลับ โดย จิรเวช พุ่มประดิษฐ และ สุมาลี สิกเสน 

13.00-14.00 น.  CED 12 P 
 

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เร่ืองเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โดย สิริรัตน์ สุขเมือง และวิมาน ใจดี 

13.00-14.00 น.  CED 13 P 
 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โดยใช้
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง ยาเสพติด ร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้แบบ
เพ่ือนคู่คิด โดย ธวัชชัย แสงจันทร์ และสุมาลี สิกเสน 

13.00-14.00 น.  CED 14 P 
 

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับเทคนิคร่วมกันคิด เร่ือง งานช่าง
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม (สามัคคี
พิทยา) โดย พงษ์สันต์ิ โสโท และนพดล ผู้มีจรรยา 

13.00-14.00 น. CED 15 P 
 

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสําหรับจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
โดย อารีญา ปักษิณ และวิมาน ใจดี 

13.00-14.00 น.  CED 16 P 
 

การพัฒนาทักษะการจําคําศัพท์โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเกม 
รายวิชาภาษาอังกฤษ เ ร่ืองคําศัพท์ในชีวิตประจําวัน สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 2 โดย กิตติพงษ์ กุณาใจ และสุมาลี สิกเสน 

13.00-14.00 น.  CED 17 P 
 

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยใช้
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชาศิลปะ เร่ือง ทัศนศิลป์และหลักการ
ออกแบบ โดย รุ่งโรจน์ หน่อยวงคํา และสุมาลี สิกเสน 
 



 
 

13.00-14.00 น.  CED 18 P 
 

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษา เร่ือง การ
เจริญเติบโตและการสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้แบบเพ่ือนคู่คิด 
โดย นิติรุจน์ ทองเถ่ือน และสุมาลี สิกเสน 

13.00-14.00 น.  CED 19 P 
 

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ KWL 
Plus เร่ือง การใช้ยาและสารเสพติดสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  
โดย ณัฐพล เพชรข้อง และภานุวัฒน์ ศรีไชยเลิศ 

13.00-14.00 น.  CED 20 P 
 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภท
เกม โดยใช้วิธีการสอนแบบ Active Learning เร่ือง ซอฟต์แวร์น่ารู้ สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โดย สุปรียา  แก้วเจริญ และอุบลรัตน์ ศิริสุขโภคา 

13.00-14.00 น.  CED 21 P 
 

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ออนไลน์ ร่วมกับ
วิธีการสอนแบบระดมสมอง เร่ือง งานประดิษฐ์ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 5 โดย อวัตถา แก้วหานาม และอุบลรัตน์ ศิริสุขโภคา 

13.00-14.00 น.  CED 22 P 
 

การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-
Book) ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศพ้ืนฐาน 2 เร่ือง ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนสระยายโสมวิทยา 
สุพรรณบุรี โดย พลอยปภัส เนียมสีนวล และวินัย เพ็งภิญโญ 

NUR: สาขาพยาบาลศาสตร์ สาธารณสุข
ศาสตร์และสุขภาพ 

Chairpersons : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยชนก บัวเจริญ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมสุภาว์  จันทนะโสตถิ์   
อาจารย์ ดร.บําเพ็ญ พงศ์เพชรดิถ และอาจารย์ ดร.วาร์ธินีย์ แสนยศ  

วันท่ี 29 มีนาคม 2561 ชั้น 2  อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ และหอประชุม 
13.00-14.00 น.  NUR 1 P ความแตกต่างของสภาวะสุขภาพกับการเข้าถึงบริการทันตกรรมของผู้สูงอายุ

โดย มารุต ภู่พะเนียด และณปภา ประยูรวงษ์ 
13.00-14.00 น.  NUR 2 P พฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัยของนิสิตชายในสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออก

โดย จันทร์เจ้า  จันทเขต วิธวรรณ  วงศ์อนันต์สิทธ์ิ และชัยนันท์ เหมือนเพ็ชร์ 
13.00-14.00 น.  NUR 3 P ต้นแบบเกมคอมพิวเตอร์เพ่ือส่งเสริมทักษะความจําแบบมีส่วนร่วมในผู้สูงอายุ

โดย ลัดดาวัลย์ จําปา 
13.00-14.00 น.  NUR 4 P ผลของการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมือ เท้า ปาก โดยใช้กระบวนการกลุ่มใน

ผู้ปกครองเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตําบลนาฝาย อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  
โดย สุภาภัค สิงห์เสนา ธมลวรรณ สวัสด์ิสิงห์ และอ้อยทิพย์ บัวจันทร์ 

13.00-14.00 น.  NUR 5 P การศึกษาความแตกต่างระหว่างปัจจัยควบคุมโรคเบาหวานของผู้สูงอายุท่ี
สามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได้และไม่ได้ในชุมชนรอบมหาวิทยาลัยสยาม 
โดย ขวัญเรือน ก๋าวิตู และชนิดา มัททวางกูร 

13.00-14.00 น.  NUR 6 P สภาพปัญหาสุขาภิบาลของตลาดสดด้านกายภาพและด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
ของตลาดประเภทท่ี 1 ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  
โดย พัชรี ศรีกุตา ณัฐธิดา พิมพ์ทอง วราภรณ์ ขานสันเทียะ สกุลรัตน์ ใสพลกัง 
สุดารัตน์ ลิศนันท์ และสุนิสา หยุดกระโทก 

13.00-14.00 น.  NUR 7 P ผลของการจัดการเรียนการสอนในคลินิก โดยวิธีวิเคราะห์กรณีตัวอย่างต่อ
ความสุขในการเรียนและทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาล  



 
 

โดย ทัศนีย์  ตริศายลักษณ์ และบําเพ็ญ  พงศ์เพชรดิถ 
13.00-14.00 น.  NUR 8 P การป้องกันการกลับเป็นซํ้าสําหรับผู้รอดชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมอง

โดย จุฑาทิพย์ เทพสุวรรณ์ 
13.00-14.00 น. NUR 9 P ผลของการส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตน ต่อการปฏิบัติกิจกรรมทางกาย

และคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยกระดูกสะโพกหัก โดย สุรีรัตน์ เกียรติบุญศรี 
13.00-14.00 น.  NUR 10 P พฤติกรรมการบริโภคอาหารและภาวะโภชนาการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดย ฐิติมา โพธ์ิชัย 
สิริสุดา ฐานะปัตโต ปนัดดา วงษ์สันเทียะ ชญานิศ ภิรมย์กิจ และพงศธร ไขโพธ์ิ  

13.00-14.00 น.  NUR 11 P แนวทางการพัฒนาพฤฒิพลังเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน โดย ทัศนีย์ ตริศายลักษณ์
13.00-14.00 น.  NUR 12 P ศาสตร์ของพระราชากับการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในชุมชน

โดย หทัยชนก บัวเจริญ ดารินทร์ โพธ์ิต้ังธรรม และปวิตรา ทองมา 

MBA: สาขาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ Chairpersons :  อาจารย์ ดร.สุชาดา  แสงดวงดี  อาจารย์ ดร.เดช ธรรมศิริ 
อาจารย์ ดร.พงศ์สฎา เฉลิมกลิ่น และอาจารย์ ดร.กิตติกร สุนทรานุรักษ์

วันท่ี 29 มีนาคม 2561 ชั้น 2  อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ และหอประชุม 

13.00-14.00 น.  MBA 1 P ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทํางานกับความผูกพันต่อองค์กรของ
พนักงานฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เอ็นอีซี โทคิน อิเล็กทรอนิกส์ ประเทศไทย จํากัด 
โดย ปาริชาติ  เปียรักใคร่ และมนสิชา  อนุกูล 

13.00-14.00 น.  MBA 2P ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ใช้ไฟฟ้าท่ีมีต่อการให้บริการของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร 2 (บ้านแพ้ว)  
โดย วิศิษฐ์ ฤทธิบุญไชย วีณา ใช้จําเริญ และเพ็ญพิศ  สําเนียง 

13.00-14.00 น.  MBA 3 P การพัฒนาเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้องต้ี อําเภอไทรโยค 
จังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่เศรษฐกิจดิจิทัล โดย 
มาลินี คําเครือ ณรงค์ พันธ์ุคง และพิศาล คงเอียด 

13.00-14.00 น.  MBA 4 P กระบวนการตัดสินใจซ้ือสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภคในจังหวัดอุบลราชธานี โดย 
ธนาศักด์ิ  ข่ายกระโทก สิริมา  บูรณ์กุศล และศรัณย์ ตันวัฒนะพงษ์ 

13.00-14.00 น. MBA 5 P ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประชาชน
ในจังหวัดอุบลราชธานี โดย สิริมา บูรณ์กุศล ธนาศักด์ิ ข่ายกระโทก และอัจฉรา 
ชินนิยมพาณิชย์ 

13.00-14.00 น.  MBA 6 P ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือเสื้อผ้าออนไลน์ของนักศึกษาหญิงไทยและ
เวียดนาม  
โดย วิศิษฐ์ ฤทธิบุญไชย เพ็ญพิชชา ไกรวุฒิสม และTHI MINH TRANG NGO 

13.00-14.00 น.  MBA 7 P ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันองค์การของข้าราชการตํารวจศูนย์ฝึกอบรม
ตํารวจภ ูธรภาค  7  โดย  ว ิศ ิษฐ ์ ฤทธ ิบ ุญไชย  ณัฐณิชา  ส ินอาภา  และ
พนาวรรณ จิรพรไพศาล 

HUM: สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Chairpersons : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยะพร  ตันณีกุล  อาจารย์วลัยลักษณ์  
อมรสิริพงษ์ อาจารย์ดวงจิตร สุขภาพสุข อาจารย์อุมาพร  สิทธิบูรณาญา 
อาจารย์วัลลี  นวลหอม อาจารย์จิตรภณ  สุนทร และอาจารย์สนธยา โจมกัน 

วันท่ี 29 มีนาคม 2561 ชั้น 2  อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ และหอประชุม  
 



 
 

13.00-14.00 น.  HUM 1P การถอดองค์ความรู้ความสําเร็จในการเป็นชุมชนต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือพัฒนา
ชุมชนบ้านทุ่งสวน ตําบลนครชุม อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร โดย คุณัญญา เบญจ
วรรณ อนันธิตรา ดอนบันเทา ภัทธินี พิกษร วิลาสินี บุญฤทธิ์ และศิริลักษณ์ บุญจันทร์ 

13.00-14.00 น.  HUM 2 P ความสุขของสมาชิกเครือข่ายธนาคารต้นไม้ของ ธ.ก.ส. บ้านถํ้าเสือ อําเภอแก่ง
กระจาน จังหวัดเพชรบุรี ในปี 2560  
โดย มนัญญา ปริยวิชญภักดี และพันทิพา เกตุพรม 

13.00-14.00 น.  HUM 3 P รุ่นเกิดล้าน ความท้าทายการพัฒนาของสังคมไทย โดย โชติกา  สิงหาเทพ

PAL : สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 
และนิติศาสตร์ 

Chairpersons :  อาจารย์ ดร.รุ่งนภา เพ่งรุ่งเรืองวงษ์  
และอาจารย์ธีรศักด์ิ ลีละพัฒนา 

วันท่ี 29 มีนาคม 2561 ชั้น 2  อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ และหอประชุม 
เวลา รหัส เรื่อง 

13.00-14.00 น. PAL 1 P วิกฤติการณ์ครอบครัวไทยภายใต้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว  
โดย นายพิมลศักด์ิ  นิลผาย และโชติกา สิงหาเทพ 

EDA : สาขาบริหารการศึกษา Chairpersons : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญาภา  ยืนยาว 
 และอาจารย์ ดร.นภาเดช บุญเชิดชู  

วันท่ี 29 มีนาคม 2561 ชั้น 2  อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ และหอประชุม 
13.00-14.00 น.  EDA 1 P การพัฒนารูปแบบพฤติกรรมสมรรถนะของบุคลากร ของวิทยาลัยเครือข่ายภาค

กลาง 2 สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข  
โดย เพ็ญรุ่ง วรรณดี ปวิดา โพธ์ิทอง และลักขณา ศิรถิรกุล 

13.00-14.00 น.  EDA 2 P ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1  
โดย กนกพิชญ์  พิพิธกุล และศิลป์ชัย  สุวรรณมณี 

13.00-14.00 น.  EDA 3 P การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ
ครู  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3  โดย พรทิพา  
ชาลีผล และศิลป์ชัย  สุวรรณมณี 

13.00-14.00 น. EDA 4 P การทํางานเป็นทีมของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1  
โดย อรวรรณ  บุญหลง และศิลป์ชัย  สุวรรณมณี 

13.00-14.00 น.  EDA 5 P การบริหารจัดการโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนร่วม โดยใช้โครงสร้างซีท (SEAT 
Framework) ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสตูล โดย ธัญชนก แววสง่า และศิลป์ชัย  สุวรรณมณี 

13.00-14.00 น.  EDA 6 P ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  
โดย จิราวรรณ รามศรี  และศิลป์ชัย สุวรรณมณี  

13.00-14.00 น.  EDA 7 P สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจังหวัดนราธิวาส  
โดย คนึงนิตย์ ขุนอําไพ และศิลป์ชัย  สุวรรณมณี 

13.00-14.00 น.  EDA 8 P ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัย
ราชธานี โดย กนกกาญจน์ ศรีสุรินทร์ มยุรา ต้ังจาตุรันต์ และอภินันทน์ มัณยา
นนท์ 



 
 

 

13.00-14.00 น. EDA 9 P การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็น
ของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 14  
โดย พรรณพัชร  อนุบุตร และศิลป์ชัย  สุวรรณมณี 

RTR : สาขางานประจําสู่งานวิจัย (R to R) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติรัตน์ แสงเลิศอุทัย  

วันท่ี 29 มีนาคม 2561 ชั้น 2  อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ และหอประชุม 
เวลา รหัส เรื่อง 

13.00-14.00 น. RTR 1 P ช่องทางการสื่อสารนโยบายและทิศทางไปสู่การปฏิบัติของวิทยาลัยนานาชาติ 
มหาวิทยาลัยมหิดล โดย กวิน ปลาอ่อน และรตานันท์ รัตนะ 
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