
ก าหนดการ 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ  ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม   
The 11th NPRU NATIONAL ACADAMIC CONFERENCE 

"วิจัยสร้างนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย สู่ Disruptive Society" 
“Research builds Innovation for the Local and Thailand Development toward Disruptive Society” 

วันที ่11 – 12   กรกฎาคม   2562 
 

วันที่ 11   กรกฎาคม  2562 

เวลา สถานที่  :  อาคารศูนย์ภาษาศูนย์คอมพิวเตอร์ และหอประชุม 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 
 

09.00 – 09.10 น. กล่าวต้อนรับการประชุมวิชาการระดับชาติ  ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   
โดย นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม 
 

09.10 – 09.20 น. กล่าวรายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ  ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   
โดย อาจารย์ ดร.วิรัตน์  ปิ่นแก้ว อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 

09.20 – 09.30 น. กล่าวเปิดงานการประชุมวิชาการระดับชาติ  ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   
โดย นายประสิทธิ์  ปทุมารักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 

09.30 – 10.00 น. 
 

พิธีมอบประกาศนียบัตร หน่วยงานเจ้าภาพร่วมจัดงาน บทความดีเด่น (Best Paper Awards)  
และประธานสาขา (Session Chair )  

10.00 – 11.00 น. การปาฐกถาขององค์ปาฐก เรื่อง “โลกยุคหน้ากับเทคโนโลยีดิจิทัล ทิศทางและความท้าทาย” 
โดย  รองศาสตราจารย์ พันเอก ดร.เศรษฐพงค์  มะลิสุวรรณ  ผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิตอล 
 

11.00 – 12.00 น. การปาฐกถาขององค์ปาฐก เรื่อง “ท าอย่างไร ถ้าอยากอยู่รอดในโลก Disruptive” 
โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
 

12.00 - 13.30 น. ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ณ อาคารศูนย์ภาษาศูนย์คอมพิวเตอร์ และหอประชุม 
 

12.30 - 13.30 น. การน าเสนอผลงานทางวิชาการแบบโปสเตอร์ 
 

13.30 - 18.00 น. การน าเสนอผลงานทางวิชาการแบบบรรยายแยกตามห้องย่อย 
 

 

วันที่ 12  กรกฎาคม 2562 
เวลา    กิจกรรม 

 

09.00  - 12.00 น. 
 

การน าเสนอผลงานทางวิชาการแบบบรรยายแยกตามห้องย่อย 
 

12.00 - 13.00 น. ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ณ อาคารศูนย์ภาษาศูนย์คอมพิวเตอร์ และหอประชุม 
 

13.00 - 15.00 น. การน าเสนอผลงานทางวิชาการแบบบรรยายแยกตามห้องย่อย (ต่อ) 
 

 
หมายเหตุ ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 



Session วิจัยการศึกษา และงานประจํา

สู่งานวิจัย (R TO R)

การวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คณิตศาสตร์ และสถิติ นิเทศศาสตร์ อาเซียนศึกษา และการ

ระหว่างประเทศ

การท่องเที่ยว และ

อุตสาหกรรมบริการ

วิศวกรรมไฟฟ้า 

อิเล็กทรอนิกส์ และการสื่อสาร

ชีววิทยา เกษตร และอาหาร รัฐประศาสนศาสตร์และ

นิติศาสตร์

บริหารการศึกษา พยาบาลศาสตร์สาธารณสุข

ศาสตร์และสุขภาพ

ห้องที่นําเสนอ ห้องปิ่นเกลียว LI 5 LI 2 LI 3 ห้อง 224 ห้อง 221 ห้อง 222 ห้อง 223 ห้อง 231 ห้อง 232 ห้อง 233 ห้อง 235 ห้อง 242 ห้อง 243 ห้อง 244 ห้อง  531 ห้อง  532 ห้อง  533   ห้องย่อย NU 311

อาคาร อาคารศูนย์ภาษาฯ ชั้น1 อาคารศูนย์ภาษาฯ ชั้น4 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.

12.30 - 13.30 น.

13.30 - 13.45 น. MBA 1 MBA 16 EDR & RTR 1 HUM 1 HUM 12 LD 1 EEC 1 AGR 1 PAL 1 EDC 1 EDC 7

13.45 - 14.00 น. MBA 2 MBA 17 EDR & RTR 2 HUM 2 HUM 13 LD 2 EEC 2 AGR 2 PAL 2 EDC 2 EDC 8

14.00 - 14.15 น. MBA 3 MBA 18 EDR & RTR 3 HUM 3 HUM 14 LD 3 EEC 3 AGR 3 PAL 3 EDC 3 EDC 9

14.15 - 14.30 น. MBA 4 MBA 19 EDR & RTR 4 HUM 4 HUM 15 LD 4 EEC 4 AGR 4 PAL 4 EDC 4 EDC 10

14.30 - 14.45 น. PHB 1 PHB 11 MBA 5 MBA 20 EDR & RTR 5 HUM 5 HUM 16 LD 5 MATH 1 PR 1 AEC 1 TR 1 EEC 5 AGR 5 PAL 5 EDC 5 EDC 11 EDA 1 NUR 1

14.45 - 15.00 น. PHB 2 PHB 12 MBA 6 MBA 21 EDR & RTR 6 HUM 6 HUM 17 LD 6 MATH 2 PR 2 AEC 2 TR 2 EEC 6 PAL 6 EDC 6 EDA 2 NUR 2

15.00 - 15.15 น. PHB 3 PHB 13 MBA 7 MBA 22 HUM 7 HUM 18 LD 7 MATH 3 PR 3 AEC 3 TR 3 EEC 7 PAL 7 EDA 3 NUR 3

15.15 - 15.30 น. PHB 4 PHB 14 MBA 8 MBA 23 HUM 8 HUM 19 LD 8 MATH 4 PR 4 AEC 4 TR 4 EEC 8 PAL 8 EDA 4 NUR 4

15.30 - 15.45 น. PHB 5 PHB 15 MBA 9 MBA 24 HUM 9 HUM 20 LD 9 MATH 5 PR 5 AEC 5 TR 5 PAL 9 EDA 5 NUR 5

15.45 - 16.00 น. PHB 6 PHB 16 MBA 10 MBA 25 HUM 10 HUM 21 LD 10 MATH 6 AEC 6 TR 6 PAL 10 EDA 6 NUR 6

16.00 - 16.15 น. PHB 7 PHB 17 MBA 11 MBA 26 HUM 11 HUM 22 MATH 7 AEC 7 TR 7 PAL 11 EDA 7 NUR 7

16.15 - 16.30 น. PHB 8 PHB 18 MBA 12 MBA 27 MATH 8 AEC 8 EDA 8 NUR 8

16.30 - 16.45 น. PHB 9 PHB 19 MBA 13 MBA 28 AEC 9 EDA 9

16.45 - 17.00 น. PHB 10 PHB 20 MBA 14 MBA 29 EDA 10

17.00 - 17.15 น. MBA 15 MBA 30 EDA 11

17.15 - 17.30 น. MBA 31 EDA 12

 17.30 - 17.45 น.

17.45 - 18.00 น.

18.00 น. สิ้นสุดเวลาการนําเสนอ

รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ชั้น 1   อาคารศูนย์ภาษา  ศูนย์คอมพิวเตอร์ และหอประชุม

การนําเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)  ณ  ชั้น  2  อาคารศูนย์ภาษา  ศูนย์คอมพิวเตอร์ และหอประชุม

อ.ดร.กรรณ จรรยา

วุฒิวรรณ์ บรรยายเรื่อง 

"การจัดการเรียนการ

สอนในยุคดิจิทัล”

ดร.ธดา สิทธิ์ธาดา 

บรรยายเรื่อง “ทิศทาง

ในการประกอบการ

ธุรกิจต่อสถานการณ์

การแข่งขันสูงใน

ประชาคมอาเซียน”

ตารางการนําเสนอบทความงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

The 11
th
  NPRU NATIONAL ACADAMIC CONFERENCE

การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation)

ปรัชญา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม

วันที่  11  กรกฎาคม  2562

การปาฐกถาขององค์ปาฐก เรื่อง “โลกยุคหน้ากับเทคโนโลยีดิจิทัล ทิศทางและความท้าทาย”  โดย  รองศาสตราจารย์ พันเอก ดร.เศรษฐพงค์  มะลิสุวรรณ  ผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิตอล

หลักสูตรและการสอน

อาคารเรียน A5 ชั้น 3

บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์

อาคารศูนย์ภาษาฯ  ชั้น 3

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กล่าวเปิดงานการประชุมวิชาการระดับชาติ  ครั้งที่ 11  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  โดย นายประสิทธิ์  ปทุมารักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ลงทะเบียนรับกระเป๋า และเอกสารประกอบการประชุม ณ ห้องประชุมปิ่นเกลียว ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษา  ศูนย์คอมพิวเตอร์ และหอประชุม

พิธีมอบประกาศนียบัตร หน่วยงานเจ้าภาพร่วมจัด บทความดีเด่น (Best Paper Awards)  และประธานสาขา (Session  Chair) โดย นายประสิทธิ์  ปทุมารักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

การปาฐกถาขององค์ปาฐก  เรื่อง “ทําอย่างไร ถา้อยากอยู่รอดในโลก Disruptive”  โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์  อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รศ.ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์  

บรรยายเรื่อง 

“นวัตกรรมและการวิจัย

เพื่อตอบโจทย์การ

ท่องเที่ยวชุมชน”

อาคารเรียน A2 ชั้น 3 อาคารเรียน A2 ชั้น 4

ศ.ดร.สุเทพ สวนใต้  

บรรยายเรื่อง “Fixed 

Point Theory and 

Applications in 

Image Processing 

and Machine 

Learning”

รศ. นท. ดร.สุมิตร 

สุวรรณ  บรรยายเรื่อง 

“ความเป็นครูมืออาชีพ

ในยุคไทยแลนด์ 4.0”

รศ.ดร.ธิติพัฒน์  เอี่ยมนิ

รันดร์ บรรยายเรื่อง 

“งานวิจัยกับนวัตกรรม

ทางนิเทศศาสตร์”

กล่าวรายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ  ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  โดย อาจารย์ ดร.วิรัตน์  ปิ่นแก้ว อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

กล่าวต้อนรับงานประชุมวิชาการระดับชาติ  ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  โดย นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม

ผศ.ดร. ชาญณรงค์ บุญหนุน บรรยายเรื่อง 

“จริยธรรมไทยใต้ร่มเงารัฐและพระพุทธศาสนา” 

(ห้องปิ่นเกลียว )

อาคารเรียน A2 ชั้น 2



Session วิทยาศาสตร์กายภาพ พยาบาลศาสตร์สาธารณสุขศาสตร์และ

สุขภาพ

ห้องนําเสนอ ห้องปิ่นเกลียว LI 5 LI 2 LI 3 LI 5   ห้องย่อย NU 311

อาคาร      อาคารศูนย์ภาษาฯ  ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาฯ  ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาฯ  ชั้น 4 คณะพยาบาลศาสตร์  ชั้น 3

09.00 - 09.15 น.

09.15 - 09.30 น.

09.30 - 09.45 น.

09.45 - 10.00 น.

10.00 - 10.15 น. CED 1 CED 9 COM 1 COM 14

10.15 - 10.30 น. CED 2 CED 10 COM 2 COM 15

10.30 - 10.45 น. CED 3 CED 11 COM 3 COM 16

10.45 - 11.00 น. CED 4 CED 12 COM 4 COM 17

11.00 - 11.15 น. CED 5 CED 13 COM 5 COM 18

11.15 - 11.30 น. CED 6 CED 14 COM 6 COM 19

11.30 - 11.45 น. CED 7 CED 15 COM 7 COM 20

11.45 - 12.00 น. CED 8 CED 16 COM 8 COM 21

12.00 - 13.00 น.

13.00 - 13.15 น. COM 9 COM 22

13.15 - 13.30 น. COM 10 COM 23

13.30 - 13.45 น. COM 11 COM 24

13.45 - 14.00 น. COM 12 COM 25

14.00 - 14.15 น. COM 13 COM 26 SCI 1

14.15 - 14.30 น. SCI 2

14.30 - 14.45 น. SCI 3

14.45 - 15.00 น. SCI 4

15.00 - 15.15 น. SCI 5

15.15 - 15.30 น. SCI 6

15.30 - 15.45 น. SCI 7

15.45 - 16.00 น. SCI 8

16.00 - 16.15 น.

16.15 - 16.30 น.

18.00 น.

รศ.ดร.จาตุรงค์ ตันติบัณฑิต บรรยายเรื่อง “AI for every and AI for the 

future” (ห้องLI 2)

วันที่  12  กรกฎาคม 2562

ตารางการนําเสนอบทความงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

The 11
th
  NPRU NATIONAL ACADAMIC CONFERENCE

รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ชั้น 1  อาคารศูนย์ภาษา  ศูนย์คอมพิวเตอร์ และหอประชุม

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์ศึกษา

รศ.ดร.ณรงค์   สังวาระนที  บรรยาย

เรื่อง "บทบาทของ TPACK ใน

ห้องเรียนฟิสิกส์"Nanocomposite"

การบรรยายพิเศษ และการนําเสนอ

ผลงานวิจัยและผลงานวิจัย

การบรรยายพิเศษ และการนําเสนอ

ผลงานวิจัยและผลงานวิจัย(ต่อ)

อาคารศูนย์ภาษาฯ  ชั้น 3

ศ.ดร.มนต์ชัย  เทียนทอง บรรยายเรื่อง “ทิศทางการวิจัยด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา” 

(ห้องปิ่นเกลียว)



Place

Session ชีววิทยา เกษตร

 และอาหาร

วิทยาศาสตร์

กายภาพ

คอมพิวเตอร์และ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ

วิศวกรรมไฟฟ้า 

อิเล็กทรอนิกส์ และการ

สื่อสาร

คอมพิวเตอร์

ศึกษา

บริหารธุรกิจและ

เศรษฐศาสตร์

นิเทศศาสตร์ มนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์

รัฐประศาสน

ศาสตร์และ

นิติศาสตร์

การท่องเที่ยว และ

อุตสาหกรรมบริการ

หลักสูตรและการสอน วิจัยการศึกษา และงาน

ประจําสู่งานวิจัย (R TO 

R)

การวิจัยเพื่อการพัฒนา

ท้องถิ่น

AGR 1 P SCI 1 P COM 1 P EEC 1 P CED 1 P MBA 1 P PR 1  P HUM 1 P PAL 1 P TR 1 P EDC 1 P EDR & RTR 1 P LD 1 P

AGR 2 P SCI 2 P COM 2 P EEC 2 P CED 2 P MBA 2 P PR 2 P HUM 2 P PAL 2 P TR 2 P EDC 2 P EDR & RTR 2 P LD 2 P

AGR 3 P SCI 3 P CED 3 P MBA 3 P PR 3 P HUM 3 P PAL 3 P EDC 3 P EDR & RTR 3 P LD 3 P

AGR 4 P SCI 4 P CED 4 P MBA 4 P PR 4  P HUM 4 P EDC 4 P EDR & RTR 4 P LD 4 P

SCI 5 P CED 5 P MBA 5 P PR 5 P EDR & RTR 5 P
SCI 6 P CED 6 P MBA 6 P PR 6 P

SCI 7 P CED 7 P 
SCI 8 P CED 8 P 
SCI 9 P CED 9 P 
SCI 10 P CED 10 P 

CED 11 P 
CED 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 

สินสุดการนําเสนอผลงานแบบโปสเตอร์

ตารางการนําเสนอบทความงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11  มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม

The 11
th

  NPRU NATIONAL ACADAMIC CONFERENCE
วันที่  11 กรกฎาคม 2562

 การนําเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)

บริเวณ  ชั้น 2  อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์และหอประชุม  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

12.30 - 13.30 น.



กําหนดการตารางการนําเสนอบทความงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
วันที่ 11 – 12 กรกฎาคม 2562 

การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) 
AGR: สาขาชีววิทยา เกษตร และอาหาร Chairpersons : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์พงศ์ ป้อมปราณี 
วันท่ี 11 กรกฎาคม 2562 ห้อง 243 ชั้น 4 อาคารเรียน A 2 

เวลา รหัส เรื่อง 
13.30-13.45 น. AGR 1 ฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดน้ําจากผลมะตาดด้วยวิธีการดักจับอนุมูล 

เอบีทีเอส โดย อรุณรัตน์ สัณฐิติกวินสกุล  และยุทธชัย อุสุพานิชย์ 
13.45-14.00 น. AGR 2 ผลของการใช้สารปรับปรุงดินร่วมกับปุ๋ยเคมีต่อการชะละลายของธาตุอาหารพืช 

โดย อุไรวรรณ ไอยสุวรรณ์  และธนวดี พรหมจันทร์ 
14.00-14.15 น. AGR 3 ประสิทธิภาพการยับย้ังจุลินทรีย์ก่อโรคโดยแอคติโนมัยสีทหายาก 

โดย เอกฉัตร ปลงจิตต์  อานนท์ เรียงหมู่  และกัญญา สอนสนิท 
14.15-14.30 น. AGR 4 การผลิตวุ้นสวรรค์จากน้ําสมุนไพรและการทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ 

โดย จารุชา ย่ีแสง  และไพเราะ เบ้าบุญ 
14.30-14.45 น. AGR 5 การสกัดสีธรรมชาติจากพืชกลุ่มแอนโทไซยานิน เพ่ือใช้ในการย้อมสีโครโมโซม

จากปลายรากหอม โดย จิดาภา บุญพันธ์  อิสรีย์ ปั้นก้อง  และธีรารัตน์ แช่มชัยพร 
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 12 กรกฎาคม 2562 ห้องประชุม LI5 ชั้น 3 อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ และหอประชุม 
เวลา รหัส เรื่อง 

13.00-14.00 น. SCI_Invited บรรยายเรื่อง “บทบาทของ TPACK ในห้องเรียนฟิสิกส์” 
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ สังวาระนที 

14.00-14.15 น. SCI 1 การเปล่งแสงด้วยการกระตุ้นด้วยแสงของแก้ว BaCaSiB ท่ีเจือด้วยไอออนของ 
Sm3+ โดย วนัสนันท์ หม้อทิพย์  และณัฐพล ศรีสิทธิโภคกุล 

14.15-14.30 น. SCI 2 การตรวจสอบการเปล่งแสงในช่วงท่ีตามองเห็นของแก้ว NaKSiB ท่ีเจือด้วย
ไอออนของ Dy3+ โดย วรรณิดา เชียงตุง  และณัฐพล ศรีสิทธิโภคกุล 

14.30-14.45 น. SCI 3 การศึกษาสมบัติการเปล่งแสงของแก้ว LiBaGdSi ท่ีเจือด้วยไอออนของDy3+

โดย มนธิรา สอ้าง  และณัฐพล ศรีสิทธิโภคกุล
14.45-15.00 น. SCI 4 การศึกษาสมบัติการเปล่งแสงของแก้ว SrBaCaB ท่ีเจือด้วยไออนของ Ho3+ 

โดย สรัญญา พุ่มน้อย  และณัฐพล ศรีสิทธิโภคกุล 
15.00-15.15 น. SCI 5 ลักษณะการเปล่งแสงของแก้วโซเดียมแคลเซียมอะลูมิโนบอเรตท่ีเจือด้วย

ไอออนของโฮลเมียม โดย อัมพร นิลนนท์  และณัฐพล ศรีสิทธิโภคกุล 
15.15-15.30 น. SCI 6 สมบัติการเปล่งแสงของแก้ว Na-Y-B-Si ท่ีเจือด้วย Sm2O3 

โดย นลินรัตน์ เปรมชัยศรี  และณัฐพล ศรีสิทธิโภคกุล 



15.30-15.45 น. SCI 7 การส่งผ่านแสงของฟิล์มใส ฟิล์มด้าน และฟิล์มตัดแสงสีน้ําเงิน เพ่ือหาฟิล์ม 
ท่ีเหมาะสมที่สุดในการป้องกันแสงท่ีเกิดอันตรายต่อดวงตามนุษย์ 
โดย ปิยะชาติ มีจิตรไพศาล  และจักรพงษ์ แก้วขาว 

15.45-16.00 น. SCI 8 การเปรียบเทียบองค์ประกอบทางเคมีและโครงสร้างผลึกของทรายท้องถ่ิน     
ในอําเภอดอนตูมและอําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดย วัชรินทร์ ราชนิยม 
เทิดศักด์ิ สกุลสุข  สุวิมล นวลพระลักษณ์  และจักรพงษ์ แก้วขาว 

MATH : สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ Chairpersons : รองศาสตราจารย์ ดร.วิฑูรย์ พ่ึงรัตนา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรินทร์ ศรีปัญญา  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณวิชชา อ่อนใจเอื้อ  
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ จันทรังษี 

วันท่ี 11 กรกฎาคม 2562 ห้อง 231 ชั้น 3 อาคารเรียน A2 
เวลา รหัส เรื่อง 

13.30-14.30 น. MATH_Invited บรรยายเรื่อง “Fixed Point Theory and Applications in Image 
Processing and Machine Learning” 
โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ สวนใต้ 

14.30-14.45 น. MATH 1 วิธีเชิงวิเคราะห์โดยใช้การแปลงฮังเคิลในการคํานวณสนามแม่เหล็กท่ีตอบสนอง
จากพ้ืนดิน 3 ชั้นท่ีมีสภาพนําไฟฟ้าของชั้นบนแปรเปลี่ยนแบบไบโนเมียล 
 โดย สืบสกุล อยู่ยืนยง และเนรมิต ธานีพูน 

14.45-15.00น. MATH 2 การหาผลเฉลยเชงิตัวเลขท่ีมีความถูกต้องแม่นยําอันดับสองของสมการเบอร์เกอร ์
โดย อภิชญา ไชยสิทธ์ิ  กิติยา อาลีมีน  ธมลวรรณ กลิ่นทับ  
กนกณัฏฐช์ วัฒนแจ่มศรี  และวรรณพร สรรประเสริฐ 

15.00-15.15 น. MATH 3 การลู่เข้าของกระบวนการทําซํ้าเพ่ือหาผลเฉลยร่วมของปัญหาดุลยภาพ 
แบบแยกอสมการการแปรผัน และปัญหาจุดตรึงของการส่งแบบหลายค่า     
ในปริภูมิฮิลเบิร์ต โดย ณวิชชา อ่อนใจเอื้อ 

15.15-15.30 น. MATH 4 รูปแบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถในการเชื่อมโยง
ความรู้ทางคณิตศาสตร์ โดย นนท์ชัย ขุนวิเศษ  และสืบสกุล อยู่ยืนยง 

15.30-15.45 น. MATH 5 รูปแบบการสอนวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น ร่วมกับปัญหาปลายเปิดเพ่ือพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์  
โดย วัชรพันธ์ ทองจันทา  และสืบสกุล อยู่ยืนยง 

15.45-16.00 น. MATH 6 แบบจําลองทางคณิตศาสตร์สําหรับพยากรณ์การผลิตไฟฟ้าจากเซลล์
แสงอาทิตย์แบบติดต้ังบนหลังคา 
โดย ธนพล แสงสุวรรณ  และธนายุทธ ช่างเรือนงาม 

16.00-16.15 น. MATH 7 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพวิธีการพยากรณ์การเกิดภาวะแทรกซ้อนทางไต
ในผู้ป่วยโรคเบาหวาน ชนิดท่ี 2 กรณีศึกษา: โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัด
บุรีรัมย์ โดย ทองสา บุตรงาม  และบุญญสิทธ์ิ วรจันทร์ 

16.15-16.30 น. MATH 8 ปัจจัยคุณภาพชีวติในการทํางานท่ีมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
ของผู้แทนยา กรณีศึกษา บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 
โดย ชนินาถ แสนทวีสุข  และบุญญสิทธ์ิ วรจันทร์ 



COM: สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

Chairpersons : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เฮงพระพรหม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไก้รุ่ง เฮงพระพรหม   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภรัณยา ปาลวิสุทธ์ิ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ ภักดีตระกูลวงศ์  
อาจารย์ ดร.วรเชษฐ์  อุทธา และอาจารย์ ดร.เกล้ากัลยา ศิลาจันทร์ 

วันท่ี 12 กรกฎาคม 2562 ห้อง LI 2 ชั้น 3 อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ และหอประชุม 
เวลา รหัส เรื่อง 

09.00-10.00 น. COM_Invited บรรยายเรื่อง “AI for every and AI for the future” 
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จาตุรงค์ ตันติบัณฑิต 

10.00-10.15 น. COM 1 การพัฒนาออนโทโลยีบรรณานุกรมหนังสือไทยสําหรับเคร่ืองมือสืบค้น
ทรัพยากรหนังสือสําหรับห้องสมุด โดย ชยันต์ นันทวงศ์ 

10.15-10.30 น. COM 2 เครื่องนับจํานวนคนเข้า-ออกแบบทางเดียว โดย กัญญารัตน์ ยอดย่ิง 
คฑาเทพ ขําบ้านกวย  กรกฎา จงเจริญ  สุวรรณา จงทอง  
และณัฐชามญฑ์ ศรีจําเริญรัตนา 

10.30-10.45 น. COM 3 การพยากรณ์ปริมาณนํ้าไหลเข้าเข่ือนก่ิวคอหมาโดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล 
บนพ้ืนฐานของการเรียนรู้ของเคร่ือง 
โดย วีรศักด์ิ ฟองเงิน  สุรพงษ์ เพ็ชร์หาญ  และวชิระ หล่อประดิษฐ์ 

10.45-11.00 น. COM 4 สื่อการสอนนิทานวรรณคดีไทยด้วยเทคโนโลยีเสมือนจรงิ 3 มิติ แบบมีปฏิสัมพันธ์ 
เรื่อง รามเกียรต์ิ ตอนศึกไมยราพ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
โดย สิริณา ช่วยเต็ม  สุเมธา โตอ่วม  และวริทธ์ิ ศรีวิรัตน์ 

11.00-11.15 น. COM 5 การเก็บเก่ียวน้ําจากอากาศ 
โดย วิฑูร สนธิปักษ์ 

11.15-11.30 น. COM 6 การศึกษาและพัฒนาโปรแกรมช่วยกายบริหารสําหรับผู้สูงอายุด้วยเทคโนโลยี
คินเนค โดย ประภาส ทองรัก 

11.30-11.45 น. COM 7 แอปพลิเคชันผู้ช่วยนักเรียนและนักศึกษา โดย ธนัชสัณห์ เทพพรบริสุทธ์ิ 
นวพร บุญยะวณิชย์  และศรัณย์ อินทโกสุม 

11.45-12.00 น. COM 8 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีไร้สายเพ่ือควบคุมแสงสว่าง 
โดย กันตินันท์ ล้านภูเขียว  ชนาธิป สุขสมสิน  ปิติภัทร ปิ่นบุตร  พรทวี ชัยคํา
พรเทพ ยโสธร  สุกฤษฏ์ิ อินทโชติ  และณัฐชามญฑ์ ศรีจําเริญรัตนา 

13.00-13.15 น. COM 9 แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนสําหรับตรวจสอบตารางเดินรถ กรณีศึกษา:
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 
โดย เอกลักษณ์ สุมนพันธุ์  อํานาจ ศรีรักษ์  พรชัย จินา  และวรธน นุรังษี 

13.15-13.30 น. COM 10 เครื่องแยกเกรดคุณภาพของเนื้อวัว โดย สุทธิพันธ์ุ สายทองอินทร์ 
พรพลอย เอมศิริ  จักรพงษ์ คลังศรี  และรณภูมิ นาถนอม 

13.30-13.45 น. COM 11  การสร้างแบบทดสอบการอ่านจับใจความจากเนื้อเรื่อง (ภาษาไทย) 
โดย กัญญาณัฐ เรืองรักษ์ และพงษ์เทพ รักผกาวงศ์

13.45-14.00 น. COM 12  แอพพลิเคชั่นวัดปริมาณการใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน โดย สมคิด สุขสวัสด์ิ 
ธานินทร์ สุเชียง  ภาณุกฤต อินนุพัฒน์  และกฤษณะ ร่องแก้ว 



14.00-14.15 น. COM 13  ระบบการจําแนกโรคใบปาล์มน้ํามันด้วยหลักการประมวลผลภาพ 
โดย วรุตม์ บุญเลี่ยม ศิริเรือง พัฒน์ช่วย และอาทิตย์ อยู่เย็น 

เวลา ห้อง LI 3ชั้น 3 อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ และหอประชุม 
10.00-10.15 น. COM 14  การประมาณการความหนาแน่นของผงขัดเพชรบนแลปปิ้งเพลตด้วยการ

ประมวลผลภาพ โดย สุริยา รัตนะ  พีรพล คําพันธ์  ชิตณรงค์ เพ็งแตง 
และจิรารัตน์ เอ่ียมสอาด 

10.15-10.30 น. COM 15  การจําแนกความสุกของกล้วยหอมโดยโครงข่ายประสาทเทียมความน่าจะเป็น
ด้วยฟังก์ชันความน่าจะเป็น Generalized Extreme Value 
โดย หทัย แก้วกรณ์  และชริยา นนทกาญจน ์

10.30-10.45 น. COM 16  การจําแนกสีมะม่วงด้วยเซ็นเซอร์ TCS3200 โดย บพิตร ไชยนอก 
วีระศักด์ิ ชื่นตา  ขนิษฐา แซ่ลิ้ม  ถิรดา เล่าแดงเทียว  และภาคภูมิ พวงมาลี 

10.45-11.00 น. COM 17  การพัฒนาต้นแบบระบบจัดการข้อมูลการให้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบลในพ้ืนท่ีจังหวัดนครปฐมด้วยแผนท่ีภูมิศาสตร์ 
โดย เบญจลักษณ์ ลาภานิกรณ์  ไพศาล สิมาเลาเต่า  และอุบลรัตน์ ศิริสุขโภคา 

11.00-11.15 น. COM 18  การพัฒนาต้นแบบระบบจัดการข้อมูลพ้ืนท่ีปลูกสมุนไพรในจังหวัดนครปฐม 
ด้วยแผนท่ีภูมิศาสตร์ 
โดย กมลลักษณ์ เชี่ยวพฤก ไพศาล สิมาเลาเต่า และอุบลรัตน์ ศิริสุขโภคา 

11.15-11.30 น. COM 19  การพัฒนาต้นแบบระบบจัดการข้อมูลพืชสมุนไพรไทยและให้บริการข้อมูล
สรรพคุณ ด้วยบาร์โค้ด 2 มิติ โดย นิโลบล วิสาลจิตตรัตน์  ไพศาล สิมาเลาเต่า 
และอุบลรัตน์ ศิริสุขโสภา 

11.30-11.45 น. COM 20  การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเพ่ือให้บริการผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดัน
โลหิตสูงของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล 
โดย พรเทพ ด่านน้อย อุบลรัตน์ ศิริสุขโภคา และไพศาล สิมาเลาเต่า 

11.45-12.00 น. COM 21  การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจําแนกข้อมูลการใช้บริการเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตของสถาบันอุดมศึกษา  
โดย พรเทพ ด่านน้อย  และสุวิมล มรรควิบูลย์ชัย 

13.00-13.15 น. COM 22  การพัฒนาต้นแบบเว็บแอปพลิเคชันให้บริการข้อมูลธนาคารเลือดด้วยแผนท่ี
ภูมิศาสตร์ โดย วีร์ดนัย เหลื่อมไธสงค์  ไพศาล สิมาเลาเต่า   
และอุบลรัตน์ ศิริสุขโภคา 

13.15-13.30 น. COM 23  การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจําแนกกลุ่มข้อมูลโรคออทิสติกด้วยเทคนิค
เหมืองข้อมูล โดย จักรกฤษณ์ หงส์เวียงจันทร์  นิติมา ลักขณานุรักษ์  
ไก้รุ่ง เฮงพระพรหม 

13.30-13.45 น. COM 24  การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการพยากรณ์ข้อมูลราคาข้าวหอมด้วยเทคนิค 
การทําให้เรียบแบบเอกซ์โปเนนเชียลชั้นเดียวซ่ึงปรับได้และการวิเคราะห์
ถดถอยเชิงเส้น โดย เกมส์ เหลืองประเสริฐ  นิติมา ลักขณานุรักษ์  
และไก้รุ่ง เฮงพระพรหม 



13.45-14.00 น. COM 25 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพเทคนิคการพยากรณ์สําหรับข้อมูลราคาน้ํามัน
ด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล โดย มยุรี เกษากิจ  นิติมา ลักขณานุรักษ์   
และไก้รุ่ง เฮงพระพรหม 

14.00-14.15 น. COM 26 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการพยากรณ์ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนสาธิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ด้วยเทคนิคการทําให้เรียบแบบเอกซ์โปเนนเชียล
ชั้นเดียวซ่ึงปรับได้และการหาค่าเฉลี่ยแบบเคล่ือนท่ี โดย อนัทชา พุ่มพวง   
นิติมา ลักขณานุรักษ์  และไก้รุ่ง เฮงพระพรหม 

EEC: สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ 
และการส่ือสาร 

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

วันท่ี 11 กรกฎาคม 2562 ห้อง 242 ชั้น 4 อาคารเรียน A2 
เวลา รหัส เรื่อง 

13.30-13.45 น. EEC 1 การตรวจจับความเคล่ือนไหวของภาพความร้อน 
โดย ดุษฎี วงษ์วีระขันธ์  

13.45-14.00 น. EEC 2 การออกแบบและพัฒนาเคร่ืองชั่งและบรรจุข้าวสําหรับวิสาหกิจชุมชน 
โดย ปัญจพล ไทยปิยะ  เจนศักด์ิ คชนิล  และสารัลย์ กระจง 

14.00-14.15 น. EEC 3 การประยุกต์ใช้หุ่นยนต์ประกอบ PITSCO TETRIX สําหรับการสอนวิชาระบบ
ควบคุมระดับปริญญาตรี โดย ปรีชา สาคะรังค ์

14.15-14.30 น. EEC 4 การเพาะเลี้ยงต้นกล้าสตรอว์เบอร์รีด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ 
โดย อรรถพล พลานนท์  และวัฒนา กาหวัง 

14.30-14.45 น. EEC 5 Energy and cost efficient designing of massive MIMO 
By Arfat Ahmad Khan and Peerapong Uthansakul 

14.45-15.00น. EEC 6 ระบบตรวจวัดสภาพภูมิอากาศเพ่ือผลิตพลงังานไฟฟ้ากรณศีึกษา: ถนนเพชรเกษม
หน้าวัดศรีษะทอง ตําบลศรีษะทอง อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม  
โดย บพิตร ไชยนอก  ปิยะมาศ ไชยนอก  สุรพงษ์ สีน้ําเงิน  และหัสดี ดวงเดือน 

15.00-15.15 น. EEC 7 การวิเคราะห์สภาพภูมิอากาศเพ่ือผลิตพลังงานไฟฟ้า กรณีศึกษา: ชั้น 7 อาคาร 
วิศวกรรมและเทคโนโลยี มหาวทิยาลัยราชภฏันครปฐม โดย บพติร ไชยนอก 
เกริกไกวัล จักรวรรดิ์  และชัชพมิุข จําลอง 

15.15-15.30 น. EEC 8 เครื่องวัดอัตราการเต้นของหัวใจและอุณหภูมิในร่างกายโดยใช้อินเทอร์เน็ตของ
สรรพสิ่ง โดย ขนิษฐา แซ่ลิ้ม  นพนรินทร์ อยู่เย็น  พสุธร ยวงใย  
และวีระศักด์ิ ชื่นตา 

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

วันท่ี 12 กรกฎาคม 2562 ห้องประชุมปิ่นเกลียว ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ และหอประชุม 
เวลา รหัส เรื่อง 

09.00-10.00 น. CED_Invited บรรยายเรื่อง “ทิศทางการวิจัยด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา” 
โดย ศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย เทียนทอง 



10.00-10.15 น. CED 1 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา 
เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การสร้างเว็บเพจของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ โดย อารยา ปานผลานนท์   
และและมนัสนิต ใจดี 

10.15-10.30 น. CED 2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมกัน
ร่วมกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีต่อ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยีเรื่อง การมาตรฐาน สําหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียน
ศรีวิชัยวิทยา จังหวัดนครปฐม โดย กนกกาญจนา เจริญสุข  
และไกยสิทธ์ิ อภิระติง 

10.30-10.45 น. CED 3 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอินเทอร์เน็ตเพ่ือส่งเสริมการคิดเชิงคํานวณ 
เรื่องอัลกอริทึม โดย สไบทิพย์ เพชรพันธ์  และธันว์รัชต์ สินธนะกุล 

10.45-11.00 น. CED 4 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอินเทอร์เน็ตร่วมกับกิจกรรมเกม
เรื่อง เทคโนโลยีอวกาศ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
โดย ปิยนุช แตงแสงจันทร์  และจิรพันธ์ุ ศรีสมพันธ์ุ 

11.00-11.15 น. CED 5 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนออนไลน์ เรื่อง การใช้ Microsoft 
Excel สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์  
จังหวัดราชบุรี โดย พีรพล เหลืองคงทอง  และไกยสิทธิ์ อภิระติง 

11.15-11.30 น. CED 6 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยฝึกอบรมเน้นการปฏิสัมพันธ์เพ่ือพัฒนา
ทักษะพ้ืนฐานด้านดิจิทัลสําหรับ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
โดย เบญจมาภรณ์ พ่ึงแย้ม  และจิรพันธ์ุ ศรีสมพันธ์ุ 

11.30-11.45 น. CED 7 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการส่งผลงานกิจกรรมจิตอาสา 
สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีกู้ยืมเงินกองทุนเพ่ือการศึกษา  
โดย ภูษณิศา สันติภพ  อรยา สุทธิพงษ์  ชนะศักด์ิ สติม่ัน  กฤษณะ กิ่งถา 
กาญจนา จินตสนิธ์ุ  และณัฐพล ธนเชวงสกุล 

11.45-12.00 น. CED 8 การพัฒนาบทเรียนบนเว็บตามกระบวนการสอนแบบซินเนคติกส์ร่วมกับ
เทคนิคการเรียนรู้แบบกลุ่ม-คู่-เด่ียว ท่ีส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์  
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โดย อรทัย จ่าเหลา  ประวิทย์ สิมมาทัน 
และธวัชชัย สหพงษ์ 

เวลา ห้อง LI 5 ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ และหอประชุม 
10.00-10.15 น. CED 9 การพัฒนาบทเรียนบนเว็บแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับพ่ีเลี้ยงสนับสนุนเพ่ือ

ส่งเสริมความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
โดย พจรินทร์ มะโรงศรี  ทรงศักด์ิ สองสนิท  และธวัชชัย สหพงษ์ 

10.15-10.30 น. CED 10 การพัฒนาชุดฝึกอบรมเร่ืองอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งสําหรับโรงเรียนสารสาสน์
กนกอนุสรณ์ โดย วริศร์ รัตนนิมิต  และคมสันต์ พิทยาภรณ์ 

10.30-10.45 น. CED 11 การพัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบห้องเรียนกลับด้านด้วยสถานการณ์ปัญหา 
ท่ีส่งเสริมทักษะการรู้เท่าทันสื่อวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 สําหรับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โดย สัญรัฐ ลักขณา  และจิรพันธ์ุ ศรีสมพันธ์ุ 



10.45-11.00 น. CED 12 การพัฒนาเทคโนโลยีเสมือนจริงในรูปแบบสื่อการเรียนรู้ สําหรับเด็กอนุบาล 
โดย เสาวลักษณ์ แดงธรรมชาติ  จิราพร เวฬุวาปี  ติร บุญขันธ์   
ปาริชาติ หนาสมัย  ศุภฤกษ์ หนูเจริญ  และนฤเทพ สุวรรณธาดา 

11.00-11.15 น. CED 13 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิซึมร่วมกับการเรียนรู้ด้วย
การนาํตนเอง แบบบูรณาการในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป: กรณีศกึษา THE NEW GE 
โดย นฤเทพ สุวรรณธาดา  รุ้งลาวัลย์ สกุลมาลัยทอง  และนวพล หาญคําอุ้ย 

11.15-11.30 น. CED 14 การพัฒนาเกมร่วมกับเซนเซอร์ตรวจจับความเครียดบนแพลตฟอร์ม
คอมพิวเตอร์ โดย วิศรุจน์ วัลย์เครือ  วงศกร นําเจริญ  เบญจรัตน์ ฟูจิฮิโร 
ฤทธิวัฒน์ วังทะพันธ์  ศุภฤกษ์ หนูเจริญ  และนฤเทพ สุวรรณธาดา 

11.30-11.45 น. CED 15 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแผนการสอนฐานสมรรถนะโดยใช้
ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการอ้างเหตุผลด้วยฐานกรณี โดย วินัย เพ็งภิญโญ  
กฤช สินธนะกุล  และธัญญรัตน์ น้อมพลกรัง 

11.45-12.00 น. CED 16 การสังเคราะห์รูปแบบการเรียนรู้ตามฐานสมรรถนะโดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
ท่ีมีระบบช่วยเหลืออัตโนมัติเพ่ือเสริมศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
โดย พงษ์ดนัย จิตตวิสุทธิกุล  ธัญญรัตน์ น้อมพลกรัง  และจิรพันธ์ุ ศรีสมพันธ์ุ 

NUR: สาขาการพยาบาลและการสาธารณสุขท่ี
ทันสมัยในยุคปัญญาประดิษฐ์เพ่ือขับเคล่ือน
การดูแลสุขภาพสังคม 

Chairpersons : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยชนก บัวเจริญ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมสุภาว์ จันทนะโสตถิ์  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วริยา จันทร์ขํา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรางคณา สายสิทธ์ิ 
อาจารย์ ดร.วันเพ็ญ แววีรคุปต์  อาจารย์จุฑารัตน์ ผู้พิทักษ์กุล  
อาจารย์วาร์ธินีย์ แสนยศ  อาจารย์ณัฐยา เชิงฉลาด ชูพรม  
และอาจารย์ศุภรัสม์ิ วิเชียรตนนท์ 

วันท่ี 11 กรกฎาคม 2562 ห้อง NU311 อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น 3 
เวลา รหัส เรื่อง 

13.30-14.30 น. NUR_Invited บรรยายเรื่อง “การจัดการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล” 
โดย อาจารย์ ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์ 

14.30-14.45 น. NUR 1 ปัจจัยส่วนบุคคลและปจัจัยการทํางานแบบมีส่วนร่วมกับพฤติกรรมการปฏิบัตงิาน
เพ่ือป้องกันโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านโดยการ
ทํางานอย่างมีส่วนร่วมตามสภาพจริง ตําบลแก้มอ้น อําเภอจอมบงึ จงัหวัดราชบุร ี
โดย ศิริพร เรืองรักษ์  ศุภัสสรา เจริญฉิม  สมพิศ ม่วงพารา  
สิรินทรา วิทิตสกุลวัฒนะ  สุทธิดา มูลหา  หทัยภัทร เพชรแพง  
อภัสศร ยอดเก้ือ  อรพิมล นามประสพ  และหทัยชนก บัวเจริญ 

14.45-15.00น. NUR 2 ปัจจัยการรับรู้ประโยชน์ต่อการตัดสินใจมาใช้บริการออกกําลังกายของบุคลากร
และนักศึกษา ณ ศูนย์สุขภาพออกกําลังกายมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
โดย ปิยะณัฐ แสงศิริวุฒิ  พนิดา บัวศรี  พลอยชมพู โยธานารถ   
ดวงสุดา ครองใจ  ฟ้าลดา เงินอร่าม  ทักษิณา แจ้งกระจ่าง  
ภิรารัตน์ วงษ์บําหลาบ  รรินดา อ่อนตา  และหทัยชนก บัวเจริญ  



15.00-15.15 น. NUR 3 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการฝึกปฏิบัติในรายวิชาการพยาบาลมารดาทารก               
และการผดุงครรภ์ของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
โดย จิตตมาศ พุกนาลุ่ม  รตินัฏฐ์ ชูทาน  และศิริพร ฉายาทับ  

15.15-15.30 น. NUR 4 ประสิทธิผลนวัตกรรมนาฬิกาเปลี่ยนชีวิตเพ่ือเสริมสร้างความรอบรู้สุขภาพ 
ในผู้ใหญ่ตอนปลายท่ีมีภาวะอ้วนลงพุง โดย อโนชา ศิริโยธา  ลลิตา ปัญญา  
วรนิษฐา กลิ่นอาจ  นิรชา พรมมา  วรราดา สุธงษา  ปรียา โพธิสาจันทร์  
ปาลิกา เรือนมินทร์  ลักษมณ สาวทรัพย์  และวนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย 

15.30-15.45 น. NUR 5 ประสิทธิผลรูปแบบการให้ความรู้มารดาหลังคลอดโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
โดย ชาญณรงค์ คล้ายเกิด  ฌาศรีรัตน์ อัครธรรมบดี  ญาณิสา หงษ์เผือก  
ณัชนก แปลงยศ  จิรนันท์ จรดล  จิราวรรณ แสงศิลา   
ณัฐนิชา อภิวันท์สิริวัฒน์  ชนกสุดา บินดี  และศุภรัสม์ิ วิเชียรตนนท์ 

15.45-16.00 น. NUR 6 รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกกําลังกายโดยวิธีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ
และโภชนาการอาหารสําหรับผู้สูงอายุ ในตําบลห้วยม่วง อําเภอกําแพงแสน 
จังหวัดนครปฐม โดย นันทิดา โหวดมงคล 

16.00-16.15 น. NUR 7 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของวัยรุ่นในจังหวัดเลย 
โดย รัตวัลย์ ศิริเลี้ยง 

16.15-16.30 น. NUR 8 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหร่ีของนักเรียนชายประถมศึกษา
ตอนปลาย อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดย วิกานต์ดา โหม่งมาตย์ 

MBA: สาขาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ Chairpersons : อาจารย์ ดร.พงศ์สฎา เฉลิมกลิ่น 
อาจารย์ ดร.เดช ธรรมศิริ  อาจารย์ ดร.กิตติกร สุนทรานุรักษ์  
และอาจารย์ ดร.กนกพัชร กอประเสริฐ 

วันท่ี 11 กรกฎาคม 2562 ห้อง LI 2 ชั้น 3 อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ และหอประชุม 
เวลา รหัส เรื่อง 

13.30-13.45 น. MBA 1 ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงกับปัจจัยในการปฏิบัติงานท่ีส่งผลต่อขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทจัดหาแรงงานข้ามชาติแห่งหนึ่ง 
ในจังหวัดกาญจนบุรี โดย ณัฐวดี ภูผา  สุนันทา พลายระหาร  
จันจิราภรณ์ ปานยินดี  และวรญา ทองอุ่น 

13.45-14.00 น. MBA 2 ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงกับความพึงพอใจในการทํางานท่ีส่งผลตอ่ 
ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัทผลิตปลากระป๋องแห่งหนึ่ง 
ในจังหวัดนครปฐม โดย เจนจิรา เจริญผล  มัทณา แสงทอง   
จันจิราภรณ์ ปานยินดี  และวรญาทองอุ่น 

14.00-14.15 น. MBA 3 ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง และการรับรู้บรรยากาศองค์การท่ีส่งผลต่อ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การในกิจการเสื้อผ้าสําเร็จรูป  
จังหวัดนครปฐม โดย จันจิราภรณ์ ปานยินดี  สมพร ปานยินดี  
และประภัสรา คงสาธิตพร 

14.15-14.30 น. MBA 4 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการใช้บริการห้างสรรพสินค้าในจงัหวัดนครปฐม 
ผ่านส่วนประสมทางการตลาด โดย ชนพงษ์ อาภรณ์พิศาล 



14.30-14.45 น. MBA 5 การรับรู้คุณภาพการบริการทางการศึกษาท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของ
นักศึกษาภาค กศ.พป. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดย พงษ์สันต์ิ ตันหยง 
ชนพงษ์ อาภรณ์พิศาล  และเกียรติศักด์ิ อิชยานันท์ 

14.45-15.00น. MBA 6 ปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือผักปลอดสารพิษของประชาชน
ในจังหวัดนครปฐม โดย เพ็ชราภรณ์ ชัชวาลชาญชนกิจ  
พรรณรัตน์ อาภรณ์พิศาล  และชนพงษ์ อาภรณ์พิศาล 

15.00-15.15 น. MBA 7 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและคุณภาพการให้บริการท่ีมีผลต่อพฤติกรรม
การตัดสินใจเลือกร้านแบตเตอรี่รถยนต์ส่วนบุคคลของผู้บริโภค ในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดพิษณุโลก โดย พลอยทิพย์ กุลจิตต์เจือวงศ์ และชาตรี ปรีดาอนันทสุข 

15.15-15.30 น. MBA 8 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือยาสมุนไพร ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
โดย สุพิชชา จุติแสง 

15.30-15.45 น. MBA 9 เชาวน์จิตอัจฉริยะ: แนวคิดการสร้างความสมดุลผูป้ระกอบวิชาชีพบัญช ี
โดย สมศรี เว่ินทอง  และปริญญา มากลิ่น 

15.45-16.00 น. MBA 10 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าออนไลน ์
ผ่านช่องทางตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดย สหพัชร์ ชนะชัยสิทธ์ิ  
อิสยาภรณ์ กิตติอังกูรพร  และพัชรกันต์ นิมิตรศดิกุล 

16.00-16.15 น. MBA 11 แรงจูงใจในการซ้ือผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางผา่นช่องทางออนไลน์ ของผู้บริโภค 
ในเขตจังหวัดนครปฐม โดย เฌอมินทร์ เศรษฐ์ธีราธัญ  วัลลภา วิชะยะวงศ์ 
และพงศ์ชยนต์ ศรีสุวรรณ 

16.15-16.30 น. MBA 12 การพัฒนากลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ผ้าจากเศษผ้าทอจกคูบัว โดย สุชาดา แสงดวงดี 
นนทกร ภิรมย์ภู่  ณัฐนันท์ ขันศรี  และนัทธสิทธ์ิ เนียมสังข์ 

16.30-16.45 น. MBA 13 การจัดการกลุ่มผักปลอดสารพิษบ้านทุ่งรางเทียน จังหวัดนครปฐม 
โดย วัลลภา วิชะยะวงศ์  สุรเชษฐ์ เกตุสูงเนิน  ธนะวัฒน์ ลาดนอก 
และณัฐสุมน จานแก้ว 

16.45-17.00 น. MBA 14 แนวทางการยกระดับผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปูนาเพื่อให้ได้รับมาตรฐาน OTOP 
โดย นิระชา แก้วคุ้มครอง  มัลลิกา เหล็กดี  จีรภิญญา เขียวแก้ว  
และแพรวพรรณ ตรีชั้น  

17.00-17.15 น. MBA 15 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือผักไฮโดรโปนิกส์ของผู้บริโภคในเขตนครปฐม 
โดย จารุวรรณ บุญเหมาะ  ประวีร์ โคกเกษม  ฐิติวัฒน์ คล้ายจันทร์พงศ์ 
และสุชาดา แสงดวงดี 

เวลา ห้อง LI 3 ชั้น 3 อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ และหอประชุม 
13.30-13.45 น. MBA 16 การพัฒนาแผนธุรกิจธุรกิจสวนเลมอน จังหวัดนครปฐม 

โดย พงศ์สฎา เฉลิมกลิ่น  อารยา ผิวนวล  นิศารัตน์ จันทราสกุล  
และอะมิตา แผ่นสูงเนิน 

13.45-14.00 น. MBA 17 ปัจจัยท่ีส่งผลสําเร็จในการประกอบธุรกิจปลากัดสวยงามเพื่อการส่งออกใน
จังหวัดนครปฐม โดย ณัฐสินี เอกณรงค์พันธ์  สุดารัตน์ สิงห์แก้ว  
กันตสัคค์ จวงครุฑ  และกนกพัชร กอประเสริฐ 



14.00-14.15 น. MBA 18 แนวทางการเพ่ิมมูลค่ากล้วยไม้ตัดดอกของจังหวัดนครปฐม 
โดย กนกพัชร กอประเสริฐ  จุฑามาศ ยอดม่ิงขวัญ   
กมลวรรณ เรืองสุธากุลและณัชวชิา สั่งแสวง 

14.15-14.30 น. MBA 19 การพัฒนาแผนธุรกิจเชิงสร้างสรรค์สําหรับกล้วยไม้สกุลหวายตัดดอก 
ในเขต อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม โดย มงคลมาส อุ่นศิริ  อรรถพันธ์ บัวทอง 
เบ็ญจวรรณ บูรณะสุวรรณ์  และกนกพัชร กอประเสริฐ 

14.30-14.45 น. MBA 20 ปัจจัยท่ีมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การกรณีศึกษา บริษัท ซีพีเอฟ 
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) กลุ่มธุรกิจสุกร โดย สมบูรณ์ สาระพัด  
และปริญญา กันธะวงศ์ 

14.45-15.00น. MBA 21 บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบและความพึงพอใจในงานท่ีส่งผลต่อผลการปฏิบัตงิาน
ของพนักงานในอุตสาหกรรมผลิตคอมพิวเตอร์อุปกรณ์และชิ้นส่วนประกอบ
นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี โดย จิรกฤต จินดาสวัสด์ิ  
และจุมพฏ บริราช 

15.00-15.15 น. MBA 22 แนวทางการพัฒนาแรงจูงใจในการทํางานท่ีส่งผลตอ่ความผูกพันของพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มภูมิภาคตะวันตก 
โดย ศิริกันยา ลลิตวสุภิญโญ  หรรษา คล้ายจันทร์พงษ์  และวิศิษฐ์ ฤทธิบุญไชย  

15.15-15.30 น. MBA 23 องค์ประกอบสนับสนุนในการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจท่ีมีผลต่อความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราช  
อีสเทิร์นซีบอร์ด โดย ณัฐวดี เขียวเจริญ  และจุมพฏ บริราช 

15.30-15.45 น. MBA 24 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความตั้งใจใช้เทคโนโลยีบ้านอัจฉริยะในบริบทคอนโดมิเนียม 
โดย สุพัตรา บัวประดิษฐ์  และชัยวัฒน์ อุตตมากร 

15.45-16.00 น. MBA 25 ส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของ
ผู้สูงอายุในจังหวัดสระบุรี โดย สินิทรา สุขสวัสด์ิ  นิสา เผ่าเพ็ง  และธนัท เทพจิต 

16.00-16.15 น. MBA 26 การพัฒนาแอปพลิเคชันระบบการจัดเก็บข้อมูลสุขภาพ กรณีศึกษา 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลวัดเสถียร อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม  
โดย ชลลดา บริบูรณ์  วนิดา ประทุมถม  ปวริศร์ ประทุมถม  รุ้งทอง คงคาหลวง  
สมคิด สร้อยกล่อม  ชนกนันท์ ชิวปรีชา  และมาลินี นาคใหญ่ 

16.15-16.30 น. MBA 27 การพ่ึงตนเองของชุมชนบ้านดอนพรม ตําบลดอนคา อําเภอบางแพ จังหวัด
ราชบุรี โดย ชนาภรณ์ อยู่ผาสุข  สิริรัตน์ วังตาล  สมภพ พรมเอ่ียม  
วรกานต์ กลิ่นสุคนธ์  ยศธร ทองนอก  พยุหะ อุปริภาพ  อภิชา ชวกิจโสกณ 
และขวัญยุพา ศรีสว่าง 

16.30-16.45 น. MBA 28 ระดับความรู้และปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 ของนักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดย ศศิธร มะโนม่ัน  
สุธาวัลย์ พงศ์พิริยะจิต  ปลื้มกมล ชาวนาหุบ  ปฏิภาณ สีสุก  ภาสกร มีมูลทอง 
กุลสตรี แย้มมา  วัชรกร โพสกุล  และกิตติพงษ์ ภู่พัฒน์วิบูลย์ 

16.45-17.00 น. MBA 29 ตัวแบบการใช้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของคนต่างกลุ่มเจนเนอเรชั่น
ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดย วิศิษฐ์ ฤทธิบุญไชย 



17.00-17.15 น. MBA 30 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและอิทธิพลกลุ่มอ้างอิงท่ีมีผลต่อความพึงพอใจ
ของลูกค้า เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส ในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดย อัจฉราภรณ์ วงษ์มณี  และสุมาลี สว่าง 

17.15-17.30 น. MBA 31 ปัจจัยคุณคา่ตราสินค้าและส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือ
สินค้าแบรนด์หลุยส์วิคตองของผู้บริโภคกลุ่มวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร
โดย นัฎฐิษา พุฒซ้อน  และพัชร์หทัย จารุทวีผลนุกูล 

PR: สาขานิเทศศาสตร์ Chairpersons : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติยา รุจิโชค 
วันท่ี 11 กรกฎาคม 2562 ห้อง 232 ชั้น 3 อาคารเรียน A2 

เวลา รหัส เรื่อง 
13.30-14.30 น.  PR_Invited บรรยายเรื่อง “งานวิจัยกับนวัตกรรมทางนิเทศศาสตร์” 

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดร์ 
14.30-14.45 น. PR 1 การรีวิวภาพยนตร์ของผู้มีอิทธิพลทางสื่อออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจท่ีมีผลต่อ

พฤติกรรมการตัดสินใจในการรับชมภาพยนตร์ โดย พงศธร ศิลปอุไร  
ธรรญธร ปัญญโสภณ  และปีเตอร์ รุ่งเรืองกานต์ 

14.45-15.00น. PR 2 ความคาดหวังและการตัดสินใจเลือกซ้ืองานสลักภัณฑ์ของลูกค้าบริษัทเอกชน
ในเขตจังหวัดชลบุรี โดย จักรกฤษณ์ แสงงาม  และเยาวนารถ พันธ์เพ็ง 

15.00-15.15 น. PR 3 การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติและการตัดสินใจซ้ืออาหารคลีนท่ีจําหน่าย 
ผ่านสื่อออนไลน์ โดย พนิตตา จินดาบุญมณี  และวาณี ฐาปนวงศ์ศานติ  

15.15-15.30 น. PR 4 กลยุทธ์การตลาด Offline to Online to On Ground คําตอบของโทรทัศน์
ดิจิทัล โดย นครินทร์ ชานะมัย 

15.30-15.45 น. PR 5 การสื่อสารด้านบุคลิกภาพของนักศึกษาท่ีทํางานกลางคืน 
โดย ปัทมา สารสุข 

HUM: สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Chairpersons : รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพร ตันณีกุล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตรภณ สุนทร  อาจารย์วลัยลักษณ์ อมรสิริพงศ์ 
อาจารย์ดวงจิตร สุขภาพสุข  อาจารย์อุมาพร สิทธิบูรณาญา  
อาจารย์วัลลี นวลหอม  และอาจารย์สนธยา โจมกัน 

วันท่ี 11 กรกฎาคม 2562 ห้อง 221 ชั้น 2 อาคารเรียน A2 
เวลา รหัส เรื่อง 

13.30-13.45 น. HUM 1 การสะท้อนความโดดเด่นจากอัตลักษณ์ชุมชนเพ่ือการท่องเท่ียวของชุมชน 
ในพ้ืนท่ีเมืองโบราณอู่ทอง โดย อรรถ อารีรอบ 

13.45-14.00 น. HUM 2 ขนบกับนวลักษณ์ในรหัสคดีไทย เรื่อง เลือดข้นคนจาง 
โดย ธงชัย แซ่เจี่ย 

14.00-14.15 น. HUM 3 ปัญหาการฆ่าตัวตายของผู้ต้องขังในเรือนจํา โดย สนธยา โจมกัน 
วรรณอนงค์ รักดี  กนกพร คําสมัย  ศิริกัลยา เกีรยติประกร  
และสิทธิโชค กิตติญานุกูล 

14.15-14.30 น. HUM 4 An Error Analysis of English Diaries Written by Internship Students 
Majoring in English By Rapeeporn Sroinam, Jarurat Thammawong 
Witsanu Chaiyaphat and Praewpilas Rachomas 



14.30-14.45 น. HUM 5 แก๊งผีน้อยในเกาหลี โดย อุมาพร สิทธิบูรณาญา  กมลวรรณ เกิดโถ 
กฤษณา อุ่นเรือน  เขมิกา ตุ้มฉิม  จินดารัตน์ จําปาเทศ  นาถยา แก้วศรีงาม 
และธิดาวรรณ ทับแพ 

14.45-15.00น. HUM 6 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R สําหรับ
นักศึกษาชั้นปีท่ี 2 สาขาการท่องเท่ียวและการโรงแรม โดย จิตราพร งามเนตร 

15.00-15.15 น. HUM 7 การศึกษากลวิธีการพูดเพ่ือการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพของนักศึกษา 
ชั้นปีท่ี 4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
โดย ดวงจิตร สุขภาพสุข  และกมลวรรณ ยืนยง 

15.15-15.30 น. HUM 8 มาตรการทางกฎหมายเพื่อคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถ่ินในการให้ความคุ้มครอง
ลิขสิทธ์ิ ศึกษากรณีเพลงพ้ืนบ้านล้านนา โดย นภาลัย จิตรบุรุษ  

15.30-15.45 น. HUM 9 ภัยจากการส่งข้อมูลข่าวสารผ่านเทคโนโลยีโดยบุคคลในครอบครัว 
โดย สนธยา โจมกัน 

15.45-16.00 น. HUM 10 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองนักท่องเท่ียวท่ีใช้บริการห้องพักรายวัน 
โดย สุภาพร แก้วตา 

16.00-16.15 น. HUM 11 กฎหมายกับการแก้ไขปัญหาการทารุณกรรมสัตว์ 
โดย พงษ์บวร ประสูตร์แสงจันทร์  สุธาทิพย์ ขวัญใจกลางดง นพมาศ เกตุรักษา 
ศิริลักษณ์ ย่ิงยืน  รัตนพร สว่างแสง  กัลย์สุดา สงสถิต  ศิรินาถ ทองปาน  
จิราภรณ์ ธรรมนุส  และณรงค์ฤทธ์ิ ขันคํา 

เวลา ห้อง 222 ชั้น 2 อาคารเรียน A2 
13.30-13.45 น. HUM 12 A Study of Aristotle’s Rhetorical Appeals on the Ted Talks Speeches 

By Chompunoot Thung-ngoen and On-Usa Phimsawat 
13.45-14.00 น. HUM 13 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของบรรจุภณัฑ์ท่ีมีผลต่อการควบคุมสภาพแวดล้อม

ภายใน โดย วรรณวิษา วรวาท  นวลลักษณ์ วัสสันตชาติ  และจิราภรณ์ อรัณยะนาค 
14.00-14.15 น. HUM 14 ตัวละครสําคัญในนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ เรื่อง “บุพเพสันนิวาส” 

ของ “รอมแพง” :การพินิจเชิงจิตวิทยา โดย วิภาพ คัญทัพ 
14.15-14.30 น. HUM 15 กลวิธีการเรียนรู้คําศัพท์ภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดย ปวีณา ดวงวงษา  กอบกาญจน์ กัปตพล  
และศรีจิตรา นวรัตนาภรณ์ 

14.30-14.45 น. HUM 16 การประยุกต์ใช้แนวคิดจิตตปัญญาศึกษาร่วมกับการนิเทศแบบพัฒนาการ 
ในการนิเทศการปฏิบัติการสอนของนักศึกษาครู โดย วิริยา วิริยารัมภะ 

14.45-15.00 น. HUM 17 เบญจศีลกับปัญหาชีวิตในคอลัมน์ธรรมะเดลี่ นิตยสารซีเคร็ต 
โดย กมลวรรณ ลิ้มเจษฎาพงษ์  พรพันธ์ุ เขมคุณาศัย  และจริญญา ธรรมโชโย 

15.00-15.15 น. HUM 18 ศึกษาศิลปะลายรดน้ําลงรักปิดทองเพื่อออกแบบโกศบรรจุอัฐ ิ
โดย บวรนันท์ จิตตพงศ์  ธเนศ ภิรมย์การ  และสมชาย เซะวิเศษ

15.15-15.30 น. HUM 19 การศึกษาโบราณสถานเมืองโบราณคูบัวของจงัหวัดราชบุร ี
โดย ธิติพงศ์ มีทอง 

15.30-15.45 น. HUM 20 พัฒนาการของเมืองราชบุรีในสมัยประวัติศาสตร์ยุครัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2325 -
ปัจจุบัน โดย ธิติพงศ์ มีทอง 



15.45-16.00 น. HUM 21  ความรุนแรงกับอาวุธปืน 
โดย ปิยะพร ตันณีกุล 

16.00-16.15 น. HUM 22 วัฒนธรรมการซอแรง : วิถี อํานาจ พลังแห่งการขับเคลื่อนแบบแผนกิจกรรม
พัฒนากลุ่มอาชีพเพ่ือสร้างศักยภาพการจัดการตนเองของชุมชนอย่างย่ังยืน 
โดย จิตติมา ดํารงวัฒนะ 

PAL: สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 
และนิติศาสตร์ 

Chairpersons : อาจารย์ ดร.รุ่งนภา เพ่งรุ่งเรืองวงษ์  
อาจารย์ฉลองบูรณ์ เพ็งลํา  และอาจารย์ธีรศักด์ิ ลีละพัฒนา 

วันท่ี 11 กรกฎาคม 2562 ห้อง 244 ชั้น 4 อาคารเรียน A2 
เวลา รหัส เรื่อง 

13.30-13.45 น. PAL 1 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับสัญญาสัมปทาน โดย สุรีรัตน์ ประจนปัจจนึก 
และปราโมทย์ ประจนปัจจนึก 

13.45-14.00 น. PAL 2 กระบวนการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม โดย อนุเชษฐ์ ผิวขํา  
วริศรา เลื่องลือวุฒิ  และมนูญ จันทร์สมบูรณ์  

14.00-14.15 น. PAL 3 ความรู้ความเข้าใจและแนวทางการจัดการความรู้ในการปฏิบัติงานของ
พนักงานเทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
โดย ศิวัช นิยะมะ  อรณิชา จี้อุ่น  และมนูญ จันทร์สมบูรณ์ 

14.15-14.30 น. PAL 4 ทัศนคติของหน่วยรับตรวจท่ีมีต่อการปฏิบัติงานของสํานักตรวจเงินแผ่นดิน
จังหวัดนครปฐม โดย ดารารัตน์ สะสม  ธนพล แก้วทองคํา  
และมนูญ จันทร์สมบูรณ์  

14.30-14.45 น. PAL 5 ปัญหาหลักของการเมืองไทย 20 ปี คือ รัฐบาลแบบอํานาจนิยม: จากทักษิณ 
ชินวัตร ถึงประยุทธ์ จันทร์โอชา โดย สมยศ สืบจากดี 

14.45-15.00น. PAL 6 การบริหารจัดการสวัสดิการทางสังคมให้กับประชาชนในท้องถ่ินของเทศบาล
ตําบลหนองรี โดย ธิดารัตน์ สืบญาติ 

15.00-15.15 น. PAL 7 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบคุลากรโรงพยาบาลกระทุ่มแบน 
จังหวัดสมุทรสาคร โดย บรรพต กิติสุนทร  

15.15-15.30 น. PAL 8 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงานของข้าราชการสํานักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถ่ินจังหวัดสมุทรสาคร โดย บรรพต กิติสุนทร 

15.30-15.45 น. PAL 9 ลักษณะความขัดแย้งและแนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของกํานันและ
ผู้ใหญ่บ้าน อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดย มนูญ จันทร์สมบูรณ์ 

15.45-16.00 น. PAL 10 คุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม 
อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม โดย รุ่งนภา เพ่งรุ่งเรืองวงษ์ 

16.00-16.15 น. PAL 11 คุณลักษณะของแรงงานไทย 4.0 ตามทัศนะของผู้ประกอบการในจังหวัด
นครปฐม โดย รุ่งนภา เพ่งรุ่งเรืองวงษ์ 



AEC: สาขาอาเซียนศึกษา 
และการระหว่างประเทศ

Chairpersons : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัณหกฤษณ์ บุญช่วย 
และอาจารย์สุวภา จรดล 

วันท่ี 11 กรกฎาคม 2562 ห้อง 233 ชั้น 3 อาคารเรียน A2 
เวลา รหัส เรื่อง 

13.30-14.30 น. AEC_Invited บรรยายเรื่อง “ทิศทางในการประกอบการธุรกิจต่อสถานการณ์การแข่งขัน
สูงในประชาคมอาเซียน” 
โดย ดร.ธดา สิทธ์ิธาดา 

14.30-14.45 น. AEC 1 ย้อนรอยยุทธศาสตร์ลุฟฮันซ่า 
โดย กฤศนพัชญ์ บุญช่วย 

14.45-15.00น. AEC 2 การเปลี่ยนผ่านสู่ชีวิตในเรือนจําของ “แพะ” ในคดีอาญา 
โดย สุพรรณี อ่วมวงษ์ 

15.00-15.15 น. AEC 3 มาตรการทางเลือกทดแทนโทษประหารชีวิต 
โดย นฤมล ถินทอง 

15.15-15.30 น. AEC 4 ปัจจัยท่ีเอ้ือต่อความสําเร็จโครงการโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์ 
ด้วยกระบวนการลูกเสือเพ่ือคืนคนดีสู่สังคม โดย จตุพร ธิราภรณ์ 

15.30-15.45 น. AEC 5 ปรัชญาสังคมกับการวิเคราะห์ผลงานเร่ือง “Give a man a fish: 
ของ Professor James Ferguson” โดย สัณหกฤษณ์ บุญช่วย  

15.45-16.00 น. AEC 6 จาก Eastern Seaboard สู ่EEC การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจไทยในภูมิภาค
ตะวันออก โดย สุปรีชญา บุญมาก  พงศ์ชยนต์ ศรีสุวรรณ  
และณัฐวรรณ สมรรคจันทร์ 

16.00-16.15 น. AEC 7 8 วิชาชีพสู่การเปิดเสรีในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
โดย สุวภา จรดล 

16.15-16.30 น. AEC 8 787 ดรีมไลนเนอร์กับนัยยะต่อตลาดการบิน 
โดย พัชรียา วิภาสเศรณี  และดิศเณศวร์ อัครเศรษฐ์ศิริ 

16.30-16.45 น. AEC 9 One Belt One Road : A Case study of China’s role in CLMV 
By Pasukun Teera-Outakorn 

PHB: สาขาปรัชญา ศาสนา และ
ศิลปวัฒนธรรม

Chairpersons : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ พูลสวัสด์ิ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพิชฌาย์ จินดาวัฒนภูมิ  
อาจารย์ญาณภัทร ยอดแก้ว  อาจารย์ณรงค์วรรษ บุญมา  
และอาจารย์แพรภัทร ยอดแก้ว 

วันท่ี 11 กรกฎาคม 2562 ห้องประชุมปิ่นเกลียว ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาศูนย์คอมพิวเตอร์ และหอประชุม 
เวลา รหัส เรื่อง 

13.30-14.30 น. PHB_Invited บรรยายเรื่อง “จริยธรรมไทยใต้ร่มเงารัฐและพระพุทธศาสนา” 
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ บุญหนุน 

14.30-14.45 น. PHB 1 ประเพณีฮีตสิบสองของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวคร่ัง ในเทศบาลตําบลโพรงมะเดื่อ 
อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดย แพรภัทร ยอดแก้ว 

14.45-15.00น. PHB 2 ศักยภาพชุมชนวังตะกูในการดําเนินงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัด
นครปฐม โดย แพรภัทร ยอดแก้ว 



15.00-15.15 น. PHB 3 การประกาศตนเป็นพุทธมามกะ: มิติพระพุทธศาสนาเพ่ือสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับเยาวชนและสังคมไทย โดย พระครูปริยัติวิสุทธิคุณ  วาสนา แก้วหล้า 
และพระใบฎีกาสุพจน์ เกตนคร 

15.15-15.30 น. PHB 4 การพัฒนานาฏศิลป์ไทยประยุกต์เชิงสร้างสรรค์: กรณีศึกษา ไทยฟิต (Thai Fit) 
โดย ชลกานต์ หงสะมัต 

15.30-15.45 น. PHB 5 การสื่อความหมายและการสร้างอัตลักษณ์ร้านคาเฟ่ขนมไทย 
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดย อริสา สาขากร 

15.45-16.00 น. PHB 6 “นาค” ในงานประติมากรรมสมัยทวารวดี 
โดย สุพิชฌาย์ จินดาวัฒนภูมิ 

16.00-16.15 น. PHB 7 พัสตราภรณ์ ศิราภรณ์ และถนิมพิมพาภรณ ์เสน่ห์ความงามในงาน
ประติมากรรมสมัยทวารวดี โดย สุพิชฌาย์ จินดาวัฒนภูมิ 

16.15-16.30 น. PHB 8 จริยศิลป์: ศิลปะเพ่ือการเรียนรู้ภายใน โดย สมจิตต์ สุวรรณวงศ ์
และปานใจ จารุวณิช 

16.30-16.45 น. PHB 9 มุมมองความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญาและศาสนา 
โดย ธิติพงศ์ มีทอง 

16.45-17.00 น. PHB 10 การศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างปรัชญาและวิทยาศาสตร ์
โดย ธิติพงศ์ มีทอง 

เวลา ห้อง LI 5 ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ และหอประชุม 
14.30-14.45 น. PHB 11 ความเป็นมา วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของชาวมอญตําบลเจ็ดร้ิว 

จังหวัดสมุทรสาคร โดย ปัญญา รุ่งเรือง 
14.45-15.00น. PHB 12 จิตสาธารณะ: แนวคิดพ้ืนฐานและการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาและ 

ปลูกฝังจิตสาธารณะให้แก่ผู้เรียน โดย ปัญญา รุ่งเรือง 
15.00-15.15 น. PHB 13 จริยธรรมจริยาในการดําเนินชีวิตของผู้สูงอายุ 

โดย ภิรมย์ เจริญผล 
15.15-15.30 น. PHB 14 ปรัชญาชีวิตตามแนวคิดทางพุทธปรัชญาเถรวาท 

โดย สรวิชญ์ วงษ์สอาด 
15.30-15.45 น. PHB 15 อิทธิพลของแนวคิด มินิมอลลิสม์ ต่อการออกแบบตัวอักษรไทย 

โดย สุรพงษ์ ประเสริฐศักด์ิ  และพงษธร เครือฟ้า 
15.45-16.00 น. PHB 16 การออกแบบสีเขียว กับการสร้างแบรนด์ชุมชน “เหลือกิน เก็บขาย ได้เงิน” 

โดย ศิริญญา อารยะจารุ  
16.00-16.15 น. PHB 17 พุทธจริยศาสตร์: ปัญหาจริยธรรม ในการยินดีรับค่าตอบแทนเกินจริง 

จากดุลพินิจเชิงฉนัทาคติ  โดย พิสิฐ สุขสกล 
16.15-16.30 น. PHB 18 วิเคราะห์ปัจจัยสําคัญท่ีสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบไทย

ตามแนวคิดทฤษฏีสัญญาประชาคม โดย ณรงค์วรรษ บุญมา 
16.30-16.45 น. PHB 19 วัฒนธรรมไทยยุค 4.0 : การใช้ภาษาของคนไทยในสื่อสังคมออนไลน์ 

โดย ศิรินทิพย์ เด่นดวง 



16.45-17.00 น. PHB 20 การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนขับร้องเพลงไทยตามเกณฑ์มาตรฐานสาขาวิชาชีพ
ดนตรีไทยข้ันท่ี 4 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดฝึก
ทักษะการออกเสียงพ้ืนฐานและเทคนิคการขับร้องเพลงไทย โดย รุจี ศรีสมบัติ 

TR: สาขาการท่องเที่ยว 
 และอุตสาหกรรมบริการ 

Chairpersons : อาจารย์ ดร.นิพล เชื้อเมืองพาน  
อาจารย์ ดร.ประพนธ์ เล็กสุมา  และอาจารย์ ดร.มัชฌิมา อุดมศิลป์ 

วันท่ี 11 กรกฎาคม 2562 ห้อง 235 ชั้น 3 อาคารเรียน A2 
เวลา รหัส เรื่อง 

13.30-14.30 น. TR_Invited บรรยายเรื่อง “นวัตกรรมและการวิจัยเพ่ือตอบโจทย์การท่องเที่ยวชุมชน” 
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์ 

14.30-14.45 น. TR 1 คุณภาพชีวิตการทํางานของเจ้าหน้าท่ีตํารวจตรวจคนเข้าเมือง ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ โดย สุภัทรา อรรคทิมากูล  จิตราพร จันทกล  ขจีพรรณ ทองอ่ิน 
ปาจรีย์ สมร  ชนัญชิดา จันดาเรียง  และนิโรธ เดชกําแหง 

14.45-15.00น. TR 2 แรงจูงใจและความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียว 
ท่ีเกาะพิทักษ์ จังหวัดชุมพร โดย นนทวัฒน์ อนันสลุง  ธัญญารัตน์ ฉ่ําคร้าม 
พิมพ์วิภา พราหมพันธุ์  ศิวรักษ์ ส่งเสียง  และสกาวรัตน์ สระทองพูน 

15.00-15.15 น. TR 3 ปัจจัยท่ีมีผลต่อนักท่องเท่ียวชาวไทยในการเข้าชมมิวเซียมสยาม 
กรุงเทพมหานคร โดย ชลธิชา พุกสุริวงศ์  มณิศา แสงนิล  ศิริรัตน์ เสมแก้ว    
ศุภิสรา บรรลือทรัพย์  และนิโรธ เดชกําแหง 

15.15-15.30 น. TR 4 ความคาดหวังและการรับรู้ของผู้ใช้บริการชาวไทยที่มีต่อเคร่ืองเช็คอินอัตโนมัติ 
กรณีศึกษา ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดย อทิตยา ธรรมสังวาลย์  
ชุติกานต์ รุ่งวัฒนากร  พัทธนันท์ สถิตานุชิต  เพ็ญศิริ จักรวาลวิวัฒน์  
และรมย์ธีรา บุญเศษฐ 

15.30-15.45 น. TR 5 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการแอพพลิเคชั่นทราเวลโลก้ากรณีศึกษา 
กลุ่มนักท่องเท่ียวชาวไทย ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
โดย กิตติภรณ์ ประมาณ  ชนิกานต์ สังวาลพานิช  ปณิตา นามทัศน์  
รยาสร พรธัญมงคล  สิริพร ลือมอญ และนิโรธ เดชกําแหง 

15.45-16.00 น. TR 6 แนวทางการพัฒนาการท่องเท่ียวโดยชุมชนเชิงอนุรักษ์ บ้านศรีฐาน อําเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น โดย หทัยรัตน์ สวัสดี  และวนิดา อ่อนละมัย 

16.00-16.15 น. TR 7 ความคาดหวังและการรับรู้ของผู้สูงอายุต่อคุณภาพการบริการของโรงแรม
ระดับ 3 ดาวในประเทศไทย โดย สินิทรา สุขสวัสด์ิ  อัญชนากาณฑ์ แก้วแจ่ม 
และจุฑาทิพย์ สวนบ่อแร่ 

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

วันท่ี 11 กรกฎาคม 2562 ห้อง 533 ชั้น 3 อาคารเรียน A5 
เวลา รหัส เรื่อง 

13.30-14.30 น. EDA_Invited บรรยายเรื่อง “ความเป็นครูมืออาชีพในยุคไทยแลนด์ 4.0” 
โดย รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร สุวรรณ 



14.30-14.45 น. EDA 1 ครูไทยในยุคการศึกษา 4.0 สู่การพัฒนาอย่างย่ังยืน 
โดย สุพินดา ฤทธิจันทร์ 

14.45-15.00น. EDA 2 การบริหารโรงเรียนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ รัตนโกสินทร์ศก 238 
โดย พนมกฤต บริสุทธ์ิ  และพิชญาภา ยืนยาว 

15.00-15.15 น. EDA 3 สมรรถนะเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา 
โดย กรกต ขาวสะอาด  และนภาเดช บุญเชิดชู 

15.15-15.30 น. EDA 4 ผู้นํากับการบริหารการศึกษายุคดิจิทัล 
โดย อารีย์ น้ําใจดี  และพิชญาภา ยืนยาว 

15.30-15.45 น. EDA 5 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการบริหารการศึกษา: อาวุธอันทรงพลังของ
ผู้บริหารการศึกษาในศตวรรษท่ี 21  โดย แวววรรณ จันทร์ชูกลิ่น   
และพิชญาภา ยืนยาว 

15.45-16.00 น. EDA 6 รูปแบบการบริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัลสู่สถานศึกษาแห่งนวัตกรรม 
โดย วาลิกา รักยินดี  และพิชญาภา ยืนยาว 

16.00-16.15 น. EDA 7 นวัตกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
โดย เบญจมาภรณ์ ปัตตะวงค์  และนภาเดช บุญเชิดชู 

16.15-16.30 น. EDA 8 การบริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัลสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล 
โดย วาสนา วงษ์สังข์  และนภาเดช บุญเชิดชู 

16.30-16.45 น. EDA 9 บริหารการศึกษาไทยในยุค 4.0: Big Data ในการบริหารสถานศึกษา 
โดย จักรพันธ์ุ แก้วกัญหา  และนภาเดช บุญเชิดชู 

16.45-17.00 น. EDA 10 การปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัด
กาญจนบุรี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  
โดย ฉวีวรรณ เครือแตง  และพรศิริมา บูรณะพันธ์ุ 

17.00-17.15 น. EDA 11 ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานระบบสารสนเทศและการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน จังหวัดเชียงใหม่ โดย ชาเรณี ดิพอดู  และพรศิริมา บูรณะพันธ์ุ 

17.15-17.30 น. EDA 12 บทบาทการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดกาญจนบุรี โดย ณัฐตะวัน รักชื่น  
และพรศิริมา บูรณะพันธ์ 

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

วันท่ี 11 กรกฎาคม 2562 ห้อง 531 ชั้น 3 อาคารเรียน A5 
เวลา รหัส เรื่อง 

13.30-13.45 น. EDC 1 การพัฒนาหลักสูตรตามแนวสะเต็มศึกษาเรื่อง ต้นดาวอินคา สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โดย นันท์นภัส นิยมทรัพย์  ขวัญเรือน ล้ําเลิศ 
ทิพามล ศรีวิเชียร  เยาวลักษณ์ เจริญวัฒน์  วนิดา สมณะ  สาวิตรี ใจแจ้ง  
สุธิตา วุ้นสีแซง  และอาทิตยา กุหลาบแก้ว 



13.45-14.00 น. EDC 2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านเพ่ือส่งเสริมความรู้และ
ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรของนักศึกษาครู โดย สุทธิพงศ์ บุญผดุง 

14.00-14.15 น. EDC 3 การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ
โดยใช้วิธีการสอนแบบทีพีอาร์ร่วมกับการใช้สื่อแอนิเมชันของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โดย นันท์นภัส นิยมทรัพย์  ราตรี เลี้ยงอํานวย  
และรัตนาภรณ์ วงษ์อนันต์ 

14.15-14.30 น. EDC 4 การพัฒนาความรู้ด้านคําศัพท์และความสามารถในการอ่านออกเสียงคํา
ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5-6 โดยใช้การจัดการเรียน 
การสอนโฟนิกส์แบบแทรกในบทเรียนร่วมกับการใช้เรื่องเล่าท่ีเป็นคําคล้องจอง  
โดย บุญสม ทับสาย  ศิรดา มีแก้ว  และเรืองรอง เหมสุข 

14.30-14.45 น. EDC 5 วิธีการสอนแบบอุปนัยร่วมกับกลวิธี STAR เพ่ือส่งเสริมความสามารถ 
ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตรข์องผู้เรียน โดย ศิตาพร พิมพ์พันธ์ุ  
และจินตนา ศิริธัญญารัตน์ 

14.45-15.00น. EDC 6 แนวทางการพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏในบริบทของสังคมท่ีเปลี่ยน
ผ่านกรณีศึกษา: มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี โดย จิรกานต์ สิริกวินกอบกุล 
และอาทิตยา โภคสุทธ์ิ 

เวลา ห้อง 532 ชั้น 3 อาคารเรียน A5 
13.30-13.45 น. EDC 7 ผลการใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรักติวิสต์ร่วมกับการคิด 

เชิงมโนทัศน์เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์ วิชา
ประวัติศาสตร์ โดย ชญานี หาญรบ  ปานเพชร ร่มไทร  และปริญญา ทองสอน 

13.45-14.00 น. EDC 8 การศึกษาความสามารถในการเขียนตัวหนังสือแสดงจํานวนนับของนักเรียนท่ีมี
ความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัด
ขอนแก่น โดยใช้รูปแบบการตอบสนองต่อการช่วยเหลือ (Response to 
Intervention : RtI) โดย สุทิตย์ สิมมา  และอัญชลี สารรัตนะ 

14.00-14.15 น. EDC 9 การพัฒนาชุดฝึกอบรมเร่ืองอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งโดยใช้ภาษาบล็อก 
โดย สิริชัย จันทร์นิ่ม 

14.15-14.30 น. EDC 10 การพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยวิธีการจัด 
การเรียนรู้แบบโครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โดย สิริพร กองพรหม  
สุดาพร ปัญญาพฤกษ์  และนพพร ธนะชัยขันธ์ 

14.30-14.45 น. EDC 11 การพัฒนาความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 
1 - 3 โดยใช้วิธีสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทางร่วมกับเพลงประกอบท่าทาง 
โดย บุญสม ทับสาย  จิรดา แสงเผื่อน  ปุณณภา เถ่ือนนุ้ย  และศศิมา ดีงาม 



EDR & RTR: สาขาวิจัยการศึกษา 
และงานประจําสู่งานวิจัย (R to R) 

Chairpersons : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติรัตน์ แสงเลิศอุทัย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาภรณ์ ยอดสิน  
และผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณี สุจจิตร์จูล 

วันท่ี 11 กรกฎาคม 2562 ห้อง 211 ชั้น 1 อาคารเรียน A2 
เวลา รหัส เรื่อง 

13.30-13.45 น. EDR & RTR 1 การวิจัยและพัฒนาคู่มือปฏิบัติงานเพ่ือรองรับการตรวจประเมินภายใน 
ระดับหน่วยงาน และมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  
โดย ชรินรัตน์ บุญมาก 

13.45-14.00 น. EDR & RTR 2 A Community Learning for Art and Culture Teaching Which 
Relevant in Education Program, MCU. Ubonratchathani Campus.  
By Phra Siwadet Somkote, Wasana Kaewla  
and Phrabaidika Suphot Ketnakorn 

14.00-14.15 น. EDR & RTR 3 การจัดรูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกผ่านห้องเรียนอัจฉริยะสําหรับนักเรียน 
ช่างฝีมือทหาร ชั้นปีท่ี 3 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร 
โดย ภูษิต บุณยทรรพ 

14.15-14.30 น. EDR & RTR 4 การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ 
เทคนิคจิ๊กซอร์ ในวิชาฟิสิกส์เรื่องคลื่น  โดย มัทนี เสียงเสนาะ  
สหรัฐ คณฑา  และกิตติพงษ์ เสียงเสนาะ  

14.30-14.45 น. EDR & RTR 5 การพัฒนาแนวการจัดการเรียนรู้วิชาการเงินธุรกิจ โดยใช้กรณีศึกษา 
เรื่องการวิเคราะห์ตัวเลขทางการเงิน สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
โดย พิชญ์กสินี นนท์กาญจนจินดา 

14.45-15.00 น. EDR & RTR 6 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบ 
ด้วยวิธีทํางานรับผิดชอบร่วมกันในการเรียนวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
ของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
โดย ณิชชา อ่อนอุดม 

LD : สาขาการวิจัยเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน Chairpersons : รองศาสตราจารย์ ดร.เกศินี ประทุมสุวรรณ 
วันท่ี 11 กรกฎาคม 2562 ห้อง 223 ชั้น 2 อาคารเรียน A2 

เวลา รหัส เรื่อง 
13.30-13.45 น. LD 1 การศึกษาศักยภาพของเถ้าเปลือกเม็ดมะม่วงหิมพานต์ในการเป็นวัสดุ 

ปอซโซลาน โดย อรุณเดช บุญสูง 
13.45-14.00 น. LD 2 การพัฒนารูปแบบการจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนตําบลวัดละมุด 

จังหวัดนครปฐม โดย รัยวินทก์ วิทวัสกุลวงศ์ 
14.00-14.15 น. LD 3 การศึกษาความต้องการและปัจจยัท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือท่ีพักอาศัยประเภท

บ้านเดี่ยวของประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  
โดย เจนศักด์ิ คชนิล  ธนภูมิ เฟ่ืองเพียร  และปัญจพล ไทยปิยะ 

14.15-14.30 น. LD 4 การสร้างเคร่ืองอัดขยะโดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน 
เพ่ือแก้ปัญหาพ้ืนท่ีจัดเก็บขยะในชุมชนจังหวัดน่าน โดย พงษ์ธร วิจิตรกูล 



14.30-14.45 น. LD 5 การจัดการจุดเสี่ยงแบบมีส่วนร่วมเพ่ือป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในชุมชน 
หนองงูเหลือม จังหวัดนครปฐม โดย ปฐมพงษ์ จงศักด์ิสวัสด์ิ 

14.45-15.00น. LD 6 รูปแบบการสร้างเสริมพฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้ในโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษา: กรณีศึกษา โรงเรียนวัดศรีวิสารวาจา จังหวัดนครปฐม 
โดย เนตรสุดา สงสกุล 

15.00-15.15 น. LD 7 ศักยภาพของทรัพยากรประมงน้ําชีตอนล่างเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถ่ิน
แบบมีส่วนร่วม โดย สุภัชญา ธานี  และสมสมร แก้วบริสุทธ์ิ 

15.15-15.30 น. LD 8 ศึกษาแนวทางการพัฒนาด้านการท่องเท่ียวของกลุ่มชาติพันธุ์จีนยูนนาน  
ตําบลแม่สลองนอก อําเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยการประยุกต์ใช้
ห่วงโซ่คุณค่า โดย ธีรวัชร แก้วเปี้ย  และสุภาพร คําเตจา 

15.30-15.45 น. LD 9 อิทธิพลของคุณลักษณะของงานท่ีมีผลต่อคุณภาพการให้บริการยุคไปรษณีย์ 
4.0 ของท่ีทําการไปรษณีย์สาขาในเขตกรุงเทพมหานคร บริษัท ไปรษณีย์ไทย 
จํากัด โดย พงศ์วิศิษฏ์ สอนเฉลิม  และพาชิตชนัต ศิริพานิช 

15.45-16.00 น. LD 10 พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อตลาดน้ําทุ่งบัวแดง 
ณ บางเลน จังหวัดนครปฐม  โดย ทศวัชร์ แซ่อ้ึง และมาริษา สุจิตวนิช  

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

และอาจารย์ ดร.เสาวณี คงศรี 
วันท่ี 11 กรกฎาคม 2562 ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ และหอประชุม 

12.30-13.30 น. AGR 1 P ผลของกรดซิลิซิคต่อการเติบโตของกล้วยไม้สกุลหวายสายพันธุ์ Sonia ‘Red Jo’ 
เม่ือได้รับสภาวะความเครียดเกลือในหลอดทดลอง โดย อรพรรณ โตงาม 
ศรัณยพร มากทรัพย์  และกุลนาถ อบสุวรรณ 

12.30-13.30 น. AGR 2 P ผลของโพรลีนต่อการเติบโตภายใต้สภาวะความเครียดเกลือของกล้วยไม้ 
สกุลหวายโจแดงในหลอดทดลอง โดย อรพินท์ จูนีนารถ  ศรัณยพร มากทรัพย์ 
และกุลนาถ อบสุวรรณ 

12.30-13.30 น. AGR 3 P การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวยํากรอบเพ่ือสุขภาพด้วยข้าวกล้องสังข์หยดงอกและ 
ซูคราโลส โดย วิภาวรรณ วงศ์สุดาลักษณ์ 

12.30-13.30 น. AGR 4 P คุณภาพน้ําผิวดินในพ้ืนท่ีวนเกษตรชุมชนบ้านถ้ําเสือ อําเภอแก่งกระจาน 
จังหวัดเพชรบุรี โดย สุดารัตน์ ไชยเฉลิม และสุรีรัตน์ เทมวรรธน์ 

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

วันท่ี 11 กรกฎาคม 2562 ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ และหอประชุม 
12.30-13.30 น. SCI 1 P การปรับปรุงการอ่อนตัวของความเค้นและพลังงานสูญหายของยางธรรมชาติ 

วัลคาไนซ์โดยใช้แคลเซียมคาร์บอเนตร่วมกับเขม่าดําเกรด N330 เป็นสารตัวเติม 
โดย สุนิสา หัวนา  มัณฑนา สงไข  สุไหลหมาน เบญฤทธ์ิ  และวัชรินทร์ สายน้ําใส 



12.30-13.30 น. SCI 2 P การศึกษาสมบัติเชิงกลของยางธรรมชาติท่ีมีกากกาแฟเป็นสารตัวเติม 
โดย ปุญชิดา ธนกุลทิพากร  นงลักษณ์ หงษ์เวียงจันทร์  และธนัญญา เสาวภาคย์ 

12.30-13.30 น. SCI 3 P ผลของเทคนิคการผสมและความเข้มข้นของน้ํายางต่อประสิทธิภาพการผสม
ของนํ้ายางธรรมชาติกับสารก่อซิลิกา โดย กิตติศักด์ิ หลังเถาะ   
ธเนศ ศรีมาเมือง  และจิณณ์ดี ทัฟฟรีย์ 

12.30-13.30 น. SCI 4 P กาวไม้จากยางธรรมชาติอิพอกไซด์ผสมยางรีเคลม: อิทธิพลของปริมาณยาง 
รีเคลม โดย อุไรวรรณ สุกยัง  ธัญสิริ คงพระบาท  ธัญญาภรณ์ แก้วขาว   
จุฑาทิพย์ อาจชมพู  และสุรเดช มัจฉาเวช 

12.30-13.30 น. SCI 5 P อิทธิพลของปริมาณและขนาดอนุภาคยางครัมบ์ต่อสมบัติของยางธรรมชาติ 
วัลคาไนซ์ โดย อุไรวรรณ สุกยัง  เอกวิทย์ เพียรอนุรักษ์  และสุรเดช มัจฉาเวช 

12.30-13.30 น. SCI 6 P วัสดุคอมโพสิทจากยางธรรมชาติผสมเศษกระดาษเหลือใช้ในสํานักงาน 
โดย สุรเดช มัจฉาเวช  วีรชัย เกื้อไข  จารุกิตต์ิ เจริญฤทธ์ิ  อุไรวรรณ สุกยัง 
และสุวัฒน์ รัตนพันธ์ 

12.30-13.30 น. SCI 7 P การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้แคลเซียมคาร์บอเนตจากเปลือกหอยแครง
เป็นสารตัวเติมในยางธรรมชาติ โดย วาสนา หมัดล่าเตะ   
และวัชรินทร์ สายน้ําใส 

12.30-13.30 น. SCI 8 P ลักษณะการวัลคาไนซ์ สมบัติทางกายภาพ และการเสื่อมสภาพของ 
ยางธรรมชาติผสมแป้งพืชเป็นสารตัวเติม โดย ฟาตีฮะห์ แดวอสนุง  
นฤปนาถ พลเมือง  และวัชรินทร์ สายน้ําใส 

12.30-13.30 น. SCI 9 P การบําบัดน้ําเสียโดยใช้ผักตบชวาสําหรับการกําจัดโลหะหนัก 
โดย อาภัสรา สิงห์ยะบุศย์  อรุณรัตน์ สัณฐิติกวินสกุล  สมปอง ทองงามดี  
และรุ่งทิวา ชิดทอง 

12.30-13.30 น. SCI 10 P การศึกษาเปรียบเทียบการผ่อนคลายความเค้นของยางแผ่นรมควันและยางแท่ง
มาตรฐานไทยด้วยเคร่ืองทดสอบความหนืดมูนนี่ โดย ณัฐกานต์ หมันนาเกลือ 
ไรฮานา เจะเตะ  และวัชรินทร์ สายน้ําใส 

COM: สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

Chairpersons : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เฮงพระพรหม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไก้รุ่ง เฮงพระพรหม  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภรัณยา ปาลวิสุทธ์ิ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ ภักดีตระกูลวงศ์  
อาจารย์ ดร.วรเชษฐ์ อุทธา  และอาจารย์ ดร.เกล้ากัลยา ศิลาจันทร์ 

วันท่ี 11 กรกฎาคม 2562 ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ และหอประชุม 
12.30-13.30 น. COM 1 P การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันสําหรับแจ้งเตือนภัย สําหรับนักศึกษา 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
โดย อนุมาศ แสงสว่าง  ศราวุธ แดงมาก  และณัฐพล ใจดี 

12.30-13.30 น. COM 2 P การพัฒนาระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจซ่อมครุภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดย ยุพดี อินทสร   
คมกฤช เจริญ  สกรรจ์ รอดคล้าย  และนูรฮัยฟา อาแว 



EEC: สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ 
และการส่ือสาร 

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

วันท่ี 11 กรกฎาคม 2562 ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ และหอประชุม 
12.30-13.30 น. EEC 1 P การออกแบบระบบควบคุมการทอดลดน้ํามันตกค้างในผลิตภัณฑ์อาหารทอด

แบบอัตโนมัติ โดย บุญธง วสุริย์  วิศวะ สื่อสุวรรณ  และสุมนัส รื่นนุสาร 
12.30-13.30 น. EEC 2 P การออกแบบระบบลดเกลือในนํ้าในกระบวนการผลิตผักดองเค็ม 

โดยใช้ชุดประจุไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดย บุญธง วสุริย์ 
วิศวะ สื่อสุวรรณ  อดิศักดิ์ จตุรพิรีย์  และสุมนัส รื่นนุสาร 

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

วันท่ี 11 กรกฎาคม 2562 ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ และหอประชุม 
12.30-13.30 น. CED 1 P การพัฒนาส่ือแอนิเมชัน 2 มิติ ร่วมกับทฤษฎีสร้างความรู้ด้วยตนเอง 

เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 5 โรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี)  
โดย วณิชญา จําปา  และอุไรวรรณ ศรีไชยเลิศ 

12.30-13.30 น. CED 2 P การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ร่วมกับรูปแบบปัญหาเป็นฐาน รายวิชา
คอมพิวเตอร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบางเลนวิทยา 
โดย กมลวรรณ บุตรบางปลา  และวินัย เพ็งภิญโญ 

12.30-13.30 น. CED 3 P การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้แบบนําตนเอง 
เรื่อง การสร้างเว็บเพจเบื้องต้น สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
โรงเรียนเทศบาล 1 จังหวัดราชบุรี โดย ชาญชัย แสงนิล  และสุมาลี สิกเสน 

12.30-13.30 น. CED 4 P การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบจําลองสถานการณ์ 
เรื่อง การใช้โปรแกรม scratch สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  
โรงเรียนสวนแตงวิทยา โดย คงศักด์ิ บุญเสม  และอุไรวรรณ ศรีไชยเลิศ 

12.30-13.30 น. CED 5 P การพัฒนาระบบเว็บแอพพลิเคชั่นสําหรับการจัดการเรียนรู้บนอุปกรณ์โมบาย
สําหรับโรงเรียนบางหลวงวิทยา โดย พรทิพา กัลยา  และภานุวัฒน์ ศรีไชยเลิศ 

12.30-13.30 น. CED 6 P การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแอนิเมชัน 2 มิติ วิชาวิทยาศาสตร์ 
ร่วมกับการเรียนแบบผสมผสานสาํหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  
โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม โดย สุพัชธิดา แซ่ฉั่ว  และอุไรวรรณ ศรีไชยเลิศ 

12.30-13.30 น. CED 7 P การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
เรื่องการใช้อินเทอร์เน็ต สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียน 
บ้านหนองนกแก้ว โดย ณัฐกิตต์ิ เพชรลอม  และภานุวัฒน์ ศรีไชยเลิศ 

12.30-13.30 น. CED 8 P การพัฒนาเกมการศึกษาโดยใช้รูปแบบเกมผจญภัย เรื่อง อาหารและ
โภชนาการสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม โดย ณัฐสุดา อ่อนคํา  และนพดล ผู้มีจรรยา 



12.30-13.30 น. CED 9 P การพัฒนาเว็บช่วยสอนร่วมกับกระบวนการเรียนรู้แบบซิปปา เรื่อง การใช ้
Microsoft Excel เบื้องต้น สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียน 
วัดสระสี่มุม โดย ธวัชชัย สามงามเสือ  และนพดล ผู้มีจรรยา 

12.30-13.30 น. CED 10 P การพัฒนาส่ือความเป็นจริงเสริมแบบปฏิสัมพันธ์ เรื่อง หลักการทํางาน 
ของคอมพิวเตอร์เบื้องต้น สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียน
กําแพงแสนวิทยา โดย นันทพล เจริญผล  และนพดล ผู้มีจรรยา 

12.30-13.30 น. CED 11 P การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบ interactive ร่วมกับการจัดการ
เรียนรู้แบบ STAD วิชาภาษาไทย สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา โดย ชุติมา หนูจ่าย  และอุไรวรรณ ศรีไชยเลิศ 

12.30-13.30 น. CED 12 P การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้แบบเพ่ือนคู่คิด เรื่อง Microsoft PowerPoint 
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า 
โดย กิตติศักด์ิ แดงมณี  และสุมาลี สิกเสน 

12.30-13.30 น. CED 13 P การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิงร่วมกับการเรียนรู้แบบนําตนเอง เรื่อง เครือข่าย
คอมพิวเตอร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนวัดวังน้ําเขียว 
โดย ธนิน ปรีชาสุนทร  และสุมาลี สิกเสน 

12.30-13.30 น. CED 14 P การพัฒนาส่ือแอนิเมชันเพ่ือเสริมทักษะสะกดคําภาษาอังกฤษร่วมกับการเรียน
แบบผสมผสาน สําหรับชั้นประถมศึกษาชั้นปีท่ี 4 โรงเรียนวัดบางหลวง  
โดย อลังการ ชูศรี  และอุไรวรรณ ศรีไชยเลิศ 

12.30-13.30 น. CED 15 P การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิง เรื่อง การใช้งาน Adobe Photoshop สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร) 
โดย ฉัตรชนก ภู่ระหงษ์  และปถมาภรณ์ ไทยโพธิ์ศรี 

12.30-13.30 น. CED 16 P การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาภาษาไทย เรื่อง การอ่านและ
การเขียนคําพ้อง ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD 
สําหรับนักเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4 โดย เบญจวรรณ พิกุลขาว  และวิมาน ใจดี 

12.30-13.30 น. CED 17 P การพัฒนาระบบสนับสนุนการให้คําปรึกษาครูท่ีปรึกษาและงานปกครอง 
ด้วยโมบายเว็บแอปพลิเคชันสําหรับโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ 
โดย อิทธิพัทธ์ จันทร์แจ้ง  และภานุวัฒน์ ศรีไชยเลิศ 

12.30-13.30 น. CED 18 P การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบเพ่ือน
คู่คิด เรื่องคําภาษาไทยพ้ืนฐาน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  
โรงเรียนวัดบางหลวง โดย ภาณุพงค์ รอดโต  และสุขสวัสด์ิ แซ่ลิ่ม 

12.30-13.30 น. CED 19 P การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง Google Sketchup 8 ร่วมกับ
การเรียนรู้แบบผสมผสาน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
โดย เกียรติศักด์ิ เสนาพิทักษ์  และไพศาล สิมาเลาเต่า 

12.30-13.30 น. CED 20 P การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
ร่วมกับการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง ไมโครซอฟท์เวิร์ด  
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม  
โดย วงศกร สินทอง  และวิมาน ใจดี 



12.30-13.30 น. CED 21 P การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เรื่อง การใช้งานโปรแกรม ไมโครซอฟท์ เพาเวอร์พอยต์ 2010 สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา  
โดย ภานุวัฒน์  เกริกชัยศรี และสุขสวัสด์ิ แซ่ลิ่ม 

12.30-13.30 น. CED 22 P การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้วย EDMODO ร่วมกับการเรียนรู้ 
แบบผสมผสานรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  
โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา โดย รัตนพล กันสิงห์  และวินัย เพ็งภิญโญ 

MBA: สาขาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ Chairpersons : อาจารย์ ดร.พงศ์สฎา เฉลิมกลิ่น  อาจารย์ ดร.เดช ธรรมศิริ 
อาจารย์ ดร.กิตติกร สุนทรานุรักษ์  และอาจารย์ ดร.กนกพัชร กอประเสริฐ 

วันท่ี 11 กรกฎาคม 2562 ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ และหอประชุม 
12.30-13.30 น. MBA 1 P การศึกษาความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ของกระบวนการการผลิต 

ไบโอเมทานอลจากก๊าซชีวภาพ โดย รุจิรา จิตรหวัง  กมลรัตน์ หลีเห้ง  
กันทิมา เกริกเกียรติสกุล  จิราพร ฉลองธรรม  อนันตชัย วรรณจําปา  
และรุจิโรจน์ ธรรมนิทรา 

12.30-13.30 น. MBA 2 P ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการให้บริการของงานทะเบียนและ
วัดผลของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดย ชนพงษ์ อาภรณ์พิศาล  
และจุฑามาส ศรีชมภู 

12.30-13.30 น. MBA 3 P กลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของธุรกิจจําหน่ายวัสดุก่อสร้างในเขตจังหวัด
ภูเก็ต โดย ปกรณ์ นวนสง  ณัฐวุฒิ บุญศรี  และนิศศา ศิลปเสรฐ 

12.30-13.30 น. MBA 4 P ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้สื่อโฆษณาทางวิทยุกระจายเสียงของ
ผู้ประกอบการธุรกิจในพ้ืนท่ีอําเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์  
โดย ธิณัติดา ก้อนทอง  ณัฐวุฒิ บุญศรี  และดวงรัตน์ โกยกิจเจริญ 

12.30-13.30 น. MBA 5 P ระดับคุณภาพการบริการและความคาดหวังต่อการใช้บริการโรงพยาบาล
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดย ธวัลรัตน์ เวียงแก้ว  นิศศา ศิลปเสรฐ  
และดวงรัตน์ โกยกิจเจริญ 

12.30-13.30 น. MBA 6 P การพัฒนาช่องทางการจัดจาํหน่ายสําหรับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้สูงอายุในจังหวัด
สมุทรปราการ โดย นทีกานต์ คงอ้วน  อรุณลักษณ์ กลิ่นพะยอม  พัชรี กะดังงา 
และดํารงค์ กลิ่นพยอม 

PR: สาขานิเทศศาสตร์ Chairpersons : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติยา รุจิโชค 
และอาจารย์ ดร.มาริษา สุจิตวนิช 

วันท่ี 11 กรกฎาคม 2562 ห้อง LI 5 อาคารศูนย์ภาษาศูนย์คอมพิวเตอร์ และหอประชุม ชั้น 3 
12.30-13.30 น. PR 1 P การรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าคณุค่าตราสินค้าและการตัดสินใจซ้ือสินค้าตรา

เมอร์เซเดส-เบนซ์ โดย นราวิชญ์ จันทาวี  และปฎิภาณ ลพบุรี 
12.30-13.30 น. PR 2 P พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร ความคิดเห็นในการรับชม Facebook live 

และการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์บํารุงผิวสําหรับผู้หญิง ในจังหวัดชลบุรี 
โดย ศุภาวดี ใจรักษ์ และปริยา รินรัตนากร 

12.30-13.30 น. PR 3 P การตัดสินใจซ้ือไม้เทียม WPC ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล โดย พรพิชชา โยธาวงค์  และปฎิภาณ ลพบุรี 



12.30-13.30 น. PR 4 P ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมในเขตเมืองพัทยา 
โดย ประทุมทอง ทิศกระโทก  และพจน์ ใจชาญสุขกิจ 

12.30-13.30 น. PR 5 P การศึกษาพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ เพ่ือการรับรู้ภาพลักษณ ์
และความคาดหวังผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ต่อการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย 
โดย ณัฐฐิรา สิริสุนทรรัชต์  และปริยา รินรัตนากร 

12.30-13.30 น. PR 6 P การรับรู้ข่าวสาร ความต้องการ ทัศนคติ และการตัดสินใจซ้ือ การประกัน
สุขภาพส่วนบุคคลของผู้บริโภคในจังหวัดชลบุรี 
โดย นลินรัตน์ ทับไทร  และสหภาพ พ่อค้าทอง 

HUM: สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Chairpersons : รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพร ตันณีกุล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตรภณ สุนทร  อาจารย์วลัยลักษณ์ อมรสิริพงศ์ 
อาจารย์ดวงจิตร สุขภาพสุข  อาจารย์อุมาพร สิทธิบูรณาญา  
อาจารย์วัลลี นวลหอม  และอาจารย์สนธยา โจมกัน 

วันท่ี 11 กรกฎาคม 2562 ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ และหอประชุม 

12.30-13.30 น. HUM 1 P ผลการใช้ชุดฝึกอ่านเพื่อพัฒนาการอ่านออกเสียงคําควบกล้ํา ร ล ของนักศึกษา
สาขาปฐมวัยชั้นปีท่ี 3 โดย ณัฐทิญาภรณ์ การะเกตุ 

12.30-13.30 น. HUM 2 P การพัฒนาการจดจําคําศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
โรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือ อําเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช  
โดยใช้เกมทายคําศัพท์ โดย ลดาวัลย์ จันทวงค์  ธาริณี สวัสดี  นุชนารถ คงทอง 
และขนิษฐา ซุ่นคง 

12.30-13.30 น. HUM 3 P การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาชัน้ปีท่ี 2 รายวิชากฎหมาย
ลักษณะทรัพย์สินและท่ีดิน โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 
แบบมีส่วนร่วม โดย เบญจพร บุญสยมภู 

12.30-13.30 น. HUM 4 P การจัดการเรียนรู้โดยใช้แผนผังความคิดท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
วิชาการเมืองการปกครองและรัฐธรรมนูญของไทย ของนักศึกษาสาขาวิชา 
รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดย วันวิสา แย้มกระจ่าง 

PAL: สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 
และนิติศาสตร์ 

Chairpersons : อาจารย์ ดร.รุ่งนภา เพ่งรุ่งเรืองวงษ์  
อาจารย์ฉลองบูรณ์ เพ็งลํา  และอาจารย์ธีรศักด์ิ ลีละพัฒนา 

วันท่ี 11 กรกฎาคม 2562 ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ และหอประชุม 
เวลา รหัส เรื่อง 

12.30-13.30 น. PAL 1 P การเมืองว่าด้วยเร่ืองทัศนคติท่ีมีต่อการมีส่วนร่วมของนักศึกษารัฐศาสตร์ 
สาขาการปกครองท้องถ่ิน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  
โดย ธีรยุทธ ชะนิล  และเกรียงไกร ข่ายม่าน 

12.30-13.30 น. PAL 2 P การปรับตัวของตํารวจในยุคดิจิทัล 
โดย จีระ ทํามาเกตุ 

12.30-13.30 น. PAL 3 P ตํารวจสืบสวนมืออาชีพ 
โดย เดวิท ไชยสาร 



TR : สาขาการท่องเที่ยว 
 และอุตสาหกรรมบริการ 

Chairpersons : อาจารย์ ดร.นิพล เชื้อเมืองพาน  
อาจารย์ ดร.ประพนธ์ เล็กสุมา  และอาจารย์ ดร.มัชฌิมา อุดมศิลป์ 

วันท่ี 11 กรกฎาคม 2562 ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ และหอประชุม 
12.30-13.30 น. TR 1 P การออกแบบภาพจําลองเพื่อสนับสนุนแหล่งท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์ 

โดยใช้ AR โดย รัชดาภรณ์ บุญทรง  และถิรภัทร มีสําราญ 
12.30-13.30 น. TR 2 P สภาพและปัญหาการจัดการเทคโนโลยีโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อสนับสนุน

อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวอย่างมีคุณภาพพ้ืนท่ีบริเวณจุดผ่านแดน 
จังหวัดกาญจนบุรี โดย เอกบุตร อยู่สุข  แสงโสม จิตต์วารี   
รัชดาภรณ์ บุญทรง  มงคล พัชรวงศ์สิริ  และกนิษฐา สัฎชนะ 

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

วันท่ี 11 กรกฎาคม 2562 ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ และหอประชุม 
12.30-13.30 น. EDC 1 P การศึกษาความสามารถการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารของครูสอนภาษาจีน 

ท่ีมีพ้ืนเพภาษาต่างกัน โดย อรุณโรจน์ สอนเถ่ือน  และสุธรรม สอนเถ่ือน 
12.30-13.30 น. EDC 2 P การศึกษาความต้องการหลักสูตรทางด้านการเกษตรท่ีเหมาะสมสําหรับ

ผู้สูงอายุจังหวัดอุตรดิตถ์ โดย ธนทัต สุนทรานนท์  วจี ปัญญาใส  
และชลายุทธ ครุฑเมือง 

12.30-13.30 น. EDC 3 P การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือในรายวิชา 
การคิดและการเขียนงานวิชาการ โดย ชนิตตา โชติช่วง 

12.30-13.30 น. EDC 4 P การบูรณาการเกมในการจัดการเรียนการสอนตัวเลขภาษาจีน 
โดย วิภาวี วันละ และ Shen Ye 

EDR & RTR: สาขาวิจัยการศึกษา 
และงานประจําสู่งานวิจัย (R to R) 

Chairpersons : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติรัตน์ แสงเลิศอุทัย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาภรณ์ ยอดสิน  
และผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณี สุจจิตร์จูล 

วันท่ี 11 กรกฎาคม 2562 ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ และหอประชุม 
เวลา รหัส เรื่อง 

12.30-13.30 น. EDR & RTR 1 P การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ และสารเคมีพ้ืนฐาน 
ในห้องปฏิบัติการสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดย รัชนี ลิ้มปฐมชัยชาญ 

12.30-13.30 น. EDR & RTR 2 P การพัฒนารูปแบบการแยกประเภทและการจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการ
สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
โดย ธันยากานต์ ทองธีรศรีวงษ์ 

12.30-13.30 น. EDR & RTR 3 P การประยุกต์ใช้กูเกิ้ลไดร์เพ่ือการเก็บรักษา การเผยแพร่และการสืบค้นเอกสาร
สําคัญในงานด้านสารบรรณ โดยเฉพาะอย่างย่ิง ประกาศ คําสั่ง กฎระเบียบ
และข้อบังคับ ของศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล  
โดย กัลยากร สุขสวัสด์ิ 



12.30-13.30 น. EDR & RTR 4 P การพัฒนาการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน วิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ 
โดย มัทนี เสียงเสนาะ  ณัฐวุฒิ สําเภาทอง  เพชร บริสุทธ์ิ  
และกิตติพงษ์ เสียงเสนาะ 

12.30-13.30 น. EDR & RTR 5 P การพัฒนาโปรแกรมการควบคมุเอกสารของหน่วยยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย อรอารีย์ อุชม  
กรกช อาคมศิลป์  และสมบูรณ์ มาตรศรี 

LD : สาขาการวิจัยเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน Chairpersons : รองศาสตราจารย์ ดร.เกศินี ประทุมสุวรรณ 
วันท่ี 11 กรกฎาคม 2562 ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาศูนย์คอมพิวเตอร์ และหอประชุม 

เวลา รหัส เรื่อง 
12.30-13.30 น. LD 1 P การศึกษากระบวนการแปรรูปไผ่ให้เป็นแผ่นไม้ท่ีมีลวดลายสะท้อนเอกลักษณ์

ของไผ่เพ่ือออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนแนวคิดออกแบบย่ังยืนของชุมชน  
ตําบลลุ่มสุ่ม อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดย รัชดาภรณ์ บุญทรง  
เอกบุตร อยู่สุข  มงคล พัชรวงศ์สิริ  แสงโสม ตั้งสินพูลเพ่ิม  และกนิษฐา สัฏชนะ 

12.30-13.30 น. LD 2 P ความต้องการและความจําเป็นในการใช้ทักษะเชิงช่างและเทคโนโลยี 
ของผู้สูงอายุชุมชนหนองบัว โดย รังสรรค์ ชัยบํารุง  และกนิษฐา สัฏชนะ 

12.30-13.30 น. LD 3 P รูปแบบการใช้ไอทีเพ่ือเสริมพลังชุมชนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
รองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและไทยแลนด์ 4.0 กรณีศึกษา 
บ้านท่ามะขาม อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดย นิลุบล ทองชัย   
และปรวิศา โกวรรธนะกุล 

12.30-13.30 น. LD 4 P การศึกษาแนวทางการพัฒนาประมงพ้ืนบ้านในจังหวัดเพชรบุรี 
โดย ณัชชานุช พิชิตธนารัตน์ 
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