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Session

ปรัชญาและศาสนา

Chair Persons

ผศ.ดร.วรากรณ พูลสวัสดิ์

หองที่นําเสนอ

หองประชุมปนเกลียว

อาคาร

อาคารศูนยภาษาฯ ชั้น2

บริหารการศึกษา

อาเซียนศึกษา

คณิตศาสตรและสถิติ

นิเทศศาสตร

ผศ.ดร.กฤติยา รุจิโชค

อ.ดร.นภาเดช บุญเชิดชู

อ.ดร.ธดา สิทธิ์ธาดา

ผศ.ดร.วิฑูรย พึ่งรัตนา

ผศ.ดร.พิชญาภา ยืนยาว

อ.สัณหกฤษณ บุญชวย

อ.ดร.วรินทร ศรีปญญา

LI 1

LI 2

LI 3

บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร

LI 4

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

วิจัยการศึกษา

อ.ดร.สุชาดา แสงดวงดี

อ.ดร.พงศสฎา เฉลิมกลิ่น

ผศ.ดร.ปยะพร ตันณีกุล

อ.วลัยลักษณ อมรสิริพงษ

ผศ.ดร.จิตติรัตน แสงเลิศอุทัย

อ.ดร.เดช ธรรมศิริ

อ.ดร.พนัชกร สิมะขจรบุญ

อ.ดวงจิตร สุขภาพสุข

อ.จิตรภณ สุนทร

ผศ.ดร.นภาภรณ ยอดสิน

อ.อุมาพร สิทธิบูรณาญา

อ.วัลลี นวลหอม

Lab Com 2

Lab Com 3

LI 5

อาคารศูนยภาษาฯ ชั้น 3

LI 6

หลักสตรและการสอน

อ.ดร.บุญสม ทับสาย

SC 103

หองลีลาวดี

หองประชุมเฟองฟา

อาคารบรรณราชนครินทร ชั้น 5

09.00 - 09.10 น.

ลงทะเบียนรับกระเปา และเอกสารประกอบการประชุม ณ หองประชุมปนเกลียว ชั้น 2 อาคารศูนยภาษา ศูนยคอมพิวเตอร และหอประชุม
กลาวตอนรับการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดย ผูชวยศาสตราจารยสมเดช นิลพันธุ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

09.10 - 09.20 น.

กลาวรายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.พัชรศักดิ์ อาลัย รองอธิการบดีฝายวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

08.30 - 09.00 น.

รศ.ดร.จักรพงษ แกวขาว

อ.ดร.ยศกิต เรืองทวีป

อ.ดร.ปยะชาติ มีจิตรไพศาล

อ.ดร.ภัทรวจี ยะสะกะ

อ.ดร.วัชรินทร ราชนิยม

อ.ดร.วุฒิชัย ไชยภักษา

หองประชุมใหญ C 103

หองประชุม 506

หองประชุม 504

อ.ดร.นันทนภัส นิยมทรัพย

อาคารศูนยวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ชั้น 1

อาคารศูนยภาษาฯ ชั้น 4

อ.ดร.อัมรินทร อินทรอยู

อ.ดร.จินตนา ศิริธัญญารัตน ผศ.ดร.ศศิวรรณ พชรพรรณพงษ

วิทยาศาสตรกายภาพ

09.20 - 09.30 น.

กลาวเปดงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดย นายอดิศักดิ์ เทพอาสน ผูวาราชการจังหวัดนครปฐม

09.30 - 10.30 น.

การปาฐกถาขององคปาฐก เรื่อง “การวิจัยเพื่อขับเคลื่อน Thailand 4.0 ” โดย ดร.สุภัทร จําปาทอง เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

10.30 - 11.30 น.

การปาฐกถาขององคปาฐก เรื่อง "ประชารัฐกับการขับเคลื่อนประเทศไทยในยุคไทยแลนด 4.0" โดย นายแพทยพลเดช ปนประทีป กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ

11.30- 12.00 น.
12.00 - 13.00 น.

พิธีมอบประกาศนียบัตร บทความดีเดน (Best Paper Awards) , Session Chair และรวมถายภาพที่ระลึก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ชั้น 1 อาคารศูนยภาษา ศูนยคอมพิวเตอร และหอประชุม

12.30 - 13.30 น.

การนําเสนอผลงานแบบโปสเตอร (Poster Presentation) ณ ชั้น 2 อาคารศูนยภาษา ศูนยคอมพิวเตอร และหอประชุม

อาคารปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร ชั้น 1

อาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร ชั้น 5

การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation)
13.00 - 13.15 น.
ศ.ดร.เดือน คําดี
13.15 - 13.30 น.
บรรยายเรื่อง "ปรัชญาและ
13.30 - 13.45 น.
ศาสนาในมิติ 4.0"
13.45 - 14.00 น.
14.00 - 14.15 น.
PHB 1
14.15 - 14.30 น.
PHB 3
14.30 - 14.45 น.
PHB 4
14.45 - 15.00 น.
PHB 6
15.00 - 15.15 น.
PHB 7
15.15 - 15.30 น.
PHB 8
15.30 - 15.45 น.
PHB 9
15.45 - 16.00 น.
PHB 10
16.00 - 16.15 น.
PHB 11
16.15 - 16.30 น.
PHB 13
16.30 - 16.45 น.
PHB 14
16.45 - 17.00 น.
PHB 15
17.00 - 17.15 น.
PHB 16
17.15 - 17.30 น.
17.30 - 17.45 น.
18.00 น.

รศ. ดร.บัญชา ชลาภิรมย
บรรยายเรื่อง "บริหาร
สถานศึกษาสูความเปนเลิศใน
ยุค Thailand 4.0"

EDA 1
EDA 3
EDA 4
EDA 5

ดร.เธียรไชย ยักทะวงษ
บรรยายเรื่อง "บริบททั่วไป
กลุมประเทศอาเซียน"

AEC 1
AEC 2
AEC 3
AEC 4
AEC 5
AEC 6

MATH 1
MATH 2
MATH 3
MATH 4
MATH 5
MATH 6

รศ.ดร.ธิติพัฒน เอี่ยมนิรันดร
บรรยายเรื่อง“เปดใจ” ความ
ทาทายของการสื่อสารใน
ตนเองกอนการเปดรับสื่อและ
สารเพื่อการพัฒนา

PR 1
PR 2
PR 3
MBA 1
MBA 2
MBA 3
MBA 4

MBA 5
MBA 6
MBA 7
MBA 9
MBA 10
MBA 11
MBA 12
MBA 13
MBA 14
MBA 15
MBA 16
MBA 18
MBA 19
MBA 20

MBA 21
MBA 22
MBA 24
MBA 25
MBA 26
MBA 27
MBA 28
MBA 29
MBA 30
MBA 31
MBA 32
MBA 33
MBA 34

HUM 1
HUM 2
HUM 3
HUM 4
HUM 6
HUM 9

สิ้นสุดเวลาการนําเสนอ

HUM 7
HUM 8
HUM 10
HUM 11
HUM 12

EDR 1
EDR 2
EDR 3
EDR 4
EDR 5
EDR 6
EDR 7
EDR 8
EDR 9
EDR 10
RTR 1

EDC 1
EDC 2
EDC 3
EDC 4
EDC 5
EDC 6
EDC 7
EDC 8
EDC 9
EDC 10
EDC 11

EDC 12
EDC 13
EDC 15
EDC 16
EDC 18
EDC 19
EDC 20
EDC 21
EDC 23
EDC 24
EDC 25

ศ. ดร.สุพล อนันตา
บรรยายเรื่อง"A Case Study of the Legendary Smart Electroceramics:
Perovskite Barium Titatane"

SCI 2
SCI 3
SCI 4
SCI 5
SCI 6
SCI 7
SCI 8
SCI 9

SCI 10
SCI 11
SCI 12
SCI 13
SCI 14
SCI 15
SCI 16
SCI 17
SCI 18

SCI 19
SCI 20
SCI 21
SCI 22
SCI 23
SCI 24
SCI 25
SCI 26
SCI 27

ตารางการนําเสนอบทความงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
th
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Session

Chair Persons

คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

พยาบาลศาสตรสาธารณสุข
ศาสตรและสุขภาพ

การทองเที่ยว

ชีววิทยา เกษตร และอาหาร

การวิจัยเพื่อการพัฒนา
ทองถิ่น

วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น

อ.ดร.พิทักษพงศ ปอมปราณี

รศ.ดร.เกศินี ประทุมสุวรรณ

รศ.ดร.ชํานาญ รอดเหตุภัย

อ.ดร.ไกยสิทธิ์ อภิรติง

ผศ.ดร.ภรัณยา ปาลวิสุทธิ์

อ.ดร.วรเชษฐ อุทธา

อ.ดร.รุงนภา เพงรุงเรืองวงษ

รศ.ดร.ปยะ โควินททวีวัฒน

รศ.ดร.สุนุตตรา ตะบูนพงศ

อ.ดร.นิพล เชื้อเมืองพาน

อ.ดร.อุษณีย ภักดีตระกูลวงศ

อ.ดร.ปติพล พลพบู

อ.ฉลองบูรณ เพ็งลํา

ผศ.ดร.สันติ กูลการขาย

ผศ.ดร.หทัยชนก บัวเจริญ

อ.ดร.มัสลิน บัวบาน

อ.ญาณภัทร ยอดแกว

ผศ.ดร.พิมสุภาว จันทนะโสตถิ์

อ.ดร.ประพนธ เล็กสุมา

อ.แพรภัทร ยอดแกว

LI 5

LI 6

หองประชุมปนเกลียว

อาคาร

อาคารศูนยภาษาฯ ชั้น 2

LI 1

LI 2

LI 3

COM 4
COM 5
COM 6
COM 11
COM 14
COM 15
COM 16
COM 17

LI 4

Lab Com 2

อาคารศูนยภาษาฯ ชั้น 3

ศ.ดร.ชิดชนก เหลือสินทรัพย
บรรยายเรื่อง "New neural learning model for huge data in non-stationary environment"

COM 3
COM 8
COM 10
COM 26
RTR 2

COM 2
COM 7
COM 9
COM 12
COM 13

COM 18
COM 19
COM 20
COM 21
COM 22
COM 23
COM 24
COM 25

PAL 1
PAL 2
PAL 3
PAL 4
PAL 5
PAL 6
PAL 7
PAL 8
PAL 9
PAL 10
PAL 11
PAL 12

รศ.ดร.จาตุรงค ตันติบัณฑิต บรรยาย
รศ.ดร.วนิดา ดุรงคฤทธิชัย
เรื่อง "Machine Learning in
บรรยายเรื่อง "การศึกษาพยาบาลไทย
Medicine: Research and
ในยุค Thailand 4.0"
Innovation"

TEE 1
TEE 2
TEE 3
TEE 4
TEE 5
TEE 6
TEE 7

NUR 1
NUR 2
NUR 4
NUR 5
NUR 6
NUR 7
NUR 8
NUR 9

PAL 13
PAL 14
PAL 16
PAL 17
PAL 18
PAL 19
PAL 20
PAL 21
PAL 22
PAL 23

AGR 2
AGR 3
AGR 4

TR 1
TR 2
TR 3
TR 4
TR 5
TR 6
TR 7

NUR 10
NUR 11
NUR 12

สิ้นสุดเวลาการนําเสนอ

หองลีลาวดี

อาคารบรรณราชนครินทร ชั้น 5
AGR 1

คุณยุวดี นิรัตนตระกูล
บรรยายเรื่อง "พัฒนางานวิจัย
สูทองเที่ยวไทย 4.0 "

15.30 - 15.45 น.
15.45 - 16.00 น.
16.00 - 16.15 น.
16.15 - 16.30 น.
18.00 น.

Lab Com 3

อาคารศูนยภาษาฯ ชั้น 4

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ชั้น 1 อาคารศูนยภาษา ศูนยคอมพิวเตอร และหอประชุม

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.

วิศวกรรมไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส

อ.ดร.ศัลยพงศ วิชัยดิษฐ

หองนําเสนอ

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.
10.15 - 10.30 น.
10.30 - 10.45 น.
10.45 - 11.00 น.
11.00 - 11.15 น.
11.15 - 11.30 น.
11.30 - 11.45 น.
11.45 - 12.00 น.
12.00 - 12.15 น.

รัฐประศาสนศาสตรและ
นิติศาสตร

AGR 5
AGR 6
AGR 7
AGR 8

LD 1
LD 2
LD 3

ผศ.ดร.เกรียงไกร วัฒนาสวัสดิ์
บรรยายเรื่อง “การจัดการมรดกทาง
วัฒนธรรมในยุค
Thailand 4.0”

CLW 1
CLW 2
CLW 3
CLW 4
CLW 6
CLW 7
CLW 10
CLW 11
CLW 12
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การนําเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)
Place
Session

บริเวณ ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์และหอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ชีววิทยา เกษตร
และอาหาร

วิทยาศาสตร์กายภาพ

AGR 1 P
AGR 2 P

SCI 2 P
SCI 3 P

COM 1 P
COM 2 P

AGR 3 P
AGR 4 P

SCI 4 P
SCI 5 P

AGR 5 P
AGR 7 P
AGR 8 P
AGR 9 P

12.30 - 13.30 น.

AGR 10 P
AGR 11 P

คอมพิวเตอร์และ วิศวกรรมไฟฟ้าและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ อิเล็กทรอนิกส์

พยาบาลศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
และสุขภาพ

บริหารธุรกิจและ
เศรษฐศาสตร์

มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

รัฐประศาสนศาสตร์
และนิติศาสตร์

การท่องเที่ยว

ปรัชญาและศาสนา

วิจัยการศึกษา

NUR 1 P
NUR 2 P

MBA 1 P
MBA 2 P

HUM 1 P
HUM 2 P

PAL 1 P
PAL 2 P

TR 1 P
TR 2 P

PHB 1 P

EDR 1 P
EDR 2 P

EDC 1 P
EDC 2 P

COM 3 P
COM 4 P

NUR 3 P
NUR 4 P

MBA 3 P
MBA 4 P

HUM 3 P
HUM 4 P

PAL 10 P
PAL 11 P

TR 3 P
TR 4 P

EDR 3 P
EDR 4 P

EDC 3 P
EDC 4 P

SCI 6 P

COM 5 P

NUR 5 P

MBA 5 P

HUM 5 P

SCI 7 P
SCI 8 P

COM 7 P
COM 8 P

NUR 6 P
NUR 7 P

MBA 6 P
MBA 7 P

COM 9 P

NUR 8 P

MBA 8 P

NUR 9 P
NUR 10 P

MBA 9 P
MBA 10 P

NUR 11 P

MBA 11 P

NUR 12 P

MBA 12 P

NUR 13 P
NUR 14 P
NUR 15 P
NUR 16 P

MBA 13 P
MBA 14 P
MBA 15 P
MBA 16 P

TEE 1 P

MBA 17 P
MBA 18 P

สิ้นสุดการนําเสนอผลงานแบบโปสเตอร์

หลักสูตรและการสอน การวิจัยเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น

EDC 5 P

LD 1 P
LD 2 P

กําหนดการ
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
The 9th NPRU National Academic Conference
“พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0”
“Achieving Thailand 4.0 through Research Development in Higher Education”
วันที่ 28 – 29 กันยายน 2560
เวลา

วันที่ 28 กันยายน 2560
สถานที่ : อาคารศูนยภาษาศูนยคอมพิวเตอร และหอประชุม

08.30 - 09.00 น.

ลงทะเบียน

09.00 - 09.10 น.

กลาวตอนรับการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
โดย ผูชวยศาสตราจารยสมเดช นิลพันธุ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

09.10 - 09.20 น.

กลาวรายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.พัชรศักดิ์ อาลัย รองอธิการบดีฝายวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

09.20 - 09.30 น.

กลาวเปดงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
โดย นายอดิศักดิ์ เทพอาสน ผูวาราชการจังหวัดนครปฐม

09.30 - 10.30 น.

การปาฐกถาขององคปาฐกเรื่อง “การวิจัยเพื่อขับเคลื่อน Thailand 4.0”
โดย ดร.สุภัทร จําปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

10.30 - 11.30 น.

การปาฐกถาขององคปาฐกเรื่อง “ประชารัฐกับการขับเคลื่อนประเทศไทยในยุค Thailand 4.0”
โดย นายแพทยพลเดช ปนประทีป กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ

11.30 - 12.00 น.

พิธีมอบประกาศนียบัตร บทความดีเดน (Best Paper Awards), Session Chair
และรวมถายภาพที่ระลึก

12.00 - 13.00 น.

รวมรับประทานอาหารกลางวัน ณ อาคารศูนยภาษา ศูนยคอมพิวเตอร และหอประชุม

13.00 - 18.00 น.

การนําเสนอผลงานทางวิชาการแบบบรรยายและโปสเตอรแยกตามหองยอย
วันที่ 29 กันยายน 2560

เวลา

กิจกรรม

09.00 - 12.00 น.

การนําเสนอผลงานทางวิชาการแบบบรรยายแยกตามหองยอย

12.00 - 13.00 น.

รวมรับประทานอาหารกลางวัน ณ อาคารศูนยภาษา ศูนยคอมพิวเตอร และหอประชุม

13.00 - 15.00 น.

การนําเสนอผลงานทางวิชาการแบบบรรยายแยกตามหองยอย (ตอ)

การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation)
AGR : สาขาชีววิทยา เกษตร และอาหาร
Chairpersons : อาจารย ดร.พิทักษพงศ ปอมปราณี
วันที่ 29 กันยายน 2560 หอง Lab Com 2 อาคารศูนยภาษาฯ ชั้น 4
เวลา
รหัส
เรื่อง
09.00-09.15 น.
AGR 1
การศึกษาสูตรอาหารจากถั่วเหลืองสกัดในการเจริญของเสนใยเห็ดขอนขาวและ
เห็ดกระดาง โดย ประสงคสม ปุณยอุปพัทธ และสุกฤตา ปุณยอุปพัทธ
09.15-09.30 น.
AGR 2
Species Composition, Richness and Diversity of Beetles (Coleoptera)
in Agricultural Ecosystem โดย Bounsanong Chouangthavy
Sunisa Sanguansuband and Naoto Kamata
09.30-09.45 น.
AGR3
ผลของการใชปุยหมักมูลไสเดือนดินตอการเจริญเติบโตและการใหผลผลิตของ
ผักบุงจีนในชุมชนตําบลหวยหมอนทอง อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม
โดย วนิดา ชัยชนะ
09.45-10.00 น.
AGR 4
การยับยั้งเชื้อรา Aspergillus sp. ดวยแบคทีเรียปฏิปกษที่คัดแยกจากดิน
โดย วาสนา เนียมแสวง จริยา อินสวาง และสุวนันท สถาปตานนท
10.00-10.15 น.
AGR 5
การศึกษาปริมาณสารพฤกษเคมีและกิจกรรมการตานอนุมูลอิสระในฟกขาวสด
และผลิตภัณฑจากฟกขาว โดย จารุชา ยี่แสง
10.15-10.30 น.
AGR 6
การศึกษากิจกรรมตานจุลินทรียและปริมาณฟนอลิกทั้งหมดของฟลาวร
และเปลือกจากหัวเทายายมอม โดย ญาณิกา วัชรเทวินทรกุล
10.30-10.45 น.
AGR 7
การศึกษาการละลายฟอสเฟตโดยแอคติโนมัยสีทที่แยกจากดินสวนสมโอจังหวัด
นครปฐม โดย กัญญา สอนสนิท
10.45-11.00 น.
AGR 8
การศึกษาผลของระบบผลิตพืชตอชนิดและจํานวนจุลินทรียที่มีประโยชนในดิน:
กรณีศึกษา ตําบลหวยหมอนทอง จังหวัดนครปฐม โดย อานนท เรียงหมู
พงษนาถ นาถวรานันท และกัญญา สอนสนิท
SCI : สาขาวิทยาศาสตรกายภาพ
Chairpersons : รองศาสตราจารย ดร.จักรพงษ แกวขาว
อาจารย ดร.ภัทรวจี ยะสะกะ อาจารย ดร.ยศกิต เรืองทวีป
อาจารย ดร.วัชรินทร ราชนิยม อาจารย ดร.ปยะชาติ มีจิตรไพศาล
และอาจารย ดร.วุฒิชัย ไชยภักษา
วันที่ 28 กันยายน 2560 หองประชุมใหญ อาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร ชั้น 1
เวลา
รหัส
เรื่อง
13.00-14.00 น.
SCI_Invited บรรยายเรื่อง “A Case Study of the Legendary Smart Electroceramics:
Perovskite BariumTitatane” โดย ศาสตราจารย ดร.สุพล อนันตา
14.00-14.15 น.
SCI 2
การพัฒนาไพลินสังเคราะหจากกระดูกไก โดย กนกวรรณ แกวประเสริฐ
และณัฐพล ศรีสิทธิโภคกุล
14.15-14.30 น.
SCI 3
สมบัติสเปคโทรสโคปของแกวซิงคลิเทียมแบเรียมบอเรตที่เจือดวยซาแมเรียม
ออกไซด โดย ภัทรวจี ยะสะกะ เพ็ญนภา ใจกลา และจักรพงษ แกวขาว
14.30-14.45 น.
SCI 4
ผลของ Sb2O3 ตอการลดลงของฟองอากาศในแกวตัวอยาง โดย พิมพศิธร บุออน
ณรงค สังวาระนที ณัฐพล ศรีสิทธิโภคกุล และจักรพงษ แกวขาว

14.45-15.00 น.

15.00-15.15 น.
15.15-15.30น.

15.30-15.45 น.

15.45-16.00 น.
เวลา
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.
เวลา
14.00-14.15 น.

SCI 5

การศึกษาสมบัติทางกายภาพ ทางแสง และทางลูมิเนสเซนซของแกวซิงคลิเทียม
โซเดียมบอเรตที่เจือดวยยูโรเพียมออกไซด โดย ภัทรวจี ยะสะกะ
บุณฑริกา จําปาเงิน และจักรพงษ แกวขาว
SCI 6
การศึกษาสมบัติของแกวซิงคแบเรียมบอเรตที่เจือดวยนิโอดิเมียมออกไซด
โดย ภัทรวจี ยะสะกะ ชนันญา วงษดียิ่ง ณรงค สังวาระนที และจักรพงษ แกวขาว
SCI 7
การสังเคราะหและสมบัติของแกวซิงคอะลูมิเนียมบิสมัทบอเรตที่เจือดวย
ซาแมเรียมออกไซด โดย ภัทรวจี ยะสะกะ ทิวาวรรณ วิจารณปรีชา
และจักรพงษ แกวขาว
SCI 8
สมบัติทางกายภาพ ทางแสง และทางลูมิเนสเซนซของแกวซิงคโซเดียมอะลูมิเนียม
บอเรตที่เจือดวยดิสโพรเซียมออกไซด โดย ภัทรวจี ยะสะกะ ดวงรักษ โชติชวง
และจักรพงษ แกวขาว
SCI 9
สมบัติสเปคโทรสโคปของแกวซิงคลิเทียมแบเรียมบอเรตที่เจือดวยที่เจือดวย
ยูโรเพียมออกไซด โดย ภัทรวจี ยะสะกะ สุธินี เที่ยงทอง และจักรพงษ แกวขาว
หองประชุม 506 อาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร ชั้น 5
SCI 10
การศึกษาทางทฤษฎีของคาสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวลรวมและยอยของระบบ
แกวลูทีเชียม-โซเดียม-บอเรต โดย Keerati Kirdsiri and Punsak Glumglomchit
SCI 11
การศึกษาสมบัติทางกายภาพและการดูดกลืนแสงของแกว Bi2O3-Na2O-BaO-SiO2
ที่เติมคอปเปอรออกไซด โดย ปยะชาติ มีจิตรไพศาล ณัฐพล ศรีสิทธิโภคกุล
และจักรพงษ แกวขาว
SCI 12
ผลของ SiO2 ตอการเกิดสีของ MnO2 ในแกวบอเรต โดย ยศกิต เรืองทวีป
บวรรัตน สาวสวรรค เพ็ญนภา สายสรอย สโรชา สมบุญลาภ และจักรพงษ แกวขาว
SCI 13
การวิเคราะหโครงสรางผลึกและองคประกอบทางเคมีของทรายบกในอําเภอ
กําแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดย วัชรินทร ราชนิยม ณรงค สังวาระนที
และจักรพงษ แกวขาว
SCI 14
การศึกษาสมบัติทางแสงของแกวบอโรซิลิเกตที่เติม Nd2O3 : V2O5
โดย ยศกิต เรืองทวีป และจักรพงษ แกวขาว
SCI 15
การวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินในเขตอําเภอเมืองนครปฐม
จังหวัดนครปฐม โดย จิตรภณ สุนทร
SCI 16
การศึกษาสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวลและคา Buildup factor ของรังสีแกมมา
ในอิฐมอญ โดย วสุ ชีวสุขานนท พฤฒิพล ลิ้มกิจเจริญภรณ และจักรพงษ แกวขาว
SCI 17
การสรางระบบแลกเปลี่ยนความรอนของเครื่องอบพืชผลทางการเกษตร โดยใชพลังงาน
ความรอนจากชีวมวล โดย ภัทรวจี ยะสะกะ ทศพล พวงทองทับ และเพ็ญเพชร โสขุมา
SCI 18
ระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติในเตาอบพลังงานรวม โดยใชพลังงานจากเทอรโมอิเล็กตริค
ในการผลิตกระแสไฟฟาปอนระบบ โดย กิติพันธ บุญอินทร และวราวุธ สอาดสิน
หองประชุม 504 อาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร ชั้น 5
SCI 19
การศึกษาสมบัติทางกายภาพ ทางแสง และทางลูมิเนสเซนซของแกวซิงคลิเทียม
บิทมัสบอเรตที่เจือดวยซาแมเรียมออกไซด
โดย กิติพันธ บุญอินทร ชลิตา ผิวเกลี้ยง และจักรพงษ แกวขาว

14.15-14.30 น.

SCI 20

สมบัติทางแสงและการเปลงแสงของระบบแกวสตรอนเซียมแบเรียมฟอสเฟต
ที่เจือดวยยูโรเพียมออกไซด 3+ โดย เยาวลักษณ ทาริวงศ ณัฐกฤตา จันทิมา
และจักรพงษ แกวขาว
14.30-14.45 น.
SCI 21
การศึกษาสมบัติทางกายภาพและทางแสงของแกวบิสมัทบอโรฟอสเฟต
โดย ณัฐชยา โพธิ์ทองแกว ณัฐกฤตา จันทิมา เยาวลักษณ ทาริวงศ
จักรพงษ แกวขาว และณรงค สังวารนะที
14.45-15.00 น.
SCI 22
Physical and optical study of TeO2and Sb2O3 based Phosphate glasses
โดย Muhammad Shoaib Natthakridta Chanthima Gul Rooh and
Jakrapong Kaewkhao
15.00-15.15 น.
SCI 23
การศึกษาคุณสมบัติการกําบังรังสีของอิฐมอญจากวัตถุดิบใน จังหวัดนครปฐม
โดย ชญานิศ พันธชาติ ภาณุมาส ศรีสะอาด อิทธิญา สุขศรี กิตติพงษ เสียงเสนาะ
อกนิษฐ ศรีภูธร พฤฒิพล ลิ้มกิจเจริญภรณ และจักรพงษ แกวขาว
15.15-15.30 น.
SCI 24
การศึกษาคาอันตรกริยาระหวางรังสีแกมมากับดินและคุณสมบัติในการกําบังรังสี
โดย ปองกานต รอดพลอย พัชรินทร อาจจินดา กิตติพงษ เสียงเสนาะ
ศุภรัตน ทัศนเจริญ และจักรพงษ แกวขาว
15.30-15.45 น.
SCI 25
การศึกษาสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวลของระบบแกวบิสมัทบอโรฟอสเฟต
โดย ณัฐชยา โพธิ์ทองแกว ณัฐกฤตา จันทิมา สุนิสา สาระไชย จักรพงษ แกวขาว
และณรงค สังวารนะที
15.45-16.00 น.
SCI 26
การศึกษาวัสดุโลหะโฟมอลูมิเนียม A 356 เพื่อประยุกตใชเปนวัสดุปองกันรังสี
แกมมา โดย วุฒิชัย ไชยภักษา วิราภรณ หงสทอง พฤฒิพล ลิ้มกิจเจริญภรณ
และจักรพงษ แกวขาว
16.00-16.15 น.
SCI 27
การศึกษาสมบัติทางกายภาพและทางแสงของแกวอะลูมิเนียมแบเรียมฟอสเฟต
ที่เจือดวยซาแมเรียม 3+ โดย นุชจรี คิ้วสกุลกาญจน จินตนา ภูษณะพงษ
เยาวลักษณ ทาริวงศ จักรพงษ แกวขาว และณัฐกฤตา จันทิมา
MATH : สาขาคณิตศาสตรและสถิติ
Chairpersons : ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิฑูรย พึ่งรัตนา
และอาจารย ดร.วรินทร ศรีปญญา
วันที่ 28 กันยายน 2560 หอง LI 3 อาคารศูนยภาษาฯ ชั้น 3
เวลา
รหัส
เรื่อง
13.00-13.15 น.
MATH 1
ตัวแบบการพยากรณปริมาณการสงออกผลิตภัณฑจากมันสําปะหลังประเภทมัน
เสนของประเทศไทย โดย ปรารถนา มินเสน และภัทราภรณ ธรรมปอก
13.15-13.30 น.
MATH 2
การปรับปรุงวิธีการไฮบริดการทดลองโดเมนความถี่ประยุกตและซิมมูเลทเต็ด
แอนนิลลิงเพื่อการหาคาเหมาะที่สุด
โดย ชิดสมัย อุนมอน วฐา มินเสน และพิมผกา ธานินพงศ
13.30-13.45 น.
MATH 3
สัดสวนการปลอมปนที่เหมาะสมที่สุดของการแจกแจงแบบปกติปลอมปน
ชนิดสเกลสําหรับการทดสอบความเปนปกติ โดย วันเพ็ญ จันทรังษี
13.45-14.00 น.
MATH 4
การสรางตัวแบบเชิงคณิตศาสตรของการตอบสนองทางสภาพตานทาน
แบบแมกนิโทเมตริกจากตัวกลางวิวิธพันธุซึ่งอยูใตพื้นผิวดินเอกพันธุ
โดย วรินทร ศรีปญญา

14.00-14.15 น.

MATH 5

การลูเขาของกระบวนการทําซ้ําแบบ Ishikawa เพื่อหาผลเฉลยรวมของปญหา
ดุลยภาพแบบ split และปญหาจุดตรึงของการสงแบบหลายคาในปริภูมิฮิลเบิรต
โดย ณวิชชา ออนใจเอื้อ
14.15-14.30 น.
MATH 6
การออกแบบการเรียนรูเพื่อศตวรรษที่ 21 โดย แกวตา เจือนาค
และอารีย วรเตชะคงคา
COM : สาขาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
Chairpersons : อาจารย ดร.ไกยสิทธิ์ อภิระติง
สารสนเทศ
อาจารย ดร.ไกรุง เฮงพระพรหม ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภรัณยา ปาลวิสุทธิ์
อาจารย ดร.วรเชษฐ อุทธา อาจารย ดร.ปติพล พลพบู
และอาจารย ดร.ศัลยพงศ วิชัยดิษฐ
วันที่ 29 กันยายน 2560 หองประชุมปนเกลียว อาคารศูนยภาษาฯ ชั้น 2
เวลา
รหัส
เรื่อง
09.00-10.00 น.
COM_Invited บรรยายเรื่อง “New neural learning model for huge data in nonstationary environment” โดย ศาสตราจารย ดร.ชิดชนก เหลือสินทรัพย
10.00-10.15 น.
COM 4
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร
เบื้องตน สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 2 รวมกับการใชเทคนิคเพื่อน
คูคิดเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดย ภานุภาค นาคลําภา และมนัสนิต ใจดี
10.15-10.30 น.
COM 5
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและการใชการเรียนรูแบบรวมมือแบบเพื่อน
คูคิดเพื่อการเรียนรู เรื่อง การบวก การลบ และการคูณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 3 โดย ดาริน เกิดรุงเรือง และมนัสนิต ใจดี
10.30-10.45 น.
COM 6
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 เรื่อง
คําศัพทภาษาอังกฤษ โดยใชเกมการศึกษา โดย นวลชนก นิลขา และมนัสนิต ใจดี
10.45-11.00 น.
COM 11
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เพื่อการทบทวนวิชาคณิตศาสตรคอมพิวเตอร
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 2 โดย วนารี ทองอําไพ และจิรพันธุ ศรีสมพันธุ
11.00-11.15 น.
COM 14
เกมผักหรรษาบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด โดย กฤษณะ ดีมา
และกสมล ชนะสุข
11.15-11.30 น.
COM 15
การฝกทักษะเรื่องการเขียนผังงาน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
โดยใชรูปแบบการสอนแบบปญหาเปนฐานรวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
โดย วรุฒ ปานเหลือง และอุบลรัตน ศิริสุขโภคา
11.30-11.45 น.
COM 16
การจัดการเรียนการสอน เรื่อง ภัยพิบัติทางธรรมชาติ สาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชรูปแบบการสอนแบบปญหาเปนฐานรวมกับบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน โดย ชนาธิป ศรีแดงนนท และอุบลรัตน ศิริสุขโภคา
11.45-12.00 น.
COM 17
การพั ฒ นาบทเรีย นคอมพิ วเตอร ช วยสอน เรื่ อง การสร างเว็ บเพจสําหรั บ
นั กเรี ย นชั้ นมั ธยมศึ กษาป ที่ 2 บู ร ณาการวิ ธีการสอนรูป แบบโมเดลซิ ป ปา
โดย กุ ล นิด า คล ายมณี และอุบ ลรัต น ศิ ริ สุข โภคา
13.00-13.15 น.
COM 18
การประยุกตใชรูปแบบการสอนแบบปญหาเปนฐานรวมกับบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน เรื่องการใชงานโปรแกรม Microsoft Excel เบื้องตน สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดย อนุภัทร ชื่นจิตตเสาวคนธ และอุบลรัตน ศิริสุขโภคา

13.15-13.30 น.

13.30-13.45 น.

13.45-14.00น.

14.00-14.15 น.

14.15-14.30 น.

14.30-14.45 น.

14.45-15.00น.

เวลา
10.00-10.15 น.
10.15-10.30 น.
10.30-10.45 น.
10.45-11.00 น.

COM 19

การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง หินและการเปลี่ยนแปลงของโลก สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยใชเทคนิคการสอนแบบปญหาเปนฐานรวมกับ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กรณีศึกษาโรงเรียนวัดทัพหลวง (หลวงพอเกิด
อุปถัมภ) โดย อินทิพร ผดุลยศิลป และอุบลรัตน ศิริสุขโภคา
COM 20
การเสริมประสบการณ เรื่อง หลักการทางานและการเลือกใชคอมพิวเตอรสําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยใชรปู แบบการสอนแบบปญหาเปนฐานรวมกับ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดย พิฑูรย คลายหิรัญ
และอุบลรัตน ศิริสุขโภคา
COM 21
การจัดการเรียนรูแบบผสมผสานดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชา
คอมพิวเตอรเรื่อง สวนประกอบของคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 2 โรงเรียนวัดทัพหลวง (หลวงพอเกิดอุปถัมภ) โดย เกศิณี สีมา
และไพศาล สิมาเลาเตา
COM 22
การเสริมทักษะการเรียนรู รายวิชา คอมพิวเตอร เรื่อง Microsoft Word สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนอูทอง ดวยการประยุกตใชเทคนิควิธีการสอน
แบบปญหาเปนฐานรวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดย ธีรภัทร ยอดจอก
และไพศาล สิมาเลาเตา
COM 23
การสอนแบบ TGT ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการ
เรียนรูคําศัพท สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนวัดทัพหลวง
(หลวงพอเกิดอุปถัมภ) โดย พิมพธนดา จารึกพูนผล และไพศาล สิมาเลาเตา
COM 24
การเพิ่มทักษะการเรียนรู รายวิชา ศิลปะเพื่อการเรียนรู สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 ดวยเทคนิค STAD รวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
กรณีศึกษา โรงเรียนวัดทัพหลวง(หลวงพอเกิดอุปถัมภ) โดย วันเพ็ญ สามสาหราย
และไพศาล สิมาเลาเตา
COM 25
การเพิ่มความสามารถในการเรียนรู รายวิชา คอมพิวเตอร เรื่อง Microsoft Excel
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ดวยการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคปญหาเปน
ฐานรวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดย วิทวัส ชวนชม
และไพศาล สิมาเลาเตา
หอง LI 1 อาคารศูนยภาษาฯ ชั้น 3
COM 3
การแยกวัตถุจากขอมูลภาพถายโทรศัพทมือถือ โดย กมลมาศ ทองเรือง
ปยะดา คัมภิรานนท และณัฐชามญฑ ศรีจําเริญรัตนา
COM 8
ระบบคลังขอมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจธุรกิจคาปลีกโดยใชธุรกิจอัจฉริยะ
บนคลาวด โดย ปกรณ หงษนอย และนิเวศ จิระวิชิตชัย
COM 10
การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหาร โดยใชระบบธุรกิจอัจฉริยะ
ดวย เพาเวอร บีไอ โดย คัทลียา มวงโต และนิเวศ จิระวิชิตชัย
COM 26
การพัฒนาระบบสารสนเทศการพยากรณราคายางพาราดวยวิธีการทําใหเรียบ
แบบเอกซโปเนนเชียลชั้นเดียวซึ่งปรับได โดย พรทิพย บุญพิทักษ
ไกรุง เฮงพระพรหม สุวิมล มรรควิบูลยชัย สุพจน เฮงพระพรหม และเดช ธรรมศิริ

เวลา
10.00-10.15 น.

หอง LI 2 อาคารศูนยภาษาฯ ชั้น 3
COM 2
การปรับความสวางของภาพโดยใชคุณสมบัติของฮิสโตแกรม
โดย ณัฐฐา ฉิ่งทองคํา และณัฐชามญฑ ศรีจําเริญรัตนา
10.15-10.30 น.
COM 7
การพัฒนาระบบสารสนเทศการขอพระราชทานนามสถานที่สํานักวรรณกรรมและ
ประวัติศาสตร กรมศิลปากร โดย ภัทรณรินทร รวิชนพรัตน จิรพันธุ ศรีสมพันธุ
และธีราทร ซนีเย็ง
10.30-10.45 น.
COM 9
ระบบคลังขอมูลสําหรับรานจําหนายสินคา กรณีศึกษา นอรทวินด
โดย เบญจพล เชื้อพุทธ และนิเวศ จิระวิชิตชัย
10.45-11.00 น.
COM 12
การพัฒนาแอปพลิเคชันแบบรายงานผลการสอบปองกันวิทยานิพนธบัณฑิต
วิทยาลัย บนแท็บเลต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
โดย นุชนาฏ ขาคง และจิรพันธุ ศรีสมพันธุ
11.00-11.15 น.
COM 13
การปรับปรุงวิธีแอ็กทีฟคอนทัวรแบบใชขอมูลบริเวณในการแบงสวนภาพ
ที่มีสัญญาณรบกวนประเภทซอลทแอนดเปปเปอร โดย ปาลิดา พวงแพ
ปรวัฒน วิสูตรศักดิ์ และสรร รัตนสัญญา
TEE : สาขาวิศวกรรมไฟฟา และ
Chairpersons : รองศาสตราจารย ดร.ปยะ โควินททวีวัฒน
อิเล็กทรอนิกส
และผูชวยศาสตราจารย ดร.สันติ กูลการขาย
วันที่ 29 กันยายน 2560 หอง LI 4 อาคารศูนยภาษาฯ ชั้น 3
เวลา
รหัส
เรื่อง
09.00-10.00 น.
TEE_Invited บรรยายเรื่อง “Machine Learning in Medicine: Research and
Innovation” โดย รองศาสตราจารย ดร.จาตุรงค ตันติบัณฑิต
10.00-10.15 น.
TEE 1
การวิเคราะหอุณหภูมิที่มีผลตอแรงดึงของสายไฟชนิด ACSR ในระบบกําลังไฟฟา
โดย อานนท อิศรมงคลรักษ และกรวิก เศรษฐกุล
10.15-10.30 น.
TEE 2
การพัฒนาชุดควบคุมการรับพลังงานแสงอาทิตยดวยไมโครคอนโทรลเลอร
โดย สนธยา วันชัย
10.30-10.45 น.
TEE 3
การออกแบบและจําลองการปรับปรุงตัวประกอบกําลังสําหรับวงจร
เซปคคอนเวอรเตอรโดยใชเทคนิคการมอดูเลตแบบเดลตา
โดย วทัญู มีศรีสุข และอนุวัฒน จางวนิชเลิศ
10.45-11.00 น.
TEE 4
การวิเคราะหความลมเหลวและพยากรณเวลาความเสียหายของอุปกรณไฟฟา
ในสถานีไฟฟาแรงสูง 22,000 โวลต โดย ภุมรินทร ทวิชศรี
11.00-11.15 น.
TEE 5
อินเวอรเตอรหลายระดับชนิดเอช-บริดจ โดย ณัฐพงศ ทรัพยเย็น
ศิริพรม ภูพนาสวัสดิ์ บัญชา หิรัญสิงห วทัญู มีศรีสุข และอนุวัฒน จางวนิชเลิศ
11.15-11.30 น.
TEE 6
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสายอากาศไดโพลและสายอากาศไดโพล
แบบไมโครสตริป สําหรับประยุกตใชในงานเครือขายทองถิ่นไรสาย
โดย เฉลิมชนม ตั้งวชิรพันธุ และจันทนา แสงสีรุงเพชร
11.30-11.45 น.
TEE 7
อิทธิพลของสัญญาณรบกวนสื่อบันทึกตอการเขารหัสมอดูเลชันแบบสองมิติสําหรับ
ระบบ BPMR ที่ใชสื่อบันทึกแบบเยื้อง โดย กนกเรขา บัวหิ่ง วิภารัตน บุษยาตรัส
ชานนท วริสาร สันติ กูลการขาย และปยะ โควินททวีวัฒน

NUR : สาขาพยาบาลศาสตร
สาธารณสุขศาสตรและสุขภาพ

Chairpersons : รองศาสตราจารย ดร.สุนุตตรา ตะบูนพงศ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.หทัยชนก บัวเจริญ
และผูชวยศาสตราจารย ดร.พิมสุภาว จันทนะโสตถิ์
วันที่ 29 กันยายน 2560 หอง LI 5 อาคารศูนยภาษาฯ ชั้น 4
เวลา
รหัส
เรื่อง
09.00-10.00 น.
NUR_Invited บรรยายเรื่อง “การศึกษาพยาบาลไทย ในยุค Thailand 4.0”
โดย รองศาสตราจารย ดร. วนิดา ดุรงคฤทธิชัย
10.00-10.15 น.
NUR 1
แผนการพัฒนาระบบบริการพยาบาลฉุกเฉิน กรณีศึกษา โรงพยาบาลชุมชน
โดย หทัยชนก บัวเจริญ
10.15-10.30 น.
NUR 2
การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะของผูดูแลโรคหลอดเลือดสมอง
ในชุมชน โดย หทัยชนก บัวเจริญ ศิริพร ฉายาทับ วริยา จันทรขํา
ดวงพร ผาสุวรรณ สิริพรรณ เรืองเครือวงษ จุฑารัตน ผูพิทักษกุล
และสีนวล รัตนวิจิตร
10.30-10.45 น.
NUR 4
การจัดการของเสียของพนักงานโรงงานผลิตรม จังหวัดสมุทรปราการ
โดย ภัชระพร แบงเพชร ธัญญารัตน สงสม อาภาภรณ บุลสถาพร
ชฎาภรณ ประสาทกุล อรวรรณ คุณสนอง ดวงรัตน เสือขํา
และปฏิธรรม สําเนียง
10.45-11.00 น.
NUR 5
การดูแลสภาพจิตใจของผูดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองในชุมชน
โดย วริยา จันทรขํา
11.00-11.15 น.
NUR 6
การจัดการเพื่อปองกันภาวะช็อกที่เกิดจากการตกเลือดหลังคลอด:
บทบาทผดุงครรภ โดย ศิริพร ฉายาทับ
11.15-11.30 น.
NUR 7
การสนับสนุนทารกใหไดรับนมแมอยางเดียว 6 เดือนเปนการเตรียมเด็กไทย
เขาสูยุค Thailand 4.0 โดย ดวงพร ผาสุวรรณ
11.30-11.45 น.
NUR 8
การพยาบาลฉุกเฉินในสตรีตั้งครรภที่มีการชักจากภาวะครรภเปนพิษ
โดย สีนวล รัตนวิจิตร
11.45-12.00 น.
NUR 9
ความรูและความคิดเห็นของบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติตอความเปนไปไดในการสรางโรงไฟฟานิวเคลียรของประเทศไทย
โดย นิรมล ลักษวุธ สาวิณี ตอหิรัญ วนิดา พันพิบูลย อรวรรณ คุณสนอง
อาภาภรณ บุลสถาพร และชฎาภรณ ประสาทกุล
13.00-13.15 น.
NUR 10
แนวทางสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนเพื่อการดูแลสุขภาพเด็กปฐมวัย
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดย ณัฐยา เชิงฉลาดชูพรม
13.15-13.30 น.
NUR 11
ประสิทธิภาพการดูดซับแคดเมียมโดยใชวัสดุจากธรรมชาติที่ผานกระบวนการ
คารบอไนซเซชั่น โดย จารุณี วังสวาง ชฎาภรณ ประสาทกุล
อาภาภรณ บุลสถาพร และอรวรรณ คุณสนอง
13.30-13.45 น.
NUR 12
แนวทางการสงเสริมพัฒนาการดานอารมณของเด็กวัยกอนเรียน
โดยการมีสวนรวมของครอบครัวและชุมชน โดย ศุภรัสมิ์ วิเชียรตนนท

MBA : สาขาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร

Chairpersons : อาจารย ดร.สุชาดา แสงดวงดี อาจารย ดร.เดช ธรรมศิริ
อาจารย ดร.พงศสฎา เฉลิมกลิ่น และอาจารย ดร.พนัชกร สิมะขจรบุญ
วันที่ 28 กันยายน 2560 หอง LI 4 อาคารศูนยภาษาฯ ชั้น 3
เวลา
รหัส
เรื่อง
14.45-15.00 น.
MBA 1
แรงจูงใจในการทํางานของแรงงานตางดาวกรณีศึกษา: กลุมอุตสาหกรรมฟอกยอม
เทศบาลนครออมนอย อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร
โดย ญาสุมินทร หาจัตุรัส แพรพลอย วิจิตมนตรี ภัทรกาญจน ทัศนา
และนิตยา งามยิ่งยง
15.00-15.15 น.
MBA 2
แนวทางในการพัฒนาความพรอมของเกษตรกรผูเลี้ยงกุงกามกราม เพื่อการสงออก
ในจังหวัดนครปฐม โดย ธัญญรัตน ดวงสําราญ พิทยรัศมิ์ สุวรรณศิริ
อรวรรณ วรรณะ และวัลลภา วิชะยะวงศ
15.15-15.30 น.
MBA 3
การประมาณคาแนวโนมตนทุนและผลตอบแทนของการเพาะปลูกสมโอ
ของเกษตรกรในจังหวัดนครปฐม โดย กสมล ชนะสุข สมพล สุขเจริญพงษ
ศานติ ดิฐสถาพรเจริญ กนกพัชร วงศอินทรอยู และมินทมันตา หิรัณยณภัทร
15.30-15.45 น.
MBA 4
แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมปลาสวยงามไทยกาวเขาสูไทยแลนด 4.0
ภายใตกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดย กนกพัชร วงศอินทรอยู
สมพล สุขเจริญพงษ และศานติ ดิฐสถาพรเจริญ
เวลา
หอง LI 5 อาคารศูนยภาษาฯ ชั้น 4
13.00-13.15 น.
MBA 5
ปจจัยทางการทองเที่ยวที่มีอิทธิพลตอการลงทุนภาคเอกชนในประเทศไทย
โดยการวิเคราะหการถดถอย โดย สยานนท สหุนันต อนุรักษ ทองขาว
และพรรณภัทร แซโทว
13.15-13.30 น.
MBA 6
รูปแบบสุขภาวะในองคการ ธรรมาภิบาล และหลักเศรษฐกิจแบบพอเพียง
เพื่อเสริมสรางสมรรถนะ และการเปนสมาชิกที่ดี ของพนักงานในตลาดสี่มุมเมือง
โดย วิศิษฐ ฤทธิบุญไชย
13.30-13.45 น.
MBA 7
แนวทางการจัดการความขัดแยงจากบุคลากรสายวิชาการในมหาวิทยาลัย
โดย วิศิษฐ ฤทธิบุญไชย และคณะ
13.45-14.00น.
MBA 9
คุณลักษณะความเปนผูประกอบการทางสังคมขององคกรที่มีผลตอความยั่งยืน
ทางเศรษฐกิจของบริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดย อําพล ชะโยมชัย
14.00-14.15 น.
MBA 10
ความสัมพันธระหวางสภาพแวดลอมทางธุรกิจกับประโยชนจากเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการบัญชีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)
ในเขตหนองแขม โดย เดือนเต็ม คําเพชร สุนา สุทธิเกียรติ และวิศิษฐ ฤทธิบุญไชย
14.15-14.30 น.
MBA 11
ปจจัยที่มีผลกระทบตอความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนคาเงินบาทตอเงินริงกิต
มาเลเซีย โดย เกสินี หมื่นไธสง ปาริณี สถาพรมงคลเลิศ และธีราภรณ ลิมานนทวราไชย
14.30-14.45 น.
MBA 12
การศึกษาสภาพแวดลอมทางธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดนครปฐม
โดย พงษสันติ์ ตันหยง
14.45-15.00น.
MBA 13
ทักษะและจรรยาบรรณทางวิชาชีพบัญชีของผูทําบัญชีในมุมมองของนักบัญชี
เขตหนองแขม โดย อณัญญา จันทรเศษ สมชาย เลิศภิรมยสุข
และวิศิษฐ ฤทธิบุญไชย

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.
เวลา
13.00-13.15 น.
13.15-13.30 น.
13.30-13.45 น.
13.45-14.00น.

14.00-14.15 น.

14.15-14.30 น.

14.30-14.45 น.
14.45-15.00น.
15.00-15.15 น.

15.15-15.30 น.

MBA 14

การพัฒนาศักยภาพของผลิตภัณฑผาทองถิ่น: กรณีศึกษาในพื้นที่ จังหวัดเพชรบุรี
โดย สุปรียา ควรเดชะคุปต
MBA 15
พฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑชุมชนประเภทอาหารของผูบริโภคในจังหวัด
สงขลา โดย ประสิทธิ์ รัตนพันธ มณีรัตน รัตนพันธ และจาริณี แซวอง
MBA 16
พฤติกรรมการซื้อประกันชีวิตของผูบริโภคในจังหวัดสงขลา โดย มณีรัตน รัตนพันธ
MBA 18
การบริหารจัดการที่มีผลตอความผูกพันตอองคกรของพนักงานมหาวิทยาลัย
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดย ภูรุจ จันทรสวาง
วันทนีย แสนภักดี และแสงจิตต ไตแสง
MBA 19
ความพรอมของผูผลิตชิ้นสวนยานยนตไทยตอการผลิตยานยนตไฟฟากรณีผูผลิต
ชิ้นสวนระบบชวงลาง โดย ภริตา ดิษฐมาลี ชูศักดิ์ พรสิงห และทองแทง ทองลิ่ม
MBA 20
การศึกษาประสิทธิผลของการใชเฟซบุคกับการตลาดของกลุมผูคาชิ้นสวน
ยานยนตไทย โดย โศรยา นุมสรอย ชูศักดิ์ พรสิงห และทองแทง ทองลิ่ม
หอง LI 6 อาคารศูนยภาษาฯ ชั้น 4
MBA 21
ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อครีมบํารุงผิวหนาของคนในกรุงเทพมหานคร
โดย กฤตยา อุนออน และชุติมาวดี ทองจีน
MBA 22
ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มน้ําอัดลมของคนในเขตดินแดงและ
เขตพญาไทกรุงเทพมหานคร โดย ลลิตวดี คงขวัญ และชุติมาวดี ทองจีน
MBA 24
การหาปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสม โดยคํานึงถึงตนทุนการขนสง
โดย อาภากร เนติเชาวลิต
MBA 25
ผลกระทบของการกํากับดูแลกิจการตออัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย
และมูลคาของธุรกิจ ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
โดย พิมพชนา ภิรมรักษ และฐิตาภรณ สินจรูญศักดิ์
MBA 26
ความเปนมืออาชีพดานการสอบบัญชีที่เปนเลิศและความยั่งยืนของการตรวจสอบ
บัญชี: การศึกษาเชิงประจักษของผูสอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย
โดย อัครวิชช รอบคอบ
MBA 27
อิทธิพลของศักยภาพการปฏิบัติงานทางการบัญชีที่มีตอประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานทางการบัญชีของนายทหารการเงินในกองทัพบก
โดย ปยะบุตร ดวงนุม และประเวศ เพ็ญวุฒิกุล
MBA 28
ผลกระทบของการกํากับดูแลกิจการตอความสําเร็จในการดําเนินงานของบริษัท
ในกลุมธุรกิจเทคโนโลยีในประเทศไทย โดย สุนันทา กาบกวง และจิรพงษ จันทรงาม
MBA 29
ความเปนมืออาชีพของผูสอบบัญชีตอคุณภาพการสอบบัญชีของสํานักงานสอบ
บัญชี โดย ลัดดาวัลย ยอดบัว และกนกศักดิ์ สุขวัฒนาสินิทธิ์
MBA 30
คุณภาพการบริการที่มีผลตอความพึงพอใจของผูโดยสารภายในประเทศกรณีศึกษา
ผูโดยสารขาออกชาวไทย ทาอากาศยานดอนเมือง โดย กฤษณ วิทวัสสําราญกุล
และณัดดา ทิพยจันทา
MBA 31
ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพรายงานทางการเงินดวยระบบการบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเลคทรอนิกส (GFMIS) ของผูจัดทําบัญชีในสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ โดย เรณู แข็งแรง และประเวศ เพ็ญวุฒิกุล

15.30-15.45 น.

MBA 32

แนวคิดการออกแบบระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับการจัดการวัตถุดิบ
ที่เนาเสียไดในรานอาหาร โดย ภัทราภรณ เหนือศรี สิรวิชญ สวางนพ
ชาติชาย อัศดรศักดิ์ และณฤทธิ์ศักดิ์ ตันติทิพยวรรณ
15.45-16.00 น.
MBA 33
การวิเคราะหสภาพแวดลอมการบริหารจัดการอุตสาหกรรมสงออกเสื้อผาสําเร็จรูป
ในประเทศไทย โดย สายพิณ ปนทอง และพรปวีณ ถาวรศักดิ์
16.00-16.15 น.
MBA 34
ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ทัศนคติและการดําเนินชีวิต มีผลตอการตัดสินใจ
ซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็งของผูบริโภคในกรุงเทพ โดย ธนากร วงษพาสกลาง
และชุติมาวดี ทองจีน
PR : สาขานิเทศศาสตร
Chairpersons : ผูชวยศาสตราจารย ดร.กฤติยา รุจิโชค
วันที่ 28 กันยายน 2560 หอง LI 4 อาคารศูนยภาษาฯ ชั้น 3
เวลา
รหัส
เรื่อง
13.00-14.00 น.
PR_Invited บรรยายเรื่อง “เปดใจ ความทาทายของการสื่อสารในตนเองกอนเปดรับสาร
และสารเพื่อการพัฒนา” โดย รองศาสตราจารย ดร.ธิติพัฒน เอี่ยมนิรันดร
14.00-14.15 น.
PR 1
แนวทางการถายภาพประกอบบนโปสเตอรประเพณีการแขงขันเรือยาว
โดย ภควัต รัตนราช
14.15-14.30 น.
PR 2
กลยุทธการสื่อสารประชาสัมพันธที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดย วาราดา จินดาอินทร
14.30-14.45 น.
PR 3
ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานเว็บไซตลาซาดาของผูบริโภค
กลุมเจนเนอเรชันวาย โดย อทิตา ภูวสิทธิธาดา
HUM : สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร Chairpersons : ผูชวยศาสตราจารย ดร. ปยะพร ตันณีกุล
อาจารยดวงจิตร สุขภาพสุข อาจารยวลัยลักษณ อมรสิริพงษ
อาจารยอุมาพร สิทธิบูรณาญา อาจารยวัลลี นวลหอม
และอาจารยจิตรภณ สุนทร
วันที่ 28 กันยายน 2560 หอง Lab Com2 อาคารศูนยภาษาฯ ชั้น 4
เวลา
รหัส
เรื่อง
13.00-13.15 น.
HUM 1
ศึกษาการอิมโพรไวสของ ปเตอรเบิรนสไตนในบทเพลงอินวอลกบัด
โดย ณัฐกร พรปฤงคพ
13.15-13.30 น.
HUM 2
การลมสลายของอาณาจักรสุโขทัยอันเนื่องมาจากปจจัยทางดานเศรษฐกิจ
โดย พรทิพา นิสสะ
13.30-13.45 น.
HUM 3
แนวทางการแกปญหาการลมสลายของระบบเศรษฐกิจในอาณาจักรสุโขทัย
สูการวิเคราะหเศรษฐกิจไทยในปจจุบัน โดย สยานนท สหุนันต
13.45-14.00 น.
HUM 4
ภาพแทนประเทศไทยในมุมมองของนักศึกษาจีน หลักสูตรอบรมภาษาไทย
ระยะสั้นศูนยการศึกษานักศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
โดย ธงชัย แซเจี่ย
14.00-14.15 น.
HUM 6
ยุติธรรมชุมชนกับศาลยาเสพติด โดย ปยะพร ตันณีกุล
14.15-14.30 น.
HUM 9
การประยุกตใชทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ในชั้นเรียนภาษาอังกฤษ
โดย ดวงจิตร สุขภาพสุข

เวลา
13.00-13.15 น.

หอง Lab Com3 อาคารศูนยภาษาฯ ชั้น 4
HUM 7
คุณภาพการใหบริการของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
โดย สรรคชัย กิติยานันท สุทธิพจน ศรีบุญนาค สุภัตรา กันพรอม มานิต คําเล็ก
และพัทธพสุตม สาธุนุวัฒน
13.15-13.30 น.
HUM 8
การพัฒนาสื่อการตูนแอนิเมชั่นการปองกันการแพรระบาดของโรคไขเลือดออก
ดวยสมุนไพรไทยผานภูมิปญญาหมอเมือง โดย วิลาวัณย วิเศษวัชร
ยุภาวรรณ ดวงอินตา และหงษศิริ ภิยโยดิลกชัย
13.30-13.45 น.
HUM 10
เอกสารตรวจราชการเมืองนครไชยศรี ร.ศ.117 (พ.ศ. 2441): ภาพสะทอน
เศรษฐกิจและสังคมนครปฐมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
โดย วัลลี นวลหอม
13.45-14.00 น.
HUM 11
ปจจัยที่มีผลตอการมีจิตอาสาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
โดย สรรคชัย กิติยานันท และอรุญ กันพรอม
14.00-14.15 น.
HUM 12
ตัวละครผีในนวนิยาย ของ ภาคินัย ชุด 7 วัน จองเวร: ภาพนําเสนอปญหาสังคม
รวมสมัย โดย กุลยา สกุลนคร
PAL : สาขารัฐประศาสนศาสตร
Chairpersons : อาจารย ดร.รุงนภา เพงรุงเรืองวงษ
และนิติศาสตร
และอาจารยฉลองบูรณ เพ็งลํา
วันที่ 29 กันยายน 2560 หอง LI3 อาคารศูนยภาษา ชั้น 3
เวลา
รหัส
เรื่อง
09.00-09.15 น.
PAL 1
ทุนตําบลบางชาง: ขอมูลเบื้องตนเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ โดย มนูญ จันทรสมบูรณ
09.15-09.30 น.
PAL 2
มุมมองและแนวปฏิบัติตอทุนมนุษยในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ กรณีศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันตก โดย นิภาพรรณ เจนสันติกุล
09.30-09.45 น.
PAL 3
อาชญากรรมในองคกรปกครองสวนทองถิ่น :ปญหาระบบโครงสรางองคกร
ที่เปดชองโอกาสในการกระทําความผิด โดย สัณหกฤษณ บุญชวย
09.45-10.00 น.
PAL 4
ปจจัยที่เปนสาเหตุของการกระทําความรุนแรงตอเด็กและสตรี
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดย บฎสกรรัตน หงสกุล
ตระกูล จิตวัฒนากร และพิศมัย จารุจิตติพันธ
10.00-10.15 น.
PAL 5
นโยบายสาธารณะไทยกับการปรับตัวในกรอบแนวคิดเสรีนิยมใหม
โดย ทวีศักดิ์ สุรชาติธํารงรัตน
10.15-10.30 น.
PAL 6
วัฒนธรรมในการบริหารงานและปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการบริหารงาน
ของมหาวิทยาลัยฮานอยและแนวทางการนํามาประยุกตใชกับการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยฮานอย
โดย ซากีนา รุงโรจน และมนูญ จันทรสมบูรณ
10.30-10.45 น.
PAL 7
ทัศนคติของนักศึกษาและอาจารยมหาวิทยาลัยฮานอยที่มีตอเศรษฐกิจสังคมการเมือง
และการศึกษาประเทศไทยและทัศนคติเชิงเปรียบเทียบในมุมมองของคนเวียดนาม:
กรณีศึกษามหาวิทยาลัยฮานอย โดย เกียรติศักดิ์ อิ่มจิตร และมนูญ จันทรสมบูรณ
10.45-11.00 น.
PAL 8
บริบทประเทศเวียดนามในมิติเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมประเพณีและการดํารง
อยูในเชิงอัตลักษณที่มีอิทธิพลตอวิถีการดํารงชีวิตประจําวันของคนเวียดนาม:
กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยฮานอย โดย สมพร แกวมณี และมนูญ จันทรสมบูรณ

11.00-11.15 น.

PAL 9

การบริหารการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาลตําบลกระจับ
จังหวัดราชบุรี โดย ธิดารัตน สืบญาติ
11.15-11.30 น.
PAL 10
การใชเฟซบุคสําหรับการสอนเสริมวิชาละเมิด โดย ปดิเทพ อยูยืนยง
11.30-11.45 น.
PAL 11
การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาล
ตําบลอูทอง อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดย อดิศร ชาวบานใหม
และบรรพต กิติสุนทร
11.45-12.00 น.
PAL 12
การปฏิบัติงานสารบรรณของบุคลากรในเทศบาลตําบลดอนยายหอม
อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม โดย รุงนภา เพงรุงเรืองวงษ
13.00-13.15 น.
PAL 13
เสรีประชาธิปไตยของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560
โดย สมยศ สืบจากดี
13.15-13.30 น.
PAL 14
ความพึงพอใจของผูบ ริหารชาวญี่ปุนตอวิศวกรชาวไทย: กรณีศึกษา อุตสาหกรรม
ยานยนตในเขตนิคมอุตสาหกรรมอีสเทรินซีบอรด โดย ถาวร งามตระกูลชล
13.30-13.45 น.
PAL 16
สิทธิของทารกในครรภมารดาวัยรุน โดย ฉลองบูรณ เพ็งลํา
13.45-14.00น.
PAL 17
การมีสวนรวมของประชาชนกับการแกไขปญหาคอรรัปชั่น: กรณีศึกษาตําบลพรอน
อําเภอเมือง จังหวัดยะลา โดย ฮาซัน มาหามะ อับดุลฮาลีม ลือแมะ
และสุวิมล แซกอง
14.00-14.15 น.
PAL 18
ประสิทธิภาพการอายัดทรัพยสินในการบังคับคดีแพง โดย ธีรศักดิ์ ลีละพัฒนา
14.15-14.30 น.
PAL 19
ความตองการสวัสดิการสังคมของผูสูงอายุ กรณีศึกษา : องคการบริหารสวนตําบล
บาตง อําเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส โดย ฮับเสาะ นอยทับทิม อาฟาส หะยีอาบู
และสุวิมล แซกอง
14.30-14.45 น.
PAL 20
การกระจายอํานาจกับการคลังทองถิ่น โดย กรีฑา สิมะวรา และรชต หวังจันทร
14.45-15.00น.
PAL 21
การประเมินผลตนเองในการปฏิบัติงานของผูใหญบานตามหลักเกณฑ
และวิธีการของกระทรวงมหาดไทย: กรณีศึกษา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
โดย รุงนภา เพงรุงเรืองวงษ
15.00-15.15 น.
PAL 22
สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองที่มีอิทธิพลตอการบริหาร
การพัฒนาประเทศไทย โดย กรรณิการ สุวรรณศรี
15.15-15.30 น.
PAL 23
เศรษฐกิจดิจิทัลภายใตกรอบแนวคิดเศรษฐศาสตรการคลังของภาครัฐ
โดย บรรพต กิติสุนทร
PHB : สาขาปรัชญาและศาสนา
Chairpersons : ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรากรณ พูลสวัสดิ์
วันที่ 28 กันยายน 2560 หองประชุมปนเกลียว อาคารศูนยภาษาฯ ชั้น 2
13.00-14.00 น.
PHB_Invited บรรยายเรื่อง “ปรัชญาและศาสนาในมิติ 4.0” โดย ศาสตราจารย ดร.เดือน คําดี
14.00-14.15 น.
PHB 1
พุทธนิเวศเพื่อการดูแลและรักษาสิ่งแวดลอม โดย สุทธิลักษณ นิลเอสงค
14.15-14.30 น.
PHB 3
การจัดการความรูโครงการหมูบานรักษาศีล 5 จังหวัดนครปฐม
โดยใช SECI Model โดย แพรภัทร ยอดแกว
14.30-14.45 น.
PHB 4
ศึกษาการฟนฟูการสวดมนตสรภัญญะในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานแมน้ํานอย
ตําบลไทรโยค อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดย รังสิยา ฤกษเลื่อนฤทธิ์
14.45-15.00 น.
PHB 6
ศึกษาวิเคราะหสัมมาปญญาตามแนวคิดของพระพุทธศาสนาเถรวาท
โดย ณรงควรรษ บุญมา

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.
16.30-16.45 น.
16.45-17.00 น.
17.00-17.15 น.
AEC : สาขาอาเซียนศึกษา
วันที่ 28 กันยายน 2560
13.00-14.00 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.
TR : สาขาการทองเที่ยว
วันที่ 29 กันยายน 2560
เวลา
09.00-10.00 น.
10.00-10.15 น.
10.15-10.30 น.

PHB 7
PHB 8

พระพุทธศาสนากับปรัชญาการศึกษาไทย โดย กฤตภาส สายทองดี
การศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อสงเสริมการคิดเชิงระบบ
โดย วรากรณ พูลสวัสดิ์
PHB 9
แนวคิดและทฤษฎีประจักษประมาณในปรัชญานยายะ โดย สรวิชญ วงษสอาด
PHB 10
แนวคิดและทฤษฎีประจักษประมาณในปรัชญาจอหน ล็อค โดย สรวิชญ วงษสอาด
PHB 11
อิทธิพลของภาษาตออํานาจ โดย อรพรรณ สุชาติกุลวิทย
PHB 13
ศาสนาชินโตแบบชาวบาน : ระบบความเชื่อพื้นฐานของสังคมญี่ปุน
โดย จักรพันธ แสงทอง
PHB 14
ชีวิตที่ดีในทรรศนะปรัชญา โทมัสฮอบส โดย วรรณา พวงพรอม
PHB 15
พิธีกรรมการแตงแกเสียเคราะหของชาวอีสาน : กรณีศึกษา บานจํานัก ตําบลหนองปลิง
อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดย สนิท สุมหิรัมย และชมนารถ แปลงมาลย
PHB 16
แนวคิดทางปรัชญาในทาเตนบัลเลต โดย ประไพรัตน กุลศักดิ์นันท
Chairpersons : อาจารย ดร.ธดา สิทธิ์ธาดา และอาจารยสัณหกฤษณ บุญชวย
หอง LI 2 อาคารศูนยภาษาฯ ชั้น 3
AEC_Invited บรรยายเรื่อง “การคัดสรรพนักงานในยุค Thailand 4.0”
โดย ดร.เธียรไชย ยักทะวงษ
AEC 1
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาสําหรับเด็กและเยาวชน: กรณีศึกษาเปรียบเทียบ
ประเทศไทย สหรัฐอเมริกา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
โดย สัณหกฤษณ บุญชวย
AEC 2
อัตลักษณ และวัฒนธรรม จากในเครื่องแบบพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน:
กรณีศึกษาสายการบินเอติฮัด อลิตาเลีย สิงคโปรแอรไลน และแอรฟรานซ
โดย กฤศนพัชญ บุญชวย
AEC 3
การปฏิบัติตอผูกระทําผิดที่มีความหลากหลายทางเพศในเรือนจําเปรียบเทียบ
ประเทศไทย สหราชอาณาจักร นิวซีแลนด และญี่ปุน โดย ใจเอื้อ ชีรานนท
AEC 4
ลี กวนยู: ภาวะผูนํา กับการสรางเสถียรภาพทางการเมืองสิงคโปร
โดย พัชรมน โตสุรัตน
AEC 5
แนวทางในการปรับปรุงทางเดินเทาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใชงานภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมสูยุคประชาคมอาเซียน โดย พงศชยนต ศรีสุวรรณ
AEC 6
สัญลักษณมงคลแหงความมั่งคั่งและอุดมสมบูรณ ความเชื่อของพอคาและ
นักเดินทางจากอินเดียสูดินแดนสุวรรณภูมิ โดย สุพิชฌาย จินดาวัฒนภูมิ
Chairpersons : อาจารย ดร.นิพล เชื้อเมืองพาน
อาจารย ดร.มัสลิน บัวบาน และอาจารย ดร.ประพนธ เล็กสุมา
หอง LI6 อาคารศูนยภาษาฯ ชั้น 4
รหัส
เรื่อง
TR_Invited บรรยายเรื่อง “พัฒนางานวิจัย สูทองเที่ยวไทย 4.0” โดย คุณยุวดี นิรนั ดตระกูล
TR 1
กลยุทธการประชาสัมพันธเพื่อประสิทธิผลดานการทองเที่ยวพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติพระปฐมเจดีย อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดย อารีรัตน ฟกเย็น
TR 2
ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มม็อกเทล โดย ชัยศักดิ์ คลายแดง

10.30-10.45 น.

TR 3

ศิลปะการแสดงดนตรีไทยในธุรกิจโฮมสเตย:กรณีศึกษาบานพิมานโฮมสเตยดนตรีไทย
อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม โดย กนกวรรณ เพ็งสวาง
10.45-11.00 น.
TR 4
ประวัติศาสตรทองถิ่น งานหัตถศิลป: เกาะศาลเจาชุมชนวัดจําปาและ
การพัฒนาการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค โดย ยุวรี โชคสวนทรัพย
11.00-11.15 น.
TR 5
แนวทางการพัฒนาวัดศีรษะทอง ใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงศาสนาอยางยั่งยืน
ตําบลศีรษะทอง อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดย นิลุบล คงเปรม
จิราภรณ แสนสนุก มณีรัตน ไพรี สุพรรษา ทองอินทร และชนมชนก มุนินทรสาคร
11.15-11.30 น.
TR 6
การมีสวนรวมการอนุรักษผาทอเพื่อการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ชุมชนไผหูชาง
อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดย พิมพชนก มูลมิตร จิตสุภา รุงเรือง
บุศรากร ขุนณรงค สุทธิพงษ เอี่ยมหนู และสุพรรษา แพทอง
11.30-11.45 น.
TR 7
แนวทางการมีสวนรวมในการจัดการสิ่งแวดลอมทางการทองเที่ยวในตลาดน้ํา
วัดกลางคูเวียง ตําบลสัมปทวน อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
โดย ถิรนันท ประทุม
EDA : สาขาบริหารการศึกษา
Chairpersons : อาจารย ดร.นภาเดช บุญเชิดชู
และผูชวยศาสตราจารย ดร.พิชญาภา ยืนยาว
วันที่ 28 กันยายน 2560 หอง LI 1 อาคารศูนยภาษา ชั้น 3
เวลา
รหัส
เรื่อง
13.00-14.00 น.
EDA_Invited บรรยายเรื่อง “บริหารสถานศึกษาสูความเปนเลิศในยุค Thailand 4.0”
โดย รองศาสตราจารย ดร.บัญชา ชลาภิรมย
14.00-14.15 น.
EDA 1
บทบาทการมีสวนรวมของครูสังกัดกรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตลาดพราว
ในการพัฒนาโรงเรียนเพื่อเปนองคกรแหงการเรียนรู โดย วิไลพร เปงกิจ
14.15-14.30 น.
EDA 3
คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู
สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 โดย อรุณ สุวรรณสุนทร จรัส อติวิทยาภรณ
และรุงชัชดาพร เวหะชาติ
14.30-14.45 น.
EDA 4
พุทธธรรมกับการบริหารการศึกษา ยุคไทยแลนด 4.0 โดยมงคล สามารถ
14.45-15.00 น.
EDA 5
การมีสวนรวมของผูปกครองในการสงเสริมการศึกษาในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาล ตําบลศรีวิไล อําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ โดย พรทิพย ชนะดิษฐ
EDR : สาขาวิจัยการศึกษา
Chairpersons : ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิตติรัตน แสงเลิศอุทัย
และผูชวยศาสตราจารย ดร.นภาภรณ ยอดสิน
วันที่ 28 กันยายน 2560 หอง SC 103 อาคารศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ชั้น 1
เวลา
รหัส
เรื่อง
13.00-13.15 น.
EDR 1
การประเมินความตองการจําเปนสําหรับการนําผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติวิชาคณิตศาสตรไปใชในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนระดับมัธยมศึกษา
ในจังหวัดนครปฐม โดย เมธาสิทธิ์ ธัญรัตนศรีสกุล
13.15-13.30 น.
EDR 2
การพัฒนาสื่อการสอนดวยโมชันกราฟก บนระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เรื่องการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการพิมพลายนิ้วมือ ตามหลักสูตรนิติวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน
สํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ โดย ปภาวี ศรีสําราญ และจิรพันธุ ศรีสมพันธุ

13.30-13.45 น.

EDR 3

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรบนระบบเครือขาย ตามแนวคิดการจัดการเรียน
แบบปญหาเปนฐาน (Problem - based Learning) วิชา การโปรแกรมดวยภาษา
เอชทีเอ็มแอล หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
โดย สุภภณ สวาสดิพันธ
13.45-14.00 น.
EDR 4
ความตรงตามโครงสรางของแบบจําลองความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรู
คณิตศาสตร โดย เมธาสิทธิ์ ธัญรัตนศรีสกุล
14.00-14.15 น.
EDR 5
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตามฐานสมรรถนะวิชากราฟกแอนิเมชัน
และการนําเสนอ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม
โดย กุณฑลี กาญจนาภาส และจิรพันธุ ศรีสมพันธุ
14.15-14.30 น.
EDR 6
การพัฒนาศูนยการเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นสําหรับเกษตรกรชาวสวนสมโอ
จังหวัดนครปฐม โดย นภาภรณ ยอดสิน และเทพยพงษ เศษคึมบง
14.30-14.45 น.
EDR 7
การพัฒนาบทเรียนทองถิ่นเรื่อง อัตลักษณประเพณีของชาติพันธุลาวครั่ง
ตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม โดย นภาภรณ ยอดสิน
14.45-15.00 น.
EDR 8
ผลของโปรแกรมการแนะแนวที่มีตอความรูและเจตคติการปฏิบัติงานแนะแนว
ของครูในสถานศึกษาขนาดเล็กจังหวัดนครปฐม โดย นพวรรณ คะนึงชัยสกุล
นววิช นวชีวินมัย กรกฎา นักคิ้ม ปวีณา ยอดสิน และเจษฎา บุญมาโฮม
15.00-15.15 น.
EDR 9
ผลการศึกษาการจัดคายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
โดย ภูริลาภ ศรีป ฐมณรงค และคณะ
15.15-15.30 น.
EDR 10
ผลการศึกษาการจัดคายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
โดย ชริดา ศรีโสม และคณะ
EDC : สาขาหลักสูตรและการสอน
Chairpersons : อาจารย ดร.บุญสม ทับสาย
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศศิวรรณ พชรพรรณพงษ
อาจารย ดร.จินตนา ศิริธัญญารัตน และอาจารย ดร.นันทนภัส นิยมทรัพย
วันที่ 28 กันยายน 2560 หองลีลาวดี อาคารบรรณราชนครินทร ชัน้ 5
เวลา
รหัส
เรื่อง
13.00-13.15 น.
EDC 1
ผลการพัฒนากิจกรรมจิตศึกษา ของนักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รอยเอ็ด โดย ชาญณรงค วิเศษสัตย
13.15-13.30 น.
EDC 2
การพัฒนาชุดทดลองวิชาอิเล็กทรอนิกสการสื่อสารดวย NI ELVIS
โดย ปรีชา กอเจริญ ธารทอง จีนอนันต ธารทิพย จีนอนันต และสมชาย ดําหมัด
13.30-13.45 น.
EDC 3
เด็กปฐมวัย: นวัตกรนอยในยุค Education 4.0 โดย ณัฏฐรดา ไชยอัครพงศ
13.45-14.00 น.
EDC 4
รูปแบบการเรียนรูดาราศาสตรที่เนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรในระดับ
ประถมศึกษา โดย ศักดิ์ สุวรรณฉาย
14.00-14.15 น.
EDC 5
การพัฒนาครูดวยระบบหนุนนําตอเนื่องในจังหวัดกําแพงเพชร โดย เรขา อรัญวงศ
14.15-14.30 น.
EDC 6
คณิตศาสตรกับการพัฒนาผูเรียน: STAD รวมกับโพลยา โดย อมรศรี ศักดามาศ
และจินตนา ศิริธัญญารัตน

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.
เวลา
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.

EDC 7

การพัฒนาชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพครูในสถานศึกษาเพื่อพัฒนา
กระบวนการเรียนรูของผูเรียน โดย อุปกิต ทรวงทองหลาง
EDC 8
รูปแบบการสอนสตอรีไลนเพื่อพัฒนาการคิดอยางมีวิจารณญาณ
สําหรับผูบริโภควัยเยาว โดย พัชรินทร ศตพรไกรวัฒน และสมจิต จันทรฉาย
EDC 9
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ภาษาไทยดานการอานและการเขียนโดยใชรูปแบบการสอน
ภาษาไทยแบบสราง เสริม สะสมประสบการณภาษา โดย สมจิต จันทรฉาย
สุภาวดี อรนันต กิตติยา ทองเชื้อ และสุนิสา นิลศรี
EDC 10
ผลการใชการจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคจิ๊กซอวที่มีตอทักษะการอาน
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดย พุทธนาถ สวัสดิ์โยธิน
สรพล จิระสวัสดิ์ และวิลาสินี พลอยเลื่อมแสง
EDC 11
รูปแบบการชี้แนะเพื่อสงเสริมการเรียนรูในรายวิชาแหลงเรียนรูและสิ่งแวดลอม
เพื่อการเรียนรู โดย พนิดา จารยอุปการะ
หองประชุมเฟองฟา อาคารบรรณราชนครินทร ชั้น 5
EDC 12
การสอนวิทยาศาสตรดวยแนวคิดสมองเปนฐานใหเด็กคิดเปน
โดย กรริสา จันทรสุวรรณ และอัมรินทร อินทรอยู
EDC 13
ผลการเรียนโดยใชโครงงานเปนฐานในรายวิชาหลักการตลาด (นานาชาติ)
ของนักศึกษาปริญญาตรี โดย อรุณี เลิศกรกิจจา
EDC 15
ผลการใชคําถามที่สงเสริมการคิดเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดขั้นสูง
ของนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา โดย จิตณรงค เอี่ยมสําอางค
EDC 16
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตร
โดยใชแบบฝกทักษะดวยเทคนิค KWDL ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3
โดย นฤมล ทิพยพินิจ กฤษณี สงสวัสดิ์ และสุธารัตน บุญเลิศ
EDC 18
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิคจิ๊กซอรกลุมสาระการเรียนรู
สุขศึกษาและพลศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5
โดย ธัญนันท มิ่งขํา ปยะนุช พุฒแกว และพรรณรายณ ทรัพยแสนดี
EDC 19
การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนโดยการใชคําถามสงเสริม
การคิดวิเคราะหรวมกับการสอนแบบ JiTT โดย นันทวรรณ พิมพนพพันธุโชติ
EDC 20
ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพของกิจกรรมนําเขาสูการฟงเพื่อกระตุนความรูเดิม
ในชั้นเรียนวิชาภาษาอังกฤษ โดย สุรัตนา มูลเงิน และภิฑชญา สุนทรกลัมพ
EDC 21
การพัฒนาความสามารถทางทักษะการฟงและการพูดภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัย
โดยใชการจัดประสบการณการสอนภาษาตามธรรมชาติ
โดย สุภาพร จิรคลังสกุล และดลฤทัย บุญประสิทธิ์
EDC 23
ผลการพัฒนารูปแบบการฝกใชนวอาวุธมวยไทยในมวยพระยาพิชัยดาบหัก
โดย ประไพร จันทะบัณฑิต ชาญชัย ยมดิษฐ และสมพร แสงชัย
EDC 24
การศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4
ที่ไดรับการสอนแบบโครงงาน โดย หทัยรัตน ประเสริฐ ศักดิ์ สุวรรณฉาย
และกาญจนา สุจีนะพงษ

15.30-15.45 น.

EDC 25

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามหลักการเรียนรูเชิงประสบการณและ
การทํางานเปนทีม เพื่อเสริมสรางทักษะการทํางานเปนทีม และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดย สายพิน สีหรักษ และปราโมช สีหรักษ
LD : สาขาการวิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่น
Chairpersons : รองศาสตราจารย ดร.เกศินี ประทุมสุวรรณ
วันที่ 29 กันยายน 2560 หอง Lab com 3 อาคารศูนยภาษาฯ ชั้น 4
เวลา
รหัส
เรื่อง
09.00-09.15 น.
LD 1
บทบาทองคกรพัฒนาเอกชนตอการพัฒนาศักยภาพชุมชนทองถิน่ ในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ กรณีศึกษาองคกร “มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา” และ
ชุมชนทองถิ่น “บานปาคาสุขใจ” ตําบลแมสลองนอก อําเภอ แมฟาหลวง
จังหวัด เชียงราย โดย อนุชา มวงใหญ
09.15-09.30 น.
LD 2
การพัฒนารูปแบบการจัดทําบัญชีครัวเรือนเพื่อการดําเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงของชาติพันธุลาวครั่ง ตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
โดย สมใจ เภาดวง
09.30-09.45 น.
LD 3
คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในตําบลคลองหลา อําเภอคลองหอยโขง จังหวัดสงขลา
โดย หมัดเฟาซี รูบามา สามารถ วราดิศัย และจิตกรี บุญโชติ
RTR : สาขางานประจําสูงานวิจัย (R to R)
วันที่ 28 กันยายน 2560 หอง SC 103 อาคารศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ชั้น 1
เวลา
รหัส
เรื่อง
15.30-15.45 น.
RTR 1
การติดตามการคัดกรองพัฒนาการเด็กโดยคูมือเฝาระวังและสงเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัยและเด็กกลุมเสี่ยง เขตสุขภาพที่ 5 ป 2559 โดย บุษบา อรรถาวีร
และบําเพ็ญ พงศเพขรดิถ
วันที่ 29 กันยายน 2560 หอง LI 1 อาคารศูนยภาษาฯ ชั้น 3
เวลา
รหัส
เรื่อง
11.00-11.15 น.
RTR 2
แนวทางการพัฒนาตนแบบแชทบอทสําหรับใหคําแนะนําระบบขอทุนอุดหนุน
การวิจัย งบประมาณแผนดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดย จิรันดร บูฮวดใช
CLW : วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
Chairpersons : รองศาสตราจารย ดร.ชํานาญ รอดเหตุภัย
อาจารยญาณภัทร ยอดแกว และอาจารยแพรภัทร ยอดแกว
วันที่ 29 กันยายน 2560 หองลีลาวดี อาคารบรรณราชนครินทร ชัน้ 5
เวลา
รหัส
เรื่อง
09.00-10.00 น.
CLW_Invited บรรยาย เรื่อง “การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมในยุค Thailand 4.0”
โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.เกรียงไกร วัฒนาสวัสดิ์
10.00-10.15 น.
CLW1
นาฏศิลปนของชาติกับการพัฒนาทองถิ่นนครปฐม : กรณีนางรัจนา พวงประยงค
ศิลปนแหงชาติ โดย สัณหกฤษณ บุญชวย
10.15-10.30 น.
CLW 2
นางมัณฑนา อยูยั่งยืน : คีตศิลปนสูครูดนตรีไทยอาวุโสแหงกรุงรัตนโกสินทร
โดย สัณหกฤษณ บุญชวย และจตุพร ธิราภรณ
10.30-10.45 น.
CLW 3
การพัฒนาตลาดเชิงอนุรักษที่ยั่งยืนของตลาดบางหลวง อําเภอบางเลน จังหวัด
นครปฐม โดย รุงนภา เพงรุงเรืองวงษ

10.45-11.00 น.

CLW 4

การประพันธเพลงอีแซว เรื่อง วันเขาพรรษา สําหรับการแสดงอีแซว ในประเพณี
วันเขาพรรษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดย แพรภัทร ยอดแกว
และชนะชล บัวทอง
11.00-11.15 น.
CLW 6
การพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการความรูเพื่อการอนุรักษหนังตะลุง
ภูมิปญญาทองถิ่นภาคใต โดย มนตรวี ทองเสนห อรรณพ วุฒิพีรศุษม ทองพวง
และพรพรรณ อิทธิรัตนสุนทร
11.15-11.30 น.
CLW 7
“มวยไทย” ศิลปะการตอสูปองกันตัว: กรณีศึกษา นายกนก กุลวงศ ปราชญ
ทองถิ่นในจังหวัดนครปฐม โดย ณรงควรรษ บุญมา
11.30-11.45 น.
CLW 10
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติสูการพัฒนาสินคาตามโมเดลไทยแลนด 4.0:
กรณีศึกษานายอนันท ดวงเที่ยง ปราชญทองถิ่นในจังหวัดนครปฐม
โดย แพรภัทร ยอดแกว
11.45-12.00 น.
CLW 11
การประดิษฐบายศรีเพื่อใชในพิธีบายศรีสูขวัญ: กรณีศึกษา นางปวีรรัฐ วาสุกะรัตน
ปราชญทองถิ่น ในจังหวัดนครปฐม โดย ปยวรรณ ถนอมชาติ
12.00-12.15 น.
CLW 12
การแปรรูปมะเขือเทศราชินีเพื่อรองรับนโยบายไทยแลนด 4.0: กรณีศึกษา
นายประยงค วงษสกุล ปราชญทองถิ่นในจังหวัดนครปฐม โดย จรรยา รมเพชร
การนําเสนอผลงานแบบโปสเตอร (Poster Presentation)
AGR : สาขาชีววิทยา เกษตร และอาหาร
Chairpersons : อาจารย ดร.พิทักษพงศ ปอมปราณี
วันที่ 28 กันยายน 2560 ชั้น 2 อาคารศูนยภาษา ศูนยคอมพิวเตอร และหอประชุม
12.30-13.30 น.
AGR 1 P
การใชสารสกัดจากผลปาลมเพื่อการเรงสีของปลาทอง (Carassiusauratus)
โดย สิริพงษ วงศพรประทีป ธัชพรรณ บุญธรรม มณี ศรีชะนันท
และกนกรัตน ทองสรอย
12.30-13.30 น.
AGR 2 P
ประสิทธิภาพระบบบําบัดน้ําเสียในครัวเรือนโดยใชถังดักไขมันและบอตกตะกอน
ที่มีหินเพอรไลท โดย กัณทิมา บุญมี และเขมนิจจารีย สาริพันธ
12.30-13.30 น.
AGR 3 P
การใชสาหรายหางกระรอกในการยับยั้งการเพิ่มจํานวนของแพลงกตอนพืช
โดย เสาวลักษณ สังขใหญ ประนิตดา เพ็งงิ้ว เขมนิจจารีย สาริพันธ
และศตพล มุงค้ํากลาง
12.30-13.30 น.
AGR 4 P
ประสิทธิภาพของไมโครแซทเทลไลทไพรเมอรสําหรับวัวลาน โดย ดํารงศักดิ์ อาลัย
มนัญญา ปริยวิชญภักดี จันทรจิรา ภวภูตานนท สุดธิษา เหลาเปยม
กาวิล นันทกลาง และธีระพล ศิรินฤมิตร
12.30-13.30 น.
AGR 5 P
ลักษณะทางประสาทสัมผัสของเครื่องดื่มโพรไบโอติกจากขาวกลองงอกที่มีน้ําตาลต่ํา
โดย ณัฐธญาณ ศรีสุวอ รุงทิวา วงคไพศาลฤทธิ์ และดวงฤทัย ธํารงโชติ
12.30-13.30 น.
AGR 7 P
รูปแบบการพัฒนานักสงเสริมการเกษตรในพื้นที่เขตที่ 2 ของกรมสงเสริม
การเกษตร โดย มีนา เพ็งเจริญ บําเพ็ญ เขียวหวาน และเบญจมาศ อยูประเสริฐ
12.30-13.00 น.
AGR 8 P
การคัดเลือกแบคทีเรียสงเสริมการเจริญของพืชที่มีคุณสมบัติยอยสลายไกลโฟเสท
โดย ตองตา สายทอง และจิรภัทร จันทมาลี
12.30-13.00 น.
AGR 9 P
ผลของ NAA และ BA ตอการเจริญของตนออนกลวยไมสิงโตดอกไมไฟ
โดย นภาพรรณ ใจดี ชินดนัย เอื้อเฝอพันธุ และจันทรารักษ โตวรานนท

12.30-13.00 น.

AGR 10 P

พฤติกรรมการบริโภคกวยเตี๋ยวของผูบริโภคในอําเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรี
โดย สุคนธา สุคนธธารา และพูนศิริ ทิพยเนตร
12.30-13.30 น.
AGR 11 P
การประเมินการฝกอบรมหลักสูตรเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
โดย แสงนภา เกิดรอด บําเพ็ญ เขียวหวาน และภรณี ตางวิวัฒน
SCI : สาขาวิทยาศาสตรกายภาพ
Chairpersons : รองศาสตราจารย ดร.จักรพงษ แกวขาว
อาจารย ดร.ภัทรวจี ยะสะกะ อาจารย ดร.ยศกิต เรืองทวีป
อาจารย ดร.วัชรินทร ราชนิยม อาจารย ดร.ปยะชาติ มีจิตรไพศาล
และอาจารย ดร.วุฒิชัย ไชยภักษา
วันที่ 28 กันยายน 2560 ชั้น 2 อาคารศูนยภาษา ศูนยคอมพิวเตอร และหอประชุม
12.30-13.30 น.
SCI 2 P
คุณภาพการยอมดายฝายจากสารสกัดของกลีบดอกอัญชันที่มีสภาวะเหมาะสม
โดยใชมอรแดนทสังเคราะหและมอรแดนทธรรมชาติ
โดย พรรณทิพย แสงสุขเอี่ยม และกนกนุช ทวีไกรกุล
12.30-13.30 น.
SCI 3 P
การใชฟูมซิลิกาในผลิตภัณฑโฟมยางที่ผลิตจากน้ํายางธรรมชาติ
โดย อัสมา ศิกะคาร อาตีฟะ บุตรา เอกฤกษ พุมนก และรัฐพงษ หนูหมาด
12.30-13.30 น.
SCI 4 P
การสรางอุปกรณขั้วไฟฟาคารบอนแบบพิมพสกรีน สําหรับตรวจวัดและวิเคราะห
ไอโอไดด โดย วิชญาพร คําสงฆ ณัฐพงศ จันทรทิพยมณี จันทรเพ็ญ ครุวรรณ
อดิสร เตือนตรานนท นวลลออ รัตนวิมานวงศ และดวงใจ นาคะปรีชา
12.30-13.30 น.
SCI 5 P
การออนตัวของความเคนและพลังงานสูญเสียของยางธรรมชาติผสมยางบีอาร
และยางธรรมชาติผสมยางเอสบีอาร โดย ชาวดี ปะตาแระ อดิศักดิ์ เหมือนจันทร
และ วัชรินทร สายน้ําใส
12.30-13.30 น.
SCI 6 P
การวิเคราะหแกสแอมโมเนียโดยใชเทคนิคโฟลอินเจคชันรวมกับอุปกรณแยกสาร
ระเหยแบบไมใชเมมเบรน โดย มณฑาทิพย สินพันธ ชนากานต พัฒนเกษตรวงศ
ณัฐวุฒิ ผลนึก กาญจนา อุไรสินธว ฐิติรัตน แมนทิม และนวลลออ รัตนวิมานวงศ
12.30-13.30 น.
SCI 7 P
การทดสอบแปรรูปวัสดุเหลือใชทางการเกษตรเปนพลังงานทดแทน
โดย ภารดี แซอึ้ง
12.30-13.30 น.
SCI 8 P
การออกแบบและสรางเครื่องโพเทนชิโอสแตท โดย ธนัสถา รัตนะ`และอรรถพล
เชยศุภเกตุ
COM : สาขาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
Chairpersons : อาจารย ดร.ไกยสิทธิ์ อภิระติง
สารสนเทศ
อาจารย ดร.ไกรุง เฮงพระพรหม ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภรัณยา ปาลวิสุทธิ์
อาจารย ดร.วรเชษฐ อุทธา อาจารย ดร.ปติพล พลพบู
และอาจารย ดร.ศัลยพงศ วิชัยดิษฐ
วันที่ 28 กันยายน 2560 ชั้น 2 อาคารศูนยภาษา ศูนยคอมพิวเตอร และหอประชุม
12.30-13.30 น.
COM 1 P
การออกแบบและพัฒนาเว็บไซตกรณีศึกษา: การเผยแพรขอมูลและจําหนาย
ผลิตภัณฑผาฝายทอมือตากฟาของกลุมทอผาไทบานหนองสะแก อําเภอตากฟา
จังหวัดนครสวรรค โดย ศิริลักษณ ศรีละกุล สาวิตรี จูเจี่ย และอรวรรณ แทงทอง
12.30-13.30 น.
COM 2 P
การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียการดําเนินการทางดานทะเบียนรถตาม พ.ร.บ. รถยนต
โดย ชมดาว เชอสินธุ เบญจพร บุญสยมภู และอรวรรณ แทงทอง

12.30-13.30 น.

COM 3 P

ระบบสารสนเทศจัดการแจงขาวสาร: กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติตางประเทศ โดย สรเดช รุงอรุณวศิน
และบุญชวย ศรีธรรมศักดิ์
12.30-13.30 น.
COM 4 P
การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานฝายผลิต บริษัท เบอรลี่
ไดนาพลาส (จํากัด) โดย แพรวพรรณ ตนเกตุ สุพัตรา พันธคูณ สุพรรษา พันธุรัตน
และพีรญา เตาทอง
12.30-13.30 น.
COM 5 P
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพตัวแบบพยากรณจํานวนนักศึกษาใหม เพื่อวิเคราะห
ปจจัยที่สงผลกับการเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยใชเทคนิค
ENSEMBLE โดย พงษดนัย จิตตวิสุทธิกุล และจรัญ แสนราช
12.30-13.30 น.
COM 7 P
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการวารสารแบบออนไลน โดย มงคล ทะกอง
12.30-13.30 น.
COM 8 P
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการมอบหมายงานและการติดตาม
โดย สุทธี ชัยนุภาพ และศรีจิตร รัตนแกวกาญจน
12.30-13.30 น.
COM 9 P
สื่อมัลติมีเดียประชาสัมพันธการทองเที่ยวเขื่อนปาสักชลสิทธิ์
โดย พักรวิภา สนามทอง นฤมลวรรณ สุขไมตรี และอรวรรณ แทงทอง
TEE : สาขาวิศวกรรมไฟฟา และ
Chairpersons : รองศาสตราจารย ดร.ปยะ โควินททวีวัฒน
อิเล็กทรอนิกส
และผูชวยศาสตราจารย ดร.สันติ กูลการขาย
วันที่ 28 กันยายน 2560 ชั้น 2 อาคารศูนยภาษา ศูนยคอมพิวเตอร และหอประชุม
12.30-13.30 น.
TEE 1 P
ระบบแสงสวางดวยโครงขายประสาทเทียมของการทํางานทอนําแสงรวมกับ
หลอดแอลอีดีปรับความสวางได โดย ปยะพงษ โอฬารทิชาชาต
ธาราทิพย ศรีสัตตบุตร และมณฑล ฟกเอม
NUR : สาขาพยาบาลศาสตร
Chairpersons : รองศาสตราจารย ดร.สุนุตตรา ตะบูนพงศ
สาธารณสุขศาสตรและสุขภาพ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.หทัยชนก บัวเจริญ
และผูชวยศาสตราจารย ดร.พิมสุภาว จันทนะโสตถิ์
วันที่ 28 กันยายน 2560 ชั้น 2 อาคารศูนยภาษา ศูนยคอมพิวเตอร และหอประชุม
12.30-13.30 น.
NUR 1 P
การสรางความรวมมือในการทํางานระหวางพยาบาลหลายรุนอายุในองคกร
พยาบาล โดย ฉวีรัตน ชื่นชมกุล
12.30-13.30 น.
NUR 2 P
การเสริมสรางแรงจูงใจสําหรับผูที่มีภาวะซึมเศรา โดย รัศมิ์สุนันท จันทรภักดี
และหทัยชนก เผาวิริยะ
12.30-13.30 น.
NUR 3 P
ภาวะความดันโลหิตต่ําจากการเปลี่ยนอิริยาบถในผูสูงอายุ
โดย อรพินท หลักแหลม และศศิธร กรุณา
12.30-13.30 น.
NUR 4 P
การดูแลตอเนื่องสําหรับผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง โดย จุฑาทิพย เทพสุวรรณ
12.30-13.30 น.
NUR 5 P
ปจจัยที่สัมพันธกับการรับรูผลกระทบตอสุขภาพจากการใชสมารทโฟน
โดย อริศรา สวางภพ อสมาภรณ เดชเกรียงไกร และชัยนันท เหมือนเพ็ชร
12.30-13.30 น.
NUR 6 P
การเลานิทานสําหรับเด็กวัยกอนเรียนปวยในโรงพยาบาล
โดย วชรีกร อังคประสารทชัย และสุวรรณี มหากายนันท
12.30-13.30 น.
NUR 7 P
ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคไขเลือดออก ตําบลเข็กนอย
อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ โดย สินี ศิริคูณ สุทธิกาญจน มุงขุนทด
และอภิเชษฐ จําเนียรสุข

12.30-13.30 น.
12.30-13.30 น.

NUR 8 P
NUR 9 P

แนวทางการสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแม โดย ชอทิพย ผลกุศล
การลดอุณหภูมิกายในทารกแรกเกิดกับการจัดการทางพยาบาล
โดย สาวิตรี วงศอินจันทร รุงนพนันท บุปผา และนาตยา แสงใส
12.30-13.30 น.
NUR 10 P
การศึกษาผลกระทบทางดานสุขภาพจากการเลนเกมของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี
โดย สุทธิกาญจน มุงขุนทด สินี ศิริคูณ และรัตนาภรณ อาษา
12.30-13.30 น.
NUR 11 P
การทารุณกรรมในผูสูงอายุ: บทบาทพยาบาลในการปองกันและดูแล
โดย ศศิธร กรุณา และอรพินท หลักแหลม
12.30-13.30 น.
NUR 12 P
พัฒนาการดานการคิดเชิงบริหารในเด็กวัยกอนเรียน โดย นาตยา แสงใส
รุงนพนันท บุปผา สาวิตรี วงศอินจันทร และสุวรรณี มหากายนันท
12.30-13.30 น.
NUR 13 P
การปองกันปญหาสุขภาพจิตของวัยรุนตั้งครรภ โดย จันทิมา ชินสรอย
และอุษา เชื้อหอม
12.30-13.30 น.
NUR 14 P
ประสบการณในการดูแลการคลอดธรรมชาติ โดย อุษา เชื้อหอม และจันทิมา ชินสรอย
12.30-13.30 น.
NUR 15 P
การเสริมสรางองคความรูเชิงวัฒนธรรมของนักศึกษา มหาวิทยาลัย: กรณีศึกษา
กลุมชาติพันธุไทยทรงดํา ตําบลสระกะเทียม จังหวัดนครปฐม
โดย ภาศินี สุขสถาพรเลิศ
12.30-13.30 น.
NUR 16 P
ผลของรูปแบบการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองแตกในระยะกึ่งวิกฤตตอ
ความกาวหนาในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันของผูปวยโรคหลอดเลือดสมองแตก
และความพึงพอใจของเจาหนาที่ ผูปวย ญาติผูดูแล โดย พิราลักษณ ลาภหลาย
มารศรี ปนสุวรรณ และสุภาภรณ น้ําใจดี
MBA : สาขาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร Chairpersons : อาจารย ดร.สุชาดา แสงดวงดี อาจารย ดร.เดช ธรรมศิริ
อาจารย ดร.พงศสฎา เฉลิมกลิ่น และอาจารย ดร.พนัชกร สิมะขจรบุญ
วันที่ 28 กันยายน 2560 ชั้น 2 อาคารศูนยภาษา ศูนยคอมพิวเตอร และหอประชุม
12.30-13.30 น.

MBA 1 P

12.30-13.30 น.

MBA 2 P

12.30-13.30 น.

MBA 3 P

12.30-13.30 น.

MBA 4 P

12.30-13.30 น.

MBA 5 P

แนวทางการจัดการความรูแบบมีสวนรวมสําหรับเกษตรกรผูปลูกสมโอ จังหวัด
นครปฐม โดย วิศิษฐ ฤทธิบุญไชย ธงชัย พงษสิทธิกาญจนา พงษสันติ์ ตันหยง
นรุตม โตโพธิ์ไทย และชนพงษ อาภรณพิศาล
การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันลําดับที่สองดานความคาดหวังของผูใชบริการ
Mobile Banking (MyMo) ธนาคารออมสิน สาขานครปฐม
โดย กัณฑามาศ นาถวัฒนกุล เกศินี ถนอมพลกรัง และวิศิษฐ ฤทธิบุญไชย
พฤติกรรมและสวนประสมการตลาดในการเลือกใชบริการตรวจสุขภาพประจําป
ของสถานประกอบการในเขตภาคกลาง โดย พิเชษฐ ภูดํารง วิศิษฐ ฤทธิบุญไชย
และสมชาย ลักขณานุรักษ
การมีสวนรวมของประชาชนในการปกครองสวนทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบล
สุขสําราญ อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค โดย ปลิดา จําปาทิพย
และณิชชา ออนอุดม
การศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเมล็ดพันธุขาวของเกษตรกรในหมูที่ 5
ตําบลเขาแกว อําเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท โดย นัจภรณ เชิงยุทธ
และณิชชา ออนอุดม

12.30-13.30 น.

MBA 6 P

ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการบริโภคอาหารฟาสตฟูดของคนวัยทํางาน
ในหมู 21 ตําบลตาคลี จังหวัดนครสวรรค โดย สุทธินัย สายอยู และณิชชา ออนอุดม
12.30-13.30 น.
MBA 7 P
คุณภาพการใหบริการนักทองเที่ยวในสถานที่ทองเที่ยว จังหวัดสิงหบุรี
โดย นราพร มณีฉาย กุลชลี พวงเพ็ชร และโสพิศ คํานวณชัย
12.30-13.30 น.
MBA 8 P
ปจจัยดานประชากรศาสตรและองคประกอบของตราสินคาที่มีผลตอการตัดสินใจ
ซื้อผลิตภัณฑถั่วกรอบแกวของโรงเรียนวัดโคกปาแพง จังหวัดปราจีนบุรี
โดย ชินะนาฏ ทองระอา และทักษญา สงาโยธิน
12.30-13.30 น.
MBA 9 P
การศึกษารูปแบบการประชาสัมพันธ สําหรับผลิตภัณฑน้ําดื่มตราซับมวง ของโรงเรียน
ซับมวงวิทยา จังหวัดสระแกว โดย รัตนขวัญทิพย สุวรรณสุข และทักษญา สงาโยธิน
12.30-13.30 น.
MBA 10 P
ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ และพฤติกรรม
ผูบริโภคเบเกอรี่ระดับกลาง ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร โดย นฤทธิ์ศรา มากมูล
12.30-13.30 น.
MBA 11 P
แนวทางการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑกระเปาเชือกรมของโรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์
อําเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี สูความเปนอัตลักษณของชุมชน โดยใหนักเรียน
มีสวนรวม โดย พีรดา พรหมสูงวงษ และทักษญา สงาโยธิน
12.30-13.30 น.
MBA 12 P
การบริหารจัดการเชิงกลยุทธขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดย ดารินทร โพธิ์ตั้งธรรม และหทัยชนก บัวเจริญ
12.30-13.30 น.
MBA 13 P
การปรับพฤติกรรมการเขาชั้นเรียนใหตรงเวลาของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ
ในรายวิชาการภาษีอากรธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
โดย พิชญกสินี นนทกาญจนจินดา
12.30-13.30 น.
MBA 14 P
ปจจัยทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจจําหนายสินคาในตลาดนัดของ
ผูประกอบการ ใน อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค โดย วิมลรัตน เปลี่ยนกลิ่น
และพิชญกสินี นนทกาญจนจินดา
12.30-13.30 น.
MBA 15 P
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลตาคลี ในมุมมองของ
ประชาชนอําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค โดย ไพลิน แสนทวี
และพิชญกสินี นนทกาญจนจินดา
12.30-13.30 น.
MBA 16 P
สํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมทักษะของนักเรียน กรณีศึกษา: โรงเรียน
บานทับใหม จังหวัดสระแกว โดย ธนพร เชวงศักดา และทักษญา สงาโยธิน
12.30-13.30 น.
MBA 17 P
ตนทุนและผลตอบแทนการปลูกยางพาราในจังหวัดเพชรบูรณ โดย นภาลัย บุญทิม
12.30-13.30 น.
MBA 18 P
สมรรถนะในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท แอรเซิรฟ จํากัด
โดย หมัดเฟาซี รูบามา นพวัลภ มงคลศรี และวิไลวรรณ คงประเสริฐ
HUM : สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร Chairpersons : ผูชวยศาสตราจารย ดร. ปยะพร ตันณีกุล
อาจารยดวงจิตร สุขภาพสุข อาจารยวลัยลักษณ อมรสิริพงษ
อาจารยอุมาพร สิทธิบูรณาญา อาจารยวัลลี นวลหอม
และอาจารยจิตรภณ สุนทร
วันที่ 28 กันยายน 2560 ชั้น 2 อาคารศูนยภาษา ศูนยคอมพิวเตอร และหอประชุม
12.30-13.30 น.
HUM 1 P
ศึกษาเปรียบเทียบการปลูกพืชเศรษฐกิจ กับ ขาวไรพันธุพื้นเมืองเพื่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนเทือกเขาภูแลนคา จังหวัดชัยภูมิ
โดย วิมลศิลป ปรุงชัยภูมิ และประกายเพชร กุลหินตั้ง

12.30-13.30 น.

HUM 2 P

ความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักประกันในการชําระหนี้: ศึกษากรณีครูโรงเรียน
ในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต โดย สมพร รุจิกิตติอังศุธร
12.30-13.30 น.
HUM 3 P
การวิเคราะหองคประกอบ Soft Skills ของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต โดย อมรา ดาราศรีทอง สกล วรเจริญศรี
และพัชราภรณ ศรีสวัสดิ์
12.30-13.30 น.
HUM 4 P
แนวทางการปองกันและดูแลจิตใจเยาวชนผูถูกรังแกทางโลกไซเบอร: บทความ
ปริทัศน โดย พิมพพลอย รุงแสง และณัฐสุดา เตพันธ
12.30-13.30 น.
HUM 5 P
ความผูกพันตอองคกรของพนักงานและลูกจางธนาคารออมสินเขตสงขลา 1
โดย นันทนภัส สุขุม
PAL : สาขารัฐประศาสนศาสตร
Chairpersons : อาจารย ดร.รุงนภา เพงรุงเรืองวงษ
และนิติศาสตร
และอาจารยฉลองบูรณ เพ็งลํา
วันที่ 28 กันยายน 2560 ชั้น 2 อาคารศูนยภาษา ศูนยคอมพิวเตอร และหอประชุม
เวลา
รหัส
เรื่อง
12.30-13.30 น.
PAL 1 P
ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพการใหบริการสาธารณะขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในอําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย เสาวลักษณ ดีมั่น
12.30-13.30 น.
PAL 2 P
ปจจัยที่สงผลตอการเขาบริการของศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมออย และน้ําตาลทราย
ภาคตะวันออก โดย กาญจนา สิงหนนท
12.30-13.30 น.
PAL 10 P
การมีสวนรวมของเกษตรกรชาวสวนยางในการกําหนดนโยบายยางพารา
กรณีศึกษาจังหวัดพัทลุง โดย วิศรุต สัจจะบุตร และอรนันท กลันทปุระ
12.30-13.30 น.
PAL 11 P
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 กับธรรมนูญมะดีนะฮ
โดย หมัดเฟาซี รูบามา
PHB : สาขาปรัชญาและศาสนา
Chairpersons : ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรากรณ พูลสวัสดิ์
วันที่ 28 กันยายน 2560 ชั้น 2 อาคารศูนยภาษา ศูนยคอมพิวเตอร และหอประชุม
12.30-13.30 น.
PHB 1 P
วิเคราะหเรื่องขันติธรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาท โดย พระชลญาณมุนี (สมโภช ธมฺมโภชฺโช)
TR : สาขาการทองเที่ยว
Chairpersons : อาจารย ดร.นิพล เชื้อเมืองพาน
อาจารย ดร.มัสลิน บัวบาน และอาจารย ดร.ประพนธ เล็กสุมา
วันที่ 28 กันยายน 2560 ชั้น 2 อาคารศูนยภาษา ศูนยคอมพิวเตอร และหอประชุม
12.30-13.30 น.
TR 1 P
การพัฒนาหมูบานสะแกรายใหเปนชุมชนตนแบบการพัฒนาการทองเที่ยวทาง
วัฒนธรรมที่ยั่งยืน โดย นิโรธ เดชกําแหง ณภัทรา กิระสัทธานนท
นภัทรชรินทร ชูเลิศ วัชรพล หยองอนุกูล และอัครัช กุลกรรณ
12.30-13.30 น.
TR 2 P
แผนพัฒนาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ชุมชนไทยทรงดํา บานหัวถนน อําเภอดอนตูม
จังหวัดนครปฐม โดย ประพนธ เล็กสุมา ประภาวรรณ นารินทร วนิสา ภูเขนย
และไอรดา หลงสมบุญ
12.30-13.30 น.
TR 3 P
การพัฒนาแผนยุทธศาสตรการทองเที่ยวชุมชนตําบลสนามจันทร จังหวัดนครปฐม
โดย วงศระวิทย นอมนําทรัพย
12.30-13.30 น.
TR 4 P
แนวทางการประชาสัมพันธการทองเที่ยวพิพิธภัณฑวิถีชีวิตชาวนาไทยอําเภอ
นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดย ธนวรรษ ดอกจันทร วิภาวรรณ จําปาทอง
สุดารัตน บุญมาดี และสุรัสวดี วัดลอม

EDR : สาขาวิจัยการศึกษา

Chairpersons : ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิตติรัตน แสงเลิศอุทัย
และผูชวยศาสตราจารย ดร.นภาภรณ ยอดสิน
วันที่ 28 กันยายน 2560 ชั้น 2 อาคารศูนยภาษา ศูนยคอมพิวเตอร และหอประชุม
12.30-13.30 น.
EDR 1 P
การพัฒนาผลการเรียนและความสามารถในการแกปญหาตามขั้นตอนการจัด
การเรียนรูแบบโครงการ สําหรับวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ โดย เขมิกา สงวนพวก
12.30-13.30 น.
EDR 2 P
สมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพครูตามเกณฑมาตรฐานการปฏิบัตงิ านสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 โดย จินดาพร มีสกุล
12.30-13.30 น.
EDR 3 P
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย รายวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง งาน และ
พลังงาน ระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 โดย ปฏิภาณ เอกเจริญกุล
เอกวิทย แกวประดิษฐ และวัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิน
12.30-13.30 น.
EDR 4 P
การศึกษาและพัฒนาสื่อการเรียนรูดวยนิทานกลุมชาติพันธุผูไทในนักเรียนระดับ
ชั้นอนุบาล 2 จังหวัดกาฬสินธุ โดย จีรนันท วัชรกุล
EDC : สาขาหลักสูตรและการสอน
Chairpersons : อาจารย ดร.บุญสม ทับสาย
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศศิวรรณ พชรพรรณพงษ
อาจารย ดร.จินตนา ศิริธัญญารัตน และอาจารย ดร.นันทนภัส นิยมทรัพย
วันที่ 28 กันยายน 2560 ชั้น 2 อาคารศูนยภาษา ศูนยคอมพิวเตอร และหอประชุม
12.30-13.30 น.
EDC 1 P
การพัฒนามารยาทในการแสดงความเคารพของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา โดยการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค STAD ประกอบการฝก
ปฏิบัติ โดย นพรัตน ปทุมารักษ
12.30-13.30 น.
EDC 2 P
การศึกษาความสามารถดานการอานและการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1 โดยการจัดการเรียนรูแบบ KWL-Plus โดย ภัทรนันท ศรอินทร
12.30-13.30 น.
EDC 3 P
การศึกษาความสามารถในการใชกลามเนื้อมัดเล็กและพฤติกรรมทางสังคม
ของนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2 โดยใชกิจกรรมศิลปะรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือ
เทคนิค Think pair share โดย แววดาว วิชาเกวียน
12.30-13.30 น.
EDC 4 P
แนวทางการจัดการเรียนรูคําศัพทเพื่อใหเกิดกลวิธีการเรียนรูคําศัพทของนักศึกษา
โดย รุงอรุณ วณิชธนะชากร
12.30-13.30 น.
EDC 5 P
การสงเสริมการใชแหลงเรียนรูในแหลงเรียนรูโบราณสถานในเขตเมืองกาญจนบุรี
เกาตําบลลาดหญา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี สําหรับโรงเรียนระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน โดย ปริญญา ปนสุวรรณ มธุรส คุมประสิทธิ์ จตุรงค ภิรมยา
อักษร ธัญญะวานิช และชาญชัย หมันประสงค
LD : สาขาการวิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่น
Chairpersons : รองศาสตราจารย ดร.เกศินี ประทุมสุวรรณ
วันที่ 28 กันยายน 2560 ชั้น 2 อาคารศูนยภาษา ศูนยคอมพิวเตอร และหอประชุม
12.30-13.30 น.
LD 1 P
การศึกษารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีสวนรวมของชุมชน ตําบลบึงกระจับ
อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ โดย บุษบา หินเธาว และพัชรา วงศแสงเทียน
12.30-13.30 น.
LD 2 P
ความเปนพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยของประชาชนจังหวัดสตูล
โดย นพวัลภ มงคลศรี จิตกรี บุญโชติ หมัดเฟาซี รูบามา และสุกรี บุญเทพ

