
 

กําหนดการนําเสนอผลงาน 

ภาคโปสเตอร 

เวลา 12.40 - 13.20 น. 

 

กลุมสาขา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประธานกลุม :  อาจารย ดร.สราวุธ สายจันมา 

อาจารย ดร.อรอุมา จันทรเสถียร    อาจารย ดร.ชาลินี ปลัดพรม 

อาจารย ดร.สิริญญา ทายะ     

ผูประสานงานหลัก : อาจารยภควรรณ  ลนุสําโรง 

ผูชวยผูประสานงาน : อาจารยภัคธมล  ศริอรุณภัทร  นางสาวกวินทรา  วรทองหลาง 

 

ดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศ 
 

รหัส

นําเสนอ 
ชื่อผลงาน เจาของผลงาน 

PIT01 

 

 

การพัฒนาสื่อการผลิตเช้ือเห็ดนางฟา เพ่ือพัฒนาชุมชนแบบยั่งยืน

ตามนโยบาย Thailand 4.0 

วชิระ หลอประดิษฐ* 

มณีนุช แสนขติั 

ภานุวัฒน วิรัชเกษม 

PIT02 

 

 

 

 

การพัฒนาระบบบริหารงานจัดซื้อวัสดุ โรงเรียนวัดเสด็จ อําเภอ

เมือง จังหวัดลําปาง 

สุขุมาล ต้ัวสกลุ* 

ภานุวัฒน วิรัชเกษม 

มณีนุช แสนขติั 

วีระศักด์ิ กลิ่นสง 

ชลธิชา อินตะสงค 

PIT03 

 

 

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การใชคอมพิวเตอรเบ้ืองตน

และโปรแกรมสํานักงานขั้นพ้ืนฐาน สําหรับนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษา 

กมลลักษณ ชัยดี*    

ณรงฤทธ์ิ อินชนะ    

ณิชพัณณ ปตินิยมโรนจ    

PIT04 

 

 

การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันบริหารงานระบบนํ้าประปาหมูบาน 

กรณีศึกษา บานมิ่งมงคล อําเภอเมอืง จังหวัดลําปาง 

นราวิชญ ความหมั่น* 

สุวรรณี เจียรสวุรรณ 

ผจงจิต ต๊ิบประสอน 

 

 



 

 

ดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศ  (ตอ) 
 

รหัส

นําเสนอ 
ชื่อผลงาน เจาของผลงาน 

PIT05 

 

 

 

การพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือเพ่ือสงเสริมการเรียนรู  

เรื่อง คอมพิวเตอรกับชีวิตประจําวัน 

ศิริกาญจนา พิลาบุตร* 

สุปราณ ีทพัมงคล 

กิติพงศ รัตนวงกต 

ธีระพงศ มลิวัลย 

PIT06 

 

 

การพัฒนาแอปพลิเคช่ันบนมือถือบุคคลสาํคัญของ 

การแพทยแผนจีน 

 

 

สุปราณี ทัพมงคล* 

กิติพงศ รัตนวงกต 

พจ.สุธาสินี สายวดี 

สิทธิชัย ปอมทอง 

PIT07 

 

การพัฒนาระบบบริหารจัดการบุคลากร กรณีศึกษา 

โรงพยาบาลนาโพธ์ิ จ.บุรีรัมย 

 

ศิริกาญจนา พิลาบุตร* 

สุภาพร เย็นเหลือ 

ปฐมพงศ พันนุรัตน 

 

 

ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ การสาธารณสุข และสิ่งแวดลอม  
 

รหัส

นําเสนอ 
ชื่อผลงาน เจาของผลงาน 

PHS01 

 

ภาวะซึมเศราในผูสูงอายุโรคเรื้อรังที่มารับบริการโรงพยาบาล

สงเสริมสขุภาพตําบลหวยตอน อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 

อณัญญา ลาลนุ* 

ศิปภา ภุมมารักษ 

นภาพร เหลืองมงคลชัย 

เพ่ิมพูน บุญม ี

PHS02 การพัฒนาโปรแกรมเพ่ือเสริมสรางความรูและทักษะในการสังเกต

อาการของโรคเรื้อรังเบ้ืองตนของผูสูงอายุในโรงเรียนผูสูงอายุ

ตําบลสมอแขจงัหวัดพิษณุโลก 

รภัทร ชนกนําชัย* 

ชนมสวัสด์ิ เดือนแจม 

PHS03 การศึกษาภาวะนํ้าหนักเกินในนักเรียน โรงเรียนบานหนองขุยคู

เมือง อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

กัมปนาท คําสขุ* 

สุธิดา พ้ืนแสน 

นารีลักษณ ต้ังศรีศักดา 



 

 

ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ การสาธารณสุข และสิ่งแวดลอม   (ตอ) 
 

รหัส

นําเสนอ 
ชื่อผลงาน เจาของผลงาน 

PHS04 การพัฒนาการตรวจประเมิน minimal residual disease  

ในโรค B-cell lymphoblastic leukemia ดวยโฟลไซโตเมทรี 

สําหรับหองปฏิบัติการที่มีทรพัยากรจํากัด 

ธรรมสิรี ศรีสําอาง* 

นารี วรรณิสสร    

ธีระพงศ ศิริบูรณพิพัฒนา    

การันต ไพสุขศานติวัฒนา 

PHS05 ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร 

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาตอนปลาย ของโรงเรียนแหงหน่ึง 

ในจังหวัดนครราชสีมา 

วราภรณ ชาติพหล* 

สิริสุดา ฐานะปตโต 

กรองกาญจน จัทรโพธ์ิ 

ชลติกานต เพชรรัตน 

เบญจวรรณ ชลอกลาง 

PHS06 การตรวจวัดและประเมินความเขมของแสงสวางในอาคาร

สถานศึกษา กรณีศึกษาวิทยาลัยนครราชสีมา วิทยาคารกรุงเทพฯ 

ปธานิน แสงอรุณ* 

ชาลีนี ปลัดพรม 

วชิระ สิงหคเชนทร 

พัชรินทร ไพรกุล 

PHS07 พฤติกรรมความปลอดภัยจากการใชสารเคมีของเกษตรกรชาวนา

บานดอนรี ตําบลดอนชมพู อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 

พนิดา เทพชาล*ี 

กัลยาณ ีชมภูนิมิตร 

เจนจริา เพชรหิน 

ยุพาวดี แกวดานกลาง 

รัตนา ขอเอ้ือนกลาง 

PHS08 ความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมสุขภาพของเกษตรกรผูปลกูขาว 

ตอการปลูกขาวปลอดภัย ในพ้ืนที่ทุงสัมฤทธ์ิ จังหวัดนครราชสีมา 

วรลักษณ สมบูรณนาดี* 

PHS09 การศึกษาความรูและทศันคติการสวมใสอุปกรณ 

ดานความปลอดภัยสวนบุคคลของแรงงานกอสราง :  

กรณีศึกษา บรษิัทนาชิ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด 

นิพาวรรณ  แสงพรม* 

นันทภัค     สหุงษา 

จารุพร      ดวงศรี 

วรรณวิสา   วอสูงเนิน  

ชฎาทิพย    ย่ังยืน 

 

 



 

 

ดานวิทยาศาสตรกายภาพและชีวภาพ 
 

รหัส

นําเสนอ 
ชื่อผลงาน เจาของผลงาน 

PSC01 

 

การสํารวจการติดเช้ือหนอนพยาธิของนักเรียนโรงเรียนบาน

หนองขุยคูเมือง อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา  

ปญจมาภรณ จันทเสนา*   

สิริญญา ทายะ  

คงศักด์ิ บุญยะประณัย   

สุภาวดี เกิดธูป 

PSC02 ตัวอยางอาหารพรอมบริโภคที่ปนเปอน Escherichia coli  

ซึ่งเก็บจากบานหนองขุยคูเมือง อําเภอดานขุนทด  

จังหวัดนครราชสีมา 

อรอุมา จันทรเสถียร* 

นพธนพงษ ต้ังพูนเลิศ 

PSC03 การระบุสายพันธุสุกรในอาหารที่จําหนายในตลาดและรานสะดวก

ซื้อในจังหวัดนครราชสีมา ดวยเทคนิค PCR-RFLP 

สิริญญา ทายะ* 

ปญจมาภรณ จันทเสนา 

สุภาวดี เกิดธูป 

คงศักด์ิ บุญยะประณัย 

PSC04 

 

ผลของสารสกดัหอมแดงตอความเขมขนของอสุจิในหนูทดลอง  นารีลักษณ ต้ังศรีศักดา*   

สะแกวัลย อุนใจจีน  

กัมปนาท คําสขุ 

สุธิดา พ้ืนแสน 

คงศักด์ิ บุญยะประณัย   

PSC05 

 

ความหลายหลายของแอคติโนมัยสีททีแ่ยกไดจากดินในปาบริเวณ

บานหนองขุยคูเมือง อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

สุภาวดี เกิดธูป* 

สิริญญา ทายะ 

คงศักด์ิ บุญยะประณัย 

ปญจมาภรณ จันทเสนา 

PSC06 

 

การแพรกระจายของเช้ือราจากตัวอยางดินในปาบริเวณภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือของไทย 

ปญจมาภรณ จันทเสนา*   

สิริญญา ทายะ  

คงศักด์ิ บุญยะประณัย   

สุภาวดี เกิดธูป 

PSC07 

 

การศึกษาฤทธ์ิการตานเช้ือมาลาเรียผานการวัดปริมาณ 

Hemozoin และการวัดขนาดของเซลลตับในหนูที่ติดเช้ือมาลาเรีย

ภายหลังการไดรับสารสกัดจากผักแพว 

กษิดิส กําลังเกง* 



 

 

ดานวิทยาศาสตรกายภาพและชีวภาพ   (ตอ) 
 

รหัส

นําเสนอ 
ชื่อผลงาน เจาของผลงาน 

PSC08 

 

การศึกษาสมบัติของฉนวนกันความรอนที่ทําจากเสนใย 

ใบยางพารา 

วิฑูรย หนูเล็ก* 

ชีวะ ทัศนา 

นิคม ผึ่งคํา 

สงกรานต ปลื้มปรีดาพร 

PSC09 

 

การศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการกักเก็บพลังงาน 

ความรอนจากแสงอาทิตยของนํ้าและสารละลายโซเดียมคลอไรด 

ชีวะ ทัศนา* 

ธนพัฒน ถิระวุฒิ 

สมยศ ศรีคงรกัษ 

PSC10 

 

การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากใบหมากเบน  

ใบมะเกลือ และใบหวาที่มีผลตอการยับย้ังเช้ือกอโรคในขาวเหนียว

พันธุสกลนคร 

ณัฐพร จิระวัฒนาสมกุล* 

ชไมพร ปยะราช 

ปยาพร ไกยลุน 

สรวงสุดา แกะทาคํา 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กลุมสาขา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ประธานกลุม :  อาจารย ดร.จันทร ติยะวงศ 

อาจารย ดร.รชพล ศรีขาวรส    อาจารย ดร.สุวรรณ เดชนอย 

อาจารย ดร.สน่ัน ใจโชติ 

ผูประสานงานหลัก : อาจารยภควรรณ  ลนุสําโรง 

ผูชวยผูประสานงาน : นางสาวโยษิตา  ศรีทองกูล   นางสาวสุนิญา  สผีลเสมอ 

 

ดานการศึกษาและวัฒนธรรม 
 

รหัส

นําเสนอ 
ชื่อผลงาน เจาของผลงาน 

PED01 ผลของการใชกระบวนการกลุมพัฒนาจิตสาธารณะ ของนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย 

รสสุคนธ ธัญถนอม* 

สุวรี  ฤกษจาร ี

PED02 การประเมินโครงการโรงเรียนสุจริตของโรงเรียนบานประดูงาม 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 

ปยมาศ ฉายชูวงษ* 

PED03 การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู เรื่อง  

การสะทอนของแสง โดยใชโปรแกรม The Geometer’s 

Sketchpad (GSP) สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 

หน่ึงนุช หอมทอง* 

PED04 การพัฒนารูปแบบการประเมินความสามารถในการประเมินไดของ

โครงการทางการศึกษา 

พิจิกานต ศรีพิมาย* 

PED05 การพัฒนานิทานแอนิเมช่ัน 2 มิติสําหรับเด็กที่มีความบกพรอง

ทางการเห็นแบบเลือนราง กรณีศึกษา โรงเรียนการศึกษา 

คนตาบอดลําปาง 

คนึงนุช สารอินจักร* 

สุขุมาล ต้ัวสกลุ 

มณีนุช แสนขติั 

ภานุวัฒน วิรัษเกษม 

เจนจรี ไชยวงศา 

นิตยา ภรรยาทอง 

PED06 การจัดการเรียนการสอนวิชาการวิเคราะหเชิงปริมาณทางธุรกิจ 

แบบเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง โดยเนนกระบวนการกลุม 

ปฏิมา ถนิมกาญจน* 

PED07 การศึกษาความสามารถในการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตรของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่3 โดยใชสถานการณในชีวิตจริง 

ศตวรรษ จิตรกลาง* 

PED08 ผูนําเชิงกลยุทธการบริหารโรงเรียนบานโนนรังปการศึกษา  

2555 – 2559 

ประมวล ผาสขุ* 



 

 

ดานการศึกษาและวัฒนธรรม   (ตอ) 
 

รหัส

นําเสนอ 
ชื่อผลงาน เจาของผลงาน 

PED09 การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

เรื่อง การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร ช้ันมัธยมศึกษา 

ปที่ 2 

ปวีณา นาคสุวรรณ* 

ศิรภัสสร อินทรพาณิชย 

อดุลย ภูสิตลิต 

PED10 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การใชงาน

โปรแกรม Microsoft word ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 

โรงเรียนบานหนองขามนาดี 

อนิษา โนนลือชา* 

อดุลย สน่ันเอ้ือเม็งไธสง 

ศิริภัสสร อินทรพาณิชย 

 

 

ดานบริหารธุรกิจ โลจิสติกส และการทองเที่ยว 
 

รหัส

นําเสนอ 
ชื่อผลงาน เจาของผลงาน 

PBA01 อิทธิพลของวัฒนธรรมองคการที่มีตอความพึงพอใจในการทํางาน

ของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

พระนคร 

พิมผกา ศรีชนะ* 

PBA02 ปจจัยภายในองคกรที่มีอิทธิพลตอการรับรูพันธกิจของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

วาสนา สังขโพธ์ิ* 

PBA03 การศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยทางการตลาดกับ 

การตัดสินใจซือ้อาหารสําเร็จรูปพรอมรับประทานในรานสะดวกซื้อ

ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในเขตกรุงเทพมหานคร 

อิสราภรณ ลาดละคร* 

วล ีเหราบัตย 

PBA04 การรับรูคุณคาตราสินคาของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

พระนคร 

สุพรรษา อ่ินออย* 

PBA05 ปจจัยภายในองคกรที่สงผลตอการจัดการคุณภาพโดยรวมของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

เจนจิรา งามมานะ* 

PBA06 กลยุทธทางการตลาดและแนวทางในการพัฒนารานกาแฟสด  

ในเขตอําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

คุณัญญา หอมหวล* 

เทพรัตน เอ้ือธรรมถาวร   

ภควรรณ ลุนสาํโรง  



 

 

ดานบริหารธุรกิจ โลจิสติกส และการทองเที่ยว   (ตอ) 
 

รหัส

นําเสนอ 
ชื่อผลงาน เจาของผลงาน 

PBA07 บรรยากาศองคกร แรงจูงใจในการทํางาน และความมี

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

สุรีวัลย ใจงาม* 

PBA08 ทัศนคติของผูบริโภคที่มีตอธุรกิจซื้อขายสินคาและบริการ 

ผานระบบออนไลน ในจังหวัดนครราชสีมา 

สาวิตร ีเที่ยงตรง* 

ปาลิดา เชษฐขุนทด 

กิตติยา ปริญญาสุรเดช 

PBA09 การจัดการโลจิสติกสของผูประกอบการในหวงโซอุปทานการผลิต

ขนมจีนเสนสดในจังหวัดนครราชสีมา 

ประภากร อุนอินทร* 

 

 

ดานกฎหมาย การเมือง และการปกครอง 
 

รหัส

นําเสนอ 
ชื่อผลงาน เจาของผลงาน 

PLA01 ประสิทธิภาพการทํางานเปนทีมของพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค

ในจังหวัดอุดรธานี 

สุดเขต ภาคกุหลาบ* 

สัญญา เคณาภูมิ 

เสาวลักษณ โกศลกิตติอัมพร 

PLA02 ปญหาการดําเนินงานปองกันและปราบปรามอาชญากรรมของ

เจาหนาที่ตํารวจสถานีตํารวจภูธรศรีวิไล จงัหวัดบึงกาฬ 

สุดใจ ผดาเวช* 

พัฒนศิณ สําเรงิรัมย 

PLA03 การทําบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนตําบลนาแก 

อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม 

อังคนาง อินตะนัย* 

รัชดากร ทมินเหมย 

PLA04 การดําเนินงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหาร

สวนตําบลทาพระ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 

วีรศักด์ิ อินทวงษ* 

รัชดากร ทมินเหมย 

PLA05 ความคิดเห็นของผูนําชุมชนตอการดําเนินงานพัฒนาชุมชนในเขต

ตําบลนาแก อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม 

นนธิดา วงศชาชม* 

ผิน ปานขาว 

PLA06 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบล

ปากคาด อําเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ 

จันทรพร สุนันทมาน* 

ผิน ปานขาว 

 


