
  

การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 6 ประจ าป ีพ.ศ.2562  
“สังคมผู้สูงวัย : โอกาสและความท้าทายของอุดมศึกษา” 

วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2562 
ณ วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสมีา 

 
 
 
 
 
 
 
 

ก าหนดการน าเสนอผลงาน 

ภาคบรรยาย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ก ำหนดกำรน ำเสนอผลงำน ภำคบรรยำย 

*ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม 

ด้านบริหารธุรกิจ โลจสิติกส ์และการท่องเทีย่ว (1) 
ห้องบรรยาย : ห้องประชุมล ำตะคอง         
ผู้ประสานงานหลัก :  อำจำรย์เทพรัตน์  เอ้ือธรรมถำวร 

 

ภาคเช้า   
เวลำ 11.00 – 12.20 น. 

รหัส
น าเสนอ 

ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน 

OBA101 แนวโน้มกำรท่องเที่ยวเชิงอำหำรของธุรกิจที่พักแรมในประเทศไทย
ตำมพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวมิลเลนเนียล 

ญำณเดช ชืน่จิตต์     
รำมณรงค์ นิลก ำแหง     

OBA102 กำรพัฒนำตรำสัญลักษณ์เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ผลิตภัณฑช์ุมชน
เทศบำลต ำบลพระแท่น อ ำเภอท่ำมะกำ จงัหวัดกำญจนบุรี 

วัชระ เวชประสิทธิ ์
โสภำพร กล่ ำสกุล 
จริยำ รัชตโสตถิ์ 

OBA103 กำรพัฒนำสื่อกำรส่งเสริมอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนต ำบลยำงหย่อง 
อ ำเภอท่ำยำง จังหวัดเพชรบุรี 

โสภำพร กล่ ำสกุล    

OBA104 ควำมน่ำไว้วำงใจของธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ที่ส่งผลต่อควำมตั้งใจซื้อ
สินค้ำผ่ำนระบบพำณชิย์อิเล็กทรอนิกส์ 

ณัฐกฤษณ์ รัตนเหม 

 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 
และชมการน าเสนอผลงานภาคโปสเตอร ์

 

 
ภาคบ่าย   

เวลำ 13.00 – 16.00 น. 
รหัส

น าเสนอ 
ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน 

OBA105 กำรศึกษำเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงพฤติกรรมกำรใช้บัตรเครดิต
ต่อกำรสื่อสำรทำงกำรตลำดแบบบูรณำกำร ของผู้ใช้บัตรเครดิต ใน
เขตอ ำเภอเมือง จังหวัดนครรำชสีมำ 

ชฎิลลดำ อ่อนหนองหว้ำ 
อนิรุธ พิพัฒนป์ระภำ 

OBA106 ควำมต้องกำรต่อกำรเลือกใช้บริกำรมัคคุเทศก์ของประชำชนใน
พื้นที่กรุงเทพมหำนคร 

กมลทิพย์ ทองไทย 
จงกลนี แสงเพลิง 
พนิตพร วิพันธุ์  และคณะ 

OBA107 ควำมรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีส่งผลต่อทัศนคติในกำรน ำไปใช้งำนและ
ควำมตั้งใจในกำรใช้งำนเทคโนโลยี Internet of Things โดยมี
อิทธิพลทำงสังคมเปน็ปัจจัยแทรก 

อภิรัฐ ฉัตรกำล 
จันทนำ แสนสุข 



 
ก ำหนดกำรน ำเสนอผลงำน ภำคบรรยำย 

*ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม 

รหัส
น าเสนอ 

ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน 

OBA108 ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับภำษแีละทัศนคติต่อกำรช ำระภำษี สง่ผล
ต่อควำมตั้งใจช ำระภำษีเงนิไดน้ติิบุคคลของกิจกำรในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยำ 

ธิพำภรณ์ ไตรสุธำ    
จันทนำ แสนสุข 

OBA109 ปัจจัยที่สง่ผลต่อควำมส ำเร็จของผลิตภัณฑช์ุมชน ในเขตภำคกลำง หทัยกำนต์ ทองสวสัดิ์   
แสงทอง บุญยิง่ 

OBA110 ปัจจัยและพฤติกรรมที่มีผลต่อกำรซื้อสินค้ำและบริกำรผำ่นทำง
อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย 

วรชำติ โชครัศมีดำว 
ผศ.ดร.ยศ อมรกิจวิกัย 

OBA111 ผลกระทบของผูน้ ำกำรเปลี่ยนแปลงและคุณภำพของข้อมูลต่อ
ควำมส ำเร็จในกำรตัดสินใจ: ธุรกิจผลิตในจังหวัดนครรำชสีมำ 

ศนิ วิริยะโชติกุล 
จุฑำรัตน์ นำมหิงษ ์
พิทยำ  ผ่อนกลำง  และคณะ 

 
 มอบเกียรติบัตรแก่ผู้น าเสนอผลงาน  

 

 
 

ด้านบริหารธุรกิจ โลจสิติกส ์และการท่องเทีย่ว (2) 
ห้องบรรยาย : ชั้น 5  ห้อง 505A        
ผู้ประสานงานหลัก :  อำจำรย์ปำลิดำ เชษขุนทด 

 

ภาคเช้า   
เวลำ 11.00 – 12.20 น. 

รหัส
น าเสนอ 

ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน 

OBA201 ปัจจัยที่มีผลต่อกำรตัดสนิใจเดินทำงท่องเที่ยวของกลุ่มครอบครัวใน
พื้นที่กรุงเทพมหำนคร 

จินดำรัตน์ แสงเพ็ชร 
รจนกร ทรัพย์ประเสริฐ 
รุ่งนภำ เจริญจิตรี  และคณะ 

OBA202 คุณภำพบริกำรและควำมไวว้ำงใจที่มีอิทธิพลต่อควำมจงรักภักดี
ของสมำชิกในกำรใชบ้ริกำรเครดิตยูเนี่ยนในจงัหวัดนครรำชสีมำ
และจังหวัดชลบุร ี

ปวีณำ หัดสงูเนิน 
ปฏิมำ ถนิมกำญจน ์

OBA203 ผลกระทบของกำรวัดและประเมินผลที่ครอบคลุม และควำมผกูพัน
ต่อองค์กรต่อผลกำรด ำเนินงำน: ธุรกิจผลิตในจังหวัดนครรำชสมีำ 

ธรรพ์วฤนท์ สิทธชิัยกำนต์  
ลินดำ ข ำนบัพะเนำ  
พิทยำ ผ่อนกลำง  และคณะ 



 
ก ำหนดกำรน ำเสนอผลงำน ภำคบรรยำย 

*ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม 

รหัส
น าเสนอ 

ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน 

OBA204 ผลกระทบของประสิทธผิลกำรด ำเนินงำนดำ้นต้นทนุ และกำร
ตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมต่อควำมยั่งยืนขององค์กร : ธุรกิจผลิตใน
จังหวัดนครรำชสีมำ 

ศุภฤกษ์ อัตถำวงศ์ 
พิทยำ ผ่อนกลำง   
อธิต ทิวะศะศิธร ์

 
พักรับประทานอาหารกลางวัน 

และชมการน าเสนอผลงานภาคโปสเตอร ์
 

 
ภาคบ่าย   

เวลำ 13.00 – 14.20 น. 
รหัส

น าเสนอ 
ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน 

OBA205 ปัจจัยที่เปน็เหตุและผลของกำรรับรู้คุณภำพกำรบริกำรของลูกค้ำที่
ใช้บริกำร K PLUS ธนำคำรกสกิรไทย จ ำกัด (มหำชน) 

ธันยำดำ บุญมำวัย   
จันทนำ แสนสุข     

OBA206 ควำมพร้อมของผู้ท ำบัญชีไทย สูค่วำมเป็นประชำคมเศรษฐกิจ
อำเซียน 

ภำณิชำ อ่อนทำ้ว  
พิทยำ ผ่อนกลำง. 

OBA207 กำรศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรลดปัญหำกำรขนส่งสำธำรณะ
โดยเฉพำะรถสองแถว กรณีศึกษำจังหวัดนครรำชสีมำ 

นรรัฐ รื่นกวี 

OBA208 ปัจจัยท ำนำยประสิทธิภำพกำรด ำเนินธุรกิจของผู้ประกอบกำร
วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม 

พรกุล สุขสด   
ชมสุภัค ครุฑกะ    
สุกัญญำ หอมหวำน    

OBA209 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจเข้ำร่วมกิจกรรมของนักศึกษำ 
(เรียนเต็มเวลำ จันทร์-ศุกร์) ในคณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัย
รำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ปีกำรศึกษำ 1/2561 

ภัทรำวุฒิ ดำ่นค ำแหง 
ฐำปนี จุฑำจันทร์  
ถิรนันท์ ทิวำรำตรีวิทย ์

OBA210 กำรรับรู้วัฒนธรรมองค์กำรของผู้ประกอบกำร พรกุล สุขสด 
ชมสุภัค ครุฑกะ  
ฐิติรัตน์ มีเพิ่มพูนศรี 

OBA211 กำรศึกษำพฤติกรรมกำรซื้อสินค้ำผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ 
(Facebook) ของนักศึกษำระดบัปริญญำตรี ในเขตอ ำเภอเมือง 
จังหวัดนครรำชสีมำ 

กัลยำ โตทองหลำง   
สุภัทริดำ บรรดำศักดิ ์
อุบลวรรณ เลิศนอก 

 
 มอบเกียรติบัตรแก่ผู้น าเสนอผลงาน  

 



 
ก ำหนดกำรน ำเสนอผลงำน ภำคบรรยำย 

*ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม 

ด้านบริหารธุรกิจ โลจสิติกส ์และการท่องเทีย่ว (3) 
ห้องบรรยาย : ชั้น 5  ห้อง 506A        
ผู้ประสานงานหลัก :  อำจำรย์ณัทปภำ  สุริยะ 

 

ภาคเช้า   
เวลำ 11.00 – 12.20 น. 

รหัส
น าเสนอ 

ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน 

OBA301 กำรลดระยะเวลำในกำรจัดส่งอะไหล่โดยกำรปรับปรุงผังกำรจัดเก็บ
อะไหล่ กรณีศึกษำ บริษัท เอวำย จ ำกัด 

ธนิษฐ์นนัท์  จนัทร์แย้ม   
นภำพร  อัครพิเชษฐ    

OBA302 กำรปรับปรุงพืน้ที่กำรจัดเก็บถุงพลำสติกเพื่อลดค่ำใช้จ่ำยที่เพิ่มขึ้น
ในกำรเปลี่ยนโหมดกำรขนส่งสนิค้ำ กรณีศึกษำ บริษทั นชิชนิ
อิเลคทริค จ ำกัด 

วัชรพล วงศ์จนัทร์   
เจตวัตร พลำยพนัธุ ์

OBA303 กำรปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนกำรผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ทำง
กำรแพทย์โดยใช้หลักกำร ECRS กรณีศึกษำบริษัท SKR จ ำกัด 

พิชญ์ณี ตีรณำกรณ์  
สำวิตรี โตเจริญ 

OBA304 กำรลดต้นทนุกำรด ำเนินงำนในกระบวนกำรรับผลิตภัณฑ์เข้ำ
คลังสินคำ้ กรณีศึกษำ โรงงำนผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑป์ระเภทขวด
แก้ว 

ถิรนันท์ ทิวำรำตรีวิทย์  
วรัญญำ อวีระพล 

 
พักรับประทานอาหารกลางวัน 

และชมการน าเสนอผลงานภาคโปสเตอร ์
 

 
ภาคบ่าย   

เวลำ 13.00 – 16.00 น. 
รหัส

น าเสนอ 
ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน 

OBA305 กำรส่งเสริมเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ต ำบลหลุมรัง อ ำเภอบ่อพลอย 
จังหวัดกำญจนบุรี สู่กำรจัดสวัสดิกำรชุมชนอย่ำงยั่งยืน 

เมธำวิน สำระยำน 
โสภำพร กล่ ำสกุล 
คงขวัญ ศรีสอำด 

OBA306 แนวทำงกำรสร้ำงมลูค่ำเพิ่มในงำนโลจิสติกส์ ปิยะฉัตร จำรุธีรศำนต ์
นพพร เทพสิทธำ 
จตุพร วัฒนดลิก 
 



 
ก ำหนดกำรน ำเสนอผลงำน ภำคบรรยำย 

*ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม 

รหัส
น าเสนอ 

ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน 

OBA307 กำรศึกษำศักยภำพแหล่งท่องเทีย่วชุมชนหนองบัว จงัหวัดจันทบุรี เปรมฤดี ทองลำ 
 

OBA308 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบุคลำกรในยุคประเทศไทย 4.0    
 

ชนำกำนต์ สุวรรณรัตนศรี    
ฉัตรมณี บัววรรณ   
ชุติกร ปรุงเกียรติ   

OBA309 กำรศึกษำควำมแตกต่ำงระหว่ำงปัจจัยสว่นบุคคลและทัศนคติ
เก่ียวกับกำรเสียภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำของประชำชนในเขต
เทศบำลต ำบลมวกเหล็ก อ ำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 

สุบิน พทุโสม 

OBA310 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปัจจัยสว่นบุคคลกับคุณภำพกำรรับบริกำร
ของนักศึกษำมหำวิทยำลัยนครพนม 

นุชนำถ บัวสุดตำ   
เตือนใจ สิงห์สุ   
อรปวีณ์ บัวช ู

OBA311 ปัจจัยที่สง่ผลต่อควำมส ำเร็จในกำรสื่อสำรภำยในองค์กำรภำครัฐใน
จังหวัดสุรินทร ์

กำญจนำ ชุมสงค์    
ชุติกร ปรุงเกียรติ    

 
 มอบเกียรติบัตรแก่ผู้น าเสนอผลงาน  

 

 
 

ด้านกฎหมาย การเมือง และการปกครอง 
ห้องบรรยาย : ห้อง 502A ชั้น 5     
ผู้ประสานงานหลัก :  อำจำรย์อนุชำ  พิมำยนอก 

 

ภาคเช้า   
เวลำ 11.00 – 12.20 น. 

รหัส
น าเสนอ 

ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน 

OLA101 กำรศึกษำปัจจัยองค์กรที่ส่งผลตอ่กำรด ำเนินธุรกิจด้วยควำม
รับผิดชอบต่อสงัคมของธุรกิจโรงแรมในเขตกรุงเทพมหำนคร และ
ปริมณฑล 

นัฎพิสชำ นำคผจญ    
ดร.สำนิต ศิริวิศิษฐ์กุล    
ดร.อนันต์ ธรรมชำลัย   

OLA102 สภำพปัญหำและแนวทำงพัฒนำกำรเยียวยำเหยื่อกำรค้ำมนุษย ์
โดยกระทรวงแรงงำนและสวัสดกิำรสังคม สำธำรณรัฐ
ประชำธิปไตยประชำชนลำว 

วันเพ็ญ อินทะพร 



 
ก ำหนดกำรน ำเสนอผลงำน ภำคบรรยำย 

*ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม 

รหัส
น าเสนอ 

ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน 

OLA103 สมรรถนะเฉพำะตำมลักษณะงำนที่ปฏบิัติของพนักงำนสอบสวนคดี
พิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม 

ปริญญำ  นิรำศนภำภัย 
ตระกูล จิตวัฒนำกร 

OLA104 มำตรกำรทำงกฎหมำยในกำรควบคุมธุรกิจสถำนบริกำรดูแล
ผู้สูงอำยุภำคเอกชนในจังหวัดสงขลำ 

จันทรำทิพย์ สุขุม 
หทัยกำญจน์ ก ำเหนิดเพชร 
ศุภวีร์ เกลี้ยงจันทร์ 

 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 
และชมการน าเสนอผลงานภาคโปสเตอร ์

 

 
ภาคบ่าย 

เวลำ 13.00 – 16.00 น. 
รหัส

น าเสนอ 
ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน 

OLA105 หลักกำรภำวะวิสัยภำยใต้บทบำทของอัยกำรไทยในกำรสั่งฟ้อง
คดีอำญำ ศึกษำกรณีคดีสิทธิเสรภีำพของประชำชน 

ณัฏฐ์ศศิ หมูแก้วเครือ 

OLA106 ปัญหำกำรก ำหนดเงื่อนไขของมำตรกำรพิเศษแทนกำรด ำเนินคดี
อำญำของเด็กและเยำวชนที่กระท ำควำมผิด 

เมธำพร กำญจนเตชะ   

 
 มอบเกียรติบัตรแก่ผู้น าเสนอผลงาน  

 

 
 

ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม 
ห้องบรรยาย : ชั้น 5  ห้อง 507A        
ผู้ประสานงานหลัก :  อำจำรย์ ดร.ชุดิมำ  พรหมผุย 

 

ภาคเช้า   
เวลำ 11.00 – 12.20 น. 

รหัส
น าเสนอ 

ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน 

OED101 แนวทำงกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรให้บริกำรช่วยเหลือสนับสนนุ
นักศึกษำที่มีควำมพิกำรเรียนรวมในระดับอุดมศึกษำ 

รศ.ดร.สุรินทร์ ยอดค ำแปง 



 
ก ำหนดกำรน ำเสนอผลงำน ภำคบรรยำย 

*ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม 

รหัส
น าเสนอ 

ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน 

OED102 กำรเปลี่ยนแปลงและกำรปรับตวัทำงวฒันธรรมของกลุ่มชำติพนัธุ์
ลำวเวียง ต ำบลเทวรำช อ ำเภอไชโย จังหวัดอ่ำงทอง 

ดร.พิมพ์ปฏิมำ นเรศศิริกุล 

OED103 กำรวิเครำะห์กำรท ำหน้ำทีต่่ำงกนัของข้อสอบที่มีเทสต์เลต ของ
แบบทดสอบระดับชำติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 โดยใช้
วิธี BAYESIAN 

วรำสินี อยู่สนุทร    
รศ.ดร.ไพรัตน์ วงษ์นำม    
ผศ.ดร.สมพงษ์ ปัน้หุ่น    

OED104 ควำมคำดหวังของประชำกรในเขตเทศบำลเมืองหนองบัวล ำภู ที่มี
ต่อบทบำทหน้ำที่ของสถำบนัอุดมศึกษำในท้องถิ่น 

เกียรติศักดิ์ ชำรีโคตร 
วิไล พลพวก 
ละดำ ดอนหงษำ 

 
พักรับประทานอาหารกลางวัน 

และชมการน าเสนอผลงานภาคโปสเตอร ์
 

 
ภาคบ่าย   

เวลำ 13.00 – 14.20 น. 
รหัส

น าเสนอ 
ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน 

OED105 กำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบผสมผสำนโดยกำรประยุกต์ใช้
เทคโนโลยสีำรสนเทศบนโทรศพัท์เคลื่อนที่ ของกำรศึกษำไทยในยุค 
Thailand 4.0 
 

ธัชพนธ์ สรภูมิ 

OED106 กำรตั้งชื่อนกในจังหวัดสงขลำ สมิทธ์ชำต์ พุมมำ  
ฉันทัส ทองช่วย 
 

OED107 วิเครำะห์กำรเขียนบทสำรคดีวทิยุของนิสิตวิชำโทภำษำไทย  
ชั้นปทีี่ 3 มหำวิทยำลัยทักษิณ 

สมิทธ์ชำต์ พุมมำ   
ทีปวิท พงศไ์พบลูย ์

OED108 แนวทำงกำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษในบริบทของประเทศไทย ปรีชำ ศรีเรืองฤทธิ์ 
นิคม โยกัญญำ 
อัญชนำ ศรีเรืองฤทธิ์ 

OED109 กำรศึกษำสภำพปัญหำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนวิชำวิทยำศำสตร์
ระดับชัน้มัธยมศึกษำตอนปลำยของโรงเรียนมัธยมศึกษำ สังกัด
กรุงเทพมหำนคร 

วีระพงษ์ พิมพ์สำร 



 
ก ำหนดกำรน ำเสนอผลงำน ภำคบรรยำย 

*ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม 

รหัส
น าเสนอ 

ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน 

OED110 กำรบริหำรงำนกิจกำรนักเรียนของสถำนศึกษำขัน้พื้นฐำน กลุ่ม
โรงเรียนเครือข่ำยอัมพวำ จังหวัดสมุทรสงครำม 

อติคุณ บุญจูง    
ดร.สำริศำ เจนเขว้ำ    

OED111 ปัญหำกำรบริหำรงำนวชิำกำรของสถำนศึกษำขัน้พื้นฐำนในกลุม่
เครือข่ำยอัมพวำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
สมุทรสงครำม 

วัชรินทร์ บุญเลิศ 
ดร.สำริสำ เจนเขว้ำ 

OED112 กำรพัฒนำชุดกิจกรรมส่งเสริมทกัษะพื้นฐำนทำงคณิตศำสตร์เรื่อง
กำรจัดประเภทและเร่ืองเซตของเด็กปฐมวัยชัน้อนุบำลปีที่ 3 
โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษำ สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริม
กำรศึกษำเอกชน 

วิรำณี สุขทรัพย ์
อัญชลี ชยัรัชตกุล 
ปิยรัตน์ เที่ยงภักดิ ์
ลัดดำ เชียงนำงำม 

 
 มอบเกียรติบัตรแก่ผู้น าเสนอผลงาน  

 

 
 

ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ห้องบรรยาย : ชั้น 5  ห้อง 503A        
ผู้ประสานงานหลัก :  อำจำรย์กัมปนำท  ค ำสุข 

 

ภาคเช้า   
เวลำ 11.00 – 11.40 น. 

รหัส
น าเสนอ 

ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน 

OIT101 ระบบพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ส ำหรับเกษตรกรสูงวัย บุรัสกร อยู่สุข  
วีณำ จันทร์รัชชกูล  
จงกล จันทร์เรือง 

OIT102 กำรปรับปรุงระบบกำรเดินทำงพนักงำนขำยแบบเพื่อนบำ้นใกล้สุด
ด้วยเทคนิคกำรเคลื่อนย้ำยแบบ 2-opt 
 

ชวลิต โควีระวงศ ์

 
 
 
 



 
ก ำหนดกำรน ำเสนอผลงำน ภำคบรรยำย 

*ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม 

 
 
 
 
 

ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาธารณสุข และสิง่แวดล้อม 
ห้องบรรยาย : ชั้น 5  ห้อง 503A        
ผู้ประสานงานหลัก :  อำจำรย์กัมปนำท  ค ำสุข 

 

ภาคเช้า   
เวลำ 11.40 – 12.20 น. 

รหัส
น าเสนอ 

ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน 

OHS101 กำรพยำบำลผูป้่วยผ่ำตัดกระดูกสันหลัง(กรณีศึกษำผู้ป่วย 2 รำย
เปรียบเทียบกัน) 

นภำนชุ กำระเกษ 

OHS102 สมกำรท ำนำยอุณหภูมิร่ำงกำยของพนักงำนโรงงำนโลหะแห่งหนึ่ง
ในจังหวัดระยอง 

ปัณณวัฒน์ สุขประเสริฐ  
อนำมัย เทศกะทึก 
ปวีณำ มปีระดิษฐ์  และคณะ 

 
พักรับประทานอาหารกลางวัน 

และชมการน าเสนอผลงานภาคโปสเตอร ์
 

 
 

ด้านวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ 
ห้องบรรยาย : ชั้น 5  ห้อง 503A        
ผู้ประสานงานหลัก :  อำจำรย์กัมปนำท  ค ำสุข 

 
ภาคบ่าย   

เวลำ 14.30 – 16.00 น. 
รหัส

น าเสนอ 
ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน 

OSC101 สภำวะที่เหมำะสมในกำรสกัดเพคตินจำกเปลือกผลมะพร้ำว เอรำวัณ เบ้ำทอง 
 



 
ก ำหนดกำรน ำเสนอผลงำน ภำคบรรยำย 

*ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม 

รหัส
น าเสนอ 

ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน 

OSC102 กำรศึกษำคุณลักษณะทำงเอนไซม์บำงประกำรของแบคทีเรียทีผ่ลิต
เอนไซม์ แอลฟำ-อะไมเลสสำยพันธุ์ Bacillus licheniformis 
DNP0507 ซึ่งแยกได้จำกดิน ในจังหวัดระยอง ประเทศไทย 

รติมำ กลิ่นฟุ้ง  
สุนิสำ บุญมำ  
อัยยะ จันทรศิร ิ

OSC103 กำรศึกษำคุณลักษณะทำงเอนไซม์บำงประกำรของแบคทีเรียทีผ่ลิต
เอนไซม์อะไมเลส สำยพนัธุ์ Pseudomonas plecoglossicida 
DNP0201 ซึ่งแยกได้จำกดินป่ำชำยเลนในจังหวัดระยอง ประเทศ
ไทย 

ชนัญลญำ ธรรมเกษร  
สุนิสำ บุญมำ  
อัยยะ จันทรศิร ิ

OSC104 กำรเตรียมกล้ำเชื้อผงส ำหรับกำรผลิตผักกำดดอง ดร.กัณฐวุฒิ บุญม ี
กฤตพร ร ำจวนเกียรติ 

OSC105 กำรศึกษำสภำวะที่เหมำะสมของกำรตรึงรูปเอนไซม์ไลเปสจำกตับ
อ่อนของหมูบนวัสดุสนบัสนุนพอลิเมอร์ด้วยพันธะโควำเลนต์ 

สกุลตลำ เจริญสุข 
อัยยะ  จันทรศิร ิ
ทรงศักดิ์ พลำนนท ์

OSC106 กำรศึกษำคุณสมบัติของเอนไซม์ไลเปสตรึงรปูบนวัสดุรองรับพอลิ
เมอร์ด้วยวิธีกำรดูดซับทำงกำยภำพ 

ฐำปนี ปธำนรำษฎร์  
อัยยะ จันทรศิริ  
วรำพร ชนะกุล 

OSC107 กำรตั้งต ำรับเจลผสมสำรสกัดเนระพูส ี Pahol Sansomchai 
Onuma Chansatein 
Laddawan Paworn 

OSC108 กำรศึกษำฤทธิ์ทำงชีวภำพเบื้องต้นต่อกำรชะลอวัยของสำรสกัด
เนระพูส ี

Pahol Sansomchai 
Onuma Chansatein 
Pattrawan Rodphet 

 
 มอบเกียรติบัตรแก่ผู้น าเสนอผลงาน  

 

 
 
 


