
ลําดับ เวลา รหัส ชื่อเรื่องและผูนําเสนอ

การตรวจจับทาทางมือและปลายนิ้วสําหรับควบคุมเกมฟนฟูสมรรถภาพการทํางานของมือ

ณัฐริกา โพธิกุดสัย และคณะ

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาการคํานวณโดยการเรียนภาษาคอมพิวเตอร (Coding) ในการจัดการ

เรียนการสอนสําหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 4  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ศิริลักษณ เลิศหิรัญทรัพย และคณะ

การวิเคราะหระดับความสุกของกลวยจากภาพถายดวยโมเดลสีอารจีบีและการเรียนรูแบบมีผูสอน

จรรยา อันดับ และคณะ

การจําแนกประเภทของอาวุธดวยภาพโดยใชโครงขายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน

เอกราช นินทรา และคณะ

การประยุกตใชเทคโนโลยีเสมือนจริงในการประชาสัมพันธผลิตภัณฑผาทอใยกัญชงของวิสาหกิจชุมชน ตําบลคีรี

ราษฎร อําเภอพบพระ จังหวัดตาก

จักรพันธ วงศฤกษดี และคณะ

ลําดับ เวลา รหัส ชื่อเรื่องและผูนําเสนอ

ระบบขนสงทางรางคูขนานทางน้ําของโครงการคลองไทย

จักรกฤษณ เคลือบวัง และคณะ

การจําลองการอพยพหนีไฟโดยการใชโปรแกรม Pathfinder กรณีศึกษาอาคารสํานักงาน

อรวรรณ พวงจันทร

การทวนสอบแอปพลิเคชันบนโทรศัพทมือถือเชิงรูปนัย

ปกรณ  ลี้สุทธิพรชัย และคณะ

การพัฒนาระบบจองทองเที่ยวโดยชุมชนบานเมืองรวง

พงศกร ธรรมชัย

การเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตรไผดวยเทคโนโลยีดิจิทัล กรณีศึกษา เกษตรไผกิมซุง

สิทธิพงษ สถาปวิทย

การวิเคราะหภาพถายดิจิตอลเพื่อสรางฐานขอมูลสีเหงือก

สุริยันต ธรรมราช และคณะ

การวิเคราะหการขาดธาตุอาหารในตนขาวดวยภาพถาย

วีรภัทร รักษาริกรณ และคณะ
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Chair ผศ.ดร.กัมปนาท คูศิริรัตน

Co-Chair ดร.นุชรัตน นุชประยูร

1 13.00-13.15 C001

2 ยายไปวันที่ 16 มกราคม 2564

3 13.30-13.45 C003

4 13.45-14.00 C005

7 14.45-15.00 C008

5 14.00-14.15 C006

6 14.15-14.30 C007

Brake 15 Minutes

Chair ผศ.ดร.กัมปนาท คูศิริรัตน

Co-Chair ดร.นุชรัตน นุชประยูร

8 15.00-15.15 C009

9 15.15-15.30 C010

10 15.30-15.45 C011

11 15.45-16.00 C012

13 16.15-16.30 U035

12 16.00-16.15 C013



ลําดับ เวลา รหัส ชื่อเรื่องและผูนําเสนอ

การศึกษาความสัมพันธระหวางอุณหภูมิพื้นผิวดินกับการใชประโยชนที่ดิน กรณีศึกษาจังหวัดระยอง

กรรณิการ วรรณทวี

การศึกษาโรคภูมิแพอากาศจากฝุนละออง PM10 กรณีศึกษาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

พิชิตพร ผลเกิดดี และคณะ

การออกแบบฐานขอมูลเพื่อรับการขยายตัวของขอมูลหลากหลายบนเว็บไซตการทองเที่ยวชุมชน

กิตติศักดิ์ แกวนิลประเสริฐ และคณะ

แชทบอทไลนสําหรับสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐม

นรินทร ใจตรง และคณะ

แผนที่ออนไลนเพื่อการเตรียมความพรอมรับมือภัยพิบัติดินถลมในตําบลบอเกลือเหนือ อําเภอบอเกลือ 

จังหวัดนาน

นันทนภัส หาญยุทธ และคณะ

การประยุกตใชเครื่องพิมพสามมิติเพื่อสรางชุดทดลองระบบยกตัวดวยสนามแมเหล็กสําหรับวิชาระบบควบคุมระดับปริญญาตรี

ปรีชา สาคะรังค และคณะ

ลําดับ เวลา รหัส ชื่อเรื่องและผูนําเสนอ

แอนิเมชันอินโฟกราฟก เรื่อง พลังงานปโตรเลียม

นิธิพร วรรณโสภณ และคณะ

การคัดกรองบุคคลที่มีแนวโนมสัมฤทธิ์ผลสําหรับการเรียนระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา โดยใชเทคนิค

เหมืองขอมูล

ธนะวัฒน วรรณประภา และคณะ

การใชเทคนิคการทําเหมืองขอมูลเพื่อคัดกรองเด็กที่มีความบกพรองทางการเรียนรู

นคร ละลอกน้ํา และคณะ

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทํานายผลการเรียนวิชา Web database ของนิสิตสาขาเทคโนโลยีการศึกษา 

คณะศึกษาศาตร มหาวิทยาลัยบูรพา ดวยเทคนิคเหมืองขอมูล (Data mining)

วีระพันธ  พานิชย และคณะ

การพัฒนาเว็บไซตระบบการจองคิวตัดผมชาย กรณีศึกษารานตัดผม โจ บารเบอรช็อป

ณัฐศรันย พันธุรัตน และคณะ

แนวโนมการเลือกแผนการเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใชการเรียนรูของเครื่องรวมกับ SCIKIT-LEARN PACKAGE

ฐิติชัย รักบํารุง และคณะ

แอปพลิเคชันเสริมทักษะทางดานคณิตศาสตรระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 สําหรับผูที่บกพรองทางการมองเห็นรวมกับ

โปรแกรมอานจอภาพ

เกรียงไกร อินทรสวรรค และคณะ
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Chair ดร.พฤฒิพงศ เพ็งศิริ

Co-Chair  ดร.สรชัย ชวรางกูร

1 13.00-13.15 C014

2 13.15-13.30 C015

3 13.30-13.45 C016

4 13.45-14.00 C017

7 14.45-15.00 C020

5 14.00-14.15 C018

6 14.15-14.30 C019

Brake 15 Minutes

Chair ดร.สรชัย ชวรางกูร

Co-Chair ดร.พฤฒิพงศ เพ็งศิริ

8 15.00-15.15 C021

9 15.15-15.30 C022

10 15.30-15.45 C023

11 15.45-16.00 C024

13 16.15-16.30 U036

12 16.00-16.15 C025



ลําดับ เวลา รหัส ชื่อเรื่องและผูนําเสนอ

นวัตกรรมการผลิตสามเกลอสําเร็จรูปพรอมปรุง

กัญญาพัชร เพชราภรณ และคณะ

นวัตกรรมการผลิตแปงกลวยทอดกึ่งสําเร็จรูปในบรรจุภัณฑสูญญากาศ

จุฑามาศ มูลวงศ และคณะ

ประสิทธิผลของสารเคลือบไคโตซานจากเห็ดนางฟาที่ไดรับการพัฒนาตอการยืดอายุการเก็บรักษา

ผลกลวยน้ําวา

นลินอร นุยปลอด และคณะ

การใชประโยชนจากแปงกลวยพรีเจลลาติไนซตอการปรับปรุงคุณภาพขนมปงปราศจากกลูเตน

ณัฐพล ประเทิงจิตต และคณะ

การประเมินผลกระทบตลอดวัฏจักรชีวิตสําหรับการผลิตไบโอดีเซล

สิริรัตน พึ่งชมภู และคณะ

การพัฒนาเสนสปาเก็ตตี้จากขาวไรซเบอรี่ผสมงาดํา โดยใชเทคนิคการขึ้นรูปแบบเสนดวยโมเลคคิวลารแกสโตรโนมี

อัจฉรา ดลวิทยาคุณ และคณะ

ลําดับ เวลา รหัส ชื่อเรื่องและผูนําเสนอ

การศึกษาการคงอยูของเอนไซมแอสิดฟอสฟาเตสในน้ําอสุจิจากไมพันสําลีที่เก็บไวในระยะเวลาที่แตกตางกัน

จิตติมา สาริบุตร และคณะ

ชนิดของพืชอาหารและสารเคมีปองกันศัตรูพืชที่ปนเปอนในเกสรจากผึ้งพันธุ (Apis mellifera) ในพื้นที่อําเภอสวน

ผึ้ง จังหวัดราชบุรี

ภาณุวุฒิ เสนะวงศ และคณะ

ชุดตนแบบสําหรับการผลิตแกสชีวภาพจากวีแนส

ธนวัฒน พงษสุวรรณ และคณะ

ผลของไคโตซานตอการดูดซับน้ําของเมล็ดพันธุขาวขาวดอกมะลิ 105

สุภกร เขตมนตรี และคณะ

ผลของสารสกัดจากสาหรายสีแดงน้ําจืดตอการเจริญเติบโตและความเขมสีของกุงขาวแวนนาไม

วัฒนา วัฒนกุล และคณะ

สารพฤกษเคมี ปริมาณฟนอลิกและฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระของกานใบเลี้ยงตาลโตนด

สุกิจ หลาแหลง และคณะ
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Chair ดร.ป วีณา สุขสอาด

Co-Chair อ.กัญญา กอแกว

1 13.00-13.15 S002

2 13.15-13.30 S003

3 13.30-13.45 S004

4 13.45-14.00 S006

7 14.45-15.00 S009

5 14.00-14.15 S007

6 14.15-14.30 S008

Brake 15 Minutes

Chair ดร.ป วีณา สุขสอาด

Co-Chair อ.กัญญา กอแกว

8 15.00-15.15 S010

9 15.15-15.30 S011

12 16.00-16.15 S014

10 15.30-15.45 S012

11 15.45-16.00 S013



ลําดับ เวลา รหัส ชื่อเรื่องและผูนําเสนอ

การศึกษาขนาดของเกลียวลํากลองที่เหมาะสมสําหรับใชกับกระสุน  M193 และ M855

อัครเดช  ศรีนวลชาติ และคณะ

การเพิ่มประสิทธิภาพการบํารุงรักษาเครื่องตอมุม กรณีกรณีศึกษาโรงงานผลิตขอบยางกระจกประตูรถยนต

สมชาติ วงศเทพ

การผลิตเชื้อเพลิงแข็งจากเศษใบกาสะลองเหลือทิ้งจากการตัดแตงกิ่ง

เมธี โอวสุวรรณ และคณะ

การเพิ่มประสิทธิภาพงานซอมบํารุงเชิงปองกัน

สมภพ คูประเสริฐ และคณะ

การลดของเสียในกระบวนการฉีดพลาสติกของธุรกิจผลิตชิ้นสวนรถยนต

วิษณุ ทับซาย

การอบแหงแบบชั้นบางและการแพรความชื้นของมะมวงน้ําดอกไมจากจังหวัดเลย ประเทศไทย

ชยพัทธ ภูสําเภา และคณะ

เครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบเรือนกระจกสําหรับอบแหงลําไย

จักรพรรณ ผิวสอาด และคณะ

ลําดับ เวลา รหัส ชื่อเรื่องและผูนําเสนอ

แบบจําลองการไหลอากาศแบบราบเรียบของอากาศในเตียงความดันลบตนแบบของโรงพยาบาลวชิระ

ปรัชญา ตั้งจิตสมบูรณ

การศึกษาสมบัติทางความรอนของถานอัดแทงจากเปลือกทุเรียนพันธุหมอนทอง

คมสัน มุยสี และคณะ

ผลเฉลยโซลิตอนของสมการ KORTEWEG-DE VRIES แบบปรับปรุงโดยวิธีการกระจาย SINE-GORDON

ศรัณย ภิบาลชนม และคณะ

คุณคาของแองแถะอาหารพื้นบานไทลื้อบานทาฟาใต ตําบลสระ อําเภอเชียงมวน จังหวัดพะเยา

สุรียพร ธัญญะกิจ และคณะ

ขาวปุกงาขี้มอนขนมแหงชีวิตและจิตวิญญาณของชาติพันธุไต

อานง ใจแนน และคณะ

การพยากรณความตองการใชพลังงานไฟฟาของโรงเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยการวิเคราะหถดถอยเชิง

เสนแบบพหุ

พาฤกษ พวงบานเย็น และคณะ

การศึกษาความเปนไปไดสําหรับการผลิตพลังงานไฟฟาจากแรงโนมถวงโดยใชปลองลิฟตของอาคารสูง

ในกรุงเทพมหานคร

สุรศักดิ์ หงษทอง

14 16.30-16.45 S044

6 14.15-14.30 S021

8 15.00-15.15 S023

Brake 15 Minutes

Chair ดร.ธีระยุทธ เพลิดพริ้ง

Co-Chair อ.อาคม หะยีอูมา

9 15.15-15.30
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Chair ผศ.ดร.พนิดา หลอวงศตระกูล

Co-Chair อ.ศิวัตม พลอินทร

1 13.00-13.15 S001

2 13.15-13.30 S005

3 13.30-13.45 S017

4 13.45-14.00 S019

5 14.00-14.15 S020

7 14.30-14.45 S022

S034

10 15.30-15.45 S035

13 16.15-16.30 S038

11 15.45-16.00 S036

12 16.00-16.15 S037



ลําดับ เวลา รหัส ชื่อเรื่องและผูนําเสนอ

ผลของการระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (โควิด-19) ตอจํานวนคูนอนของชายโสดในวัยหนุมตอนตน

ในพื้นที่จังหวัดยะลา

อวิรุทธ สิงหกุล และคณะ

ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการปองกันอันตรายทางดานสุขภาพของผูประกอบอาชีพรับจางตัดผักบุง

 ในอําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

ปวีณา รัตนเสนา

สมรรถภาพทางกายของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 - 3 ที่มีภาวะโภชนาการเกิน

มนตรี สามงามดี และคณะ

การสรางเกณฑปกติสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของนักศึกษาชั้นปที่ 1 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ปการศึกษา 2563

ปยะพงษ ชูจันอัด และคณะ

ศึกษาสภาพและปญหาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาพลศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย

สุพรรณบุรี

มานพ สังขแกว และคณะ

ศึกษาประสิทธิภาพนวัตกรรมรองเทาเมล็ดปาลม  ลดอาการเทาชาในผูปวยเบาหวาน เขตพื้นที่รับผิดชอบ

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานบอทราย อําเภอปาพะยอม จังหวัดพัทลุง

สริดา บุญจันทร และคณะ

ลําดับ เวลา รหัส ชื่อเรื่องและผูนําเสนอ

การกําจัดโครเมียม (VI) โดยใชไคโตซานแบบเชื่อมขวางในคอลัมนเบดนิ่ง

สุรเชษฐ ปโย และคณะ

ปริมาณฟนอลิกรวมและฤทธิ์ตานออกซิเดชันของสารสกัดตนหนามพุงดอ ที่เก็บจากแหลงตาง ๆ 

ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน

จุฑาทิพย ภูมิบานคอ และคณะ

ปริมาณสารพฤกษเคมีของการใบเลี้ยงตาลโตนด

พิภูษา นิลดํา และคณะ

วิธีทดสอบหาปริมาณคอลลาเจนในผลิตภัณฑเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของคอลลาเจนไฮโดรไลเซส

ดวยเทคนิคโครมาโทรกราฟของเหลวสมรรถนะสูงรวมกับตัวตรวจวัดชนิดฟลูออเรสเซนส

จรรยา แสงเขียว

การปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดจากการกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองนาน

ประภัสสร กาวีนุ และคณะ

ผลกระทบของน้ํามันเบนซินผสมบิวทานอลตอสมรรถนะและมลพิษของรถจักรยานยนตที่ใชเครื่องยนต

จุดระเบิดดวยประกายไฟเปนตนกําลัง

ชัยยศ ดํารงกิจโกศล และคณะ

Session of Physical Education, Sports Science and Health, and Science

 NCOST 2021,  P-Room 1  (15 มกราคม 2564)

Chair  อ.อํานาจ สุขแจม

Co-Chair อ.ภณิดา หยั่งถึง

1 13.00-13.15 P001

2 13.15-13.30 P002

3 13.30-13.45 P003

4 13.45-14.00 P004

7 14.45-15.00 S015

5 14.00-14.15 P005

6 14.15-14.30 U035

Brake 15 Minutes

Chair ดร.สุนทรา เฟองฟุง

Co-Chair อ.กาญจนา พิศาภาค

8 15.00-15.15 S016

9 15.15-15.30 S032

12 16.00-16.15 S052

10 15.30-15.45 S033

11 15.45-16.00 S042



ลําดับ เวลา รหัส ชื่อเรื่องและผูนําเสนอ

ตัวประมาณแบบอัตราสวนปรับใหมของคาเฉลี่ยประชากรโดยใชสัมประสิทธิ์ความโดงและสัมประสิทธิ์การถดถอยในการ

เลือกตัวอยางสุมแบบงาย

พัชรี วงษเกษม

การหารไมลงตัวของเมทริกซคูณรวมนอยโดยเมทริกซหารรวมมากบนบางเซตปดการหารรวมมาก

พีรพัฒน เกตุพันธ

ไอดีลคูภายในของกึ่งกรุปอันดับ

วายุพงษ ทั่งทอง และคณะ

การประเมินประสิทธิภาพเทคนิคของระบบ NRTK (VRS, I-MAX, MAX และFKP) สําหรับการใชงานที่มีความแมนยําสูง

ชญานนท เหลานิพนธ และคณะ

บนไบ-ไอดีส Q-วิภัชนัยคาชวงของกึ่งกรุปอันดับ

วิญู สมอหมอบ และคณะ

การศึกษาเปรียบเทียบการแปลงพื้นหลักฐานระหวางกรอบพิกัดอางอิงสากล ITRF2005 และITRF2008 ในประเทศไทย

กรกฎ บุตรวงษ และคณะ

การวิเคราะหแนวโนมของราคาน้ํามันแกสโซฮอล 91 และน้ํามันแกสโซฮอล 95

อธิเมศร พุฒิประยงคชัย และคณะ

ลําดับ เวลา รหัส ชื่อเรื่องและผูนําเสนอ

ไฮเปอรไอดีสวิภัชนัยสหัชญาณนิยมคาชวงของกึ่งไฮเปอรกรุปอันดับ

สมศักดิ์ เหล็กโคกสูง และคณะ

ควอไซน-ไฮเปอรไอดีสวิภัชนัยคาชวงของกึ่งไฮเปอรกรุปอันดับ

สมศักดิ์ เหล็กโคกสูง และคณะ

ไอดีลภายในรัฟที่อิงความสัมพันธวิภัชนัยถายทอดและความสัมพันธวิภัชนัยเขากันไดบนกึ่งกรุป

วาสนา อาทร และคณะ

การเลือกที่ตั้งโรงงานดวยวิธีวิเคราะหเชิงลําดับชั้นและการประเมินทางดานเศรษฐศาสตรของโรงงานผลิตไบโอดีเซลใน

จังหวัดกระบี่

สิริรัตน พึ่งชมภู และคณะ

การประยุกตใชการสํารวจดวยอากาศยานอัตโนมัติ (UAV) เพื่อการคิดปริมาตรงานดินสําหรับการพัฒนาทางหลวง

ชนะรบ วิชาลัย และคณะ

การจัดกลุมและการคนหาโมดูลการทํางานของยีนจากขอมูลการแสดงออกของยีนในรากมันสําปะหลัง

พรทิพย เดชพิชัย และคณะ

รูปแบบทั่วไปของผลคูณระหวางลําดับเมทริกซไบพีริออดิกฟโบนักชี ไบพีริออดิกลูคัสและไบพีริออดิกจาคอปสธอล

จิรวัฒน กันทะโล และคณะ

การวิเคราะหแนวโนมของปริมาณฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอน ในเขตจังหวัดชลบุรีและระยอง

ภัทราภรณ กิจผลเจริญ และคณะ

Session of Mathematics and Statistics

 NCOST 2021,  M-Room 1  (15 มกราคม 2564)

Chair  ผศ.ดร.พิมพพรรณ อําพันธทอง

Co-Chair  ดร.ปนัดดา บุญมั่น

1 13.00-13.15 M001

2 13.15-13.30 M002

5 14.00-14.15 M005

7 14.30-14.45 M007

6 14.15-14.30 M006

3 13.30-13.45 M003

4 13.45-14.00 M004

อ.สุขพักตร แผนสมบูรณ

9 15.15-15.30 M009

Brake 15 Minutes

Chair ผศ.ดร.อเนก พุทธิเดช

Co-Chair

10 15.30-15.45 M010

8 15.00-15.15 M008

11 15.45-16.00 M011

12 16.00-16.15 M012

15 16.45-17.00 U018

13 16.15-16.30 M013

14 16.30-16.45 M014



ลําดับ เวลา รหัส ชื่อเรื่องและผูนําเสนอ

การพัฒนาระบบบริหารจัดการเอกสาร มคอ. ผานระบบออนไลน

ชุติมา ยินดีทีป และคณะ

การศึกษาปญหาและการกําหนดมาตรการแกไขปญหาการเขาสูตําแหนงทางวิชาการของอาจารย

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ศรัญญา  แกวปนทอง และคณะ

การพัฒนากระบวนการประชาสัมพันธการรับนักศึกษาใหมของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจําปการศึกษา 2560

เพชรลดา เรืองเพชร และคณะ

สภาพการดําเนินงานการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลศรีวิชัย (ไสใหญ)

ธิติมา  รักถนอม และคณะ

การพัฒนากระบวนการคิดเรื่องโจทยปญหาการคูณโดยใชเทคนิค KWL Plus สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ภัทรา อุนทินกร และคณะ

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานการเรียนระบบออนไลน

สิทธิกร มังคลา และคณะ

ลําดับ เวลา รหัส ชื่อเรื่องและผูนําเสนอ

การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีและความตองการในการพัฒนาความรูความสามารถดานการใช

เทคโนโลยีเพื่อการสอนคณิตศาสตรของครูคณิตศาสตรระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในจังหวัดลพบุรีและ

จังหวัดสิงหบุรี

สามารถ พยอมหอม และคณะ

การพัฒนากิจกรรมโดยหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e - Book) ที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเสริมทักษะ

คณิตศาสตร 4 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ สุราษฎรธานี

เนรัญชรา ศรีคะรัน และคณะ

ภาพถายดิจิทัลกับการทําการตลาดออนไลนของผูทรงอิทธิพลทางความคิด

รัฐพล พรหมมาศ

การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักสถิติ ดวยเทคนิคแบบผสมของนักศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยพระนครศรีอยุธยา หันตรา

กาญจนา ใจบุญ และคณะ

ระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ สาธารณสมบัติ และสัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส ในระบบอินเทอรเน็ต

ของนิสิตวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

วิลาวัลย โพธิ์ทอง

การพัฒนาทักษะการคํานวณในการวางแผนการออมเพื่ออนาคต ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยพระนครศรีอยุธยา หันตรา

ปนัดดา บุญมั่น และคณะ

Session of Education

 NCOST 2021,  E-Room 1  (15 มกราคม 2564)

Chair ผศ.ดร.วาสุกรี แสงปอม

Co-Chair อ.ลลิตพัทธ สุขเรือน

1 13.00-13.15 I001

2 13.15-13.30 E001

3 13.30-13.45 E002

4 13.45-14.00 E003

7 14.45-15.00 E006

5 14.00-14.15 E004

6 14.15-14.30 E005

Brake 15 Minutes

Chair ผศ.ดร.วาสุกรี แสงปอม

Co-Chair อ.เสริมศิริ ปราบเสร็จ

8 15.00-15.15 E007

9 15.15-15.30 E008

12 16.00-16.15 E011

10 15.30-15.45 E009

11 15.45-16.00 E010



ลําดับ เวลา รหัส ชื่อเรื่องและผูนําเสนอ

ผลการใชการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT รวมกับปญหาปลายเปดพัฒนาความคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตร เรื่อง 

ความนาจะเปน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4

ยุวดี แซเอี๊ยว และคณะ

การพัฒนาทักษะการอานและการเขียนภาษาอังกฤษโดยการจัดการเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับ

วิธีสอนแบบโฟนิคสของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

สโรชา สุพัฒนวรากุล

การพัฒนาความรูและทักษะการนําไปใชของการทําโครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

สกาวรัตน จงพัฒนากร

การบูรณาการเรียนการสอนตามแนวคิดเชิงออกแบบเพื่อศึกษากระบวนการทัศนใหมการศึกษา กรณีศึกษา วิชา

อินเตอรเน็ตของสรรพสิ่ง สําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาเทคนิคคอมพิวเตอร

ทองลวน สิงหนันท และคณะ

การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book) เรื่อง หนาที่ของพลเมืองดี กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4

นิรันดร บุญนาค และคณะ

การพัฒนาสื่อเสริมการเรียนรูดิจิทัล เรื่อง น้ํากับดอกไม ตามหลักการศึกษาบันเทิง

เพื่อสงเสริมคุณธรรมพื้นฐานดานการมีน้ําใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ปนัดดา ใจบุญลือ และคณะ

ลําดับ เวลา รหัส ชื่อเรื่องและผูนําเสนอ

แนวทางการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตร

ปรับปรุง 2562) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

กุลรภัส เทียมทิพร และคณะ

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพิมพไทยเบื้องตนระหวางการเรียนการสอนแบบปกติกับการเรียนการสอน

โดยใชโปรแกรมฝกพิมพออนไลน สําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี 

วิทยาลัยเทคนิคพังงา

กิจจา บานชื่น และคณะ

การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โดยใชโครงงานเปนฐาน

สมหญิง  เพ็ชรัตน และคณะ

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู โดยใชกระบวนการกลุมเพื่อสงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร

ขั้นพื้นฐาน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4

อมรรัตน วิริขิตกุล และคณะ

แนวคิดทางคณิตศาสตรของผูเรียนในกระบวนการแกปญหาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

วาสุกรี แสงปอม และคณะ

การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเรื่อง พุทธประวัติ สําหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบานทุงใหญ

อังศนา ออนวิมล และคณะ

Session of Education

 NCOST 2021,  E-Room 2  (15 มกราคม 2564)

Chair ผศ.ดร.เบญจพร สวางศรี

Co-Chair ดร.จารุณี สนองคุณ

1 13.00-13.15 E012

2 13.15-13.30 E013

3 13.30-13.45 E014

4 13.45-14.00 E015

7 14.45-15.00 E018

5 14.00-14.15 E016

6 14.15-14.30 E017

Brake 15 Minutes

Chair ผศ.ดร.เบญจพร สวางศรี

Co-Chair ดร.จารุณี สนองคุณ

8 15.00-15.15 E019

9 15.15-15.30 E020

12 16.00-16.15 E023

10 15.30-15.45 E021

11 15.45-16.00 E022
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