
ลําดับ เวลา รหัส ชื่อเรื่องและผูนําเสนอ

การพัฒนาระบบการจองคิวชางภาพ

วันนิสา กลิ่นลูกอิน และคณะ

การพัฒนาระบบจัดการเว็บไซตศูนยอาหารดุสิตนฤมล

ภานุวัฒน ศรีเคลือบ และคณะ

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดการภูมิปญญาอาหารทองถิ่น ตําบลทุงสมอ อําเภอพนมทวน 

จังหวัดกาญจนบุรี

สุภาพร พรมโส และคณะ

การพัฒนาระบบประชาสัมพันธและการจองคิวชางแมน

อนุวัฒน มณฑา และคณะ

การพัฒนาตราสัญญาลักษณผลิตภัณฑ ชุมชนบานไทรยอย ตําบลยานยาว อําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

กรกฏ เห็นชัด และคณะ

การหาประสิทธิภาพอุปกรณควบคุมอุณหภูมิดวยเทคโนโลยีไอโอทีสําหรับฟารมอัจฉริยะ

จีรศักดิ์ พุมเจริญ และคณะ

ลําดับ เวลา รหัส ชื่อเรื่องและผูนําเสนอ

การพัฒนาระบบประชาสัมพันธขอมูลขาวสารภายในอาคารดวยเทคโนโลยีบีคอน

ศุภชัย ทองสุข และคณะ

การพัฒนาตนแบบเครื่องคัดแยกปลาหมึกแหงดวยหลักการประมวลผลภาพ กรณีศึกษา :

กลุมชาวประมงลุมปากน้ําปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ

ศิริเรือง พัฒนชวย และคณะ

การทดสอบโปรแกรมประยุกตเพื่อการชําระเงินอิเล็กทรอนิกส

สุทธิรักส ศุขเขษม และคณะ

การพัฒนาระบบบริหารจัดการสารสนเทศและจัดเก็บเอกสาร

สิทธิพร วันทมาตย และคณะ

การทํานายความผิดพลาดระยะตนของเครื่องวิเคราะหอินทรียคารบอนโดยการเรียนรูเชิงลึก

ธนาภัทร ภัทรวินิจ

การศึกษาและการผลิตหนังสือการตูนคอมมิค เรื่อง Bisexuals เพื่อรณรงคโรคติดตอทางเพศสัมพันธ ในกลุมวัยรุน

และเยาวชน

สาโรจน  ไวยคงคา และคณะ

Brake 15 Minutes

5 10.00-10.15 C030

6 10.15-10.30 C031

3 09.30-09.45 C028

4 09.45-10.00 C029

11 11.45-12.00 C039

12 12.00-12.15 C041

9 11.15-11.30 C035

10 11.30-11.45 C036

7 10.45-11.00 C032

8 11.00-11.15 C034
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Chair ดร.นภา แซเบ

Co-Chair อ.ภิญญาพัชญ  ทาสาธนัตยตระกูล

Chair ดร.นภา แซเบ

Co-Chair อ.ภิญญาพัชญ  ทาสาธนัตยตระกูล

1 09.00-09.15 C026

2 09.15-09.30 C027



ลําดับ เวลา รหัส ชื่อเรื่องและผูนําเสนอ

การจัดการระบบขอมูลพื้นฐานพนักงาน

อนันต ธรรมชาลัย และคณะ

การประเมินผลการเรียนรูตามมาตรฐานผลการเรียนรู จากหลักสูตรสูรายวิชา 400-13-01 เทคโนโลยีสารสนเทศ

บูรณาการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สุวุฒิ ตุมทอง และคณะ

ประสิทธิภาพของตัวแบบทํานายอาชีพดานคอมพิวเตอรที่เหมาะกับลักษณะนิสัย

ประเทือง วงษทอง และคณะ

การพัฒนาสื่อปฏิสัมพันธทองโลกเสมือนจริงผจญภัยโลกไดโนเสารในประเทศไทย

อธิษฐ คูเจริญถาวร และคณะ

การพัฒนาสื่อนําเสนอ ๘ ทศวรรษของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถพิตร

โดยใชเทคโนโลยีความจริงเสริมดวยเทคนิคพาราแลกซ

วราภรณ มั่นทุง และคณะ

การพัฒนาสื่อนําเสนอรูปแบบโฮโลแกรม เรื่อง “ชางศึกแหงโลกเสมือนจริง”

ชัชฎา ชวรางกูร และคณะ

ลําดับ เวลา รหัส ชื่อเรื่องและผูนําเสนอ

ผลการจัดการเรียนรูการสรางโปรแกรมแบบกราฟและแบบขอความ โดยใชปญหาเปนฐาน

รายวิชาเทคโนโลยีการผลิตเกม

ธนวัฒน ถาวรกูล และคณะ

การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นระบบบริหารจัดการคํารองของลูกคาสวนการมอบหมายงาน กรณีศึกษา บริษัท โอดีโอ 

โซลูชั่น จํากัด

ขวัญแกว กิจวัตร

การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นระบบบริหารจัดการคํารองของลูกคาสวนรับคํารอง กรณีศึกษา บริษัท โอดีโอ โซลูชั่น 

จํากัด

กษิดิศ สุทธินวพันธุ

การพัฒนาเกมสงเสริมการรับรูอัตลักษณจังหวัดชัยนาทบนสมารทโฟน

กนกวรรณ  ดีภักตรนอย และคณะ

ระบบควบคุมการเจริญเติบโตของมะเขือเทศราชินีดวยเทคโนโลยี IoT

ปรพจน คชศาสตรศิลป และคณะ

ระบบจัดการยานพาหนะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยสุพรรณบุรี

อานนท ตาสอน และคณะ
12 12.00-12.15 U037

10 11.30-11.45 U019

11 11.45-12.00 U022

8 11.00-11.15 U005

9 11.15-11.30 U006

7 10.45-11.00 C046

5 10.00-10.15 C043

6 10.15-10.30 C044

Brake 15 Minutes

Chair ผศ.ลักษนันท  พลอยวัฒนาวงศ

Co-Chair อ.ณพงศ วรรณพิรุณ

3 09.30-09.45 C038

4 09.45-10.00 C042

1 09.00-09.15 C045

2 09.15-09.30 C033
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Chair ผศ.พินทุสร ปสนะจะโน

Co-Chair อ.ประดิษฐ สงคแสงยศ



ลําดับ เวลา รหัส ชื่อเรื่องและผูนําเสนอ

การจัดกลุมตั๊กแตนบริเวณศูนยสงเสริมการใชหญาแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเพชรบูรณ

นันทนา บุญเรือง และคณะ

เว็บไซตเทียบโอนนอกระบบ

ชวัลณัฎฐ สกุลศิริปาลทัต และคณะ

การประยุกตใชเทคนิคการพยากรณอนุกรมเวลาในการทํานายยอดขายกาแฟ กรณีศึกษา รานกาแฟศิลาจังหวัด

กําแพงเพชร

สุรวิชญ อุรุวรรณ และคณะ

ระบบตอบคําถามอัตโนมัติการบริการงานทะเบียนดวยไลนแชทบอท

โชติมนต นุรารักษ และคณะ

หุนยนตกูภัยในสภาวะแกสรั่วไหล

ธนายุทธ ชาวกัณหา และคณะ

ระบบจําลองการเขาเรียนในรูปแบบสแกนลายนิ้วมือ

เจนจิรา อาราเบีย และคณะ

ลําดับ เวลา รหัส ชื่อเรื่องและผูนําเสนอ

ระบบเปด - ปดไฟโดยใชไอโอที

ลมฟา บุญประเสริฐ และคณะ

อุปกรณวัดคากาซคารบอนมอนอกไซดและอุณหภูมิภายในรถยนต

พรรษพล พิณทอง และคณะ

โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบขาราชการ อิเล็กทรอนิกส

กันตภณ สิริชีวเกษร และคณะ

ระบบปลูกผักในกลองอัตโนมัติ

ศุภชัย ผลินิคม และคณะ

ระบบการติดตามการแกไขเหตุละเมิดดานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร

เจษฎา คําษา และคณะ

การเตรียมขอมูลอัตโนมัติดวยขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม

วราลักษณ พิพัฒนไตรสรณ
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2 09.15-09.30 U026

Chair อ.ปริญญา เกิดปญญา

Co-Chair อ.อภิชาติ  โชคเหรียญสุขชัย

1 09.00-09.15 U025

3 09.30-09.45 C040

4 09.45-10.00 C004

7 10.45-11.00 U010

5 10.00-10.15 U008

6 10.15-10.30 U009

Brake 15 Minutes

Chair ผศ.จีรศักดิ์  พุมเจริญ

Co-Chair อ.อธิษฐ คูเจริญถาวร

8 11.00-11.15 U011

9 11.15-11.30 U012

12 12.00-12.15 C002

10 11.30-11.45 U013

11 11.45-12.00 U014



ลําดับ เวลา รหัส ชื่อเรื่องและผูนําเสนอ

โครงงาน ระบบ Automation Workflow กรณีศึกษาภัยคุกคามทางไซเบอร

ฉัตรชัย จี่เอี่ยม และคณะ

ระบบควบคุมตูล็อคเกอรโดยใชเทคโลยีไอที

กณิศ สุดเจริญ และคณะ

ระบบปฏิทินกิจกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (เว็บแอปพลิเคชัน)

ภัทรมล ไชยภักดี และคณะ

ระบบปฏิทินกิจกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (โมบายแอพพลิเคชัน)

วัชระ ผองพรรณ และคณะ

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับการเขาศึกษาตอในหลักสูตรระดับปริญญาตรีในดานคอมพิวเตอร

คณิศร รูปเล็ก และคณะ

การพัฒนาเว็บบริการตรวจกระดาษคําตอบแบบปรนัยดวยวิธีการประมวลผลภาพ

ประภากร เขียวสัมฤทธิ์ และคณะ

ลําดับ เวลา รหัส ชื่อเรื่องและผูนําเสนอ

การพัฒนาระบบแจงเตือนความผิดปกติของอากัปกิริยาสําหรับผูพิการและผูสูงอายุดวยการประมวลผลภาพรวมกับ

โครงขายประสาทเทียม

วชิรวิช ศรีสุทธิ์ และคณะ

การพัฒนาระบบเอไอแชทอัตโนมัติสกัดภาวะซึมเศรา: กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยพระนครศรีอยุธยา หันตรา

วัชระพงษ นนทปญญา และคณะ

เครื่องไลนกดวยเสียงรบกวนโดยเทคนิคการประมวลผลภาพในการระบุคุณลักษณะของวัตถุ

นัฐพงษ เงินน้ําใย และคณะ

การพัฒนาแอปพลิเคชันระบบแจงเตือนการรับพัสดุ

สุทธิพงษ เพิ่มบุญ และคณะ

ระบบรักษาความปลอดภัยดวยวิธีสแกนลายนิ้วมือและประมวลผลภาพ

ศรัณยู เจนเขา และคณะ

การพัฒนาระบบสารสนเทศติดตามการใชงบประมาณคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

นัจทิณี มาแกว และคณะ
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2 09.15-09.30 U016

Chair อ.ณพงศ วรรณพิรุณ

Co-Chair อ.ธนวัฒน ถาวรกูล

1 09.00-09.15 U015

3 09.30-09.45 U017

4 09.45-10.00 U021

7 10.45-11.00 U030

5 10.00-10.15 U027

6 10.15-10.30 U029

Brake 15 Minutes

Chair อ.สุนทรี แกนแกว

Co-Chair อ.ชัชฎา  ชวรางกูร

8 11.00-11.15 U031

9 11.15-11.30 U032

12 12.00-12.15 U038

10 11.30-11.45 U033

11 11.45-12.00 U034



ลําดับ เวลา รหัส ชื่อเรื่องและผูนําเสนอ

การประยุกตใชไฮโดรซอลจากกานพลูสําหรับลดจํานวน Vibrio parahaemolyticus 

บนหอยนางรมแกะเปลือก

อุมาพร ทาไธสง และคณะ

ผลของสภาวะการพาสเจอรไรสตอคุณภาพของปลาเห็ดโคนระหวางการเก็บ

วิชมณี ยืนยงพุทธกาล และคณะ

การเจริญเติบโตและคุณภาพของผลเมลอน 4 สายพันธุ ที่ปลูกในจังหวัดปทุมธานี

พิมพรรณ พิมลรัตน และคณะ

การเพิ่มประสิทธิภาพของเคอรคูมินในการรักษาโรคมะเร็งโดยใชนาโนเทคโนโลยี

พิมพชนา ฮกทา และคณะ

การพัฒนาขาวเกรียบจากมันฝรั่งตมที่เหลือในกระบวนการเพาะเลี้ยงถั่งเชาสีทอง

พิชญ ตั้งสมบัติวิจิตร และคณะ

การพัฒนาผลิตภัณฑไกยอเสริมแปงกลวยและน้ําพริกไสอั่ว

นภาพร ดีสนาม และคณะ

ลําดับ เวลา รหัส ชื่อเรื่องและผูนําเสนอ

การจัดทําฐานขอมูลเพื่อการจําแนกชนิดผีเสื้อกลางวันบริเวณสวนสาธารณะหนองนารีดวยเทคนิคเหมืองขอมูล

ศศิกานต อินทรเมือง และคณะ

การหาสภาวะที่เหมาะสมตอการเพิ่มจํานวนแบคทีเรียสงเสริมการเจริญของพืช

ปวีณา สุขสอาด

ผลของน้ําสมควันไมและไฮโดรเจนเปอรออกไซดที่มีตอสภาวะเครียดในใบขาวขาวดอกมะลิ 105

เอมอร พูลสวัสดิ์ และคณะ

การศึกษาสูตรอาหารที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของกลวยไมกะเรกะรอน (Cymbidium aloifolium 

(L.) Sw.) ในหลอดทดลอง

ภควรรต วะทา และคณะ

ผลของปริมาณน้ําตาลเริ่มตนและชนิดพันธุแกวมังกรตอกระบวนการหมักไวน

กันยาฐิพร อินจอย และคณะ

ศึกษาประสิทธิภาพนวัตกรรมรองเทาเมล็ดปาลม  ลดอาการเทาชาในผูปวยเบาหวาน เขตพื้นที่รับผิดชอบ

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานบอทราย อําเภอปาพะยอม จังหวัดพัทลุง

เบญจวรรณ อําพะมะ และคณะ

12 12.00-12.15 S024

10 11.30-11.45 U002

11 11.45-12.00 U023

8 11.00-11.15 S043

9 11.15-11.30 S051

7 10.45-11.00 S031

5 10.00-10.15 S029

6 10.15-10.30 S030

Brake 15 Minutes

Chair ดร.พรพรรณ รัตนะสัจจะ

Co-Chair อ.ดารานัย รบเมือง

3 09.30-09.45 S027

4 09.45-10.00 S028

1 09.00-09.15 S025

2 09.15-09.30 S026

Session of Science

 NCOST 2021,  S-Room 1  (16 มกราคม 2564)

Chair ดร.พรพรรณ รัตนะสัจจะ

Co-Chair อ.ดารานัย รบเมือง



ลําดับ เวลา รหัส ชื่อเรื่องและผูนําเสนอ

การตรวจสอบสเตียรอยดในผลิตภัณฑเสริมอาหารถั่งเชาสีทองที่เพาะเลี้ยงในประเทศไทย

ชวัลวิทย คุมทรัพย และคณะ

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดูดซับฟลูออไรดดวยวัสดุดูดซับ

ปาจรีย บุญทวี และคณะ

การวิเคราะหปริมาณสารหนูอนินทรียในขาวขาวและขาวกลองดวยเทคนิคโครมาโทกราฟเหลวสมรรถนะสูง/อินดักทีฟ

 คับเปล พลาสมา-แมสสเปกโตรเมทรี

จุฑามาศ เทพคเชนทร และคณะ

การศึกษา วิธี การสกัด สารพฤกษ เคมี เบื้องตน และฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ ของกําลังชางเผือก 

(Hiptage  candicans  Hook.f) 
ปรียาพร อุมชะอุม และคณะ

การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดน้ําตาลจากเสนใยตาลเหลือทิ้งในจังหวัดเพชรบุรี

ชนมนิภา นุชสวัสดิ์ และคณะ

การดูดซับทองแดงโดยใชเกล็ดปลาชอน

ณัฐวดี สุธรรมานนท และคณะ

ลําดับ เวลา รหัส ชื่อเรื่องและผูนําเสนอ

การเพิ่มประสิทธิภาพการบํารุงรักษาเครื่องจักรในกระบวนการผลิต กรณีศึกษาโรงงานผลิตเครื่องดื่ม

ธวัชชัย บัวระภา และคณะ

การเตรียมและการทดสอบประสิทธิภาพการกักเก็บยาของอนุภาคนีโอโซมโดยวิธีการใชคลื่นเสียง

ลิขิต เต็มพรอม และคณะ

ทัศนคติตอสวนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมความตองการซื้อสินคาสหกรณดอนเจดีย

ดํารงชัย มณีอินทร และคณะ

การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตตูควบคุมอุปกรณไฟฟาอุตสาหกรรมระบบราง

สรายุทธ เก็มเล็ม และคณะ

การศึกษาปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพการกอสรางฝายทดน้ํา กรณีศึกษาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่จังหวัด

ภาคเหนือตอนลาง

เศรษฐกานต รุงเรือง

การจําลองระบบฟารมผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยดวยโปรแกรม PV syst

แสงประกาย ปานรัสมี และคณะ
12 12.00-12.15 U004

10 11.30-11.45 S049

11 11.45-12.00 S050

8 11.00-11.15 S047

9 11.15-11.30 S048

7 10.45-11.00 S045

5 10.00-10.15 U003

6 10.15-10.30 U020

Brake 15 Minutes

Chair ดร.น้ําออย ปญญา

Co-Chair ดร.นพเกา สระแกว

3 09.30-09.45 S055

4 09.45-10.00 U001

1 09.00-09.15 S053

2 09.15-09.30 S054

Session of Science

 NCOST 2021,  S-Room 2  (16 มกราคม 2564)

Chair ดร.วรนันธ เหล็กเพชร

Co-Chair ดร.สุชาดา บุญนิยม



ลําดับ เวลา รหัส ชื่อเรื่องและผูนําเสนอ

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบาน

หนองเค็ดโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง มารยาทเด็กดี

สาวิตรี อินทุมาร และคณะ

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การแสดงความเคารพโดยใชชุดแบบฝกสําหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปที่ 2

สุรียพรรณ เที่ยงตรง และคณะ

การศึกษาความสามารถในการใชทักษะชีวิต ของนักเรียนโรงเรียนบานหนองหินตามองคประกอบทักษะชีวิตระดับ

ประถมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สุพร สิงหสม และคณะ

การพัฒนาทักษะการทํางานเปนกลุม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรู 

วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง ไมดอกไมประดับ

อนุสรณ ทองคํา และคณะ

การพัฒนาสื่อการเรียนรูโดยใชวัสดุกราฟกวิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5

 โรงเรียนวัดใหมสระพลอย จังหวัดสุพรรณบุรี

ปทมา อูอรุณ และคณะ

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการเรียนรูดวยตนเองจากสื่อมัลติมีเดียเรื่องการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

อยางปลอดภัยและมีมารยาท สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัดกกมวง

ศรัญญา ชะนะเสนา และคณะ

ลําดับ เวลา รหัส ชื่อเรื่องและผูนําเสนอ

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูเพี่อสงเสริมทักษะการคิดวิเคราะหสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-

ป.6) โรงเรียนวัดตนทอง

สิริกาญจน ธาราดล และคณะ

การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book) เรื่อง ภูมิศาสตรประเทศไทยกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6

ศุภศิริ จํานงคจีนารักส และคณะ

การพัฒนาแบบฝกทักษะคณิตศาสตร เรื่อง การบวก การลบสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3

สุวภัทร จิตรพีระ และคณะ

การศึกษาความสัมพันธระหวางเปาหมายการเรียนและผลสัมฤทธิ์ ทางการศึกษารายวิชาคณิตศาสตรพื้นฐานของ

นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยพระนครศรีอยุธยา

ดิษฐพล มั่นธรรม และคณะ

10 11.30-11.45 E033

8 11.00-11.15 E031

9 11.15-11.30 E032

7 10.45-11.00 E030

5 10.00-10.15 E028

6 10.15-10.30 E029

Brake 15 Minutes

Chair ผศ.ประภาส กลับนวล

Co-Chair ดร.ปนัดดา บุญมั่น

3 09.30-09.45 E026

4 09.45-10.00 E027

1 09.00-09.15 E024

2 09.15-09.30 E025

Session of Education

 NCOST 2021,  E-Room 1  (16 มกราคม 2564)

Chair ผศ.ประภาส กลับนวล

Co-Chair ดร.ปนัดดา บุญมั่น



ลําดับ เวลา รหัส ชื่อเรื่องและผูนําเสนอ

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรูวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

เรื่อง หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5

วราพรรณ แยกผิวผอง และคณะ

การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดเพื่อเสริมสรางการจดจําตัวเลขสําหรับเด็กปฐมวัย โรงเรียนวัดหนองไผ

ดรุณณี ภูฆัง และคณะ

การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการวิชาสังคมศึกษากับวิชาภาษาไทยของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนบานหนองแขม จังหวัดสุพรรณบุรี

ศิริวรรณ ขําสุวรรณ และคณะ

การพัฒนาชุดฝกทักษะการอานและการเขียนภาษาอังกฤษโดยใชโฟนิกสสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปที่ 1 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บานหนองมะคาโมง) จังหวัดสุพรรณบุรี

นวลรัตน เนียมปาน และคณะ

ศึกษาการเพิ่มสัดสวนใชวัสดุหมุนเวียนเพื่อรองรับการเปนอาคารเขียวกรณีศึกษาอาคารกองชาง เทศบาลตําบลคลอง

พระอุดมอําเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี

ดุริยะศักดิ์ รัตนไตรรักษา

การศึกษาความชํารด บกพรอง ของการกอสรางสวนงานสถาปตยกรรมที่สงผลใหเกิดความลาชา

แกโครงการอาคารชุด

ประยุทธ เกตุสมบูรณ และคณะ

ลําดับ เวลา รหัส ชื่อเรื่องและผูนําเสนอ

การพัฒนาทักษะการอานออกเสียงโดยใชหนังสือสามมิติ เรื่อง ผลไม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2

ศุลีพร บุญประกอบ และคณะ

การตรวจสอบระบบดับเพลิงอัตโนมัติดวยสาร IG-541 สําหรับหองระบบไฟฟาของสถานประกอบกิจการ

เพื่อการบํารุงรักษา

ยงยุทธ สุวรรณมโณ

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชรูปแบบการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ STAD เพื่อสงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

รายวิชาวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

อธิชา  ฉัตรยุทธนา และคณะ

การจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนออนไลนวิชาวิทยาการคํานวณเรื่อง การเขียนโปรแกรมดวยภาษา Scratch สําหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6

ศุจินธร ใหมสิงห และคณะ

10 11.30-11.45 E043

8 11.00-11.15 E041

9 11.15-11.30 E042

7 10.45-11.00 E040

5 10.00-10.15 E038

6 10.15-10.30 E039

Brake 15 Minutes

Chair ผศ.ดร.กานตยุทธ ตรีบุญนิธิ

Co-Chair ผศ.ดร.เบญจพร สวางศรี

3 09.30-09.45 E036

4 09.45-10.00 E037

1 09.00-09.15 E034

2 09.15-09.30 E035

Session of Education

 NCOST 2021,  E-Room 2  (16 มกราคม 2564)

Chair ผศ.ดร.กานตยุทธ ตรีบุญนิธิ

Co-Chair ผศ.ดร.เบญจพร สวางศรี
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