
 
 
 

 
วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

ห้องน ำเสนอ ห้องประชุมย่อย ชั้น 1 กลุ่มมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  
ผู้ทรงคุณวุฒิ (1) รศ.ดร.สมบัติ ท้ำยเรือค ำ  มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 

(2) รศ.ดร.รังสรรค์ โฉมยำ   มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 
(3) คุณปภำณภณ ปภังกรภูรินทร์  บุคลำกร ช ำนำญกำรพิเศษ   
     สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ 

 

ล าดับ เวลาน าเสนอ 
รหัส

บทความ 
ชื่อบทความ/ช่ือผู้นิพนธ์ 

1 11.00 น. – 11.15 น. O-HS-01 กำรพัฒนำแบบฟอร์มประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
ด้วยกูเกิลสเปรดชีตของภำควิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำจุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย 

พรมม์ปภัส ภัครพรพรรณ์ 
2 11.15 น. – 11.30 น. O-HS-02 กำรศึกษำพฤติกรรมและควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร 

กำรออกก ำลังกำย และห้องพยำบำล สถำบันบัณฑิต 
พัฒนบริหำรศำสตร์ 

สุรพงษ์ โพธิ์ขำว และคณะ 
3 11.30 น. – 11.45 น. O-HS-03 ปัจจัยควำมส ำเร็จต่อกำรใช้งำนระบบสำรสนเทศ 

เพ่ือกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร  
(Project Follow Up) คณะเกษตรศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

เอกชัย คนคิด 
4 11.45 น. – 12.00 น. O-HS-04 กำรส่งเสริมควำมต้องกำรในกำรท ำสเปรย์ไล่ยุงจำกสมุนไพร

ตะไคร้ กรณีศึกษำ บ้ำนกุดดินจี่ จังหวัดหนองบัวล ำภู 
กันตพงษ์ จุลรำช และคณะ 

5 13.00 น. – 13.15 น. O-HS-05 กำรศึกษำผลประกอบกำรทำงบัญชีธุรกิจอำหำร 
และเครื่องดื่มในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

วฐิติวรดำ แสงสว่ำง และคณะ 

ล ำดบักำรน ำเสนอผลงำนวิจยัแบบบรรยำย 

(Oral Presentation) 

 



ล าดับ เวลาน าเสนอ 
รหัส

บทความ 
ชื่อบทความ/ช่ือผู้นิพนธ์ 

6 13.15 น. – 13.30 น. O-HS-06 กำรเตรียมควำมพร้อมของบุคลำกร สำยปฏิบัติกำร 
วิทยำลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยเชียงใหม่  
เพ่ือรับกำรเปลี่ยนแปลงแบบดิจิทัล 

ศิริพัสตร์ ถำอ้ำย และคณะ 
7 13.30 น. – 13.45 น. O-HS-07 ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร 

วิทยำลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
ปิยำภรณ์ ณ เชียงใหม่ และคณะ 

8 13.45 น. – 14.00 น. O-HS-08 ควำมคำดหวังและกำรรับรู้คุณภำพกำรให้บริกำรงำน 
ของส่วนกิจกำรนักศึกษำ ของนักศึกษำมหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีสุรนำรี ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 

ปุณยวีร์ ดวงสุขสุริยะ 
9 14.00 น. – 14.15 น. O-HS-09 ปัจจัยที่มีผลต่อกำรไม่ส ำเร็จกำรศึกษำตำมแผนกำรศึกษำ 

นิสิตคณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร 
วรำภรณ์ พยัตตพงษ์ 

10 14.15 น. – 14.30 น. O-HS-10 กำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนกำรปรับปรุงหลักสูตร
ศิลปกรรมศำสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  
และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะสถำปัตยกรรม
ศำสตร์ ศิลปะและกำรออกแบบ มหำวิทยำลัยนเรศวร 

อรวรรณ ชัยทวิชธำนันท์ 
 14.30 น. – 14.45 น.  พักรับประทำนอำหำรว่ำง 

11 14.45 น. – 15.00 น. O-HS-11 ควำมต้องกำรพัฒนำควำมรู้ทำงบัญชีของบุคลำกรทำง
กำรเงินและบัญชี: กรณีศึกษำมหำวิทยำลัยขอนแก่น 

พีรดำ จงสถิตรักษ์ 
12 15.00 น. – 15.15 น. O-HS-12 กำรศึกษำเทคนิคกำรสร้ำงเสียงภำษำไทย 

จำกปัญญำประดิษฐ์เพ่ือใช้ผลิตสื่อมัลติมีเดีย 
กุลกำนต์ สุทธิดำรำ และคณะ 

13 15.15 น. – 15.30 น. O-HS-13 กำรพัฒนำเกมกระดำนเพ่ือส่งเสริมกำรรู้สำรสนเทศของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้นโรงเรียนสำธิต
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสำนมิตร (ฝ่ำยมัธยม) 

ไข่มุก เหล่ำสุนทร 
 



ล าดับ เวลาน าเสนอ 
รหัส

บทความ 
ชื่อบทความ/ช่ือผู้นิพนธ์ 

14 15.30 น. – 15.45 น. O-HS-14 กำรศึกษำศักยภำพโครงกำรวิจัยคณะวิศวกรรมศำสตร์ 
และเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน 
นครรำชสีมำ ปี 2558 - ปี 2563 

เพลินพิศ มณีศรี 
15 15.45 น. – 16.00 น. O-HS-15 กลยุทธ์กำรบริหำรงำนแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของส ำนักงำน

คณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏภูเก็ต 
พันจ่ำเอกอ ำนำจ ใจค ำฟู วรพจน์ ตรีสุข 

16 16.00 น. – 16.15 น. O-HS-16 ปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์กับผลกำรคัดเลือกเข้ำสำขำวิชำเอก 
ของนักศึกษำชั้นปีที่ 1 คณะวิทยำศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ปีกำรศึกษำ 2564-2565 

ภุมริน ทนหมัด 
17 16.15 น. – 16.30 น. O-HS-17 วัฒนธรรมควำมปลอดภัยผู้ป่วยตำมกำรรับรู้ของบุคลำกร 

โรงพยำบำลนำแก จังหวัดนครพนม 
ธีระวัฒน์ พวงบุรี และคณะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

ห้องน ำเสนอ ห้องประชุมย่อย ชั้น 1 กลุ่มวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
ผู้ทรงคุณวุฒิ (1) รศ.ดร.กฤษณพงศ์ สมสุข มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุดรธำนี     

(2) ดร.จรงค์ศักดิ์ พุมนวน  นักวิทยำศำสตร์ เชี่ยวชำญ   
    สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำฯ ลำดกระบัง 
(3) ดร.ประมวล ทรำยทอง  นักวิจัย ช ำนำญกำรพิเศษ    
    มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

 

ล าดับ เวลาน าเสนอ 
รหัส

บทความ 
ชื่อบทความ/ชื่อผู้นิพนธ์ 

1 11.00 น. – 11.15 น. O-SC-01 กำรพัฒนำระบบกำรจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดด้ำนประกัน
คุณภำพกำรศึกษำออนไลน์ 

จุฬำลักษณ์ จันทร์เพชร 
2 11.15 น. – 11.30 น. O-SC-02 ระบบกำรจัดกำรครุภัณฑ์ ด้วย LINE BOT 

มัทรียำ รำชบัวศร ี
3 11.30 น. – 11.45 น. O-SC-03 กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเบิกจ่ำยค่ำตอบแทน 

กำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร คณะบริหำรธุรกิจ 
และกำรบัญชี มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

ว่ำที่ร้อยเอกสัมฤทธิ์ มัสฉะ 
4 11.45 น. – 12.00 น. O-SC-04 ผลของสำรสกัดพืชธรรมชำติในกำรเป็นวิธีทำงเลือก 

กำรตกตะกอนสำหร่ำยทะเลขนำดเล็กของเทคนิค 
กำรเก็บเกี่ยว 

นำรินทร์ จันทร์สว่ำง และคณะ 
5 13.00 น. – 13.15 น. O-SC-05 ระบบบริหำรจัดกำรข้อมูลโครงข่ำยใยแก้วน ำแสง

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี 
เอกมล ชำญส ำโรง และคณะ 

6 13.15 น. – 13.30 น. O-SC-06 กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรหน่วยตรวจคัดกรอง 
โควิด-19 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี 

ว่ำที ่ร.ต. รุ่งโรจน ์ยินดีทิพย์ และคณะ 
7 13.30 น. – 13.45 น. O-SC-07 กำรพัฒนำระบบจัดกำรคลังเอกสำรของส ำนักบริหำรอำคำร

และสถำนที่ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี 
สุนทร วิมุกตะลพ 



ล าดับ เวลาน าเสนอ 
รหัส

บทความ 
ชื่อบทความ/ชื่อผู้นิพนธ์ 

8 13.45 น. – 14.00 น. O-SC-08 พัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรวิเครำะห์ข้อมูลนักศึกษำ
เพ่ือกำรตัดสินใจของผู้บริหำร วิทยำลัยศิลปะ สื่อ  
และเทคโนโลยี 

ศุภธิดำ สุริยจันทร์ 
9 14.00 น. – 14.15 น. O-SC-09 กำรพัฒนำและประยุกต์ใช้ Digital platform ส ำหรับ 

กำรบริหำรจัดกำรงำนวิจัย กรณีศึกษำสถำบันวิจัย 
เพ่ือพัฒนำสังคม มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

ปทุมกำญจน์ เค้ำปัญญำ 
10 14.15 น. – 14.30 น. O-SC-10 กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรพัสดุประเภทครุภัณฑ์

ด้วยเทคโนโลยี QR-code ผ่ำน Smart Phone กรณีศึกษำ
ฝ่ำยโสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ สถำบัน 
กำรสอนวิชำศึกษำทั่วไป 

จักรินทร์ ศิลำรัตน์ 
 14.30 น. – 14.45 น.  พักรับประทำนอำหำรว่ำง 

11 14.45 น. – 15.00 น. O-SC-11 ระบบควบคุมป้อนกลับมอเตอร์ไฟฟ้ำกระแสตรงส ำหรับ 
กำรเรียนกำรสอนในรูปแบบออนไลน์โดยใช้ซอฟต์แวร์ 
แมทแลป 

ณัฐพล เตชะพันธ์งำม 
12 15.00 น. – 15.15 น. O-SC-12 กำรพัฒนำระบบขอคืนเงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกระบวนกำรขอคืนเงิน 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตก ำแพงแสน 

พรรณพนัช จันหำ 
13 15.15 น. – 15.30 น. O-SC-13 กำรวิเครำะห์ประสิทธิภำพของซอฟต์แวร์ให้บริกำรยืนยัน

ตัวตนด้วยโปรโตคอลแอลดีเอพี แบบกระจำยโหลด 
ภำระงำน 

มหำรำช ทศศะ 
14 15.30 น. – 15.45 น. O-SC-14 กำรวิเครำะห์ต้นทุนต่อหน่วยกำรให้บริกำรวิเครำะห์  

และทดสอบคุณสมบัติทำงกำยภำพของสำร 
จำกห้องปฏิบัติกำรวิเครำะห์ทำงกำยภำพ 

ธนำกร เกียรติขวัญบุตร 



ล าดับ เวลาน าเสนอ 
รหัส

บทความ 
ชื่อบทความ/ชื่อผู้นิพนธ์ 

15 15.45 น. – 16.00 น. O-SC-15 กำรศึกษำกำรก ำจัดแป้งจำกน้ ำที่ผ่ำนกำรกรอง 
จำกห้องปฏิบัติกำร โดยกำรกรองแบบ Deep-bed  
ที่ปรำศจำกกำรใช้สำรเคมี 

รุ่งนภำ ศรีวรกุลวงศ์ และคณะ 
16 16.00 น. – 16.15 น. O-SC-16 กำรวิเครำะห์กำรบริหำรจัดกำรแก๊สที่ใช้ในห้องปฏิบัติกำร 

คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
นุชรีย์ ชมเชย 

17 16.15 น. – 16.30 น. O-SC-17 กำรพัฒนำแท่นเลื่อนส ำหรับกล้องจุลทรรศน์ 
คมกริช กองสินหลำก และคณะ 

 
  



กลุ่มวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 

ห้องน ำเสนอ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 กลุ่มวิทยำศำสตร์สุขภำพ  
ผู้ทรงคุณวุฒิ (1) รศ.ดร.ศิริพร ค ำสะอำด มหำวิทยำลัยขอนแก่น   

(2) ผศ.ดร.พรทิพย์ อนันตกุล มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุดรธำนี  
(3) ดร.เวธกำ กลิ่นวิชิต   พยำบำลช ำนำญกำรพิเศษ มหำวิทยำลัยบูรพำ 

 
ล าดับ เวลาน าเสนอ รหัส

บทความ 
ชื่อบทความ/ชื่อผู้นิพนธ์ 

1 11.00 น. – 11.15 น. O-PH-1 กำรเปรียบเทียบประสิทธิภำพของระบบบ ำบัดสำรฟอร์มัลดี
ไฮด์ในอำกำศภำยในห้องปฏิบัติกำรกำยวิภำคศำสตร์ 

พรเพ็ญ ก  ำนำรำยณ์ 
 
 
  



วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

ห้องน ำเสนอ ห้องประชุมย่อย ชั้น 1 กลุ่มมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  
ผู้ทรงคุณวุฒิ (1) รศ.ดร.สมบัติ ท้ำยเรือค ำ  มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 

(2) รศ.ดร.รังสรรค์ โฉมยำ   มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 
(3) คุณปภำณภณ ปภังกรภูรินทร์  บุคลำกร ช ำนำญกำรพิเศษ   
     สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ 

 

ล าดับ เวลาน าเสนอ 
รหัส

บทความ 
ชื่อบทความ/ชื่อผู้นิพนธ์ 

18 09.00 น. – 09.15 น. O-HS-18 ปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภำยในและภำยนอกโรงพยำบำลนำแก  
จังหวัดนครพนม 

ธีระวัฒน์ พวงบุรี และคณะ 
19 09.15 น. – 09.30 น. O-HS-19 ผลกระทบของกลยุทธ์กำรบริหำรสัญญำก่อสร้ำง 

และนโยบำยภำครัฐที่มีต่อประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
ของงำนก่อสร้ำง: กรณีศึกษำผู้รับเหมำก่อสร้ำงที่ข้ึนทะเบียน
กับกรมบัญชีกลำง 

ยุทธศักดิ์ ไชยเจริญ 
20 09.30 น. – 09.45 น. O-HS-20 ผลสัมฤทธิ์โครงกำร “วิดยำ พำติว”55 ปี คณะวิทยำศำสตร์ 

ม.อ. 
ผณิกำ เชำวเหม 

21 09.45 น. – 10.00 น. O-HS-21 สถำนภำพกำรท ำงำนของบัณฑิต มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี 
สุรนำรีระดับปริญญำตรี 

ภฤศมน ศิริธนำไพศำล และคณะ 
22 10.00 น. – 10.15 น. O-HS-22 ปัจจัยที่ส่งผลต่อสถำนภำพทำงกำรเรียนของนักศึกษำ 

คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์  
ปีกำรศึกษำ 2561-2564 ที่เข้ำศึกษำภำยใต้ระบบ TCAS 
โดยใช้ตัวแบบกำรถดถอยลอจิสติกแบบทวิภำคพหุคูณ 

กฤตยภร คุ่มเคี่ยม 
23 10.15 น. – 10.30 น. O-HS-23 กำรวิเครำะห์แบ่งกลุ่มหลักสูตรจำกผลกำรประเมิน 

กำรประกันคุณภำพเครือข่ำยมหำวิทยำลัยอำเซียนระดับ
หลักสูตร AUN-QA ปีกำรศึกษำ 2563 - 2564  
คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 

เจนวดี หิรัญรัตน์ 



ล าดับ เวลาน าเสนอ 
รหัส

บทความ 
ชื่อบทความ/ชื่อผู้นิพนธ์ 

 10.30 น. – 10.45 น.  พักรับประทำนอำหำรว่ำง 
24 10.45 น. – 11.00 น. O-HS-24 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อคุณภำพกำรบริกำรของห้องสมุด

แบบ Co-working Space : กรณีศึกษำห้องสมุด 
คณะวิศวกรรมศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

พงศกร พิสนุแสน และคณะ 
25 11.00 น. – 11.15 น. O-HS-25 กำรวิเครำะห์แนวทำงในกำรพัฒนำหลักสูตรระดับ 

ปริญญำตรี วิทยำลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี 
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 

มะลิวรรณ ชัยชนะ 
26 11.15 น. – 11.30 น. O-HS-26 กำรศึกษำวิเครำะห์เปรียบเทียบแผนผลงบประมำณรำยจ่ำย 

ประจ ำปีงบประมำณ 2563-2565 คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี 

มะลิวรรณ ขุนแทน และคณะ 
27 11.30 น. – 11.45 น. O-HS-27 กำรพัฒนำระบบติดตำมงำนเอกสำรผ่ำนระบบออนไลน์ 

สุขกมล พันธไชย และคณะ 
28 11.45 น. – 12.00 น. O-HS-28 กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรจัดสอบรำยวิชำส่วนกลำง 

แบบออนไลน์ คณะวิศวกรรมศำสตร์ จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย 

ดวงตำ ใบโคกสูง และคณะ 
29 13.00 น. – 13.15 น. O-HS-29 กำรพัฒนำกระบวนกำรงำนปรับปรุงสิ่งก่อสร้ำง 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี (ระยะที่ 1) 
ศุภวรรณ รักษ์แพทย์ และคณะ 

30 13.15 น. – 13.30 น. O-HS-30 กำรเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์รำยวิชำระหว่ำงกำรเรียน 
กำรสอนเชิงรุก (Active Learning) และกำรเรียนกำรสอน
แบบบรรยำย (Lecture) ภำควิชำระดับปริญญำตรี  
คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้ำธนบุรี 

สุมิตร์ ผูกพำนิช และคณะ 
31 13.30 น. – 13.45 น. O-HS-31 กำรศึกษำข้อมูลกำรให้บริกำรตรวจสอบคุณวุฒิผู้ส ำเร็จ

กำรศึกษำ ของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน 
นครรำชสีมำ 

วรรณ์มณี บุญฟู 



ล าดับ เวลาน าเสนอ 
รหัส

บทความ 
ชื่อบทความ/ชื่อผู้นิพนธ์ 

32 13.45 น. – 14.00 น. O-HS-32 กำรปฏิบัติตำมเกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำเพ่ือกำรด ำเนินกำร 
ที่เป็นเลิศ คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุดรธำนี 

ยุทธศักดิ์ บัวแก้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

ห้องน ำเสนอ ห้องประชุมย่อย ชั้น 1 กลุ่มวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
ผู้ทรงคุณวุฒิ (1) รศ.ดร.กฤษณพงศ์ สมสุข มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุดรธำนี     

(2) ดร.จรงค์ศักดิ์ พุมนวน  นักวิทยำศำสตร์ เชี่ยวชำญ   
    สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำฯ ลำดกระบัง 
(3) ดร.ประมวล ทรำยทอง  นักวิจัย ช ำนำญกำรพิเศษ    
    มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

 

ล าดับ เวลาน าเสนอ 
รหัส

บทความ 
ชื่อบทความ/ชื่อผู้นิพนธ์ 

18 09.00 น. – 09.15 น. O-SC-18 กำรพัฒนำระบบยืมคืนตู้ล็อคเกอร์แบบออนไลน์ส ำหรับ
อุปกรณ์ควำมปลอดภัย 

ณรงค์เดช จันทวงษ์ และคณะ 
19 09.15 น. – 09.30 น. O-SC-19 กำรผลิตสำรไวโอเลซีนจำกแบคทีเรียสกุล 

Chromobacterium เพ่ือน ำไปพัฒนำไปเป็นผลิตภัณฑ์ 
เจลแต้มสิว 

ประดิภำ ประดับไพร 
20 09.30 น. – 09.45 น. O-SC-20 กำรเปรียบเทียบอำยุกำรใช้งำนของน้ ำมันหล่อเย็น 

ที่ผสมน้ ำชนิดต่ำงกัน 
ณรงค์เดช จันทวงษ์ และคณะ 

21 09.45 น. – 10.00 น. O-SC-21 กำรศึกษำกลยุทธ์และรูปแบบกำรสื่อสำรข้อมูลเชิงลึก 
บนสื่อออนไลน์ : กรณีศึกษำเฟซบุ๊กแฟนเพจ “STAT 
KMITL” 

วรำเศรษฐ์ พันธุ์หิรัญ 
22 10.00 น. – 10.15 น. O-SC-22 กำรพัฒนำกระบวนกำรผลิตคอมบูชำจำกหัวเชื้อจุลินทรีย์

บริสุทธิ์ 
เจริญทรัพย์ แรมวัลย์ 

23 10.15 น. – 10.30 น. O-SC-23 กำรพัฒนำระบบลงคะแนนเสียงออนไลน์ด้วยโมบำย 
แอปพลิเคชัน ส ำหรับนิสิตมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

พจนีย์ อังกูรดีพำนิชย์ 
 10.30 น. – 10.45 น.  พักรับประทำนอำหำรว่ำง 

24 10.45 น. – 11.00 น. O-SC-24 กำรหำปริมำณสำรไมทรำไจนีนในใบกระท่อมด้วยเทคนิค
เอชพีทีแอลซี 

ชุติโชต ิปัทมดิลก 



ล าดับ เวลาน าเสนอ 
รหัส

บทความ 
ชื่อบทความ/ชื่อผู้นิพนธ์ 

25 11.00 น. – 11.15 น. O-SC-25 กำรตรวจสอบควำมใช้ได้ของวิธีทดสอบโลหะหนักใน 
น้ ำบำดำลด้วยเทคนิค เฟลมอะตอมมิกแอบซอร์พชัน 
สเปกโตโฟโตเมทรี 

ปฐมศร จฑะกนก 
26 11.15 น. – 11.30 น. O-SC-26 กำรพัฒนำระบบงำนให้ค ำปรึกษำด้ำนพัฒนำนักศึกษำ 

ผ่ำนเครือข่ำยสังคมออนไลน์ส ำหรับ นักศึกษำ มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 

เอกศักดิ์ สงสังข ์
27 11.30 น. – 11.45 น. O-SC-27 ระบบติดตำมและบริหำรจัดกำรข้อมูลสำรสนเทศส ำหรับ

กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ด้วย
แนวคิดปลำฉลำม 

พรเพ็ญ จันทรำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


