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การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับชาติ คร้ังที่ 5 

วันที่ 30 ตุลาคม 2564 

โปรแกรมนําเสนอรูปแบบบรรยาย 

Oral Presentation Schedule 

กลุมส่ิงประดิษฐนวัตกรรมอาชีวศึกษา ชางยนต หองประชุม : NCVET5 Ibtech ROOM 1 

ประธานหองนําเสนอผลงาน : ผศ.ดร.อนุชา  วัฒนาภา รองประธาน :  ดร.อนิรุทธ  จันทมูล 
 ดร.สุรินทร  บุญสนอง 

ลําดับ รหัส เวลาเสนอ หัวเรื่อง ผูนําเสนอ 

1 OI101 11.00 – 11.15 น. การออกแบบเครื่องกลั่นทินเนอรสําหรับใชลาง

อุปกรณพนสี 

สมชาติ  บุญศรี   

นันทปรีชา  สิงหทอง   

สุพิชัย  แสงสุวรรณ   

ปณิพล  พัชโรรส   

สุพจน  ทางเณร 

2 OI102 11.15 – 11.30 น. การทดสอบประสิทธิภาพการใชน้ํามันเชื้อเพลิง

ในรถประหยัดน้ํามันฮอนดา เวฟ 110 ไอ 

ฉัตรชัย  มวงประเสริฐ   

อุดม  หิรัญพันธุ  

กฤษณพงษ  แสงแกว 

3 OI103 11.30 – 11.45 น. การออกแบบและสรางเครื่องอัดรีดจัดทรงแหนบ

สําหรับรถยนตกระบะอเนกประสงค 

ฉัตรชัย  มวงประเสริฐ   

อภิชาติ  สรอยระยา  

อดิศักดิ์  ภูระยา 

4 OI104 11.45 – 12.00 น. การอบแหงกลวยน้ําวาโดยใชพลังงานความรอน

จากไอน้ํา 

อุทัย  พานกุล    

วีรพัฒน  นามปญญา   

สุริยา  ขจรจิต 

5 OI105 13.00 – 13.15 น. การออกแบบและสรางเครื่องผลิตชีสเชค กรรณิการ  อมรวาทิน   

วิระศักดิ์  วัตถุ 

6 OI106 13.15 – 13.30 น. เครื่องเปาทําความสะอาดไสกรองอากาศรถยนต สมบัติ  อาสนานิ   

กฤษดา  พันธศรี   

พรเทพ  เดนดวง   

ชินภัทร  แกวโกมินทวงษ  

อนุสรณ  ตวงกระสินธุ 
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โปรแกรมนําเสนอรูปแบบบรรยาย 

Oral Presentation Schedule 

กลุมส่ิงประดิษฐนวัตกรรมอาชีวศึกษา เครื่องกล/ชางกลโรงงาน/ชางเช่ือมโลหะ 

/ชางเขียนแบบเครื่องกล 

หองประชุม : NCVET5 Ibtech ROOM 1 

ประธานหองนําเสนอผลงาน : ผศ.ดร.อนุชา  วัฒนาภา รองประธาน :  ดร.อนิรุทธ  จันทมูล 

 ดร.สุรินทร  บุญสนอง 

ลําดับ รหัส เวลาเสนอ หัวเรื่อง ผูนําเสนอ 

1 OI201 13.30 – 13.45 น. การออกแบบพัฒนาเครื่องสับหญาเนเปยร สุรชาติ  ปะวะละ   

สายชล  ปญจมาตย   

ภักดี  ดําเนินผล   

อดิศร  อุทัยแพน   

พนม  ทิพยเหลือง 

2 OI202 13.45 – 14.00 น. อุปกรณจับยึดเข็มกระทุงแมพิมพสําหรับ     

เครื่องเจียระไนราบ 

สมรรถชัย  บุญโพธิ์   

ทองหลอ  พามนตรี   

โสวัตร  ประพันธมิตร   

ฐิติรัตน  ลีชีทวน   

ทศพร  อินทะนิน 

3 OI203 14.15 – 14.30 น. เครื่องปลูกออยชําขอระบบอัตโนมัต ิ ชกร  พลหาญ   

พิริยา  พลหาญ   

กิรติ  พลหาญ  

สุนทร  วีระเดชลิกุล  

พงศกร  อุนสุพรรณ 

4 OI204 14.30 – 14.45 น. การออกแบบและสรางเครื่องพยุงชวยฝกเดิน ศรายุทธ  ทองอุทัย  

พิพัฒน  ทุกขสูญ  

ฐิติพงษ  วุฒิพงษ   

กรรณภรรท  ประสงคทรัพย   

ปรรณวัฒน  ทองสวัสดิ์ 
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โปรแกรมนําเสนอรูปแบบบรรยาย 

Oral Presentation Schedule 

กลุมส่ิงประดิษฐนวัตกรรมอาชีวศึกษา เครื่องกล/ชางกลโรงงาน/ชางเช่ือมโลหะ 
/ชางเขียนแบบเครื่องกล 

หองประชุม : NCVET5 Ibtech ROOM 1 

ประธานหองนําเสนอผลงาน : ผศ.ดร.อนุชา  วัฒนาภา รองประธาน :  ดร.อนิรุทธ  จันทมูล 

 ดร.สุรินทร  บุญสนอง 

ลําดับ รหัส เวลาเสนอ หัวเรื่อง ผูนําเสนอ 

5 OI205 14.45 – 15.00 น. เครื่องดูดควันไอเสีย พุทธ  ธรรมสุนา   

ทองแท  ทวีนันท  

วีระชน  เกตุนาค    

ภาคิน  อัศวภูมิ   

ทวีศักดิ์  โคตรโสภา  

พัสกร  แกวไสย 

6 OI206 15.00 – 15.15 น. ศึกษาพฤติกรรมการไหลของพอลิเมอรท่ีผาน 

การใชงานแลว เติมเถาแกลบเปนสารเติมแตง 

พรมวิวัฒน  พรมเลน   
ธีรพงษ  ดวงทองคํา   
สุนทร  วีระเดชลิกุล   
ณรงคชัย  โอเจริญ 

7 OI207 15.15 – 15.30 น. เตาอบงบประหยัดพลังงานเพ่ืออุตสาหกรรม     

ในครัวเรือน 

อภิชานน  เอ่ียมแกว   

วีรศักดิ์  วงษแหวน   

ครรชิต  เชิญทอง 

8 OI208 15.30 – 15.45 น. การสรางโตะอาหารไรคนเสิรฟเพ่ือลดตนทุน

แรงงาน 

คํารณ  พวงเจริญ   

วันชาติ  พรอมพันธ   

อานนท  ทองคํา 

9 OI209 15.45 – 16.00 น. โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ การเรียนรูเพ่ือ

สรางไซโลเก็บรักษาขาวเปลือก 

สายชล  ปญจมาตย   

ภักดี  ดําเนินผล  

บัญญัติ  ขวัญโพน   

มงคล  เถ่ือนฤาชัย  

สมพงษ  ไกยะฝาย 

10 OI210 16.00 – 16.15 น. การออกแบบและสรางแมพิมพ Spilt Cavity & 

Unscrewing Mold กรณีศึกษา แมพิมพ       

ตัวล็อคสายยาง 

ศรายุทธ  ทองอุทัย  

สมชาย  สูญสิ้นภัย  

อภิวัฒน  วงศแปน  

ชัยสิทธิ์  พอกสนิท  

วศิน  ไขเพชร 
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โปรแกรมนําเสนอรูปแบบบรรยาย 

Oral Presentation Schedule 

กลุมส่ิงประดิษฐนวัตกรรมอาชีวศึกษา ชางไฟฟา/ชางอิเล็กทรอนิกส หองประชุม : NCVET5 Ibtech ROOM 2 

ประธานหองนําเสนอผลงาน : ดร.ศรายุทธ  ทองอุทัย รองประธาน :  ดร.สุนทรผไท  จันทระ 

 ดร.สุกัญญา  สุขสถาน 

ลําดับ รหัส เวลาเสนอ หัวเรื่อง ผูนําเสนอ 

1 OI301 11.00 – 11.15 น. การสรางเครื่องรับคิวเขาใชบริการอัตโนมัต ิ   

แบบไมสัมผัสผานคิวอารโคด 

ปรินดา  ปานเพชร   

บุษกร  พิชิตกุล 

2 OI302 11.15 – 11.30 น. การพัฒนาระบบสมารทฟารมสําหรับการปลูกพืช

ไรดิน 

บัณฑิตศักดิ์  ศรีโสภา   

เจริญ  ศรีแสง   

วีรพงษ  พฤกษชาติ   

ทองคํา  แกวสุข 

3 OI303 11.30 – 11.45 น. การพัฒนาและศึกษาประสิทธิภาพอุปกรณ

ควบคุมระบบฟารมเลี้ยงกุงขาว 

วิระศักดิ์  วัตถุ   

กรรณิการ  อมรวาทิน 

4 OI304 11.45 – 12.00 น. รถพนยาฆาเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ตวงทรัพย  จงใจภักดิ์   

สุนทร  ดวงแกว   

โสภา  พันธะลี   

สมหมาย  วูวงศ   

สุระเดช  พิมประชาไชย 

5 OI305 13.00 – 13.15 น. การพัฒนาเครื่องดูดสิ่งอุดตันทอน้ําท้ิง

เครื่องปรับอากาศกระแสตรง 

เอกชัย  ดีสุข   

นพพร  กอผจญ    

จารุณี  แกวหาดี    

ชลิตา  รุจิณรงค   

สัญญา  ปาลศร ี

6 OI306 13.15 – 13.30 น. การพัฒนาระบบกระจายเสียงไรสาย           

ผานโครงขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูง           

โดยใชอุปกรณสมองกลฝงตัว 

ธีระศักดิ์  ฉวีศักดิ์   

คมกฤช  ขํายัง    

วินัย  กิจบํารุง 
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โปรแกรมนําเสนอรูปแบบบรรยาย 

Oral Presentation Schedule 

กลุมส่ิงประดิษฐนวัตกรรมอาชีวศึกษา ชางไฟฟา/ชางอิเล็กทรอนิกส หองประชุม : NCVET5 Ibtech ROOM 2 

ประธานหองนําเสนอผลงาน : ดร.ศรายุทธ  ทองอุทัย รองประธาน :  ดร.สุนทรผไท  จันทระ 

 ดร.สุกัญญา  สุขสถาน 

ลําดับ รหัส เวลาเสนอ หัวเรื่อง ผูนําเสนอ 

7 OI307 13.30 – 13.45 น. ผลกระทบการติดตั้งระบบสํารองพลังงานแบบ

แบตเตอรี่ในระบบจําหนายแบบไมโครกริด 

ประกาศิต  ปราบพาล  

สิษฐ  รัตนคํา   

ชิตวัน  ราชภักดี   

พิริยา  พลหาญ   

ปรีชา  ยุพาพิน 

8 OI308 13.45 – 14.00 น. การสรางและหาประสิทธิภาพของเครื่องตรวจวัด

โหลดหมอแปลงไฟฟาผาน Wi-Fi แสดงผลดวย

สมารทโฟน 

ฤกษชัย  ศรีสมบัติ   

ธีระพงศ  แสงสุวรรณ 

9 OI309 14.00 – 14.15 น. การพัฒนาเครื่องขยายสัญญาณดิจิทัลทีวีแบบ

แยกชอง 

ภัทร  ทองสามสี   

ภาวิณี  ปานันตา  

รุงโรจน  หวนระลึก 
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โปรแกรมนําเสนอรูปแบบบรรยาย 

Oral Presentation Schedule 

กลุมส่ิงประดิษฐนวัตกรรมอาชีวศึกษา ชางกอสราง/โยธา หองประชุม : NCVET5 Ibtech ROOM 2 

ประธานหองนําเสนอผลงาน : ดร.ศรายุทธ  ทองอุทัย รองประธาน :  ดร.สุนทรผไท  จันทระ 

 ดร.สุกัญญา  สุขสถาน 

ลําดับ รหัส เวลาเสนอ หัวเรื่อง ผูนําเสนอ 

1 OI401 14.15 – 14.30 น. การศึกษาสมบัติของบล็อกปูพ้ืนคอนกรีตพรุนท่ีมี

สวนผสมของหินกรวด 

ชัยฉลอง  เดชบุรัมย   

กรุณาพร  รัตนภูผา   

นรา  รักษาพล 
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โปรแกรมนําเสนอรูปแบบบรรยาย 

Oral Presentation Schedule 

กลุมส่ิงประดิษฐนวัตกรรมอาชีวศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร หองประชุม : NCVET5 Ibtech ROOM 2 

ประธานหองนําเสนอผลงาน : ดร.ศรายุทธ  ทองอุทัย รองประธาน :  ดร.สุนทรผไท  จันทระ 

 ดร.สุกัญญา  สุขสถาน 

ลําดับ รหัส เวลาเสนอ หัวเรื่อง ผูนําเสนอ 

1 OI501 14.30 – 14.45 น. การพัฒนาระบบตรวจสอบการเขาเรียนออนไลน

ดวยกระบวนการวิธีรูจําใบหนา 

อาทิตย  กลีบรัง   

กิตติ์กาญจน  ปฏิพันธ  

เฉลิมราช  ชัยเดช   

สรัญญา  ทบแป   

ธนกร  สมอฝาก 
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โปรแกรมนําเสนอรูปแบบบรรยาย 

Oral Presentation Schedule 

กลุมส่ิงประดิษฐนวัตกรรมอาชีวศึกษา การบัญชี/การตลาด               

/การจัดการสํานักงาน 

หองประชุม : NCVET5 Ibtech ROOM 2 

ประธานหองนําเสนอผลงาน : ดร.ศรายุทธ  ทองอุทัย รองประธาน :  ดร.สุนทรผไท  จันทระ 

 ดร.สุกัญญา  สุขสถาน 

ลําดับ รหัส เวลาเสนอ หัวเรื่อง ผูนําเสนอ 

1 OI601 14.45 – 15.00 น. การศึกษาความเปนไปไดทางการตลาดผลิตภัณฑ

แปรรูปจากมัลเบอรรี่ในเขตเทศบาลเมืองกระบี่ 

จิรนนัท  เสนี   

ธีรวุฒิ  ธวัฒนกุล   

มณทิพย  มโนการ   

สิริบูรณ  ไรใหญ 
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โปรแกรมนําเสนอรูปแบบบรรยาย 

Oral Presentation Schedule 

กลุมส่ิงประดิษฐนวัตกรรมอาชีวศึกษา อ่ืนๆ หองประชุม : NCVET5 Ibtech ROOM 2 

ประธานหองนําเสนอผลงาน : ดร.ศรายุทธ  ทองอุทัย รองประธาน :  ดร.สุนทรผไท  จันทระ 

 ดร.สุกัญญา  สุขสถาน 

ลําดับ รหัส เวลาเสนอ หัวเรื่อง ผูนําเสนอ 

1 OI801 15.00 – 15.15 น. การพัฒนาสเปรดทาขนมปงโดยใชเนื้อลูกตาล ปยวรรณ  เตชะศิรินุกูล   

จุฑาทิพย  ภิรมยจิตร 

2 OI802 15.15 – 15.30 น. การประเมินสมรรถนะของโครงสรางวิหาร      

วัดสวนดอกตอแรงแผนดินไหว 

เจษฎาพร  ศรีภักดี   

บุปผเวช  พันธุศรี   

อัครพงษ  เทพแกว 

3 OI803 15.30 – 15.45 น. การสรางและหาความเหมาะสมเครื่องมือ

แกะแว็กซ DIY 

จินตจิ  สหรัตนพันธ   

ปริศนา  บุญศักดิ์   

ปยะพงษ  ปานแกว 

4 OI804 15.45 – 16.00 น. อิทธิพลของสภาพพ้ืนท่ีท่ีมีผลตอการเจริญเติบโต

ของขาวพันธุ กข43 ในพ้ืนท่ีวิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีสุพรรณบุรี 

สุนีย ทรัพยสมบูรณ  

อนุสรณ พิมพอรัญ  

วุฒิชัย ขันทอง 

5 OI805 16.00 – 16.15 น. การสรางตนแบบแว็กซเขียวสําหรับงาน

เครื่องประดับท่ีใชตนแบบจากธรรมชาติ       

ดวยเทคนิคการหลอแมพิมพยางซิลิโคน 

ประภาพรรณ ประเสรฐิศร ี 

มาลาริน  บุญวันต   

วุฒิชัย  วิเชียรศรี 
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โปรแกรมนําเสนอรูปแบบบรรยาย 

Oral Presentation Schedule 

กลุมนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา หองประชุม : NCVET5 Ibtech ROOM 3 

ประธานหองนําเสนอผลงาน : ดร.บุญสืบ  โพธิศรี รองประธาน :  ดร.วิชัย  ช่ืนชาติ 

 ดร.กิตติ  จันทรา 

ลําดับ รหัส เวลาเสนอ หัวเรื่อง ผูนําเสนอ 

1 OE001 11.00 – 11.15 น. การสรางและหาประสิทธิภาพเอกสาร

ประกอบการสอน รายวิชางานเครื่องยนต      

แกสโซลีน รหัสวิชา 20101-2001 

ธีระพล  บุญธรรม 

2 OE002 11.15 – 11.30 น. ความคิดเห็นของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอคุณลักษณะ

ของบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต 

วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต      

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 

นวลปรางค  ภาคสาร  

ปริญา  มิศิริ   

บุญเรือน  เอกสนธิ์    

ขวัญดาว  ศิริแพทย 

3 OE003 11.30 – 11.45 น. ชุดฝกระบบควบคุมเครื่องยนตดีเซล            

ดวยอิเล็กทรอนิกส 

ทนงศักดิ์  มงคลสวัสดิ์  

เมธาวี  จันจวง   

วิวัฒน  จันทุดม   

ภาคิน  อัศวภูมิ    

ทวีศักดิ์  โคตรโสภา  

พัสกร  แกวไสย 

4 OE004 11.45 – 12.00 น. การสรางและประเมินความเหมาะสมชุดสาธิต

ระบบปรับอากาศรถยนตอัตโนมัติ 

พุทธ  ธรรมสุนา   

ศุภกร  นวลศรี   

วัชรากร  รัตนอนันต   

พงษธร  ธรรมรักษา  

ทวีศักดิ์  โคตรโสภา 

5 OE005 13.00 – 13.15 น. รายงานการประเมินคุณภาพหนังสือเรียน      

วิชาวงจรพัลสและสวิตชิง (20105–2006) 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชพี พุทธศักราช 2562 

สุชิน  ชินสหี 
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โปรแกรมนําเสนอรูปแบบบรรยาย 

Oral Presentation Schedule 

กลุมนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา หองประชุม : NCVET5 Ibtech ROOM 3 

ประธานหองนําเสนอผลงาน : ดร.บุญสืบ  โพธิศรี รองประธาน :  ดร.วิชัย  ช่ืนชาติ 

 ดร.กิตติ  จันทรา 

ลําดับ รหัส เวลาเสนอ หัวเรื่อง ผูนําเสนอ 

6 OE006 13.15 – 13.30 น. การสรางและหาประสิทธิภาพชุดประลองแขนกล

แบบ 5 แกน ควบคุมดวยไมโครคอนโทรลเลอร 

ปรารถนา  ราชสุภา   

แกวกัลยา  ราชสุภา  

กฤษณะ  บุพศิริ   

ภัทรพงศ  ปานหิรัญ   

ณรงคศักดิ์  แสงเงิน 

7 OE007 13.30 – 13.45 น. การหาคุณภาพและประสิทธิภาพชุดทดลอง   

ออปแอมปและลิเนียรไอซี 

พัชรินทร  สุวรรณบุตร   

ยงยุทธ  จันทรัตน 

8 OE008 13.45 – 14.00 น. ผลการใช Google Classroom รายวิชา

วิเคราะหรายงานทางการเงิน สําหรับนักศึกษา  

ในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 

สาขาวิชาการบัญชี 

อรทัยภ  ทํามา 

9 OE009 14.00 – 14.15 น. การศึกษาการจัดทําบัญชีและความรูความเขาใจ

เก่ียวกับขอมูลการบัญชีของผูประกอบการ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม               

ในจังหวัดบึงกาฬ 

นงคเยาว  ประสารทอง  

จุฬา  ดอกคํา   

ขวัญฤทัย  นาคดี   

ธัญญนรี  บุรีเพีย   

สุรีย  อวนโพธิ์กลาง 

10 OE010 14.15 – 14.30 น. การพัฒนาและการใชชุดกิจกรรมการสอน    

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

(วิทยาการคํานวณ) เรื่อง การใชเทคโนโลยี      

ในยุคดิจิทัลอยางปลอดภัย สําหรับนักเรียน    

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนเทศบาลเมือง

ดอนสัก ๑ (วัดทองอาว) 

สารญา  พวงสุวรรณ   

ธนพร  งอกคํา   

กิจจา  บานชื่น 
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โปรแกรมนําเสนอรูปแบบบรรยาย 

Oral Presentation Schedule 

กลุมนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา หองประชุม : NCVET5 Ibtech ROOM 3 

ประธานหองนําเสนอผลงาน : ดร.บุญสืบ  โพธิศรี รองประธาน :  ดร.วิชัย  ช่ืนชาติ 

 ดร.กิตติ  จันทรา 

ลําดับ รหัส เวลาเสนอ หัวเรื่อง ผูนําเสนอ 

11 OE011 14.30 – 14.45 น. การพัฒนาชุดฝกทักษะการควบคุมการทํางาน

ของระบบลําเลียงแบบอัตโนมัติ ดวยพีแอลซี 

(PLC) 

กชกร  ประสิทธิ์สงเสริม 

สุนทร  วีระเดชลิกุล   

กิตติ  สมัครไทย 

12 OE012 14.45 – 15.00 น. กระบวนการจัดการเรยีนรูแบบบูรณาการ     

เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑอาหารสูเชิงพาณิชย 

วิชาวิทยาศาสตรการประกอบอาหาร           

เพ่ือสงเสริมผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม

อาชีวศึกษา 

ณัฐวรรณ  แสงสว ี

13 OE013 15.00 – 15.15 น. การพัฒนาชุดการสอนวิชางานวัดละเอียด     

ชางยนต รหัสวิชา 20101-2009 ดวยเทคนิค  

การสอนแบบการฝกลงมือปฏิบัติงาน หลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ธีระพล  บุญธรรม 

14 OE014 15.15 – 15.30 น. โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ การเรียนรูเพ่ือ

สรางไซโลเก็บรักษาขาวเปลือก 

สายชล  ปญจมาตย     

ภักดี  ดําเนินผล   

พนม  ทิพยเหลือง      

มงคล  เถ่ือนฤาชัย   

สมพงษ  ไกยะฝาย 

15 OE015 15.30 – 15.45 น. การพัฒนาชุดการสอน วิชาวัดละเอียด         

รหัสวิชา 20102-2004 ดวยเทคนิควิธีการสอน

กระบวนการเรียนเปนกลุมโดยจัดการกันเอง 

(SOT) สาขาวิชาชางกลโรงงาน      

วิทยาลัยเทคนิคระยอง 

กฤษณ  ทองคํา 
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โปรแกรมนําเสนอรูปแบบบรรยาย 

Oral Presentation Schedule 

กลุมนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา หองประชุม : NCVET5 Ibtech ROOM 4 

ประธานหองนําเสนอผลงาน : ดร.กิจจา  บานช่ืน รองประธาน :  ดร.ภัทรฤทัย  เกณิกาสมานวรคุณ 

 ดร.แสนพล  กลอมหอ 

ลําดับ รหัส เวลาเสนอ หัวเรื่อง ผูนําเสนอ 

16 OE016 11.00 – 11.15 น. การศึกษาความพรอมของนักบัญชียุคเศรษฐกิจ

ดิจิทัล ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด 

ศุภวรรณ  เขตเจริญ   

พรพิมล  ปาปะเก   

ศรัญญา  ภาษี   

ปนฤดี  วิเศษสุวรรณ   

สุรวดี  เอ็มรัตน 

17 OE017 11.15 – 11.30 น. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา

ดวยชุดสาธิตเสมือนจริง เรื่อง ความสัมพันธ   

ของการผลิตพลังงานไฟฟาจากของไหล 

ณรงค  พรหมศร   

ธารากร  ชํานาญ   

ศิรภัส  อนุกูลเวช 

18 OE018 11.30 – 11.45 น. การสรางและหาประสิทธิภาพชุดการสอน

ออนไลน วิชางานเชื่อมและโลหะแผนเบื้องตน 

เรื่อง ความปลอดภัยในงานเชื่อมอารกโลหะ   

ดวยมือของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุร ี

วรชัย  ม่ันศิลป   

ดิเรก  สุวรรณโชติ   

กมลภัสสร  ม่ันศิลป 

19 OE019 11.45 – 12.00 น. การประเมินโครงการคุณธรรมพัฒนาจิตอาสา

นักเรียนโรงเรียนวัดปาประดู 

ฉลาด  สมพงษ 

20 OE020 13.00 – 13.15 น. การใชเทคนิคดิจิตอลรูทในรูปแบบเว็บ

แอพพลิเคชั่นเพ่ือประเมินครูผูสอนออนไลน 

กมลลักษณ  เชาวมาก   

พัฒนสาริทธิ์  มณีเขียว   

รัตนภูมิ  เรืองสอาด 

21 OE021 13.15 – 13.30 น. การจัดการเรียนรูแบบสรางสรรคความรูเปนฐาน

เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

วิทยาศาสตรเพ่ืองานธุรกิจและบริการและทักษะ

การประยุกตใชความรูเชิงสรางผลงาน 

ศักดิ์สกุล  คลังชะนัง   

วราพร  คลังชะนัง 
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โปรแกรมนําเสนอรูปแบบบรรยาย 

Oral Presentation Schedule 

กลุมนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา หองประชุม : NCVET5 Ibtech ROOM 4 

ประธานหองนําเสนอผลงาน : ดร.กิจจา  บานช่ืน รองประธาน :  ดร.ภัทรฤทัย  เกณิกาสมานวรคุณ 

 ดร.แสนพล  กลอมหอ 

ลําดับ รหัส เวลาเสนอ หัวเรื่อง ผูนําเสนอ 

22 OE022 13.30 – 13.45 น. ขอเสนอเชิงนโยบายการบริหารงานวิชาการท่ีเนน

การมีสวนรวมของบุคลากร                     

สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 

นนทพงศ  ยอดทอง   

สมผัด  อินทรมา  

สมนึก  ภาศักดี  

ปราโมทย  กลิ่นศรีสุข  

สมชาติ  บุญศรี 

23 OE023 13.45 – 14.00 น. การศึกษาความสามารถในการแกปญหา       

และความสามารถในการเชื่อมโยงความรู      

ทางคณิตศาสตร โดยใชการจัดการเรียนรูแบบ

โครงงานเปนฐาน เรื่องเมทริกซ ของนักศึกษา   

ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปท่ี 1 

พิเชษฐ  ทิพยไธสง   

เปรมปรี  ยังคุมญาติ  

ธนวิชญ  ชินรัตน 

24 OE024 14.00 – 14.15 น. การพัฒนาชุดทดลองและหาประสิทธิภาพ    

ของการประยุกตใชโปรแกรมเมเบิลลอจิก

คอนโทรลเลอรในการควบคุมหุนยนต         

สถานีการอัดลูกปน 

วันชัย  รัชตะสมบูรณ   

ทองสุข  พวงเพ็ชร    

กนกศักดิ์  มุธิโต 

25 OE025 14.30 – 14.45 น. การศึกษาการใชกรวดแทนหินในงานคอนกรีต ทะยาน  จงณรงคชัย   

ฑิพากร  ทรงตระกูล 

26 OE026 14.45 – 15.00 น. การออกแบบและสรางโปรแกรมประมาณ     

การซอมทอประปา การประปาสวนภูมิภาค      

สาขาบานหม่ี อําเภอบานหม่ี จังหวัดลพบุร ี

วิรัตน  พานทอง   

พนา  จันทรศิริ 

27 OE027 15.00 – 15.15 น. การสรางและหาประสิทธิภาพชุดประลอง     

การควบคุมเอซีเซอรโวมอเตอรดวยโปรแกรม   

เมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอรผานระบบโปรฟเน็ต 

ณรงคศักดิ์  แสงเงิน   

มรกต  กองอินทร   

ชุมพล  เภาเสง่ียมสุขขี  

ธนากร  สงวนเนตร  

กิตชัย  แซตั้ง 
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โปรแกรมนําเสนอรูปแบบบรรยาย 

Oral Presentation Schedule 

กลุมนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา หองประชุม : NCVET5 Ibtech ROOM 5 

ประธานหองนําเสนอผลงาน : ดร.ณัฐยา  สลับสม รองประธาน :  ดร.นภนต  เกื้อนอย 

 ดร.อัจรา  ธูปบูชากร 

ลําดับ รหัส เวลาเสนอ หัวเรื่อง ผูนําเสนอ 

28 OE028 11.00 – 11.15 น. การวิเคราะหเปรียบเทียบตนทุนการปลูกขาว  

นาดํากับนาหวาน 

เบญจวรรณ  เพชรสังหาร  

สิริรัฐ  กิจชู   

ดวงจิตร  ก้ัวศรี   

ชนาภา  ภนูาแร   

ปนัดดา  ศรีวิไสย 

29 OE029 11.15 – 11.30 น. ศึกษารูปแบบการเรียนรูดวยชุดการเรียนรู      

C-PBL21 สําหรับรายวิชาโครงการพัฒนาทักษะ

วิชาชีพ 1 นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษา

มหาสารคาม 

มงคล  แสงอรุณ   

ประมุข  ธรรมศิรารักษ 
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โปรแกรมนําเสนอรูปแบบบรรยาย 

Oral Presentation Schedule 

กลุมนวัตกรรมการบริหารจัดการอาชีวศึกษา หองประชุม : NCVET5 Ibtech ROOM 5 

ประธานหองนําเสนอผลงาน : ดร.ณัฐยา  สลับสม รองประธาน :  ดร.นภนต  เกื้อนอย 

 ดร.อัจรา  ธูปบูชากร 

ลําดับ รหัส เวลาเสนอ หัวเรื่อง ผูนําเสนอ 

1 OM001 11.30 – 11.45 น. การวิจัยประเมินหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการกอสราง (ตอเนื่อง) 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)              

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร 

จิราภร  คุมมณี   

วิชัย  คุมมณี    

ศรยุทธ  กิจพจน   

เอกอนันต  หวังนิเวศนกุล 

2 OM002 11.45 – 12.00 น. การออกแบบระบบแฟมสะสมผลงาน

อิเล็กทรอนิกส สําหรับอาจารย 

ปฏิญญา  กลิ่นหอม   

นันทรัตน  กลิ่นหอม   

ศศิลักษณ  ไชยตัน 

3 OM003 13.00 – 13.15 น. การศึกษาคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค

ตามความตองการของผูใชบัณฑิต หลักสูตร

เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

(ตอเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี              

ปการศึกษา 2563 

ชูศรี  เกลียวสกุลโกวิท   

อัจรา  เรืองรัตน  

จันทนา  ลัยวรรณา 

4 OM004 13.15 – 13.30 น. การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานครูท่ีปรึกษา

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิค

จันทบุรี 

ไพฑูรย  สุขผลานันท 

5 OM005 13.30 – 13.45 น. การพัฒนาระบบบริหารจัดการเรียนรู          

แบบยูเลิรนนิ่ง สําหรับการอาชีวศึกษา 

ประทีป  ผลจันทรงาม 

6 OM006 13.45 – 14.00 น. ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเขาใชบริการโรงแรม

ในจังหวัดชลบุรี ชวงสถานการณการแพรระบาด

ของ COVID-19 (โควิด-19) 

พัฏฐรดา  แสงศรีเมือง   

ณิยดา  ชูวณิชชานนท   

จารุวรรณ  กะวิเศษ 

7 OM007 14.00 – 14.15 น. พฤติกรรมนักทองเท่ียวในเขตพ้ืนท่ีทหาร: 

กรณีศึกษา ฐานทัพเรือสัตหีบ 

จารุวรรณ  กะวิเศษ   

พัฏฐรดา  แสงศรีเรือง   

ณิยดา  ชูวณิชชานนท 
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โปรแกรมนําเสนอรูปแบบบรรยาย 

Oral Presentation Schedule 

กลุมนวัตกรรมการบริหารจัดการอาชีวศึกษา หองประชุม : NCVET5 Ibtech ROOM 5 

ประธานหองนําเสนอผลงาน : ดร.ณัฐยา  สลับสม รองประธาน :  ดร.นภนต  เกื้อนอย 

 ดร.อัจรา  ธูปบูชากร 

ลําดับ รหัส เวลาเสนอ หัวเรื่อง ผูนําเสนอ 

8 OM008 14.15 – 14.30 น. การศึกษาคุณลักษณะการเปนผูประกอบการ     

ท่ีมีผลตอความสําเร็จตามความคิดเห็น         

ของผูประกอบการธุรกิจและนักศึกษาหลักสูตร

เทคโนโลยีบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษา     

ภาคกลาง 

รณภูมิ  นาคสมบูรณ   

วรรณมาส  สืบโถพงษ  

กิจจา  บานชื่น 

9 OM009 14.30 – 14.45 น. คุณภาพผูสําเร็จการศึกษาระบบทวิภาคีตรง  

ความตองการของสถานประกอบการ 

นิมิตร  ศรียาภัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




