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การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับชาติ คร้ังที่ 5 

วันที่ 30 ตุลาคม 2564 
โปรแกรมนําเสนอรูปแบบโปสเตอร 

Poster Presentation Schedule 

กลุมส่ิงประดิษฐนวัตกรรมอาชีวศึกษา ชางยนต 

ลําดับ รหัส หัวเรื่อง ผูนําเสนอ 

1 PI101 เครื่องสับเนื้อ ประดิษฐ  จิตจักร    

อเหนก  ดัสกรณ    

ถาวร  อูทรัพย   

จักรพันธ  สิงหเสนา    

ธรรศกร  เกตุวงศ    

สุทธิชัย  กาญจนพงษพร    

สุรชัย  บุญเอ้ือ   

2 PI102 ประสิทธิภาพการทดลองของเครื่องตะบันน้ํา ณัฐวิภา  พันธุสะอาด   

รุกขชาติ  ผลผาด   

วัฒนศักดิ์  สํารวย    

ธรรศกร  เกตุวงศ   

ประดิษฐ  จิตจักร   

อเหนก  ดัสกรณ   

จักรพันธ  สิงหเสนา   

ถาวร  อูทรัพย 

3 PI103 การศึกษาเพ่ือสรางและกําหนดประสิทธิภาพของ

รถไฟฟาเอนกประสงค 4 ลอ 

ประมวล  รอนยุทธ  

ฤทธิศักดิ์  ฮังกาสี  

จักรี  ตนเชื้อ  

วีระศักดิ์  โชติกานตกุล   

สุพรรณ  ภูสนิท 

4 PI104 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพเครื่องมือตรวจสอบ

ระบบไฟฟาหางพวงรถบรรทุก 

ศรายุธ  บุญเพ็ชร   

ไพศาล  สินธุพูล   

ทวีวัฒน  รื่นรวย   

นาเรต  พิมพจันทร   

รังสันต  นุสต ิ



 
 

วันท่ี 29 – 30 ตุลาคม 2564 ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส  

 

19 

โปรแกรมนําเสนอรูปแบบโปสเตอร 

Poster Presentation Schedule 

กลุมส่ิงประดิษฐนวัตกรรมอาชีวศึกษา ชางยนต 

ลําดับ รหัส หัวเรื่อง ผูนําเสนอ 

5 PI105 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพเครื่องมือตรวจสอบรีเลย ทรงพล  เริงเกษตรกิจ   

ฒนิจ  ดวงอํ่า   

ชัยพร  คลายกมล   

กวีศักดิ์  แปนขาว   

ออมใจ  ทองยศ 

6 PI106 การศึกษาประสิทธิภาพรถจักรยานยนตไฟฟาท่ีมีมอเตอรขนาด   

2,000 วัตต 60 โวลต 

ประมวล  รอนยุทธ  

ฤทธิศักดิ์  ฮังกาสี   

ทวีศิลป  จันทรังษี   

สุพล  แนวตัน   

สดใส  อินธิแสง 

7 PI107 เครื่องปอกกระเทียมดวยพลังงานลม วีรศักดิ์  หวานใจ   

มารุต  อัฒจักร   

วาทยุทธ  ไชยสิงห   

อุทัย  พานกุล   

นภดล  วรรณแกว 
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โปรแกรมนําเสนอรูปแบบโปสเตอร 

Poster Presentation Schedule 

กลุมส่ิงประดิษฐนวัตกรรมอาชีวศึกษา เครื่องกล/ชางกลโรงงาน/ชางเช่ือมโลหะ /ชางเขียนแบบเครื่องกล 

ลําดับ รหัส หัวเรื่อง ผูนําเสนอ 

1 PI201 การออกแบบและสรางอุปกรณลดความรอนของแมพิมพฉีดพลาสติก นฤมิตร  ตรีเดช   

ชูชาติ  ทองจันทรฮาด   

ประภาส  กํามหาวงษ   

ถวิล  บุปผาทาโน   

มนวิไชย  วนัโพนทอง 

2 PI202 การออกแบบและสรางเครื่องทดสอบระบบหลอเย็นแมพิมพฉีด

อลูมิเนียม 

ศุภชัย  เหลาสมบัติ   

ปริญญา  เพชรกอง   

พิเชษฐ  ศรีทอง 

3 PI203 ตูอบพลังงานแสงอาทิตยรวมกับพลังงานไฟฟา ประจกัษ  ประเสริฐชาติ   

สุระพงษ  แสนบุญรัตน    

มนัส  ปกเขมะยา  

ชวฤทธิ์  ศิริทาน   

สมาน  วันโพนทอง 

4 PI204 การออกแบบสรางเครื่องผสมวัสดุสําหรับการเพาะเห็ด สุพจน  ภูจอมขํา   

ดํารง  สัพโส    

สุริยา  ขจรจิตร 

5 PI205 การศึกษาและการเปรียบเทียบประสิทธิภาพ เครื่องมินิ ซีเอ็นซี 3018 

กับเครื่องมินิ ซีเอ็นซี A4 โดยใชโปรแกรม Inkscape 

นิติศักดิ์  ศรีวัฒนา   

จักรพงศ  ภูวพันธสกุล   

วัฒนา  ขันธะ   

ศุภชัย  เหลาสมบัติ   

ศุภมิตร  กิจเธาว 

6 PI206 การออกแบบและสรางแมพิมพแบบตอเนื่องในการผลิตชิ้นสวนประตู

รถยนต 

วีรพัฒน  นามปญญา   

ประสิทธิ์  สุพรรณ   

ธีระชัย  เลิศนาวีพร   

เจริญ  บุญใบ   

อุทัย  พานกุล 
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โปรแกรมนําเสนอรูปแบบโปสเตอร 

Poster Presentation Schedule 

กลุมส่ิงประดิษฐนวัตกรรมอาชีวศึกษา เครื่องกล/ชางกลโรงงาน/ชางเช่ือมโลหะ /ชางเขียนแบบเครื่องกล 

ลําดับ รหัส หัวเรื่อง ผูนําเสนอ 

7 PI207 อุปกรณจับยึดแครงเครื่องยนตสวนลาง ณรงค  ปานสวัสดิ์   

ฐิติรัตน  ลีซีทวน   

พงษพิชญ  จันทรโชติ   

ประจกัษ  เทพศิลา 

8 PI208 การจัดทําเครื่องปอกเปลือกมะพราวดวยระบบไฮดรอลิกส อนุสรณ  จินดารัตน   

ณัฐวุฒิ  ธูปกลาง   

สายชล  ทาประเสริฐ   

ธนา  ออนศรี 

9 PI209 การออกแบบสราง และทดสอบหาประสิทธิภาพเครื่องผสมอาหารสัตว ณัฐฐินันท  ทองพิมพ   

ปณดา  สีเทา   

สายชล  ปญจมาตย  

นันทชัย  เกตุมาลา   

แมน  ประเสริฐ 

10 PI210 การสรางและหาประสิทธิภาพเครื่องตัดสายยางพีวีซีแบบก่ึงอัตโนมัติ สุมิตร  คชวงษ   

สัญญา  พิเคราะห 
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โปรแกรมนําเสนอรูปแบบโปสเตอร 

Poster Presentation Schedule 

กลุมส่ิงประดิษฐนวัตกรรมอาชีวศึกษา ชางไฟฟา/ชางอิเล็กทรอนิกส 

ลําดับ รหัส หัวเรื่อง ผูนําเสนอ 

1 PI301 การพัฒนาระบบสํารองการจายน้ําอัตโนมัติถังผสมโพลีเมอร         

โดยการแจงเตือนผานระบบโทรศัพทมือถือ กรณีศึกษา            

บริษัท ไทยเคนเปเปอร จํากัด (มหาชน) 

กิตติ  จันทรา 

2 PI302 เครื่องตรวจจับคา pH ในน้ําและแจงเตือนน้ําเสียผานโทรศัพท

อัตโนมัติการเลี้ยงปลาทับทิม 

ปยะศักดิ์  เวียงคํา   

กชพร  พิณพงษ   

สิทธา  จันทรศิริ 

3 PI303 เครื่องกายภาพขอเขาเสื่อม V2 ธนศักดิ์  ยอดศิริ   

ภัทรศักดิ์  ประสงสันต   

ธีรภัทท  วงคแสน   

สุกัญญา  จําปาวงษ   

สืบสกุล  โสรัจจ 

4 PI304 การสรางเครื่องตั้งเวลาเตือนและจายยาแบบอัตโนมัติ เชษฐา  เจริญสุข   

สุริยันต  รักพวก 

5 PI305 การสรางและหาประสิทธิภาพชุดควบคุมมอเตอรไฟฟาออนไลน โสธร  จันทรประมูล   

สมเดช  เจริญสุข    

ภควัชร  ใจรุง 

6 PI306 เครื่องชารจแบตเตอรี่มือถือหยอดเหรียญอัตโนมัติ ชัชชัย  จันทะสีลา   

พุฒิพงษ  ไชยราช   

พีระพงษ  สาสิมมา   

ทักษิณ  โสภาปยะ   

เลิศสุวัฒน  โยมะบุตร  

เชิดชัย  เฉิดจินดา 

7 PI307 การพัฒนาอุปกรณฆาเชื้อไวรัสในเหรียญและธนบัตร เฉลิม  พิเมย   

วงศกร  ชิณโย   

ศุภชัย  คําสอน   

สมพร  หอมอินทร   

รุงเรือง  ธรรมโร 
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โปรแกรมนําเสนอรูปแบบโปสเตอร 

Poster Presentation Schedule 

กลุมส่ิงประดิษฐนวัตกรรมอาชีวศึกษา ชางไฟฟา/ชางอิเล็กทรอนิกส 

ลําดับ รหัส หัวเรื่อง ผูนําเสนอ 

8 PI308 ระบบควบคุมและติดตามสภาพแวดลอมแปลงเพาะปลูกกลวยหอม

ผานสมารทดีไวซ 

สุรเดช  ศิริ   

พีระพงษ  จันเขียว   

ลือชา  เทียนหอม 

9 PI309 การพัฒนาโตะครอมเตียงควบคุมแบบไรสาย เสกสรร  ศรีจันทร 

10 PI310 การออกแบบและพัฒนาเครื่องชั่งน้ําหนักใชงานผานเว็บแอพพลิเคชั่น วงศกฤต  ทรงประโคน   

ธาตรี  สุภาระโยธิน   

สาคร  แถวโนนง้ิง  

อภินันท  กอนมณี   

วชิรปญญา  ปญญาวอง 

11 PI311 อุปกรณควบคุมการเปดปดน้ําอัตโนมัติสําหรับการเกษตรใชัพลังงาน

แสงอาทิตยเคลื่อนท่ีได 

ศักดิ์สิทธิ์  แกลวกลา   

สยาม  ปนธรรม  

นงรักษ  ปญสุภารักษ   

ปราณทิพย  ชนวีรจารุณัฐ 

12 PI312 การพัฒนาชุดสแกนนิ้วสตารทมอเตอรไซคขนาด 110cc ควบคุมดวย

ระบบเกียร 

บุษกร  พิชิตกุล   

ปรินดา  ปานเพชร 
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โปรแกรมนําเสนอรูปแบบโปสเตอร 

Poster Presentation Schedule 

กลุมส่ิงประดิษฐนวัตกรรมอาชีวศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

ลําดับ รหัส หัวเรื่อง ผูนําเสนอ 

1 PI501 การสรางแอพพลิเคชันเพ่ือการข้ึนทะเบียนบัณฑิต                                

ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 

ศศิลักษณ  ไชยตัน   

ปฏิญญา  กลิ่นหอม   

ดนัย  ทับอํ่า 

2 PI502 ระบบชุมชนอัจฉริยะ 4.0 สุธีร  แบนประเสริฐ   

ทัตสยุ  ทับทิมศรี 
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โปรแกรมนําเสนอรูปแบบโปสเตอร 

Poster Presentation Schedule 

กลุมส่ิงประดิษฐนวัตกรรมอาชีวศึกษา การบัญชี/การตลาด/การจัดการสํานักงาน 

ลําดับ รหัส หัวเรื่อง ผูนําเสนอ 

1 PI601 ศึกษาความพึงพอใจ การจัดการขยะมูลฝอยใหเกิดรายไดของโรงงาน

กําจัดขยะเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

วิภาวดี  โพธิ์ละเดา   

นชนก  ชุปวา   

สันติมา  โหตระไวศยะ   

วิไลพร  ธีรรัตนชูโชค   

สิรินธร  เปรมทว ี

2 PI602 การพัฒนาผลิตภัณฑเกลือสครับจากมะมวงหาวมะนาวโห กัณคริษฐา  แสวงกิจ   

สรรัตน  ปรีชาโชติ   

ชนิดา  เทียนทับทิม  

ประภารัตน  สมรรถสหัสชัย 

ชรินทรทิพย  เรืองสิทธิ์ 
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โปรแกรมนําเสนอรูปแบบโปสเตอร 

Poster Presentation Schedule 

กลุมส่ิงประดิษฐนวัตกรรมอาชีวศึกษา คอมพิวเตอรธุรกิจ/โลจิสติกส/เทคโนโลยีธุรกจิดิจิทัล 

ลําดับ รหัส หัวเรื่อง ผูนําเสนอ 

1 PI701 การพัฒนาระบบเบิก – จายยาหองพยาบาล กรณีศึกษา            

บริษัท แทร็กซอินเตอรเทรด จํากัด 

ธนวรรณ  กิริยะ   

ถาวร  วงคคําแกว   

สุระชัย  วิเศษโวหาร   

สุทธิดา  โคตะยันต 

2 PI702 การพัฒนาระบบลางานออนไลนสําหรับนักศึกษาฝกงาน กรณีศึกษา  

บริษัท สยามโกลบอลเฮาส จํากัด (มหาชน) 

สุธี  เกินกลาง   

อังคณา  มองกา โปโล     

ดวงใจ  สมภักดี   

ประกายแกว  วงคคําหูม 

3 PI703 การพัฒนาระบบควบคุมเวลาการจัดเก็บแผนอิเล็กทรอนิกส 

กรณีศึกษา บริษัทแคลคอมพ อิเล็กทรอนิกส (ประเทศไทย) จํากัด 

(มหาชน) 

สุนิสา  อินทนิน   

อุดมลักษณ  สุวรรณัง   

สุดารัตน  ทองสุข 

4 PI704 การพัฒนาแอปพลิเคชันจัดเก็บทะเบียนสัญญาอนุญาตเก่ียวกับท่ีดินราชพัสดุ 

เขตชลประทาน กรณีศึกษา โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุร ี

บัวทิพย  ชิตรัตน   

สิริพรรณ  จันทรแสง 

5 PI705 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการการซอมบํารุง

กลองโทรทัศนวงจรปด สําหรับองคการบริหารสวนจงัหวดัสุพรรณบุร ี

กฤษณุนันท  มีสงา   

กิติพงศ  โกวิทวณิชชา 

6 PI706 กรณีศึกษาความพึงพอใจท่ีมีตอการพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ประปาเพ่ือชุมชน 

วิโรจน  แกวเรือง   

กานตสิรี  อูอรุณ 

7 PI707 การพัฒนากระบวนการตรวจรับวัตถุดิบดวยเครื่องมือแผนผังสายธาร

คุณคา (VSM) กรณีศึกษา บริษัท ซันแพคเกจจิ้ง (2010) จํากัด 

กรรณิกา  มานพ   

วิลาวรรณ  นอยวิจิตร 

8 PI708 เครื่องมือตรวจสอบสภาพดินผานระบบ Internet of Things (IOT) นิพาพรรณ  มลศิริ   

ณธษา  สุจิตโต 

9 PI709 การพัฒนาระบบการขายสินคาไอทีและหมึกพิมพออนไลน 

กรณีศึกษา รานเพชรดอทคอม 

เพ็ญศรี  ติฐิโต  

จตุพร  ตันติรังสี  

วัชราพร  ปนประดิษฐ 

10 PI710 การพัฒนาระบบลงทะเบียนขอใบรบัรองแพทยเพ่ือสมัครงาน 

กรณีศึกษา โรงพยาบาลเขายอย จังหวัดเพชรบุรี 

สงกรานต  ศิรินาวี   

ชัฎฎาพร  ศักดิ์จิรพา

พงษ  สุชาดา  ทรัพยมา 
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โปรแกรมนําเสนอรูปแบบโปสเตอร 

Poster Presentation Schedule 

กลุมส่ิงประดิษฐนวัตกรรมอาชีวศึกษา อ่ืนๆ 

ลําดับ รหัส หัวเรื่อง ผูนําเสนอ 

1 PI801 การพัฒนาฟลมบรรจุภัณฑชีวภาพจากหัวไชเทา รัตนา  ลานทอง   

กมลพรรณ  เรือนอินทร 

2 PI802 ผลของอุณหภูมิไพโรไลซิสตอการสังเคราะหองคประกอบของแกส

ชีวภาพจากผักตบชวา ดวยกระบวนการแกสซิฟเคชั่น 

นิมิต  กันธิยะวงค   

ชนะภัย  วิจิตรขจี   

สุกฤษฏิ์  วิชิต 

3 PI803 การพัฒนาแผนบุผนังดูดซับเสียงภายในอาคารจากวัสดุธรรมชาต ิ ทัชพงษ  จันทรลี   

ชาญ  จับฟน   

สัญญา  โพธิ์วงษ 

4 PI804 การพัฒนาผลิตภัณฑแกนสานปราการศิลปดวยเทคนิควิธีการ       

ทางศิลปะ เพ่ือเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑเครื่องจักสาน 

ปฐมพร  รื่นอน   

รัตนภูมิ  เรืองสอาด   

ปรียา  แขมโคง   

สกุลรัตน  กลัดใจบุญ   

จักรี  ติรพัฒนกบิล 

5 PI805 การพัฒนาผลิตภัณฑโจกขาวกลองหอมมะลิเสริมจิ้งหรีดผงก่ึง

สําเร็จรูป 

นภาพร  กอนมณี   

นเรศ  บางศิริ    

สมปอง  นันดี  

บันดาร  เชยชะนันท   

อัธยา  พามนตรี 

6 PI806 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของผลิตภัณฑสเปรยดับกลิ่นเทาท่ี

ทําจากใบชา 

เบญจมาภรณ  อินทรพิมาย 

พิศมัย  บุณยโสภณ  

รักพงษ  ขอลือ  

ศุภกิจ  ดวงไพสิฐ   

สุนิตา  โพธื์ตาทอง 
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โปรแกรมนําเสนอรูปแบบโปสเตอร 

Poster Presentation Schedule 

กลุมส่ิงประดิษฐนวัตกรรมอาชีวศึกษา อ่ืนๆ 

ลําดับ รหัส หัวเรื่อง ผูนําเสนอ 

7 PI807 การพัฒนาผลิตภัณฑน้ําพริกปลาทูแบบแหง มาลัยพร  สายชมดี   

บุศรินทร  บุญกอ   

ยุภาพักตร  ประทุมมาศ   

สุนิสา  พรรณไวย   

พีรพงษ  จันเขียว 

8 PI808 สรางเรือตนแบบเรือลอกตะกอนแบบตีกวนและดูดกลับ นพพร  สุขีวัฒน 

9 PI809 การศึกษารูปแบบการดําเนินงานของธุรกิจโรงแรมประเภท Poshtel 

กรณีศึกษาเขตพ้ืนท่ีจังหวัด เชียงใหม 

มนทิรา  อภิรัตนโยธิน   

จุไรรัตน  เตชะสัตยา   

กนกอร  ชมชาติ   

ตะติยา  อุอ่ิม 
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โปรแกรมนําเสนอรูปแบบโปสเตอร 

Poster Presentation Schedule 

กลุมนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

ลําดับ รหัส หัวเรื่อง ผูนําเสนอ 

1 PE001 ปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสํานักงานบัญชีของธุรกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ในเขตอําเภอเมืองจังหวัด

หนองบัวลําภู 

ทองใหม  สุรธรรม   

ทตมัล  เเสงสวาง   

ฐิตารีย  ศิริมงคล 

2 PE002 การนําแอพพลิเคชั่นมาใชสื่อสารภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษา

มหาสารคาม 

นพมาตร  วาดเมือง   

ผองศรี  บัวบุตร   

จิรภา  บุญจิรา   

ปยะนันท  ประครอง   

วทัญู  เชาวพานิช 

3 PE003 การพัฒนาสื่อโมชั่นกราฟกเพ่ือการเรียนรูและปองกันโรคหลอดเลือด

หัวใจตีบ 

ศริญญา วรจันทร    

ณัฐชานันท ศรีสมบัติ   

อาณัติ เหลื่อมศรี   

ศิริวรรณ  นามเทพ 

4 PE004 ผลการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานเพ่ือสงเสริมความสามารถ

ในการสื่อสารภาษาอังกฤษของผูเรียนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลย ี

ฤชวี  ฉัตรวิริยาวงศ 

5 PE005 การพัฒนาและการใชแบบฝกเสริมทักษะวิทยาการคํานวณ         

เรื่อง ข้ันตอนวิธีการแกปญหาสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา จังหวัดสุราษฎรธาน ี

วุฒิสรณ  ธรรมอุปกรณ   

อรอัญ  ศิริรักษ   

กิจจา  บานชื่น 

6 PE006 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอกท่ีสงผลตอการดําเนิน

ธุรกิจท่ีพักแรมในจังหวัดชลบุรี ชวงวิกฤตการณ COVID-19 

ณิยดา  ชูวณิชชานนท  

จารุวรรณ  กะวิเศษ   

พัฎฐรดา  แสงศรีเรือง 

7 PE007 การบริหารจัดการการบริการท่ีมีคุณภาพในโรงพยาบาลองครักษ จิรวัฒนา  แสนขาว   

นลินรัตน  จันทรนอย   

หทัยภัทร  อินทรคํา 
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โปรแกรมนําเสนอรูปแบบโปสเตอร 

Poster Presentation Schedule 

กลุมนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

ลําดับ รหัส หัวเรื่อง ผูนําเสนอ 

8 PE008 คุณภาพการบริการของพนักงานสงผลตอความพึงพอใจของผูเขาใช

บริการรานสะดวกซ้ือ : กรณีศึกษา เซเวน อีเลฟเวน (7-Eleven)  

สาขา อนุบาลมหาสารคาม (0705) 

ประทุมวรรณ  คันยุไร   

สมชาติ  สุขแสน   

ปาริชาต  เรืองฤทธิ์    

สิรินทร  เขียนสีออน   

สุภัสสร  อุนศิริ 

9 PE009 การหาคุณภาพชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร Arduino Nano  

ประกอบการเรียนการสอนวิชาไมโครคอนโทรลเลอร                 

รหัส 20105-2105 ดวยการเรียนการสอนแบบ Active Learning 

กฤษณา  เฮ็งฉุน 

10 PE010 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมการสอนท่ีมีตอ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี             

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 เรื่องอากาศรอบตัวเรา 

วนิดา  อนุอินทร   

กรกนก  เกิดบุญมาก   

ณรัณ  ศรีวิหะ 

11 PE011 ปจจัยท่ีสงผลตอความคาดหวังการประกอบอาชีพในธุรกิจโรงแรม   

ของนักศึกษาแผนกโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต 

จิตติมา  เกลาเกลี้ยง   

จริยาวดี  สุวรรณดิษฐกุล 

12 PE012 การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชาการออกแบบสื่อในระบบดิจิทัล 

โดยใช Google Classroom 

สุมณฑมาศ  บุตรรัก   

พัชรา  เอกสินิทธกุล 

ธรรมนูญ  เศวตสุทธิสิริกุล 

13 PE013 การสรางและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอน              

วิชา การติดตั้งไฟฟา 1 รหัสวิชา 3104-2001 

ภควัชร  ใจรุง 

14 PE014 การพัฒนาสื่อการสอนชุดปฏิบัติการเก็บตัวอยางแกสสําหรับ       

งานปโตรเคมี 

สุกัญญา  แกวแสง   

เริงฤทธิ์  เวชชูศักดิ์ชัย   

วัชรพล  จันทรหอม 

15 PE015 การศึกษาความตองการ การลดข้ันตอนการทํางานของสํานักงานบัญชี

ในเขตอําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน ดวยการลดข้ันตอน   

การทํางานตามแนวคิดแบบลีน (LEAN) 

อภิญญา  เปาอินทร   

รจนา  วิ่งเดช   

กนกวรรณ  แสนสุรินทร  

ฉลวยสิริ  สิริรัตนากุล  

กาญจนา  สุขแสงรัตน 
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โปรแกรมนําเสนอรูปแบบโปสเตอร 

Poster Presentation Schedule 

กลุมนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

ลําดับ รหัส หัวเรื่อง ผูนําเสนอ 

16 PE016 การสรางชุดการสอน วิชาเครื่องจักรกลไฟฟา (18-4104-2402)     

ตามหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) 

พุทธศักราช 2563 วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม 

คมสัน  กลางแทน   

ทัดดาว  ชื่นดวง 

17 PE017 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดควบคุม Smart Farm            

ดวย Application Blynk 

นรทั  พูนเพ่ิมสุขสมบัติ  

กฤษณา  เฮ็งฉุน   

ศักดิ์วิชิต  ม่ันคง   

สมศักดิ์  สมบูรณ 

18 PE018 การพัฒนาเว็บไซตสั่งอาหาร รานอาหารกังหัน จังหวัดเลย อัญชลี  บุญฤทธิ์  

กตัญู  คําทา  

ประจติร  เลขตะระโก 

บังอร  เลขตะระโก  

รุงนภา  อัศวภูมิ 

19 PE019 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนยุคใหมดวยเทคโนโลยี

ออนไลนเพ่ือสนับสนุนการเรียนรูระดับอาชีวศึกษา ในชวง           

การแพรระบาดของโรคโควิด-19 

สมัย  สีลาดเลา   

กนกกาญจน  แสนสุวรรณ  

ดวงเนตร  ยศคําลือ   

สมปรารถนา  ศรีรัมย 

20 PE020 การสรางสื่อ Animation เรื่องการทําความสะอาดหองพักในโรงแรม ทิพวรรณ  บัวอินทร   

ชลาทิพย  คงเทพ 

21 PE021 ผลของการจัดการเรียนรูแบบโฟนิกสผสมผสานการสอนแบบทองจํา

คําศัพทท่ีมีตอทักษะการอานออกเสียงภาษาอังกฤษของนักเรียน     

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 

ชวัลลักษณ  พิทักษ   

ปรางทิพย  สุขสะอาด  

สุวิมล  เดนสุนทร 

22 PE022 การสรางอุปกรณชวยขนยายสิ่งของเคลื่อนท่ีอัตโนมัติตามตําแหนง 

GPS ผานแอปพลิเคชันบนระบบแอนดรอยด 

กัญญภัคญา  อินนุรักษ   

สุนารี  ขุนณรงค   

นุชจรีย  เมืองรมย 

23 PE023 การศึกษาระดับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกซ้ือบานจัดสรรของ

โครงการหมูบานหรรษา 

ชลธิดา  โพธิสา   

พรรณณิภา  บุษบา  

ณัทญา  ญาณพลดิลก 
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โปรแกรมนําเสนอรูปแบบโปสเตอร 

Poster Presentation Schedule 

กลุมนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

ลําดับ รหัส หัวเรื่อง ผูนําเสนอ 

24 PE024 การสรางและหาคุณภาพชุดจําลองระบบกระจายเสียงแบบ VoIP ประสิทธิ์  ภูมิภาค  

กุศล  อินทรทองหลาง  

ดํารัส  คําเมืองใหม   

กวิน  พุทธรวี  

สมชาย  ซ่ือตรง 

25 PE025 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชแบบฝกทักษะ              

เรื่องพุทธประวัติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียน      

บานคลองปญญา อําเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ 

จุไรรัตน  จิตจํา   

กนกพรรณ  พ่ึงถ่ิน   

ณรัน  ศรีวิหะ 

26 PE026 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชกิจกรรมกลุมสัมพันธ         

ในการจัดการเรียนรู วิชาวงจรไฟฟากระแสตรงของนักเรียน    

ระดับชั้น ปวช. 1 สาขาวิชาไฟฟากําลัง วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี 

ณัฐชยา  มูลอาย   

ฉัตรสุดา  พรหมเพชร  

ดวงตา  อินทรนาค 

27 PE027 การศึกษาผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีน ดวยการสอนแบบบูรณาการ      

วิชา การจัดการซัพพลายเชน เรื่อง องคประกอบของซัพพลายเชน  

ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปท่ี 1 

นวพร  สิมะวัฒนา   

ชัยวัสส  ตวิสรอย 

28 PE028 ความสัมพันธระหวางแนวปฏิบัติท่ีดีทางการบัญชีกับคุณภาพขอมูล

ทางบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ 

ฤทัยชนก  มงคลเสริม   

สุพรรณี  จันทะเกิด    

พนาวัลย  ชูศรีพัฒน  

จินตนา  คําทอง   

พรรทิพย  ฤทธิ์เต็ม 

29 PE029 การพัฒนาทักษะการพูดสนทนาภาษาอังกฤษ โดยใชชุดการสอน

ออนไลน ตามกรอบ มาตรฐาน ซีอีเอฟอาร 

วราพร  สิมมา 

30 PE030 การพัฒนาเทมเพลตสําเร็จรูปโปรแกรมเวิรดเพรสสําหรับสถานศึกษา

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

เผด็จ  อํ่านาเพียง   

ชญานิตย  ภาสวาง   

อัจฉรา  กองพลพรหม   

มัธยม  ออนจันทร   

บังอร  พลมิตร 
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โปรแกรมนําเสนอรูปแบบโปสเตอร 

Poster Presentation Schedule 

กลุมนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

ลําดับ รหัส หัวเรื่อง ผูนําเสนอ 

31 PE031 การสรางสื่อการสอนดิจิทัลคอนเทนทบนอุปกรณคอมพิวเตอรพกพา 

วิชาคอมพิวเตอรกราฟก 

อธิพงศ  วงศกวีวิทย  

ธัญญารัตน  โรจนชนะพลภัทร

เบญจมาศ  โพธิกําพล 

32 PE032 การศึกษาระบบการควบคุมภายในท่ีมีตอผลการดําเนินงานของ    

กลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิตชุมชน บานคายทะยิง ตําบลหินดาด 

อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

สุภาพร  แจมศรี   

นารีรัตน  เทศสูงเนิน 

พัฒนีย  พรหมสุทธิ์ 

33 PE033 การใชระบบการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส ของบริษัทจํากัด ในเขต

อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 

อารยา  เจริญพร   

พรทิพย  อัยวรรณ  

กนกพร  งามเลิศ 

34 PE034 การศึกษาคุณสมบัติท่ีพึงประสงคของนักบัญชีในการใหบริการ      

ของสํานักงานบัญชีในจังหวัดนครนายก 

ดวงพร  ราษฎรเจริญ  

บัณฑิตา  รอดตุม   

เข็มพร  ศรีมงคล 

กนกพร  หมอกขุนทด 
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โปรแกรมนําเสนอรูปแบบโปสเตอร 

Poster Presentation Schedule 

กลุมนวัตกรรมการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

ลําดับ รหัส หัวเรื่อง ผูนําเสนอ 

1 PM001 คุณสมบัติเจาท่ีงานบัญชีตามความตองการของสถานศึกษาในสถาบัน

การอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 

เพทาย  เพียรทอง   

มนตรี  สุทธิเมธากุล   

อรศิริ  ศรีนครดี   

จิราพัชร  นาคํา   

ธวัชชัย  สุพรม 

2 PM002 กลยุทธทางการตลาดของผูประกอบการไมดอกไมประดับ : 

กรณีศึกษา หมูบานดงบัง อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 

นิภาพร  มีชํานาญ 

3 PM003 การประเมินโครงการควบคุมการผลิตและบํารุงรักษาระบบประปา

ชุมชน (บูรณาการรวมกับโครงการ Fix it center) 

สมชาย  ธํารงสุข   

วิรัตน  เศรษฐสถาพร   

กิตติวิทย  บุญศิริ 

4 PM004 การศึกษาความพึงพอใจในการจัดประชุมทางไกลผานระบบ

อิเล็กทรอนิกสภายใตสถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019      

(โควิค - 19) ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 

ประชิต  รัตนพลแสน   

ปริยาภัทร  ศรีเพชร   

จุฑารัตน  สมบูรณธรรม 

5 PM005 การศึกษาความพึงพอใจของสถานศึกษาท่ีมีตอการใชคูมือการ

บริหารงานการจัดการเรียนการสอนในสถานการณโรคติดเชื้อไวรัส   

โคโรนา 2019 (โควิค - 19) ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 

ทรงพล  ถนอมวงษ   

ปริยาภัทร  ศรีเพชร   

จุฑารัตน  สมบูรณธรรม 

6 PM006 ปจจัยท่ีมีผลตอการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชีภาษีอากร                

ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ดารุณี  ธรรมประวัติ   

มลิวรรณ  ศรีมงคล   

วิสาขรัตน  ภวภูตานนท ณ  มหาสารคาม   

วิไลลักษณ  เทพหัสดิน ณ อยุธยา   

นันทิยา อังกุรวัฒนานุกูล 

7 PM007 การศึกษาปจจัยท่ีเก่ียวของกับอาชีพการดูแลผูสูงอายุ ณรงค  เกษตรภิบาล   

พัตรพิมล  เสาวคนธ   

อุมาพร  มนยฤทธิ์ 
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โปรแกรมนําเสนอรูปแบบโปสเตอร 

Poster Presentation Schedule 

กลุมนวัตกรรมการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

ลําดับ รหัส หัวเรื่อง ผูนําเสนอ 

8 PM008 การบริหารจัดการระบบแมชชีนวิชั่น ของ บริษัท เท็นมะ        

(ประเทศไทย) จํากัด 

ณัฐิวรรณ  มณีกาญจน   

ชญานุช  โอภาษี   

นิภาพร  มีชํานาญ 

9 PM009 การพัฒนาคุณภาพการจัดเก็บเอกสารของหนวยงานบัญชี สโตร     

โดยใชคูมือหลักการจัดการ 5ส. กรณีศึกษา บริษัทอินเตอร อิสเทิรน 

คอนเทนเนอร จํากัด 

อุษชา  เถียรตระกูล   

นิภาพร  มีชํานาญ   

สุพัตร  เครือแปน 

10 PM010 การพัฒนาการบริหารจัดการของผูบริหารวิสาหกิจชุมชนในเขต  

จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ดวงพร  ราษฎรเจริญ   

ศิริพงศ  ฟองสันเทียะ   

ณัฐวุฒิ  ผุยพรม 

11 PM011 การศึกษาปจจัยท่ีเก่ียวของกับอาชีพการซอมบํารุงรักษาอุปกรณ

ทางการแพทย 

จิระพงษ  จันทรประเสริฐ   

พัตรพิมล  เสาวคนธ   

วิภารัตน  ธานีรัตน 

12 PM012 การจัดการโลจิสติกสของตลาดน้ําบางน้ําผึ้ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ บุศรินทร  บุญกอ 

13 PM013 การลดความสูญเปลาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการผลิต    

เสาเข็มเจาะ กรณีศึกษา นครทองเสาเข็มเจาะ จังหวัด ชลบุร ี

ไพลิน  เลิศพิมลพันธ   

บุญชนะ  สุรกานนท   

ปภาวรินท  เศรษฐไตรรัตน 

14 PM014 การพัฒนาแอปพลิเคชั่นรายงานขอมูลการนิเทศนักศึกษา          

ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษา

ฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 ดวย GLIDE 

อรรณพ  เรืองยศจันทนา  

พันภพัสสา  รัตนรุงเรือง, 

สุภาพรรณ  มาลัย 

15 PM015 การศึกษา คุณสมบัติท่ีพึงประสงคของผูสําเร็จการศึกษา           

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ดานพาณิชยนาวี       

ตามความตองการของสถานประกอบการในเขตกรุงเทพฯ            

และภาคตะวันออก 

ยศพนธ  อินทรจันทร   

ภัทราภรณ  สายวิจิตร  

จตุรงค  พึงจักคลี่ 

16 PM016 บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมการทําวิจัย          

ของคณาจารย ในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 

ศิริ  จันบํารุง   

กิจจา  บานชื่น   

อนันต  พิมพโตง 
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โปรแกรมนําเสนอรูปแบบโปสเตอร 

Poster Presentation Schedule 

กลุมนวัตกรรมการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

ลําดับ รหัส หัวเรื่อง ผูนําเสนอ 

17 PM017 การจัดการกลยุทธการตลาดสําหรับรานกาแฟทองถ่ินท่ีจําหนาย     

ในพ้ืนท่ี อําเภอทาตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

สวิดี  วัฒนะบุตร   

อุบลวดี  โลสุวรรณ   

ทัศนีย  แกวสมนึก 

18 PM018 การศึกษาเว็บไซตการทองเท่ียวเชิงเกษตรในกลุมอําเภอบางคลา 

จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ราชวัลลภ  ลําพูน   

สุภาพ  บุญมี  

ศศิราภัคญ  วศิรวงศ 

19 PM019 ความสัมพันธของสมรรถนะทางการบัญชีสมัยใหมท่ีมีผลตอ

ความสําเร็จในการทํางานของผูปฏิบัติงาน ทางดานการเงินและบัญชี

สังกัดองคการปกครองสวนทองถ่ิน ในอําเภอเมืองหนองคาย     

จังหวัดหนองคาย 

พรทิพย  เทือกประเสริฐ   

จิราพร  จังพล   

สุวนันท  ปานพิมพ   

พัณณิตา  หอมเย็น 

20 PM020 การศึกษาความตองการเปดหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตหรือสายปฏิบัติการ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี 

เบ็ญจวรรณ  บุญเสวตร 

21 PM021 กลยุทธการบริหารจัดการสิ่งประดิษฐและนวัตกรรม                          

ของวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎรธานี เพ่ือพัฒนาศักยภาพสู             

วิทยาลัยนวัตกรรม 

สิรวิชญ  ธนเศรษฐวงศ 

 

 

 

 

 

 

 




