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วันศุกร์ท่ี 14  มิถุนายน 2562 

ห้อง 4305 ชั้น 3  อาคารโสมสวลี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 
กลุ่มมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ ผู้ด าเนินรายการ: อาจารย ์ดร.อธิกมาส  มากจุ้ย  
 

ท่ี 
เวลา 

รหัส
บทความ 

ชื่อ-นามสกลุ ลายเซ็น หมายเหต ุ

1 09.00-9.20 น. 57 สิรภพ คู่เทียม 
การศึกษาวเิคราะห์การบังคับใช้พระราชบัญญัตจิดหมายเหตุแห่งชาติ  
พ.ศ. 2556 ในส่วนการส่งมอบเอกสาร กรณีศึกษา: ส านักหอสมุดแห่งชาต ิกรมศิลปากร 

  

2 09.20-09.40 น. 58 พนิดา วงศ์บุญ 
แนวทางการคัดเลือกและจัดเรียงเอกสารประวัติศาสตรร์่วมสมัยของหอจดหมายเหตุ 
แห่งชาติประเทศไทย 

  

3 09.40-10.00 น. 82 ธัญญรัตน์ อุยโต 
การพัฒนาทักษะการเขียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโดยการจัดการเรียนรู้ 
แบบใช้สมองเป็นฐานของนกัเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 

  

4 10.00-10.20 น. 98 วิชญาดา นวนิจบ ารุง 
ความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์ที่ได้รบัจากการศึกษาในหลักสูตรการผลิตครูที่มีตอ่
ความเช่ือเกี่ยวกับการสอนและการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนสิิตครูวิทยาศาสตร์ 

  

5 10.20-10.40 น. 99 ทินกร พันเดช 
ผลการเรียนรู้ด้วยเกมเป็นฐานต่อมโนทัศนเ์รื่องโมลและสูตรเคมีของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
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ท่ี 
เวลา 

รหัส
บทความ 

ชื่อ-นามสกลุ ลายเซ็น หมายเหต ุ

6 10.40-11.00 น. 103 อาทิตยา สีหราช 
การสง่เสรมิความสุขในการเรียนรู้ของนกัเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5  
โดยการจัดการเรียนรู้ผ่านการสะท้อนคิดด้วยการให้ข้อมลูยอ้นกลบัในบทเรียนวิชาเคม ี

  

7 11.00-11.20 น. 107 วรกมล ปล้องมาก 
ผลการสอนด้วยการสร้างแบบจ าลองเป็นฐานทีม่ีต่อสมรรถนะการสร้างแบบจ าลอง 
และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเคมีของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 

  

8 11.20-11.40 น. 108 ศรายุทธ ดวงจันทร ์
ผลการใช้แนวสะเตม็ศึกษาในวิชาฟิสิกสท์ี่มีต่อความสามารถในการคิดเชิงค านวณ 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 

  

9 11.40-12.00 น. 132 กาญจนา ณ ศรีสุข 
ผลของการใช้สถานการณ์จ าลองเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการสนทนา
ภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 จังหวัดภูเก็ต 
 

   

พักรับประทานอาหารกลางวัน 
10 13.00-13.20 น. 170 ศรีวิภา พูลเพิ่ม 

การพัฒนาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์  เรือ่ง  ความน่าจะเป็น   
โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 

  

11 13.20-13.40 น. 172 วันทนา พลภักดิ์ 
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการความคิดสรา้งสรรค์ทีม่ีต่อผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนและความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
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ท่ี 
เวลา 

รหัส
บทความ 

ชื่อ-นามสกลุ ลายเซ็น หมายเหต ุ

12 13.40-14.00 น. 185 อนิวรรต ภูครองหิน 
การพัฒนาและตรวจสอบโมเดลการวัดความมีวินัยในตนเองส าหรับนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปทีี่ 6 โดยใช้เทคนิคแผนผังกลุม่เช่ือมโยง 

  

13 14.00-14.20 น. 187 ประดิษฐ์ เมืองปาก 
การพัฒนาแบบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรม ตามจรรยาบรรณความเป็นครู ส าหรับนกัศึกษา
วิชาชีพครู ที่ วิทยาลัยครูในเขตภาคกลาง สาธารณรัฐ ประชาธิปไตย ประชาชนลาว 

  

14 14.20-14.40 น. 201 วัชรี จันทร์เผือก  
การศึกษาความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เรือ่ง ทฤษฎีจ านวน ที่ได้รับ
การจัดกจิกรรมการเรียนรู้โดยใช้โมเดลการอปุนัย ส าหรับนกัเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 

  

15 14.40-15.00 น. 222 รศนา สุวรรณน้อย  
การพัฒนาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ทางนาฏศิลป์
โดยการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีไตรอาร์ขิกร่วมกบัเทคนิคทมีวิเคราะห์ 

  

16 15.00-15.20 น. 225 กาญจณ์พิชชา บารม ี  
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรูเ้พื่อส่งเสริมการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตรโ์ดยใช้
โปรแกรมจีโอจีบร้า เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร ส าหรับนกัเรียนช้ัน
มัธยมศึกษา 

  

17 15.20 – 15.40 น. 227 มนตรี จันตะมะ  
การพัฒนาสมรรถนะการประเมินและออกแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 
ทางวิทยาศาสตร์ โดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 5  
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ท่ี 
เวลา 

รหัส
บทความ 

ชื่อ-นามสกลุ ลายเซ็น หมายเหต ุ

18 15.40 – 16.00 น. 234 วัฒนพงศ์  เขียวเหลอืง  
การพัฒนาการรู้สิง่แวดล้อมโดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี สังคม และสิง่แวดล้อม เรื่อง มนุษย์กับความยั่งยนืของสิ่งแวดล้อม ส าหรบั
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 

  

19 16.00 – 16.20 น. - สมยศ  เผือดจันทึก 
การประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูของคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

  

 

หมายเหตุ  ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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วันศุกร์ท่ี 14  มิถุนายน 2562 

ห้อง 4306 ชั้น 3  อาคารโสมสวลี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 
กลุ่มมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์  ผู้ด าเนินรายการ: รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยยศ  ไพวิทยศิริธรรม (08.30-12.00 น.) 
กลุ่มวิทยาศาสตร ์ผู้ด าเนนิรายการ: อาจารย์ ดร.วรญัญู  พูลสวัสดิ์ (13.00-16.40 น.) 
 

ท่ี 
เวลา 

รหัส
บทความ 

ชื่อ-นามสกลุ ลายเซ็น หมายเหต ุ

1 08.30-08.45 น. 235 สิมาภรณ์ มณีวงศ์   
ผลการส่งเสริมความสามารถในการตัดสินใจในประเด็นทางสังคมที่
เกี่ยวข้องกบัวิทยาศาสตร์ เรื่อง พันธุศาสตร์และเทคโนโลยทีางดีเอ็นเอ  
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 

  

2 08.45-09.00 น. 236 แสงแก้ว พานจันทร ์  
การพัฒนามโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับ
วิทยาศาสตร ์

  

3 09.00-09.15 น. 237 เฉลิมพร เตชะพะโลกลุ  
การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพือ่สง่เสรมิสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียน
กลับด้านร่วมกบัการใช้ข้ันการศึกษากรณีศึกษาและ Google classroom 
เรื่อง ปรมิาณสารสัมพันธ์ 
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ท่ี 
เวลา 

รหัส
บทความ 

ชื่อ-นามสกลุ ลายเซ็น หมายเหต ุ

4 09.15-09.30 น. 250 รัตติยา ศรีจันทร ์ 
การพัฒนาแบบทดสอบวินิจฉัยความสามารถในการสื่อสารภาษาญี่ปุ่น 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4   

  

5 09.30-09.45 น. 270 หทัยชนก  ปรุงพณิชย์ 
ผลการใช้เทคนิคความจริงเสมือนร่วมกับชุดบัตรภาพ เพื่อสง่เสริม
ความสามารถการออกเสียงและการพูด ส าหรับนักเรียนที่มคีวามพร่องทาง
สติปัญญา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดสรุินทร์  

  

6 09.45-10.00 น. 279 ประภัสสร สันตะวาลิม้  
การพัฒนาผลสมัฤทธ์ิความรู้ค าศัพท์โดยใช้การเรียนรู้ผ่านการเล่นส าหรบั
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 

  

7 10.00-10.15 น. 289 ณิชารีย์ สืบพา  
การพัฒนาบทเรียนแบบผสมผสาน ตามกระบวนการสบืเสาะหาความรู้ 7E 
ร่วมกับกระบวนการแกโ้จทยป์ัญหาเคมี ทีม่ีผลต่อความสามารถในการแก้
โจทยป์ัญหาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 4 

  

8 10.15-10.30 น. H1 จุฑาธิป เปลาเล 
การพัฒนาผลสมัฤทธ์ิการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนกัเรยีน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 

  

9 10.30-10.45 น. H2 สกุลรัตน์  เจริญอินทร์พรหม 
การพัฒนาความสามารถการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนกัเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปีที่ 2 ด้วยกลวิธี SQP2RS ร่วมกับแผนผงัความคิด 
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ท่ี 
เวลา 

รหัส
บทความ 

ชื่อ-นามสกลุ ลายเซ็น หมายเหต ุ

10 10.45-11.00 น. H3 สุรวุฒิ  พันทวีศักดิ ์
การพัฒนาความสามารถในการแต่งค าประพันธ์ประเภทฉันท์ของนักเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 5 ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT  
ร่วมกับแบบฝึก 

  

11 11.00-11.15 น. H4 จารุวรรณ  ศรีสวัสดิ ์
การพัฒนาความสามารถในการเขียนร้อยแก้วเชิงสร้างสรรค์ 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส ์

ลายเซ็น หมายเหต ุ

12 11.15-11.30 น. H5 สุพัตรา  ไพบูลย์วัฒนกิจ 
การพัฒนาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องการสร้างค าในภาษาไทยของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่1 ที่จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันโดยใช้เทคนิค
TGT ร่วมกับแบบฝกึ 

  

พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13 13.00-13.20 น. 96 เมธาวี ธงเพ็ง 

การเตรียมเอทลิเฟอรเูลทจากกากร าข้าวด้วยวิธี  
in situ esterification/transesterification 

  

14 13.20-13.40 น. 102 ชุตาภา โรจน์ปักษาเทพ 
การศึกษาเงือ่นไขบางประการส าหรับการสลับที่ของริงเฉพาะ 
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ท่ี 
เวลา 

รหัส
บทความ 

ชื่อ-นามสกลุ ลายเซ็น หมายเหต ุ

15 13.40-14.00 น. 105 จักรพงษ์  สีนามะ 
การจ าแนกชนิดของล าดับเบสและลักษณะทางโมเลกุลของเช้ือ 
Escherichia coli ที่สร้างเอนไซม์ extended-spectrum beta-
lactamases ที่แยกได้จากสกุรในจังหวัดล าพูน 

  

16 14.00-14.20 น. 114 เทพปญัญา แย้มเสียง 
ลักษณะทางสถิติของรังสีกระจายจากดวงอาทิตย์ในช่วงความยาวคลื่นรังสี
อัลตราไวโอเลตที่ 4 สถานีในภูมิภาคหลกัของประเทศไทย 
 

  

17 14.20-14.40 น. 117 วนิดา โปตะวัฒน์ 
ประสิทธิภาพของเซลลเ์ช้ือเพลิงจุลินทรียร์่วมกับพืชในการผลิตกระแสไฟฟ้า
จากน้ าเสียโรงงานผลิตเส้นขนมจีน 

  

18 14.40-15.00 น. 120 สุนิษา แขกฮู้ 
การพัฒนาแบบจ าลองสเปกตรมัรงัสรีวมของดวงอาทิตย์ในสภาพท้องฟ้า
ทั่วไปโดยใช้ข้อมูลภาคพื้นดินและข้อมลูดาวเทียม 

  

19 15.00-15.20 น. 121 ปรารถนา ไหลวารินทร ์
การพัฒนาแบบจ าลองอย่างง่ายส าหรบัค านวณรังสีรวมจากดวงอาทิตย์
ในช่วงความยาวคลื่นรังสีอลัตราไวโอเลตในสภาพท้องฟ้าปราศจากเมฆ 

  

20 15.20 – 15.40 น. 127 ธฤษวรรณ  บรรดาจันทร ์
การพัฒนากระบวนการสอบเทียบเครื่องวัดความส่องสว่างจากส่วนต่างๆ 
ของท้องฟ้า 
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ท่ี 
เวลา 

รหัส
บทความ 

ชื่อ-นามสกลุ ลายเซ็น หมายเหต ุ

21 15.40 – 16.00 น. 232 ธฤษวรรณ บรรดาจันทร ์  
การพัฒนาแบบจ าลองส าหรับค านวณความเข้มแสงสว่างรวมจากดวง
อาทิตย์โดยใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม Himawari 

  

22 16.00 – 16.20 น. 126 อวิรุทธ์  เจรญิสรรพกิจ 
อแคนโตไซต์ในปัสสาวะ: ตัวบ่งช้ีทางชีวภาพจ าเพาะส าหรบัการวินิจฉัย
ภาวะปัสสาวะเป็นเลือดจากความผิดปกติของโกลเมอรลูัส 

  

23 16.20 – 16.40 น. 208 มนัสนันท์ นลิธ ารงกลุ  
การบริหารจัดการสินค้าคงคลังส าหรับวัสดุบรรจุสินค้าส าเรจ็รปู กรณีศึกษา
โรงงานผลิตฟิลม์บรรจุภัณฑ์แบบชนิดอ่อน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

วันศุกร์ท่ี 14  มิถุนายน 2562 

ห้อง 4307 ชั้น 3  อาคารโสมสวลี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 
กลุ่มวิทยาศาสตร์  ผู้ด าเนินรายการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลนารถ  อบสุวรรณ  
 

ท่ี 
เวลา 

รหัส
บทความ 

ชื่อ-นามสกลุ ลายเซ็น หมายเหต ุ

1 09.00-9.20 น. 163 แก้วกาญจน์  เฮงทองเลิศ 
การกระจายสัญญาณแบบครอบคลุมในกราฟคลมุเครอื 

  

2 09.20-09.40 น. 173 กัณฑิกา  ลีลาวัชรมาศ 
วัสดุกันกระแทกจากรงัไหมเสริมความแข็งแรงด้วยใยบวบ 
เพื่อการขนส่งสินค้ามลูค่าสูง 

  

3 09.40-10.00 น. 176 พลาดร ภาภักดี 
สถานภาพปัญหาและสาเหตุของการใช้งานในการปรบัปรุงระบบเวช
ระเบียนอิเล็กทรอนกิสจ์ากการสแกนของคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

  

4 10.00-10.20 น. 188 ภาสินี บัวทองค า 
การศึกษาลักษณะจ าเพาะในกุ้งกลุาด าทีร่อดตายจากการติดเช้ือไวรัส
ตัวแดงดวงขาวหลังจากระยะระบาด 

  

5 10.20-10.40 น. 191 ชยุตม์  วัชรสุนทรพงศ์ 
การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้แคปต์ช่าเชิงอักขระ เพื่อระบุตัวตน
เข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตแบงกก์ิ้ง 
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ท่ี 
เวลา 

รหัส
บทความ 

ชื่อ-นามสกลุ ลายเซ็น หมายเหต ุ

6 10.40-11.00 น. 192 ธนารีย์  ธนุวงศ์การค้า 
การศึกษาความเป็นไปได้ในการน าระบบตรวจจับการขอความ
ช่วยเหลืออัตโนมัติจากใบหน้าผู้ป่วยมาใช้กบัผูป้่วยติดเตียง 
ในกรุงเทพมหานคร 

  

7 11.00-11.20 น. 214 ธนากร วัฒกีเจริญ  
โมบายแอปพลเิคชันเพื่อการบริหารจัดการการจัดหาผูร้ับเหมาก่อสร้าง 

  

8 11.20-11.40 น. 228 อาภาภรณ์ ก้องกิตติวัฒน ์  
ศึกษาความเป็นไปได้ของระบบจัดซือ้เพื่อลดปญัหาการขาดสต๊อกของ
วัสดุสิ้นเปลอืงประเภทเครือ่งมอืช่างในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง
และขนาดใหญ่ในจังหวัดระยอง  

  

9 11.40-12.00 น. 229 จารุภา แก้วลอย  
ผลของการใช้โปรแกรม GeoGebra ร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ด้วยเทคนิค KWDL ที่มีผลต่อความสามารถในการแกป้ัญหาทาง
คณิตศาสตร์ 

  

พักรับประทานอาหารกลางวัน 
10 13.00-13.20 น. 230 ศิริขวัญ พ่อค้า  

ผลของการใช้โปรแกรม GeoGebra ร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรือ่งเรขาคณิตวิเคราะห์ ที่มีผลต่อ
ความสามารถในการแก้ปญัหา 
 

  



12 
 

 
เวลา 

รหัส
บทความ 

ชื่อ-นามสกลุ ลายเซ็น หมายเหต ุ

11 13.20-13.40 น. 128 ณัฐธิดา เธียรถาวร 
กระบวนการด าเนินงานการดูแลผูป้่วยโรคเบาหวานในคลินกิ
เบาหวาน: กรณีศึกษาโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดอุทัยธานี ประเทศไทย 

  

12 13.40-14.00 น. 245 ฐิติ เติมเศรษฐเจริญ 
การใช้สารกระตุ้นชีวภาพไคโตซานในการเพิ่มคุณภาพของเมล็ดข้าว 

  

13 14.00-14.20 น. 258 สิทธิโชค ลาชโรจน ์  
การตรวจดเีอ็นเอโปรไวรัสมะเร็งเม็ดเลือดขาวในแมวที่รวดเร็วด้วยวิธี 
recombinase polymerase amplification 

  

14 14.20-14.40 น. 261 ชุติมา สนธิมูล  
ศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้ฟิโตเมอร์มาผลิตหน้ากากฉายแสง
ส าหรับผู้ป่วยมะเรง็ในการฉายรังส ี

  

15 14.40-15.00 น. 266 อิศรายุทธ นุ่มฤทธ์ิ  
การพัฒนาแผ่นซลิิโคนให้ความร้อนเพื่อลดอาการปวดกล้ามเนื้อ 

  

16 15.00-15.20 น. 292 จิรสุภา ตั้งฐิตวงศ์  
การใช้พืชสมุนไพรในด้านการเกษตรของเกษตรกรชุมชนปลกัไม้ลาย 
จังหวัดนครปฐม 

  

17 15.20 – 15.40 น. 297 กุลธิดา  เฉลิมแสน  
กลุ่มจุลินทรีย์ชนิดเด่นในระบบผลิตแกส๊ชีวภาพจากสลัดจบ์อ่เกรอะ
ร่วมกับเปลือกล าไย 
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ท่ี 
เวลา 

รหัส
บทความ 

ชื่อ-นามสกลุ ลายเซ็น หมายเหต ุ

18 15.40 – 16.00 น. 97 จันทกานต์  เอี่ยมโอฬาร 
การเปรียบเทียบน้ าหนกัทีล่ดลงและองค์ประกอบของร่างกายของ
ผู้ป่วยโรคอ้วนที่ได้รับการผ่าตัดด้วยวิธีการผ่าตัดลดขนาดกระเพาะ
และบายพาสทางเดินอาหาร และวิธีการผ่าตัดแบบสลีฟ 

  

19 16.00 – 16.20 น. 207 ธัณญธรณ์  ทองริ้ว 
วิธีการทางฮิวรสิติกส าหรับปัญหาการจัดเรียงสินค้าลงตูส้ินค้า  

  

 

หมายเหตุ  ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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วันศุกร์ท่ี 14  มิถุนายน 2562 

ห้อง 4308 ชั้น 3  อาคารโสมสวลี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 
กลุ่มศิลปะและการออกแบบ (ดุริยางค์) ผู้ด าเนินรายการ: อาจารย์ ดร. ภัทรภร ผลิตากลุ  
 

ท่ี 
เวลา 

รหัส
บทความ 

ชื่อ-นามสกลุ ลายเซ็น หมายเหต ุ

1 09.00-9.20 น. - ส าเภา  ไตรอุดม 
การแต่งเพลงโดยใช้การหลักการ “เสียงของค า” 

  

2 09.20-09.40 น. - ศักดิ์สิทธ์ิ  ราชรักษ์ 
พฤติกรรมนักท่องเที่ยวต่างชาติสู่แผนการตลาดยุทธศาสตรเ์มือง
ท่องเที่ยวด้านดนตร:ี กรณีศึกษาเฉพาะกลุ่มนักทอ่งเที่ยวในเขตพื้นที่
จังหวัดเชียงใหม ่

  

3 09.40-10.00 น. 21 กนันท์ วีระณรงค์ 
การศึกษาวัฒนธรรมวณิพกในสงัคมเมืองปัจจุบันของประเทศไทย 

  

4 10.00-10.20 น. 32 มารุต  นพรัตน์        
เสียงจ าลองของดนตรีไทย: กรณีศึกษาดนตรีไทยสี่ภาค 

  

5 10.20-10.40 น. 48 กันตภณ ผินโพธ์ิ 
การจัดการธุรกจิซอ่มเครื่องดนตรีประเภทเครื่องลมของ  
“ร้านคลีนิคเครื่องดนตร”ี 

  

6 10.40-11.00 น. 61 ภูเบศ เวชศรี 
แนวทางการบรหิารจัดการหลกัสูตรระดบัปริญญาโท  
วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
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ท่ี 
เวลา 

รหัส
บทความ 

ชื่อ-นามสกลุ ลายเซ็น หมายเหต ุ

7 11.00-11.20 น. 77 ธนัญชัย ไกรเทพ 
แนวทางการสอนปฏิบัตกิีตารส์มัยนิยมโดยใช้โหมดในบันไดเสียง 
ไมเนอร์แบบเมโลดิกในระดับอุดมศึกษา 

  

8 11.20-11.40 น. 157 ปุรเชษฐ์ ชัยชาญ 
วิเคราะห์การใช้บันไดเสียงเพนตาโทนิกในการด้นสด 
ของจอห์น สโกฟิลด์ ในผลงานชุด Past Present 

  

9 11.40-12.00 น. 165 นุชนาถ สุริยพฤกษ์ 
กลยุทธ์การตลาดเพื่อขยายกลุ่มผูฟ้ังกรณีศึกษาวงดนตรีโปรมูสิกา 

  

พักรับประทานอาหารกลางวัน 
10 13.00-13.20 น. 166 ภวรัญชน์  รัตนจันทร ์

กลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจโรงเรียนดนตรีเพื่อผูสู้งอายุ  
ในเขตพื้นที่กรงุเทพมหานคร 

  

11 13.20-13.40 น. 194 ธีระพงษ์ ทรพัย์มูล  
ศึกษาแนวทางการบรรเลงเทคนิคเศษในบทเพลง Fantasie  
ส าหรับ Clarinet ประพันธ์โดย Jörg Widmann 

  

12 13.40-14.00 น. 226 วิพุธ ตั้งแต่ง  
กระบวนการเรียนการสอนกีตาร์แจ๊สระดับปรญิญาบัณฑิต 
ในประเทศไทย 

  

13 14.00-14.20 น. 249 ณัชชา ลือสัมพันธ์ 
กลยุทธ์การพัฒนาค่ายเพลงขนาดเล็กในยุค 4.0   
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เวลา 

รหัส
บทความ 

ชื่อ-นามสกลุ ลายเซ็น หมายเหต ุ

14 14.20-14.40 น. 260 เศรษฐวุฒิ ปัญญวัตวงศ์   
แนวทางการฝึกซ้อมบทเพลง Gloriosa ประพันธ์โดย ยาซูฮเิดะ อิโตะ 

  

15 14.40-15.00 น. 267 ปานชีวา ประทีปบัณฑิต  
การศึกษาแนวทางการพัฒนาธุรกิจห้องบันทึกเสียง 
ในเขตพื้นที่จงัหวัดชลบรุ ี  

  

16 15.00 – 15.20 น. 276 กิตติวัฒน์ มูลเดช  
กลยุทธ์การบริหารจัดการตนเองกรณีศึกษาศิลปินวงร็อค 

  

17 15.20 – 15.40 น. 161 วีระ มนตรีวงษ์ 
การศึกษาแนวทางการบริหารโครงการพฒันาคุณภาพชีวิตเยาวชน 
ด้วยดนตรี โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม  จังหวัดตราด 

  

18 15.40 – 16.00 น. 162 พิษณุ ศรสงคราม 
ทิศทางการบริหารกิจกรรมวงดนตรีสมัยนิยมของโรงเรียนสตรีนนทบรุี 

  

 
หมายเหตุ  1. *อยู่ระหว่างการปรับแก้ไขบทความ 
  2. ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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วันศุกร์ท่ี 14  มิถุนายน 2562 

ห้อง 4309 ชั้น 3  อาคารโสมสวลี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 
กลุ่มนานาชาติ ผู้ด าเนินรายการ:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรณัฑ์รัตน์ ทิวถนอม 
 
ท่ี 

เวลา 
รหัส

บทความ 
ชื่อ-นามสกลุ ลายเซ็น หมายเหต ุ

1 09.00-09.15 น. - Mr.Yuelai Ruan 
(Department of Public art, College of sculpture and public 
art, China Academy of Art, Hangzhou city, Zhejiang 
Province, China) 

  

2 09.15-09.30 น. 153 Mr. Janis Radink  
Host-Tourist Interaction and its Impact on Travel Behavior 
of International Tourists in Bangkok: The Case of 
Couchsurfing 

  

3 09.30-09.45 น. 83 Mr.Nattapran Chompusri 
Preliminary Evaluation of Antinociceptive Effect of the 
Water Extract of Aeginetia indica L. (Whole Plant) in Animal 
Models 

  

4 09.45-10.00 น. S1 Prof.Mont Kumpugdee-Vollrath 
Development of oral tablets based on Flo Rite® 
containing different oil types.   
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ท่ี 
เวลา 

รหัส
บทความ 

ชื่อ-นามสกลุ ลายเซ็น หมายเหต ุ

5 10.00-10.15 น. 72 Miss Benjamart Suradej 
The Effect of Methoxyflavones from Kaempferia parviflora 
on Suppressing Growth and Survival Signal Transduction 
Pathways in A Cervical Cancer Cell Line 

  

6 10.15-10.30 น. 145 Miss Tinmanee Tinakorn 
Incidence of drug related problems occurring at the 
Geriatric clinic, Siriraj hospital 

  

7 10.30-10.45 น. 17 Mr.Thatchakorn Khamkhunmuang 
Assessing Food Security, Risk, Vulnerability and Coping 
Capacity under Climate Change of Highland Agriculture in 
Northern Thailand 

  

8 10.45-11.00 น. 15 Mr.Abdunfatah Masamae 
Unrest in the Three Southernmost Provinces of Thailand 

  

9 11.00-11.15 น. 73 Miss Pakaporn Pangputhipong 
In Vitro Screening of Antioxidant Activity and Inhibitory 

Potential Against α-Glucosidase and α-Amylase of 
Selected Thai Local Vegetables in Community Forest, Trat 
Province 
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ท่ี 
เวลา 

รหัส
บทความ 

ชื่อ-นามสกลุ ลายเซ็น หมายเหต ุ

10 11.15-11.30 น. 81 Miss Neramit Thaneepoon 
MATHEMATICAL MODEL OF MAGNETIC FIELD RESPONSE 
FROM TRANSITIONAL BINOMIAL GROUND LAYERED 

  

11 11.30-11.45 น. 93 Miss Kanokporn Charoonchai 
Xa21 Enhances Bacterial Blight Resistance Against 
Xanthomonas oryzae pv. oryzae in Backcross Introgression 
Lines, BC4F3, Derived from a Cross Between Rice Cultivars 
RD47 and IRBB21 

  

12 11.45-12.00 น. 115 Mr.Teerapat Srisethkul 
Texture and Color Properties of Bamboo Shoot Products 
with Reduced Total Purine and Uric Acid 

  

พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13 13.00-13.15 น. 122 Mr.Pornchai Manowanna 

Physical properties of shortening produced from beef 
tallow compared with different market brand shortenings 

  

14 13.15-13.30 น. 137 Miss Wiphaporn Jaruthanakul 
Composting of rice straw by lichen-associated bacteria 
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ท่ี 
เวลา 

รหัส
บทความ 

ชื่อ-นามสกลุ ลายเซ็น หมายเหต ุ

15 13.30-13.45 น. 46 Mr.Wai Hong Leong 
Algal-bacterial co-cultivation system for the simultaneous 
enhancement of nitrogen-rich wastewater bioremediation 
and lipid production. 

  

16 13.45-14.00 น. 113 Miss Thao Thanh Nguyen Huynh  
O7-Ether Brominated Chrysins and Their Anti-dengue 
Evaluation 

  

17 14.15-14.30 น. 95 Miss Pawnsinee Puttasem 
Effects of Nitrogen Doses on Bacterial Blight Disease 
Resistance and Expression of Xa21 and OsPAL4 in 
Improved Rice Cultivar RD47 Carrying Xa21 Infected with 
Xanthomonas oryzae pv. Oryzae 

  

18 14.30-14.45 น.  149 Miss Kevalin Inthachart 
Aldosterone rapidly enhances protein levels of striatin and 
caveolin-1 in rat kidney 

  

19 14.45-15.00 น. 150 Mr.Thanpisit Lomphithak 
Inhibitor of apoptosis proteins antagonists induce 
cholangiocarcinoma cell killing through apoptosis 
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ท่ี 
เวลา 

รหัส
บทความ 

ชื่อ-นามสกลุ ลายเซ็น หมายเหต ุ

20 15.00-15.15 น. 151 Mr.erawatt Akaraamornthum 
Smac mimetic sensitizes Gemcitabine-induced apoptosis in 
cholangiocarcinoma cells 

  

21 15.15-15.30 น. 135 MissPitchaporn Paitong 
Non-Plane Polarized Wave Equation on 1-manifold 

  

22 15.30-15.45 น. 300 Mr.Wongsakorn Jiraworapitak 
Privacy Evaluation in Open-Plan Office Using Sound 
Masking and Removable Partitions 

  

23 15.45-16.00 น. - Mr.Riley Tipton Perry  
Examining Chance in Complex Event Visualisation 

  

24 16.00-16.10 น. - Professor Hisashi Kurachi 
 

  

25 16.10-16.20 น. - Asst.Prof.Nobuyuki Osaki  
 

  

26 16.20-16.40 น. - Asst.Prof Satosgi Iwama 
 

  

 
หมายเหตุ  ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 


