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ก ำหนดกำรน ำเสนอผลงำนวิจัยด้วยโปสเตอร์  
กลุ่ม ศิลปะและกำรออกแบบ   

วันที่ 13 มิถุนำยน 2562 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษำ                                                 
มหำวิทยำลัยศิลปำกร พระรำชวังสนำมจันทร์ นครปฐม 

 
 ผู้ด ำเนินรำยกำร : ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ถนอมจิตร ์ ชุ่มวงค์ 
 

ที่ ชื่อ-นำมสกุล รหัสโปสเตอร ์ เวลำ 
1 สุภำวี  ศิรินครำภรณ์ 

กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์เครื่องประดับจำกเส้นใยกล้วย 
Art-L 01 11.30 – 11.35 น. 

2 อรอุมำ  วิชัยกุล 
เครื่องประดับร่วมสมัยกับหลกักำรฟื้นฟู
ทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงยั่งยืนในพื้นที่เขำชะงุม้ 

Art-L 02 11.35 – 11.40 น. 

3 นรเศรษฐ์  อุดำกร 
กำรแสดงไพซ์วินเนอร์คอนเสิร์ต 2018  
ของวงซุปเปอรบ์รำซอองซอมเบลอ 

Art-L 03  11.40 – 11.45 น. 

4 พันธวัจน์  นำวิก 
ชุดกำรเรียนรู้ด้วยตนเองเรื่อง 19 เทคนิค  
เพื่อพฒันำศักยภำพด้ำนกำรเล่นกลองชุด 

Art-L 04 11.45 – 11.50 น. 

5 นวพล ใจงำม 
เสียงสร้ำงสรรค์จำกไม้ไร้ค่ำ 

Art-L 05 11.50 – 11.55 น. 

6 กนกวรรณ เกลี้ยงเกตุ 
กำรศึกษำลักษณะกำรสูญเสียพื้นที่เกษตรกรรม 
ในชุมชนชำนเมือง กรณีศึกษำเขตลำดกระบัง 

Art-S 01 11.55 – 12.00 น. 

พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 
7 ขจรศักต์ นำคปำน 

สัมพันธภำพระหว่ำงเม็ดสเีมลำนินสผีิวพรรณมนุษย์ 
และเครือ่งนุง่ห่มแห่งอนำคต 

Art-S 02  13.00 – 13.05 น. 

8 จีระศักด์ิ ถนัดค้ำ 
กำรศึกษำอัตลกัษณ์เมืองพิมำยส ำหรับกำรออกแบบ
สื่อจ ำลองเพื่อส่งเสริมกำรทอ่งเที่ยวทำงวัฒนธรรม 

Art-S 03 13.05 – 13.10 น. 
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ที่ ชื่อ-นำมสกุล รหัสโปสเตอร ์ เวลำ 
9 ชลธิชำ ค ำบับภำ 

กำรศึกษำแบบแผนของกำรขยำยตัวของพื้นทีเ่มือง
ของเมืองมหำวิทยำลัยภูมิภำค กรณีศึกษำ ชุมชนเมือง
ที่อยู่รอบวิทยำเขตใหม่ของมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 

Art-S 04 13.10 – 13.15 น. 

10 ชลภัสสรณ์ วชิระบ ำรุงเกียรติ 
กำรวิจัยประยุกตก์ระบวนกำรผลิตวุ้นมะพร้ำว 
เพื่องำนออกแบบสร้ำงสรรค์ 

Art-S 05 13.15 – 13.20 น. 

11 ณัฐธิตำ ม่วงเกตุมำ 
สถำปัตยกรรมกับกำรเดินทำงข้ึนพื้นทีท่ำงตั้ง 

Art-S 06 13.20 – 13.25 น. 

12 ณัฐพล วันริโก 
สถำปัตยกรรมเพื่อผูล้ี้ภัย:โรฮงิญำ 

Art-S 07 13.25 – 13.30 น. 

13 ตรีชฎำ ศรีระษำ 
กำรพัฒนำอุโมงค์ทำงเดินใต้ดินและทำงเดินข้ำมเพื่อ
ควำมปลอดภัยสำธำรณะ 

Art-S 08 13.30 – 13.35 น. 

14 ทศพร โพธิ์ทอง 
กำรศึกษำบทประพันธ์ส ำหรบัเชลโล  
โดย โรเบริ์ต ชูมันน,์แม็กซ์ บรูค , โยฮันเนส บรำมส ์

Art-S 09 13.35 – 13.40 น. 

15 นรภัทร บุญพวง 
ควำมเป็นไปได้ในกำรใช้พื้นทีร่่วมกันของพื้นที่ทีม่ี
ประโยชน์ใช้สอยแตกต่ำงกัน 

Art-S 10 13.40 – 13.45 น. 

16 ปริญญำ กลิ่นเมฆ 
กำรศึกษำรปูทรงของเมืองเพือ่กำรออกแบบชุมชน
เมืองน่ำเดิน 

Art-S 11 13.45 – 13.50 น. 

17 พิธิวัฒน์ ปะมำคะเต 
อนุสรณ์สถำนะ: ควำมหมำยในสถำปัตยกรรม 

Art-S 12 13.50 – 13.55 น. 

18 พีรพงศ์ วงษ์ชื่น 
กำรศึกษำกำรแสดงเดี่ยวกีตำร์คลำสสิค  
โดย พีรพงศ์ วงษ์ช่ืน 
 
 

Art-S 13 13.55 – 14.00 น. 
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ที่ ชื่อ-นำมสกุล รหัสโปสเตอร ์ เวลำ 
19 ภูษิดำ สิงหะ 

กำรแสดงเดี่ยวไวโอลิน 
Art-S 14 14.00 – 14.05 น. 

20 ยุวดี กำญจนสำธิต 
กำรศึกษำกำรแสดงเดี่ยววิโอลำ  
โดย ยุวดี กำญจนสำธิต 

Art-S 15 14.05 – 14.10 น. 

21 วนิสำ สำยมำ 
โครงกำรออกแบบโคมไฟดินเผำแรงบันดำลใจจำก
ลีลำกำรฟ้อนผำงประทีป 

Art-S 16 14.10 – 14.15 น. 

22 วริยำภรณ์ วิรุฬห์รัตน์ 
คุณลักษณ์ของเสียงทีเ่ป็นเอกลักษณ์ในเพลง 
ของวงดนตรีโพลีแคท 

Art-S 17 14.15 – 14.20 น. 

23 สกลธร อยู่ยืด 
กำรศึกษำเปรียบเทียบลกัษณะกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
บนพื้นที่ต่อเนื่องระหว่ำงกรงุเทพมหำนครและจงัหวัด
นนทบุรี กรณีศึกษำย่ำนแจ้งวัฒนะ 

Art-S 18 14.20 – 14.25 น. 

24 สรวีย์ เดชะ 
โครงกำรสร้ำงสรรค์เครือ่งประดบัร่วมสมัยจำก
กำรศึกษำอู่เช่ะของชำวเขำกลุ่มอูโ่ล้อำข่ำ 

Art-S 19 14.25 – 14.30 น. 

25 สำยชล จันทร์แจ้ง 
 สถำปัตยกรรมเพื่อกำรรับรูผ้่ำนควำมมืดบอด 

Art-S 20 14.30 – 14.35 น. 

26 อำตมัน เทพวิไล 
ประติมำกรรมเครื่องปั้นดินเผำผสำนสิ่งแวดล้อม 
กำรจัดกำรน้ ำ 

Art-S 21 14.35 – 14.40 น. 

ซักถำมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 14.40 – 15.30 น. 
 
หมำยเหตุ  ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม 


