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1    การประชุมวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ระดับชาติ คร้ังที่ 1 
 

 
 

 
ก ำหนดกำร 

กำรประชุมวิชำกำร วิจัยและนวัตกรรม ระดับชำติ ครั้งที่ 1 
ทิศทำงกำรอำชีวศึกษำกับกำรพัฒนำควำมรู้และเทคโนโลยี เพือ่กำรพัฒนำประเทศในศตวรรษที่ 21  

The 1st National Conference on Research and Innovation  
of Institute of Vocational Education: Northeastern Region 4  

Vocational Direction, Knowledge and Technology Development in Thailand for the 21st Century 

  
 

ล ำดับ กิจกรรม วัน/เดือน/ปี 
1 ประชาสัมพันธ์  13 ม.ค. 63 เป็นต้นไป 
2 เปิดรับลงทะเบียนและรับบทความวิจัยเต็มฉบับ (Full Paper) ผ่านเว็บ

ไซค์  www.ivene4.ac.th หรือ QR Code ด้านล่างน้ี 

 

13 – 30 ม.ค. 63 

3 คณะกรรมการวิจัยประชุม เพ่ือแยกกลุ่มสาขาวิชา 31 ม.ค. 63 
4 ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจ ประเมิน บทควำม และส่งกลับไปแก้ไข  1 – 12 ก.พ. 63 
5 - ประกาศผลงานวิจัยที่ได้รับการคัดเลือกในการน าเสนอ 

- ผู้น าเสนอยืนยันและช าระเงินค่าลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการ
ระดับชาติ โอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย  
สาขาวารินช าราบ บัญชีเลขที่ 314-0-69193-9 
ชื่อบัญชี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4  
และส่งส าเนาสลิปการโอนเงิน ผ่านเว็บไซต์  www.ivene4.ac.th 

13 ก.พ. 63 

6 ส่งบทความฉบับสมบูรณ์ (Complete Full Paper)  14 – 18 ก.พ. 63 

7 จัดรูปเล่ม Proceeding  19 – 25  ก.พ. 63 
8 - ลงทะเบียนผู้น าเสนอผลงาน และติดต้ังโปสเตอร์ 

- ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
28 ก.พ. 63 

9 น าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ 29 ก.พ. 63 

หมายเหตุ:  ก ำหนดกำรข้ำงต้นอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ ตำม
ควำมเหมำะสม 
 
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  4 
โทรศัพท์ 045-210691 ต่อ 117  
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2    การประชุมวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ระดับชาติ คร้ังที่ 1 
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3    การประชุมวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ระดับชาติ คร้ังที่ 1 
 

ก ำหนดกำร 
กำรประชุมวิชำกำร วิจัยและนวัตกรรม ระดับชำติ ครั้งที่ 1 

ทิศทำงกำรอำชีวศึกษำกับกำรพัฒนำควำมรู้และเทคโนโลยี เพือ่กำรพัฒนำประเทศในศตวรรษที่ 21 
The 1st National Conference on Research and Innovation  

of Institute of Vocational Education: Northeastern Region 4   
Vocational Direction, Knowledge and Technology Development in Thailand for the 21st Century 

ระหว่ำงวันที่ 28 – 29 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563  ณ สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
--------------------------------------------- 

วันศุกร์ที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563 
09.00 – 15.00 น. 
 
 

- รับลงทะเบียนผู้น าเสนอผลงาน 
  ภาคโปสเตอร ์ติดต้ังโปสเตอร์ 
  ภาคบรรยาย ส่งไฟล์ Power Point ในรูปแบบซีด ี

13.00 – 21.00 น. - ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

วันเสำร์ที ่29 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563 
08.00 – 09.00 น. - ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน 
09.00 – 09.30 น. - พิธีเปิด และลงนามความร่วมมือทางวิชาการ 

  โดย นายนิยม ศรีวิเศษ นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษา 
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4  

09.30 – 12.00 น. - บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ทิศทางการอาชีวศึกษากับการพัฒนา ความรู้ 
  และเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาประเทศในศตวรรษที่ 21”  
  โดย ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์  ฤทธิเดช  
  เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

13.00 – 17.00 น.  
 
17.00 - 17.30 น. 

- น าเสนอผลงานภาคบรรยาย   
- น าเสนอผลงานภาคโปสเตอร์  
- คณะกรรมการประมวลผล 

17.30 - 18.00 น. - ประกาศผลและมอบเกียรติบัตร 
- พิธีปิด 
 
 

 
 

 

หมายเหตุ:  ก ำหนดกำรข้ำงต้นอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ ตำม
ควำมเหมำะสม 
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4    การประชุมวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ระดับชาติ คร้ังที่ 1 
 

การน าเสนอผลงานภาคบรรยาย (Oral Presentation) 
ผลงานภาคบรรยาย (Oral Presentation) แบง่การน าเสนอ 4 ห้อง ดังนี้ 

กลุ่มที่ 1 กลุ่มอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (1) จ านวน 14 ผลงาน        (รหัส A) 
ห้องวังปลากระโห้ (ชั้น 2 อาคารอ านวยการ-ห้องพิธเีปดิ) 
รหัส OA1001 – รหัส OA1008, รหัส OA2001 – รหัส OA2005 และรหัส OA3001  
กลุ่มอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (2) จ านวน 13 ผลงาน     (รหัส A) 
ห้องวังปลาแปบ (ชั้น 2 อาคารอ านวยการ-ตรงกันข้ามห้องพิธีเปิด) 
รหัส OA3002 – รหัส OA3007 และ รหัส OA4001 – รหัส OA4007 

 
 

 

*หมายเหตุ  เลข 1 หมายถึง  ยำนยนต์    
เลข 2 หมายถึง ไฟฟ้ำ/อิเล็กทรอนิกส/์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

  เลข 3 หมายถึง  โยธำ/ก่อสร้ำง/สถำปัตยกรรม/ส ำรวจ/วิจิตรศิลป์ 
  เลข 4 หมายถึง เทคโนโลยีกำรผลิต/อุตสำหกำร/แมคคำทรอนิกส์/วิศวกรรมโลจิสติกส ์

กลุ่มที่ 2 กลุ่มบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว จ านวน 10 ผลงาน   (รหัส B) 
ห้องวังปลาตองกราย (ชั้น 1 อาคารวทิยบริการ) 
รหัส OB1001 – รหัส OB1007, รหัส OB2001 – รหัส OB2002 และ รหัส OB3001 

*หมายเหตุ  เลข 1 หมายถึง  กำรบัญช/ีกำรเงิน/กำรธนำคำร    
เลข 2 หมายถึง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/เทคโนโลยีสำรสนเทศ/คอมพิวเตอร์กรำฟิก 
เลข 3 หมายถึง  กำรตลำด/กำรจัดกำรโลจิสติกส/์กำรจัดกำรส ำนักงำน/กำรเลขำนุกำร 

  เลข 4 หมายถึง กำรท่องเท่ียว/กำรโรงแรม 
กลุ่มที่ 3 กลุ่มนวัตกรรมสร้างสรรค์การศึกษาและสังคม จ านวน 13 ผลงาน  (รหัส C) 

ห้องวังปลารากกล้วย  (ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ) 
รหัส OC1001 – รหัส OC1005, รหัส OC2001 – รหัส OC2008  

*หมายเหตุ  เลข 1 หมายถึง  นวัตกรรมสร้ำงสรรค์/โครงงำนวิทยำศำสตร์/STEM Education/สิ่งประดิษฐ์ 
  เลข 2 หมายถึง วิจัยทำงกำรศึกษำ/วิจัยทำงมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 

ความหมายของรหัส 
  OA1001   -    O หมายถึง ภาคบรรยาย 

- A  หมายถึง กลุ่มอุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี(A) 
- เลข 1   หมายถึง ด้านยานยนต์   
- 001 หมายถึง ล าดับที 
- เช่น OA1001 หมายถึง ภาคบรรยาย /กลุ่มอุตสาหกรรมและเทคโนโลย/ี 

ด้านยานยนต์/เทคโนโลยีคอมพวิเตอร/์ เป็นล าดับที่ 1 ของด้ายานยนต์ 
เป็นต้น 
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5    การประชุมวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ระดับชาติ คร้ังที่ 1 
 

  

การน าเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) 
  ผลงานภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) น าเสนอที่เวิ้งมัจฉา ทุกผลงาน โดยแบ่งกลุ่มน าเสนอผลงาน ดังน้ี 
กลุ่มที่ 1 กลุ่มอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (รหัส A) 
  รหัส PA1001 – รหัส PA1011 
  รหัส PA2001 – รหัส PA2014 
  รหัส PA3001 – รหัส PA3005  

รหัส PA4001  
*หมายเหตุ  เลข 1 หมายถึง  ยำนยนต์    

เลข 2 หมายถึง ไฟฟ้ำ/อิเล็กทรอนิกส/์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
  เลข 3 หมายถึง  โยธำ/ก่อสร้ำง/สถำปัตยกรรม/ส ำรวจ/วิจิตรศิลป์ 

  เลข 4 หมายถึง เทคโนโลยีกำรผลิต/อุตสำหกำร/แมคคำทรอนิกส์/วิศวกรรมโลจิสติกส ์

กลุ่มที่ 2 กลุ่มบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว (รหัส B) 
  รหัส PB1001 – รหัส PB1017 

รหัส PB2001 – รหัส PB2004 
รหัส PB3001 – รหัส PB3002  
รหัส PB4001 

*หมายเหตุ  เลข 1 หมายถึง  กำรบัญช/ีกำรเงิน/กำรธนำคำร    
เลข 2 หมายถึง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/เทคโนโลยีสำรสนเทศ/คอมพิวเตอร์กรำฟิก 
เลข 3 หมายถึง  กำรตลำด/กำรจัดกำรโลจิสติกส/์กำรจัดกำรส ำนักงำน/กำรเลขำนุกำร 

  เลข 4 หมายถึง กำรท่องเท่ียว/กำรโรงแรม 
กลุ่มที่ 3 กลุ่มนวัตกรรมสร้างสรรค์การศึกษาและสังคม (รหัส C) 

 รหัส PC1001 – รหัส PC1005 
รหัส PC2001 – รหัส PC2011 

*หมายเหตุ  เลข 1 หมายถึง  นวัตกรรมสร้ำงสรรค์/โครงงำนวิทยำศำสตร์/STEM Education/สิ่งประดิษฐ์ 
  เลข 2 หมายถึง วิจัยทำงกำรศึกษำ/วิจัยทำงมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 

หมายเหตุ  ความหมายของรหัส 
  PA1002   -    P หมายถึง Poster (โปสเตอร์) 

- A  หมายถึง กลุ่มอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (A) 
- เลข 1   หมายถึง ด้านยานยนต์   
- 002 หมายถึง ล าดับท่ีของด้านนั้นๆ 

                          เช่น PA1002 หมายถึง ภาคโปสเตอร์ /กลุ่มอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี/ ด้านยานยนต์/ เป็นล าดับท่ี 2 ของด้าน
ยานยนต์ เป็นต้น 
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6    การประชุมวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ระดับชาติ คร้ังที่ 1 
 

ก ำหนดกำรน ำเสนอผลงำนวิจัยภำคบรรยำย (Oral presentation) 

กำรประชุมวิชำกำร วิจัยและนวัตกรรม ระดับชำติ คร้ังที่ 1 
ระหว่ำงวันที่ 28 – 29 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563   

ณ สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 (สอฉ.4)  
********************************** 

กลุ่มที่ 1 กลุ่มอุตสำหกรรมและเทคโนโลยี (ห้องที่ 1 ห้องประชุมวังปลำกระโห้) 
 ผู้ทรงคุณวุฒิ 1. รศ.ทวีคูณ   สวรรค์ตรานนท์      2.  ดร.วิบูลย์  พันธ์ุสะอาด 

 
ล ำดับ รหัส เวลำน ำเสนอ ชื่อผลงำน ช่ือ-สกุล ผู้จัดท ำ 

1 OA1001 13:00 - 13:15 น. การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนวิชา
งานทดลองเครื่องกล (3101-2005) 

ไพศาล พรนฤชิตพงศ์ 

2 OA1002 13:16 - 13:30 น. อุปกรณ์ทดแทนเซ็นเซอร์วัดปริมาตรการไหล
อากาศเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรล 

ฉัตรชัย ม่วงประเสริฐ 
อดิศักด์ิ ภู่ระย้า  
อภิชาติ สร้อยระย้า 

3 OA1003 13:31 - 13:46 น. ตู้แช่อเนกประสงค ์ จิรศักด์ิ ดุษฎ ี  
อธิวัฒน์ สารโพคา 

4 OA1004 13:47 - 14:02 น. การพัฒนาและหาประสิทธิภาพสื่อคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนวิชางานระบบเครื่องยนต์แก๊สโซลีนควบ
คุม 
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ รหัสวิชา 3101-2101 
ส าหรับนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 สาขางานเทคนิค
ยานยนต์ แผนกวิชาเครื่องกล วิทยาลัยเทคนิค
อุบลราชธานี   

อาคม  ปาสีโล 

5 OA1005 14:03 - 14:18 น. การศึกษาประสิทธิภาพเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลี
นควบคุมด้วยระบบฉีดน้ ามันเชื้อเพลิง แบบ
อิเล็กทรอนิกส์  
ที่ใช้น้ ามันแก๊สโซลีน 91 และน้ ามันแก๊สโซลีน 
(E20) เป็นเชื้อเพลิง 

วสันต์  สุดหา  
เชวงศักด์ิ  แก้วเนตร 
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7    การประชุมวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ระดับชาติ คร้ังที่ 1 
 

ล ำดับ รหัส เวลำน ำเสนอ ชื่อผลงำน ช่ือ-สกุล ผู้จัดท ำ 
6 OA1006 14:19 - 14:34 น. การวิเคราะห์สมรรถนะของเตาแก๊สหุงต้มใน

ครัวเรือนเชื้อเพลิงแก๊สแอลพีจี 
อธิวัฒน์ สารโพคา  
ปฏิวัติ วรามิต  
อภินันต์ นามเขต  
อ าไพศักด์ิ ทีบุญมา 

7 OA1007 14:35 - 14:50 น. เครื่องอบแห้งข้าวเปลือกด้วยระบบหมุนเวียน
ส าหรับวิสาหกิจชุมชน 

สุระชัย  จันทร์ชนะ  
จิรโรจน์ เลิศธนเปี่ยมสุข 

8 OA1008 14:51 - 15:06 น. ชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติเบื้องต้น สุพรรณ ผาแก้ว  
จรินทร์ เจนจิตต์ 

9 OA2001 15:07 - 15:22 น. เครื่องช่วยพยุงลุกน่ังบนชักโครกแบบย่นแรง
ส าหรับผู้สงูอายุ 

ลิขิต เสยกระโทก    
วีรชน เหล่าลาภะ    
ขวัญชัย ปะวะสาร   
สุภาวดี ศิริไทย   
วัฒนพงศ์ สาสิมมา 

10 OA2002 15:23 - 15:38 น. การบูรณาการการเรียนการสอนเรื่องเทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ผ่านการเรียนรู้แบบ
โครงงานเป็นฐาน  กรณีศึกษาสาขาเทคโนโลยี
ไฟฟ้า สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร 

เรืออากาศโทสมพร ปาน
ด า 
แสงอาทิตย์ เจ้งวัฒ
นพงศ์ 
ธนาคาร คุ้มภัย  
ปรัชญา หนูปลอด  
พงษ์สิลป์ รัตนอุดม  

11 OA2003 15:39 - 15:54 น. การออกแบบสายอากาศโฟลเด็ดไดโพลไวด์
แบนด์ ส าหรับเครื่องรับสัญญาณโทรทศัน์ระบบ
ดิจิทัล 

ว่าท่ี ร.ต.คมกริช สาย
พิณ  
คุปป์ จิตต์บรรเทิง  
ชฏานนท์ มีศรี  
มัชฌิมา วงศ์ษา 

12 OA2004 15:55 - 16:10 น. สายอากาศวงแหวนโพลาไรซ์ย่านความถ่ี
วิทยุกระจายเสียง FM 

เผด็จศึก  แสนุวงค์  
ศฎายุ  จ าปาแพง  
ภากร  แก้วก ายาน  
จารุกิตต์  ดวงใจ  
ว่าท่ี ร.ต.คมกริช สาย
พิณ 
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8    การประชุมวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ระดับชาติ คร้ังที่ 1 
 

ล ำดับ รหัส เวลำน ำเสนอ ชื่อผลงำน ช่ือ-สกุล ผู้จัดท ำ 
13 OA2005 16:11 - 16:26 น. ชุดสาธิตแขนกลระบบนิวแมติกส์ควบคุมด้วย 

PLC 
วีระวัฒน์ ภูสมหมาย
  
มัลลิกา สิทธิโชค  
อรุณ ทองกลม  
ศรัณย์ ฤกษ์ใหญ่  
ปิยะ ภูมิภักด์ิ 

14 OA3001 16:27 - 16:42 น. การเพ่ิมประสิทธิภาพการรับแรงดัดของไฟเบอร์
ซีเมนต์เย่ือกระดาษผสมฟางข้าว 

วิชาญ ยอดน้ าค า  
สัญญา บุรา  
ธนกฤต ทับเลิก  
เอกชัย รัตนโน 
จักรพงศ์ ศิรชิัยราวรรณ ์
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9    การประชุมวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ระดับชาติ คร้ังที่ 1 
 

ก ำหนดกำรน ำเสนอผลงำนวิจัยภำคบรรยำย (Oral presentation) 
กำรประชุมวิชำกำร วิจัยและนวัตกรรม ระดับชำติ คร้ังที่ 1 

ระหว่ำงวันที่ 28 – 29 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563   
ณ สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 (สอฉ.4)  

********************************** 
กลุ่มที่ 1 กลุ่มอุตสำหกรรมและเทคโนโลยี (ห้องที่ 2 ห้องประชุมวังปลำแปบ) 

            ผูท้รงคุณวุฒ ิ    1. ดร.รุ่งสว่าง  บุญหนา    2. ดร.อลงกรณ์  เลิศปัญญา   
 

ล ำดับ รหัส เวลาน าเสนอ ชื่อผลงำน ช่ือ-สกุล ผู้จัดท ำ 

1 OA3002 13:00 - 13:15 น. ผนังลดความร้อน นปัณณวิชญ์  นิลนพคุณ 
2 OA3003 13:16 - 13:30 น. อุปกรณ์ก าเนิดไฟฟ้าจากลมตู้คอมเพรสเซอร์แอร ์ กัมพล เลิศสุวรรณ ์
3 OA3004 13:31 - 13:46 น. การรีไซเคิลพลาสติก กฤษติศักด์ิ บุญพจน์ 
4 OA3005 13:47 - 14:02 น. อิฐบล็อคจากเศษวัสดุอิฐมวลเบา ณัฐวุฒิ จันทร์ส่องแสง 
5 OA3006 14:03 - 14:18 น. แอปพลิเคชันเพ่ือความรู้ด้านความปลอดภัย ทนุ  แก้วพูล 
6 OA3007 14:19 - 14:34 น. สกรูล าเลียงคอนกรีต วราชัย วานิชคาม 
7 OA4001 14:35 - 14:50 น. อุปกรณ์แจ้งเตือนแบบไร้สายส าหรับกระบวนการ 

ให้น้ าเกลือ 
วันวิสข์ ค้าสบาย  
ชัยวัฒน์ ณ ระนอง 

8 OA4002 14:51 - 15:06 น. อุปกรณ์ตัดสัญญาณสตาร์ทรถจักรยานยนต์ รติภัทร แสงโชติ  
ถวัลย์ แสงนา 

9 OA4003 15:07 - 15:22 น. เปรียบเทียบประสิทธิภาพ วิธีการหาขอบภาพจาก 
MASK FILLTER โดยใช้โปรแกรม MATLAB 

นิพนธ์ สุขพงษ์  
รุหาญ ธาญทนุธรรม 

10 OA4004 15:23 - 15:38 น. เครื่องคัดแยกขนาดหัวหอมแดง รุ่งสว่าง  บุญหนา  
ชัยวัตร ชาติมนตรี 

11 OA4005 15:39 - 15:54 น. การสร้างและพัฒนาเครื่องบดข้าวคั่ว อุทัย พลเขตต์  
สุพัฒน์  แนวจ าปา 

12 OA4006 15:55 - 16:10 น. เครื่องย่อยพลาสติก รังสรรค์  ศรีเสมอ  
จุมพล  ชุมสงค ์

13 OA4007 16:11 - 16:26 น. การสร้างและพัฒนาเครื่องอัดเม็ดหัวอาหารกุ้งก้าม
แดง 

ทวี  มณีสาย  
อุดมศักด์ิ  นามมนตรี 
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10    การประชุมวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ระดับชาติ คร้ังที่ 1 
 

ก ำหนดกำรน ำเสนอผลงำนวิจัยภำคบรรยำย (Oral presentation) 
กำรประชุมวิชำกำร วิจัยและนวัตกรรม ระดับชำติ คร้ังที่ 1 

ระหว่ำงวันที่ 28 – 29 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563   
ณ สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 (สอฉ.4)  

********************************** 
กลุ่มที่ 2 กลุ่มบริหำรธุรกิจและกำรท่องเที่ยว (ห้องที่ 3 ห้องประชุมวังปลำตองกรำย) 

    ผู้ทรงคุณวุฒ ิ 1. ผศ. ดร.ปริวรรต  สมนึก   2. ดร.รุ่งทิวา      สลากัน 

ล ำดับ รหัส เวลำน ำเสนอ ชื่อผลงำน ช่ือ-สกุล ผู้จัดท ำ 

1 OB1001 13:00 - 13:15 น. คุณลักษณะของนักบัญชีที่พึงประสงคใ์นศตวรรษที ่ 
21  ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี 

สุพัตรา  วงษ์วิศาลพร 

2 OB1002 13:16 - 13:30 น. การศึกษาประสิทธิภาพการใช้โปรแกรมบัญช ี 
GFMIS  กับโปรแกรมบัญช ี E-LAAS ในเขต
จังหวัดอุบลราชธานี 

บังอร  พันธ์โสภา 

3 OB1003 13:31 - 13:46 น. การศึกษาประสิทธิภาพการจัดท าบัญชีวิสาหกิจ
ชุมชนผ้ากาบบัว จังหวัดอุบลราชธานี 

ราณี ศรีสรุนาร ี

4 OB1004 13:47 - 14:02 น. การศึกษาประสิทธิภาพในการส่งเสริมให้เกษตรกร
มีการจัดท าบัญชี รายรับ-รายจ่ายที่เหมาะสมในยุค
ไทยแลนด์ 4.0 ต าบลกลาง อ าเภอเดชอุดม 
จังหวัดอุบลราชธานี 

เยาวภา เข็มคุณ 

5 OB1005 14:03 - 14:18 น. การศึกษาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของ
พนักงานบัญชีส านักงานเขต อ าเภอตระการพืชผล  
จังหวัดอุบลราชธานี 

สุธิตา หิรัญเขว้า 

6 OB1006 14:19 - 14:34 น. การศึกษาประสิทธิภาพการท างานของพนักงาน
บัญชีระหว่างภาครัฐและเอกชนในเขตอ าเภอเมือง
อุบลราชธานี 

นฤมล บุญล้ า 

7 OB1007 14:35 - 14:50 น. ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการบริการของ
ส านักงานบัญชีในเขตจังหวัดอุบลราชธานี 

ธนาภรณ์  หงษจ์ันทร ์

8 OB2001 14:51 - 15:06 น. การพัฒนาระบบจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์
สนับสนุนการจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการวิจัย 

บุณณดา  ค าเสียง 
ค าพา ขันตี  
นลินี เดชวัน   
พรธิวา วงษ์พิทักษ์ 
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11    การประชุมวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ระดับชาติ คร้ังที่ 1 
 

ล ำดับ รหัส เวลำน ำเสนอ ชื่อผลงำน ช่ือ-สกุล ผู้จัดท ำ 

9 OB2002 15:07 - 15:22 น. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ
ผสมผสาน 
โดยใช้เครือข่ายการเรียนรู้ทางสังคมออนไลน์  
เพ่ือสร้างสรรคผ์ลงานและทักษะการท างาน
ร่วมกัน 

ปริษา ปั้นดี 
ธนชน อินทจักทร์  
พัชณพงศกรณ์ สุด
ประเสริฐ  
คณิศร บัวจันทร ์

10 OB3001 15:23 - 15:38 น. ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลัยนครพนม 

วนิดา  ไชยวรรณ 
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12    การประชุมวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ระดับชาติ คร้ังที่ 1 
 

ก ำหนดกำรน ำเสนอผลงำนวิจัยภำคบรรยำย (Oral presentation) 
กำรประชุมวิชำกำร วิจัยและนวัตกรรม ระดับชำติ คร้ังที่ 1 

ระหว่ำงวันที่ 28 – 29 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563   
ณ สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 (สอฉ.4)  

********************************** 
กลุ่มที่ 3 กลุ่มนวัตกรรมสร้ำงสรรค์กำรศึกษำและสังคม (ห้องที่ 4 หอ้งประชุมวังปลำรำกกล้วย) 

 ผู้ทรงคุณวุฒิ 1. รศ. ดร.เผ่าไทย   วงศ์เหลา    2. อาจารย์ ดร.องอาจ   เทียบเกาะ 
ล ำดับ รหัส เวลำน ำเสนอ ชื่อผลงำน ช่ือ-สกุล ผู้จัดท ำ 

1 OC1001 13:00 - 13:15 น. การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดเจ
ลาตินชนิดผงจากหนังปลานิลด้วย
สารละลายกรดอะซิติก ร่วมกับนมเปรี้ยว 

บัญชา   พุทธวาศรี  
ละอองดาว   เสนะพันธ์ุ  
ยลพัทธ์  บุญสว่าง 

2 OC1002 13:16 - 13:30 น. การสร้างและศึกษาประสิทธิภาพของเตา
อบข้าวหลามอนุรักษ์พลังงาน 

อณุชัย  เอ่ียมแก้ว  
วีรศักด์ิ  วงษ์แหวน 
อานนท์  ทองค า 

3 OC1003 13:31 - 13:46 น. การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องหั่น
ชิ้นลูกเต๋า 
เปลือกมะพร้าวแห้ง 

วันชาติ  พร้อมพันธ์  
ครรชิต  เชิญทอง  
ชนม์ธวัช  ภู่ระย้า 

4 OC1004 13:47 - 14:02 น. การออกแบบและสร้างแผ่นมุ้งปิดช่องลม
อิฐบล็อกส าเร็จรูป 

ค ารณ  พ่วงเจริญ 
สุทธิพงค์  นันทเกษตร  
พันธ์ศกร  พัฒนสถาพรวาที 

5 OC1005 14:03 - 14:18 น. การสร้างเครื่องเฝ้าระวังภาวะ Heat 
stroke  
Thailand 4.0   

ว่าท่ีร้อยตรีปิยะ  ภูมิภักด์ิ  
ชัยอรุณ  บุญเรือง  
ภูวดล  เปี่ยมจาด  
เดชาธร  พิมาทัย 
เอมอร  ภูมิภักด์ิ 

6 OC2001 14:19 - 14:34 น. การสร้างและพัฒนาบทเรียนภาษาอังกฤษ
โดยใช้แอพพลิเคชั่น “เนียร์พอต” 
(Nearpod)  

ณัฐนันท์  ต้ังสุจริตธรรม 

7 OC2002 14:35 - 14:50 น. รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์
ความรู้เป็นฐาน 
เพ่ือพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทาง
วิทยาศาสตร์ 

ศักด์ิสกุล คลงัชะนัง  
วราพร คลังชะนัง  
อานนท์ ทองค า 
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13    การประชุมวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ระดับชาติ คร้ังที่ 1 
 

ล ำดับ รหัส เวลำน ำเสนอ ชื่อผลงำน ช่ือ-สกุล ผู้จัดท ำ 

8 OC2003 14:51 - 15:06 น. การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้
วิธีการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) 
เรื่อง งานและพลังงาน  
วิชาวิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาอาชีพช่าง
อุตสาหกรรม   
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่  1 

จารุวรรณ  เชี่ยวชาญ  
ด ารงศักด์ิ  วงษ์สระน้อย  
วรุณี  พิณรัตน์ 

9 OC2004 15:07 - 15:22 น. การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้วิชา
โครงการ รหัสวิชา 3101-8501 ส าหรับ
นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ระดับชั้นปีที่ 2  แผนกวิชาเครื่องกล 
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี   

อาคม  ปาสีโล 

10 OC2005 15:23 - 15:38 น. บทวิเคราะห์ปัญหาด้านคุณภาพและ
ปริมาณของนักเรียนอาชีวศึกษา: ภายใต้
การน านโยบายการผลิตและพัฒนา
ก าลังคนอาชีวศึกษาไปปฏิบัติ 

กิตติพงษ์  เพียรพิทักษ์ 

11 OC2006 15:39 - 15:54 น. การเปรียบเทียบผลผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวิชาภาษาจีน ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2  ระหว่างการสอนด้วย
บทเรียนวีดีทัศน์ ชุด ไชน่าทาวน์ กับการ
สอนแบบปกติ 

ธันย์ชนก เลิศลอย 

12 OC2007 15:55 - 16:10 น. การพัฒนาแนวทางประชาสัมพันธ์เพ่ือ
ส่งเสริมความต้องการเลือกเข้าศึกษาต่อ 
ในวิทยาลัยการอาชีพไชยา ของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

กอบเกียรติ ยังเจริญ 

13 OC2008 16:11 - 16:26 น. การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนวิชา
วิทยาศาสตร์เพ่ืองานเครื่องกลและการ
ผลิต รหัสวิชา  3000-1302  ส าหรับ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์  ชั้นปีที่ 
1  กลุ่มที่ 1-2  วิทยาลัยเทคนิค
อุบลราชธานี 

อรทัย  ซาเสน 
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14    การประชุมวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ระดับชาติ คร้ังที่ 1 
 

ก ำหนดกำรน ำเสนอผลงำนวิจัยภำคโปสเตอร์ (Poster presentation) 
กำรประชุมวิชำกำร วิจัยและนวัตกรรม ระดับชำติ ครั้งท่ี 1 

ระหว่ำงวันท่ี 28 – 29 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563   
ณ สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 (สอฉ.4)  

********************************** 
กลุ่มที่ 1. กลุ่มอุตสำหกรรมและเทคโนโลยี 

            ผู้ทรงคุณวุฒิ     1. ดร.พุทธ  ธรรมสุนา  2. ดร.ชุมสันติ   แสนทวีสุข 
 

ล ำดับ รหัส ชื่อผลงำน ช่ือ-สกุล ผู้จัดท ำ 
1 PA1001 การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนการโกง่ของคาน 

รายวิชาความแข็งแรงของวัสดุ (3100-0105) 
ไพศาล พรนฤชิตพงศ์ 

2 PA1002 เครื่องช่วยทุ่นแรงแบบไฮดรอลิก พงศธร ทองลุม  
พัทธพล พทาเพชร 

3 PA1003 การสร้างและพัฒนารถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า เมธาวี เสนาดี 
ภูวนาท ดาวไฉว 
พูนพงศ์ สวาสดิพันธ์ 

4 PA1004 การพัฒนาสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าแบบพับได้ นราธร มัศยามาศ 
วิทยา ขันศรี  
พูนพงศ์ สวาสดิพันธ์ 

5 PA1005 เครื่องคัดแยกเหรียญอัตโนมัติ อาทิตย์  เสน่ห์พอพูด 
วุฒิพงษ์  ทองโสม 
 

6 PA1006 เครื่องนับแยกเหรียญอัตโนมัติ อาทิตย์ เสน่ห์พูด  
วุฒิพงษ์ ทองโสม 

7 PA1007 รถเข็นเจาะดินพลังงานไฟฟ้า ศิริลักษณ์ ทิพย์อาสน์ 
เอกภพ ปากหวาน 
ณัฐกาล ไกรรักษ์  
พูนพงศ์ สวาสดิพันธ์ 

8 PA1008 รถสามล้อไฟฟ้าส าหรับคนพิการขาท่ีใช้วีลแชร์ 
 

พูนพงศ์ สวาสดิพันธ์ 
นรา เดชะค าภู 



 

 

The 1st National Conference on Research and Innovation            

15    การประชุมวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ระดับชาติ คร้ังที่ 1 
 

ล ำดับ รหัส ชื่อผลงำน ช่ือ-สกุล ผู้จัดท ำ 
9 PA1009  เครื่องปลิดและคัดแยกถ่ัวลิสง เอกชัย แก้วนิมิตดี 

นายพงษ์ศักด์ิ  เนตรสง่า 
10 PA1010 การพัฒนาชุดฝึกเครื่องปรับอากาศยานยนต์ พูนพงศ์ สวาสดิพันธ์ 

นรา เดชะค าภู 
11 PA1011 เครื่องเติมออกซิเจนให้น้ าแบบใบพัดลูกกรงกระรอก 

DO Power Plus Machine 
นายปัญจพล  ทัดเทียม 

12 PA2001 เครื่องตรวจสอบค่าไฟฟ้า เรวัตร  อินถา  
ยุทธนา   จันทศิลา  
อนุพงษ์   เทานางาน  
อิศราวุธ   ศรีบุญเรือง  
สุทธิรักษ์   สิงห์วงศ ์

13 PA2002 หมวกเตือนภัย อนุพงษ์   เทานางาม  
เรวัตร  อินถา  
ยุทธนา  จันทศิลา  
อิศราวุธ  ศรีบุญเรือง  
สุทธิรักษ์   สิงห์วงศ ์

14 PA2003 การสร้างและหาประสิทธิภาพอุปกรณ์ตรวจสอบ
แรงดันไฟฟ้าทางด้านแรงดันสูง 

คมสัน กลางแท่น  
สมคิด จุติยนต์  
ทัดดาว ชื่นด้วง  
รัตนาภรณ์ ลาภเพ่ิมพูลย่ิง 

15 PA2004 การพัฒนาชุดการสอน วิชาเครื่องกลไฟฟ้า 1   
(3104-2002) ตามหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง  พุทธศักราช 2557 แผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง  
วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม 

คมสัน กลางแท่น 

16 PA2005 การสร้างและพัฒนาชุดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า 
ผ่านอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง  โดยใช้บอร์ด 
ราสเบอรี่ พาย 

วลัยพร เนรมิตร  
กมลพรรณ ศรีแก้ว 

17 PA2006 ชุดควบคุมระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในบ้าน 
โดยใช้เทคโนโลยี IoT (Internet of Thing)  

ว่าท่ี ร.ต.โสธร  จันทร์ประมูล 
คงพันธ์  ไชยตัน  
ทิพรส  ปุริเกษม  
คธาวุธ  สว่างพิศาลกิจ 
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16    การประชุมวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ระดับชาติ คร้ังที่ 1 
 

ล ำดับ รหัส ชื่อผลงำน ช่ือ-สกุล ผู้จัดท ำ 
18 PA2007 การสร้างและหาประสิทธิภาพรถบรรทุกไฟฟ้าบีเทค  สมบูรณ์  สาล า  

พิชญา  พลพงษ์ 
19 PA2008 เครื่องทดสอบหาข้ัวหม้อแปลงกระแส เลิศ ก้านเหลือง   

ยุภาพรรณ ก้านเหลือง 
20 PA2009 ชุดทดลองไฟจราจรควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิล

คอนโทรลเลอร ์
อักษรทัย งามแสง  
สุภาษิต  ดวนใหญ่  
จ าเริญ ทอนบุญมา  
บัญชา  ปัญญามงคล 

21 PA2010 ปลั๊กไฟฟ้าอัจฉริยะ วันชนะ ผาสุข  
เรืองศักด์ิ แซงรัมย์ 

22 PA2011 ชุดสาธิตการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่าน  
Smart Phone 

สุทธิพงษ์ เข็มพันธ์  
เฉลิมพร เทพวาที 

23 PA2012 เครื่องรดน้ าแปลงผักผ่าน Smart Phone ชมพูเนกข์ โคตรสมบัติ  
กฤษณะพงศ์ ดีเลข 

24 PA2013 เครื่องเติมออกซิเจนให้น้ าแบบจานหมุนพลังงานแสงอาทิตย์ พูนพงศ์ สวาสดิพันธ์ 
สมัยพร ก าลังงาม 
ศิรินทรา หนองกก 

25 PA2014 เครื่องอบแห้งโดยใช้ปั้มความร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ ทรงยศ วงค์เพ็ญ  
พงศ์เทพ จรรเจริญ 
พูนพงศ์ สวาสดิพันธ์ 

26 PA3001 การศึกษาคุณสมบัติของทรายแม่น้ าในแอ่งสกลนคร  
ที่ส่งผลต่อการรับก าลังอัดประลัยของคอนกรีต 

ธนพร   เรืองโพน  
วิจัย  โฮมวงศ์  
ยรรยงค์   ประกอบเกื้อ  
ไชยวัฒน์  วิญญายงค์  
วรุต   นิลเขต 

27 PA3002 คอนกรีตมวลเบาเสริมเส้นใยแก้วและเม็ดยาง ธนพร   เรืองโพน  
วิจัย  โฮมวงศ์  
แสนศักด์ิ   นาโสก  
ยรรยงค์   ประกอบเกื้อ  
ณัฐพงษ์   โสภา 
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17    การประชุมวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ระดับชาติ คร้ังที่ 1 
 

ล ำดับ รหัส ชื่อผลงำน ช่ือ-สกุล ผู้จัดท ำ 
28 PA3003 การศึกษาและพัฒนาการน าเทคโนโลยีเสมือนจริง (AR)  มา

ประยุกต์ใช้ในการน าเสนองานการก่อสร้าง 
ณัฐพร  เขียวแก้ว 

29 PA3004 น่ังร้านอเนกประสงค ์ กีรดิษฐ์ เอี่ยมแฟง 

30 PA3005 วัสดุรองรับแรงกระแทกในบรรจุภัณฑ์ โกสินทร์ ลิ่วเวหา 

31 PA4001 การสร้างและพัฒนาเครื่องอัดเม็ดปุ๋ยหมัก สุรีย์  ศรชีะตา  
สมิง  อบมา 
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18    การประชุมวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ระดับชาติ คร้ังที่ 1 
 

 

ก ำหนดกำรน ำเสนอผลงำนวิจัยภำคโปสเตอร์ (Poster presentation) 
กำรประชุมวิชำกำร วิจัยและนวัตกรรม ระดับชำติ คร้ังที่ 1 

ระหว่ำงวันที่ 28 – 29 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563   
ณ สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 (สอฉ.4)  

********************************** 

กลุ่มที่ 2   กลุ่มบริหำรธุรกิจและกำรท่องเที่ยว 
 ผู้ทรงคุณวุฒิ 1. รศ. ดร.รัตนะ     ปัญญาภา    2. ผศ. ดร.จตุรงค์   ศรีวงษ์วรรณะ 

 
ล ำดับ รหัส ชื่อผลงำน ช่ือ-สกุล ผู้จัดท ำ 

1 PB1001 คุณสมบัติของนักบัญชีที่พึงประสงค์ส าหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในจังหวัดหนองคาย 

พรทิพย์  เทือกประเสริฐ 
ปภาภัทร  แสงแก้ว  
จุฑารัตน์  ชัยจันทร์  
เอกพิสิษฐ์  วงค์เพ็ญ 

2 PB1002 ศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนในการลงทุนปลูกข้าวของ
เกษตรกร ต าบลเชิงแส อ าเภอกระแสสินธ์ุ   
จังหวัดสงขลา 

เนตรดาว  แซ่หล่าย   
นาตยา  แสงวันลอย   
สุภาทิพย์  บุญภิรมย์ 

3 PB1003 การศึกษาจรรยาบรรณของนักบัญชีและประสิทธิภาพในการท า
บัญชีของพนักงานบัญชีในจังหวัดสงขลา 

เนตรดาว แซ่หล่าย  
ชญาภัทร ธนเสฐภาคิน  
สุดารัตน์ บุตรจริยะ 

4 PB1004 การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนในการผลิตบูดูแบบครัวเรือน 
ต าบลปะเสยะวอ อ าเภอสายบุรี  
จังหวัดปัตตานี 

ปัณฑ์ณภัส  ทองนุ่น  
สุดารัตน์  บุตรจริยะ 

5 PB1005 รายงานการใช้เอกสารประกอบการสอนวิชาการบัญชีต้นทุน
เบื้องต้น   รหัสวิชา 2201-2004  
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556  ชั้นปีที่ 2 
สาขาวิชาการบัญชี โดยการจัดการเรียนรู้ 
แบบร่วมมือเทคนิค STAD 

สุพัตร์  เครือแป้น 

6 PB1006 ต้นทุนงานสั่งท าของกลุ่มหัตถกรรมเครื่องทองเหลืองบ้านปะอาว 
ต าบลปะอาว อ าเภอเมือง  
จังหวัดอุบลราชธานี 

ฐานิดา อุทธา 
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19    การประชุมวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ระดับชาติ คร้ังที่ 1 
 

ล ำดับ รหัส ชื่อผลงำน ช่ือ-สกุล ผู้จัดท ำ 
7 PB1007 ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาความรู้และการท างานของพนักงานที่

จัดท าบัญชีธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตอ าเภอเมือง  
จังหวัดอุบลราชธานี 

นภัสนันท์  จันทุมา 
ราณี ศรีสรุนาร ี

8 PB1008 การศึกษาประสิทธิภาพการจัดท าบัญชีของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน   
ในเขตอ าเภอยางชุมน้อย   
จังหวัดศรีสะเกษ 

ยุพารัตน์  ทองสุข 
ฐานิดา อุทธา 

9 PB1009 การควบคุมภายในของกองทุนหมู่บ้าน  ต าบลนิคม 
สร้างตนเองล าโดมน้อย  และต าบลคันไร่   
อ าเภอสิรินธร  จังหวัดอุบลราชธานี 

สุภาพร  ร่มเมือง 
สุธารัตน์ ศรีทอง 

10 PB1010 คุณสมบัติของนักบัญชีที่พึงประสงค์ส าหรับสถานประกอบการ
ผู้แทนจ าหน่ายรถยนต์  และรถยนต์มือสองในเขตอ าเภอเมือง  
จังหวัดอุบลราชธานี 

เบญจรงค ์  คงดี 
บังอร พันธ์โสภา 

11 PB1011 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความส าเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม ในเขตอ าเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี 

ณิชกานต์ กันยะวงค์หา 
พัชนี ตันติเศรษฐ 

12 PB1012 การศึกษาประสิทธิภาพการจัดท าบัญชีธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมระหว่าง ต าบลแจระแมและต าบลขามใหญ่ในเขต
อ าเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี 

ปนัดดา  ละดาดก 
ฐานิดา อุทธา 

13 PB1013 การศึกษาประสิทธิภาพการจัดท าบัญชีรายรับ – รายจ่าย  ของ
กองทุนหมู่บ้าน   อ าเภอม่วงสามสิบ  จังหวัดอุบลราชธานี 

สุดารัตน์  เจริญวงศ ์
สุธารัตน์ ศรีทอง 

14 PB1014 นักการบัญชีไทยกับความพร้อมในการใช้มาตรฐานการบัญชีเพ่ือ
การรองรับเศรษฐกิจดิจิทัล  
ของส านักงานบัญชี  จังหวัดอุบลราชธานี 

จิราพร แพงพรมพรึก 
พัชนี ตันติเศรษฐ 

15 PB1015 การจัดท าบัญชีและการใช้ข้อมูลทางการบัญชีของผู้ประกอบการ
ธุรกิจที่พักแรมในเขตจังหวัดอุบลราชธานี 

รัชนี  ประสมวงษ ์
ฐานิดา อุทธา 

16 PB1016 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการแก้ปัญหาการจัดท าระบบบัญชีในภาครัฐ  
เขตอ าเภอวารินช าราบ  จังหวัดอุบลราชธานี 

เกตุวดี  ใจมอย 
ฐานิดา อุทธา 

17 PB1017 ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดท าบัญชีครัวเรือนของประชาชน  
กรณีศึกษา: ชุมชนบ้านสุวรรณวารี  ต าบลค าเข่ือนแก้ว  อ าเภอ
สิรินธร  จังหวัดอุบลราชธานี 

ปวีณา ผ่องท่าไม้ 
พัชนี ตันติเศรษฐ 

18 PB2001 การศึกษาและทดลองใช้สื่อการสอน IOT (อุปกรณ์สมารท์โฮม วี. 
1)  ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ศิริญา ตุมศิร ิ
อาภาวี คีรี 
นพณัช เปสุริยะ 
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ล ำดับ รหัส ชื่อผลงำน ช่ือ-สกุล ผู้จัดท ำ 
ธุรกิจ (ต่อเน่ือง)    
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 

จงรักษ์  ตุมศิร ิ  
ศรีโสภา  คูประพัทธ์พงศ์ 

19 PB2002 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กย
ศ.) วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี 

เพ็ญนภา เพ็ชรแก้ว 
วลัยกร จบมะลุม 
สัจจพร ตรงเพชร 
คชา โกศิลา 

20 PB2003 การพัฒนาระบบบริหารจัดการร้านค้าบนเว็บ 
แอพพลิเคชั่น 

ศักด์ิชัย  อินธิกูด 
ศุผกา สุทธิบุญ  
ศิริ  แสนบุญ  
คชา โกศิลา 

21 PB2004 ระบบเช็คชื่อออนไลน์ผ่าน QR Code ชนินทร์ พบลาภ 
สุภภณ สวาสดิพันธ์ 

22 PB3001 การศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมีต่อการเข้าใช้บริการ
ศูนย์บริการ บริษัท มิตซูเจียงหนองคาย จ ากัด 

ชลธิดา  โพธิสา  
นิรชา  วงษ์ศร ี  
อารีย์รัตน์  จันทร์วิเศษ 

23 PB3002 การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานรักษา
ความปลอดภัย บริษัท รักษาความปลอดภัย  
วี.เอ.เอ็น ซีเคียวริเทค จ ากัด 

กีรติ  หล่มศร ี  
นพวรรณ  แก้วโกมินทวงษ์  
ณัฐกานต์  สุทธิแพทย์  
ณัฐทริกา  ชามา 

24 PB4001 การศึกษาปัจจัยในการวิเคราะห์แนวโน้มความต้องการเพ่ือสร้าง
สูตรอาหารยอดนิยม ตามมาตรฐานโรงแรมหาดทอง จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 

พิชยะ เกียรติมาลา 
เสาวนิตย์  สิงห์โต  
ปฐมาวดี  สิงหพันธ์ุ  
ศิริรัตน์ จรอ า  
พรพิมล สดากร 
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ก ำหนดกำรน ำเสนอผลงำนวิจัยภำคโปสเตอร์ (Poster presentation) 
กำรประชุมวิชำกำร วิจัยและนวัตกรรม ระดับชำติ คร้ังที่ 1 

ระหว่ำงวันที่ 28 – 29 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563   
ณ สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 (สอฉ.4)  

********************************** 

กลุ่มที่ 3  กลุ่มนวัตกรรมสร้ำงสรรค์ กำรศึกษำ และสังคม 
 ผู้ทรงคุณวุฒิ 1. ดร.ทิพวรรณ   สายพิณ   2. ดร.สุธารัตน์    ศรีทอง 
 
ล ำดับ รหัส ชื่อผลงำน ช่ือ-สกุล ผู้จัดท ำ 

1 PC1001 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไซรัปน้ าตาลโตนด ปาวีณา หลีหมัด  
ประกายแก้ว ศุภอักษร  
สูรยานี บาราเฮง  
ดีลา เถาะ  
ศลิษา ศรีสุข 

2 PC1002 ผลิตภัณฑ์ยารักษาแผลภายนอกว่านหางจระเข้รักษา
แผล 

อมรรัตน์  วาระนุช  
สมเกียรติ  สิริพงศ์บุญสิทธ์ิ 

3 PC1003 การสร้างและพัฒนาเครื่องยิงพลุกระดาษโดยใช้
แรงดันลม 

วชิรศักย์ กุลดี 

4 PC1004 โคมไฟกรงนกสืบสานสร้างสรรค์ด้วยลวดลายเรือกอ
และ 

จารุภา   ทองนุ้ย 

5 PC1005 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ธัญพืชชนิดพองกรอบเสริมรา
แดงเคลือบปรุงรสด้วยไซรัปน้ าตาลโตนด 

ดีลา  เถาะ  
ประกายแก้ว ศุภอักษร 
สูรยานี บาราเฮง 
ปาวีณา หลีหมัด  
ศลิษา ศรีสุข 

6 PC2001 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยการ
สอนแบบ Google Classroom และการสอนแบบ
ปกติ  
วิชา วิทยาศาสตร์เพ่ือคุณภาพชีวิต 

กิจจา บานชื่น  
ปิติภรณ์ อนันตาภรณ์ 
สมหมาย เสถียรธรรมวิทย์ 

7 PC2002 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูในการจัดการเรียนรู้
โครงงานเป็นฐาน เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะ

เดชวิชัย  พิมพ์โคตร 
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ล ำดับ รหัส ชื่อผลงำน ช่ือ-สกุล ผู้จัดท ำ 
ความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนวิทยาลัยเทคนิค
กาญจนาภิเษกอุดรธานี 

8 PC2003 รายงานการประเมินโครงการสถานศึกษาคุณธรรม  
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี 

เดชวิชัย  พิมพ์โคตร 

9 PC2004 การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษา
หอพักวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย 

มนัส  ชูเวช 

10 PC2005 รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน  
วิชา 3404-2002 วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร 

สราวุธ  จินดาเพ็ชร 

11 PC2006 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยบูรณาการเทคนิค
การสอนแบบ STAD และ TGT วิชาคริตศาสตร์
ธุรกิจและบริการ  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น
ปีที่  1  
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี 

สุธารัตน์  ศรีทอง  
ชญานิน  ก้อนจันทร์ 

12 PC2007 รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการสอน   
วิชาคณิตศาสตร์และสถิติเพ่ืองานอาชีพ  
รหัสวิชา  3000-1404  ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่  2  วิทยาลัยอาชีวศึกษา
อุบลราชธานี 

สุธารัตน์  ศรีทอง  
อรดี  ภีระค า  
ภูมิกมล  พลอ านวย  
ด ารงศักด์ิ  วงษ์สระน้อย 

13 PC2008 การใช้ Google Classroom จัดการเรียนการสอน
แบบ Active Learning 

มะลิ  จรรยากรณ ์

14 PC2009 รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการสอนรายวิชา
วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม   
รหัส 2000-1302 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 

จารุวรรณ  เชี่ยวชาญ 
พิมพ์พัชชา  แก้วมหาวงศ์ 
ฉันทนา  อินทพันธ์  
กัลยา  วงเวียน  

15 PC2010 การพัฒนารูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคี:  กรณีศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
บุรีรัมย์ 

ธนพนธ์ ธิสงค ์  
ชัยวัฒน์ อุทัยแสน  
จุฬาพรรณภรณ์ ธนะแพทย์ 

16 PC2011 การพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพเพ่ือส่งเสริมความสามารถจัดการเรียนรู้ 
ตามแนวสะเต็มศึกษาของโรงเรียนอนุบาลสวี 
(บ้านนาโพธ์ิ) จังหวัดชุมพร 

ภัทรวดี จ าใบรัตน์ 

 


