
กําหนดการนําเสนอ ภาคโปสเตอร
การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเกา” ประจําป พ.ศ. 2565

ระหวางวันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

08.00 – 09.00 น.

08.00 – 09.00 น.

ST412 ST415 ST417 ST420
ST414 ST416 ST423 ST425

12.00 – 13.00 น.

ED115 HS211 ST413 ST424
ED116 HS212 ST418 ST426
ED117 MB303 ST419 ST427

ST421 ST428
ST422

08.00 – 09.00 น.

ED121 ED124 ED127 ED129
ED122 ED125 ED128 ED130
ED123 ED126 ED120

12.00 – 13.00 น.

วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2565

ลงทะเบียน ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

09.00 – 09.30 น. พิธีเปดและมอบของที่ระลึก

09.30 – 11.00 น.
การบรรยายพิเศษ “การพัฒนางานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน”

 โดย รองศาสตราจารยธีรวัฒน ประกอบผล

การนําเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 (สามารถติดโปสเตอร

ได จนถึง 08.30)

โปสเตอร ED1 / HS / MB โปสเตอร ST2
การศึกษา (ED) วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม (ST)

ลงทะเบียน ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 (สามารถติดโปสเตอร

ได จนถึง 08.30)

โปสเตอร ST1

วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม (ST)

โปสเตอร ED2

การศึกษา (ED)

พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ อาคารครุสรรพสิทธิ์

วันศุกรที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2565
ลงทะเบียน ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 (สามารถติดโปสเตอร

ได จนถึง 08.30)

09.00 – 12.00 น.

13.00 – 15.00 น.

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (HS)

วิทยาการจัดการและบริหารธุรกิจ (MB)

11.00 – 12.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ อาคารครุสรรพสิทธิ์



Poster ST1

กําหนดการนําเสนอ แบบโปสเตอร (Poster Presentation) ในการประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเกา” ครั้งที่ 5

วันที่ 15 ธันวาคม 2565

กลุมวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม (ST) ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ผูทรงคุณวุฒิประจําหอง 1) รศ.ดร.ดวงใจ บุญกุศล 2) ผศ.ดร.เชาวลิต หามนตรี
ลําดับที่ รหัส

นําเสนอ

เวลา ชื่อเรื่อง ผูนําเสนอ สถาบัน/หนวยงาน/มหาวิทยาลัย

1 ST412 11.00 – 12.00 น. การศึกษาปจจัยที่กอใหเกิดปรากฎการณน้ําขึ้นน้ําลงในบริเวณฝงอาวไทย ภัททิรา หอมหวล มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

2 ST414 11.00 – 12.00 น. การประเมินความเสี่ยงระบบปองกันและระงับอัคคีภัย ในกระบวนการผลิต ของบริษัท

ผลิตและประกอบชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสแหงหนึ่ง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เพ็ญนภา ภูกันงาม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

3 ST415 11.00 – 12.00 น. การตรวจหาสารเคมีกําจัดแมลงกลุมออรกาโนฟอสเฟตและคารบาเมตที่ตกคางในผักที่

ใชประกอบอาหารของรานอาหารภายในศูนยอาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา

พชฏ นรสิงห คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

4 ST416 11.00 – 12.00 น. การออกแบบและประสิทธิภาพกังหันน้ําหัวน้ําต่ําสําหรับผลิตกระแสไฟฟาขนาดเล็ก พิณทิพย  แกวแกมทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ

5 ST417 11.00 – 12.00 น. ผลการใชแปงดัดแปรเปนตัวประสานในการขึ้นรูปแผนวัสดุจากเสนใยเปลือกทุเรียน วริศชนม นิลนนท มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

6 ST420 11.00 – 12.00 น. แนวทางการพัฒนาขอเสนอโครงการวิจัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วิมลพรรณ รุงพรหม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

7 ST423 11.00 – 12.00 น. ศักยภาพของกานดอกบัวหลวงในการผลิตเชื้อพลิงชีวภาพ ประดินันท เอี่ยมสะอาด มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

8 ST425 11.00 – 12.00 น. การคัดเลือกสายพันธุเห็ดที่มีความสามารถสรางเสนใยเพื่อใชผลิตอิฐไมซีเลียม พรรณวิภา แพงศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ใน

ป ั 



Poster ST2

กําหนดการนําเสนอ แบบโปสเตอร (Poster Presentation) ในการประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเกา” ครั้งที่ 5

วันที่ 15 ธันวาคม 2565

กลุมวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม (ST) ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ผูทรงคุณวุฒิประจําหอง 1) รศ.ดร.ดวงใจ บุญกุศล 2) ผศ.น.สพ.ดร.ทิลดิสร รุงเรืองกิจไกร
ลําดับที่ รหัส

นําเสนอ

เวลา ชื่อเรื่อง ผูนําเสนอ สถาบัน/หนวยงาน/มหาวิทยาลัย

1 ST413 13.00 – 15.00 น. การเพิ่มความสามารถในการผลิตพอลิเบตาไฮดรอกซีบิวทิเรต (PHB) 

ของ Alcaligenes latus โดยการฉายรังสีแกมมา

กรองจันทร รัตนประดิษฐ มหาวิทยาลัยบูรพา

2 ST418 13.00 – 15.00 น. การทดสอบแบบประเมินความเสี่ยงตอการเกิดฟนผุในเด็กอายุ 2-5 ป สําหรับผูปกครอง สุภาวิตา ภคเอกภัทร สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

3 ST419 13.00 – 15.00 น. การจัดการของเสียจากกระบวนการแปรรูปมะขามแชอิ่ม : กรณีศึกษากลุม

ผูประกอบการแปรรูปมะขามแชอิ่มพื้นที่ตําบลหลมเกา อําเภอหลมเกา จังหวัดเพชรบูรณ

พิณทิพย  แกวแกมทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ

4 ST421 13.00 – 15.00 น. การศึกษาผลของเชื้อเห็ดตับเตา ตอการเจริญเติบโตทางกิ่งใบของพืชกระทอม เพชรพิกุล ขําออน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา

5 ST422 13.00 – 15.00 น. การรีดิวซ Cr(VI) ดวย Ag3PO4/AgBr อัลจิเนตบีด ในกระบวนการโฟโตคะตะไลซิสภาย

ใตการฉายแสงจากดวงอาทิตย

เกตนณนิภา วันชัย สาขาวิชาเคมี/คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี/มหาวิทยลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา

6 ST424 13.00 – 15.00 น. คารบอนฟุตพริ้นทขององคกรและแนวทางลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจกอยางยั่งยืน

 กรณีศึกษา อาคารบรรณราชนครินทร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

วัชราภรณ ตันติพนาทิพย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

7 ST426 13.00 – 15.00 น. ระบบผูปวยนอกแมนยําสําหรับหนวยงานใหบริการทางดานสาธารณสุข ถิรภัทร มีสําราญ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

8 ST427 13.00 – 15.00 น. ระบบควบคุมตูรับยาอัจฉริยะ ถิรภัทร มีสําราญ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

9 ST428 13.00 – 15.00 น. การสั่งซื้อยาออนไลน ถิรภัทร มีสําราญ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค



Poster ED1/HS/MB

กําหนดการนําเสนอ แบบโปสเตอร (Poster Presentation) ในการประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเกา” ครั้งที่ 5

วันที่ 15 ธันวาคม 2565

กลุมการศึกษา (ED) กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (HS) และกลุมวิทยาการจัดการและบริหารธุรกิจ (MB) 
ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ผูทรงคุณวุฒิประจําหอง 1) รศ.ดร.ขวัญชนก นัยจรัญ 2) ดร.ธีรวุธ ธาดาตันติโชค
ลําดับที่ รหัส

นําเสนอ

เวลา ชื่อเรื่อง ผูนําเสนอ สถาบัน/หนวยงาน/มหาวิทยาลัย

1 ED115 13.00 – 15.00 น. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาฟสิกส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่

ไดรับการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานรวมกับกระบวนการ PDCA

ปรีดาภรณ สุวรรณดี โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

2 ED116 13.00 – 15.00 น. การพัฒนาระบบชวยจดจําคําศัพทในการเรียนวิชาเภสัชพฤกษศาสตรสําหรับนักศึกษา

คณะเภสัชศาสตรชั้นปที่ 1

นฤทัย  สุขอุดม ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร คณะเภสัช

ศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

3 ED117 13.00 – 15.00 น. ผลการจัดการเรียนรูออนไลนวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรดวยรูปแบบการเรียนรู

สืบเสาะ 5 ขั้นผสานการออกแบบเชิงวิศวกรรม

ชัยยศ เดชสุระ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

4 HS211 13.00 – 15.00 น. การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑจากผักตบชวาเพื่อเพิ่มมูลคาเชิงพาณิชย  ชุมชนบานหนอง

น้ําใส อําเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นฤมล ญาณสมบัติ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา

5 HS212 13.00 – 15.00 น. วัฒนธรรมและประเพณีเชี่ยนหมากไมอีสาน นิตยา  พัดเกาะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

6 MB303 13.00 – 15.00 น. กลยุทธทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อขนมไทย ในเขตอําเภอ

ศ ี  ั ั ศ ี

ญาดา มหิทธิรุกข มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา



Poster ED2

กําหนดการนําเสนอ แบบโปสเตอร (Poster Presentation) ในการประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเกา” ครั้งที่ 5

วันที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น.

กลุมการศึกษา (ED) ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ผูทรงคุณวุฒิประจําหอง 1) รศ.ดร.ขวัญชนก นัยจรัญ 2) ดร.ธีรวุธ ธาดาตันติโชค
ลําดับที่ รหัส

นําเสนอ

ชื่อเรื่อง ผูนําเสนอ สถาบัน/หนวยงาน/มหาวิทยาลัย

1 ED121 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติ เรื่อง การฟอนนาฏยประดิษฐ บูชาพระธาตุเชิงชุม กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ

 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

กาญจนา  คิง โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ 

"ยุติธรรมวิทยา"

2 ED122 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู รายวิชา ส21104 ประวัติศาสตร โดยใชแนวคิดหองเรียนกลับทาง รวมกับการเรียนรูเชิงรุก เพื่อ

สงเสริมทักษะการคิดแกปญหา และความรับผิดชอบตอการเรียน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

อนุวัฒน เนตรวงศ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ 

"ยุติธรรมวิยา"

3 ED123 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูวรรณคดีไทยโดยประยุกตใชทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเองและแนวคิดหองเรียนกลับ

ดาน เพื่อสงเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6

นันทนา  ลีลาชัย โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ 

"ยุติธรรมวิทยา"

4 ED124 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูที่บูรณาการกลยุทธการพัฒนาทักษะการคิดรวมกับแบบฝกเสริมทักษะ เพื่อสงเสริม

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรูหลักการใชภาษาไทยและความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6

กาญจนา  ศรีหาราช โรงเรียนเทศบาล ๒"เชิงชุมอนุชนวิทยา"

5 ED125 การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการพัฒนาทักษะการวิเคราะหขอมูลในการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู โดยใชโปรแกรม

คอมพิวเตอรของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ปยะธิดา ทองอราม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

6 ED126 ปจจัยสวนบุคคล และปจจัยดานครอบครัวที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตรของนักเรียนในระดับประถมศึกษา โรงเรียน

สังกัดองคกรการปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภัทรภร พิกุลขวัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

7 ED127 แนวทางการพัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองความตองการผูเรียนและผูใชบัณฑิต : 

กรณีศึกษา การพัฒนาหลักสูตร 2 ปริญญา

กรองทิพย เนียมถนอม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

8 ED128 การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณการเรียนรู GPSDC Model เพื่อเสริมสรางความสามารถในการคิดแกปญหาและความ

มีวินัยในตนเอง สําหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปที่ 3

ธิดารัตน ธนะคําดี โรงเรียนเทศบาล ๒ "เชิงชุมอนุชนวิทยา"

9 ED129 การศึกษาความเห็นอกเห็นใจผูอื่นของนักศึกษาคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ณัฏชญา ธาราวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

10 ED130 การศึกษาความสามารถในการออกเสียงคําศัพทภาษาอังกฤษผานวิดีโอบนแพลตฟอรมสื่อสังคมออนไลนดวยการเรียนรูแบบ

รวมมือของนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา

ภัธภร หลั่งประยูร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

11 ED120 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเชิงรุกตามทฤษฎีการสรางองคความรูดวยตนเองรวมกับแนวคิดหองเรียนกลับดานเพื่อ

สงเสริมทักษะปฏิบัติการประกอบอาหารภาคอีสานกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

ภาวิณี  เพ็งธรรม โรงเรียนมัธยมศึกษาทศบาล ๓ "ยุติธรรม

วิทยา"
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