กำหนดกำรจัดประชุมวิชำกำรครุศำสตร์อุตสำหกรรมระดับชำติ ครั้งที่ 10 (The 10th National
Conference on Technical Education) และกำรประชุมวิชำกำรครุศำสตร์อุตสำหกรรม
ระดับนำนำชำติ ครั้งที่ 5 (The 5th International Conference on Technical Education)
วัน

เวลำ

รำยละเอียด

สถานที่

พฤหัสบดี 08.00 – 08.30 ลงทะเบียน รับเอกสำร
23 พ.ย. 60
08.30 – 09.25 พิธีเปิดกำรประชุมวิชำกำร NCTechEd10 และ ICTechEd5
1. กำรประชุมวิชำกำร NCTechEd10 และ ICTechEd5
2. กำรลงนำมควำมร่วมมือระหว่ำง KMUTNB: FTE, BID และ MoES
09.25 – 10.00 พิธีมอบประกำศนียบัตร
Certificate presentation "Thai-German Highly Skilled Technical Trainer
Development Program"
- H.E. Dr. h.c. Peter Prügel
เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจาประเทศไทย
10.00 – 10.20 บรรยำยพิเศษ โดยวิทยำกรผู้ทรงคุณวุฒิ
"The Role of Engineering Educators in Industry 4.0 Era"
- Prof. Dr. paed. habil. Hanno Hortsch
Dresden University of Technology, Germany

หอประชุมเบญจรัตน์
อาคารนวมินทรราชินี
หอประชุมเบญจรัตน์
อาคารนวมินทรราชินี

10.20 – 10.30 มอบประกำศเกียรติคุณผู้สนับสนุนกำรจัดงำนประชุมวิชำกำร NCTechEd10 และ
ICTechEd5
10.30 – 12.15 บรรยำยพิเศษและเสวนำ โดยวิทยำกรผู้ทรงคุณวุฒิ
“การพัฒนาครุศาสตร์อุตสาหกรรม ยุคอุตสาหกรรม 4.0 บนฐานคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง”
1. ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ (หรือผู้แทน)
2. นำยอลงกรณ์ พลบุตร รองประธำนสภำขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศคนที่ 1
3. ผศ.ดร.พนำฤทธิ์ เศรษฐกุล อดีตคณบดีคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม มจพ.
4. ศ.ดร.พำนิช วุฒิพฤกษ์ ผู้เชีย่ วชำญด้ำนวิศวกรรมโยธำ (ผู้ดำเนินรำยกำร)
10.30 – 12.00 สัมมนำพิเศษ โดยวิทยำกรผู้ทรงคุณวุฒิ
"Perspective of Dual System (Vocational / Higher Education) in
Germany"
1. Prof. Dr. paed. habil. Hanno Hortsch
2. Dr. phil. Steffen Kersten
Dresden University of Technology, Germany
12.00 – 13.30 พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน
14.00 – 15.30 กำรนำเสนอผลงำนทำงวิชำกำร กำรประชุมวิชำกำร NCTechEd10 และ
ICTechEd5
15.30 – 15.45 พักรับประทำนอำหำรว่ำง

หอประชุมเบญจรัตน์
อาคารนวมินทรราชินี
หอประชุมเบญจรัตน์
อาคารนวมินทรราชินี

15.45 – 17.00 กำรนำเสนอผลงำนทำงวิชำกำร กำรประชุมวิชำกำร NCTechEd10 และ
ICTechEd5
ศุกร์
09.00 – 10.30 กำรนำเสนอผลงำนทำงวิชำกำร กำรประชุมวิชำกำร NCTechEd10 และ
24 พ.ย. 60
ICTechEd5
10.30 – 10.45 พักรับประทำนอำหำรว่ำง
10.45 – 12.00 กำรนำเสนอผลงำนทำงวิชำกำร กำรประชุมวิชำกำร NCTechEd10 และ
ICTechEd5
หมายเหตุ: กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม

หอประชุมเบญจรัตน์
อาคารนวมินทรราชินี

หอประชุมเบญจรัตน์
อาคารนวมินทรราชินี

ห้องประชุมราชพฤกษ์
อาคารนวมินทรราชินี

ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์
อาคาร 52
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
อาคาร 52
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
อาคาร 52
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
อาคาร 52
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
อาคาร 52
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
อาคาร 52
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ตารางการนาเสนอบทความวิจัย
การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 10
หัวข้อเรื่อง "Engineering & Technical Education for Sufficiency Economy"
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560
ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี และอาคาร 52 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560

กำรประเมินประสิทธิภำพของ
หุน
่ ยนต์พ่นสี

รหัส
บทความ
EEN01

วิทฤทธิ์ โคตรมณี

EEN02

กำรศึกษำกำรยอมรับกำรใช ้สิง่ พิมพ์
ึ ษำกำรนำ
เชิงโต ้ตอบ: กรณีศก
สิง่ พิมพ์เชิงโต ้ตอบมำใช ้ในกำร
เรียนกำรสอนของอำจำรย์ในกลุม
่
เด็กเรียนรู ้ช ้ำ

NC13

เครือข่ำยอินเทอร์เน็ ต : กำรวิจัย

NC12

ขดลวดโรกอฟสกีส
้ ำหรับวัดไฟฟ้ ำ
กระแสสลับ

MEE01

กำรจัดกำรเรียนกำรสอน รำยวิชำ
งำนระบบเครือ
่ งยนต์เเก๊สโซลี
นควบคุมด ้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดย
กำรใช ้โครงงำนเป็ นฐำน
โกวิทย์ กัลยำทอง

NC31

ยงยศ ผดุงพงศ์วฒ
ั นำ

กำรพัฒนำบทเรียนคอมพิวเตอร์บน

พำสนำ เอกอุดมพงษ์

สำขำวิชำช่ำงอิเล็กทรอนิกส์

ห้องที่ 5 ห้อง 216-217
วิศวกรรมไฟฟ้ าและการศึกษา
รศ.ดร.สมศักดิ์/ผศ.ดร.ชัยยพล

มำรวย อินทร์แป้ นพะเนำว์

MEE02

ชุดกำรสอน CAI เรือ
่ งเวอร์เนียร์คำลิ
เปอร์

ดร.ต้องชนะ/ดร.ปิ ยะ

รหัสผูน้ าเสนอ
บทความ

รหัส
บทความ

รหัสผูน้ าเสนอ
บทความ

ผศ.ดร.จิ รพันธุ/์ ผศ.ดร.สยาม

ห้องที่ 4 ห้อง 313
วิศวกรรมเครื่องกลและการศึกษา

มลิวล
ั ย์ ผิวครำม

NC44

กำรประเมินผลหลักสูตร

TIE02

บุญทัน

NC04

ปิ ตพ
ิ ร

2556 ประเภทวิชำช่ำงอุตสำหกรรม

ห้องที่ 3 ห้อง 312
เทคโนโลยีทางการศึกษา/วิศวกรรมโยธา

ทำงกำรศึกษำ

คมกฤช ขำยัง
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ พุทธศักรำช

รหัสผูน้ าเสนอ
บทความ
รหัส
บทความ

แสงเพ็ ชร

TIE01

ชุดกำรสอนกำรหำแรงปฏิกริ ย
ิ ำทีจ
่ ด
ุ
รองรับ

MEE06

รูปแบบกำรพัฒนำกระบวนกำรและ
เครือ
่ งมือประเมินมำตรฐำนวิชำชีพ
ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒอ
ิ ำชีวศึกษำ

NC02

กมลวรรณ

NC01

รหัสผูน้ าเสนอ
บทความ
รหัส
บทความ

รศ.ดร.ชัยวิชิต/ดร.อโนมา

ห้องที่ 2 ห้อง MIAP 308
วิศวกรรมเครื่องกลและการศึกษา
อ.กิติศกั ดิ์/ผศ.ดร.สุรวุฒิ

เจนศักดิ์ แสงคำเฉลียง

MEE07

TEM02

NC22

13.15-13.30 น.

ห้องที่ 1 ห้อง311A
บริหารอาชีวศึกษาและวิจยั พัฒนาหลักสูตร

NC03

NC05

ผูด้ าเนินรายการ
13.00-13.15 น.

TEM01

สถานที่
ประเภทบทความ

ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงานแขกผู้มีเกียรติ ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
กล่าวรายงาน โดย คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม พิธเี ปิดการประชุม โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
พิธมี อบประกาศนียบัตร "Thai-German Highly Skilled Technical Trainer Development training"
บรรยายพิเศษ เรื่อง “The Role of Engineering Educators in Industry 4.0 Era"
มอบประกาศเกียรติคุณผู้สนับสนุนการจัดงานประชุมวิชาการ NCTechEd10 และ ICTechEd5
บรรยายพิเศษและเสวนา เรื่อง “การพัฒนาครุศาสตร์อุตสาหกรรม ยุคอุตสาหกรรม 4.0 บนฐานคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"
พักรับประทานอาหารกลางวัน
นาเสนอผลงานวิจัย แบ่งตามกลุ่มบทความ (อาคาร 52 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม)
พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
นาเสนอผลงานวิจัย แบ่งตามกลุ่มบทความ (ต่อ)
รหัสผูน้ าเสนอ
บทความ
รหัส
บทความ

08.00-08.30 น.
08.30-09.25 น.
09.25-10.00 น.
10.00-10.20 น.
10.20-10.30 น.
10.30-12.00 น.
12.00-13.00 น.
13.00-14.15 น.
14.15-14.30 น.
14.30-17.00 น.

กำรพัฒนำรูปแบบกำรเรียนกำรสอนโดย
ใช ้ปั ญหำเป็ นฐำนแบบ SIADA model
สำหรับกำรเรียนกำรสอนเรือ
่ งอนุกรมฟู
เรียร์

วิทยำลัยเทคนิครำชบุร ี

ประชิต พรหมสุวรรณ

กำรพัฒนำส่วนต่อประสำนระหว่ำง

บัณฑิต คณะเทคโนโลยีอต
ุ สำหกรรม

มนุษย์กับคอมพิวเตอร์รป
ู แบบ
บทเรียนบนคลำวด์เทคโนโลยี

MEE04

MEE09

สำหรับนั กศึกษำหลักสูตรเทคโนโลยี

NC19

TEM04

NC25

แอลซีในงำนควบคุมทำงอุตสำหกรรม

กำรพัฒนำชุดฝึ กปฏิบัตเิ ครือ
่ งยนต์
แก๊สโซลีนควบคุมด ้วยอิเล็กทรอนิกส์

TIE04

ศรีจันทร์พย
ิ ม

กำรพัฒนำรูปแบบกำรเรียนรู ้เรือ
่ งพี

NC06

กฤษดำ

เรือ
่ งเทคโนโลยีแห่งกำรประมวลผล

ชัยยศ ดำรงกิจโกศล

มีชัย โลหะกำร

กำรพัฒนำบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนบนเครือข่ำยอินเตอร์เน็ ท
เรือ
่ งเกียร์อัตโนมัตแ
ิ บบ Simpson
Drive

กำรควบคุมตำแหน่งหยดสำรแม่เหล็ก
เหลวด ้วยแม่เหล็กไฟฟ้ ำเพือ
่ กำรส่งยำ
โดยใช ้เนือ
้ สุกรเป็ นตัวอย่ำงทดสอบ

EEN04

วิทยำเขตปรำจีนบุร ี

13.45-14.00 น.

NC16

เทคโนโลยีพระจอมเกล ้ำพระนครเหนือ

NC58

ทีก
่ ำหนดของนั กศึกษำ มหำวิทยำลัย

NC07

และไม่สำเร็จกำรศึกษำตำมระยะเวลำ

EEN03

กำรพัฒนำและหำประสิทธิภำพชุดสำธิต
เครือ
่ งคัดแยกวัตถุอัตโนมัตบ
ิ นสำยพำน
ึ ษำ
ลำเลียงควบคุมด ้วย PLC กรณีศก
วิชำ กำรเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใน
งำนควบคุมไฟฟ้ ำ

NC17

ธรำธิป ภูร่ ะหงษ์

กำรศึกษำกำรออกแบบอุปกรณ์
เสริมแรงช่วยกำรเดิน

MEE03

ไท นวลนิรันดร์

่ ผสมระหว่ำงสือ
่ อินโฟ
กำรผลิตสือ
กรำฟิ กและแอนิเมชัน 3 มิตเิ พือ
่
นำเสนอเกีย
่ วกับโครงกำรอันเนื่อง
พระรำชดำริของรัชกำลที่ 9 ให ้แก่
สำนั กงำนคณะกรรมกำรพิเศษ
เพือ
่ ประสำนงำนโครงกำรอัน
เนื่องมำจำกพระรำชดำริ
ณั ฐพล ธนเชวงสกุล

NC51

วรัญญำ เดชพงษ์

รถเข็นเด็กไฟฟ้ ำแบบพับได ้

TIE03

กระวี อนนตรี

MEE08

วิไลพันธ์ บุญมำก
ปั จจัยทีม
่ อ
ี ท
ิ ธิพลต่อกำรออกกลำงคัน

NC18

TEM03

NC14

13.30-13.45 น.

วิทยำลัยเทคโนโลยีจต
ิ รลดำ

14.15-14.30 น.
หมายเหตุ เวลาอาจเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม

พักรับประทานอาหารว่าง

EEN05

NC20

่ กำรเรียนรู ้เรือ
กำรสร ้ำงชุดสือ
่ งกำรเขียน
โปรแกรมภำษำรูปภำพสำหรับระบบ
ควบคุมอัตโนมัตพ
ิ น
ื้ ฐำน

MEE05

ยุรำพร ผดุงกรรณ์

กำรเปรียบเทียบแบบจำลองเชิง
ตัวเลขกับอำกำศพลศำสตร์ของอำ
เหม็ดบอดีด
้ ้วยระเบียบวิธไี ฟไนต์
วอลุม
่ และแลตทิซ-โบลต์ซมันน์

NC59

ชำติชำย ชุมจันทร์

่ ประสมแบบปรับ
กำรพัฒนำชุดสือ
เหมำะเนือ
้ หำสำหรับกำรเรียนรู ้
ไมโครคอนโทรลเลอร์เบือ
้ งต ้น

TIE05

กิตติ เสือแพร

เครือ
่ งผ่ำซีกไม ้ไผ่สำหรับไว ้ค้ำกล ้ำไม ้

NC56

ปิ ยะพงษ์ ศรีวงษ์ รำช

กำรจัดกำรเรียนรู ้สำหรับกำรพัฒนำ
สมรรถนะด ้ำนควำมคิดสร ้ำงสรรค์ของ
ครูชำ่ งไฟฟ้ ำ

MEE10

่ ชืน
่
นุชนำฏ ชุม

NC21

TEM05

NC57

14.00-14.15 น.

รหัส
บทความ

รหัส
บทความ

ห้องที่ 4 ห้อง 313
วิศวกรรมไฟฟ้ าและการศึกษา
ผศ.ณิชมน/ดร.ชัยรัตน์

รหัสผูน้ าเสนอ
บทความ

ผศ.ดร.จิ รพันธุ/์ ผศ.ดร.สยาม

รหัสผูน้ าเสนอ
บทความ

รหัสผูน้ าเสนอ
บทความ
รหัส
บทความ

รหัสผูน้ าเสนอ
บทความ
รหัส
บทความ

ห้องที่ 3 ห้อง 312
เทคโนโลยีทางการศึกษา/วิศวกรรมโยธา

ห้องที่ 5 ห้อง 216-217
วิศวกรรมไฟฟ้ าและการศึกษา
รศ.ดร.สมศักดิ์/ผศ.ดร.ชัยยพล

NC47

EEN06

กำรจำลองวิธล
ี ดสัญญำณรบกวนที่
่ สำรโดยกำร
ส่งผ่ำนช่องสัญญำณสือ
เข ้ำรหัสบำร์เคอร์ด ้วย
ไมโครคอนโทรลเลอร์

NC24

ชุดสำธิตกำรลดทอนสวิตชิง่
ฟั งก์ชันด ้วยแผนผังคำร์โนห์

EEN14

่ วีดท
กำรผลิตสือ
ิ ัศน์เพือ
่ ส่งเสริม
ควำมปลอดภัยกำรเดินทำงทำงน้ ำ
โดยใช ้เทคนิค 3D แอนิเมชัน
ให ้แก่ กรมเจ ้ำท่ำ กระทรวง
คมนำคม

TIE06

นิรันดร์ ชุมสำย ณ อยุธยำ

กำรออกแบบและสร ้ำงหุน
่ ยนต์ไฮ
ดรอลิกส์แบบขนำน

NC08

จิรโรจน์ สำมำรถโชติพันธุ์

ปั จจัยทีม
่ ผ
ี ลต่อกำรเลือกเรียน
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล ้ำพระนครเหนือของนั กศึกษำ
ยุค Gen. Z

MEE11

วรัญญำ เดชพงษ์

NC27

ปจิภรณ์ บุตรแสนลี

EEN07

NC23

กำรพัฒนำบทเรียนบนเครือข่ำย
อินเตอร์เน็ ต เรือ
่ งกำรออกแบบวงจร
ดิจท
ิ ัล

EEN15

ธนั ญชัย ศรีรจ
ุ ี

กำรพัฒนำบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนเรือ
่ งระบบเวกเตอร์ 3 มิต ิ

NC48

สมศักดิ์ ธนพุทธิวโิ รจน์

กำรสังเครำะห์กรอบแนวคิดรูปแบบ
กำรเรียนรู ้แบบโครงงำนเป็ นฐำน
โดยใช ้แนวคิดกำรพัฒนำ
ซอฟต์แวร์แบบเอจำยล์เพือ
่ เสริม
ทักษะกำรทำงำนเป็ นทีม

TIE07

พุทธิดำ สกุลวิรย
ิ กิจกุล

NC30

บริหำร ฤทธิศักดิ์
กำรออกแบบหุน
่ ยนต์เดลต ้ำ
สำหรับไฮดรอลิกส์แฮปติก

MEE12

สมภพ ทองปลิว
ปั จจัยทีม
่ ผ
ี ลต่อกำรจ ้ำงงำนของสถำน
ประกอบกิจกำรในเขตกรุงเทพและ
ปริมณฑล ยุค 4.0

กำรพัฒนำโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับกำร
วิเครำะห์อป
ุ กรณ์กรองฮำร์มอนิกแบบ
พำสซีฟฟิ ลเตอร์ชนิดดีจน
ู

สูตรและบุคลำกรทำงอำชีวศึกษำของ
ภำควิชำครุศำสตร์ไฟฟ้ ำคณะครุศำสตร์

NC32

แบบผสมผสำนในวิชำกำรพัฒนำหลัก

EEN08

ณัฐพล ปั นมำละ

เครือ
่ งฟั กไข่ไก่อัตโนมัต ิ

EEN16

สมใจ อำรยวัฒน์

กำรพัฒนำบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน เรือ
่ ง องค์ประกอบ
ของคอมพิวเตอร์ กลุม
่ สำระกำร
เรียนรู ้กำรงำนอำชีพและ
ั ้ ประถมศึกษำปี ท ี่ 4
เทคโนโลยีชน

NC52

ศศิธร บุญล ้น

กำรเพิม
่ ประสิทธิภำพเครือ
่ ง
้ ผ ้ำกีฬำ สำหรับกำร
อัดเฟล็กซ์เสือ
้ ผ ้ำกีฬำ ประเภท
ผลิตกลุม
่ ธุรกิจเสือ
อัดโพลีเฟล็กซ์

TIE08

เฉลิมพล บุญทศ

NC40

ชัยณรงค์ เย็นศิร ิ
กำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู ้

MEE13

TEM08

NC26

15.00-15.15 น.

รศ.ดร.ชัยวิชิต/ดร.อโนมา

ห้องที่ 2 ห้อง MIAP 308
วิศวกรรมเครื่องกลและการศึกษา
อ.กิติศกั ดิ์/ดร.กิตติวุฒิ

สมภพ ทองปลิว

NC28

TEM07

NC10

14.45-15.00 น.

ห้องที่ 1 ห้อง311A
บริหารอาชีวศึกษาและวิจยั พัฒนาหลักสูตร

NC11

TEM06

NC9

สถานที่
ประเภทบทความ
ผูด้ าเนินรายการ
14.30-14.45 น.

รหัสผูน้ าเสนอ
บทความ
รหัส
บทความ

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิ กายน 2560

อุตสำหกรรมมหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล ้ำพระนครเหนือ

EEN09

NC34

วันชัย กอบกิจ

ขอบคุณ

กำรเพิม
่ ประสิทธิภำพกำรขุดถ่ำน
หินเหมืองแม่เมำะด ้วยระบบนำทำง
ด ้วยดำวเทียม

กำรพัฒนำและหำประสิทธิภำพชุด
กำรสอน เรือ
่ ง วงจรไฟฟ้ ำตู ้เย็น
แบบโนฟรอส

กำรศึกษำและพัฒนำรูปแบบกำรเรียน
กำรสอนโดยใช ้โครงงำนเป็ นฐำนแบบ
SPIADE สำหรับกำรศึกษำด ้ำนวิศวกรรม
โทรคมนำคม
ดลกำรีม หมะยิ

ธนภัทร มำลีลัย

EEN12

NC43

EEN20

NC62
NC67

EEN13

กำรพัฒนำโปรแกรมจำลองสำหรับ
กำรเรียนรู ้ในเรือ
่ งระบบควบคุม
แบบModel-based Position Control
โดยใช ้โปรแกรม LabVIEW
ร่วมกับไมโครคอนโทรลเลอร์
NI-myRIO

NC45

นั นทวุฒ ิ โพธิวฒ
ั ตะ

EEN21

CEE01

CEE02

NC46

โพธิข
์ ี

กำรประเมินประสิทธิภำพด ้ำน
วิศวกรรมจรำจรของโครงข่ำยถนน
่ มสะพำนมหำ
ส่วนต่อขยำยเชือ
เจษฏำบดินทรำนุสรณ์ ช่วงถนน
กำญจนำภิเษกถึงอำเภอพุทธ
มณฑล

NC66

TIE11

NC60
NC33

กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี

นพพล

16.15-16.30 น.

EEN10

อัครวินท์ โหรำ

คอมพิวเตอร์กลุม
่ สำระกำรเรียนรู ้

สิงห์กรณ์

EEN11

้ มัธยมศึกษำปี ที่ ๑
ชัน

กำรพัฒนำชุดกิจกรรมกำรสอน
ปรับพืน
้ ฐำนด ้ำนวิศวกรรมไฟฟ้ ำ
หลักสูตรครุศำสตร์อต
ุ สำหกรรม
บัณฑิต มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
รำชมงคลพระนคร วิทยำเขต
เทเวศร์

NC39

สุปัญญำ

กำรพัฒนำบทเรียนอีเลิรน
์ นิง่ เรือ
่ ง

EEN19

ปนั ดดำ รุ ้งแก ้ว
ควำมรู ้พืน
้ ฐำนเกีย
่ วกับ

16.00-16.15 น.

NC38

กำรพัฒนำกิจกรรมกำรเรียนรู ้โดยใช ้
โครงงำนเป็ นฐำนภำยใต ้ศูนย์กำรเรียนรู ้
เรือ
่ ง กำรประยุกต์ใช ้โปรแกรม
ภำษำ C++

EEN18

วิภำดำ วงศ์สรุ ย
ิ ำ

โปรแกรมจำลองวงจรกรองผ่ำน
แถบควำมถีใ่ นท่อนำคลืน
่ สำหรับ
กำรศึกษำด ้ำนวิศวกรรม

NC61

ศรัณย์ ณรงค์กล
ู

กำรสร ้ำงแบบฝึ กโครงสร ้ำง
ประโยคสำหรับนั กศึกษำทีใ่ ช ้
โปรแกรมแปลภำษำบนเว็บไซต์ใน
กำรเรียนรู ้ด ้วยตนเอง

TIE10

พชรวลี กนิษฐเสน

กำรสร ้ำงและหำประสิทธิภำพชุดกำร
สอนวิชำควำมแข็งแรงของวัสดุ
เรือ
่ งคำน โดยเปรียบเทียบทฤษฎี
กับระเบียบวิธไี ฟไนต์เอลิเมนต์

15.45-16.00 น.

หมายเหตุ เวลาอาจเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม

กำรออกแบบวงจรกรองควำมถี่

ฒนิจ ด ้วงอำ่

NC53

TEM10

NC65

คูเลิศตระกูล

กำรศึกษำคุณลักษณะควำมเป็ นกิจกำร
เพือ
่ สังคมในประเทศไทย

MEE15

จิระพัชร์

15.30-15.45 น.

EEN17

กำรพัฒนำชุดกำรสอนเรือ
่ ง

NC54

ดิเรก มณีวรรณ

กำรควบคุมอินเวอร์เตอร์หนึง่ เฟส
5 ระดับ

TIE09

ิ ธิ วิสท
พิสท
ุ ธิเมธีกร

่ วีดท
กำรผลิตสือ
ิ ัศน์ด ้วยเทคนิค
3D Camera mapping เพือ
่ ส่งเสริม
ควำมเข ้ำใจลักษณะของช ้ำงเผือก
ไทย

NC42

วรัญญำ เดชพงษ์

กำรศึกษำกระบวนกำรผลิต Yoke
Spline ด ้วยกรรมวิธท
ี บ
ุ ขึน
้ รูปร ้อนโดย
แบบจำลองไฟไนต์เอลิเมนต์

MEE14

สุรวุฒ ิ ยะนิล

กำรพัฒนำหลักสูตรฝึ กอบรมกำรสร ้ำง
บทเรียนออนไลน์แบบเน ้นผู ้เรียนเป็ น
สำคัญเพือ
่ เตรียมควำมพร ้อมสำหรับครู
รุน
่ ใหม่ของนั กศึกษำครุศำสตร์
อุตสำหกรรม

NC63

กิตติ เสือแพร

NC64

TEM09

NC55

15.15-15.30 น.

วงจรจำลองค่ำตัวอุปกรณ์แบบลอยทีไ่ ม่
ไวต่ออุณหภูมโิ ดยใช ้หลักกำรวงจร
แปลงผันแรงดันเป็ นกระแส

ไชยวงศ์

กำรพัฒนำป้ ำยประชำสัมพันธ์ระบบ
พลังงำนแสงอำทิตย์โดยใช ้เทคโนโลยี
่ สำรไร ้สำย
สือ

