ตารางสรุปเวลาการนําเสนอบทความ ระดับชาติ
วันที่
18 พ.ค. 65
19 พ.ค. 65
20 พ.ค. 65
No.
S1 HU
S2 AG
S3 EN
S4 AR
S5 BU
S6 SCI
S7 R2R

ชวงเวลา
บาย
เชา
บาย
เชา

Jomtien 1 Jomtien 2 Jomtien 3 Jomtien 4 Jomtien 5 Jomtien 6 Jomtien 7
S3 EN
S5 BU
S7 R2R
13.00 - 17.00 น. S1 HU
S1 HU
S3 EN
09.00 - 12.00 น. S1 HU
S2 AG
S3 EN
S3 EN
S4 AR
S5 BU
S6 SCI
13.00 - 17.00 น. S1 HU
S2 AG
S3 EN
S3 EN
S4 AR
S6 SCI
09.00 - 12.00 น.

Session
มนุษยศาสตร และสังคมศาสตร
สาขาเกษตรศาสตร
สาขาวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
สาขาสถาปตยกรรมศาสตร ศิลปกรรม และงานสรางสรรค
สาขาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร
สาขาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม และวิทยาศาสตรสุขภาพ
งานประจําสูงานวิจัย

Foyer
Poster

ตารางนําเสนอบทความระดับชาติ (ภาคบรรยาย)
วันที่ 18 พฤษภาคม 2565
เวลา 13.00 - 16.40 น. หอง Jomtien 1
Session 1 สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
เลขที่บทความ
ลําดับที่
เวลา
รหัส
13.00 - 13.30 น. IV-nHU-O001 Invited Speaker
No.1
1
13.30 - 13.50 น.
nHU-O001
10230
2
13.50 - 14.10 น.
nHU-O002
10307
3
14.10 - 14.30 น.
nHU-O003
10382
4

14.30 - 14.50 น.

nHU-O004

10385

5

14.50 - 15.10 น.

nHU-O005

10401

6

15.10 - 15.20 น.
15.20 - 15.40 น.

nHU-O006

10402

7

15.40 - 16.00 น.

nHU-O007

10408

8

16.00 - 16.20 น.

nHU-O008

10413

9

16.20 - 16.40 น.

nHU-O009

10420

หัวขอ/ชื่อเรื่อง
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร : การจัดการศึกษาและวิจัยทามกลางเทคโนโลยีพลิกผัน

ชื่อผูนําเสนอ
ศาสตราจารย ดร. กุลธิดา ทวมสุข

หนวยงาน
มหาวิทยาลัยขอนแกน

สื่อประชาสัมพันธอินโฟกราฟกศูนยกระจายสินคาภาคใต-ทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
การสื่อสารวิทยาศาสตรสุขภาพบนเพจเฟซบุกในประเทศไทย
ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพในการทําวิจัยสถาบันของบุคลากรสายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
การจัดการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค กรณีศึกษาชุมชนชาติพันธุสวย (กูย) อําเภอเมืองจันทร และ
อําเภอหวยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
การสังเคราะหผลการพัฒนาชุดเนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลนตามกระบวนการ ADDIE Model เพื่อ
สงเสริมการรับรูของนักศึกษาเกี่ยวกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

นิธิพร วรรณโสภณ
พัชนิดา มณีโชติ
ราตรี เอี่ยมประดิษฐ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ธันยพงศ สารรัตน

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

พรจิรา ไววิ่งรอบ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

ปยนันท ปานนิ่ม วิภาหัสน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

อิศรา ศิรมณีรัตน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

หวานใจ หลําพรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สุรศักดิ์ โจถาวร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

พักรับประทานอาหารวาง
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง เสนขนาน โดยใชการจัดการเรียนรูหองเรียน
กลับดาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
ระดับความรู ระดับการรับรู และระดับการปฏิบัติตนเพื่อปองกันและควบคุมการแพรระบาดของ
โรคไวรัสซิกาของหญิงตั้งครรภในจังหวัดราชบุรี
พฤติกรรมการใชน้ําเพื่อการอนุรักษทรัพยากรน้ําของประชาชนในเขตเมือง : ศึกษากรณีเทศบาล
เมืองกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร
ปจจัยที่สงผลตอสมรรถนะสีเขียวของชาวบานในพื้นที่ทองเที่ยวเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก

Invited นําเสนอ 25 นาที ถาม - ตอบ 5 นาที รวมเปน 30 นาที
ผูสงบทความ นําเสนอ 15 นาที ถาม - ตอบ 5 นาที รวมเปน 20 นาที

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565
เวลา 13.30 - 15.40 น. หอง Jomtien 2
Session 1 สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ลําดับที่
เวลา
รหัส
1
13.30 - 13.50 น. nHU-O0010
2
13.50 - 14.10 น. nHU-O0011
3
14.10 - 14.30 น. nHU-O0012

4

14.30-.14.50 น.

5
6

14.50 - 15.00 น.
15.00 - 15.20 น.
15.20 - 15.40 น.

nHU-O0013

nHU-O014
nHU-O015

เลขที่บทความ
หัวขอ/ชื่อเรื่อง
10769
การพัฒนาสื่อการสอนเพื่อสงเสริมทักษะการอานของเด็กปฐมวัย
10771
ผลของนวัตกรรมกระบวนการการลดพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของคนไทย
ความพรอมในการบริการภาคพื้นของสายการบินตนทุนต่ํา ในสถานการณการระบาดของเชื้อโค
10783
วิด-19 ณ ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง Low Cost Airline Ground Service Capability
during Covid-19 Situation at Donmueang International Airport
10808

10831
10846

ชื่อผูนําเสนอ
พัฒนนรี จันทราภิรมย
สุพิศ บุญลาภ
วายูน เอกสกุลไพบูลย

สุพจน ไทยสุริยะ
ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวตอการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและอาหารพื้นถิ่น ในอําเภอโพ
ธาราม จังหวัดราชบุรี The Satisfaction of tourists towards Cultural Tourism and local
foods in Amphoe Photharam, Ratchaburi Province
พักรับประทานอาหารวาง
การศึกษาเสื้อผาเด็กเชื่อมตอกับสมารทโฟนเพื่อชวยเหลือการสูญหาย
องคกรปกครองสวนทองถิ่นกับการดําเนินนโยบายสาธารณะเพื่อรองรับสังคมผูสูงอายุของไทย :
กรณีศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ Local Government Organizations and Public Policy
Implementation to support the aging society of Thailand: Case study in
Samutprakarn Province

สุจิตรา ชนันทวารี
ชัยมงคล สุพรมอินทร

หนวยงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565
เวลา 13.00 - 17.00 น. หอง Jomtien 3
Session 3 สาขาวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
เลขที่บทความ
หัวขอ/ชื่อเรื่อง
ลําดับที่
เวลา
รหัส
13.00 - 13.30 น. IV-nEN-O001 Invited Speaker "5G/6G Research, Innovation and Applications"
No.1
1
13.30 - 13.50 น.
nEN-O001
10278
ระบบบําบัดน้ําสําหรับบอปลาดุกเพื่อยับยั้งเชื้อ Aeromonas hydrophila ดวยเทคนิคโอโซน
2

13.50 - 14.10 น.

nEN-O002

10279

3

14.10 - 14.30 น.

nEN-O003

10305

4
5

nEN-O004
nEN-O005

10338
10342

6
7
8

14.30 - 14.50 น.
14.50 - 15.10 น.
15.10 - 15.20 น.
15.20 - 15.40 น.
15.40 - 16.00 น.
16.00 - 16.20 น.

nEN-O006
nEN-O007
nEN-O008

10344
10350
10353

9

16.20 - 16.40 น.

nEN-O009

10360

10
11

16.40 - 17.00 น.
17.00 - 17.20 น.

nEN-O010
nEN-O061

10820

12

17.20 - 17.40 น.

nEN-O062

การยับยังเชื้อรา Colletotrichum Gloeosporioides ในเมลอนดวยเทคนิคโอโซนที่สรางจาก
อิเล็กโทรดแบบโคโรนาดิสชารจ
การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นสําหรับบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศโครงการจัดตั้งหองเรียน
วิทยาศาสตรในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม
การพัฒนาฝาเพดานจากผักตบชวาเพื่อลดตนทุนการผลิต
วัฏจักรการขับขี่รถจักรยานยนตในเขตกรุงเทพมหานครชั้นใน ภายใตสถานการณโควิค-19
พักรับประทานอาหารวาง
วัฏจักรการขับขี่รถยนตนั่งในเขตกรุงเทพมหานครชั้นในภายใตสถานการณโควิด-19
การเปรียบเทียบกําลังรับแรงอัดของคอนกรีตที่ใชทรายจากแมน้ําและทรายบก
การศึกษาประสิทธิภาพทางความรอนของหลังคาเหล็กรีดลอนโดยใชเศษขยะจากแผงไขที่ใชงาน
แลว
ระบบรวบรวมขอมูลเชิงดิจิทัลแบบเรียลไทมที่มีราคาถูกสําหรับการเรียนวิชาระบบควบคุมใน
ระดับปริญญาตรี
การพัฒนาเครื่องบําบัดน้ําในบออนุบาลปลานิลโดยวิธี การตกตะกอนดวยไฟฟารวมกับโอโซน
การวิเคราะหการกระจายความเคนและการเสียรูปของยางรันแฟลทสําหรับรถยนตนั่งโดยใชวิธีไฟ
ไนตเอลิเมนต
การวิเคราะหไฟไนตเอลิเมนตของลอรันแฟลทอลูมิเนียมสําหรับรถยนตนั่งสวนบุคคล

ชื่อผูนําเสนอ
ศาสตราจารย ดร.ประยุทธ อัคร
เอกฒาลิน
สุธี ลี้จงเพิ่มพูน

หนวยงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนคร
เหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สุธี ลี้จงเพิ่มพูน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

จตุพร ศิลพรชัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา

ลาวัลย ขันเกษตร
พิเชษฐ บุญญาลัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ทรงวุฒิ มงคลเลิศมณี
ปรัชญา กานบัว
นิรันดร วัชโรดม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ปรีชา สาคะรังค

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

นพพร พัชรประกิติ
ภูมินทร มินาบูรณ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

อลงกต ทะจักร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565
เวลา 13.30 - 17.20 น. หอง Jomtien 4
Session 3 สาขาวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
ลําดับที่
เวลา
รหัส
1
13.30 - 13.50 น.
nEN-O011
2
13.50 - 14.10 น.
nEN-O012
3
14.10 - 14.30 น.
nEN-O013
4
14.30 - 14.50 น.
nEN-O014
5
14.50 - 15.10 น.
nEN-O015
15.10 - 15.20 น.
6
15.20 - 15.40 น.
nEN-O016
7
15.40 - 16.00 น.
nEN-O017
8
16.00 - 16.20 น.
nEN-O018
9
16.20 - 16.40 น.
nEN-O019
10
16.40 - 17.00 น.
nEN-O020
11

17.00 - 17.20 น.

nEN-O052

เลขที่บทความ
10365
10367
10370
10371
10381
10386
10392
10396
10404
10405
10738

หัวขอ/ชื่อเรื่อง
การศึกษาการเคลื่อนที่ของรถไฟกรณีศึกษาเสนทางรถไฟทางคูนครสวรรค-แมสอด
ตัวแบบพยากรณเกรยสําหรับแนวโนมการติดตั้งกังหันลมเพื่อผลิตพลังงานไฟฟา
อิทธิพลจากลักษณะลายทอของผาทอเกาะยอตอแรงดึงสูงสุดและการยืดของผาที่แรงดึงสูงสุด
ศักยภาพการผลิตกาซชีวภาพจากน้ําชะขยะของโรงงานเตาเผาขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดภูเก็ต
อิทธิพลของวัสดุตอการกระจายอุณหภูมิภายในตูอบแหงพลังงานแสงอาทิตย
พักรับประทานอาหารวาง
การศึกษาประสิทธิภาพการอบแหงของหมูดวยตูอบแหงพลังงานแสงอาทิตย
การศึกษาการไหลของกําลังไฟฟาดวยโปรแกรมฮารดแวรอินเดอะลูป
ผนังอาคารแบบแซนดวิชจากเศษไมยางพารา ใบยางพารา และน้ํายางพารา
ชุดควบคุมเครื่องเชื่อมแมกเพื่อการเชื่อมอัตโนมัติ ควบคุมดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร
การสรางฐานขอมูลการใชพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยพื้นที่
หันตรา ดวยอากาศยานไรคนขับ
การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและอาหารพื้นถิ่นโดยใชโมบายแอปพลิเค
ชันเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

ชื่อผูนําเสนอ
จักรกฤษณ เคลือบวัง
จักรกฤษณ เคลือบวัง
สุชาติ จันทรมณีย
วรชัย อภิชาตบุตร
มานะ วิชางาม

หนวยงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

มานะ วิชางาม
จักรกฤษณ เคลือบวัง
ประชุม คําพุฒ
สวาง ฉันทวิทย
ยอดชาย สิงหทอง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

พีรัมพร จิรนันทนากร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565
เวลา 13.00 - 17.00 น. หอง Jomtien 6
Session 5 สาขาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร
ชื่อผูนําเสนอ
เลขที่บทความ
หัวขอ/ชื่อเรื่อง
ลําดับที่
เวลา
รหัส
13.00 - 13.30 น. IV-nBU-O001 Invited Speaker การพัฒนาระบบโลจิสติกสของประเทศไทยเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
ศาสตรจารย ดร.ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ
1
13.30 - 13.50 น.
การแปรรูปผลิตภัณฑ “น้ําพริกกระวาน” เพื่อสรางรายได ของวิสาหกิจชุมชนทองเที่ยวเชิงเกษตร อังคณา ลีรัตนานุกูลศิริ
nBU-O001
10245
และวัฒนธรรมบานวังหวา จังหวัดระยอง
2
13.50 - 14.10 น.
nBU-O002
10264
การนํากลยุทธการสงเสริมการขายภายใตกลยุทธความขาดแคลนมาประยุกตใชในตลาดดิจิทัล
อรอนงค วิชินโรจนจรัล

หนวยงาน
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

3
4

14.10 - 14.30 น.
14.30 - 14.50 น.

nBU-O003
nBU-O004

10269
10271

การเปดเผยขอมูลตามเหตุการณของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
การวิเคราะหคาใชจายงบดําเนินงาน คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขต
สกลนคร ประจําปงบประมาณ 2560-2561 เปรียบเทียบงบประมาณที่ไดรับการจัดสรร กับ
งบประมาณที่เบิกจายจริง

สุมินทร เบาธรรม
สุมินทร เบาธรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

5

nBU-O005

10297

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

nBU-O006

10314

จันทิมา พรหมเกษ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

7

15.40 - 16.00 น.

nBU-O007

10348

กนกกาญจน วิชาศิลป

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

8

16.00 - 16.20 น.

nBU-O008

10394

ปรีดาพร อารักษสมบูรณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร

9

16.20 - 16.40 น.

nBU-O009

10518

เกศสุดา อุปนันท

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

10

16.40 - 17.00 น.

nBU-O010

10526

ทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยีสงผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑดวย E-Coupon ของผูบริโภค
พักรับประทานอาหารวาง
พฤติกรรมการทํางานเชิงนวัตกรรมและความตื่นตัวในการปฏิบัติงานที่มีผลตอประสิทธิผลในการ
ทํางานเชิงรุกของพนักงาน บริษัท พานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด
พฤติกรรมผูบริโภคของผูสูงอายุตอบริการสําหรับธุรกิจการบริบาลผูสูงอายุในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
การพัฒนาศักยภาพทักษะดานดิจิทัลของทรัพยากรมนุษยสําหรับองคการภาครัฐและธุรกิจ
ภาคเอกชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา
ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจสั่งอาหารออนไลน ผานโมบายแอปพลิเคชันของผูบริโภคกลุมเจเนอ
เรชั่นวาย ในเขตกรุงเทพมหานคร
ศึกษาอิทธิพลของคุณลักษณะงานและการรับรูการสนับสนุนจากองคกรที่สงผลตอการปรับตัวและ
ผลการดําเนินงานของพนักงาน : กรณีศึกษาธนาคารไทยพาณิชยในเขตจังหวัดนนทบุรี

นายแวอุสมาน เจะกา

6

14.50 - 15.10 น.
15.10 - 15.20 น.
15.20 - 15.40 น.

อนงค ไตวัลย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565
เวลา 13.00 - 16.00 น. หอง Jomtien 7
Session 7 งานประจําสูงานวิจัย
เลขที่บทความ
ชื่อเรื่อง
ลําดับที่
เวลา
รหัส
13.00 - 13.30 น. IV-nR2R-O001 Invited Speaker การติดตามความกาวหนาการประยุกตใชความรูจากการฝกอบรม และพัฒนาผลงานทาง
No.1
วิชาการ
1
13.30 - 13.50 น. nR2R-O001
การพัฒนาระบบเชื่อมโยงขอมูลรายไดคารักษาพยาบาลระหวางระบบสารสนเทศโรงพยาบาล
10310
(DT-HIS)กับระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและวางแผนทรัพยากรองคกร(DT-ERP) คณะทันต
แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

ชื่อผูนําเสนอ
รองศาสตราจารย ดร. สมบูรณ ศิริ
สรรหิรัญ
โสพิศา สงสมบูรณ

หนวยงาน
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล

2

13.50 - 14.10 น.

nR2R-O002

10335

ผลการใชทฤษฎีการเรียนรูแบบรวมมือเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ดานการสื่อสารและ
ความรวมมือ: การวิจัยผสานวิธี

มินตรา ศักดิ์ดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

3

14.10 - 14.30 น.

nR2R-O003

10388

รัตติญา มะกะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

4

14.30 - 14.50 น.

nR2R-O004

10454

พรชลิศา ยะจะนะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

5

14.50 - 15.10 น.

nR2R-O005

10458

มาริดา ชิณโย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

6

15.10 - 15.20 น.
15.20 - 15.40 น.

nR2R-O006

10505

ธนวิทย ลายิ้ม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

7

15.40 - 16.00 น.

nR2R-O007

10711

สมบัติเชิงกลของพอลิเอทิลีนความหนาแนนสูง พอลิเอทิลีนความหนาแนนต่ํา และ พอลิสไตรีน ที่
ขึ้นรูปชิ้นทดสอบดวยกระบวนการฉีดขึ้นรูป และกระบวนการอัด
การเปรียบเทียบความตองการในการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีตามลักษณะปจจัยสวนบุคคล
ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิผลในการปฏิบัติงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-office) ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
พักรับประทานอาหารวาง
คุณลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑน้ําตาลมะพราว 100 % ของตําบลทาคา จังหวัด
สมุทรสงคราม
การพัฒนาชุดเนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลนเพื่อการประชาสัมพันธธุรกิจจัดเลี้ยงรานครัวกรุงศรี

ชนัญญา ลายสาคร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

ตารางนําเสนอบทความระดับชาติ (ภาคบรรยาย)
วันที่ 19 พฤษภาคม 2565
เวลา 09.00 - 16.10 น. หอง Jomtien 1
Session 1 สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
เลขที่บทความ
หัวขอ/ชื่อเรื่อง
ลําดับที่
เวลา
รหัส
1 09.00 - 09.20 น. nHU-O017
10433
การศึกษาสถานภาพการใชประโยชนทรัพยากรปูมาจากเรือประมงขนาดเล็กในจังหวัดสมุทรสงคราม

ชื่อผูนําเสนอ
ณัฏฐกิตติ์ เอี่ยมสมบูรณ

หนวยงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ลัดดาวัลย สําราญ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

2

09.20 - 09.40 น.

nHU-O018

10481

การรับรูการกํากับกิจการที่ดีและความผูกพันตอองคกรที่สงผลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีตอองคกรของ
พนักงานรัฐวิสาหกิจแหงหนึ่งในจังหวัดสุพรรณบุรี

3

09.40 - 10.00 น.

nHU-O019

10525

การปรับใชแนวคิดโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพกับโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย กรณีศึกษา: ตําบลบานหอย อําเภอ ปกรณเกียรติ์ เศวตเมธิกุล
ประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

4

10.00 - 10.20 น.

nHU-O020

10554

การพัฒนาชุดการสอนสําหรับจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบ MIAP ดวยเทคนิคการสอนโดยใชกิจกรรมเปน ฤทัย ประทุมทอง
ฐาน เรื่อง โครงสรางและหลักการทํางานของอุปกรณไฮดรอลิกส สําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นป
ที่ 3

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

5

10.20 - 10.30 น.
10.30 - 10.50 น. nHU-O021

6

10.50 - 11.10 น.

7
8

10572

พักรับประทานอาหารวาง
แนวทางการสงเสริมบทบาทองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการดําเนินการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภใน
วัยรุน : กรณีศึกษาบทบาท ขององคการบริหารสวนตําบล จังหวัดปทุมธานี

ปรรฐมาศ พสิษฐภคกุล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

nHU-O022

10574

โลกวัชชะกับการพิจารณาสมณสารูปของพระภิกษุ

อัญชลี ปยปญญาวงศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

11.10 - 11.30 น.

nHU-O023

10579

11.30 - 11.50 น.

nHU-O024

10591

การวิเคราะหขอผิดพลาดในการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาไทยระดับปริญญาตรีที่เรียนภาษาอังกฤษเปน
มงคลไชย เทียนสุดีนนท
ภาษาตางประเทศ
การสํารวจปญหาและกลวิธีการอานของนักศึกษาระดับปริญญาตรีThe Investigation in Reading Problems and ธันยาภัทร สรอยสุวรรณ
Strategies of Undergraduate Students

11.50 - 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

9

13.00 - 13.20 น.

nHU-O025

10592

การพัฒนาสมรรถภาพดานการสรางเครื่องมือประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัย ของบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย
DEVELOPMENT OF THE EARLY CHILDHOOD EDUCATIONAL PERSONNEL’S CAPABILITY IN CRATING
EARLY CHILDHOOD BEHAVIOR ASSESSMENT TOOLS

ประดิษฐา ภาษาประเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

10

13.20 - 13.40 น.

nHU-O026

10593

วิเคราะหภูมิปญญาทองถิ่นดานสมุนไพรจากคัมภีรอติสาระวรรค

ชฎาพร จีนชาวนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ลําดับที่
เวลา
11 13.40 - 14.00 น.

รหัส
nHU-O027

เลขที่บทความ
หัวขอ/ชื่อเรื่อง
ชื่อผูนําเสนอ
10596
การศึกษาปญหาและอุปสรรคในการจัดการเชิงนวัตกรรมเพื่อสรางความไดเปรียบทางการแขงขันของวิสาหกิจชุมชน สนิทเดช จินตนา
ในจังหวัดปทุมธานี
10633
วิวัฒนสยามรําโทนสูรําวงมาตรฐาน Evolution of Siam Ramthon to Standard Traditional Thai Dance
พรพรรณ ปติภัทรภิญโญ

หนวยงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

12

14.00 - 14.20 น.

nHU-O028

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

13

14.20 - 14.40 น.

nHU-O029

10644

สถานภาพของสื่อพื้นบาน “ลําพวน” กรณีศึกษาอําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

อารีวรรณ หัสดิน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

14

14.40 - 15.00 น.

nHU-O031

10659

รูปแบบการบริโภคอาหารวิถีใหมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย

วณฤดี แสงกุลประเสริฐ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

15
16
17

15.00 - 15.10 น.
15.10 - 15.30 น. nHU-O032
15.30 - 15.50 น. nHU-O033
15.50 - 16.10 น. nHU-O034

พักรับประทานอาหารวาง
10674
10675
10730

การพัฒนาสื่อการสอนคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย
พัฒนนรี จันทราภิรมย
การจัดกิจกรรมกลางแจงเพื่อสงเสริมสมรรถภาพทางกายของเด็กปฐมวัย
อรพินท สุขยศ
การพัฒนาแอปพลิเคชันบนโทรศัพทมือถือเพื่อการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษสําหรับการเดินทางโดยเครื่องบิน The วันเพ็ญ ภุมรินทร
Development of the Mobile Application for Learning English Vocabulary of Air Travel

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565
เวลา 09.00 - 15.10 น. หอง Jomtien 2
Session 2 สาขาเกษตรศาสตร
หัวขอ/ชื่อเรื่อง
เลขที่บทความ
ลําดับที่
เวลา
รหัส
09.00 - 09.30 น. IV-nAG-O001
Invited
การจัดการเกษตรอัจฉริยะสูอาเซียน
Speaker No.1
1 09.30 - 09.50 น. nAG-O002
10280
ผลของการเสริมใบมะรุมตากแหงในอาหารตอการเจริญเติบโต
และอัตราการรอดตายของปลาดุกลูกผสม
2 09.50 - 10.10 น. nAG-O003
10377
การพัฒนาผลิตภัณฑพาสตา (เฟตตูซิเน ) กึ่งสําเร็จรูปจากแปงขาวเสริมบุกผง
3 10.10 - 10.30 น. nAG-O004
10383
การใชประโยชนจากผลตีนเปดน้ําเพื่อเปนวัสดุปลูก
10.30 - 10.40 น.
พักรับประทานอาหารวาง
4 10.40 - 11.00 น. nAG-O005
10538
ผงโรยขาวกากถั่วเหลืองรสคั่วกลิ้ง
5 11.00 - 11.20 น. nAG-O006
10555
แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑเกลือรสชาติไทย: กลุมผูบริโภควัยทํางาน
6 11.20 - 11.40 น. nAG-O007
ความหลากหลายของชนิดของพันธุปลาในพื้นที่ปาอนุรักษของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขต
10582
จันทบุรี
10623
7 11.40 - 12.00 น. nAG-O008
ประสิทธิภาพของตะกอนไบโอฟลอคอบแหงในสูตรอาหารสําเร็จรูปตอการตานเชื้อแบคทีเรียกอโรค Aeromonas
hydrophila ในปลานิล (Oreochromis niloticus)

8
9
10

12.00 - 13.00 น.
13.00 - 13.20 น. nAG-O009
13.20 - 13.40 น. nAG-O010
13.40 - 14.00 น. nAG-O011

10664
10665
10709

11

14.00 - 14.20 น.

nAG-O012

12

14.20 - 14.40 น.

nAG-O013

14.20-14.40 น.

ชื่อผูนําเสนอ
ผูชวยศาสตราจาย ดร.ชัยรัตน บูรณะ

หนวยงาน
สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน

อพิศรา หงสหิรัญ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา

สุภาวดี แชม
ธีรยุทธ คล้ําชื่น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เชาวลิต อุปฐาก
ณนนท แดงสังวาลย
ญนานันท สุนทรกิต

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

สุไหลหมาน หมาดโหยด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

พักรับประทานอาหารกลางวัน
ศันสนีย ทิมทอง
ศันสนีย ทิมทอง
กนิษฐา สุขเกิด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

10763

การพัฒนาผลิตภัณฑขาวตังหนาผงโรยขาวน้ําพริกนรก
การพัฒนาผลิตภัณฑผงโรยขาวน้ําพริกนรก
การประเมินคุณคาทางโภชนาการและผลของตัวทําละลายตอประสิทธิภาพการสกัดสารตานอนุมูลอิสระในเมล็ดกัญ
ชงสายพันธุ RPF1
สหสัมพันธ และสัมประสิทธิ์เสนทางของผลผลิต องคประกอบผลผลิต และระดับโรคราน้ําคางของแตงกวา

นารีรัตน ธนาพรรณ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา

10813

การประเมินฟกทองพันธุสังเคราะหใหไดผลผลิต คุณภาพทางกายภาพ และเคมีสูง

สิริวิภา ดวงแกว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา

พักรับประทานอาหารวาง

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565
เวลา 09.00 - 17.30 น. หอง Jomtien 3
Session 3 สาขาวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
เลขที่บทความ
หัวขอ/ชื่อเรื่อง
ลําดับที่
เวลา
รหัส
09.00 - 09.30 น. IV-nEN-O002
Invited
Impact of Metaverse on Manufacturing and Supply Chain
Speaker No.2
1 09.30 - 09.50 น. nEN-O021
10410
คอนกรีตพรุนผสมเศษเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง
2 09.50 - 10.10 น. nEN-O022
10421
การบําบัดฟอสเฟตจากปสสาวะของมนุษยดวยกระบวนการไฟฟาเคมีที่มี อลูมิเนียมเปนขั้วอิเล็คโทรด
3

10.10 - 10.30 น.

4

10.30 - 10.40 น.
10.40 - 11.00 น.

nEN-O024

10441

พักรับประทานอาหารวาง
ผลของความเร็วรอบและระยะหางระหวางลูกยางกะเทาะตอสมรรถนะของเครื่องสีขาวกลอง

5
6
7

11.00 - 11.20 น.
11.20 - 11.40 น.
11.40 - 12.00 น.

nEN-O025
nEN-O026
nEN-O027

10442
10448
10464

การออกแบบและสรางเครื่องอัดขึ้นรูปเปลือกทุเรียน
หุนยนตสงสินคาภายในอาคารควบคุมดวยไมโครคอนโทรลเลอร
การบําบัดปสสาวะชางโดยกระบวนการตกตะกอนดวยไฟฟาที่มี เหล็กและอลูมิเนียมเปนขั้วอิเล็คโทรด

12.00 - 13.00 น.

nEN-O023

10425

การวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกรูปแบบการขนสงสินคาบนเสนทางรถไฟรางคูนครสวรรค –
กําแพงเพชร – ตาก – แมสอด: กรณีศึกษา สินคาอุปโภคบริโภค

พักรับประทานอาหารกลางวัน

ชื่อผูนําเสนอ
หนวยงาน
ศาสตราจารย ดร.ตรีทศ เหลาศิริหงษทอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
จรูญ เจริญเนตรกุล
ฐนียา รังษีสุริยะชัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ใกลรุง พรอนันต

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เขมทัต ไกรนรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

จีรเดช มานะจิตต
สมชาย เบียนสูงเนิน
ฐนียา รังษีสุริยะชัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

8

13.00 - 13.20 น.

nEN-O028

10467

การศึกษาการปรับปรุงคุณสมบัติคอนกรีตที่ใชมวลรวมจากคอนกรีตเกา ดวยเถากนเตาบดละเอียด

ณัฐวุฒิ อินทบุตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

9
10

13.20 - 13.40 น.
13.40 - 14.00 น.

nEN-O029
nEN-O030

10473
10484

สันติ ศรีวิสัย
อานนท พวงชิงงาม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

11

14.00 - 14.20 น.

nEN-O031

10485

การพัฒนาและทดสอบเครื่องแกะเมล็ดบัวหลวง
การศึกษาศักยภาพและผลกระทบของการผลิตพลังงานไฟฟาดวยแสงอาทิตย เพื่อลดการใชพลังงานของอาคาร
กรณีศึกษา มทร.สุวรรณภูมิ ศูนยสุพรรณบุรี
การเพิ่มอัตราขยายของสายอากาศโบวไทโดยใชชองวางแถบแมเหล็กไฟฟาสําหรับระบบเรดาห

ศรันย คัมภีรภัทร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

12

14.20 - 14.40 น.

nEN-O032

10492

แนวทางการพัฒนาพื้นที่และลักษณะทางกายภาพของวัดปาสระเมืองทาว
จังหวัดสุพรรณบุรี

อรวรรณ จันทสุทโธ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

13

14.40 - 15.00 น.

nEN-O033

10493

การปรับปรุงความกวางแถบของสายอากาศโบวไทโดยใชชองวางแถบแมเหล็กไฟฟารวมกับรอยบากสําหรับระบบเร
ดาห

ศรันย คัมภีรภัทร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ชื่อผูนําเสนอ
สุประวิทย เมืองเจริญ

หนวยงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สุประวิทย เมืองเจริญ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

15.00 - 15.10 น.
ลําดับที่
เวลา
14 15.10 - 15.30 น.

พักรับประทานอาหารวาง
รหัส
nEN-O034

เลขที่บทความ
หัวขอ/ชื่อเรื่อง
10497
การออกแบบและสรางหุนยนต ABU 2021 “ดวลเกาทัณฑ สานฝนสูแดนมังกร”

15

15.30 - 15.50 น.

nEN-O035

10498

การพัฒนาการสํารวจของหุนยนตกูภัยดวยระบบนิวเมติก

16
17

15.50 - 16.10 น.
16.10 - 16.30 น.

nEN-O036
nEN-O037

10503
10504

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา

18

16.30 - 16.50 น.

nEN-O038

10531

การพัฒนาอัลกอรึทึมสําหรับระบบฟารมอัจฉริยะดวยโหมดประหยัดพลังงาน
เดือนแรม แพงเกี่ยว
การหาคาพารามิเตอรที่เหมาะสมสําหรับการควบคุมการทํางานของเครื่องสลัดน้ําผักสดตัดแตงชนิดผักใบดวยวิธีการ เดือนแรม แพงเกี่ยว
ออกแบบการทดลอง
วรพรรณ ดวงเสนาะ
การพัฒนาระบบควบคุมการเปด – ปดเครื่องรดน้ําเห็ดดวยเซ็นเซอรวัดอุณหภูมิและความชื้นผานแอปพลิเคชัน

19

16.50 - 17.10 น.

nEN-O039

10594

การพัฒนาชุดทดสอบสําหรับวัดคาดูดกลืนความรอนของวัสดุซีเมนตบอรดผสมเสนใยธรรมชาติ

นันทชัย ชูศิลป

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

20

17.10 - 17.30 น.

nEN-O040

10599

การพัฒนาระบบบริหารจัดการขอมูลวิจัยเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ กรณีศึกษา วิทยาลัย
เทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา

ปวียา รักนิ่ม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565
เวลา 09.30 -17.10 น. หอง Jomtien 4
Session 3 สาขาวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
เลขที่บทความ
หัวขอ/ชื่อเรื่อง
ลําดับที่
เวลา
รหัส
1 09.30 - 09.50 น. nEN-O041
10621
คุณสมบัติทางชลศาสตรของการไหลผานฝายสันกวางผิวขรุขระ

หนวยงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร

พีระพงษ เพ็ชรพัน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร

พีระพงษ เพ็ชรพัน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร

เสริมศักดิ์ เกิดวัน
ศราวุธ จิตตพินิจ
ชนะรบ วิชาลัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ราชันย ชาชํานาญ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ
นครเหนือ

2

09.50 - 10.10 น.

nEN-O042

10624

3

10.10 - 10.30 น.

nEN-O043

10625

4
5
6

10.30 - 10.40 น.
10.40 - 11.00 น.
11.00 - 11.20 น.
11.20 - 11.40 น.

nEN-O044
nEN-O045
nEN-O046

10639
10647
10663

7

11.40 - 12.00 น.

nEN-O047

10672

8

12.00 - 13.00 น.
13.00 - 13.20 น.

nEN-O048

10676

นวัตกรรมกระถางตนไมประหยัดน้ําจากขุยมะพราว

กิตติพงษ พุมโภชนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร

9

13.20 - 13.40 น.

nEN-O049

10685

เทคโนโลยีการผลิตปุยชีวภาพจากวัสดุเหลือใชสําหรับผลิตภัณฑมะพราวน้ําหอม

บัญชา เหลือแดง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร

10
11

13.40 - 14.00 น.
14.00 - 14.20 น.

nEN-O050
nEN-O051

10706
10714

การหาพารามิเตอรที่เหมาะสมสําหรับระบบอบแหงอัตโนมัติแบบโรตารี
ระบบการตึงคารบอนไดออกไซดในอากาศสําหรับการปลูกพืช ภายในโรงเรือนสมัยใหม

เอกรัฐ ชะอุมเอียด
กฤติเดช พายุเลิศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

12

14.20 - 14.40 น.

nEN-O053

10739

ระบบเซนเซอรเพื่อตรวจสอบและควบคุมสภาพแวดลอมสําหรับการปลูกผักแบบอควาโปนิกส

วันเฉลิม ชั้นวัฒนพงศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

13

14.40 - 15.00 น.

nEN-O054

10761

การพัฒนาชองทางการจัดจําหนายและระบบโลจิสติกสเพื่อการเพิ่มมูลคาใหกับผลิตภัณฑชุมชนจากมะพราวน้ําหอม ชาญยุทธ อุปายโกศล
ในจังหวัดนครปฐมและสับปะรดในจังหวัดประจวบคีรีขันธ

15.00 - 15.10 น.

การศึกษาคุณสมบัติทางวิศวกรรมของอิฐบล็อกประสานผสมเศษขยะรีไซเคิล ชนิดพอลิเอทธีลีนความหนาแนนสูง
(HDPE)
การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติทางกลของคอนกรีต ที่ผสมขยะพลาสติกพอลิโพรพิลีน (PP)

ชื่อผูนําเสนอ
กฤษฎา มานะโส

พักรับประทานอาหารวาง

เครื่องอัดขึ้นรูปภาชนะจากใบกระพอ
การวิเคราะหโครงการชุมชนพลังงานสีเขียว ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
การศึกษาโครงสรางของเขื่อนดินดวยการวิเคราะหคลื่นผิว : กรณีศึกษาเขื่อนหวยหนองโรง อําเภอเนินขาม จังหวัด
ชัยนาท
การประเมินและวิเคราะหความเสี่ยงของบริษัทรับเหมางานกอสรางทางหลวงพิเศษระหวางเมือง
พักรับประทานอาหารกลางวัน

พักรับประทานอาหารวาง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร

14
15
16

15.10 - 15.30 น.
15.30 - 15.50 น.
15.50 - 16.10 น.

nEN-O055
nEN-O056
nEN-O057

ลําดับที่
เวลา
17 16.10 - 16.30 น.

รหัส
nEN-O058

10791
10792
10798

ตูดูดความชื้นโดยใชการลดความชื้นแบบควบแนนรวมกับเทคโนโลยีไอโอที
เครื่องอาบน้ําสุนัขอัตโนมัติดวยเทคโนโลยีไอโอที
การปรับปรุงวงจรการอานคาของเครื่องมือวัดความเร็วกระแสน้ําเพื่อลดคาความไมแนนอนในการวัด

เลขที่บทความ
หัวขอ/ชื่อเรื่อง
10845
การวางแผนและปฏิบัติการเพื่อลดกําลังไฟฟาสูญเสียในระบบจําหนายไฟฟา
ดวยการวิเคราะหแผนเหตุการณ

ดนัย ศรีรื่นเริง
กลางศจิกา สุขสุเมฆ
สัญญา สมัยมาก
ชื่อผูนําเสนอ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร

นเรศ ชลังสุทธิ์

หนวยงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

18

16.30 - 16.50 น.

nEN-O059

10862

เทคนิคการเชื่อมตอโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยเพื่อลดกําลังไฟฟาสูญเสียในระบบจําหนาย

ปพน งามประเสริฐ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

19

16.50 - 17.10 น.

nEN-O060

10866

การเพิ่มประสิทธิภาพเซลลแสงอาทิตยในกระบวนการเชื่อมตอริบบอนทองแดง

ศักดิ์ดา มั่นคง

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565
เวลา 09.00 - 16.30 น. หอง Jomtien 5
Session 4 สาขาสถาปตยกรรมศาสตร ศิลปกรรม และงานสรางสรรค
เลขที่บทความ
หัวขอ/ชื่อเรื่อง
ลําดับที่
เวลา
รหัส
09.00 - 09.30 น. IV-nAR-O001
Invited
บูรณาการศาสตร สรางสรรคนวัตศิลป
Speaker No.1
พัฒนาผลิตภัณฑจากไผเพื่อการแปรรูปผลิตภัณฑ OTOP จังหวัดปราจีนบุรี
1 09.30 - 09.50 น. nAR-O001
10436
2 09.50 - 10.10 น. nAR-O002
10568
การออกแบบลวดลายผาบาติกโดยไดรับแรงบันดาลใจมาจากอารยธรรมจีน
3 10.10 - 10.30 น. nAR-O003
10628
ลงสรงสุหราย : ศิลปะการรําเดี่ยวที่ควรคาแกการอนุรักษ
10.30 - 10.40 น.
พักรับประทานอาหารวาง
4 10.40 - 11.00 น. nAR-O004
10634
กาลเวลา...พัสตราภรณ (โขน - ละครไทย)
5 11.00 - 11.20 น. nAR-O005
10636
เทริดศรัทธา
6 11.20 - 11.40 น. nAR-O006
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชานาฎศิลปไทย โขนพระรําหนาหนาพาทย ของนักเรียนชั้น
10640
มัธยมศึกษาปที่ 1 ระหวางกลุมที่เรียนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอน
ทักษะปฏิบัติของแฮรโรวกับกลุมที่เรียนโดยใชวิธีสอนแบบปกติ
7

11.40 - 12.00 น.
12.00 - 13.00 น.
13.00 - 13.20 น.
13.20 - 13.40 น.
13.40 - 14.00 น.

nAR-O007
nAR-O008
nAR-O009
nAR-O010

10666
10667
10678

nAR-O011
nAR-O012
nAR-O013
nAR-O014

10717
10722
10736
10745

15
16

14.00 - 14.20 น.
14.20 - 14.40 น.
14.40 - 15.00 น.
15.00 - 15.20 น.
15.20 - 15.30 น.
15.30 - 15.50 น.
15.50 - 16.10 น.

nAR-O015
nAR-O016

10746
10782

17

16.10 - 16.30 น.

nAR-O017

10873

8
9
10
11
12
13
14

10655

สิละ คณะนองใหมบางปู

ชื่อผูนําเสนอ
ศาสตราจารยเกียรติคุณ สุชาติ เถาทอง

หนวยงาน
มหาวิทยาลัยบูรพา

กรณัท สุขสวัสดิ์
ติณณา อุดม
พิมสิริ วงศชูชัยสถิต

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

พงษเทพ นอมปญญากุล
กัญญาภัทร เกษมสุข
ดนัย จันทรศรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สิริญาดา สองภักดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

โสพิศ ชัยชนะ
ณัฐวุฒิ เที่ยงตรง
อังคณา โตกระโทก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

watchara sukthum
อนุพงษ สีดํา
ณพงศปกรณ ผลินยศ
ภูษณ ฟอนรําดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

พักรับประทานอาหารกลางวัน
ประสิทธิภาพของฐานรองรับขอตอตงไผ-คานทรงกระบอก
รูปแบบบานพักอาศัยของคูสมรสขามวัฒนธรรมในจังหวัดอุดรธานี
การพัฒนาหลักสูตรสาระเพิ่มเติมนาฏศิลป เรื่องระบํานาฏยมาลา
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
อัตลักษณสายพันธุเเมลงเพื่อการสรางสรรคงานศิลปกรรม
ฟอนภูไทบานวังขอย
สัดสวนดามจับและใบมีดของมีดตีรอน
หนุบุตรทวิลักษณ
พักรับประทานอาหารวาง
เพลงระบําก.ไกไตรตรึงษสัมพันธ
ณัฐพร แกวจันทร
การออกแบบและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑและออกแบบบรรจุภัณฑเพื่อเพิ่มมูลคาของอาหารพื้นถิ่น อําเภอโพธาราม สมาธิ เทพมะที
จังหวัดราชบุรี
หลักสูตรบัลเลต รอยัล อคาเดมี่ ออฟ แดนซ (อาร.เอ.ดี.) ความสมบูรณของบัลเลตศึกษา
โกสินทร ภีระภาค

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565
เวลา 09.00 - 12.00 น. หอง Jomtien 6
Session 5 สาขาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร
เลขที่บทความ
หัวขอ/ชื่อเรื่อง
ลําดับที่
เวลา
รหัส
1 09.00 - 09.20 น. nBU-O011
10770
การสรางนวัตกรรมพัฒนาผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑสําหรับ ผลิตภัณฑสับปะรดแปรรูปที่มีผลตอความตั้งใจซื้อของ
ผูบริโภค จังหวัดประจวบคีรีขันธ
ระบบการจัดการโรงพิมพนําผล หาดใหญ
2 09.20 - 09.40 น. nBU-O012
10291
3 09.40 - 10.00 น. nBU-O013
10298
ปจจัยดานการยอมรับเทคโนโลยีในการตัดสินใจใชแอพพลิเคชั่นช็อปปงออนไลนของผูบริโภค
4

ชื่อผูนําเสนอ
อริญชย ณ ระนอง

หนวยงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร

สมศักดิ์ ลอยลิบ
นุชนาถ วรรณะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

10306

พัฒนาและปรับปรุงเว็บแอปพลิเคชันระบบตํารวจสายตรวจ

นูรุดดีน แมะตีเมาะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

5

10.00 - 10.20 น. nBU-O014
10.20 - 10.40 น.
10.40 - 11.00 น. nBU-O015

10317

พักรับประทานอาหารวาง
ระบบแจงซอมบํารุงคอมพิวเตอรผานไลน กรณีศึกษาโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวปอมนอก) จังหวัดสงขลา

อาแมรูดิน ยามาดง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

6

11.00 - 11.20 น.

nBU-O016

10320

7

11.20 - 11.40 น.

nBU-O017

8

11.40 - 12.00 น.

nBU-O018

12.00 - 13.00 น.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

10322

การพัฒนาระบบประชาสัมพันธและชองทางการจัดจําหนายอุปกรณการเรียนผานบัญชีไลนสําหรับธุรกิจของโรงเรียน ธามอิสระ ธาวุฒิสกุล
ทาชนะ
ศิรภัสสร คงดํา
ระบบการจองหองประชุมผาน LINE Official Account สําหรับโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวปอมนอก)

10325

ระบบบันทึกเวลาเขา-ออกงานผานระบบออนไลน กรณีศึกษาหางทองพลอยกนก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

พักรับประทานอาหารกลางวัน

ชินวัตร รักสวัสดิ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565
เวลา 09.00 - 14.10 น. หอง Jomtien 7
Session 6 สาขาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมและวิทยาศาสตรสุขภาพ
เลขที่บทความ
หัวขอ/ชื่อเรื่อง
ลําดับที่
เวลา
รหัส
09.00 - 09.30 น. IV-nSCI-O001
Invited
เทคนิคการสกัด CBD แบบบริสุทธิ์ จากกัญชาและกัญชง
Speaker No.1
1 09.30 - 09.50 น. nSCI-O003
10345
การศึกษาคุณลักษณะของถานกัมมันต ที่ไดของเหลือทิ้งทางการเกษตรเปลือกกระจับโดยใชเทคนิค BET และ IOD
2
3

09.50 - 10.10 น.
10.10 - 10.30 น.

4
5

10.30 - 10.40 น.
10.40 - 11.00 น. nSCI-O006
11.00 - 11.20 น. nSCI-O007

10515
10521

6

11.20 - 11.40 น.

nSCI-O008

7

11.40 - 12.00 น.

nSCI-O009

8

12.00 - 13.00 น.
13.00 - 13.20 น. nSCI-O010

9
10

nSCI-O004
nSCI-O005

13.20 - 13.40 น. nSCI-O011
13.40 - 14.00 น. nSCI-O012
14.40 - 14.10 น.

10373
10456

การศึกษาคาพารามิเตอรของอังสตรอมที่จังหวัดนครปฐมในชวงป 2019-2020
การผลิตธูปกันยุงผสมสมุนไพรจากโกงกางใบเล็ก (Rhizophora apiculata)
และแสมทะเล (Avicennia marina)

ชื่อผูนําเสนอ
รองศาสตราจารย ดร.วีรชัย พุทธวงศ
สุริยา มากลน

หนวยงาน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตกําแพงแสน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ลัดดาวรรณ บัวขาว
ขวัญตา ตันติกําธน

มหาวิทยาลัยธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย

การศึกษาประสิทธิภาพการใชพลังงานของศูนยขอมูลระบบคลาวด
การพัฒนาแอพพลิเคชั่นแนวทางการปฏิบัติตัวเพื่อสุขภาพ กรณีศึกษา ศูนยอนามัยที่ 2 พิษณุโลก

บุณฑริกา จงเลิศมนตรี
อมิตตา คลายทอง

10570

ผลของอุณหภูมิในการทําแหงหัวเชื้อแบบสุญญากาศสําหรับการผลิตกาซชีวภาพ

นุชนาฏ ชวยศรีนวล

10677

การลดจํานวนรอบในการพิมพงานประเภทซิลิโคนความหนาแนนสูง

ณัฐวัฒน จตุพัฒนวโรดม

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลลานนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี

พักรับประทานอาหารวาง

10838
10560
10618

พักรับประทานอาหารกลางวัน
แนวทางการลดกาซเรือนกระจกจากการเกษตรของประเทศไทยดวยวิธีการกําหนดเปาหมายบนพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร (Science-based Target)
การพัฒนาสติกเกอรไลนแจงเบอรฉุกเฉิน
ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซมแอลฟาอะไมเลส และแอลฟากลูโคซิเดสของสารสกัดเห็ดเสม็ด
พักรับประทานอาหารวาง

ณัฐพล ยิ่งศักดา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

จิตสุภา มาเสมอ
สุวรรณา ผลใหม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ตารางนําเสนอบทความระดับชาติ (ภาคโปสเตอร)
วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 - 17.00 น.
วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ โซนนําเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร
Session 1 สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
หัวขอ/ชื่อเรื่อง
ลําดับที่
รหัส
เลขที่บทความ
1 nHU-P001
10243
การศึกษาพฤติกรรมการลดความอวนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
2 nHU-P002
10244
ผลของการฝกลีลาศที่มีตอสมรรถภาพทางกายของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
3 nHU-P003
10285
การศึกษารูปแบบรายการและการนําเสนอของเนื้อหารายการสุขภาพ บนสื่อ
โทรทัศนในประเทศไทย
10323
4 nHU-P004
การผลิตสื่อโมชันกราฟกเพื่อประชาสัมพันธ โครงการผลิตหนังสือระบบเดซี
เพื่อสงเสริมการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับคนตาบอดและผูพิการทางสื่อสิ่งพิมพ
5

nHU-P005

10403

6

nHU-P006

10411

7
8

nHU-P007
nHU-P008

10439
10462

9

nHU-P009

10544

10

nHU-P010

10545

11

nHU-P011

10598

12

nHU-P012

10627

13

nHU-P013

14

nHU-P014

ทัศนคติของผูใชบริการตอการใชดอกไมสดและดอกไมประดิษฐ เพื่อการ
ตกแตงสถานที่ในโรงแรมในกรุงเทพมหานคร
ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการเรียนวิชาพลศึกษาและนันทนาการของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
การสงเสริมศักยภาพการทองเที่ยวบนฐานอัตลักษณของจังหวัดปทุมธานี
การผลิตหนังสือเสียงดวยเทคนิคเสียงประกอบสามมิติแบบ Interactive
สําหรับผูพิการทางสายตา
พฤติกรรมสารสนเทศในสภาพแวดลอมดิจิทัลของนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
การวิเคราะหความตองการการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของพนักงาน
แผนกตอนรับสวนหนาของโรงแรม ในเขตจังหวัดนครราชสีมา
การเปรียบเทียบเจตคติที่มีตอรูปแบบการประเมินผลระหวางเรียนรายวิชาการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษาครุศาสตรอุตสาหกรรม

ผูสง
ฉัตรฤดี สุบรรณ ณ อยุธยา

มหาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ฉัตรฤดี สุบรรณ ณ อยุธยา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ชัยอนันต วัชรีเมธี

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ตปากร พุธเกส

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

พรนภา ธนโพธิวิรัตน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

อิศรา ศิรมณีรัตน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ฐิญาภา เสถียรคมสรไกร
วิภาวี วีระวงศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

อังคณา แวซอเหาะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

อารีรัตน บริบูรณ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รุงอรุณ พรเจริญ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

10729

แนวทางการสงเสริมการผลิตขาวปลอดสารเพื่อความมั่นคงทางอาหาร ชุมชน ทรงสิริ วิชิรานนท
แพรกหนามแดง จังหวัดสมุทรสงคราม
การศึกษาอัตลักษณทางวัฒนธรรมสูการออกแบบบรรจุภัณฑสําหรับผลิตภัณฑ ธานี สุคนธะชาติ
ชุมชนหมูบานทองเที่ยวโอทอปนวัตวิถีบานหนองขาว อําเภอทามวง จังหวัด
กาญจนบุรี

10802

การพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปจากสับปะรดบานคา จังหวัดราชบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ชนิดา ประจักษจิตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Session 2 สาขาเกษตรศาสตร
ลําดับที่
รหัส
เลขที่บทความ
1
nAG-P001
10254
2
nAG-P002
10255

หัวขอ/ชื่อเรื่อง
การพัฒนาผลิตภัณฑปลาแผนอบกรอบจากปลาซัคเกอร
ผลของการยืดอายุการเก็บรักษาทองหยอดดวยการปรับสภาวะบรรยากาศ

ผูสง
ธนภพ โสตรโยม
ธนภพ โสตรโยม

มหาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

กุลิสรา มรุปณฑธร
เยาวมาลย นามใหม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ณรงคชัย ชูพูล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เยาวรัตน วงศศรีสกุลแกว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

3
4

nAG-P003
nAG-P004

10356
10368

5

nAG-P005

10378

6

nAG-P006

10397

การศึกษาสภาพการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรจังหวัดลําปาง
ผลของน้ําหมักชีวภาพหัวเชื้อจุลินทรียจากวัสดุบัวตอการเจริญเติบโตของบัว
หลวงราชินี และบัวฉลองขวัญ
ผลการเสริมขาวสังขหยดตอสมบัติทางเคมีกายภาพและลักษณะทางประสาท
สัมผัสของไสกรอกเนื้อโปรไบโอติก
ผลของการงดน้ําในชวงกอนการเก็บเกี่ยวตอคุณภาพของผลเมลอนพันธุแรงจิโป

7

nAG-P007

10423

ผลของกากน้ําหมักชีวภาพตอการเจริญเติบโตของผักกาดขาวพันธุขาวใหญ

ปยะภรณ จิตรเอก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

8

nAG-P008

10429

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

9

nAG-P009

10455

10

nAG-P010

10459

ประสิทธิภาพของวัสดุกรองตอการเจริญเติบโตและคุณภาพน้ําในการเลี้ยงปลา สงบ ศรีเมือง
ทอง
การคัดเลือกสายพันธุเบญจมาศที่ไดจากการเหนี่ยวนําใหเกิดการกลายพันธุ
พันทิพา ลิ้มสงวน
ดวยรังสีแกมมาเพื่อผลิตเปนพันธุการคา
ประสิทธิภาพของ Bacillus spp. ที่แยกจากลําไสกุงกามกราม
กิตติมา วานิชกูล
(Macrobrachium rosenbergii (De Man) ในการควบคุมเชื้อ Vibrio sp.

11

nAG-P011

10472

ศรินญา สังขสัญญา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

12
13
14
15

nAG-P012
nAG-P013
nAG-P014
nAG-P015

10547
10548
10549
10587

ผลของไฮโดรคอลลอยดตอคุณภาพของสารหอหุมน้ํามันรกจันทรเทศโดการพน
แหง
การศึกษาปริมาณการใชผงถั่วหรั่งทดแทนแปงสาลีในบราวนี่
ขนมแกนตะวันลดพลังงาน
การศึกษาแปงถั่วขาวทดแทนแปงสาลีในทารตสับปะรดไตหวัน
ความหลายรูปแบบของยีนที่สัมพันธกับลักษณะการใหผลผลิตในโคขาวลําพูน

เปรมระพี อุยมาวีรหิรัญ
เปรมระพี อุยมาวีรหิรัญ
เปรมระพี อุยมาวีรหิรัญ
พัฒนพงษ ทัดทา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

16
17

nAG-P016
nAG-P017

10608
10610

การพัฒนาขนมปงอบกรอบจากแปงถั่วดาวอินคา
วิจิตรา ปลองบรรจง
กรรมวิธีการผลิตและการชงชาเกสรบัว ที่สงผลตอปริมาณสารประกอบฟนอลิก วิจิตรา ปลองบรรจง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร

18

nAG-P018

10609

การปนเปอนของเชื้อ Salmonella spp. และ Escherichia coli ในเนื้อสัตว สุวดี อิสรายุวพร
จากตลาดบริเวณใกลเคียงคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

19
20
21
22

nAG-P019
nAG-P020
nAG-P021
nAG-P022

10622
10768
10856
10859

การพัฒนาถั่วดาวอินคาอบแหงดวยคลื่นไมโครเวฟ
แบบชนิดพันธุกรรมของยีนโกรทฮอรโมนในกระบือปลัก
การพัฒนาผลิตภัณฑบะหมี่จากสาหรายกามกุง (Chara corallina)
การพัฒนาผลิตภัณฑครีมสารสกัดจากเปลือกมังคุด ตอแบคทีเรียที่กอโรคเตา
นมอักเสบในโคนม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

กิติยา สุเหม
พัฒนพงษ ทัดทา
นพรัตน มะเห
ทิพยวดี ประไพวงษ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Session 3 สาขาวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
หัวขอ/ชื่อเรื่อง
ลําดับที่
รหัส
เลขที่บทความ
1
nEN-P001
10234
การอนุรักษพลังงานของเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนในอาคารเรียนรวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก

ผูสง
ยุธนา ศรีอุดม

มหาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา

ปจจัยที่มีผลกระทบตอความลาชาในงานกอสราง กรณีศึกษาแขวงทางหลวง
จังหวัดอุดรธานี
การประเมินทางประสาทสัมผัสของสิ่งทอไทยเพื่อการนําเสนอภาพบนตลาด
ออนไลน
การศึกษาความคงตัวของสารใหสีจากเปลือกแกวมังกรในผลิตภัณฑแยมแกว
มังกร
การศึกษาผลของปริมาณแปงขาวเหนียว และกลีเซอรอล ตอสมบัติเชิงกล
และการยอยสลายของพอลิแลคติกแอซิด

จันทิมา มณีโชติวงศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

พชรณัฏฐ ไชยประเสริฐ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

พิมพสิรี สุวรรณ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

วิษณุ เจริญถนอม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

วิรัช แสงสุริยฤทธิ์
เพ็ญพิสุทธิ์ ทองหยวก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยศิลปากร

2

nEN-P002

10276

3

nEN-P003

10315

4

nEN-P004

10369

5

nEN-P005

10422

6
7

nEN-P006
nEN-P007

10443
10533

เครื่องกะเทาะเปลือกเมล็ดมะคาเดเมียแบบอัตโนมัติ
แนวทางการลดปริมาณของเสียประเภทรอยไหม
กระบวนการฉีดขึ้นรูปพีวีซีบอลวาลว

8

nEN-P008

10540

การสงเสริมการทองเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรมดวยแอปพลิเคชันแชทบอท รัตนาวลี ไมสัก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

9

nEN-P009

10553

การใชเศษขยะพลาสติกจากทะเลเปนวัสดุผสมในคอนกรีตบล็อกประสานปูพื้น ประชุม คําพุฒ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

10
11
12

nEN-P010
nEN-P011
nEN-P012

10565
10630
10670

พิพัฒน ปราโมทย
อภิโชติ อุฬารตินนท
รุงอรุณ พรเจริญ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

13
14
15
16

nEN-P013
nEN-P014
nEN-P015
nEN-P016

10693
10780
10786
10810

ประสงค กานแกว
ฉันททิพ สกุลเขมฤทัย
สิงหโต สกุลเขมฤทัย
มาริษา จันวงษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

17

nEN-P017

10818

วิภาวดี รักบํารุง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

18
19
20
21

nEN-P018
nEN-P019
nEN-P020
nEN-P021

10821
10822
10823
10837

ชลธิชา สุวรรณกลาง
รวีรัตน ประเสริฐวงษ
ภพธร คลายเข็ม
ปติศานต กร้ํามาตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

22

nEN-P022

10840

ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แกว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

23
24
25

nEN-P023
nEN-P024
nEN-P025

10843
10844
10885

นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ
พูนศรี วรรณการ
วิภาภรณ เสือพวง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

26
27
28

nEN-P026
nEN-P027
nEN-P028

10886
10888
10890

ระบบลดฝุนพีเอ็ม 2.5 สําหรับหองแบบกึ่งเปด
การศึกษาคุณสมบัติบล็อกปูพื้นที่ทําจากโฟมพอลิสไตรีน
การพัฒนาแอพพลิเคชันแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกาดวิถีชุมชนคูบัว
จังหวัดราชบุรี
การศึกษาทดสอบหาอัตราการหดตัวของวัสดุยาง
พอลิเมอรผสมระหวางยางธรรมชาติและโพลิโอลิฟน
สิ่งทอตานเชื้อแบคทีเรียเพื่อใชประโยชนในทางการแพทยและผูสูงอายุ
การวิเคราะหเชิงลึกและศึกษาสมบัติเชิงกลพลวัตของวัสดุเชิงประกอบ จากยาง
ธรรมชาติโปรตีนต่ํา/นาโนเซลลูโลส
การวิเคราะหโครงสรางและสมบัติเทอรโมพลาสติกสตารชเสริมแรงดวยคริสตัล
เซลลูโลสจากเสนใยไผ
การทํา Amorphous ดวยเซลลูโลสสกัดจากผักตบชวา
การเสริมแรงยางธรรมชาติดวยเซลลูโลสสกัดจากผักตบชวา
การเตรียมนาโนคริสตัลไลนเซลลูโลสจากเสนใยนุน
ผลกระทบของน้ําทะเลใชผสมตอการหดตัวแบบออโตจีนัสและแบบแหงของ
มอรตาร
การสรางวงจรไฟฟาแรงดันสูงกระแสตรง 15 kV เพื่อใชเปนชุดทดสอบความ
บกพรองของฉนวน
การวิเคราะหแรงดันไฟฟาตกในแบบจําลองระบบจําหนายไฟฟา
การสรางอุปกรณแปลงแรงดันไฟตรงเปนแรงดันไฟสลับแบบพกพา
การศึกษาปริมาณผงเปลือกมังคุดที่เหมาะสมในการขึ้นรูปแผนพื้นรองเทาจาก
ยางพาราผสมเปลือกมังคุด
การพัฒนาระบบเก็บขอมูลนักเรียนสําหรับถังขยะอัจฉริยะ
กลองฆาเชื้อโรคดวยแสงยูวี ที่มีการแจงเตือนอัตโนมัติและตนทุนต่ํา
เครื่องผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานสะอาดแบบพกพา

ชิดชนก ภูเพ็ชร
วัลนพ หลักแวงมล
ธัญญารัตน สายใหม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Session 4 สาขาสถาปตยกรรมศาสตร ศิลปกรรม และงานสรางสรรค
หัวขอ/ชื่อเรื่อง
ลําดับที่
รหัส
เลขที่บทความ
1
nAR-P001
10294
การผลิตกระดาษดอกธูปฤาษีเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน
2
nAR-P002
10387
การออกแบบและพัฒนาเสนดายแฟนซียอมสีธรรมชาติดวยระบบการกระจาย
หนาที่เชิงคุณภาพ (QFD )
3
nAR-P003
10389
การประดิษฐเครื่องประดับสตรีปรับเปลี่ยนรูปแบบจากตอกไมไผดวยเทคนิค
การจักสาน
4
nAR-P004
10414
จิตรกรรมไทยแนวประเพณีชุดภาพสะทอนปริศนาธรรมกายนคร : การสราง
งานจิตรกรรมไทยในรูปแบบแนวประเพณี กรณีการผลิตผลงานสรางสรรคจาก
วรรณกรรมศาสนาปกษใต
5
6

nAR-P005
nAR-P006

10416
10428

7
8

nAR-P007
nAR-P008

10430
10468

9

nAR-P009

10469

10

nAR-P010

10509

11
12

nAR-P011
nAR-P012

10519
10537

13

nAR-P013

10569

14
15

nAR-P014
nAR-P015

10573
10575

16

nAR-P016

10611

17

nAR-P017

10619

18

nAR-P018

10651

19
20
21

nAR-P019
nAR-P020
nAR-P021

10661
10695
10720

22
23

nAR-P022
nAR-P023

10725
10747

24
25

nAR-P024
nAR-P025

10749
10755

26

nAR-P026

10756

ผูสง
นิอร ดาวเจริญพร
ชัยภัทร บัณฑิตวัฒนาวงศ

มหาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ขจร อิศราสุชีพ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วสวัตติ์ ริยาพันธ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

การทดสอบการรับน้ําหนักของกลองบรรจุภัณฑรูปแบบฝาเสียบกนขัด
การสรางสรรคสื่อประชาสัมพันธสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเพณี
“กําฟา” สืบสานวัฒนธรรมไทยพวน จังหวัดลพบุรี
การสรางสรรคโคมไฟจักสานรูปแบบธรรมชาติ
โครงการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑแบบพึ่งพาตนเอง สําหรับผลิตภัณฑ
ชุมชนบานน้ําเชี่ยว จังหวัดตราด เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรม

กานตพิชชา สุวรรณวัฒนเมธี
มัทธนี ปราโมทยเมือง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

สิทธิ ศาสนพิทักษ
สุรภา วงศสุวรรณ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

โครงการพัฒนาโปรแกรมออกแบบบรรจุภัณฑสําเร็จรูป เพื่อสงเสริมอาชีพนัก
ออกแบบผูพิการทางรางกายและการเคลื่อนไหว
การนําเสนอสารัตถะแหงการเยียวยาจิตใจมนุษย ผานผลงานสรางสรรคใน
รูปแบบของศิลปกรรมรวมสมัยชุด : รักษาไวเพื่อใจของใคร
การสรางสรรคนวัตศิลป แนวเรื่อง พุทธประวัติ
การออกแบบชุดสูทบุรุษ โดยไดรับแรงบันดาลใจจากภาพยนตรเรื่องโจกเกอร

ดร.สุรภา วงศสุวรรณ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

หยกตะวัน อินปุย

มหาวิทยาลัยศิลปาร

สมพร ธุรี
เกชา ลาวงษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

สัญญะกับการสรางสรรคเครื่องแขวนดอกไมในจิตรกรรมฝาผนังวัดโสมนัสราช สุชีรา ผองใส
วรวิหาร
การออกแบบภายในที่พักอาศัยสําหรับนักศึกษาในอาคารคอนโดมิเนียม
นพศักดิ์ ฤทธิ์ดี
แนวทางการออกแบบสภาพแวดลอมภายในโรงอาหารมหาวิทยาลัยที่เหมาะสม นิธิศ เกียรติสุข
กับผูใชเกาอี้รถเข็นสําหรับผูพิการ : กรณีศึกษาโรงอาหารพวงชมพู
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

การศึกษาและพัฒนาแผนอัดวีเนียรจากวัสดุขี้เลื่อยไมเพื่อการตกแตงเครื่อง
สาธิต เหลาวัฒนพงษ
เรือนในที่พักอาศัย
การออกแบบผลิตภัณฑโคมไฟตกแตงที่พักอาศัยจากอัตลักษณเครื่องแตงกาย อรวรรณ วัธนอินทร
มโนราห
การออกแบบบานพักอาศัยขนาดเล็กในเขตชุมชนเมืองที่มีรูปแบบรวมสมัยเพื่อ ศักดิส์ ิทธิ์ โสมนัส
การพักผอน กรณีศึกษาบานคุณวุฒากร ศิริวัฒน ที่เขตวังทองหลาง
กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

งานออกแบบศาลาบังแดดรอรถโดยสาร แนวคิดจากตนทานตะวัน
หนังสือปอปอัพศาสนาในประเทศไทยดวยเทคโนโลยีความจริงเสริม
สื่อประชาสัมพันธดวยเทคโนโลยีความจริงเสริมเพื่อสรางอัตลักษณ ศูนยการ
เรียนรูเกษตรอินทรียและฟารมชุมชมชน ทุงธรรมนา
การผลิตสื่อโมชันกราฟก โรครายจากพีเอ็ม 2.5
แนวทางในการออกแบบพื้นที่สาธารณะและพื้นที่สําหรับการสัญจร ทางบก
ภายในชุมชนไรแผนดิน ตําบลบางชัน อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑกระเปาสานจากเสนกระดาษรีไซเคิล
แนวทางในการใชประโยชนที่ดินและการกําหนดรูปแบบของการขยายตัวของ
ชุมชนไรแผนดิน ตําบลบางชัน อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
แนวทางในการสราง ตอเติม หรือปรับปรุงอาคารสําหรับรองรับนักทองเที่ยว
อยางยั่งยืนของชุมชนไรแผนดิน ตําบลบางชัน อําเภอขลุงจังหวัดจันทบุรี

โสพิศ ชัยชนะ
ฉันทนา ปาปดถา
ฉันทนา ปาปดถา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ฉันทนา ปาปดถา
แทนศรัทธา อติอนุวรรตน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วิจิตร สนหอม
ปริณัน บานชื่น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ปริณัน บานชื่น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

27

nAR-P027

10759

การออกแบบศูนยจําหนายผลิตภัณฑและฝกอาชีพสําหรับผูสูงอายุและผูพิการ กรณพงศ ทองศรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

28
29
30

nAR-P028
nAR-P029
nAR-P030

10760
10762
10764

กรณพงศ ทองศรี
นิอร ดาวเจริญพร
รัฐ ชมภูพาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

31
32

nAR-P031
nAR-P032

10766
10767

รัฐ ชมภูพาน
กรณพงศ ทองศรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

33
ลําดับที่
34
35
36

nAR-P033
รหัส
nAR-P034
nAR-P035
nAR-P036

10773
เลขที่บทความ
10774
10777
10781

วราภรณ บันเล็งลอย
ผูสง
จุฬาภรณ ศรีเมืองไหม
นันทิกานต แสงทอง
เจษฎาร เรือนเงิน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

37
38

nAR-P037
nAR-P038

10784
10819

วารินทร เงินลาด
เมทิกา พวงแสง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

39

nAR-P039

10832

การออกแบบอาคารฟนฟูสุขภาพและพักอาศัยสําหรับผูสูงอายุและผูพิการ
เครื่องประดับสตรีจากผาปาเตะดวยเทคนิคการปก
การศึกษาพัฒนาผลิตภัณฑกระเปาสานจากเสนพลาสติก ตําบลหนองบอน
อําเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว
การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑจากกกฤาษีของชุมชนในจังหวัดปทุมธานี
เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการกอสรางที่อยูอาศัยแบบชุมชนเปนแกนในโครงการ
บานมั่นคง
การออกแบบเสื้อผาจากผายอมสีเปลือกมะพราวและการพิมพลาย
หัวขอ/ชื่อเรื่อง
การพัฒนาผลิตภัณฑดินปนจากกานดอกไมเหลือทิ้ง
การศึกษาประสิทธิภาพการเผาไหมของวัสดุในการผลิตดอกไมจันทน
การสรางสรรคจิตรกรรม เรื่อง จิตรกรรมภาพเหมือนบุคคลสภาวะการ
แสดงออกทางความรูสึกของวัยรุนในสังคมไทย
การสรางสรรคสื่อสมัยใหมทางพุทธศาสนาในรูปแบบปริศนาธรรม
การพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑรวมสมัยสําหรับผลิตภัณฑชุมชน :
กรณีศึกษากลุมผลิตปลาดุกรา จังหวัดพัทลุง
การออกแบบเครื่องแตงกายสําหรับสุภาพสตรีรูปแบบปารตี้แวรที่สะทอน
เอกลักษณของชนเผาอาขา
อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย

มธุรส เวียงสีมา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

40

nAR-P040

10875

เบญจวรรณ วรรณสวัสดิ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

41

nAR-P041

10892

การศึกษาจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัตนโกสินทรตอนตน เพื่อสรางสรรคงาน
จิตรกรรมไทยธรรมชาติ
การสงเสริมการสรางสรรคผลงานทัศนศิลปผานเทคโนโลยีและสื่อสมัยใหม

สมชาย พินิจทรัพย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Session 5 สาขาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร
หัวขอ/ชื่อเรื่อง
ผูสง
ลําดับที่
รหัส
เลขที่บทความ
1
nBU-P001
10250
ปจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลตอความเสี่ยงของสถาบันการเงินชุมชนในยุคไทยแลนด อังคณา ลีรัตนานุกูลศิริ
4.0
2
nBU-P002
10273
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการธุรกิจสําหรับนักดนตรีในจังหวัดเชียงใหม ธีรภพ แสงศรี
3

nBU-P003

10440

4

nBU-P004

10506

5

nBU-P005

10535

6

nBU-P006

10536

มหาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา

แนวทางการจัดการธุรกิจรานอาหารในสถานการณโควิด-19 พื้นที่ตําบลคลอง นายพนัส สืบยุบล
หก จังหวัดปทุมธานี
ความพึงพอใจของผูสําเร็จการศึกษาที่มีตอหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
ปาริชาติ ชวนรักธรรม
กรณีศึกษา : แขนงวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

การสื่อสารการตลาดออนไลนสินคากลุมนาฬิกาอัจฉริยะ ของผูบริโภคใน
ดร.ธนากร รัชตกุลพัฒน
จังหวัดสมุทรสาคร
ปจจัยสําคัญในการตัดสินใจซื้อปลาสลิดบางบอในมุมมองของผูบริโภคในจังหวัด พัทชา ทองเจือ
สมุทรปราการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Session 6 สาขาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม และวิทยาศาสตรสุขภาพ
หัวขอ/ชื่อเรื่อง
ลําดับที่
รหัส
เลขที่บทความ
1 nSCI-P001
10251
การวิจัยและพัฒนาการใชประโยชนจากของเหลือทิ้งทางการเกษตร ; แกลบ
และฟางขาว
2 nSCI-P002
10299
การหาปริมาณที่เหมาะสมของไขน้ําเพื่อใชเปนสวนผสมในการทําเสนบะหมี่โฮ
มเมด
3 nSCI-P003
10366
การผลิตแกสชีวภาพจากฟางขาวที่ปรับสภาพดวยสารเรง พด.1
4 nSCI-P004
10374
การพัฒนากรวดตกแตงสวนจากขยะในกระบวนการงานดูแลรักษาภูมิทัศน

ผูสง
สังเวย เสวกวิหารี

มหาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ธิดารัตน บํารุงภักดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

นรพร กลั่นประชา
บุญญาพร บุญศรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

กมลกรณ ศรีภักดิ์
สุรัตน วังพิกุล
ศศิธร อินทรนอก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

5
6
7

nSCI-P005
nSCI-P006
nSCI-P007

10451
10475
10557

แผนฟลมตานเชื้อแบคทีเรียจากลิกนินผสมพอลิเมอรชีวภาพ
การคัดเลือกโพรไบโอติกจากอาหารหมักพื้นบานไทยประเภทขาว
ฐานขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพของจุลินทรียตรึงไนโตรเจนในดินเขต
พื้นที่ปกปกฯ หนองระเวียง

8
9

nSCI-P008
nSCI-P009

10690
10829

เครื่องตรวจวัดสภาพอากาศตนทุนต่ําที่แสดงผลแบบออนไลน
เดี่ยว อภัยราช
การสังเคราะหไฮโดรเจลดูดซึมน้ํายิ่งยวดพอลิโพแทสเซียมอะคริเลตเพื่อการกัก วิไลพร ไกรสุวรรณ
เก็บน้ํา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

10
11
12
13

nSCI-P010
nSCI-P011
nSCI-P012
nSCI-P013

10880
10889
10891
10261

การพัฒนากระเปาจากผาขาวมาสีธรรมชาติ
ถานกัมมันตจากผลไม
การทดแทนแปงมันสําปะหลังดวยแปงกลวยในเม็ดไขมุก
การตลาดออนไลนสําหรับสารสกัดหญาเอ็นยืดหมักเพื่อสงเสริมเศรษฐกิจ
พอเพียงที่บานมวงเจริญราษฎร ชุมชนปลอดภัยทางการเกษตร จ.นาน

ชนากานต เรืองณรงค
จิตรลัดดา มะลัยทอง
พลอยไพลิน พราโนต
ผศ.นิภาพร ปญญา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

14

nSCI-P014

10293

นางภภัสสร สิงหธรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

15
16
17

nSCI-P015
nSCI-P016
nSCI-P017

10379
10434
10482

ดร.ปุณยนุช อมรดลใจ
ดร.ศิรินันท ตรีมงคลทิพย
นางสาวกัญญธศยา อัครศิริฐรัตนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

18

nSCI-P018

10486

ดร.ปุณยนุช อมรดลใจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

19

nSCI-P019

10488

ดร.ปุณยนุช อมรดลใจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

20

nSCI-P020

10620

การตลาดออนไลนของสารสกัดจากไครน้ํา เพื่อสงเสริมเศรษฐกิจยั่งยืนใน
ชุมชนบานสวก จังหวัดนาน
ประสิทธิผลของน้ํามันหอมระเหยตอคุณภาพการนอนของผูสูงอายุ
การศึกษาองคความรูการใชหมามุยเพื่อสุขภาพตามภูมิปญญาพื้นบานไทย
องคประกอบทางพฤกษเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพ ที่มีคุณสมบัติในการสมานแผล
ของใบแปะตําปง
ผลของโปรแกรมการเสริมสรางสุขภาวะชุมชนดวยภูมิปญญาไทย ตําบลคลอง
หก จังหวัดปทุมธานี
ผลของโปรแกรมสรางเสริมสุขภาวะชุมชนอยางยั่งยืน ดวยภูมิปญญาไทย
ตําบลคลองหนึ่ง จ.ปทุมธานี
เสื้อสมุนไพรสําหรับชวยผอนคลายความปวดเมื่อย

ผศ.ศรีประไพ จุยนอย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Session 7 งานประจําสูงานวิจัย
ลําดับที่
รหัส
เลขที่บทความ
1 nR2R-P001
10229

หัวขอ/ชื่อเรื่อง
ผูสง
การออกแบบระบบใหคําปรึกษาและบริการขอมูลเทคโนโลยีออนไลน สําหรับ ดวงฤทัย แกวคํา
ศูนยคลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร

มหาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

2

nR2R-P002

10295

3

nR2R-P003

10463

เครื่องบันทึกคาสาธารณูปโภคโดยใชอารดูโน และเว็บไซดสําหรับตรวจสอบ ขอ ณัฏฐปญญา พิเชฐพิริยะ
มูลคาสาธารณูปโภคสําหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
การพัฒนาระบบการจัดการของเสียโดยการจําแนกและจัดหมวดหมูของเสีย กัลยาณี ศรีวารินทร
จากการเรียนปฏิบัติการเคมี ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหการ คณะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

4

nR2R-P004

10466

การผลิตสื่อมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ เพื่อใหความรูเรื่อง กฎหมายลิขสิทธิ์

5

nR2R-P005

10546

6

nR2R-P006

10689

การพัฒนากระบวนการขอทุนวิจัยงบประมาณเงินรายไดประจําป มหาวิทยาลัย กมลวรรณ วัชรโรจน
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
การศึกษาสารตานอนุมูลอิสระและผลของสภาวะการเก็บรักษาตอการ
ทองมี เหมาะสม
เปลี่ยนแปลงปริมาณจุลินทรียในไขผําสด

ศรชัย บุตรแกว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

