
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โปรแกรมการน าเสนอบทความวชิาการ ภาคโปสเตอร์ 
การประชุมวชิาการระดบัชาตมิหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล คร้ังที่ 10   
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การประชุมวชิาการระดับชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล คร้ังที ่10   
และการประชุมวชิาการระดับนานาชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล คร้ังที ่9 

 “ราชมงคลขับเคล่ือนนวตักรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0” 
 
การน าเสนอบทความ ภาคโปสเตอร์ 
สถานที่  โซนนิทรรศการภาคโปสเตอร์ ช้ัน 1  
เวลาการน าเสนอภาคโปสเตอร์   
 รอบที ่1 วันที ่1 สิงหาคม  2561   
  Session 1: มนุษยศาสตร์ สังคมวทิยาและการศึกษา 
  Session 3: วศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
  Session 4: สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปกรรม และงานสร้างสรรค์ 
  Session 5: เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 
                 เวลาตดิโปสเตอร์ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 16.00 น. ถึง วนัท่ี 1 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00 น. 

 ช่วงเวลาน าเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ วนัท่ี 1 สิงหาคม 2561  เวลา 15.00-16.30 น. 
 เวลาเกบ็โปสเตอร์   วนัท่ี 1 สิงหาคม 2561 เวลา 17.00 น. 
 
 รอบที ่2  วันที ่2 สิงหาคม  2561 
  Session 2:  เกษตรศาสตร์ 
  Session 6: วทิยาศาสตร์และส่ิงแวดลอ้ม 
  Session 7: งานวชิาการรับใชส้ังคม 
 เวลาตดิโปสเตอร์ วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2561 เวลา 17.30 น. ถึง วนัท่ี 2 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00 น. 

 ช่วงเวลาน าเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ    วนัท่ี 2 สิงหาคม 2561  เวลา 10.30-12.00 น. 
 เวลาเกบ็โปสเตอร์   วนัท่ี 3 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น. 
 
ประกาศผลและรับรางวลัผลงานภาคโปสเตอร์ดีเด่น 
     วนัท่ี 3 สิงหาคม 2561  เวลา 13.00-14.00 น.  ณ ห้องนคราแกรนบอลรูม 

 
 
 
 



Session 1: มนุษยศาสตร์ สงัคมวทิยาและการศึกษา 
 

รหัส ช่ือเร่ือง นักวจิัย/หน่วยงาน 

NP1-001 
การตดัสินใจเลือกอาชีพเชฟของนกัศึกษาสาขาอาหารและโภชนาการ  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร        

ทรงสิริ วิชิรานนท ์
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร        

NP1-002 
คุณลกัษณะครูช่างอุตสาหกรรมในสถาบนัการอาชีวศึกษาส าหรับนกัศึกษาฝึกสอน หลกัสูตร
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 

เอกรัฐ ชะอุ่มเอียด 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 

NP1-003 
การศึกษาระดบัความสามารถดา้นภาษาองักฤษโดยใชข้อ้สอบโทอิกจ าลองของบณัฑิต
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ล าปาง 

วลัจิลีน จนัทรวิโรจน์ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา  

NP1-004 
ส่ือสงัคมออนไลน์กบัการพฒันาภาษาองักฤษดว้ยตนเองของผูเ้รียนในระดบัอุดมศึกษา พิมเนตร เทพปัญญา 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 

NP1-005 
การจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชส้ถานการณ์จ าลองและเกม พิศมยั หาญมงคลพิพฒัน์ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

NP1-006 
ผลการเรียนรู้ภาษาองักฤษจากการดูภาพยนตร์ต่างประเทศของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
โรงเรียนซินจง อ าเภอเมือง จงัหวดัน่าน 

นนัทา  เติมสมบติัถาวร 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 

NP1-007 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์มลัติมิเดีย Rosetta Stone ส าหรับการพฒันาทกัษะการฟังภาษาองักฤษ
ของนกัศึกษาในระดบัอุดมศึกษา 

นงนุช ตั้งใจเจริญทรัพย ์
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 

NP1-008 
การจดัการเรียนรู้แบบสะเตม็ศึกษาเพ่ือพฒันาทกัษะในการแกปั้ญหา ในรายวิชาฟิสิกส์ 1 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา น่าน 

ศินุพล  พิมพพ์ก 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 

NP1-009 
แนวทางการพฒันาคุณภาพการจดัการเรียนการสอน รายวิชาคณิตศาสตร์ดิสครีตของคณะครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.พระนคร 

อมัภาภรณ์  พีรวณิชกุล 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

NP1-010 การพฒันาคู่มือและการเรียนรู้ค  าศพัทภ์าษาองักฤษจากเกม Overwatch จุไรรัตน์  สวสัด์ิ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 

NP1-011 การพฒันาเวบ็ไซตภ์าษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคล เพ่ือเตรียมความพร้อมเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 

ภนัรัชสา จารุจินดา 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

NP1-012 ผลการใชชุ้ดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างทกัษะชีวิตอยา่งพอเพียงของนกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนวิเชียรมาตุ อ  าเภอเมือง จงัหวดัตรัง 

พยอม  ธญัรส 
โรงเรียนวิเชียรมาตุ 

NP1-013 การพฒันาชุดการสอนดว้ยกระบวนการเรียนการสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐานดว้ย SIADA 
Model ส าหรับรายวิชาคณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 

วิทฤทธ์ิ โคตรมณี 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ 

NP1-014 รูปแบบการเรียนรู้โดยใชโ้ครงงานวิศวกรรมไฟฟ้าส าหรับนกัศึกษาอาชีวศึกษา เอกรัฐ ชะอุ่มเอียด 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 

NP1-015 สภาพปัญหาการจดัการเรียนการสอนของนกัศึกษาทางสาขาวิชาชีพ  คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม มทร.พระนคร 

รุ่งอรุณ พรเจริญ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

NP1-016 การพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยใชชุ้ด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเตม็ศึกษา  ( STEM Education)  เร่ือง ไฟฟ้าน่ารู้ 

ธีระศกัด์ิ อินตนั 
โรงเรียนเทศบาล 1 (บา้นสะเตง) 

NP1-017 ความพึงพอใจต่อหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวิชาชีพครู มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร 

สุนารี  จุลพนัธ์ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 



NP1-018 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในคณะเกษตรศาสตร์    มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชยั 

ราตรี มีศกัด์ิ  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั 

NP1-019 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยมีงคลศรีวิชยั   

จุรีรัตน์  คงอ่อนศรี 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยมีงคลศรีวิชยั   

NP1-020 การศึกษาคุณลกัษณะของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 สาขาวิชาการบญัชี คณะเทคโนโลยกีารจดัการ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 

ทาริกา รัตนโสภา 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน  

NP1-021 การศึกษาขีดความสามารถในการรองรับนกัท่องเท่ียวทางสงัคม ของชุมชนบา้นหาดผาขน เพญ็จนัทร์  รวิยะวงศ ์
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 

NP1-022 ปัญหาและแนวทางแกไ้ขการส่ือสารภาษาองักฤษของมคัคุเทศกเ์ยาวชน อ าเภอเมือง จงัหวดั
น่าน 

มินตรา ไชยชนะ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 

NP1-023 การศึกษามโนทศัน์และความคงทนของมโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์ เร่ือง รูปสามเหล่ียม 
ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยใชรู้ปแบบการสร้างมโนทศัน์ของลาสเล่ย ์
และแมทซีนสกี 

วรรณวิษา  สุขใหม ่
มหาวิทยาลยัราชภฎันครราชสีมา 

NP1-024 แนวทางการจดัการการท่องเท่ียวเชิงวิถีชีวิตชุมชนของเกาะสุกร จงัหวดัตรัง เจตนา อินยะรัตน์ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั 

NP1-025 พฤติกรรมการด าเนินชีวิตดา้นคุณธรรมและจริยธรรมตามแนวมรรค 8  ของนกัศึกษาแพทย ์
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

ฐานิสรา โฉมเกิด 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

NP1-026 ความสมัพนัธ์ระหว่างการสนบัสนุนทางสงัคมจากครอบครัว ทกัษะทางสังคมกบัพฤติกรรม
การป้องกนัตนเองจากยาเสพติดของวยัรุ่น ในต าบลไมฝ้าด อ าเภอสิเกา จงัหวดัตรัง 

วรรณกร  พลพิชยั 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั 

NP1-027 ประวติัความเป็นมาและความเปล่ียนแปลงวิถีชีวิต : กรณีศึกษาชุมชนบา้นไมฝ้าด  อ าเภอสิเกา 
จงัหวดัตรัง 

ผอ่งศรี  พฒันมณี 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั 

NP1-028 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชอิ้นเทอร์เน็ตของประชาชนทัว่ไป ในต าบลล่ินถ่ิน อ าเภอทองผาภูมิ 
จงัหวดักาญจนบุรี 

พรคิด อั้นขาว 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

NP1-029 การศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรสถาบนัทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั วิทยาเขตตรัง 

สุภาวดี กลบัใหม ่
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั  

NP1-030 การมีส่วนร่วมในการรณรงคห์ยดุการเผาป่าของชาวบา้นในจงัหวดัน่าน สวาท สายปาระ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 

NP1-031 การรับรู้เร่ืองสิทธิแรงงานเพ่ือเตรียมตวัเขา้สู่โลกอาชีพของนกัศึกษา คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

องัคณา  แวซอเหาะ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

NP1-032 การวิเคราะห์กลวิธีการแปลภาษาองักฤษเป็นภาษาไทยในวรรณกรรม เร่ือง แฮร์ร่ีพอตเตอร์ กบั
ศิลาอาถรรพ ์

กิจจาณฏัฐ์ ตั้งจิตนุสรณ์ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 

NP1-033 ปัญหาการแปลภาษาองักฤษเป็นภาษาไทยของนกัศึกษาวิชาภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารสากล 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 

สุกญัญา แสงเดือน 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 

NP1-034 ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจและแนวทางพฒันาตนเองของนกัศึกษา
สาขาภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารสากล  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา น่าน 

ขนิษฐา สุวรรณประชา 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 

NP1-035 การประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาศกัยภาพดา้นการวิจยัของบุคลากรสายวิชาการ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

เมทิกา  พว่งแสง 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

NP1-036 การศึกษาสมรรถภาพทางกายของนกักีฬาวอลเลยบ์อลมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระ
นคร 

ฉตัรฤดี  สุบรรณ ณ อยธุยา 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 



NP1-037 ความพึงพอใจของพนกังานท่ีมีต่อสภาพแวดลอ้มการท างานของบริษทั มโหสถ เวชการ จ ากดั 
(โรงพยาบาลพีรเวช) 

ชนาถณฎัฐ์  ผลดี 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ 

NP1-038 ความพึงพอใจของผูโ้ดยสารท่ีมีต่อการใชบ้ริการรถโดยสารขนส่งสายตะวนัออก (เอกมยั)  
ของบริษทั ขนส่งจ ากดั 

จิตสุภา  สาคร 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก 

NP1-039 ระบบจดัการองคค์วามรู้งานวิจยั คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 
โดยใชอ้อนโทโลยี 

ภาคภูมิ หมีเงิน 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 

NP1-040 การศึกษาความสามารถในการแกปั้ญหาและการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เร่ืองความน่าจะ
เป็น ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้ตามวิธี IMPROVE 

วรรณิภา เรียบเรียง 
มหาวิทยาลยัราชภฎันครราชสีมา 

NP1-041 ความสมัพนัธ์ระหว่างผลการด าเนินงานกบัการเปิดเผยขอ้มูลดา้นส่ิงแวดลอ้ม: กรณีศึกษา
บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมพลงังานและ
สาธารณูปโภค 

ปทุมพร หิรัญสาลี 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 

NP1-042 ความตอ้งการพฒันาศกัยภาพของชุมชนบา้นวงัไทร ต าบลถ ้าใหญ่ อ าเภอทุ่งสง จงัหวดั
นครศรีธรรมราช 

จารีพร เพชรชิต 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั 

NP1-043 ผลการส่ือสารทางการตลาดเพ่ือส่งเสริมการตลาดผลิตภณัฑม์ะไฟจีน จารุนนัท ์ เมธะพนัธ์ุ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 

NP1-044 แนวทางในการบรรเทาปัญหาความขดัแยง้ดา้นท่ีดินในพ้ืนท่ีแถบเทือกเขาบรรทดั จงัหวดัตรัง วิวฒัน์  ฤทธิมา 
มหาวิทยาลยัทกัษิณ 

NP1-045 โครงการวิจยัเพ่ือการพฒันานกัวิจยัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 
 

สมกมล ภทัรกิจโสภณ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

NP1-046 วิจยัและพฒันาศูนยค์ลงัสมองผูสู้งอายจุงัหวดัตรัง ดว้ยระบบสารสนเทศและการจดัการความรู้
อยา่งมีส่วนร่วม 

ศุภวฒัน์ อินทร์เกิด 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั 

NP1-047 การศึกษาความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์อยา่งสร้างสรรค ์เร่ือง การประยกุต์
สมการเชิงเส้นตวัแปรเดียวของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  โดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหาเชิง
สร้างสรรค ์

วิไลพร  ตีบกลาง 
มหาวิทยาลยัราชภฎันครราชสีมา 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Session 2:  เกษตรศาสตร์ 
 

รหัส ช่ือเร่ือง นักวจิัย/หน่วยงาน 

NP2-001 การเปรียบเทียบพนัธุ์แตงกวาการคา้ในพ้ืนท่ีบา้นเจดีย ์จงัหวดัน่าน                  
บรรจง  อูปแกว้ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 
NP-002 ประสิทธิภาพสารสกดัเอก็เซนจากพืชสมุนไพรต่อการป้องกนัจ ากดัหนอนชอนใบส้ม ณฐัชญา สุขประกอบ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
NP2-003 ความรู้และการปฏิบติัการใชส้ารก าจดัศตัรูพืชท่ีเหมาะสมของเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการ

พฒันาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวงป่ากลว้ยในต าบลแม่สอย อ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชียงใหม่ 
วราภรณ์ พรหมศร 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
NP2-004 ความรู้และการปฏิบติัของเกษตรกรผูป้ลูกเสาวรสหวานตามหลกัการปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดี

และเหมาะสมในพ้ืนท่ีโครงการหลวงจงัหวดัเชียงใหม่ 
วิจิตรา บุรุษภกัดี 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
NP2-005 ผลของอุณหภูมิในการท าแห้งต่ออตัราการท าแห้ง คุณภาพทางกายภาพและสมบติัการตา้น

อนุมูลอิสระของดอกโส 
วิจิตรา  เหลียว ตระกลู 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ 
NP2-006 ประสิทธิภาพของสารสกดัสมุนไพรท่ีมีฤทธ์ิต่อเพล้ียไฟขา้ว มนตรี  เอ่ียมเจริญ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
NP2-007 คุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยางพารา ในต าบลบางขนั อ าเภอบางขนั จงัหวดั

นครศรีธรรมราช 
จารีพร เพชรชิต 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั 
NP2-008 ปัจจยัท่ีมีผลต่อความคิดเห็นดา้นความส าเร็จในการผลิตปุ๋ ยหมกัแบบไม่พลิกกลบักองของ

สมาชิกกลุ่มเกษตรท าไร่โป่งน ้ าร้อน อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ 
ศกัดา สุภาธาดา 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
NP2-009 การพฒันาและการสุกแก่ของเมล็ดพนัธุ์กระเจ๊ียบมอญแดง ภทัรพร ภกัดีฉนวน 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 
NP2-010 ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตต่อการเจริญของแคลลสัและการผลิตสารฟรุคโตโอลิโก

แซคคาไรดใ์นสภาพเพาะเล้ียงของหนามแดง (Carissa carandas Linn.) 
พงศย์ทุธ  นวลบุญเรือง 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั 
NP2-011 อิทธิพลของระดบัปุ๋ ยฟอสฟอรัสท่ีแตกต่างกนัต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของผกัเชียงดา ปริญญาวดี  ศรีตนทิพย ์

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 
NP-012 ความสมัพนัธ์ของความหนาแน่นปากใบกบัฤทธ์ิการตา้นอนุมูลอิสระและกรดจิมเนมิคของผกั

เชียงดา 
ปริญญาวดี  ศรีตนทิพย ์

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 
NP2-013 เปรียบเทียบผลผลิตและองคป์ระกอบผลผลิตของผกัเชียงดา 9 สายพนัธุ์ในพ้ืนท่ีจงัหวดัล าปาง นภา ขนัสุภา 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 
NP2-014 เทคนิคการปลูกเช้ือเพ่ือประเมินความตา้นทานราน ้าคา้งในขา้วโพด รวีวรรณ เด่ือมขนัมณี 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ 
NP2-015 ผลของสายพนัธุ์องุ่นท าไวน์ต่อการเปล่ียนแปลงทางสรีรวิทยาและการสงัเคราะห์แสง ชิติ  ศรีตนทิพย ์

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 
NP2-016 ประสิทธิภาพของฮอร์โมนชีวภาพต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของขา้วพนัธุ์ กข.43 สุจิตรา เรืองเดชาวิวฒัน์ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 
NP2-017 ดชันีเก็บเก่ียวและผลผลิตเน้ือในเมล็ดปาลม์หางกระรอกเพ่ือการบริโภคทดแทนตาว ศีลศิริ  สง่าจิตร 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 
NP2-018 การใชส้ารละลายธาตุอาหารและน ้าสกดัมูลสุกรต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของ ศศิธร  ปรือทอง 



ผกักาดหอมท่ีปลูกในระบบไฮโดรโปนิกส์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 
NP2-019 ความหลากหลายทางชีวภาพแมลงในนาขา้วอินทรียก์บันาขา้วใชส้ารเคมี ยรรยง เฉลิมแสน 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 
NP2-020 ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตต่อการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อกลว้ยหอมแคระ ปิยะวดี เจริญวฒันะ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 
NP2-021 การคดัเลือกเช้ือรา Metarhizium spp. ท่ีมีประสิทธิภาพในการควบคุมเพล้ียแป้งนอ้ยหน่า 

(Dysmicoccus neobrevipes Beardsley) 
เดือนเพญ็ วงคส์อน 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 
NP2-022 ความหลากหลายทางชีวภาพของเช้ือราอาบสัคูล่าร์ไมคอร์ไรซาในพืชตระกูลถัว่บริเวณป่า

สงวนแห่งชาติหนองเตง็-จกัราช จงัหวดันครราชสีมา 
วีรวตัร นามานุศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 
NP2-023 ศกัยภาพการให้ผลผลิตของถัว่เขียวพนัธุ์ใหม่ 7  พนัธุ์ ใน 2 ฤดูปลูก รัชตา ทนวิทูวตัร 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 
NP2-024 ประสิทธิภาพสารสกดัจากพืช สารชีวภณัฑ ์สารน ้ามนั และสารฆ่าแมลงในการป้องกนัก าจดั

ไรศตัรูส้มโอทบัทิมสยาม ในอ าเภอปากพนงั  จงัหวดันครศรีธรรมราช 
ทิพาวรรณ ทองเจือ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั 
NP2-025 ผลของต ารับการใส่ปุ๋ ยท่ีมีต่อการพฒันาขนาดผลและผลผลิตของฟักทองญ่ีปุ่ น ฉวีวรรณ บุญเรือง 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ 
NP2-026 พรรณไมน้ ้าในพ้ืนท่ีชุ่มน ้าสนามบินเก่า จงัหวดับุรีรัมย ์ ส าเนาว ์ เสาวกูล 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 
NP2-027 พรรณไมน้ ้าในพ้ืนท่ีชุ่มน ้าห้วยตลาด จงัหวดับุรีรัมย ์ ส าเนาว ์ เสาวกูล 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 
NP2-028 พรรณไมน้ ้าในพ้ืนท่ีชุ่มน ้าล  าปลายมาศ จงัหวดับุรีรัมย ์ กฤติมา เสาวกูล 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 
NP2-029 การก าจดัหอยคนัและหอยเจดียด์ว้ยวิธีทางชีววิทยา ผกามาศ  ศรีจริยา 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ 
NP2-030 การใชป้ระโยชน์ของเหลือทิ้งจากโรงงานสกดัน ้ามนัปาลม์เป็นวตัถุดิบส าหรับการผลิตปุ๋ ย

อินทรียแ์ละดินปลูก 
ณรงคช์ยั   ชูพลู 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั 
NP2-031 การเปรียบเทียบพนัธ์ุการคา้ขา้วโพดหวาน 4 พนัธ์ุในจงัหวดันครศรีธรรมราช ยนืยง วาณิชยป์กรณ์ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั 
NP2-032 ผลของการตดัยอดท่ีระยะการเจริญเติบโตท่ีแตกต่างกนัต่อศกัยภาพการให้ผลผลิตของมนัเทศ สุชาดา บุญเลิศนิรันดร์ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ 
NP2-033 ผลของเช้ือราต่อคุณสมบติัทางกายภาพและปริมาณธาตุอาหารของปุ๋ ยหมกัจากทางใบปาลม์

น ้ามนั 
พรศิลป์ ศรีเผือก 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั 
NP2-034 การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและผลผลิตของมนัเทศ 6 พนัธ์ุ ละอองศรี ศิริเกษร 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ 
NP2-035 การใชป้ลายขา้วไรซ์เบอร์ร่ีและใบมะรุมในอาหารไก่ไข่ท่ีเล้ียงแบบก่ึงปล่อย ณิฐิมา เฉลิมแสน 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 
NP2-036 การสูญเสียอิเล็กโทรไลตแ์ละภาวะขาดน ้าหลงัออกก าลงักายของโคชน วรรษกร ขอพลอยกลาง 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั 
NP2-037 ความรู้ ทศันคติ และการปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัโรคแทง้ติดต่อของเกษตรกรผูเ้ล้ียงแพะในภาคใต้

ตอนบนของประเทศไทย 
ภรณ์ทิพย ์ทองมณี 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั 



NP2-038 การส ารวจส่วนแบ่งการตลาดของกลุ่มผูจ้  าหน่ายผลิตภณัฑเ์น้ือไก่ในตลาดสด อ าเภอเมืองน่าน 
จงัหวดัน่าน 

สุธาทิพย ์ไชยวงศ ์
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 

NP2-039 ผลการเสริมใบเตยหอมในอาหารไก่ไข่และน ้าด่ืมต่อสมรรถภาพการให้ผลผลิต และคุณภาพไข่ อาภรณ์ ส่งแสง 
มหาวิทยาลยัทกัษิณ 

NP2-040 การเสริมซินไบโอติกส์ในอาหารลูกสุกรหยา่นม อษัฎาวธุ  สนัน่นาม 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 

NP2-041 การเปรียบเทียบชนิดของไข่แดงท่ีเป็นส่วนประกอบของสารเจือจางต่อคุณภาพน ้าเช้ือแพะ
ลูกผสมพนัธ์ุบอร์ 

โฆษิต อารีกิจ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั 

NP2-042 การตรวจสอบการติดเช้ือปรสิตปลิงใส (Cichlidogyrus spp.) จากเมือกบริเวณเหงือกของปลา
นิลดว้ยเทคนิคพืซีอาร์ 

สุไหลหมาน หมาดโหยด 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั 

NP2-043 การตรวจหาการติดเช้ือร่วมกนัของแบคทีเรียก่อโรคในปลานิล Aeromanas hydrophila และ 
Flavobacterium columnare ดว้ยเทคนิคทางพีซีอาร์  แบบดูเพล็กซ์ในปลานิลเล้ียงในแม่น ้าตาปี 
จ.นครศรีธรรมราช 

สุไหลหมาน หมาดโหยด 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั 

NP2-044 ปัจจยัดา้นอาหารท่ีมีผลต่อการลอกคราบของกุง้เครยฟิ์ช สุไหลหมาน หมาดโหยด 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั 

NP2-045 การใชพื้ชต่างชนิดเป็นอาหารสมทบส าหรับเล้ียงปลาแรดในกระชงั ยพิุน พนูดี 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ 

NP2-046 การเจริญเติบโตและรูปแบบการเจริญเติบโตของปลาการ์ตูนด า-ขาว (Amphiprion ocellaris 
Cuvier, 1830) ท่ีเล้ียงในความเคม็แตกต่างกนั 

วิกิจ ผินรับ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั 

NP2-047 ปรสิตโมโนจีเนียนและปริมาณแบคทีเรียทั้งหมดในปลานิลแดงท่ีเล้ียงในกระชงับริเวณแม่น ้า
น่าน จงัหวดัพิษณุโลก 

รุ่งระวี ทองดอนเอ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 

NP2-048 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ : กรณีศึกษาชุมชนชายฝ่ังบา้นน ้า
ราบ ต าบลบางสกั อ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรัง 

อภิรักษ ์ สงรักษ ์
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั 

NP2-049 ความชุกของโรคและความสมัพนัธ์ของปัจจยัเส่ียงต่อการเกิดโรคอาการตายด่วนของกุง้ขาววา
นาไมด ์ในจงัหวดัสุราษฏร์ธานี 

พิมวรางค ์สุขการัณย ์
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั 

NP2-050 การเจริญเติบโตของปลาดุกลูกผสมในระบบการเล้ียงร่วมกบัไส้เดือนน ้ าจืด ประจวบ  ฉายบุ 
มหาวิทยาลยัแมโ้จ ้

NP2-051 อาหารและนิสยัการกินอาหารของปลาเวียนในแม่น ้าวา้ จงัหวดัน่าน จุลทรรศน์ คีรีแลง 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 

NP2-052 การพฒันากระบวนการตรวจวดัการแสดงออกยนี MyD88  เพื่อประเมินประสิทธิภาพสาร
กระตุน้ภูมิคุม้กนัในปลากะพงขาว 

กิตติชนม ์อุเทนะพนัธุ ์
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั 

NP2-053 ผลของการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิในรอบวนัต่อการเจริญเติบโตและการผลิตทอกซิน Pir ของ
เช้ือแบคทีเรีย Vibrio parahaemolyticus สายพนัธ์ุก่อโรค 

นิอร  จิรพงศธรกุล 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั 

NP2-054 กระบวนการเตรียมและการประเมินลกัษณะทางประสาทสมัผสัของขา้วหอมแม่พญาทองด า
เพาะงอกคัว่และผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืมผงพร้อมชง 

ละอองดาว วอ่งเอกลกัษณ์ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก 

NP2-055 ผลของการเคลือบผิวอิมลัชนัน ้ามนัปาลม์ต่อการเก็บรักษาเงาะและแครอท รุ่งทิพย ์จูฑะมงคล 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั 

NP2-056 การศึกษาปริมาณความเขม้ขน้ของมะม่วงหาวมะนาวโห่ในผลิตภณัฑซ์อสปรุงส าเร็จ ศิรดา  พุม่พยงุ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 



NP2-057 สมบติัการเป็นโปรไบโอติกของแบคทีเรียแลกติกท่ีคดัแยกจากปลาดุกและปลาตะเพียน สายใจ แกว้อ่อน 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั 

NP2-058 กมัม่ีเยลล่ีมะม่วงหาวมะนาวโห่ พิชชากร  พิพฒัน์จามีกร 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

NP2-059 มะม่วงหาวมะนาวโห่ในน ้าเช่ือมส าหรับตกแต่งผลิตภณัฑเ์คก้ กฤกฤษ ฉายศรี 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

NP2-060 การพฒันาพาสตา้เส้นสดจากแป้งขา้วกลอ้งสินเหล็กเสริมกา้นเห็ดหอมแห้ง วรลกัษณ์  ป้อมนอ้ย 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

NP2-061 การใชผ้งลูกเดือยทดแทนแป้งสาลีในขนมคุกก้ี จิราภทัร โอทอง 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

NP2-062 การเปล่ียนแปลงคุณภาพ องคป์ระกอบทางเคมี และจุลินทรีย ์ในระหวา่งการแปรรูปและเก็บ
รักษาน ้านมถัว่แดงอะซูกิ 

พดุกรอง  พนัธ์ุอุโมงค ์
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 

NP2-063 การพฒันาผลิตภณัฑข์า้วเกรียบมนัเทศของต าบลทบัน ้า อ าเภอบางปะหนั จงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา 

วรรภา วงศแ์สงธรรม 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ 

NP2-064 การศึกษาปริมาณแป้งมนัเทศสีม่วงทดแทนแป้งขา้วเจา้ในขนมเรไร เปรมระพี อุยมาวีรหิรัญ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

NP2-065 การศึกษาสภาวะในการให้ความร้อนท่ีเหมาะสมในการเกิดเจลกุง้ขาว ธิติมา พานิชย ์
มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 

NP2-066 การศึกษาคุณสมบติัทางกายภาพเคมีและคุณลกัษณะการท างานของเอนไซมโ์พลิฟีนอลออกซิ
เดรสในแห้วตดัแต่งจากสุพรรณบุรี 

สุภาพร พาเจริญ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ 

NP2-067 การศึกษาสารพฤกษเคมีของเห็ดเสมด็ในพ้ืนท่ีจงัหวดัภูเก็ต พงังา และกระบ่ี สุวรรณา ผลใหม ่
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั 

NP2-068 การพฒันาผลิตภณัฑไ์ก่อบสูตรเมก็ซิกนัโดยใชเ้ทคนิค Sous Vide กมลทิพย ์นิคมรัตน ์
มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 

NP2-069 การพฒันาผลิตภณัฑน์ ้ าเห็ดตบัเต่าผสมสมุนไพรพร้อมด่ืม วชิรญา เหลียวตระกูล 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ 

NP2-070 ผลของกา้งปลาและสมุนไพรต่อปริมาณแคลเซียมและการประเมินทางประสาทสมัผสัใน
ผลิตภณัฑข์า้วเกรียบปลา 

วชิรญา เหลียวตระกูล 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ 

NP2-071 อิทธิพลของอีริทรีทอล-ซูคราโลสและสารให้ความคงตวัต่อคุณภาพของน ้ าเสาวรสพร้อมด่ืม ธีรวฒัน์  เทพใจกาศ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 

NP2-072 ผลของโซเดียมเบนโซเอตและโพแทสเซียมซอร์เบตต่อการยดือายกุารเก็บรักษาในผลิตภณัฑ์
ขนมตาลจากแป้งสาลี 

อรรณพ ทศันอุดม 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 

NP2-073 การพฒันาผลิตภณัฑซุ์ปครีมก่ึงส าเร็จรูปจากปลายเหนียวด า จิรภรณ์  ตนัติพงศอ์าภา 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั 

NP2-074 Modification of Dietary fiber from Cassava pulp for Reduction of Heavy Metal by 
Assessment of Their Heavy Metal Bioaccessibility Inhibition 

นฎัฐา  คเชนทร์ภกัดี 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั 

NP2-075 การพฒันารูปแบบการเคลือบน ้าตาลกรอบเคม็ดว้ย Penalty Analysis ชานนท ์สาระสุข 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 

NP2-076 การพฒันาผลิตภณัฑข์า้วเกรียบว่าวขนาดเล็กผสมเมด็มะม่วงหิมพานต ์ ปิยะนุช รสเครือ 



มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 
NP2-077 ผลของกรรมวิธีการผลิตชาต่อปริมาณสารตา้นอนุมูลอิสระ ธญัลกัษณ์  บวัผนั 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 
NP2-078 การพฒันาธญัพืชอดัแท่งจากขา้วกลอ้งไรซ์เบอร์ร่ีผสมมะละกอตากแห้ง จินตนา เจริญเนตรกุล 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั 
NP2-079 การพฒันาซอสปรุงรสผงจากเห็ดนางฟ้า  

 
วิชชุลฎา ถาวโรจน์ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั 
NP2-080 ผลของน ้าหมกักลว้ยตากต่อคุณภาพโดนทั พิมพช์ฎา อิทธิวฒัพงศ ์

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 
NP2-081 คุณค่าทางโภชนาการ คุณภาพทางกายภาพ และประสาทสมัผสัของ เคก้เนยสดท่ีมีการทดแทน

แป้งขา้วสาลีดว้ยเปลือกทุเรียนผง 
จกัราวธุ ภู่เสม 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
NP2-082 การหาปริมาณสารฟีนอลิกรวมและฤทธ์ิการตา้นอนุมูลอิสระในเม่ียงค าเพ่ือส่งเสริมการ

ท่องเท่ียวเชิงศิลปวิทยาการอาหาร 
วลยัลดา ถาวรมงคลกิจ 

มหาวิทยาลยัแม่โจ ้
NP2-083 การหาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกและฤทธ์ิการตา้นอนุมูลอิสระในน ้าพริกเมืองเหนือของ

ร้านอาหารพ้ืนเมืองในจงัหวดัเชียงใหม่ 
มนสิชา อินทจกัร 
มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

NP2-084 การวิเคราะห์ความสามารถในการตา้นออกซิเดชนัน ้าพริกน ้าเง้ียวในพ้ืนท่ีเขตภาคเหนือ
ตอนบน 

ทิพยว์ดี โพธ์ิสิทธิพรรณ 
มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

NP2-085 การเปรียบเทียบกรรมวิธีการผลิตเคร่ืองด่ืมเห็ดหลินจือ เพื่อใชใ้นการผลิตเคร่ืองด่ืมเชิงหนา้ท่ี วชัรีวรรณ ชาติพนัธ์ 
มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

NP-086 การพฒันาผลิตภณัฑเ์ส้นพาสตา้ปราศจากกลูเตนอบแห้งจากแป้งขา้วสงัขห์ยด ขนิษฐา หมวดเอียด 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 

NP2-087 การพฒันาและทดสอบเคร่ืองตดัและคดัแยกกระเทียม ชยัณรงค ์แสนเปา 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 

NP2-088 เคร่ืองแยกน ้าออกจากน ้ามนัมะพร้าว รุ่งโรจน์  จีนดว้ง 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Session 3: วศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ี
 

รหัส ช่ือเร่ือง นักวจิัย/หน่วยงาน 

NP3-001 
การประยกุตใ์ชต้วัแบบเกรยเ์พ่ือการพยากรณ์การใชพ้ลงังานไฟฟ้า กรณีศึกษาพ้ืนท่ีฝ่ังตะวนัตกของ
จงัหวดัตาก 

จกัรกฤษณ์ เคลือบวงั 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 

NP3-002 
การออกแบบและพฒันาเคร่ืองอดัอิฐบล็อกประสานแบบก่ึงอตัโนมติั วรกฤช ดอนค าเพง็ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 

NP3-003 
การสร้างและออกแบบหุ่นยนต ์ ABU 2017 “ยทุธการจานร่อน สุประวิทย ์ เมืองเจริญ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ 

NP3-004 
การออกแบบและสร้างหุ่นยนตต่์อสู้ สุประวิทย ์ เมืองเจริญ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ 

NP3-005 
การพฒันาระบบฐานขอ้มูลรายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์ ส าหรับมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระ
นคร 

เมทิกา  พว่งแสง 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

NP3-006 
การพฒันาฐานขอ้มูลความหลากหลายทางชีวภาพของพืชสมุนไพรพ้ืนเมืองน่าน และการแสดงผล
ขอ้มูลดว้ยระบบคิวอาร์โคด้ 

พชัราภรณ์  หงส์สิบสอง 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 

NP3-007 
ระบบม่านพลางแสงอาทิตยอ์ตัโนมติัส าหรับโรงเรือนอจัฉริยะ บุญญฤทธ์ิ วงังอน 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 

NP3-008 
การจดัการความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินแบบมีส่วนร่วม กลุ่มจกัสานเตยปาหนนั บา้นดุหุน อ าเภอสิเกา 
จงัหวดัตรัง ผา่นเวบ็แอพพลิเคชัน่ 

ศวรรณรัศม ์ อภยัพงค ์
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั 

NP3-009 
ระบบฐานขอ้มูลศิษยเ์ก่าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ต พิมพใ์จ ธรรมอินทร์ 

มหาวิทยาลยัราชภฎัภูเก็ต 

NP3-010 
การศึกษาการประยกุตใ์ชโ้ปรแกรมอาดูโนส าหรับแจง้เตือนภยั กิตติศกัด์ิ  ศรีสวสัด์ิ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 
NP3-011 การวิเคราะห์เครือข่ายการท่องเท่ียวของกลุ่มจงัหวดัภาคกลางในประเทศไทย พรคิด อั้นขาว 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
NP3-012 AR Guide Book  5 สถานท่ีท่องเท่ียวในต าบลราไวย ์จงัหวดัภูเก็ต จิรวฒัน์   จ  าปาทอง 

มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ต 
NP3-013 แอปพลิเคชนับญัชีครัวเรือน มณฑาทิพย ์ศรีจนัทร์ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ต 
NP3-014 อินเตอร์เน็ตของสรรพส่ิงส าหรับแอปพลิเคชนัฟาร์มผกั นพรัตน์ จนัทร์สุวรรณ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ต 
NP3-015 การผลิตไฟฟ้าจากคล่ืนทะเลแบบสองทิศทาง วีระศกัด์ิ ไชยชาญ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั 
NP3-016 การพฒันาแอปพลิเคชนัส าหรับการ ซ้ือ-ขายสินคา้ ผลผลิตทางการเกษตร กรณีศึกษาเกษตรกร

จงัหวดัภูเก็ต 
ธีรเมธ เสมพืช 

มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ต 
NP3-017 แอปพลิเคชนับริการร้านซกัรีด   จีรพงศ ์พลเดช 

มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ต 



NP3-018 การพฒันาระบบบริหารจดัการโรงเรียนกวดวิชาเอน็ฟีดส์ เซนเตอร์  สาขาพิษณุโลก ปฏิกมล  โพธิคามบ ารุง 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 

NP3-019 แอพพลิเคชัน่การให้บริการรถโดยสารประจ าทางสาธารณะ (โพถอ้ง) ในเขตเมืองภูเก็ต วสนัต ์รอดคืน 
มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ต 

NP3-020 การศึกษาและการคน้หาแบบท่ีมีประสิทธิภาพของระบบการตรวจเช็คและการประมวลผลการเขา้
ชั้นเรียนอตัโนมติัโดยใชร้หสัแท่ง เพ่ือสร้างเป็นระบบตน้แบบ 

ศิริลกัษณ์  อินทสโร 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั 

NP3-021 วิทยาการขอ้มูล เพ่ือการวิเคราะห์และคาดคะเนการเกิดอุบติัเหตุการจราจรทางบกในจงัหวดัภูเก็ต พลวตั มณีสุรัตน์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ต 

NP3-022 การสงัเคราะห์องคป์ระกอบของระบบบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มการเรียนรู้เพื่อการจดัการศึกษาบน
เครือข่ายสงัคมออนไลน์ 

ฉนัทนา ปาปัดถา 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

NP3-023 หนงัสือการ์ตูนเสริมการเรียนเร่ืองระบบสุริยะ ฉนัทนา ปาปัดถา 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

NP3-024 ส่ืออินโฟกราฟิกเร่ืองการหกัเหของแสงและการเกิดรุ้งกินน ้า ฉนัทนา ปาปัดถา 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

NP3-025 การพฒันาระบบจดัการฐานขอ้มูลการขายสินคา้ กรณีศึกษาร้านนภสัเคร่ืองเขียน ต าบลบา้นกร่าง 
อ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก 

มรกต  ทองพรหม 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 

NP3-026 แนวทางการพฒันาการปรับปรุงชุดดนัปลดช้ินงานโดยใชล้มในแม่พิมพข้ึ์นรูป ธวชัชยั ชาติต านาญ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

NP3-027 การผลิตและทดสอบผลิตภณัฑว์สัดุผสมจากน ้ายางธรรมชาติผสมกบัเส้นใยทะลายปาลม์และเศษ
ยางรถยนตท่ี์ใชแ้ลว้ 

สมพงษ ์พิริยายนต ์
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ 

NP3-028 ตูอ้บฆ่าเช้ือภาชนะเคร่ืองครัวดว้ยไอน ้า กิตติกร  ขนัแกลว้ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั 

NP3-029 ชุดท าความเยน็โดยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ กิตติศกัด์ิ ทวีสินโสภา 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั 

NP3-030 การออกแบบและสร้างเคร่ืองทดสอบการสึกหรอแบบช้ินงานวางบนวงแหวน ประกอบ  ชาติภุกต ์
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

NP3-031 ผลกระทบในงานก่อสร้างจากแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบก่อสร้างท่ีผิดพลาดของ
โครงการบา้นจดัสรร 

ชูเกียรติ ชูสกุล 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั 

NP3-032 ผลิตภณัฑค์อนกรีตบล็อกน ้าหนกัเบาจากเถา้ปาลม์น ้ามนั ประชุม  ค  าพฒุ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 

NP3-033 การวิเคราะห์ปริมาณไอน ้ าในบรรยากาศท่ีภาคกลาง และภาคเหนือของประเทศไทย และประเทศ
ลาว 

สมกรณ์ ชยัวรากรณ์ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา 
NP3-034 การออกแบบระบบป้อนโซเดียมไฮโปคลอไรดใ์นระบบน ้าหล่อเยน็ของโรงกลัน่น ้ามนั ประเสริฐ  วิโรจน์ชีวนั 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
NP3-035 การศึกษาประสิทธิภาพของตวักรองจากเส้นใยธรรมชาติส าหรับการแยกน ้ามนั วิทวสั สิงห์สงัข ์

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 
NP3-036 การพยากรณ์การผลิตและการใชผ้ลิตภณัฑปิ์โตรเลียมในประเทศไทยดว้ยการวิเคราะห์ดว้ยอนุกรม

เวลา 
 

ณฐัพล  ดีเสมอ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ต 



NP3-037 การบ าบดัน ้าผิวดินดว้ยเมด็บีดสารสกดัจากมะรุม ปทุมทิพย ์ ปราบพาล 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 

NP3-038 เคร่ืองดูดเศษหญา้และเศษใบไมเ้อนกประสงค ์ จงรักษ ์เนียมสวรรค ์
วิทยาลยัเทคนิคก าแพงเพชร 

NP3-039 การควบคุมความช้ืนในดินส าหรับโรงเรือนเมล่อน เอกรัฐ ชะอุ่มเอียด 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 

NP3-040 การศึกษาโอ่งส าหรับยา่งไก่ดว้ยการประยกุตใ์ชข้ดลวดท าความร้อน กิตติศกัด์ิ  ศรีสวสัด์ิ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 

NP3-041 ระบบควบคุมสารละลายธาตุอาหารแบบอตัโนมติัส าหรับปลูกผกัไฮโดรโพนิกส์ดว้ยเทคโนโลย ี
Internet of Things 

พรคิด อั้นขาว 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

NP3-042 เคร่ืองลา้งลูกละมุด อมร  อน้กรอง 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 

NP3-043 เคร่ืองเพาะถัว่งอกอตัโนมติัระบบน ้าหมุนเวียนแบบควบคุมอุณหภูมิ ปิยะพร  มูลทองชุน 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั 

NP3-044 อตัราความเร็วลมและอุณหภูมิท่ีเหมาะสมต่อกระบวนการอบแห้งขา้วเปลือกดว้ยเคร่ืองอบแห้ง
แบบฟลูอิดไดซ์เบด 

ปรีดา เสมา 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 

NP3-045 การศึกษาระดบัผลกระทบของปัจจยัและตน้ทุนดา้นโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรม    แปรรูปกลว้ยใน
เขตภาคเหนือตอนล่าง 

พินิจ บุญเอ่ียม 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 

NP3-046 การศึกษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุนของตวัรับรังสีแสงอาทิตยส์ าหรับการอุ่นน ้าป้อนในระบบ
หมอ้ไอน ้าเช้ือเพลิงไม ้

ศุภชยั ชุมนุมวฒัน์ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 

NP3-047 ศึกษาตูอ้บแห้งพลงังานแสงอาทิตย ์ กิตติศกัด์ิ ทวีสินโสภา 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั 

NP3-048 การศึกษาความเหมาะสมเช้ือเพลิงอดัเมด็จากกะลามะพร้าวและเปลือกมะพร้าว ชนิดา ป้อมเสน 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 

NP3-049 การจ าแนกส่ิงปกคลุมดิน โดยใชก้ารรับรู้ระยะไกล: กรณีศึกษา อ.ขนอม    
จ. นครศรีธรรมราช 

อภิรัญธ์   จนัทร์ทอง 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั 

NP3-050 การศึกษาหาค่าก าลงัของเตาพลงังานแสงอาทิตยแ์บบพาราโบลิกชนิดอะลูมิเนียมฟอยล์ 
 

รพีพงศ ์เป่ียมสุวรรณ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 

NP3-051 การวิเคราะห์เสถียรภาพความน่ิงเฉยแบบทนทานส าหรับโครงข่ายประสาทชนิดเป็นกลางท่ีมีตวั
หน่วยแปรผนัตามช่วงเวลา 

ณรงคศ์กัด์ิ โยธา 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 

NP3-052 การศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมในการผลิตไบโอดีเซลจากน ้ามนัปาลม์ดว้ยเคร่ืองปฏิกรณ์แรงเฉือนสูง พทุธิพร  เทียมสินสงัวร 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 

NP3-053 ชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ 1 เฟส โดยใชโ้ปรแกรม พีแอลซี 
 

นุชจิเรศ  แกว้สกุล 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั 

 
 
 
 



Session 4: สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปกรรม และงานสร้างสรรค ์
 

รหัส ช่ือเร่ือง นักวจิัย/หน่วยงาน 

NP4-001 
การออกแบบบรรจุภณัฑจ์ากกระบวนการพฒันาวสัดุทดแทนดว้ย  ฟางขา้วผสมเมล็ดพืชส าหรับ
ผลิตภณัฑแ์ปรรูปเพ่ือส่ิงแวดลอ้ม  กรณีศึกษาผลิตภณัฑ ์ร้านมาสมวัเซลล ์(MAZMOIZELLE) 

คณิต อยูส่มบูรณ์ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

NP4-002 
การศึกษาอตัลกัษณ์วฒันธรรมไทย-ยวน เพื่อการออกแบบบรรจุภณัฑ์ 
อาหารพ้ืนเมือง ถนนสายวฒันธรรมไทย-ยวน อ าเภอเสาไห้ จงัหวดัสระบุรี 

มทัธนี  ปราโมทยเ์มือง 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

NP4-003 
การศึกษาและพฒันาบรรจุภณัฑ์ผลิตภณัฑ์เกษตรแปรรูปจากภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน กลุ่มสตรีแปรรูป 
ต าบลท่าเสา อ าเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบุรี 

มทัธนี  ปราโมทยเ์มือง 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

NP4-004 แผน่ฉนวนกนัความร้อนจากใบสกัเพ่ือลดความร้อนให้กบัอาคาร 
ศรัณย ู สวา่งเมฆ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

NP4-005 ผนงัปลูกพืชจากใบสกัเพ่ือเป็นฉนวนกนัความร้อนให้กบัอาคาร 
ศรัณย ู สวา่งเมฆ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

NP4-006 ผา้ทอเกาะยอจากการพฒันาเส้นดา้ยยอ้มสีธรรมชาติในทอ้งถ่ิน 
สิริมา  สตัยาธาร 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั 

NP4-007 
การออกแบบสภาพแวดล้อมเพ่ือตอบสนองต่อการใช้งานส าหรับคนพิการและทุพลภาพ 
กรณีศึกษา: การปรับปรุงสภาพแวดลอ้มของศูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดิการสังคมผูสู้งอายบุา้นบางแค 
กรุงเทพมหานคร 

กรณ์พงศ ์ ทองศรี 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

NP4-008 
การออกแบบสภาพแวดลอ้มเพ่ือตอบสนองต่อการใช้งานส าหรับส าหรับเด็กอ่อนพิการทางสมอง 
กรณีศึกษา: สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา “บา้นนนทภูมิ” ต าบลบางตลาด 
อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 

กรณ์พงศ ์ ทองศรี 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

NP4-009 
การออกแบบและพฒันาชุดของเล่นเพ่ือส่งเสริมกายภาพบ าบดัแบบบูรณาการประสาทการรับรู้ทาง
สายตาส าหรับเด็กสมาธิสั้น  

ประชม  ทางทอง 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

NP4-010 
การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ชุดโตะ๊เกา้อ้ีพร้อมพ้ืนท่ีส าหรับใส่วางชุดอุปกรณ์เพ่ือใชใ้นการเรียนรู้แบบ
แสดงบทบาทสมมติ ส าหรับนกัเรียนท่ีพิการทางสายตา ชั้นประถมศึกษา โรงเรียนมูลนิธิธรรมิกชน 
จงัหวดัเพชรบุรี 

โสรัจ พฤฒิโกมล  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 



Session 5: เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 
รหัส ช่ือเร่ือง นักวจิัย/หน่วยงาน 

NP5-001 ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล อ าเภอภูเพียง จงัหวดัน่าน 
ดวงสมร พลเยีย่ม 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา   
NP5-002 ระดบัการท างานของวิสาหกิจชุมชนในจงัหวดัตรังตามแนวคิดในการ บริหารจดัการ  Balanced 

Scorecard 
นุชนาถ ทบัครุฑ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั   
NP5-003 การพฒันาผลการเรียนรู้ เร่ืองการจดัท างบกระแสเงินสด ของนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฎัสงขลา สุปราณี กาญจนเพญ็ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 
NP5-004 ปัจจยัและอุปสรรคในรายวิชาท่ีใชร้ะบบอิเลิร์นนิงเติมเตม็การเรียนการสอนของอาจารย ์มหาวิทยาลยั

เทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั 
พิมพจ์รัส บุญเลิศ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั 
NP5-005 การพฒันามลัติมีเดียแอนิเมชัน่ 2 มิติ เร่ือง แบบจ าลองการวิเคราะห์ระบบในรายวิชา การวิเคราะห์

และออกแบบระบบ (เชิงโครงสร้าง) 
ลดัดาวลัย ์ หวงัเจริญ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา   
NP5-006 การพฒันาระบบบญัชีของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเล้ียงนกกระทาบา้นบ่อเต้ีย จุไรรัตน์  ทองบุญชู 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 
NP5-007 ปัจจยัความส าเร็จในการบริหารจดัการสถาบนัการเงินชุมชนพระยาประสิทธ์ิ เขตดุสิต 

กรุงเทพมหานคร 
สนทยา เขมวิรัตน์ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร   
NP5-008 การวิเคราะห์ตน้ทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนธุรกิจรับซ้ือสตัวน์ ้า: กรณีศึกษาชุมชนบา้นโตะ๊บนั 

อ าเภอสิเกา จงัหวดัตรัง 
เดือนรุ่ง ช่วยเรือง 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั 
NP5-009 ผลกระทบของปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในชายแดนใตท่ี้มีต่อผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอ่ม (SMEs) อ าเภอนาทวี จงัหวดัสงขลา 
เปรมภาว ์ดว้งทอง 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 
NP5-010 พฤติกรรมการบริโภคขา้วเกษตรอินทรียจ์งัหวดัสุรินทร์ อารยา อึงไพบูลยกิ์จ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 
NP5-011 ศึกษาการพฒันายทุธศาสตร์ ไทยแลนด ์4.0 กรณีศึกษา กลุ่มผูป้ระกอบการ  Start up  กลุ่มจงัหวดั

ชายแดนภาคใต ้
เมธี  จนัทโร 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั 
NP5-012 การศึกษาการสร้างความเขม้แขง็ให้กลุ่มผูผ้ลิตกาแฟอาราบิกา้ ในจงัหวดัน่าน นงนุช  พรหมวีระไชย 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 
NP5-013 ความเป็นไปไดท้างการเงินของนวตักรรมเมด็ดินพร้อมถงัขยะอินทรียแ์บบ 2 in 1 ในเชิงพาณิชย ์ วรกร ภูมิวิเศษ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 
NP5-014 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑผ์า้ทอพ้ืนเมืองโครงการหน่ึง

ต าบลหน่ึงผลิตภณัฑข์องผูบ้ริโภคในจงัหวดัสงขลา 
นุชษรา พ่ึงวิริยะ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 
NP5-015 การวิเคราะห์องคป์ระกอบปัจจยัทางการตลาดในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ของผูบ้ริโภคกลุ่มเจ

เนอเรชัน่ Z ในจงัหวดัตรัง 
สุดคนึง ณ ระนอง 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั 
NP5-016 การพฒันา Application เพ่ือก าหนดราคาสินคา้ชุมชน ศิริรัตน์  ช านาญรบ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
NP5-017 การศึกษาความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีใชบ้ริการโรงแรมระดบัส่ีดาวในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดั

น่าน 
กนกรัตน์  ดวงพิกุล 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 
NP5-018 ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อการพฒันาผลิตภณัฑชุ์มชน :  กรณีศึกษาพ้ืนท่ีต  าบลบ่อหิน อ าเภอ

สิเกา จงัหวดัตรัง 
อภิรักษ ์ สงรักษ ์

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั 



Session 6: วทิยาศาสตร์และส่ิงแวดลอ้ม 
รหัส ช่ือเร่ือง นักวจิัย/หน่วยงาน 

NP6-001 
ศกัยภาพการผลิตเอทานอลชีวภาพจากขยะอินทรียโ์ดยเช้ือยสีต ์   Saccharomyces cerevisiae TISTR 
5084 

วิชุดา  กลา้เวช 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 

NP6-002 
การผลิตกระถางเพาะช าตน้ไมจ้ากวสัดุเหลือใชอุ้ตสาหกรรมปาลม์น ้ามนั นุชนาฎ  นิลออ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั 

NP6-003 
การศึกษาปริมาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) บริเวณโรงเรียนในเขตเทศบาลนครตรัง จงัหวดัตรัง นุชนาฎ  นิลออ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั 

NP6-004 
การวิเคราะห์หาธาตุองคป์ระกอบของน ้าแร่จากบ่อน ้ าร้อนเบตงในจงัหวดัยะลาโดยใชเ้ทคนิคXRF ไมมูน อินตนั 

มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา 

NP6-005 
การประเมินค่ากมัมนัตภาพรังสีธรรมชาติในทรายชาดหาดตะโละสมิแล บริเวณจงัหวดัปัตตานี ไมมูน อินตนั 

มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา 

NP6-006 
วิเคราะห์ระดบักมัมนัตภาพรังสีในดินตะกอนบริเวณอ่าวปัตตานี ไมมูน อินตนั 

มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา 

NP6-007 
ศกัยภาพปุ๋ ยหมกัจากเปลือกลอนตาลผสม มูลไก่ และข้ีเล่ือย ฌานิกา  แซ่แง่ ชูกล่ิน 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั 

NP6-008 
การเปรียบเทียบปุ๋ ยน ้ าหมกัชีวภาพแบบขั้นตอนเดียวและสองขั้นตอนจากเศษผลไม ้ และเศษปลา ฌานิกา  แซ่แง่ ชูกล่ิน 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั 

NP6-009 
การคดัเลือกจุลินทรียท์นร้อนท่ีมีคุณสมบติัในการผลิตเซลลูเลสจากดินจาวปลวกในศูนยห์นองระ
เวียง จงัหวดันครราชสีมา 

กุณฑิกา เวชกลาง 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 

NP6-010 
การคดัเลือกและการจ าแนกแบคทีเรียผลิตเอนไซม ์1-Aminocyclopropane-1-Carboxylate (ACC) 
Deaminase เพ่ือช่วยลดสภาวะเครียดในขา้วอินทรีย ์

สมคิด  ดีจริง 
มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

NP6-011 ความเป็นไปไดใ้นการผลิตปุ๋ ยหมกัจากขยะอินทรียใ์นลงัโฟม วรรณวิภา  ไชยชาญ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั 

NP6-012 การศึกษาความเขม้ของแสงสวา่งในห้องปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนัของสถาบนัทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

ธชัชยั สุขยงั 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั 

NP6-013 ผลของการปรับปรุงผิวโดยพลาสมาต่อสมบติัการแยกแก๊สของเยือ่บางโพลิซลัโฟน สุทธิษา กอ้นเรือง 
มหาวิทยาลยัทกัษิณ 

NP6-014 อุปกรณ์แบบกระดาษส าหรับการวิเคราะห์กรดแอซิติกโดยอาศยัวิธีการไทเทรตกรด-เบส พิมพา สร้อยสูงเนิน 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 

NP6-015 การเตรียมตวัอยา่งสีเขียวส าหรับการวิเคราะห์โพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน พิมพา สร้อยสูงเนิน 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 

NP6-016 การตอบสนองแบบซินทิลเลชนัของผลึก LGSO:Ce ส าหรับการตรวจวดัรังสีแกมมา อคัคพงศ ์พนัธ์ุพฤกษ ์
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 

NP6-017 Fe2O3 บนซีโอไลต ์โซเดียมวายซ่ึงสังเคราะห์จากแกลบขา้วส าหรับเป็น    ตวัเร่งปฏิกิริยาออกซิเดชนั
ของสไตรีน 

กมลวรรณ  รินทรามี 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 

NP6-018 ผลของระยะเวลาในการแช่น ้าทะเลท่ีแตกต่างกนัต่อการแตกยอดคู่แรกของฝักโกงกางใบเล็ก 
(Rhizophora apicudata) 

สมภพ ยีสุ่่น 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั 



NP6-019   คุณภาพน ้าในอ่างเก็บน ้าห้วยขอนแก่น2 อ าเภอสนัติสุขจงัหวดัน่าน เจนจิรา ลานแกว้ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 

NP6-020 คุณสมบติัการก าบงัรังสีของซีเมนตเ์พสตผ์สมแบไรต ์ ศราวธุ ใจเยน็ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 

NP6-021 การตรวจพบการแปรปรวนของปริมาณอิเล็กตรอนรวมในชั้นบรรยากาศในช่วงท่ีเกิดฝนฟ้าคะนอง นิธิวฒัน์ ชูสกุล 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 

NP6-022 การคดัเลือกและศึกษาจุลินทรียท่ี์สามารถผลิตเอทานอลจากแหล่งน ้าหวานชนิดต่าง ๆ ธณิกานต ์ธรสินธ์ุ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั 

NP6-023 ชุดทดลองตกอิสระควบคุมดว้ยไมโครคอมพิวเตอร์ จนัทนี  อุทธิสินธ์ุ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 

NP6-024 ผลของสารก าจดัศตัรูพืชท่ีมีต่อปลาและทรัพยากรน ้ าในบึงแม่ระหนั  ต าบลบา้นกร่าง อ าเภอเมือง 
จงัหวดัพิษณุโลก 

จารวี  เลิกสายเพง็ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 

NP6-025 ผลของปริมาณน ้ ายา่นางต่อสมบติัของแผน่ไฮโดรเจลเบลนดพ์อลิ(โซเดียม 2 –อะคริลามิโด -2- เม
ทธิลโพรเพน ซลัโฟเนต)และแป้งมนัส าปะหลงัเจลาติไนซ์ 

รัตน์ฐาภทัร บุญเกิด 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 

NP6-026 ลกัษณะทางกายภาพและการเคล่ือนท่ีของขยะทะเลบนชายหาด เอนก สาวะอินทร์ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั 

NP6-027 การสงัเคราะห์และการเร่งปฏิกิริยาดว้ยแสงของวสัดุผสมนาโนไทเทเนียมไดออกไซดท่ี์เจือดว้ย
ไนโตรเจนร่วมกบัทองแดง 

วรนุศย ์ทองพลู 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 

NP6-028 การสงัเคราะห์ตวัเร่งปฏิกิริยาไทเทเนียมไดออกไซดท่ี์เจือดว้ยทองแดงเพ่ือใชใ้นการก าจดัสียอ้มดว้ย
กระบวนการเร่งปฏิกิริยาดว้ยแสงร่วมกบัโอโซน 

วรนุศย ์ทองพลู 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 

NP6-029 การเปรียบเทียบวิธีการพยากรณ์จ านวนผูเ้สียชีวิตดว้ยโรคมะเร็งและเน้ืองอกในประเทศไทย รุ่งใจ แสงทอง 
มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี 

NP6-030 ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดและฤทธ์ิการตา้นอนุมูลอิสระของชายา่นางผสมสมุนไพร ศศิธร อินทร์นอก 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 

NP6-031 การปนเป้ือนของโลหะหนกัในแหล่งน ้าผิวดินผลิตประปา และน ้าประปาหมู่บา้น  ต  าบลดงบงั อ าเภอ
ประจนัตคาม จงัหวดัปราจีนบุรี 

จานนท ์ ศรีเกตุ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ในพระบรม

ราชูปถมัภ ์
NP6-032 อิทธิพลการขยายตวัของเมืองและอุตสาหกรรมต่อพ้ืนท่ีสีเขียวในพ้ืนท่ีจงัหวดัปทุมธานี ตีรณรรถ  ศรีสุนนท ์

มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ในพระบรม
ราชูปถมัภ ์

NP6-033 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ กรณีศึกษา: จงัหวดัปทุมธานี สุภาพร นนทน า 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 

NP6-034 การศึกษาปริมาณชอร์ตเทนน่ิงน ้ ามนัร าขา้วทดแทนเนยสดในผลิตภณัฑคุ์กก้ีเนย 
 

อคัรภร  ชยัศรี 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

NP6-035 ผลกระทบของชุมชนต่อโครงสร้างและความหลากหลายของสตัวน์ ้าเศรษฐกิจ:กรณีศึกษาอ่าวสิเกา 
อ าเภอสิเกา จงัหวดัตรัง 

ปรีดา  เกิดสุข 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั 

NP6-036 การพฒันาผลิตภณัฑจ์ากกรีนคอมโพสิตใยมะพร้าว ขนิษฐา  เจริญลาภ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 

 



NP6-037 การผลิตกรีนคอมพอสิตจากแป้งมนัส าปะหลงักบัเส้นใยเซลลูโลส ขนิษฐา เจริญลาภ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 

NP6-038 ฤทธ์ิทางชีวภาพของสารสกดัหยาบจากหวับกโคก ปิยสุดา เทพนอก 
มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 

NP6-039 ศึกษาเช้ือเพลิงอดัแท่งจากข้ีเล่ือยของไมย้างพารากบัมูลสตัว ์ สุปราณี  วุน่ศรี 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั 

NP6-040 การพฒันาเตาประหยดัพลงังานส าหรับชุมชน สุปราณี  วุน่ศรี 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั 

NP6-041 ผลของการปรับสภาพฟางขา้วและร าขา้วดว้ยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เพื่อเสริมประสิทธิภาพ
การยอ่ยสลายดว้ยเอนไซม ์

ปนดัดา  เพชรลว้น 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 

NP6-042 ผลของเซฟราเรนทีนต่อความเป็นพิษของด็อกโซรูบิซินในเซลลม์ะเร็งเมด็เลือดขาวในมนุษย ์ สุณิษา   คงทอง 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั 

NP6-043 องคป์ระกอบของฝุ่ นละอองในอากาศบนถนนทะเลหลวง อ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลา วราวฒิุ ดวงศิริ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั 

NP6-044 การสงัเคราะห์เลดซลัไฟดม์อนตม์อริลโลไนตไ์ฮบริดดว้ยปฏิกิริยาในสถานะของแขง็ อารีพร เบา้อุฬาล 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 

NP6-045 ผลของภาชนะบรรจุต่อคุณภาพของขนมขบเค้ียวจากขา้วหอมนิล อาภสัรา แสงนาค 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 

NP6-046 การศึกษาฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระจากโยเกิร์ตท่ีเสริมดว้ยหมากเม่า นิดา อาบสุวรรณ์ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 

NP6-047 ประสิทธิภาพของเช้ือแบคทีเรีย Streptococcus thermophilus จากโยเกิร์ตทางการคา้ในการผลิตสาร
คลา้ยแบคเทอริโอซินในการยบัย ั้ง การเจริญของเช้ือแบคทีเรียก่อโรค 

ณฐัวฒิุ มีศิลป์ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 

NP6-048 ผลของน ้ามะพร้าวอ่อนต่อการป้องกนัการฝ่อของเซลลป์ระสาทเพอร์คินจีในสมองนอ้ยของหนูขาวท่ี
ถูกตดัรังไข่ออก 

ค่อลิฟ ปะหยงัหลี 
มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ 

NP6-049 การใชป้ระโยชน์ท่ีโล่งในเขตเมืองทุ่งสง วฒันา ณ นคร 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั 

NP6-050 องคป์ระกอบทางพฤกษเคมี สารประกอบฟีนอลิก และฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระของตะลิงปลิง สุนนัทา ขอ้งสาย 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั 

NP6-051 การกกัเก็บคาร์บอนของหญา้ทะเลบริเวณเกาะสมุย และเกาะพะงนั จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ณฐัวดี บนัติวิวฒัน์กุล 
ศูนยวิ์จยัและพฒันาทรัพยากรทางทะเลชายฝ่ัง

อ่าวไทยตอนกลาง 
NP6-052 คุณสมบติัของสารลดแรงตึงผิวชีวภาพท่ีผลิตจาก Bacillus subtilis AS6 ท่ีคดัแยกจากดินตะกอนป่า

ชายเลนในจงัหวดัภูเก็ต 
นฤมล มีบุญ 

มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช 
NP6-053 ประสิทธิผลของโปรแกรมการสร้างเสริมความแขง็แกร่งในชีวิตและการระลึกความหลงัต่อความ

แขง็แกร่งในชีวิต การเห็นคุณค่าในตนเอง และความสุขของผูสู้งอายใุนสถานสงเคราะห์คนชราบา้น
ศรีตรัง 

กรรณิกา เรืองเดช  ชาวสวนศรีเจริญ 
วิทยาลยัการสาธารณสุขสิรินธร จงัหวดัตรัง 

NP6-054 การคดัแยกแบคทีเรียแลกติกจากล าไส้กั้งตัก๊แตนเพ่ือพฒันาเป็นโพรไบโอติก มณฑกานต ์ ทองสม  
มหาวิทยาลยัราชภฎันครศรีธรรมราช 

 



Session 7: งานวชิาการรับใชส้งัคม 
 

รหัส ช่ือเร่ือง นักวจิัย/หน่วยงาน 

NP7-001 
 ผลิตภณัฑง์านประดิษฐ์ถ่านดูดกล่ินจากภูมิปัญญาการเผาถ่านไมโ้กงกาง  กลุ่มเปลือกไมบ้า้นเขายี่
สาร ต  าบลเขายีส่าร อ  าเภออมัพวา   จงัหวดัสมุทรสงคราม 

ปิยะธิดา  สีหะวฒันกุล 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร   

NP7-002 
ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ:กรณีศึกษางบรายจ่ายอ่ืนโครงการพฒันาคุณภาพดา้นการจดั
การศึกษาของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั วิทยาเขตตรัง 

กญัญิกา  ก่ิงเกาะยาว 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั 

NP7-003 
เคร่ืองบ าบดักล่ินเหมน็ในห้องถ่ายเอกสาร โดยใชส้นามไฟฟ้าโคโรนา ศิศีโรตม ์เกตุแกว้ 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

NP7-004 
พฤติกรรมและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีพิพิธภณัฑ์
สตัวน์ ้าราชมงคลตรัง 

วิศนี รัตนอร่ามสวสัด์ิ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั 

NP7-005 
การออกแบบสร้างและวิเคราะห์ประสิทธิภาพ วีลแชร์พลงังานแสงอาทิตย ์ วิชยั  นระมาตย ์

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ 

NP7-006 
การพฒันาผลิตภณัฑชุ์มชนเพ่ือส่งเสริมการตลาดเพ่ือส่ิงแวดลอ้ม สุพตัรา  ค  าแหง 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั   

NP7-007 
ผลของหลกัสูตรการเสริมสร้างศกัยภาพเครือข่ายทางปัญญาเพ่ือการจดัการปัจจยัเส่ียงดา้นสุขภาพ
ในชุมชนต่อการพฒันาสมรรถนะในการปฏิบติังานของหมออนามยั 

กรรณิกา เรืองเดช  ชาวสวนศรีเจริญ 
วิทยาลยัการสาธารณสุขสิรินธร จงัหวดัตรัง 
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Code Title Name/ 

IP-001 Experimental and Comparison of Results of Working Fluid in the Flat Heat 
Pipe for Solar Cell Modules Cooling 

Mr.Yuttana  Sriudom 

RMUTL 

IP-002 
Analysis of Heavy Metals using 5-Amino Levulinic Acid (ALA) -Chitosan 

Modified Electrodes 

Mrs.Rattiya  Saradit 

RMUTSV 

IP-003 
Mechanical Properties and Swelling of Natural Rubber Vulcanizate Filled 
with Rice Bran Carbon 

Asst.Prof.Darinya  

Moonchai 
MJU 

IP-004 Strength and Strain-induced Crystallization of Vulcanized Natural Rubber 
Mr.Watcharin  Sainumsai 

SKRU 

IP-005 Sodium Methoxide Dissolution in Various Solvents 

Asst.Prof.Dr.Thirawat  

Mueansichai 
RMUTT 

IP-006 
Poisson Regression Model for Predict Dengue Haemorrhagic Fever 
Prevalence in Kreang Sub- District, Cha- Uat District, Nakhon Si 

Thammarat, Thailand 

Asst.Prof.Dr.Suppawan  

Promprao 
NSTRU 

IP-007 
Exploration of Aquatic Plants and Algae in Rajamangala University of 
Technology Srivijaya 

Dr.Akhom  Khatfan 

RMUTSV 

IP-008 
Evaluation of Universal Pre-enrichment Medium for Multiple Foodborne 

Pathogen Detection in Milk by PCR Based Method 

Dr.Chanida  Kupradit 

RMUTI 

IP-009 
Potential Use of Cashew Leaf Extracts for the Quality Improvement in 
Chinese Sausage (Kun-Chiang) 

Asst.Prof.Dr.Supasit  

Chooklin 
RMUTSV 

IP-010 Development of Pasta from Riceberry Flour, Commercial Rice Flour and 
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