
          

ตารางการน าเสนอบทความ (ภาคบรรยาย) 
การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ คร้ังท่ี 4  

ภายใต้หัวข้อ “...สู่วิจัยรับใช้สังคม ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พัฒนาเศรษฐกิจ ด้วยนวัตกรรม” 4th CRCI-2017 
26 – 27 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว 

1 

 

2nd 

ข้อก าหนด :  
1. เวลาการน าเสนอผลงาน 20 นาทีต่อเร่ือง แบ่งเป็น น าเสนอผ่านสไลด์ (power point) 10 นาที และซักถามแลกเปล่ียน 10 นาที  
2. ในระหว่างการน าเสนอผลงาน จะมีเจ้าหน้าท่ีประจ าห้องควบคุมเวลาน าเสนอ โดยจะชูป้ายแสดงเวลาให้ผู้น าเสนอทราบ  

- คร้ังท่ี 1 - "เหลือเวลาน าเสนอ  5 นาที" 
- คร้ังท่ี 2 - "เหลือเวลาน าเสนอ  2 นาที" 
- คร้ังท่ี 3 - "หมดเวลาน าเสนอ / เร่ิมการซักถามแลกเปล่ียน" 
- คร้ังท่ี 4 - "หมดเวลา" 

3. จะมอบใบประกาศให้กับผู้มาน าเสนอผลงานภาคบรรยาย (Oral Presentation) ในห้องน าเสนอผลงาน หลังจากการน าเสนอแล้วเสร็จ
ในแต่ละเร่ือง 

4. รับประทานอาหารว่าง เวลา 15.00 น. ในห้องน าเสนอผลงาน 
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ห้องบรรยาย 1 – สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 
เวลา ล าดับ รหัส เรื่อง ผู้น าเสนอ สังกัด 
13.30 - 13.50 น. 1 197 การพัฒนาระบบฐานขอ้มูลการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศส าหรับการตรวจวดัปริมาณฝุ่น
ละอองเชิงมวล PM2.5 และ PM10 ในอากาศ
ด้วยเครื่องตรวจจับฝุ่นละอองไร้สาย 

ฐิฏาพร สุภาษี1 พานิช 
อินต๊ะ2 และเศรษฐ์ 
สัมภัตตะกุล1* 

ม.เชียงใหม่ 

13.50 - 14.10 น. 2 210 การพัฒนาระบบแนะน าแบบผสานส าหรับการ
บริการในอุตสาหกรรมก่อสร้าง 

สลักจิต สีวันนา1,*  และ 
วฤษาย์  ร่มสายหยุด2  

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริ
าช 

14.10 - 14.30 น. 3 286 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางการเรยีนรู้แบบ
ห้องเรียนกลับด้านบนคลาวด์ คอมพิวติ้ง  ที่
ส่งเสริมเมนทอลโมเดล เรื่องการจัดการ
สารสนเทศ ของนักเรยีนชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น 

นางสาวจุฑารัตน์  แควภู
เขียว 

ม.ขอนแก่น 

14.30 - 14.50 น. 4 257 กรอบแนวคิดการออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการ
เรียนรู้บนเครอืข่ายตามแนวคอนสตรคัติวิสต์ที่
ส่งเสริมการแก้ปัญหา เรื่องหลักการพื้นฐานใน
การเขียนโปรแกรม (ภาษาซี) ส าหรบันกัเรียนชัน้
มัธยมศึกษา 

ปวีณา ไชยสมบูรณ์ ม.ขอนแก่น 

14.50 - 15.10 น. 5 239 การหมักย่อยของเสียผสมในถงัหมักแบบขั้นตอน
เดียวและสองขั้นตอน 

กลิ่นประทุม ปัญญาปิง1* 
ศรายุทธ กันธิยะ1  พจ
มาลย์ ประมูลจักโก1 
และศิรินทร์ทิพย์ บุญยวง 

มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 

15.10 - 15.30 น. 6 328 ออกแบบและพัฒนาเครื่องค่ัวเมล็ดกาแฟด้วยลม
ร้อนขนาดความจุ 2 กิโลกรัม 

อัคค์สัจจา  ดวงสุภาสิญจ์
1,*, นเรศ  อินต๊ะวงศ์1,
อังกฤษ  ชัยวังเย็น1,
ณัฐวัฒน์ ดารดาษ1 และ 
สุทธิพงษ์  สูตรเลข1 

มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 

15.30 - 15.50 น. 7 240 การผลิตก๊าซชีวภาพจากการหมักย่อยสลายเศษ
วัสดุทางการเกษตรและเศษอาหาร 

กลิ่นประทุม ปัญญาปิง1*    
กิตติภัทร มณีวรรณ1  
ธนกฤต สุกใส1 และพลา
การ ยะโส 

มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 

15.50 - 16.10 น. 8 269 การออกแบบและสร้างต้นแบบระบบการฆ่าเชื้อจุ
ลีนทรีย์ด้วยสนามไฟฟ้าพัลส์ระดับอุตสาหกรรม 

ชัชวาลย์ กันทะลา1  นิติ
กร วงค์จันทร์แก้ว2 ผดุง
ศักดิ์ รัตนเดโช3 และ 
พานิช อินต๊ะ4* 

มทร.ล้านนา  

16.10 - 16.30 น. 9 279 การออกแบบและสร้างแหลง่จ่ายไฟฟ้า
กระแสตรงโดยวงจรฟลายแบคคอนเวอร์เตอร์ 
ส าหรับกระบวนการผลิตเส้นใยพอลิเมอร์ 

จิรพัฒน์พงษ์ เสนาบุตร 1 
วิเชษฐ์ ทิพย์ ประเสริฐ 1
นวพรรษ ปลอดทอง1และ 
ชวนนท์ อินต๊ะสาร1* 

มทร.ล้านนา เชียงราย 

16.30 - 16.50 น. 10 252 ตู้อบผ้าและน้ าเกลือแบบควบคุมอัตโนมัติส าหรับ
ห้องอภิบาลทารกแรกเกิด 

ธนพงศ์ คุ้มญาติ1,*, ปรีชา 
มหาไม้1 และ ภานุ วัชระ
นฤมล1 

มทร.ล้านนา เชียงราย 
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ห้องบรรยาย 1 – สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 
เวลา ล าดับ รหัส เรื่อง ผู้น าเสนอ สังกัด 
16.50 - 17.10 น. 11 302 การศึกษาระบบติดตามก าลังไฟฟ้าสูงสุดส าหรับ

เซลล์แสงอาทิตย์ 
ศรัญญู ร่มพฤกษ์1 
ฐิติวัฒน์ แสงบุญ1
และอนนท์ น าอิน*1 

มทร.ล้านนา เชียงราย 

17.10 - 17.30 น. 12 254 การจ าแนกรูปแบบสัญญาณไฟฟ้าจากกล้ามเนือ้  
เพื่ออ้างอิงชุดค าสั่งปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั
คอมพิวเตอร์ 

สุทธิศักดิ์  สุขัมศรี* มทร.ล้านนา ตาก 

17.30 - 17.50 น. 13 287 สมรรถนะของระบบส่งก าลังไฟฟ้าไร้สายเม่ือใช้
สายตัวน าถักตีเกลยีวและแกนเฟอร์ไรต์ 

วราวุฒิ  จุ่งมิตร1ศราวุธ 
นารีใจ1เอกชัย ชัยดี1
และอนนท์ น าอิน*1 

มทร.ล้านนา เชียงราย 

17.50 - 18.10 น. 14 259 กรอบแนวคิดการออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการ
เรียนรู้ห้องเรียนกลับทาง ตามแนวคอนสตรัคติ
วิสต์ที่ส่งเสริมการแก้ปญัหาและการตัดสินใจ  
เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยสแครช 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ปัทมา โขหานาม ม.ขอนแก่น 

 

ห้องบรรยาย 2 – สาขาวิศวกรรมศาสตร์  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
เวลา ล าดับ รหัส เรื่อง ผู้น าเสนอ สังกัด 
13.30 - 13.50 น. 1 308 กรอบแนวคิดการออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการ

เรียนรู้เทคโนโลยเีสมือนจรงิบนเครือขา่ย ตามแนว
คอนสครัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการคิดสรา้งสรรค์ เรื่อง
การออกแบบและสร้างงานสามมิติ ส าหรบั
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 3 

ภูมิภัทร กล่อมวิภาวัฒน์
1, จารุณี ซามาตย์2 

ม.ขอนแก่น 

13.50 - 14.10 น. 2 322 การพัฒนาระบบวัดมุมสัมผัส ภาณุพล โขลนกระโทก สถาบันเทคโนโลยพีระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  

14.10 - 14.30 น. 3 317 การศึกษาสภาวะการเตรียมสารละลายหญ้าหวาน
ก่อนการระเหย 

ชินานาฏ วิทยา
ประภากร1,*, ณัฐธินี 
ทรายแก้ว2 และ 
นภัสนันท์ ไชยเลิศ3 

มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 

14.30 - 14.50 น. 4 251 ระบบแนะน าการเดินทางโดยใช้เทคนคิทีดับเบิลยู
ซีเอจี สองศูนย์หนึ่งศูนย์ ของแหล่งท่องเทีย่วใน
จังหวัดอุดรธานี 

เข็มเพชร จันเป็ง1, 
วฤษาย์ ร่มสายหยุด2 

กองบัญชาการกองทัพไทย
,มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิร
าช 

14.50 - 15.10 น. 5 217 อิทธิพลของระยะเวลาบดเถา้แกลบทีมี่ต่อการหด
ตัวแบบออโตจีนัสและก าลังอัดของคอนกรีตผสม
เถ้าแกลบบด 

ชนานนท์ สิงห์คศิริ และ 
ผศ.ดร.มงคล นาม
ลักษณ์ 

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี 

15.10 - 15.30 น. 6 316 ผลของอัตราส่วนตัวท าละลายต่อการสกัด
สารละลายเข้มข้นหญ้าหวาน 

ชินานาฏ วิทยา
ประภากร1,*, ณัฐธินี 
ทรายแก้ว2 และ 
นภัสนันท์ ไชยเลิศ3 

มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 
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ห้องบรรยาย 2 – สาขาวิศวกรรมศาสตร์  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
เวลา ล าดับ รหัส เรื่อง ผู้น าเสนอ สังกัด 
15.30 - 15.50 น. 7 326 ผลกระทบของวิธีการปลูกต่อการเจริญเติบโตและ

ผลผลิตของข้าวที่ปลูก 
ภายใต้การจัดการน้ าของเกษตรกรในเขตนาน้ าฝน 
ลุ่มน้ าแม่เมาะตอนบน จังหวัดล าปาง 

ไกรสีห์ พิสิษฐกุล1,*, ศิริ
พงษ์  จงจิตต์1 และ 
อุดร  วงศ์เที่ยง1 

มทร.ล้านนา ล าปาง 

15.50 - 16.10 น. 8 288 เครื่องแปลงผันก าลังไฟฟ้ากระแสตรงพิกัด 1 
กิโลวัตต์ ส าหรับแหล่งจ่ายผสมผสานเซลล์
แสงอาทิตย์และเครื่องก าเนิดไฟฟ้าแม่เหล็กถาวร 

ชัยชาญ   สุภาค า 1, 
อนนต์    ดวงสลัก2 
และ อนนท์ น าอิน1,* 

มทร.ล้านนา เชียงราย 

16.10 - 16.30 น. 9 319 การพัฒนาระบบภมิูสารสนเทศความหลากชนดิ
ของปลาในแม่น้ าสา อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 

คมสัน ปาละสี, ปกรณ์ 
สุนทรเมธ* และ อมรชัย 
ล้อทองค า 

มทร.ล้านนา น่าน 

16.30 - 16.50 น. 10 282 การพัฒนาเทคนคิวิธีการสกัดผงบุกด้วยการขัด
อนุภาคเชิงกล 

สุภาวดี  แช่ม1,*ภัทรา
ภรณ์  ศรีสมรรถการ2
และ วิรัญญา กันทวงศ์3 

มทร.ล้านนา 

16.50 - 17.10 น. 11 227 การศึกษาการถ่ายเทความร้อนเชงิตัวเลขในเครือ่ง
อุ่นอากาศพลังแสงอาทิตยด์้วยปกีสามเหลีย่มคู่ 

พงษ์เจต พรหมวงศ์ สถาบันเทคโนโลยพีระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  

17.10 - 17.30 น. 12 312 คุณลักษณะการหมักของยีสตใ์นซับสเตรตที่เตรยีม
จากน้ าผึ้งเสริมสารอาหารที่แตกต่างกัน 

นิอร  โฉมศรี1,*, จิระ
ศักดิ์ อินเสาร์2, วรว
รรณ สุนันต๊ะ1, อัมฤทธิ์ 
สีกล่อม1 และ 
กมลวรรณ มโนวรรณ์1 

มทร.ล้านนา  

17.30 - 17.50 น. 13 315 การพัฒนาวิธีฝูงผึ้งประดิษฐ์แบบไม่ต่อเนื่องในการ
แก้ปัญหาการจัดตารางการผลิตแบบท าตามสั่ง 

อภิรักษ์ ขัดวิลาศ1,*, 
ส ารวม โกศลานันท์2
และ ประเสริฐ หาชา
นนท์2 

มทร.ล้านนา ตาก 

17.50 - 18.10 น. 14 235 การพัฒนาและทดสอบตัวตกตะกอนอนภุาคเชิง
ไฟฟ้าสถิตส าหรับดักจบักลุ่มควันจากการประกอบ
อาหาร 

วิสูตร อาสนวิจิตร1,*, 
อนุกูล ปันสา2 และ 
ศราวุฒิ เทียนเลาแสน2 

มทร.ล้านนา 

 
ห้องบรรยาย 3 – สาขาบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
เวลา ล าดับ รหัส เรื่อง ผู้น าเสนอ สังกัด 
13.30 - 13.50 น. 1 230 การประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการด าเนนิธุรกิจและ

ช่องทางการจัดจ าหน่ายของผู้ประกอบการ เม
ล่อนบนอาคาร กรณีศึกษา การปลูกเมล่อนบน
ดาดฟ้าของนายมานพ เปรมปรดีิ์  อ าเภอสาม
พราน จังหวัดนครปฐม 

จีราณัฐ เมตตา นภัสสร 
วงษ์ค าหาญ และ นภ
นนท์ หอมสุด 

ม.ศิลปากร 

13.50 - 14.10 น. 2 331 ที่พักชั่วคราว: พฤติกรรมการเลือกทีพ่ักของ
นักท่องเที่ยวแบบสะพายเป้ชาวต่างชาติในเขต
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

จ าเริญ ซยู1, กนก พัฒน
ศิลป์,1 ดารารัตน์ 
สุวรรณจิตวงศ์1 ธนพล 
ศิริรักษ์1, และประทีป 
พืชทองหลาง2,* 

มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 



          

ตารางการน าเสนอบทความ (ภาคบรรยาย) 
การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ คร้ังท่ี 4  

ภายใต้หัวข้อ “...สู่วิจัยรับใช้สังคม ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พัฒนาเศรษฐกิจ ด้วยนวัตกรรม” 4th CRCI-2017 
26 – 27 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว 
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2nd 

ห้องบรรยาย 3 – สาขาบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
เวลา ล าดับ รหัส เรื่อง ผู้น าเสนอ สังกัด 
14.10 - 14.30 น. 3 232 เกษตรกรยุคใหม่ สู่ผู้ประกอบการภายใต้ปรชัญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
สุธิดา สถิตย์วราคม 
สุภาวรรณ ลิ้มวิไลกุล 
และ นภนนท์ หอมสุด 

ม.ศิลปากร 

14.30 - 14.50 น. 4 256 การออกแบบและพัฒนาสิง่แวดล้อมการเรียนรู้
หนังสือเสมือนจริงเพื่อส่งเสรมิ การคิดวิเคราะห์ 
เรื่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

จารุณี ซามาตย์, กิตติ
ภูมิ เรืองเสน* นฤพนธ์ 
ลุนบง และ ศรันธ์ สิมลา 

ม.ขอนแก่น 

14.50 - 15.10 น 
. 

5 234 แนวทางความส าเร็จในการใช้นวัตกรรมเพื่อการ
ส่งเสริมการตลาด กรณีศึกษา มัลเบอร์รี ่บ้านสวน
แม่อุ้ย อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 

ดนุสรณ์ มุสิกล ฐิติพล 
บัวรัษฏ์ และ นภนนท์ 
หอมสุด 

ม.ศิลปากร 

15.10 - 15.30 น. 6 241 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้หนังสือเสมือน
จริงเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห ์เรื่อง โครง
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ส าหรบัการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

จารุณี  ซามาตย์1,
ปรมินทร์  อัตตเนย์2 
ปาณิสรา  วงศ์มา3 และ 
วรรณา  ทองดี4 

ม.ขอนแก่น 

15.30 - 15.50 น. 7 339 ระบบตรวจสอบการเข้าชั้นเรียนและประเมินผล
การเรียนรู้ด้วย QR Code ในรายวิชาศึกษาทั่วไป 

ประทีป  พืชทองหลาง
1, ม่ิงขวัญ กันจินะ2 
กชกร ม่ังมี2 และสุภาณี 
ใหม่จันทร์ดี2* 

มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 

15.50 - 16.10 น. 8 260 การพัฒนาตัวบ่งชี้และแบบวัดความเป็น
ผู้ประกอบการขององค์กร: กรณีศึกษา  วิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในจงัหวัดสงขลา 

อนุวัต สงสม และ ณฌา 
ขวัญมณี 

ม.ทักษิณ 

16.10 - 16.30 น. 9 233 กลยุทธ์การตลาดและการจดัการภายในของ
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภณัฑ์กาแฟค่ัวมือ และ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรก้องวัลเลย ์ อ าเภอกระบุร ี
จังหวัดระนอง 

นาฎอนงค์ ทรงชัย และ 
นภนนท์ หอมสุด 

ม.ศิลปากร 

16.30 - 16.50 น. 10 334 แนวทางการพัฒนาเสน้ทางท่องเที่ยวเพื่อสัมผสั
ขนมหวานในอ าเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 

กนกกาญจน์ อินทร
ประเสริฐ1, ผกาพร ศรีวิ
กูล,1 อนิศรา อ๊อดผูก1, 
และประทีป พืช
ทองหลาง2,* 

มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 

16.50 - 17.10 น. 11 236 การสร้างมูลค่าเพิ่มในการเพาะพันธ์ปลากัดและ
ช่องทางการจัดจ าหน่ายปลากัดทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศ กรณีศึกษา: สิรินุช เบตต้าฟารม์ อ.
เมือง จ.นครปฐม 

ศศิวิมล พฤกษ์เรืองกิจ 
นริดา ดีศรี และ นภ
นนท์ หอมสุด 

ม.ศิลปากร 

17.10 - 17.30 น. 12 268 การศึกษาความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้
แนวคิดพ้ืนที่ท างานแบบ CDIO เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ภาษาองักฤษแบบน าตนเองของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี: กรณีศึกษา ศูนย์ภาษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา 
เชียงใหม่ 

ปริศนา กุลนลา1,*, ศิริ
ลักษณ์ อินฝาง2, วงศกร 
มังคละกนก3, และ 
ปัทมา เป็งมล4 

มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 



          

ตารางการน าเสนอบทความ (ภาคบรรยาย) 
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2nd 

ห้องบรรยาย 3 – สาขาบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
เวลา ล าดับ รหัส เรื่อง ผู้น าเสนอ สังกัด 
17.30 - 17.50 น. 13 231 การน านวัตกรรมทางเทคโนโลยสีมัยใหม่มา

ประกอบการเกษตรและช่องทางการจดัจ าหนา่ย 
ของ TK ORCHID FARM จังหวัดกาญจนบุรี 

สุวิภา สังสารวัตร 
อภิชญา  บุญค้ าชู และ 
นภนนท์ หอมสุด 

ม.ศิลปากร 

 
ห้องบรรยาย 4 – สาขาบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ และงานวิจัยที่มีผลกระทบต่อชุมชน สังคม ศาสนา 
เวลา ล าดับ รหัส เรื่อง ผู้น าเสนอ สังกัด 
13.30 - 13.50 น. 1 283 ศึกษาการอนุรักษ์ก๋องปู่จาของชาวพุทธ ในเขต

อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 
พระธนาเทพ สกฺกว โส 
(ศักดิ์วงค์) 

ม.มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

13.50 - 14.10 น. 2 229 การศึกษาความพึงพอใจของผู้บรโิภค ที่มีผลต่อ
การออกแบบบรรจุภณัฑ์กล้วยตาก กรณีศึกษา : 
กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นบ้านหาดผาขน 

วรรณิดา  ชินบุตร1,*, 
จิตรา  ปั้นรูป1 ,อริยะ  
แสนทวีสุข2, ภัทรา  นนั
สิทธิ์3,  สุภาวดี  แซ่เฮง
3, อารีรัตน์  เป็งมา3, 
สุคนธ์รัตน์  กันทา3, 
พรศิริ  วุฒิ 

มทร.ล้านนา น่าน 

14.10 - 14.30 น. 3 263 กรอบแนวคิดการออกแบบและพัฒนาหนงัสือ
สร้างความรู้เสมือนจรงิตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ 
ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ ส าหรับผู้เรยีนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 

ใบตอง  พรมพุทธา ม.ขอนแก่น 

14.30 - 14.50 น. 4 343 การศึกษาความเต็มใจที่จะจ่ายเพื่อการอนรุักษ์
มรดกทางวัฒนธรรมพระธาตยุาคู 

พัชทิชา กุลสุวรรณ์1 มหาวิทยาลัยมหิดล  

14.50 - 15.10 น. 5 284 การแสดงเชิงพฤติกรรมเรือ่งความกตัญญูกตเวที
ต่อมารดาบิดาของ  นักเรียนชัน้มัธยมศึกษา
ตอนต้น ของโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย อ าเภอแม่
ออน จังหวัดเชียงใหม่ 

พระรังสรรค์ ปญฺญาวุ
ฑฺโฒ (ธนูสิทธิ์) 

ม.มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

15.10 - 15.30 น. 6 324 การตัดสินใจใช้บริการพร้อมเพย์ ของลูกค้า
ธนาคารไทยพาณิชย ์ในเขต อ.เมือง จ.พะเยา 

ณัฎฐ์ฑิตา ศรีเมือง  ม.พะเยา 

15.30 - 15.50 น. 7 325 การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐานเพื่อ
บูรณาการการท านบุ ารงุศิลปะและวัฒนธรรม 

วีรวิชญ์ เลิศไทยตระกูล มหาวิทยาลัยศรีปทมุ  

15.50 - 16.10 น. 8 327 แนวทางการพัฒนาผักและผลไม้ปลอดสารพิษ 
จากมุมมองผู้บริโภค กรณีศึกษาพนกังานสาย
บริการมหาวิทยาลัยพะเยา 

วาสนา  ค าปา ม.พะเยา 

16.10 - 16.30 น. 9 310 การสังเคราะห์กรอบแนวคิดในการออกแบบ
สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ ตามแนวคอนสตรัคติ
วิสต์ด้วยโมบายแอพพลิเคชั่น ที่ส่งเสรมิการคิด
สร้างสรรค์  เรื่อง การถ่ายภาพเบือ้งต้น ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ธนบรรณ ขวัญม่ัน ม.ขอนแก่น 

16.30 - 16.50 น. 10 193 การใช้เมดิซีนบอลเพื่อฝึกความแข็งแรงกลา้มเนือ้
ของแขน และความแม่นย าในการโยนลูกเปตอง

นายภานุพันธ ์ ลาภรัต
นทอง 1*  และ นายณัฐ
พงศ์  ดีไพร2  

มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 



          

ตารางการน าเสนอบทความ (ภาคบรรยาย) 
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2nd 

ห้องบรรยาย 4 – สาขาบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ และงานวิจัยที่มีผลกระทบต่อชุมชน สังคม ศาสนา 
เวลา ล าดับ รหัส เรื่อง ผู้น าเสนอ สังกัด 

ของนักกีฬาหญิง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา 

16.50 - 17.10 น. 11 323 การวิเคราะห์ต้นทุน ปริมาณ ก าไร: กรณีศึกษา
ต้นทุนส่วนเพิ่มเพื่อการรกัษาสิ่งแวดล้อมในการ
ปลานิลในบ่อดิน ของกลุ่มสหกรณเ์ลี้ยงบ้านต  า 
ต าบลบ้านต  า อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 

ฐวรญาณ์ สุขยิ่ง ม.พะเยา 

17.10 - 17.30 น. 12 242 การลดใช้ถุงพลาสติกหลังกิจกรรมส่งเสริมการ
ปฏิเสธการรับถงุพลาสติกของประชาชน บ้าน
หนองบัวใต้ ต าบลเมืองพาน อ าเภอพาน จังหวัด
เชียงราย 

กนกทิพย์ อโนราช* 
และ มงคลกร ศรีวิชัย  

มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 

17.30 - 17.50 น. 13 321 การพัฒนาระบบสารสนเทศ ส าหรบัคลีนคิทันตก
รรมโดยใช้วิธีการออกแบบทีส่ามารถแสดงผลได้
อย่างเหมาะสมบนอุปกรณ์ ที่แตกต่างกัน 
กรณีศึกษา คลีนิคทันตกรรมไวท์สไมล์ 

นพณัฐ วรรณภีร์* และ 
ธศพร ศรีเทศ 

มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 

17.50 - 18.10 น. 14 261 นวัตกรรมทางการตลาดและการจัดการของ
เกษตรอินทรีย์ยุคใหม่  กรณีศึกษาฟาร์มฝนั 
อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

เจตปรียา ตรีนิตย์ อาริ
ตา หนูเจริญ และ นภ
นนท์ หอมสุด 

ม.ศิลปากร 

 
สรุปยอดบทความน าเสนอ ภาคบรรยาย 

ห้อง ห้อง - สาขา ม.ภายใน ม.ภายนอก รวมจ านวนบทความ 
1 วิศวกรรมศาสตร์ 9 5 14 
2 วิศวกรรมศาสตร์  3 5 14 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 6  
3 บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 4 9 13 
4 บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 3 6 14 

งานวิจัยท่ีมีผลกระทบต่อชุมชน สังคม ศาสนา 1 4 
รวม 26 29 55 

 


