
          

ตารางการน าเสนอบทความ (ภาคโปสเตอร์) 
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 15 นาทีต่อเร่ือง แบ่งเป็น น าเสนอผ่านโปสเตอร์ (ขนาด 90 x 120 cm.) 10 นาที และซักถามแลกเปล่ียน 5 

นาที  
2. ในระหว่างการน าเสนอผลงาน จะมีเจ้าหน้าท่ีควบคุมเวลาการน 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 าเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) ณ พ้ืนท่ีน าเสนอ หลังจากการน าเสนอแล้วเสร็จใน
แต่ละเร่ือง 

4. รับประทานอาหารว่าง เวลา 15.00 น. ในระหว่างการน าเสนอผลงาน      
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2nd 

โปสเตอร์ กลุ่ม 1 สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 
เวลา ล าดับ รหัส เร่ือง ผู้น าเสนอ สังกัด 
13.30 - 13.45 น. 1 277 การประยุกต์ใช้งานอินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิง

ราคาประหยัดเพ่ือสร้าง ระบบบันทึกพลังงาน
ไฟฟ้าแบบเวลาจริง 

นายภัสกร ไคร้ม่วง นาย
ภาคภูมิ ทางสี วิวัฒน์ 
ทิพจร และอนุสรณ์ 
ยอดใจเพ็ชร* 

มทร.ล้านนา เชียงราย 

13.45 - 14.00 น. 2 278 การพัฒนาเคร่ืองกล่ันน้ ามันหอมระเหยจาก
สมุนไพรพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงาน
ไฟฟ้าด้วยการควบคุมอุณหภูมิ 

ธีรยา แปงน้อย*, ดิศรณ์ 
เทพวงค์ และเพลิน 
จันทร์สุยะ 

มทร.ล้านนา เชียงราย 

14.00 - 14.15 น. 3 296 วงจรขับหลอดไดโอดเปล่งแสงชนิดกระแส
คงท่ีควบคุมระดับความสว่างผ่าน
โทรศัพท์มือถือ 

นรงค์ฤทธ์ิ บ้านสระ1 
สมเพชร  วงค์ษา1 
อนนท์ น าอิน*1 

มทร.ล้านนา เชียงราย 

14.15 - 14.30 น. 4 297 การศึกษาการอัดประจุและคายประจุ
แบตเตอร่ีตะก่ัวกรดแบบดีปไซเค้ิล 

กฤษณ เมืองชุม1, 
คุณากร ศรีวิชัย 2 และ 
อนนท์ น าอิน3* 

มทร.ล้านนา เชียงราย 

14.30 - 14.45 น. 5 289 วงจรบ๊ัคบูสต์คอนเวอร์เตอร์ต่อกับมอเตอร์ป๊ัม
น้ าพลังงานแสงอาทิตย์ 

คมกฤษณ์ อินต๊ะวงค์1 
อรรณพ เข็ดขาม1 
อนนท์ น าอิน*1 

มทร.ล้านนา เชียงราย 

14.45 - 15.00 น. 6 290 ผลตอบสนองเวลาของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ กิตติศักด์ิ ชุ่มมงคล1 
พชร กฤตยาวิวัฒน์1  
และอนนท์ น าอิน1* 

มทร.ล้านนา เชียงราย 

15.00 - 15.15 น. 7 281 การออกแบบและสร้างเคร่ืองควบคุมมอเตอร์
ดีซีบัสเลสในรถพลังงานไฟฟ้า 

กฤษฎากร ทองน้อย, 
ณัฐภูมิ จิตรเสงี่ยม*,นพ
กร ค าฝ้ันและ เพลิน 
จันทร์สุยะ 

มทร.ล้านนา เชียงราย 

15.15 - 15.30 น. 8 305 การออกแบบและสร้างกังหันตีน้ าเพ่ือเพ่ิม
ออกซิเจนพลังงานแสงอาทิตย์ 

ณัฐวัตร  นาขยัน , 
ภุชงค์  มานุ่ม  และ นิติ
พงษ์  สมไชยวงค์* 

มทร.ล้านนา เชียงราย 

15.30 - 15.45 น. 9 292 การสูบน้ าด้วยไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โดย
การใช้การสะท้อนแสงเซลล์แสงอาทิตย์
ร่วมกับการติดตามดวงอาทิตย์ 

รุ่งโรจน์ ขะมันจา1,*, 
ปรีชา มหาไม้2, ภานุ 
วัชระนฤมล3และ มนัส
วิน  รักษ์ด ารงศรี4 

มทร.ล้านนา ตาก 

15.45 - 16.00 น. 10 299 ตรวจวัดความเร็วรถโดยใช้เทคนิคการ
ประมวลผลภาพดิจิทัล 

รุ่งโรจน์ ขะมันจา1,*,
เอกลักษณ์ สุมนพันธ์2, 
ยุทธนา มูลกลาง3และ
วิทยา ยังผ่อง4 

มทร.ล้านนา ตาก 

16.00 - 16.15 น. 11 303 เคร่ืองเช่ือมไฟฟ้าความถ่ีสูงขนาดพกพา ชิดชัย สุยะลังกา1, วัช
รา สีทอง1, ธีรพงษ์ กุล
ฉิม1, วรายุทธ เสาร์เป็ง

มทร.ล้านนา ตาก 
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โปสเตอร์ กลุ่ม 1 สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 
เวลา ล าดับ รหัส เร่ือง ผู้น าเสนอ สังกัด 

1 และ จักรกฤษณ์ 
เคลือบวัง1,* 

16.15 - 16.30 น. 12 344 การทดสอบประสิทธิภาพของแบตเตอร่ีชนิด
ตะก่ัว-กรดแบบดึงพลังงานต่อเนื่องส าหรับ
ระบบโซล่าเซลล์ 

อัศวเทพ  สารปิน1, จัต
ตุฤทธ์ิ  ทองปรอน1, วร
จักร์  เมืองใจ2 และธีระ
ศักด์ิ  สมศักด์ิ2,* 

มทร.ล้านนา 

16.30 - 16.45 น. 13 295 การวิเคราะห์การติดตามผลการใช้พลังงาน
ไฟฟ้ากับปริมาณสินค้าทางการเกษตร ใน
อาคารผลิตผล ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่ง
หลวง จังหวัดเชียงใหม่ 

อรรถพร สุพรรณนนท์1, 
สามารถ สาลี1,*, วิชาญ 
จันที2 และ วรจักร 
เมืองใจ3 

มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 

16.45 - 17.00 น. 14 272 ระบบฐานข้อมูลกองทุนหมู่บ้าน บ้านสระตา
พรม หมู่ท่ี 1 ต.ดอนแตง อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.
ก าแพงเพชร 

กิตติศักด์ิ ด านิล1 และ 
อมิตตา คล้ายทอง1,* 

มทร.ล้านนา พิษณุโลก 

 
โปสเตอร์ กลุ่ม 2 สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (โยธา เคร่ืองกล อุตสาหการ อาหาร) 
เวลา ล าดับ รหัส เร่ือง ผู้น าเสนอ สังกัด 
13.30 - 13.45 น. 1 243 การศึกษาการดูดติดสีของน้ าท้ิงจาก

กระบวนการย้อมหวายโดยการใช้เศษใบไม้
และก่ิงไม้ 

ภัทรา วงษ์พันธ์กมล1*, 
ธีรพล ขาวส าองค์1 กล่ิน
ประทุม ปัญญาปิง1 
นคร สุริยานนท์1 รุ่ง
นภา เขียววิจิตร1 และ 
ศิระประภา ชัยเนตร1 

มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 

13.45 - 14.00 น. 2 247 การศึกษาการถ่ายเทความร้อนของเคร่ือง
แลกเปล่ียนความร้อนแบบท่อความร้อนชนิด
เกลียวขด 

นายยุธนา ศรีอุดม* มทร.ล้านนา ตาก 

14.00 - 14.15 น. 3 271 การพัฒนาและปรับปรุงเคร่ืองสีเมล็ดเชอร่ี 
ส าหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกาแฟ 
กรณีศึกษา บานสันเจริญ ต าบลผาทอง 
อ าเภอทาวังผา จังหวัดนาน 

นายสุรชัย อ้ิมทับ*, นาย
ก้องเกียรติ ธนะมิตร, 
นายณัฐพล กาบค า, 
นายเกรียงไกร  ธนะมิตร
, นายปริญญา ยารินตะ 
และ นายกันตะวิด พรม
เกศา 

มทร.ล้านนา น่าน 

14.15 - 14.30 น. 4 267 การพัฒนาเคร่ืองอบแห้งเนื้อสับปะรดแว่น
โดยใช้ป๊ัมความร้อน 

ประเทือง ฝ้ันแก้ว*, กีรติ 
วุฒิจารี และวิชัย สิน
จักร 

มทร.ล้านนา ล าปาง 
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2nd 

โปสเตอร์ กลุ่ม 2 สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (โยธา เคร่ืองกล อุตสาหการ อาหาร) 
เวลา ล าดับ รหัส เร่ือง ผู้น าเสนอ สังกัด 
14.30 - 14.45 น. 5 218 สมรรถนะเคร่ืองอบแห้งแบบป๊ัมความร้อนใช้

คอยล์เย็นตัวในช่วงวัสดุความช้ืนสูงและใช้
คอยล์เย็นตัวนอกในช่วงวัสดุความช้ืนต่ า 

ไพโรจน์  จันทร์แก้ว1*, 
ส ารวม  โกศลานันท์ 2
และ ณัฐสิทธ์ิ พัฒนอ่ิม 

มทร.ล้านนา ตาก 

14.45 - 15.00 น. 6 320 การส ารวจทรัพยากรการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ 
บ้านห้วยลอย จังหวัดน่าน 

อริยะ  แสนทวีสุข1,*, 
วรรณิดา  ชินบุตร2, ณัฐ
พล  กาบค า1 และ 
จารุนันท์  เมธะพันธ์ุ2 

มทร.ล้านนา น่าน 

15.00 - 15.15 น. 7 266 โซ่อุปทานของการสร้างมูลค่าเพ่ิมเชอร่ี บ้าน
สันเจริญ อ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 

ณัฐพล กาบค า* , อริยะ 
แสนทวีสุข, สุรชัย อ้ิม
ทับ 

มทร.ล้านนา น่าน 

15.15 - 15.30 น. 8 270 การพัฒนาทักษะการประกอบวงจร
อิเล็กทรอนิกส์โดยผ่านการสร้างชุดฝึก 
ส าหรับนักศึกษาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 

สิทธิศักด์ิ ย่ียวน1,*, 
กัญจ์ นาคเอ่ียม2, นิธิศ 
ธรรมโชติ1, ชาคริต สาร
ลิขิต1, อดิศร กวาวสิบ
สาม1  

มทร.ล้านนา 

15.30 - 15.45 น. 9 304 การเปรียบเทียบรูปแบบการฆ่าเช้ือด้วยความ
ร้อนส าหรับการผลิตฟักทองสเปรด ระดับ
อุตสาหกรรมครัวเรือน 

ณัฐกานต์ วงปินตา1  
พิมลพรรณ เลิศบัวบาน
1  โบว์ ถ่ินโพธ์ิวงศ์2 
มาลัยพร วงค์แก้ว2 และ 
ณัฐธินี ทรายแก้ว2* 

มทร.ล้านนา 

15.45 - 16.00 น. 10 265 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
เคร่ืองประดับจากเศษไม้  กรณีศึกษาเฮือนส
ล่านัน จังหวัดเชียงใหม่ 

ธนพร สมโน และ ตยา
นิตย์ มิตร์แปง* 

มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 

16.00 - 16.15 น. 11 273 การออกแบบรายการเอ็ดดูเทนเมนท์เชิงช่าง
ส าหรับไอพีทีวี 

ฐปนนท์  สุวรรณกนิษฐ์
1, เกษตร แก้วภักดี2 
และ มณีกาญจน์  ไชย
นนท์1,* 

มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 

16.15 - 16.30 น. 12 245 การออกแบบไวรอลวิดีโอเพ่ือการโฆษณา
ส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเท่ียวผจญภัย ต.ก้ื
ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 

เพ็ญศรี จุลกาญจน์*, 
เกษตร แก้วภักดี, สุรพล 
มโนวงศ์, ฐปนนท์ 
สุวรรณกนิษฐ์, สิริกานต์ 
มีธัญญากร, ณัฐยา ไทย
ประกอบ และ ภรัณญู 
สุวรรณศรี 

มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 

16.30 - 16.45 น. 13 293 เว็บไซต์ส่ือประชาสัมพันธ์กล้วยตากจิราพร
ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด  จิราพรฟู๊ด 

ปฏิกมล โพธิคามบ ารุง*, 
โสภณา ส าราญ, จารุ

มทร.ล้านนา พิษณุโลก 
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26 – 27 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว 

5 

 

2nd 

โปสเตอร์ กลุ่ม 2 สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (โยธา เคร่ืองกล อุตสาหการ อาหาร) 
เวลา ล าดับ รหัส เร่ือง ผู้น าเสนอ สังกัด 

วรรณ ธรรมวิชัย และ 
อรุณศรี สีกล้ิง 

 
โปสเตอร์ กลุ่ม 3 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ 
เวลา ล าดับ รหัส เร่ือง ผู้น าเสนอ สังกัด 
13.30 - 13.45 น. 1 313 ศึกษาความหลากหลายของมะก้ิงเพ่ือการ

พัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
อภิชาติ ชิดบุรี*, พิทักษ์ 
พุทธวรชัย, จิรภา พงษ์
จันตา, ปรัชญา 
หลักฐาน, เพียงพิมพ์ ชิด
บุรี และ ธนวุฒิ พรหม
บัญชาชัย 

มทร.ล้านนา 

13.45 - 14.00 น. 2 214 การเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู้เร่ืองการปลูก
ผักไร้ดินด้วยส่ือสารสนเทศ 

กุลวิชญ์ พานิชกุล1*  
และ บริวัชร สืบคุณะ2 

มทร.ล้านนา ล าปาง 

14.00 - 14.15 น. 3 244 กรรมวิธีบรรจุท่ีสัมพันธ์ต่อลิปิดออกซิเดชัน
ของกาแฟค่ัวบด 

วันเพ็ญ  จิตรเจริญ1*, 
ณัฎวลิณคล  เศรษฐ
ปราโมทย์1, ลัดดาวัลย์  
หินแยง1 และ สุทธิดา  
เช้ือค าลือ1 

มทร.ล้านนา ล าปาง 

14.15 - 14.30 น. 4 205 ผลของขนาดหัวและความเข้มข้นของโคลชิซิน
ต่อคุณภาพดอกของว่านแสงอาทิตย์ 

รุ่งนภา ช่างเจรจา1/* 
สมถวิล ศุภลสิตสกุล2/ 
และ สันติ ช่างเจรจา1/ 

มทร.ล้านนา 

14.30 - 14.45 น. 5 219 การขาดธาตุอาหารต่อการเจริญเติบโตและ
การออกดอกของเยอบีรา 

รุ่งนภา ช่างเจรจา1* 
อรทัย วงค์เรือน และ
สันติ ช่างเจรจา 

มทร.ล้านนา 

14.45 - 15.00 น. 6 222 ผลของความเข้มข้นของแคลเซียมต่อการ
เจริญเติบโตและการออกดอกของเยอบีร่า 

รุ่งนภา ช่างเจรจา1* ธา
ริณี  แสงค าลือ และ
สันติ ช่างเจรจา 

มทร.ล้านนา 

15.00 - 15.15 น. 7 318 ผลวัสดุปลูกต่อการเจริญเติบโตและการออก
ดอกของเยอบีรา 

รุ่งนภา ช่างเจรจา1* 
ธิดารัตน์ ค าหล่อ2 และ
สันติ ช่างเจรจา 

มทร.ล้านนา 

15.15 - 15.30 น. 8 215 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกช้ินไก่เสริมแป้งข้าว
ดัชนีน้ าตาลต่ าเส้นใยสูง 

นภาพร  ดีสนาม1,กิติว
ราตาหนิ้ว2,สายสุนีย์  
กาวีอ้าย2และจิรภา 
พงษ์จันตา3* 

มทร.ล้านนา 

15.30 - 15.45 น. 9 237 การเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ด้วยส่ือการเพาะขยายพันธ์ุกบ 

สมเกียรติ ตันตา1*  
และ บริวัชร สืบคุณะ2 

มทร.ล้านนา ล าปาง 



          

ตารางการน าเสนอบทความ (ภาคโปสเตอร์) 
การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ คร้ังท่ี 4  

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

โปสเตอร์ กลุ่ม 3 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ 
เวลา ล าดับ รหัส เร่ือง ผู้น าเสนอ สังกัด 
15.45 - 16.00 น. 10 253 การท าให้เกิดสีส้มเข้มและเพ่ิมอัตราการรอด

กุ้งเครย์ฟิชไบรท์ออเร้นท์โดยเสริมผงพริก
หยวกสีแดง 

สุรีย์วัลย์ ชุ่มแก้ว1 
กรรณิการ์ ค าอุด1 ธิดา
รัตน์ แก้วต๋า1 ธนากร 
ค าภิระ1 วชิร ยอดทอง1 
และ ทนงศักด์ิ สัสดีแพง
2* 

มทร.ล้านนา ล าปาง 

16.00 - 16.15 น. 11 221 ข้อมูลวิเคราะห์ด้วยเคร่ืองแก๊สโครมาโต
กราฟ-แมสสเปกโตรมิเตอร์ คุณสมบัติต้าน
เช้ือแบคทีเรียและคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระ
ของกะเม็ง 

ทนงศักด์ิ สัสดีแพง*  
ธนากร ค าภิระ  วชิร 
ยอดทอง และ วิทยา 
วนาภิชิต  

มทร.ล้านนา ล าปาง 

16.15 - 16.30 น. 12 275 การพัฒนาเคร่ืองตกผลึกน้ าตาลสับปะรด อ านาจ ผัดวัง ปณิธิ 
แสนจิตร อรพรรณ 
จันทร์งาม และ ทนง
ศักด์ิ สัสดีแพง* 

มทร.ล้านนา ล าปาง 

16.30 - 16.45 น. 13 311 การเปิด-ปิดไฟโดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต
ของสรรพส่ิง 

วรวิทย์ ฝ้ันค าอ้าย1*  
ขนิษฐา หอมจันทร์2 
ชาญยุทธ์ กาญจนพิบูลย์
3 และ วิโรจน์ แสนยอด
1 

มทร.ล้านนา น่าน 

16.45 - 17.00 น. 14 258 การท านายแนวโน้มผลการเรียนของนักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
น่าน โดยใช้เทคนิคการค้นหากฎความสัมพันธ์ 

วราวุธ วิสมกา, นงนุช 
เกตุ้ย*, และ วิโรจน์ 
มงคลเทพ 

มทร.ล้านนา น่าน 

17.00 - 17.15 น. 15 294 การใช้สัญลักษณ์แสดงอารมณ์ในแบบส ารวจ
ความพึงพอใจบนระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์ 

วรวิทย์ ฝ้ันค าอ้าย1 
ขนิษฐา หอมจันทร์2* 
วิโรจน์ มงคลเทพ1 
กฤษฎา ยาใจ1 และยุทธ
ภพ สุดาลา1 

มทร.ล้านนา น่าน 

 

โปสเตอร์ กลุ่ม 4 สาขาบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (สังคมศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์) 
เวลา ล าดับ รหัส เร่ือง ผู้น าเสนอ สังกัด 
13.30 - 13.45 น. 1 262 การสังเคราะห์กรอบแนวคิดการออกแบบ

หนังสือเทคโนโลยีเสมือนจริงตามแนวคอน
สตรัคติวิสต์ ท่ีส่งเสริมการบันทึกใน
หน่วยความจ า และทักษะการอ่านภาษาจีน 

เจษฎา ธาระธรรม*1, 
จารุณี ซามาตย์2, 

ม.ขอนแก่น 



          

ตารางการน าเสนอบทความ (ภาคโปสเตอร์) 
การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ คร้ังท่ี 4  

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

โปสเตอร์ กลุ่ม 4 สาขาบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (สังคมศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์) 
เวลา ล าดับ รหัส เร่ือง ผู้น าเสนอ สังกัด 

เร่ืองฤดูกาล ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 4 

13.45 - 14.00 น. 2 332 “เท่ียวบ่อน้ าแร่ ล่องแพน้ าแจ่ม พักแรมน้ าตก 
ผ้าตีนจกยอดน้ ามือ”:การพัฒนาการ
ท่องเท่ียวอ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 

อรรถพล ก๋องแก้ว1, 
จันทร์ธิมา สมศักด์ิ,1 
ณัชชา วีรวัฒนโยธิน1, 
และประทีป พืช
ทองหลาง2,* 

มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 

14.00 - 14.15 น. 3 333 แนวทางการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงผจญภัย
ในเขตอ าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 

พรนภา อ่วมวงษ์1, ลลิ
ตาภรณ์ วราพุทธ,1 
ภัทรชนน ตุ้ยแสง1, และ
ประทีป พืชทองหลาง
2,* 

มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 

14.15 - 14.30 น. 4 335 แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวชุมชนบ้าน
ปงไคร้ ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จังหวัด
เชียงใหม่ 

กนกวลี จุ้ยพิทักษ์1, ชุ
ติมณฑน์ อลังการนันท์
,1 สุทธิดา เช้ือเมืองพาน
1, และประทีป พืช
ทองหลาง2,* 

มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 

14.30 - 14.45 น. 5 336 แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ
ของหมู่บ้านแม่กลางหลวง อ าเภอจอมทอง 
จังหวัดเชียงใหม่ 

วรพล ปะมาละ1, อนุชา 
แก้วชัยยา,1 มนัสฏภัส 
แสนสวะ1, และประทีป 
พืชทองหลาง2,* 

มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 

14.45 - 15.00 น. 6 337 แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวตามรอย
ประวัติศาสตร์พระนางจามเทวีในเขตอ าเภอ
เมือง จังหวัดล าพูน 

ปิยธิดา สินธุบุญ1, ฐิติ
มา สมอุทัย,1 วรรณวิมล 
ไชยจินดา1 และประทีป 
พืชทองหลาง2,* 

มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 

15.00 - 15.15 น. 7 338 พระธาตุล าปางหลวง : เส้นทางการท่องเท่ียว
เพ่ือการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 
จังหวัดล าปาง 

ณัฐพร ตาต๊ะ1, ณัฐธิดา 
ค าแปง,1 ศินิทรา มูลา1 
และประทีป พืช
ทองหลาง2,* 

มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 

15.15 - 15.30 น. 8 340 รูปแบบและกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
ส านักฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ าเภอสัน
ทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

ทัศนีย์ ชมภูพงษ์1, บุรัส
กร นุชเวช,1 ยลดี ค า
อินทร์1, และประทีป 
พืชทองหลาง2,* 

มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 

15.30 - 15.45 น. 9 341 เรือหางแมงป่อง : เส้นทางท่องเท่ียวย้อนรอย
ประวัติศาสตร์แม่น้ าปิง อ าเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ 

ธนัชพร อินค าเช้ือ1, 
พรสวรรค์ วรรณา,1 
เกศินี วรปัสสุ1, และ

มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 



          

ตารางการน าเสนอบทความ (ภาคโปสเตอร์) 
การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ คร้ังท่ี 4  

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

โปสเตอร์ กลุ่ม 4 สาขาบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (สังคมศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์) 
เวลา ล าดับ รหัส เร่ือง ผู้น าเสนอ สังกัด 

ประทีป พืชทองหลาง
2,* 

15.45 - 16.00 น. 10 342 เส้นทางการท่องเท่ียวเพ่ือสักการะวัดพระธาตุ
ดอยค า อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

พรนภา อ่วมวงษ์1, ลลิ
ตาภรณ์ วราพุทธ,1 
ภัทรชนน ตุ้ยแสง1, และ
ประทีป พืชทองหลาง
2,* 

มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 

16.00 - 16.15 น. 11 329 การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมถนนคนเดินวัว
ลาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

กีรติญา ศิริกุล1, ศิริพร 
มารังค์,1 สุทธิดา พุทธ
สอน1, และประทีป พืช
ทองหลาง2,* 

มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 

16.15 - 16.30 น. 12 330 การพัฒนาศักยภาพการจัดการทุนชุมชนบ้าน
ซาง อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

วิไลรัตน์ แสงศรี และ
ประทีป พืชทองหลาง,* 

มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 

16.30 - 16.45 น. 13 274 รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างย่ังยืน กรณีศึกษา : 
โรงเรียนเป่ียมสุข เทศบาลต าบลสันโป่ง 
อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุรธร  จีนา1*,  และ รมิ
ตา  จีนา2  

มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 

16.45 - 17.00 น. 14 306 บทบาทของพระสงฆ์ในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในศตวรรษท่ี 21 กรณีศึกษา 
: โครงการบวรสันติสุข วัดสว่างบรรเทิง 
ต าบลแม่สา อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุรธร  จีนา1*,  และ รมิ
ตา  จีนา2  

มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 

17.00 - 17.15 น. 15 276 การพัฒนาส่ือแอนิเมช่ัน 2 มิติ เร่ือง ต านาน
พระพุทธชินราช 

ลัดดาวัลย์ หวังเจริญ1,*, 
มรกต ทองพรหม1และ 
อนุชา บุญจารุพัฒน์1 

มทร.ล้านนา พิษณุโลก 

17.15 - 17.30 น. 16 248 การพัฒนาส่ือแอนิเมช่ันส่งเสริมวัฒนธรรม
และประเพณีไทยตอน “เท่ียวประเพณีลอย
กระทง 6 จังหวัดท่ัวไทย” 

ธีระ พร้อมเพรียง* มทร.ล้านนา ตาก 

 
โปสเตอร์ กลุ่ม 5 สาขาบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (บริหารธุรกิจ การจัดการ บัญชี ศิลปศาสตร์)  
เวลา ล าดับ รหัส เร่ือง ผู้น าเสนอ สังกัด 
13.30 - 13.45 น. 1 301 การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ส าหรับการขายเส้ือพิษณุโลกของร้านสถานี
สองแคว 

ปฏิกมล โพธิคามบ ารุง, 
โสภณา ส าราญ* และ 
นราภรณ์  บุญเจริญ 

มทร.ล้านนา พิษณุโลก 

13.45 - 14.00 น. 2 213 การพัฒนาส่ือสารสนเทศเพ่ือแก้ปัญหาการไม่
กินผักของช่วงอายุ 3-5 ปี 

ธิติวัฒน์ ตาค า1*  และ 
บริวัชร สืบคุณะ2  

มทร.ล้านนา ล าปาง 

14.00 - 14.15 น. 3 211 ระบบจัดการหอพักมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา ตาก 

ธีระ พร้อมเพรียง* มทร.ล้านนา ตาก 



          

ตารางการน าเสนอบทความ (ภาคโปสเตอร์) 
การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ คร้ังท่ี 4  

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

โปสเตอร์ กลุ่ม 5 สาขาบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (บริหารธุรกิจ การจัดการ บัญชี ศิลปศาสตร์)  
เวลา ล าดับ รหัส เร่ือง ผู้น าเสนอ สังกัด 
14.15 - 14.30 น. 4 216 ระบบจัดการสินค้าคงคลัง กรณีศึกษาร้านชัย

ยะวงศ์เคมีเกษตร 
ธีระ  พร้อมเพรียง*1, 
แคทรียา   พร้อมเพรียง 
2 

มทร.ล้านนา ตาก 

14.30 - 14.45 น. 5 249 ระบบจัดการร้านคาร์แคร์ดร้านเบ้ิมคาร์แคร์ ธีระ พร้อมเพรียง* มทร.ล้านนา ตาก 
14.45 - 15.00 น. 6 250 ระบบสารสนเทศการเข้าร่วมกิจกรรมของ

นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ตาก 

ธีระ พร้อมเพรียง* มทร.ล้านนา ตาก 

15.00 - 15.15 น. 7 209 ทัศนคติต่อการเป็นผู้ประกอบการของ
นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
เชียงราย 

ธนีนุช เร็วการ1* และณ
ภัทร  ทิพย์ศรี2 

มทร.ล้านนา เชียงราย 

15.15 - 15.30 น. 8 280 การวิจัยและพัฒนากลยุทธ์การจัดการธุรกิจ
ส าหรับร้านบลูมเบเกอร่ีโฮม  โดยใช้ 
Business Model Canvas 

สุพรรัตน์  ทองฟัก1, *, 
คชรัตน์  ทองฟัก1 และ 
ขนิษฐา  ทะแดง1 

มทร.ล้านนา พิษณุโลก 

15.30 - 15.45 น. 9 285 การศึกษาความพึงพอใจท่ีมีต่อคุณลักษณะ
ของผู้น าชุมชนท่ีพึงประสงค์ของต าบลแม่ปะ 
อ าเภอแม่สอด  จังหวัดตาก 

ณัชชิยา   โม้ฟู1,*  และ 
จุฑาภรณ์   อ่ิมทอง2 

มทร.ล้านนา ตาก 

15.45 - 16.00 น. 10 246 ปัจจัยด้านการเงินและการก ากับดูแลกิจการท่ี
มีอิทธิพลต่อการเสนอรายงานของผู้สอบบัญชี
เก่ียวกับปัญหาการด าเนินงานต่อเนื่อง กรณี
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

อ.นวิตถา โสภาจารีย์1, 
อ.เพราพิลาส ประสิทธ์ิ
บุรีรักษ์1 และ ดร. วร
วิทย์ เลาหะเมทนี1,* 

มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 

16.00 - 16.15 น. 11 291 การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนผลิตภัณฑ์
ไม้สัก กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
แกะสลักไม้ บ้านโรงวัว ต าบลน้ าบ่อหลวง 
อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 

สุรัตน์ ยาสิทธ์ิ*, รังสิมา 
กันธิวาส 

มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 

16.15 - 16.30 น. 12 298 การเปรียบเทียบต้นทุนและตอบแทนของการ
เพาะเห็ด กรณีศึกษา บ้านตลาดข้ีเหล็ก 
ต าบลแม่โป่ง อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัด
เชียงใหม่ 

อดิศักด์ิ ฝนห่าแก้ว*1, 
และเสรฐสุดา ปรีชา
นนท์2 

มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 

16.30 - 16.45 น. 13 309 ความสามารถทางการตลาดของธุรกิจ SMEs 
ในจังหวัดเชียงราย 

ณภัทร  ทิพย์ศรี1*
และธนีนุช เร็วการ2 

มทร.ล้านนา เชียงราย 

16.45 - 17.00 น. 14 207 Integrative Motivation in English 
Learning of Undergraduate Students’ 
in the Intercultural Classroom of 
English for Recreation Course (Poster) 

Phanumat  
Denyotha 1, 
Pornhathai 
Tanjitanont 2* 

มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 



          

ตารางการน าเสนอบทความ (ภาคโปสเตอร์) 
การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ คร้ังท่ี 4  

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

โปสเตอร์ กลุ่ม 5 สาขาบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (บริหารธุรกิจ การจัดการ บัญชี ศิลปศาสตร์)  
เวลา ล าดับ รหัส เร่ือง ผู้น าเสนอ สังกัด 
17.00 - 17.15 น. 15 220 การใช้ส่ือโซเชียลส าหรับพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง 

พิมเนตร เทพปัญญา*   
ณัชธาร สิงห์โตทอง 
กัลยา ชุมพงษ์พันธ์   
และพลอยชมพู ธรรม
สอน  

มทร.ล้านนา ล าปาง 

17.15 - 17.30 น. 16 223 การพัฒนาทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาช้ันปีท่ี 2 คณะบริหารธุรกิจ และ
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา ล าปาง โดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์มัลติมิเดีย Rosetta Stone 

นงนุช ต้ังใจเจริญ
ทรัพย์*, วัลจิลีน จันทร
วิโรจน์2, หทัยภัทร 
ธรรมจักร3 และ ณัฏฐ
ธิดา ไชยวรรณ์4, 

มทร.ล้านนา ล าปาง 

 

สรุปจ านวนบทความน าเสนอ ภาคโปสเตอร์ 

กลุ่มท่ี โซน - สาขา ม.ภายใน ม.ภายนอก จ านวนบทความ 
กลุ่ม 1 วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า) 14  14 
กลุ่ม 2 วิศวกรรมศาสตร์ (โยธา เคร่ืองกล อุตสาหการ อาหาร) 13  13 
กลุ่ม 3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ 15  15 
กลุ่ม 4 บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (สังคมศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์) 15 1 16 
กลุ่ม 5 บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (บริหารธุรกิจ การจัดการ บัญชี ศิลปศาสตร์) 16  16 

รวม 73 1 74 
 


