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กำหนดการนำเสนอ วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00-16.00 น. 

 
 

กำหนดการนำเสนอ วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. 

  
 
❑ สแกน QR Code เพ่ือเข้าห้องประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Teams หรือคลิกลิงค์เพ่ือเข้าระบบ 
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01 งานวิจัยสาขาวิศวกรรม พลังงาน และเทคโนโลยี วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. 
กรรมการประจำห้องนำเสนอ 1) ประธาน รศ.ดร.เดช เหมือนขาว มทร.ศรีวชิัย 2) รองประธาน ผศ.ดร.ไกรลาส ดอนชัย มทร.ล้านนา 

 

ลำดับที ่ เวลา รหัสบทความ ชื่อบทความ เจ้าของบทความ หน่วยงาน กลุ่มสาขา (ย่อย) 
ลำดับ 1 09.15-09.30 ENG9-20210315231313J การพัฒนาเก้าอี้น่ังเรียนโดยประยุกต์ใช้หลักการยศาสตร์ Studying Chair Development by Implicating 

Ergonomics Approach 
 บุตรี กาเด็น ม.นอร์ท-เชียงใหม่ วิศวกรรมอุตสาหการ 

ลำดับ 2 09.30-09.45 ENG9-20210315133503P การลดความสูญเปลา่ภายในโรงงานผลไม้อบแห้ง  ศุภลักษณ์ สุวรรณ ม.นอร์ท-เชียงใหม่ 
ลำดับ 3 09.45-10.00 ENG9-20210315220159P การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานในแผนกงานซ่อม  ภัทราภรณ์ เหนือศร ี ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์  

ในพระบรมราชูปถัมภ ์
ลำดับ 4 10.00-10.15 ENG9-20210327163100P การปรับปรุงกระบวนการผลิตสำหรบัผลิตแคบหม ู  เจนณรงค์ ชุมภู มทร.ล้านนา 
ลำดับ 5 10.15-10.30 ENG9-20210225201156P การศึกษาแนวทางการพัฒนาการให้บริการท่องเที่ยวในระดับเมืองท่องเที่ยวกรณีศึกษาวัดร่องขุ่น  ฐปนนท์กร คำซาว มทร.ล้านนา 
ลำดับ 6 10.30-10.45 ENG9-20210225152846P การศึกษาความต้องการของสถานประกอบการในการรับพนักงานเข้าทำงานด้านคลังสินค้าตามมาตรฐาน

สถาบันคุณวฒุิวิชาชีพกรณีศึกษาสถานประกอบการในจังหวัดเชียงราย 
 ณัฐชา ฟังเพลิน มทร.ล้านนา 

ลำดับ 7 10.45-11.00 ENG9-20210315123010P การปรับปรุงกระบวนการพิมพ์เสื้อ  พงศกร สุรินทร์ มทร.ล้านนา 
ลำดับ 8 11.00-11.15 ENG9-20210222113523P การสร้างเครื่องและหาประสิทธิภาพถา่นอัดแท่งจากกากเศษหน่อไม้  พงศกร สุรินทร์ มทร.ล้านนา 
ลำดับ 9 11.15-11.30 ENG9-20210315224533P นวัตกรรมการสร้างมูลคา่เพ่ิมจากเศษวัสดุเหลือใช้ของกระบวนการผลิต อุตสาหกรรมผ้า กรณีศึกษากลุ่มผ้าทอ

ไตลื้อบ้านลวงเหนือ ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 
 ภาคภูมิ จารภุูม ิ มทร.ล้านนา 

ลำดับ 10 11.30-11.45 ENG9-20210225132304P การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกรูปแบบการขนส่งสินค้า  สิทธิภูมิ ตาคำรุ้ง มทร.ล้านนา 

คลิกลิงค์เพ่ือเข้าระบบ  
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ad0324d9033b0498589a2316ebd9097ea%40thread.tacv2/13-5-2564%2520%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B2%252009.00-
12.00?groupId=66c25f2c-61f0-49fe-a2a1-754b83c89137&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9   

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ad0324d9033b0498589a2316ebd9097ea%40thread.tacv2/13-5-2564%2520%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B2%252009.00-12.00?groupId=66c25f2c-61f0-49fe-a2a1-754b83c89137&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ad0324d9033b0498589a2316ebd9097ea%40thread.tacv2/13-5-2564%2520%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B2%252009.00-12.00?groupId=66c25f2c-61f0-49fe-a2a1-754b83c89137&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9
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01 งานวิจัยสาขาวิศวกรรม พลังงาน และเทคโนโลยี วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00-16.00 น. 
กรรมการประจำห้องนำเสนอ 1) ประธาน รศ.ดร.นิกราน หอมดวง (ม.แม่โจ้) 2) รองประธาน ผศ.วา่ที่ร้อยโทสุรพิน พรหมแดน (มทร.ล้านนา) 

 

ลำดับที ่ เวลา รหัสบทความ ชื่อบทความ เจ้าของบทความ หน่วยงาน กลุ่มสาขา (ย่อย) 
ลำดับ 11 13.15-13.30 ENG3-20210326115507P การออกแบบ และสร้างโรงปลูกพืชระบบปิดชนิดใช้แสงเทียมทั้งระบบสำหรับเพาะปลูกมิ้นต์ ญี่ปุ่น  นิติพงษ์ สมไชยวงค์ มทร.ล้านนา วิศวกรรมเกษตร 
ลำดับ 12 13.30-13.45 ENG3-20210326115947P การออกแบบและสร้างระบบควบคุมน้ำหยดให้ต้นแตงญี่ปุ่นด้วยความแม่นยำสูง  นิติพงษ์ สมไชยวงค์ มทร.ล้านนา 
ลำดับ 13 13.45-14.00 ENG3-20210326132942P การออกแบบและสร้างระบบปลูกผักสลัดแบบรากแขวน  ปกรณ ์เสรีเผ่าวงษ์ มทร.ล้านนา 
ลำดับ 14 14.00-14.15 ENG3-20210326132958P การออกแบบและสร้างระบบปลูกพืชกรีนโอ๊คควบคุมกับการเลี้ยงปลานิล โดยการควบคุมค่าความนำไฟฟา้  ปกรณ ์เสรีเผ่าวงษ์ มทร.ล้านนา 
ลำดับ 15 14.15-14.30 ENG3-20210326124108P การพัฒนาระบบบำบัดน้ำในบ่อเลี้ยงปลาคราฟด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีระบบแบตเตอรี่สำรอง  ปาริชาติ วงค์ฉายา มทร.ล้านนา 
ลำดับ 16 14.30-14.45 ENG1-20210327112632P การพัฒนากระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบลำไย กรณีกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านสันกอเก็ต  จิรศักด์ิ ปัญญา มทร.ล้านนา วิศวกรรมเครื่องกล 
ลำดับ 17 14.45-15.00 ENG1-20210315114010P การตรวจสอบสัญญาณเเจ้งเหตุเพลิงไหม้ของเครื่องตรวจจับควันชนิดโฟโต้อิเล็กทริกโดยอาศัยสนามเเม่เหล็ก  พงศ์สรร เทพคุ้มกัน ม.เกษตรศาสตร์ 
ลำดับ 18 15.00-15.15 ENG1-20210212224605P ผลของอุณหภูมิความเร็วและความชื้นสัมพัทธ์โดยชุดควบคุมสภาวะที่มีต่อสมรรถนะการอบแห้งกล้วยน้ำวา้ ไพโรจน์ จันทร์แก้ว มทร.ล้านนา 
ลำดับ 19 15.15-15.30 ENG1-20210223164734P การทดสอบและเปรียบเทียบผลของสารทำงานภายในท่อความร้อนสำหรับระบายความร้อนแผงเซลล์

แสงอาทิตย์ 
 ยุธนา ศรีอุดม มทร.ล้านนา 

คลิกลิงค์เพ่ือเข้าระบบ  
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a4f17c2507680468cbd80dec529cea8fb%40thread.tacv2/13-5-2564%2520%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B2%252013.00-
16.00?groupId=66c25f2c-61f0-49fe-a2a1-754b83c89137&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9 
 
 
 

  

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a4f17c2507680468cbd80dec529cea8fb%40thread.tacv2/13-5-2564%2520%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B2%252013.00-16.00?groupId=66c25f2c-61f0-49fe-a2a1-754b83c89137&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a4f17c2507680468cbd80dec529cea8fb%40thread.tacv2/13-5-2564%2520%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B2%252013.00-16.00?groupId=66c25f2c-61f0-49fe-a2a1-754b83c89137&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9
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01 งานวิจัยสาขาวิศวกรรม พลังงาน และเทคโนโลยี (กลุ่ม 1) 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. 
กรรมการประจำห้องนำเสนอ 1) ประธาน ผศ.ดร.นเรศ สุยะโรจน์ (ม.เชียงใหม่) 2) รองประธาน ดร.ธีระศักด์ิ สมศักด์ิ (มทร.ล้านนา) 

 

ลำดับที ่ เวลา รหัสบทความ ชื่อบทความ เจ้าของบทความ หน่วยงาน กลุ่มสาขา (ย่อย) 
ลำดับ 20 09.15-09.30 ENG5-20210328193146P การพัฒนาคอนเวอร์เตอร์ชนิดเพ่ิมแรงดันที่มีอัตราการขยายแรงดันค่าสูงสำหรับระบบเก็บเกี่ยวพลังงานจาก

สิ่งแวดล้อม 
 ธีระพล ฤทธิศาสตร ์ ม.พะเยา วิศวกรรมไฟฟ้า 

ลำดับ 21 09.30-09.45 ENG5-20210225235210P ออกแบบการระบายความร้อนใต้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์  เดือนแรม แพ่งเกี่ยว มทร.ล้านนา 
ลำดับ 22 09.45-10.00 ENG5-20210225172547P ระบบตรวจวัดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก3ขนาดโดยแสดงผลและแจ้งเตือนทางเว็บไซต์  บัณฑร จิตต์สุภาพ ม.บูรพา 
ลำดับ 23 10.00-10.15 ENG6-20210324151122P ปฏิทินต้ังโต๊ะอัจฉริยะ ยุทธนา มูลกลาง มทร.ล้านนา วิศวกรรม

อิเล็กทรอนิกส์และ
ระบบควบคุม
อัตโนมัติ 

ลำดับ 24 10.15-10.30 ENG6-20210204143115P FLG_Robot ยุทธนา มูลกลาง มทร.ล้านนา 

ลำดับ 25 10.30-10.45 ENG4-20210328171003P ระบบป้ายรถโดยสารประจำทางอัจฉริยะสายอำเภอพานถึงอำเภอเมืองเชียงราย  พิเชษฐ กันทะวัง มทร.ล้านนา วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ ลำดับ 26 10.45-11.00 ENG4-20210315111657P เครื่องจ่ายบัตรคิวแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน  สุทธิพันธุ์ สายทองอินทร์ มทร.ล้านนา 

ลำดับ 27 11.00-11.15 ENG4-20210225213112P การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนวิชาการสื่อสารข้อมลู  อัญชลี พานิชเจริญ มทร.ล้านนา 
ลำดับ 28 11.15-11.30 ENG4-20210313231441P เครื่องผสมน้ำผลไม้อัตโนมัติ  เอกลักษณ์ สุมนพันธุ์ มทร.ล้านนา 
ลำดับ 29 11.30-11.45 ENG4-20210328222332P ระบบระบุรูปแบบสัญญาณมือเพื่อควบคุมการทำงานของบ้านอัจฉริยะด้วยคุณสมบัติรหัสลูกโซ่  ชยันต์ คงทองวัฒนา สถาบันเทคโนโลยี

จิตรลดา 

คลิกลิงค์เพ่ือเข้าระบบ  
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a5ac29d3c7ec5464380a011fb31e9329e%40thread.tacv2/14-5-2564%2520%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B2%252009.00-
12.00%2520(%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B8%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25A1%25201)?groupId=66c25f2c-61f0-49fe-a2a1-754b83c89137&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9 
  

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a5ac29d3c7ec5464380a011fb31e9329e%40thread.tacv2/14-5-2564%2520%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B2%252009.00-12.00%2520(%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B8%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25A1%25201)?groupId=66c25f2c-61f0-49fe-a2a1-754b83c89137&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a5ac29d3c7ec5464380a011fb31e9329e%40thread.tacv2/14-5-2564%2520%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B2%252009.00-12.00%2520(%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B8%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25A1%25201)?groupId=66c25f2c-61f0-49fe-a2a1-754b83c89137&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9
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01 งานวิจัยสาขาวิศวกรรม พลังงาน และเทคโนโลยี (กลุ่ม 2) 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. 
กรรมการประจำห้องนำเสนอ 1) ประธาน ผศ.ดร.ปฏิรูป ผลจนัทร์ (ม.เชียงใหม่) 2) รองประธาน รศ.ดร.บญัจรัตน์ โจลานันท์ (มทร.ล้านนา) 

 

ลำดับที ่ เวลา รหัสบทความ ชื่อบทความ เจ้าของบทความ หน่วยงาน กลุ่มสาขา (ย่อย) 
ลำดับ 30 09.15-09.30 ENG7-20210316000219P การศึกษาผลกระทบของการอุดตันทางน้ำเข้าต่อระบบระบายน้ำฝน พงศ์พันธุ์ กาญจนการุณ มทร.ล้านนา วิศวกรรมโยธา 
ลำดับ 31 09.30-09.45 ENG8-20210226003823P การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตลอดวัฏจักรชีวิตของระบบบำบัดน้ำเสีย:กรณีศึกษาโรงงานชุบโลหะสังกะสี  ภานุวัฒน์ อุส่าห์เพียร มทร.รัตนโกสินทร์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
ลำดับ 32 09.45-10.00 ENG99-20210328171326P การวิเคราะห์สมรรถนะ ความคุ้มค่าทางเศรษศาสตร์และผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของระบบผลิตไฟฟ้าร่วมจาก

พลังงานแสงอาทิตย์และระบบไฟฟา้พื้นฐานของบ่อปลา 
 เสฎฐวุฒิ แผลงศร ี ม.แม่โจ ้ อื่นๆ 

ลำดับ 33 10.00-10.15 ENG99-20210315233502P การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนเรื่องการมอดูเลตทางความถี่ และการประยุกต์ใช้กับการสอนอาชีวศึกษา  ณัฐวุฒิ พานิชเจริญ มทร.ล้านนา 
ลำดับ 34 10.15-10.30 ENG99-20210315234153P การประเมินศักยภาพการผลิตพลังงานไฟฟ้าและความคุ้มคา่ทางเศรษฐศาสตร์ ระบบผลิตไฟฟา้พลังงาน

แสงอาทิตย์ บ้านผาด่าน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 
 เบญจมาภรณ์ เทพวิญญา
กิจ 

ม.ราชภัฏเชียงใหม ่

คลิกลิงค์เพ่ือเข้าระบบ 
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a1641ea3b39ca4a65996847616437993d%40thread.tacv2/14-5-2564%2520%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B2%252009.00-
12.00%2520(%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B8%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25A1%25202)?groupId=66c25f2c-61f0-49fe-a2a1-754b83c89137&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9 
  

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a1641ea3b39ca4a65996847616437993d%40thread.tacv2/14-5-2564%2520%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B2%252009.00-12.00%2520(%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B8%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25A1%25202)?groupId=66c25f2c-61f0-49fe-a2a1-754b83c89137&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a1641ea3b39ca4a65996847616437993d%40thread.tacv2/14-5-2564%2520%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B2%252009.00-12.00%2520(%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B8%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25A1%25202)?groupId=66c25f2c-61f0-49fe-a2a1-754b83c89137&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9
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02 งานวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์ กายภาพ สุขภาพ และชีวภาพ วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. 
กรรมการประจำห้องนำเสนอ 1) ประธาน ผศ.ดร.ชินานาฎ วทิยประภากร (มทร.ล้านนา) 2) รองประธาน ผศ.ดร.ว่าที่ร้อยตรี ทนงศักด์ิ สัสดีแพง (มทร.ล้านนา) 

 

ลำดับที ่ เวลา รหัสบทความ ชื่อบทความ เจ้าของบทความ หน่วยงาน กลุ่มสาขา (ย่อย) 
ลำดับ 1 09.15-09.30 SCI19-20210224145053P เส้นใยและกระดาษจากต้นกล้วยหอม  ณัฐชัย เที่ยงบูรณธรรม มทร.ล้านนา วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
ลำดับ 2 09.30-09.45 SCI19-20210328163518P ความหลากหลายทางชีวภาพ นิเวศวิทยา และข้อมูลพันธุกรรมของสาหรา่ยขนาดใหญ่ที่กินได้ ในจังหวัดเชียงใหม่  ทัตพร คุณประดิษฐ์ ม.ราชภัฏเชียงใหม ่
ลำดับ 3 09.45-10.00 SCI19-20210315154209P การทดสอบเบื้องต้นฤทธิ์ความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งในเห็ดป่ากินได้  พรรณพร กุลมา มทร.ล้านนา 
ลำดับ 4 10.00-10.15 SCI19-20210328152833P ความหลากหลายและการกระจายตัวของแมลงน้ำในที่อยู่อาศยัต่างกัน กรณีศึกษาแม่น้ำปิง แม่น้ำแตง และแม่น้ำสา 

จังหวัดเชียงใหม่ 
 รุ่งนภา ทากัน ม.ราชภัฏเชียงใหม ่

ลำดับ 5 10.15-10.30 SCI16-20210328151622P ผลการฝึกตารางเก้าช่องแบบประยุกต์ที่มีต่อความอดทนระบบไหลเวียนโลหิตและเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายของ
นักศึกษาหญิงสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสขุภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

 กฤศณัฏฐ์ พุฒิธนสมบัติ มทร.อีสาน 

ลำดับ 6 10.30-10.45 SCI15-20210328235009P การศึกษาปริมาณก๊าซโอโซนและก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (แก้) 

 วาสนา กระจายส ี ม.ราชภัฏนครสวรรค ์ วิทยาศาสตร์ 

ลำดับ 7 10.45-11.00 SCI15-20210315195144P การผลิตถ่านใบโอชาร์ด้วยแก๊สซิไฟเออร์ชนิดไหลขึ้น  สุริยงค์ ประชาเขียว มทร.ล้านนา 
ลำดับ 8 11.00-11.15 SCI15-20210327145202P ประสิทธิภาพของน้ำหมักชีวภาพจากของเสียในชุมชนที่มีต่อการเจริญเติบโตและออกดอกของมะลิลา  สุวรรณี ยุคันธร ม.ราชภัฎนครสวรรค ์
ลำดับ 9 11.15-11.30 SCI15-20210328210253P ประสิทธิภาพของน้ำหมักชีวภาพเพื่อปลูกต้นพุด  สุวรรณี ยุคันธร ม.ราชภัฎนครสวรรค ์
ลำดับ 10 11.30-11.45 SCI42-20210331142336P การพยากรณ์จำนวนคดีทางกฎหมายของคนต่างด้าวในเขตพืน้ที่ภาคเหนือของประเทศไทย  จีรวรรณ แซ่เล้า ม.แม่โจ ้ สถิติ 
ลำดับ 11 11.45-12.00 SCI41-20210328211550P การพยากรณ์จำนวนคดียาเสพติดโดยใช้วิธีปรับให้เรียบของโฮลท์และวินเทอร์ที่มีฤดูกาลแบบบวก  จีรวรรณ แซ่เล้า ม.แม่โจ ้ คณิตศาสตร ์

คลิกลิงค์เพ่ือเข้าระบบ  
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:557b121dee6048558cf54a89a93fd811@thread.tacv2/1620707892055?context=%7B%22Tid%22:%222c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9%22,%22Oid%22:%2230403876-b816-45f1-
857e-a0344d47bdc4%22%7D  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:557b121dee6048558cf54a89a93fd811@thread.tacv2/1620707892055?context=%7B%22Tid%22:%222c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9%22,%22Oid%22:%2230403876-b816-45f1-857e-a0344d47bdc4%22%7D
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:557b121dee6048558cf54a89a93fd811@thread.tacv2/1620707892055?context=%7B%22Tid%22:%222c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9%22,%22Oid%22:%2230403876-b816-45f1-857e-a0344d47bdc4%22%7D
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02 งานวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์ กายภาพ สุขภาพ และชีวภาพ วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00-16.00 น. 
กรรมการประจำห้องนำเสนอ 1) ประธาน ผศ.ดร.ชินานาฎ วทิยประภากร (มทร.ล้านนา) 2) รองประธาน ผศ.ดร.ว่าที่ร้อยตรี ทนงศักด์ิ สัสดีแพง (มทร.ล้านนา) 

 

ลำดับที ่ เวลา รหัสบทความ ชื่อบทความ เจ้าของบทความ หน่วยงาน กลุ่มสาขา (ย่อย) 
ลำดับ 12 13.15-13.30 SCI20-20210225234756P พิษเฉียบพลันและพิษกึ่งเรื้อรังของโลหะหนัก(ทองแดงตะกั่วสังกะสี)ที่มีผลต่อหนอนแดง(Chironomuskiiensis) หทัยรัตน์ สุดตา ม.เกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตร์ 
ลำดับ 13 13.30-13.45 SCI20-20210328153727P การประเมินและคัดเลือกสายพันธุ์ฟักทองที่ต้านทานต่อโรคเหี่ยว จากเชื้อรา Fusarium oxysporum  กิตติพันธ์ เพ็ญศรี มทร.ล้านนา 
ลำดับ 14 13.45-14.00 SCI20-20210315154112P ผลของระยะเวลาเตรียมน้ำไมโครนาโน-บับเบิ้ลสำหรับใช้เตรียมอาหารเพาะเลี้ยงในชุดไบโอรีแอคเตอร์แบบจม

ชั่วคราวต่อการเจริญและพัฒนาของวา่นนางคุ้ม 
 นุชศิว ลุนศรีทอง มทร.ล้านนา 

ลำดับ 15 14.00-14.15 SCI20-20210315204811P การศึกษาความหลากหลายของเชื้อราเอนโดไฟต์รากข้าวจากแปลงนาที่มีการใช้สารเคมี และการทดสอบ
ประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของเชื้อราสาเหตุโรค 

 พงศ์ยุทธ นวลบุญเรือง มทร.ล้านนา 

ลำดับ 16 14.15-14.30 SCI20-20210315204916P ประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ต่อการเจริญเติบโตและการเกิดโรคเมล็ดด่างของข้าว Efficacy of Antagonistic 
Microorganism on Growth and Dirty Panicle of Rice. 

 ศิริพร อ่ำทอง มทร.ล้านนา 

ลำดับ 17 14.30-14.45 SCI20-20210315134217P ผลของระยะเวลาเตรียมน้ำไมโครนาโน-บับเบิ้ลต่อการฆ่าเชื้อชิ้นส่วนกุหลาบ สำหรับเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือ  อรทัย เเสงมณีจรัส มทร.ล้านนา 
ลำดับ 18 14.45-15.00 SCI13-20210328000053P การพัฒนาระบบจัดการเบิกจา่ยพัสดุออนไลน์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่  นรินทร์ จิวิตัน มทร.ล้านนา เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ลำดับ 19 15.00-15.15 SCI13-20210315144641J Sleeping&Playing Behaviors Management System on Somsri.IO  สมนึก สินธุปวน ม.แม่โจ ้
ลำดับ 20 15.15-15.30 SCI14-20210315113602P แอพพลิเคชั่นระบบประสานงานโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  กนกพร ผ่องใส ม.แม่โจ ้ วิทยาการ

คอมพิวเตอร์ 
ลำดับ 21 15.30-15.45 SCI99-20210324135028P ผลกระทบของสารเคลือบโปรตีนถั่วเขียวผสมกับน้ำมันหอมระเหยเปลือกอบเชยสำหรับกระดาษคราฟท์  นันชญา อ่อนบุญ ม.เทคโนโลยีพระจอม

เกล้าธนบุร ี
อื่นๆ 

ลำดับ 22 15.45-16.00 SCI18-20210328214900P การสกัดเพคตินจากเปลือกสับปะรดสำหรับเคลือบผิวส้มเขียวหวาน เพ่ือยืดอายุการเก็บรักษา  กมลวรรณ มีทอง ม.ราชภัฎอุตรดิตถ์ เคมี 

คลิกลิงค์เพ่ือเข้าระบบ  
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:557b121dee6048558cf54a89a93fd811@thread.tacv2/1620707892055?context=%7B%22Tid%22:%222c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9%22,%22Oid%22:%2230403876-b816-45f1-
857e-a0344d47bdc4%22%7D   

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:557b121dee6048558cf54a89a93fd811@thread.tacv2/1620707892055?context=%7B%22Tid%22:%222c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9%22,%22Oid%22:%2230403876-b816-45f1-857e-a0344d47bdc4%22%7D
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:557b121dee6048558cf54a89a93fd811@thread.tacv2/1620707892055?context=%7B%22Tid%22:%222c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9%22,%22Oid%22:%2230403876-b816-45f1-857e-a0344d47bdc4%22%7D
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03 งานวิจัยสาขาเทคโนโลยีเกษตร และอาหาร 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. 
กรรมการประจำห้องนำเสนอ 1) ประธาน รศ.ดร.เกชา คหูา (มทร.ล้านนา) 2) รองประธาน ผศ.ดร.ทุติยภรณ์ จิตตะปาโล (ม.พายัพ) 

 

ลำดับที ่ เวลา รหัสบทความ ชื่อบทความ เจ้าของบทความ หน่วยงาน กลุ่มสาขา (ย่อย) 
ลำดับ 1 09.15-09.30 AGRI24-20210315171337P การเอนแคปซูเลชันสารสกัดจากมะเก๋ียงโดยการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง  นริศรา วิชิต ม.ราชภัฏเชียงใหม ่ การผลิตและ

นวัตกรรมอาหาร ลำดับ 2 09.30-09.45 AGRI24-20210315235003P การศึกษาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ไข่น้ำแผ่นอบกรอบปรุงรส  ธนิษฐา เกษมุณี มทร.ล้านนา 
ลำดับ 3 09.45-10.00 AGRI22-20210315170705P เครื่องคัดแยกพริกสดด้วยการประมวลผลภาพ อนุสรณ์ ยอดใจเพ็ชร มทร.ล้านนา เครื่องจักรกลเกษตร 
ลำดับ 4 10.00-10.15 AGRI21-20210315155424P การเตรียม สารประกอบฟีนอลิกและฤทธิ์การต้านออกซิเดชัน ของสารสกัด พอลิแซคคาไรด์จากเห็ดถังเช่าสีทอง  สุทธิดา สุทธิเลิศ ม.แม่โจ ้ เทคโนโลยีการอาหาร 
ลำดับ 5 10.15-10.30 AGRI21-20210225174714J การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไก่ยอเสริมแป้งกลว้ยและน้ำพริกไส้อั่ว  นภาพร ดีสนาม มทร.ล้านนา 
ลำดับ 6 10.30-10.45 AGRI21-20210227190856P การพัฒนาผลิตภัณฑ์สเปรดจากข้าวหอมนิลงอกเพื่อสุขภาพและการยอมรับของผู้บริโภค  ธีรวัฒน์ เทพใจกาศ มทร.ล้านนา 
ลำดับ 7 10.45-11.00 AGRI21-20210226210755P ชนิดของบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับแป้งกล้วยหอม  วัชรี เทพโยธิน มทร.ล้านนา 
ลำดับ 8 11.00-11.15 AGRI21-20210329000254P ผลของการหมักต่อคุณภาพของชาสมุนไพรดอกกล้วยเกษตรอินทรีย์  กฤษดา กาวีวงศ ์ มทร.ล้านนา 
ลำดับ 9 11.15-11.30 AGRI21-20210328041829J ศักยภาพในการต้านอนุมูลอิสระการต้านเบาหวานและการเปน็สารพรีไบโอติกของข้าวและข้าวโพดไทย  สุรีย์ นานาสมบัติ สถาบันเทคโนโลยีพระ

จอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 

ลำดับ 10 11.30-11.45 AGRI99-20210312113521P ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการมีส่วนร่วมของอาสาสมคัรเกษตรหมู่บ้านตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน
ในจังหวัดพิจิตร 

 น้ำทิพย์ วงเงิน ม.สุโขทัยธรรมาธริาช อื่นๆ 

ลำดับ 11 11.45-12.00 AGRI99-20210328230634P การศึกษาและแก้ปัญหาการติดผลและการร่วงของผลชาน้ำมนัดอกขาว(Camellia oleifera Abel.)  อมรพงศ์ อรุณรุ่ง ม.แม่โจ ้

คลิกลิงค์เพ่ือเข้าระบบ  
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ae5724c69c024454b9008eba9acacd04b%40thread.tacv2/13-5-2564%2520%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B2%252009.00-
12.00?groupId=ca4fe4ea-da98-42a8-a6e3-6c0b4e016bcd&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9 
  

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ae5724c69c024454b9008eba9acacd04b%40thread.tacv2/13-5-2564%2520%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B2%252009.00-12.00?groupId=ca4fe4ea-da98-42a8-a6e3-6c0b4e016bcd&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ae5724c69c024454b9008eba9acacd04b%40thread.tacv2/13-5-2564%2520%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B2%252009.00-12.00?groupId=ca4fe4ea-da98-42a8-a6e3-6c0b4e016bcd&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9
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03 งานวิจัยสาขาเทคโนโลยีเกษตร และอาหาร วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00-16.00 น. 
กรรมการประจำห้องนำเสนอ 1) ประธาน ผศ.อรรณพ ทศันอุดม (มทร.ล้านนา) 2) รองประธาน ผศ.ดร.จุฬาลักษณ์ เขมาชวีะกุล (ม.เชียงใหม่) 

 

ลำดับที ่ เวลา รหัสบทความ ชื่อบทความ เจ้าของบทความ หน่วยงาน กลุ่มสาขา (ย่อย) 
ลำดับ 12 13.15-13.30 AGRI99-20210225102006P ผลตอบสนองต่อการคัดพันธุ์ปลานิลอินทรีย์ที่เลี้ยงในระบบไบโอฟลอค  กนกวรรณ นาคขำ ม.แม่โจ ้ อื่นๆ 
ลำดับ 13 13.30-13.45 AGRI99-20210328212611P การกระตุ้นความงอกของเมล็ดข้าวโพดและเมล่อนด้วยน้ำไมโครนาโนบับเบิลส์ Bubbles สุชาดา ธชิูโต มทร.ล้านนา 
ลำดับ 14 13.45-14.00 AGRI99-20210315225416P การพัฒนาระบบควบคุมโรงเรือนอัจฉริยะสำหรับปลูกมะเขือเทศราชินี  สุวรรณ จันทร์อินทร์ มทร.ล้านนา 
ลำดับ 15 14.00-14.15 AGRI99-20210217222127P การออกแบบและพัฒนาเครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหยขนาดเลก็สำหรับวสิาหกิจชุมชน  ก้องเกียรติ ธนะมิตร มทร.ล้านนา 

คลิกลิงค์เพ่ือเข้าระบบ 
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ad3606eacf18a4b449b8950606bdf0ea9%40thread.tacv2/13-5-2564%2520%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B2%252013.00-
15.00?groupId=ca4fe4ea-da98-42a8-a6e3-6c0b4e016bcd&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9 
 
  

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ad3606eacf18a4b449b8950606bdf0ea9%40thread.tacv2/13-5-2564%2520%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B2%252013.00-15.00?groupId=ca4fe4ea-da98-42a8-a6e3-6c0b4e016bcd&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ad3606eacf18a4b449b8950606bdf0ea9%40thread.tacv2/13-5-2564%2520%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B2%252013.00-15.00?groupId=ca4fe4ea-da98-42a8-a6e3-6c0b4e016bcd&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9
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04 งานวิจัยสาขาบริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. 
กรรมการประจำห้องนำเสนอ 1) ประธาน รศ.ดร.รัตน์ชนก พรหมณ์ศิริ (ม.พิษณุโลก)   2) รองประธาน ผศ.ดร.วีระพันธ์ อะนันทชัยธวัช (ม.ฟาร์อีสเทอร์น) 

 

ลำดับที ่ เวลา รหัสบทความ ชื่อบทความ เจ้าของบทความ หน่วยงาน กลุ่มสาขา (ย่อย) 
ลำดับ 1 09.15-09.30 BA27-20210328154534P ความผูกพันของแรงงานฝีมือในธุรกิจก่อสรา้งที่มีต่อประสิทธิภาพการทำงาน และการมีจิตสำนึกความเป็นเจ้าของ: 

กรณีศึกษา อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 
 วรวุฒิ เม่ามศีร ี ม.ขอนแก่น บริหารธุรกิจ 

ลำดับ 2 09.30-09.45 BA27-20210327180755P การวิเคราะห์ความต้องการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการพัฒนา ตำบลสันทราย อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม ่  ไพรพันธ์ ธนเลิศโศภิต มทร.ล้านนา 
ลำดับ 3 09.45-10.00 BA27-20210328232916P พฤติกรรมและภาพลักษณ์การท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครเชยีงราย  พันทิพา ปัญสุวรรณ มทร.ล้านนา 
ลำดับ 4 10.00-10.15 BA27-20210321161123J SWOT Analysis of Bridal Gown Rental Business in Thailand: A Case Study of Vivadee Wedding 

Dress Shop 
 โชคชัย เชื้อเทศขจร ธนาคารแห่งประเทศ

ไทย 
ลำดับ 5 10.15-10.30 BA27-20210315231929P แนวทางการบริหารธุรกิจกัญชงกัญชาของจังหวัดกาญจนบุรี  อนันต์ ธรรมชาลัย ม.นอร์ทกรุงเทพ 
ลำดับ 6 10.30-10.45 BA27-20210315231036P แนวทางการส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจกัญชงกัญชาของประเทศไทย  อนันต์ ธรรมชาลัย ม.นอร์ทกรุงเทพ 
ลำดับ 7 10.45-11.00 BA27-20210223195751P คุณภาพชีวิตและความสุขในการทำงานของพนักงานในสำนักงานบัญชีในจังหวัดเชียงใหม่  ปาณิสรา มาเชื้อ ม.พายัพ 
ลำดับ 8 11.00-11.15 BA27-20210315150620P การพัฒนาความร่วมมือเครือข่ายชุมชนด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่ 3 ตำบล : ตำบลยางเน้ิง ตำบล

หนองผึ้ง และตำบลสารภ ี
 เขมกร รุจนพันธุ์ ม.ฟาร์อีสเทอร์น 

ลำดับ 9 11.15-11.30 BA27-20210311164351P การประเมินผลการนำความรู้ด้านการตลาดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนารา้นโชห่วยของนักศึกษาสาขาวชิา
การตลาด 

 พรพิมล กาบบัว ม.ราชภัฏเชียงใหม ่

ลำดับ 10 11.30-11.45 BA27-20210315125036J พฤติกรรมส่งเสริมความมีนวัตกรรมด้านการท่องเที่ยวในกลุ่มสังคมออนไลน์  สุดารัตน์ แสงแก้ว ม.ราชภัฏเชียงใหม ่
ลำดับ 11 11.45-12.00 BA27-20210315115127P ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการขับเคลื่อนกลุ่มสหกรณ์ กรณีศึกษา สหกรณ์ผู้ปลูกสับปะรดลำปาง จำกัด  กนกวรรณ เวชกามา มทร.ล้านนา 

คลิกลิงค์เพ่ือเข้าระบบ 
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a58a802c97f7a40d1b6885c98ead10295%40thread.tacv2/13-5-2564%2520%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B2%252009.00-
12.00?groupId=673762c7-9928-4257-8f22-e9d3e5e1fa40&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9  
 
 
  

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a58a802c97f7a40d1b6885c98ead10295%40thread.tacv2/13-5-2564%2520%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B2%252009.00-12.00?groupId=673762c7-9928-4257-8f22-e9d3e5e1fa40&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a58a802c97f7a40d1b6885c98ead10295%40thread.tacv2/13-5-2564%2520%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B2%252009.00-12.00?groupId=673762c7-9928-4257-8f22-e9d3e5e1fa40&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9
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04 งานวิจัยสาขาบริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์ วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00-16.00 น. 
กรรมการประจำห้องนำเสนอ 1) ประธาน รศ.ดร.บุษบา อารย์ี (ม.พายัพ) 2) รองประธาน รศ.ดร.กัญฐณา ดิษฐ์แก้ว (มทร.ล้านนา) 

 

ลำดับที ่ เวลา รหัสบทความ ชื่อบทความ เจ้าของบทความ หน่วยงาน กลุ่มสาขา (ย่อย) 
ลำดับ 12 13.15-13.30 BA28-20210326210922P การจัดการระบบสารสนเทศด้านสินค้าคงเหลือของธุรกิจซื้อมาขายไป Managing inventory information 

systems of Trading Business 
 กรรณิการ์ มอญแก้ว ม.แม่โจ ้ การบัญช ี

ลำดับ 13 13.30-13.45 BA28-20210328204321P การออกแบบระบบรายได้จากการรับฝากขายโดยการใช้โปรแกรมประยุกต์: กรณีศึกษา สหกรณ์นครเชียงราย 
จำกัด 

 วรีวรรณ เจริญรูป มทร.ล้านนา 

ลำดับ 14 13.45-14.00 BA28-20210315205029P การพัฒนาศักยภาพการผลิตอาหารชาติพันธุ์ (ข้าวแรมฟืน) และการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต  สุวิสา ทะยะธง มทร.ล้านนา 
ลำดับ 15 14.00-14.15 BA28-20210315212255P ต้นทุนและผลตอบแทนผลิตภัณฑ์ผ้าทอขนแกะ ตำบลห้วยห้อม อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน  กรรณิการ์ จันทร์อินทร์ มทร.ล้านนา 
ลำดับ 12 14.15-14.30 BA28-20210313132835P ระดับความเครียดและการจัดการความเครียดของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ปี1  ยุพิน มีใจเจริญ มทร.ล้านนา 
ลำดับ 17 14.30-14.45 BA28-20210315170949P การเพิ่มมูลค่าให้กับกล้วยตากอบน้ำผึ้งตกเกรดของกลุ่มแม่บา้นเคหะกิจสันเก้ากอม อำเภอแม่ระมาด จังหวัด

ตาก 
 สรินยา สุภัทรานนท ์ มทร.ล้านนา 

ลำดับ 18 14.45-15.00 BA28-20210405102537P วิเคราะห์ต้นทุนและความสามารถในการทากาไรของการปลูกมันสาปะหลัง  พวงทอง วังราษฏร์ มทร.ล้านนา 
ลำดับ 19 15.00-15.15 BA43-20210327214302J Using Data from Multiple Sources for the Design of Policies and Delivery of Public Services: 

The Key Enablers That Governments Need to Put in Place 
 โชคชัย เชื้อเทศขจร ธนาคารแห่งประเทศ

ไทย 
สหวิทยาการด้าน
สังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ ลำดับ 20 15.15-15.30 BA43-20210315132314P ปััจจัยที่มีผลกระทบต่อดัชนีความสุขของผู้สูงอายุในการประกอบอาชีพทำนาในจังหวัดพิษณุโลก  ลัดดาวัลย์ หวังเจริญ มทร.ล้านนา 

ลำดับ 21 15.30-15.45 BA43-20210325114126P กระแสของการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ในอีสาน: พ.ศ. 2547-2560  ศุภกานต์ โสภาพร ม.ราชภัฏสวนสุนันทา 

คลิกลิงค์เพ่ือเข้าระบบ 
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aac21463b652b4eb4b5b50191271d4822%40thread.tacv2/13-5-2564%2520%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B2%252013.00-
16.00?groupId=673762c7-9928-4257-8f22-e9d3e5e1fa40&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9  
  

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aac21463b652b4eb4b5b50191271d4822%40thread.tacv2/13-5-2564%2520%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B2%252013.00-16.00?groupId=673762c7-9928-4257-8f22-e9d3e5e1fa40&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aac21463b652b4eb4b5b50191271d4822%40thread.tacv2/13-5-2564%2520%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B2%252013.00-16.00?groupId=673762c7-9928-4257-8f22-e9d3e5e1fa40&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9
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04 งานวิจัยสาขาบริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์ (กลุ่ม 1) 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. 
กรรมการประจำห้องนำเสนอ 1) ประธาน รศ.ดร.บุษบา อารย์ี (ม.พายัพ) 2) รองประธาน ผศ.ดร.อรไท ครุฑเวโช (มทร.ล้านนา) 

 

ลำดับที ่ เวลา รหัสบทความ ชื่อบทควา่ม เจ้าของบทความ หน่วยงาน กลุ่มสาขา (ย่อย) 
ลำดับ 22 09.15-09.30 BA27-20210324101925P ปัจจัยคุณภาพบริการออนไลน์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินคา้จากธุรกิจซูเปอร์มาร์เก็ตออนไลน์ของผู้บริโภคใน

จังหวัดเชียงใหม่ 
 ณัฐพงษ์ เรือนทอง ม.ราชภัฏเชียงใหม ่ บริหารธุรกิจ 

ลำดับ 23 09.30-09.45 BA27-20210328190310P ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผ้าฝ้ายทอมือพื้นเมืองของผู้บริโภคในจังหวัด
เชียงใหม่ 

 พงศ์ศิริ คำขันแก้ว ม.นอร์ท-เชียงใหม่ 

ลำดับ 24 09.45-10.00 BA27-20210328190145P อิทธิพลที่ส่งผลต่อการรับรูถ้ึงประโยชน์ การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน ทัศนคติที่มีต่อการใช้งาน โมบาย
แบงก์กิ้ง แอพพลิเคชั่น ของผูบ้ริโภคเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

 พงศ์ศิริ คำขันแก้ว ม.นอร์ท-เชียงใหม่ 

ลำดับ 25 10.00-10.15 BA27-20210315114102P ปัจจัยที่ส่งผลต่อศักยภาพผู้ให้บริการขนส่งสินคา้เอกชนในเขตอำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง  คงศักด์ิ ตุ้ยสืบ มทร.ล้านนา 
ลำดับ 26 10.15-10.30 BA27-20210315063938P เศรษฐกิจครัวเรือนและภาระหนี้สินของชาวนาสูงอายุในจังหวดัพิษณุโลก  สุพรรัตน์ ทองฟัก มทร.ล้านนา 
ลำดับ 27 10.30-10.45 BA27-20210328123911P การบริหารการตลาดเพ่ือนำไปสูศ่ักยภาพทางการแข่งขันของสหกรณ์นครเชียงราย จำกัด  ณภัทร ทิพย์ศรี มทร.ล้านนา 
ลำดับ 28 10.45-11.00 BA30-20210328125306P แนวทางการพฒันาเครือขา่ยการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนชายฝั่งบริเวณรอบอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม 

จังหวัดตรัง 
 ธรรมจักร เล็กบรรจง มทร.ศรีวชิัย การท่องเที่ยว 

ลำดับ 29 11.00-11.15 BA30-20210225171607P การพัฒนายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ชุมชนบ้านห้วยทรายขาวตำบลทรายขาวอำเภอพานจังหวัด
เชียงราย 

 เสาวคนธ์ อาทนิตย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
เชียงราย 

ลำดับ 30 11.15-11.30 BA30-20210225110008P กลยุทธ์การจัดการธุรกิจฟิตเนสในยุคNewNormalอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่  จิรัฐิติกาล มานะจรรยา
พงศ์ 

มทร.ล้านนา 

คลิกลิงค์เพ่ือเข้าระบบ 
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ac92df62c9954422bbaafd21413f37f7e%40thread.tacv2/14-5-2564%2520%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B2%252009.00-
12.00%2520(%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B8%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25A1%25201)?groupId=673762c7-9928-4257-8f22-e9d3e5e1fa40&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9   

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ac92df62c9954422bbaafd21413f37f7e%40thread.tacv2/14-5-2564%2520%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B2%252009.00-12.00%2520(%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B8%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25A1%25201)?groupId=673762c7-9928-4257-8f22-e9d3e5e1fa40&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ac92df62c9954422bbaafd21413f37f7e%40thread.tacv2/14-5-2564%2520%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B2%252009.00-12.00%2520(%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B8%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25A1%25201)?groupId=673762c7-9928-4257-8f22-e9d3e5e1fa40&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9
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04 งานวิจัยสาขาบริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์ (กลุ่ม 2) 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. 
กรรมการประจำห้องนำเสนอ 1) ประธาน ผศ.หฤทัย อาษากจิ (มทร.ล้านนา) 2) รองประธาน ผศ.ดร.ณัฐติญา บุญวริัตน์ (ม.ฟาร์อีสเทอร์น) 

 

ลำดับที ่ เวลา รหัสบทความ ชื่อบทความ เจ้าของบทความ หน่วยงาน กลุ่มสาขา (ย่อย) 
ลำดับ 33 09.15-09.30 BA29-20210218215157P การศึกษาความจำเป็นและแนวทางการใช้ภาษาอังกฤษที่ถูกต้องเพ่ือการสื่อสารในสถานที่ท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมในเขตธนบุรีกรุงเทพมหานคร 
 กริช ภัทรภาคิน ม.ราชภัฏธนบุร ี ภาษาอังกฤษเพ่ือการ

สื่อสารสากล 
ลำดับ 34 09.30-09.45 BA29-20210226120913P การวิเคราะห์ข้อผิดพลาด:กรณีศึกษาการสื่อสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลา 
เสาวณี ทับเพชร วิทยาลัยนวัตกรรมและ

การจัดการ 
ลำดับ 35 09.45-10.00 BA29-20210225013719P การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในการเขียนเรียงความของนักศึกษาคณะครศุาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา 
เสาวณี ทับเพชร วิทยาลัยนวัตกรรมและ

การจัดการ 
ลำดับ 36 10.00-10.15 BA25-20210331140006P การจัดการข้อมูลที่ไมส่มดุลสำหรบัแบบจำลองเพ่ือการพยากรณ์ผลการสอบการรู้ดิจิทัล ของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ่
 ชยภัทร พุ่มจันทร์ ม.ราชภัฏเชียงใหม ่ ระบบสารสนเทศทาง

ธุรกิจ 
ลำดับ 37 10.15-10.30 BA25-20210315224503J การพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการดำเนินงานด้านสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรปู

ลำไยอบแห้งเน้ือสีทองบ้านสันป่าเหียง จังหวัดลำพูน 
 วลัยพร สุพรรณ ม.ราชภัฏเชียงใหม ่

ลำดับ 38 10.30-10.45 BA25-20210225144920P การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับรา้นขายกระเปา๋ทำมือกรณีศึกษาร้านอรุณีมาคราเม่  ธีรภพ แสงศร ี มทร.ล้านนา 
ลำดับ 39 10.45-11.00 BA25-20210225115110P แนวทางการสร้างต้นแบบเพ่ือเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ระบบโต้ตอบอัตโนมัติ

สนับสนุนช่องทางการจัดจำหน่ายและจัดการลูกคา้สัมพันธ์ในสภาวะการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า-2019:
กรณีศึกษา บจก.พีระพัฒน์เทคโนโลยี 

 ชาญชัย อรรคผาติ ม.ศิลปากร 

ลำดับ 40 11.00-11.15 BA25-20210328170404P การพัฒนาแอปพลิเคชันปา้ยบังคับการจราจรโดยเทคโนโลยีเสมือนจริง  ธิดารัตน์ วุฒิศรีเสถียรกุล ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม 
ลำดับ 41 11.15-11.30 BA25-20210315224650P การพัฒนาเว็บไซต์แนะนำแหล่งที่พักโฮมสเตย์ในจังหวัดพิษณุโลก  พรธิภา หลีน้อย ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม 
ลำดับ 42 11.30-11.45 BA99-20210206192646P ศาสตร์พระราชาผา่นพระบรมราโชวาทพระราชทานให้กับบณัฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  สิริโฉม พิเชษฐบุญเกียรติ มทร.ล้านนา อื่นๆ 
ลำดับ 43 11.45-12.00 BA26-20210225093526P แนวทางการพฒันาศักยภาพการตลาดสินคา้ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มพฒันาอาชีพผู้สูงอายุ

บ้านก้อทุ่งเพื่อเตรียมความพร้อมในตลาดต่างประเทศ 
 พิริยมาศ ศิริชัย มทร.ล้านนา การจัดการธุรกิจ

ระหว่างประเทศ 

คลิกลิงค์เพ่ือเข้าระบบ  
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a3cb89eae182c4bd9ad04dd790aaa4cdb%40thread.tacv2/14-5-2564%2520%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B2%252009.00-
12.00%2520(%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B8%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25A1%25202)?groupId=673762c7-9928-4257-8f22-e9d3e5e1fa40&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9 
  

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a3cb89eae182c4bd9ad04dd790aaa4cdb%40thread.tacv2/14-5-2564%2520%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B2%252009.00-12.00%2520(%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B8%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25A1%25202)?groupId=673762c7-9928-4257-8f22-e9d3e5e1fa40&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a3cb89eae182c4bd9ad04dd790aaa4cdb%40thread.tacv2/14-5-2564%2520%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B2%252009.00-12.00%2520(%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B8%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25A1%25202)?groupId=673762c7-9928-4257-8f22-e9d3e5e1fa40&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9
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05 งานวิจัยสาขาศิลปกรรม และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. 
กรรมการประจำห้องนำเสนอ 1) ประธาน รศ.ดร.ตระกูลพันธ ์วงศ์พัชรเมธา (มทร.ล้านนา) 2) รองประธาน ผศ.ดร.สืบพงศ ์จรรย์สืบศิริ (มทร.ลา้นนา) 

 

ลำดับที ่ เวลา รหัสบทความ ชื่อบทความ เจ้าของบทความ หน่วยงาน กลุ่มสาขา (ย่อย) 
ลำดับ 1 09.15-09.30 ART36-20210213123434P สุนทรีย์ภาพอารมณ์ธรรมชาติของข้าพเจา้  มานัส แก้วโยธา ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้า

ธนบุรี 
ทัศนศิลป ์

ลำดับ 2 09.30-09.45 ART36-20210225031041P การสร้างสรรค์รูปทรงในงานประติมากรรมเพ่ือประกอบการเรียนในรายวิชาประติมากรรมเหล็ก  สุรชัย ดอนประศรี สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 

ลำดับ 3 09.45-10.00 ART32-20210325213847P ผลการออกแบบตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ด้วยสมการทางคณิตศาสตร์ (Result of Uppercase letter 
design by Mathematical Equation ) 

 ศรัณยพงศ์ บุญเจริญ ไม่ระบุ เทคโนโลยีการพิมพ์ 

ลำดับ 4 10.00-10.15 ART35-20210315221340P การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผา้ทอย้อมสีธรรมชาติและผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจักสานเชิงสร้างสรรค์ ที่มีเอกลักษณ์ชนเผ่า
กะเหรี่ยง บ้านป่างิ้ว 

 อรนุตฎฐ์ สุธาคำ มทร.ล้านนา สิ่งทอและออกแบบ
เครื่องประดับ 

ลำดับ 5 10.15-10.30 ART35-20210315085627P การเพิ่มมูลค่าไผ่เพ่ือการแปรรูปด้วยกระบวนการย้อมสีธรรมชาติ : กรณีศึกษา บ้านปา่งิ้ว ตำบลทาเหนือ อำเภอ
แม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 

 ญาณิศา โกมลสิริโชค มทร.ล้านนา 

ลำดับ 6 10.30-10.45 ART35-20210315213732P ลวดลายผ้าทอไทลื้อบา้นแม่สาบ อำเภอสะเมิง สรา้งสรรคส์ู่ย่ามไทลื้อร่วมสมัยเพ่ือเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ ์  สุพจน์ ใหม่กันทะ มทร.ล้านนา 
ลำดับ 7 10.45-11.00 ART34-20210218190426P การพัฒนาแบรนด์และบรรจุภัณฑ์กลุ่มวสิาหกิจชุมชนสิริมา  มุกด์ตรา ทองเวส ม.รังสิต ออกแบบสื่อสาร 
ลำดับ 8 11.00-11.15 ART34-20210315092123P การใช้ภาพในใจและกระบวนการออกแบบเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างสรรค์กราฟิกอัตลักษณ์ชุมชน 

กรณีศึกษาชุมชนมัสยิดบ้านสมเด็จ 
  ชัยวัฒน์ สุวรรณอ่อน ม.ราชภัฏบา้นสมเด็จ

เจ้าพระยา 
ลำดับ 9 11.15-11.30 ART34-20210315160841P การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ เรื่อง การออกแบบภาพยนตร์โฆษณาส่งเสริมความรู้เก่ียวกับวัฒนธรรม

ล้านนาา สำหรับศูนย์วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
 เพ็ญศรี จุลกาญจน ์ มทร.ล้านนา 

ลำดับ 10 11.30-11.45 ART37-20210315212332P วิหารไตยอง Vihara of Tai yong มจร เชียงใหม่   ศิริศักด์ิ อภิศักด์ิมนตรี ม.มหาจฬุาลงกรณราช
วิทยาลัย 

สถาปัตยกรรม 

ลำดับ 11 11.45-12.00 ART37-20210209222250P ปัจจัยที่ควรคำนึงต่อการออกแบบกายภาพของจุดพักคอยรถประจำทางสาธารณะจังหวัดปทุมธานี  ณ-ฌรี แก่นทอง มทร.ธัญบุร ี

คลิกลิงค์เพ่ือเข้าระบบ  
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a20cbde841a06434da29686d8f9849a04%40thread.tacv2/13-5-2564%2520%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B2%252009.00-
12.00?groupId=eac348ec-f13a-4e78-bf71-f00c62283aed&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9 

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a20cbde841a06434da29686d8f9849a04%40thread.tacv2/13-5-2564%2520%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B2%252009.00-12.00?groupId=eac348ec-f13a-4e78-bf71-f00c62283aed&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a20cbde841a06434da29686d8f9849a04%40thread.tacv2/13-5-2564%2520%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B2%252009.00-12.00?groupId=eac348ec-f13a-4e78-bf71-f00c62283aed&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9
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05 งานวิจัยสาขาศิลปกรรม และสถาปัตยกรรมศาสตร์ วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00-16.00 น. 
กรรมการประจำห้องนำเสนอ 1) ประธาน รศ.ดร.ตระกูลพันธ ์วงศ์พัชรเมธา (มทร.ล้านนา) 2) รองประธาน ผศ.ดร.สืบพงศ ์จรรย์สืบศิริ (มทร.ลา้นนา) 

 

ลำดับที ่ เวลา รหัสบทความ ชื่อบทความ เจ้าของบทความ หน่วยงาน กลุ่มสาขา (ย่อย) 
ลำดับ 12 13.15-13.30 ART99-20210225120130P การใช้สมการทางคณิตศาสตร์สร้างลวดลายปลาคาร์ฟจักรพรรดิมังกรบนกระถางดินเผาด้วยโปรแกรมDesmos  กัญญาภคั รัตนเศรณี ม.ราชภัฏนครสวรรค ์ อื่นๆ 
ลำดับ 13 13.30-13.45 ART99-20210328215719P เทคโนโลยีความจริงเสริมและการพฒันาแห่งโลกอนาคต  ฟาริดา วิรุฬหผล ม.ราชภัฏสวนสุนันทา 
ลำดับ 14 13.45-14.00 ART99-20210225235031P หัตถกรรมไม้แกะสลักบา้นหลุกอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปาง:การออกแบบและการจำหน่ายที่เหมาะสมในยุค

ปัจจุบัน 
 ภาณุพงศ์ จงชานสิทโธ มทร.ล้านนา 

คลิกลิงค์เพ่ือเข้าระบบ 
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aea720654147c405485a2d5515132823f%40thread.tacv2/13-5-2564%2520%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B2%252013.00-
14.00?groupId=eac348ec-f13a-4e78-bf71-f00c62283aed&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9 
  

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aea720654147c405485a2d5515132823f%40thread.tacv2/13-5-2564%2520%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B2%252013.00-14.00?groupId=eac348ec-f13a-4e78-bf71-f00c62283aed&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aea720654147c405485a2d5515132823f%40thread.tacv2/13-5-2564%2520%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B2%252013.00-14.00?groupId=eac348ec-f13a-4e78-bf71-f00c62283aed&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9
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06 งานวิจัยรับใช้สังคม, งานวิจัยนวัตกรรมชุมชน 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. 
กรรมการประจำห้องนำเสนอ 1) ประธาน รศ.ดร.วรวิทย์ นิเทศศิลป์ (ม.มหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย) 2) รองประธาน รศ.วิไลลักษณ์ พรมเสน (ม.ราชภัฏลำปาง) 

 

ลำดับที ่ เวลา รหัสบทความ ชื่อบทความ เจ้าของบทความ หน่วยงาน กลุ่มสาขา (ย่อย) 
ลำดับ 1 09.15-09.30 SE39-20210311184717P แนวทางการพฒันาศักยภาพด้านการตลาดกลุ่มทอผ้าฝ้ายลายหมี่ขิตยกดอกเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวของ

หมู่บ้านหินลับตำบลหนองสวรรค์อำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 
 ระพีพรรณ จันทรสา ม.ราชภัฏอุดรธานี งานบริการวิชาการ,  

งานวิจัยนำไปใช้
ประโยชน์ ลำดับ 2 09.30-09.45 SE39-20210309090945J การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบPOEร่วมกับเทคนิคการวิเคราะห์วิดีโออัตราเร็วสูงเรื่องการตกแบบมีแรงต้าน

เพ่ือส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์และสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
 จิราภรณ์ ปุณยวัจน์พรกุล ม.ราชภัฏเชียงใหม ่

ลำดับ 3 09.45-10.00 SE39-20210328223937P กระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีการย้อมห้อมของลาหู่เหลืองอย่างมีส่วนร่วม กรณีศึกษาชุมชนบา้นขอนม่วง ตำบล
ป่าไหน่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม ่

 นันท์นภัส ไชยสวัสด์ิ ม.แม่โจ ้

ลำดับ 4 10.00-10.15 SE39-20210222155458P การถอดรหัสภูมิปญัญาฮ่อมเพ่ือการรักษาโรคของบ้านแม่ลวัตำบลปา่แดงอำเภอเมืองจังหวัดแพร่  มัชฌิมา ศภุวิมลพันธ ์ ม.แม่โจ ้
ลำดับ 5 10.15-10.30 SE39-20210222155935J ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือการจัดการความเสี่ยงอุทกภัยของบ้านปางมะโอตำบลแม่พุงอำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่  มัชฌิมา ศภุวิมลพันธ ์ ม.แม่โจ ้
ลำดับ 6 10.30-10.45 SE39-20210225214101P การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้านการผลิตสื่อวิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อชุมชนสังคม  โสภิตา สุวุฒโฑ ม.มหิดล 
ลำดับ 7 10.45-11.00 SE39-20210315101604P พุทธจริยศาสตร์สำหรับสังคมอุดมคติ Buddhist Ethics for Ideal society  พระครูธรรมธรชัยวิชิต 

โสภาราช 
ม.มหาจฬุาลงกรณราช
วิทยาลัย 

ลำดับ 8 11.00-11.15 SE39-20210315220934P การศึกษาและออกแบบอุปกรณ์ช่วยในกระบวนการผลิตร่มโบราณ กรณีศึกษา ศูนย์หัตถกรรมร่มโบราณ (จ้อง
แดงบ้านดอนเปา) 

 จุราพรรณ พิมูลชาติ มทร.ล้านนา 

ลำดับ 9 11.15-11.30 SE39-20210225110759P ผลการติดตามโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บา้นชุมชนแบบมีส่วนร่วมกรณีศึกษาบา้นห้วยหาดตำบล
อวนอำเภอปัวจังหวัดน่าน 

 วรรณิดา ชินบุตร มทร.ล้านนา 

ลำดับ 10 11.30-11.45 SE39-20210224120913P การสร้างและหาประสิทธิภาพมอดูลการฝึกระบบนิวแมติกควบคุมด้วยไฟฟ้าสำหรับโรงเรียนฝึกอาชีพนอกระบบ  ภราดร เสถียรไชยกิจ ม.เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 

ลำดับ 11 11.45-12.00 SE39-20210326103116J การพัฒนากี่ทอผ้ากึ่งอัตโนมัติควบคุมการออกแบบลายทอด้วยโปรแกรมของชนเผ่ากะเหรี่ยง  นพพร พัชรประกิติ มทร.ล้านนา 

คลิกลิงค์เพ่ือเข้าระบบ 
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a131833b72d9f475fbec22fea00871467%40thread.tacv2/13-5-2564%2520%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B2%252009.00-
12.00?groupId=c573835e-a991-4fe9-8b67-bd591619b0d0&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9 

  

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a131833b72d9f475fbec22fea00871467%40thread.tacv2/13-5-2564%2520%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B2%252009.00-12.00?groupId=c573835e-a991-4fe9-8b67-bd591619b0d0&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a131833b72d9f475fbec22fea00871467%40thread.tacv2/13-5-2564%2520%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B2%252009.00-12.00?groupId=c573835e-a991-4fe9-8b67-bd591619b0d0&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9
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06 งานวิจัยรับใช้สังคม, งานวิจัยนวัตกรรมชุมชน วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00-16.00 น. 
กรรมการประจำห้องนำเสนอ 1) ประธาน รศ.ดร.วรวิทย์ นิเทศศิลป์ (ม.มหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย) 2) รองประธาน รศ.วิไลลักษณ์ พรมเสน (ม.ราชภัฏลำปาง) 

 

ลำดับที ่ เวลา รหัสบทความ ชื่อบทความ เจ้าของบทความ หน่วยงาน กลุ่มสาขา (ย่อย) 
ลำดับ 12 13.15-13.30 SE39-

20210315234129P 
รูปแบบเส้นทางการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพเชิงนิเวศและวัฒนธรรมเชื่อมโยง ในเขตอำเภอเมือง 
จังหวัดหนองบัวลำภ ู

 พวงเพชร ราษีสวย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งานบริการวิชาการ, งานวิจัย
นำไปใช้ประโยชน์ 

ลำดับ 13 13.30-13.45 SE39-
20210315225542J 

กระบวนการมีส่วนร่วมสรา้งการผลิตทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม (GAP) ของผลผลิต
สับปะรดในตำบลบ้านสา อำเภอแจห้่ม จังหวัดลำปาง 

 สันติ ช่างเจรจา มทร.ล้านนา 

ลำดับ 14 13.45-14.00 SE39-
20210329161904P 

การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมโดยชุนชนมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างเสริม
ทักษะความเป็นช่างที่มีสมรรถนะสูง สำหรับนักศึกษาครูชา่งอุตสาหกรรม ในยุคประเทศไทย 4.0 

 มนตรี แก้วอยู่ มทร.ล้านนา 

ลำดับ 15 14.00-14.15 SE39-
20210325161439P 

การปรับปรุงกระบวนการผลิตอิฐมอญโดยใช้หลักการวางผังโรงงานและการศึกษางาน  ชัชชัย สีตา มทร.ล้านนา 

ลำดับ 16 14.15-14.30 SE39-
20210329000358P 

การพัฒนาเครื่องบดกล้วยหอมทองระบบแฮมเมอร์มิลลส์ำหรบัทำแป้งกลว้ยหอมทอง  ไกรลาศ ดอนชัย มทร.ล้านนา 

ลำดับ 17 14.30-14.45 SE39-
20210315092000P 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้วัสดุจากธรรมชาติ: กรณีศึกษา กลุม่โครเชต์ฟอร์เลิฟ บ้านป่ามะม่วง  สุมลมาลย์ อรรถวฒุิชัย มทร.ล้านนา 

ลำดับ 18 14.45-15.00 SE39-
20210328235704P 

การพัฒนาระบบการนำเสนอผลิตภัณฑ์ชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย  ณรงค์ เมตไตรพันธ์ มทร.ล้านนา 

ลำดับ 19 15.00-15.15 SE39-
20210324170145P 

ความพึงพอใจของคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจต่อการป้องกัน
ปราบปรามอาชญากรรมในเขตรับผิดชอบของกองบังคับการสบืสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 6 

 ผศ.พชรดนัย วัชรธนพัฒน์
ธาดา 

ม.พิษณุโลก 

ลำดับ 20 15.15-15.30 SE39-
20210324165534P 

ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อปัญหาระบบการจราจรและการแก้ไขปัญหาระบบการจราจร ในเขต
เทศบาลนครพิษณุโลก 

 ผศ.พชรดนัย วัชรธนพัฒน์
ธาดา 

ม.พิษณุโลก 

คลิกลิงค์เพ่ือเข้าระบบ 
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a1f3917ec9893426abe0d80f7e19d7979%40thread.tacv2/13-5-2564%2520%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B2%252013.00-
16.00?groupId=c573835e-a991-4fe9-8b67-bd591619b0d0&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9 
 
 

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a1f3917ec9893426abe0d80f7e19d7979%40thread.tacv2/13-5-2564%2520%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B2%252013.00-16.00?groupId=c573835e-a991-4fe9-8b67-bd591619b0d0&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a1f3917ec9893426abe0d80f7e19d7979%40thread.tacv2/13-5-2564%2520%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B2%252013.00-16.00?groupId=c573835e-a991-4fe9-8b67-bd591619b0d0&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9
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07 งานประจำสู่งานวิจัย 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. 

กรรมการประจำห้องนำเสนอ 1) ประธาน รศ.ดร.ยงยุทธ ขา้มสี่ (ม.แม่โจ้) 2) รองประธาน ผศ.ดร.สุภัทร ชูประดิษฐ์ (ม.เชียงใหม่) 
 

ลำดับที ่ เวลา รหัสบทความ ชื่อบทความ เจ้าของบทความ หน่วยงาน กลุ่มสาขา (ย่อย) 
ลำดับ 1 09.15-09.30 R2R40-

20210315165254P 
ความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อนักศึกษาฝึกงาน สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ลา้นนา ลำปาง 

 ณัฐพรรณ งามสม มทร.ล้านนา ลำปาง 
วิศวกรรมศาสตร ์

งานวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้, 
งานวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์กร, 
งานวิจัยเพ่ือพัฒนางาน ลำดับ 2 09.30-09.45 R2R40-

20210316000009P 
การพัฒนาคู่มืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การขออนุญาตลาศึกษาต่อภายในประเทศและต่างประเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

 จีรวรรณ เชาวการกลู มทร.ล้านนา เชียงใหม่ งาน
พัฒนาบุคลากร กอง
บริหารงานบคุคล 

ลำดับ 3 09.45-10.00 R2R40-
20210325131508P 

ความคิดเห็นของนักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพต่อการเรียนออนไลน์ในช่วงสถานการณ์ COVID-
19 

 ณัฐศักด์ิ พลศรี โครงการร่วมบริหารหลักสูตร
มีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย 

ลำดับ 4 10.00-10.15 R2R40-
20210328150153P 

การสร้างชุมชนเข้มแข็งด้วยกระบวนการจัดการความรู้ในการทำเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรผู้
ปลูกพริกในอำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร ่

 ธนวัฒน์ ปินตา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิม
พระเกียรติ สาขาวิชารัฐศาสตร ์

ลำดับ 5 10.15-10.30 R2R40-
20210328173123P 

การพัฒนาการเรียนรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉินอย่างมีส่วนร่วมในสถานศึกษาพื้นที่จังหวัดเชียงราย  เกรียงศักด์ิ ยุทโท เศรษฐศาสตร์ 

ลำดับ 6 10.30-10.45 R2R40-
20210328195444P 

การบริหารคุณภาพทัว่ทั้งองค์กรกับผลการดำเนินงานอย่างย่ังยืนของบริษัทผลิตสู่อุตสาหกรรมสี
เขียว 

 พิกุล ถาวร คณะเศรษฐศาสตร์ 

ลำดับ 7 10.45-11.00 R2R40-
20210328224452P 

ปัจจัยพัฒนาด้านเทคโนโลยีสนเทศและการสื่อสารสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่บรรจุ
ใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา 

 ออมทรัพย์ อินกองงาม มทร.ล้านนา  

ลำดับ 8 11.00-11.15 R2R40-
20210329235528P 

การพัฒนาระบบรับบทความงานประชุมวชิาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

สุพิชฌาย์ ถาวรลิมปะพงศ ์ มทร.ล้านนา  

คลิกลิงค์เพ่ือเข้าระบบ 
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3afd932ffa671b40258a48e2d3d217f200%40thread.tacv2/13-5-2564%2520%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B2%252009.00-
12.00?groupId=970379ed-08e3-40a5-8153-2688cdafd78e&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9  
  

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3afd932ffa671b40258a48e2d3d217f200%40thread.tacv2/13-5-2564%2520%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B2%252009.00-12.00?groupId=970379ed-08e3-40a5-8153-2688cdafd78e&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3afd932ffa671b40258a48e2d3d217f200%40thread.tacv2/13-5-2564%2520%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B2%252009.00-12.00?groupId=970379ed-08e3-40a5-8153-2688cdafd78e&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9


 
 
 
 

หน้า 19 / 20 

 
                                                                          7 (CRCI 2021)               

 

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างรรค์ วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00-12.00 น. 
กรรมการประจำห้องนำเสนอ 1) ประธาน ผศ.ดร.พชรดนัย (ม.พิษณุโลก) 2) รองประธาน ดร.ประเสริฐ ลือโขง (มทร.ล้านนา) 

 

ลำดับที ่ เวลา รหัสผลงาน ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน หน่วยงาน ประเภทผลงาน 
ลำดับ 1 10.00-10.15 213005 เครื่องแต่งกายประยุกต์จากผ้าใยกัญชงเผ่าม้ง สุริยนต์ สูงคำ มทร.ล้านนา เชียงใหม ่ ผลงานสร้างสรรค ์

ลำดับ 2 10.15-10.30 213011 หมอนอิงจากผ้าทอกะเหรี่ยง (Karen Weaving Cushion) ตยานิตย์ มิตร์แปง มทร.ล้านนา เชียงใหม ่ ผลงานสร้างสรรค ์

ลำดับ 3 10.30-10.45 213012 มหัศจรรย์ฝ้ายสามสี ของดีบ้านก้อ พบสันต์ ติไชย มทร.ล้านนา เชียงใหม ่ ผลงานสร้างสรรค ์

ลำดับ 4 10.45-11.00 213013 การพัฒนาตราสินคา้และบรรจุภัณฑ์เห็ดกรอบสวรรค์ พบสันต์ ติไชย มทร.ล้านนา เชียงใหม ่ ผลงานสร้างสรรค ์

ลำดับ 5 11.00-11.15 213014 ว่อมคนเมือง สุพจน์ ใหม่กันทะ มทร.ล้านนา เชียงใหม ่ ผลงานสร้างสรรค ์

ลำดับ 6 11.15-11.30 213022 พานไม้ไผ่ขดจากชุดบล็อกขึ้นรูป วารุณี ธรรมขันธ ์ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ผลงานสร้างสรรค ์

ลำดับ 7 11.30-11.45 213026 สื่อสารอัตลักษณ์ผ้าทอย้อมสีธรรมชาติของชนเผ่า ผ่านตราสนิค้าและบรรจุภัณฑ ์ พัชราภา ศักด์ิโสภิณ มทร.ล้านนา เชียงใหม ่ ผลงานสร้างสรรค ์

ลำดับ 8 11.45-12.00 213027 บอร์ดเกมการเรียนรู้ “การอ่านภาษาไทย” พัชราภา ศักด์ิโสภิณ มทร.ล้านนา เชียงใหม ่ ผลงานสร้างสรรค ์

คลิกลิงค์เพ่ือเข้าระบบ 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:9efd8896fcd343ceb10402679cd29e06@thread.tacv2/1620702970890?context=%7B%22Tid%22:%222c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9%22,%22Oid%22:%2230403876-b816-
45f1-857e-a0344d47bdc4%22%7D   

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:9efd8896fcd343ceb10402679cd29e06@thread.tacv2/1620702970890?context=%7B%22Tid%22:%222c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9%22,%22Oid%22:%2230403876-b816-45f1-857e-a0344d47bdc4%22%7D
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:9efd8896fcd343ceb10402679cd29e06@thread.tacv2/1620702970890?context=%7B%22Tid%22:%222c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9%22,%22Oid%22:%2230403876-b816-45f1-857e-a0344d47bdc4%22%7D
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การประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างรรค์ วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00-15.00 น. 
กรรมการประจำห้องนำเสนอ 1) ประธาน ผศ.ดร.พชรดนัย (ม.พิษณุโลก) 2) รองประธาน ดร.ประเสริฐ ลือโขง (มทร.ล้านนา) 

 

ลำดับที ่ เวลา รหัสผลงาน ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน หน่วยงาน ประเภทผลงาน 
ลำดับ 1 13.15-13.30 211006 การพัฒนาระบบแจ้งเตือนการไหลของน้ำด้วยเซนเซอร์การตรวจจับการไหลของน้ำบนเทคโนโลยี

อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 
Wutichai Phongmanee คณะวิศวกรรมศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ 

ลำดับ 2 13.30-13.45 211010 อุปกรณ์ตรวจวัดและแสดงผลปริมาณฝุ่น PM 2.5 และ PM 10 สิทธิชัย จีนะวงษ์ มทร.ล้านนา  ผลงานสิ่งประดิษฐ์ 

ลำดับ 3 13.45-14.00 211016 ไฮโดรเจลอัจฉริยะซ่อมแซมตัวเองที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียและสมานแผล ศิรินันท์ กุลชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผลงานสิ่งประดิษฐ์ 

ลำดับ 4 14.00-14.15 211018 Longan Farmers  จีรวรรณ แซ่เล้า ม.แม่โจ ้ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ 

ลำดับ 5 14.15-14.30 211019 นาฬิกาจับเวลาสำหรับทดสอบรีเลย์ป้องกัน คณโฑ ปานทองคำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวชิัย 

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ 

ลำดับ 6 14.30-14.45 212008 แอปพลิเคชั่นวัดคา่สีไขแ่ดง วิษณุ ช้างเนียม มทร.ล้านนา  ผลงานสิ่งประดิษฐ์ 

  คลิกลิงค์เพ่ือเข้าระบบ 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:9efd8896fcd343ceb10402679cd29e06@thread.tacv2/1620702970890?context=%7B%22Tid%22:%222c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9%22,%22Oid%22:%2230403876-b816-
45f1-857e-a0344d47bdc4%22%7D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2564  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:9efd8896fcd343ceb10402679cd29e06@thread.tacv2/1620702970890?context=%7B%22Tid%22:%222c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9%22,%22Oid%22:%2230403876-b816-45f1-857e-a0344d47bdc4%22%7D
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:9efd8896fcd343ceb10402679cd29e06@thread.tacv2/1620702970890?context=%7B%22Tid%22:%222c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9%22,%22Oid%22:%2230403876-b816-45f1-857e-a0344d47bdc4%22%7D

