การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสรางสรรค ครั้งที่ 5 “สูวิจัยรับใชสังคม ดวยนวัตกรรมสรางสรรค” วันที่ 6 – 8 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก
รหัส
343

ผูนําเสนอ
กฤษณ สงวนพวก

มหาวิทยาลัย
ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

การนําเสนอ
ภาคบรรยาย

ผลการตอบรับ
ตอบรับนําเสนอ

353

ชื่อบทความ
กลุมนําเสนอ
คุณสมบัติของเซลลูโลสและคารบอกซีเมทิลเซลลูโลสจากวัสดุเหลือ 1.ดานเทคโนโลยีเกษตรและอาหาร
ใชของขาวโพดฝกออนเพื่อพัฒนาเปนวัสดุเคลือบผิวของผลไม
การพัฒนาผลิตภัณฑเมล็ดบัวทอดกรอบกลิ่นรสขิง
1.ดานเทคโนโลยีเกษตรและอาหาร

เฉลิมพล ถนอมวงค

มทร.ลานนา พิษณุโลก

ภาคโปสเตอร

376

การพัฒนาผลิตภัณฑน้ํากลวยหอมทองชนิดใสเพื่อสุขภาพ

1.ดานเทคโนโลยีเกษตรและอาหาร

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

ภาคบรรยาย

387

การพัฒนาผลิตภัณฑฟกทองแผนขึ้นรูปทอดกรอบ

1.ดานเทคโนโลยีเกษตรและอาหาร

การสรางมูลคาเพิ่มจากกางปลานิลเปนผลิตภัณฑอาหารทางเลือก
สําหรับเสริมแคลเชียม
การพัฒนาหนอไมรวกฝอยทอดกรอบ

1.ดานเทคโนโลยีเกษตรและอาหาร

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสห
วิทยาการ
มทร.ลานนา นาน

ภาคบรรยาย

390

สุภาวดี แชม1* ปาริษา มะลิ
จันทร2 ปาริษา และ กรวรรณ กุด
วงศแกว3
สุรีวรรณ ราชสม1 และ วรวลัญช
รุงเรืองศรี1*
นพรัตน จันทรไชย

ตอบรับนําเสนอ
(แบบมีเงื่อนไข*2)
ตอบรับนําเสนอ

1.ดานเทคโนโลยีเกษตรและอาหาร

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสห
วิทยาการ
มทร.ลานนา นาน

ภาคบรรยาย

ผลของการใชกระเจี๊ยบเขียวในสูตรอาหารตอการเจริญเติบโตของ
ปลากาดํา
ผลของสารแคโรทีนอยดจากดอกดาวเรืองตอสีเนื้อปลาดุกรัสเซีย

จรรยวรรธ วุฒิจํานงค1 สุรีวรรณ
ราชสม1*
จุลทรรศน คีรีแลง

ตอบรับนําเสนอ
(แบบมีเงื่อนไข*2)
ตอบรับนําเสนอ
(แบบมีเงื่อนไข*2)
ตอบรับนําเสนอ

ภาคโปสเตอร

ตอบรับนําเสนอ

มทร.ลานนา ลําปาง

ภาคโปสเตอร

ตอบรับนําเสนอ

การพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องดื่มน้ํานมถั่วขาวผสมงาดําสําหรับกลุม
วิสาหกิจชุมชนบานทุงโปง จังหวัดเชียงใหม
ผลของรูปแบบการเลี้ยงตอคุณลักษณะทางเนื้อสัมผัสของเนื้อไกแจ
ไทยในจังหวัดพิษณุโลก

1.ดานเทคโนโลยีเกษตรและอาหาร

วรากร สืบเสิด กรัณยภาส กระทุม
ทนงศักดิ์ สัสดีแพง สุรียวัลย ชุม
แกว เรืองพันธุ ทรัพยมี และ พรพิมล
จุลพันธ
ณัฐกานต วงปนตา พิมลพรรณ เลิศ
บัวบาน และ ณัฐธินี ทรายแกว
อุษณียภรณ สรอยเพ็ชร1,* จักร
พันธุ รอดทรัพย2 ศลิษา ไกรศรีทุม1
และสถิตภรณ สีกลัด1

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสห
วิทยาการ
มทร.ลานนา พิษณุโลก

ภาคบรรยาย

ตอบรับนําเสนอ

ภาคโปสเตอร

ตอบรับนําเสนอ

391
399
409

426
462

1.ดานเทคโนโลยีเกษตรและอาหาร

1.ดานเทคโนโลยีเกษตรและอาหาร

1.ดานเทคโนโลยีเกษตรและอาหาร

ภาคบรรยาย
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รหัส
474

กลุมนําเสนอ
1.ดานเทคโนโลยีเกษตรและอาหาร

ผูนําเสนอ
อาผู เบเช

มหาวิทยาลัย
มทร.ลานนา ลําปาง

การนําเสนอ
ภาคบรรยาย

ผลการตอบรับ
ตอบรับนําเสนอ

498
516

ชื่อบทความ
ผลของสารพาโคลบิวทราโซลตอการเจริญเติบโตและการ
เปลี่ยนแปลงปริมาณคารโบไฮเดรตที่ไมอยูในรูปโครงสราง (TNC)
ในหัวของวานมหาลาภ
การพัฒนาผลิตภัณฑแปงแผนจากขาวไรซเบอรรี่
เครื่องแยกมูลไสเดือนควบคุมการทํางานดวยไมโครคอนโทรลเลอร

1.ดานเทคโนโลยีเกษตรและอาหาร
1.ดานเทคโนโลยีเกษตรและอาหาร

สุริยาพร นิพรรัมย
วีรวุฒิ ขันรัตน

มทร.ลานนา พิษณุโลก
มทร.ลานนา

ภาคบรรยาย
ภาคบรรยาย

517

ผลของบรรจุภัณฑกระบอกไมไผตอคุณภาพแหนมหมู

1.ดานเทคโนโลยีเกษตรและอาหาร

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสห
วิทยาการ

ภาคบรรยาย

554

การพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องดื่มเสริมสุขภาพชนิดน้ําตาลต่ําจากเห็ดหู 1.ดานเทคโนโลยีเกษตรและอาหาร
หนูขาว
ตูหมักแปงขนมปงแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นดวยระบบ
1.ดานเทคโนโลยีเกษตรและอาหาร
คอมพิวเตอรฝงตัว
ผลของการเสริมสารอาหารตอการหมักแบบสองขั้นตอนของน้ํา
1.ดานเทคโนโลยีเกษตรและอาหาร
มะมวง

มาลัยพร วงคแกว1* พิกุลทอง ไชย
มงคล1 โบว ถิ่นโพธิ์วงศ1 และ
สมชาติ วงคแกว2
สุริยาพร นิพรรัมย

ตอบรับนําเสนอ
ตอบรับนําเสนอ
(แบบมีเงื่อนไข*1)
ตอบรับนําเสนอ

มทร.ลานนา พิษณุโลก

ภาคบรรยาย

ตอบรับนําเสนอ

มทร.ลานนา เชียงราย

ภาคบรรยาย

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

ภาคบรรยาย

ตอบรับนําเสนอ
(แบบมีเงื่อนไข*1)
ตอบรับนําเสนอ
(แบบมีเงื่อนไข*2)

มทร.ลานนา นาน

ภาคโปสเตอร

ตอบรับนําเสนอ
ตอบรับนําเสนอ
(แบบมีเงื่อนไข*2)
ตอบรับนําเสนอ

557
565

575
649
655

656

การศึกษาประสิทธิภาพการยอยวัตถุดิบอาหารในปลานิลดวยวิธี in
vitro digestibility
ผลของน้ําตาล กลีเซอรอล และอุณหภูมิการทําแหงตอคุณภาพ
ผลิตภัณฑมัลเบอรี่อบแหง
การพัฒนากระบวนการผลิตชาดําจากใบชาปา (Camellia
sinensis var. assamica ) ดวยเทคนิคการนวดใบชาดวยมือ

1.ดานเทคโนโลยีเกษตรและอาหาร

สุภกิจ ณ นาน ณัฐภาส พรมเทศ
และอนุสรณ ยอดใจเพ็ชร
นิอร โฉมศรี กมลวรรณ มโนวรรณ
เบญจวรรณ ปาพันธ และอัมฤทธิ์
สีกลอม
จุลทรรศน คีรีแลง

1.ดานเทคโนโลยีเกษตรและอาหาร

ปยะนุช รสเครือ

มทร.ลานนา นาน

ภาคโปสเตอร

1.ดานเทคโนโลยีเกษตรและอาหาร

มทร.ลานนา ลําปาง

ภาคโปสเตอร

การพัฒนาผลิตภัณฑปลาเสนอบกรอบดวยการเติมปลาสม

1.ดานเทคโนโลยีเกษตรและอาหาร

ธัญลักษณ บัวผัน* ทนงศักดิ์ สัสดี
แพง รัตนพล พนมวัล ณ อยุธยา
และศุภกานต ฉัตรเงิน
นภาพร ดีสนาม และ พีระภา เครือ
ลุน

มทร.ลานนา ลําปาง

ภาคโปสเตอร

ตอบรับนําเสนอ
(แบบมีเงื่อนไข*2)
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รหัส
707

ชื่อบทความ
ผลของแหลงสารสีธรรมชาติที่มีตอการเพิ่มความเขมสีของกุงเครย
ฟช

กลุมนําเสนอ
1.ดานเทคโนโลยีเกษตรและอาหาร

758
761

คุณภาพและการยอมรับผลิตภัณฑซอสผัดกะเพราผสมพริกเสฉวน
การพัฒนาผลิตภัณฑลําไยกวนเพื่อเปนอาหารสุขภาพ

1.ดานเทคโนโลยีเกษตรและอาหาร
1.ดานเทคโนโลยีเกษตรและอาหาร

766

ผลของระดับการพรางแสงตอการเจริญเติบโตของมะกรูด

1.ดานเทคโนโลยีเกษตรและอาหาร

767

การประยุกตใชไมโคร/นาโนบับเบิลตออัตราการรอดและการ
เจริญเติบโตของปลากัด

1.ดานเทคโนโลยีเกษตรและอาหาร

769

ผลของระยะเวลาการเคลือบผิวตอการเก็บรักษาสับปะรด

1.ดานเทคโนโลยีเกษตรและอาหาร

778

การเปรียบเทียบคุณภาพสับปะรดรับประทานผลสดพันธุใหมใน 3
พื้นที่ และการยอมรับของผูบริโภค
อิทธิพลของบรรจุภัณฑตออายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑอาหาร
ขบเคี้ยวธัญพืช ชนิดแทงผสมผักและผลไมอบแหง
การพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑผลิตภัณฑโอทอปขนมบาน
ภรณพิชญ อําเภอเมือง จังหวัดตาก
โครงการการเสริมสรางผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชนบานพนาเสรี

803
355
377

มหาวิทยาลัย
มทร.ลานนา ลําปาง

การนําเสนอ
ภาคโปสเตอร

ผลการตอบรับ
ตอบรับนําเสนอ

มทร.ลานนา
มทร.ลานนา

ภาคโปสเตอร
ภาคโปสเตอร

ตอบรับนําเสนอ
ตอบรับนําเสนอ
(แบบมีเงื่อนไข*2)

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

ภาคโปสเตอร

ตอบรับนําเสนอ

มทร.ลานนา

ภาคโปสเตอร

ตอบรับนําเสนอ
(แบบมีเงื่อนไข*1)

มทร.ลานนา

ภาคโปสเตอร

ตอบรับนําเสนอ

1.ดานเทคโนโลยีเกษตรและอาหาร

ผูนําเสนอ
สุรียวัลย ชุมแกว, เรืองพันธุ ทรัพยมี,
สุรพันธ สมคิด, ปฎิภาณ ลัวะตื้น
และ ทนงศักดิ์ สัสดีแพง
เฉลิมพล ถนอมวงค
อัมฤทธิ์ สีกลอม2, ยุวดี กลา
พิทักษ2, วรวรรณ สุนันตะ2,
กมลวรรณ มโนวรรณ2 และนิอร
โฉมศรี1*
สันติ ชางเจรจา สุภาวรรณ ณะอิ่น
และรุงนภา ชางเจรจา
เถกิงศักดิ์ ภูสิทธิอัคคโชติ1* รัตนา
อระภักดี1 กิตติศักดิ์ อํามา1 และ
ธนิษฐา เกษมุณ1ี
รัตนา อระภักดี วัชรี ฝนเฟอนหา
เถกิงศักดิ์ ภูสิทธิอัคคโชติ กิตติศักดิ์
อํามา และ รัตนากาล คําสอน
อรุณ โสตถิกุล

มทร.ลานนา ลําปาง

ภาคโปสเตอร

1.ดานเทคโนโลยีเกษตรและอาหาร

ธีรวัฒน เทพใจกาศ

มทร.ลานนา ลําปาง

ภาคโปสเตอร

ตอบรับนําเสนอ
(แบบมีเงื่อนไข*2)
ตอบรับนําเสนอ

2.ดานงานวิจัยรับใชสังคม

จักรพันธ วงศฤกษดี

มทร.ลานนา ตาก

ภาคโปสเตอร

ตอบรับนําเสนอ

2.ดานงานวิจัยรับใชสังคม

นิคม ธรรมปญญา, กุลพรภัสร
ภราดรภิบาล, สุวิสา ทะยะธง,

มทร.ลานนา เชียงราย

ภาคโปสเตอร

ตอบรับนําเสนอ
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รหัส

ชื่อบทความ

กลุมนําเสนอ

381

2.ดานงานวิจัยรับใชสังคม

414

การพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑตามแนวทางเศรษฐกิจ
สรางสรรคสําหรับผลิตภัณฑกระยาสารท อําเภอบานตาก จังหวัด
ตาก
การวิจัยและพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑจากชาสมุนไพรพื้นบาน

2.ดานงานวิจัยรับใชสังคม

415

การออกแบบและพัฒนาเครื่องบดถาน

2.ดานงานวิจัยรับใชสังคม

425

บทบาทและการมีสวนรวมของผูนําชุมชนตอการจัดการขยะในเขต
พื้นที่ องคการบริหารสวนตําบลเมืองพาน อําเภอพาน จังหวัด
เชียงราย
การเพิ่มศักยภาพการผลิตและการตลาดของวิสาหกิจชุมชนกลุม
ผลิตและแปรรูปจากเห็ดหอม ตําบลปาออดอนชัย อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย

2.ดานงานวิจัยรับใชสังคม

การประยุกตใชเทคโนโลยีทางดานวิศวกรรมเพื่อการบริหารจัดการ
น้ําในแปลงเกษตร
การวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนภายใตโมเดลการ
พัฒนาทักษะและองคความรูอาชีพเกษตรกรรมเรื่องการสราง
โรงเรือนในพื้นที่สูง

514

533
539

มหาวิทยาลัย

การนําเสนอ

ผลการตอบรับ

มทร.ลานนา ตาก

ภาคโปสเตอร

ตอบรับนําเสนอ
(แบบมีเงื่อนไข*1)

กุลพรภัสร ภราดรภิบาล, นิคม ธรรม มทร.ลานนา เชียงราย
ปญญา, สุวิสา ทะยะธง, พิกุล ศรีจุม
ปา และ พลากรณ มิ่งเชื้อ [นําเสนอ
แบบโปรเตอร]
1.ธนวัฒน มิ่งศิริ 2.นิติรัฐ เวียงดิน ม.ราชภัฏเลย
ดํา 3.ปาริตรา เหลาสุพะ 4.เอ
กรินทร พานหลา 5.นิตยา ดาไชย
กนกทิพย อโนราช และ มงคลกร
มทร.ลานนา เชียงราย
ศรีวิชัย

ภาคโปสเตอร

ตอบรับนําเสนอ
(แบบมีเงื่อนไข*2)

ภาคบรรยาย

ตอบรับนําเสนอ
(แบบมีเงื่อนไข*2)

ภาคบรรยาย

ตอบรับนําเสนอ
(แบบมีเงื่อนไข*1)

มทร.ลานนา เชียงราย

ภาคโปสเตอร

ตอบรับนําเสนอ
(แบบมีเงื่อนไข*1)

2.ดานงานวิจัยรับใชสังคม

สุวิสา ทะยะธง, กุลพรภัสร ภราดรภิ
บาล, นิคม ธรรมปญญา, นิโลบล
ปวงงาม, และ วริยา ยอดปน (ภาค
โปสเตอร)
เดือนแรม แพงเกี่ยว

มทร.ลานนา พิษณุโลก

ภาคบรรยาย

2.ดานงานวิจัยรับใชสังคม

วัชระ กิตติวรเชฏฐ

มทร.ลานนา

ภาคบรรยาย

ตอบรับนําเสนอ
(แบบมีเงื่อนไข*1)
ตอบรับนําเสนอ
(แบบมีเงื่อนไข*1)

2.ดานงานวิจัยรับใชสังคม

ผูนําเสนอ
นิโลบล ปวงงาม และ พิมพาภรณ
ชัยนันท [นําเสนอโปรเตอร]
พรรณธิภา เพชรบุญมี
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รหัส
571

ชื่อบทความ
ฤทธิ์และระดับที่เหมาะสมในการฆาเชื้อราของน้ํามันหอมระเหย
สมุนไพรเพื่อผลิตแชมพูสุนัขบางแกว

กลุมนําเสนอ
2.ดานงานวิจัยรับใชสังคม

610

การออกแบบ และพัฒนาบรรจุภัณฑของผลิตภัณฑน้ําพริกชุมชน
บานหินโคว อําเภอบานตาก จังหวัดตาก
พฤติกรรมการเลือกตั้งของประชาชนเขตจังหวัดพิจิตร

2.ดานงานวิจัยรับใชสังคม

การพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวเชิงเกษตรอินทรียของจังหวัด
เชียงใหมเพื่อรองรับ การเปนประชาคมอาเซียน
การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑผลิตภัณฑผาหมสันไมฮาม ต.
แมเย็น อ.พาน จ.เชียงราย
รูปแบบการพัฒนาสถาบันเครือขายดวยกระบวนการสอนแบบ
STEM กรณีศึกษาโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก

2.ดานงานวิจัยรับใชสังคม

2.ดานงานวิจัยรับใชสังคม

721

การวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑกลวยแปรรูปกลุมสตรีบานแมกื้ดหล
วง
การพัฒนาการทอเสนใยผักตบชวาเพื่อการหัตถกรรม

722

การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑขนมชัชฎาภรณเบเกอรี่

2.ดานงานวิจัยรับใชสังคม

723

การพัฒนาหลักสูตรอาชีพคหกรรม (อาหาร) ในโรงเรียนบานโพซอ

730

โครงการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑทองจินดาขาวไรซเบอรี่

625
638
688
708

712

2.ดานงานวิจัยรับใชสังคม

2.ดานงานวิจัยรับใชสังคม

ผูนําเสนอ
ณวรรณพร จิรารัตน1* พรเทพ
เกียรติดํารงกุล1 นันทยา เกงเขตร
กิจ1 ปฏิกมล โพธิคามบํารุง1
จักรพันธ วงศฤกษดี

มหาวิทยาลัย
มทร.ลานนา พิษณุโลก

การนําเสนอ
ภาคบรรยาย

ผลการตอบรับ
ตอบรับนําเสนอ
(แบบมีเงื่อนไข*1)

มทร.ลานนา ตาก

ภาคโปสเตอร

ตอบรับนําเสนอ

ภาคบรรยาย

ตอบรับนําเสนอ

ภาคบรรยาย

ตอบรับนําเสนอ
(แบบมีเงื่อนไข*2)
ตอบรับนําเสนอ
(แบบมีเงื่อนไข*2)
ตอบรับนําเสนอ
(แบบมีเงื่อนไข*2)

สุภัทธนีย ขุนสิงหสกุล1* และ พชรด ม.ราชภัฎเพชรบูรณ
นัย วัชรธนพัฒนธาดา2
จิระชัย ยมเกิด
ม.แมโจ
มทร.ลานนา

ภาคโปสเตอร

มทร.ลานนา

ภาคโปสเตอร

มทร.ลานนา

ภาคบรรยาย

ตอบรับนําเสนอ

มทร.ลานนา เชียงราย

ภาคโปสเตอร

ตอบรับนําเสนอ

มทร.ลานนา

ภาคบรรยาย

ตอบรับนําเสนอ

2.ดานงานวิจัยรับใชสังคม

กัลยรัตน ชัยยา สุวรรณี ปญยศ และ
ประภาส สุวรรณ
ประเทียบ พรมสีนอง1 , แมน
ฟกทอง2, ไพบูลย สวนพันธุ3,
ศักดิ์สิทธิ์ ชื่นชมนาคจาด4 และ
ปรีดา เสมา5
ศิรินภา พรมมาแบน* และ ศศิธร
ทองเปรมจิตต
สุบิน ใจทา1*, มานัส แสวงงาม1, ชล
ลดา แข็งแรง1, เนติพงษ สุภาโขง1
และ ภัทรานิษฐ ดํารงคโรจนธนัท2
ศศิธร ทองเปรมจิตต * และ ศิรินภา
พรมมาแบน
รัตนพล พนมวัน ณ อยุธยา

มทร.ลานนา

ภาคบรรยาย

2.ดานงานวิจัยรับใชสังคม

วัชรวุธ พุทธิรินโน

มทร.ลานนา

ภาคบรรยาย

ตอบรับนําเสนอ
(แบบมีเงื่อนไข*1)
ตอบรับนําเสนอ

2.ดานงานวิจัยรับใชสังคม

2.ดานงานวิจัยรับใชสังคม
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รหัส
738
806
808

810
811
357
362

363

366

367

ชื่อบทความ
โครงการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑขาวขวัญแกว
การพัฒนาลายผาพิมพตนแบบ สําหรับการยกระดับผลิตภัณฑกลุม
เย็บผา กรณีศูนยปกมาดี จังหวัดลําปาง
การพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรใหเปนผลิตภัณฑแปรรูปที่สามารถ
เปนสินคาของฝากเพื่อ การทองเที่ยว ชุมชนบานแมแจม อําเภอ
เมืองปาน จังหวัดลําปาง
ศึกษาผลสัมฤทธิ์การใชชีวิตตามแนววิถีพุทธของนักเรียนโรงเรียน
บานสะปุง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน
การปรับใชหลักพุทธธรรมในการแกปญหาสิ่งแวดลอม : กรณีศึกษา
การกําจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
การพัฒนาผลิตภัณฑน้ําผักคาวตอง

กลุมนําเสนอ
2.ดานงานวิจัยรับใชสังคม
2.ดานงานวิจัยรับใชสังคม

ผูนําเสนอ
วัชรวุธ พุทธิรินโน
พบสันต ติไชย c]t นิรมล ประเสริฐ
พงศกุล
เพียงกานต นามวงศ และ ดร.ชานิกา
ฉัตรสูงเนิน*

มหาวิทยาลัย
มทร.ลานนา
มทร.ลานนา

การนําเสนอ
ภาคบรรยาย
ภาคบรรยาย

มทร.ลานนา ลําปาง

ภาคบรรยาย

2.ดานงานวิจัยรับใชสังคม

พระเทวัญ จนฺทวณฺโณ (ปญญาแกว)

ภาคโปสเตอร

ตอบรับนําเสนอ

2.ดานงานวิจัยรับใชสังคม

ภาคโปสเตอร

ตอบรับนําเสนอ

ภาคโปสเตอร

ตอบรับนําเสนอ

3.ดานบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร

พระครูโสภิตพัฒนโชติ (สุพรรณ
โชติธมฺโม)
ณฐมน ทรัพยบุญโตและสุริยงค
ประชาเขียว
ปรียารัตน ศรีชัยวงค

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตเชียงใหม
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตเชียงใหม
มทร.ลานนา เชียงราย

การพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษและภาษาจีนเพื่อถายทอดภูมิ
ปญญาและบริการในสินคาโอทอปประเภทผลิตภัณฑผาทอของ
ผูผลิตและจําหนายในอําเภอทาวังผา จังหวัดนาน
ความพึงพอใจของผูใชบริการดานสินเชื่อตอคุณภาพบริการของ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร สาขาภูกามยาว
จังหวัดพะเยา
ความคิดเห็นผูปกครองนักเรียนตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิ
บาลของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนวัดทาหมื่นราม อําเภอวังทอง
จังหวัดพิษณุโลก
การพัฒนาระบบวิเคราะหจุดคุมทุนและผลตอบแทนการลงทุนใน
การปลูกไมผลเขตรอน ประเภททุเรียน กรณีศึกษา พื้นที่อําเภอลับ
แล จังหวัดอุตรดิตถ

มทร.ลานนา ลําปาง

ภาคบรรยาย

ตอบรับนําเสนอ
(แบบมีเงื่อนไข*1)

3.ดานบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร

ธิปไตย ไชยองการ

ม.พะเยา

ภาคบรรยาย

ตอบรับนําเสนอ

3.ดานบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร

ฟาวริณยา สูงขาว

ม.พิษณุโลก

ภาคบรรยาย

ตอบรับนําเสนอ

3.ดานบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร

นพณัฐ วรรณภีร

มทร.ลานนา

ภาคบรรยาย

ตอบรับนําเสนอ
(แบบมีเงื่อนไข*1)

2.ดานงานวิจัยรับใชสังคม

3.ดานบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร

ผลการตอบรับ
ตอบรับนําเสนอ
ตอบรับนําเสนอ
(แบบมีเงื่อนไข*1)
ตอบรับนําเสนอ
(แบบมีเงื่อนไข*1)
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รหัส
368
369
372

396
403
407

408

410

424
427

ชื่อบทความ
การเปรียบเทียบตนทุนตอหนวยกระเปาถัก กลุมถักทอสตรีชุมชน
ออนใต ตําบลออนใต อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม
การพัฒนาเว็บไซตเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวชุมชนบานสันตนเปา
อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม
แนวทางการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑขิงผงสําเร็จรูปพรอมดื่ม

กลุมนําเสนอ
3.ดานบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร

ผูนําเสนอ
อดิศักดิ์ ฝนหาแกว และ สุรัตน ยา
สิทธิ์
หฤทัย อาษากิจ

มหาวิทยาลัย
มทร.ลานนา

การนําเสนอ
ภาคบรรยาย

มทร.ลานนา

ภาคโปสเตอร

ผลการตอบรับ
ตอบรับนําเสนอ
(แบบมีเงื่อนไข*1)
ตอบรับนําเสนอ

ณฐมน ทรัพยบุญโต*,รสริน จอหน
สัน, กนกอร จิตจํานงค, พิทธินันท
สมไชยวงคและสุริยงค ประชาเขียว
ปานณนาถ ศักดิ์ศิริคุณ1* และ ศิริ
ขวัญ ปญญาเรียน2
กานตธีรา โพธิ์ปาน

มทร.ลานนา เชียงราย

ภาคโปสเตอร

ตอบรับนําเสนอ

แนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงเกษตรอยางสรางสรรค ตําบล
บานเสด็จ อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการผลิตภัณฑเสื้อสุนัข
M.D.dog ดวยการตลาดสินคาออนไลน
การพัฒนาชุดการสอนภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรียนและเจตคติตอวิชาภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาวิศวกรรมอุต
สาหการ
ตนทุนและผลตอบแทนของการปลูกและการแปรรูปเมล็ดกาแฟ
สายพันธุอาราบิกา กรณีศึกษา กาแฟตั๋วกะหมี ตําบลแจซอน
อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง

3.ดานบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร

มทร.ลานนา ลําปาง

ภาคบรรยาย

มทร.ลานนา พิษณุโลก

ภาคโปสเตอร

ตอบรับนําเสนอ
(แบบมีเงื่อนไข*1)
ตอบรับนําเสนอ

3.ดานบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร

เกิดศิริ ชมภูกาวิน และ ศิริลักษณ
อินฝาง

มทร.ลานนา

ภาคบรรยาย

ตอบรับนําเสนอ
(แบบมีเงื่อนไข*1)

3.ดานบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร

กรรณิการ ใจมา1* พิมทิพย ฟู
ทะนันชัย2 จักรกิจ เฉพาะธรรม3,
นภัส พรมชัย4 รุงฤดี ทองอิน5
และสุวรรณ จันทรอินทร6
ดร.กัญทิยา ใจกลางดุก

มทร.ลานนา ลําปาง

ภาคบรรยาย

ตอบรับนําเสนอ
(แบบมีเงื่อนไข*1)

ม.นอรท-เชียงใหม

ภาคบรรยาย

ตอบรับนําเสนอ
(แบบมีเงื่อนไข*2)

พงษศักดิ์ ผกามาศ และ ชัยวัฒน
ประสงคสราง
กฤตภาส ทิพยมาน

ม.เทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร
ม.นอรท-เชียงใหม

ภาคบรรยาย

ตอบรับนําเสนอ

ภาคบรรยาย

ตอบรับนําเสนอ
(แบบมีเงื่อนไข*2)

3.ดานบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร
3.ดานบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร

3.ดานบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร

ความตองการแทในการศึกษาตอระดับปริญญาโท สาขาวิชา
3.ดานบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร
หลักสูตรและการสอน ของนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะ
สังคมศาสตรและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยนอรท-เชียงใหม
แนวทางการบริหารจัดการแรงงานตางดาวที่มีประสิทธิผลในภาค 3.ดานบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร
ตะวันออกของประเทศไทย
แนวทางการจัดทําแผนพัฒนาครูตามสมรรถนะ โรงเรียนชุมชนบาน 3.ดานบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร
คาย จังหวัดเชียงใหม
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รหัส
434

440

441
442
446

447

456

457
460

ชื่อบทความ
แนวทางการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑกลวยกรอบเพื่อสรางความ
ไดเปรียบทางการแขงขันของวิสาหกิจรวีวรรณกลวยกรอบ อ.แมใจ
จ.พะเยา
การพัฒนาระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเพื่อการจําหนายสินคาของ
วิสาหกิจชุมชน กลุมเพาะเห็ดบานทาชาง อําเภอพรหมพิราม
จังหวัดพิษณุโลก
ระบบบริหารจัดการสินคาคงคลัง วิสาหกิจชุมชนกลุมเกษตรกรสุรา
กลั่นชุมชนบานปา อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ระบบจัดการฐานขอมูลโครงการหมูบานปาริสรณ กรณีศึกษา
ระบบการเงินและบัญชี
การสรางสรรคนวัตกรรมบรรจุภัณฑบนฐานเอกลักษณทองถิ่น
สําหรับสินคาของฝากเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว : ผลิตภัณฑสุรา
กลั่นชุมชน บานสามัคคี อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
การวิจัยแบบมีสวนรวมในการพัฒนาออกแบบตราผลิตภัณฑและ
บรรจุภัณฑของผลิตภัณฑชุมชนประเภทอาหาร : กรณีศึกษา
ผลิตภัณฑไขเค็มของหมูบานหินโคว อําเภอบานตาก จังหวัดตาก
การวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนของปุยฮิวมัส กรณีศึกษากลุม
วิสาหกิจฮิวมัสลาน อินทรียแมเมาะบานนาสัก ตําบลนาสัก
อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง
แนวทางการบริหารจัดการกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ของ
โรงเรียนเทศบาลสันปายางหนอม จังหวัดลําพูน
การวางระบบบัญชีและการควบคุมภายในวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม (SMEs): กรณีศึกษาธุรกิจผลไมอบแหง

กลุมนําเสนอ
3.ดานบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร

มหาวิทยาลัย
มทร.ลานนา เชียงราย

การนําเสนอ
ภาคบรรยาย

ผลการตอบรับ
ตอบรับนําเสนอ
(แบบมีเงื่อนไข*1)

3.ดานบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร

ผูนําเสนอ
ณภัทร ทิพยศรี1*, ภัทราพร สม
เสมอ2, จักรกฤษ เขียวคําปน2, ศุภ
กิจ จันทรแกว4 , สุพนิตา ยะทะ5
ลัดดาวัลย หวังเจริญ

มทร.ลานนา พิษณุโลก

ภาคโปสเตอร

ตอบรับนําเสนอ

3.ดานบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร

จรรยา เกษวิทย

มทร.ลานนา พิษณุโลก

ภาคบรรยาย

3.ดานบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร

อารยา มนิ
น ่ม

มทร.ลานนา พิษณุโลก

ภาคบรรยาย

ตอบรับนําเสนอ
(แบบมีเงื่อนไข*1)
ตอบรับนําเสนอ

3.ดานบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร

อาภาวดี ทับสิรักษ

มทร.ลานนา ลําปาง

ภาคบรรยาย

ตอบรับนําเสนอ
(แบบมีเงื่อนไข*1)

3.ดานบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร

ซินเนีย รัติภัทร และ ปยะวรรณ คุม
ญาติ

มทร.ลานนา ตาก

ภาคบรรยาย

ตอบรับนําเสนอ

3.ดานบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร

สิงหา คํามูลตา

มทร.ลานนา ลําปาง

ภาคโปสเตอร

ตอบรับนําเสนอ
(แบบมีเงื่อนไข*1)

3.ดานบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร

โสภิต หลีกเลี่ยง

ม.นอรท-เชียงใหม

ภาคบรรยาย

3.ดานบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร

วรีวรรณ เจริญรูป*, แววดาว พรม
เสน, จรัสศรี โนมี และ นิติศักดิ์
เจริญรูป

มทร.ลานนา เชียงราย

ภาคโปสเตอร

ตอบรับนําเสนอ
(แบบมีเงื่อนไข*2)
ตอบรับนําเสนอ
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รหัส
463
465
477

483
487
494

496
507

508
545

ชื่อบทความ
การพัฒนาคูมือสองภาษาของผลิตภัณฑผาฝายทอมือกลุมสงเสริม
อาชีพบานเชียงราย
การเปรียบเทียบตนทุนและผลตอบแทนการปลูกเมลอน กรณีศึกษา
นะโมฟารม ตําบลเสริมกลาง อําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปาง
ตนทุนและผลตอบแทนของกาแฟแบบอินทรียและแบบเคมี ของ
กลุมกาแฟบานแมสายปาเมี่ยง ตําบลโหลงขอด อําเภอพราว
จังหวัดเชียงใหม
Google Classroom นวัตกรรมการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21

กลุมนําเสนอ
3.ดานบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร

ผูนําเสนอ
จุไรรัตน สวัสดิ์

มหาวิทยาลัย
มทร.ลานนา นาน

การนําเสนอ
ภาคโปสเตอร

ผลการตอบรับ
ตอบรับนําเสนอ

3.ดานบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร

ดารณี ใจวงค

มทร.ลานนา ลําปาง

ภาคบรรยาย

3.ดานบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร

รังศิมา กันธิวาส

มทร.ลานนา

ภาคบรรยาย

ตอบรับนําเสนอ
(แบบมีเงื่อนไข*1)
ตอบรับนําเสนอ

3.ดานบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร

เฉลิมพงค ทํางาน และ นภัสพร ไช
ยวงค
จรัสศรี โนมี

มทร.ลานนา

ภาคบรรยาย

ตอบรับนําเสนอ

มทร.ลานนา เชียงราย

ภาคโปสเตอร

ตอบรับนําเสนอ
(แบบมีเงื่อนไข*1)
ตอบรับนําเสนอ

การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑเพื่อเพิ่มมูลคาสินคาของกลุมตะกรา
3.ดานบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร
หวาย บานทาทรายมูล ตําบลสันกลาง อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย
การพัฒนาบรรจุภัณฑน้ําพริกลาบ บานสันผักแค ตําบลมวงคํา
3.ดานบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร
อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย

การวิเคราะหปญหาการเขียนภาษาไทย ของนักศึกษาลาว สถาบัน
การพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ
แนวทางการลดตนทุนการผลิตและการจําหนายขาวเกรียบแม
อํานวยเลิศ

3.ดานบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร

การยอมรับเทคโนโลยีทางการเงินออนไลนของประชาชนในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
กลยุทธตราสินคาของวิสาหกิจชุมชนกลุมเพาะเห็ดบานศรีนาชื่น
จังหวัดนาน

3.ดานบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร

3.ดานบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร

3.ดานบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร

วรรธนะรัตน ไชยวงศ1* ,รจนา บุญ มทร.ลานนา
ลพจิราภรณ นาทะสันต, ปยะดา
หนาแนน, ศิริพร บานสระ, สุภารัตน
เครืออินตา และ วงกต ชางสาร2
จักรกฤษณ อูตุม
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต
เพชรบูรณ
สุพรรัตน ทองฟก1*, สวรรยา หาญ มทร.ลานนา พิษณุโลก
วงษา1, คชรัตน ทองฟก1และ พวง
เพชร ปนคลาย1
ณฐา อภิธาวินวสุและอาภาศรี เทว มทร.ลานนา
ตา
ฐาณิญา อิสสระ
มทร.ลานนา นาน

ภาคบรรยาย

ภาคบรรยาย
ภาคโปสเตอร

ภาคบรรยาย
ภาคโปสเตอร

ตอบรับนําเสนอ
(แบบมีเงื่อนไข*2)
ตอบรับนําเสนอ

ตอบรับนําเสนอ
(แบบมีเงื่อนไข*1)
ตอบรับนําเสนอ
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รหัส
546

ชื่อบทความ
การพัฒนาขอสนเทศทางการบัญชีเพื่อลดตนทุนในการบริหาร
จัดการสินคาน้ําพริกแมมานิต

กลุมนําเสนอ
3.ดานบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร

547

พฤติกรรมผูบริโภคและปจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ กลุมทอผาบานหลายทุง จังหวัดนาน
การสรางคุณคาและมูลคาเพิ่มของผลิตภัณฑภูมิปญญาลานนา: ตุง
ลานนา

3.ดานบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร

การพัฒนาบรรจุภัณฑสินคาเกษตรเพื่อการคาปลีก กรณีศึกษา ผล
เบอรรี่สด อําเภอแมจริม จังหวัดนาน
การศึกษาบทบาทของสตรีที่ปรากฏในนวนิยาย เรื่อง น้ําเซาะทราย
ของ กฤษณา อโศกสิน
การพัฒนาชองทางการจัดจําหนายสับปะรดภูแลในเขตจังหวัด
เชียงราย
แนวทางการพัฒนาหวงโซคุณคากาแฟวิสาหกิจชุมชนบนพื้นที่สูง
กรณีศึกษา บานปาเหมี้ยง อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง
เพิ่มมูลคาหวงโซคุณคาผลิตภัณฑกาแฟดวยรูปแบบวิสาหกิจชุมชน
กรณีศึกษา บานปาคาสันติสุข ต.แมแจม อ.เมืองปาน จ. ลําปาง
ตนทุนการผลิตและผลตอบแทนของเกษตรกรสวนเมี่ยงในตําบลปา
แป อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม
แนวทางการปรับปรุงพัฒนาการทองเที่ยวอําเภอเขาคอ จังหวัด
เพชรบูรณ
การศึกษาความตองการของนักทองเที่ยวในการทองเที่ยววัดทา
หลวง จ.พิจิตร

3.ดานบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร

549

552
553
556
563
566
608
612

613

ผูนําเสนอ
สุพรรัตน ทองฟก1*, กาญจนา
ทวินันท1, มนตรี ธรรมพัฒนากูล1
และ ศิริวรรณ ชางงาม1
ฐาณิญา อิสสระ

มหาวิทยาลัย
มทร.ลานนา พิษณุโลก

การนําเสนอ
ภาคโปสเตอร

ผลการตอบรับ
ตอบรับนําเสนอ

มทร.ลานนา นาน

ภาคโปสเตอร

ตอบรับนําเสนอ

มทร.ลานนา เชียงราย

ภาคโปสเตอร

ตอบรับนําเสนอ

3.ดานบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร

วรีวรรณ เจริญรูป*, จรัสศรี โนมี,
นิติศักดิ์ เจริญรูป และ ภูวเรศ เทพ
กร
วรรณิดา ชินบุตร

มทร.ลานนา นาน

ภาคโปสเตอร

3.ดานบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร

อุไรวรรณ สิงหทอง

ม.ราชภัฏรอยเอ็ด

ภาคบรรยาย

ตอบรับนําเสนอ
(แบบมีเงื่อนไข*1)
ตอบรับนําเสนอ

3.ดานบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร

มทร.ลานนา เชียงราย

ภาคโปสเตอร

ตอบรับนําเสนอ

3.ดานบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร

พันทิพา ปญสุวรรณ1* แววดาว
พรมเสน2 และ ชนนพร ยะใจมั่น3
กนกวรรณ เวชกามา

มทร.ลานนา ลําปาง

ภาคบรรยาย

ตอบรับนําเสนอ

3.ดานบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร

กนกวรรณ เวชกามา

มทร.ลานนา ลําปาง

ภาคบรรยาย

3.ดานบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร

ลัดดา ปนตา* และสุรชัย อุตมอาง

มทร.ลานนา

ภาคโปสเตอร

ตอบรับนําเสนอ
(แบบมีเงื่อนไข*2)
ตอบรับนําเสนอ

3.ดานบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร

ชมพูนุช กิมากรณ1* อาทิตย เกียรติ ม.พิษณุโลก
เบจพงศ1 และรัตนชนก พราหมณ
ศิริ2
คมคาย อุกอาจ1* พิศาล แกวอยู1 ม.พิษณุโลก
และปราโมทย สิทธิจักร2

ภาคโปสเตอร

ตอบรับนําเสนอ

ภาคโปสเตอร

ตอบรับนําเสนอ

3.ดานบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร
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การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสรางสรรค ครั้งที่ 5 “สูวิจัยรับใชสังคม ดวยนวัตกรรมสรางสรรค” วันที่ 6 – 8 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก
รหัส
614

ชื่อบทความ
แนวการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรพระราชวังจันทน
จังหวัดพิษณุโลก

กลุมนําเสนอ
3.ดานบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร

615

แนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศบึงสีไฟจังหวัดพิจิตร

3.ดานบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร

616

ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจบริโภคเมี่ยงดองของชาวจังหวัด
เชียงใหม
การเปดรับสื่อประชาสัมพันธกับการตัดสินใจเดินทางมาทองเที่ยว
อําเภอหัวหินของนักทองเที่ยวชาวจีน
การวิเคราะหความคุมคาของผลิตภัณฑหมอนใบชา

3.ดานบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร

3.ดานบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร

ผูนําเสนอ
จุฑามาส จันกัน1* เอมอร พิพัฒน
วัฒนะโยธิน1 และพัชรดนัย วัชร
ธนพัฒนธาดา2
นิติรัตน เอี่ยมคํา1* ลิลลาลี ศิริวิไล
เลิศอนันต1 และปราโมทย สิทธิจักร
2
ลัดดา ปนตา, สุรชัย อุตมอางและ
หฤทัย อาษากิจ
ญาฎา ศรีวิฑูรย และ จิตติมา
จันทรพร
พวงทอง วังราษฏร

การประเมินมูลคารายไดและการคํานวณตนทุนผลิตภัณฑเพื่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ของกลุมผูผลิตสินคาแปรรูปหนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ (OTOP) ในจังหวัดตาก
การบริหารจัดการตนทุนผลิตภัณฑสินคาชุมชนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชน ของกลุมผูผลิตสินคาแปรรูปหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ
(OTOP) ในจังหวัดตาก
การศึกษาปจจัยที่สรางเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีแกผูสูงอายุในจังหวัด
เชียงใหม
การพัฒนาตลาดเห็ดหูหนูเผือกของวิสาหกิจชุมชนกลุมเพาะเห็ด
บานทาชาง

3.ดานบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร

การพัฒนาผลิตภัณฑคุกกี้กรอบดวยวัตถุดิบแตกหักจาก
กระบวนการบรรจุหีบหอกลวยทอดกรอบ

3.ดานบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร

617
618
652

653

675
693

695

มหาวิทยาลัย
ม.พิษณุโลก

การนําเสนอ
ภาคโปสเตอร

ผลการตอบรับ
ตอบรับนําเสนอ

ม.พิษณุโลก

ภาคโปสเตอร

ตอบรับนําเสนอ

มทร.ลานนา

ภาคโปสเตอร

ม.เทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร
มทร.ลานนา ลําปาง

ภาคโปสเตอร

ตอบรับนําเสนอ
(แบบมีเงื่อนไข*1)
ตอบรับนําเสนอ

อาจารยยุพรัตน จันทรแกว

มทร.ลานนา ตาก

ภาคโปสเตอร

3.ดานบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร

อาจารยยุพรัตน จันทรแกว

มทร.ลานนา ตาก

ภาคโปสเตอร

ตอบรับนําเสนอ
(แบบมีเงื่อนไข*1)

3.ดานบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร

ตะวัน วาทกิจ และ ลัดดา ปนตา

มทร.ลานนา

ภาคบรรยาย

3.ดานบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร

สวรรยา หาญวงษา, กานตธีรา โพธิ์
ปาน, โสภณา สําราญ และพวงเงิน
ยอดเพชร
สิรินทรา สิทธิชัยวงค

มทร.ลานนา พิษณุโลก

ภาคโปสเตอร

ตอบรับนําเสนอ
(แบบมีเงื่อนไข*1)
ตอบรับนําเสนอ
(แบบมีเงื่อนไข*1)

มทร.ลานนา เชียงราย

ภาคบรรยาย

3.ดานบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร

ภาคบรรยาย

ตอบรับนําเสนอ
(แบบมีเงื่อนไข*1)
ตอบรับนําเสนอ

ตอบรับนําเสนอ
(แบบมีเงื่อนไข*1)
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การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสรางสรรค ครั้งที่ 5 “สูวิจัยรับใชสังคม ดวยนวัตกรรมสรางสรรค” วันที่ 6 – 8 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก
รหัส
696

726

734

ชื่อบทความ
การใชเทคโนโลยีเสมือนจริงเพื่อสงเสริมการจัดจําหนายผลิตภัณฑ
กลวยกรอบ กลุมวิสาหกิจชุมชนกลวยหอมทองยัดเยียด อําเภอจุน
จังหวัดพะเยา
การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยของสินคาเกษตร:
กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนสวนผักอินทรียณรงคฟารมบานกลาง
จังหวัดนาน
พฤติกรรมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษดวยตนเองของบุคลากร
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
พฤติกรรมการบริโภคผักปลอดสารพิษ ในจังหวัดลําปาง

กลุมนําเสนอ
3.ดานบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร

ผูนําเสนอ
หริพล ธรรมนารักษ

มหาวิทยาลัย
มทร.ลานนา เชียงราย

การนําเสนอ
ภาคโปสเตอร

ผลการตอบรับ
ตอบรับนําเสนอ
(แบบมีเงื่อนไข*1)

3.ดานบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร

กนกรัตน ดวงพิกุล

มทร.ลานนา นาน

ภาคโปสเตอร

ตอบรับนําเสนอ

3.ดานบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร

ภาคโปสเตอร

ตอบรับนําเสนอ

ภาคโปสเตอร

ภาคโปสเตอร
ภาคบรรยาย

ตอบรับนําเสนอ
(แบบมีเงื่อนไข*1)
ตอบรับนําเสนอ
(แบบมีเงื่อนไข*1)
ตอบรับนําเสนอ
(แบบมีเงื่อนไข*1)
ตอบรับนําเสนอ

ภาคบรรยาย

ตอบรับนําเสนอ

ภาคบรรยาย

ตอบรับนําเสนอ

ภาคบรรยาย

ตอบรับนําเสนอ

3.ดานบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร
3.ดานบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร

ณัฐพันธ ปญญโรจน

768

ศึกษาและพัฒนารูปแบบการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑจากไมไผ
กรณีศึกษา โรงงาน ฉ.กาญจนาไมเสียบ
ปจจัยที่สงผลตอการพัฒนากลุมวิสาหกิจชุมชนไปสูการดําเนินงาน
เชิงธุรกิจ กรณีศึกษา: วิสาหกิจชุมชนนานมอลต
การศึกษาผลของอาจิณณกรรมที่มีตอวิถีชีวิตของชาวพุทธ

ประภาพรรณ รักเลี้ยง1* และณัฐ
ม.พิษณุโลก
จิตรา มีนิล2
อาจารย อนิตา ประดาอินทร , ทิพย มทร.ลานนา ลําปาง
รัตน วงศหมื่น , มัทนา เตจะ
คงศักดิ์ ตุยสืบ
มทร.ลานนา ลําปาง

3.ดานบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร

พระอธิการพรนารายณ กิตฺติคุโณ

774

การพัฒนาตนแบบระบบบัญชีสําหรับผูประกอบการระดับชุมชน

3.ดานบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร

776

การศึกษาอานุภาพของการสวดมนตที่มีผลตอการเสริมสราง
ความสุขแกชีวิต

3.ดานบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร

787

การศึกษาความเชื่อในการสวดมนตขันธปริตตคาถาของ
พุทธศาสนิกชน ตําบลแคมปสน อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ

3.ดานบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร

752
757
759

3.ดานบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร

มทร.ลานนา นาน

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตเชียงใหม
นวิตถา โสภาจารีย ศศิพัชร สันกล มทร.ลานนา
กิจ
พระครูสุเขตพัชรคุณ คุณกโร (มิ่ง
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ขวัญ) ที่ปรึกษาพระครูสิริรัตนานุวัตร วิทยาเขตเชียงใหม
, รศ.ดร. และ พระครูพิพิธจารุธรรม
,ดร.
พระอัศวนนท ปฺญาวโร (ศิริตระ
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ราษฎรตระกุล)
วิทยาเขตเชียงใหม

ภาคโปสเตอร
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รหัส
788

ชื่อบทความ
พัฒนาศูนยการเรียนรูสมุนไพรดวยเทคโนโลยีคิวอารโคด

กลุมนําเสนอ
3.ดานบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร

799

การพัฒนาผลิตภัณฑยาดมสมุนไพร

3.ดานบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร

800

การพัฒนาหวงโซอุปทานสมุนไพร กรณีศึกษา ผลิตภัณฑคุณจอย
เนเชอรัลSupply Chain

3.ดานบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร

802

ความคุมคาของสตารทอัพที่ดําเนินธุรกิจตามแนวคิดความ
รับผิดชอบตอสังคม
ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอพฤติกรรมการใช
บริการสถานเสริมความงาม ของผูบริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรปราการ
พฤติกรรมผูบริโภคในการใชบริการรานอาหารบริเวณชายทะเลบาง
ปู จังหวัดสมุทรปราการ
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลตอพฤติกรรมการใช
บริการคารแครของผูบริโภค ในยานถนนรัชดาภิเษก
กรุงเทพมหานคร
ปจจัยทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของนัก
ลงทุน ในแนวรถไฟฟาสายสีเขียว จังหวัดสมุทรปราการ
พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหารเพื่อสุขภาพของ
ผูบริโภคในหางสรรพสินคา จังหวัดสมุทรปราการ
ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมของผูบริโภคในการตัดสินใจเลือกใช
บริการรานกาแฟสด ในเขตบางนา กรุงเทพมหานคร

3.ดานบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร

813

814
815

816
817
818

ผูนําเสนอ
สุจิตตา หงษทอง1*,กําพล จินตอมร
ชัย2, วิชญาพร แสนปุก2 และปณฑิ
กา ศิริอํามาต3
สุจิตตา หงษทอง1*, ราเชนทร ชู
ศรี1, พิทธินันท สมไชยวงค1 และนิ
สากร อิ่นคํา2
สุจิตตา หงษทอง1*, ราเชนทร ชู
ศรี1, พิทธินันท สมไชยวงค1 และ
อารีรัตน เจริญสุข
ศศิพัชร สันกลกิจ

มหาวิทยาลัย
มทร.ลานนา เชียงราย

การนําเสนอ
ภาคโปสเตอร

ผลการตอบรับ
ตอบรับนําเสนอ
(แบบมีเงื่อนไข*1)

มทร.ลานนา เชียงราย

ภาคโปสเตอร

ตอบรับนําเสนอ

มทร.ลานนา เชียงราย

ภาคบรรยาย

ตอบรับนําเสนอ

มทร.ลานนา

ภาคโปสเตอร

ตอบรับนําเสนอ

3.ดานบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร

ณภาภัช จุมพิฎกะพันธุ1* และวัลย
ลดา ทองเย็นบุริศม2

ม.พิษณุโลก

ภาคโปสเตอร

ตอบรับนําเสนอ

3.ดานบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร

ณัฏฐวัฒน จันทรจงดี1* และวัลย
ลดา ทองเย็นบุริศม2
ณิชารัศม ทัศนภิรมยกิติ1* วัลยลดา
ทองเย็นบุริศม2

ม.พิษณุโลก

ภาคโปสเตอร

ตอบรับนําเสนอ

ม.พิษณุโลก

ภาคโปสเตอร

ตอบรับนําเสนอ

ม.พิษณุโลก

ภาคโปสเตอร

ตอบรับนําเสนอ

ม.พิษณุโลก

ภาคโปสเตอร

ตอบรับนําเสนอ

ม.พิษณุโลก

ภาคโปสเตอร

ตอบรับนําเสนอ

3.ดานบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร

3.ดานบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร
3.ดานบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร
3.ดานบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร

พิสทิ ธิ์ คุณานันทกุล1* และวัลยลดา
ทองเย็นบุริศม2
มานิตา ทนทาน1* และวัลยลดา
ทองเย็นบุริศม2*
ยุพิน เหมแดง1* และวัลยลดา ทอง
เย็นบุริศม2
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การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสรางสรรค ครั้งที่ 5 “สูวิจัยรับใชสังคม ดวยนวัตกรรมสรางสรรค” วันที่ 6 – 8 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก
รหัส
820

ชื่อบทความ
ปจจัยที่มีตอการใชบริการรถตูปรับอากาศ สายพิษณุโลก –
กรุงเทพมหานคร
ศึกษาปริมาณสาร GABA ในขาวก่ําพื้นเมืองชนเผามง

กลุมนําเสนอ
3.ดานบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร

356

สมบัติตานอนุมูลอิสระ ตานแบคทีเรียและองคประกอบทางเคมี
ของสารสกัดตีนตุกแก

4.ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

360

การหาความหมายภาพดวยการวัดความคลายภาพดวยเปรียบเทียบ
คูที่เหมาะสม
การวิเคราะหความแปรผันทางพันธุกรรมของแมลงวันผลไม
Bactrocera dorsalis (Diptera: Tephritidae) ในเขตพื้นที่
พิษณุโลก-สุโขทัย โดยใชลําดับนิวคลีโอไทดของยีน COI
ประสิทธิภาพในการเปนสารกําจัดแมลงของสารสกัดจากใบ
นอยหนา ใบยูคาลิปตัสและฝกคูนตอหนอนแมลงวันบาน
การสํารวจผีเสื้อกลางวัน (Lepidoptera) ในเขตพื้นที่อําเภออุมผาง
จังหวัดตาก
การพัฒนาบรรจุภัณฑขาวกลองจากฟางขาวและสงเสริมการขาย
ผานแอปพลิเคชั่น วิสาหกิจชุมชนโรงสีขาวชุมชนตําบลพันชาลี อ.
วังทอง จ.พิษณุโลก)
การสังเคราะหทองแดงขนาดอนุภาคนาโนโดยใชสารสกัดพืชเปนตัว
รีดิวซเพื่อใชกําจัดสีคองโกเรด

4.ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

การศึกษาและพัฒนากระบวนการหั่นเนื้อปลาสําหรับผลิตภัณฑ
ปลาสม

4.ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

351

370

371
373
379

385

386

4.ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ผูนําเสนอ
พริมรฎา สุขคําภา,ไพรวรรณ
จันทร
เพ็ญพร วินัยเรืองฤทธิ

มหาวิทยาลัย
ม.พิษณุโลก

การนําเสนอ
ภาคบรรยาย

ผลการตอบรับ
ตอบรับนําเสนอ

มทร.ลานนา ตาก

ภาคโปสเตอร

ตอบรับนําเสนอ
(แบบมีเงื่อนไข*2)
ตอบรับนําเสนอ
(แบบมีเงื่อนไข*1)

วชิร ยอดทอง วรัญญา ธาราเวชรักษ มทร.ลานนา ลําปาง
ศุภินันท จันมา และ ทนงศักดิ์ สัสดี
แพง
นัศพชาณัณ ชินปญชธนะ
ม.ธุรกิจบัณฑิตย

ภาคบรรยาย

ภาคบรรยาย

ตอบรับนําเสนอ

4.ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

สุกัญญา ภูสิงห, กรีติ ตันเรือน และพิ ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม
สิษฐ พูลประเสริฐ

ภาคบรรยาย

ตอบรับนําเสนอ

4.ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ชญานิศ โตมอญ, กีรติ ตันเรือน
และพิสิษฐ พูลประเสริฐ
คณัฎสนันท ขันเงิน และพิสิษฐ พูล
ประเสริฐ*
วิไรวรรณ แสนชะนะ คัชรินทร ทอง
ฟก และวาสนา สิงหดวง

ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม

ภาคบรรยาย

ตอบรับนําเสนอ

ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม

ภาคบรรยาย

ตอบรับนําเสนอ

มทร.ลานนา พิษณุโลก

ภาคบรรยาย

ตอบรับนําเสนอ

วชิร ยอดทอง ธนากร คําภิระ ณัฐ
กานตวดี คําภิระแปง ทนงศักดิ์ สัสดี
แพง
พีรวัตร ลือสัก

มทร.ลานนา ลําปาง

ภาคบรรยาย

ตอบรับนําเสนอ
(แบบมีเงื่อนไข*1)

มทร.ลานนา เชียงราย

ภาคบรรยาย

ตอบรับนําเสนอ

4.ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
4.ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

4.ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสรางสรรค ครั้งที่ 5 “สูวิจัยรับใชสังคม ดวยนวัตกรรมสรางสรรค” วันที่ 6 – 8 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก
รหัส
392

กลุมนําเสนอ
4.ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

393

ชื่อบทความ
ผลของความเขมขนและระยะเวลาในการแชสารโคลชิซินตอ
ลักษณะทางสรีรวิทยาของวานแสงอาทิตย
เครื่องซอยสมุนไพร

มหาวิทยาลัย
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

การนําเสนอ
ภาคโปสเตอร

4.ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ผูนําเสนอ
รุงนภา ชางเจรจา สุจินดา บุญทา
และ สันติ ชางเจรจา
ทศพร เงินเนตร

394

มทร.ลานนา ตาก

ภาคบรรยาย

การพัฒนาเครื่องสกัดน้ํามันถั่วดาวอินคา

4.ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ทศพร เงินเนตร

มทร.ลานนา ตาก

ภาคโปสเตอร

395

เครื่องเคี่ยวสมุนไพรน้ําหัวปลี

4.ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

พิบูลย เครือคําอาย

มทร.ลานนา

ภาคบรรยาย

400

การพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือสําหรับระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยดเพื่อจัดการเงินของฉัน (โปสเตอร)

4.ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

มทร.ลานนา

ภาคโปสเตอร

401

คุณสมบัติเชิงกลของกระดาษกาบกลวยผสมถานกัมมันต

4.ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

มทร.ลานนา ตาก

ภาคโปสเตอร

404
405
406

บทปริทัศนการคํานวณหาระยะหางระหวางโลกกับดวงอาทิตย
เครื่องคัดแยกมูลไสเดือนแบบตะแกรงรอนพลังงานแสงอาทิตย
การประยุกตใชสารสีจากแกวมังกรทดแทนการใชเกลือไนไตรทใน
การผลิตแหนม
การแยกบริสุทธิ์บางสวนและการประเมินฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระของ
สารสกัดจากฝอยทอง

4.ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
4.ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
4.ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ชัชฎาพร ปุกแกว ณพัชธา โฉมศรี สุ
พงษ แดงสุริยศรี และเทวา พรหมนุ
ชานนท
สุรัสวดี ปลิโพธ และ ชํามะเลียง
เชาวธรรม
บัญชา คงตระกูล
วิทยา พรหมพฤกษ
จรรยวรรธน วุฒจิ ํานงค

ม.นอรท-เชียงใหม
มทร.ลานนา พิษณุโลก
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสห
วิทยาการ
ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม

ภาคบรรยาย
ภาคโปสเตอร
ภาคบรรยาย

ตอบรับนําเสนอ
(แบบมีเงื่อนไข*2)
ตอบรับนําเสนอ
ตอบรับนําเสนอ
ตอบรับนําเสนอ

ภาคบรรยาย

ตอบรับนําเสนอ

ภาคโปสเตอร

ตอบรับนําเสนอ

ภาคบรรยาย

ตอบรับนําเสนอ
(แบบมีเงื่อนไข*1)

411

412
413

4.ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

การแยกบริสุทธิ์บางสวนและการประเมินฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระของ 4.ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สารสกัดเอทิลอะซิเตทจากใบหอมแขก
การศึกษาคุณสมบัติของผงขี้เถาแหงจากกระบวนเผาไหมหมอไอน้ํา 4.ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ธัญวลัย เหมือนคลาย, พิสิษฐ พูล
ประเสิรฐ, ทิวธวัฒ นาพิรุณ, กีรติ ตัน
เรือน
เจนจิรา พรมรินทร, พิสิษฐ พูล
ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม
ประเสริฐ, กีรติ ตันเรือน
พงศกร สุรินทร
มทร.ลานนา ลําปาง

ผลการตอบรับ
ตอบรับนําเสนอ
(แบบมีเงื่อนไข*1)
ตอบรับนําเสนอ
(แบบมีเงื่อนไข*1)
ตอบรับนําเสนอ
(แบบมีเงื่อนไข*1)
ตอบรับนําเสนอ
(แบบมีเงื่อนไข*1)
ตอบรับนําเสนอ
(แบบมีเงื่อนไข*1)
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การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสรางสรรค ครั้งที่ 5 “สูวิจัยรับใชสังคม ดวยนวัตกรรมสรางสรรค” วันที่ 6 – 8 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก
รหัส
417

421

423
429

430

433
436

437

ชื่อบทความ
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผลิตภัณฑหมอนหยีของสถาน
ประกอบการ บริษัท ภูดอย อินดัสเตรียล จํากัด จังหวัดนาน เพื่อ
ความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร
การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับวางแผนการเพาะปลูก
กระเจี๊ยบเขียว กรณีศึกษากลุมวิสาหกิจชุมชนกระเจี๊ยบเขียว จ.
พะเยา
การปรับเปลี่ยนธุรกิจยุคดิจิทัลดานการบริหารคุณภาพและบริการ
ไอที ของอุตสาหกรรมเซรามิกไทยดวย ISO9001 และ ISO20000
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนวิชาการสื่อสารขอมูล
และเครือขายคอมพิวเตอร จากการประเมินผลแบบผสมผสานทั้ง
สวนทฤษฎีและปฏิบัติ
พัฒนาระบบควบคุมการผสมธาตุอาหารสําหรับพืชแบบอัตโนมัติ
โดยโปรแกรมอาดูโน

กลุมนําเสนอ
4.ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ผูนําเสนอ
มหาวิทยาลัย
กองเกียรติ ธนะมิตร และ สุรชัย อิ้ม มทร.ลานนา นาน
ทับ

การนําเสนอ
ภาคโปสเตอร

ผลการตอบรับ
ตอบรับนําเสนอ

4.ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

นงนุช เกตุย กรรชัย วงคไชยา และ
ชัชชัย ดีสุหลา

ภาคบรรยาย

ตอบรับนําเสนอ
(แบบมีเงื่อนไข*2)

4.ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

จิรพรรณ ธาตุรักษ* วิภา เจริญ
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
ภัณฑารักษ และ สันติพัฒน อรุณธารี
ศิริลักษณ แกวศิริรุง, ชัชชัย ดีสุ
มทร.ลานนา นาน
หลา และนงนุช เกตุย

ภาคบรรยาย

ตอบรับนําเสนอ

ภาคโปสเตอร

ตอบรับนําเสนอ

กชพรรณ สีอูด ตระการ วงศสม วี
ระพล โสนะชัย บุญญฤทธิ์ วังงอน
วริศ จิตตธรรม และสมชาติ หาญ
วงษา
เอกชัย ดวงใจ

มทร.ลานนา พิษณุโลก

ภาคบรรยาย

ตอบรับนําเสนอ
(แบบมีเงื่อนไข*1)

มทร.ลานนา นาน

ภาคโปสเตอร

ชนัญชิดา สาหราย และพิสิษฐ พูล
ประเสริฐ

ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม

ภาคบรรยาย

ตอบรับนําเสนอ
(แบบมีเงื่อนไข*2)
ตอบรับนําเสนอ

นิภาภรณ ถาวรกุล และพิสิษฐ พูล
ประเสริฐ

ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม

ภาคบรรยาย

ตอบรับนําเสนอ

4.ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

4.ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ผลของความหนาแนนตอการเจริญเติบโตและอัตรารอดของปลากา 4.ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ดําในระบบน้ําหมุนเวียน โดยใชฟองอากาศขนาดเล็ก
ความหลากชนิด สถานภาพความชุก และรูปแบบการกระจายตัว
4.ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ของแมลง: กรณีศึกษาประชากรแมลงน้ําในนาขาว อําเภอเกาเลี้ยว
จังหวัดนครสวรรค
การประเมินโครงสรางทางสังคมของแมลงที่ใชประโยชนจากพืช
4.ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ตระกูลแตงที่แตกตางกัน ในเขตพื้นที่ตําบลเนินปอ อําเภอสามงาม
จังหวัดพิจิตร

มทร.ลานนา นาน
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การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสรางสรรค ครั้งที่ 5 “สูวิจัยรับใชสังคม ดวยนวัตกรรมสรางสรรค” วันที่ 6 – 8 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก
รหัส
438

439
444
445

449
454

458

ชื่อบทความ
ระบบจัดการความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐาน ISO 27001 เพื่อ
ควบคุมการเขาถึงระบบสารสนเทศ สําหรับสํานักงานจังหวัด
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
การผลิตกาซชีวภาพจากเปลือกสับปะรดโดยไมใชออกซิเจน
การออกแบบและพัฒนาเครื่องผสมดินเพื่อใชในการผลิตอิฐบล็อก
ประสาน
การพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑแปงแผนจากขาวไรซเบอรรี่

กลุมนําเสนอ
4.ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ผูนําเสนอ
วิไลวรรณ ทานอย

มหาวิทยาลัย
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช

การนําเสนอ
ภาคบรรยาย

ผลการตอบรับ
ตอบรับนําเสนอ

4.ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
4.ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

มทร.ลานนา เชียงราย
มทร.ลานนา พิษณุโลก

ภาคโปสเตอร
ภาคโปสเตอร

ตอบรับนําเสนอ
ตอบรับนําเสนอ

มทร.ลานนา พิษณุโลก

ภาคบรรยาย

ตอบรับนําเสนอ
(แบบมีเงื่อนไข*2)

การสังเคราะหสัญญาณคลื่นไฟฟาหัวจากการติดอิเล็กโทรดแบบ 5
อิเล็กโทรด โดยใชลีด V1 ดวยวิธีการของโครงขายประสาทเทียม
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการฐานขอมูลคลังสินคา
ของวิสาหกิจชุมชนน้ําพริกแมมานิต อําเภอวังทอง จังหวัด
พิษณุโลก
ศึกษาความเปนไปไดในการสกัดน้ํามันหอมระเหยจากกลีบกุหลาบ
ดวยการกลั่นโดยใชน้ํา

4.ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

สุริยงค ประชาเขียว
วรกฤช ดอนคําเพ็ง1* และ นิติกร
หลีชัย2
อมิตตา คลายทอง1* ศิริจรรยา
จันทรมี1 พชร แกวเสมา1 วันชัย
เจือทรัพย1 และศักดา โชคอุดมดี1
พิรุฬห แกวฟุงรังษี และ ทัศนันท
จันทร
ปฏิกมล โพธิคามบํารุง มรกต ทอง
พรหม ลัดดาวัลย หวังเจริญ
โสภณา สําราญ และ ณัฐชา ฉิมมะลิ
เพ็ญวรัตน พันธภัทรชัย1* ณัฐธินี
ทรายแกว1 และ ณัฐกานต วงปนตา
2
จํารัส ทาคําวัง
บุญเจิด กาญจนา
อภิชัย ซื่อสัตยสกุลชัย พัชญสิตา
เหลี่ยมทองคํา และ นมิดา ซื่อสัตย
สกุลชัย
วิชัย เตซะมหพันธ1 จัตตุฤทธิ์
ทองปรอน1 และ ธีระศักดิ์
สมศักดิ์2*

ม.ราชภัฏเชียงใหม

ภาคบรรยาย

ตอบรับนําเสนอ

มทร.ลานนา พิษณุโลก

ภาคโปสเตอร

ตอบรับนําเสนอ
(แบบมีเงื่อนไข*1)

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสห
วิทยาการ

ภาคบรรยาย

ตอบรับนําเสนอ
(แบบมีเงื่อนไข*1)

มทร.ลานนา ตาก
มทร.ลานนา พิษณุโลก
มทร.ลานนา ตาก

ภาคบรรยาย
ภาคโปสเตอร
ภาคบรรยาย

ตอบรับนําเสนอ
ตอบรับนําเสนอ
ตอบรับนําเสนอ

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสห
วิทยาการ

ภาคบรรยาย

ตอบรับนําเสนอ

4.ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

4.ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

4.ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

466
472
485

เครื่องอัดใบยาสูบแบบกอน
การพัฒนาเครื่องแยกหินและขัดมันขาวกลองสําหรับโรงสีชุมชน
การศึกษาปจจัยที่มอี ิทธิพลตอการซื้อสินคาออนไลน

4.ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
4.ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
4.ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

500

การศึกษาสมรรถนะทางเทคนิคของระบบสูบน้ําชนิดแรงเหวี่ยงหนี
ศูนยกลางดวยระบบโซลาเซลลขนาด 2.4 กิโลวัตตตามมาตรฐาน
IEC 61724 และ IEC 62253

4.ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสรางสรรค ครั้งที่ 5 “สูวิจัยรับใชสังคม ดวยนวัตกรรมสรางสรรค” วันที่ 6 – 8 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก
รหัส
501

502
505

522

525
526
527
529
530

ชื่อบทความ
การออกแบบและพัฒนาระบบปรับปรุงคุณภาพน้ําในบอเลี้ยงปลา
นิลดวยวิธีเติมอากาศรวมกับวิธีตกตะกอนทางไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย
การเตรียมวัสดุเชิงประกอบจากเสนใยกัญชงที่ผานการปรับปรุง
พื้นผิวดวยรังสีแกมมารวมกับพอลิแลคติกแอซิด
การพัฒนาระบบสืบคนยอนกลับของกระเจี๊ยบเขียว

การสรางแบบจําลองเอ็มพิริคัลสําหรับพอลิเมอไรเซชันแบบเปดวง
ในสภาวะนอน-ไอโซเทอรมอล ของ เอปไซลอน-คาโพรแลกโทน ที่
ริเริ่มโดยไตร-เอ็น-บิวทิลทิน(IV) เอ็น-บิวทอกไซด
นิสัยการกินอาหารของปลาขี้ยอกในแมน้ําปว จังหวัดนาน
การพัฒนาระบบการขายหนารานสําหรับวิสาหกิจชุมชนกลุมเพาะ
เห็ดบานทาชาง จ.พิษณุโลก
การพัฒนาระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเพื่อการจําหนายผลิตภัณฑ
ของวิสาหกิจชุมชน น้ําพริกแมมานิต จ.พิษณุโลก
ความหลากหลายและการถายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศของเฟรน
ในอําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนาน
การหาทําเลตั้งรานคาโครงการหลวงแหงใหม ในพื้นที่จังหวัด
เชียงราย โดยวิธีการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคบนแผนที่เชิง
เศรษฐศาสตร

กลุมนําเสนอ
4.ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ผูนําเสนอ
สหชาติ จําปาคํา* , อภิวัฒน คะลา*
, นพพร พัชรประกิติ*

มหาวิทยาลัย
มทร.ลานนา เชียงราย

การนําเสนอ
ภาคบรรยาย

ผลการตอบรับ
ตอบรับนําเสนอ

4.ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

สุรเชษฐ ตุมมี

ม.ราชภัฏกําแพงเพชร

ภาคบรรยาย

ตอบรับนําเสนอ

4.ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ขนิษฐา หอมจันทร1*, นงนุช เกตุย2, มทร.ลานนา นาน
ศิริลักษณ แกวศิริรุง3 และ ชนาพร
อวนทนะ4
วาณิช หลิมวานิช
มทร.ลานนา

ภาคโปสเตอร

ตอบรับนําเสนอ
(แบบมีเงื่อนไข*1)

ภาคโปสเตอร

ตอบรับนําเสนอ
(แบบมีเงื่อนไข*1)

มทร.ลานนา นาน

ภาคบรรยาย

ตอบรับนําเสนอ

4.ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

วีระ ลํานอย และ อมรชัย ลอ
ทองคํา
มรกต ทองพรหม

มทร.ลานนา พิษณุโลก

ภาคโปสเตอร

4.ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

มรกต ทองพรหม

มทร.ลานนา พิษณุโลก

ภาคโปสเตอร

4.ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

สวาท สายปาระ, ปกรณ สุนทรเมธ

มทร.ลานนา นาน

ภาคโปสเตอร

ตอบรับนําเสนอ
(แบบมีเงื่อนไข*1)
ตอบรับนําเสนอ
(แบบมีเงื่อนไข*1)
ตอบรับนําเสนอ

4.ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ชุติมันต ศรีพิศุทธิ์ตระกูล1, ณัฐธิดา มทร.ลานนา เชียงราย
ศรีวิชัย1, สิรชัย ตาบู1 สมควร สงวน
แพง1*, กําพล จินตอมรชัย1 และ
ปองสุข ศรีชัย2

ภาคบรรยาย

ตอบรับนําเสนอ

4.ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

4.ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสรางสรรค ครั้งที่ 5 “สูวิจัยรับใชสังคม ดวยนวัตกรรมสรางสรรค” วันที่ 6 – 8 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก
รหัส
531

542
548
568

569
572

578
585

587

ชื่อบทความ
แบบจําลองความเร็วคลื่นจากโทโมกราฟดานการหักเหของคลื่นไหว
สะเทือน ของพื้นที่โครงการหลวงหนองหอย อําเภอแมริม จังหวัด
เชียงใหม
การพัฒนาเครื่องแกะเปลือกเมล็ดถั่วแระญี่ปุน
ศักยภาพของสารสกัดหยาบจากสาบเสือในการควบคุมเพลี้ย
กระโดดสีน้ําตาล
ตนแบบการสรางมูลคาเพิ่มการเลี้ยงโคเนื้อดวยระบบตรวจสอบ
ยอนกลับ กรณีศึกษา สหกรณการเกษตรโคเนื้อนันทบุรี จํากัด

กลุมนําเสนอ
4.ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ผูนําเสนอ
รณชัย แพทยไชโย

มหาวิทยาลัย
ม.นอรท-เชียงใหม

การนําเสนอ
ภาคบรรยาย

ผลการตอบรับ
ตอบรับนําเสนอ

4.ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
4.ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

มทร.ลานนา
ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม

ภาคบรรยาย
ภาคบรรยาย

ตอบรับนําเสนอ
ตอบรับนําเสนอ

มทร.ลานนา นาน

ภาคบรรยาย

ตอบรับนําเสนอ
(แบบมีเงื่อนไข*2)

การศึกษากระบวนการสรางกลุมเกษตรกรเพื่อการผลิตตนพันธุ
สับปะรด
การใชโปรแกรมไมโครซอฟต เอ็กซเซลเพื่อวางแผนโซอุปทานการ
ผลิตสินคาโครงการหลวง

4.ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

ภาคโปสเตอร

มทร.ลานนา เชียงราย

ภาคบรรยาย

ตอบรับนําเสนอ
(แบบมีเงื่อนไข*1)
ตอบรับนําเสนอ

การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อตรวจจับขนาดมาตรฐานของ
กระเจีย๊ บเขียวดวยเทคนิคประมวลผลภาพ
การประยุกตใชเทคโนโลยีนาโนบับเบิ้ลสําหรับการปลูกผักสลัด
ระบบไฮโดรโปนิกสแบบ DRFT

4.ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

มทร.ลานนา นาน

ภาคบรรยาย

มทร.ลานนา พิษณุโลก

ภาคบรรยาย

การศึกษาและถอดบทเรียนกระบวนการสรางทักษะการใชงาน
คอมพิวเตอร สําหรับการเรียนรูของนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร :
กรณีศึกษาโรงเรียนบานโพซอ ตําบลเสาหิน อําเภอแมสะเรียง
จังหวัดแมฮองสอน

4.ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

อนุวัตร ศรีนวล
ภัทราภรณ เพ็ญโพธิ์ กีรติ ตันเรือน
และ พิสิษฐ พูลประเสริฐ
ปกรณ จันทรอินทร1 จิราธิป ออน
ดวง1 กฤษณธร สินตะละ2 และ
เกชา คูหา2
รุงนภา ชางเจรจา และ สันติ ชาง
เจรจา
ศุภชัย ฟูเฟอง1,อนุศักดิ์ วินากร1
สมควร สงวนแพง1 กําพล จินตอมร
ชัย1* และ ปองสุข ศรีชัย2
วรวิทย ฝนคําอาย*, นงนุช เกตุย
และ กิตติ อุดอาย
เดือนแรม แพงเกี่ยว, เอกรัฐ ชะอุม
เอียด, บุญญฤทธิ์ วังงอน และศุภชัย
ชุมนุมวัฒน
ศิริลักษณ กรุดเงิน , วรจักร เมืองใจ
และภมร ทรงยศ

มทร.ลานนา

ภาคบรรยาย

4.ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

4.ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

4.ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ตอบรับนําเสนอ
(แบบมีเงื่อนไข*1)
ตอบรับนําเสนอ
(แบบมีเงื่อนไข*2)
ตอบรับนําเสนอ
(แบบมีเงื่อนไข*2)
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การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสรางสรรค ครั้งที่ 5 “สูวิจัยรับใชสังคม ดวยนวัตกรรมสรางสรรค” วันที่ 6 – 8 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก
รหัส
589

592
601
602
606
636

637
654
658
661

670

ชื่อบทความ
การใชเทคโนโลยี QR-Code เพื่อการประชาสัมพันธเผยแพรผาทอ
ลายโบราณ วิสาหกิจชุมชนกลุมผาทอมือโบราณพาดีผาทอ ตําบล
บอสวก อําเภอเมืองนาน จังหวัดนาน
ผลิตภัณฑแผนใยอัดซีเมนตจากชานออย

กลุมนําเสนอ
4.ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

การพัฒนาภาพลักษณภูมิปญญาขนมไทย (ขนมอาลัวกุหลาบ) ดวย
โปรแกรมระบบบริหารจัดการเว็บแอพพลิเคชั่น
การจัดการฐานขอมูลทางวิศวกรรมและระบบสืบคนขอมูลเชิง
ความหมาย
การออกแบบและทดสอบเครื่องบดฝกจามจุรี
ทักษะการคิดแกปญหาทางฟสิกสและวิศวกรรมของนักศึกษา : การ
สืบคนเชิงคุณภาพเบื้องตน จากรายวิชาพลศาสตรวิศวกรรม และ
เครื่องจักรกลและการออกแบบ
เปรียบเทียบการใชหญากินนีสดและขาวโพดหมักเปนแหลงอาหาร
หยาบ และเสริมใบกระถิน ตอคุณภาพและปริมาณน้ํานม
การพัฒนาสมบัติทางกายภาพของเนื้อดินพื้นบาน บานปาตาล
สําหรับผลิตภัณฑเตาน้ํามันหอมระเหย
การพัฒนาผลิตภัณฑเพคตินสกัดชนิดเหลวจากวัตถุดิบอินทรีย
กลุมวิสาหกิจชุมชนวิถีเกษตรพอเพียงแมลาว อ.แมลาว จ.เชียงราย
ทฤษฎีบทการลูเขาสําหรับปญหาดุลยภาพและการสงแบบไมขยาย
ของเบิรกแมนแบบเขมในปริภูมิบานาค

4.ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

การศึกษาและพัฒนาอัตลักษณของเครื่องปนดินเผาบานเหมืองกุง
อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม

ผูนําเสนอ
พัชราภรณ หงษสิบสอง1*, อนันต
มงคลเกียรติชัย2, ยุภวดี ณัฐสิฐ
โสภณ3 และศิรินทรา กออิสละ4
ประชุม คําพุฒ

มหาวิทยาลัย
มทร.ลานนา นาน

การนําเสนอ
ภาคโปสเตอร

ผลการตอบรับ
ตอบรับนําเสนอ
(แบบมีเงื่อนไข*1)

ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ภาคบรรยาย

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสห
วิทยาการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสห
วิทยาการ
มทร.ลานนา พิษณุโลก
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรี

ภาคโปสเตอร

4.ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
4.ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ประเสริฐ ลือโขง* และน.ส.
สุพิชฌาย ถาวรลิมปะพงศ
ประเสริฐ ลือโขง* และน.ส.
สุพิชฌาย ถาวรลิมปะพงศ
บุญฤทธิ์ สโมสร
พิเชษฐ พินิจ

ภาคโปสเตอร
ภาคบรรยาย

ตอบรับนําเสนอ
(แบบมีเงื่อนไข*2)
ตอบรับนําเสนอ
(แบบมีเงื่อนไข*1)
ตอบรับนําเสนอ
(แบบมีเงื่อนไข*2)
ตอบรับนําเสนอ
ตอบรับนําเสนอ

4.ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

รัชนี บัวระภา

มทร.ลานนา นาน

ภาคโปสเตอร

ตอบรับนําเสนอ

4.ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

รองรัตน ระมิงควงศ1

มทร.ลานนา

ภาคบรรยาย

ตอบรับนําเสนอ

4.ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

พิเชษฐ กันทะวัง

มทร.ลานนา

ภาคโปสเตอร

ตอบรับนําเสนอ

4.ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

พายัพ เกตุชั่ง, เนรัญชรา เกตุมี, อุมา มทร.ลานนา ตาก
พร สุขบท, ศิริลักษณ ผลอินทร, ธวัช
ชัย ปญญาติ๊บ และ เกรียงศักดิ์
วัฒนวิฑูร*
ภาคภูมิ จารุภูมิ
มทร.ลานนา

ภาคโปสเตอร

ตอบรับนําเสนอ
(แบบมีเงื่อนไข*1)

ภาคโปสเตอร

ตอบรับนําเสนอ

4.ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

4.ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

4.ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ภาคโปสเตอร
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การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสรางสรรค ครั้งที่ 5 “สูวิจัยรับใชสังคม ดวยนวัตกรรมสรางสรรค” วันที่ 6 – 8 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก
รหัส
671
682

ชื่อบทความ
การศึกษาและพัฒนาอัตลักษณของเครื่องปนดินเผาบานปาตาล
อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม
การพัฒนาระบบสารสนเทศผูพิการออนไลนในเขตอําเภอพบพระ

683

ปจจัยที่สงผลตอการยอมรับและการใชเทคโนโลยีสื่อสังคมออนไลน 4.ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

689

การสงเสริมกิจการธนาคารเมล็ดพันธุกระเจี๊ยบเขียว

4.ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

690

4.ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

694

การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑเพื่อเพิ่มศักยภาพสินคา OTOP
สําหรับผลิตภัณฑนิลลากรอบเค็มปลานิล
การออกแบบพัฒนาฉลากและบรรจุภัณฑขาวสารขาวกลองปลอด
สาร jasmine เพื่อยกระดับสูสินคา OTOP
การออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑกระเปาตะกราเชือกโพลี โดยตะกรา
สุชาฎา เพื่อยกระดับสูสินคา OTOP
การพัฒนานวัตกรรมบรรจุภัณฑขาวแตนแบบแทงบรรจุแยก

706

ระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสําหรับการเพาะเลี้ยงเห็ด

4.ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

709
710

ระบบล็อค-ปลดล็อคประตูอัจริยะผานอินเตอรเน็ตในทุกสิ่ง
การประเมินผลสัมฤทธิ์การแกปญหาการอานไมออก เขียนไมได
โดยวิธีการสอนแบบแจกลูกสะกดคํา ของนักเรียนในสังกัดโรงเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดน 34 จังหวัดตาก
ระบบสืบคนสารสนเทศการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดลําปาง
โดยใชเทคนิคออนโทโลยี

4.ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
4.ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

691
692

711

กลุมนําเสนอ
4.ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ผูนําเสนอ
ภาคภูมิ จารุภูมิ

มหาวิทยาลัย
มทร.ลานนา

การนําเสนอ
ภาคโปสเตอร

ผลการตอบรับ
ตอบรับนําเสนอ

4.ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

รุง หมูลอม ณัฎฐพล จันนอย และ
บุญตอ ตางใจ
พัชญสติ า เหลี่ยมทองคํา ทิชากร
เนตรสุวรรณ และ บุญชัย แกววิเชียร
เปรมกมล โควสุวรรณ และประภาส
สุวรรณ
ชนาธิป ชัยชาญ ธัญญรัตน จิตรพีระ
และอัศรา โรจนพิบูลธรรม
ทรงภพ บุญญาวิทย ธัญญรัตน จิต
รพีระ และอัศรา โรจนพิบูลธรรม
วัลภาภรณ เทียนไทยสงค 1 และ
ธัญญรัตน จิตรพีระ1*
วชิระพงศ ธิสาร และธัญญารัตน จิต
รพีระ
ศินุพล พิมพพก1* กาญจนา วัน
ทวี2 และกฤษฎา ใจเพียร3
นิสิต ภูครองตา
ทนงศักดิ์ ยาทะเล1* , อารุณี วงษ
ขาว1 , ทัศวรรณ อินทะสรอย1

มทร.ลานนา ตาก

ภาคบรรยาย

มทร.ลานนา ตาก

ภาคบรรยาย

มทร.ลานนา

ภาคโปสเตอร

ตอบรับนําเสนอ
(แบบมีเงื่อนไข*1)
ตอบรับนําเสนอ
(แบบมีเงื่อนไข*1)
ตอบรับนําเสนอ

มทร.ลานนา

ภาคโปสเตอร

ตอบรับนําเสนอ

มทร.ลานนา

ภาคโปสเตอร

ตอบรับนําเสนอ

มทร.ลานนา

ภาคโปสเตอร

ตอบรับนําเสนอ

มทร.ลานนา

ภาคโปสเตอร

ตอบรับนําเสนอ

มทร.ลานนา นาน

ภาคโปสเตอร

ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มทร.ลานนา ตาก

ภาคบรรยาย
ภาคบรรยาย

ตอบรับนําเสนอ
(แบบมีเงื่อนไข*1)
ตอบรับนําเสนอ
ตอบรับนําเสนอ
(แบบมีเงื่อนไข*2)

ม.นเรศวร

ภาคบรรยาย

4.ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
4.ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
4.ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

4.ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

อุรวี มาหลา

ตอบรับนําเสนอ
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การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสรางสรรค ครั้งที่ 5 “สูวิจัยรับใชสังคม ดวยนวัตกรรมสรางสรรค” วันที่ 6 – 8 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก
รหัส
716

ชื่อบทความ
การใชเทคนิคการทําเหมืองขอมูลในการทํานายการเกิดโรคมะเร็ง
ลําไสใหญ
ฝาปดถังรีดนมวัวจากวัสดุสารประกอบยางธรรมชาติ

กลุมนําเสนอ
4.ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ผูนําเสนอ
ชนิสรา อุตตมะเวทิน

มหาวิทยาลัย
ม.นเรศวร

การนําเสนอ
ภาคบรรยาย

ผลการตอบรับ
ตอบรับนําเสนอ

4.ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ผศ.ดร.นเรศ อินตะวงค

มทร.ลานนา

ภาคโปสเตอร

4.ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ชิติ ศรีตนทิพย

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

ภาคโปสเตอร

4.ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
4.ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ผศ.ดร.นเรศ อินตะวงค
วันชนะ จูบรรจง

มทร.ลานนา
มทร.ลานนา ตาก

ภาคโปสเตอร
ภาคบรรยาย

4.ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ชินานาฏ วิทยาประภากร

มทร.ลานนา

ภาคโปสเตอร

4.ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ชินานาฏ วิทยาประภากร

มทร.ลานนา

ภาคโปสเตอร

747

ผลของสารละลายธาตุอาหารและไมโครนาโนบับเบิลตอการ
เจริญเติบโตของขี้นฉาย ในการปลูกโดยไมใชดิน
เครื่องบดและคั้นน้ําขิงสด
การพัฒนาแอปพลิเคชันแผนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ลานนา ตาก ผานเทคโนโลยีความจริงเสมือน
เทคโนโลยีไมโครนาโนบับเบิ้ลในกระบวนการลางกลวยหอมทอง
เพื่อลดการปนเปอนของเชื้ออีโคไล
การยืดอายุการเก็บรักษากลวยหอมทองโดยการใชเทคโนโลยีไมโคร
นาโนบับเบิ้ล
เครื่องทอดกรอบกลวยหอมทอง

ตอบรับนําเสนอ
(แบบมีเงื่อนไข*1)
ตอบรับนําเสนอ
(แบบมีเงื่อนไข*1)
ตอบรับนําเสนอ
ตอบรับนําเสนอ

4.ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

อนนท นําอิน

มทร.ลานนา เชียงราย

ภาคบรรยาย

749

การวิเคราะหฤทธิ์ทางชีวภาพของมะไฟจีน

4.ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

มทร.ลานนา นาน

ภาคโปสเตอร

750

การพัฒนาผลิตภัณฑถั่วตัดเสนใยสูงเสริมธัญพืช

4.ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

มทร.ลานนา ลําปาง

ภาคโปสเตอร

ตอบรับนําเสนอ

762

การพัฒนาน้ําพริกพื้นบานเพื่อเปนอาหารสุขภาพ

4.ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

มทร.ลานนา

ภาคโปสเตอร

ตอบรับนําเสนอ
(แบบมีเงื่อนไข*2)

763

การยกระดับผลิตภัณฑสบูเชิงการคาสูมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน

4.ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ดรุณ แซเชน ชลลดา รินคํา เจนจิรา
ลานแกว วิรัน วิสุทธิธาดา และ สุภา
วดี ศรีแยม
นภาพร ดีสนาม1* ศศิธร วงศปน
งาว1 และจิรภา พงษจันตา2
กมลวรรณ มโนวรรณ1*, อัมฤทธิ์ สี
กลอม2, พยุงศักดิ์ มะโนชัย 2และนิ
อรโฉมศรี2
ชินานาฏ วิทยาประภากร

มทร.ลานนา

ภาคโปสเตอร

ตอบรับนําเสนอ
(แบบมีเงื่อนไข*2)

724
725
727
731
735
745

ตอบรับนําเสนอ
(แบบมีเงื่อนไข*2)
ตอบรับนําเสนอ
(แบบมีเงื่อนไข*2)
ตอบรับนําเสนอ
(แบบมีเงื่อนไข*2)
ตอบรับนําเสนอ
(แบบมีเงื่อนไข*2)
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รหัส
777

ชื่อบทความ
ศึกษาบทบาทการสงเสริมการศึกษาแกชาวเขาของพระครูพัฒน
กิจจานุรักษ (ครูบาชัยยะวงศาพัฒนา)
การเปยกผิวของกระดาษสาโดยเทคนิคพลาสมาความดันต่ํา

กลุมนําเสนอ
4.ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ผูนําเสนอ
พระอารักษ าณธมฺโม

4.ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

การพัฒนากระบวนการเพิ่มความคงทนของไมไผ สําหรับงาน
โครงสราง
การพัฒนาและออกแบบเครื่องคั่วกาแฟหัวเตาแบบอินฟาเรด
สําหรับกลุมวิสาหกิจชุมชนแปรรูป บานสันเจริญ ตําบลผาทอง
อําเภอทําวังผา จังหวัดนาน
การพัฒนากระบวนการผลิตน้ําพริกกุง กรณีศึกษากลุมผูผลิต
น้ําพริกกุงยายเอ จังหวัดตาก
ผลของการฝกพลัยโอเมตริกที่สงผลตอพลังกลามเนื้อขาในนักกีฬา
วอลเลยบอล
ถุงประคบรอนที่สามารถนํากลับมาใชไดอีก

4.ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

อัมพิกา ราชคม และ หฤทัย ลอง
กุลบุตร
มานิตา ดุมกลาง

570

ความรู และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพชองปากของผูปกครองตอ
เด็กกอนวัยเรียน ในศูนยพัฒนาเด็กวัดเขาแกว จังหวัดสงขลา

5.ดานวิทยาศาสตรกายภาพและสุขภาพ

662

ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพของ
ผูสูงอายุในเขตบริการ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลพลายชุม
พลอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ศึกษารูปแบบการแทรกสอดแสงผานผาเสนใยธรรมชาติและเสนใย
สังเคราะห

5.ดานวิทยาศาสตรกายภาพและสุขภาพ

794
796
801

809
812
544

742

มหาวิทยาลัย
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตเชียงใหม
มทร.ลานนา

การนําเสนอ
ภาคโปสเตอร

ผลการตอบรับ
ตอบรับนําเสนอ

ภาคโปสเตอร

ตอบรับนําเสนอ

มทร.ลานนา ตาก

ภาคโปสเตอร

มทร.ลานนา นาน

ภาคโปสเตอร

4.ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

สุรชัย อิ้มทับ1*, กีรติ วุฒิจารี2, ณัฐ
พล กาบคํา, ณัฐพงษ พชรพล พี
รพล ชางทูน, และ ศรัณย พรมตา
กานต วิรุณพันธ

ตอบรับนําเสนอ
(แบบมีเงื่อนไข*1)
ตอบรับนําเสนอ

มทร.ลานนา ตาก

ภาคโปสเตอร

ตอบรับนําเสนอ

4.ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

วัชระ แกวบอไทย

ภาคโปสเตอร

ตอบรับนําเสนอ

5.ดานวิทยาศาสตรกายภาพและสุขภาพ

สุนทรี รินทรคํา1 , บรรเจิด แสง
จันทร2, ชัยวัฒน ตอมดวงแกว3
และพงศกร วรรณมณี4
นพมาศ รมเกตุ* ซากีรา ปูเตะ นิ
เลาะ เวาะเซ็ง รอเฮ หะแวบือซา
และอาซียะ บือแน
เจษฎากร โนอินทร, ชุติมา แสงนาค
และพิมพิไล ธรรมพนม

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต
ชลบุรี
มทร.ลานนา

ภาคบรรยาย

ตอบรับนําเสนอ

ม.ราชภัฏสงขลา

ภาคบรรยาย

ตอบรับนําเสนอ

ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม

ภาคโปสเตอร

ตอบรับนําเสนอ

มทร.ลานนา ตาก

ภาคโปสเตอร

ตอบรับนําเสนอ

4.ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

5.ดานวิทยาศาสตรกายภาพและสุขภาพ

1)ศศิมลฑล มวงศรีจันทร, 1)ศุภเดช
สุจินพรัหม, 1)สุชีวัน กรอบทอง, 2)
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รหัส

ชื่อบทความ

772

การบริโภคอาหารเชาของนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
5.ดานวิทยาศาสตรกายภาพและสุขภาพ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เครื่องคัดแยกขนาดแตงกวา
6.ดานวิศวกรรม พลังงาน และ
เทคโนโลยี
การทดสอบสมรรถนะเครื่องยนตสเตอรลิงรูปแบบแกมมาแบบ
6.ดานวิศวกรรม พลังงาน และ
หลอดแกว
เทคโนโลยี
การสรางและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
6.ดานวิศวกรรม พลังงาน และ
เรื่องการพันมอเตอร
เทคโนโลยี
ประยุกตใชพลังงานไฟฟาจากแสงอาทิตยในโรงเรือนไฮโดรโปนิกส 6.ดานวิศวกรรม พลังงาน และ
ของกลุมวิสาหกิจชุมชนผักปลอดภัย
เทคโนโลยี

348
352
354
358

361
375
397
419
459

ประสิทธิภาพเชื้อเพลิงแทงชีวมวลโดยการอัดรีดวัสดุเหลือใชทาง
การเกษตร
รถเก็บเศษวัชพืช

กลุมนําเสนอ

6.ดานวิศวกรรม พลังงาน และ
เทคโนโลยี
6.ดานวิศวกรรม พลังงาน และ
เทคโนโลยี
เครื่องสกัดและแยกกากน้ําหัวปลีกลวย
6.ดานวิศวกรรม พลังงาน และ
เทคโนโลยี
การพัฒนาและออกแบบเครื่องเพาะเมล็ดพันธุสับปะรดสีดวยระบบ 6.ดานวิศวกรรม พลังงาน และ
อินเตอรเน็ตของสรรพสิ่ง กรณีซันไชนการเดนทฟารม
เทคโนโลยี
การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตโดยใชหลักการซิกซซิกมา เพื่อ 6.ดานวิศวกรรม พลังงาน และ
รองรับมาตรฐาน จีเอ็มพี โคเด็กซ กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนกลุม เทคโนโลยี
พัฒนาเกษตรกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ผูนําเสนอ
สาวิตรี วงศฤกษดี, 1)*สุทธิพจน วงศ
ฤกษดี
ณหทัย สุริยวงค, สุวิมล สรางพล
และกูเกียรติ กอนแกว
โชคชรัตน ฤทธิ์เย็น ปริวัตร ชมพูศรี
อนุชา กันผิวกา
ณภาคม ศรีคช

มหาวิทยาลัย

การนําเสนอ

ผลการตอบรับ

ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม

ภาคโปสเตอร

ตอบรับนําเสนอ

มทร.ลานนา ตาก

ภาคบรรยาย

ตอบรับนําเสนอ

ม.นอรท-เชียงใหม

ภาคบรรยาย

สถาพร คีรีตะ

มทร.ลานนา ตาก

ภาคบรรยาย

ตอบรับนําเสนอ
(แบบมีเงื่อนไข*2)
ตอบรับนําเสนอ
(แบบมีเงื่อนไข*1)
ตอบรับนําเสนอ
(แบบมีเงื่อนไข*1)

บุญญฤทธิ์ วังงอน สมบัติย มงคลชัย มทร.ลานนา พิษณุโลก
ชนะ เอกรัฐ ชะอุมเอียด ศุภชัย
ชุมนุมวัฒน และเดือนแรม แพงเกี่ยว
ณฐกมล คุณทะสิงห
มทร.ลานนา ตาก

ภาคบรรยาย

กฤษณ พรมวัง

ภาคบรรยาย

วิทยาลัยเทคนิคแพร

ภาคโปสเตอร

ยุทธนา มั่นมาก พิบูลย เครือคําอาย มทร.ลานนา ตาก
และ วุฒิชัย หีบคํา
พินิจ เนื่องภิรมย
มทร.ลานนา

ภาคบรรยาย

นิวัฒนชัย ใจคํา1* อํานวย คําบุญ2
วรพจน ศิรริ ักษ3 พีรวัตร ลือสัก4
ศุภชัย ฟองขาว5 และทนงศักดิ์
อินตะรัตน6

ภาคบรรยาย

มทร.ลานนา เชียงราย

ภาคบรรยาย

ตอบรับนําเสนอ
(แบบมีเงื่อนไข*2)
ตอบรับนําเสนอ
(แบบมีเงื่อนไข*2)
ตอบรับนําเสนอ
(แบบมีเงื่อนไข*1)
ตอบรับนําเสนอ
(แบบมีเงื่อนไข*2)
ตอบรับนําเสนอ
(แบบมีเงื่อนไข*1)
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รหัส
461

ชื่อบทความ
การออกแบบและพัฒนาเครื่องบรรจุ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
กระบวนการบรรจุน้ําพริกน้ําเงี้ยว

กลุมนําเสนอ
6.ดานวิศวกรรม พลังงาน และ
เทคโนโลยี

464

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพแผนภูมิควบคุมสําหรับตรวจจับการ
เปลี่ยนแปลงคาเฉลี่ยของกระบวนการผลิตที่มีการแจกแจง
แบบปวสซองวางนัยทั่วไป

6.ดานวิศวกรรม พลังงาน และ
เทคโนโลยี

467

การตรวจติดตามเพื่อควบคุมและวิเคราะหการใชพลังงานไฟฟาใน
กระบวนการคัดผัก กรณีศึกษา อาคารผลิตผล ศูนยพัฒนา
โครงการหลวงทุงหลวง

6.ดานวิศวกรรม พลังงาน และ
เทคโนโลยี

468

6.ดานวิศวกรรม พลังงาน และ
เทคโนโลยี

470

นวัตกรรมระบบไฟฟาการเกษตรอัจฉริยะ ชนิดรูปคลื่นไซน 220
โวลต 4 กิโลวัตต สําหรับสนับสนุนงานเกษตรกรรมบนพื้นที่สูง
ควบคุมการจายโหลด ผานเทคโนโลยีระบบอินเทอรเน็ตของสรรพ
สิ่ง
การศึกษาการใชพลังงานของชุมชนบนพื้นที่สูง

481

การพัฒนาเครื่องอบกลวยพลังงานแสงอาทิตยแบบอุโมงค

488

ระบบควบคุมสภาพแวดลอมภายในโรงเรือน

6.ดานวิศวกรรม พลังงาน และ
เทคโนโลยี
6.ดานวิศวกรรม พลังงาน และ
เทคโนโลยี
6.ดานวิศวกรรม พลังงาน และ
เทคโนโลยี

ผูนําเสนอ
นิวัฒนชัย ใจคํา1* อํานวย คําบุญ2
วรพจน ศิรริ ักษ3 พีรวัตร ลือสัก4
จารุวัฒน ขุนเทา5 นิธิกุล กาวีวง6
และ อุดร ใจกันทา7
เนรัญชรา เกตุมี พายัพ เกตุชั่ง
เกรียงศักดิ์ วัฒนวิฑูร ธวัชชัย ปญญา
ติ๊บ ศิริลักษณ ผลอินทร อุมาพร สุข
บท บุณฑริก รอดบํารุงและ แจมใส
จันทรกลาง
สามารถ สาลี, วธัญู วรรณพรหม,
อลงกรณ งานดี, ศิริลักษณ กรุด
เงิน, จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน และ วร
จักร เมืองใจ
ชาญยุทธ กาญจนพิบูลย

มหาวิทยาลัย
มทร.ลานนา เชียงราย

การนําเสนอ
ภาคบรรยาย

ผลการตอบรับ
ตอบรับนําเสนอ
(แบบมีเงื่อนไข*2)

มทร.ลานนา ตาก

ภาคโปสเตอร

ตอบรับนําเสนอ
(แบบมีเงื่อนไข*2)

มทร.ลานนา

ภาคบรรยาย

ตอบรับนําเสนอ
(แบบมีเงื่อนไข*1)

มทร.ลานนา นาน

ภาคบรรยาย

ตอบรับนําเสนอ
(แบบมีเงื่อนไข*1)

รณกร อําพันธศรี

ภาคบรรยาย

ตอบรับนําเสนอ

นพดล ตรีรัตน

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรี
มทร.ลานนา พิษณุโลก

ภาคโปสเตอร

ตอบรับนําเสนอ

เอกรัฐ ชะอุมเอียด

มทร.ลานนา พิษณุโลก

ภาคบรรยาย

ตอบรับนําเสนอ
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การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสรางสรรค ครั้งที่ 5 “สูวิจัยรับใชสังคม ดวยนวัตกรรมสรางสรรค” วันที่ 6 – 8 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก
รหัส
489

503

ชื่อบทความ
การวิเคราะหการใชพลังงานไฟฟาในสายการผลิตน้ําผลไมพรอมดื่ม
ในโรงงานหลวงอาหารสําเร็จรูปแหงที่ 2 อําเภอแมจัน จังหวัด
เชียงราย
การพัฒนาผลิตภัณฑเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแทงจากเปลือกสับปะรด

กลุมนําเสนอ
6.ดานวิศวกรรม พลังงาน และ
เทคโนโลยี

ผูนําเสนอ
จุฬารัตน จิโน

มหาวิทยาลัย
มทร.ลานนา

การนําเสนอ
ภาคบรรยาย

ผลการตอบรับ
ตอบรับนําเสนอ
(แบบมีเงื่อนไข*2)

6.ดานวิศวกรรม พลังงาน และ
เทคโนโลยี
6.ดานวิศวกรรม พลังงาน และ
เทคโนโลยี

กนกพงษ ศรีเที่ยง

มทร.ลานนา เชียงราย

ภาคบรรยาย

สุวรรณ ภูเชย,ธนโชติ ทับชาวนา,
มทร.ลานนา พิษณุโลก
กิตติพงษ มาตรักชาติ และเดือนแรม
แพงเกี่ยว
ศิศีโรตม เกตุแกว
ม.รามคําแหง

ภาคบรรยาย

ตอบรับนําเสนอ
(แบบมีเงื่อนไข*2)
ตอบรับนําเสนอ
(แบบมีเงื่อนไข*2)

ภาคบรรยาย

ตอบรับนําเสนอ

นฤเบศร หนูใสเพ็ชร

ม.นอรท-เชียงใหม

ภาคบรรยาย

ตอบรับนําเสนอ

ศุภชาติ กรุดทอง

มทร.ลานนา

ภาคบรรยาย

ธีระยุทธ ขอดแกว

มทร.ลานนา

ภาคบรรยาย

ตอบรับนําเสนอ
(แบบมีเงื่อนไข*1)
ตอบรับนําเสนอ
(แบบมีเงื่อนไข*1)

523

ตูควบคุมการปลูกผักไฮโดรโปนิกสดวยแสงเทียมและเทคโนโลยีนา
โนบับเบิ้ล

524

เครื่องฆาเชื้อขวดบรรจุภัณฑจมูกขาว ดวยไฟฟาแรงดันสูงแบบพัลส 6.ดานวิศวกรรม พลังงาน และ
กระเพื่อม
เทคโนโลยี
การศึกษาปจจัยของเครื่องกะเทาะผลหมากแหงแบบลอยาง
6.ดานวิศวกรรม พลังงาน และ
เทคโนโลยี
การออกแบบและพัฒนาเครื่องลางขวดบรรจุน้ําดื่ม
6.ดานวิศวกรรม พลังงาน และ
เทคโนโลยี
การออกแบบและปรับปรุงหองบรรจุโรงงานผลิตมันฝรั่งทอดเพื่อ
6.ดานวิศวกรรม พลังงาน และ
รองรับระบบมาตรฐานหลักเกณฑและวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร เทคโนโลยี
กลุมแมบานเกษตรกรเจดียแมครัว
เทคโนโลยีที่เหมาะสมสําหรับการปลูกพืชตนทุนต่ําที่ควบคุมและ
6.ดานวิศวกรรม พลังงาน และ
เก็บขอมูล สภาพแวดลอมการเพาะปลูกโดยใช IoT
เทคโนโลยี

534
538
540

541

550

ระบบสูบน้ําเพื่อการเกษตรจากพลังงานแสงอาทิตยดวยการติดตาม 6.ดานวิศวกรรม พลังงาน และ
แสงอาทิตยแบบปรับสมดุลยระดับน้ํา
เทคโนโลยี

วรจักร เมืองใจ1* วิชาญ จันที2
มทร.ลานนา
พิเชษฐ ทานิล3 โกศล โอฬาร
ไพโรจน2 ธีรศักดิ์ สมศักดิ์1 และจัต
ตุฤทธิ์ ทองปรอน
จตุพล ภูธรแสวงกิจ จิรายุทธ ปาลี มทร.ลานนา เชียงราย
สุจิตรา จีนะวงษ และ บุญสม นวม
คํานึง

ภาคบรรยาย

ตอบรับนําเสนอ
(แบบมีเงื่อนไข*1)

ภาคบรรยาย

ตอบรับนําเสนอ
(แบบมีเงื่อนไข*1)
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รหัส
551
559
560
561
574
576

583

588

604

609

ชื่อบทความ
ระบบจายกําลังไฟฟาสําหรับผูเขารับบริการในรานกาแฟ

กลุมนําเสนอ
6.ดานวิศวกรรม พลังงาน และ
เทคโนโลยี
การพัฒนาระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในโรงเรือนเพาะเห็ด 6.ดานวิศวกรรม พลังงาน และ
ดวยไมโครคอนโทรลเลอรแสดงผลบนโทรศัพทมือถือ
เทคโนโลยี
การผลิตถานอัดแทงดวยเศษถานที่เหลือจากกระบวนการผลิต
6.ดานวิศวกรรม พลังงาน และ
กลวยทอดกรอบ
เทคโนโลยี
ระบบรดน้ําอัจฉริยะควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร
6.ดานวิศวกรรม พลังงาน และ
เทคโนโลยี
การประเมินวัฏจักรชีวิตของการผลิตไฟฟาจากพลังงานทดแทน
6.ดานวิศวกรรม พลังงาน และ
เทคโนโลยี
ระบบควบคุมและแสดงผลอัจฉริยะของระบบผลิตไฟฟาดวยวัฏจักร 6.ดานวิศวกรรม พลังงาน และ
แรงคินสารอินทรียของกิจการน้ําพุรอนสันกําแพง อําเภอแมออน
เทคโนโลยี
ตามแนวพรราชดําริ
การออกแบบและพัฒนาเครื่องปอกเปลือก แยกแกนและหั่นแวน
6.ดานวิศวกรรม พลังงาน และ
สับปะรดเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑใหม กรณีวิสาหกิจชุมชนพืชผัก เทคโนโลยี
ผลไมอบแหง บานแหน 2 ตําบลผาตอ อําเภอทาวังผา จังหวัดนาน
การพัฒนาและออกแบบเครื่องคั่วกาแฟ สําหรับ กลุมวิสาหกิจ
6.ดานวิศวกรรม พลังงาน และ
ชุมชนแปรรูป บานสันเจริญ ตําบลผาทอง อําเภอทําวังผา จังหวัด เทคโนโลยี
นาน
การนําความรอนทิ้งจากเครื่องอบแหงแบบลมรอนกลับมาใช กรณี 6.ดานวิศวกรรม พลังงาน และ
กลุมวิสาหกิจชุมชนพืชผักและผลไมอบแหง บานแหน 2 ตําบลผา เทคโนโลยี
ตอ อําเภอทาวังผา จังหวัดนาน
พัฒนาระบบสูบน้ําประสิทธิภาพสูงสําหรับวิสาหกิจชุมชนผัก
6.ดานวิศวกรรม พลังงาน และ
ปลอดภัย
เทคโนโลยี

ผูนําเสนอ
ผดุงศักดิ์ วงศแกวเขียว

มหาวิทยาลัย
มทร.ลานนา

ไพโรจน ปยรังสรรค ชาญยุทธ กาญ มทร.ลานนา นาน
จนพิบูลย และ อรรนนท บัวศรี
ณัฐพล วิชาญ
มทร.ลานนา นาน

ภาคบรรยาย

วรรณกร พรหมอารีย

ภาคโปสเตอร

ผลการตอบรับ
ตอบรับนําเสนอ
(แบบมีเงื่อนไข*1)
ตอบรับนําเสนอ
(แบบมีเงื่อนไข*1)
ตอบรับนําเสนอ
(แบบมีเงื่อนไข*2)
ตอบรับนําเสนอ

ปาณิศา ออนดอกไม และ นัฐพร
ม.แมโจ
ไชยญาติ
ปรานต เมฆอากาศ, ชวโรจน ใจสิน ม.แมโจ
นัฐพร ไชยญาติ และ จักรพันธ
ถาวรงามยิ่งสกุล
อริยะ แสนทวีสุข
มทร.ลานนา นาน

ภาคบรรยาย

ตอบรับนําเสนอ

ภาคบรรยาย

ตอบรับนําเสนอ
(แบบมีเงื่อนไข*2)

ภาคบรรยาย

ตอบรับนําเสนอ
(แบบมีเงื่อนไข*1)

สุรชัย อิ้มทับ,กีรติ วุฒิจารี, ณัฐพล
มทร.ลานนา นาน
กาบคํา,ณัฐพงษ พชรพล พีรพล ชาง
ทูน, และ ศรัณย พรมตา
อริยะ แสนทวีสุข
มทร.ลานนา นาน

ภาคบรรยาย

ตอบรับนําเสนอ
(แบบมีเงื่อนไข*1)

ภาคโปสเตอร

ตอบรับนําเสนอ

บุญญฤทธิ์ วังงอน

ภาคโปสเตอร

ตอบรับนําเสนอ
(แบบมีเงื่อนไข*1)

มทร.ลานนา

มทร.ลานนา พิษณุโลก

การนําเสนอ
ภาคบรรยาย

ภาคบรรยาย
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รหัส
611

ชื่อบทความ
การออกแบบและพัฒนาเครื่องยอยดินเพื่อใชในการผลิตอิฐ
บล็อกประสาน

กลุมนําเสนอ
6.ดานวิศวกรรม พลังงาน และ
เทคโนโลยี

627

การพัฒนาชุดลําเลียงไขไกกอนคัดขนาด

6.ดานวิศวกรรม พลังงาน และ
เทคโนโลยี

639

ชุดควบคุมการเปลี่ยนถายน้ําและใหอาหารปลาอัตโนมัติ

6.ดานวิศวกรรม พลังงาน และ
เทคโนโลยี

643

การวิจัยและวิเคราะหกระบวนการผลิตชาเพื่อหาความสูญเปลาใน
กระบวนผลิตชาอูหลง เบอร 12 เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิต
กรณีศึกษา : โรงงานแปรรูปชาขุนแมวาก ศูนยพัฒนาโครงการ
หลวงขุนวาง อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม
การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเปนมาตรฐานการกําหนดพื้นที่
ชุมชนคารบอนต่ํา กรณีศึกษาพื้นที่โดยรอบมูลนิธิโครงการหลวง
การออกแบบและพัฒนาเครื่องสกรูลําเลียงดินในกระบวนการผลิต
อิฐบล็อกประสาน

6.ดานวิศวกรรม พลังงาน และ
เทคโนโลยี

สมรรถนะทางความรอนของหองอบแหงแบบรวมศูนยจากพลังงาน
ความรอนใตพิภพของกิจการน้ําพุรอนสันกําแพง
การยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ Ralstonia solanacearum ใน
ดินเพาะปลูกดวยการปลอยน้ํารอนจากทอแนวตั้ง

6.ดานวิศวกรรม พลังงาน และ
เทคโนโลยี
6.ดานวิศวกรรม พลังงาน และ
เทคโนโลยี

644
647

657
672

6.ดานวิศวกรรม พลังงาน และ
เทคโนโลยี
6.ดานวิศวกรรม พลังงาน และ
เทคโนโลยี

ผูนําเสนอ
เกริกชัย มีหนู1 , จิรายุ จรแจม2,
สมชาย โพธิ์พยอม3, ศักดิ์สิทธิ์ ชื่น
ชมนาคจาด4 และ แมน ฟกทอง5*
ไชยวัฒน สุขจาง1, ทิชากร แกว
เพชรสุวรรณ2,วสันต เขียวแกว 3,
ไพบูลย สวนพันธุ4, ศักดิ์สิทธิ์ ชื่นชม
นาคจาด5 และ ทรงกลด ศรีวัฒน
วรัญู6*
ไตรภพ เตปนตา1 ,ศุภกิตต เต
ปนตา1, สุรสิทธิ์ แสนทอน1 และ
มานะ ทะนะอน1*
อลงกรณ งานดี¹,
วธัญูวรรณพรหม¹,,จัตตุฤทธิ์
ทองปรอน² และวรจักร เมืองใจ³

มหาวิทยาลัย
มทร.ลานนา

การนําเสนอ
ภาคโปสเตอร

ผลการตอบรับ
ตอบรับนําเสนอ
(แบบมีเงื่อนไข*2)

มทร.ลานนา พิษณุโลก

ภาคโปสเตอร

ตอบรับนําเสนอ
(แบบมีเงื่อนไข*2)

มทร.ลานนา ตาก

ภาคโปสเตอร

ตอบรับนําเสนอ
(แบบมีเงื่อนไข*1)

มทร.ลานนา

ภาคบรรยาย

ตอบรับนําเสนอ
(แบบมีเงื่อนไข*2)

วธัญู วรรณพรหม

มทร.ลานนา

ภาคบรรยาย

นันทมนัส บุญนิ่ม1 , สิริชัย ณะจอม
2, สุธินันท ปญญาคํา3, วริศ จิตต
ธรรม4, ประเทียบ พรมสีนอง5 และ
ศักดิ์สิทธิ์ ชื่นชมนาคจาด6*
สุธรรม ชาวงิ้ว และ นัฐพร ไชยญาติ

มทร.ลานนา พิษณุโลก

ภาคโปสเตอร

ตอบรับนําเสนอ
(แบบมีเงื่อนไข*1)
ตอบรับนําเสนอ
(แบบมีเงื่อนไข*2)

ม.แมโจ

ภาคบรรยาย

ณัฐพงษ แกมทับทิม และ ศิริชัย
เทพา

มทร.ลานนา พิษณุโลก

ภาคบรรยาย

ตอบรับนําเสนอ
(แบบมีเงื่อนไข*2)
ตอบรับนําเสนอ
(แบบมีเงื่อนไข*2)
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รหัส
674

ชื่อบทความ
การพัฒนาเครื่องสีขาวกลองขนาดครัวเรือน

กลุมนําเสนอ
6.ดานวิศวกรรม พลังงาน และ
เทคโนโลยี

679

รถฉีดสารบํารุงพืช

680

ชุดการสอนแมคคาทรอนิกสสงจายชิ้นงานตางระดับ

686

การศึกษาการกําหนดคาพารามิเตอรที่เหมาะสมของเครื่องฝาน
กลวย
การพัฒนาอากาศยานไรคนขับ RMUTI ภายภาพทางอากาศ
ประยุกตใชการประมวลผลแบบคลาวด

6.ดานวิศวกรรม พลังงาน และ
เทคโนโลยี
6.ดานวิศวกรรม พลังงาน และ
เทคโนโลยี
6.ดานวิศวกรรม พลังงาน และ
เทคโนโลยี
6.ดานวิศวกรรม พลังงาน และ
เทคโนโลยี

698

714
728
739
740
743

การออกแบบและพัฒนาระบบทดสอบมาตรฐาน ISO เพื่อหา
คุณสมบัติทางเสียงของวัสดุ
การออกแบบระบบฉีดสําหรับเครื่องพิมพขี้ผึ้งสามมิติ
การออกแบบและสรางเครื่องสีกาแฟกะลาสําหรับโครงการหลวง
ดอยสะโงะ
การพัฒนาฟารมชุมชนสูการพึ่งพาตนเองอยางยั่งยืนดวยพลังงาน
โซลารเซลล
การวิเคราะหหองอบแหงแบบรวมศูนยโดยพลศาสตรของไหลเชิง
คํานวณ

6.ดานวิศวกรรม พลังงาน และ
เทคโนโลยี
6.ดานวิศวกรรม พลังงาน และ
เทคโนโลยี
6.ดานวิศวกรรม พลังงาน และ
เทคโนโลยี
6.ดานวิศวกรรม พลังงาน และ
เทคโนโลยี
6.ดานวิศวกรรม พลังงาน และ
เทคโนโลยี

ผูนําเสนอ
มหาวิทยาลัย
กมลศักดิ์ รัตนวงษ1*, แมน ฟกทอง มทร.ลานนา
2, ศักดิ์สิทธิ์ ชื่นชมนาคจาด3, เอกรัฐ
ชะอุมเอียด4,ศุภชัย ชุมนุมวัฒน5
และ สมชาย โพธิ์พยอม6
วิรัช กองสิน
ม.เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณ
ภูมิ
วิศิษฏ ขัดสาย
มทร.ลานนา ตาก

การนําเสนอ
ภาคโปสเตอร

ผลการตอบรับ
ตอบรับนําเสนอ
(แบบมีเงื่อนไข*2)

ภาคบรรยาย

ตอบรับนําเสนอ
(แบบมีเงื่อนไข*2)
ตอบรับนําเสนอ

อภิรักษ ขัดวิลาศ

มทร.ลานนา ตาก

ภาคโปสเตอร

ผศ. ศิริชัย ลาภาสระนอย
เกรียงกมล มงคลเมือง และ รุง
เพชร กอนอก
พลกฤษณ ทุนคํา

ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ภาคโปสเตอร

มทร.ลานนา

ภาคบรรยาย

ดร.สุบงกช โตไพบูลย

มทร.ลานนา

ภาคบรรยาย

ณัชพล ตั๋นติ๊บ,อลงกรณ มีบึงพราว

มทร.ลานนา เชียงราย

ภาคบรรยาย

1)สุทธิพจน วงศฤกษดี, 2)คณะศักดิ์ มทร.ลานนา ตาก
ดวงคา, 2)*สาวิตรี วงศฤกษดี
ดรัลพร ประตังทะสา, เนวลี เวียงนิล, ม.แมโจ
สุธรรม ชาวงิ้ว และนัฐพร ไชยญาติ

ภาคโปสเตอร

ตอบรับนําเสนอ
(แบบมีเงื่อนไข*1)
ตอบรับนําเสนอ

ภาคโปสเตอร

ตอบรับนําเสนอ
(แบบมีเงื่อนไข*1)
ตอบรับนําเสนอ
(แบบมีเงื่อนไข*1)
ตอบรับนําเสนอ
(แบบมีเงื่อนไข*1)
ตอบรับนําเสนอ

ภาคบรรยาย

ตอบรับนําเสนอ

Page 29 of 35

การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสรางสรรค ครั้งที่ 5 “สูวิจัยรับใชสังคม ดวยนวัตกรรมสรางสรรค” วันที่ 6 – 8 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก
รหัส
754

ชื่อบทความ
การพัฒนาเครื่องอบแหงทอเทอรโมไซฟอนแบบผสมผสานความ
รอน

กลุมนําเสนอ
6.ดานวิศวกรรม พลังงาน และ
เทคโนโลยี

760

การลดความชื้นฝกถั่วลิสงดวยกระบะลมรอนอบแหงอากาศ
หมุนเวียนพลังงานไฟฟา กรณีศึกษาการเพาะพันธถั่วลิสง
การศึกษาและพัฒนาน้ําเคลือบเซรามิกจากเปลือกไข เพื่อ
ประยุกตใชสําหรับสตารทอัพประเภทธุรกิจเครื่องดื่มในจังหวัด
เชียงใหม
เครื่องอบแหงแบบปมความรอนขับดวยเครื่องยนตสูบเดียวใช
เชื้อเพลิงกาซแอล พี จี
ระบบควบคุมสภาพแวดลอมโรงเรือนอัตโนมัติสําหรับปลูก
ผักกาดหอมหอ
เทคโนโลยีลอเคลื่อนที่สําหรับชั้นแสดงสินคา : กรณีศึกษาชั้นแสดง
สินคาผลิตภัณฑชามีดี เชียงใหม (นําเสนอโปสเตอร)
การออกแบบตราสัญลักษณสําหรับผลิตภัณฑชามีดี จังหวัด
เชียงใหม
การพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑไมสักจังหวัดแพร

6.ดานวิศวกรรม พลังงาน และ
เทคโนโลยี
6.ดานวิศวกรรม พลังงาน และ
เทคโนโลยี

770

780
798
365
378
380
388

455
495

การออกแบบปายสินคาผลิตภัณฑแผนรองขอมืออเนกประสงค :
กรณีศึกษากลุมแจมแจม อําเภอแมแจม เชียงใหม (นําเสนอ
โปสเตอร)
แนวทางในการพัฒนาศักยภาพการออกแบบโคมไฟลานนาสําหรับ
กลุมหัตถกรรม พื้นบานสลาสันทราย จังหวัดเชียงใหม
การออกแบบสถาปตยกรรมภายใน ศูนยการเรียนรูเฮือนหลวง
มหาวรรณ

ผูนําเสนอ
สุริยงค ประชาเขียว1,กนกพงษ ศรี
เที่ยง, สรายุธ บุญชวย และ ณฐมน
ทรัพยบุญโต
ธีรศาสตร คณาศรี

มหาวิทยาลัย
มทร.ลานนา เชียงราย

การนําเสนอ
ภาคโปสเตอร

ผลการตอบรับ
ตอบรับนําเสนอ
(แบบมีเงื่อนไข*1)

ม.ราชภัฏรอยเอ็ด

ภาคบรรยาย

ตอบรับนําเสนอ

ศศิพัชร สันกลกิจ

มทร.ลานนา

ภาคโปสเตอร

ตอบรับนําเสนอ

6.ดานวิศวกรรม พลังงาน และ
เทคโนโลยี
6.ดานวิศวกรรม พลังงาน และ
เทคโนโลยี
7.ดานศิลปกรรมและสถาปตยกรรม
ศาสตร
7.ดานศิลปกรรมและสถาปตยกรรม
ศาสตร
7.ดานศิลปกรรมและสถาปตยกรรม
ศาสตร
7.ดานศิลปกรรมและสถาปตยกรรม
ศาสตร

ไพโรจน จันทรแกว และ สํารวม
โกศลานันท
อรรถวิท กันธิยะ ณรงค ชายแกว
สิทธิชัย จีนะวงษ และปรีชา พลชัย
ภัทราวดี ธงงาม, ณภดล เจน
วินิจฉัย และ อณัศยา แซจาง
ปยะนุช เจดียยอด วรุต มณีมาโรจน
และ อนุธิดา ดวงฟู
ธนิตพงศ พุทธวงศ , กิตติกุล ศิริ
เมืองมูล
วันชัยยุทธ วงษเทพ, ภัทราวดี ธงงาม
และ นารากร หีบแกว

มทร.ลานนา ตาก

ภาคโปสเตอร

มทร.ลานนา เชียงราย

ภาคบรรยาย

ตอบรับนําเสนอ
(แบบมีเงื่อนไข*1)
ตอบรับนําเสนอ

มทร.ลานนา

ภาคโปสเตอร

ตอบรับนําเสนอ

มทร.ลานนา

ภาคโปสเตอร

ตอบรับนําเสนอ

มทร.ลานนา

ภาคบรรยาย

ตอบรับนําเสนอ

มทร.ลานนา

ภาคโปสเตอร

ตอบรับนําเสนอ

7.ดานศิลปกรรมและสถาปตยกรรม
ศาสตร
7.ดานศิลปกรรมและสถาปตยกรรม
ศาสตร

ปยะนุช เจดียยอด วรุต มณีมาโรจน มทร.ลานนา
และ อภิสิทธิ์ ขัดบุญเรือง
วราชัย ขิงทอง
มทร.ลานนา

ภาคโปสเตอร

ตอบรับนําเสนอ

ภาคบรรยาย

ตอบรับนําเสนอ
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รหัส
499
506
509

ชื่อบทความ
การพัฒนาเนื้อดินสโตนแวรเพื่อเปนผลิตภัณฑเซรามิกหอมปรับ
อากาศ
การออกแบบเว็บไซตกลุมสอาดผาฝาย อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม

651

ศึกษาและออกแบบที่นั่งอเนกประสงคสําหรับพื้นที่สาธารณะ :
กรณีศึกษาโรงพยาบาลสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชจังหวัดตาก
การศึกษาแนวทางการออกแบบรานผักสดในสวนผักไฮโดรโฟนิค
เจษฏาการเดนท (นําเสนอแบบโปสเตอร)
การออกแบบตราสินคาที่สื่อถึงอัตลักษณของกลุมผูผลิต ขนมทอง
พับ ตําบลหนองบัวใต อําเภอเมือง จังหวัดตาก
การออกแบบและพัฒนาตราสินคาบนบรรจุภัณฑที่สื่อถึงอัตลักษณ
ของกลุมสงเสริมและผลิต ขาวสารหอมมะลิ 105 บานแมระวาน
ตําบลยกกระบัตร อําเภอสามเงา จังหวัดตาก
การพัฒนาผลิตภัณฑของกลุมสมบูรณสิ่งทอดวยเทคโนโลยีการ
ตกแตงสําเร็จสิ่งทอ
การศึกษาเปรียบเทียบการถายเทความรอนเขาสูอาคารของวัสดุ
ฉนวนปองกันความรอนภายใตหลังคาแผนโลหะ
ศึกษาและออกแบบโซฟาอเนกประสงคสําหรับบานเดี่ยวขนาดเล็ก

659

การพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑใหทันสมัยชุติมา หมอนแมทอ

660

การพัฒนาบรรจุภัณฑเนื้อวัว กลุมวิสาหกิจชุมชนโปงแดงบีฟ เพื่อ
การสงเสริมดานการตลาด

607
640
641

646
648

กลุมนําเสนอ
7.ดานศิลปกรรมและสถาปตยกรรม
ศาสตร
7.ดานศิลปกรรมและสถาปตยกรรม
ศาสตร
7.ดานศิลปกรรมและสถาปตยกรรม
ศาสตร
7.ดานศิลปกรรมและสถาปตยกรรม
ศาสตร
7.ดานศิลปกรรมและสถาปตยกรรม
ศาสตร
7.ดานศิลปกรรมและสถาปตยกรรม
ศาสตร

ผูนําเสนอ
ภาสินี ศิริประภา

มหาวิทยาลัย
มทร.ลานนา

การนําเสนอ
ภาคบรรยาย

สิริกานต มีธัญญากร

มทร.ลานนา

ภาคบรรยาย

ผลการตอบรับ
ตอบรับนําเสนอ
(แบบมีเงื่อนไข*1)
ตอบรับนําเสนอ

ปกรณ ลวกุล

มทร.ลานนา ตาก

ภาคบรรยาย

ตอบรับนําเสนอ

สุรกานต จันทรวงค

มทร.ลานนา

ภาคโปสเตอร

ตอบรับนําเสนอ

อริสา สุยะปน1* และ ธัญญาภักดิ์
ธิเดช2
อริสา สุยะปน1* และ กัณฑอเนก
เรไร2*

มทร.ลานนา ตาก

ภาคบรรยาย

ตอบรับนําเสนอ

มทร.ลานนา ตาก

ภาคบรรยาย

ตอบรับนําเสนอ

7.ดานศิลปกรรมและสถาปตยกรรม
ศาสตร
7.ดานศิลปกรรมและสถาปตยกรรม
ศาสตร
7.ดานศิลปกรรมและสถาปตยกรรม
ศาสตร
7.ดานศิลปกรรมและสถาปตยกรรม
ศาสตร
7.ดานศิลปกรรมและสถาปตยกรรม
ศาสตร

ญาณิศา โกมลสิริโชค

มทร.ลานนา

ภาคโปสเตอร

ตอบรับนําเสนอ

สุรกานต จันทรวงค

มทร.ลานนา

ภาคโปสเตอร

ตอบรับนําเสนอ

ปกรณ ลวกุล และ นันทิยา สอนเมน มทร.ลานนา ตาก

ภาคโปสเตอร

ตอบรับนําเสนอ

สาวิตรี สุวรรณรอ

มทร.ลานนา ตาก

ภาคโปสเตอร

กัณฑอเนก เรไร

มทร.ลานนา ตาก

ภาคบรรยาย

ตอบรับนําเสนอ
(แบบมีเงื่อนไข*2)
ตอบรับนําเสนอ
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รหัส
684

697
713

ชื่อบทความ
การออกแบบตราสัญลักษณผลไมแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคาใหกับ
ผลิตภัณฑ : กรณีศึกษาผลไม แปรรูปบานปาซวนน้ําโจน จังหวัด
ตาก
การพัฒนาผลิตภัณฑผาลาหูเหลือง ดอยมอนลาน

717

โครงการออกแบบบรรจุภัณฑสําหรับผลิตภัณฑเครื่องหนัง รานตน
กลาเครื่องหนัง
โครงการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑเสื้อลานนา ประยุกต

729

การพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑเม็ดมะมวงหิมพานต

733

การออกแบบแอปพลิเคชันทองเที่ยวบานหลวง

736

โครงการออกแบบบรรจุภัณฑพระสกุลลําพูน นครหริภุญไชย กลุม
วิสหกิจชุมชนมหาวัน
การพัฒนาผลิตภัณฑหัตถกรรมจักสานเชิงสรางสรรคที่มีเอกลักษณ
ชุมชน กลุมจักสานบานปางิ้ว ตําบลทาเหนือ อําเภอแมออน
จังหวัดเชียงใหม
การออกแบบตราสัญลักษณของที่ระลึกกลุมรักษศิลปดินไทยเพื่อ
เพิ่มมูลคาใหกับผลิตภัณฑ กรณีศึกษา : กลุมรักษศิลปดินไทย
จังหวัดตาก
การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องประดับจากดิน สําหรับ
กลุมงานปนจากดิน

751

753

764

กลุมนําเสนอ
7.ดานศิลปกรรมและสถาปตยกรรม
ศาสตร

ผูนําเสนอ
ธัญญาภักดิ์ ธิเดช, กนกพร บัว
ทรัพย

มหาวิทยาลัย
มทร.ลานนา ตาก

การนําเสนอ
ภาคบรรยาย

ผลการตอบรับ
ตอบรับนําเสนอ

7.ดานศิลปกรรมและสถาปตยกรรม
ศาสตร
7.ดานศิลปกรรมและสถาปตยกรรม
ศาสตร
7.ดานศิลปกรรมและสถาปตยกรรม
ศาสตร
7.ดานศิลปกรรมและสถาปตยกรรม
ศาสตร
7.ดานศิลปกรรมและสถาปตยกรรม
ศาสตร
7.ดานศิลปกรรมและสถาปตยกรรม
ศาสตร
7.ดานศิลปกรรมและสถาปตยกรรม
ศาสตร

ไพโรจน วรพจนพรชัย ผูชวย
ศาสตราจารยญาณิศา โกมลสิริโชค
ภัทรกร ออแกว

มทร.ลานนา

ภาคโปสเตอร

ตอบรับนําเสนอ

มทร.ลานนา

ภาคบรรยาย

สิฐพร พรหมกุลสิทธิ์, คงกริช เกตุศรี

มทร.ลานนา

ภาคโปสเตอร

ตอบรับนําเสนอ
(แบบมีเงื่อนไข*2)
ตอบรับนําเสนอ

พงษพิพัฒน เสนหดี, เจนจิรา ฝนเต็ม มทร.ลานนา ตาก

ภาคโปสเตอร

ตอบรับนําเสนอ

มณีกาญจน ไชยนนท

มทร.ลานนา

ภาคบรรยาย

ตอบรับนําเสนอ

ภัทรกร ออแกว

มทร.ลานนา

ภาคบรรยาย

ดร.อรนุตฎฐ สุธาคํา

มทร.ลานนา

ภาคบรรยาย

ตอบรับนําเสนอ
(แบบมีเงื่อนไข*1)
ตอบรับนําเสนอ
(แบบมีเงื่อนไข*2)

7.ดานศิลปกรรมและสถาปตยกรรม
ศาสตร

ธัญญาภักดิ์ ธิเดช, อริสา สุยะปน

มทร.ลานนา ตาก

ภาคบรรยาย

ตอบรับนําเสนอ

7.ดานศิลปกรรมและสถาปตยกรรม
ศาสตร

สมชาย บุญพิทักษ

มทร.ลานนา ตาก

ภาคโปสเตอร

ตอบรับนําเสนอ
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รหัส
771

775

790
791
793

359

382
383

428

ชื่อบทความ
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมกระบวนการสรางสรรคงาน
เครื่องปนดินเผาพื้นบาน เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ OTOP
กรณีศึกษา บานน้ําตน แมวาง จังหวัดเชียงใหม
โครงการยกระดับผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผาบานกวน หารแกว
ดวยการสรางสรรคจากอัตลักษณชุมชน เพื่อเพิ่มชองทางการ
แขงขัน
ทบทวนงานศึกษาเกี่ยวกับ จาง แซตั้ง ในบริบทศิลปะไทยสมัยใหม

กลุมนําเสนอ
7.ดานศิลปกรรมและสถาปตยกรรม
ศาสตร

ผูนําเสนอ
ภัทรกร ออแกว

มหาวิทยาลัย
มทร.ลานนา

การนําเสนอ
ภาคบรรยาย

ผลการตอบรับ
ตอบรับนําเสนอ

7.ดานศิลปกรรมและสถาปตยกรรม
ศาสตร

กิติชัย ระมิงควงศ

มทร.ลานนา

ภาคโปสเตอร

ตอบรับนําเสนอ

นวภู แซตั้ง

ม.มหิดล

ภาคบรรยาย

ตอบรับนําเสนอ

มณีกาญจน ไชยนนท

มทร.ลานนา

ภาคโปสเตอร

ตอบรับนําเสนอ

ภัทรกร ออแกว

มทร.ลานนา

ภาคโปสเตอร

ตอบรับนําเสนอ

ผกามาศ จินดามัง

ม.พิษณุโลก

ภาคบรรยาย

ตอบรับนําเสนอ

ทิศณุพงษ ปนวงษา

ม.นอรท-เชียงใหม

ภาคบรรยาย

ตอบรับนําเสนอ

อําไพ วรวิรัตน

ม.นอรท-เชียงใหม

ภาคบรรยาย

ตอบรับนําเสนอ

ภูริภาส พุทธวรรณะ,ฉัตรชัย เลา
วกุล,รองศาสตราจารย ดร.ธีระศักดิ์
อุรัจนานนท

มทร.ลานนา

ภาคบรรยาย

ตอบรับนําเสนอ

7.ดานศิลปกรรมและสถาปตยกรรม
ศาสตร
การออกแบบผลิตภัณฑสบูของหมูบานหลวงโหลงขอด
7.ดานศิลปกรรมและสถาปตยกรรม
ศาสตร
การสรางอัตลักษณภูมิปญญาทองถิ่นดวยการพัฒนารูปแบบ
7.ดานศิลปกรรมและสถาปตยกรรม
ผลิตภัณฑ กรณีศึกษา กลุมเครื่องปนดินเผาบานหมอ ตําบลหวย ศาสตร
ทราย อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการบริหารงานของ
8.อื่นๆ
ผูบริหารสถานศึกษา ตามทรรศนะของครูผูสอนโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
แนวทางการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนหลวง 8.อื่นๆ
พัฒนาบานขุนวาง จังหวัดเชียงใหม
แนวทางการพัฒนาศูนยดิจิทัลชุมชนประจําตําบล ของศูนย
8.อื่นๆ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอสันกําแพง
จังหวัดเชียงใหม
กระบวนการเรียนการสอนรายวิชาENGCC303 วัสดุวิศวกรรม
8.อื่นๆ
(Engineering Materials) เรื่อง โพลิเมอร โดยใชสะเต็มศึกษา
(STEM Education)
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รหัส
431

ชื่อบทความ
แนวทางการบริหารงานที่มีผลตอความสําเร็จของโครงการสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน โรงเรียนบานหวยตอง อําเภอแมวาง จังหวัด
เชียงใหม
การศึกษาปจจัยในการเขารับการศึกษาตอในระดับปริญญาตรี
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
เชียงใหม
การศึกษาความรู พฤติกรรม และทัศนคติ การดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลของนักศึกษา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต
เพชรบูรณ

กลุมนําเสนอ
8.อื่นๆ

ผูนําเสนอ
นิติพงษ สิทธิชนะ

มหาวิทยาลัย
ม.นอรท-เชียงใหม

การนําเสนอ
ภาคบรรยาย

ผลการตอบรับ
ตอบรับนําเสนอ

8.อื่นๆ

ปาริชาติ บัวเจริญ

มทร.ลานนา

ภาคบรรยาย

ตอบรับนําเสนอ

8.อื่นๆ

ภาคบรรยาย

ตอบรับนําเสนอ
(แบบมีเงื่อนไข*2)

645

การบําเพ็ญเมตตาของพุทธสาวิกาในพระพุทธศาสนาเถรวาท

8.อื่นๆ

ภาคโปสเตอร

ตอบรับนําเสนอ

676

การดูแลสุขภาพและบําบัดโรคตามพุทธบัญญัติของพระสงฆ
8.อื่นๆ
อรัญวาสีในจังหวัดเชียงใหม
ศึกษาวิเคราะหคติธรรมและคุณคาของคัมภีรมหาวิบากฉบับลานนา 8.อืน่ ๆ

ภาคโปสเตอร

ตอบรับนําเสนอ

ภาคโปสเตอร

ตอบรับนําเสนอ

ภาคโปสเตอร
ภาคโปสเตอร

ตอบรับนําเสนอ
ตอบรับนําเสนอ

8.อื่นๆ

วิไลลักษณ ตรีเมฆ1*จักรกฤษณ อู
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต
ตุม2สุภรณี จําปา3สรสิทธิ์ ฤทธิ์รอด4 เพชรบูรณ
ดร.จรินทร สารทอง5อุไรวรรณ สิงห
ทอง6
พระโชคชัย สิริธมฺโม (บุญดวง)
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตเชียงใหม
พระพชรญาณ วชิรญาโณ (พร
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
บันดาลสุข)
วิทยาเขตเชียงใหม
พระมหาประเสริฐ ภทฺทจาโร (ยา
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตํานาน)
วิทยาเขตเชียงใหม
อมร อนกรอง
มทร.ลานนา ตาก
ปราโมทย สิทธิจักร และวิไรวรรณ
ม.พิษณุโลก
แสนชะนะ
เพ็ญศิริ ใจวัน
ม.พิษณุโลก

ภาคโปสเตอร

ตอบรับนําเสนอ

8.อื่นๆ

สุนทรี สุริยะรังษี

ภาคโปสเตอร

ตอบรับนําเสนอ

471

497

677
732
755
773
783

โครงการสอนการพันหมอแปลงและมอเตอร
สูงวัย 4.0 : สุนทรียภาพทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ตําบลสมอแข อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
การประยุกตใชกูเกิ้ลไซตเพื่อการเรียนการสอนรายวิชาการ
วิเคราะหและออกแบบระบบ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
แนวปฏิบัติและกระบวนการเพิ่มรายไดเกษตรวิถีพุทธของเครือขาย
พระนักพัฒนา บนพื้นที่สูง: พื้นที่ตนแบบ เวียงปาเปา แมสรวย
เมืองเชียงราย

8.อื่นๆ
8.อื่นๆ

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตเชียงใหม
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การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสรางสรรค ครั้งที่ 5 “สูวิจัยรับใชสังคม ดวยนวัตกรรมสรางสรรค” วันที่ 6 – 8 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก
รหัส
789

ชื่อบทความ
การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑขนมไทย

กลุมนําเสนอ
8.อื่นๆ

ผูนําเสนอ
ดร. อุสิธารา จันตาเวียง

มหาวิทยาลัย
มทร.ลานนา เชียงราย

การนําเสนอ
ภาคบรรยาย

792

การพัฒนาผลิตภัณฑสบูจากถั่วดาวอินคา

8.อื่นๆ

ดร. อุสิธารา จันตาเวียง

มทร.ลานนา เชียงราย

ภาคบรรยาย

819

การศึกษาการมีสวนรวมในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปของ
บุคลากร มหาวิทยาลัยพิษณุโลก

8.อื่นๆ

ขวัญหทัย ยิ้มละมัย1* รัตนวดี ทอง
บัวบาน2

ม.พิษณุโลก

ภาคโปสเตอร

ผลการตอบรับ
ตอบรับนําเสนอ
(แบบมีเงื่อนไข*2)
ตอบรับนําเสนอ
(แบบมีเงื่อนไข*2)
ตอบรับนําเสนอ

หมายเหตุ
1. ตอบรับนําเสนอ (แบบมีเงื่อนไข*1) หมายถึง ตอบรับโดยมีการแกไขปรับปรุง กอนตีพิมพลงในเลม Full Proceedings การประชุมวิชาการ
2. ตอบรับนําเสนอ (แบบมีเงื่อนไข*2) หมายถึง ตอบรับโดยมีการแกไขปรับปรุง กอนตีพิมพในเลม Full Proceedings การประชุมวิชาการ และใหปรับแกตามรูปแบบของวารสาร เพื่อสงใหกองบรรณาธิการวารสารพิจารณาตอไป
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