การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 10

วันที่ 29-31 พฤษภาคม 2560

กำหนดกำรนำเสนอผลงำนวิจัยในกำรประชุมสัมมนำทำงวิชำกำร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 10
ระหว่ำงวันที่ 29-31 พฤษภำคม 2560 ณ โรงแรม ดีวำรี จอมเทียนบีช พัทยำ จังหวัดชลบุรี
จัดโดย สถำบันวิจัยและพัฒนำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก
วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2560

ห้องประชุม 1
08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 - 10.20 น. พิธีเปิด และ บรรยายพิเศษ หัวข้อ “งานวิจัยในยุคไทยแลนด์ 4.0”
โดย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
10.20 - 10.40 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครือ่ งดื่ม
แยกกลุ่มสัมมนาตามกลุ่มสาขา 2 ห้องประชุม
Session 1 กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
ประธาน : ดร.ทนงศักดิ์ อิ่มใจ
เลขานุการ : อาจารย์พิรดา สุดประเสริฐ
10.40 - 11.00 น. O016 การศึกษาแนวทางการพัฒนาเครื่องนวดยางพาราสาหรับเกษตรกร ผู้ปลูกยางพาราจังหวัดเลย
กานต์ จันทระ
11.00 - 11.20 น. O028 การตรวจสอบคุณภาพยางแผ่นดิบ โดยใช้หลักการประมวลผลภาพ กรณีศึกษากองทุน
สงเคราะห์การทาสวนยางพารา อาเภอนาพอง จังหวัดขอนแก่น
นาวิน บุญราชสุวรรณ
11.20 - 11.40 น. O019 การเพิ่มอุณหภูมิภายในตูอ้ บแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบ Active โดยใช้ตัวรับรังสีแสงอาทิตย์
แบบสะสมความร้อนและแบบรางพาราโบลิค
ยุทธชัย เกี้ยวสันเทียะ
11.40 - 12.00 น. O013 การประเมินศักยภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในเขตพืนที่ จังหวัดเพชรบูรณ์
และผลกระทบต่อความเสถียรภาพของระบบกาลังไฟฟ้าภาคเหนือประเทศไทย
นฤมล วันน้อย
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
Session 2 กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ต่อ)
ประธาน : ดร.ทนงศักดิ์ อิ่มใจ
เลขานุการ : อาจารย์พิรดา สุดประเสริฐ
13.00 - 13.20 น. O057 เทคนิคการวัดตัวเก็บประจุไฟฟ้าของนาฟักข้าวด้วยโครงสร้างตัวเก็บประจุแบบแผ่นคู่ขนาน
สมชาติ โสนะแสง
13.20 - 13.40 น. O042 การใช้อปุ กรณ์ปอ้ งกันอันตรายส่วนบุคคลของคนงานก่อสร้างสาหรับโครงการก่อสร้างถนน
อรวรรณ จันทสุทโธ
13.40 - 14.00 น. O033 ชุดเสริมทักษะการเคลือ่ นไหวมือด้วยอุปกรณ์ควบคุมแบบไร้สัมผัส สาหรับบุคคลออทิสติก
ปฏิวัติ แก้วสิทธิ์
14.00 - 14.20 น. O007 การประยุกต์ใช้วิศวกรรมคันไซในการพัฒนาขนมทองม้วน
หทัยนุช จันทร์ชัยภูมิ
14.20 - 14.40 น. O029 โปรแกรมตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ข้าวโดยใช้หลักการประมวลผลภาพ
วริศ วรุณศิริ
14.40 - 15.00 น. O003 การจัดทาแผนที่มรดกวัฒนธรรม เมืองหน้าด่าน : เมืองกาญจนบุรี(เก่า) อาเภอเมือง
จังหวัดกาญจนบุรี
พรจิต พีระพัฒนกุล
15.00 - 15.20 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครือ่ งดื่ม
15.20 - 17.00 น. มอบเกียรติบัตรและร่วมชมนิทรรศการ
18.00 น. เป็นต้นไป รับประทานอาหารเย็น
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ห้องประชุม 2
Session 1 กลุ่มการศึกษาศาสตร์ / มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประธาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมเดือน โพธิสุวรรณ
เลขานุการ : อาจารย์พณณกร ทองหลิม้
10.40 - 11.00 น. O009 คาสอนในพระอภัยมณีกบั วิถีของสังคมไทย
สาทิด แทนบุญ และมาลินี แทนบุญ
11.00 - 11.20 น. O053 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทักษะด้านการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
รุจิรา เจริญสวัสดิ์
11.20 - 11.40 น. O056 A Study of THAI-TO-ENGLISH Translation Techniques Used in The Children’s
Novelkaew The Playful
ชนุช คล้ายสุวรรณ
11.40 - 12.00 น. O059 L1 Code-switching in EFL Task-based Learning Classroom of Students
at Rajamangala University of Technology Tawan-ok, Chanthaburi Campus
อาริสาย์ รุ่งเรืองผล ปวีร์นุช สดคมขา และ วรินทร แดนดี
12.00 - 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

Session 2 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประธาน : รองศาสตราจารย์ ดร.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ
เลขานุการ : อาจารย์วิศิษฏ์ ยุทธาภรณ์พินิจ
13.00 - 13.20 น. O017 การออกแบบฐานความรู้เพื่อวินิจฉัยปัญหาของรถยนต์
พลกฤษณ์ วัชรุปคต์
13.20 - 13.40 น. O027 การประยุกต์ใช้วธิ ีการหาค่าเหมาะสมที่สุดสาหรับการจับคู่ความถนัดนักศึกษากับข้อกาหนดงาน
สุธีรา วงศ์อนันทรัพย์ และ อรวรรณ มูสิกะ
13.40 - 14.00 น. O030 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจาแนกความคิดเห็น ด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล
พรนภา คาสาสินธ์ และยศภัทร เรืองไพศาล
14.00 - 14.20 น. O034 การพัฒนาออนโทโลยีการคัดเลือกผูบ้ ริจาคโลหิต
อภิชัย ซื่อสัตย์สกุลชัย
14.20 - 14.40 น. O043 แอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์เพือ่ วิเคราะห์โรคมันสาปะหลัง โดยใช้เทคนิคต้นไม้
ธนพล ทัดทาน
14.40 - 15.00 น.

พักรับประทานอาหารว่างและเครือ่ งดื่ม

15.00 - 15.20 น.

O044 แอฟพลิเคชัน่ ระบบติดตามโค- กระบือ โครงการหลวงในกลุ่มจังหวัด “ร้อยแก่น สารสินธุ”์ บน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
ทองทวี จิตพรมมา
15.20 - 15.40 น. O060 การพัฒนารูปแบบแนวทางการกระทบยอดบัญชีเพื่อการโยกย้ายข้อมูลด้วยวิธีการอีทีแอล
ฆณการ ภัณณิพงส์
15.40 - 16.00 น. O032 รูปแบบความต้องการของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพือ่ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ การเกิดโรค
ระบบทางเดินหายใจกับฝุน่ ละอองขนาดเล็ก
พัชญ์สิตา เหลี่ยมทองคา
16.00 - 16.20 น. O031 การประยุกต์ใช้กระบวนการวิเคราะห์เชิงลาดับชัน สาหรับเฝ้าระวังคุณภาพนาประปาหมู่บ้านจาก
โลหะหนักและไซยาไนด์
ธนพงศ์ นิตยะประภา
16.20 - 17.00 น. มอบเกียรติบัตรและร่วมชมนิทรรศการ
18.00 น. เป็นต้นไป รับประทานอาหารเย็น
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ห้องประชุม 1

08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียน
Session 3 กลุ่มอาหารและเกษตร
ประธาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลฤทัย ศรีทะ
เลขานุการ : อาจารย์วรพล แจ่มสวัสดิ์
09.00 - 09.20 น. O006 การเสริมเมล็ดมะขามในอาหารปลานิล
พรทิศา ทองสนิทกาญจน์
09.20 - 09.40 น. O024 ผลของการใช้ราเดือยในอาหารต่อสมรรถนะการผลิตและคุณภาพไข่ของนกกระทาญี่ปนุ่ ช่วงให้ไข่
สุธาสินี ครุฑธกะ
09.40 - 10.00 น. O035 ผลการเสริมยีสต์สกัดในอาหารต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตและคุณภาพซากในไก่เนือ
ปาริชาต ปุระมงคล
การเพิ่มปริมาณไขมันรวมในไรนานางฟ้าไทย (Branchinella thailandensis Sanoamuang,
10.00 - 10.20 น. O037
Saengphan & Murugan, 2002) ด้วยสาหร่ายชิโซไซเตรียม (Schizochytrium sp.)
ศิริวรรณ คิดประเสริฐ
10.20 - 10.40 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครือ่ งดื่ม
10.40 - 11.00 น. O054 การใช้กากมันสาปะหลังจากการผลิตเอทานอลต่อปริมาณการกินได้ การย่อยได้สมรรถนะ การ
เจริญเติบโตและคุณภาพซากของโคเนือ
เทอดศักดิ์ ปุระมงคล
11.00 - 11.20 น. O058 แอนติบอดีต่อเชือไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อยของช้างเลียงเอเชีย
ณ พัทธ์ ปัณฑุกาพล
11.20 - 11.40 น. O045 การสารวจพรรณปลาในแม่นาย่าง จังหวัดน่าน
อมรชัย ล้อทองคา
11.40 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
Session 4 กลุ่มอาหารและเกษตร (ต่อ)
ประธาน : รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ พรสุริยา
เลขานุการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรวรรณ ธานี
13.00 - 13.20 น. O061 ปัจจัยที่มีผลต่อการสืบทอดธุรกิจของธุรกิจครอบครัวในฟาร์มสุกร จังหวัดชลบุรี
สุชาติ ชัยวรกุล สมชาย โอฬารกนก วิชิต เกตุพงษ์พันธุ์ ประภัสร์ สิริสมั พันธ์นาวา
และ ชุลีพร ลักขณาพิพัฒน์
13.20 - 13.40 น. O008 การเพาะเลียงเนือเยื่อบัวยักษ์ออสเตรเลีย
รุ่งอรุณ ดอนจันทร์ทอง
13.40 - 14.00 น. O004 การพัฒนาผลิตภัณฑ์มะม่วงนาดอกไม้สีทองผลอ่อนแช่อิ่มแบบเร็ว
ชนิรัตน์ ผึ่งบรรหาร
14.00 - 14.20 น. O012 การชะลอการเกิดสีนาตาลของดอกพุดตูม (Tabernaemontana pandacaqui Lam) ด้วยสาร
แคลเซียมคลอไรด์ภายใต้การเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่า
สุพิชญ์พงศ์ ภูหวล
14.20 - 14.40 น. O010 ศึกษาชนิดและปริมาณปุ๋ยอินทรีย์ต่อองค์ประกอบผลผลิตบางประการของอ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3
การันต์ ผึ่งบรรหาร
14.40 - 15.00 น.

พักรับประทานอาหารว่างและเครือ่ งดื่ม

15.00 – 15.20 น.

O021 การพัฒนาปุ๋ยอินทรียอ์ ัดเม็ดจากตะกอนชีวภาพโรงงานแปรรูปอาหารทะเลเพื่อผลิตผักกาดขาว
อมรรัตน์ ชุมทอง
O026 การใช้ตะกอนบ่อบาบัดจากโรงงานนามันราข้าวในการปลูกผักบุ้งจีน
สวลี สวัสดิ์แก้ว
O052 ปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อการอนุรักษ์และพัฒนาพืนที่ประวัติศาสตร์เมืองโบราณนครไชยศรี
อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
วณาลี ศักดิ์สุริยผดุง
O055 ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการผลิตพืชอินทรีย์ของเกษตรกรในภาคตะวันออกของประเทศไทย
จันทนี กองสุข

15.20 - 15.40 น.
15.40 - 16.00 น.
16.00 - 16.20 น.
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16.20 - 16.40 น.

O025 ผลของการแช่และการให้ความร้อนต่อสีและการลดกลิน่ ถัว่ ของแป้งถัว่ ดาวอินคา
ปณิดา ชัยปัน
16.40 - 17.00 น. มอบเกียรติบัตรและร่วมชมนิทรรศการ
18.00 น. เป็นต้นไป รับประทานอาหารเย็น

ห้องประชุม 2
08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียน
Session 3 กลุ่มธุรกิจและการจัดการ
ประธาน : ดร.ชัยวัฒน์ หฤทัยพันธ์
เลขานุการ : อาจารย์สุพรรณี รัตนานนท์
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทางานกับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร
09.00 - 09.20 น. O002
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จังหวัดชลบุรี
นารีรัตน์ บุญมั่ง
แนวทางการพัฒนาศักยภาพการทางานของพนักงานเพือ่ มุ่งสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ :
09.20 - 09.40 น. O022
กรณีศึกษาบริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน)
วสวัตติ์ สุตญ
ิ ญามณี
09.40 - 10.00 น. O050 ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมนักท่องเที่ยวเชิงกีฬาในจังหวัดชลบุรี
พณิชา จิระสัญญาณสกุล
10.00 - 10.20 น. O002 จักรยานบาบัดสาหรับเด็กออทิสติก
กมลวรรณ ตั้งเจริญบารุงสุข
10.20 - 10.40 น.

พักรับประทานอาหารว่างและเครือ่ งดื่ม

10.40 - 11.00 น.

O015 โมเดลการใช้การบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ ริหารด้านบัญชีในการขับเคลื่อนผลการดาเนินงาน
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ศิริเพชร สุนทรวิภาต และ หนึ่งฤทัย เพชรรัตน์
O014 โมเดลการตลาดเชิงกิจกรรมสาหรับใช้ในการสื่อสารของกิจการค้าปลีกขนาดกลางประเทศไทย
ปริพัชร์ เวทสรณสุธี และ หนึ่งฤทัย เพชรรัตน์
O023 แนวทางพัฒนาการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ตามหลักธรรมาภิบาล
ฉัตรชาย ศุภจารีรักษ์
O051 อาหารชอง...แนวทางสู่การตลาดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
เจตน์จรรย์ อาจไธสง
O036 คุณลักษณะผูน้ าทางการเมืองสีเขียวภายใต้หลักการกระจายอานาจ
เกรียงไกร เจริญผล
พักรับประทานอาหารกลางวัน

11.00 - 11.20 น.
11.20 - 11.40 น.
11.40 - 12.00 น.
12.00 - 12.20 น.
12.20 - 13.00 น.

Session 4 กลุ่มโลจิสติกส์
ประธาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ เร้าธนชนกุล
เลขานุการ : อาจารย์สุทธิดา ไชยชนะ
13.00 - 13.20 น. O018 ความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อคุณลักษณะบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และ
การจัดการระบบขนส่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย
มัณทนาภรณ์ อรุณเรือง กิตติชัย ประเสริฐพรศรี และ ศนภสร รอดสนใจ
13.20 - 13.40 น. O047 การจัดการโลจิสติกส์การท่องเที่ยว บ่อนาพุร้อนห้วยทรายขาว อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย
สุจิตตา หงษ์ทอง
13.40 - 14.00 น. O048 การขับเคลือ่ นเศรษฐกิจไทยด้วยโลจิสติกส์เพื่อการขนส่งสินค้า
พัชราวไล แก้วปลั่ง
14.00 - 14.20 น. O046 การเพิ่มศักยภาพการจัดการโลจิสติกส์กล้วยไข่ไทย กรณีศึกษา จังหวัดจันทบุรี
นุกูล ชูแก้ว
14.20 - 14.40 น. O038 การบังคับมาตรการตามกฎหมายต่อผู้ประกอบการขนส่งและคนขับรถบรรทุกในกลุ่มสินค้า
อันตราย
พณณกร ทองหลิม้
14.40 - 15.00 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครือ่ งดื่ม
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15.00 – 15.20 น.

O041 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการคัดเลือกผู้ให้บริการโลจิสติกส์ด้านการขนส่งโดย
รถบรรทุกของผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน กรุงเทพมหานคร
กิตติชัย ประเสริฐพรศรี
15.20 - 15.40 น. O049 ความพร้อมของผู้ประกอบการส่งออกผลไม้สดและแปรรูปในการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้า
ตามกรอบเขตการค้าเสรีอาเซียน
ธนพงษ์ ร่วมสุข
15.40 - 17.00 น. มอบเกียรติบัตรและร่วมชมนิทรรศการ
18.00 น. เป็นต้นไป รับประทานอาหารเย็น

วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560

ห้องประชุม 1

08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียน
Session 5 กลุ่มวิทยาศาสตร์
ประธาน : รองศาสตราจารย์ ดร.สุธัญญา พรมสมบูรณ์
เลขานุการ : ดร.ศธิธร ปุรินทราภิบาล
09.00 - 09.20 น. O040 การแยกและคัดเลือกเชือราเอนโดไฟต์ที่สามารถส่งเสริมการเจริญเติบโตของต้นกล้าข้าวไร่
อัจฉรียา ชมเชย
O039
ฤทธิ
์ต้านอนุมูลอิสระ ปริมาณฟีนอลิกรวม และฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของสารสกัดจากสมุนไพรไทย
09.20 - 09.40 น. หญ้าฮี๋ยุ่ม Centotheca
lappacea (L.) Desv.
พสุ ปราโมกข์ชน
O011 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมความปลอดภัยในการป้องกันความเสี่ยงจากการรับสัมผัสสารกาจัด
09.40 - 10.00 น. แมลงกลุ่มออการ์โนฟอสเฟตและคาร์บาเมท ของเกษตรกรสวนผลไม้ อาเภอแก่งหางแมว จังหวัด
จันทบุรี
ภาณุวัฒน์ เชิดเกียรติกูล
การประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์ของงานลอกยาง ในโรงงานยางพาราแผ่นรมควันแห่ง
10.00 - 10.20 น. O005
หนึ่ง จังหวัดจันทบุรี
รัฐวุฒิ สมบูรณ์ธรรม
10.20 - 10.40 น. O001 คุณภาพทางจุลชีววิทยาของนาดื่มจากตู้นาดื่มอัตโนมัติบริเวณหอพักโดยรอบมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
ขนิษฐา สมตระกูล
10.40 - 11.00 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครือ่ งดื่ม
11.00 - 12.00 น.
12.00 - 13.00 น.
13.00 - 14.40 น.
14.40 - 15.00 น.
15.00 - 15.30 น.
15.30 - 16.30 น.

ชมการนาเสนอแบบโปสเตอร์
พักรับประทานอาหารกลางวัน
มอบเกียรติบัตรผู้นาเสนอแบบโปสเตอร์
พักรับประทานอาหารว่างและเครือ่ งดื่ม
ประกาศรายชื่อโปสเตอร์ดีเด่นพร้อมมอบเกียรติบัตรโปสเตอร์ดีเด่น
พิธีปดิ การประชุมสัมมนาทางวิชาการฯ และแนวทางการจัดโครงการในครังต่อไป

หมายเหตุ : กาหนดการนาเสนออาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลาตามความเหมาะสม
**********************************************************
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รายชื่อบทความวิชาการที่นาเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)
ลาดับ
ชื่อบทความ
ที่
สาขาธุรกิจและการจัดการ
1
P01 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการซือของ
ผู้ซือนาดื่ม ในอาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี กรณีศึกษา : นาดืม่ ตราเลิฟไลค์
2 P06 การจัดการคุณภาพโดยรวมตามการรับรู้ของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม
ผลิตผลไม้กระป๋อง จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
3 P07 กลยุทธ์การแข่งขันเพื่อความได้เปรียบทางธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม กลุ่มภาคกลางตอนล่าง 2
4 P16 พฤติกรรมและปัจจัยการตลาดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กรณีศึกษา อุทยาน
แห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดปราจีนบุรี
สาขาศึกษาศาสตร์/มนุษยศาสตร์
5 P14 ผลการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชา การศึกษาโดยระบบสื่อทางไกล
6 P15ฟ้อนผาสาดลอยเคราะห์
สาขาอาหารและเกษตร
7 P13 ผลของแหล่งไขมันต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตของไก่เนือ
8 P19 ผลของการใช้นาหมักชีวภาพจากไมยราบต่อการเจริญเติบโตของผักชี
9 P17 ชนิดและการแพร่กระจายของหอยตลับในประเทศไทย
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
10 P04 การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒธรรม
จังหวัดยโสธร
11 P11 การพัฒนาช่องทางการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ใน
โครงการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2558
12 P18 ระบบสมุนไพรไทยบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
สาขาวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
13 P20 การจัดทาแผนที่มรดกภูมทิ ัศน์วัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมพืนถิน่
ชุมชนชากแง้ว จังหวัดชลบุรี
14 P05 การศึกษาความเหมาะสมของระบบหมุนเวียนนาร้อนในแผงรับความร้อน
แสงอาทิตย์แบบแผ่นเรียบสาหรับเครื่องฟักไข่
15 P08 การพัฒนาโปรแกรมช่วยออกแบบและประมาณราคาระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ชนิด Grid Connected
16 P09 การวิเคราะห์สมรรถนะของจักรยานไฟฟ้าที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์กระแสตรง
แบบไร้แปรงถ่านที่มีแหล่งสารองพลังงานแบตเตอรี่รว่ มกับตัวเก็บประจุยิ่งยวด
17 P10 การการพัฒนาเครื่องวัดและบันทึกข้อมูลระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ทางานผ่านระบบไร้สายซิกบี
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
18 P02 การศึกษาผลของการใช้สารสกัดจากพืชสมุนไพรพืนบ้านเพือ่ ยับยังเชือรา
Phytophthora palmivora สาเหตุของโรคเส้นดาในยางพารา
19 P03 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของโคคลาน
20 P12 ประสิทธิภาพการยับยังของสารสกัดเอทานอลจากใบพลูตอ่ Salmonella
บางซีโรไทป์
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ชื่อ-สกุลผู้นาเสนอ
รัตพร ทาสีเพ็ชร
กฤตชน วงศ์รัตน์
และวัชระ เวชประสิทธิ์
กฤตชน วงศ์รัตน์
และโสภาพร กล่าสกุล
จุฬารัตน์ นะโรรัมย์
นันทรัตน์ ลันวงษา
และสุปราณี กมลรัตน์
ชมภูนาฏ ชมภูพนั ธ์
สรินทร คุ้มเขต
ชัยพฤกษ์ หงษ์ลัดดาพร
พงษ์สุดา ชาญวิชัยพจน์,
เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช
และประสิทธิ์ ชุติชูเดช
หทัยรัตน์ สุดตา
มริษา สุดอุดม
ธิดารัตน์ ปิ่นทอง
วรวุทธิ์ ยิมแย้ม
และวิวิศณ์ สุขแสงอร่าม
พรจิต พีระพัฒนกุล
ธีระพล ชัยธัมมาวุธ
ณัฐวุฒิ แสงศรี
และสัตยา เจริญภูมิ
ผดุงเกียรติ จันจิ๊บ
และสิธิพงศ์ ฤทธิ์ธรรมเลิศ
บัญญัติ ก๋ารินทร์
และอิศรา จินดาธรรม
ชุลิดา เหมตะศิลป์
ชุลิดา เหมตะศิลป์
อุมาพร ทาไธสง

