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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 5

รายชื่อบทความที่ได้รับรางวัลในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 5
ระหว่างวันที่ 29-30 เมษายน 2564
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1. รางวัลนาเสนอบทความประเภทบรรยาย ระดับ “ดีเด่น” รายละเอียดดังนี้
ลาดับ
รหัสบทความ/ชื่อบทความ
1 5ER-O10: การประยุกต์ใช้ระบบการผลิตแบบลีน เพื่อลด
ปริมาณงานระหว่างกระบวนการ กรณีศึกษาโรงงานผลิต
เครื่องใช้ไฟฟ้า
2 5ER-O21: การผลิตคอนกรีตกาลังอัดตามเป้าหมาย
3
4
5
6
7
8
9
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11

นักวิจัย/หน่วยงาน
Session
วุฒิพงษ์ ปะวะสาร
Session 1
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น สาขาวิศวกรรมศาสตร์และ
อุตสาหกรรมวิจยั
อาทิมา ดวงจันทร์
Session 2
มทร.สุวรรณภูมิ
สาขาวิศวกรรมศาสตร์และ
อุตสาหกรรมวิจยั
5ER-O32: Hand Exoskeleton Design for Stork
ปฏิญญา สมานุหตั ถ์
Session 3
Patient Rehabilitation
ม.อุบลราชธานี
สาขาวิศวกรรมศาสตร์และ
อุตสาหกรรมวิจยั
5ST-O04: การปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการคาสั่งซื้อ วสุ กีรติวุฒิเศรษฐ์
Session 4
โดยใช้เทคโนโลยีระบบกระบวนการทางานอัตโนมัติ
ม.นานาชาติแสตมฟอร์ด
สาขาวิทยาศาสตร์และ
โดยหุ่นยนต์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5ST-O13: ผลของอาหารเพาะเลี้ยงไซโตไคนิน และระบบ ไอรดา ถิ่นศรี
Session 5
ไบโอรีแอคเตอร์จมชั่วคราวต่อการเพิ่มปริมาณยอด
ม.แม่โจ้
สาขาวิทยาศาสตร์และ
เบญจมาศในสภาพปลอดเชื้อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5AF-O06: การใช้แป้งปลายข้าว กข 43 ทดแทนไขมัน
เสน่ห์ บัวสนิท
Session 6
บางส่วนในผลิตภัณฑ์กุนเชียงหมู
มทร.สุวรรณภูมิ
สาขาเกษตรศาสตร์และ
อุตสาหกรรมอาหาร
5AF-O11: กิจกรรมของเอนไซม์โปรติเอสที่สกัดได้จาก
รุ่งกานต์ กล้าหาญ
Session 7
ทางเดินอาหารของกุ้งขาวที่ได้รับอาหารเสริมโบรมีเลน
มรภ.เพชรบุรี
สาขาเกษตรศาสตร์และ
ที่ระดับต่างกัน
อุตสาหกรรมอาหาร
5BE-O04: แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน
ปิยาภรณ์ พรหมทัต
Session 8
อุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ กรณีศึกษา
ม.นอร์ทกรุงเทพ
สาขาบริหารธุรกิจและ
เขตภาคกลางของประเทศไทย
เศรษฐศาสตร์
5BE-O11: ทุนมนุษย์และการเติบโตทางเศรษฐกิจ:
พีรดา นพศรี
Session 8
กรณีศึกษาสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ม.เกษตรศาสตร์
สาขาบริหารธุรกิจและ
เศรษฐศาสตร์
5BE-O27: คุณภาพบริการ มาตรการป้องกันการระบาดของ อวัชฎา เหมทานนท์
Session 9
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ความพึงพอใจ และความ
ม.กรุงเทพ
สาขาบริหารธุรกิจและ
เชื่อถือไว้วางใจ ที่ส่งผลต่อความตัง้ ใจไปซ้าของศูนย์การค้า
เศรษฐศาสตร์
ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
5BE-O34: กลยุทธ์การตลาดสาหรับผลิตภัณฑ์ขนมผิง
เกษสิริ ศักดานเรศว์
Session 10
สูตรกะทิสด จ.อังคเรืองรัตนา
มทร.สุวรรณภูมิ
สาขาบริหารธุรกิจและ
เศรษฐศาสตร์
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ลาดับ
รหัสบทความ/ชื่อบทความ
12 5SR-O07: การนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมสู่การ
สร้างอาชีพและรายได้ด้วยวัฒนธรรม กรณีศึกษา
หลาดชุมทางทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
13 5SR-O08: กระบวนการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และ
ถ่ายทอดภูมิปญ
ั ญาของกลุ่มชาติพันธุ์ส่วย ชุมชนบ้าน
ปราสาท อาเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
14 5ED-O01: แอปพลิเคชันการติวข้อสอบ O-NET วิชา
วิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
15 5ED-O11: การประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
การแพทย์แผนไทยประยุกต์

นักวิจัย/หน่วยงาน
สุดารัตน์ สุดสมบูรณ์
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
ธันยพงศ์ สารรัตน์
มรภ.ศรีสะเกษ
ราตรี เอีย่ มประดิษฐ์
มทร.สุวรรณภูมิ
ลัดดาวัลย์ ชูทอง
มทร.ธัญบุรี

Session
Session 11
สาขาสังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์และวิจัยสถาบัน
Session 12
สาขาสังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์และวิจัยสถาบัน
Session 13
สาขาการศึกษา
Session 14
สาขาการศึกษา

2. รางวัลนาเสนอบทความประเภทโปสเตอร์ ระดับ “ดีเด่น” รายละเอียดดังนี้
ลาดับ
รหัสบทความ/ชื่อบทความ
1 5ER-P04: ตู้รับพัสดุอัจฉริยะ
2

3
4
5

6
7

5ST-P04: การวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณของ
ซาโปนินรวมในใบหูกวางสดและใบหูกวางแห้งด้วยเทคนิค
ฟูเรียทรานฟอร์มอินฟราเรดสเปกโทรสโกปีและยูว-ี วิสิเบิล
สเปกโทรโฟโตเมทรี
5AF-P02: ผลของแบคทีเรียสังเคราะห์แสงต่อการเจริญ
เติบโตของไรน้านางฟ้า
5BE-P06: ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อ
การตัดสินใจใช้บริการร้านกาแฟย่านเมืองเก่าสงขลา
5SR-P01: ผลการใช้ภาพยนตร์เพือ่ พัฒนาความสามารถ
ด้านการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิชาเอกภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
5SR-P02: พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
และแนวคิดเพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
5ED-P07: Multiple-Task Mastery Checklist: เทคนิค
การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านการเรียนรู้วิธีเรียนตาม
อนุกรมวิธานการเรียนรู้ทสี่ าคัญ

นักวิจัย/หน่วยงาน
เตือนใจ อาชีวะพนิช
มทร.สุวรรณภูมิ
สุนทรา เฟื่องฟุ้ง
มทร.สุวรรณภูมิ

สาขา
สาขาวิศวกรรมศาสตร์และ
อุตสาหกรรมวิจยั
สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

มัสธูรา ละใบเด็น
มทร.สุวรรณภูมิ
อัตถพงศ์ เขียวแกร
ม.ทักษิณ
ปัทมา ปัญญาใส
มรภ.เลย

สาขาเกษตรศาสตร์และ
อุตสาหกรรมอาหาร
สาขาบริหารธุรกิจและ
เศรษฐศาสตร์
สาขาสังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์และวิจัยสถาบัน

สุรพงษ์ วัชรจิตต์
มทร.กรุงเทพ

สาขาสังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์และวิจัยสถาบัน

พวงผกา ปวีณบาเพ็ญ
ม.สวนดุสิต

สาขาการศึกษา
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3. รางวัลบทความระดับ “ดีมาก” และ“ดี” รายละเอียดดังนี้
3.1 ภาคบรรยาย
ลาดับ
รหัสบทความ/ชื่อบทความ
สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
1 5ER-O01: ระบบวัดและจัดเก็บข้อมูลกราฟคุณสมบัติ VI ของแผงเซลล์
แสงอาทิตย์
2 5ER-O02: การศึกษาความเหมาะสมการเปลีย่ นหลอดไฟแอลอีดี
กรณีศึกษาสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมคณะวิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
3 5ER-O09: การวิเคราะห์สุขภาพของเซอร์กิตเบรกเกอร์แรงต่าและ
หม้อแปลงในสถานีไฟฟ้า 22 kV

นักวิจัย/หน่วยงาน
นพรัตน์ ศรีโสภา
มทร.สุวรรณภูมิ
วราภรณ์ คุมทิพย์
มทร.สุวรรณภูมิ

ภุมรินทร์ ทวิชศรี
มรภ.วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์
4 5ER-O04: เครื่องจักตอกเพื่องานหัตถกรรมชุมชนแบบกึ่งอัตโนมัติ
วารุณี ศรีสงคราม
มทร.สุวรรณภูมิ
5 5ER-O05: การสร้างระบบจาลองอันดับหนึ่งที่มีเวลาเว้นว่างแบบเรียลไทม์ ปรีชา สาคะรังค์
โดยใช้โปรแกรม WinFACT และบอร์ด ESP-32
มทร.สุวรรณภูมิ
6 5ER-O07: Performance Evaluation and the Returns of
Prachuab Peerapong
Investment of different Solar PV Panel Types in the UtilityBangkokthonburi University
Scale: Cases of the Installation in Multi-region in Thailand
7 5ER-O08: เครื่องชั่งน้าหนักและบรรจุกึ่งอัตโนมัติ
ปัญญา มาลีวัตร
ม.เอเซียอาคเนย์
8 5ER-O14: การประเมินการนาพลังงานกลับมาใช้ใหม่จากไนโตรเจนเหลว ชัยฤทธิ์ สีเสมอ
ในโรงงานผลิตนม
ม.ธรรมศาสตร์
9 5ER-O17: ผลของความเข้มข้นของโซเดียมไฮดรอกไซด์ต่อคุณสมบัติ
ทศพร ประเสริฐศรี
ของจีโอโพลิเมอร์มอร์ตา้ ร์เสริมเส้นใยบะซอลต์
มทร.กรุงเทพ
10 5ER-O26: ความชื้นสมดุลของต้นกกด้วยเครื่องอบแห้งแก๊สอินฟราเรด
อรุชา คุณเจริญหิรัญ
มทร.อีสาน
11 5ER-O30: การลดของเสียในกระบวนการฉีดพลาสติกของธุรกิจผลิต
คมสันต์ ลมสมบุตร
บรรจุภัณฑ์
ม.เกษมบัณฑิต
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
12 5ST-O04: การปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการคาสั่งซื้อโดยใช้
วสุ กีรติวุฒิเศรษฐ์
เทคโนโลยีระบบกระบวนการทางานอัตโนมัตโิ ดยหุ่นยนต์กรณีศึกษาบริษัท ม.นานาชาติแสตมฟอร์ด
ผู้จาหน่ายสินค้าเทคโนโลยีสารสนเทศ ABC
13 5ST-O13: ผลของอาหารเพาะเลี้ยง ไซโตไคนิน และระบบไบโอรีแอคเตอร์ ไอรดา ถิ่นศรี
จมชั่วคราวต่อการเพิ่มปริมาณยอดเบญจมาศในสภาพปลอดเชื้อ
ม.แม่โจ้
14 5ST-O01: เว็บแอปพลิเคชันบริหารจัดการสวนทุเรียนเพื่อรองรับสมาร์ท ภานุพงษ์ พานทอง
ฟาร์ม
มทร.ตะวันออก
15 5ST-O02: การพัฒนาระบบควบคุมอุณภูมิและความชื้นแบบอัตโนมัติ
จิตตภู พูลวัน
สาหรับตู้ฟักไข่ ด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตในสรรพสิ่ง
มรภ.วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์
16 5ST-O03: การออกแบบและพัฒนาแอนิเมชัน 3 มิติท่าแม่ไม้มวยไทย
กานต์ คุ้มภัย
ด้วยการควบคุมการเคลื่อนไหวตัวละครแบบ Inverse Kinematics
มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ระดับรางวัล
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดี
ดี
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ลาดับ
รหัสบทความ/ชื่อบทความ
17 5ST-O07: ระบบค้นหาหอพักใกล้มหาวิทยาลัย
สาขาเกษตรศาสตร์และอุตสาหกรรมอาหาร
18 5AF-O01: ผลของการเตรียมหอมแดงก่อนการทอดและระดับปริมาณ
ไขมันที่เป็นของแข็งของน้ามันผสมต่อคุณภาพของหอมแดงทอด
19 5AF-O04: ผลของการบ่มต่อลักษณะหลังเก็บเกี่ยวของหัวมันเทศ
20

5AF-O06: การใช้แป้งปลายข้าว กข 43 ทดแทนไขมันบางส่วนใน
ผลิตภัณฑ์กุนเชียงหมู
21 5AF-O07: การใช้เศษเหลือจากหัวมันเทศคัดทิ้งเป็นอาหารต่อปริมาณ
ผลผลิตไข่ คุณภาพไข่ และค่าชี้วัดในเลือดของไก่ไข่
22 5AF-O10: ผลของการเสริมแหนเป็ดเล็ก (Lemna minor L.) ในอาหาร
ไก่ไข่ต่อสมรรถภาพการผลิตไข่และคุณภาพไข่
สาขาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
23 5BE-O04: แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานอุตสาหกรรมชิ้นส่วน
และอะไหล่ยานยนต์ กรณีศึกษาเขตภาคกลางของประเทศไทย
24 5BE-O05: ความสัมพันธ์ของปัจจัยคุณภาพบริการกับการตัดสินใจเลือกใช้
บริการฝึกอบรมการขับรถโฟล์คลิฟท์ กรณีศึกษาบริษัท เอเอ็นไอ โลจิส ติกส์
(ประเทศไทย) จากัด
25 5BE-O07: ศักยภาพการให้บริการโลจิสติกส์ที่มีอิทธิพลต่อการสร้างความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันของผู้ประกอบการขนส่งสินค้าในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
26 5BE-O08: ทัศนคติ การยอมรับเทคโนโลยี และคุณภาพการให้บริการที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการบริษัทขนส่งอาหารออนไลน์ของร้านค้า
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
27 5BE-O09: ปัจจัยด้านภาพลักษณ์องค์กร คุณภาพการให้บริการ และส่วน
ประสมทางการตลาดทีส่ ่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการรถไฟไทย
28 5BE-O15: ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการให้
บริการของสานักงานบัญชี กรณีศกึ ษา สานักงานบัญชีสุคนธ์ สรัคคานนท์
29 5BE-O17: ความสามารถเปรียบเทียบได้ของงบการเงิน : หลักฐานจาก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
30 5BE-O19: อิทธิพลของความระมัดระวังทางบัญชีแบบไม่มีเงื่อนไขและการ
กากับดูแลกิจการที่ส่งผลต่อการตกแต่งกาไรโดยใช้ดุลพินิจเพื่อสร้าง
รายการ
31 5BE-O21: การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการกากับดูแลกิจการที่ดกี ับ
การตกแต่งกาไร
32 5BE-O22: ปัจจัยคุณค่าตราสินค้าที่มีอิทธิพลต่อระดับการตัดสินใจ
เลือกซื้อนาฬิกาอัจฉริยะในยุคการรองรับ 5G ของผู้บริโภคที่ใช้เทคโนโลยี
ชีวิตประจาวัน
33 5BE-O23: อิทธิพลของคุณภาพบริการ ความยุติธรรมของราคาและ
ชื่อเสียงของผู้ให้บริการรับส่งพัสดุต่อความพึงพอใจและความตั้งใจ
ใช้บริการซ้าของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร

นักวิจัย/หน่วยงาน
สมมาตร พรหมพุฒ
มทร.ตะวันออก

ระดับรางวัล
ดี

นัยวิท เฉลิมนนท์
มทร.สุวรรณภูมิ
สุดารัตน์ สีทอง
มทร.สุวรรณภูมิ
เสน่ห์ บัวสนิท
มทร.สุวรรณภูมิ
สนทยา มูลศรีแก้ว
มทร.สุวรรณภูมิ
สุริยา แก้วกอง
มทร.สุวรรณภูมิ

ดี

ปิยาภรณ์ พรหมทัต
ม.นอร์ทกรุงเทพ
กาญจนาวดี สาลีเทศ
มทร.สุวรรณภูมิ

ดี

ปัชฌา ตรีมงคล
มทร.สุวรรณภูมิ

ดี

กัญจนพร ลิม้ ผ่องใส
ม.กรุงเทพ

ดี

ฉัตรสุดา แสงประชาทัย
ม.กรุงเทพ
เพ็ญภัสสรา บุญโญภาส
ม.ตาปี
กัลยาณี อบรม
มทร.สุวรรณภูมิ
ธนวรรณ ราชนิวงศ์
มทร.สุวรรณภูมิ

ดี

ชัยชาญ บุญซ้อน
มทร.สุวรรณภูมิ
วรพจน์ ดามาพงศ์
มรภ.สวนนันทา

ดี

ภัศราภรณ์ สมดุลย์พาณิชย์
ม.กรุงเทพ

ดี

ดี
ดี
ดี
ดี

ดี

ดี
ดี
ดี

ดี

4

5

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 5
ลาดับ
รหัสบทความ/ชื่อบทความ
34 5BE-O25: การจัดการเงินทุนหมุนเวียนที่ส่งผลต่อความล้มเหลว
ทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
35 5BE-O28: อิทธิพลของคุณภาพบริการ ความยุติธรรมของราคา
ภาพลักษณ์และบรรยากาศของร้านกาแฟพรีเมียมต่อความพึงพอใจ
และความตั้งใจบอกต่อของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
36 5BE-O29: อิทธิพลของคุณภาพระบบ คุณภาพข้อมูล คุณภาพบริการ
ความยุติธรรมของราคาและการส่งเสริมการตลาดของแอพส่งอาหาร
ต่อความพึงพอใจและความตั้งใจใช้บริการซ้าของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
37 5BE-O32: อิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ของผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าในห้างเทสโก้โลตัสสาขาพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
38 5BE-O33: การส่งเสริมกลยุทธ์การตลาดจากภูมิปัญญาหมูบ่ ้านทากลอง

นักวิจัย/หน่วยงาน
เกษรินทร์ เวชจักรเวณ
มทร.สุวรรณภูมิ
ฐิติรัตน์ กลับกลาย
ม.กรุงเทพ

ระดับรางวัล
ดี
ดี

ชนากานต์ ทองศักดิ์
ม.กรุงเทพ

ดี

ณัฐพันธ์ มีมุข
มทร.สุวรรณภูมิ

ดี

นนทลี บุญทัด การุณยศิริ
มทร.สุวรรณภูมิ
39 5BE-O37: ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ภาพลักษณ์ของแบรนด์ เบญจรัตน์ รุ่งเรือง
การสื่อสารแบบปากต่อปากที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ม.กรุงเทพ
ร้านอาหารบุฟเฟต์ชาบูในกรุงเทพมหานคร
40 5BE-O40: การเพิ่มประสิทธิภาพจัดเส้นทางขนส่งด้วยโปรแกรม VRP
ณัฏฐ์พงษ์ จันทชโลบล
Online กรณีศึกษา บริษัท ABC จากัดในจังหวัดชลบุรี
ม.รังสิต
สาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และวิจัยสถาบัน
41 5ER-O01: การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาแอปพลิเคชัน อภิชัย ธรรมนิยม
สาหรับการนาชมในแหล่งท่องเที่ยวปราสาทสระกาแพงน้อย อาเภอ
ม.การกีฬาแห่งชาติ
อุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
42 5ER-O02: การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์กจิ กรรมทดสอบคาศัพท์พื้นฐาน พรกนก ศรีงาม
ภาษาไทยสาหรับนักศึกษาต่างชาติ
มทร.พระนคร
43 5ER-O03: ความคิดเห็นต่อการส่งเสริมขวัญกาลังใจในการปฏิบัตหิ น้าที่
อัจฉรา กะเตื้องงาน
ของพนักงานสอบสวน กองบังคับการตารวจนครบาล 5
ม.ธรรมศาสตร์
44 5ER-O04: การสังเคราะห์ปัจจัยทีเ่ กี่ยวข้องกับความท้อแท้ในการ
นริศรา ศิริพันธศักดิ์
ปฏิบัติงานของครู
45 5ER-O06: การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในโรงเรียนผูส้ ูงอายุเทศบาล
ซาบีต้า หมะเต๊ะ
นครหาดใหญ่ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
มรภ.สงขลา
46 5ER-O09: ศักยภาพโลจิสติกส์เส้นทางการท่องเที่ยวชายหาดสิชล-ขนอม สุกัลยา ขุนเดือ่
มทร.ศรีวิชัย
จังหวัดนครศรีธรรมราช
47 5ER-O10: การพัฒนาเครือข่ายชุมชนเข้มแข็งเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว
วรากรณ์ พูลสวัสดิ์
นวัตวิถีกลุ่มชาติพันธุ์ลาวครั่งในจังหวัดนครปฐม
มรภ.นครปฐม
48 5ER-O11: ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการปฏิบัติ ธนพนธ์ คาเที่ยง
ตนของผู้ซื้อสินค้าในตลาดสดเทศบาลตาบลบ้านดู่ ในช่วงการระบาดของ มรภ.เชียงราย
เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
49 5ER-O13: สภาพการบริหารงานทั่วไปของฝ่ายงานธุรการและสารบรรณ ณัฏฐนันท์ ศูนย์จันดา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มรภ.เพชรบุรี
สาขาการศึกษา
50 5ED-O02: การพัฒนาผลสัมฤทธิท์ างการเรียน เรื่อง ปัจจัยที่จาเป็นต่อการ แก้วกรานต์ พิมพขันธ์
ดารงชีวิตของพืช ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้บอร์ดเกม
มทร.สุวรรณภูมิ

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 5
ลาดับ
รหัสบทความ/ชื่อบทความ
51 5ED-O03: การพัฒนาสื่อเสริมการเรียนรู้ดิจิทลั เรื่อง Reward
ตามหลักการศึกษาบันเทิง เพื่อส่งเสริมคุณธรรมพื้นฐานด้านการมีน้าใจ
ของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
52 5ED-O05: การพัฒนาแชทบอทเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลรับสมัคร
นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม
53 5ED-O06: How Are We Doing in EFL Online Classes

นักวิจัย/หน่วยงาน
ปนัดดา ใจบุญลือ
มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สหรัฐ ทองยัง
มรภ.พิบลู สงคราม
Waritsara Yongyingprasert

ระดับรางวัล
ดี
ดี
ดี

RMUTP

54
55
56
57

5ED-O07: การพัฒนาชุดกิจกรรมส่งเสริมนิสยั รักการอ่านตามแนวทฤษฎี
SQ4R สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
5ED-O09: ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานตาม
แนวทางการทางาน แบบอไจล์เพือ่ บูรณาการผลผลิตชิ้นงานในรายวิชา
การลาดับภาพและการตัดต่อดิจิทลั มีเดีย
5ED-O11: การประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์
5ED-O17: สภาพปัญหาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาอาเภอผักไห่
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2

สกุณหงส์ คงไชย
ม.หาดใหญ่
กัมปนาท คูศิริรตั น์
มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ดี

ลัดดาวัลย์ ชูทอง
มทร.ธัญบุรี
ชญานิษฐ์ ชูรัตน์
ม.รามคาแหง

ดี

ดี

ดี

3.2 ภาคโปสเตอร์
ลาดับ
รหัสบทความ/ชื่อบทความ
สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
1 5ER-P03: เครื่องพันขดลวดหม้อแปลงไฟฟ้าและมอเตอร์พัดลม
แบบอัตโนมัติ
2 5ER-P04: ตู้รับพัสดุอัจฉริยะ
3

5ER-P06: การนาเศษแอสฟัลต์คอนกรีตมาใช้ประโยชน์ในงานคอนกรีต
เพื่อนาไปผลิตกาแพงคอนกรีตกันรถ
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
4 5ST-P01: ผลของน้าหมักชีวภาพจากเศษเหลือทิ้งจากผักและผลไม้
ต่อการเจริญของผักสลัด
5 5ST-P02: การลดแอมโมเนีย-ไนโตรเจนในน้าชะขยะมูลฝอยสังเคราะห์
ด้วยน้าหมักชีวภาพ
6 5ST-P03: การวิเคราะห์ปริมาณสารฟีนอลิก ฟลาโวนอยด์ทั้งหมด และ
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของชากุหลาบบิชอป คาสเคิล เพื่อพัฒนาเป็นชา
เสริมสุขภาพ
สาขาเกษตรศาสตร์และอุตสาหกรรมอาหาร
7 5AF-P01: พิษเฉียบพลันของฟอร์มาลินต่อลูกปลานิลแดง (Oreochromis
niloticus mossambicus) ที่เลี้ยงในระดับ pH ต่างกัน
8 5AF-P06: คุกกี้เสริมแคลเซียมจากกระดูกปลาปรุงสุก
9

5AF-P08: การศึกษาผลของปริมาณสารสกัดจากโหระพาและเจลาตินต่อ
คุณภาพของผลิตภัณฑ์เยลลี่โหระพา

นักวิจัย/หน่วยงาน
ประชุม อุทาพรม
มทร.สุวรรณภูมิ
เตือนใจ อาชีวะพนิช
มทร.สุวรรณภูมิ
ทวีศักดิ์ ศรีจันทร์อินทร์
มทร.สุวรรณภูมิ
กรองกาญจน์ จันต๊ะ
มรภ.เชียงราย
สาลินี ผลมาตย์
ม.บูรพา
วัชราภรณ์ ทาหาร
มรภ.เชียงราย
ทัศนีย์ นลวชัย
มทร.สุวรรณภูมิ
ทัตดาว ภาษีผล
ม.มหาสารคาม
สุภาพร พาเจริญ
มทร.สุวรรณภูมิ

ระดับรางวัล
ดี
ดี
ดี
ดีมาก
ดี
ดี

ดี
ดี
ดี

6

7

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 5
ลาดับ
รหัสบทความ/ชื่อบทความ
10 5AF-P10: การแยกและคัดเลือกแลคติกแอซิดแบคทีเรียที่มีศักยภาพ
เป็นโปรไบโอติกจากอาหารหมักพืน้ บ้านไทยประเภทผักดอง
11 5AF-P11: ผลของอัตราส่วนข้าวหักจากข้าวหอมมะลิต่อข้าวหักจากข้าว
เหนียว และคาร์บอกซีเมทธิล เซลลูโลสต่อคุณภาพของข้าวตัง
12 5AF-P13: เครื่องนึ่งก้อนเชื้อเห็ดแบบ 2 พลังงานที่เหมาะสมกับวิสาหกิจ
ชุมชน
13 5AF-P15: การบริหารจัดการน้านอกเขตชลประทานแบบมีส่วนร่วมของ
สมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้า หมู่ 5 ตาบลทับผึ้ง อาเภอศรีสาโรง จังหวัดสุโขทัย
สาขาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
14 5BE-P01: ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและค่านิยมที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬาสาหรับวิ่งเพื่อออกกาลังกายของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร
15 5BE-P03: แบบจาลองเชิงพลวัตของความต้องการใช้น้ามันดีเซล
ในประเทศไทย
16 5BE-P04: ผลของคุณภาพบริการ คุณภาพห้องพัก ชื่อเสียง ความคุ้มค่า
ด้านราคาและความพึงพอใจ ที่มีต่อความภักดีต่อตราโรงแรมของผู้บริโภค
ในกรุงเทพมหานคร
17 5BE-P06:ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ใช้บริการร้านกาแฟย่านเมืองเก่าสงขลา
18 5BE-P08: การประเมินคุณภาพงบการเงินของกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมือง กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
สาขาการศึกษา
19 5ED-P02: การศึกษาความเหนื่อยหน่ายในการทางานของอาจารย์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย
20 5ED-P07: Multiple-Task Mastery Checklist: เทคนิคการประเมินผล
การเรียนรู้ด้านการเรียนรู้วิธเี รียนตามอนุกรมวิธานการเรียนรู้ทสี่ าคัญ

นักวิจัย/หน่วยงาน
สุรัตน์ วังพิกุล
มทร.สุวรรณภูมิ
อังคณา จันทรพลพันธ์
ม.มหาสารคาม
อานวยพศ ทองคา
มทร.สุวรรณภูมิ
สุรีรตั น์ พูลเจริญศิลป์
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช

ระดับรางวัล
ดี
ดี
ดี
ดี

อาภานุช สุริสาร
มรภ.สวนนันทา

ดี

สุเทพ บูรณะคุณาภรณ์
ม.รามคาแหง
ศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม
ม.กรุงเทพ

ดี

อัตถพงศ์ เขียวแกร
ม.ทักษิณ
นพรัตน์ สุขสวรรค์
มทร.ล้านนา

ดี

นันธิรา แก้วบุญเรือง
สถาบันการพลศึกษาศรีสะเกษ
พวงผกา ปวีณบาเพ็ญ
ม.สวนดุสิต

ดี

หมายเหตุ : บทความที่ได้รับรางวัลแต่ละประเภท จะได้รับใบประกาศนียบัตร โดยสามารถพิมพ์ประกาศนียบัตร
ออนไลน์ได้จากเว็บไซต์ประชุมวิชาการที่ลงทะเบียนไว้

ดี

ดี

ดี

