
001 การจัดการความรู้ด้านการจัดท าบทความวิจัยเพ่ือย่ืนขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ

 โสภิดา วิศาลศักด์ิกุล
 อรวัลภ์ อุปถัมภานนท์

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี

 ส่งโปสเตอร์แล้ว

002 การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning 
ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

 อรพินท์ สุขยศ
 ณัฐวัฒน์ จตุพัฒน์วโรดม

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี

003 การถอดบทเรียนการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตด้านการดูแลตนเอง เร่ืองอาหารและโภชนาการ
ของผู้สูงอายุ ชุมชนวัดอินทราวาส เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร

 ณัฐนาฏ เร้าเสถียร
 ชุติมา ทองวชิระ

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี

 ส่งโปสเตอร์แล้ว

004 การบริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวอินทรีย์
ร่วมกับสารชีวภาพเคลือบผสมหัวเช้ือจุลินทรีย์นาโน Than “ลด
ต้นทุน เพ่ิมผลผลิต เพ่ิมรายได้และปรับสภาพดินกรด”

 สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี

005 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษาแพทย์แผนไทยประยุกต์
ผ่านการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน แบบกลุ่มย่อย

 ณกันต์วลัย วิศิฎศรี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี

006 การส่งเสริมทักษะวิชาชีพแพทย์แผนไทยประยุกต์โดยการบูรณา
การวิชาภาคทฤษฎีกับวิชาฝึกทักษะ

 รุ่งนภา ศรานุชิต 
นิตยา พุทธธรรมรักษา
นิธิพันธ์ บุญเพ่ิม

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี

007 นิธิปัญญา : นวัตกรรมปริศนาธรรมแห่งพุทธมหาเจดีย์ 
วัดปัญญานันทาราม

 สมพร ธุรี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี

008 การประยุกต์ใช้แนวคิดการจัดการความรู้ ในรายวิชาโครงงาน 
สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองเรือนและการออกแบบ

 วิชัย พรมาลัยรุ่งเรือง
ดิเรก กาญจนรูจี 
สูนฤต เงินส่งเสริม 
ธนวรรณ เวียงสีมา 
กิตติ จรินทร์ทอง 
สุริยา สงค์อินทร์

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลกรุงเทพ

010 ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติลูกเจ้าฟ้าจักรพงษภูวนารถ  อรวรรณ มูสิกะ
วรัญญา เดชพงษ์

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก

011 ระบบสารสนเทศฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก

 วิษณุ โชโต
ขัตติยะ สมดี 
อนุวัฒน์ โชโต

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก

012 การขับเคล่ือนคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สู่วัฒนธรรมองค์กรการจัดการความรู้ 4.0

 ธนสร กิรัมย์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก

013 การวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักศึกษาในยุคศตวรรษ 21

 กชนิภา เสริมสัย
วาริสา เหมกิตติวัฒน์

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก

014 การสร้างความร่วมมือด้านการจัดการความรู้สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล  นฤศร มังกรศิลา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร

 ส่งโปสเตอร์แล้ว

015 โครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน 
ตามแนวทางปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียงโครงการการคัดแยก
เมล็ดถ่ัวเขียว

 ธวัชชัย ชาติต านาญ
สุรสิทธ์ิ ประกอบกิจ

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร

 ส่งโปสเตอร์แล้ว

016 การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินการแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน
เพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในบริบท
ของประเทศไทย 4.0 สู่ตลาดประชารัฐ

 ณรงค์ โพธ์ิพฤกษานันท์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร

 ส่งโปสเตอร์แล้ว

017 บูรณาการการท างานแบบมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างสรรค์ส่ือในยุค
ดิจิทัล

 กุลธิดา สายพรหม
สุรสิทธ์ิ เลขมาศ
ชลณัฐ เสาทอง

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร

 ส่งโปสเตอร์แล้ว

020 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน ณ ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและ
เยาวชนชาย บ้านมุฑิตา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

 อาคีรา ราชเวียง
ธนิชชา ชัยชัชวาลประทีป

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์

 ส่งโปสเตอร์แล้ว

สถานะ

สถานะการส่งผลงานแนวปฏิบัติท่ีดี "การจัดการความรู้สู่การขับเคล่ือน Thailand 4.0" ประเภทโปสเตอร์
กลุ่มอาจารย์/เจ้าหน้าท่ี

รหัส ช่ือผลงาน เจ้าของผลงาน หน่วยงาน
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021 โครงการค่ายผู้น าเยาวชนนานาชาติในยุคเศรษฐกิจดิจิตอล 4.0  อาคีรา ราชเวียง
พรสรรค์ โรจนพานิช

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์

 ส่งโปสเตอร์แล้ว

022 การจัดการความรู้สู่การประกันคุณภาพหลักสูตร  กุลพัทธ์ กุลชาติดิลก  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์

 ส่งโปสเตอร์แล้ว

023 การพัฒนาการเรียนรู้ : เคร่ืองมือการส่งเสริมการเรียนการสอน
ในยุค 4.0

 นิธินพ ทองวาสนาส่ง
ชิตษณุ ภักดีวานิช
สุพรรณา แก้วเพ็ง

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์

 ส่งโปสเตอร์แล้ว

024 กระบวนการสอนด้านภาษาต่างประเทศท่ีมีประสิทธิผลและ
เหมาะสมต่อนักศึกษา ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

 ชัยวัฒน์ ประสงค์สร้าง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์

025 รูปแบบการบริหารจัดการ STEM Education สู่โรงเรียน
เครือข่าย

 พวงทอง วังราษฎร์
กนกวรรณ เวชกามา

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา

026 การพัฒนาบัตรประจ าตัวบัณฑิต มทร.ล้านนา เพ่ือการสืบค้น
อย่างมีประสิทธิภาพ

 จิรวัฒน์ แก้วรากมุข
วีรภัทร กันแก้ว

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา

027 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ส าหรับกระบวนการจัดท าเส้นทาง
ท่องเท่ียวโดยชุมชน

 นริศ ก าแพงแก้ว
พิศาพิมพ์ จันทร์พรหม 
เกรียงไกร ศรีประเสริฐ

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา

 ส่งโปสเตอร์แล้ว

028 การจัดการองค์ความรู้ในรูปแบบการเรียนการสอนวิชาโครงงาน
ของมหาวิทยาลัยพ่ีเล้ียง  โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐาน
วิทยาศาสตร์ จังหวัดล าพูน

 วิสูตร อาสนวิจิตร
พีรยา สมศักด์ิ
ไพรพันธ์ ธนเลิศโศภิต  
จัตตุฤทธ์ิ ทองปรอน 
เสาวภาคย์  เรือนใจ 
จุฑารัตน์ ศิริจันทร์ช่ืน

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา

029 การจัดท าข้อตกลงและแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
(สายสนับสนุน)

 ศรัญญา อินทร์ค าเช้ือ
รุ่งอรุณ มณีกุล

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา

 ส่งโปสเตอร์แล้ว

030 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการท างาน 
กรณีศึกษา เทคโนโลยี QR code

 รัตนาภรณ์ สารภี
ทิน อ่อนนวล 
รัชตพงษ์ หอชัยรัตน์ 
นายพิษณุ พรมพราย 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา

031 ยกระดับงานประกันคุณภาพการศึกษาสายสนับสนุนโดยการ
จัดการความรู้แบบมีส่วนร่วม

 เสง่ียม คืนดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา

 ส่งโปสเตอร์แล้ว

032 แนวทางปฏิบัติท่ีดีในการจัดประชุมวิชาการ  ณิชกมล โพธ์ิแก้ว
สุคนธ์ วงศ์หาญ

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา

033 แนวปฏิบัติท่ีดีเร่ืองการวิเคราะห์ปัญหาส าหรับการท างานบริการ
วิชาการแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน

 หนึงฤทัย แสงใส
ปรัชญา นามวงศ์
เกรียงไกร ธารพรศรี

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา

 ส่งโปสเตอร์แล้ว

034 การบริการวิชาการเพ่ือการขับเคล่ือนเศรษฐกิจชุมชน
โดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่ Thailand 4.0 ด้วยเคร่ืองมือ
การจัดการความรู้ กรณีศึกษาบ้านโคกเมือง 
ต าบลบางเหรียง อ าเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา

 นพดล โพชก าเหนิด  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย

 ส่งโปสเตอร์แล้ว

035 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพ่ือส่ิงแวดล้อมส าหรับผู้ประกอบการ
ชุมชนนครศรีธรรมราช

 สุพัตรา ค าแหง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย

036 การบูรณาการการเรียนการสอนความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช้ในการด าเนินชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

 ผ่องศรี พัฒนมณี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย

 ส่งโปสเตอร์แล้ว
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037 การถ่ายทอดองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาทักษะวิชาชีพใน โรงเรียน
ต ารวจตระเวนชายแดนบ้านบาโรย อ.สะเดา 
จ.สงขลา

 ณิชา ประสงค์จันทร์
ระวิวรรณ พวงสอน
นุชลี ทิพย์มณฑา
จิราภรณ์ ตันติพงศ์อาภา

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย

 ส่งโปสเตอร์แล้ว

038 แนวปฏิบัติท่ีดีการถ่ายทอดคู่มือการปฏิบัติงานวิจัยของ
เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป (ประสานงานวิจัย) 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

 ปวีณา ลมุลศรี
นุชลี ทิพย์มณฑา
ณิชา ประสงค์จันทร์

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย

 ส่งโปสเตอร์แล้ว

039 การประยุกต์ใช้ Google Application เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การท างานของบุคลากรสายสนับสนุน  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย

 พรเพ็ญ จันทรา
ภัทราภรณ์ เพ็ชรจ ารัส
เพ็ญพักตร แกล้วทนงค์

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย

 ส่งโปสเตอร์แล้ว

040 สารทเดือนสิบ ประเพณีและวัฒนธรรมของชาวจังหวัด
นครศรีธรรมราช

 จิราภรณ์ ถมแก้ว
อมรรัตน์ ธนาวุฒิ
นารียา แข็งแรง
เดชนรินทร์ ตะปินา
ศุภชัย ทองเพ็ง

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย

 ส่งโปสเตอร์แล้ว

041 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก๊สชีวภาพเพ่ือสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน ต าบลเกาะสุกร อ าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

 สุปราณี วุ่นศรี
นพดล โพชก าเหนิด

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย

 ส่งโปสเตอร์แล้ว

042 การจัดการความรู้สู่การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถ่ินโดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน

 อัครเดช ศิวรักษ์
เจตนา อินยะรัตน์

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย

043 เทคโนโลยีเตาประหยัดพลังงานกับการจัดการความรู้สู่การ
ขับเคล่ือนชุมชนเข้มแข็ง

 สมบูรณ์ ประสงค์จันทร์
พลชัย ขาวนวล
สุปราณี วุ่นศรี

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย

 ส่งโปสเตอร์แล้ว

044 การจัดการความรู้สู่การขับเคล่ือนงานวิจัย  ประภาศรี ศรีชัย
เชิด คงห้อย

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย

 ส่งโปสเตอร์แล้ว

045 กิจกรรมเสริมทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) 
ส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา

 อดิศักด์ิ จิตภูษา
ธัญวลัย รัศธนันกิจจ์
สรรชัย สอนกชกร

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย

046 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเตาชีวมวลเพ่ือเป็นแหล่ง
พลังงานทางเลือกระดับครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

 นุชลี ทิพย์มณฑา
สมบูรณ์ ประสงค์จันทร์ 
พลชัย ขาวนวล 
ไพพรรณ มุ่งศิริ 
นงเยาว์ อินทสโร 
ธนินธรณ์ ขุนจันทร์

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย

047 การให้บริการทางวิชาการด้านการด าเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนประมงชายฝ่ัง ณ
 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนประมงชายฝ่ัง บ้านปากคลอง ต าบลบ่อหิน 
อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง

 วรรณกร พลพิชัย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย

048 การส่ือสารขยายผลการผลิตข้าวอินทรีย์ในพ้ืนท่ีลุ่มน้ า
ปากพนัง

 อลิสา เล้ียงร่ืนรมย์
สุขกมล รัตนสุภา

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย

 ส่งโปสเตอร์แล้ว

049 การพัฒนาบุคลากรคิดบวกอย่างสร้างสรรค์และสานสัมพันธ์ใน
องค์กร

 กัญญาภัทร แก้วประภาค
นงค์ฤดี รัตนบุรี

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย

 ส่งโปสเตอร์แล้ว

050 การบริการวิชาการด้วยการต่อยอดภูมิปัญญาเพ่ือสร้างคุณค่า 
และมูลค่า ด้านการท่องเท่ียว ชุมชนชะแล้ จังหวัดสงขลา

 ปิยาภรณ์ อรมุต
งามเพชร อัมพรวัฒนพงศ์

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย

 ส่งโปสเตอร์แล้ว

051 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมโดยการจัดท าฐานข้อมูลมรดกภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน กระเบ้ืองดินเผาเกาะยอบริเวณลุ่มน้ าทะเลสาบ
สงขลาตอนล่าง

 ปวีณ์กร สุรบรรณ์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย

 ส่งโปสเตอร์แล้ว

052 บัณฑิตนักการตลาด สานฝัน สร้างชุมชน  สุธิกาญจน์ แก้วคงบุญ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย
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064 การถ่ายทอดความรู้โดยการเล่าเร่ืองเพ่ือให้ทราบวิธีสอนร้อง
เพลงเรือตามแบบฝึก

 ศุภชาติ เสถียรธนสาร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ

 ส่งโปสเตอร์แล้ว

065 การบริการวิชาการเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีเคร่ืองผลิตหมูทุบเพ่ือ
เกษตรกรวัดตูม ต.วัดตูม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.
พระนครศรีอยุธยา

 อ านวยพศ ทองค า
มานะ สุภาดี
ชูชาติ เฉลิมถ้อย

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ

 ส่งโปสเตอร์แล้ว

066 การส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 : เรียน เล่น เห็น รู้   ปราโมทย์ เหลาลาภะ
อโนทัย วิงสระน้อย
วีรยุทธ สีหานู
วาสนา แผลติตะ

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน

 ส่งโปสเตอร์แล้ว

067 แนวปฏิบัติท่ีดีโดยใช้การจัดการความรู้เพ่ือการบริหารหลักสูตร
ร่วม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

 สุรินทร์ อ่อนน้อม
ชดาษา  เนินพลกรัง
จิราภา  พร้อมสันเทียะ
นฤมล ต้ังสุณาวรรณ

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน

068 เคร่ืองมือส าหรับการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning  เอกชัย แซ่จึง
ธนินทร์ ระเบียบโพธ์ิ
ณัฐชัย อนันตกาล
สรวิศ ต.ศิริวัฒนา
เอกลักษณ์ ฉิมจารย์
ชลดา ฉิมจารย์

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน

 ส่งโปสเตอร์แล้ว

069 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้ของการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์เพ่ือรายงานสถิติการให้บริการ

 ชัยวัฒน์ แดงจันทึก
รัญชน์ แถวโสภา
ปวีณา นาดี
ประกาย นาดี
ปรีชา สมหวัง

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน

 ส่งโปสเตอร์แล้ว

070 พฤติกรรมและความคาดหวังของผู้รับบริการส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน

 ณัฐชนันย์ ฉายะพงษ์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน

 ส่งโปสเตอร์แล้ว

071 ระบบรับสมัครงานสหกิจศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

 ประสาน เอ้ือทาน
ประวีณา เน่ืองรินทร์

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน

 ส่งโปสเตอร์แล้ว

072 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการขาย เพ่ือพัฒนานักศึกษาสู่
ไทยแลนด์ 4.0

 ชัดชัย รัตนะพันธ์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน

 ส่งโปสเตอร์แล้ว

073 เทคนิคในการจัดเก็บเอกสารท่ีมีประสิทธิภาพ : การจัดเก็บค าส่ัง  จุฑารัตน์ บุญค า  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน

074 พัฒนาคน พัฒนางาน ขับเคล่ือน Thailand 4.0  ไกรศรี ศรีทัพไทย 
พิเชษฐ เวชวิฐาน
นพดล หงษ์สุวรรณ

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน

 ขนาดโปสเตอร์ไม่ได้มาตรฐาน

075 กระบวนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ  นพดล หงษ์สุวรรณ
พิเชษฐ เวชวิฐาน
ไกรศรี ศรีทัพไทย

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน

 ใช้รูปแบบโปสเตอร์เดิม

076 อัตลักษณ์นักศึกษาแพทย์แผนไทย ราชมงคลสกลนคร  นพดล หงษ์สุวรรณ
พิเชษฐ เวชวิฐาน
ไกรศรี ศรีทัพไทย

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน

 ใช้รูปแบบโปสเตอร์เดิม

077 การจัดการเรียนการสอนผ่าน Google Apps for Education 
และส่ือสังคมออนไลน์  ภายใต้นโยบายประเทศไทย 4.0

 อัตพล คุณเลิศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน

 ส่งโปสเตอร์แล้ว
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078 การส่งเสริมการเรียนรู้ของนักบัญชียุคดิจิทัล Thailand 4.0 : 
ด้านการก ากับดูแลกิจการท่ีดี การบริหารความเส่ียงองค์กร การ
ควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

 เพชรไพรริน อุปปิง
ทิพวรรณ์  ศิริมาตร 
วิมลใย เทือกตาถา 
ฐานิตย์ เกษร 
วิมลสิริ มุสิกา 
โสภิดา สัมปัตติกร  
สาวิตรี บุตรศรี

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน

 ขนาดโปสเตอร์ไม่ได้มาตรฐาน

079 การจัดการแบบทดสอบออนไลน์ด้วยระบบบริหารจัดการเรียนรู้
เลิร์นสแควร์

 วิภาสิทธ์ิ หิรัญรัตน์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน

 ส่งโปสเตอร์แล้ว

080 การพัฒนาหลักสูตรบริการวิชาการท่ีเป็นความต้องการของ
ชุมชนอย่างแท้จริง

 ชลาลัย เหง้าน้อย
ศิริวิภา ค าโส
จันทิศา แก้วทองมี
ทรงศิลป์ ประทุมวงษ์
ดารุณี สุวรรณ
นฤมล สัพโส

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน

 ส่งโปสเตอร์แล้ว

081 ระบบการจัดการเทียบโอน คณะเทคโนโลยีการจัดการ  รัตนา สุมขุนทด  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน

 ส่งโปสเตอร์แล้ว

082 การจัดท าสมุดบันทึกการเข้ารับค าปรึกษาและแนะแนวส าหรับ
นักศึกษา

 ปนัดดา เพชรล้วน
ศศิธร อินทร์นอก
จิรายุส วรรัตน์โภคา
ชมภูนุช ฆ้องลา
จันทร์เพ็ญ ประก าแหง
อารยา รานอก
กนกอร จ้ีพันดุง

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน

 ส่งโปสเตอร์แล้ว

083 ระบบตรวจประเมินกิจกรรม 7ส ออนไลน์  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

 ทวีรัตน์ แดงงาม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน

 ส่งโปสเตอร์แล้ว

084 แบบฟอร์มส าหรับการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้

 นิสา ร่มส้มซ่า
เสกสรร มังคลานันท์
รสาภิรส สมวัชรจิต
กุณฑิกา เวชกลาง
นิดา อาบสุวรรณ์
ณัฐวุฒิ มีศิลป์
ฐิติพร อนันทวรรณ
กุ้งนาง ตะมะรวย
กนกอร จ้ีพันดุง

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน

085 การประชุมผ่านระบบออนไลน์  จักรพงษ์ คงดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน086 ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน โดยใช้ระบบการ

จัดการเรียนการสอนออนไลน์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน รายวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

 นิพนธ์ พิมพ์เบ้าธรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน

 ส่งโปสเตอร์แล้ว

087 ผลส าเร็จจากการน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการบริการ
วิชาการและการจัดการเรียนการสอน

 นิพนธ์ พิมพ์เบ้าธรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน

 ส่งโปสเตอร์แล้ว

088 การพัฒนาหลักสูตรภายใต้กรอบแนวคิด CDIO  จิณณพัต โรจนวงศ์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน089 การพัฒนาเอกสารทางการศึกษา : เอกสารผู้ส าเร็จการศึกษา  ภัณฑิรา สุขนา

ระวิสุดา นารี 
วรรณ์มณี บุญฟู

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน

 ส่งโปสเตอร์แล้ว

090 ประติมากรรมมวลเบา เสริมสร้างศักยภาพ SME ไทยแลนด์ 4.0  ศตคุณ เดชพันธ์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน091 นวัตกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียวและการตลาดประชารัฐต้นแบบ

ยุค Thailand 4.0 “หมู่บ้านเคร่ืองป้ันดินเผาด่านเกวียน”
 โสภณ ผลประพฤติ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลอีสาน

092 แนวทางการติดตามรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับคณะ

 ลัดดาวัลย์ หมายถมกลาง
สุพจน์ อภิรักษ์ธารา

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน

 ส่งโปสเตอร์แล้ว
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093 การบริหารจัดการห้องประชุมด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป คณะ
บริหารธุรกิจ มทร.อีสาน

 สุพจน์ อภิรักษ์ธารา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน

094 การบริการวิชาการสู่ชุมชนเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 สุมาลี เอกพล
นัฎสวัญจ์ กิตติลาภานนท์
เกศชฎา ธงประชา
สมเกียรต์ิ ฉายพระพักตร์
ศรัญญา คมขนทด

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน

095 แนวปฎิบัติในการเขียนบทความวิจัยภาษาอังกฤษเพ่ือส่งตีพิมพ์
เผยแพร่

 ศิริรักษ์ ธิจิตตัง ฟอสเตอร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน

096 การพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน คัดสรรองค์ความรู้จาก
งานวิจัย

 ประทีป ตุ้มทอง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน

097 การปลูกจิตส านึกและเสริมสร้างความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน  สุเนตรา ทองจันทร์
สัญชัย หม้อทอง

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน

098 จากความเส่ียงสู่ความสุข  สุเนตรา ทองจันทร์
กรรณิการ์ ก าเนิดบุญ

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน

099 EA การบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมสู่การขับเคล่ือน Thailand 4.0  เกียรติสุดา สมนา
วัชรพล นาคทอง
รัชนีกร โยธาทูล
ภาณุวัฒน์ กิตติกรวรานนท์ 
พลแสน

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน

103 โครงการจัดการความรู้ (KM) : การป้องกันการบาดเจ็บทางการ
กีฬา

 วีระพงษ์  แดนดี
สุคนธ์ธา พุ่มเมือง

 สถาบันการพลศึกษา  ส่งโปสเตอร์แล้ว

104 การพัฒนาการจัดการความรู้ในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต
สุพรรณบุรี ปีการศึกษา 2559

 ปิติโชค จันทร์หนองไทร  สถาบันการพลศึกษา  ส่งโปสเตอร์แล้ว

105 เทคนิคการท าวิจัยให้ประสบความส าเร็จ ภายใน 1 ปี  ฐิตินันท์ พูลศิลป์
เสาวภา กิติสาธร

 สถาบันการพลศึกษา  ใช้รูปแบบโปสเตอร์เดิม

106 แนวทางการสืบค้นหนังสือด้วยโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติของ
ศูนย์รักษ์ศิลป์

 ลัดดาวัลย์ อู่แสงทอง  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  ส่งโปสเตอร์แล้ว

107 การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยบูรณาการกับวิชาชีพ
ด้านศิลปกรรม

 จุฬาลักษณ์ สุทิน  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  ใช้รูปแบบโปสเตอร์เดิม

108 การสร้างสรรค์ส่ือการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษ
ท่ี 21

 ภูริ วงศ์วิเชียร  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  ส่งโปสเตอร์แล้ว

109 การสร้างเรือนไททรงด า อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  ฉัตรฤทัย บูรณากาญจน์  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  ส่งโปสเตอร์แล้ว
110 การบริหารโครงการท่ีมีประสิทธิภาพ  รัชฎาภรณ์ จันทร์ทอง  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  ส่งโปสเตอร์แล้ว
111 กระบวนการถ่ายทอดท่าร าของผู้เช่ียวชาญ คุณครูรัตติยะ 

วิกสิตพงศ์
 สมบูรณ์ พนเสาวภาคย์  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  ส่งโปสเตอร์แล้ว

112 การเช่ือมโยงการวิจัยสู่การเรียนการสอนภาควิชาศึกษาท่ัวไป  นุกิจ สุขสวัสด์ิ  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  ส่งโปสเตอร์แล้ว

113 การบูรณาการการเรียนการสอนวิชาทฤษฎีสามัญและศิลปะกับ
วิชาศิลปะปฏิบัติ

 ศักด์ิชาย บุญอินทร์  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  ส่งโปสเตอร์แล้ว

114 การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการรายวิชานาฏศิลป์ไทย
ละคร 5 ระบ าสุโขทัย

 เกษร เอมโอด  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  ส่งโปสเตอร์แล้ว

115 การผลิตเคร่ืองดนตรีโนราเพ่ือธุรกิจชุมชน  กิตติชัย รัตนพันธ์  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  ส่งโปสเตอร์แล้ว
116 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยใช้บทหนังประโมทัย  ชูวิทย์ สุทธิปัญโญ

โยธิน พลเขต
 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  ใช้รูปแบบโปสเตอร์เดิม

117 กระบวนการให้อาจารย์ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  สุระชัย สีบุบผา  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  ส่งโปสเตอร์แล้ว
118 เพลงพ้ืนบ้านจังหวัดสุโขทัย  เกษร เอมโอด  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  ส่งโปสเตอร์แล้ว
119 แนวทางการเขียนงานวิจัยเพ่ือการท าผลงานทางวิชาการด้าน

ดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป
 สาริศา ประทีปช่วง  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  ส่งโปสเตอร์แล้ว

120 แนวปฏิบัติท่ีดีในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตร

 ปรเมศวร์ พืชผักหวาน  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  ส่งโปสเตอร์แล้ว
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121 วิธีการด าเนินงานโครงการให้มีประสิทธิภาพ  ธนพจน์ โพสมัคร  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
130 โครงการวันประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  รุ่งรัตน์ ดวงสร้อยทอง  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร

เกษม
ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มกราคม 2561
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