กำหนดกำร
กำรประชุมวิชำกำรกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี และ
กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติงำนประจำสู่งำนวิจัย
***************************************************************
วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภำคม 2565
Online https://meet.google.com/jyw-knka-nbc
OnSite ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ ชั้น 3 อาคาร SCB1 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์สามพร้าว
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-09.20 น. พิธีเปิดการประชุมโดยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
09.20-10.00 น. การแสดงต้อนรับ จากทางคณะวิทยาศาสตร์
10.00-11.00 น. การบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ.ดร. ศรัณย์ เกียรติมาลีสถิตย์
หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, คณะวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หัวข้อ: การสะสมระดับสารมลพิษในสัตว์ป่า
11.00 -12.00 น. การบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิ นายสวัสดิ์ วิชระโภชน์
ผู้อานวยการกองทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หัวข้อ: บุคลากรฝ่ายสนับสนุนกับงานวิจัย
12.00 น.
งานเลี้ยงรับรอง

***************************************************************

วันศุกร์ที่ 27 พฤษภำคม 2565
ตารางการนาเสนอ ภาคบรรยาย
การประชุมวิชาการระดับชาติทางด้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีและการประชุมวิชาการระดับชาติงานประจาสู่ งานวิจยั
Nation Conference on Science and Technology and Routine to Research (NCST-R2R2022)
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศู นย์ การศึกษาสามพร้ าว
วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 รูปแบบ Online และ Onsite

ห้ องที่ 1 โซน F : กลุ่มวิทยาศาสตร์ กายภาพและวิทยาศาสตร์ สุขภาพ

Online

https://zoom.us/j/91004151367?pwd=RzZYQzl5V1ZIUm9KTTcwWEdGUWx2QT09
Meeting ID: 910 0415 1367 Passcode: 047286

OnSite ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
เวลา

ชื่ องานวิจยั /ผู้นาเสนอ

ผู้ดาเนินรายการ

09:00-09:20

การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ าพริ กแกงมัสมัน่ ชนิดผง
นายสาธิต ทองสุกงาม
การพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี้กระบก
ฐานิศร กนกเลิศฤทธิ์ นงนภสร ทองศิลา
การประเมินวัฏจักรชีวติ การผลิตถัว่ ลิสงคัว่ ทราย : กรณี ศึกษากลุ่ม
แม่บา้ นเกษตรกรแปรรู ปถัว่ ลิสงบ้านหนองฆ้อง ตาบลขอนยูง อาเภอกุด
จับ จังหวัดอุดรธานี
สุชาดา ทองสรรค์ ขวัญทิพา ปานเดชา*
แบบจาลอง SEIR ของโรค COVID-19 ในประเทศไทย
ญาณัจฉรา เจริ ญศิลป์ *
พัก

รศ.ดร.สังคม ศุภรัตนกุล
ผศ.ดร.อัจฉรา จินวงษ์
ผศ.ดร.มัธณา วงศ์อารี ย ์

การศึกษาคุณสมบัติที่สาคัญของยาปฏิชีวนะสาหรับการเลือกพอลิเมอร์
ลอกแบบโมเลกุลด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบหลักและการจัดกลุ่ม
ข้อมูล
นายชนแดน ด้วยคุม้ เกล้า*
พฤติกรรมการใช้พลังงานไฟฟ้าของนักศึกษาในหอพักมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสกลนคร
นิศารัตน์ ศรี หาพล*
การศึกษาระยะทางกับอายุของกระจุกดาวเปิ ด M18
ผศ.ดร.วิระภรณ์ ไหมทอง
การศึกษาผลจากรู ปร่ างของรู พรุ นขนาดเล็กต่อการนาไฟฟ้าของแกรฟี น
นาโนริ บบอน
นายวัชรพงศ์ ราชกรม*
พักรับประทานอาหารกลางวัน

รศ.ดร. ทรงกฎ อุตรา
ผศ.ดร.ชนิศา นวนิล

09:20-09:40
09:40-10:00

10:00-10:20
10:20-10:30
10:30-10:50

10:50-11:10

11:10-11:30
11:30-11:50

12:00-13:00

หมายเหตุ * รู ปแบบ Online

ห้ องที่ 2 โซน C : กลุ่มวิศวกรรม เกษตรกรรม และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Online

https://zoom.us/j/99382960464?pwd=ZytRYmZWVVRDS3BSbzNYblA1TDMzQT09
Meeting ID: 993 8296 0464 Passcode: 084660

OnSite ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
เวลา
09:00-09:20
09:20-09:40

09:40-10:00

10:00-10:20

10:20-10:30
10:30-10:50

10:50-11:10
11:10-11:30

11:30-11:50

12:00-13:00
13:00-13:20

13:20-13:40

เรื่ อง
ผู้ดาเนินรายการ
ระบบควบคุมการแจ้งเตือนอุณหภูมิร่างกายมนุษย์ผา่ นแอพลิเคชัน่ ไลน์ รศ.ดร.นิราวรรณ กุนนั
รศ.จุไรรัตน์จินดา อรรถนิตย์
ผศ.อดิศกั ดิ์ บุตรวงษ์
การออกแบบชิ้นส่วนสาเร็ จรู ปจากไม้ประกอบสาหรับผูป้ ระสบภัยพิบตั ิ
ในประเทศไทย
กฤษฎา จันทชาติ*
การยอมรับทางด้านประสาทสัมผัส คุณสมบัติทางเคมี และคุณสมบัติ
ทางกายภาพ ของโฮมเมดโยเกิร์ตกล้วยหอมผสมผงแก่นตะวัน
ศริ สา ทวีแสง
ปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเข้าศึกษาต่อระดับปริ ญญาตรี คณะ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ปี การศึกษา 2564
พัชรา สี คราม นันท์นภัส แซ่ตงั *
พัก
ระบบควบคุมและเฝ้าติดตามสาหรับกระบวนการผลิตน้ าประปาหมู่บา้ น ผศ.ดร.วราจิต พยอม
แบบผิวดิน
ดร.วรรณศิริ วรรณสื บเชื้อ
เกียรติสิน กาญจนวนิชกุล*
ผลของอุณหภูมิการอบแห้งต่อคุณภาพของกล้วยหอมส้มอบแผ่น
กษมา ชารี โคตร
การออกแบบและควบคุมหุ่นยต์แขนกล 5 องศาอิสระโดยใช้แบบจาลอง
จลศาสตร์ผกผันของหุ่นยนต์บนบอร์ดอาดูโน
ผศ.ปองพล แสนสอน
การเปรี ยบเทียบคุณภาพของไซรัปกล้วยหอมทองด้วยวิธีการสกัดโดย
การใช้ความร้อนและการคั้นสด
นาย กิตติศกั ดิ์ เรื องสวัสดิ์*
พักรับประทานอาหารกลางวัน
การวิเคราะห์การถ่ายเทความร้อนโดยการพาความร้อนแบบบังคับ
สาหรับการไหลภายในท่อ
อภิวนั ท์ เรื องเดช*
ต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกผักไร้ดิน กรณี ศึกษา วิสาหกิจชุมชน
กลุ่มปลูกผักไร้ดิน ตาบลนากั้ง อาเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
สุภาวดี เวฬุบรรพ์*

ผศ.ดร.ระวี พรหมหลวงศรี
ผศ.ดร.ดรุ ณี พวงบุตร

ห้ องที่ 2 โซน C : กลุ่มวิศวกรรม เกษตรกรรม และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่ อ)
เวลา
เรื่ อง
13:40-14:00 รถเก็บใบไม้บงั คับวิทยุพลังงานแสงอาทิตย์สาหรับทางในมหาวิทยาลัย
ราชภัฎอุดรธานีสามพร้าว
ดร.ยุทธศักดิ์ ทอดทอง*
14:00-14:20 การพัฒนาระบบควบคุมรถดานากึ่งอัตโนมัติ
Kittiwin Karnkrasang*
14:20-14:30 พัก
14:30-14:50

ผู้ดาเนินรายการ

การวิเคราะห์ สมรรถณะระบบกักเก็บความเย็นในรู ปน้ าแข็ง
ผศ.ดร.สุนนั ท์ นวลเพ็ง
นายจิรายุทธ ภิรมย์เนตร*
ผศ.ดร.บรรณญัติ บริ บูรณ์
14:50-15:10 ปั จจัยที่มีผลต่อผลตอบแทนของเกษตรกรที่เข้าร่ วมโครงการปลูก
ข้าวโพดหวานร่ วมภาครัฐ-เอกชน ในอาเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลาภู
นางสาวช่อผกา มาชาดี*
15:10-15:30 การศึกษาสมรรถนะตูเ้ ย็นขนาดเล็ก โดยใช้คอมเพรสเซอร์ไฟฟ้า
กระแสตรง
Supanida khwanpheng*
15:30-15:50 การพัฒนาเครื่ องอบเมล็ดพันธุ์ขา้ วขนาดเล็กโดยใช้การหมุนผสมกับลม
ร้อน
บัววรณ์ ไชยธงรัตน์
15:50-16:10 เครื่ องตัดหญ้าไฟฟ้าควบคุมด้วยระบบแอปพลิเคชันสมาร์ทโฟนแอน
ดรอยด์
มนัส ศรี มูลชัย*
16:10-16:30 การพัฒนาพื้นที่อย่างยัง่ ยืนตามแนวทางศาสตร์พระราชา โดยใช้
กระบวนการมีส่วนร่ วม กรณี ศึกษา พื้นที่ โคก-หนอง-นา โมเดล จังหวัด
อุดรธานี
ณัฐ อมรภิญโญ*
หมายเหตุ * รู ปแบบ Online

ห้ องที่ 3 โซน D : กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

Online https://meet.google.com/sto-yykv-uve
OnSite ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
เวลา
09:00-09:20

เรื่ อง
วิธีการรู ้จาอักขระภาษาไทยผ่านวิดีทศั น์แสดงการขยับมือแบบเรี ยลไทม์
ด้วยเทคนิคการเรี ยนรู ้แบบเชิงลึกบนอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานต่า
ทศพล คันธรส*
การออกแบบระบบควบคุมการเลี้ยงปลาแบบอัตโนมัติ
นฤนารถ คงนาคพะเนา, สิ ทธิณฐั ผลหมู่, ทวีวฒั น์ สุภารส*
แอปพลิเคชันตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล
ยศพล อีเท็น*
การพัฒนาระบบสารสนเทศออนไลน์สาหรับศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและ
นวัตกรรมจังหวัดอุดรธานี
ณรรฐวรรณ์ พูลสน
พัก

ผู้ดาเนินรายการ
รศ.ดร.กริ ช สมกันธา
ผศ.ตรี รัตน์ เสริ มทรัพย์

การสร้างเครื่ องมือสาหรับการตรวจสอบข่าวปลอมเกี่ยวกับ Covid-19
โดยใช้ Line Official Account
อนุสรณ์ จึงตระการ*
การออกแบบและพัฒนาระบบตรวจสอบการจราจรที่เข้ารหัส
เจษฎางค์ เทินกระโทก*
การออกแบบและการพัฒนาการตรวจสอบเว็บไซต์ฟิชชิงโดยใช้การ
เรี ยนรู ้ของเครื่ อง
ณัชธพงษ์ แสงบุตร กริ นทร์ สี มา*
พักรับประทานอาหารกลางวัน

รศ.ดร.กริ ช สมกันธา
ผศ.ตรี รัตน์ เสริ มทรัพย์

ระบบตรวจจับหมวกกันน็อคและส่งสัญญาณเตือน
พิสุทธิ์ คงประเสริ ฐ*
13:20-13:40 เครื่ องมือปฏิสมั พันธ์กบั ผ้เรี ยนในชั้นเรี ยน In-class (off-campus / oncampus) student response tools
พิมวรี ย ์ กรมสุริยศักดิ์*
13:40-14:00 ระบบควบคุมและจัดการการสอบออนไลน์
ปฏิพล กาญจนจิตร์ *
14:00-14:20 ระบบจัดการเรี ยนการสอนพื้นฐานการสร้างเว็บไซต์
ธนวัฒน์ เขมวัชรเลิศ*
หมายเหตุ * รู ปแบบ Online

รศ.ดร.กริ ช สมกันธา
ผศ.ตรี รัตน์ เสริ มทรัพย์

09:20-09:40
09:40-10:00
10:00-10:20

10:20-10:30
10:30-10:50

10:50-11:10
11:10-11:30

12:00-13:00
13:00-13:20

ห้ องที่ 3 โซน D : กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ(ต่ อ)
เวลา
เรื่ อง
14:20-14:30 พัก
14:30-14:50

การพัฒนาระบบจัดการงานวันวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ภาณุพนั ธุ์ ชื่นบุญ
14:50-15:10 ระบบการจาแนกคุณภาพของแครอทด้วยการประมวลผลภาพ
วิไลพร กุลตังวัฒนา*
15:10-15:30 การเปรี ยบเทียบประสิทธิภาพในการจาแนกพันธุ์ยางพาราด้วยเทคนิค
ทางด้านการทาเหมืองข้อมูล
วรรณสิ ริ ธุระชน*
หมายเหตุ * รู ปแบบ Online

ผู้ดาเนินรายการ
รศ.ดร.กริ ช สมกันธา
ผศ.ตรี รัตน์ เสริ มทรัพย์

ห้ องที่ 4 โซน F : กลุ่มงานประจาสู่ งานวิจยั

Online https://meet.google.com/qgy-zzgt-sao
OnSite ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
เวลา
09:00-09:20

09:20-09:40

09:40-10:00

10:20-10:30
10:30-10:50

10:50-11:10

11:10-11:30

12:00-13:00
13:00-13:20

เรื่ อง
ผู้ดาเนินรายการ
ผลการจัดระบบการเรี ยนการสอนกายวิภาคศาสตร์แบบไฮบริ ดในช่วง
ผศ.วิไลพร กุลตังวัฒนา
การแพร่ กระจายของ COVID-19
ดร.วรรณสิ ริ ธุระชน
ธานี ธรรมรัตน์*
ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอ่ กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ของอาจารย์
ผูส้ อนมหาวิทยาลัยสวนดุสิตในยุคโควิค
นงนุช รุ่ งสว่าง*
คุณลักษณะความเป็ นสวนดุสิตของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ตาม
ค่านิยมร่ วมของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ณปภร เจี้ยวเห้ง*
พัก
การประเมินศักยภาพด้านการวิจยั ของสาขาความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
พีรดา พงษ์ทอง*
ระบบการจองยานพาหนะ สาหรับบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
รัตนพร ธระเสนา
ภาวะการมีงานทาของบัณฑิตในสาขาอัตลักษณ์ดา้ นการศึกษาปฐมวัย
แบบพหุวทิ ยาการของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อรทัย โกกิลกนิษฐ*
พักรับประทานอาหารกลางวัน

ผศ.วิไลพร กุลตังวัฒนา
ดร.วรรณสิ ริ ธุระชน

การพัฒนาระบบการจองห้องประชุม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช ผศ.วิไลพร กุลตังวัฒนา
ภัฎอุดรธานี
ดร.วรรณสิ ริ ธุระชน
ว่าที่ร้อยเอกวัชภูมิ เพชรแสงใส
13:20-13:40 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอ่ การให้บริ การของมหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต ปี การศึกษา 2561-2563
ณิ ชาภัส ตั้งวรพิมล*
13:40-14:00 ความพึงพอใจนายจ้าง/ผูป้ ระกอบการที่มีต่อคุณลักษณะบัณฑิตคณะ
พยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วีระพงศ์ วิรุฬห์ธนกฤษณ์*
หมายเหตุ * รู ปแบบ Online

