ขอมูลโครงการวิจัยที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณในปงบประมาณ 2560
โครงการวิจัยงบประมาณรายจาย ประจําป 2560 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ลําดับ
1

ชื่อโครงการวิจัย
การพัฒนาระบบเฝาระวังฟาคะนองสําหรับการหา

หัวหนาโครงก ารวิจัย

ผูรวมวิจัย

ดร.นิธิวัฒน ชูสกุล

อ.ชนกนันท บางเลี้ยง

ดร.สมพงษ แสนเสนยา

ผศ.ดร.เนตรนภิส แกวชวย

งบประมาณ
ที่ไดรับ
(บาท)
198,000

พิกัดพื้นที่การเกิดฝนตก
2

การเพิ่มปริมาณแปงทนยอย กรดแกมมาแอมิโนบิวทิริก (กาบา) แอนโทไซยานิน และสารหอม (2acetyl-1-pyrrlorine) ดวยเทคนิคการฉายรังสี

ผศ.ดร.ศิริวรรณ ตี้ภู

แกมมา เพื่อเพิ่มมูลคาใหกับขาว และเพื่อพัฒนาเปน

อ.เจะฮาซัน เจะ

600,000

ผลิตภัณฑอาหารสุขภาพสําหรับผูป วยโรคเบาหวาน
3

การศึกษาการสกัดแผนฟลม

ดร.จันทิมา ฑีฆะ

อ.เจะฮาซัน เจะอุบง

600,000

ผศ.ดร.อมร ไชยสัตย

ผศ.ดร.ปรียาภรณ ไชยสัตย

500,000

Polyhydroxyalkanoates (PHA) จาก
Novosphingobium sp. THA_AIK7 ดวยวิธีทาง
เคมี และความเปนไปไดในการใชเปนวัสดุชีวภาพ
ดานการแพทย
4

การสังเคราะหอนุภาคนาโนพอลิสไตรีนทีม่ ีการ
กระจายตัวของน้ําหนักโมเลกุลแคบในกระบวนการ

ผศ.ดร.สิงหโต สกุลเขมฤทัย

แบบอิมัลชัน
5

การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพและองคประกอบทางเคมี

ดร.อิสระ ขันติแกว

344,400

ของกิ่งชิงชี่
6

สมบัติบางประการของลําดับฟโบนักชีและลําดับลูคสั อ.อลงกต สุวรรณมณี

7

การจําลองแบบเชิงคณิตศาสตรสําหรับอุณหภูมิใน
ภาชนะบรรจุอาหารแชเยือกแข็งโดยใชตัวแบบ

อ.มงคล ทาทอง

150,000
150,000

อ.อัคเรศ สิงหทา

ปฏิกิริยาคายความรอนและวิเคราะหความเสถียร
ดวยทฤษฎีบทจุดตรึง
8

การพัฒนาเซลลโฟโตอิเล็กโตรเคมิคอลรวมกับเซลล

ผศ.ดร.ฉัตรชัย พลเฉี่ยว

แสงอาทิตยสําหรับผลิตกาซไฮโดรเจนจาก

ผศ.ดร.ปรียาภรณ ไชยสัตย
อ.ปรีชา มันสลาย

กระบวนการแยกน้ํา

82

345,000

โครงการวิจัยงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 2560 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ตอ)
ลําดับ
9

ชื่อโครงการวิจัย
การพัฒนาเซลลโฟโตอิเล็กโตรเคมิคอลสําหรับ

หัวหนาโครงการวิจัย
ผศ.ดร.ฉัตรชัย พลเฉี่ยว

เปลี่ยนคารบอนไดออกไซด เปนเชือ้ เพลิง
การผลิตน้ํามันจุลินทรียสําหรับผลิตไบโอดีเซล

ผศ.ดร.อมร ไชยสัตย
อ.ปรีชา มันสลาย

ไฮโดรคารบอน
10

ผูรวมวิจัย

ดร.อัษฎาวุธ อารีสิรสิ ุข

ทางเลือกดวย Pseudozyma parantarctica

11

ไมโครแคปซูลหุมวัสดุเก็บความรอนชนิดใหมสําหรับ ผศ.ดร.ปรียาภรณ ไชยสัตย
ผาควบคุมอุณหภูมิและตานแบคทีเรีย

ผศ.ดร.อมร ไชยสัตย

12

การตรวจหาแบคทีเรียที่ผลิตพลาสติกชีวภาพอยาง
รวดเร็วดวยการใชดเี อ็นเอติดตามและมัลติเพล็กซ

ดร.วันทนีย เขตตกรณ

ดร.ดลนภา แกวภา

430,000

ผศ.ดร.สิริแข พงษสวัสดิ์
ดร.จันทิมา ฑีฆะ

CHC28 โดยใชกลีเซอรอลเปนวัตถุดิบ

งบประมาณ
ที่ไดรับ
(บาท)

300,000

300,000

350,000

พีซีอาร
13

การกําจัดสารปนเปอนในน้ําเสียโดยใชอนุภาคนาโน

ผศ.ดร.วรนุศย ทองพูล

ไททาเนียมไดออกไซดที่เจือดวยโลหะเปนตัวเรง

ผศ.ฐิตยา ศรขวัญ

ปฏิกิริยาดวยแสงรวมกับโอโซน
14

ดร.อัคคพงศ พันธุพฤกษ

การพัฒนาแคลลัสกานพลูเพื่อทดสอบฤทธิ์ในการทํา ผศ.ดร.นพรัตน พุทธกาล

ผศ.สุพรรณ โพธิ์ศรี

สลบปลาดุกอุยเทศ
15

การคัดแยกแบคทีเรียกรดแลคติกที่ผลิตสารแบคเทอริโอซินเพื่อใชยืดอายุการเก็บรักษาอาหาร

16

ผศ.ดร.จิราภรณ

ผศ.ดร.สิริแข พงษสวัสดิ์

อนันตชัยพัทธนา

การศึกษาปริมาณสารหอม (2-acetyl-1-pyrroline) ดร.สมพงษ แสนเสนยา
และความหลากหลายของชนิดสารระเหยที่พบใน
ขาวไรลมื ผัวในพื้นที่เพาะปลูกตางๆ ของประเทศ

ผศ.ดร.เนตรนภิส แกวชวย

187,500

204,100

356,000
400,000

ผศ.ดร.ศิริวรรณ ตี้ภู
อ.เจะฮาซัน เจะอุบง

ไทยเพื่อสรางมาตรฐาน และเพิ่มมูลคาใหกับขาวไร
ลืมผัว
17

การพัฒนาขั้วไฟฟาจากการวาดดวยดินสอสําหรับใช อ.ปรีชา มันสลาย
เปนเซนเซอรเชิงเคมีไฟฟาในการวิเคราะหโลหะ
หนัก

ผศ.ดร.วัชระพงศ วรเศรษฐพงศ
ผศ.ดร.ฉัตรชัย พลเฉี่ยว

83

200,000

โครงการวิจัยงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 2560 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ตอ)
ลําดับ
18

ชื่อโครงการวิจัย
การผลิตซูเปอรแอบซอรเบินทไฮโดรเจล ชนิดใหม

หัวหนาโครงการวิจัย
ผศ.ดร.อมร ไชยสัตย

โดยใชแบคทีเรียเซลลูโลสที่เปลีย่ นหมูฟงกชัน
19

การตอบสนองแบบซินทิลเลชันของผลึกเดีย่ ว

การพัฒนาแบบจําลองการระบาดของโรค

ผศ.ดร.ปรียาภรณ ไชยสัตย

ดร.อัคคพงศ พันธุพฤกษ

GAGG:Ce สําหรับการตรวจวัดรังสีแกมมา
20

ผูรวมวิจัย

งบประมาณ
ที่ไดรับ
(บาท)
225,000

ผศ.ดร.วรนุศย ทองพูล

350,000

ดร.ศราวุธ ใจเย็น
อ.อลงกต สุวรรณมณี

อ.มงคล ทาทอง

343,000

ไขเลือดออก
21

บัวหลวงสกัดบําบัดเบาหวานและบํารุงรางกาย

ผศ.ดร.นพรัตน พุทธกาล

22

การบริหารจัดการการทองเที่ยวแบบเกาะกลุม อยาง
ยั่งยืนในกลุมจังหวัดปทุมธานี จังหวัดนครนายก

อ.ธาวัลย อัมพวา

การเพิ่มประสิทธิภาพการสกัด

อ.อลงกต สุวรรณมณี

320,000

อ.มงคล ทาทอง

และจังหวัดปราจีนบุรี
23

108,240

ดร.จันทิมา ฑีฆะ

100,000

ดร.รัมภา จุฑะกนก

100,000

Polyhydroxyalanoates (PHA) ที่สังเคราะหจาก
Novosphingobium sp. THA_AIK7
การพิสูจนเอกลักษณของแบคทีเรียทนรอนที่
24

สามารถผลิตพลาสติกชีวภาพจากน้ําทิ้งบริเวณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

25

อิทธิพลของแรงดันไฟฟาตอการปลดปลอยฟลาโว

ผศ.ดร.นริศร บาลทิพย

ดร.เดี่ยว อภัยราช

132,000

นอยดรวมในสารสกัดหยาบใบสาบเสือจากไฮโดรเจล
เจลาตินเพื่อการพัฒนาเปนวัสดุปด และสมานแผล
26
27

การพัฒนาโปรแกรมประยุกตอัจฉริยะสําหรับ

ผศ.ดร.อุไรวรรณ อินทร

แนะนําการทํานาขาวใหกับเกษตรกร

แหยม

การพัฒนาอุปกรณตรวจวัดแบบกระดาษสําเร็จรูป
สําหรับตรวจวัดไนเตรตและไนไตรตในเวลาเดียวกัน

ผศ.ดร.ศิริวรรณ ตี้ภู

100,000
ผศ.ดร.เนตรนภิส แกวชวย
อ.เจะฮาซัน เจะอุบง

ที่ตกคางในอาหาร

84

100,000

โครงการวิจัยงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 2560 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ตอ)
ลําดับ
28

ชื่อโครงการวิจัย

หัวหนาโครงการวิจัย

โครงการพัฒนาตนแบบระบบตรวจสอบและควบคุม ดร.อนุชา ตุงคัษฐาน
เครื่องกั้นถนนเสมอระดับอัตโนมัติ เพื่อปองกัน
อุบัติเหตุที่จดุ ตัดรถไฟของ รฟท. และทางลัด

ผูรวมวิจัย
ผศ.ดร.นิพัทธ จงสวัสดิ์

งบประมาณ
ที่ไดรับ
(บาท)
180,000

ดร.นครินทร ปนปฐมรัฐ
ดร.พิทยา พุมพวง

ชาวบาน

ดร.สันติ พัฒนะวิชัย
29

การวิเคราะหและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเก็บคา ดร.นครินทร ปนปฐมรัฐ
ผานทางพิเศษ เพื่อใหสามารถประมวลผลแบบ
Real-time กรณีศึกษา บริษัท ทางยกระดับดอน-

ผศ.ดร.นิพัทธ จงสวัสดิ์

100,000

ดร.อนุชา ตุงคัษฐาน

เมือง จํากัด (มหาชน)
30

การศึกษาโครงสรางเฉพาะบริเวณและสมบัติทาง

ดร.อทิพงศ บุตรชานนท

ผศ.ดร.นริศร บานทิพย

100,000

อ.วรพันธ สาระสุรียภ รณ

อ.คงเทพ บุญมี

100,000

อ.ณัฐรดา สถาวร

ดร.เดี่ยว อภัยราช

150,000

ชีวภาพของไฮดรอกซีอะพาไทตทถี่ ูกแทนดวยสังกะสี
และแมงกานีส
31

การพัฒนาระบบขอมูลเปดภาครัฐสําหรับหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิตคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

32

การเตรียมและประสิทธิภาพในการกําจัดสียอมของ
วัสดุผสมนาโนไทเทเนียมไดออกไซตและซิลิกาจาก

ผศ.ดร.วรนุศย ทองพูล

เถาแกลบขาว

ผศ.ฐิตยา ศรขวัญ
รวม

8,123,240

85

โครงการวิจัยงบประมาณรายไดประจําป 2560 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ลําดับ
1

ชื่อโครงการวิจัย

หัวหนาโครงการวิจัย

โครงการวิจัยความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการ

ผศ.จรัส บุณยธรรม

ผูรวมวิจัย
ผศ.จันทนี อุทธิสินธุ

งบประมาณ
ที่ไดรับ
(บาท)
10,000

เรียนรายวิชา 09410044 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ดวยบทเรียน E-learning
2

โครงการวิจัยเอกลักษณบางประการสําหรับพจนที่เปน อ.กุลประภา ศรีหมุด
คูและคี่ของลําดับ k-เพลลําดับ k-เพลลูคสั หรือ ลําดับ

10,000

โมดิฟาย k-เพล
3

โครงการวิจัยสมบัติบางประการของจํานวน (p,q,r)-

อ.โอม สถิตนาค

10,000

อ.สมนึก ศรีสวัสดิ์

10,000

ดร.นนธิยา มากะเต

10,000

Tribonacci
4

โครงการวิจัยเอกลักษณบางประการของจํานวนเพล
ทั่วไปและจํานวนเพลลูคัสทั่วไป

5

โครงการวิจัยกระบวนการผันกลับสูคาเฉลี่ยและการ
ประยุกต

6

โครงการวิจัยปจจัยทีส่ งผลตอความพึงพอใจของ
นายจางตอบัณฑิตสาขาวิชาสถิติประยุกต คณะ

ดร.ศิรินภา อายุยืน

10,000

พงษ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

อ.อิศราภรณ เทียมศร

ราชมงคลธัญบุรี
7

ดร.วิมลมาศ บํารุงเศรษฐ-

โครงการวิจัยศึกษาการดูดซับแคดเมียมจากน้ําเสีย

ดร.เสาวภาค สุขตระกูลเวศ ดร.วณิภา นาคลดา

30,000

ดวยอนุภาค ไฮดรอกซีอะพาไททจากเปลือกไข
8

โครงการวิจัยเพิ่มประสิทธิภาพการบําบัดสารอินทรียมี ดร.จรุงวิทย บุญโนรัตน
พิษในน้ําเสียความเขมขนสูงดวยการเติมตะกอน
จุลินทรียประสิทธิภาพสูงอายุนานในระบบบําบัดน้ํา

ผศ.ดร.สิริแข พงษสวัสดิ์

50,000

ดร.สุทธวรรณ สุพรรณ

เสียชีวภาพแอ็คติเวเต็ดสลัดจและเอสบีอาร
9

โครงการวิจัยการผลิตน้าํ ขาวโปรตีนสูงจากธัญพิชเสริม ดร.อารณี โชติโก
ซินไบโอติกซแบบผง

ดร.อัษฎาวุธ อารีสิริกลุ

50,000

ผศ.ดร.จิราภรณ อนนตชัยพัทธนา

รวม

190,000
86

งบประมาณกองทุนสงเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจําปงบประมาณ 2560
ลําดับ
1

ชื่อโครงการวิจัย
การพัฒนาวัสดุตรึงเซลลสาหรายขนาดเล็กเพื่อเพิ่ม

หัวหนาโครงการวิจัย
ดร.วันทนีย เขตกรณ

ประสิทธิภาพในการกําจัดฟอสเฟตในแหลงน้ําเสียจาก
การพัฒนาการผลิตผงโปรไบโอติกสดวยการหมักแบบ

ดร.อัษฎาวุธ อารีสริ สิ ุข

แหงและกระบวนการอบแหงเพื่อใชเปนอาหารสัตว
3

คุณสมบัติทางสถิติ การจําลองสถานการณ และการ

ผศ.ดร.สิริแข พงษสวัสดิ์
ดร.สุทธวรรณ สุพรรณ

การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
2

ผูรวมวิจัย

งบประมาณ
ที่ไดรับ
(บาท)
300,000

ดร.อารณี โชติโก

300,000

ดร.จันทิมา ฑีฆะ
ดร.ศิรินภา อายุยืน

ผศ.ดร.อัญชลี ทองกําเหนิด

50,000

ดร.ธิปตย โสตถิวรรณ

อ.อิศราภรณ เทียมศร

50,000

การวิเคราะหความนาเชื่อถือสําหรับระบบแบบหลาย

ดร.วิมลมาศ บํารุงเศรษฐ-

ผศ.ดร.อัญชลี ทองกําเหนิด

50,000

ขั้นตอนภายใตอายุการใชงานที่มีการแจกแจงไวบูลล

พงษ
ดร.อัษฎาวุธ อารีสิริกลุ

50,000

ประยุกตของการแจกแจงแบบลินดเลยสองพารามิเตอรแบบตัดปลาย
4

แนวทางการลดตนทุนการขนสงสินคาตูคอนเทนเนอร
ทาเรือแหลมฉบัง โดยการวิเคราะหเชิงลําดับขั้น

5

แบบฟซซี
6

การพัฒนาและประเมินเครื่องดื่มขาวอัดเม็ดโปรตีนสูง

ดร.อารณี โชติโก

เพื่อใชเปนระบบนําสงจุลินทรียโ พรไบโอติกส

ผศ.ดร.จิราภรณ อนันตชัยพัทธนา

7

ระบบควบคุมไฟอัตโนมัตโิ ดยเซ็นเซอรตรวจวัดแสง

อ.กีรติบุตร กาญจนเสถียร

อ.ปองพล นิลพฤกษ

50,000

ผศ.ดร.สิริแข พงษสวัสดิ์

50,000

และอุปกรณอิเล็กทรอนิกส เพื่อการประหยัดพลังงาน
สําหรับบานอัจฉริยะและอินเทอรเน็ตสําหรับทุกสิ่ง
8

การเพิ่มประสิทธิภาพการบําบัดสารอินทรียมีพิษในน้ํา ดร.จรุงวิทย บุญโนรัตน
เสียความเขมขนสูง ดวยการเติมตะกอนจุลินทรีย
ประสิทธิภาพอายุนานในระบบบําบัดน้ําเสียชีวภาพ

ดร.สุทธวรรณ สุพรรณ

แอ็คติเวเต็ดสลัดจและเอสบีอาร
9

เทคนิคการประมาณวางนัยทั่วไปสําหรับการแกปญหา ดร.พงศกร สุนทรายุทธ
อสมการเชิงแปรผันและปญหาจุดตรึง
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ดร.วรรณา ศรีปราชญ

50,000

งบประมาณกองทุนสงเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจําปงบประมาณ 2560 (ตอ)
ลําดับ
10

ชื่อโครงการวิจัย

หัวหนาโครงการวิจัย

การพัฒนาวัสดุตรึงเซลลสาหรายขนาดเล็กเพื่อเพิ่ม

ดร.วันทนีย เขตกรณ

ประสิทธิภาพในการกําจัดฟอสเฟตในแหลงน้ําเสียจาก

ผูรวมวิจัย
ผศ.ดร.สิริแข พงษสวัสดิ์

งบประมาณ
ที่ไดรับ
(บาท)
300,000

ดร.สุทธวรรณ สุพรรณ

การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
รวม

1,000,000

เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายนอกมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ 2560
ลําดับ

ชื่อโครงการวิจัย

หัวหนาโครงการวิจัย

ผูรวมวิจัย

งบประมาณ
ที่ไดรับ
(บาท)

- ทุนพัฒนาศักยภาพในการทํางานวิจัยของอาจารยรุนใหม ประจําป 2559 จาก สกอ. รวมกับ สกว. (ปที่ 2)
1

การออกแบบ การประดิษฐ และประสิทธิภาพของวัสดุ ดร.รวมพร โพธิ์ทอง
ผสมเซรามิกพิโซอิเล็กทริกไรสารตะกั่วปูนซีเมนต กับ
การเตมเฟสทีส่ ามสําหรับโครงสรางฉลาดที่ทํางานได

300,000

หลากหลายและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
2

การพัฒนาวัสดุขั้นสูงสําหรับการเปลี่ยนไบโอเอทานอล ดร.การันต บอบัวทอง
สูสารเคมีทมี่ ีมูลคาดวยปฏิกิริยาเคมี

300,000

- ทุนพัฒนาศักยภาพในการทํางานวิจัยของอาจารยรุนใหม ประจําป 2560 จาก สกอ. รวมกับ สกว. (ปที่ 1)
3

การพัฒนาเซรามิกเพียโซอิเล็กทริกไรสารตะกั่วชนิด
BCZT ดวยการเจือสาร BCTS สําหรับการประยุกตใช

ดร.ภูริพัฒน กันธา
300,000

ในการเก็บเกี่ยวพลังงาน
4

การพัฒนาอาหารเม็ดเสริมซินไบโอติกสเสริม

ดร.อารณี โชติโก

Lactobacillus rhamnosus GG และแกนตะวัน และ
การประเมินผลตอการเจริญเติบโต สารเคมีในเลือด
และลักษณะลําไสในปลานิล
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282,000

เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายนอกมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ 2560 (ตอ)
ลําดับ

ชื่อโครงการวิจัย

หัวหนาโครงการวิจัย

ผูรวมวิจัย

งบประมาณ
ที่ไดรับ
(บาท)

-มูลนิธสิ ากลเพื่อคนพิการ
5

การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส พรอมแสง-เสียง-

รศ.ดร.สุวรินทร ปทมวรคุณ

5,740,000

ดร.จุฬาลักษณ วัฒนานนท

10,077,665

เบรลล เพื่อการเรียนรูและเพลิดเพลินสําหรับนักเรียน
ที่มีความบกพรองทางการเห็น
6

โครงการการพัฒนาระบบประเมินและบงชี้สมรรถนะ
เพื่อพัฒนาการศึกษาสําหรับผูพิการ ระยะที่ 1 : สราง
เครื่องมือที่เหมาะสมในการประเมินและบงชี้
สมรรถนะ

- สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ประจําป 2559
7

การพัฒนาอุปกรณตรวจวัดซูโครส กลูโคส และ

ผศ.ดร.ศิริวรรณ ตี้ภู

502,000

ผศ.ดร.อมร ไชยสัตย

502,000

ผศ.ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว

502,000

ผศ.ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว

502,000

ฟรุกโทสแบบกระดาษ สําหรับอุตสาหกรรมผลิต
น้ําตาล
8

การพัฒนาไมโครแคปซูลหุม วัสดุเก็บความรอนดวย
พอลิเมอรที่ยอยสลายไดทางชีวภาพ

9

การพัฒนาเซลลตนแบบโฟโตอิเล็กไตรคะตะไลติก
รวมกับเซซลสุริยะสําหรับบําบัดน้าํ เสียประเภทสียอม

10

การพัฒนาชุดตนแบบสําหรับตรวจวัดคาซีโอดีดวย
เทคนิคโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลติก

- สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ประจําป 2560
11

การพัฒนาเซลลโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลติกสําหรับ
กําจัดของเสียอิมลั ชันน้ํามันในน้ําจากระบบ

ผศ.ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว

502,000

ผศ.ดร.อมร ไชยสัตย

502,000

อุตสาหกรรม
12

การพัฒนาไมโครแคปซูลหุม วัสดุเก็บความรอนดวย
พอลิเมอรที่ยอยสลายไดทางชีวภาพ

89

เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายนอกมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ 2560 (ตอ)
ลําดับ

ชื่อโครงการวิจัย

หัวหนาโครงการวิจัย

ผูรวมวิจัย

งบประมาณ
ที่ไดรับ
(บาท)

- สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ทุนวิจัย คปก. ตอยอด
13

การลดตนทุนการเพาะเลี้ยงสาหรายขนาดเล็กโดยใช

ดร.วันทนีย เขตตกรณ

น้ําทิ้งจากการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเพือ่ ผลิตชีวมวลและ

200,000

การนําเซลลไปใชประโยชน
- มูลนิธิโทเร เพื่อการสงเสริมวิทยาศาสตร ประเทศไทย
14

การพัฒนาวัสดุปด และสมานแผลจากสารสกัดหยาบใบ ผศ.ดร.นริศร บาลทิพย

200,000

สาบเสือในรูปแบบของเสนใยนาโนและไฮโดรเจล
- โครงการสงเสริมใหบุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแกไขปญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตใหกับ
ภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจําปงบประมาณ 2560
15
16

17

การพัฒนากระบวนการผลิตปุยชีวภาพอัดเม็ดในระดับ ผศ.ดร.สุกาญจน รัตนเลิศ
อุตสาหกรรม

นุสรณ

การจัดทําระบบอาหารปลอดภัยดานจุลชีววิทยาเพื่อ

ผศ.ดร.จิราภรณ อนันต

ยืดอายุผลิตภัณฑขนมไทยเม็ดขนุนและซอสหมักเนื้อ

ชัยพัทธนา

การพัฒนาผลิตภัณฑโพรไบโอติกสสําหรับลูกสุกร

ดร.อารณี โชติโก

ระยะใหนมเพื่อลดระดับ Lipopolysaccharides จาก

บริษัท ไบโอเวลธ จํากัด

408,000

บริษัท สองขุน จํากัด

265,000

บริษัท Smart Tec
Center

การติดเชื้อ Enterohemorrhagic Escherichia coli

600,000

- สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคกรมหาชน) (สวก)
18

ความเปนพิษของสารสกัดจากสะคานตอแมลงศัตรูพืช ดร.ณัฐชยา คํารังษี
เศรษฐกิจหนอนกระทูหอม

19

การเตรียมอนุภาคนาโนกักเก็บสารสกัดถั่วหรั่งสําหรับ

ผศ.ดร.อมร ไชยสัตย

การประยุกตใชในเครื่องสําอาง

90

690,980

480,000

งบประมาณกองทุนสงเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจําปงบประมาณ 2560 (ตอ)
งบประมาณ
ชื่อโครงการวิจัย
หัวหนาโครงการวิจัย
ผูรวมวิจัย
ที่ไดรับ
(บาท)
- โครงการสนับสนุนทุนวิจัยแกนกั ศึกษาระดับอุดมศึกษา แผนพลังงานทดแทน กองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน สํานักงานนโยบาย
ลําดับ

และแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
20

การผลิตน้ํามันยีสตดวย Pseudozyma

ดร.อัษฏาวุธ อารีสริ สิ ุข

parantarctica CHC28 จากกลีซอรอลดิบภายใต

40,000

สภาวะมีอากาศเพื่อผลิตไบโอดีเซลทางเลือก
- โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)
21

พัฒนาระบบจําลองการโจมตีทางไซเบอร เพื่อฝก

ผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแกว

ปฏิบัติการรับมือภัยคุกคามในศูนยการรักษาความ

บริษัท อี-ซี.โอ.พี.
(ประเทศไทย) จํากัด

165,000

มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศบนโลกไซเบอร
- โครงการวิจัยทาทายไทย กลุมเรื่องนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ ประจําป 2560 (สกว.)
22

การพัฒนาการปลูกปาลมน้ํามันและการแปรรูปวัสดุ

ผศ.ดร.สุกาญจน รัตนเลิศนุสรณ

280,000

นายปองพล นิลพฤกษ

280,000

ผศ.ดร.บุรสั กร อยูสุข

280,000

เหลือใชดวยหัวเชื้อ จุลินทรียนาโนเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเกษตรกรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
23

ระบบตรวจวัดและแจงเตือนสภาพความเปนกรด-ดาง
ของดินในสวนทุเรียนแบบอัตโนมัติ กรณีศึกษา
ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี

24

พาณิชยอิเล็กทรอนิกสสาํ หรับผลิตภัณฑเกษตรชุมชน
กรณีศึกษา ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี
รวม

23,900,645

91

บทความวิจัยที่มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ชื่อนามสกุลเจาของ
ลําดับที่ ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค
1 การเตรียมแผนดูดซับคลื่นแมเหล็กไฟฟา ศราวุธ ใจเย็น
โดยใชวัสดุรีไซเคิล HDPE และวัสดุ
ไมโครจากแรรูไทลของไทย

แหลงตีพิมพ/เผยแพร

ว/ด/ปที่ตีพิมพ/
เผยแพร

การประชุมวิชาการระดับชาติดา น 19 ตุลาคม 2559
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและ
วิศวกรรม ครั้งที่ 2
ณ ศูนยศลิ ปวัฒนธรรมกาญจนา
ภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี อําเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี

2

การศึกษาการใชวัสดุในธรรมชาติในการ กาญจนา ภิญโญภาพ

“วิจัยเพื่อประเทศไทย 4.0”

ขจัดคราบน้ํามัน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

22-23 ธันวาคม 2559

อีสาน วิทยาเขตสุรินทร
3

ความสัมพันธระหวางฟาคะนองกับ

การประชุมวิชาการเครือขาย

นิธิวัฒน ชูสกุล

อัตราเร็วลม เพื่อการพัฒนาการปองกัน

31 พฤษภาคม 2560

พลังงานแหงประเทศไทย ครั้งที่ 13 - 2 มิถุนายน 2560

ความเสียหายของกังหันลมอัน

ณ โรงแรม ดิเอ็มเพรส เชียงใหม

เนื่องมาจากพายุฝนฟาคะนอง
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บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ลําดับ
ที่
1

ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค

ชื่อนามสกุลเจาของ
ผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค

แหลงตีพิมพ/เผยแพร

ว/ด/ปที่ตีพิมพ/
เผยแพร

Reagent Preparation for Test Kit Analysis Somporn Pleanjai

SEE-Osaka 2016-The

21-24 November

of Hardness (59SCI-2.3-04)

Second International
2016
Conference on Science,
Engineering &
Environment Venue:
Osaka, Japan

2

Inoculants Fungal Trichoderma, Mucor

Sukhan

SEE-Osaka 2016-The

21-24 November

and Bacillus for Community
Development Based on Sufficiency

Rattanaloeadnusorn

Second International
2016
Conference on Science,
Engineering &

Economy Philosophy

Environment Venue:
Osaka, Japan
3

Preparation and Characterization of
Functional Poly(methyl methacrylateacrylic aciddivinylbenzene) Microcapsule

A. Chaiyasat,
P. Chaiyasat

Encapsulated Octadecane
4

Encapsulation of herbal estracts with
poly(l-lactic acid) by a simple solvent
evaporation

In 13th Eco-Energy and

1-3 December

Meterials Science and

2016

Engineering Symposium,
Udonthani, Thailand

A. Chaiyasat,
P. Chaiyasat

In 13th Eco-Energy and
Meterials Science and

1-3 December
2016

Engineering Symposium,
Udonthani, Thailand

6

Insecticidal activity of the fruits of Piper Nutchaya Kumrungsee Pure and Applied
Chemistry International
retrofractum against
Conference(PACCON2017)

Spodoptera exigua
7

31 March 2017

Direct Methanolysis of Oleaginous Yeast Atsadawut Areesirisuk
Biomass Biomass (Pseudozyma

International Symposium 17-19 March

parantarctica to Microbial Biodiesel

Research (ISAMR 2017)

on Advanced Material
Seoul, South Korea
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บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (ตอ)
ลําดับ
ที่

ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค

8 The Development of Smart Home
System for Controlling and Monitoring

ชื่อนามสกุลเจาของ
ผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค
Niti Witthayawiroj

The International Conference 14-16 November

Pongpon Nilaphruek

on Information Technology

แหลงตีพิมพ/เผยแพร

Energy Consumption using WebSocket

and Digital Applications

Protocol

(ICITDA 2016)

ว/ด/ปที่ตีพิมพ/
เผยแพร
2016

Yogyakarta, Indonesia
9 National Culture and Learning Style

Nakarin Pinpathomrat

Preferences in E-Learning
10 Algorithms for Computing of
Wiyada Kumam
Optimization Problems with a Common
Minimum-Norm Fixed Point with

E-Learn 2016- Washington,

14-16 November

DC, USA

2016

International Journal of

2016

Mathematical,
Computational, Physical,
Electrical and Computer

Applications

Engineering Vol:10, No:12
11 Common fixed point theorems of Presic Kamonrat Sombut
algebra type in C-algebra-valued metric Chatuphol Khaofong,
spaces

Poom Kumam

17th International conference
on Computational and
Mathematical Methods in

Nuttapol Pakkarang

Science and Engineering
Phatiphat Thounthong Costa Ballena (Rota), Cadiz,

4-8 July, 2017

Spain
12 Fixed Point Approach to Solution

Wiyada Kumam

17th International conference

Existence of Differentail Equations

Parin Chaipunya

on Computational and

Poom Kumam

Mathematical Methods in

Phatiphat Thounthong

Science and Engineering
Costa Ballena (Rota), Cadiz,
Spain
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บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (ตอ)
ชื่อนามสกุลเจาของ
ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค
13 Credit Approval Recommending System Uraiwan Inyaemm
for Thai Bank Customer Applying

ลําดับ
ที่

แหลงตีพิมพ/เผยแพร

ว/ด/ปที่ตีพิมพ/
เผยแพร

The 32nd International

2–5 July , 2017

Technical Conference on

The Haeundae

Circuits/Systems, Computers Grand Hotel,
and Communications (ITC- Busan, Republic

Classification Techniques

CSCC 2017)
14 A Design and Development the
Julaluk Watthananon The 32nd International
Competency-based System for Persons
Technical Conference on

of Korea.
2–5 July, 2017
Haeundae Grand

Circuits/Systems, Computers Hotel, Busan,

with Disabilities' in Thailand

15 A framework of Learning Achievement Prapas Thongrak
by STEM Education for System Analysis

and Communications (ITC-

Republic of

CSCC 2017)

Korea.

The 2nd International STEM

12-14 July, 2017

Education Conference

The Empress
Hotel Chieang

and Design in case study RMUTT

mai
16 Intgrated STEM Education through 21 st Prapas Thongrak
Century Skill

The 2nd International STEM

12-14 July, 2017

Education Conference

The Empress
Hotel Chiang
mai

17 Create artifaets for Wi-Fi Vending
Automatic Machine

Chutima Prasartkaew
Santi Pattanavichai

8th Annual International

21-22 August

Conference on ICT:Big Data

2017 Singapore

Cloud and Security
(ICT-BDCS 2017)

18 Design Network Model for Good
Performance of Network Security

Santi Battanavichai
Chutima Prasartkaew

8th Annual International
Conference on ICT:Big Data
Cloud and Security
(ICT-BDCS 2017)
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21-22 August
2017 Singapore

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1
ลําดับ
ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ที่
1 การใชแบคทีเรียตรึงไนโตรเจนรวมกับวัสดุ
ตัวกลางชีวภาพเพื่อการสงเสริมการเจริญของ
พืช

ชื่อนามสกุลเจาของ
ว/ด/ปที่ตีพิมพ/
แหลงตีพิมพ/เผยแพร
ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
เผยแพร
วารสารวิทยาศาสตรและ กรกฎาคม – ธันวาคม
สุทธวรรณ สุพรรณ
ประดับรัฐ ประจันเขตต
สิริแข พงษสวัสดิ์

2 Suitable cell age for enhanced poly-ß- Wanthanee Khetkorn
hydroxybutyrate accumulation under
photoautotrophic nutrient deprivation
of Synechocystis sp. PCC 6803
3 ปจจัยและกระบวนการที่สงผลตอการเก็บเกี่ยว นงลักษณ พรมทอง
ประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศในองคกร

เทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี

2559

ปที่ 6 ฉบับที่ 2
วารสารวิทยาศาสตรและ

กรกฎาคม – ธันวาคม

เทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี

2559

ปที่ 6 ฉบับที่ 2
วารสารวิทยาศาสตรและ

กรกฎาคม – ธันวาคม

เทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี

2559

ปที่ 6 ฉบับที่ 2
4 การคัดแยกและคัดเลือกจุลินทรียก ลุมแลกติก สุจยา ฤทธิศร
แอซิดแบคทีเรียทีผ่ ลิตเอ็กโซโพลิแซคคาไรดจาก
อาหารหมักดองในประเทศไทย

มกราคม – มิถุนายน

เทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี

2560

ปที่ 7 ฉบับที่ 1

5 การผลิตโซเดียมไฮโปคลอไรทดวย
ฉัตรชัย พลเชี่ยว
กระบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลติก โดยใช
ขั้วไฟฟาผสมทังสเตนออกไซด/บิสมัทวานาเดท
6 ความไมเปนสัดสวนของยิลดแสงและคาแยกชัด อัคคพงศ พันธุพฤกษ
พลังงานของผลึกซินทิลเลเตอร LuAG:Ce และ วรนุศย ทองพูล
YAG:Ce สําหรับการตรวจวัดรังสีแกมมา

วารสารวิทยาศาสตรและ

ศราวุธ ใจเย็น

7 ผลของสารสกัดดอกและใบกานพลูตอการระงับ สุพรรณ โพธิ์ศรี
ความรูส ึกของปลาดุกอุยเทศ
สุทธวรรณ สุพรรณ

วารสารวิทยาศาสตรและ

มกราคม-มีถุนายน

เทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ปที่ 2560
7 ฉบับที่ 1
วารสารวิทยาศาสตรและ

มกราคม-มิถุนายน

เทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ปที่ 2560
7 ฉบับที่ 1
วารสารวิทยาศาสตรและ มกราคม-มิถุนายน
เทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ปที่ 2560
7 ฉบับที่ 1

นพรัตน พุทธกาล
8 Identification of pig DNA using loop-

Dolnapa Keawpa

วารสารวิทยาศาสตรและ

มกราคม-มิถุนายน

เทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ปที่ 2560

mediated isothermal amplification

7 ฉบับที่ 1

96

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 )(ตอ)
ลําดับ
ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ที่
9 Removal of harmful blue-green algae
Microcystis spp. using agicultural and

ชื่อนามสกุลเจาของ
ว/ด/ปที่ตีพิมพ/
แหลงตีพิมพ/เผยแพร
ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
เผยแพร
วารสารวิทยาศาสตรและ มกราคม-มิถุนายน
Sirikae Pongswat
เทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
2560

aquacultural waste
10 การพัฒนากรอบการบริหารการเก็บเกี่ยว

ปที่ 7 ฉบับที่ 1
นงลักษณ พรมทอง

ประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศในองคกร

วารสารวิทยาศาสตรและ

มกราคม-มิถุนายน

เทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี

2560

ปที่ 7 ฉบับที่ 1
11 ผลของนาโนแคลเซียมคารบอเนตตอสมบัติของ สิงหโต สกุลเขมฤทัย
ยางธรรมชาติ

วารสารวิทยาศาสตร มศว. ธันวาคม 2559
ปที่ 32 ฉบับที่ 2

12 การเปรียบเทียบผลึกเชิงเดี่ยว YSO, LYSO และ อัคคพงศ พันธุพฤกษ
LSO ที่เจือดวย Ce3+ สําหรับการตรวจวัดรังสี
วรนุศย ทองพูล
แกมมา

วารสารวิทยาศาสตร มศว. ธันวาคม 2559

13 ผลของความหนาแนนกําลังดิสชารจและการอบ ฉันทนา สาลวัน
ตอโครงสรางผลึกของฟลมวานาเดียมออกไซดที่

วารสารวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

ปที่ 32 ฉบับที่ 2

เตรียมโดยเทคนิครีแอคทีฟแมกนีตรอนสปต-

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

เตอริ่ง

ปที่ 25 ฉบับที่ 4

14 Influence of carbon and nitrogen
sources on the performance of

กรกฎาคม - สิงหาคม
2560

Jantima Teeka, Dolnapa

วารสารวิทยาศาสตรและ

มกราคม – ธันวาคม

Kaewpa

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

2559

Polyhydoxyalkanoates (PHA) production

ราชภัฏนครสวรรค

using Novosphingobium sp. THA_AIK7

ปที่ 8 ฉบับที่ 8

in batch operation
15 Pelton Turbin Efficiency Analysis Using
Computational Fluid Dynamics

Chiraporn Ananchaipattana วารสารวิศวกรรมศาสตร
ราชมงคลธัญบุรี

Technique

กรกฎาคม – ธันวาคม
2559

ปที่ 14 ฉบับที่ 2

16 Efficient ACC using Binary Coding Stream Anucha Tungkasthan
for Color Descriptor (59SCI-2.3-33)
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วารสารวิศวกรรมศาสตร

กรกฎาคม 2559-

เลมที่ 33 ป 2559

ธันวาคม 2559

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 (ตอ)
ลําดับ
ชื่อนามสกุลเจาของผลงานวิจัย
ว/ด/ปที่ตีพิมพ/
ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
แหลงตีพิมพ/เผยแพร
ที่
หรืองานสรางสรรค
เผยแพร
วารสารมหาวิทยาลัยศรีนคริ กรกฎาคม - ธันวาคม
17 การศึกษาเปรียบเทียบการพยากรณขอมูล
อัญชลี ทองกําเหนิด
อนุกรมเวลาโดยใชวิธีการทางพาราเมตริกและ
นทรวิโรฒ (สาขา
2559
นอนพาราเมตริก (59SCI-2.3-34)
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)
ปที่ 8 ฉบับที่ 16
18 Odd and Even Terms of (p,q) - Fibonacci Alongkot Suvarnamani

วารสารวิทยาศาสตรและ

มกราคม – ธันวาคม

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราช 2559
ภัฏนครสวรรค ปที่ 8

Number and (p,q) - Lucas Number
(59SCI-2.3-35)

ฉบับที่ 8

19 Some identities for (s,t)-Pell and (s,t)- Somnuk Srisawat, Wanna
Pell-Lucas numbers and its application Sriprad
to Diophantine equations

SNRU Journal of Science มกราคม – เมษายน
and Technology vol.9

2560

no.1

(59SCI-2.3-36)
20 ความชุกของการตรวจพบเชื้อดื้อยาในหาผูปวย ธิปตย โสตถิวรรณ
ศัลยกรรมชาย โรงพยาบาลบางละมุง
จักรวาล สังฆพรหม
ปงบประมาณ 2558

วารสารวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี Vol.7

ปริวรรต พรหมรัตน

No.2 (กรกฎาคม - ธันวาคม

อโณทัย ผาสุก

2560)
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บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2
ลําดับ
ชื่อนามสกุลเจาของผลงานวิจัย
ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
แหลงตีพิมพ/เผยแพร
ที่
หรืองานสรางสรรค
วารสารวิชาการนายเรือ
1 การวัดประสิทธิภาพการเขารหัสแบบสมมาตร เมธา ศิริกลู
ดวยอัลกอริทึม RC4 DES Triple-DES
อากาศ ปที่ 12 ฉบับที่ 12
นงลักษณ พรมทอง
AES128-ECB AES192-ECB และ AES256-ECB
2 อิทธิพลของภาพลักษณ การมีสวนรวมทางสังคม ธิปตย โสตถิวรรณ
และความประทับใจในการบริการ ที่สงผลตอ
คุณภาพการบริการ : กรณีศึกษา ผูปวยที่ไดรับ
บริการจากบุคลากรกลุมสหวิชาชีพ และ

ว/ด/ปที่ตีพิมพ/
เผยแพร
พฤศจิกายน 2559

วารสารมหาวิทยาลัยราภัฏ

มกราคม-มิถุนายน

ลําปาง

2560

ปที่ 6 ฉบับที่ 1

เจาหนาที่สวนสนับสนุนบริการโรงพยาบาล
เลิดสิน
3 การวางแผนการจัดการโรงงานกลองขนมสําหรับ ธิปตย โสตถิวรรณ
ปริมาณสั่งผลิตทีไ่ มแนนอนในแตละครั้ง

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัย มกราคม-มิถุนายน
กรุงเทพธนบุรี

2560

ปที่ 6 ฉบับที่ 1
4 ระบบจัดตารางสอนแบบอัตโนมัตโิ ดยการ
ประยุกตใชออนโทโลยีและกฎ Automatic

อ.ปองพล นิลพฤกษ

วารสารวิจัย มทร.กรุงเทพฯ

อ.กีรติบุตร กาญจนเสถียร

ปที่ 11 ฉบับที่ 1 (2017)

Course Scheduling System applying
Ontology and Rule-based
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ระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.
ลําดับ
ชื่อนามสกุลเจาของผลงานวิจัย
ว/ด/ปที่ตีพิมพ/
ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
แหลงตีพิมพ/เผยแพร
ที่
หรืองานสรางสรรค
เผยแพร
Solar Energy Materials online 28
1 Innovative synthesis of high performance Preeyaporn Chaiyasata
poly(methyl methacrylate) microcapsules
and Solar Cells
December 2016
Amorn Chaiyasat
with encapsulated heat storage material
vol.157,
by microsuspension iodine transfer
pp.996–1003
polymerization (ms ITP)
2 Preparation of stable poly(methacrylic
acid)-b-polystyrene emulsifier-free
emulsion iodine transfer polymerization

online 10 February

P. Chaiyasat,

Polymer

A. Chaiyasat

vol.110, pp.124–130

Kanokwan Rudisirisak,

International Journal of September 2017
GEOMATE, vol.13, Issue

2017

(emulsion ITP) with self-assembly
nuclearion
3 Electrochemical Technique for 1,3Dichloro-2-propanol Analysis

Nittaya Ngowattana

4 Some Properties of the (p,q) - Fibonacci Alongkot Suvarnamani,
Number and (p,q) - Lucas Number

Mongkol Tatong

5 Effect of Gamma Irradiation on 2-Acetyl-1- Sompong Sansenya
Pyrroline Content, GABA Content and

37, pp. 40-43
International Journal of September 2017
GEOMATE, vol.13, Issue
37, pp.16-19
Plants, vol.6 (18), pp.1- online 10 May
12

2017

Australian Journal of

online May 2017

Volatile Compounds of Germinated Rice
(Thai Upland Rice)
6 Effect of gamma irradiation on the 2Sompong Sansenya
acetyl-1-pyrroline content during growth
of Thai black glutinous rice (Upland rice)

Crop Science,
vol.11, issue5, pp. 631637

7 Preparation and Photocatalytic
Performance of RGO/TiO2 Photocatalyst

Voranuch Thongpool
Akapong Phunpheok

100

Key Engineering

online 25 January

Materials, vol.728, pp 2017
359-363
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ระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (ตอ)
ลําดับ
ชื่อนามสกุลเจาของผลงานวิจัย
ว/ด/ปที่ตีพิมพ/
ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
แหลงตีพิมพ/เผยแพร
ที่
หรืองานสรางสรรค
เผยแพร
Integrated
online 14 Dec
8 Acoustic impedance and
Ruamporn Potong
electromechanical coupling coefficient
Ferroelectrics,
2016.
of 2-2 parallel connectivity barium
vol.176, issue 1,
titanate piezoelectric ceramic-Portland
pp.85-94
cement composites
9 Microstructure and performance of 1–3 Ruamporn Potong
connectivity environmental friendly
lead-free BNBK-Portland cement

online 7 February

Bulletin,

2017

Vol.90, pp.59–65

composites
10 Application of x-ray absorption

Materials Research

Atipong Bootchanon

Integrated

online 21 March

Ferroelectrics, vol.177, 2017

spectroscopy on

issue 1, pp.131-136

local structure study in Fe-doped BaTiO3
ceramics
11 Effect of electric field on local structure Atipong Bootchanont
of PZT single crystal studied by X-ray
absorption spectroscopy technique
12 Phase formation investigation in PZT
materials by Synchrotron X-ray

Integrated

online 21 March

Ferroelectrics, vol.177, 2017
issue 1, pp.137-142

Atipong Bootchanont

Integrated

online 21 March

Ferroelectrics,

2017

voL.177, issue 1,

absorption spectroscopy techniques

pp.69-73
13 Temperature dependent local structure Atipong Bootchanont
in BaTiO3 single crystal

Integrated
Ferroelectrics,
voL.177, issue 1,
pp.74-78
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online 21 March
2017
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ระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.
ลําดับ
ที่

ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค

14 Preparations, Characterizations, and a
Comparative Study on Photovoltaic

ชื่อนามสกุลเจาของ
ผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค
Voranuch Thongpool

Performance of Two Different Types of

แหลงตีพิมพ/เผยแพร

ว/ด/ปที่ตีพิมพ/
เผยแพร

Journal of

online 21 March

Nanomaterials,

2017

vol.2017, pp.1-13

Graphene/TiO2 Nanocomposites
Photoelectrodes
15 Effect of synthesis temperature on the Atipong Bootchanont
magneto-electrochemical properties of
LaFe0.9Co0.1O3 nanoparticles

Journal of Alloys and online 7 March
Compounds

2017

vol.708, pp.605-611

16 Synchrotron X-ray Absorption
Atipong Bootchanont
Spectroscopy study of local structure in
strontium-doped hydroxyapatite

Ceramics International online 20 May
vol.43, pp.11023-

2017

11027

17 Allodekkera sacchari, gen. nov., sp. nov., Rumpa Jutakanoke
a novel yeast species in the
Saccharomycetales isolated from a sugar

International Journal online 16 March
of Systematic and

2017

Evolutionary
Microbiology, vol. 67,

factory in Thailand

pp.250-255
18 Bacterial Contamination into Ready-to- Chiraporn
eat Foods Sold in Middle Thailand
Ananchaipattana

Biocontrol Science, online 21
vol.21, No. 4, pp.225- December 2016
230

19 Ethanol Production from Sugarcane
Leaves by Kluyveromyces marxianus

Rumpa Jutakanoke

BioResources
vol.12 no.4 pp.1636-

S1.17, a Genome-Shuffling Mediated

1646

Transformant

102

2017
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ระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.
ลําดับ
ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ที่
20 Toxic compounds biodegradation and
toxicity of high strength wastewater

ชื่อนามสกุลเจาของผลงานวิจัย แหลงตีพิมพ/
ว/ด/ปที่ตีพิมพ/
หรืองานสรางสรรค
เผยแพร
เผยแพร
Science of the
Jarungwit Boonnorat
17 March 2017
Total Environment,

treated under elevated nitrogen
concentration in the activated sludge

vol.592 pp.252–
261

and membrane bioreactor systems
21 Releasing characteristics of anthocyanins Arranee Chotiko
extract in pectin–whey protein complex
microcapsules coated with zein

Journal of Food

online 6 May 2017

Science and
Technology,
vol.54, issue 7,
pp.2059-2066

22 Random S-iterative Process with Errors
for Approximating Stochastic Fixed

W. Kumam

International

2017

Journal of Applied
Mathematics and

Points

Statistics,
vol.56, issue 1,
pp.21-34
23 Modified random errors S-iterative
process for stochastic fixed point

Wiyada Kumam

Statistics,
March 2017
Optimization and

theorems in a generalized convex metric

Information

space

Computing,
vol.5, pp.65-74

24 Toxicity of Houttuynia cordata Thunb
extract to Spodoptera exigua Hubner

Nutchaya Kumrungsee

Comm.Appl.Biol.
Sci,

(Lepidoptera : Noctuidae)

vol.81(3), pp.275278
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March 2017
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ระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.
ลําดับ
ชื่อนามสกุลเจาของผลงานวิจัย แหลงตีพิมพ/
ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ที่
หรืองานสรางสรรค
เผยแพร
Wongvisarut Khuangsatung Optiimization
25 Iterative algorithms with the
regularization for the constrained convex Atid Kangtunyakarn
Volume 66}2017minimization problem and maximal

ว/ด/ปที่ตีพิมพ/
เผยแพร
23-Jun-17

Issue 10

monotone operators
Chantana Salawana,
26 STEMa2016 Effects of oblique angle
deposition on optical and morphological Montri Aiempanakitb
properties of WO3 nanorod films for

Kamon Aiempanakitc

electrochromic application

Chanunthorn

ScienceDirect
Materials Today:

2017

Proceedings 4
(2017) 6423–6429

Chananonnawathornc
Pitak Eiamchaid
Mati Horprathumd
27 The initial value problem method for

Surarit Pepore

Revista Mexicana

SEPTEMBER-

de F´ısica 63 (2017) OCTOBER 2017

time-dependent harmonic oscillator

461-465

28 Piezoelectric and Ferroelectric Properties Puripat Kantha
of KNbO3 Added Bi0.5Na0.5TiO3 Ceramics Phathaitep Raksa
Muangjai Unruan
Tawee Tunkasiri

Key Engineering

Online : 2017-08-

Materials
ISSN: 1662-9795,

23

Vol.751 pp384-389

Panupong Jaiban
Nuttapon Pisitpipathsin
29 Influence of carbon nanotubes on the Ruamporn Potonga,
performance of bismuth sodiumtitanate- Rattiyakorn Rianyoib,
bismuth potassium titanate-barium
Athipong Ngamjarurojanab,
titanate ceramic/cementcomposites
30 DNA barcoding of the Thai species of
terrestrial earthworms in the

Ceramics

Available online 26

International 43

May 2017

(2017) S75–S78

Arnon Chaipanich
ดร. เอื้องฟา บรรเทาวงษ

European Journal Available online 20
of Soil Biology, 81,

genera Amynthas and Metaphire

39-47

(Haplotaxida: Megascolecidae)
104

June 2017
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ระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.
ลําดับที่
31

ชื่อนามสกุลเจาของผลงานวิจัย แหลงตีพิมพ/
หรืองานสรางสรรค
เผยแพร
The Influence of Color Shading Net on the Nithiwatthn Choosakul
Applied Mechanics
ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค

Growing of Lettuce

Piyanath Pagams

and Materials

ว/ด/ปที่ตีพิมพ/
เผยแพร
Volume: 866 Page
33-36 Online 201706-06

32

Intrinsic Light Yield and Loss Parameter of Akapong Phunpueok}
Y2SiO5:Ce Single Crystal Scintillator

Voranuch Thongpool

Applied
Mechanics and

Weerapong Chewpraditkul Materials

33

Determination of Radiation Attenuation

Sarawut Jaiyen

Applied

Coefficients of Rubber Containing Barite

Apinya Phumsuwan
Voranuch Thongpool

Mechanics and
Materials

Akapong Phunpueok
34

Vol.866 pp.204207 Online 201706-06

Naris Barnthip

Applied

ISSN: 1662-7482,

Phases of Carbonized Spent

Puripat Kantha

Mechanics and

Vol. 866, pp 172-

Coffee Grounds

Ruamporn Potong

Materials

175
Online: 2017-06-06

Influence of BNBK Particle Size on

Ruamporn Potong

Applied

ISSN: 1662-7482,

Properties of 0-3 Lead-Free BNBK

Rattiyakorn Rianyoi

Mechanics and

Ceramic-Portland Cement Composites

Athipong Ngamjarurojana

Materials

Vol. 866, pp 183186

Arnon Chaipanich
36

06-06

Elemental Composition and Crystal

Nuttapon Pisitpipathsin
35

Vol.866 pp.329332 Online 2017-

Online: 2017-06-06

Diffuse Phase Transition and Dielectric

Puripat Kantha

Applied

ISSN: 1662-7482,

Properties of Lead-Free

Kamonpan Pengpat

Mechanics and

Vol. 866, pp 259-

Zr-Doped BCTS Ceramics

Nuttapon Pisitpipathsin

Materials

262
Online: 2017-06-06
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ระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.
ลําดับที่
37

ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
Effect of Sintering Method on the
Microstructure and Dielectric
Properties of Lead-Free BCZT Ceramics

ชื่อนามสกุลเจาของผลงานวิจัย แหลงตีพิมพ/
ว/ด/ปที่ตีพิมพ/
หรืองานสรางสรรค
เผยแพร
เผยแพร
Puripat Kantha
Applied Mechanics ISSN: 1662-7482,
Teerapat Bunthod
Sasithron Jansrabua
Naris Barnthip
Siriporn Tigunta
Kamonpan Pengpat
Nuttapon Pisitpipathsin
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and Materials

Vol. 866,
pp 263-26
Online: 2017-06-06

โครงงานนักศึกษาปการศึกษา
ลําดับ
1
2
3

ชื่อโครงงาน

ชื่อนักศึกษา

ภาควิชาเคมี
การเตรียมเม็ดบีสต PLLA เพื่อใชในอุตสาหกรรม
นายรังสิมันฌ ชื่นใจ
เครื่องสําอาง
นางพงศกร แกวดี
การเตรียมแผนแปะสิวชีวภาพที่ผสมอนุภาคนาโนเงิน
นางสาวมณฑาทิพย ยามกระโทก
นางสาวนฤมล เวียงนนท
การเตียมแผนฟมลแบคทีเรียเซลลูโลสดานเชื้อแบคทีเรีย นางสาวกัลปงหา รัตนไทรแกว
เซลลูโลสตานเชื้อแบคทีเรียสําหรับบรรจุภัณฑ
นางสาวชลธิชา กลับชม

4

การเตียมอนุภาคพอลิเมอรไฮโอรเจล

5

การศึกษาการดูดซับทองแดงในน้ําเสียดวยแมกนีไทต
ไคโตซานคอมโพสิต
การสกัดทองแดงจากน้ําเสียในหองปฏิบัติการเคมี โดย
วิธีการสกัดแบบสารละลายน้ําสองวัฏภาค และการสกัด
แบบจุดขุน
การตรวจสอบความแตกตางของดีเอ็นเอของยีนในพริก
สายพันธเผ็ดและไมเผ็ด
การวิเคราะหหาปริมาณแคไซซินในพริกดวยเทคนิค
สเปกโตรโฟโตเมทรี
การศึกษาปริมาณโพลีน และผลของรังสีแกมมาตอ
ปริมาณโพลีนในขาว
การศึกษาปริมาณแอนโทไซยานิน และผลของรังสี
แกมมาตอปริมาณแอนโทไซยานินในขาว
สารสกัดจากใบบัววิกเตอเรียและการทดสอบฤทธิ์ทาง
ชีวภาพ
การพัฒนาเทคนิคโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลติกเพื่อการ
ตรวจวัดคาซีโอดีภายใตสภาวะแสงตามองเห็น
การพัฒนาเทคนิคโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลติกเพื่อกําจัด
ความเปนพิษของโครเมียม
การหาปริมาณตะกั่วและแคดเมียมโดยใชระบบซีเคว็นเชียลอินเจ็ดชันกับการตรวจทางเคมีไฟฟา
ลดความเปนพิษของสารตัวอยางดวยวัสดุดดู ซับและใช
แบคทีเรียเปนตัวชี้วัด
การหาปริมาณ ซัตเซต เยลโลว ในเครื่องดื่มโดยใช
ขั้วไฟฟาฟลมพลวง

6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
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อาจารยที่ปรึกษา
ผศ.ดร.อมร ไชยสัตย
ผศ.ดร.อมร ไชยสัตย
ผศ.ดร.ปรียาภรณ ไชยสัตย

นางเจตดนัย จูสกุลวิจติ ร
นายพัชรพงษ เหลาประทุม
นางสาวนิรมล โตจิ๋ว
นางสาวศศิธร ไกรเทพ
นายศิริชัย สุขสถิตย
นางสาวศิริพร กุลแกว

ผศ.ดร.ปรียาภรณ ไชยสัตย

นางสาวนันทวรรณ แกวภูผา
นางสาวพิมพนภา มูลทอง
นางสาวณัฐติการณ เขียวขํา
นางสาวสุพัตรา มูฮมั หมัดอารี
นางสาววริศรา รักประเสริฐ
นางสาวปรีญา มูฮําหมัดอารี
นางสาวนุจรินทร มีนอารีย
นางสาวรัตนา ภูคําตา
นางสาวประภัสร โอคํา
นายพีรพัฒน เนตรสงา
นางสาวรจิรัฐติกาล ชมเย็น
นางสาวสุวิมล วงศวุฒิ
นางสาวจิรารัตน ลุนคํา
นางสาวกนกพร อุเทนสุต
นางสาวกนกพรรณ ละมูล
นางสาววราภรณ วัฒนกุล
นางสาวชนัญญา ปริภัสสร
นางสาวจุฑาทิพย พุฒทอง
นายณัฐนันท รุงฟา
นายชัยณรงค เปย มเจิรญ

อาจารยเจะฮาซัน เจะอุบง

ดร.เสาวภาค สุขตระกูลเวศ
ดร.เสาวภาค สุขตระกูลเวศ

ผศ.ดร.ศิริวรรณ ตี้ภู

ดร.สมพงษ แสนเสนยา
ดร.สมพงษ แสนเสนยา
อาจารยสุมนา ปานสมุทร
ผศ.ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว
ผศ.ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว
ดร.ชาคร ชินวงศอมร
ดร.บุญธิดา เอื้อพิพัฒนากูล
ผศ.ดร.วัชระพงศ วรเศษฐพงศ
อาจารยปรีชา มันสลาย
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ชื่อโครงงาน

ชื่อนักศึกษา

ภาควิชาเคมี (ตอ)
การศึกษาการเตรียมตัวอยางดวยเทคนิคการสกัดดวยวัฎ นางสาวทัณฑิกา สุวงษทอง
ภาคของแข็งโดยใชอนุภาคทอนาโนคารบอนเปนวัสดุดูซับ นายเมธี เมธานิช
ในการหาปริมาณกรดคูมาริก
การพัฒนาวัสดุนาโนสําหรับเปนสารปรับปรุงคุณภาพยาง นางสาวอาภาภรณ พวงรอด
ธรรมชาติ
นางสาวมาริษา อรรถาลํา
การศึกษาโฟโตคะคะลิติกแอคติวติ ีของวัสดุนาโนโลหะ
นางสาวปวินนา ปลื้มใจ
ออกไซดเจือโลหะปริมาณนอย
นางสาวกวินทรา ลีพรมมา
การวิเคราะหดิน
นางสาวปรียาวรรณ จันทรณรงค
นายพีรพัฒน เฮงนิรันดร
สาขาวิชาคณิตศาสตร
การผลิตสื่อมัลติมิเดียทางคณิตศาสตร เรื่อง ทฤษฎีบท
นางสาวปวีณธิดา ทับศรี
ทวินาม
นางสาวรุงไพลิน โปรงจิตต
นางสาวพรทิพา ประจวบวัน
การวิเคราะหความเสีย่ งและผลตอบแทนในการลงทุน
การเงิน

นางสาวบุณยาพร ทองอิน
นางสาวสุวพร ดีแพง
นายธีระวัฒน ทองปานดี
นางสาวกนกนาถ เดชค้ํา
การเปรียบเทียบมูลคาออปชันสําหรับออปชันดัชนี SET50 นายชินวรณ ศรีมูล
และSET100
นางสาวณัฐญา แหยมโส
นางสาวเบญจวรรณ ศรีอ่ํา
นายวัฒนา แยมกลิ่น
ระบบการจัดการงานวิจัยและรายงานการถอดบทเรียน
นางสาวธันยาพลอย ธัญญตรีฉตั ร
องคความรูจากงานวิจัย ในรายวิชาสัมมนาของนักศึกษา นายเทพณัฐ พาลเสือ
นางสาวจิรวรรณ เจริญพานิชเสรี
การวิเคราะหแนวทางการทดแทนพลังงานแกสหุงตมโดย นางสาววริดา มีนศรี
การผลิตแกสหุงตมจากขยะโดยวิธฝี งกลบ
นางสาวสุทธิดา สามารถ
นายธีรัตม เกษมวรรณ
สื่อประชาสัมพันธการทองเที่ยว จังหวัดนครนายก
นางสาววีณา จันทรบาง
ปทุมธานี และปราจีนบุรี
นายสุรชัย แผนชาติ
นางสาวดวงฤทัย เรืองคํา
การวิเคราะหความสัมพันธของหุน SET50 ในกลุมธุรกิจ
นางสาวสุภาพร สิงหถม
การเงิน กลุมทรัพยากร และกลุมบริการ
นางอภิวิชญ ไทรกิ่ง
นางสาวสุขเกษม พันธรตั น
นางสาวสตรีรตั น ปรีเดช
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ผศ.ดร.เนตรนภิส แกวชวย

ผศ.ดร.สิงหโต สกุลเขมฤทัย
ผศ.ดร.สิงหโต สกุลเขมฤทัย
ผศ.ดร.เลิศณรงค ศรีพนม

อาจารยอมราภรณ เส็ง
พานิชย
อาจารยวาสนา ทองกําแหง
อาจารยอัคเรศ สิงหทา
ดร.วรรณา ศรีปราชญ

ดร.นนธิยา มากะเต

อาจารยสมนึก ศรีสวัสดิ์
ดร.วรรณา ศรีปราชญ
อาจารยมงคล ทาทอง

อาจารยธาวัลย อัมพวา

อาจารยอลงกต สุวรรณมณี
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ชื่อโครงงาน

นักศึกษาเจาของโครงงาน
สาขาวิชาคณิตศาสตร (ตอ)
ฐานขอมูลศิษยเกา สาขาวิชาคณิตศาสตร
นางสาวกวินทิพย เดชทองพงษ
นางสาวขนิษฐา พึ่งไพร
นางสาวคัคนางค เครือสาร
นางสาวอริสรา ลิมปทีป
ปญหาจีออเดซิกบนปริซมึ ฐานสามเหลี่ยมดานเทาและปริซึม
นายมนตรี สายจําปา
ฐานสี่เหลี่ยมจัตุรสั
นางสาวโกลัญญา อริยเวสตระกูล
นาสาววลัยลักษณ บุญมา
นางสาววลัยลักษณ บุญมา
ผลเฉลยของเกมเรียงตัวเลขขนาด 3x2 และคุณสมบัติของกราฟ นางสาวพัชรีภรณ ไชยโพธิ์
ของผลเฉลย
นางสาวลูกน้ํา แกวปรีชา
นางสาวมนัสชนก มาเต็ม
นางสาวปภธนสร บํารุงสาลี
สาขาวิชาชีววิทยา
การทํานายอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑผงโปรไบโอติก
นางสาวอรปรียา รอดยินดี
ดวยสมการอาเรเนียส
นางสาวมณิพร บุญหนัก
นายสุรพงษ สมสิทธิ์พร
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพสารสกัดจากพืชตางถิ่น
นายจักรกฤษณ แจงโลก
รุกราน บริเวณตําบลคลองหกที่มผี ลตอการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย
นางสาวจิตตราภรณ แชมชอย
กอโรค
การตอบสนองทางสรีรวิทยาและชีวเคมีของพืชชอบเกลือใน
นางสาวกัญญามินธ โปลิศพิทักษ
สภาวะดินเค็มจัด : กรณีศึกษาตนจาก (Nypa fruticans
นางสาวทิพวัลย สีรุง
Wurmb)
นายธนาธิป ปญสุวรรณวงศ
การใชแบคทีเรียตรึงไนโตรเจนรวมกับแอคติโนมัยซีทเพื่อ
นางสาววนิดา วงษสุดิน
สงเสริมการเจริญของพืช
นางสาวทิติยา วงศโสภา
นางสาวทิตยาพร วงษเทศ
การผลิตและศึกษาคุณสมบัติของ Polyhydroxybutyrate จากเชื้อ
Bacillus aryabhattai

นางสาวเกสริน สุขสลุง
นางสาวชาลิสา งานสลุง
นางสาวอัญชลีพร สีบัวนอย
การเพาะเลี้ยงไซยาโนแบคทีเรีย Synechocystis sp. PCC
นายณัฐวุฒิ กระแสสืบ
6803 สายพันธุ ∆sphU ในแหลงน้ําทิ้งจากบอกุงเพื่อผลิต
นางสาวนิติยา โสภา
พลาสติกชีวภาพที่ยอยสลายได รวมกับการกําจัดฟอสเฟต
นางสาวจิราวรรณ คุมถนอม
การผลิต ยีส ตสกั ดที่ มีนิว คลี โอไทด โดยการย อยด วยเอนไซม นางสาวสุนสิ า เทียนศิริ
ขั้นตอนเดียว สําหรับผลิตอาหารเสริมของสัตว
นางสาวหยกฟา พันธใหม
นางสาวรุจิรา พรมออน
สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อกอโรค นายศราวุธ ราชลี
จากสารสกัดของสาหรายขนาดใหญ
นางสาวพลอยไพลิน สดมณี
นางสาวปทมาภรณ คุม กัน
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อาจารยกุลประภา ศรีหมุด

ดร.กมลรัตน สมบุตร

อาจารยโอม สถิตยนาค

ดร.อัษฎาวุธ อารีสิรสิ ุข

ดร.รัมภา จุฑะกนก

ดร.พนารัตน ทองเพิ่ม

อาจารยประดับรัฐ ประจันเขตต
ดร.ดลนภา แกวภา

ดร.วันทนีย เขตตกรณ

ดร.อัษฎาวุธ อารีสิรสิ ุข

ดร.สุทธวรรณ สุพรรณ
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ชื่อโครงงาน

นักศึกษาเจาของโครงงาน

สาขาวิชาชีววิทยา (ตอ)
การพัฒนาแคลลัสกานพลูในสูตรอาหาร WPM
นางสาวเครือวัลย ศรีมุข
นางสาวสโรชา โสภา
นางสาวแคทลียา เผือกเหลือง
กระดาษเคลือบดวยสารยับยั้งแบคทีเรียกอโรคสําหรับฝารองนั่ง นางสาวณิชากร คุม เพชร
ชักโครก
นางสาวไพลิน เข็มกําเนิด
นางสาวพลอยไพลิน สุวรรณเนตร
การคัดเลือกยีสตทนรอนเพื่อใชเปนโปรไบโอติกในปลานิล
นางสาวกนกภรณ สุขมาก
นางสาวจติณธร บุญชื่น
การสกัดโพลีไฮดรอกซีอลั คาโนเอตจาก Novosphingobium
นางสาวจิรประภา บัวภาเรือง
sp. THA_AIK7 โดยซิลิกาเจล
นางสาวฑิมพิกา หอมสมบัติ
การพิสูจนเอกลักษณและลักษณะสมบัติของแบคทีเรียทนรอนที่ นางสาวรัตนาวดี อุบลระวัฒน
สามารถผลิตพลาสติกชีวภาพไดจากแหลงน้ําเสีย
นางสาวรัตนาภรณ อุบลระวัฒน
การผลิตโพลีไฮดรอกซีอัลคาโนเอตจาก Novosphingobium sp.
นายนวกร ฉายลิม้
THA_AIK7 ในระบบถังปฎิกรณชีวภาพแบบกะและกึ่งกะ
นางสาวนุสบา สุขสาลี
นางสาวนัสรีณา ศรีสําราญ
คุณสมบัติการยับยั้งแบคทีเรียของสารสกัดจากตนกระสัง
นางสาวนภาพร สุขทัต
นางสาววิราวรรณ นุมสุข
นางสาวภัทราภรณ ปญญาเสน
การคัดแยกแบคทีเรียที่มปี ระสิทธิภาพในการกําจัดสารพิษ
นางสาวณัฐฐากานต ทรัพยสงวน
Microcystin รวมกับการใชมะรุมในการกําจัดสาหรายพิษ
นางสาวพัชรภรณ บุญยิม้
Microcystis spp.
การตรวจวิเคราะหโรคธาลัสซีเมีย โดยใชเทคนิค Loop
นางสาวพัชรินทร คุมกลาง
Mediated Isothermal Amplification
นายพัชรพล พนมสวย
การคัดแยกและการศึกษาคุณลักษณะของสารตานจุลินทรียจาก นางสาวกัญญพร แตงทอง
แบคทีเรียกรดแลคติก
นางสาวหทัยกาญ ดําขํา
ฤทธิ์ตานแบคทีเรียของสารสกัดจากพืชสมุนไพรตอไบโอฟลม นางสาวรุงทิวา อินตะตัน
ของ Pseudomonas aeruginosa
นางสาวกุลสินี กันอยู
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
ระบบเชื่อมตอและควบคุมปลั๊กและสวิตซไฟในบานแบบไรสาย นายกิตติพัฒน เอี้ยวพันธ
นายพิชิตชัย รักญาติ
นายนภพล ออนทวม
เครื่องตั้งเวลาเปด-ปดปลั๊กไฟผานอินเทอรเน็ต

นายกิตตินันท รุกขพันธุ
นางสาวศุภรัตน แกวปลายคลอง
นางสาววรินทร กมลหา
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ผศ.ดร.นพรัตน พุทธกาล

ผศ.สุจยา ฤทธิศร

ดร.อัษฎาวุธ อารีสิรสิ ุข
ดร.จันทิมา ฑีฆะ
ดร.รัมภา จุฑะกนก
ดร.จันทิมา ฑีฆะ

อาจารยมานิดา โชรัมย

ผศ.ดร.สิริแข พงษสวัสดิ์

อาจารยวรกวี ชุมวรฐายี
ผศ.ดร.จิราภรณ อนันตชัยพัทธนา
อาจารยทรงพล จําดิษฐ

ดร.อนุชา ตุงคัษฐาน

ดร.อนุชา ตุงคัษฐาน
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ชื่อโครงงาน

นักศึกษาเจาของโครงงาน
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร (ตอ)
เว็บไซตการติดตามบุคลากรที่ไดรบั การพัฒนาทักษะและ
นายคุณานนท พิมพนอย
สมรรถนะวิชาชีพ
นางสาวอุบลวรรณ ทุกขจาก
นางสาวกุลนิดา เกตุสุวรรณ
ระบบจัดการขอมูลงานวิจัย
นางสาวสิริวรรณ บัวทอง
นางสาวภัทราพร จันทรที
นายภาคภูมิ ศรีเทพินทร
หนาจอแสดงผลสําหรับควบคุมปลัก๊ อัจฉริยะ
นายณัฐวุฒิ แกวจินดา
นางสาวเดือนชนก แปลกมาก
นายธีระพัฒน ยินดี
แบบทํางานบนหนวยความจํา กรณีศึกษา : ประสิทธิภาพของ นายดนัย ทับเจริญ
In-Memory Database
นายธนวัฒน แสงอรุณ
นายชานนท แจมจํารัส
ระบบแจงเตือนการบุกรุกดวยประตูดิจิตอล
นายเฉลิมชัย แตงจุด
นายอัครวินท สรัสสมิต
นายภูริฉตั ร คงฉวี
การวิเคราะหระบบเครือขาย
นายกฤษณ ปนทอง
นายจิรพงศ ทับตรง
นายสันติราษฎร สุนทราญ
กลองรับจดหมายแจงเตือน
นางสาวศศิวิมล ฮวดโพธิ์พันธุ
นายพนา บัวรุง
ระบบกลองอัจฉริยะ
นายพงศกร คงเดชธนาภิวัฒน นาย
เกียรติศักดิ์ สุขพงษไทย
นายณัฐวัฒน รุงเรือง
การพัฒนาแอปพลิเคชั่นบนอุปกรณเคลื่อนที่เพื่อเพิ่มศักยภาพ นายชยานันท เหลืองเลิศอมร
ในการดําเนินชีวิตใหยืนยาวอยางมีคุณภาพ
นางสาวมัญชุพร ไมลําดวน
นางสาวพชรวรรณ แสนจําหนาย
ระบบจัดการและยืม-คืนอุปกรณหอ งปฏิบัติการชีวะวิทยา
นายธนวัฒน เจริญกุล
นางสาวมนิสา อินจันทึก
นางสาวกรกวี เงินดิษฐ
แอปพลิเคชันบนสมารทโฟนสําหรับคนหาขอมูลดอกบัวโดย นายปกรณ วิรุฬหประภากร
ใชภาพถาย
นายดิศนุ สืบ
นายธนากร แจงนิลรัตน
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ดร.นิพัทธ จงสวัสดิ์

ดร.นิพัทธ จงสวัสดิ์

ดร.นิพัทธ จงสวัสดิ์

อ.จตุรพิธ เกราะแกว

ดร.สันติ พัฒนะวิชัย

อ.สุเทพ เชาวสนิท

ผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแกว
ดร.อนุชา ตุงคัษฐาน

ดร.นิพัทธ จงสวัสดิ์

ดร.นิพัทธ จงสวัสดิ์

ดร.อนุชา ตุงคัษฐาน

ลําดับ
14

15

16
17
18

19

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชื่อโครงงาน

นักศึกษาเจาของโครงงาน
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร (ตอ)
ระบบการควบคุมการใชงานหมอนึ่งลูกประคบสมุนไพรไทยเพื่อ นางสาวนริศรา สุรตั พิพิธ
ผูบกพรองทางการมองเห็นดวยสัญญาณไรสาย
นายนันทชัย เรืองศักดิ์
นายพีรเดช สุภวรรณวงศ
เครื่องใหบริการกระจายสัญญาณอินเตอรเน็ต
นายธนพล วงษนิ่ม
นายฐิติพงษ ดอนดง
นายธนพล ตรีพันธุ
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
นายวรรณดิษฐ บุญจันทร
นายนาย ศลาฆิน อังกูรภัทร
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการที่พักปฏิบัติธรรมสําหรับ นายสุประกิต สุโคตรภูมี
วัดปญญานันทาราม
นายพัสกร ศิริสวัสดิ์
ตรวจสอบชองวางการจอดรถดวยระบบเซ็นเซอรในทาวเวอรคาร

นายเจตพล พนาสุภน
นายอรรคพล วงศอาทิตย
นายเรืองศักดิ์ จันทรพรม
ระบบการจัดการการจําหนายสินคาโรงงานที่นอนลักซแมทท
นายอิทธิวัตร จิณหวราชนุดม
นางสาวนุชนาถ กองสินแกว
นายพรรณพงศ อาทิตยวิภาส
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
ตนแบบชุดการตรวจจับและนับผูเขาชมนิทรรศการดวยเทคนิค
นายกรภัทร ตุลลา
โอเพนซีวีและเทคนิคแผนที่ความรอน
นายเบญจพล ประมวลทรัพย
การประยุกตใช Microsoft Kinect ในการแปลภาษามือเปน
นายวรากร กรอบเพ็ชร
ภาษาไทย สําหรับบุคคลที่มคี วามบกพรองทางการไดยิน
นายศุภศิษฐ เมนะสินธุ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการการใหคําปรึกษาสําหรับนักศึกษา นางสาววณิชชา ดีรัศมี
นางสาววันวิสาข แรงคง
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการองคความรู ดานศิลปวัฒนธรรม นางสาวธมลวรรณ ศรีสวัสดิ์
และภูมิปญญาทองถิ่น จังหวัดปทุมธานี
นางสาวน้ําทิพย สุวรรณศิลป
ระบบแนะนําเมนูอาหารเชาสําหรับผูสูงอายุ
นายธนเบศร กองวิริยะไพศาล
นายปวริศร วาสนากุลไพศาล
ระบบจัดการตารางประชุมผูบริหารและหองประชุมมหาวิทยาลัย นายพงศธร แกวเวียงชัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ระบบบริหารการจัดการคลินิกทันตกรรมกรณีศึกษาเพ็ญนภา
นางสาวนิรชา ระวิสิทธิ์
คลินิก
นายณภัทร มะนะโส
แอปพลิเคชันสําหรับการประเมิน และบงชี้สมรรถนะของผูพิการ นายกิตติธัช แตงออน
นางสาวสุธิดา เลียบแกว
แอปพลิเคชันนําชมพุทธอุทยานสังเวชนียสถานวัดปญญานันทา- นายณัฐวัฒน นันทโกวัฒน
ราม บนระบบปฏิบตั ิการ Android
นายพงศธร เนตรประสม
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการวินิจฉัยโรคมะเร็งเตานม
นายอนุชา ภาสุรพงศพันธุ
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รศ.ดร.สุวรินทร ปทมวรคุณ

ผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแกว

ผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแกว
ผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแกว
ผศ.ไกรมน มณีศลิ ป

ผศ.จตุรพิธ เกราะแกว

อาจารยประภาส ทองรัก
ดร.จุฬาลักษณ วัฒนานนท
อาจารยสิรณ
ิ า ชวยเต็ม
อาจารยประภาส ทองรัก
อาจารยสิรณ
ิ า ชวยเต็ม
อาจารยนิติ วิทยาวิโรจน
อาจารยสิรณ
ิ า ชวยเต็ม
ดร.จุฬาลักษณ วัฒนานนท
อาจารยปยนันท เทียบศรชัย
ผศ.ดร.อุไรวรรณ อินทรแหยม

ลําดับ
11
12
13
14
15
16

ชื่อโครงงาน

นักศึกษาเจาของโครงงาน

วิทยาการคอมพิวเตอร (ตอ)
แอปพลิเคชั่นคนหารานเสื้อผาโดยประยุกตใชเทคโนโลยีโลกเสมือน นายนราธิป รัตนไตร
ผสานโลกจริง
นายศักดิ์สิทธิ์ ครุฑรังสิต
การพัฒนาเว็บไซตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
นายธนพัฒน ชูชื่น
นายกองภพ คําไทรแกว
การพัฒนาระบบคนหาสถานที่ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล นางสาวรสสุคนธ ทองดี
ธัญบุรี
นางสาวชุติภา บานรุง
การจําลองเกม 3 มิติเพื่อการกายภาพบําบัดสําหรับผูมีปญ
 หาการ
นางสาวณัฐนิกา อําไพ
เคลื่อนไหวของกลามเนื้อมัดเล็กผานอุปกรณ Leap Motion
นางสาวชนากานต เจริญพันธ
ตนแบบระบบสปริงเกอรรดน้ําอัตโนมัติ สําหรับบานอัจฉริยะ
นายธนญชัย เศรษฐกิจงาม
นายดุลยพัฒน ศรีพัฒน

อาจารยปองพล นิลพฤกษ
ดร.บุรสั กร อยูส ุข
อาจารยคงเทพ บุญมี
ดร.จุฬาลักษณ วัฒนานนท
อาจารยปองพล นิลพฤกษ

นายนาถวัฒน หลวงเอี่ยม
นายวรพงษ ไตรนาวี
ระบบควบคุมรถบังคับดวยเสียง ผานอุปกรณเคลื่อนที่แอนดรอยด นายรัตติกร ถิ่นพายัพย
นายชัยวัฒน ทองเขียว
ระบบรูจ ําและสแกนใบหนา
นายนราวิชญ ชัยมงคล
นางสาวปยะวรรณ เติมชัยวิทวัส
ระบบควบคุมการเปด-ปดกลอนประตูและดูภาพจากกลองบนมือถือ นายภูตะวัน ภูตลาดขาม
ผานสัญญาณ Wi-Fi
นางสาวปยะวรรณ เติมชัยวิทวัส
ระบบควบคุมอุณหภูมิและความชืน้ ของฟารมไกระบบปดดวยแอฟ นายศิกวัส สุขสวัสดิ์
พลิเคชันแอนดรอยด
นางสาวพิชามญชุ สวัสดีสวัสดิ์

ผศ.เมธา ศิริกูล

21

ระบบจัดตารางสอบคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

22

แอพพลิเคชั่นจัดการรานอาหาร กรณีศึกษารานผึ้งมิม้

อาจารยปยนันท เทียบศร
ไชย
อาจารยสิรณ
ิ า ชวยเต็ม

23

การพัฒนาแอพพลิเคชันแนะนําการทํานาขาวใหกับเกษตรกร

24

ระบบตรวจวัดและแจงเตือนสภาพของดิน กรณีศึกษา
อ.บึงกาสาม
ระบบคนหาชองจอดรถยนตบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด

17
18
19
20

25
26
27
28

ระบบควบคุมรถเข็นคนพิการดวยการรูจําเสียงคําสั่งภาษาไทย

อาจารยที่ปรึกษา

การศึกษาและพัฒนาเว็บไซตตามมาตรฐานภาครัฐ กรณีศึกษา
กองทุนสงเสริมการศึกษาสําหรับคนพิการ
ระบบตรวจวัดและแจงเตือนสภาพน้ํา กรณีศึกษา อ.คลองนิยมยาตรา
การพัฒนาระบบการจัดการสถานประกอบการสุขภาพและความ
งาม วิทยาลัยการแพทยแผนไทย มทร.ธัญบุรี ผานเว็บไซต
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นางสาวชฎิลพร ชางเยาว
นางสาวทิฆัมพร ประชากุล
นางสาวอาทินันท รักเกียรติเผา
นางสาวศรสวรรค วีรภัทรภูสิทธิ
นายทศพร สังขพุก
นายโกศล ทวงที
นายวุฒิชัย โตบัวงาม
นางสาวสุภาสินี มาตวังเเสง
นายมงคล สุขศาสตร
นายเอกภูมิ เลี้ยงถนอม
นางสาวแหวนทิพย พวงมาลัย
นางสาวนัฐทิวา ศรีเสมอ
นายอธิราช เซนมะ
นายคณิติน พัดเล็ก
นายพิพัฒน บุญทาสิน
นางสาววิจิตรา ทิพยรักษ

ผศ.เมธา ศิริกูล
ผศ.เมธา ศิริกูล
ดร.วีณา จันทรรัชชกูล
อาจารย กีรติบุตร กาญจนเสถียร

ผศ.ดร.อุไรวรรณ อินทร
แหยม
อาจารย กีรติบุตร กาญจนเสถียร
อาจารย พิทยา พุมพวง
ดร.จุฬาลักษณ วัฒนานนท
อาจารย พิทยา พุมพวง
ดร.วีณา จันทรรัชชกูล

ลําดับ
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

ชื่อโครงงาน

นักศึกษาเจาของโครงงาน

วิทยาการคอมพิวเตอร (ตอ)
ระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสสําหรับสินคาเกษตรขายดี กรณีศึกษา นายฐณวัฒน อินทรพฤษา
จ.ปทุมธานี
นางสาวสิริกร จันทรงาม
ระบบบริหารจัดการขายรถแม็คโคร กรณีศึกษารานนอยสวาง
นายเมธา นอยสวาง
นางสาวพจนินท นิลเพรช
ระบบการจัดการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสกรณีศึกษาเครื่องสําอาง
นางสาวกรกนก แกวจันทร
สําหรับสตรีแบรนดบัวชมภูไลค
นางสาวปวีณา อําไพ
ระบบแจงเตือนเปลวไฟ แกส และน้ํารั่วไหลบนอุปกรณอัจฉริยะ
นายรัชชานนท แสงออน
นายพงษกรณ บูรณะเรืองรัตน
ระบบถามตอบเกี่ยวกับปญหาทางคอมพิวเตอร
นายสัตราวุฒ พรมบอ
นายประภาส ตองออน
ระบบการจัดการพลังงานสําหรับอุปกรณไฟฟาภายในบาน
นายกิตติพงษ คงเย็น
นายจิรายุทธ พุมพวง
ระบบควบคุมคอมพิวเตอรในหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
นายเกรียงศักดิ์ แซอือ
นายณัฐวุฒิ การแข็ง
การเพิ่มความปลอดภัยใหกับ cloud storage ดวยการเขารหัส
นายสรวิชญ แมทิพย
นายพีรวิชญ หนูเจริญ
แบบจําลองระบบควบคุมอุณหภูมแิ ละความชื้นตูฟกไขโดนอัตโนมัติ นายชาคริต แสงเงินออน
ดวยไมโครคอนโทรลเลอร
นายศาสตรา ดอนหมื่นศรี
ตรวจสอบคุณภาพน้ํา ระบบ IOT
นายณัฐวัฒน ภูบรรทัด
ระบบควบคุมอุปกรณไฟฟาภายในหองเรียนบนระบบปฏิบตั ิการ
นายคณิศร อิงไธสง
แอนดรอยด
นายภาณุพงษ พิริยะมงคลสุข
การพัฒนาระบบแจงเตือนฉุกเฉินผานสายรัดขอมืออัจฉริยะ
นางสาวบัณยดา นิติโรจน
ระบบสแกนลายนิ้วมือเขาหองเรียน
นายวิศรุต จินตนุกูล
นายกฤษฎา ขุนพินิจ
ระบบติดตามผลการศึกษา
นายนิติพัฒน สวางสุข
อุปกรณปองกันเด็กหายดวยบลูทูธ
นายจักราวุฒิ ไชยศิริ
นายณัฐพล เพสาริกา
เว็บแอปพลิเคชันเพื่อการจัดการขอมูลเกี่ยวกับวัสดุดวยระบบ
นางสาวกรรณิกา หมื่นนา
บารโคดกรณีศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
นายรวิพล จันทรเหลาหลวง

อาจารยที่ปรึกษา
ดร.บุรสั กร อยูส ุข
อาจารยปยนันท เทียบศรชัย
ผศ.ดร.อุไรวรรณ อินทร
แหยม
อาจารยกีรติบุตร กาญจนเสถียร
อาจารยคงเทพ บุญมี
อาจารยปองพล นิลพฤกษ
ดร.วีณา จันทรรัชกูล
ดร.วีณา จันทรรัชกูล
อาจารยวรพัรธ สาระสุนยี -
ภรณ
ผศ.เมธา ศิริกูล
อาจารยนิติ วิทยาวิโรจน
ดร.วีณา จันทรรัชชกูล
อาจารยวรพันธ สาระสุนีย-
ภรณ
อาจารยคงเทพ บุญมี
อาจารยกีรติบุตร กาญจนเสถียร
อาจารยวรพัรธ สาระสุนยี -
ภรณ

45

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการขอมูลผูใชหองฟตเนสดวยระบบคิว
อารโคดกรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล-ธัญบุรี

นางสาวเมธาวี เจ็งธรรม
นายกิตติ์ธนัตถ ธัญญตรีฉัตร

ดร.บุรสั กร อยูส ุข

46

แอพพลิเคชั่นไอโอทีบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยดเพื่อควบคุม
เครื่องปรับอากาศ

นายพชรพล นวลสุทธิ์

อาจารยวรพัรธ สาระสุนยี -
ภรณ

47

“การพัฒนาระบบสังเคราะหภาษาไทยเปนภาษามือ สําหรับบุคคลที่ นางสาวพลชา เจียกขจร
มีความบกพรองทางการไดยิน” (เปลี่ยนหัวขอ)
นางสาวจุติพร พาวะพรม
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ดร.จุฬาลักษณ วัฒนานนท

ลําดับ
1

2
3
4
5
6
7
8

9

10
11
12

13

14
15
16

ชื่อโครงงาน

นักศึกษาเจาของโครงงาน

สาขาวิชาฟสิกส
การศึกษาความสัมพันธระหวางการเปลีย่ นแปลงปริมาณ
นายทศวรรษ อุตลิ า
อิเล็กตรอนรวมในชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟยรและการเกิด
ฟาคะนอง
การพัฒนาฟารมอัจฉริยะดวย ESP8266
นายอรรคพงษ งามนิกร
นายนัฐพงษ ทองเสมียน
การศึกษาคุณสมบัติโฟโตลูมิเนสเซนตของโครงสรางนาโนซิงคนางสาวจริยาภรณ รักคุณ
ออกไซดท่ีเตรียมดวยกระบวนการโฮโดรเทอรมอล
การศึกษาการตอบสนองแบบซินทิลเลชันของผลึก GSO:Ce และ นางสาวกวิสรา เสียงชื่น
LGSO:Ce สําหรับการตรวจวัดรังสีแกมมา
นางสาวปริญญา ปาสานะโก
การสังเคราะหอนุภาคนาโนไทเทเนียมไดออกไซดที่เจือดวย
นางสาวพันธรัตน รตนปลอบโยน
ทองแดงสําหรับกระบวนการเรงปฏิกิริยาดวยแสงรวมกับโอโซน
การพัฒนาการวิเคราะหโครงสรางสําหรับเทคนิคการเลี้ยวเบนรังสี นายธนินทร ทรัพยคง
เอกซโดยใชภาษา C#
การศึกษาการตอบสนองแบบซินทิลเลชันของผลึก CdWO4 และ
นางสาวอชิรญาณ เขียวหนู
Bi4Ge3O12 สําหรับการตรวจวัดรังสีแกมมา
Miss Layseang Thay
การเตรียมฟลมนิกเกิลออกไซดบนกระจกอินเดียมทินออกไซด
นางสาวกัญญารัตน ศรีนาค
ที่ผานกระบวนการกัดกรอนเพื่อประยุกตใชในอุปกรณอิเล็กโตร
โครมิก
การศึกษาความสัมพันธระหวางการเปลีย่ นแปลงปริมาณ
นายทศวรรษ อุตลิ า
อิเล็กตรอนรวมในชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟยรและการเกิดฟา
คะนอง
การพัฒนาฟารมอัจฉริยะดวย ESP8266
นายอรรคพงษ งามนิกร
นายนัฐพงษ ทองเสมียน
การศึกษาคุณสมบัติโฟโตลูมิเนสเซนตของโครงสรางนาโนซิงคนางสาวจริยาภรณ รักคุณ
ออกไซดท่ีเตรียมดวยกระบวนการโฮโดรเทอรมอล
การสรางฟลมอินเดียมทินออกไซดดวยเทคนิคอารเอฟแมกนีตรอน นางสาวศิริพร ศรีโฉม
สปตเตอริง เพื่อประยุกตใชในเซลลแสงอาทิตยชนิดผลึกซิลิคอน
นางสาวกรกนก สุนทร
แบบรอยตอเฮเทอโร
อิทธิพลของความเขมขนของสารสกัดจากหอมแดงตอคุณสมบัติ
นางสาวพีรนา วรพุฒ
เบื้องตนของไฮโดรเจลเจลาตินสําหรับการประยุกตใชเปนแผนแปะ
สิว
การสังเคราะหทอนาโนไทเทเนียมไดออกไซดโดยวิธีแอโนไดเซชัน นายกฤติวิทย เทพรักษา
การพัฒนาโปรแกรมวิเคราะหองคประกอบธาตุสําหรับเทคนิคการ
เรืองรังสีเอกซโดยใชภาษา C#
การเตรียมทังสเตนไตรออกไซดดวยกระบวนการไฮโดรเทอรมอล
เพื่อใชเปนเซนเซอรแกสแอมโมเนีย
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อาจารยที่ปรึกษา
ดร.นิธิวัฒน ชูสกุล

ดร.เดี่ยว อภัยราช
ผศ.ดร.วรนุศย ทองพูล
ดร.อัคคพงศ พันธุพฤกษ
ผศ.ดร.วรนุศย ทองพูล
ดร.อทิพงศ บุตรชานนท
ดร.อัคคพงศ พันธุพฤกษ
ดร.รัศมีรักษ หนูนรุ ักษ

ดร.นิธิวัฒน ชูสกุล

ดร.เดี่ยว อภัยราช
ผศ.ดร.วรนุศย ทองพูล
ผศ.ดร.วรนุศย ทองพูล

ผศ.ดร.นริศร บาลทิพย

อาจารยฉันทนา เอี่ยมพนากิจ

นายสมชาย เอมสมบูรณ

ดร.อทิพงศ บุตรชานนท

นางสาวศศิธร คงศรี
นางสาวณัฐวดี แบงเพชร

ดร.เดี่ยว อภัยราช

ลําดับ
17
18
19
20
21

22

23

ชื่อโครงงาน

นักศึกษาเจาของโครงงาน

สาขาวิชาฟสิกส (ตอ)
การเตรียมโครงสรางนาโนซิงคออกไซดดวยกระบวนการไฮโดร นางสาวปาริฉัตร ยุคะลา
เทอรมอล เพื่อใชเปนเซนเซอรแกสแอมโมเนีย
การประดิษฐและคุณสมบัติทางรังสีของแผนซีเมนตผสมแบไรต นายวชิร วัดรอดเพ็ชร
สําหรับวัสดุกําบังรังสี
นางสาวกีรติการัตน กิ่งแกว
การพัฒนาระบบการเปลี่ยนพลังงานของโฟตอนโดยใชเทคนิค
นาย นพดล แยมบาน
การกระเจิงแบบคอมปตัน
อิทธิพลของทอนาโนคารบอนตอคุณสมบัติของวัสดุผสมแบเรียม นางสาวนุชนารถ ชูชั่ง
ไทเทเนตที่ถูกดัดแปร-ปูนซีเมนตปอรตแลนด
นางสาวรุงทิวา เกตุฉ่ํา
การสรางฟลมอินเดียมทินออกไซดดวยเทคนิคอารเอฟแมกนีต
นางสาวศิริพร ศรีโฉม
รอนสปตเตอริง เพื่อประยุกตใชในเซลลแสงอาทิตยชนิดผลึก
นางสาวกรกนก สุนทร
ซิลิคอนแบบรอยตอเฮเทอโร
อิทธิพลของความเขมขนของสารสกัดจากหอมแดงตอคุณสมบัติ นางสาวพีรนา วรพุฒ
เบื้องตนของไฮโดรเจลเจลาตินสําหรับการประยุกตใชเปนแผน
แปะสิว
การสังเคราะหทอนาโนไทเทเนียมไดออกไซดโดยวิธีแอโนไดนายกฤติวิทย เทพรักษา
เซชัน

อาจารยที่ปรึกษา
ผศ.ดร.วรนุศย ทองพูล
ดร.ศราวุธ ใจเย็น
ดร.ศราวุธ ใจเย็น
ดร.รวมพร โพธิ์ทอง
ผศ.ดร.วรนุศย ทองพูล

ผศ.ดร.นริศร บาลทิพย

อาจารยฉันทนา เอี่ยมพนากิจ

สาขาวิชาสถิติประยุกต
1

2

3

4

5

6

7

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหวางแผนภูมิควบคุมสัดสวนเสีย
กับแผนภูมิควบคุมสัดสวนเสียแบบฟซซี กรณีศึกษากระบวนการ
ผลิตกลองแหวนลูกสูบ
การศึกษาความรูความเขาใจเกี่ยวกับนโยบายไทยแลนด 4.0 ของ
นักศึกษาชั้นปที่ 4 ปการศึกษา 2559
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อสินคาผาน
อินเทอรเน็ตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ปจจัยที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาสถิติ
ประยุกต ชั้นปที่ 1-4 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
การผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธสาขาวิชาสถิติ
ประยุกต คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
แนวทางการลดตนทุนการขนสงสินคา ตูคอนเทนเนอร ทาเรือ
แหลมฉบังโดยการวิเคราะหเชิงลําดับชั้น
ความพึงพอใจในการใหบริการ หจก.วี.เค.อิเล็กทริคเชียลซีสเต็ม
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นายธนพล ตะปะสา
นายเวทพล แสงทน
นายพัสกร แซซิว
นางสาวอนุธาดา ดวงประเสริฐ
นางสาวณหทัย วันทัศน
นางสาวโมนา พุมเพชร
นางสาววาสนา ศรีโสภา
นางสาวรัตนาภรณ เทียนงาม
นางสาวอัมพร อินทสุวรรณ
นางสาวสุดารัตน กันโอภาส
นางสาวธัญญรัตน คุมพุม
นางสาวเจนจิรา แกวสนธิ
นางสาวอารยา พรมจรรย
นางสาวธินาภา ทองเพิ่ม
นางสาวนงนุช ธรรมทรัพย
นายเนติพงศ ชารีวรรณ
นางสาวภัคจิรา รงคทอง
นางสาวสุพัฒตรา จิตอารมณ
นางสาวศุภสุตา กลอมสุนทร
นางสาวธาริณี อติพรประเสริฐ

ดร.วิมลมาศ บํารุงเศรษฐพงษ

อาจารยกิตติพงศ กลิ่นจันทร

ดร.ศิรินภา อายุยืน

ดร.ธิปตย โสตถิวรรณ

อาจารยอิศราภรณ เทียมศร

ดร.ธิปตย โสตถิวรรณ

อาจารยเอกภักดิ์ ตันประยูร

ลําดับ
8

9

10

ชื่อโครงงาน

นักศึกษาเจาของโครงงาน

สาขาวิชาสถิติประยุกต (ตอ)
ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยตอการจัดแสดงสินคา
นางสาวสิรินทรา เปดทอง
หรือบริการ (MICE) : กรณีศึกษา ณ ศูนยประชุมและแสดงสินคา นางสาววรรณดี พวกขุนทด
หรือบริการแหงหนึ่ง
ความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอการใหบริการของ Natural Park นายอานนท วงศวิทูไท
Resort
นางสาววีรีรตั น ประทีปปรีชา
นางสาวพิศสมัย สอนเนย
ปจจัยทางการตลาด (4p) ที่มีผลตอ การตัดสินใจซื้อรถยนต
นางสาวสุดารัตน ตุลาทอง
ประหยัดพลังงาน (Eco cars) ในอําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี นางสาวมณัชยา บางเมือง
นางสาวสุกัญญา พานคํา
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อาจารยที่ปรึกษา
อาจารยสุภาพร นนทนํา

ผศ.ดร.อัชฌาณัช รัตนเลิศนุสรณ
ผศ.ดร.วิยดา คําเอม

สรุปผลการดําเนินงานโครงการดานงานวิจัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
มีทั้งหมด .......3........ โครงการ
ลําดับที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

1

โครงการ “เขียนขอเสนอผลงานวิจัยอยางไร
เพื่อใหไดรับทุนสนับสนุนจากภายในและ
ภายนอก”
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนา
งานประจําสูการวิจัย“R2R ”

2
3

โครงการจัดประกวดโครงงานวิจัยระดับ
อุดมศึกษา
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

งบประมาณ /
บาท
25,000

แหลงทุน

ผูรับผิดชอบ

งบประมาณเงินรายได
ป 2560

ผศ.ดร.นิพัทธ จงสวัสดิ/์
งานวิจัยและประเมินผล

14,500

งบประมาณเงินรายได
ป 2560

นายอลงกต สุวรรณมณี/
งานบุคลากร

170,000

งบประมาณเงินรายได
ป 2560

ดร.อัษฎาวุธ อารีสริ สิ ุข/
น.ส.จุฑามณี ศรีสทุ ธิ์

209,500

กิจกรรมการดําเนินงานวิจัย ประจําปงบประมาณ 2560
งานแสดงนิทรรศการงานวิจัย คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมจัดแสดงนิทรรศการงานวิจัย โดยมีผลงานวิจัยของอาจารยและนักศึกษาจากภาควิชา/สาขาวิชา
ตางๆ มารวมแสดงนิทรรศการในงานวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจําป 2560 ระหวางวันที่ 18-20
มกราคม 2560 ณ หอประชุมใหญ มทร.ธัญบุรี

โครงการ "เขียนขอเสนอผลงานวิจัยอยางไรเพื่อใหไดรับทุนสนับสนุนภายนอก
ผศ.ดร.สิริแข พงษสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหเกียรติเปนประธานเปดและเขารวมโครงการ “เขียนขอเสนอ
ผลงานวิจัยอยางไรเพื่อใหไดรับทุนสนับสนุนจากภายนอก” โดยไดรับเกียรติจาก ศาสตราจารย ดร.สมศักดิ์ ปญหา ภาควิชาชีววิทยา คณะ
วิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และ นพ.จเร วิชาไทย ผูจัดการงานวิจัยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) Health Systems
Research Institute (HSRI) มาเปนวิทยากร เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560 ณ หอง ST-1 308 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา
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การประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ประจําปการศึกษา 2560
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จัดประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ประจําปการศึกษา 2560 โดยมีการแขงขัน 5 กลุมวิชา
ดังนี้ กลุมคณิตศาสตรและสถิติ กลุมคอมพิวเตอร กลุมเคมี กลุมชีววิทยา และกลุมฟสิกส ทั้งนี้มีทีมเขารวมจากมหาวิทยาลัย 13 แหง และ
วิทยาลัย 1 แหง รวมจํานวนทั้งสิ้น 103 ทีม เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา
โดยไดรับรางวัลประเภทตางๆ ดังนี้
-

กลุมคณิตศาสตรและสถิติ

1. รางวัลชนะเลิศ ไดแก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ไดแก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ไดแก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
-

กลุมคอมพิวเตอร

1. รางวัลชนะเลิศ ไดแก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ไดแก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ไดแก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
- กลุมชีววิทยา
1. รางวัลชนะเลิศ ไดแก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ไดแก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ไดแก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
- กลุม ฟสิกส
1. รางวัลชนะเลิศ ไดแก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ไดแก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ไดแก มหาวิทยาลัยทักษิณ
- กลุมเคมี
1. รางวัลชนะเลิศ ไดแก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ไดแก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ไดแก มหาวิทยาลัยทักษิณ
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สรุปทีมเขารวมแขงขันโครงการจัดประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ประจําปการศึกษา 2560
ที่

มหาวิทยาลัย

คณิตศาสตร
และสถิติ

คอมพิวเตอร

เคมี

ชีววิทยา

ฟสิกส

11

2

4

5

5

6

1

1

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

2

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

3

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

4

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

5

มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา

6

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

7

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

8

8

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

1

9

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

4

10

มหาวิทยาลัยขอนแกน

11

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

12

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี ัมย

13

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน

1

14

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ศูนยรังสิต)

1

15

วิทยาลัยเซาธอีสบางกอก

16

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ

17

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

1
2
2

4
1

10

3

3

4

2
2

1

8

3

1

1

2
1
2

รวม (ทีม)

27

120

16

27

1
15

18

