
เวลา

09.00 - 09.30 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ผ่านระบบ Zoom

พิธีกรเปิดรายการ และช้ีแจงรายละเอียดการน าเสนอผลงาน

09.30 - 12.00 น. การน าเสนอผลงาน (กรณีศึกษา) ณ ห้อง Zoom 1-5

ห้องน ำเสนอท่ี 1 : University Engagement by U2T (No.1) Zoom Meeting ID : 451 569 4946  Passcode : 0103

ห้องน ำเสนอท่ี 2 : University Engagement by U2T (No.2) Zoom Meeting ID : 253 702 2038  Passcode : 0203

ห้องน ำเสนอท่ี 3 : Community Engagement (No.1) Zoom Meeting ID : 566 082 4220  Passcode : 0303

ห้องน ำเสนอท่ี 4 : Community Engagement (No.2) Zoom Meeting ID : 929 874 1279  Passcode : 0403

ห้องน ำเสนอท่ี 5 : Industrial Engagement และ Innovation for Society Zoom Meeting ID : 610 461 2178  Passcode : 0503

12.00 - 13.00 น. พักกลางวัน (รับชมวิดีทัศน์/ Video live Facebook)

13.00 - 16.30 น. การน าเสนอผลงาน (กรณีศึกษา) ณ ห้อง Zoom 1-5

ห้องน ำเสนอท่ี 1 : University Engagement by U2T (No.1) Zoom Meeting ID : 451 569 4946  Passcode : 0103

ห้องน ำเสนอท่ี 2 : University Engagement by U2T (No.2) Zoom Meeting ID : 253 702 2038  Passcode : 0203

ห้องน ำเสนอท่ี 3 : Community Engagement (No.1) Zoom Meeting ID : 566 082 4220  Passcode : 0303

ห้องน ำเสนอท่ี 4 : Community Engagement (No.2) Zoom Meeting ID : 929 874 1279  Passcode : 0403

ห้องน ำเสนอท่ี 5 : Industrial Engagement และ Innovation for Society Zoom Meeting ID : 610 461 2178  Passcode : 0503

หมายเหตุ พักเบรค  เวลำ 10.45 -11.00 น. และเวลำ 14.30 - 14.45 น.

พักกลางวัน  เวลำ 12.00 - 13.00 น.

กิจกรรม

ก าหนดการน าเสนอผลงานวิชาการรับใช้สังคม (กรณีศึกษา)

รูปแบบการน าเสนอแบบปากเปล่า (Oral Presentation) ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

งานประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand คร้ังท่ี 7

วันศุกร์ท่ี 3 กันยายน 2564  เวลา 09.30 - 16.30 น.
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ห้องน ำเสนอท่ี 1 : University Engagement by U2T (No.1) 

Zoom Meeting ID : 451 569 4946  Passcode : 0103

Session Chair :  รองศาสตราจารย์ ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Rapporteur :  อาจารย์ ดร.เกียรติศักด์ิ อาจคงหาญ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เวลำกำรน ำเสนอ ล ำดับท่ี รหัสผลงำน ช่ือเร่ือง ช่ือผู้น ำเสนอ

09.30 - 09.45 น. 1 SUT-0006 การพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศสุนทรียศิลป์อย่างมีส่วนร่วมในพ้ืนท่ีต าบลวังไม้ขอน อ าเภอสวรรค

โลก จังหวัดสุโขทัย

ผศ.ดร.ธัญณ์ณภัทร์ เจริญพานิช

09.45 - 10.00 น. 2 SUT-0011 การพัฒนาโปรแกรมการท่องเท่ียวและผลิตภัณฑ์เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ตามวิถีชุมชน

เมืองฟ้าแดดสงยาง ต าบลหนองแปน อ าเภอกมลาไสยจังหวัดกาฬสินธ์ุ

อาจารย์ ดร.สุชานาถ สิงหาปัด

10.00 - 10.15 น. 3 SUT-0013 รูปแบบการขับเคล่ือนเศรษฐกิจชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วม ภายใต้โครงการ 1 ต าบล 1 

มหาวิทยาลัย : กรณีศึกษาต าบลค าบ่อ อ าเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

อาจารย์ ดร.นิติกร ภู่สุวรรณ

10.15 - 10.30 น. 4 SUT-0020 การยกระดับศูนย์ 3 วัยเพ่ือการเรียนรู้ : การสร้างสรรค์ชุดการแสดง 3 สานศิลป์ แดนดินถ่ินบ้านป้อม อาจารย์ อรุชา พ่ึงอินทร์

10.30 - 10.45 น. 5 SUT-0021 ต้นแบบกิจกรรมการขับเคล่ือนโครงการหน่ึงต าบลหน่ึงมหาวิทยาลัยในพ้ืนท่ีจังหวัดอุตรดิตถ์ : 

กรณีศึกษาต าบลไผ่ล้อม อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

อาจารย์ ดร.สุทธิพงศ์ ศรีชุมพล

11.00 - 11.15 น. 6 SUT-0024 การพัฒนาการออกแบบเคร่ืองแต่งกายจากผ้าทอไทยทรงด า เพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

เชิงวัฒนธรรม

อาจารย์ ดร.วทัญญู ขลิบเงิน

11.15 - 11.30 น. 7 SUT-0025 การจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชน ต าบลเหมืองหม้อ อ าเภอเมือง จังหวัดแพร่ อาจารย์ กมลสร ล้ิมสมมุติ

11.30 - 11.45 น. 8 SUT-0026 การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการจัดท าแผนพัฒนาทางด้านการเกษตรต าบลวังแดง อ าเภอตรอน 

จังหวัดอุตรดิตถ์ โดย U2T

อาจารย์ ธนทัต สุนทรานนท์

11.45 - 12.00 น. 9 SUT-0033 จากความผูกพันต่อองค์กร สู่ความรับผิดชอบต่อสังคม นางสาวชุติมา ปฐมก าเนิด

13.00 - 13.15 น. 10 SUT-0043 แนวทางการจัดการความปลอดภัยของชุมชนภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคอุบัติใหม่ 

กรณีศึกษา การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ต าบลเจดีย์ชัย

 อ าเภอปัว จังหวัดน่าน

อาจารย์ สงกรานต์ ถุงแก้ว

13.15 - 13.30 น. 11 SUT-0045 "ชุมชนนิเวศเกษตรขอบเมือง" การเปล่ียนบทบาทพ้ืนท่ีเกษตรกรรมเป็นพ้ืนท่ีสันทนาการของเมือง

ด้วยแผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่บ้านโพนสูง ต .หม่ืนไวย อ.เมือง จ.นครราชสีมา

ผศ.ดร.นิคม บุญญานุสิทธ์ิ

13.30 - 13.45 น. 12 SUT-0071 "สถานการณ์สุขภาพในชุมชน ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจแบบบูรณาการ : กรณีศึกษา ต าบล

ค าบ่อ อ าเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร"

อาจารย์ ดร.นิติกร ภู่สุวรรณ

หมำยเหตุ พักเบรค เวลา 10.45 -11.00 น. และเวลา 14.30 - 14.45 น.

พักกลำงวัน เวลา 12.00 - 13.00 น.

รำยช่ือผู้น ำเสนอผลงำนวิชำกำรรับใช้สังคม (กรณีศึกษำ)

งำนประชุมวิชำกำรระดับชำติ Engagement Thailand คร้ังท่ี 7

วันศุกร์ท่ี 3 กันยำยน 2564  เวลำ 09.30 - 16.30 น.

รูปแบบกำรน ำเสนอแบบปำกเปล่ำ (Oral Presentation) ผ่ำนระบบ Zoom Cloud Meeting
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ห้องน ำเสนอท่ี 2 : University Engagement by U2T (No.2) 

Zoom Meeting ID : 253 702 2038  Passcode : 0203

Session Chair :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพัฒน์ ชมภูค า  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Rapporteur (เช้ำ) :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คธา วาทกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Rapporteur (บ่ำย) :  อาจารย์นลิน สิทธิธูรณ์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เวลำกำรน ำเสนอ ล ำดับท่ี รหัสผลงำน ช่ือเร่ือง ช่ือผู้น ำเสนอ

09.30 - 09.45 น. 1 SUT-0051 การสร้างศักยภาพการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนอย่างเป็นองค์รวม ผศ.ดร.รังสิยา นารินทร์

09.45 - 10.00 น. 2 SUT-0053 การเล่าเร่ืองอาหารเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอาหารในกลุ่มชาติพันธ์ุอาข่า:แนวคิดการออกแบบ

บริการ

อาจารย์ ปิยะนาฎ จันทร์กระจ่าง

10.00 - 10.15 น. 3 SUT-0068 การออกแบบนวัตกรรมเส้นทางท่องเท่ียวชุมชน ต าบลกรุงชิง อ าเภอนบพิต า จังหวัดนครศรีธรรมราช อาจารย์ ดร.พิมพิศา พรหมมา

10.15 - 10.30 น. 4 SUT-0074 การพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีสู่การจัดการตนเองของชุมชน กรณีศึกษา ต าบลเมืองนะ อ าเภอเชียงดาว จังหวัด

เชียงใหม่

ผศ.ดร.ณฐิตากานต์ พยัคฆา

10.30 - 10.45 น. 5 SUT-0092 แนวทางการส่งเสริมอาชีพจากความต้องการของประชาชน: กรณีศึกษาชุมชนต าบลบ่อแฮ้ว จังหวัด

ล าปาง

อาจารย์ ดร.อัจฉรา เมฆสุวรรณ

11.00 - 11.15 น. 6 SUT-0099 การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรโรงเรียนชาวนา ผศ.ดร.จิระพร ชะโน

11.15 - 11.30 น. 7 SUT-0111 การสร้างต้นแบบสินค้าจากขยะส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนสู่การเป็นแหล่งท่องเท่ียวอัจฉริยะ 

กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเท่ียวเชิงเกษตรและวัฒนธรรมบ้านวังหว้า

ผศ.ดร.มณีรัตน์ ภารนันท์

11.30 - 11.45 น. 8 SUT-0047 การเช่ือมโยงทุนทางสังคมของชุมชนสู่การพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีแบบบูรณาการ :

กรณีศึกษาชุมชนต าบลริมปิง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน

ผศ.ดร.ขจรศักด์ิ วงศ์วิราช

11.45 - 12.00 น. 9 SUT-0101 การใช้เทคโนโลยีเป็นฐานในการท าบัญชีครัวเรือน กรณีศึกษา ชุมชนต าบลคลองเส อ าเภอถ้ าพรรณรา

 ชุมชนต าบลเทพราช อ าเภอสิชล และชุมชนต าบลแหลม อ าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

อาจารย์ อรจิตร ไชยลิขิต

13.00 - 13.15 น. 10 SUT-0103 การปลูกพีชผสมตามแนวทางหลุมพอเพียงเพ่ือลดรายจ่ายในครัวเรือน กรณีศึกษา ชุมชนต าบลคลอง

เส อ าเภอถ้ าพรรณรา ชุมชนต าบลเทพราช อ าเภอสิชล และชุมชนต าบลแหลม อ าเภอหัวไทร จังหวัด

นครศรีธรรมราช

อาจารย์ ดร.วรากรณ์ สาริขา

13.15 - 13.30 น. 11 SUT-0049 "การผนึกก าลังระหว่างคณะและสโมสรนักศึกษา: กรณีศึกษาการจ าหน่ายหนังสือเรียนในสถานการณ์

โรคระบาด COVID-19"

ผศ.ดร.พิชญลักษณ์ พิชญกุล

หมำยเหตุ พักเบรค เวลา 10.45 -11.00 น. และเวลา 14.30 - 14.45 น.

พักกลำงวัน เวลา 12.00 - 13.00 น.

รำยช่ือผู้น ำเสนอผลงำนวิชำกำรรับใช้สังคม (กรณีศึกษำ)

รูปแบบกำรน ำเสนอแบบปำกเปล่ำ (Oral Presentation) ผ่ำนระบบ Zoom Cloud Meeting

งำนประชุมวิชำกำรระดับชำติ Engagement Thailand คร้ังท่ี 7

วันศุกร์ท่ี 3 กันยำยน 2564  เวลำ 09.30 - 16.30 น.
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ห้องน ำเสนอท่ี 3 : Community Engagement (No.1) 

Zoom Meeting ID : 566 082 4220  Passcode : 0303

Session Chair :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวณีย์ ชัยเพชร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Rapporteur :  อาจารย์ ดร.ฉัตรชัย พิศพล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เวลำกำรน ำเสนอ ล ำดับท่ี รหัสผลงำน ช่ือเร่ือง ช่ือผู้น ำเสนอ

09.30 - 09.45 น. 1 SUT-0004 การศึกษาสภาพการเล้ียงไก่เน้ือโคราชของเครือข่ายเกษตรกรผู้เล้ียงไก่เน้ือโคราช มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี

นายเฉลิมชัย หอมตา

09.45 - 10.00 น. 2 SUT-0005 การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน "OTOP Upgrade" อาจารย์ สุธิกาญจน์ แก้วคงบุญ

10.00 - 10.15 น. 3 SUT-0008 การออกแบบจุดหมายตาจากฟางข้าวเพ่ือส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ในพ้ืนท่ีต าบลบ้านหม้อ อ าเภอ

พิชัย

ผศ.ดร.อังกาบ บุญสูง

10.15 - 10.30 น. 4 SUT-0014 นวัตกรรมกับความย่ังยืนในแก้ปัญหาการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากแมงกะพรุนพิษ ศ.ดร.พญ.ลักขณา ไทยเครือ

10.30 - 10.45 น. 5 SUT-0015 การพัฒนาต้นแบบโครงการอาหารปลอดภัยส าหรับโรงเรียนขนาดเล็กโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน นายธนากร จันหมะกสิต

11.00 - 11.15 น. 6 SUT-0016 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการอนามัยส่ิงแวดล้อม กรณีศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

ต าบลใกล้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผศ.ดร.ประพัฒน์ เป็นตามวา

11.15 - 11.30 น. 7 SUT-0017 การพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ เพ่ือยกระดับการผลิตอาหารปลอดภัย ในพ้ืนท่ีต าบล

พุดซา อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ผศ.ดร.วลัญช์ชยา เขตบ ารุง

11.30 - 11.45 น. 8 SUT-0018 ไส้เดือนฝอย : เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรสู่การเพ่ิมคุณภาพผลผลิตผักปลอดสารพิษ 

กรณีศึกษา : กลุ่มเกษตรกรปลูกผักปลอดสารเทศบาลต าบลฟากท่า

ผศ.ดร.สิริวดี พรหมน้อย

11.45 - 12.00 น. 9 SUT-0022 โครงการศิลปะบ าบัดของเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ เพ่ือสร้างคุณค่าและมูลค่า องค์กรสาธารณะ

ประโยชน์บ้านตะวันย้ิม จังหวัดอุตรดิตถ์

ผศ.ศรีไพร สกุลพันธ์

13.00 - 13.15 น. 10 SUT-0023 ห้อม เตา เม่ียง : แหล่งท่องเท่ียวเกษตรเชิงสร้างสรรค์โดยการมีส่วนร่วมกรณีศึกษาหมู่บ้านนาคูหา 

ต าบลสวนเข่ือน อ าเภอเมือง จังหวัดแพร่

อาจารย์ ดร.ลัดณา ศรีอัมพรเอกกุล

13.15 - 13.30 น. 11 SUT-0027 การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารจากธัญพืช จังหวัดแพร่ สู่การ

แข่งขันเชิงพาณิชย์

ผศ.ดร.ภาศิริ เขตปิยรัตน์

13.30 - 13.45 น. 12 SUT-0028 การพัฒนาหลักสูตรส าหรับผู้สูงอายุในศตวรรษท่ี 21 วิทยาลัยนิรชรา โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของ

นักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

อาจารย์ สุภัตรา สาขา

13.45 - 14.00 น. 13 SUT-0029 กระบวนการยกระดับไม้ผลคุณภาพเพ่ือการสร้างเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดอุตรดิตถ์ แพร่ และน่าน ผศ.ดร.พิชัย ใจกล้า

14.00 - 14.15 น. 14 SUT-0030 การท่องเท่ียวชุมชน การพัฒนาองค์ประกอบการเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียวด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ: 

กรณีศึกษา ต าบลหาดสองแคว อ าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์

อาจารย์ ทิพาพร โพธ์ิศรี

14.15 - 14.30 น. 15 SUT-0032 กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ “ผ้าทอ” แบบมีส่วนร่วมของชุมชน ต าบลสองคอน อ าเภอฟากท่า 

จังหวัดอุตรดิตถ์

อาจารย์ ดร.สุดารัตน์ รอดบุญส่ง

14.45 - 15.00 น. 16 SUT-0034 การเพ่ิมคุณค่าของฐานทุนทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาอาชีพทางเลือกของชุมชนบ้านก่ิวม่วง ต าบลดู่พงษ์

 อ าเภอสันติสุข จังหวัดน่าน

อาจารย์ ดร.บานจิตร สายรอค า

15.00 - 15.15 น. 17 SUT-0037 การพัฒนาชุมชนด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนบ้านช่างสกุลบายศรี 

ต าบลเจ็ดเสมียน อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

นายสุนันท์ อนันตเสรี

15.15 - 15.30 น. 18 SUT-0038 โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ Start up/Early Stage ในช่วงปี 2560-2563 นางสาวพินณารักษ์ พันธุมาศ

15.30 - 15.45 น. 19 SUT-0040 แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโคโรนา 2019 

ด้วยเคร่ืองมือแผนท่ีชุมชน: กรณีศึกษาชุมชนโพธ์ิทอง ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

นางสาวถนอมศรี เปล่ียนสมัย

15.45 - 16.00 น. 20 SUT-0042 การออกแบบบริการทางสังคมเพ่ือสร้างระบบนิเวศของผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

ท้องถ่ินเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน

อาจารย์ ดร.ธฤตวัน เจริญพร

16.00 - 16.15 น. 21 SUT-0048 การปรับตัวเก่ียวกับการเว้นระยะห่างทางสังคมในสถานท่ีประกอบกิจกรรมทางศาสนา (พุทธ คริสต์ 

และอิสลาม) ในช่วงการระบาดของ COVID-19 ในเขตอ าเภอเมือง จ.ร้อยเอ็ด

ผศ.ดร.จารุวรรณ ก้าวหน้าไกล

หมำยเหตุ พักเบรค เวลา 10.45 -11.00 น. และเวลา 14.30 - 14.45 น.

พักกลำงวัน เวลา 12.00 - 13.00 น.

รำยช่ือผู้น ำเสนอผลงำนวิชำกำรรับใช้สังคม (กรณีศึกษำ)

รูปแบบกำรน ำเสนอแบบปำกเปล่ำ (Oral Presentation) ผ่ำนระบบ Zoom Cloud Meeting
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ห้องน ำเสนอท่ี 4 : Community Engagement (No.2) 

Zoom Meeting ID : 929 874 1279  Passcode : 0403

Session Chair (เช้ำ) :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา ม่ิงฉาย  มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์

Rapporteur (เช้ำ) :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สารัมภ์ บุญมี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Session Chair (บ่ำย) :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร รัตนสุธีระกุล  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Rapporteur (บ่ำย) :  อาจารย์ ดร.นฤชา ตนัยอัชฌาวุฒ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เวลำกำรน ำเสนอ ล ำดับท่ี รหัสผลงำน ช่ือเร่ือง ช่ือผู้น ำเสนอ

09.30 - 09.45 น. 1 SUT-0035 โครงการพัฒนาบึงบอระเพ็ด อาจารย์ ดร.ณพล อนุตตรังกูร

09.45 - 10.00 น. 2 SUT-0054 การพัฒนาส่ือออนไลน์เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีตามวิถี

ชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

อาจารย์ ดร.ศุภรดา ประภาวงศ์

10.00 - 10.15 น. 3 SUT-0059 การสร้างโอกาสในการแข่งขันของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเคร่ืองแกงบ้านหนองตาม จังหวัด

นครศรีธรรมราช

ผศ.ดร.สายใจ แก้วอ่อน

10.15 - 10.30 น. 4 SUT-0060 เทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปสาคู ส าหรับการสร้างเศรษฐกิจชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช ผศ.กลอยใจ ครุฑจ้อน

10.30 - 10.45 น. 5 SUT-0061 “นายตาปี ปลานิลต้นน้ า” การพัฒนาระบบการเล้ียงปลานิลในแม่น้ าตาปี ในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

โดยกระบวนการมีส่วนร่วม

ผศ.สุไหลหมาน หมาดโหยด

11.00 - 11.15 น. 6 SUT-0062 “นาตรัง” การพัฒนาพันธ์ุข้าวพ้ืนถ่ินเพ่ือการรักษามรดกแห่งภูมิปัญญาวิถีการท านาในจังหวัดตรัง อาจารย์ ดร.สุดนัย เครือหลี

11.15 - 11.30 น. 7 SUT-0066 การประยุกต์ใช้นวัตกรรมยานไร้คนขับเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการผลิตของกลุ่มวิสาหกิจนาแปลง

ใหญ่

ผศ.สุภาวดี มากอ้น

11.30 - 11.45 น. 8 SUT-0069 ยุวชนชาวนา: นิเวศน์แห่งการเรียนรู้ความม่ันคงทางอาหารปลอดภัยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาใน

พ้ืนท่ีอ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

อาจารย์ อัมรินทร์ สันตินิยมภักดี

11.45 - 12.00 น. 9 SUT-0077 การขับเคล่ือนเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ชุมชนเจริญพัฒนา ต าบลห้วยยูง อ าเภอเหนือคลอง จังหวัด

กระบ่ี

อาจารย์ สิรินญา จันทร์ศักด์ิสูง

13.00 - 13.15 น. 10 SUT-0079 การเช่ือมโยงความรู้ด้าน วทน. และการขยายผลเพ่ือเสริมสร้างการพัฒนาคุณภาพชีวิต ชุมชนต าบล

ฉลอง อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

อาจารย์ กิตติศักด์ิ จิตต์เก้ือ

13.15 - 13.30 น. 11 SUT-0081 โครงการอาสาจุฬาภรณ์: สร้างชุมชนต้นแบบด้านสุขภาพสู่ความย่ังยืน ผศ.นพ.วิสุทธ์ิ ล้ าเลิศธน

13.30 - 13.45 น. 12 SUT-0084 โครงการ “หมู่บ้านแม่พันธ์ุควายนม” ผศ.ดร.จิระพร ชะโน

13.45 - 14.00 น. 13 SUT-0091 การพัฒนาสินค้าและบรรจุภัณฑ์ตามอัตลักษณ์ชุมชน เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน

อ าเภอละแม จังหวัดชุมพร

ผศ.ดร.ศุทธิกานต์ คงคล้าย

14.00 - 14.15 น. 14 SUT-0095 แนวทางการพัฒนาแปรรูปเน้ือจระเข้ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้เล้ียง

จระเข้ขุนบ้านทรายขาว ต.ทุ่งหวัง อ.เมือง จ.สงขลา

อาจารย์ อภิชาติ พันชูกลาง

14.15 - 14.30 น. 15 SUT-0096 “หอยตลับ&quot; คุณค่าแห่งลุ่มน้ าปะเหลียน สู่การสร้างมูลค่าให้กับชุมชนบ้านแหลม ต าบลวังวน 

อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง

รศ.ชมพูนุช โสมาลีย์

14.45 - 15.00 น. 16 SUT-0100 สถานภาพการคงอยู่ของข้าวพ้ืนเมือง กรณีศึกษาพ้ืนท่ีต าบลเกาะแต้ว

อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา

อาจารย์ อภิชาติ พันชูกลาง

15.00 - 15.15 น. 17 SUT-0104 โครงการ Spark U Lanna กับการหนุนเสริมคณะศึกษาประวัติศาสตร์เมืองลับแล อาจารย์ นฤมล วันทนีย์

15.15 - 15.30 น. 18 SUT-0105 ชุมชนนักปฏิบัติการผลิตถ่านและน้ าสัมควันไม้ด้วยเตาเผาถ่านแบบถังคร่ึง (เตาอิตาติ) อาจารย์ ดร.ฤทธิไกร ไชยงาม

15.30 - 15.45 น. 19 SUT-0080 โครงการวิจัย “ภูมิปัญญาท้องถ่ินชาติพันธ์ุกับการจัดการไฟ (ป่า): ความม่ันคงทางอาหาร และสุข

ภาวะสังคม”

ผศ.มาลี สิทธิเกรียงไกร

15.45 - 16.00 น. 20 SUT-0110 การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการเกษตร เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตคนในชุมชนท้องถ่ิน ต าบลบ่อเงิน 

อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

อาจารย์ ปรียาภา เมืองนก

หมำยเหตุ พักเบรค เวลา 10.45 -11.00 น. และเวลา 14.30 - 14.45 น.

พักกลำงวัน เวลา 12.00 - 13.00 น.

รำยช่ือผู้น ำเสนอผลงำนวิชำกำรรับใช้สังคม (กรณีศึกษำ)

รูปแบบกำรน ำเสนอแบบปำกเปล่ำ (Oral Presentation) ผ่ำนระบบ Zoom Cloud Meeting
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ห้องน ำเสนอท่ี 5 : Industrial Engagement และ Innovation for Society 

Zoom Meeting ID : 610 461 2178  Passcode : 0503

Session Chair :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักด์ิ แสงประดิษฐ์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Rapporteur (เช้ำ) :  อาจารย์ ดร.วรรณภา น่าบูรณะ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Rapporteur (บ่ำย) : อาจารย์ ดร.อรุณศรี นุชิตประสิทธิชัย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เวลำกำรน ำเสนอ ล ำดับท่ี รหัสผลงำน ช่ือเร่ือง ช่ือผู้น ำเสนอ

09.30 - 09.45 น. 1 SUT-0041 การพัฒนาเคร่ืองอบแห้งโดยใช้พลังงานความร้อนเหลือท้ิงจากกระบวนการผลิตเพ่ือสร้างผลิตภัณฑ์

พลอยได้ส าหรับอุตสาหกรรมผลิตเส้นก๋วยเต๋ียว

ผศ.ดร.ปฏิพัทธ์ิ ถนอมพงษ์ชาติ

09.45 - 10.00 น. 2 SUT-0044 การจัดการเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วมมะขามในของเครือข่ายด้วยรูปแบบการจัดการความรู้แบบมีส่วน

ร่วม

รศ.ดร.กันต์ อินทุวงศ์

10.00 - 10.15 น. 3 SUT-0058 “ธุรกิจรังนกจังหวัดกระบ่ี” โอกาสส าหรับผู้ประกอบการท้องถ่ิน บนความรับผิดชอบต่อสังคม ผศ.โพยมพร รักษาชล

10.15 - 10.30 น. 4 SUT-0094 การพัฒนาวัสดุผลิตของเล่นเด็กโดยการมีส่วนร่วมของผู้ผลิต รศ.ดร.ชาตรี หอมเขียว

10.30 - 10.45 น. 5 SUT-0007 "เพ่ิมประสิทธิภาพการเตรียมจ าหน่ายโดยพัฒนาส่ือออนไลน์การเรียนรู้ส าหรับผู้ป่วย และญาติใน

ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันของผู้ป่วยและ

ป้องกันการกลับเข้ารับการรักษาซ้ าในโรงพยาบาลภายใน 28 วัน"

นางสาวภัทรนันท์ สุสุทธิ

11.00 - 11.15 น. 6 SUT-0019 การเพ่ิมมูลค่าใบสับปะรดเหลือท้ิงทางการเกษตรด้วยเคร่ืองแยกเส้นใย ผศ.ดร.ดุษฎี บุญธรรม

11.15 - 11.30 น. 7 SUT-0031 ยกระดับเศรษฐกิจครัวเรือนบ้านค้างปินใจ ต าบลแม่พุง อ าเภอวังช้ิน จังหวัดแพร่ โดยใช้เตาเศรษฐกิจ

ชุมชน

อาจารย์ ยสินทินี เอมหยวก

11.30 - 11.45 น. 8 SUT-0065 “ตาลโตนด” จากภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมชุมชนเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน ผศ.วรพงค์ บุญช่วยแทน

11.45 - 12.00 น. 9 SUT-0067 “การบริหารจัดการน้ าแบบมีส่วนร่วม” ต้นแบบการสร้างความม่ันคงทางการเกษตรในพ้ืนท่ีอ าเภอ

สทิงพระ จังหวัดสงขลา

อาจารย์ ดร.ณัฐพล แก้วทอง

13.00 - 13.15 น. 10 SUT-0072 ต้นแบบระบบเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการระบาดของโควิด-19 ส าหรับโรงงานและสวน

อุตสาหกรรมท่ีเช่ือมโยงกับชุมชน

ศ.ดร.พญ.ลักขณา ไทยเครือ

13.15 - 13.30 น. 11 SUT-0073 ผลิตภัณฑ์อัพไซคล่ิง: นวัตกรรมเสริมกลไกการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในพ้ืนท่ีเกาะลิบง อ าเภอ

กันตัง จังหวัดตรัง

ผศ.เอนก สาวะอินทร์

13.30 - 13.45 น. 12 SUT-0088 การเสริมสร้างศักยภาพการผลิตส่ือดิจิทัลเพ่ือส่ือสารบนแพลตฟอร์มออนไลน์ส าหรับเด็กและเยาวชน

นอกระบบการศึกษาเครือข่ายเชิงพ้ืนท่ีภาคเหนือ (เชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง)

อาจารย์ กร่ิงกาญจน์ เจริญกุล

13.45 - 14.00 น. 13 SUT-0089 ระบบลงทะเบียนการบริหารเช้ือเพลิงด้วยการเผาผ่าน Mobile Application “Burn Check” ผศ.ดร.นิอร สิริมงคลเลิศกุล

14.00 - 14.15 น. 14 SUT-0090 การยกระดับความร่วมมือ การพัฒนาระบบติดตามการเกิดไฟป่าผ่าน Mobile Application 

กรณีศึกษาจังหวัดเชียงราย “Smoke Watch”

ผศ.ดร.นิอร สิริมงคลเลิศกุล

14.15 - 14.30 น. 15 SUT-0093 “กลางเล” โมเดลธุรกิจชุมชนชายฝ่ังเพ่ือความม่ันคงทางอาหารในจังหวัดตรัง ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์

14.45 - 15.00 น. 16 SUT-0098 กลไกการพัฒนาผู้ประกอบการชุมชนภายใต้แผนงานวิจัยพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีในจังหวัดนครศรีธรรมราช

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

นางสาวเตือนใจ ปิยัง

15.00 - 15.15 น. 17 SUT-0112 โครงการติดต้ังระบบผ่อดีดีให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและชุมชนเพ่ือเฝ้าระวัง

ปัญหาสุขภาพหน่ึงเดียว

นายสัตวแพทย์เอกชัย ลัยยะ

15.15 - 15.30 น. 18 SUT-0102 การยกระดับการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนโรงเรียนเครือข่าย

อุดมศึกษาพ่ีเล้ียง โดยใช้กระบวนการ PLC และกระบวนการสร้างสุขด้วยสติ (MIS) เป็นพลังขับเคล่ือน

ผศ.ดร.จุติพร อัศวโสวรรณ

15.30 - 15.45 น. 19 SUT-0107 กระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีโซล่าเซลล์สู่วิถีเกษตรอย่างย่ังยืน : การกระจายน้ าสู่แปลงเกษตร 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์เมืองไผ่ จังหวัดสระแก้ว

อาจารย์ เฉลิมพงษ์ จันทร์สุขา

15.45 - 16.00 น. 20 SUT-0108 นวัตกรรมการพัฒนาศักยภาพการจัดการท่องเท่ียวเชิงเกษตรชุมชนรักษ์เขาบายศรี จังหวัดจันทบุรี 

ในการรองรับนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ

อาจารย์ เอ้ือมพร รุ่งศิริ

หมำยเหตุ พักเบรค เวลา 10.45 -11.00 น. และเวลา 14.30 - 14.45 น.

พักกลำงวัน เวลา 12.00 - 13.00 น.

รำยช่ือผู้น ำเสนอผลงำนวิชำกำรรับใช้สังคม (กรณีศึกษำ)

รูปแบบกำรน ำเสนอแบบปำกเปล่ำ (Oral Presentation) ผ่ำนระบบ Zoom Cloud Meeting

งำนประชุมวิชำกำรระดับชำติ Engagement Thailand คร้ังท่ี 7

วันศุกร์ท่ี 3 กันยำยน 2564  เวลำ 09.30 - 16.30 น.
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