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การนําเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายระดับชาติ (Oral Presentations) 

 

การประชุมวิชาการระดบัชาตมิหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังที่ 11 

และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังที่ 10 

 

ระหวาง วันที่ 24 – 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

ณ ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติเชียงใหม 

เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม 
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กําหนดการนําเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายระดับชาติ (Oral Presentations) 

วัน เวลา 

หอง 

SESSION 

24 กรกฎาคม 2562 

เวลา 13.00-17.00 น. 

25 กรกฎาคม 2562 

เวลา 08.40-12.00 น. 

26 กรกฎาคม 2562 

เวลา 08.40-12.00 น. รวม 

หองนําเสนอ บทความ หองนําเสนอ บทความ หองนําเสนอ บทความ 

1 - มนุษยศาสตร สังคมวิทยา 

การศึกษา 

หอง B1 (การศึกษา) 12 หอง B1 (สังคม) 

หอง B9 (การศึกษา) 

หอง B10 (การศึกษา) 

10 

10 

10 

หอง B1 (สังคม) 

หอง B2 (สังคม) 

7 

7 

56 

2 - เกษตรศาสตร หอง B2 (อุตสาหกรรม

เกษตร) 

12 หอง B2 (เทคโนโลยีอาหาร) 7 - - 19 

3 - วิศวกรรมศาสตร เทคโนโลยี หอง B3 (เคร่ืองกล) 

หอง B4 (ไฟฟา) 

12 

12 

หอง B3 (อุตสาหการ) 

หอง B4 (ไฟฟา) 

หอง A1 (โยธา) 

หอง A2 (วัสดุศาสตร) 

หอง A3 (คอมพิวเตอร) 

หอง A4 (อิเลก็ทรอนิกส) 

10 

10 

10 

9 

10 

10 

หอง B4 (ไฟฟา) 

 

หอง A1 (โยธา) 

 

หอง A3 (คอมพิวเตอร) 

หอง A4 (คอมพิวเตอร) 

8 

 

7 

 

7 

6 

111 

4 - สถาปตยกรรมศาสตร ศิลปกรรม 

งานสรางสรรค 

หอง B5 6 - - - - 6 

5 - เศรษฐศาสตร บริหารธุรกิจ หอง B7 (การจัดการ) 12 หอง B5 (การตลาด) 

หอง B7 (การจัดการ) 

10 

10 

 

หอง B7 (การบัญชี) 

 

4 

36 

6 - วิทยาศาสตร สิ่งแวดลอม หอง B8 (วิทยาศาสตร) 12 หอง B8 (อุตสาหกรรมเกษตร) 4 - - 16 

7 - งานประจําสูงานวิจัย หอง B9 8 - - - - 8 

8 - งานวิจัยรับใชสังคม หอง B10 11 - - - - 11 

รวม  97  120  46 263 
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ขอปฏิบัติการนําเสนอผลงานภาคบรรยาย 

1. เวลาในการนาํเสนอ 15 นาที ซักถาม 5 นาที รวม 20 นาที 

2. เมื่อนําเสนอไปแลว 5 นาที เจาหนาท่ีจะชูปายบอกเวลา 5 นาที 

3. เมื่อนําเสนอไปแลว 10 นาที เจาหนาท่ีจะชูปายบอกเวลา 10 นาที 

4. เมื่อหมดเวลานําเสนอ 15 นาที เจาหนาท่ีจะชูปายบอกหมดเวลา ขอใหผูนําเสนอหยุดการนาํเสนอ และเตรียมตัวตอบคําถาม ใชเวลา 5 นาที 

5. บทความท่ีนําเสนอ จัดทําดวยโปรแกรม MS PowerPoint 2003 ข้ึนไป 

6. ผูนําเสนอบทความภาคบรรยาย ใหนําไฟลขอมูลสงใหกับเจาหนาท่ี ณ จุดลงทะเบียน (หองประชุมโซน B) 

7. หากผูนาํเสนอไมนาํไฟลมาบันทึกลงในเคร่ืองคอมพิวเตอรตามกําหนดเวลาดังกลาว อาจมีการเปลี่ยนแปลงลําดับการนําเสนอของทาน โดยใหสิทธ์ิผูนาํมาลงทะเบียนไฟลไวกอน ท้ังนี้ ข้ึนอยู

กับดุลยพินิจของประธาน Session นั้นๆ เพื่อความรวดเร็วและเปนไปตามกําหนดเวลาการนําเสนอท่ีไดแจงไว 

หมายเหตุ มีการพิจารณาและใหรางวัลในการนาํเสนอผลงาน ภาคบรรยาย 

รูปแบบไฟลเสนอภาคบรรยาย 

1. ผูนําเสนอผลงานควรเตรียมคอมพิวเตอร Notebook มาเอง 

2. หากผูนาํเสนอผลงานประสงคใชเคร่ืองคอมพิวเตอรประจําหองนาํเสนอ กรุณาจัดทําไฟลนําเสนอ ดังนี ้

2.1 จัดทําไฟลนาํเสนอดวยโปรแกรม Power Point 

2.2 ต้ังคาหนาแสดงผล (Slide size) เปนขนาดมาตรฐาน 4:3 

2.3 ใชรูปแบบตัวอักษร (Font) มาตรฐานท่ีมีอยูในโปรแกรม Power Point เชน  Angsana New  Cordia New  หรือTH SarabunPSK เปนตน 

 

หมายเหตุ การบันทึกไฟล Save as เพื่อใชการนําเสนอ สามารถเลือกจัดทําได 2 รูปแบบ ดังนี้ (1) หากตองการนําเสนอเปนไฟล PowerPoint หรือประกอบกับมีการใช Animations รวมดวย ควร 

Save as เลือกชนิดการบันทึกเปน PowerPoint Show (*.pps) หรือ (2) หากตองการนําเสนอแบบขอความ/รูปภาพท่ัวไปใหเลือกการบันทึกเปน PDF (*.pdf) 
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ตารางการนําเสนอบทความระดบัชาติ (ภาคบรรยาย) 

24 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00-17.00 น.  
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Session 1 สาขามนุษยศาสตร สังคมวิทยาและการศึกษา 

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00-17.00 น. หอง B1 (การศึกษา) 

ลําดับ เวลา รหัส โคด ช่ือเรือ่ง ช่ือผูนําเสนอ หนวยงาน 

1 13.00-13.20 HU-001 115 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดหองเรียนกลับทางแบบ

กลุมท่ีมีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรและการเรียนรู

ดวยตนเอง 

เบญจพร สวางศรี 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลสุวรรณภมู ิ

2 13.20-13.40 HU-002 157 การศึกษาหนังสือเเบบเรียนภาษาจีน“Boya Chinese” ใน

มุมมองทฤษฎีวิธีการสอนภาษาตางประเทศ 

ทรรศนีย โมรา มหาวิทยาลัยศิลปากร 

3 13.40-14.00 HU-003 173 คําทับศัพทภาษาอังกฤษ: การตีความและนําไปใชโดยนักศึกษา

ไทย 

กรกมล ศรีเดือนดาว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลกรุงเทพ 

4 14.00-14.20 HU-004 308 ศึกษาการใชไลนแอบพลิเคชันและการสอนแบบซ้าํๆ เวนชวงใน

การเรียน การสอนคําศัพท อุปสรรค และปจจัย 

ลีชัย ปญญาวงศงาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลกรุงเทพ 

5 14.20-14.40 HU-005 353 ศึกษาผลการใชชุดเสริมทักษะการคํานวณคณิตศาสตรในรูปแบบ

เกมสามมิติรวมกับอุปกรณควบคุมแบบไรสัมผัส ของนักเรียนท่ีมี

ความบกพรองทางการ ไดยิน ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 

ทองทวี จิตพรมมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลอีสาน 

6 14.40-15.00 HU-006 362 แรงจูงใจในการเรียนของนักเรียน เตรียม-วิศวกรรมศาสตร 

(Gifted hands-on) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ศิริวิมล ณ เชียงใหม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลลานนา 

7 15.00-15.20 HU-007 398 การพัฒนาสรางสรรคสื่อโมชั่นกราฟก เพื่อใหความรูเร่ืองยาแพร็พ 

(PrEP) ใหแก ศูนยวิจัยโรคเอดส สภากาชาดไทย (คลีนิคนิรนาม) 

ศนียา พันธศรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลตะวันออก 

8 15.20-15.40 HU-008 412 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือ

นักศึกษา ภายในหอพกันักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและสห

วิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ดวยการคัด

กรองแบบ SML 

กัมปนาท ปาวิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลลานนา 



ประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 10 

วันที่ 24-26 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติเชียงใหม เฉลิมพระเกียรติ 7 พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม 

 

Page 6 of 50 

Session 1 สาขามนุษยศาสตร สังคมวิทยาและการศึกษา 

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00-17.00 น. หอง B1 (การศึกษา) 

ลําดับ เวลา รหัส โคด ช่ือเรือ่ง ช่ือผูนําเสนอ หนวยงาน 

9 15.40-16.00 HU-009 476 การพัฒนาและศึกษาประสิทธิภาพชุดทดลอง การออกแบบวงจร

อิเล็กทรอนิกส 

ประชุม อุทาพรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลสุวรรณภมู ิ

10 16.00-16.20 HU-010 496 การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการบริหารสถาบัน

อาชีวศึกษา โดยใชใบงาน (Job Sheet) ของนักศึกษาหลักสูตรครุ

ศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต(ค.อ.บ.) คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิ

ปติชน เปยมบริบูรณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลสุวรรณภมู ิ

11 16.20-16.40 HU-011 632 การศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอระดับความเสี่ยงในการปฏิบัติงานสอบ

บัญช ีของผูสอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย 

ระริน เครือวรพันธุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลศรีวิชัย 

12 16.40-17.00 HU-012 703 การศึกษาพฤติกรรมการใชชีวิตของนักศึกษาภายในหอพัก

นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ, มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

มนสิชา พชิัยพรหม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลลานนา 
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Session 2 สาขาเกษตรศาสตร 

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00-17.00 น. หอง B2 (อุตสาหกรรมเกษตร) 

ลําดับ เวลา รหัส โคด ช่ือเรือ่ง ช่ือผูนําเสนอ หนวยงาน 

1 13.00-13.20 AG-001 30 อิทธิพลของหัวเชื้อผสมตอสมบัติทางกายภาพ เคม ีและจลุ

ชีววิทยาของทางปาลมหมัก 

ณรงคชัย ชูพูล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลศรีวิชัย 

2 13.20-13.40 AG-002 484 การศึกษาการผลิตตนกลาออนจากเมล็ดถ่ัวลิสงบกพรองท่ีไมผาน

มาตรฐาน มกษ. 4702–2557 เพื่อพัฒนาเปนวัตถุดิบสําหรับ

อาหารสัตว 

โยธกา มีฤทธ์ิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลลานนา 

3 13.40-14.00 AG-003 525 คัพภะและพัฒนาการของลูกปลากางพระรวง วรัณยู ขุนเจริญรักษ ศูนยวิจัยและพัฒนาประมง

น้ําจืดพษิณุโลก 

4 14.00-14.20 AG-004 580 การเจริญและการผลิตสารคอรไดเซปนจากเห็ดถ่ังเชาสีทอง 

Cordyceps militalis 

วิชุดา กลาเวช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลอีสาน 

5 14.20-14.40 AG-005 581 การผลติสุรากลั่นผลไมจากกลวยน้าํวา รัตนพล พนมวัน ณ อยุธยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลลานนา 

6 14.40-15.00 AG-006 637 การประยุกตใชถานชีวภาพเปนสารปรับปรุงดิน เพื่อเพิ่มผลผลิต

ของพืชเศรษฐกิจ 

สุดารัตน บูชาเลิศวรัญู มหาวิทยาลัยพะเยา 

7 15.00-15.20 AG-007 837 ผลของความเขมขนวุนในลูกบอลอาหารตอการเจริญและพัฒนา

ของวานนางคุมในชุดไบโอรีแอคเตอรแบบจมชั่วคราว 

ศศิกานต แซกือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลลานนา 

8 15.20-15.40 AG-008 844 ผลของระยะเวลาการเตรียมน้ําดวยไมโครนาโน-บับเบ้ิลในอาหาร

เพาะเลี้ยงตอการเจริญและพัฒนาของเนื้อเย่ือกลวยในสภาพ

ปลอดเชื้อ 

ทวี ปงสุแสน วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีเชียงใหม 

9 15.40-16.00 AG-009 873 การพัฒนากระบวนการหมักลูกประดองดวยเชื้อผสมระหวาง 

Lactobacillus plantarum TISTR1465 และ Enterococcus 

faecium PDS-R9 

นอมจิตต แกวไทย 

อันเดร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลศรีวิชัย 
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วันที่ 24-26 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติเชียงใหม เฉลิมพระเกียรติ 7 พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม 
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Session 2 สาขาเกษตรศาสตร 

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00-17.00 น. หอง B2 (อุตสาหกรรมเกษตร) 

ลําดับ เวลา รหัส โคด ช่ือเรือ่ง ช่ือผูนําเสนอ หนวยงาน 

10 16.00-16.20 AG-010 900 ผลของการใสปุยอินทรียท่ีมีคุณภาพจากกอนเห็ดนางฟาเหลือท้ิง

ตอการเจริญของตนกลาปาลม 

ศรีอุบล ทองประดิษฐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลศรีวิชัย 

11 16.20-16.40 AG-011 937 ชนิดปลาตางถ่ินในลุมแมน้าํนานในเขตจังหวัดนาน อมรชัย  ลอทองคํา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลลานนา 

12 16.40-17.00 AG-012 1065 การหมักและกลัน่ไวนมังคุด กรรณิการ เจริญสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลตะวันออก 
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Session 3 สาขาวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี (กลุม 1) 

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00-17.00 น. หอง B3 (เครื่องกล) 

ลําดับ เวลา รหัส โคด ช่ือเรือ่ง ช่ือผูนําเสนอ หนวยงาน 

1 13.00-13.20 EN-001 86 Stability analysis of neutral system with interval time-

varying delays 

ภีระพงพัฒน สิงหคิบุตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลอีสาน 

2 13.20-13.40 EN-002 133 การขับดันทางน้ําแบบกระพือฟอยลท่ีขับเคลื่อนดวยกระบอก

สูบไฮดรอลิก 

สรรัตน หงสประภัศร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร 

3 13.40-14.00 EN-003 263 อิทธิพลของเรือนกระจกเปนแหลงความรอนสําหรับระบบอบแหง

ดวย ปมความรอนรวมรังสีอาทิตยแบบเรือนกระจก 

จารุวัฒน เจริญจิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลศรีวิชัย 

4 14.00-14.20 EN-004 376 เคร่ืองใหอาหารอัตโนมัติสําหรับบอปลาน้ําจืดเศรษฐกิจ ทักษดนัย เรืองฤทธ์ิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลศรีวิชัย 

5 14.20-14.40 EN-005 634 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบปรับอากาศดวยการลดอุณหภูมิสาร

ทําความเย็นกอนเขาคอนเดนเซอรโดยใชถังแลกเปลี่ยนความรอน 

สิริสวัสด์ิ จึงเจริญนิรชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพ

สตรี 

6 14.40-15.00 EN-006 801 เทคนิคการปรับปรุงคุณภาพกาซชีวภาพเพื่อใชเปนเชือ้เพลิง

สําหรับเคร่ืองยนตสันดาป  

ลือเดช เพชรดวง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลสุวรรณภมู ิ

7 15.00-15.20 EN-007 838 การออกแบบและสรางเคร่ืองทดสอบดัชนีการไหลพลาสติก  

ดวยระบบนิวเเมติกสแทนการใชตุมน้ําหนัก 

บุญสง ฤทธ์ิตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลอีสาน 

8 15.20-15.40 EN-008 986 THERMOELECTRIC UNIT FOR THE EXHAUST HEAT 

ENGINE ENERGY RECOVERY 

ประเสริฐ นนทกาล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลศรีวิชัย 

9 15.40-16.00 EN-009 1013 ลักษณะการอบแหงและคุณภาพไพลท่ีอบแหงดวยรังสีอินฟราเรด

ไกล 

เศรษฐวัฒน ถนิม-กาญจน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลศรีวิชัย 

10 16.00-16.20 EN-010 251 การเพิ่มประสิทธิภาพชุดเคร่ืองข้ึนรูปเบาพลาสติกแบบ

กึ่งอัตโนมัติสําหรับขาเทียม 

ณพรรตศกร จรทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลอีสาน 



ประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 10 
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Session 3 สาขาวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี (กลุม 1) 

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00-17.00 น. หอง B3 (เครื่องกล) 

ลําดับ เวลา รหัส โคด ช่ือเรือ่ง ช่ือผูนําเสนอ หนวยงาน 

11 16.20-16.40 EN-011 287 หลังคาทําจากวัสดุธรรมชาติคอมโพสิตท่ีมีผลตออุณหภูมิหอง เชษฐ  อุทธิยัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลลานนา 

12 16.40-17.00 EN-012 339 อิทธิพลการเอียงมีดฝานตอสมรรถนะการฝานกลวยสกุ พงษศักด์ิ นาใจคง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลอีสาน 
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Session 3 สาขาวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี (กลุม 2) 

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00-17.00 น. หอง B4 (ไฟฟา) 

ลําดับ เวลา รหัส โคด ช่ือเรือ่ง ช่ือผูนําเสนอ หนวยงาน 

1 13.00-13.20 EN-013 4 การออกแบบตัวควบคุม PID/PI อยางเหมาะสมอิงการคนหาแบบ

นกกาเหวาสาํหรับควบคุมความเร็วมอเตอรไฟฟากระแสตรงแบบ

ไรแปรงถาน 

ดนุพล คําปญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลสุวรรณภมู ิ

2 13.20-13.40 EN-014 20 การผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลจากวัสดุเหลือใชเพื่อใชในครัวเรือน อภิรัญธ จันทรทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลศรีวิชัย 

3 13.40-14.00 EN-015 79 การพัฒนาเคร่ืองตรวจสอบและแจงเตือนความผิดปกติทางรถไฟ

แบบอัตโนมัติ 

ธีรพงษ ฉิมเพชร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลศรีวิชัย 

4 14.00-14.20 EN-016 139 ระบบสัญญาณไฟจราจรอจัฉริยะแบบเคลื่อนท่ีกรณีศึกษาทาง

เบ่ียง 

เสนอ สะอาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลศรีวิชัย 

5 14.20-14.40 EN-017 425 การสํารวจการใชสถานท่ีจอดแลวจรของรถไฟฟา SARL : 

กรณีศึกษารถยนตนั่งสวนบุคคล 

ฐิติวัฒน ตรีวงศ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี

พระจอมเกลาพระนคร

เหนือ 

6 14.40-15.00 EN-018 456 การศึกษาความเปนไปไดของการลดมลพิษจากทอไอเสียรถจัก

ยานยนตโดยใชเทคนิคสนามไฟฟา 

วิสุทธ์ิ ตันติรุงเรือง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลสุวรรณภมู ิ

7 15.00-15.20 EN-019 502 การพัฒนาเคร่ืองมือวัดพลังงานไฟฟาแบบไรสายดวยซิกบีสําหรับ

ระบบบริหารการจัดการพลังงานในอาคารตามมาตรฐาน 

IEEE1888 

ธนากร อินทสุทธ์ิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลศรีวิชัย 

8 15.20-15.40 EN-020 516 การออกแบบและสรางเครือขายเฉพาะสําหรับระบบเกษตร

อัจฉริยะภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

วงศกร ลิ้มศิริ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลอีสาน 

9 15.40-16.00 EN-021 561 การออกแบบเคร่ืองตรวจวัดแรงดันไฟฟาในระบบจําหนายไฟฟา

ขนาด 22 กิโลโวลต ดวยระบบไรสาย 

ปฏิวัติ บุญมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลสุวรรณภูม ิ
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Session 3 สาขาวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี (กลุม 2) 

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00-17.00 น. หอง B4 (ไฟฟา) 

ลําดับ เวลา รหัส โคด ช่ือเรือ่ง ช่ือผูนําเสนอ หนวยงาน 

10 16.00-16.20 EN-022 565 การเพิ่มการเจริญเติบโตของกระเจี๊ยบดวยเทคนิคสนามไฟฟา สุธี ลี้จงเพิ่มพูน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลสุวรรณภมู ิ

11 16.20-16.40 EN-023 568 การลดความชื้นของเปลือกแหวโดยใชเทคนิคสนามไฟฟา ชิดชนก มากจันทร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลสุวรรณภมู ิ

12 16.40-17.00 EN-024 574 เคร่ืองตนแบบตูเย็นพลังงานแสงอาทิตย วิรัช กองสิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลสุวรรณภมู ิ

 

  



ประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 10 
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Session 4 สาขาสถาปตยกรรมศาสตร ศิลปกรรม และงานสรางสรรค 

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00-15.00 น. หอง B5 

ลําดับ เวลา รหัส โคด ช่ือเรือ่ง ช่ือผูนําเสนอ หนวยงาน 

1 13.00-13.20 ARCH-001 432 การพัฒนาตนแบบผลิตภัณฑ 3 มิติ จากภาพถายหลายมุมมอง 

สําหรับงานแอนิเมชันและการพิมพตนแบบดวยเคร่ืองพิมพ 3 มิติ 

พหลยุทธ บุตรจู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลอีสาน 

2 13.20-13.40 ARCH-002 705 แนวทางการจัดการรูปแบบการพัฒนาพื้นท่ีตลาดน้ําเพื่อการ

ทองเท่ียวเชิงนิเวศแบบมีสวนรวมกรณีศึกษา ชุมชนตลาดน้ําคลอง

ลัดมะยม 

ปยะภัทร เต็มแยม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลธัญบุรี 

3 13.40-14.00 ARCH-003 708 การศึกษาความพึงพอใจของผูสูงอายุท่ีใชบริการสถานดูแล

ผูสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร 

พิมพนภัท จันทรศรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลธัญบุรี 

4 14.00-14.20 ARCH-004 715 การศึกษาเทคนิคกอสรางโรงเรือนเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดจากวัสดุพื้น

ถ่ิน 

นฤมล แสนเสนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลธัญบุรี 

5 14.20-14.40 ARCH-005 724 แนวทางการปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะ

สถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สู

มหาวิทยาลัยสีเขียว 

ธนภูมิ วงษบําหรุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลธัญบุรี 

6 14.40-15.00 ARCH-006 935 แนวทางการออกแบบสภาพแวดลอมทางกายภาพ ท่ีเหมาะสมกับ

ผูสูงอายุและคนทุกเพศวัย ในยานชุมชนผูมีรายไดนอย 

กรณีศึกษา : โครงการบานมั่นคงในเขตเทศบาลตําบลธัญบุรี 

จังหวัดปทุมธานี 

ณพงศปกรณ ผลินยศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลธัญบุรี 
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Session 5 สาขาเศรษฐศาสตรและการบริหารธุรกิจ 

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00-17.00 น. หอง B7 (การจัดการ) 

ลําดับ เวลา รหัส โคด ช่ือเรือ่ง ช่ือผูนําเสนอ หนวยงาน 

1 13.00-13.20 EC-001 144 การบริหารความเสี่ยงของวิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษาวิสาหกิจ

ชุมชนผาพื้นเมืองยอมสีธรรมชาติ บานพนันา อําเภอสวางแดนดิน 

จังหวัดสกลนคร 

เพชรไพริน อุปปง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลอีสาน 

2 13.20-13.40 EC-002 222 ผลกระทบของกลยุทธการปรับตัวทางการจัดการสมัยใหม และ

ประสิทธิภาพการตอบสนองความตองการของลูกคาท่ีมีตอผลการ

ดําเนินงานของธุรกิจ SMEs ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ผศ.ดร.จันทิมา พรหมเกษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลอีสาน 

3 13.40-14.00 EC-003 230 ภาวะผูนาํการเปลี่ยนแปลงท่ีสงผลตอนโยบายการพฒันา องคการ

ปกครองสวนทองถ่ินอําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 

ปรีชญา ชุมศรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลศรีวิชัย 

4 14.00-14.20 EC-004 284 การจัดเสนทางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการว่ิงรถเก็บขยะ กรณีศึกษา 

หมูบานเอื้ออาทร (วัดกู 2) 

เกศินี สือน ิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลตะวันออก 

5 14.20-14.40 EC-005 237 กลยุทธทางการตลาดท่ีสงผลตอการตัดสินใจซื้อเสื้อผาแฟชัน่สตรี

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยในเขตเทศบาลนครขอนแกนผาน

ทางการถายทอดสดเฟซบุกไลฟ 

ทายวุฒิ โพธ์ิทองแสง

อรุณ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลอีสาน 

6 14.40-15.00 EC-006 430 แนวทางการเตรียมความพรอมของอุตสาหกรรมอาหารทะเลท่ีมีตอ

การเคลื่อนยายแรงงาน ขามชาติกลับประเทศกรณีศึกษา : จังหวัด

สมุทรสาคร 

บัณฑิตา สุขเจริญ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

7 15.00-15.20 EC-007 458 ทัศนคติและการเรียนรูแนวทางในการประกอบธุรกิจขนาดยอม 

SMEs ของผูสูงอายุในเขตจังหวัดขอนแกน 

นทยา กัมพลานนท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลอีสาน 

8 15.20-15.40 EC-008 490 ผลกระทบของประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงตอการบรรลุ

เปาหมายขององคกร กรณีศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

กิตตมา แตงนที มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลอีสาน 
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Session 5 สาขาเศรษฐศาสตรและการบริหารธุรกิจ 

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00-17.00 น. หอง B7 (การจัดการ) 

ลําดับ เวลา รหัส โคด ช่ือเรือ่ง ช่ือผูนําเสนอ หนวยงาน 

9 15.40-16.00 EC-009 531 การจัดการสงเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายไดเกษตรกรในพื้นท่ีบานแมข้ี

มูก ตําบลบานทับ อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม 

ไพรพันธ ธนเลิศโศภิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลลานนา 

10 16.00-16.20 EC-010 539 ปจจัยท่ีสงผลตอทักษะความเปนมืออาชพีของนักวิชาชีพบัญชีไทย

ในยุค ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC): ในบริบทของผูสอบ

บัญชีภาษีอากร 

สุภาวดี ชอบเสร็จ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลอีสาน 

11 16.20-16.40 EC-011 583 พฤติกรรมผูบริโภคจังหวัดขอนแกน ตอการเลือกซื้อสินคาท่ีใช 

บรรจุภัณฑท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

นัฏพร จิรเจษฎา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลอีสาน 

12 16.40-17.00 EC-012 595 ความเครียดและความสามารถในการปรับตัวของนักศึกษาชั้นปท่ี 1 

กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 

สมเกียรต์ิ ฉายพระพักตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลอีสาน 
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Session 6 สาขาวิทยาศาสตรและสิ่งแวดลอม 

วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00-17.00 น. หอง B8 (วิทยาศาสตร) 

ลําดับ เวลา รหัส โคด ช่ือเรือ่ง ช่ือผูนําเสนอ หนวยงาน 

1 13.00-13.20 SCI-001 3 การศึกษาความหลากชนิดของนก ในพืน้ท่ีเขตอุทยานแหงชาติ

เขาคิชฌกูฏเพื่อการอนุรักษ และสงเสริมเปนแหลงดูนก 

วิวัฒน วรามิตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลตะวันออก 

2 13.20-13.40 SCI-002 26 การสรางลวดลายบนใบตองสําหรับตกแตงอาหารดวยแสงเลเซอร ชญาภา บัวนอย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลลานนา 

3 13.40-14.00 SCI-003 75 Mixed H_\infty and passive synchronization of neural 

networks with time-varying delays 

ณรงคศักด์ิ โยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลอีสาน 

4 14.00-14.20 SCI-004 175 ผลเฉยเชิงทนทานสําหรับปญหาการจัดเสนทางขนสงท่ีมีกรอบเวลา

แบบออน 

พรรณิภา วรพันธ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลอีสาน 

5 14.20-14.40 SCI-005 314 H∞ performance criteria for neural networks with time-

varying delays 

ศิรดา ปนใจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลลานนา 

6 14.40-15.00 SCI-006 451 การเปรียบเทียบวิธีการพยากรณระหวางวิธีการบอกซ-เจนกินส 

วิธีการโฮสต และวิธีการพยากรณรวม สาํหรับการพยากรณดัชนี

ราคาผูบริโภครายเดือนของจังหวัดนครราชสีมา 

ญาดา พรภักดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลอีสาน 

7 15.00-15.20 SCI-007 564 ตนแบบอุปกรณตรวจวัดฝุนละอองขนาดเล็กดวย

ไมโครคอนโทรลเลอร 

พงศพัฒน สิงหศรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลตะวันออก 

8 15.20-15.40 SCI-008 592 อัตราสวนของกรดท้ังหมดตอเบสท้ังหมดท่ีเหมาะสมตอการผลิต

แกสชีวภาพจากวีแนสดวยวิธีการไทเทรตแบบไฟฟาเคมี 

ธนวัฒน พงษสวุรรณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลสุวรรณภมู ิ

9 15.40-16.00 SCI-009 645 การวิเคราะหวิธีการจัดการผูสอนรายวิชาดานคอมพิวเตอรดวยการ

แบงกลุมรวมกับกฎความสัมพันธของขอมูลบุคลากรสายวิชาการ 

พฤฒิพงศ เพ็งศิริ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลสุวรรณภูม ิ

10 16.00-16.20 SCI-010 878 ประสิทธิภาพการซึมซับรังสีอาทิตยของสีทนความรอน ชานนท บุญมีพพิิธ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลรัตนโกสนิทร 
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Session 6 สาขาวิทยาศาสตรและสิ่งแวดลอม 

วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00-17.00 น. หอง B8 (วิทยาศาสตร) 

ลําดับ เวลา รหัส โคด ช่ือเรือ่ง ช่ือผูนําเสนอ หนวยงาน 

11 16.20-16.40 SCI-011 981 การมีเสถียรภาพแบบเลขชี้กําลังของเครือขายควบคุมการ

แสดงออกของยีนท่ีมีตัวหนวงแปรผันตามเวลา 

เจนจิรา ทิพยชะ มหาวิทยาลัยแมโจ 

12 16.40-17.00 SCI-012 1022 การใชแอปพลิเคชั่นสงเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนของ

นักศึกษา 

พิมพพรรณ อําพันทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลสุวรรณภมู ิ
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Session 7 สาขางานประจําสูงานวิจัย (R2R) 

วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00-17.00 น. หอง B9 

ลําดับ เวลา รหัส โคด ช่ือเรือ่ง ช่ือผูนําเสนอ หนวยงาน 

1 13.00-13.20 R2R-001 76 การพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศแบบรวมศูนยเพื่อการบริหาร

งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ศรีวิชัย 

เชิด คงหอย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลศรีวิชัย 

2 13.20-13.40 R2R-002 208 การแกไขตัวชี้วัดความสําเร็จในการติดตามโครงการท่ีอยูระหวาง

ดําเนินการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ใหมีประสิทธิภาพ

ย่ิงข้ึน 

ศราวุธ ปอมสินทรัพย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร

นารี 

3 13.40-14.00 R2R-003 333 การนําผลวิจัยสถาบันของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ท่ี

ดําเนินการแลวเสร็จระหวาง พ.ศ. 2540 – 2559 ไปใชประโยชน 

ภารดี ศิริพลไพบูลย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร

นารี 

4 14.00-14.20 R2R-004 597 ศึกษาความพงึพอใจสาํหรับการใชงานระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

อีสาน วิทยาเขตขอนแกน 

สมเกียรต์ิ ฉายพระพักตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลอีสาน 

5 14.20-14.40 R2R-005 610 การประเมินคุณภาพดานการดําเนนิงานของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน โดยใชการวิเคราะห

เชิงโอบลอมขอมูล 

จีรวรรณ ยาวระ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลอีสาน 

6 14.40-15.00 R2R-006 814 การประเมินความผอนคลายของลวดเหล็กกลาตีเกลยีวสําหรับ

คอนกรีตอัดแรง 

ศิวะ สิทธิพงศ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีแหง

ประเทศไทย 

7 15.00-15.20 R2R-007 1081 การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาโจทยวิจัยแบบบูรณาการเชิงพืน้ท่ี 

กรณีศึกษา พื้นท่ีชุมชนคลองมหาสวัสด์ิ อําเภอพุทธมณฑล จังหวัด

นครปฐม 

สมกมล ภัทรกิจโสภณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลรัตนโกสนิทร 



ประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 10 

วันที่ 24-26 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติเชียงใหม เฉลิมพระเกียรติ 7 พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม 
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Session 7 สาขางานประจําสูงานวิจัย (R2R) 

วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00-17.00 น. หอง B9 

ลําดับ เวลา รหัส โคด ช่ือเรือ่ง ช่ือผูนําเสนอ หนวยงาน 

8 15.20-15.40 R2R-008 1082 แนวทางการพัฒนาขอเสนอชุดโครงการวิจัยเพื่อการพัฒนา

ผลิตภัณฑ หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) ประเภทสปาจาก

ทรัพยากรพื้นถ่ินดวยกลไกการขับเคลื่อนหวงโซคุณคาใหม ท่ีมี

โครงสรางการกระจายรายไดสูชุมชนอยางย่ังยืน 

วรารัตน วัฒนชโนบล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลรัตนโกสนิทร 

 

  



ประชุมวิชาการระดบัชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 และการประชุมวิชาการระดบันานาชาติ ครั้งที่ 10 

วันที่ 24-26 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติเชียงใหม เฉลิมพระเกียรติ 7 พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม 
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Session 8 สาขางานวิชาการรับใชสังคม (SE) 

วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00-16.40 น. หอง B10 

ลําดับ เวลา รหัส โคด ช่ือเรือ่ง ช่ือผูนําเสนอ หนวยงาน 

1 13.00-13.20 SE-001 77 การศึกษารวบรวมภูมิปญญาทองถ่ินและแนวทางการพัฒนาศูนย

การเรียนรูอยางมีสวนรวม ของขุมชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัด

สมุทรปราการ 

กริช ภัทรภาคิน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

กรุงเทพฯ 

2 13.20-13.40 SE-002 307 กระบวนการมีสวนรวมของชุมชนสูวิถีทองเท่ียวชุมชนเมือง: ตลาด

ริมคลองชุมชนสวนหลวง 1 (เจริญกรุง 103) 

สุวิมล  พิชญไพบูลย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลกรุงเทพ 

3 13.40-14.00 SE-003 358 บทบาทขององคการปกครองสวนทองถ่ินในการสงเสริมแนวคิด

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อ.เมือง จ.พจิิตร 

สุภัทธนีย ขุนสิงหสกลุ มหาลัยราชภัฎเพชรบูรณ 

4 14.00-14.20 SE-004 550 การพัฒนากระบวนการผลิตผักของหมูบานใหมนาแขม ภายใต

โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนแบบมีสวนรวม 

พงศยุทธ นวลบุญเรือง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลลานนา 

5 14.20-14.40 SE-005 855 การพัฒนาหวงโซคุณคาและเครือขายการใชประโยชนของวานหาง

จระเขทางดานเคร่ืองสําอางและ สปาเพื่อพัฒนาเปนสินคา OTOP 

สําหรับวิสาหกจิชุมชนในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ 

ธเนศวร นวล ใย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลรัตนโกสนิทร 

6 14.40-15.00 SE-006 856 การพัฒนาผลิตภณัฑเคร่ืองสําอางและสปาจากสารสกัดวานหาง

จระเข กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชน Aloe vera ไรแมมะลิกุยบุรี 

เบญจมาส ไชยลาภ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลรัตนโกสนิทร 

7 15.00-15.20 SE-007 943 การพัฒนาแบบมีสวนรวมเพื่อยกระดับคุณภาพและเพิ่มมูลคา

สับปะรดผลสดครบวงจรของบานสา อ.แจหม จ.ลําปาง 

สันติ ชางเจรจา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลลานนา 

8 15.20-15.40 SE-008 965 การพัฒนาระบบควบคุมการจายน้ําในแปลงกลวยน้ําวาดวย

เทคโนโลยีไอโอที 

บุญฤทธ์ิ นกครุฑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลสุวรรณภมู ิ

9 15.40-16.00 SE-009 1040 ปจจัยความสําเร็จในการบริหารจัดการขยะองคการบริหารสวน

ตําบลเมืองพาน 

มงคลกร ศรีวิชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลลานนา 



ประชุมวิชาการระดบัชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 และการประชุมวิชาการระดบันานาชาติ ครั้งที่ 10 

วันที่ 24-26 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติเชียงใหม เฉลิมพระเกียรติ 7 พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม 
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Session 8 สาขางานวิชาการรับใชสังคม (SE) 

วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00-16.40 น. หอง B10 

ลําดับ เวลา รหัส โคด ช่ือเรือ่ง ช่ือผูนําเสนอ หนวยงาน 

10 16.00-16.20 SE-010 1078 การพัฒนาผลิตภณัฑโยเกิรตพืชไร สุรีรัตน เย่ียมตระกูล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลรัตนโกสนิทร 

11 16.20-16.40 SE-011 1079 การพัฒนาผลิตภณัฑไอศกรีมพืชไร สุรีรัตน เย่ียมตระกูล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลรัตนโกสนิทร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 10 

วันที่ 24-26 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติเชียงใหม เฉลิมพระเกียรติ 7 พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม 
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ตารางการนําเสนอบทความระดับชาติ (ภาคบรรยาย) 

25 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.40-12.00 น. 
  



ประชุมวิชาการระดบัชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 และการประชุมวิชาการระดบันานาชาติ ครั้งที่ 10 

วันที่ 24-26 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติเชียงใหม เฉลิมพระเกียรติ 7 พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม 
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Session 1 สาขามนุษยศาสตร สังคมวิทยาและการศึกษา (กลุม 1) 

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.40-12.00 น. หอง B1 (สังคม) 

ลําดับ เวลา รหัส โคด ช่ือเรือ่ง ช่ือผูนําเสนอ หนวยงาน 

1 08.40-09.00 HU-033 514 ลักษณะทางจิตสังคมท่ีสงผลตอการอยูรวมกันอยางเขาใจและ

แนวทางจัดการเรียนรูตามแนวคิดพหุวัฒนธรรม : กรณีศึกษา

โรงเรียนในระดับปฐมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี 

นันทภา ปญญารัตน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร 

2 09.00-09.20 HU-034 522 ปจจัยทางการตลาดท่ีมีความสัมพนัธตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ

ผลิตภัณฑจากหมอฮอมธรรมชาติในจังหวัดแพร 

น้ําฝน รักประยูร มหาวิทยาลัยแมโจ-แพร 

เฉลิมพระเกียรติ 

3 09.20-09.40 HU-035 545 ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการตัวแทนนาํเขาผักเมือง

หนาว ของผูประกอบการคาปลีกในตลาดสี่มุมเมือง 

รัฐยา พรหมหิตาทร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลตะวันออก 

4 09.40-10.00 HU-036 584 ปจจัยท่ีสงผลตออัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลท่ีแทจริง ของบริษัท

อุตสาหกรรมกลุมอสังหาริมทรัพยและการกอสราง ท่ีจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย แหงประเทศไทย 

ทัศวรรณ ศาลาผาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลอีสาน 

5 10.00-10.20 HU-037 653 แนวทางการจัดการการทองเท่ียวโดยชุมชน กรณีศึกษา : บานถํ้า

ผึ้ง ตําบลตนยวน อําเภอพนม จังหวัดสุราษฎรธาน ี

ประภาพรรณ แกวสิยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลศรีวิชัย 

6 10.20-10.40 HU-038 658 การพัฒนาศักยภาพแหลงทองเท่ียวในเขตลุมน้ําปะเหลียน จังหวัด

ตรัง 

สุธิรา ปานแกว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลศรีวิชัย 

7 10.40-11.00 HU-039 663 การศึกษาภูมิวัฒนธรรมชุมชนคลองสระบัวจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

สายหยุด อุไรสกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลสุวรรณภูม ิ

8 11.00-11.20 HU-040 762 ความพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสารประจําทางสีล่อเล็ก สาย

การเดินรถบ๊ิกซีบางบอน-ตลาดพล ู

สุภาวดี สายสนิท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลตะวันออก 

9 11.20-11.40 HU-041 786 การศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจการใชระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกสของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ 

สุธาทิพย โชติศักด์ิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลสุวรรณภูม ิ



ประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 10 

วันที่ 24-26 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติเชียงใหม เฉลิมพระเกียรติ 7 พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม 
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Session 1 สาขามนุษยศาสตร สังคมวิทยาและการศึกษา (กลุม 1) 

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.40-12.00 น. หอง B1 (สังคม) 

ลําดับ เวลา รหัส โคด ช่ือเรือ่ง ช่ือผูนําเสนอ หนวยงาน 

10 11.40-12.00 HU-042 802 ผลกระทบของบทวิจารณสนิคาจากสื่อออนไลนท่ีมีตอพฤติกรรม

การซื้อสินคาและ บริการของผูบริโภคสินคาออนไลน 

จินดารัตน ปมณ ี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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Session 1 สาขามนุษยศาสตร สังคมวิทยาและการศึกษา (กลุม 2) 

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.40-12.00 น. หอง B9 (การศึกษา) 

ลําดับ เวลา รหัส โคด ช่ือเรือ่ง ช่ือผูนําเสนอ หนวยงาน 

1 08.40-09.00 HU-023 1007 ผลการประเมินตนเองของนักศึกษาไทย ในการพฒันาทักษะดาน

การเรียนรูและนวัตกรรม ผานกระบวนการคิดเชิงออกแบบในคาย

วิชาการนานาชาติ 

สุภรพรรณ คนเฉียบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลลานนา 

2 09.00-09.20 HU-024 1042 A Deixis Analysis of English Sentences Used in Lead 

News in Thai Educational News in Online Bangkok Post 

พิสุทธ์ิพงศ เอ็นดู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลอีสาน 

3 09.20-09.40 HU-025 24 ความทรงจําทางวัฒนธรรมและปฏิบัติการทางนิเวศ-การเมืองของ

เกษตรกรรายยอยในการใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพ

ดานการเกษตรในพืน้ท่ีการผลิตเมล็ดพนัธุเชิงการคา 

ศักรินทร ณ นาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลลานนา 

4 09.40-10.00 HU-026 70 แนวทางการบริหารจัดการภาคีเครือขายภาครัฐของทองถ่ินเพื่อ

เสริมสรางสวัสดิการสังคมผูสูงอายุแบบมีสวนรวม 

กิติศักด์ิ ชุมทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลศรีวิชัย 

5 10.00-10.20 HU-027 169 ความพึงพอใจของประชาชนในการใหบริการขององคการบริหาร

สวนตําบลบางโปรง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 

จิราภรณ พงษศรี-ทัศน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลกรุงเทพ 

6 10.20-10.40 HU-028 211 การสรางสรรคและผลิตสื่อโฆษณาเพื่อสนับสนนุการรีแบรนดด้ิง 

(Re-branding) และการเขาสูตลาด AEC ของผลิตภัณฑกาแฟบัว

บางแกว ตําบลบางแกว 

ขวัญชีวา ไตรพิริยะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลตะวันออก 

7 10.40-11.00 HU-029 274 ปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกต้ังนายกองคการ

บริหารสวนจังหวัดพจิิตร 

พชรดนัย วัชร-ธนพัฒน

ธาดา 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

8 11.00-11.20 HU-030 415 การสืบสรรครูปภาษาสัญลักษณในบทเพลงเทิดพระเกียรติแด

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (The Creative 

Perpetuation of Symbol in the Figure of Speech from 

the Songs Glorifying the Prestige of King Bhumibol) 

นัทธี เพชรบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลสุวรรณภมู ิ



ประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 10 

วันที่ 24-26 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติเชียงใหม เฉลิมพระเกียรติ 7 พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม 
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Session 1 สาขามนุษยศาสตร สังคมวิทยาและการศึกษา (กลุม 2) 

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.40-12.00 น. หอง B9 (การศึกษา) 

ลําดับ เวลา รหัส โคด ช่ือเรือ่ง ช่ือผูนําเสนอ หนวยงาน 

9 11.20-11.40 HU-031 477 ความคาดหวังของนักทองเท่ียวชาวตางชาติตอการจัดการทองเท่ียว 

ของหมูบานหยงสตาร จังหวัดตรัง 

ฟาพิไล ทวีสนิโสภา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลศรีวิชัย 

10 11.40-12.00 HU-032 509 การพัฒนาความเขมแข็งของเครือขายจิตอาสาในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

อรจิรา ธรรมไชยางกูร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร 

 

  



ประชุมวิชาการระดบัชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 และการประชุมวิชาการระดบันานาชาติ ครั้งที่ 10 

วันที่ 24-26 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติเชียงใหม เฉลิมพระเกียรติ 7 พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม 
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Session 1 สาขามนุษยศาสตร สังคมวิทยาและการศึกษา (กลุม 3) 

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.40-12.00 น. หอง B10 (การศึกษา) 

ลําดับ เวลา รหัส โคด ช่ือเรือ่ง ช่ือผูนําเสนอ หนวยงาน 

1 08.40-09.00 HU-013 497 รูปแบบการพัฒนาความมั่นคงในชีวิตของแมวัยรุนท่ีต้ังครรภไมพึง

ประสงค 

พงศรัชตธวัช วิวังส ู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร 

2 09.00-09.20 HU-014 742 ถอดบทเรียนภูมิปญญาวัฒนธรรมดอกไมไทยในจิตรกรรมฝาผนังสู

การเรียนรูนอกหองเรียน ของเยาวชนในกรุงเทพมหานคร 

สุชีรา ผองใส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร 

3 09.20-09.40 HU-015 791 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ ความคงทน การเรียนรูเร่ืองผังงาน โดย

ใชเกมและการสอนตามปกติ 

บุญธิดา ชุนงาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลสุวรรณภมู ิ

4 09.40-10.00 HU-016 795 การภาวนาพุทโธดวยเคร่ืองนับดิจิตัล ของนักศึกษา สาขาการ

จัดการ คณะบริหารธุรกจิและเทคโนโลยีสารสนเทศ ป 2562 

ปนัดดา จันทะกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลอีสาน 

5 10.00-10.20 HU-017 862 ความตองการใชทักษะภาษาอังกฤษของพนักงานแผนกแมบาน 

โรงแรมแชงกรีลา เชียงใหม 

เดชาธร พจนพงษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลลานนา 

6 10.20-10.40 HU-018 886 การพัฒนาสื่อเสริมการเรียนรูภาษาอังกฤษในรูปแบบ 2 มิติ เพื่อ

นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนศึกษานารี 

รวีพร จรูญพนัธ-เกษม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร 

7 10.40-11.00 HU-019 826 

 

การศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการใชเครือขายสังคมออนไลน

เพื่อการเรียนรู จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย สงขลา 

จิรภัทร ภูขวัญทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลศรีวิชัย 

8 11.00-11.20 HU-020 962 มาตรการทางกฎหมายในการคุมครองเด็กจากการกลัน่แกลงรังแก

ทางสื่อออนไลน 

ฟาใส สามารถ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลรัตนโกสนิทร 

9 11.20-11.40 HU-021 968 กลยุทธในการเอาชนะความกลัวในการสื่อสารภาษาอังกฤษใน

หองเรียน 

ธัญยธรณ นิมิตกิตต์ิธเนศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลอีสาน 



ประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 10 

วันที่ 24-26 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติเชียงใหม เฉลิมพระเกียรติ 7 พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม 
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Session 1 สาขามนุษยศาสตร สังคมวิทยาและการศึกษา (กลุม 3) 

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.40-12.00 น. หอง B10 (การศึกษา) 

ลําดับ เวลา รหัส โคด ช่ือเรือ่ง ช่ือผูนําเสนอ หนวยงาน 

10 11.40-12.00 HU-022 989 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยวิธีการจัด

ประสบการณตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสตรายวิชาทักษะการรู

สารสนเทศของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

เกษสุนีย บํารุงจิตต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร 

 

  



ประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 10 

วันที่ 24-26 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติเชียงใหม เฉลิมพระเกียรติ 7 พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม 
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Session 2 สาขาเกษตรศาสตร 

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.40-11.00 น. หอง B2 (เทคโนโลยีอาหาร) 

ลําดับ เวลา รหัส โคด ช่ือเรือ่ง ช่ือผูนําเสนอ หนวยงาน 

1 08.40-09.00 AG-013 352 การศึกษาสารหอมระเหยในชาอูหลงของโครงการหลวงกับชาอู

หลงทางการคาท่ีเปนท่ีนิยม 

เอมอร ไชยโรจน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลลานนา 

2 09.00-09.20 AG-014 235 ผลของขนาดอนุภาคและวิธีการเคลือบตอการยึดติดของผงปรุงรส 

ในผลิตภัณฑมะคาเดเมีย และเมล็ดบัวปรุงรส 

ธิดารัตน ผาระนัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลลานนา 

3 09.20-09.40 AG-015 354 การพัฒนาผลิตภณัฑขาวหอมแมพญาทองดําอัดแทงผสมกลวยไข

ทอด 

วิทิต  เลิศนิมิตมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลตะวันออก 

4 09.40-10.00 AG-016 875 การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑไขแดงเทียมปราศจาก

คอเลสเตอรอล 

วนิดา บุรีภักดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลศรีวิชัย 

5 10.00-10.20 AG-017 903 ผลของการเสริมสารสกัดมะแขวนตอคุณภาพและสมบัติการตาน

ออกซิเดชันของผลิตภัณฑหมูยอ 

ภัทราภรณ ศรีสมรรถการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลลานนา 

6 10.20-10.40 AG-018 973 ผลการยอมรับของผลิตภัณฑขนมปงขาไกโดยใชขาวไรซเบอรร่ี 

ทดแทนแปงสาลีบางสวน 

สุรียรัตน เอมพรหม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลกรุงเทพ 

7 10.40-11.00 AG-019 978 ผลของชนิดปุยคอกและความถ่ีของการใสปุยตอการเจริญเติบโต 

ผลผลิตสวนท่ีบริโภคได และและปริมาณสารสําคัญในผักเชียงดา 

ปริญญาวดี ศรีตนทิพย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลลานนา 

 
  



ประชุมวิชาการระดบัชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 และการประชุมวิชาการระดบันานาชาติ ครั้งที่ 10 

วันที่ 24-26 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติเชียงใหม เฉลิมพระเกียรติ 7 พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม 
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Session 3 สาขาวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี (กลุม 1) 

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.40-12.00 น. หอง B3 (อุตสาหการ) 

ลําดับ เวลา รหัส โคด ช่ือเรือ่ง ช่ือผูนําเสนอ หนวยงาน 

1 08.40-09.00 EN-025 379 แผนยางปูพืน้จากยางพาราผสมซังขาวโพดบด วรวรรณ เพชรอุไร มหาวิทยาลัยแมโจ 

2 09.00-09.20 EN-026 389 การลดเวลาสูญเสียของการผลิตชิน้สวนรถยนตใน Line 

Progressive P9 

นนทโชติ อุดมศรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลสุวรรณภมู ิ

3 09.20-09.40 EN-027 520 การเปรียบเทียบการใชวิธีมูลคาประหยัดกับโปรแกรมเชิงเสนตรง

ในการแกปญหาการเดินทางของพนักงานขาย 

นคร ไชยวงศศักดา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงราย 

4 09.40-10.00 EN-028 713 การเปรียบเทียบกําลังของตัวสะทอนแสงท่ีติดต้ังบนเตาพลังงาน

แสงอาทิตยแบบพาราโบลิก 

รพีพงศ เปยมสุวรรณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลอีสาน 

5 10.00-10.20 EN-029 749 การเพิ่มประสิทธิภาพตูอบแหงพลังงานแสงอาทิตยดวยระบบกัก

พลังงานความรอนอยางงาย 

เอกชัย รัตนบรรลือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลสุวรรณภมู ิ

6 10.20-10.40 EN-030 769 ศึกษาหาเปอรเซ็นตการหดตัวของพลาสติก อะคริโลไนไตรลบิว

ทาไดอีน สไตรีน ท่ีอัตราสวนผสม 70:30 

ประสงค กานแกว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร 

7 10.40-11.00 EN-031 841 แนวทางการลดตนทุนโดยการจัดสมดุลสายงานการผลิต: 

กรณีศึกษาโรงงานผลิตอุปกรณเคร่ืองใชไฟฟา 

มานพ ดอนหมืน่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลอีสาน 

8 11.00-11.20 EN-032 898 การใชเทคนิควิศวกรรมอุตสาหการเพื่อปรับปรุงกระบวนการกลึง

ขอตอทอ 

นพดล ศรีพุทธา สถาบันเทคโนโลยีไทย-

ญี่ปุน 

9 11.20-11.40 EN-033 914 การพยากรณยอดการสั่งซื้อกอนเห็ดดวยเทคนิคการวิเคราะห

อนุกรมเวลาเพื่อชวยในการวางแผนการผลิตของกลุมวิสาหกิจ

ชุมชนผลิตเห็ดอินทรียบานลิพอน-หัวหาร จังหวัดภูเก็ต 

อนันต สันติอมรทัต มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

10 11.40-12.00 EN-034 1041 การทดสอบเพื่อเปรียบเทียบคาความรอน ระยะเวลาเผาไหม และ

ตนทุนการผลิตของถานอัดแทงจากกะลามะพราวผสมซังขาวโพด 

เสกสรรค วินยางคกูล มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงราย 
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Session 3 สาขาวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี (กลุม 2) 

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.40-12.00 น. หอง B4 (ไฟฟา) 

ลําดับ เวลา รหัส โคด ช่ือเรือ่ง ช่ือผูนําเสนอ หนวยงาน 

1 08.40-09.00 EN-035 586 การหาประสิทธิภาพท่ีเหมาะสมในการรับแสงของแผงโซลาเซลล วิรัช กองสิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลสุวรรณภมู ิ

2 09.00-09.20 EN-036 591 ระบบปอนกลับความเร็วท่ีควบคุมดวยดิจิตอลพีไอดี สําหรับ

เคร่ืองเพิ่มพิสัยการเคลื่อนไหวบําบัดขอเขา 

เกศศักด์ิดา ศรีโคตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลอีสาน 

3 09.20-09.40 EN-037 730 พัฒนาชุดควบคุมหัวรถจักรไฟฟาจําลองไรสาย คมกฤษณ ศรีสุวรรณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลอีสาน 

4 09.40-10.00 EN-038 734 การประยุกตใชพลังงานแสงอาทิตยแบบระบบผสมกบัปมสูบน้ํา ศุภวุฒิ เนตรโพธ์ิแกว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร 

5 10.00-10.20 EN-039 740 การยับย้ังเชื้อกอโรคEMS ดวยเทคนิคโอโซนจากอิเลก็โทรดแบบ

โคโรนาดิสชารจ 

สุธี ลี้จงเพิ่มพูน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลสุวรรณภมู ิ

6 10.20-10.40 EN-040 813 การประเมินความผอนคลายของลวดเหล็กกลาสําหรับคอนกรีต

อัดแรง 

ศิวะ สิทธิพงศ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร

เทคโนโลยีแหงประเทศไทย 

7 10.40-11.00 EN-041 842 ลดการดูดซับน้ํามันในผลิตภัณฑแหวทอดดวยเทคโนโลยี

สนามไฟฟา 

ชิดชนก มากจันทร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลสุวรรณภมู ิ

8 11.00-11.20 EN-042 848 การออกแบบและสรางสัญญาณดิวต้ีไซเค้ิลท่ีเหมาะสม เพื่อ

ควบคุมมอเตอรไฟฟากระแสตรงดวยตัวประมวลผลเชิงตัวเลข 

วิภพ ใจแข็ง มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงราย 

9 11.20-11.40 EN-043 849 การปรับจูนคาแบบพีไอท่ีเหมาะสมท่ีสุด เพื่อควบคุมมอเตอร

ไฟฟากระแสตรงแบบลูปปด 

วิภพ ใจแข็ง มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงราย 

10 11.40-12.00 EN-044 363 สายอากาศรูปตัวซีขนาดเล็กสําหรับการประยุกตใชในระบบ

เครือขายไรสาย 

ศุภกิต แกวดวงตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลลานนา 
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Session 3 สาขาวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี (กลุม 3) 

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.40-12.00 น. หอง A1 (โยธา) 

ลําดับ เวลา รหัส โคด ช่ือเรือ่ง ช่ือผูนําเสนอ หนวยงาน 

1 08.40-09.00 EN-045 53 การศึกษาคุณสมบัติของคอนกรีตผสมเถาผักตบชวา ณัฐวุฒิ อินทบุตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลสุวรรณภมู ิ

2 09.00-09.20 EN-046 80 กําลังอัดแกนเดียวของดินซีเมนตผสมหินคลุกปลายตะแกรง ทวีฉัตร วัฒธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลสุวรรณภมู ิ

3 09.20-09.40 EN-047 81 ผลกระทบของกากแคลเซียมคารบอเนตและปอรตแลนดซีเมนต

ตอการรับน้ําหนักแบกทานของวัสดุหินคลุก 

อนันดา แกนบุดดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลสุวรรณภมู ิ

4 09.40-10.00 EN-048 82 อิทธิพลของปริมาณน้ําตาลในกากแคลเซียมคารบอเนต (CaCO3) 

ตอการกอตัวของคอนกรีต 

บดินทรภัทร ชางโต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลสุวรรณภมู ิ

5 10.00-10.20 EN-049 106 แนวทางการพัฒนาพืน้ท่ีจอดรถเพื่อรองรับการทองเท่ียวตลาด

สามชุก 

อรวรรณ จันทสุทโธ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลสุวรรณภมู ิ

6 10.20-10.40 EN-050 350 การวางแผนการจัดสงคอนกรีตผสมเสร็จ กรณีหลายโรงงานผลิต

หลายโครงการกอสราง โดยใชวิธีท้ิงระเบิด 

ศักด์ิชัย ศรีจันทรดํา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลอีสาน 

7 10.40-11.00 EN-051 506 อิทธิผลของอุณหภูมิตอความสามารถรับกําลังอัดในการบมมอรตา

ซีเมนต 

ยอดชาย สิงหทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลสุวรรณภมู ิ

8 11.00-11.20 EN-052 518 การตรวจหาบริเวณท่ีมีโอกาสเกิดโพรงใตดินบนเสนทางรถไฟ

ระบบรางคู ในเขตจังหวัดขอนแกน โดยเทคนิคทางนิวเคลียร 

วิษณุศาสตร อาจโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลอีสาน 

9 11.20-11.40 EN-053 641 ผลิตภัณฑคอนกรีตบล็อกไมรับน้าํหนักจากเศษกานใบยาสูบ ประชุม คําพุฒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลธัญบุรี 

10 11.40-12.00 EN-054 651 กําลังแบกทานในแนวด่ิงของฐานรากวงแหวนบนดินเหนียวสอง

ชั้นซึ่งกาํลังรับแรงเฉือนเพิ่มเปนเสนตรงตามความลึก 

กงกิจ ย่ิงเจริญกิจขจร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลศรีวิชัย 
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Session 3 สาขาวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี (กลุม 4) 

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.40-11.40 น. หอง A2 (วัสดุศาสตร) 

ลําดับ เวลา รหัส โคด ช่ือเรือ่ง ช่ือผูนําเสนอ หนวยงาน 

1 08.40-09.00 EN-055 527 สมบัติทางกลและสมบัติทางความรอนของพอลิเมอรฐานชีวภาพ

ผสมระหวางเทอรโมพลาสติกสตารชกับพอลิบิวทิลีนซัคซิเนต 

วิทวัส สิงหสังข มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพ

พรรณี 

2 09.00-09.20 EN-056 661 ปจจัยผลกระทบมุมคายหลังมีดท่ีสงผลตอแรงกลึงตัดเฉือนแบบ

เฉียงสําหรับวัสดุเหล็กกลาผสมตํ่าตามมาตรฐาน AISI 4140 

จุมพล ชัยประเดิมศักด์ิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลกรุงเทพ 

3 09.20-09.40 EN-057 689 แผนฝาเพดานยิปซัมจากเศษหินแอนไฮไดรตโดยใชน้ํายาง

ธรรมชาติเปนสารผสมเพิ่ม 

ประชุม คําพุฒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลธัญบุรี 

4 09.40-10.00 EN-058 709 สมบัติความยืดหยุน, สมบัติเชิงกลและโครงสรางแถบพลังงานของ 

LiGaO2 ภายใตสภาวะความดันโดยวิธีการคํานวณแบบเฟสตพริน

ซิเพิล 

วุฒิไกร ใสเหลื่อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลอีสาน 

5 10.00-10.20 EN-059 727 การพยากรณความขรุขระผิวในการกลึงอะลูมิเนียมหลอกึ่ง

ของแข็ง เกรด 2024 โดยใชวิธีการพื้นผิวผลตอบสนอง 

สุรสิทธ์ิ ระวังวงศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลศรีวิชัย 

6 10.20-10.40 EN-060 1086 ผลกระทบของการข้ึนรูปซ้ําตอดัชนีการไหลและสมบัติทางความ

รอนของพลาสติกแตกสลายไดทางชีวภาพ 

บวรกิตต์ิ เนคมานุ-รักษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลรัตนโกสนิทร 

7 10.40-11.00 EN-061 1089 การศึกษาการสรางแมพิมพจากวัสดุเหลือท้ิงของภาคการเกษตร ศิริชัย จิระวงนุสร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลรัตนโกสนิทร 

8 11.00-11.20 EN-062 776 วัสดุทดแทนไมอัดจากเศษวัสดุทางการเกษตรโดยมีน้ํายาง

ธรรมชาติเปนตัวประสาน 

พิไลวรรณ พร-ประสิทธ์ิ มหาวิทยาลัยแมโจ 

9 11.20-11.40 EN-063 183 การศึกษาผลของชนิดผาตอสมบัติการสะทอนน้าํ ฉันทมณี พูลเจริญ-ศิลป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลกรุงเทพ 
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Session 3 สาขาวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี (กลุม 5) 

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.40-12.00 น. หอง A3 (คอมพิวเตอร) 

ลําดับ เวลา รหัส โคด ช่ือเรือ่ง ช่ือผูนําเสนอ หนวยงาน 

1 08.40-09.00 EN-064 297 การออกแบบและพัฒนาระบบรดน้ําอัจฉริยะเพื่อเกษตรกรไทย ชุมพล โมฆรัตน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลตะวันออก 

2 09.00-09.20 EN-065 403 การพัฒนาระบบจัดเก็บขอมูลทุนชุมชน จงกล จนัทรเรือง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลอีสาน 

3 09.20-09.40 EN-066 438 ระบบตรวจสอบการเขาชั้นเรียนโดยใชบีคอนบลูทูธพลังงานตํ่า

และอุปกรณแอนดรอย 

ธนา หงษสุวรรณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบัง 

4 09.40-10.00 EN-067 662 มุมตกกระทบของเลเซอรท่ีเหมาะสมสําหรับระบบทําความ

สะอาด อนุภาคและสิ่งปนเปอนบนพืน้ผิวฮารดดิสไดรฟ 

สุรพล โรจนประดิษฐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลสุวรรณภมู ิ

5 10.00-10.20 EN-068 667 การออกแบบและพัฒนาระบบบริหารความสัมพันธลกูคา: 

กรณีศึกษาบริษัทซอฟตแวรขนาดกลาง 

ชัชวาล ทองอินทร มหาวิทยาลัยเกษตร-

ศาสตร 

6 10.20-10.40 EN-069 673 การพัฒนาแอปพลิเคชั่นเสนทางการทองเท่ียวชุมชนบน

โทรศัพทเคลื่อนท่ี: กรณีศึกษาบานคลองบางหลวง อ.ลาดหลุม

แกว จ.ปทุมธานี 

กัตตกมล พิศแลงาม มหาวิทยาลัยราชภัฏ-วไล

ยอลงกรณ ในพระบรม

ราชูปถัมภ 

7 10.40-11.00 EN-070 701 การจําลองการทํางานลอราแวนดวยเอ็นเอสสาม ทรงฤทธ์ิ กิติศรีวรพันธุ มหาวิทยาลัยนครพนม 

8 11.00-11.20 EN-071 718 ชุดเสริมทักษะการคํานวณคณิตศาสตร ในรูปแบบเกมสามมิติ

รวมกับอุปกรณควบคุมแบบไรสัมผัสสําหรับนักเรียนท่ีมีความ

บกพรองทางการไดยิน ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 

ชุมพล เสนาพันธ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลอีสาน 

9 11.20-11.40 EN-072 728 การวิเคราะหและออกแบบกระบวนการทดสอบซอฟตแวร เพื่อ

ปรับปรุงคุณภาพ : กรณีศึกษาฝายพัฒนาระบบซอฟตแวรของ

โรงพยาบาลขนาดใหญ 

จีระฉัตร บุตรเวียงพันธ มหาวิทยาลัยเกษตร-

ศาสตร 



ประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 10 
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Session 3 สาขาวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี (กลุม 5) 

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.40-12.00 น. หอง A3 (คอมพิวเตอร) 

ลําดับ เวลา รหัส โคด ช่ือเรือ่ง ช่ือผูนําเสนอ หนวยงาน 

10 11.40-12.00 EN-073 1019 การพัฒนาวิธีการประเมินคาดัชนีคลอโรฟลลในใบขาวดวยคลื่น

แมเหล็กไฟฟา 

สัตถาภูมิ ไทยพานิช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลสุวรรณภมู ิ

 

 

  



ประชุมวิชาการระดบัชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 และการประชุมวิชาการระดบันานาชาติ ครั้งที่ 10 

วันที่ 24-26 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติเชียงใหม เฉลิมพระเกียรติ 7 พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม 
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Session 3 สาขาวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี (กลุม 6)  

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.40-12.00 น. หอง A4 (อิเล็กทรอนิกส) 

ลําดับ เวลา รหัส โคด ช่ือเรือ่ง ช่ือผูนําเสนอ หนวยงาน 

1 08.40-09.00 EN-074 800 การวิเคราะหผลกระทบการผลิตไฟฟากังหนัลมขนาดเล็ก ใน

ระบบจําหนายไฟฟา 

พีระศักด์ิ พรมไตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร 

2 09.00-09.20 EN-075 907 ระบบแจงเตือนการชารจแบตเตอร่ีแบบไรสายสําหรับสถานีอัด

ประจุไฟฟา 

จักรี ศรีนนทฉัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลธัญบุรี 

3 09.20-09.40 EN-076 999 การตรวจจับสถานะของชิพรีซสิเตอรดวยเทคนิคมอรโฟโลยีและ

คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม

อิเล็กทรอนิกส 

จักรี ศรีนนทฉัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลธัญบุรี 

4 09.40-10.00 EN-077 865 การวิเคราะหฮารมอนิกของระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย เฉลิม ไชยวงค มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร 

5 10.00-10.20 EN-078 1043 การศึกษาตําแหนงท่ีเหมาะสมของการติดต้ังระบบผลิตไฟฟาดวย

แสงอาทิตยแบบเชื่อมตอกับระบบจายไฟฟาในอาคารขนาดใหญ 

อานนท พวงชิงงาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลสุวรรณภมู ิ

6 10.20-10.40 EN-079 1083 เคร่ืองควบคุมการเปด – ปดอุปกรณไฟฟาแบบไรสาย เพื่อผูพิการ 

และผูสูงอายุดวยโทรศัพทเคลื่อนท่ี 

ชาญยุทธ อุปายโกศล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลรัตนโกสนิทร 

7 10.40-11.00 EN-080 1090 ตัวควบคุมพีไอดีแบบอัตราสวนสําหรับถังผสมสารอาหารในแปลง

ปลูก พืชไฮโดรโพนคิส 

อดิศักด์ิ แข็งสาริกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลรัตนโกสนิทร 

8 11.00-11.20 EN-081 256 ระบบการวัดอุณหภูมิของน้ําในบอเลี้ยงปลาแบบออนไลน วิโรจน ปงลังกา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลลานนา 

9 11.20-11.40 EN-082 346 ระบบควบคุมความชื้นสําหรับการเพาะเห็ดนางฟา จิรพร ทาแกง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลลานนา 



ประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 10 
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Session 3 สาขาวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี (กลุม 6)  

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.40-12.00 น. หอง A4 (อิเล็กทรอนิกส) 

ลําดับ เวลา รหัส โคด ช่ือเรือ่ง ช่ือผูนําเสนอ หนวยงาน 

10 11.40-12.00 EN-083 348 การประมาณคาเร่ิมตนและเรียงลําดับการหาคาท่ีเหมาะสมท่ีสุด

แบบฝูงผึ้งเพื่อแกปญหาการจายโหลดอยางประหยัดท่ีมีฟงกชั่น

ราคาเชื้อเพลิงแบบไมเรียบ 

วันไชย คําเสน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลลานนา 
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Session 5 สาขาเศรษฐศาสตรและการบริหารธุรกิจ (กลุม 1)  

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.40-12.00 น. หอง B5 (การตลาด) 

ลําดับ เวลา รหัส โคด ช่ือเรือ่ง ช่ือผูนําเสนอ หนวยงาน 

1 08.40-09.00 EC-013 146 กลยุทธการตลาดของธุรกจิการตลาดขายตรง ผลิตภัณฑสนิคา

อุปโภคบริโภค ภายใตการกํากับดูแลของสมาคมขายตรงไทย 

และสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 

ณฐาพชัร วรพงศพัชร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร 

2 09.00-09.20 EC-014 366 รูปแบบการดําเนินชีวิตท่ีมีผลตอพฤติกรรมผูบริโภคท่ีใชบริการ 

คอมมูนิต้ีมอลลในจังหวัดขอนแกน 

อชิตพล พลเขต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลอีสาน 

3 09.20-09.40 EC-015 276 แรงจูงใจทางสังคมท่ีมีตอความต้ังใจซื้อสินคาออนไลนจาก

มุมมองของผูบริโภคในประเทศไทย 

เกรียงศักด์ิ จันทีนอก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

4 09.40-10.00 EC-016 305 รูปแบบการสงเสริมการตลาดกลวยตากพื้นถ่ิน กรณีศึกษา 

ชุมชนบานหนองแวงเรือ ตําบลดงเมืองแอม อําเภอเขาสวนกวาง 

จังหวัดขอนแกน 

ชลธิดา แสวาน ี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลอีสาน 

5 10.00-10.20 EC-017 386 การเปรียบเทียบการตลาดออนไลนของธุรกิจจัดนําเท่ียวท่ีต้ังอยู

ในเขตกรุงเทพและตางจังหวัด 

ชัยศึก เจตตกร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

6 10.20-10.40 EC-018 396 ความผันผวนและการพยากรณราคาสงออกทุเรียนสดไปยัง

สาธารณรัฐประชาชนจนี 

เกสินี หมื่นไธสง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

7 10.40-11.00 EC-019 410 การศึกษาเปรียบเทียบปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อและ

พฤติกรรมการซื้อสินคาผานสื่อสังคมออนไลนของผูบริโภคเจ

เนอเรชันเอ็กซ และเจเนอเรชันวาย ในเขตกรุงเทพมหานคร 

วุฒิกร วีระวัชรกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลกรุงเทพ 

8 11.00-11.20 EC-020 636 การศึกษาความสามารถทางการตลาดของเกษตรกรท่ีมีตอ

ผลสัมฤทธ์ิทางธุรกิจในพื้นท่ีจังหวัดตาก 

สุมลมาลย อรรถวุฒิชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลลานนา 

9 11.20-11.40 EC-021 420 การเลือกเทคนิคการพยากรณคาดัชนีระวางเร่ือท่ีมีความ

เหมาะสม 

พิทยุตม คงพวง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลสุวรรณภมู ิ
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วันที่ 24-26 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติเชียงใหม เฉลิมพระเกียรติ 7 พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม 

 

Page 39 of 50 

Session 5 สาขาเศรษฐศาสตรและการบริหารธุรกิจ (กลุม 1)  

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.40-12.00 น. หอง B5 (การตลาด) 

ลําดับ เวลา รหัส โคด ช่ือเรือ่ง ช่ือผูนําเสนอ หนวยงาน 

10 11.40-12.00 EC-022 556 อุปสรรอุปสรรคและแรงจงูใจในการทองเท่ียวทางธรณีวิทยาของ

ศูนยศึกษาวิจัยและพิพิธภณัฑไดโนเสารภูเวียง จังหวัดขอนแกน 

อารีรัตน เชื้อบุญเกิด-โนท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลอีสาน 

 

  



ประชุมวิชาการระดบัชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 และการประชุมวิชาการระดบันานาชาติ ครั้งที่ 10 

วันที่ 24-26 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติเชียงใหม เฉลิมพระเกียรติ 7 พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม 
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Session 5 สาขาเศรษฐศาสตรและการบริหารธุรกิจ (กลุม 2)  

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.40-12.00 น. หอง B7 (การจัดการ) 

ลําดับ เวลา รหัส โคด ช่ือเรือ่ง ช่ือผูนําเสนอ หนวยงาน 

1 08.40-09.00 EC-024 625 ความรับผิดชอบตอสังคมกับธุรกิจSMEs : กรณีศึกษากิจการ

ผลิต จังหวัดนครปฐม 

ศรีสมร ผองพุฒ ิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลรัตนโกสนิทร 

2 09.00-09.20 EC-025 685 สังคมไรเงินสดกับผูประกอบการธุรกิจในจังหวัดเชียงใหม อาภาศรี เทวตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลลานนา 

3 09.20-09.40 EC-026 702 การศึกษาปจจัยสวนบุคคลท่ีมีผลตอความเสี่ยงภาวะซึมเศราของ

นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 

จิรัฐติกาล วุฒิพนัธุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลอีสาน 

4 09.40-10.00 EC-027 719 นโยบายการบัญชีท่ีมผีลตอความสามารถในการทํากําไรของ

ธุรกิจSMEs ในอําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 

กนกนภสั โสเขียว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลอีสาน 

5 10.00-10.20 EC-028 788 ภาพรวมงานวิจัยท่ีติพิมพในวารสารการบัญชีและการจัดการ 

ต้ังแตป พ.ศ. 2552 ถึง 2560 

สุมินทร เบาธรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลอีสาน 

6 10.20-10.40 EC-029 799 การประเมินหาคารบอนฟุตพร้ินทจากการใชพลังงานไฟฟาของ

นักศึกษาโครงการจัดต้ังวิทยาเขตอํานาจเจริญ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

พัชทิชา กุลสุวรรณ โครงการจัดต้ังวิทยาเขต

อํานาจเจริญ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

7 10.40-11.00 EC-030 830 ปจจัยการกํากับดูแลกจิการของบริษัทท่ีสงผลตอผลการ

ดําเนินงาน กรณีศึกษากลุมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย 

สุภาวดี ชอบเสร็จ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลอีสาน 

8 11.00-11.20 EC-031 1033 การศึกษาปจจัยดานบรรจุภัณฑท่ีมีตอการตัดสินใจซือ้สินคา 

OTOP ประเภทผาฝายทอมือ ตําบลสรางนกทา อําเภอเมือง 

จังหวัดอํานาจเจริญ 

ประภากร ศิริสถิตย มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยา

เขตอํานาจเจริญ 



ประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 10 

วันที่ 24-26 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติเชียงใหม เฉลิมพระเกียรติ 7 พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม 
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Session 5 สาขาเศรษฐศาสตรและการบริหารธุรกิจ (กลุม 2)  

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.40-12.00 น. หอง B7 (การจัดการ) 

ลําดับ เวลา รหัส โคด ช่ือเรือ่ง ช่ือผูนําเสนอ หนวยงาน 

9 11.20-11.40 EC-033 145 พฤติกรรมการใชแอปปริเคชั่นเฟสบุคและไลไอดี กาดวิถีชุมชนคู

บัววัดโขลงสุวรรณคีรี จังหวัดราชบุรีท่ีมีผลตอการตัดสินใจซื้อ

ผลิตภัณฑและบริการของนักทองเท่ียว 

ณฐาพชัร วรพงศพัชร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร 

10 11.40-12.00 EC-023 299 ผลกระทบของความสามารถทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ

ผลการดําเนนิงานของธุรกิจอสังหาริมทรัพยในประเทศไทย 

พลาญ จนัทรจตุรภัทร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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Session 6 สาขาวิทยาศาสตรและสิ่งแวดลอม  

วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.40-10.00 น. หอง B8 (อุตสาหกรรมเกษตร) 

ลําดับ เวลา รหัส โคด ช่ือเรือ่ง ช่ือผูนําเสนอ หนวยงาน 

1 08.40-09.00 SCI-013 181 การพัฒนาน้ํายาขจัดคราบเลือดจากผักโขมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจ

ในครัวเรือน: กรณีศึกษา หมูท่ี 1 และ 2 บานคลองบางหลวง อ.

ลาดหลุมแกว จ.ปทุมธาน ี

นลินอร นุยปลอด มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย

อลงกรณ ในพระบรม

ราชูปถัมภ 

2 09.00-09.20 SCI-014 454 การกําจัดพาราฟนิลนีไดอะมีน ในน้าํท้ิงยายอมผม 

ดวยกากกาแฟ โดยวิธีแบบคอลัมม 

พัชรินทร นนัทพันธ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดสกลนคร 

3 09.20-09.40 SCI-015 659 การปรับปรุงคุณภาพสาโทขาวเหนียวดําโดยใชกลาเชือ้จุลินทรียท่ี

คัดเลือกจากลูกแปงเหลา 

อนันทญา แสนสวัสด์ิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลตะวันออก 

4 09.40-10.00 SCI-016 877 ศึกษาผลของการใชน้ํามันปาลมเปนสารกระตุนในยางธรรมชาติ

ผสมเขมาดํา 

ศิวโรฒ บุญราศรี มหาวิทยาลัยแมโจ 
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ตารางการนําเสนอบทความระดับชาติ (ภาคบรรยาย) 

26 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.40-12.00 น. 
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Session 1 สาขามนุษยศาสตร สังคมวิทยาและการศึกษา (กลุม 1) 

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.40-11.00 น. หอง B1 (สังคม) 

ลําดับ เวลา รหัส โคด ช่ือเรือ่ง ช่ือผูนําเสนอ หนวยงาน 

1 08.40-09.00 HU-043 938 ความคาดหวัง มุมมองของนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสารสากลดานปจจัยท่ีมีผลตอการเรียนในรายวิชาการพูด

ภาษาอังกฤษ1 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก 

สาวิตรี  สุวรรณรอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลลานนา 

2 09.00-09.20 HU-044 846 ศักยภาพและสภาพการมสีวนรวมของชุมชนในการนาํแหลงเรียนรู

ท่ีเปน ภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการจัดการศึกษาในชมุชนริมแมน้ํา

เจาพระยาสายเกา 

นงเยาว อุทุมพร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

3 09.20-09.40 HU-045 851 แนวทางการเสริมสรางจิตสาํนึกในการอนุรักษมรดกโลกดวย

กระบวนการมีสวนรวมของเยาวชน กรณีศึกษา อุทยาน

ประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ชนิดาภา กระแจะจนัทร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลสุวรรณภมู ิ

4 09.40-10.00 HU-046 895 การมีสวนรวมของชุมชนตอการพัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิง

ประวัติศาสตรอยางย่ังยืน อําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 

ญาณาธร เธียรถาวร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร 

5 10.00-10.20 HU-047 930 การเรียนรูและถายทอดภูมิปญญาชาวบานดานขนมไทย ธัญนันท วรเศรษฐ-พงษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลรัตนโกสนิทร 

6 10.20-10.40 HU-048 1049 ประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกสเชิงกลยุทธท่ีมีตอความไดเปรียบ 

ทางการแขงขันของธุรกิจอุตสาหกรรมโรงสีขาวในประเทศไทย 

เสนีย พวงยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลสุวรรณภมู ิ

7 10.40-11.00 HU-049 1050 ผลกระทบของการเปดเผยขอมูลทางการบัญชีสิ่งแวดลอมท่ีมีตอ

ความรับผิดชอบตอสังคมดานสิ่งแวดลอมของอุตสาหกรรมโรงสี

ขาวในประเทศไทย 

ภคพล สุนทรโรจน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลสุวรรณภูม ิ
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Session 1 สาขามนุษยศาสตร สังคมวิทยาและการศึกษา (กลุม 2) 

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.40-11.00 น. หอง B2 (สังคม) 

ลําดับ เวลา รหัส โคด ช่ือเรือ่ง ช่ือผูนําเสนอ หนวยงาน 

1 08.40-09.00 HU-050 896 ทิศทางการพัฒนาสื่อพิพิธภัณฑมีชีวิตเพื่อสงเสริมการทองเท่ียว 

ในชุมชนบานฮวก เมืองชายแดนภูซาง จังหวัดพะเยา 

ฤทัยภัทร พิมลศรี มหาวิทยาลัยพะเยา 

2 09.00-09.20 HU-051 964 แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑการทองเท่ียวกวานพะเยา ทศพล คุมสุพรรณ มหาวิทยาลัยพะเยา 

3 09.20-09.40 HU-052 975 การวิเคราะหหวงโซอุปทานการทองเท่ียว กรณีศึกษา ขอนแกน

มาราธอนนานาชาติ 

กิตต์ิธนทัต สุพรรณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลอีสาน 

4 09.40-10.00 HU-053 985 รางวัลท่ีไดรับจากการบริหารจัดการสงผลตอการเติบโต ของ

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ชฎารัช คําแพงตา วิทยาลัยเทคโนโลยีพนม

วันท 

5 10.00-10.20 HU-054 1087 ความพึงพอใจของผูโดยสารตอการใชบริการรถไฟฟาบีทีเอส และ

รถไฟฟาเอ็มอารที ในเขตกรุงเทพมหานคร 

มาลัย กมลสกลุชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลรัตนโกสนิทร 

6 10.20-10.40 HU-055 1091 ศึกษาความสัมพันธระหวางรูปแบบของกิจกรรมความรับผิดชอบ

ตอสังคมกับภาพลักษณของศูนยฝกกีฬาฟุตบอลสนักาํแพง 

จังหวัดเชียงใหม 

ณัฐวุฒิ พลศรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลรัตนโกสนิทร 

7 10.40-11.00 HU-056 1092 พฤติกรรมการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับภัยแลง และระดับ

ความเครียดของประชากรในเขตชุมชนตลาดน้ําดอนหวาย 

วัลลภ อรุณธรรมรักษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลรัตนโกสนิทร 
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Session 3 สาขาวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี (กลุม 1)   

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.40-11.20 น. หอง B4 (ไฟฟา) 

ลําดับ เวลา รหัส โคด ช่ือเรือ่ง ช่ือผูนําเสนอ หนวยงาน 

1 08.40-09.00 EN-084 383 สายอากาศไมโครสตริปแพตซประยุกตสําหรับ อารเอฟไอดี /   

ไอโอที 

ธนวัฒน พนัธตุย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลลานนา 

2 09.00-09.20 EN-085 473 การศึกษาความเหมาะสมทางดานเทคนิค เศรษฐศาสตรของ

ระบบผลิตไฟฟาดวยโซลาเซลลดวยแบตเตอร่ีลิเทียมไอออน ใน

ระดับครัวเรือน 

วัฒนา มาคํา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลลานนา 

3 09.20-09.40 EN-086 475 การพัฒนาเทคนิคการประมาณคาปริมาณน้ําท่ีสูบไดจากระบบสูบ

น้ําดวยโซลาเซลลท่ีใชขอมูลจากคากําลังงานแสงอาทิตย 

วัฒนา มาคํา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลลานนา 

4 09.40-10.00 EN-087 553 ระบบติดตามดวงอาทิตยแกนเด่ียวควบคุมดวย

ไมโครคอนโทรลเลอร Single Axis Solar Tracking Control 

System by Microcontroller 

ธนวัฒน พนัธตุย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลลานนา 

5 10.00-10.20 EN-088 750 การปรับเลื่อนร้ัวซอยของโตะเลื่อยวงเดือนอัตโนมัติ จําเริญ เกตุแกว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลลานนา 

6 10.20-10.40 EN-089 871 ชุดแสดงผลการรายงานดัชนีคุณภาพอากาศผาน Wi-Fi สิทธิชัย จีนะวงษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลลานนา 

7 10.40-11.00 EN-090 1009 การเปรียบเทียบการขับเคลื่อนมอเตอรเหนี่ยวนําแบบสองเฟส

ดวยพีดับบลิวเอ็มอินเวอรเตอร 

สันติภาพ โคตทะเล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลลานนา 

8 11.00-11.20 EN-091 1014 การวิเคราะหหาบริเวณหลอดเลือดสมองอุดตัน จากการใช

ขอมูลภาพ CT Scan ของ CBV และ CBF โดยใชเทคนิคการ

ประมวลผลภาพดิจิตอล 

สันติชัย เฟองกาญจน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลลานนา 
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Session 3 สาขาวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี (กลุม 2) 

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.40-11.00 น. หอง A1 (โยธา) 

ลําดับ เวลา รหัส โคด ช่ือเรือ่ง ช่ือผูนําเสนอ หนวยงาน 

1 08.40-09.00 EN-092 906 การศึกษาปริมาณน้ําหลากของลุมน้ําโกลก  จังหวัดนราธิวาส ณัฐพล แกวทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลศรีวิชัย 

2 09.00-09.20 EN-093 928 การศึกษาผลกระทบของการกระจายความดันตอพื้นผิวใบพัด

กังหันลมโดยใชเคร่ืองแสกนความดัน 

ติณณภพ แพงผม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลรัตนโกสนิทร 

3 09.20-09.40 EN-094 1093 การพัฒนากําลังอัดคอนกรีตระยะยาวผสมจลุินทรียอี.เอ็มชนิด

ผง 

พงศภูมิ ศรชมแกว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลรัตนโกสนิทร 

4 09.40-10.00 EN-095 67 การหมักยอยเศษกานและใบไมรวมและเศษอาหารในสภาวะไร

ออกซิเจน แบบถังหมักเดียวและแบบสองถัง 

กลิ่นประทุม ปญญาปง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลลานนา 

5 10.00-10.20 EN-096 347 ระบบสูบน้ําแบบลูกสูบชักท่ีใชยูนิเวอรแซลมอเตอรแบบไฮบริด เกษม ตรีภาค มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลลานนา 

6 10.20-10.40 EN-097 977 การพัฒนาเคร่ืองตนแบบดักกลิ่นและชุดควบคุมแรงดันกาซ

ชีวภาพอยางงาย 

สุรชัย อํานวยพรเลิศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลลานนา 

7 10.40-11.00 EN-098 984 การศึกษาผลการแทนท่ีเศษเซรามิคในสวนผสมของบล็อก

คอนกรีต ท่ีมีผลตอกําลังรับแรงอัดและอุณหภูม ิ

สุรชัย อํานวยพรเลิศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลลานนา 
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Session 3 สาขาวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี (กลุม 3)  

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.40-11.00 น. หอง A3 (คอมพิวเตอร) 

ลําดับ เวลา รหัส โคด ชื่อเร่ือง ชื่อผูนาํเสนอ หนวยงาน 

1 08.40-09.00 EB-099 771 พัฒนารูปแบบการแบงปนและเผยแพรความรูดานวัฒนธรรม

ผานระบบออนไลน เพื่อสนับสนุนการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม

ของจังหวัดนครศรีธรรมราช 

กัลยาณี ทองเลี่ยมนาค มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลศรีวิชัย 

2 09.00-09.20 EB-100 889 Performance Evaluation of Nonlinear Filter for 

Filtering Sub- and Ultraharmonics from Ultrasound 

Image Signal 

จินดา สามัคคี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลศรีวิชัย 

3 09.20-09.40 EB-101 1052 การศึกษาประเภทและระดับของเนื้อหาบนเว็บไซตอีเลิรนนิ่ง 

กรณีศึกษา การเรียนรูวิชาไมโครซอฟตเอ็กซเซล 

ลลิตา สนัติวรรักษ วิทยาลัยนวัตกรรมดาน

เทคโนโลยีและ

วิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

4 09.40-10.00 EB-102 1056 เคร่ืองตรวจจับและระงับการใชงานอุปกรณสื่อสารใน

ระบบสื่อสารไรสาย 

กันตพงษ  ศรีสถิตย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลรัตนโกสนิทร 

5 10.00-10.20 EB-103 1077 การพัฒนาระบบการตรวจสอบสภาพน้ําไฮโดรโปรนิกส กาญบัญชา พานชิ-เจริญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลรัตนโกสนิทร 

6 10.20-10.40 EB-104 1084 แอปพลิเคชันสงเสริมกระบวนการสหกจิศึกษาวิศวกรรม

คอมพิวเตอร 

ชัยพร ปานยินดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลรัตนโกสนิทร 

7 10.40-11.00 EB-105 1085 ระบบตรวจสอบการทํางานแบบ Real Time ผาน Web 

Application 

บัญชา เหลือแดง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลรัตนโกสนิทร 
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Session 3 สาขาวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี (กลุม 4)  

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา  08.40-10.40 น. หอง A4 (คอมพิวเตอร) 

ลําดับ เวลา รหัส โคด ช่ือเรือ่ง ช่ือผูนําเสนอ หนวยงาน 

1 08.40-09.00 EN-106 470 การควบคุมแขนกลแบบไรสาย ARM ROBOTIC CONTROLLED 

WITH BLUETOOTH 

อนันต วงษจันทร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลลานนา 

2 09.00-09.20 EN-107 474 แอพพลิเคชั่นสําหรับออกแบบระบบไฟฟาในระบบปฏิบัติการ

แอนดรอยด 

ปณิฐิ แสนจิตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลลานนา 

3 09.20-09.40 EN-108 489 ตูปลอดเชื้อกึ่งอัตโนมัติควบคุมดวยไมโครคอนโทรลเลอร อํานาจ ผัดวัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลลานนา 

4 09.40-10.00 EN-109 729 การพัฒนาเว็บไซตและระบบบริหารจัดการขอมูลโฮมสเตยชุมชน

บานแมกําปอง อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม 

จตุพร ศิลพรชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลลานนา 

5 10.00-10.20 EN-110 854 ระบบควบคุมโรงเรือนสําหรับเห็ดหอมแบบอัตโนมัติผานทาง

เครือขายไรสาย 

รัตนาพร นรรัตน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลลานนา 

6 10.20-10.40 EN-111 912 ระบบการหาปริมาตรแกสมีเทนท่ีเกิดข้ึนในแกสชีวภาพ สุวรรณี ปญยศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลลานนา 
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Session 5 สาขาเศรษฐศาสตรและการบริหารธุรกิจ 

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 (หอง B7 ชงโค) เวลา 08.40-10.00 น. หอง B7 (การบัญชี) 

ลําดับ เวลา รหัส โคด ช่ือเรือ่ง ช่ือผูนําเสนอ หนวยงาน 

1 08.40-09.00 EC-032 397 ผลกระทบของสมรรถนะพนักงานบัญชีท่ีมีตอประสิทธิผลการ

ปฏิบัติงาน 

นภัทร จันทรจตุรภัทร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2 09.00-09.20 EC-034 422 ตนทุนและผลตอบแทนการปลูกผักเชียงดาภายใตสภาพแวดลอมท่ี

ตางกัน 

ปญจพร ศรีชนาพนัธ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลลานนา 

3 09.20-09.40 EC-035 704 ความสัมพันธระหวางระบบบัญชีบริหารกับความสําเร็จในการ 

ดําเนินงานของธุรกิจกอสรางในเขตพื้นท่ีอําเภอเมือง จังหวัด

ขอนแกน 

จิรัฐติกาล วุฒิพนัธุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลอีสาน 

4 09.40-10.00 EC-036 959 สมรรถนะของนักศึกษาสหกจิศึกษาทางวิชาชีพบัญชสีมัยใหม ใน

มุมมองของพนักงานท่ีปรึกษาในจังหวัดนครปฐม 

พงศศิรภพ ทองดีรวิสุร

เกตุ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลรัตนโกสนิทร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** หมายเหตุ ไมอนุญาตเปลี่ยนแปลง วัน เวลา การนาํเสนอ ไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น ** 


