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Session 1 สาขามนุษยศาสตร สังคมวทิยาและการศกึษา [หอง B1] 

Session 1 สาขามนุษยศาสตร สังคมวิทยาและการศึกษา 

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

ลําดับ เวลา รหัส โคด ช่ือเร่ือง ช่ือผูนําเสนอ หนวยงาน 

1 13.00-13.20 HU-001 115 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดหองเรียนกลับทางแบบกลุมที่มีตอ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรและการเรียนรูดวยตนเอง 

เบญจพร สวางศรี 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

สุวรรณภูม ิ

2 13.20-13.40 HU-002 157 การศึกษาหนงัสือเเบบเรียนภาษาจีน“Boya Chinese” ในมุมมองทฤษฎี

วิธีการสอนภาษาตางประเทศ 

ทรรศนีย โมรา มหาวิทยาลัยศิลปากร 

3 13.40-14.00 HU-003 173 คําทับศพัทภาษาอังกฤษ: การตีความและนําไปใชโดยนักศึกษาไทย กรกมล ศรีเดือนดาว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

กรุงเทพ 

4 14.00-14.20 HU-004 308 ศึกษาการใชไลนแอบพลิเคชันและการสอนแบบซ้าํๆ เวนชวงในการเรียน การ

สอนคําศพัท อุปสรรค และปจจยั 

ลีชัย ปญญาวงศงาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

กรุงเทพ 

5 14.20-14.40 HU-005 353 ศึกษาผลการใชชุดเสริมทกัษะการคํานวณคณิตศาสตรในรูปแบบเกมสามมิติ

รวมกับอุปกรณควบคุมแบบไรสัมผัส ของนกัเรียนที่มีความบกพรอง

ทางการ ไดยิน ระดับช้ันประถมศกึษาปที่ 5 

ทองทวี จิตพรมมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

อีสาน 

6 14.40-15.00 HU-006 362 แรงจูงใจในการเรียนของนักเรียน เตรียม-วิศวกรรมศาสตร (Gifted hands-

on) ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพ 

ศิริวิมล ณ เชียงใหม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

ลานนา 

7 15.00-15.20 HU-007 398 การพัฒนาสรางสรรคส่ือโมช่ันกราฟก เพื่อใหความรูเร่ืองยาแพร็พ (PrEP) 

ใหแก ศูนยวจิัยโรคเอดส สภากาชาดไทย (คลีนคินิรนาม) 

ศนียา พันธศรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

ตะวันออก 

8 15.20-15.40 HU-008 412 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักศึกษา ภายใน

หอพักนักศกึษา วิทยาลัยเทคโนโลยแีละสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลลานนา ดวยการคัดกรองแบบ SML 

กัมปนาท ปาวิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

ลานนา 

9 15.40-16.00 HU-009 476 การพัฒนาและศึกษาประสิทธิภาพชุดทดลอง การออกแบบวงจร

อิเล็กทรอนิกส 

ประชุม อุทาพรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

สุวรรณภูม ิ

10 16.00-16.20 HU-010 496 การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการบริหารสถาบันอาชีวศึกษา โดย

ใชใบงาน (Job Sheet) ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต

(ค.อ.บ.) คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภูม ิ

ปติชน เปยมบริบูรณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

สุวรรณภูม ิ

11 16.20-16.40 HU-011 632 การศึกษาปจจยัที่มีผลตอระดับความเส่ียงในการปฏบิัติงานสอบบัญชี ของ

ผูสอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย 

ระริน เครือวรพันธุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

ศรีวิชัย 

12 16.40-17.00 HU-012 703 การศึกษาพฤติกรรมการใชชีวิตของนักศึกษาภายในหอพักนักศึกษา 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

มนสิชา พิชัยพรหม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

ลานนา 
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Session 2 สาขาเกษตรศาสตร [หอง B2] 

Session 2 สาขาเกษตรศาสตร 

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

ลําดับ เวลา รหัส โคด ช่ือเร่ือง ช่ือผูนําเสนอ หนวยงาน 

1 13.00-13.20 AG-001 30 อิทธิพลของหัวเช้ือผสมตอสมบัติทางกายภาพ เคมี และจุลชีววิทยาของทาง

ปาลมหมกั 

ณรงคชัย ชูพูล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

ศรีวิชัย 

2 13.20-13.40 AG-002 484 การศึกษาการผลิตตนกลาออนจากเมล็ดถั่วลิสงบกพรองทีไ่มผาน

มาตรฐาน มกษ. 4702–2557 เพื่อพัฒนาเปนวัตถุดิบสําหรับอาหารสัตว 

โยธกา มฤีทธ์ิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

ลานนา 

3 13.40-14.00 AG-003 525 คัพภะและพัฒนาการของลูกปลากางพระรวง วรัณยู ขนุเจริญรักษ ศูนยวิจยัและพัฒนาประมงน้ําจืด

พิษณุโลก 

4 14.00-14.20 AG-004 580 การเจริญและการผลิตสารคอรไดเซปนจากเห็ดถั่งเชาสีทอง Cordyceps 

militalis 

วิชุดา กลาเวช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

อีสาน 

5 14.20-14.40 AG-005 581 การผลิตสุรากล่ันผลไมจากกลวยน้าํวา รัตนพล พนมวัน ณ อยุธยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

ลานนา 

6 14.40-15.00 AG-006 637 การประยุกตใชถานชีวภาพเปนสารปรับปรุงดิน เพื่อเพิ่มผลผลิตของพืช

เศรษฐกิจ 

สุดารัตน บูชาเลิศวรัญ ู มหาวิทยาลัยพะเยา 

7 15.00-15.20 AG-007 837 ผลของความเขมขนวุนในลูกบอลอาหารตอการเจริญและพฒันาของวาน

นางคุมในชุดไบโอรีแอคเตอรแบบจมช่ัวคราว 

ศศิกานต แซกือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

ลานนา 

8 15.20-15.40 AG-008 844 ผลของระยะเวลาการเตรียมน้ําดวยไมโครนาโน-บับเบิ้ลในอาหารเพาะเล้ียงตอ

การเจริญและพัฒนาของเนื้อเยื่อกลวยในสภาพปลอดเช้ือ 

ทวี ปงสุแสน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

เชียงใหม 

9 15.40-16.00 AG-009 873 การพัฒนากระบวนการหมักลูกประดองดวยเช้ือผสมระหวาง Lactobacillus 

plantarum TISTR1465 และ Enterococcus faecium PDS-R9 

นอมจิตต แกวไทย 

อันเดร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

ศรีวิชัย 

10 16.00-16.20 AG-010 900 ผลของการใสปุยอนิทรียที่มคีุณภาพจากกอนเห็ดนางฟาเหลือทิ้งตอการ

เจริญของตนกลาปาลม 

ศรีอุบล ทองประดิษฐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

ศรีวิชัย 

11 16.20-16.40 AG-011 937 ชนิดปลาตางถิ่นในลุมแมน้าํนานในเขตจังหวดันาน อมรชัย  ลอทองคาํ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

ลานนา 

12 16.40-17.00 AG-012 1065 การหมักและกล่ันไวนมังคุด กรรณิการ เจริญสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

ตะวันออก 
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Session 3 สาขาวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลย ี(กลุม 1) [หอง B3] 

Session 3 สาขาวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี (กลุม 1) 

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

ลําดับ เวลา รหัส โคด ช่ือเร่ือง ช่ือผูนําเสนอ หนวยงาน 

1 13.00-13.20 EN-001 86 Stability analysis of neutral system with interval time-varying delays ภีระพงพัฒน สิงหคิบุตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

อีสาน 

2 13.20-13.40 EN-002 133 การขับดันทางน้ําแบบกระพือฟอยลที่ขบัเคล่ือนดวยกระบอกสูบไฮดรอลิก สรรัตน หงสประภัศร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

พระนคร 

3 13.40-14.00 EN-003 263 อิทธิพลของเรือนกระจกเปนแหลงความรอนสําหรับระบบอบแหงดวย ปม

ความรอนรวมรังสีอาทิตยแบบเรือนกระจก 

จารุวัฒน เจริญจิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

ศรีวิชัย 

4 14.00-14.20 EN-004 376 เคร่ืองใหอาหารอัตโนมัติสําหรับบอปลาน้ําจืดเศรษฐกิจ ทักษดนยั เรืองฤทธ์ิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

ศรีวิชัย 

5 14.20-14.40 EN-005 634 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบปรับอากาศดวยการลดอุณหภูมสิารทําความเย็น

กอนเขาคอนเดนเซอรโดยใชถังแลกเปล่ียนความรอน 

สิริสวัสด์ิ จึงเจริญนิรชร มหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี 

6 14.40-15.00 EN-006 801 เทคนิคการปรับปรุงคุณภาพกาซชีวภาพเพื่อใชเปนเช้ือเพลิงสําหรับ

เคร่ืองยนตสันดาป  

ลือเดช เพชรดวง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

สุวรรณภูม ิ

7 15.00-15.20 EN-007 838 การออกแบบและสรางเคร่ืองทดสอบดัชนีการไหลพลาสติก  

ดวยระบบนิวเเมติกสแทนการใชตุมน้าํหนัก 

บุญสง ฤทธ์ิตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

อีสาน 

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

RECOVERY 

ประเสริฐ นนทกาล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

ศรีวิชัย 

9 15.40-16.00 EN-009 1013 ลักษณะการอบแหงและคุณภาพไพลที่อบแหงดวยรังสีอินฟราเรดไกล เศรษฐวัฒน ถนิม-กาญจน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

ศรีวิชัย 

10 16.00-16.20 EN-010 251 การเพิ่มประสิทธิภาพชุดเคร่ืองขึน้รูปเบาพลาสติกแบบกึง่อัตโนมัติสําหรับขา

เทียม 

ณพรรตศกร จรทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

อีสาน 

11 16.20-16.40 EN-011 287 หลังคาทําจากวัสดุธรรมชาติคอมโพสิตที่มีผลตออุณหภูมหิอง เชษฐ  อุทธิยัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

ลานนา 

12 16.40-17.00 EN-012 339 อิทธิพลการเอยีงมดีฝานตอสมรรถนะการฝานกลวยสุก พงษศกัด์ิ นาใจคง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

อีสาน 
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Session 3 สาขาวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลย ี(กลุม 2) [หอง B4] 

Session 3 สาขาวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี (กลุม 2) 

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00-16.20 น. หอง B4 (ไฟฟา) 

ลําดับ เวลา รหัส โคด ช่ือเร่ือง ช่ือผูนําเสนอ หนวยงาน 

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

สําหรับควบคุมความเร็วมอเตอรไฟฟากระแสตรงแบบไรแปรงถาน 

ดนุพล คําปญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

สุวรรณภูม ิ

2 13.20-13.40 EN-014 20 การผลิตเช้ือเพลิงชีวมวลจากวัสดุเหลือใชเพื่อใชในครัวเรือน อภิรัญธ จันทรทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

ศรีวิชัย 

3 13.40-14.00 EN-015 79 การพัฒนาเคร่ืองตรวจสอบและแจงเตือนความผิดปกติทางรถไฟแบบ

อัตโนมัติ 

ธีรพงษ ฉิมเพชร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

ศรีวิชัย 

4 14.00-14.20 EN-016 139 ระบบสัญญาณไฟจราจรอัจฉริยะแบบเคล่ือนที่กรณีศกึษาทางเบีย่ง เสนอ สะอาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

ศรีวิชัย 

5 14.20-14.40 EN-017 425 การสํารวจการใชสถานที่จอดแลวจรของรถไฟฟา SARL : กรณีศึกษา

รถยนตนั่งสวนบุคคล 

ฐิติวัฒน ตรีวงศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอม

เกลาพระนครเหนือ 

6 14.40-15.00 EN-018 456 การศึกษาความเปนไปไดของการลดมลพิษจากทอไอเสียรถจักยานยนตโดย

ใชเทคนิคสนามไฟฟา 

วิสุทธ์ิ ตันติรุงเรือง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

สุวรรณภูม ิ

7 15.00-15.20 EN-019 502 การพัฒนาเคร่ืองมือวัดพลังงานไฟฟาแบบไรสายดวยซิกบีสําหรับระบบ

บริหารการจัดการพลังงานในอาคารตามมาตรฐาน IEEE1888 

ธนากร อนิทสุทธ์ิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

ศรีวิชัย 

8 15.20-15.40 EN-020 516 การออกแบบและสรางเครือขายเฉพาะสําหรับระบบเกษตรอจัฉริยะภายใน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 

วงศกร ล้ิมศิริ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

อีสาน 

9 15.40-16.00 EN-021 561 การออกแบบเคร่ืองตรวจวัดแรงดันไฟฟาในระบบจําหนายไฟฟาขนาด 22 

กิโลโวลต ดวยระบบไรสาย 

ปฏิวัติ บุญมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

สุวรรณภูม ิ

10 16.00-16.20 EN-022 565 การเพิ่มการเจริญเติบโตของกระเจี๊ยบดวยเทคนคิสนามไฟฟา สุธี ล้ีจงเพิ่มพูน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

สุวรรณภูม ิ

  



ประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังท่ี 11 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ คร้ังท่ี 10 

วันท่ี 24-26 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติเชียงใหม เฉลิมพระเกียรติ 7 พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม 
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Session 4 สาขาสถาปตยกรรมศาสตร ศลิปกรรม และงานสรางสรรค [หอง B5] 

Session 4 สาขาสถาปตยกรรมศาสตร ศิลปกรรม และงานสรางสรรค 

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

ลําดับ เวลา รหัส โคด ช่ือเร่ือง ช่ือผูนําเสนอ หนวยงาน 

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

งานแอนิเมชันและการพมิพตนแบบดวยเคร่ืองพิมพ 3 มิติ 

พหลยทุธ บุตรจ ู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

อีสาน 

2 13.20-13.40 ARCH-002 705 แนวทางการจัดการรูปแบบการพัฒนาพื้นที่ตลาดน้ําเพื่อการทองเทีย่วเชิง

นิเวศแบบมีสวนรวมกรณีศึกษา ชุมชนตลาดน้ําคลองลัดมะยม 

ปยะภัทร เต็มแยม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

ธัญบรีุ 

3 13.40-14.00 ARCH-003 708 การศึกษาความพึงพอใจของผูสูงอายทุี่ใชบริการสถานดูแลผูสูงอายุในเขต

กรุงเทพมหานคร 

พิมพนภัท จันทรศรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

ธัญบรีุ 

4 14.00-14.20 ARCH-004 715 การศึกษาเทคนิคกอสรางโรงเรือนเพาะเล้ียงจิง้หรีดจากวัสดุพื้นถิ่น นฤมล แสนเสนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

ธัญบรีุ 

5 14.20-14.40 ARCH-005 724 แนวทางการปรับปรุงอาคารเรียนและปฏบิัติการคณะสถาปตยกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบรีุ สูมหาวิทยาลัยสีเขยีว 

ธนภูมิ วงษบําหรุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

ธัญบรีุ 

6 14.40-15.00 ARCH-006 935 แนวทางการออกแบบสภาพแวดลอมทางกายภาพ ที่เหมาะสมกับผูสูงอายุ

และคนทุกเพศวัย ในยานชุมชนผูมรีายไดนอย กรณีศึกษา : โครงการบาน

มั่นคงในเขตเทศบาลตําบลธัญบรีุ จงัหวัดปทุมธาน ี

ณพงศปกรณ ผลินยศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

ธัญบรีุ 
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Session 5 สาขาเศรษฐศาสตรและการบริหารธุรกิจ [หอง B7] 

Session 5 สาขาเศรษฐศาสตรและการบริหารธุรกิจ 

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

ลําดับ เวลา รหัส โคด ช่ือเร่ือง ช่ือผูนําเสนอ หนวยงาน 

1 13.00-13.20 EC-001 144 การบริหารความเส่ียงของวิสาหกิจชุมชน กรณีศกึษาวิสาหกิจชุมชนผา

พื้นเมืองยอมสีธรรมชาติ บานพันนา อําเภอสวางแดนดิน จงัหวัดสกลนคร 

เพชรไพริน อุปปง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

อีสาน 

2 13.20-13.40 EC-002 222 ผลกระทบของกลยุทธการปรับตัวทางการจัดการสมัยใหม และ

ประสิทธิภาพการตอบสนองความตองการของลูกคาทีม่ีตอผลการ

ดําเนนิงานของธุรกิจ SMEs ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ผศ.ดร.จันทิมา พรหมเกษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

อีสาน 

3 13.40-14.00 EC-003 230 ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงที่สงผลตอนโยบายการพัฒนา องคการ

ปกครองสวนทองถิ่นอาํเภอสิงหนคร จงัหวัดสงขลา 

ปรีชญา ชุมศรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

ศรีวิชัย 

4 14.00-14.20 EC-004 284 การจัดเสนทางเพื่อเพิม่ประสิทธิภาพการวิ่งรถเกบ็ขยะ กรณศีึกษา หมูบาน

เอื้ออาทร (วัดกู 2) 

เกศินี สือน ิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

ตะวันออก 

5 14.20-14.40 EC-005 237 กลยุทธทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อเส้ือผาแฟช่ันสตรีของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยในเขตเทศบาลนครขอนแกนผานทางการถายทอดสด

เฟซบุกไลฟ 

ทายวุฒิ โพธ์ิทองแสงอรุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

อีสาน 

6 14.40-15.00 EC-006 430 แนวทางการเตรียมความพรอมของอุตสาหกรรมอาหารทะเลที่มีตอการ

เคล่ือนยายแรงงาน ขามชาติกลับประเทศกรณศีึกษา : จังหวดัสมุทรสาคร 

บัณฑิตา สุขเจริญ มหาวิทยาลัยราชภฏัธนบุรี 

7 15.00-15.20 EC-007 458 ทัศนคติและการเรียนรูแนวทางในการประกอบธุรกิจขนาดยอม SMEs ของ

ผูสูงอายุในเขตจังหวัดขอนแกน 

นทยา กัมพลานนท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

อีสาน 

8 15.20-15.40 EC-008 490 ผลกระทบของประสิทธิภาพการบริหารความเส่ียงตอการบรรลุเปาหมาย

ขององคกร กรณศีึกษา คณะบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลอีสาน 

กิตตมา แตงนท ี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

อีสาน 

9 15.40-16.00 EC-009 531 การจัดการสงเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายไดเกษตรกรในพื้นทีบ่านแมขี้มกู ตําบล

บานทับ อําเภอแมแจม จงัหวัดเชียงใหม 

ไพรพนัธ ธนเลิศโศภิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

ลานนา 

10 16.00-16.20 EC-010 539 ปจจัยที่สงผลตอทักษะความเปนมืออาชีพของนกัวิชาชีพบญัชีไทยในยุค 

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (AEC): ในบริบทของผูสอบบัญชีภาษีอากร 

สุภาวดี ชอบเสร็จ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

อีสาน 

11 16.20-16.40 EC-011 583 พฤติกรรมผูบริโภคจังหวัดขอนแกน ตอการเลือกซื้อสินคาที่ใช บรรจุ

ภัณฑทีเ่ปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

นัฏพร จริเจษฎา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

อีสาน 

12 16.40-17.00 EC-012 595 ความเครียดและความสามารถในการปรับตัวของนักศกึษาช้ันปที่ 1 

กรณีศกึษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน นครราชสีมา 

สมเกียรต์ิ ฉายพระพักตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

อีสาน 
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Session 6 สาขาวิทยาศาสตรและสิ่งแวดลอม [หอง B8] 

Session 6 สาขาวิทยาศาสตรและส่ิงแวดลอม 

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

ลําดับ เวลา รหัส โคด ช่ือเร่ือง ช่ือผูนําเสนอ หนวยงาน 

1 13.00-13.20 SCI-001 3 การศึกษาความหลากชนิดของนก ในพื้นทีเ่ขตอุทยานแหงชาติเขาคิชฌกฏู

เพื่อการอนุรักษ และสงเสริมเปนแหลงดูนก 

วิวัฒน วรามิตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

ตะวันออก 

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

ลานนา 

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

time-varying delays 

ณรงคศักด์ิ โยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

อีสาน 

4 14.00-14.20 SCI-004 175 ผลเฉยเชิงทนทานสําหรับปญหาการจัดเสนทางขนสงที่มกีรอบเวลาแบบ

ออน 

พรรณิภา วรพันธ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

อีสาน 

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

delays 

ศิรดา ปนใจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

ลานนา 

6 14.40-15.00 SCI-006 451 การเปรียบเทียบวิธีการพยากรณระหวางวธีิการบอกซ-เจนกินส วิธีการ

โฮสต และวิธีการพยากรณรวม สําหรับการพยากรณดัชนรีาคาผูบริโภค

รายเดือนของจังหวัดนครราชสีมา 

ญาดา พรภักดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

อีสาน 

7 15.00-15.20 SCI-007 564 ตนแบบอุปกรณตรวจวดัฝุนละอองขนาดเล็กดวยไมโครคอนโทรลเลอร พงศพัฒน สิงหศรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

ตะวันออก 

8 15.20-15.40 SCI-008 592 อัตราสวนของกรดทั้งหมดตอเบสทั้งหมดทีเ่หมาะสมตอการผลิตแกส

ชีวภาพจากวแีนสดวยวธีิการไทเทรตแบบไฟฟาเคม ี

ธนวัฒน พงษสุวรรณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

สุวรรณภูม ิ

9 15.40-16.00 SCI-009 645 การวเิคราะหวิธีการจัดการผูสอนรายวิชาดานคอมพิวเตอรดวยการ

แบงกลุมรวมกบักฎความสัมพันธของขอมูลบคุลากรสายวิชาการ 

พฤฒิพงศ เพง็ศิริ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

สุวรรณภูม ิ

10 16.00-16.20 SCI-010 878 ประสิทธิภาพการซึมซับรังสีอาทิตยของสีทนความรอน ชานนท บุญมีพพิธิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

รัตนโกสินทร 

11 16.20-16.40 SCI-011 981 การมเีสถยีรภาพแบบเลขช้ีกําลังของเครือขายควบคุมการแสดงออกของ

ยีนที่มีตัวหนวงแปรผันตามเวลา 

เจนจริา ทิพยชะ มหาวิทยาลัยแมโจ 

12 16.40-17.00 SCI-012 1022 การใชแอปพลิเคช่ันสงเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนของนกัศึกษา พิมพพรรณ อําพันทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

สุวรรณภูม ิ

 



ประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังท่ี 11 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ คร้ังท่ี 10 
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Session 7 สาขางานประจําสูงานวิจัย (R2R) [หอง B9] 

Session 7 สาขางานประจําสูงานวิจัย (R2R) 

วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00-15.40 น. หอง B9 

ลําดับ เวลา รหัส โคด ช่ือเร่ือง ช่ือผูนําเสนอ หนวยงาน 

1 13.00-13.20 R2R-001 76 การพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศแบบรวมศูนยเพื่อการบริหาร

งานวิจยั สถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย 

เชิด คงหอย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

ศรีวิชัย 

2 13.20-13.40 R2R-002 208 การแกไขตัวช้ีวัดความสําเร็จในการติดตามโครงการที่อยูระหวาง

ดําเนนิการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ใหมีประสิทธิภาพยิง่ขึ้น 

ศราวธุ ปอมสินทรัพย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

3 13.40-14.00 R2R-003 333 การนําผลวิจัยสถาบันของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ทีดํ่าเนนิการแลว

เสร็จระหวาง พ.ศ. 2540 – 2559 ไปใชประโยชน 

ภารดี ศริิพลไพบูลย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

4 14.00-14.20 R2R-004 597 ศึกษาความพงึพอใจสําหรับการใชงานระบบสารบรรณอเิล็กทรอนกิส 

กรณีศกึษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน 

สมเกียรต์ิ ฉายพระพักตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

อีสาน 

5 14.20-14.40 R2R-005 610 การประเมินคุณภาพดานการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน โดยใชการวเิคราะหเชิงโอบลอมขอมูล 

จีรวรรณ ยาวระ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

อีสาน 

6 14.40-15.00 R2R-006 814 การประเมินความผอนคลายของลวดเหล็กกลาตีเกลียวสําหรับคอนกรีต

อัดแรง 

ศิวะ สิทธิพงศ สถาบันวิจยัวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงประเทศไทย 

7 15.00-15.20 R2R-007 1081 การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาโจทยวจิัยแบบบรูณาการเชิงพื้นที่ 

กรณีศกึษา พื้นที่ชุมชนคลองมหาสวัสด์ิ อําเภอพุทธมณฑล จังหวัด

นครปฐม 

สมกมล ภัทรกจิโสภณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

รัตนโกสินทร 

8 15.20-15.40 R2R-008 1082 แนวทางการพัฒนาขอเสนอชุดโครงการวิจยัเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ 

หนึ่งตําบล หนึง่ผลิตภัณฑ (OTOP) ประเภทสปาจากทรัพยากรพืน้ถิ่น

ดวยกลไกการขับเคล่ือนหวงโซคุณคาใหม ที่มีโครงสรางการกระจาย

รายไดสูชุมชนอยางยั่งยืน 

วรารัตน วัฒนชโนบล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

รัตนโกสินทร 

 



ประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังท่ี 11 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ คร้ังท่ี 10 
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Session 8 สาขางานวิชาการรับใชสังคม (SE) [หอง B10] 

Session 8 สาขางานวิชาการรับใชสังคม (SE) 

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

ลําดับ เวลา รหัส โคด ช่ือเร่ือง ช่ือผูนําเสนอ หนวยงาน 

1 13.00-13.20 SE-001 77 การศึกษารวบรวมภูมปิญญาทองถิ่นและแนวทางการพัฒนาศูนยการ

เรียนรูอยางมีสวนรวม ของขมุชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัด

สมุทรปราการ 

กริช ภัทรภาคิน มหาวิทยาลัยราชภฏัธนบรีุ 

กรุงเทพฯ 

2 13.20-13.40 SE-002 307 กระบวนการมีสวนรวมของชุมชนสูวิถีทองเทีย่วชุมชนเมือง: ตลาดริม

คลองชุมชนสวนหลวง 1 (เจริญกรุง 103) 

สุวิมล  พิชญไพบูลย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

กรุงเทพ 

3 13.40-14.00 SE-003 358 บทบาทขององคการปกครองสวนทองถิ่นในการสงเสริมแนวคิดปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง อ.เมือง จ.พิจิตร 

สุภัทธนีย ขุนสิงหสกุล มหาลัยราชภฎัเพชรบูรณ 

4 14.00-14.20 SE-004 550 การพัฒนากระบวนการผลิตผักของหมูบานใหมนาแขม ภายใตโครงการ

ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนแบบมีสวนรวม 

พงศยุทธ นวลบุญเรือง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

ลานนา 

5 14.20-14.40 SE-005 855 การพัฒนาหวงโซคุณคาและเครือขายการใชประโยชนของวานหางจระเข

ทางดานเคร่ืองสําอางและ สปาเพื่อพัฒนาเปนสินคา OTOP สําหรับ

วิสาหกิจชุมชนในเขตจังหวัดประจวบคีรีขนัธ 

ธเนศวร นวล ใย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

รัตนโกสินทร 

6 14.40-15.00 SE-006 856 การพัฒนาผลิตภัณฑเคร่ืองสําอางและสปาจากสารสกดัวานหางจระเข 

กรณีศกึษาวิสาหกจิชุมชน Aloe vera ไรแมมะลิกยุบรีุ 

เบญจมาส ไชยลาภ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

รัตนโกสินทร 

7 15.00-15.20 SE-007 943 การพัฒนาแบบมีสวนรวมเพื่อยกระดับคุณภาพและเพิ่มมูลคาสับปะรดผล

สดครบวงจรของบานสา อ.แจหม จ.ลําปาง 

สันติ ชางเจรจา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

ลานนา 

8 15.20-15.40 SE-008 965 การพัฒนาระบบควบคุมการจายน้ําในแปลงกลวยน้ําวาดวยเทคโนโลยไีอ

โอที 

บุญฤทธ์ิ นกครุฑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

สุวรรณภูม ิ

9 15.40-16.00 SE-009 1040 ปจจัยความสําเร็จในการบริหารจัดการขยะองคการบริหารสวนตําบล

เมืองพาน 

มงคลกร ศรีวิชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

ลานนา 

10 16.00-16.20 SE-010 1078 การพัฒนาผลิตภัณฑโยเกริตพืชไร สุรีรัตน เยี่ยมตระกูล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

รัตนโกสินทร 

11 16.20-16.40 SE-011 1079 การพัฒนาผลิตภัณฑไอศกรีมพืชไร สุรีรัตน เยี่ยมตระกูล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

รัตนโกสินทร 

 


