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Session 1 สาขามนุษยศาสตร สังคมวทิยาและการศกึษา [หอง B1] 

Session 1 สาขามนุษยศาสตร สังคมวิทยาและการศึกษา (กลุม 1) 

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

ลําดับ เวลา รหัส โคด ช่ือเร่ือง ช่ือผูนําเสนอ หนวยงาน 

1 08.40-09.00 HU-033 514 ลักษณะทางจิตสังคมที่สงผลตอการอยูรวมกนัอยางเขาใจและแนวทางจดัการ

เรียนรูตามแนวคดิพหุวัฒนธรรม : กรณศีึกษาโรงเรียนในระดับปฐมศกึษา จังหวัด

กาญจนบุรี 

นันทภา ปญญารัตน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

พระนคร 

2 09.00-09.20 HU-034 522 ปจจัยทางการตลาดที่มีความสัมพนัธตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ

จากหมอฮอมธรรมชาติในจังหวัดแพร 

น้ําฝน รักประยรู มหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระ

เกียรติ 

3 09.20-09.40 HU-035 545 ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการตัวแทนนําเขาผักเมืองหนาว ของ

ผูประกอบการคาปลีกในตลาดส่ีมมุเมือง 

รัฐยา พรหมหิตาทร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

ตะวันออก 

4 09.40-10.00 HU-036 584 ปจจัยที่สงผลตออัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลทีแ่ทจริง ของบริษัทอุตสาหกรรมกลุม

อสังหาริมทรัพยและการกอสราง ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย แหงประเทศไทย 

ทัศวรรณ ศาลาผาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

อีสาน 

5 10.00-10.20 HU-037 653 แนวทางการจัดการการทองเทีย่วโดยชุมชน กรณีศกึษา : บานถ้ําผ้ึง ตําบลตน

ยวน อําเภอพนม จังหวัดสุราษฎรธาน ี

ประภาพรรณ แกวสิยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรี

วิชัย 

6 10.20-10.40 HU-038 658 การพัฒนาศกัยภาพแหลงทองเทีย่วในเขตลุมน้ําปะเหลียน จังหวัดตรัง สุธิรา ปานแกว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรี

วิชัย 

7 10.40-11.00 HU-039 663 การศึกษาภูมิวัฒนธรรมชุมชนคลองสระบัวจังหวัดพระนครศรีอยธุยา สายหยุด อไุรสกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

สุวรรณภูม ิ

8 11.00-11.20 HU-040 762 ความพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสารประจําทางส่ีลอเล็ก สายการเดินรถบิก๊ซี

บางบอน-ตลาดพลู 

สุภาวดี สายสนิท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

ตะวันออก 

9 11.20-11.40 HU-041 786 การศึกษาพฤติกรรมและความพงึพอใจการใชระบบสารบรรณอิเล็กทรอนกิสของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมู ิ

สุธาทพิย โชติศักด์ิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

สุวรรณภูม ิ

10 11.40-12.00 HU-042 802 ผลกระทบของบทวิจารณสินคาจากส่ือออนไลนที่มีตอพฤติกรรมการซื้อสินคา

และ บริการของผูบริโภคสินคาออนไลน 

จินดารัตน ปมณ ี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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Session 1 สาขามนุษยศาสตร สังคมวทิยาและการศกึษา [หอง B9] 

Session 1 สาขามนุษยศาสตร สังคมวิทยาและการศึกษา (กลุม 2) 

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

ลําดับ เวลา รหัส โคด ช่ือเร่ือง ช่ือผูนําเสนอ หนวยงาน 

1 08.40-09.00 HU-023 1007 ผลการประเมินตนเองของนักศกึษาไทย ในการพัฒนาทักษะดานการเรียนรูและ

นวัตกรรม ผานกระบวนการคิดเชิงออกแบบในคายวิชาการนานาชาติ 

สุภรพรรณ คนเฉียบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

ลานนา 

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 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

อีสาน 

3 09.20-09.40 HU-025 24 ความทรงจําทางวัฒนธรรมและปฏิบัติการทางนเิวศ-การเมืองของเกษตรกรราย

ยอยในการใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพดานการเกษตรในพื้นทีก่าร

ผลิตเมล็ดพันธุเชิงการคา 

ศักรินทร ณ นาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

ลานนา 

4 09.40-10.00 HU-026 70 แนวทางการบริหารจดัการภาคเีครือขายภาครัฐของทองถิ่นเพื่อเสริมสราง

สวัสดิการสังคมผูสูงอายุแบบมีสวนรวม 

กิติศักด์ิ ชุมทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรี

วิชัย 

5 10.00-10.20 HU-027 169 ความพึงพอใจของประชาชนในการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลบาง

โปรง อาํเภอเมือง จงัหวัดสมทุรปราการ 

จิราภรณ พงษศรีทัศน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

กรุงเทพ 

6 10.20-10.40 HU-028 211 การสรางสรรคและผลิตส่ือโฆษณาเพื่อสนบัสนุนการรีแบรนดด้ิง (Re-branding) 

และการเขาสูตลาด AEC ของผลิตภัณฑกาแฟบัวบางแกว ตําบลบางแกว 

ขวัญชีวา ไตรพริิยะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

ตะวันออก 

7 10.40-11.00 HU-029 274 ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกต้ังนายกองคการบริหารสวน

จังหวัดพิจิตร 

พชรดนัย วัชร-ธนพัฒนธาดา สถาบันวิจยัและพัฒนา 

8 11.00-11.20 HU-030 415 การสืบสรรครูปภาษาสัญลักษณในบทเพลงเทิดพระเกยีรติแดพระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหาภูมพิลอดุลยเดช (The Creative Perpetuation of Symbol in the 

Figure of Speech from the Songs Glorifying the Prestige of King Bhumibol) 

นัทธี เพชรบรีุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

สุวรรณภูม ิ

9 11.20-11.40 HU-031 477 ความคาดหวังของนกัทองเทีย่วชาวตางชาติตอการจัดการทองเทีย่ว ของ

หมูบานหยงสตาร จังหวัดตรัง 

ฟาพไิล ทวีสินโสภา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรี

วิชัย 

10 11.40-12.00 HU-032 509 การพัฒนาความเขมแขง็ของเครือขายจิตอาสาในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล 

อรจริา ธรรมไชยางกูร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

พระนคร 
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Session 1 สาขามนุษยศาสตร สังคมวทิยาและการศกึษา [หอง B10] 

Session 1 สาขามนุษยศาสตร สังคมวิทยาและการศึกษา (กลุม 3) 

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

ลําดับ เวลา รหัส โคด ช่ือเร่ือง ช่ือผูนําเสนอ หนวยงาน 

1 08.40-09.00 HU-013 497 รูปแบบการพัฒนาความมัน่คงในชีวิตของแมวยัรุนที่ต้ังครรภไมพงึประสงค พงศรัชตธวัช วิวังสู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

พระนคร 

2 09.00-09.20 HU-014 742 ถอดบทเรียนภูมิปญญาวัฒนธรรมดอกไมไทยในจิตรกรรมฝาผนังสูการเรียนรู

นอกหองเรียน ของเยาวชนในกรุงเทพมหานคร 

สุชีรา ผองใส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

พระนคร 

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

สอนตามปกติ 

บุญธิดา ชุนงาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

สุวรรณภูม ิ

4 09.40-10.00 HU-016 795 การภาวนาพทุโธดวยเคร่ืองนับดิจิตัล ของนักศึกษา สาขาการจัดการ คณะ

บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ป 2562 

ปนัดดา จันทะกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

อีสาน 

5 10.00-10.20 HU-017 862 ความตองการใชทักษะภาษาอังกฤษของพนักงานแผนกแมบาน โรงแรมแชงกรีลา 

เชียงใหม 

เดชาธร พจนพงษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

ลานนา 

6 10.20-10.40 HU-018 886 การพัฒนาส่ือเสริมการเรียนรูภาษาอังกฤษในรูปแบบ 2 มิติ เพื่อนกัเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนศกึษานารี 

รวีพร จรูญพันธ-เกษม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

พระนคร 

7 10.40-11.00 HU-019 826 

 

การศึกษาเปรียบเทยีบพฤติกรรมการใชเครือขายสังคมออนไลนเพื่อการเรียนรู 

จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรี

วิชัย สงขลา 

จิรภัทร ภูขวัญทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรี

วิชัย 

8 11.00-11.20 HU-020 962 มาตรการทางกฎหมายในการคุมครองเด็กจากการกล่ันแกลงรังแกทางส่ือ

ออนไลน 

ฟาใส สามารถ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

รัตนโกสินทร 

9 11.20-11.40 HU-021 968 กลยุทธในการเอาชนะความกลัวในการส่ือสารภาษาอังกฤษในหองเรียน ธัญยธรณ นมิิตกิตต์ิธเนศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

อีสาน 

10 11.40-12.00 HU-022 989 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยวิธีการจัดประสบการณ

ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสตรายวิชาทักษะการรูสารสนเทศของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล 

เกษสุนยี บํารุงจิตต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

พระนคร 
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Session 2 สาขาเกษตรศาสตร [หอง B2] 

Session 2 สาขาเกษตรศาสตร 

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

ลําดับ เวลา รหัส โคด ช่ือเร่ือง ช่ือผูนําเสนอ หนวยงาน 

1 08.40-09.00 AG-013 352 การศึกษาสารหอมระเหยในชาอูหลงของโครงการหลวงกับชาอูหลงทางการคาที่

เปนทีน่ิยม 

เอมอร ไชยโรจน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

ลานนา 

2 09.00-09.20 AG-014 235 ผลของขนาดอนภุาคและวิธีการเคลือบตอการยดึติดของผงปรุงรส ในผลิตภัณฑ

มะคาเดเมีย และเมล็ดบัวปรุงรส 

ธิดารัตน ผาระนัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

ลานนา 

3 09.20-09.40 AG-015 354 การพัฒนาผลิตภัณฑขาวหอมแมพญาทองดําอดัแทงผสมกลวยไขทอด วิทิต  เลิศนิมิตมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

ตะวันออก 

4 09.40-10.00 AG-016 875 การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑไขแดงเทียมปราศจากคอเลสเตอรอล วนิดา บุรีภกัดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

ศรีวิชัย 

5 10.00-10.20 AG-017 903 ผลของการเสริมสารสกัดมะแขวนตอคุณภาพและสมบัติการตานออกซิเดชันของ

ผลิตภัณฑหมูยอ 

ภัทราภรณ ศรีสมรรถการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

ลานนา 

6 10.20-10.40 AG-018 973 ผลการยอมรับของผลิตภัณฑขนมปงขาไกโดยใชขาวไรซเบอรร่ี ทดแทนแปงสาลี

บางสวน 

สุรียรัตน เอมพรหม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

กรุงเทพ 

7 10.40-11.00 AG-019 978 ผลของชนิดปุยคอกและความถี่ของการใสปุยตอการเจริญเติบโต ผลผลิตสวนท่ี

บริโภคได และและปริมาณสารสําคัญในผักเชียงดา 

ปริญญาวดี ศรีตนทิพย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

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

Session 3 สาขาวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี (กลุม 1) 

วันท่ี 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.40-12.00 น. หอง B3 (อตุสาหการ) 

ลําดับ เวลา รหัส โคด ช่ือเร่ือง ช่ือผูนําเสนอ หนวยงาน 

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

2 09.00-09.20 EN-026 389 การลดเวลาสูญเสียของการผลิตช้ินสวนรถยนตใน Line Progressive P9 นนทโชติ อุดมศรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

สุวรรณภูม ิ

3 09.20-09.40 EN-027 520 การเปรียบเทียบการใชวธีิมูลคาประหยัดกบัโปรแกรมเชิงเสนตรงในการแกปญหา

การเดินทางของพนักงานขาย 

นคร ไชยวงศศกัดา มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงราย 

4 09.40-10.00 EN-028 713 การเปรียบเทียบกําลังของตัวสะทอนแสงที่ติดต้ังบนเตาพลังงานแสงอาทิตยแบบ

พาราโบลิก 

รพีพงศ เปยมสุวรรณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

อีสาน 

5 10.00-10.20 EN-029 749 การเพิ่มประสิทธิภาพตูอบแหงพลังงานแสงอาทิตยดวยระบบกักพลังงานความ

รอนอยางงาย 

เอกชัย รัตนบรรลือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

สุวรรณภูม ิ

6 10.20-10.40 EN-030 769 ศึกษาหาเปอรเซ็นตการหดตัวของพลาสติก อะคริโลไนไตรลบิวทาไดอีน สไตรีน ที่

อัตราสวนผสม 70:30 

ประสงค กานแกว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

พระนคร 

7 10.40-11.00 EN-031 841 แนวทางการลดตนทุนโดยการจัดสมดุลสายงานการผลิต: กรณีศึกษา

โรงงานผลิตอุปกรณเคร่ืองใชไฟฟา 

มานพ ดอนหมื่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

อีสาน 

8 11.00-11.20 EN-032 898 การใชเทคนคิวิศวกรรมอุตสาหการเพื่อปรับปรุงกระบวนการกลึงขอตอทอ นพดล ศรีพุทธา สถาบันเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุน 

9 11.20-11.40 EN-033 914 การพยากรณยอดการส่ังซื้อกอนเห็ดดวยเทคนิคการวิเคราะหอนุกรมเวลาเพื่อ

ชวยในการวางแผนการผลิตของกลุมวิสาหกจิชุมชนผลิตเหด็อินทรียบานลิพอน-

หัวหาร จงัหวัดภูเก็ต 

อนันต สันติอมรทัต มหาวิทยาลัยราชภฏัภูเก็ต 

10 11.40-12.00 EN-034 1041 การทดสอบเพื่อเปรียบเทียบคาความรอน ระยะเวลาเผาไหม และตนทุนการผลิต

ของถานอัดแทงจากกะลามะพราวผสมซังขาวโพด 

เสกสรรค วินยางคกูล มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงราย 
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Session 3 สาขาวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลย ี(กลุม 2) [หอง B4] 

Session 3 สาขาวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี (กลุม 2) 

วันท่ี 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.40-12.40 น. หอง B4 (ไฟฟา) 

ลําดับ เวลา รหัส โคด ช่ือเร่ือง ช่ือผูนําเสนอ หนวยงาน 

1 08.40-09.00 EN-035 586 การหาประสิทธิภาพทีเ่หมาะสมในการรับแสงของแผงโซลาเซลล วิรัช กองสิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

สุวรรณภูม ิ

2 09.00-09.20 EN-036 591 ระบบปอนกลับความเร็วทีค่วบคุมดวยดิจิตอลพไีอดี สําหรับเคร่ืองเพิ่มพิสัยการ

เคล่ือนไหวบําบัดขอเขา 

เกศศกัด์ิดา ศรีโคตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

อีสาน 

3 09.20-09.40 EN-037 730 พัฒนาชุดควบคมุหัวรถจกัรไฟฟาจําลองไรสาย คมกฤษณ ศรีสุวรรณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

อีสาน 

4 09.40-10.00 EN-038 734 การประยุกตใชพลังงานแสงอาทิตยแบบระบบผสมกับปมสูบน้าํ ศุภวุฒิ เนตรโพธ์ิแกว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

พระนคร 

5 10.00-10.20 EN-039 740 การยับยั้งเช้ือกอโรคEMS ดวยเทคนิคโอโซนจากอเิล็กโทรดแบบโคโรนาดิสชารจ สุธี ล้ีจงเพิ่มพูน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

สุวรรณภูม ิ

6 10.20-10.40 EN-040 813 การประเมินความผอนคลายของลวดเหล็กกลาสําหรับคอนกรีตอัดแรง ศิวะ สิทธิพงศ สถาบันวิจยัวิทยาศาสตรเทคโนโลยี

แหงประเทศไทย 

7 10.40-11.00 EN-041 842 ลดการดูดซับน้าํมันในผลิตภัณฑแหวทอดดวยเทคโนโลยีสนามไฟฟา ชิดชนก มากจันทร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

สุวรรณภูม ิ

8 11.00-11.20 EN-042 848 การออกแบบและสรางสัญญาณดิวต้ีไซเคิ้ลทีเ่หมาะสม เพื่อควบคุมมอเตอรไฟฟา

กระแสตรงดวยตัวประมวลผลเชิงตัวเลข 

วิภพ ใจแข็ง มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงราย 

9 11.20-11.40 EN-043 849 การปรับจูนคาแบบพไีอทีเ่หมาะสมที่สุด เพื่อควบคมุมอเตอรไฟฟากระแสตรงแบบ

ลูปปด 

วิภพ ใจแข็ง มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงราย 

10 11.40-12.00 EN-044 363 สายอากาศรูปตัวซีขนาดเล็กสําหรับการประยุกตใชในระบบเครือขายไรสาย ศุภกิต แกวดวงตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

ลานนา 

11 12.00-12.20 EN-023 568 การลดความช้ืนของเปลือกแหวโดยใชเทคนิคสนามไฟฟา ชิดชนก มากจันทร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

สุวรรณภูม ิ

12 12.20-12.40 EN-024 574 เคร่ืองตนแบบตูเย็นพลังงานแสงอาทิตย วิรัช กองสิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

สุวรรณภูม ิ
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Session 3 สาขาวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลย ี(กลุม 3) [หอง A1] 

Session 3 สาขาวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี (กลุม 3) 

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

ลําดับ เวลา รหัส โคด ช่ือเร่ือง ช่ือผูนําเสนอ หนวยงาน 

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

สุวรรณภูม ิ

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

สุวรรณภูม ิ

3 09.20-09.40 EN-047 81 ผลกระทบของกากแคลเซยีมคารบอเนตและปอรตแลนดซีเมนตตอการรับน้ําหนัก

แบกทานของวัสดุหนิคลุก 

อนันดา แกนบุดดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

สุวรรณภูม ิ

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

ของคอนกรีต 

บดินทรภทัร ชางโต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

สุวรรณภูม ิ

5 10.00-10.20 EN-049 106 แนวทางการพัฒนาพื้นที่จอดรถเพื่อรองรับการทองเที่ยวตลาดสามชุก อรวรรณ จันทสุทโธ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

สุวรรณภูม ิ

6 10.20-10.40 EN-050 350 การวางแผนการจัดสงคอนกรีตผสมเสร็จ กรณหีลายโรงงานผลิตหลายโครงการ

กอสราง โดยใชวธีิทิง้ระเบิด 

ศักด์ิชัย ศรีจนัทรดํา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

อีสาน 

7 10.40-11.00 EN-051 506 อิทธิผลของอณุหภูมิตอความสามารถรับกาํลังอัดในการบมมอรตาซีเมนต ยอดชาย สิงหทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

สุวรรณภูม ิ

8 11.00-11.20 EN-052 518 การตรวจหาบริเวณที่มีโอกาสเกิดโพรงใตดินบนเสนทางรถไฟระบบรางคู ในเขต

จังหวัดขอนแกน โดยเทคนิคทางนิวเคลียร 

วิษณุศาสตร อาจโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

อีสาน 

9 11.20-11.40 EN-053 641 ผลิตภัณฑคอนกรีตบล็อกไมรับน้ําหนักจากเศษกานใบยาสูบ ประชุม คําพุฒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

ธัญบรีุ 

10 11.40-12.00 EN-054 651 กําลังแบกทานในแนวด่ิงของฐานรากวงแหวนบนดินเหนยีวสองช้ันซึ่งกําลังรับแรง

เฉือนเพิม่เปนเสนตรงตามความลึก 

กงกิจ ยิ่งเจริญกจิขจร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

ศรีวิชัย 
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Session 3 สาขาวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลย ี(กลุม 4) [หอง A2] 

Session 3 สาขาวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี (กลุม 4) 

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

ลําดับ เวลา รหัส โคด ช่ือเร่ือง ช่ือผูนําเสนอ หนวยงาน 

1 08.40-09.00 EN-055 527 สมบัติทางกลและสมบัติทางความรอนของพอลิเมอรฐานชีวภาพผสมระหวาง

เทอรโมพลาสติกสตารชกับพอลิบิวทิลีนซัคซเินต 

วิทวัส สิงหสังข มหาวิทยาลัยราชภฏัรําไพพรรณ ี

2 09.00-09.20 EN-056 661 ปจจัยผลกระทบมุมคายหลังมดีที่สงผลตอแรงกลึงตัดเฉือนแบบเฉียงสําหรับวัสดุ

เหล็กกลาผสมตํ่าตามมาตรฐาน AISI 4140 

จุมพล ชัยประเดิมศักด์ิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

กรุงเทพ 

3 09.20-09.40 EN-057 689 แผนฝาเพดานยิปซัมจากเศษหินแอนไฮไดรตโดยใชน้าํยางธรรมชาติเปนสารผสม

เพิ่ม 

ประชุม คําพุฒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

ธัญบรีุ 

4 09.40-10.00 EN-058 709 สมบัติความยืดหยุน, สมบัติเชิงกลและโครงสรางแถบพลังงานของ LiGaO2 

ภายใตสภาวะความดันโดยวธีิการคาํนวณแบบเฟสตพรินซิเพลิ 

วฒิุไกร ใสเหล่ือม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

อีสาน 

5 10.00-10.20 EN-059 727 การพยากรณความขรุขระผิวในการกลึงอะลูมิเนยีมหลอกึ่งของแขง็ เกรด 2024 

โดยใชวิธีการพื้นผิวผลตอบสนอง 

สุรสิทธ์ิ ระวังวงศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

ศรีวิชัย 

6 10.20-10.40 EN-060 1086 ผลกระทบของการขึ้นรูปซ้ําตอดัชนกีารไหลและสมบัติทางความรอนของพลาสติก

แตกสลายไดทางชีวภาพ 

บวรกิตต์ิ เนคมาน-ุรักษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

รัตนโกสินทร 

7 10.40-11.00 EN-061 1089 การศึกษาการสรางแมพิมพจากวัสดุเหลือทิ้งของภาคการเกษตร ศิริชัย จิระวงนุสร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

รัตนโกสินทร 

8 11.00-11.20 EN-062 776 วัสดุทดแทนไมอัดจากเศษวัสดุทางการเกษตรโดยมีน้าํยางธรรมชาติเปนตัว

ประสาน 

พิไลวรรณ พร-ประสิทธ์ิ มหาวิทยาลัยแมโจ 

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

กรุงเทพ 
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Session 3 สาขาวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลย ี(กลุม 5) [หอง A3] 

Session 3 สาขาวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี (กลุม 5) 

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

ลําดับ เวลา รหัส โคด ช่ือเร่ือง ช่ือผูนําเสนอ หนวยงาน 

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

ตะวันออก 

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

อีสาน 

3 09.20-09.40 EN-066 438 ระบบตรวจสอบการเขาช้ันเรียนโดยใชบคีอนบลูทธูพลังงานตํ่าและอุปกรณแอน

ดรอย 

ธนา หงษสุวรรณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา

คุณทหารลาดกระบัง 

4 09.40-10.00 EN-067 662 มุมตกกระทบของเลเซอรที่เหมาะสมสําหรับระบบทาํความสะอาด อนภุาคและส่ิง

ปนเปอนบนพื้นผิวฮารดดิสไดรฟ 

สุรพล โรจนประดิษฐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

สุวรรณภูม ิ

5 10.00-10.20 EN-068 667 การออกแบบและพัฒนาระบบบริหารความสัมพนัธลูกคา: กรณีศึกษาบริษัท

ซอฟตแวรขนาดกลาง 

ชัชวาล ทองอินทร มหาวิทยาลัยเกษตร-ศาสตร 

6 10.20-10.40 EN-069 673 การพัฒนาแอปพลิเคช่ันเสนทางการทองเทีย่วชุมชนบนโทรศพัทเคล่ือนที่: 

กรณีศกึษาบานคลองบางหลวง อ.ลาดหลุมแกว จ.ปทมุธาน ี

กัตตกมล พิศแลงาม มหาวิทยาลัยราชภฏั-วไลยอลง

กรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

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

8 11.00-11.20 EN-071 718 ชุดเสริมทักษะการคาํนวณคณิตศาสตร ในรูปแบบเกมสามมติิรวมกับอุปกรณ

ควบคุมแบบไรสัมผัสสําหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ระดับช้ัน

ประถมศึกษาปที่ 5 

ชุมพล เสนาพันธ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

อีสาน 

9 11.20-11.40 EN-072 728 การวเิคราะหและออกแบบกระบวนการทดสอบซอฟตแวร เพือ่ปรับปรุงคุณภาพ : 

กรณีศกึษาฝายพัฒนาระบบซอฟตแวรของโรงพยาบาลขนาดใหญ 

จีระฉัตร บุตรเวียงพันธ มหาวิทยาลัยเกษตร-ศาสตร 

10 11.40-12.00 EN-073 1019 การพัฒนาวธีิการประเมินคาดัชนีคลอโรฟลลในใบขาวดวยคล่ืนแมเหล็กไฟฟา สัตถาภูมิ ไทยพานิช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

สุวรรณภูม ิ

  



ประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังท่ี 11 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ คร้ังท่ี 10 
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Session 3 สาขาวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลย ี(กลุม 6) [หอง A4] 

Session 3 สาขาวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี (กลุม 6) 

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

ลําดับ เวลา รหัส โคด ช่ือเร่ือง ช่ือผูนําเสนอ หนวยงาน 

1 08.40-09.00 EN-074 800 การวเิคราะหผลกระทบการผลิตไฟฟากังหันลมขนาดเล็ก ในระบบจําหนายไฟฟา พีระศักด์ิ พรมไตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

พระนคร 

2 09.00-09.20 EN-075 907 ระบบแจงเตือนการชารจแบตเตอร่ีแบบไรสายสําหรับสถานอีัดประจไุฟฟา จักรี ศรีนนทฉัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

ธัญบรีุ 

3 09.20-09.40 EN-076 999 การตรวจจับสถานะของชิพรีซิสเตอรดวยเทคนิคมอรโฟโลยแีละคาสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธ เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมอเิล็กทรอนกิส 

จักรี ศรีนนทฉัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

ธัญบรีุ 

4 09.40-10.00 EN-077 865 การวเิคราะหฮารมอนกิของระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย เฉลิม ไชยวงค มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

พระนคร 

5 10.00-10.20 EN-078 1043 การศึกษาตําแหนงทีเ่หมาะสมของการติดต้ังระบบผลิตไฟฟาดวยแสงอาทิตยแบบ

เช่ือมตอกับระบบจายไฟฟาในอาคารขนาดใหญ 

อานนท พวงชิงงาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

สุวรรณภูม ิ

6 10.20-10.40 EN-079 1083 เคร่ืองควบคุมการเปด – ปดอปุกรณไฟฟาแบบไรสาย เพื่อผูพิการ และผูสูงอายุ

ดวยโทรศัพทเคล่ือนที ่

ชาญยุทธ อปุายโกศล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

รัตนโกสินทร 

7 10.40-11.00 EN-080 1090 ตัวควบคุมพีไอดีแบบอัตราสวนสําหรับถงัผสมสารอาหารในแปลงปลูก พืชไฮโดร

โพนิคส 

อดิศักด์ิ แข็งสาริกจิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

รัตนโกสินทร 

8 11.00-11.20 EN-081 256 ระบบการวัดอุณหภมูิของน้ําในบอเล้ียงปลาแบบออนไลน วิโรจน ปงลังกา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

ลานนา 

9 11.20-11.40 EN-082 346 ระบบควบคุมความช้ืนสําหรับการเพาะเห็ดนางฟา จิรพร ทาแกง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

ลานนา 

10 11.40-12.00 EN-083 348 การประมาณคาเร่ิมตนและเรียงลําดับการหาคาที่เหมาะสมที่สุดแบบฝูงผ้ึงเพื่อ

แกปญหาการจายโหลดอยางประหยดัที่มีฟงกช่ันราคาเช้ือเพลิงแบบไมเรียบ 

วันไชย คําเสน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

ลานนา 

 

  



ประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังท่ี 11 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ คร้ังท่ี 10 
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Page 12 of 14 

Session 5 สาขาเศรษฐศาสตรและการบริหารธุรกจิ (กลุม 1) [หอง B5] 

Session 5 สาขาเศรษฐศาสตรและการบริหารธุรกิจ (กลุม 1) 

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.40-11.40 น. หอง B5 (การตลาด) 

ลําดับ เวลา รหัส โคด ช่ือเร่ือง ช่ือผูนําเสนอ หนวยงาน 

1 08.40-09.00 EC-013 146 กลยุทธการตลาดของธุรกจิการตลาดขายตรง ผลิตภัณฑสินคาอุปโภคบริโภค 

ภายใตการกํากับดูแลของสมาคมขายตรงไทย และสํานักงานคณะกรรมการ

คุมครองผูบริโภค 

ณฐาพัชร วรพงศพัชร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

พระนคร 

2 09.00-09.20 EC-015 276 แรงจูงใจทางสังคมทีม่ีตอความต้ังใจซื้อสินคาออนไลนจากมมุมองของผูบริโภคใน

ประเทศไทย 

เกรียงศกัด์ิ จนัทีนอก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

3 09.20-09.40 EC-016 305 รูปแบบการสงเสริมการตลาดกลวยตากพื้นถิ่น กรณีศกึษา ชุมชนบานหนองแวง

เรือ ตําบลดงเมอืงแอม อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน 

ชลธิดา แสวาน ี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

อีสาน 

4 09.40-10.00 EC-017 386 การเปรียบเทียบการตลาดออนไลนของธุรกิจจัดนาํเทีย่วที่ต้ังอยูในเขตกรุงเทพและ

ตางจังหวัด 

ชัยศึก เจตตกร มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย 

5 10.00-10.20 EC-018 396 ความผันผวนและการพยากรณราคาสงออกทเุรียนสดไปยังสาธารณรัฐประชาชน

จีน 

เกสินี หมื่นไธสง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

6 10.20-10.40 EC-019 410 การศึกษาเปรียบเทยีบปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อและพฤติกรรมการซื้อ

สินคาผานส่ือสังคมออนไลนของผูบริโภคเจเนอเรชันเอ็กซ และเจเนอเรชันวาย ใน

เขตกรุงเทพมหานคร 

วุฒิกร วีระวัชรกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

กรุงเทพ 

7 10.40-11.00 EC-020 636 การศึกษาความสามารถทางการตลาดของเกษตรกรที่มีตอผลสัมฤทธ์ิทางธุรกิจ

ในพื้นทีจ่ังหวัดตาก 

สุมลมาลย อรรถวุฒิชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

ลานนา 

8 11.00-11.20 EC-021 420 การเลือกเทคนคิการพยากรณคาดัชนรีะวางเร่ือทีม่ีความเหมาะสม พิทยุตม คงพวง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

สุวรรณภูม ิ

9 11.20-11.40 EC-022 556 อุปสรรอปุสรรคและแรงจูงใจในการทองเทีย่วทางธรณีวิทยาของศูนยศึกษาวิจยั

และพิพธิภัณฑไดโนเสารภูเวยีง จงัหวัดขอนแกน 

อารีรัตน เช้ือบุญเกิด-โนท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

อีสาน 

  



ประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังท่ี 11 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ คร้ังท่ี 10 
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Session 5 สาขาเศรษฐศาสตรและการบริหารธุรกิจ [หอง B7] 

Session 5 สาขาเศรษฐศาสตรและการบริหารธุรกิจ (กลุม 2) 

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

ลําดับ เวลา รหัส โคด ช่ือเร่ือง ช่ือผูนําเสนอ หนวยงาน 

1 08.40-09.00 EC-024 625 ความรับผิดชอบตอสังคมกบัธุรกิจSMEs : กรณีศึกษากิจการผลิต จังหวัด

นครปฐม 

ศรีสมร ผองพุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

รัตนโกสินทร 

2 09.00-09.20 EC-025 685 สังคมไรเงินสดกับผูประกอบการธุรกิจในจงัหวัดเชียงใหม อาภาศรี เทวตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

ลานนา 

3 09.20-09.40 EC-035 704 ความสัมพันธระหวางระบบบัญชีบริหารกับความสําเร็จในการ ดําเนินงานของ

ธุรกิจกอสรางในเขตพื้นที่อาํเภอเมือง จงัหวัดขอนแกน 

จิรัฐติกาล วุฒิพันธุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

อีสาน 

4 09.40-10.00 EC-027 719 นโยบายการบญัชีที่มีผลตอความสามารถในการทาํกําไรของธุรกิจSMEs ใน

อําเภอเมอืง จงัหวัดขอนแกน 

กนกนภัส โสเขยีว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

อีสาน 

5 10.00-10.20 EC-028 788 ภาพรวมงานวิจยัที่ติพิมพในวารสารการบัญชีและการจัดการ ต้ังแตป พ.ศ. 2552 

ถึง 2560 

สุมินทร เบาธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

อีสาน 

6 10.20-10.40 EC-029 799 การประเมินหาคารบอนฟุตพร้ินทจากการใชพลังงานไฟฟาของนักศกึษาโครงการ

จัดต้ังวิทยาเขตอํานาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล 

พัชทิชา กุลสุวรรณ โครงการจัดต้ังวิทยาเขต

อํานาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหดิล 

7 10.40-11.00 EC-030 830 ปจจัยการกํากับดูแลกิจการของบริษัทที่สงผลตอผลการดําเนินงาน กรณีศึกษา

กลุมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารทีจ่ดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย 

สุภาวดี ชอบเสร็จ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

อีสาน 

8 11.00-11.20 EC-031 1033 การศึกษาปจจยัดานบรรจภุัณฑที่มีตอการตัดสินใจซื้อสินคา OTOP ประเภทผา

ฝายทอมือ ตําบลสรางนกทา อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ 

ประภากร ศิริสถิตย มหาวิทยาลัยมหดิล วิทยาเขต

อํานาจเจริญ 

9 11.20-11.40 EC-033 145 พฤติกรรมการใชแอปปริเคช่ันเฟสบุคและไลไอดี กาดวิถีชุมชนคูบัววัดโขลง

สุวรรณครีี จังหวัดราชบรีุที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภณัฑและบริการของ

นักทองเทีย่ว 

ณฐาพัชร วรพงศพัชร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

พระนคร 

10 11.40-12.00 EC-023 299 ผลกระทบของความสามารถทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและผลการดําเนินงาน

ของธุรกจิอสังหาริมทรัพยในประเทศไทย 

พลาญ จนัทรจตุรภัทร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

  



ประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังท่ี 11 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ คร้ังท่ี 10 

วันท่ี 24-26 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติเชียงใหม เฉลิมพระเกียรติ 7 พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม 
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Session 6 สาขาวิทยาศาสตรและสิ่งแวดลอม [หอง B8] 

Session 6 สาขาวิทยาศาสตรและส่ิงแวดลอม 

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

ลําดับ เวลา รหัส โคด ช่ือเร่ือง ช่ือผูนําเสนอ หนวยงาน 

1 08.40-09.00 SCI-013 181 การพัฒนาน้าํยาขจัดคราบเลือดจากผักโขมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจในครัวเรือน: 

กรณีศกึษา หมูที่ 1 และ 2 บานคลองบางหลวง อ.ลาดหลุมแกว จ.ปทุมธาน ี

นลินอร นุยปลอด มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลย

อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

2 09.00-09.20 SCI-014 454 การกําจดัพาราฟนิลีนไดอะมีน ในน้ําทิ้งยายอมผม 

ดวยกากกาแฟ โดยวธีิแบบคอลัมม 

พัชรินทร นนัทพนัธ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  

จังหวัดสกลนคร 

3 09.20-09.40 SCI-015 659 การปรับปรุงคุณภาพสาโทขาวเหนียวดําโดยใชกลาเช้ือจุลินทรียที่คัดเลือกจากลูก

แปงเหลา 

อนันทญา แสนสวัสด์ิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

ตะวันออก 

4 09.40-10.00 SCI-016 877 ศึกษาผลของการใชน้ํามันปาลมเปนสารกระตุนในยางธรรมชาติผสมเขมาดํา ศิวโรฒ บุญราศรี มหาวิทยาลัยแมโจ 

 


