
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โปรแกรมการน าเสนอบทความวชิาการ ภาคบรรยาย 
การประชุมวชิาการระดบัชาตมิหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล คร้ังที่ 10   

“ราชมงคลขบัเคล่ือนนวตักรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Session 1: มนุษยศาสตร์ สงัคมวทิยาและการศึกษา 
ห้อง: นครินทร์  2 
วนัทีน่ าเสนอ  วนัท่ี 1 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00-17.30 น. 
 วนัท่ี 2 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30-12.15 น. 
 วนัท่ี 3 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30-12.00  น. 

 
วนัน าเสนอ  1 สิงหาคม 2561        ห้อง: นครินทร์  2 
เวลา รหสั ช่ือเร่ือง นกัวจิยั/หน่วยงาน 

Chairman:             ดร.ปิยะนุช   ปรีชานนท ์
Co-chairman:       ดร.ดุสิตพร  ฮกทา  
13.00-13.15 NO1-001 การจดัการความปลอดภยัทางการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีอ  าเภอเกาะสมุย จงัหวดั

สุราษฏร์ธานี 
สุญาพร ส้อตระกูล 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั 
13.15-13.30 NO1-002 ศกัยภาพของแหล่งทรัพยากรการท่องเท่ียวตามวถีิประมงของบ่อหิน อ  าเภอ

สิเกา จงัหวดัตรัง 
ฟ้าพิไล ทวสิีนโสภา 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั 
13.30-13.45 NO1-003 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพฒันาศกัยภาพดา้นการท่องเท่ียวชุมชนเขา

เต่า อ  าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
สุภาพร บ ารุงวงศ ์

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 
13.45-14.00 NO1-004 

การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยกบัค่านิยมไทยท่ีปรากฏในค าขวญัโฆษณา 
พชัราภรณ์  คชินทร์ 

มหาวทิยาลยัราชภฏัภูเก็ต 
14.00-14.15 NO1-005 ความคาดหวงัและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวมาเลเซียต่อผลิตภณัฑ ์

ทางการท่องเท่ียวจงัหวดัสงขลา 
ประภาพรรณ แกว้สิยา 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั  
14.15-14.30 NO1-006 การพฒันาอาหารพ้ืนบา้นของชาวไทยมุสลิมชุมชนบา้นบนในเขตเทศบาล

นครสงขลาสู่ต ารับมาตรฐาน 
ศิริวลัย ์พฤฒิวลิยั 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั  
14.30-14.45 NO1-007 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการน าเท่ียวแบบเหมาจ่ายจากบริษทั

น าเท่ียวในเขตอ าเภอหาดใหญ่  จงัหวดัสงขลาของนกัท่องเท่ียวชาวมาเลเซีย 
ประภาพรรณ แกว้สิยา 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั  
14.45-15.00 NO1-008 การศึกษาความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อศกัยภาพการท่องเท่ียว

เชิงวฒันธรรมจงัหวดัขอนแก่น 
สายตา  บุญโฉม 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 

มอบเกยีรติบัตรแก่ผู้น าเสนอ 
15.00-15.30                                                               พกัรับประทานอาหารว่าง/การน าเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ 

Chairman:           ดร.อาคม ลกัษณะสกุล 
Co-chairman:      ดร.กนกกร ศิริสุข  
15.30-15.45 NO1-009 การพฒันาเพจออนไลน์เพ่ือเพ่ิมช่องทางการเผยแพร่ผลิตภณัฑลู์กชก  ชุมชนบา้น

บางเตย  อ าเภอเมือง จงัหวดัพงังา 
ธีรกานต ์ โพธ์ิแกว้ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
15.45-16.00 NO1-010 การออกแบบและสร้างส่ือการเรียนการสอนชุดทดลอง เร่ือง สัมประสิทธ์ิความ

หนืดพลวตัของกลีเซอรีน 
นิศามณี ฉุ้นยอ่ง 

มหาวิทยาลยัทกัษิณ 
16.00-16.15 NO1-011 

การสร้างชุดฝึกปฏิบติัการต่อวงจรระบบไฟฟ้าในรถจกัรยานยนต ์
ภาวนา พรหมสาลี 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั  
16.15-16.30 NO1-012 รูปแบบการฝึกปฏิบัติการสอน ด้วยกระบวนการสอนรูปแบบ MIAP ส าหรับ

นกัศึกษาครูช่าง 
ทรงนคร การนา 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั 



16.30-16.45 NO1-013 
5 A: รูปแบบการเรียนรู้เพื่อบณัฑิตวิศวกรรมไทยสู่ตลาดโลก 

สารดา จารุพนัธ์ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก  

16.45-17.00 NO1-014 การพฒันาพลงังานทดแทนของคณะมนุษยศ์าสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลยั
ราชภัฏภูเก็ต : การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมร้อนของระบบระบายอากาศ
คอมเพรสเซอร์แอร์ 

สุพฒันาชยั  โพธ์ิแกว้ 
มหาวทิยาลยัราชภฏัภูเก็ต 

มอบเกยีรติบัตรแก่ผู้น าเสนอ 
18.30-21.00                                                                งานเลีย้งรับรอง ห้องนครา แกรนบอลรูม 

 
 
วนัน าเสนอ  2 สิงหาคม 2561        ห้อง: นครินทร์  2 
เวลา รหสั ช่ือเร่ือง นกัวจิยั/หน่วยงาน 

Chairman:             ผศ.ดร.รุ่งอรุณ  พรเจริญ   
Co-chairman:       ดร.ทรงนคร การนา 
08.30-08.45 NO1-015 ผลการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา

แห่งชาติของนักศึกษาสาขาวิชาการจดัการ คณะวิทยาการจดัการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลยันครพนม 

พงศพ์ฒัน์ สิงห์ศรี 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก 

08.45-09.00 NO1-016 การพฒันารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาพฤติกรรมผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โดยใช้
เทคนิคการเรียนรู้ Active Learning 

ฉารีฝ๊ะ  หดัยี 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั 

09.00-09.15 NO1-017 การส ร้างและพัฒนาแบบวัดการป รับตัวด้านการเรียนส าห รับนัก ศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 

วฒิุชยั จงค านึงศีล 
มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสีมา 

09.15-09.30 NO1-018 การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจในการเรียนวิชากีฬาลีลาศ 
เร่ืองจงัหวะบีกินและจงัหวะช่า ช่า ช่า ของนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 วิทยาลยัเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและการจดัการ ท่ีเรียนดว้ยส่ือวีดีโอ 

ชุลี  หมีรักษา 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั 

09.30-09.45 NO1-019 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไปของนักศึกษา 
วิทยาลยัรัตภูมิท่ีมีภูมิหลงัทางการศึกษาต่างกนั 

วนัดี นวนสร้อย 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั 

09.45-10.00 NO1-020 
การศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวฒันธรรมและขนบประเพณีภาคใต ้ของ
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี วิทยาลยัเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจดัการ มทร.
ศรีวิชยั โดยใชกิ้จกรรมการสอนแบบโครงงาน 

ภิริญาภรณ์   เจริญโรจนปรีชา 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั 

 
 

10.00-10.15 NO1-021 ปัจจยัเชิงสาเหตุประสิทธิผลองคก์ารของคณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏั
สงขลา 

กนกกร  ศิริสุข 
มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา 

10.15-10.30 NO1-022 การสังเคราะห์บทเรียนการน าผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) ไป
ใช้ในการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามขนาด
เล็กท่ีได้รับรางวลัโรงเรียนพระราชทานในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา (พ.ศ. 2555- พ.ศ. 
2559) 

สุรชยั ไวยวรรณจิตร 
มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 

มอบเกยีรติบัตรแก่ผู้น าเสนอ 
10.30-11.00                                                                        พกัรับประทานอาหารว่าง/การน าเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ 

 
 



Chairman:           รศ.พิศมยั  หาญมงคลพิพฒัน์  
Co-chairman:      ดร.ภาคภูมิ  หมีเงิน  
11.00-11.15 NO1-023 

ทิศทางในการพฒันาหลกัสูตรวทิยาการคอมพิวเตอร์: การวจิยัเชิงส ารวจ 
วรัิตน์ จารีวงศไ์พบูลย ์

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
11.15-11.30 NO1-024 การศึกษาความสามารถในการแกปั้ญหาและการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ 

เร่ือง บทประยุกต์ ของนักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีท่ี  6 โดยใช้แนวคิด
การศึกษาคณิตศาสตร์ท่ีเช่ือมโยงกับชีวิตจริงและกระบวนการแก้ปัญหา 
DAPIC 

คมสัน  วฒันรัตน์ 
มหาวทิยาลยัราชภฎันครราชสีมา 

11.30-11.45 NO1-025 การเสริมสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิในการเรียนวิชาหลักการออกแบบและ
พฒันาโปรแกรมโดยการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ 

บุญธิดา ชุนงาม 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณ

ภูมิ 
11.45-12.00 NO1-026 รูปแบบการเรียนการสอนส าหรับการประยุกต์ใช้กูเกิลคลาสรูมเพื่อบูรณา

การ ICT ท่ีส่งเสริมการจดัการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 
กรรณิกา ทองพนัธ์ 

สถาบนัการพลศึกษา วทิยาเขตเพชรบูรณ์ 
12.00-12.15 NO1-027 การศึกษาและพฒันาทกัษะการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์โดยใชกิ้จกรรมการเรียนรู้

แบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es เร่ือง เวกเตอร์ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีท่ี 1 วิทยาลยัเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการ
จดัการ มทร.ศรีวิชยั อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 

ดวงกมล  กรรมแต่ง 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั  

มอบเกยีรติบัตรแก่ผู้น าเสนอ 

12.15-13.00                                                                         รับประทานอาหารกลางวัน 
13.30-17.00                                                                         โปรแกรมทัศนศึกษาดูงาน 

 

วนัน าเสนอ  3 สิงหาคม 2561        ห้อง: นครินทร์  2 
เวลา รหสั ช่ือเร่ือง นกัวจิยั/หน่วยงาน 

Chairman:            รศ.ดร.ณัฐทิตา โรจนประศาสน์  
Co-chairman:      ผศ.วนัดี นวนสร้อย  
08.30-08.45 NO1-028 

การสร้างโปรแกรมจ าลองสถานการณ์การท างานของวงจรเรียงกระแส 
สัมฤทธ์ิ  ทิมา 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 
08.45-09.00 NO1-029 ความเช่ือมโยงของการวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ตามสภาพจริงกบัผล

การประเมินการศึกษาระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน กรณีศึกษาโรงเรียนมธัยมศึกษาขนาด
เล็ก 

เพญ็นภา  คูวิบูลยศิ์ลป์ 
โรงเรียนนางเอ้ือยวิทยา 

09.00-09.15 NO1-030 
อิทธิพลของบุคลิกภาพแบบเปิดเผยและแบบเก็บตวัท่ีมีต่อการอ่าน 

ณัฐธนนท ์หงส์วริทธ์ิธร 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

09.15-09.30 NO1-031 
ปัจจยัท่ีท  าใหป้ระชาชนเลือกเขา้ปฏิบติัธรรมท่ีวดัถ  ้าสุมะโน 

ธนากร โกมลวานิช 
มหาวทิยาลยัทกัษิณ 

09.30-09.45 NO1-032 ความ พึ งพ อ ใจ ต่ อ ก ารป ฏิ บั ติ ง าน ขอ ง เจ้าห น้ า ท่ี ภ าค รัฐ ใน ภ าค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย 

สุธนา  บุญเหลือ 
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 

09.45-10.00 NO1-033 การศึกษาความตอ้งการส่ือส่ิงพิมพค์วามจริงเสริมคชลกัษณ์ชา้งส าคญั  ศูนย์
คชศึกษา จงัหวดัสุรินทร์ 

อุมาพร ไชยสูง 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 

10.00-10.15 NO1-034 รูปแบบวิสาหกิจชุมชนจังหวัดราชบุรี: การถอดบทเรียนผ่านการลง
ภาคสนาม 

นนัทภา ปัญญารัตน์ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 



มอบเกยีรติบัตรแก่ผู้น าเสนอ 

10.15-10.30                                                                        พกัรับประทานอาหารว่าง/การน าเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ 
 

Chairman:           รศ.ดร.ทรงศรี สรณสถาพร 
Co-chairman:      ผศ.ดร.สารดา จารุพนัธ์  
10.30-10.45 NO1-037 กลยุทธ์ในการส่ือสารภาษาอังกฤษของนักศึกษาไทยท่ีศึกษาหลักสูตร

ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร: การวจิยัเชิงคุณภาพ 
ทรงศรี สรณสถาพร 
มหาวทิยาลยัมหิดล 

10.45-11.00 NO1-036 การสอนทักษะการอ่านภาษาองักฤษ เพ่ือส่งเสริมทักษะการสืบค้นข้อมูล
ของผูเ้รียนในยคุเทคโนโลย ี4.0 

ภรนุชนาฏ อรรถาเวช 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ 

11.00-11.15 NO1-035 การประยุกต์ใช้วิธีการสอนภาษาแบบมุ่งปฏิบัติงานในการเรียนการสอน 
วชิาภาษาจีนเพ่ือการท่องเท่ียว 

เจริญ เพช็รรัตน์ 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

11.15-11.30 NO1-038 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
ส าหรับชุมชนบา้นบางคู อ  าเภอขนอม จงัหวดันครศรีธรรมราช 

จิตติมา  ชูพนัธุ์ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั 

มอบเกยีรติบัตรแก่ผู้น าเสนอ 
12.00-13.00                                                                         รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-14.00                                                                             พธีิปิดและมอบรางวัล 

 
 
 
 



Session 2: เกษตรศาสตร์ 
ห้อง: นครา 1   
วนัทีน่ าเสนอ  วนัท่ี 1 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00-17.15 น. 
 วนัท่ี 2 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30-12.00  น. 
วนัน าเสนอ  1 สิงหาคม 2561      ห้อง: นครา 1   
เวลา รหสั ช่ือเร่ือง นกัวิจยั/หน่วยงาน 

Chairman:            ผศ.ดร.นิอร  โฉมศรี   
Co-chairman:      ดร.ณฎัฐา  คเชนทร์ภกัดี  
13.00-13.15 NO2-001 

นวตักรรมการสกดัผงบุกเน้ือทรายดว้ยวิธีขดัอนุภาคเชิงกล 
สุภาวดี  แช่ม 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 
13.15-13.30 NO2-002 

การผลิตน ้ามงัคุดเขม้ขน้พร้อมด่ืมโดยเทคนิคการระเหยภายใตสู้ญญากาศ 
พงษเ์ทพ เกิดเนตร 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั 
13.30-13.45 NO2-003 

การยอมรับทางประสาทสมัผสัต่อผลิตภณัฑสุ์ราผลไมเ้สารสกบัล้ินจ่ี 
รัตนพล พนมวนั ณ อยธุยา 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 
13.45-14.00 NO2-004 คุณค่าทางโภชนาการและคุณภาพการหุงตม้ขา้วกล้องในเขตน ้ าแร่แจซ้้อน

ล าปาง ประเทศไทย 
จิรภา พงษจ์นัตา 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 
14.00-14.15 NO2-005 ผลของสารฟอกฆ่าเช้ือหัวยอ่ย และอิทธิพลของสารควบคุมการเจริญเติบโต

ต่อการชักน ายอดของบัวจงกลนี (Nymphaea siamensis Puripunyavanich 
V.) ในสภาพปลอดเช้ือ 

ณฐัวฒิุ  รอดบุตร 
มหาวิทยาลยัราชมงคลตะวนัออก 

14.15-14.30 NO2-006 กระตุน้การสร้างพฤกษเคมีในตน้อ่อนทานตะวนัด้วยวิตามินซี และไคโต
ซานจากกากเห็ดหลินจือ 

ชุติมา คงจรูญ 
มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

14.30-14.45 NO2-007 ฤทธ์ิชีวภาพของสารสกัดจากใบทุเรียนเทศ ท่ีมีต่อปลวกใต้ดินสายพนัธุ์ 
Coptermes curvignathus 

พชัราภรณ์ วาณิชยป์กรณ์ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั 

มอบเกยีรติบัตรแก่ผู้น าเสนอ 
15.00-15.30                                                               พกัรับประทานอาหารว่าง/การน าเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ 

 

Chairman:           .ดร.กรรณิการ์  เจริญสุข   
Co-chairman:    ดร.สุภาวดี  แช่ม 
15.30-15.45 NO2-008 ประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชสมุนไพรต่อการก าจัดเพล้ียแป้งใน

มะละกอ 
อมรรัตน์ ชุมทอง 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 
15.45-16.00 NO2-009 การวิเคราะห์ความสามารถในการตา้นออกซิเดชันเคร่ืองด่ืมสมุนไพรเพื่อ

ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงศิลปวิทยาการอาหาร 
กีรติ ตระการศิริวานิช 

มหาวิทยาลยัแม่โจ ้
16.00-16.15 NO2-010 

เคร่ืองอบส้มแขกดว้ยคล่ืนไมโครเวฟ 
ปิยะ ประสงคจ์นัทร์ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั 
16.15-16.30 NO2-011 ผลของระยะเวลาในการให้แสงจากหลอดไฟ แอลอีดี ต่อการเจริญเติบโต

ของสาหร่ายพวงองุ่น (Caulerpa lentillifera J.Agardh) 
มาโนช  ข  าเจริญ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั 
16.30-16.45 NO3-044 

การพฒันาเคร่ืองด่ืมสละผงพร้อมชงดว้ยวิธีท าแห้งแบบพน่ฝอย 
กรรณิการ์ เจริญสุข 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก 
มอบเกยีรติบัตรแก่ผู้น าเสนอ 

18.30-21.00                                                                    งานเลีย้งรับรอง ห้องนครา แกรนบอลรูม 

 



วนัน าเสนอ  2 สิงหาคม 2561      ห้อง: นครา 1   
เวลา รหสั ช่ือเร่ือง นกัวจิยั/หน่วยงาน 

Chairman:           ผศ.ดร.ประจวบ  ฉายบุ 
 Co-chairman:    ผศ.ดร.ประพจน์  มะลิวลัย ์
08.30-08.45 NO2-012 ผลของระดบัพลงังานใช้ประโยชน์ไดใ้นอาหารต่อประสิทธิภาพการ

ผลิตและการสะสมไขมนั ของสุกรรุ่น ลูกผสมสองสายพนัธุ์ (ลาร์จ
ไวท-์แลนดเ์รซ) น ้าหนกั 30-65 กิโลกรัม 

พรรณนิภา มุทาลยั 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

09.00-09.15 NO2-013 ผลของระดบัพลงังานในอาหารต่อประสิทธิภาพการผลิตและลกัษณะ
ซากของสุกรขนุลูกผสมสองสายพนัธ์ุ (ลาร์จไวท+์แลนดเ์รซ) น ้าหนกั 
80-105 กิโลกรัม 

ววิธัน์ สงกรานต ์
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

09.15-09.30 NO2-014 กระบวนการฆ่า การช าแหละ คุณภาพซากของแพะเน้ือลูกผสมใน
พ้ืนท่ีจงัหวดักระบ่ี 

สุภิญญา ชูใจ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั 

09.30-09.45 NO2-015 
การส ารวจพรรณปลาในอ่างเก็บน ้าหว้ยขอนแก่น 2 จงัหวดัน่าน 

อมรชยั ลอ้ทองค า 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 

09.45-10.00 NO2-016 
การคดัแยกแบคทีเรียแลกติกท่ีมีศกัยภาพเป็นโปรไบโอติกจากไก่เบตง 

สายใจ แกว้อ่อน 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั 

10.00-10.15 NO2-017 การทดลองใช้โปรแกรมประยุกต์บนโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีและแท็บเล็ต
วเิคราะห์สีของปลาสวยงาม 

โกสินทร์  พฒันมณี 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั 

มอบเกยีรตบิัตรแก่ผู้น าเสนอ 
10.15-10.30                                                                                                พกัรับประทานอาหารว่าง 

 

Chairman:           ดร.ปิยรัษฎ ์ปริญญาพงษ ์ เจริญทรัพย ์ 
Co-chairman:     ดร.อมรรัตน์  องัอจัฉะริยะ    
10.30-10.45 NO2-018 บทบาทของหมากในวิถีชุมชนเกษตร ต าบลน ้ าตก อ  าเภอทุ่งสง 

จงัหวดันครศรีธรรมราช 
รัตนา อุ่นจนัทร์  

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั  

10.45-11.00 NO2-019 อัตราพันธุกรรมและความก้าวหน้าในการคัดเลือกของสายพันธุ์
ถัว่ฝักยาวลูกชัว่รุ่นท่ี 3 

ธนัวา เกตุโอน 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก 

11.00-11.15 NO2-020 การศึกษาต้นทุนโลจิสติกส์ของเกษตรกรผูป้ลูกสับปะรดในพ้ืนท่ี
จงัหวดัเพชรบุรี 

สุจรรยา แกว้พรายตา 
มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 

11.15-11.30 NO2-021 ศักยภาพของวสัดุพลอยได้จากโรงงานอุตสาหกรรมน ้ าตาลทราย
ส าหรับผลิตปุ๋ยอินทรีย์และผลของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ท่ี มีต่อการ
เจริญเติบโตของขา้วพนัธุ์ปทุมธานี 1 

อุไรวรรณ ไอยสุวรรณ์ 
มหาวทิยาลยัศิลปากร 

11.30-11.45 NO2-022 ผลของการใชปุ๋้ยอินทรียต่์อองคป์ระกอบผลผลิตและผลตอบแทนทาง
เศรษฐศาสตร์ของขา้วพนัธุ์ปทุมธานี 1 

อุไรวรรณ ไอยสุวรรณ์ 
มหาวทิยาลยัศิลปากร 

11.45-12.00 NO2-023 รูปแบบการออกดอกของปาลม์น ้ ามนัสายพนัธุ์การคา้ท่ีปลูกในอ าเภอ
ท่าแซะ จงัหวดัชุมพร 

สุดนยั เครือหลี 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั 

     มอบเกยีรติบัตรแก่ผู้น าเสนอ 
12.00-13.00                                                                                  รับประทานอาหารกลางวนั 
13.30-17.00                                                                                  โปรแกรมทัศนศึกษาดูงาน 

 



Session 3: วศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ี
 
หอ้ง: นครา แกรนบอลรูม  1-2 (หอ้งใหญ่)    วนัท่ี 1 สิงหาคม 2561   เวลา 13.00-17.00 น. 
    วนัท่ี 3 สิงหาคม 2561   เวลา 08.30-10.00 น. 
 

หอ้ง: นครา แกรนบอลรูม  2    วนัท่ี 2 สิงหาคม 2561   เวลา 08.30-12.15 น. 
 

หอ้ง: นครา 3   วนัท่ี 1 สิงหาคม 2561   เวลา 15.30-17.15 น. 
    วนัท่ี 2 สิงหาคม 2561   เวลา 08.30-12.15 น. 
    วนัท่ี 3 สิงหาคม 2561   เวลา 08.30-12.00 น. 
 
หอ้ง: นครา 4   วนัท่ี 1 สิงหาคม 2561   เวลา 13.00-17.15 น. 
    วนัท่ี 2 สิงหาคม 2561   เวลา 08.30-12.15 น. 
    วนัท่ี 3 สิงหาคม 2561   เวลา 08.30-10.30 น. 

 
 

วนัที ่1สิงหาคม 2561 เวลา 13.00-17.30 น.      ห้อง: นครา แกรนบอลรูม  1-2 (ห้องใหญ่)    
เวลา รหสั ช่ือเร่ือง นกัวิจยั/หน่วยงาน 

Chairman:            ดร.จินดา  สามคัคี   
Co-chairman:           ผศ.ศิริลกัษณ์  อินทสโร  
13.00-13.15 NO3-001 การจ าแนกสถานท่ีท่องเท่ียวและจดัการเส้นทางท่องเท่ียวของจงัหวดัตราด

ดว้ยเทคนิค Heuristic Solution 
มีนนภา  รักษหิ์รัญ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก 
13.15-13.30 NO3-002 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการกองทุนชุมชน กรณีศึกษา เคหะชุมชน

เชียงใหม่ 
ธีรภพ แสงศรี 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 
13.30-13.45 NO3-003 

การพฒันาระบบสารสนเทศส าหรับจดัเก็บขอ้มูลปะการังในเขตจงัหวดัภูเก็ต 
องัคณา สินนอ้ย 

มหาวิทยาลยัราชภฎัภูเก็ต 
13.45-14.00 NO3-004 การพฒันาระบบฐานขอ้มูลผูสู้งอายุ ผูพิ้การ ผูป่้วยโรคเอดส์ ด้วยเคร่ืองระบุ

ต  าแหน่ง ส าหรับเทศบาลต าบลแม่ท่าชา้ง จงัหวดัเชียงใหม่ 
นรินทร์  จิวิตนั 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 
14.00-14.15 NO3-005 การพัฒนารูปแบบขั้นตอนการถ่ายภาพ 360 องศา ส าหรับการพฒันาส่ือ

ปฏิสัมพันธ์เสมือนจริง กรณีศึกษา ส่ือประชาสัมพนัธ์วดัในเขตเมืองเก่า 
จงัหวดันครราชสีมา 

ภาณุวฒัน์ ศิริกนั 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 

14.15-14.30 NO3-006 ระบบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการประชาสัมพนัธ์ กรณีศึกษามหาวิทยาลัย
เฉลิมกาญจนา 

ละออ ศรีสุมา 
มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ 

14.30-14.45 NO3-007 ระบบ เปิ ด ปิ ดห้ อ ง เรี ยน ผ่ าน  Web server แล ะ  RFID แ จ้ง เตื อน ผ่ าน
แอพพลิเคชัน่ไลน์ 

ศราวฑุ คงล าพนัธ์ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 

มอบเกยีรติบัตรแก่ผู้น าเสนอ 
15.00-15.30                                                                                      พกัรับประทานอาหารว่าง/การน าเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ 

 
 



Chairman:            ผศ.ดร.ณฐัธนนท ์ หงส์วริทธ์ิธร  
Co-chairman:           อาจารยพ์ิทกัษ ์ สถิดวรรธณะ  
15.30-15.45 NO3-008 ระบบสแกนใบหนา้เพื่อยนืยนัตวับุคคลเขา้ใชห้้องบนราสเบอร์ร่ีไพ 

จินดา สามคัคี 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั  

15.45-16.00 NO3-009 การประชาสัมพนัธ์กลุ่มท่องเท่ียวเชิงอนุรักษเ์ขาพญาบงัสา จงัหวดัสตูล 
ผา่นส่ือออนไลน์ 

ศิรินนัทร์ นาพอ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั 

16.00-16.15 NO3-010 การพฒันาแอพพลิเคชัน่ประชาสัมพนัธ์และรับสมคัรโควตาวิทยาลยัรัต
ภูมิผา่นสมาร์ทโฟน 

วนัประชา นวนสร้อย 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั 

16.15-16.30 NO3-011 ระบบควบคุมการใชง้านคอมพิวเตอร์พร้อมเคร่ืองจ าหน่ายเวลา 
กาญบญัชา  พานิชเจริญ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 
16.30-16.45 NO3-012 การออกแบบและพฒันาแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน ส าหรับแจง้การ

เกิดอุบติัเหตุของรถจกัรยานผา่นโซเชียลมีเดีย 
นเรศ ขวญัทอง 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั  

16.45-17.00 NO3-013 การพฒันาส่ือการเรียนรู้ เร่ืองส่วนประกอบเคร่ืองคอมพิวเตอร์โดยการ
ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยเีสมือนจริง 

สิริรักษ ์ ขนัฒานุรักษ ์
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั 

มอบเกยีรตบิัตรแก่ผู้น าเสนอ 
18.30-21.00                                                      งานเลีย้งรับรอง ห้องนครา แกรนบอลรูม 

 
 
วนัที ่1สิงหาคม 2561 เวลา 13.00-17.30 น.    ห้อง: นครา 3    
เวลา รหสั ช่ือเร่ือง นกัวิจยั/หน่วยงาน 

Chairman:            ดร.อนิวรรต หาสุข  
Co-chairman:       ดร.เชิดศกัด์ิ สุขศิริพฒันพงศ์ 

15.30-15.45 NO3-014 การพฒันาผลิตภณัฑ์คอนกรีตบล็อกและอิฐบล็อกประสานจากเถ้าปาล์ม
น ้ามนัส าหรับชุมชนทอ้งถ่ิน 

อมเรศ  บกสุวรรณ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 

15.45-16.00 NO3-015 
การพฒันาผลิตภณัฑค์อนกรีตบล็อกจากเศษหินไรโอไลต ์

ประชุม  ค  าพฒุ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 

16.00-16.15 NO3-016 
คอนกรีตพรุนผสมเศษคอนกรีตบล็อก 

จรูญ  เจริญเนตรกุล 
     มหาวิทยาลยัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย

  

16.15-16.30 NO3-017 
การวิเคราะห์เสถียรภาพของลาดคนัทาง: การเปรียบเทียบวิธีไฟไนตอิ์ลิเมนต์
ของการวิเคราะห์ลิมิตและวิธีสมดุลขีดจ ากดั 

กงกิจ ยิง่เจริญกิจขจร 
      มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย

  

16.30-16.45 NO3-018 
การศึกษาคอนกรีตบล็อกประสานปูพ้ืนผสมเถา้ไมย้างพารา 

ขวญัชีวา หยงสตาร์ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั 

16.45-17.00 NO3-019 
การพฒันาแผน่มุงหลงัคาจากวสัดุเหลือทิ้ง 

นนัทชยั ชูศิลป์ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั 

17.00-17.15 NO3-020 แนวคิดดา้นการควบคุมงานก่อสร้างเพ่ือให้ผา่นเกณฑก์ารประเมินความย ัง่ยืน
ทางพลงังานและส่ิงแวดลอ้ม –TREES 

จกัรพงศ ์ ไชยานุพทัธกุล 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 

มอบเกยีรติบัตรแก่ผู้น าเสนอ 

18.30-21.00                                                      งานเลีย้งรับรอง ห้องนครา แกรนบอลรูม 
 



 
วนัที ่1สิงหาคม 2561 เวลา 13.00-17.15 น.    ห้อง: นครา 4   
เวลา รหสั ช่ือเร่ือง นกัวิจยั/หน่วยงาน 

Chairman:            ผศ.ดร.จารุวฒัน์ เจริญจิต 
Co-chairman:      ดร.ชลากร  อุดมรักษาสกุล  
13.00-13.15 NO3-021 การศึกษาพฤติกรรมการแอ่นตวัของคานคอนกรีตเสริมเส้นคอมโพสิตแบบ

ภายใน 
สุรินทร์ สุทธิประภา 

มหาวิทยาลยั เทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก 
13.15-13.30 NO3-022 การออกแบบส าหรับระบบจดัการงานส่ือส่ิงพิมพแ์ละโฆษณากรณีศึกษา ห้าง

หุ้นส่วนจ ากดั วีดีไซน์ 
เพญ็สุภา รัตนบุษยาพร 
มหาวิทยาลยัวลกัษณ์ 

13.30-13.45 NO3-023 เคร่ืองท าความร้อนตลบัลูกปืนในเพลามอเตอร์ โดยทฤษฎีการเหน่ียวน าและ
ควบคุมอุณหภูมิ 

สมัฤทธ์ิ  ทิมา 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 

13.45-14.00 NO3-024 อิทธิพลของตวัสร้างกระแสการหมุนวนท่ีส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการเผา
ไหมเ้ช้ือเพลิงก๊าซค่าความร้อนต ่าในหวัเผาวสัดุพรุน 

ตฤษฐพร แกว้สุก 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ 

14.00-14.15 NO3-025 การเพ่ิมประสิทธิภาพเตาถลุงสินแร่เหล็กน ้าพ้ีแบบคิวโปลา ดว้ยระบบควบคุม
อตัโนมติั 

พิทกัษ ์คลา้ยชม 
มหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ์ 

14.15-14.30 NO3-026 ศึกษาการอบชาสมุนไพรใบพลูดว้ยความร้อนจากฮีตเตอร์อินฟราเรด โดยใช้
ไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล ์

อาริษา โสภาจารย ์
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั  

14.30-14.45 NO3-028 การควบคุมความช้ืนสบู่จากสมุนไพรใบพลูด้วยตูค้วบคุมความช้ืนอตัโนมติั
โดยใชไ้ฟฟ้าจากโซลาร์เซลล ์

อาริษา โสภาจารย ์
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั  

มอบเกยีรติบัตรแก่ผู้น าเสนอ 

15.00-15.30                                                                                              พกัรับประทานอาหารว่าง / การน าเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ 

 
Chairman:           ผศ.ดร.เกียรติศกัด์ิ แสงประดิษฐ ์
Co-chairman:        ดร.อาริษา โสภาจารย ์
15.30-15.45 NO3-027 

การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยไีร้สายส าหรับเคร่ืองตรวจวดัความช้ืนในดิน 
บญัชา  เหลือแดง 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 
15.45-16.00 NO3-029 การหาผลได้และสภาวะท่ีเหมาะสมในการสกัดน ้ ามนัจากถัว่ดาวอินคาด้วย

วิธีการสกดัดว้ยตวัท าละลาย 
ศราวธุ  จิตตพิ์นิจ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 
16.00-16.15 NO3-030 การศึกษาเชิงทดสอบสมรรถนะการกลัน่เอทานอลดว้ยรังสีอาทิตยโ์ดยการใช้

คล่ืนอลัตราโซนิค 
จารุวฒัน์ เจริญจิต 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั 
16.15-16.30 NO3-031 

ไพโรไลซิสองคป์ระกอบต่างๆ ของมะพร้าว 
ยรรยง สุขคลา้ย 

มหาวิทยาลยั เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 
16.30-16.45 NO3-032 ผลของการอบแห้งข้าวเปลือกความช้ืนสูงโดยใช้ลมร้อนร่วมกับ การเป่า

อากาศแวดลอ้ม 
เศรษฐวฒัน์ ถนิมกาญจน์ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั 
16.45-17.00 NO3-033 

ระบบควบคุมอุณหภูมิและความช้ืนสมัพทัธ์อตัโนมติัส าหรับตูเ้ก็บขา้วเปลือก 
ทินวฒัน์ จงัจริง 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 
17.00-17.15 NO3-034 ถ่านชีวภาพของชานออ้ย ใบออ้ยและผกัตบชวาจากกระบวนการไพโรไลซิส

ร่วม 
พิมพโ์ศภิษฐ์ สดเอ่ียม 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
    มอบเกยีรติบัตรแก่ผู้น าเสนอ 

18.30-21.00                                                                      งานเลีย้งรับรอง ห้องนครา แกรนบอลรูม 

 
 



 
วนัที ่2 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30-12.15 น.  ห้อง: นครา แกรนบอลรูม  2    
เวลา รหสั ช่ือเร่ือง นกัวิจยั/หน่วยงาน 

Chairman:             ผศ.กิตติกร ขนัแกลว้  
Co-chairman:       ดร.ติณณภพ  แพงผม  
08.30-08.45 NO3-035 การศึกษาการปล่อยมลพิษทางอากาศจากการจราจรภายในมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 
ฐนียา  รังสีสุริยะชยั 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 
08.45-09.00 NO3-036 การเพ่ิมความเขม้ขน้ฟอสฟอรัสของน ้ าเสียบ่อเกรอะด้วยกระบวนการกรอง

แบบผนักลบั 
ปิติพร มโนคุน้ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ 
09.00-09.15 NO3-037 

การลดของเสียในกระบวนการผลิตเลนส์ถ่ายภาพ 
กฤษณะ สุรินทร์ 

มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
09.15-09.30 NO3-038 

การพฒันาเคร่ืองวดัฝุ่ นละอองในอากาศรายงานผลบนสมาร์ทโฟน 
อาทิตย ์ยาวฑุฒิ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 
09.30-09.45 NO3-039 การวิเคราะห์ปริมาณโอโซนรวมในบรรยากาศท่ีภาคกลางของประเทศไทย 

ประเทศกมัพชูา และประเทศพม่า 
สมกรณ์ ชยัวรากรณ์ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา 
09.45-10.00 NO3-040 การศึกษาอตัราส่วนท่ีเหมาะสมระหวา่งหญา้เนเปียร์กบัเศษอาหารในการผลิต

ก๊าซชีวภาพ 
คฑาพล  ป่ินพฒันพงศ ์

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 
10.00-10.15 NO3-041 การแกปั้ญหาโรครากเน่าของพืชไฮโดรโพนิคส์ท่ีเกิดจากอุณหภูมิ 

ดว้ยการควบคุมอุณหภูมิน ้า 
อดิศกัด์ิ แขง็สาริกิจ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 
มอบเกยีรติบัตรแก่ผู้น าเสนอ 

10.30-11.00                                                                                       พกัรับประทานอาหารว่าง/การน าเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ 

 
Chairman:             ผศ.กิตติกร ขนัแกลว้  
Co-chairman:       ดร.ติณณภพ  แพงผม 
11.00-11.15 NO3-042 

การใชป้ระโยชน์จากน ้าแช่เมล็ดถัว่ด าแห้งในกระบวนการยอ้มสีส่ิงทอ 
กาญจนา ลือพงษ ์

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
11.15-11.30 NO3-043 การประยกุตใ์ชร้ะบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในส ารวจพ้ืนท่ีเพาะปลูกขา้วไร่ใน

สวนยางพารา ของจงัหวดันครศรีธรรมราช 
กรสิริณฐั โรจนวรรณ์ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั   
11.30-11.45 NO3-045 การปรับปรุงประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายสินค้าในคลังสินค้าประเภทการ

จดัเก็บเคร่ืองส าอาง 
วิภาวรรณ นิยมเวช 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 
14.45-12.00 NO3-046 

การปรับปรุงประสิทธิภาพการอ่านเบอร์แบบพิมพข์องโรงงานบรรจุภณัฑแ์กว้ 
วาเศรษฐ ศรขวญั 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 
มอบเกยีรติบัตรแก่ผู้น าเสนอ 

12.15-13.00                                                                                  รับประทานอาหารกลางวนั 
13.30-17.00                                                                                  โปรแกรมทัศนศึกษาดูงาน 

 
 

 
 
 
 



วนัที ่2  สิงหาคม 2561 เวลา 08.30-12.15 น.    ห้อง: นครา 3    
Chairman:           ผศ.ดร.นนัทชยั  ชูศิลป์  
Co-chairman:         ผศ.ดร.ภาณุ  พร้อมพทุธางกูร  
08.30-08.45 NO3-047 การพฒันาคุณสมบติัการตา้นทานก าลงัอดัของคอนกรีตมวลเบา ผสมเส้นใย

ทะลายเปล่าปาลม์ โดยวิธีการบ่มไอน ้า 
พีระพงษ ์ เพช็รพนั 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 
08.45-09.00 NO3-048 

อิฐบล็อกผนงัผสมกะลาปาลม์น ้ามนั 
พรนรายณ์ บุญราศี 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั 
09.00-09.15 NO3-049 

การศึกษาเบ้ืองตน้เพ่ือผลิตอิฐซีเมนตม์อร์ตาร์หุ้มโฟม 
วิบูลย ์ จนัทรมณี 

มหาวิทยาลยันอร์ท-เชียงใหม่ 
09.15-09.30 NO3-050 อิทธิพลของอตัราส่วน Na2SiO3:NaOH ต่อก าลงัอดัของดินลูกรังท่ีไม่ผ่าน

มาตรฐานปรับปรุงดว้ยเถา้หนกั จีโอโพลีเมอร์ 
เชิดศกัด์ิ สุขศิริพฒันพงศ์ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 
09.30-09.45 NO3-051 ผลกระทบของอุณหภูมิแวดลอ้มต่อถนนลาดยางมะตอยผสมส าเร็จ 

ดว้ยเคร่ืองวดัค่าการยบุตวัจากตุม้กระแทกแบบเบา 
พทุธพล ทองอินทร์ด า 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 
09.45-10.00 NO3-052 

การควบคุมอุณหภูมิและความช้ืนสมัพทัธ์ โดยใชท้ฤษฏีฟัซซีลอจิก 
วฒิุชยั  ปวงมณี 

มหาวิทยาลยันอร์ท-เชียงใหม่ 
10.00-10.15 NO3-053 การศึกษาปัจจยัของหอผ่ึงเยน็แบบไหลสวนทางส าหรับเคร่ืองกลัน่น ้ ามนัหอม

ระเหยขนาด 100 ลิตร : กรณีศึกษาโรสแมร่ี 
นฤเบศร์  หนูใสเพช็ร 

มหาวิทยาลยันอร์ท-เชียงใหม่ 
มอบเกยีรติบัตรแก่ผู้น าเสนอ 

10.15-11.00                                                                                        พกัรับประทานอาหารว่าง/การน าเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ 

 
 

Chairman:           ผศ.ดร.สายชล ชุดเจือจีน  
Co-chairman:         ผศ.ดร.ชาตรี  หอมเขียว 

11.00-11.15 NO3-054 การใช้หลักการลีนในการพัฒนาระบบรับสมัครโควตาออนไลน์เพ่ือลด
ขั้นตอนกาท างานและเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบโดยใชก้ารพฒันาโปรแกรม
แบบ Agile กรณีศึกษา มทร.ศรีวิชยั วิทยาลยัรัตภูมิ 

วนัประชา นวนสร้อย 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั 

11.15-11.30 NO3-055 
การจดัการสินคา้คงคลงั กรณีศึกษาแผนกวิศวกรรม โรงแรม WSP 

จารุวรรณ พรหมเงิน 
มหาวิทยาลยัราชภฎัภูเก็ต 

11.30-11.45 NO3-056 
ระบบบริหารงานโรงงานน ้าด่ืม: กรณีศึกษา โรงงานเพชรน ้าทิพย ์

ทวีศกัด์ิ  คงตุก 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ 

11.45-12.00 NO3-057 
ชุดสาธิตระบบเรียกพยาบาลแบบมีเสียงชนิดไร้สาย 

กรภทัร เฉลิมวงศ ์
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั  

12.00-12.15 NO3-058 แบบจ าลองการตรวจจบัการร่ัวไหลของก๊าซแอลพีจี  และตดัระบบไฟฟ้าผ่าน
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 

วนัเฉลิม ชั้นวฒันพงศ ์
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 

        มอบเกยีรติบัตรแก่ผู้น าเสนอ 

12.15-13.00                                                                                  รับประทานอาหารกลางวนั 
13.30-17.00                                                                                   โปรแกรมทศันศึกษาดูงาน 

 
 
 
 



วนัที ่2 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30-12.15 น.        ห้อง: นครา 4    
เวลา รหสั ช่ือเร่ือง นกัวิจยั/หน่วยงาน 

Chairman:            รศ.นภทัร  วจันเทเพินทร์  
Co-chairman:       ดร.ชานนท ์ บุญมีพิพิธ  

08.30-08.45 NO3-059 
การพฒันาแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดนัสูงส าหรับเคร่ืองตกตะกอนเชิงไฟฟ้าสถิตใน
การเช่ือมโลหะ 

สรายทุธ มณีงาม 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนคร

เหนือ 
08.45-09.00 NO3-060 

ระบบผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลอดัเมด็โดยใชเ้ทคโนโลยแีก๊สซิฟิเคชนั 
เจนศกัด์ิ เอกบูรณะวฒัน์ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 
09.00-09.15 NO3-061 วงจรขยายทรานส์คอนดคัแตนซ์ผลต่างแบบซีมอสท่ีมีช่วงสวิงกวา้งไฟเล้ียงต ่า

โดยใชเ้ทคนิคการป้อนไปขา้งหนา้ 
อภิรักษ ์เสือเดช 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั 
09.15-09.30 NO3-062 

การเก็บเก่ียวพลงังานไฟฟ้าจากการสัน่สะเทือนดว้ยเพียโซอิเล็คทริค 
นิติพฒัน์ จอมมงคล 

มหาวิทยาลยันอร์ท-เชียงใหม่ 
09.30-09.45 NO3-063 การพฒันาระบบประจุไฟฟ้าของแบตเตอร่ีและระบบขับเคล่ือน ส าหรับ

รถสามลอ้ไฟฟ้า 
นเรศ สุยะโรจน์ 

มหาวิทยาลยันอร์ท-เชียงใหม่ 
09.45-10.00 NO3-064 กรณีศึกษา การเก็บเก่ียวพลงังานไฟฟ้าจากปฏิกิริยารีดอกซ์เพ่ือประกอบการ

ตดัสินใจน าไปใชง้าน 
กฤดิกร แกว้วงศศ์รี 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั 
10.00-10.15 NO3-065 การออกแบบสายอากาศจดัเรียงกระแสแถวล าดบัส าหรับเก็บเก่ียวพลงังานจาก

สถานีโทรทศัน์ดิจิตอลภาคพ้ืนดิน 
คมกฤช บุญยิง่ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 
มอบเกยีรติบัตรแก่ผู้น าเสนอ 

10.30-11.00                                                                                        พกัรับประทานอาหารว่าง/การน าเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ 

 
Chairman:          ผศ.ดร.ไพฑูรย ์รักเหลือ 
 Co-chairman:       ดร.คมกฤช บุญยิง่  

11.00-11.15 NO3-066 ชุดสาธิตการสังเคราะห์ฟูเรียร์ด้วยไมโครคอนโทรเลอร์และโปรแกรมแมท
แลป 

ภูเบต แสงมะฮะหมดั 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 

11.15-11.30 NO3-067 การพฒันาระบบติดตามดวงอาทิตยแ์บบสองแกนด้วยวิธีการการหาค่าท่ี
เหมาะสม 

เดือนแรม แพง่เก่ียว 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา  

11.30-11.45 NO3-068 สายอากาศไมโครสตริปแบบแผ่นสามเหล่ียมส าหรับประยุกต์ใช้กับ การ
ส่ือสารไร้สาย 

เอกสิทธ์ิ นุกลูเจริญลาภ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 

11.45-12.00 NO3-069 ศึกษาสนามการไหลและประสิทธิภาพของกงัหนัลมแนวแกนนอน 
จากอวิสตา้โปรไฟลใ์นอุโมงคล์ม 

ติณณภพ แพงผม 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 

12.00-12.15 NO3-070 การเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการส่ือสารเชิงแสงด้วยการชดเชยโครมาติก
ดิสเพอร์ชัน่ 

ภูเบต แสงมะฮะหมดั 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 

มอบเกยีรติบัตรแก่ผู้น าเสนอ 
12.15-13.00                                                                                  รับประทานอาหารกลางวนั 
13.30-17.00                                                                                   โปรแกรมทศันศึกษาดูงาน 

 
 
 
 
 



วนัที ่3 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30-12.15 น.   ห้อง: นครา แกรนบอลรูม  1-2 (ห้องใหญ่)    
เวลา รหสั ช่ือเร่ือง นกัวิจยั/หน่วยงาน 

Chairman:            ดร.อาทิตย ์ ยาวฑุฒิ  
Co-chairman:      ดร.เอกสิทธ์ิ  นุกูลเจริญลาภ       

08.30-08.45 NO3-071 การพฒันาส่ือส่ิงพิมพค์วามจริงเสริมคชลกัษณ์ชา้งส าคญัศูนยค์ชศึกษาจงัหวดั
สุรินทร์ 

อุมาพร  ไชยสูง 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 

08.45-09.00 NO3-072 
โครงข่ายตรวจสอบภูมิอากาศแบบไร้สายส าหรับระบบฟาร์มอจัฉริยะ 

บุญฤทธ์ิ คุม้เขต 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 

09.00-09.15 NO3-073 
ระบบจดัการครุภณัฑบ์นอุปกรณ์แอนดรอยด์ 

ไพศาล สุธีบรรเจิด 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 

09.15-09.30 NO3-074 
การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพ้ืนท่ีส าหรับการส ารวจเชิงอุทกศาสตร์ 

ปรัชญา เปรมปราณีรัชต ์
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 

09.30-09.45 NO3-075 การพฒันาวิธีการท าแผนท่ีภาพถ่ายทางอากาศ โดยประยกุตใ์ช้อากาศยานไร้
คนขบัแบบปีกยดึ 

ก่ิงกาญจน์  ปวนสุรินทร์ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 

09.45-10.00 NO3-076 ก ารส ร้ างแ ผน ท่ี แ ล ะระบบน าท างส าห รับ หุ่ น ยนต์ อัต โน มั ติ บ น
ระบบปฏิบติัการแอนดรอยด ์

ศุภชยั มะเด่ือ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั  

มอบเกยีรติบัตรแก่ผู้น าเสนอ 
10.00-10.15                                                                                                                        พกัรับประทานอาหารว่าง 

 
วนัที ่3 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30-12.15 น.     ห้อง: นครา 3    
เวลา รหสั ช่ือเร่ือง นกัวิจยั/หน่วยงาน 

Chairman:            รศ.ดร.ศิศิโรตม ์ เกตุแกว้  
Co-chairman:       ผศ.ธนะวิทย ์ ทองวิเชียร 

08.30-08.45 NO3-077 
เคร่ืองบรรจุอตัโนมติัส าหรับผลิตผลทางการเกษตรชนิดเมล็ด 

คณิศร บุญรัตน์ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั  

08.45-09.00 NO3-078 
เคร่ืองท าเมด็แป้งสาคู 

พนม  อินทฤทธ์ิ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั  

09.00-09.15 NO3-079 
การพฒันารถตดัหญา้ไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์

สถาพร  ขนุเพชร 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั 

09.15-09.30 NO3-080 
ระบบเพาะขา้วกลอ้งงอกแบบอตัโนมติั 

กฤษฎา พวงสุวรรณ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั 

09.30-09.45 NO3-081 
แบบจ าลองระบบการตรวจสอบความปลอดภยัภายในบา้น 

นุชจิเรศ  แกว้สกุล 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั 

09.45-10.00 NO3-082 การพฒันาระบบควบคุมอตัโนมติัส าหรับกระบวนการอบแห้ง 
ในกระบวนการผลิตแป้งมนัส าปะหลงั 

พิทกัษ ์ คลา้ยชม 
มหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ์ 

10.00-10.15 NO3-083 
การพฒันาชุดการฝึกงานวดัละเอียด 

กฤษฎา  คงพนู 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั  

10.15-10.30 NO3-084 
การพฒันาเคร่ืองท าความสะอาดและคดัขนาดเมล็ดพนัธุ์ขา้วโดยน ้าหนกั 

สาคร อินทะชยั 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 

มอบเกยีรติบัตรแก่ผู้น าเสนอ 
10.30-11.00                                                                                                                           พกัรับประทานอาหารว่าง 

 



Chairman:            รศ.ดร.ศิศิโรตม ์ เกตุแกว้  
Co-chairman:       ผศ.ธนะวิทย ์ ทองวิเชียร 

11.00-11.15 NO3-085 
การพฒันาเคร่ืองตดัแบ่งขนาดเส้นใบเตยหนามเพ่ืองานจกัสาน 

ธนะวิทย ์ทองวิเชียร 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั  

11.15-11.30 NO3-086 
เคร่ืองอดัผงถ่านแบบก่ึงอตัโนมติั 

จตุพร ใจด ารง 
              มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั 

11.30-11.45 NO3-087 
รถหุ่นยนตข์นาดเล็กส าหรับตรวจสอบสภาพแวดลอ้มผา่นคลาวด ์

ไพฑูรย ์รักเหลือ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 

11.45-12.00 NO3-088 
ตูรั้บจดหมายอจัฉริยะ 

ธีรโชติ โมทอง 
มหาวิทยาลยัทกัษิณ 

12.00-12.15 NO3-089 
ระบบลานจอดรถอจัฉริยะ 

มโนรส บริรักษอ์ราวินท ์
มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช 

มอบเกยีรติบัตรแก่ผู้น าเสนอ 

12.15-13.00                                                                                 รับประทานอาหารกลางวนั 

 
 
วนัที ่3 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30-12.15 น.     ห้อง: นครา 4   
เวลา รหสั ช่ือเร่ือง นกัวิจยั/หน่วยงาน 

Chairman:             ดร.ส าเนียง  องสุพนัธ์กุล   
Co-chairman:       ดร.วิทวสั  สิงห์สงัข ์ 
08.30-08.45 NO3-090 

การศึกษามุมเอียงผิวหนา้ดายท่ีมีอิทธิพลในการลากข้ึนรูปลึกถว้ยอลูมิเนียม 
เชษฐ  อุทธิยงั 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 
08.45-09.00 NO3-091 ศึกษาหาเปอร์เซ็นตก์ารหดตวัของพลาสติก อไครโลไนไตรบูตาเดียน สไตร

รีน โดยยดึตามมาตรฐาน ASTM D955 Standard Test Method 
ประสงค ์กา้นแกว้ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
09.00-09.15 NO3-092 การวิเคราะห์คุณลกัษณะของผูใ้ช้โทรศพัท์มือถือโดยใช้เทคนิคการจ าแนก

ขอ้มูลและการหากฎความสมัพนัธ์ 
ชฎารัตน์  พิพฒันนนัท ์

มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
09.15-09.30 NO3-093 การออกแบบและสร้างเคร่ืองทดสอบค่าต้านการล่ืนของรองเท้านิรภยัตาม

มาตรฐาน ISO13287:2012 
วรพจน์  หมีงาม 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 
09.30-09.45 NO3-094 ค่าตา้นการล่ืนเฉล่ียส าหรับรองเทา้นิรภยัในประเทศไทย  โดยเคร่ืองทดสอบ

ค่าตา้นการล่ืนตามมาตรฐาน ISO13287:2012 
วรพจน์  หมีงาม 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 
09.45-10.00 NO3-095 

แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์เพ่ือท านายคุณภาพภายในเน้ือสเตก็ 
ระหวา่งกระบวนการยา่ง 

อญัชลี  ช่ือลือชา 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร

ลาดกระบงั 
10.00-10.15 NO3-096 การวิเคราะห์โดยใชเ้ศรษฐศาสตร์วิศวกรรมและเทคนิคกระบวนการวิเคราะห์

เชิงล าดับขั้นในการตดัสินใจในการเปล่ียนและคดัเลือกเคร่ืองปรับอากาศ
กรณีศึกษาโรงแรมระดบั 3 ดาวแห่งหน่ึงในอ าเภอเกาะลนัตา จงัหวดักระบ่ี 

อนนัต ์สนัติอมรทตั 
มหาวิทยาลยัราชภฎัภูเก็ต 

10.15-10.30 NO3-097 การลดอุบติัเหตุทางจราจรในสถาบนัการศึกษา ดว้ยป้ายแจง้ความเร็วแบบได
นามิก 

พทุธพล ทองอินทร์ด า 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 

มอบเกยีรติบัตรแก่ผู้น าเสนอ 

 



Session 4: สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปกรรม  และงานสร้างสรรค ์
 

ห้อง: นครา 3   
 
วนัทีน่ าเสนอ วนัท่ี 1 สิงหาคม 2561  
เวลา รหสั ช่ือเร่ือง นกัวจิยั/หน่วยงาน 

Chairman:            ดร.ณฐันีภรณ์ นอ้ยเสง่ียม  
Co-chairman:      ดร.ทชัชญา สงัขกลุ  
13.00-13.15 NO4-001 ผลการใช้ งาน อุปกรณ์ จอภ าพแบบสวมศีรษะ  ในการพัฒน า

สภาพแวดลอ้มเสมือนจริงสามมิติ 
วลัลภ  ศรีส าราญ 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 

13.15-13.30 NO4-002 การศึกษาสภาพแวดลอ้มทางกายภาพพ้ืนท่ีอ่านและพ้ืนท่ีท างานภายใน
ห้องสมุดมหาวิทยาลัย กรณีศึกษาศูนย์บรรณสารและส่ือการศึกษา 
มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 

พุทธิกนัต ์พงศพิ์ชญามาตย ์
มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 

13.30-13.45 NO4-003 การพฒันาเวบ็ไซตป์ฏิสัมพนัธ์ในรูปแบบสภาพแวดลอ้ม 360 องศา เพื่อ
ส่งเสริมการท่องเท่ียววดั ในเขตเมืองเก่านครราชสีมา 

อิญชญา  ค าภาหลา้ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 

13.45-14.00 NO4-004 การประยุกตรู์ปแบบลวดลายจากเคร่ืองแต่งกายมโนราห์ โดยใชเ้ทคนิค 
การพิมพ ์3 มิติ 

วรสุดา ขวญัสุวรรณ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั  

14.00-14.15 NO4-005 นวตักรรมส่ิงทอจากเส้นใยดาหลาสู่การออกแบบผลิตภณัฑแ์ฟชัน่ไลฟ์
สไตล ์

นวทัตกร อุมาศิลป์ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั 

14.15-14.30 NO4-006 
ติหมา : การพฒันาและยกระดบัภาชนะภูมิปัญญาของชาวใต ้

ปรัชญา กฤษณะพนัธ์ 
มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 

14.30-14.45 NO4-007 การพฒันารูปแบบหัตถกรรมบรรจุภณัฑ์จากตน้ผือส าหรับผลิตภณัฑ ์
ในพ้ืนท่ีเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ จงัหวดัหนองคาย 

ธานี  สุคนธะชาติ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

มอบเกยีรตบิัตรแก่ผู้น าเสนอ 
15.00-15.30                                                               พกัรับประทานอาหารว่าง/การน าเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ 

 



Session 5: เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 
 
ห้อง: นครินทร์ 1   
วนัทีน่ ำเสนอ  วนัท่ี 1 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00-17.30 น. 
 วนัท่ี 2 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30-12.15 น. 

 
วนัน ำเสนอ  1 สิงหำคม 2561    ห้อง: นครินทร์ 1   
เวลา รหสั ช่ือเร่ือง นกัวจิยั/หน่วยงาน 

Chairman:           ดร.ธญันนัท ์วรเศรษฐพงศ ์

Co-chairman:     ดร.จิราภา  ชาลาธราวฒัน ์
13.00-13.15 NO5-001 การบริหารความเส่ียงของกลุ่มออมทรัพย์ ต าบลน ้ าน้อย อ  าเภอ

หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 
ฐิติมา จุลจินดา 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั  

13.15-13.30 NO5-002 
การบริหารความเส่ียงกองทุนหมู่บา้นในอ าเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา 

ศุภสุตา  ตนัชะโร 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั  

13.30-13.45 NO5-003 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการก าหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชีของ
บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

จกัรกฤษณ์  มะโหฬาร 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ 

13.45-14.00 NO5-004 การศึกษามูลค่าทางบัญชี ท่ี ส่งผลต่อราคาหลักทรัพย์ในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มสินคา้อุปโภคบริโภค 

พชัรินทร์  บุญนุ่น 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั  

14.00-14.15 NO5-005 การเปรียบเทียบตน้ทุนและผลตอบแทนจากการปลูกขา้วไรซ์เบอร่ี
และขา้วสังขห์ยดของเกษตรกรในจงัหวดัพทัลุง 

ระริน  เครือวรพนัธุ์ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั 

14.15-14.30 NO5-006 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกขา้ว ในเขตพ้ืนท่ี 
อ  าเภอศรีประจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบุรี 

วราภรณ์  นาคใหม่ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ 

14.30-14.45 NO5-007 ความพร้อมในการบริหารงานการคลงัดว้ยระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-
LAAS) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลในจงัหวดัสุพรรณบุรี 

จุรีพร  สุขสมกิจ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ 

              มอบเกยีรตบิัตรแก่ผู้น ำเสนอ 
15.00-15.30                                                               พกัรับประทำนอำหำรว่ำง/กำรน ำเสนอผลงำนภำคโปสเตอร์ 

 
Chairman:           ดร.ธญันนัท ์วรเศรษฐพงศ ์

Co-chairman:     ดร.พชัรินทร์  บุญนุ่น 
15.30-15.45 NO5-008 การปรับปรุงกระบวนการการเบิก-จ่ายวสัดุส้ินเปลืองเพ่ือลดระยะเวลา

การรอคอยของโรงพยาบาลแห่งหน่ึงโดยใชแ้นวคิดของลีน 
จิระพงศ ์เรืองกุน 

มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 

15.45-16.00 NO5-009 การศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการค านวณต้นทุนการผลิต กรณีศึกษา: 
กลุ่มแปรรูปผลิตภณัฑ์ทางการเกษตรของชุมชนบ้านหนองไมแ้ก่น 
ตาบลท่าชะมวง อ  าเภอรัตภูมิ จงัหวดัสงขลา 

อ ามรรัตน์ คงกะโชติ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั  

16.00-16.15 NO5-010 ความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราส่วนดา้นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลกบัมูลค่า
ของกิจการกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

จกัรกฤษณ์  มะโหฬาร 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณ

ภูมิ 



16.15-16.30 NO5-011 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการช าระค่าไฟฟ้า โดยวิธีหักบญัชีเงิน
ฝากธนาคารของผู ้ใช้ไฟฟ้า ใน เขตอ าเภอศรีประจันต์ จังหวัด
สุพรรณบุรี 

ฐิติธนา  ไตรสิทธ์ิ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณ

ภูมิ 

16.30-16.45 NO5-012 การสนับสนุนจากองค์กร , นโยบายของภาครัฐ ,  การปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ และการก ากับดูแลท่ี ดี: การศึกษาเชิงประจักษ์ของ
กรมสรรพากร กระทรวงการคลงั 

อคัรวชิช ์ รอบคอบ 
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 

16.45-17.00 NO5-013 
ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทัท่ี
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

สุกญัญา วงษล์คร 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณ

ภูมิ 

17.00-17.15 NO5-014 
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความเครียดในการปฏิบติังานของพนักงานบญัชีใน
ธุรกิจ SMEs ในอ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี 

พิธาน  แสนภกัดี 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณ

ภูมิ 

         มอบเกยีรตบิัตรแก่ผู้น ำเสนอ 
18.30-21.00                                                          งำนเลีย้งรับรอง ห้องนครำ แกรนบอลรูม 

 
วนัน ำเสนอ  2 สิงหำคม 2561    ห้อง: นครินทร์ 1   
เวลา รหสั ช่ือเร่ือง นกัวจิยั/หน่วยงาน 

Chairman:           ผศ.ดร.เกสินี  หม่ืนไธสง  
Co-chairman:     ดร.อารีรัตน์  เช้ือบุญเกิด  โนท 
08.30-08.45 NO5-015 แนวทางการปลูกพืชแบบผสมผสานเพื่อ เพ่ิมรายได้ภาคครัวเรือน

ส าหรับเกษตรกรบา้นสองธาร ต าบลบ้านทบั อ  าเภอแม่แจ่ม จงัหวดั 
เชียงใหม่ 

ไพรพนัธ์ ธนเลิศโศภิต 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 

08.45-09.00 NO5-016 
สภาวะการตลาดคา้ส่งพริกในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

นฏัพร  จิรเจษฎา 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 

09.00-09.15 NO5-017 ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
เพ่ือส่ิงแวดลอ้ม ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น 

นทยา กมัพลานนท ์
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 

09.15-09.30 NO5-018 การจดัการการตลาดท่ีมีผลต่อการให้บริการธุรกิจรับจา้งผลิต (OEM) 
ผลิตภณัฑอ์าหารเสริมภายในประเทศ 

ณฐาพชัร์ วรพงศพ์ชัร 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

09.30-09.45 NO5-019 การเพ่ิมผลิตภาพการผลิตแรงงานผา่นการท างานแบบสะเต็ม โดยการ
ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ กรณีศึกษา 

ชินานาฎ วทิยาประภากร 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 

09.45-10.00 NO5-020 แนวทางการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของน ้ าพริกเห็ดแครง 
บา้นนาไมไ้ผ ่อ  าเภอทุ่งสง จงัหวดั นครศรีธรรมราช 

สุธิกาญจน์  แกว้คงบุญ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั   

10.00-10.15 NO5-021 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ผา้ไหมมดัหม่ี 
บา้นหวัฝาย จงัหวดัขอนแก่น 

ทายวฒิุ โพธ์ิทองแสงอรุณ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 

10.15-10.30 NO5-022 
ดัช นี เป รียบ เที ยบความพึ งพอใจของผู ้ใช้บ ริการจาก  9  ก ลุ่ม
อุตสาหกรรมในประเทศไทย 

ธญันนัท ์วรเศรษฐพ์งษ ์
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล

รัตนโกสินทร์ 

มอบเกยีรตบิัตรแก่ผู้น ำเสนอ 
10.30-11.00                                                               พกัรับประทำนอำหำรว่ำง/กำรน ำเสนอผลงำนภำคโปสเตอร์ 



 
 

Chairman:           ดร.จิราภา  ชาลาธราวฒัน์  
Co-chairman:     ผศ.ระริน เครือวรพนัธ์ุ 
11.00-11.15 NO5-023 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อระดับความเครียดในการปฏิบัติงานของพนักงาน

ธนาคารในเขตจงัหวดัมหาสารคาม 
เกสินี หม่ืนไธสง 

มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 

11.15-11.30 NO5-024 รูปแบบการจัดองค์กรตามแนวทางชุมชนพึ่ งตนเอง: กรณีศึกษาสวน
พุทธธรรมจงัหวดัล าพูน 

วชิราภรณ์  ภทัโรวาสน์ 
มหาวทิยาลยันอร์ท-เชียงใหม่ 

11.30-11.45 NO5-025 การประยุกต์ใช้กระบวนการล าดับชั้ นเชิงวิเคราะห์ในการพิจารณา
ทุนการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวชิยั 

พรเพญ็ จนัทรา 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั  

11.45-12.00 NO5-026 การรับรู้บุคลิกภาพตราองคก์ร: กรณีศึกษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน วทิยาเขตขอนแก่น 

อารีรัตน์ เช้ือบุญเกิด  โนท 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 

12.00-12.15 NO5-027 สภาพปัญหาท่ีส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบติังานของบุคลากรสายวชิาการ
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ 

สุมาลี  นามโชติ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ 

   มอบเกยีรตบิัตรแก่ผู้น ำเสนอ 
12.15-13.00                                                                   รับประทำนอำหำรกลำงวนั 
13.30-17.00                                                                    โปรแกรมทศันศึกษำดูงำน 

 



Session 6: วทิยาศาสตร์และส่ิงแวดลอ้ม 
 
ห้อง: นครา แกรนบอลรูม 1   
วนัทีน่ าเสนอ วนัท่ี 2 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30-12.15 น. 
 
วนัน าเสนอ  2 สิงหาคม 2561    ห้อง: นครา แกรนบอลรูม 1   
เวลา รหสั ช่ือเร่ือง นกัวจิยั/หน่วยงาน 

Chairman:            ผศ.ดร.นอ้มจิตร  แกว้ไทย  อนัเดร  
Co-chairman:      ผศ.ดร.ฌานิกา  แซ่แง่ ชูกล่ิน  
08.30-08.45 NO6-001 น ้ายาขจดัคราบเลือดจากผกัโขม 

นลินอร นุ้ยปลอด 
มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ในพระราชนูปถมัภ ์

08.45-09.00 NO6-002 การลดลงของการเคล่ือนไหวชดเชยขณะเดินภายหลงัการติดเทปคิเนซิ
โอบริเวณขาในผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง 

อเนชา โหราศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหิดล 

09.00-09.15 NO6-003 การศึกษาทางชีววิทยาของกล้วยไม้สมุนไพรนกคุ้มไฟ (Anoectochilus 
burmanicus Rolfe) เพื่อการอนุรักษแ์ละใชป้ระโยชน์อยา่งย ัง่ยนื 

พีราดา  แกว้ทองประค า 
มหาวทิยาลยัแม่โจ ้

09.15-09.30 NO6-004 เช้ื อ จุ ลินท รีย์ท่ี มี ฤท ธ์ิย ับ ยั้ ง เช้ื อแบคที เรี ย ก่ อโรค ด้ือยา MRSA 
(Methicillin Resistance Staphylococcus aureus)  จากฟองน ้ าทะเล ดี
โมสปองเจีย 

พชร เพช็รประดบั 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั  

09.30-09.45 NO6-005 คุณค่าทางโภชนาการและสารตา้นอนุมูลอิสระของกระเจ๊ียบเขียว
อบแหง้ จากชุมชนบา้นม่าหนิกในจงัหวดัภูเก็ต 

อนิตทยา กงัแฮ 
มหาวทิยาลยัราชภฏัภูเก็ต 

09.45-10.00 NO6-006 ความชุก ชุมของลูกน ้ ายุงใน เขต พ้ืน ท่ีอ  าเภอลานสกา  จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

อนนัตนิจ ชุมศรี 
มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 

10.00-10.15 NO6-007 ศกัยภาพในการผลิตก๊าซชีวภาพโดยการหมกัร่วมระหว่างของเสียจาก
การเล้ียงไก่กบัสาหร่ายหางกระรอก 

นพดล  โพชก าเนิด 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั  

มอบเกยีรตบิัตรแก่ผู้น าเสนอ 
10.30-11.00                                                               พกัรับประทานอาหารว่าง/การน าเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ 

 
 

Chairman:            ผศ.ดร.นอ้มจิตร  แกว้ไทย  อนัเดร  
Co-chairman:      ผศ.ดร.ฌานิกา  แซ่แง่ ชูกล่ิน  
11.00-11.15 NO6-008 

การศึกษาสูตรปุ๋ยอินทรียจ์ากกอ้นเห็ดนางฟ้าเหลือทิ้ง 
ศรีอุบล ทองประดิษฐ ์

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั  

11.15-11.30 NO6-009 ความหลากหลายของพนัธุ์ไมย้ืนตน้ในพ้ืนท่ีเขาหินปูนวนอุทยานเมือง
เก่าชยับุรี จงัหวดัพทัลุง 

พงศศิ์ลป์ อินทร์แป้น 
มหาวทิยาลยัทกัษิณ 

11.30-11.45 NO6-010 กระถางต้นไม้จากกากตะกอนน ้ ามันปาล์มและก้อนเช้ือเห็ดเก่าสู่
ผลิตภณัฑใ์หม่เพ่ือเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

เตือนใจ  ปิยงั 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั 

11.45-12.00 NO6-011 การจ าแนกช่วงชั้นโอกาสนันทนาการ (ROS) ของแหล่งท่องเท่ียวใน
อุทยานแห่งชาติน ้าตกโยงจงัหวดันครศรีธรรมราช 

สุรศกัด์ิ  ชูทอง 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั  

มอบเกยีรตบิัตรแก่ผู้น าเสนอ 
12.00-13.00                                                                    รับประทานอาหารกลางวนั 
13.30-17.00                                                                    โปรแกรมทศันศึกษาดูงาน 



Session 7: งานวชิาการรับใชส้งัคม 
 
ห้อง: นครินทร์ 1   
วนัทีน่ ำเสนอ วนัท่ี 3 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30-12.00 น. 

 
วนัน ำเสนอ  3 สิงหำคม 2561    ห้อง: นครินทร์ 1   
เวลา รหสั ช่ือเร่ือง นกัวจิยั/หน่วยงาน 

08.30-09.30  บรรยายพิเศษหวัขอ้  “Satun Geopark สู่การบูรณาการงานวจิยัเพ่ือพฒันาเชิงพ้ืนท่ี  พนัธกิจมหาวทิยาลยัรับใชส้งัคม”  
โดย  ดร.บรรจง   ทองสร้าง  ผูอ้  านวยการสถาบนัวจิยัและพฒันา  มหาวทิยาลยัราชภฎัสงขลา 

Chairman:            ผศ.ดร.อมรศกัด์ิ  สวสัดี 
Co-chairman:      ผศ.รัตนาพร  อนนัตสุข 
09.30-09.45 NO7-001 การขบัเคล่ือนเศรษฐกิจฐานรากแบบมีส่วนร่วมดว้ยโมเดลธุรกิจแคน

วาส: กรณีศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนบางเหนียวด า อ าเภอถลาง จงัหวดั
ภูเก็ต 

กิตติศกัด์ิ จิตตเ์ก้ือ 
มหาวทิยาลยัราชภฏัภูเก็ต 

09.45-10.00 NO7-002 
การผลิตซีอ๊ิวผสมกากงาในโรงเรียนบา้นโพซอ 

รัตนพล พนมวนั ณ อยธุยา 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 

10.00-10.15 NO7-003 หมู่บ้านพลังงานทางเลือก: การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก๊ส
ชีวภาพและเตาชีวมวลเพ่ือเป็นแหล่งพลงังานทางเลือกระดบัครัวเรือน
ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

นุชลี ทิพยม์ณฑา 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั  

10.15-10.30 NO7-004 การประเมินผลระบบสารสนเทศส าหรับการตรวจสอบการเขา้เรียน
ออนไลน์ดว้ยเทคโนโลย ีQR-Code ผา่นระบบ Cloud Computing 

เกรียงศกัด์ิ จนัทีนอก 
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 

10.30-11.00  ผลงานวจิยัเพื่อรับใชส้งัคม: กรณีศึกษามหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 
มอบเกยีรตบิัตรแก่ผู้น ำเสนอ 

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

Conference Schedule for Oral  Presentation 
The 9th Rajamangala University of Technology International Conference 

RMUT Driving Innovation for Thailand 4.0 
 

Session: Energy, Engineering, Material Science, Natural Science and Agriculture Technology 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Room:  NAKARET  

 
Date: 1 August 2018 

 
Time Code  

number 
Title Name 

13.00-14.00 Keynote Speaker on topic “Power Electronics:The key technologies for electrolyzer 

 integration within multi-source system based on renewable energy sources”  
Assoc. Prof. Dr. Damien Guilbert   University of Lorraine, France 

Chairman:  Assoc. Prof. Dr. Damien Guilbert 

Co-chairman: Dr.Sahapat Chalachai    

14.00-14.15 IO-001 Feasibility Study of a Grid-tied 60 KW Floating Solar PV 

Power Station for Sea in the South of Thailand 

Dr.Kwanruetai  Boonyasana 

RMUTP 

14.15-14.30 IO-002 Improved Electrochemical Performance of a Porous 
Electrospun Ag/B:/Mn@CNF  Composite for 

Electrochemical Energy Storage Application 

Dr.Tanayt  Sinprachim 

RMUTSV 

14.30-14.45 IO-003 The Design of Pre-Charge Systems for Electric Formula 

Student 

Mr.Sura  Laptawee 

TNI 

14.45-15.00 IO-004 Speed Control of Induction Motor with Over-voltages 

Suppression Methods for Long Cable Drive Applications 

Dr.Grit Tongkhundam 

TSU 

Certificate of Presentation for the Presenter  
15.00-15.30                                                                       Coffee Break /Poster Session 

 
 

Chairman:  Dr.Anan  Pongtornkulpanich  

Co-chairman: Dr.Grit Tongkhundam 

15.30-15.45 

 

IO-005 Coin-Screening Machine Base on Digital Image Processing 

Technique 

Mr.Ruangyos  Keteruksa 

RMUTR 
15.45-16.00 IO-006 Design of Data Acquisition Unit Using Arduino from a 

Flow Velocity Meter for Tides in the River 

Mr.Sanya Samaimak 

RMUTR 
16.00-16.15 IO-007 Alarm Bubble within Intra Venous Tube via Application 

Line 
Miss Jantira Juakvont  

RMUTSV 
16.15-16.30 IO-008 Design and Implement of IoT-Based Electric Slide-Up 

Door Control System Using Raspberry Pi 3Model B Case 
Study: Department Of Electrical Engineering RMUTL NAN 

Mr.Charnyut Karnjanapiboon 

RMUTL 

16.30-16.45 IO-009 Development and Performance Evaluation of a Cassava 
Digger Namely Fork Shear Blade Type 

Dr.Sahapat Chalachai 

RMUTTO 
16.45-17.00 IO-010 Application of Design of Experiment (DOE)  for Aluminum 

Wheel  of Single Pulley Performance for Transmission 
line 

Miss Bussakorn  
Hammachukiattikul 

TNI 

17.00-17.15 IO-011 The Calculated Speed and Torque of Motor for Electric 
Formula  Student 

Miss Supaluk  Prapan 
TNI 

Certificate of Presentation for the Presenter 
18.30-21.00                                                                                        Welcome Dinner 

                                                                 Room: NAKARA Grand Ballroom 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
Date: 2 August 2018 

 
09.00-10.00 Keynote Speaker “Success factors for having your article accepted in a peer-reviewed  

journal”  
By: Assoc. Prof. Dr. David Crookall, France   

Chairman:  Dr.Anan  Pongtornkulpanich  

Co-chairman: Dr.Sahapat Chalachai     

10.00-10.15 IO-012 
Design of Intake Manifold for Formula Student Car 

Mr.Phatsakon Phan-Ophat 

TNI 
10.15-10.30 IO-013 

Design and Analysis of Bias Brake for Formula Student 
Mr.Wisit  Songmuang 

TNI 
Certificate of Presentation for the Presenter 

10.30-10.45                                                                                        Coffee Break  

 
 
Chairman:  Assoc. Prof. Dr. David Crookall 

Co-chairman: Dr.Wantana Sangchoom  

10.45-11.00 IO-014 A C Program for The Teaching of View Factors for Heat 
Transfer Problems for Two and Perpendicular Planes 

Dr.Marwan  Affandi 

RMUTSV 
11.00-11.15 IO-015 Structural Engineering Assessment for Seismic Damaged 

Concrete Building:  A Case Study of One Storey 

Kindergarten School 

Dr.Thanongsak Imjai 

RMUTTO 

11.15-11.30 IO-016 A Case Study of Civil Engineering Practical-Based 

Learning: 1st Uthen Timber Bridge Challenge 

Dr.Thanongsak  Imjai 

RMUTTO 

11.30-11.45 IO-017 Durable Articles and Building Repairing Informing 
System: A Case Study of RMUTSV Rattaphum College 

Mr.Wanpracha Nuansoi 

RMUTSV 
11.45-12.00 IO-018 Using Information Systems in Curriculum Management 

According to the Standard Framework of Vocational 
Education Undergraduate 

Mr.Soontorn Kongsintu 

KMUTBN 

12.00-12.15 IO-019 Impact Strength and Flexural Properties of 
Biodegradable Foams Containing Polylactic Acid and 
Epoxidized Natural Rubber 

Assoc.Prof. Dr. Tarinee  

Nampitch 

KU 

Certificate of Presentation for the Presenter 
12.15-13.15                                                                         Lunch  (Room: Restaurant)  

13.30-17.30                                                                               Field Trips/City Tour 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Date: 3 August 2018 

 
Chairman:  Prof.Dr.Hanshik Chung 
Co-chairman: Assoc.Prof.Dr.Worawut Koedprang 

08.30-08.45 IO-021 
Survey Study of Current Seawater Desalination Processes 

Prof.Dr.Hanshik Chung 

GNU 
08.45-09.00 IO-020 Effect of Waste Tire Powder on the Properties of Natural 

Rubber Latex Foams 

Dr.Suwat  Rattanapan 

RMUTSV 
09.00-09.15 IO-022 Analysis of Land Use Classification and Water Quality in 

Nan River 

Mr.Chanin Kaewmanee  

RMUTL     
09.15-09.30 IO-023 Effect of Calcium/ Magnesium Ratio to Growth of a Blue 

Marine Sponge, Xestospongia sp.  ( c. f.  Neopetrosia sp. ) 
Cultured in  Semi-circulate Close System   

Mr.Kieattisak Yokseng 

WU 

09.30-09.45 IO-024 Triploid Induction by the Use of 6-dimethylaminopurine 
( 6-DMAP)  for the Tropical Oyster, Crassostrea belcheri 
(Sowerby, 1871) 

Dr.Supatcha  

Chooseangjaew 
RMUTSV 

09.45-10.00 IO-025 
Genetic Variability, Heritability and Genetic Advance 
among Yardlong Bean Lines 

Assoc.Prof.Dr.Pramote 

Pornsuriya 
RMUTTO 

10.00-10.15 IO-026 Increasing Pineapple Suckers Using 6-Benzilanopurine 

Growth Regulator on F1 Hybrid Mother Pineapple 

[Ananas Comosus (L.) Merr.] Plants 

Assoc.Prof.Dr.Suneerat 

Sripaoraya 
RMUTSV 

Certificate of Presentation for the Presenter 
10.00-10.15                                                                                   Coffee Break  

 
 
Chairman:  Assoc.Prof.Dr.Suneerat Sripaoraya 

Co-chairman:          Assoc.Prof.Dr.Worawut Koedprang 
10.15-10.30 IO-027 Shoot Multiplication of HQC34 Hybrid Pineapple [Ananas 

comosus (L.)Merr.] Using Bioreactor System 

Miss.Orachat Sittichan 

RMUTSV 

10.30-10.45 IO-028 Increasing the Harvest Index Efficiency for Prolonging 
Shelf Life of Pineapple ( Ananas comosus cv.  Smooth 

Cayenne) Fruit  

Mr.Kullawich Panichkul 

RMUTL 

10.45-11.00 IO-029 
Effect of Carbon Sources and Inoculation Protocols on 
Carissa Acetification Process 

Asst.Prof.Dr.Ni-orn 

Chomsri 
RMUTL 

11.00-11.15 IO-030 Screening of Cellulase-Producing Microorganisms from 

Digestive Tract of Termites from Nongrawiang Center in 
Nakhon Ratchasima Province 

Dr.Suchonma 

Sookruksawong 
RMUTI 

Certificate of Presentation for the  
12.00-13.00                                                                        Lunch  (Room: Restaurant)  

13.00-14.00                                        Closing Ceremony/ Presenter Awards 

                                                                 Room: NAKARA Grand Ballroom 
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