โปรแกรมการนาเสนอบทความวิชาการ ภาคบรรยาย
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10
“ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้ าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Session 1: มนุษยศาสตร์ สังคมวิทยาและการศึกษา
ห้ อง: นครินทร์ 2
วันทีน่ าเสนอ วันที่ 1 สิ งหาคม 2561 เวลา 13.00-17.30 น.
วันที่ 2 สิ งหาคม 2561 เวลา 08.30-12.15 น.
วันที่ 3 สิ งหาคม 2561 เวลา 08.30-12.00 น.
วันนาเสนอ 1 สิงหาคม 2561

ห้ อง: นครินทร์ 2

เวลา
รหัส
ชื่อเรื่ อง
Chairman:
ดร.ปิ ยะนุช ปรี ชานนท์
Co-chairman: ดร.ดุสิตพร ฮกทา
13.00-13.15
NO1-001 การจัดการความปลอดภัยทางการท่องเที่ยวในพื้นที่อาเภอเกาะสมุย จังหวัด
สุ ราษฏร์ธานี
13.15-13.30
NO1-002 ศักยภาพของแหล่งทรัพยากรการท่องเที่ยวตามวิถีประมงของบ่อหิ น อาเภอ
สิ เกา จังหวัดตรัง
13.30-13.45
NO1-003 การมีส่วนร่ วมของชุมชนในการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวชุมชนเขา
เต่า อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
13.45-14.00
NO1-004
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกับค่านิยมไทยที่ปรากฏในคาขวัญโฆษณา
14.00-14.15

NO1-005

ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซี ยต่อผลิตภัณฑ์
ทางการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา
การพัฒนาอาหารพื้นบ้านของชาวไทยมุสลิมชุมชนบ้านบนในเขตเทศบาล
นครสงขลาสู่ ตารับมาตรฐาน

14.15-14.30

NO1-006

14.30-14.45

NO1-007

ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การนาเที่ยวแบบเหมาจ่ายจากบริ ษทั
นาเที่ยวในเขตอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซี ย

14.45-15.00

NO1-008

การศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อศักยภาพการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น

15.00-15.30
Chairman: ดร.อาคม ลักษณะสกุล
Co-chairman: ดร.กนกกร ศิริสุข
15.30-15.45

NO1-009

15.45-16.00

NO1-010

16.00-16.15

NO1-011

16.15-16.30

NO1-012

นักวิจยั /หน่วยงาน

สุ ญาพร ส้อตระกูล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั
ฟ้าพิไล ทวีสินโสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั
สุ ภาพร บารุ งวงศ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์

พัชราภรณ์ คชินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ประภาพรรณ แก้วสิ ยา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั
ศิริวลั ย์ พฤฒิวลิ ยั
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั
ประภาพรรณ แก้วสิ ยา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั
สายตา บุญโฉม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

มอบเกียรติบัตรแก่ผู้นาเสนอ
พักรับประทานอาหารว่ าง/การนาเสนอผลงานภาคโปสเตอร์

การพัฒนาเพจออนไลน์เพื่อเพิ่มช่ องทางการเผยแพร่ ผลิ ตภัณฑ์ลูกชก ชุ มชนบ้าน
บางเตย อาเภอเมือง จังหวัดพังงา
การออกแบบและสร้างสื่ อการเรี ยนการสอนชุ ดทดลอง เรื่ อง สัมประสิ ทธิ์ ความ
หนืดพลวัตของกลีเซอรี น
การสร้างชุดฝึ กปฏิบตั ิการต่อวงจรระบบไฟฟ้ าในรถจักรยานยนต์
รู ป แบบการฝึ กปฏิ บ ัติก ารสอน ด้วยกระบวนการสอนรู ป แบบ MIAP ส าหรั บ
นักศึกษาครู ช่าง

ธี รกานต์ โพธิ์ แก้ว
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
นิ ศามณี ฉุ ้นย่อง
มหาวิทยาลัยทักษิณ
ภาวนา พรหมสาลี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั
ทรงนคร การนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั

16.30-16.45

NO1-013

16.45-17.00

NO1-014

สารดา จารุ พนั ธ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

5 A: รู ปแบบการเรี ยนรู้เพื่อบัณฑิตวิศวกรรมไทยสู่ ตลาดโลก
การพัฒนาพลังงานทดแทนของคณะมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ภู เก็ ต : การผลิ ต ไฟฟ้ า จากพลั ง งานลมร้ อ นของระบบระบายอากาศ
คอมเพรสเซอร์แอร์

สุ พฒั นาชัย โพธิ์แก้ว
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

มอบเกียรติบัตรแก่ผู้นาเสนอ
งานเลีย้ งรับรอง ห้ องนครา แกรนบอลรู ม

18.30-21.00

วันนาเสนอ 2 สิงหาคม 2561

ห้ อง: นครินทร์ 2

เวลา
รหัส
ชื่อเรื่ อง
Chairman:
ผศ.ดร.รุ่ งอรุ ณ พรเจริ ญ
Co-chairman: ดร.ทรงนคร การนา
08.30-08.45
NO1-015 ผลการส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่ งชาติของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม
การพัฒ นารู ป แบบการจัด การเรี ย นการสอนเพื่ อ พัฒ นาพฤติ ก รรมผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรี ยนของนักศึ กษา คณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โดยใช้
เทคนิคการเรี ยนรู้ Active Learning

นักวิจยั /หน่วยงาน

พงศ์พฒั น์ สิ งห์ศรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

08.45-09.00

NO1-016

09.00-09.15

NO1-017

09.15-09.30

NO1-018

09.30-09.45

NO1-019

09.45-10.00

NO1-020

10.00-10.15

NO1-021

ปัจจัยเชิงสาเหตุประสิ ทธิผลองค์การของคณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา

กนกกร ศิริสุข
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

10.15-10.30

NO1-022

การสังเคราะห์บทเรี ยนการนาผลการทดสอบทางการศึกษาแห่ งชาติ (O-NET) ไป
ใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามขนาด
เล็ก ที่ ได้รับ รางวัล โรงเรี ยนพระราชทานในช่ วง 5 ปี ที่ ผ่านมา (พ.ศ. 2555- พ.ศ.
2559)

สุ รชัย ไวยวรรณจิตร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

10.30-11.00

การสร้ า งและพั ฒ นาแบบวัด การปรั บ ตั ว ด้ า นการเรี ยนส าหรั บ นั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสี มา
การศึ กษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและความพึ งพอใจในการเรี ยนวิชากี ฬ าลี ลาศ
เรื่ องจังหวะบี กินและจังหวะช่ า ช่ า ช่ า ของนักศึกษาชั้นปี ที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและการจัดการ ที่เรี ยนด้วยสื่ อวีดีโอ
การเปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ทางการศึ ก ษารายวิ ช าศึ ก ษาทั่ว ไปของนั ก ศึ ก ษา
วิทยาลัยรัตภูมิที่มีภูมิหลังทางการศึกษาต่างกัน
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาวัฒนธรรมและขนบประเพณี ภาคใต้ ของ
นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มทร.
ศรี วิชยั โดยใช้กิจกรรมการสอนแบบโครงงาน

มอบเกียรติบัตรแก่ผู้นาเสนอ
พักรับประทานอาหารว่ าง/การนาเสนอผลงานภาคโปสเตอร์

ฉารี ฝ๊ะ หัดยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั
วุฒิชยั จงคานึงศีล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสี มา
ชุลี หมีรักษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั
วันดี นวนสร้อย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั
ภิริญาภรณ์ เจริ ญโรจนปรี ชา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั

Chairman: รศ.พิศมัย หาญมงคลพิพฒั น์
Co-chairman: ดร.ภาคภูมิ หมีเงิน
11.00-11.15
NO1-023
ทิศทางในการพัฒนาหลักสู ตรวิทยาการคอมพิวเตอร์: การวิจยั เชิงสารวจ
11.15-11.30

NO1-024

11.30-11.45

NO1-025

11.45-12.00

NO1-026

12.00-12.15

NO1-027

การศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาและการเชื่อมโยงทางคณิ ตศาสตร์
เรื่ อ ง บทประยุ ก ต์ ของนั ก เรี ยนชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 โดยใช้ แ นวคิ ด
การศึ ก ษาคณิ ต ศาสตร์ ที่ เชื่ อ มโยงกับ ชี วิตจริ งและกระบวนการแก้ปั ญ หา
DAPIC
การเสริ มสร้ างแรงจูงใจใฝ่ สั มฤทธิ์ ในการเรี ยนวิชาหลักการออกแบบและ
พัฒนาโปรแกรมโดยการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ ร่ วมกับเครื อข่ายสั งคม
ออนไลน์
รู ปแบบการเรี ยนการสอนส าหรั บการประยุกต์ใช้กูเกิ ลคลาสรู มเพื่อบูรณา
การ ICT ที่ส่งเสริ มการจัดการเรี ยนการสอนในศตวรรษที่ 21
การศึกษาและพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมการเรี ยนรู ้
แบบสื บเสาะหาความรู้ 5Es เรื่ อง เวกเตอร์ ของนั ก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญญาตรี
หลัก สู ตรวิ ศวกรรมศาสตร์ ชั้น ปี ที่ 1 วิท ยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการ
จัดการ มทร.ศรี วิชยั อ.ขนอม จ.นครศรี ธรรมราช

วิรัตน์ จารี วงศ์ไพบูลย์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คมสัน วัฒนรัตน์
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสี มา
บุญธิดา ชุนงาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณ
ภูมิ
กรรณิ กา ทองพันธ์
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์
ดวงกมล กรรมแต่ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั

มอบเกียรติบัตรแก่ผู้นาเสนอ
รับประทานอาหารกลางวัน
โปรแกรมทัศนศึกษาดูงาน

12.15-13.00
13.30-17.00

วันนาเสนอ 3 สิงหาคม 2561

ห้ อง: นครินทร์ 2

เวลา
รหัส
ชื่อเรื่ อง
Chairman: รศ.ดร.ณัฐทิตา โรจนประศาสน์
Co-chairman: ผศ.วันดี นวนสร้อย
08.30-08.45
NO1-028
การสร้างโปรแกรมจาลองสถานการณ์การทางานของวงจรเรี ยงกระแส
08.45-09.00

NO1-029

09.00-09.15

NO1-030

09.15-09.30

NO1-031

09.30-09.45

NO1-032

09.45-10.00

NO1-033

10.00-10.15

NO1-034

ความเชื่ อมโยงของการวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ตามสภาพจริ งกับผล
การประเมินการศึกษาระดับชาติข้ นั พื้นฐาน กรณี ศึกษาโรงเรี ยนมัธยมศึกษาขนาด
เล็ก

อิทธิพลของบุคลิกภาพแบบเปิ ดเผยและแบบเก็บตัวที่มีต่อการอ่าน
ปัจจัยที่ทาให้ประชาชนเลือกเข้าปฏิบตั ิธรรมที่วดั ถ้ าสุ มะโน
ค วาม พึ งพ อ ใจต่ อ ก ารป ฏิ บั ติ งาน ข อ งเจ้ า ห น้ าที่ ภ าค รั ฐ ใน ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย
การศึกษาความต้องการสื่ อสิ่ งพิมพ์ความจริ งเสริ มคชลักษณ์ชา้ งสาคัญ ศูนย์
คชศึกษา จังหวัดสุ รินทร์
รู ปแบบวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนจัง หวัด ราชบุ รี : การถอดบทเรี ยนผ่ า นการลง
ภาคสนาม

นักวิจยั /หน่วยงาน

สัมฤทธิ์ ทิมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เพ็ญนภา คูวิบูลย์ศิลป์
โรงเรี ยนนางเอื้อยวิทยา

ณัฐธนนท์ หงส์วริ ทธิ์ธร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ธนากร โกมลวานิช
มหาวิทยาลัยทักษิณ
สุ ธนา บุญเหลือ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อุมาพร ไชยสู ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
นันทภา ปัญญารัตน์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

10.15-10.30

มอบเกียรติบัตรแก่ผู้นาเสนอ
พักรับประทานอาหารว่ าง/การนาเสนอผลงานภาคโปสเตอร์

Chairman: รศ.ดร.ทรงศรี สรณสถาพร
Co-chairman: ผศ.ดร.สารดา จารุ พนั ธ์
10.30-10.45
NO1-037 กลยุท ธ์ ใ นการสื่ อ สารภาษาอัง กฤษของนั ก ศึ ก ษาไทยที่ ศึ ก ษาหลัก สู ต ร
ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสาร: การวิจยั เชิงคุณภาพ
10.45-11.00
NO1-036 การสอนทักษะการอ่ านภาษาอังกฤษ เพื่อส่ งเสริ มทักษะการสื บค้นข้อมูล
ของผูเ้ รี ยนในยุคเทคโนโลยี 4.0
11.00-11.15
NO1-035 การประยุกต์ใช้วิธีก ารสอนภาษาแบบมุ่งปฏิบ ัติงานในการเรี ยนการสอน
วิชาภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว
11.15-11.30
NO1-038 การพัฒ นาหลัก สู ต รฝึ กอบรมภาษาอังกฤษเพื่ อ การท่ อ งเที่ ย วเชิ งเกษตร
สาหรับชุมชนบ้านบางคู อาเภอขนอม จังหวัดนครศรี ธรรมราช
มอบเกียรติบัตรแก่ผู้นาเสนอ
12.00-13.00
รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.00
พิธีปิดและมอบรางวัล

ทรงศรี สรณสถาพร
มหาวิทยาลัยมหิดล
ภรนุชนาฏ อรรถาเวช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ
เจริ ญ เพ็ชรรัตน์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จิตติมา ชูพนั ธุ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั

Session 2: เกษตรศาสตร์
ห้ อง: นครา 1
วันทีน่ าเสนอ วันที่ 1 สิ งหาคม 2561 เวลา 13.00-17.15 น.
วันที่ 2 สิ งหาคม 2561 เวลา 08.30-12.00 น.
วันนาเสนอ 1 สิงหาคม 2561

ห้ อง: นครา 1

เวลา
รหัส
ชื่อเรื่ อง
Chairman: ผศ.ดร.นิอร โฉมศรี
Co-chairman: ดร.ณัฎฐา คเชนทร์ภกั ดี
13.00-13.15
NO2-001
นวัตกรรมการสกัดผงบุกเนื้อทรายด้วยวิธีขดั อนุภาคเชิ งกล
13.15-13.30

NO2-002

13.30-13.45

NO2-003

13.45-14.00

NO2-004

14.00-14.15

NO2-005

14.15-14.30

NO2-006

14.30-14.45

NO2-007

15.00-15.30

การผลิตน้ ามังคุดเข้มข้นพร้อมดื่มโดยเทคนิ คการระเหยภายใต้สูญญากาศ
การยอมรับทางประสาทสัมผัสต่อผลิตภัณฑ์สุราผลไม้เสารสกับลิ้นจี่
คุณค่าทางโภชนาการและคุ ณภาพการหุ งต้มข้าวกล้องในเขตน้ าแร่ แจ้ซ้อน
ลาปาง ประเทศไทย
ผลของสารฟอกฆ่าเชื้ อหัวย่อย และอิทธิ พลของสารควบคุมการเจริ ญเติบโต
ต่ อ การชัก น ายอดของบัว จงกลนี (Nymphaea siamensis Puripunyavanich
V.) ในสภาพปลอดเชื้อ
กระตุน้ การสร้ างพฤกษเคมี ในต้นอ่อนทานตะวันด้วยวิตามิ นซี และไคโต
ซานจากกากเห็ดหลินจือ
ฤทธิ์ ชี วภาพของสารสกัด จากใบทุ เรี ยนเทศ ที่ มี ต่อปลวกใต้ดิ น สายพัน ธุ์
Coptermes curvignathus
มอบเกียรติบัตรแก่ ผ้ นู าเสนอ
พักรับประทานอาหารว่าง/การนาเสนอผลงานภาคโปสเตอร์

Chairman:
.ดร.กรรณิ การ์ เจริ ญสุข
Co-chairman: ดร.สุภาวดี แช่ม
15.30-15.45
NO2-008 ประสิ ท ธิ ภ าพของสารสกัด จากพื ช สมุ น ไพรต่ อ การก าจัด เพลี้ ยแป้ งใน
มะละกอ
15.45-16.00
NO2-009 การวิเคราะห์ความสามารถในการต้านออกซิ เดชันเครื่ องดื่ มสมุนไพรเพื่อ
ส่ งเสริ มการท่องเที่ยวเชิ งศิลปวิทยาการอาหาร
16.00-16.15
NO2-010
เครื่ องอบส้มแขกด้วยคลื่นไมโครเวฟ
16.15-16.30

NO2-011

16.30-16.45

NO3-044

18.30-21.00

ผลของระยะเวลาในการให้ แสงจากหลอดไฟ แอลอีดี ต่อการเจริ ญเติ บโต
ของสาหร่ ายพวงองุ่น (Caulerpa lentillifera J.Agardh)
การพัฒนาเครื่ องดื่มสละผงพร้อมชงด้วยวิธีทาแห้งแบบพ่นฝอย
มอบเกียรติบัตรแก่ ผ้ นู าเสนอ
งานเลีย้ งรับรอง ห้ องนครา แกรนบอลรู ม

นักวิจยั /หน่วยงาน

สุ ภาวดี แช่ม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
พงษ์เทพ เกิดเนตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั
รัตนพล พนมวัน ณ อยุธยา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
จิรภา พงษ์จนั ตา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ณัฐวุฒิ รอดบุตร
มหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออก
ชุติมา คงจรู ญ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
พัชราภรณ์ วาณิ ชย์ปกรณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั

อมรรัตน์ ชุมทอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
กีรติ ตระการศิริวานิ ช
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปิ ยะ ประสงค์จนั ทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั
มาโนช ขาเจริ ญ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั
กรรณิ การ์ เจริ ญสุข
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

วันนาเสนอ 2 สิงหาคม 2561
เวลา
รหัส
ชื่อเรื่ อง
Chairman: ผศ.ดร.ประจวบ ฉายบุ
Co-chairman: ผศ.ดร.ประพจน์ มะลิวลั ย์
08.30-08.45 NO2-012 ผลของระดับพลังงานใช้ประโยชน์ได้ในอาหารต่อประสิ ทธิ ภาพการ

09.00-09.15

09.15-09.30

ผลิตและการสะสมไขมัน ของสุ กรรุ่ น ลูก ผสมสองสายพันธุ์ (ลาร์ จ
ไวท์-แลนด์เรซ) น้ าหนัก 30-65 กิโลกรัม
NO2-013 ผลของระดับพลังงานในอาหารต่อประสิ ทธิภาพการผลิตและลักษณะ
ซากของสุ กรขุนลูกผสมสองสายพันธุ์ (ลาร์จไวท์+แลนด์เรซ) น้ าหนัก
80-105 กิโลกรัม
NO2-014 กระบวนการฆ่ า การชาแหละ คุ ณ ภาพซากของแพะเนื้ อลู กผสมใน
พื้นที่จงั หวัดกระบี่

09.30-09.45

NO2-015

09.45-10.00

NO2-016

10.00-10.15

NO2-017 การทดลองใช้โปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต

การสารวจพรรณปลาในอ่างเก็บน้ าห้วยขอนแก่น 2 จังหวัดน่าน
การคัดแยกแบคทีเรี ยแลกติกที่มีศกั ยภาพเป็ นโปรไบโอติกจากไก่เบตง
วิเคราะห์สีของปลาสวยงาม

พรรณนิภา มุทาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิวธั น์ สงกรานต์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สุ ภิญญา ชูใจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั
อมรชัย ล้อทองคา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
สายใจ แก้วอ่อน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั
โกสิ นทร์ พัฒนมณี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั

มอบเกียรติบัตรแก่ ผู้นาเสนอ
พักรับประทานอาหารว่ าง

10.15-10.30

Chairman: ดร.ปิ ยรัษฎ์ ปริ ญญาพงษ์ เจริ ญทรัพย์
Co-chairman: ดร.อมรรัตน์ อังอัจฉะริ ยะ
10.30-10.45 NO2-018 บทบาทของหมากในวิถี ชุ ม ชนเกษตร ต าบลน้ าตก อ าเภอทุ่ ง สง
10.45-11.00

NO2-019

11.00-11.15

NO2-020

11.15-11.30

NO2-021

11.30-11.45

NO2-022

11.45-12.00

NO2-023

12.00-13.00
13.30-17.00

ห้ อง: นครา 1
นักวิจยั /หน่วยงาน

จังหวัดนครศรี ธรรมราช
อัต ราพัน ธุ ก รรมและความก้า วหน้ า ในการคัด เลื อ กของสายพัน ธุ์
ถัว่ ฝักยาวลูกชัว่ รุ่ นที่ 3
การศึ ก ษาต้น ทุ น โลจิ ส ติ ก ส์ ข องเกษตรกรผูป้ ลู ก สั บ ปะรดในพื้ น ที่
จังหวัดเพชรบุรี
ศัก ยภาพของวัส ดุ พ ลอยได้จากโรงงานอุ ต สาหกรรมน้ าตาลทราย
ส าหรั บ ผลิ ต ปุ๋ ยอิ น ทรี ย์แ ละผลของการใช้ ปุ๋ ยอิ น ทรี ย์ที่ มี ต่ อ การ
เจริ ญเติบโตของข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1
ผลของการใช้ปุ๋ยอินทรี ยต์ ่อองค์ประกอบผลผลิตและผลตอบแทนทาง
เศรษฐศาสตร์ของข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1
รู ปแบบการออกดอกของปาล์มน้ ามันสายพันธุ์การค้าที่ปลูกในอาเภอ
ท่าแซะ จังหวัดชุมพร
มอบเกียรติบัตรแก่ผู้นาเสนอ
รับประทานอาหารกลางวัน
โปรแกรมทัศนศึกษาดูงาน

รัตนา อุ่นจันทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั
ธันวา เกตุโอน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
สุ จรรยา แก้วพรายตา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทา
อุไรวรรณ ไอยสุ วรรณ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
อุไรวรรณ ไอยสุ วรรณ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
สุ ดนัย เครื อหลี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั

Session 3: วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
ห้อง: นครา แกรนบอลรู ม 1-2 (ห้องใหญ่)

วันที่ 1 สิ งหาคม 2561 เวลา 13.00-17.00 น.
วันที่ 3 สิ งหาคม 2561 เวลา 08.30-10.00 น.

ห้อง: นครา แกรนบอลรู ม 2

วันที่ 2 สิ งหาคม 2561 เวลา 08.30-12.15 น.

ห้อง: นครา 3

วันที่ 1 สิ งหาคม 2561 เวลา 15.30-17.15 น.
วันที่ 2 สิ งหาคม 2561 เวลา 08.30-12.15 น.
วันที่ 3 สิ งหาคม 2561 เวลา 08.30-12.00 น.

ห้อง: นครา 4

วันที่ 1 สิ งหาคม 2561 เวลา 13.00-17.15 น.
วันที่ 2 สิ งหาคม 2561 เวลา 08.30-12.15 น.
วันที่ 3 สิ งหาคม 2561 เวลา 08.30-10.30 น.

วันที่ 1สิงหาคม 2561 เวลา 13.00-17.30 น.
เวลา

Chairman:
Co-chairman:
13.00-13.15

รหัส

ชื่อเรื่ อง

นักวิจยั /หน่วยงาน

ดร.จินดา สามัคคี
ผศ.ศิริลกั ษณ์ อินทสโร
NO3-001

13.15-13.30

NO3-002

13.30-13.45

NO3-003

13.45-14.00

NO3-004

14.00-14.15

NO3-005

14.15-14.30

NO3-006

14.30-14.45

NO3-007

15.00-15.30

ห้ อง: นครา แกรนบอลรูม 1-2 (ห้ องใหญ่ )

การจาแนกสถานที่ ท่องเที่ ยวและจัดการเส้ นทางท่ องเที่ ยวของจังหวัดตราด
ด้วยเทคนิค Heuristic Solution
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารจัดการกองทุนชุมชน กรณี ศึกษา เคหะชุมชน
เชี ยงใหม่
การพัฒนาระบบสารสนเทศสาหรับจัดเก็บข้อมูลปะการังในเขตจังหวัดภูเก็ต
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลผูส้ ู งอายุ ผูพ้ ิการ ผูป้ ่ วยโรคเอดส์ ด้วยเครื่ องระบุ
ตาแหน่ง สาหรับเทศบาลตาบลแม่ท่าช้าง จังหวัดเชี ยงใหม่
การพัฒ นารู ป แบบขั้น ตอนการถ่ ายภาพ 360 องศา ส าหรั บ การพัฒ นาสื่ อ
ปฏิ สัม พัน ธ์ เสมื อ นจริ ง กรณี ศึ ก ษา สื่ อ ประชาสั ม พัน ธ์ วดั ในเขตเมื อ งเก่ า
จังหวัดนครราชสี มา
ระบบการเบิ ก จ่ายค่ าตอบแทนการประชาสัมพัน ธ์ กรณี ศึก ษามหาวิ ท ยาลัย
เฉลิมกาญจนา
ระ บ บ เปิ ด ปิ ด ห้ องเรี ยน ผ่ า น Web server แ ล ะ RFID แ จ้ ง เตื อน ผ่ า น
แอพพลิเคชัน่ ไลน์
มอบเกียรติบัตรแก่ ผ้ นู าเสนอ
พักรับประทานอาหารว่าง/การนาเสนอผลงานภาคโปสเตอร์

มีนนภา รักษ์หิรัญ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ธีรภพ แสงศรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
อังคณา สิ นน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
นริ นทร์ จิวิตนั
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ภาณุ วฒั น์ ศิริกนั
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ละออ ศรี สุมา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ศราวุฑ คงลาพันธ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

15.30-15.45

ผศ.ดร.ณัฐธนนท์ หงส์วริ ทธิ์ธร
อาจารย์พิทกั ษ์ สถิดวรรธณะ
NO3-008 ระบบสแกนใบหน้าเพื่อยืนยันตัวบุคคลเข้าใช้ห้องบนราสเบอร์รี่ไพ

15.45-16.00

NO3-009 การประชาสัมพันธ์กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุ รักษ์เขาพญาบังสา จังหวัดสตูล

16.00-16.15

ผ่านสื่ อออนไลน์
NO3-010 การพัฒนาแอพพลิเคชัน่ ประชาสัมพันธ์และรับสมัครโควตาวิทยาลัยรัต
ภูมิผา่ นสมาร์ทโฟน

16.15-16.30

NO3-011 ระบบควบคุมการใช้งานคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่ องจาหน่ายเวลา

16.30-16.45

NO3-012 การออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันบนสมาร์ ทโฟน สาหรับแจ้งการ

16.45-17.00

เกิดอุบตั ิเหตุของรถจักรยานผ่านโซเชียลมีเดีย
NO3-013 การพัฒนาสื่ อการเรี ยนรู ้ เรื่ องส่ วนประกอบเครื่ องคอมพิวเตอร์ โดยการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเสมือนจริ ง

Chairman:
Co-chairman:

ศิรินนั ทร์ นาพอ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั
วันประชา นวนสร้อย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั
กาญบัญชา พานิชเจริ ญ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์

นเรศ ขวัญทอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั
สิ ริรักษ์ ขันฒานุรักษ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั

มอบเกียรติบัตรแก่ ผู้นาเสนอ
งานเลีย้ งรับรอง ห้ องนครา แกรนบอลรูม

18.30-21.00

วันที่ 1สิงหาคม 2561 เวลา 13.00-17.30 น.

ห้ อง: นครา 3

เวลา
รหัส
ชื่อเรื่ อง
Chairman: ดร.อนิวรรต หาสุข
Co-chairman: ดร.เชิดศักดิ์ สุขศิริพฒั นพงศ์
15.30-15.45 NO3-014 การพัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์คอนกรี ตบล็ อกและอิ ฐบล็ อกประสานจากเถ้าปาล์ม
น้ ามันสาหรับชุมชนท้องถิ่น
15.45-16.00 NO3-015 การพัฒนาผลิตภัณฑ์คอนกรี ตบล็อกจากเศษหิ นไรโอไลต์

16.00-16.15

NO3-016

16.15-16.30

NO3-017

16.30-16.45

NO3-018

16.45-17.00

NO3-019

17.00-17.15

NO3-020

18.30-21.00

จินดา สามัคคี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั

นักวิจยั /หน่วยงาน

คอนกรี ตพรุ นผสมเศษคอนกรี ตบล็อก

อมเรศ บกสุวรรณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ประชุม คาพุฒ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จรู ญ เจริ ญเนตรกุล
มหาวิทยาลัยยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

การวิเคราะห์เสถียรภาพของลาดคันทาง: การเปรี ยบเทียบวิธีไฟไนต์อิลิเมนต์
ของการวิเคราะห์ลิมิตและวิธีสมดุลขีดจากัด

กงกิจ ยิง่ เจริ ญกิจขจร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

การศึกษาคอนกรี ตบล็อกประสานปูพ้นื ผสมเถ้าไม้ยางพารา
การพัฒนาแผ่นมุงหลังคาจากวัสดุเหลือทิ้ง
แนวคิดด้านการควบคุมงานก่อสร้ างเพื่อให้ผา่ นเกณฑ์การประเมินความยัง่ ยืน
ทางพลังงานและสิ่ งแวดล้อม –TREES
มอบเกียรติบัตรแก่ ผ้ นู าเสนอ

งานเลีย้ งรับรอง ห้ องนครา แกรนบอลรูม

ขวัญชีวา หยงสตาร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั
นันทชัย ชูศิลป์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั
จักรพงศ์ ไชยานุพทั ธกุล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์

วันที่ 1สิงหาคม 2561 เวลา 13.00-17.15 น.

ห้ อง: นครา 4

เวลา
รหัส
ชื่อเรื่ อง
Chairman: ผศ.ดร.จารุ วฒั น์ เจริ ญจิต
Co-chairman: ดร.ชลากร อุดมรักษาสกุล
13.00-13.15
NO3-021 การศึกษาพฤติกรรมการแอ่นตัวของคานคอนกรี ตเสริ มเส้นคอมโพสิ ตแบบ
ภายใน
13.15-13.30
NO3-022 การออกแบบสาหรับระบบจัดการงานสื่ อสิ่ งพิมพ์และโฆษณากรณี ศึกษา ห้าง
หุ ้นส่ วนจากัด วีดีไซน์
13.30-13.45
NO3-023 เครื่ องทาความร้อนตลับลูกปื นในเพลามอเตอร์ โดยทฤษฎี การเหนี่ ยวนาและ
ควบคุมอุณหภูมิ
13.45-14.00
NO3-024 อิทธิ พลของตัวสร้ างกระแสการหมุนวนที่ ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการเผา
ไหม้เชื้ อเพลิงก๊าซค่าความร้อนต่าในหัวเผาวัสดุพรุ น
14.00-14.15
NO3-025 การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพเตาถลุงสิ นแร่ เหล็กน้ าพี้แบบคิวโปลา ด้วยระบบควบคุม
อัตโนมัติ
14.15-14.30
NO3-026 ศึกษาการอบชาสมุนไพรใบพลูดว้ ยความร้อนจากฮีตเตอร์ อินฟราเรด โดยใช้
ไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์
14.30-14.45
NO3-028 การควบคุ มความชื้ นสบู่จากสมุนไพรใบพลูด้วยตูค้ วบคุ มความชื้ นอัตโนมัติ
โดยใช้ไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์
มอบเกียรติบัตรแก่ ผ้ นู าเสนอ
15.00-15.30
พักรับประทานอาหารว่าง / การนาเสนอผลงานภาคโปสเตอร์
Chairman:
ผศ.ดร.เกียรติศกั ดิ์ แสงประดิษฐ์
Co-chairman: ดร.อาริ ษา โสภาจารย์
15.30-15.45
NO3-027
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีไร้สายสาหรับเครื่ องตรวจวัดความชื้นในดิน
15.45-16.00

NO3-029

16.00-16.15

NO3-030

16.15-16.30

NO3-031

16.30-16.45

NO3-032

16.45-17.00

NO3-033

17.00-17.15

NO3-034

18.30-21.00

การหาผลได้และสภาวะที่ เหมาะสมในการสกัดน้ ามันจากถัว่ ดาวอิ นคาด้วย
วิธีการสกัดด้วยตัวทาละลาย
การศึกษาเชิ งทดสอบสมรรถนะการกลัน่ เอทานอลด้วยรังสี อาทิตย์โดยการใช้
คลื่นอัลตราโซนิค
ไพโรไลซิ สองค์ประกอบต่างๆ ของมะพร้าว
ผลของการอบแห้ งข้าวเปลื อ กความชื้ น สู งโดยใช้ ล มร้ อ นร่ วมกับ การเป่ า
อากาศแวดล้อม
ระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้ นสัมพัทธ์อตั โนมัติสาหรับตูเ้ ก็บข้าวเปลือก
ถ่านชี วภาพของชานอ้อย ใบอ้อยและผักตบชวาจากกระบวนการไพโรไลซิ ส
ร่ วม
มอบเกียรติบัตรแก่ ผ้ นู าเสนอ
งานเลีย้ งรับรอง ห้ องนครา แกรนบอลรู ม

นักวิจยั /หน่วยงาน

สุรินทร์ สุทธิประภา
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
เพ็ญสุภา รัตนบุษยาพร
มหาวิทยาลัยวลักษณ์
สัมฤทธิ์ ทิมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ตฤษฐพร แก้วสุ ก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
พิทกั ษ์ คล้ายชม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
อาริ ษา โสภาจารย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั
อาริ ษา โสภาจารย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั

บัญชา เหลือแดง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์
ศราวุธ จิตต์พินิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จารุ วฒั น์ เจริ ญจิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั
ยรรยง สุขคล้าย
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เศรษฐวัฒน์ ถนิมกาญจน์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั
ทินวัฒน์ จังจริ ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
พิมพ์โศภิษฐ์ สดเอี่ยม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันที่ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30-12.15 น.

ห้ อง: นครา แกรนบอลรูม 2

เวลา
รหัส
ชื่อเรื่ อง
Chairman: ผศ.กิตติกร ขันแกล้ว
Co-chairman: ดร.ติณณภพ แพงผม
08.30-08.45
NO3-035 การศึ ก ษาการปล่ อ ยมลพิ ษ ทางอากาศจากการจราจรภายในมหาวิ ท ยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
08.45-09.00
NO3-036 การเพิ่มความเข้มข้นฟอสฟอรัสของน้ าเสี ยบ่อเกรอะด้วยกระบวนการกรอง
แบบผันกลับ
09.00-09.15
NO3-037
การลดของเสี ยในกระบวนการผลิตเลนส์ถ่ายภาพ
09.15-09.30

NO3-038

09.30-09.45

NO3-039

09.45-10.00

NO3-040

10.00-10.15

NO3-041

10.30-11.00

การพัฒนาเครื่ องวัดฝุ่ นละอองในอากาศรายงานผลบนสมาร์ทโฟน
การวิเคราะห์ ปริ มาณโอโซนรวมในบรรยากาศที่ ภาคกลางของประเทศไทย
ประเทศกัมพูชา และประเทศพม่า
การศึกษาอัตราส่ วนที่เหมาะสมระหว่างหญ้าเนเปี ยร์ กบั เศษอาหารในการผลิ ต
ก๊าซชี วภาพ
การแก้ปัญหาโรครากเน่าของพืชไฮโดรโพนิ คส์ที่เกิดจากอุณหภูมิ
ด้วยการควบคุมอุณหภูมิน้ า
มอบเกียรติบัตรแก่ ผ้ นู าเสนอ
พักรับประทานอาหารว่าง/การนาเสนอผลงานภาคโปสเตอร์

Chairman: ผศ.กิตติกร ขันแกล้ว
Co-chairman: ดร.ติณณภพ แพงผม
11.00-11.15
NO3-042
การใช้ประโยชน์จากน้ าแช่เมล็ดถัว่ ดาแห้งในกระบวนการย้อมสี สิ่งทอ
11.15-11.30

NO3-043

11.30-11.45

NO3-045

14.45-12.00

NO3-046

12.15-13.00
13.30-17.00

การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ในสารวจพื้นที่เพาะปลูกข้าวไร่ ใน
สวนยางพารา ของจังหวัดนครศรี ธรรมราช
การปรับ ปรุ งประสิ ท ธิ ภาพในการเบิ ก จ่ายสิ นค้าในคลังสิ นค้าประเภทการ
จัดเก็บเครื่ องสาอาง
การปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพการอ่านเบอร์ แบบพิมพ์ของโรงงานบรรจุภณ
ั ฑ์แก้ว
มอบเกียรติบัตรแก่ ผ้ นู าเสนอ
รับประทานอาหารกลางวัน
โปรแกรมทัศนศึกษาดูงาน

นักวิจยั /หน่วยงาน

ฐนียา รังสี สุริยะชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ปิ ติพร มโนคุน้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
กฤษณะ สุรินทร์
มหาวิทยาลัยธุรกิ จบัณฑิตย์
อาทิตย์ ยาวุฑฒิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สมกรณ์ ชัยวรากรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
คฑาพล ปิ่ นพัฒนพงศ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
อดิศกั ดิ์ แข็งสาริ กิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์

กาญจนา ลือพงษ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
กรสิ ริณฐั โรจนวรรณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั
วิภาวรรณ นิยมเวช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วาเศรษฐ ศรขวัญ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันที่ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30-12.15 น.

ห้ อง: นครา 3

Chairman:
ผศ.ดร.นันทชัย ชูศิลป์
Co-chairman: ผศ.ดร.ภาณุ พร้อมพุทธางกูร
08.30-08.45
NO3-047 การพัฒนาคุ ณสมบัติการต้านทานกาลังอัดของคอนกรี ตมวลเบา ผสมเส้นใย
ทะลายเปล่าปาล์ม โดยวิธีการบ่มไอน้ า
08.45-09.00
NO3-048
อิฐบล็อกผนังผสมกะลาปาล์มน้ ามัน
09.00-09.15

NO3-049

09.15-09.30

NO3-050

09.30-09.45

NO3-051

09.45-10.00

NO3-052

10.00-10.15

NO3-053

10.15-11.00

การศึกษาเบื้องต้นเพื่อผลิตอิฐซี เมนต์มอร์ ตาร์ หุ้มโฟม
อิ ท ธิ พ ลของอัตราส่ วน Na2SiO3:NaOH ต่ อก าลังอัดของดิ น ลู ก รั งที่ ไม่ ผ่าน
มาตรฐานปรับปรุ งด้วยเถ้าหนัก จีโอโพลีเมอร์
ผลกระทบของอุณหภูมิแวดล้อมต่อถนนลาดยางมะตอยผสมสาเร็ จ
ด้วยเครื่ องวัดค่าการยุบตัวจากตุม้ กระแทกแบบเบา
การควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ โดยใช้ทฤษฏีฟัซซี ลอจิก
การศึกษาปั จจัยของหอผึ่งเย็นแบบไหลสวนทางสาหรับเครื่ องกลัน่ น้ ามันหอม
ระเหยขนาด 100 ลิตร : กรณี ศึกษาโรสแมรี่
มอบเกียรติบัตรแก่ ผ้ นู าเสนอ
พักรับประทานอาหารว่าง/การนาเสนอผลงานภาคโปสเตอร์

Chairman:
ผศ.ดร.สายชล ชุดเจือจีน
Co-chairman: ผศ.ดร.ชาตรี หอมเขียว
11.00-11.15 NO3-054 การใช้ห ลัก การลี น ในการพัฒ นาระบบรั บ สมัค รโควตาออนไลน์ เพื่ อ ลด
ขั้นตอนกาทางานและเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของระบบโดยใช้การพัฒนาโปรแกรม
แบบ Agile กรณี ศึกษา มทร.ศรี วิชยั วิทยาลัยรัตภูมิ
11.15-11.30 NO3-055
การจัดการสิ นค้าคงคลัง กรณี ศึกษาแผนกวิศวกรรม โรงแรม WSP
11.30-11.45

NO3-056

11.45-12.00

NO3-057

12.00-12.15

NO3-058

12.15-13.00
13.30-17.00

ระบบบริ หารงานโรงงานน้ าดื่ม: กรณี ศึกษา โรงงานเพชรน้ าทิพย์
ชุดสาธิตระบบเรี ยกพยาบาลแบบมีเสี ยงชนิดไร้สาย
แบบจาลองการตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซแอลพีจี และตัดระบบไฟฟ้ าผ่าน
โทรศัพท์เคลื่อนที่
มอบเกียรติบัตรแก่ ผ้ นู าเสนอ
รับประทานอาหารกลางวัน
โปรแกรมทัศนศึกษาดูงาน

พีระพงษ์ เพ็ชรพัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์
พรนรายณ์ บุญราศี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั
วิบูลย์ จันทรมณี
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชี ยงใหม่
เชิดศักดิ์ สุขศิริพฒั นพงศ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
พุทธพล ทองอินทร์ดา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วุฒิชยั ปวงมณี
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชี ยงใหม่
นฤเบศร์ หนูใสเพ็ชร
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชี ยงใหม่

วันประชา นวนสร้อย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั
จารุ วรรณ พรหมเงิน
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
ทวีศกั ดิ์ คงตุก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
กรภัทร เฉลิมวงศ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั
วันเฉลิม ชั้นวัฒนพงศ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

วันที่ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30-12.15 น.
เวลา
รหัส
ชื่อเรื่ อง
Chairman: รศ.นภัทร วัจนเทเพินทร์
Co-chairman: ดร.ชานนท์ บุญมีพิพิธ
08.30-08.45 NO3-059
การพัฒนาแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันสู งสาหรับเครื่ องตกตะกอนเชิ งไฟฟ้าสถิตใน
การเชื่อมโลหะ
08.45-09.00

NO3-060

09.00-09.15

NO3-061

09.15-09.30

NO3-062

09.30-09.45

NO3-063

09.45-10.00

NO3-064

10.00-10.15

NO3-065

10.30-11.00

ระบบผลิตไฟฟ้าจากชี วมวลอัดเม็ดโดยใช้เทคโนโลยีแก๊สซิ ฟิเคชัน
วงจรขยายทรานส์คอนดัคแตนซ์ผลต่างแบบซี มอสที่มีช่วงสวิงกว้างไฟเลี้ยงต่า
โดยใช้เทคนิคการป้อนไปข้างหน้า
การเก็บเกี่ยวพลังงานไฟฟ้าจากการสัน่ สะเทือนด้วยเพียโซอิเล็คทริ ค
การพัฒ นาระบบประจุ ไฟฟ้ าของแบตเตอรี่ แ ละระบบขับ เคลื่ อ น ส าหรั บ
รถสามล้อไฟฟ้า
กรณี ศึกษา การเก็บเกี่ ยวพลังงานไฟฟ้ าจากปฏิ กิริยารี ดอกซ์เพื่อประกอบการ
ตัดสิ นใจนาไปใช้งาน
การออกแบบสายอากาศจัดเรี ยงกระแสแถวลาดับสาหรับเก็บเกี่ยวพลังงานจาก
สถานี โทรทัศน์ดิจิตอลภาคพื้นดิน
มอบเกียรติบัตรแก่ ผ้ นู าเสนอ
พักรับประทานอาหารว่าง/การนาเสนอผลงานภาคโปสเตอร์

Chairman:
ผศ.ดร.ไพฑูรย์ รักเหลือ
Co-chairman: ดร.คมกฤช บุญยิง่
11.00-11.15 NO3-066 ชุ ดสาธิ ตการสังเคราะห์ฟูเรี ยร์ ด้วยไมโครคอนโทรเลอร์ และโปรแกรมแมท
แลป
11.15-11.30 NO3-067 การพัฒ นาระบบติ ด ตามดวงอาทิ ต ย์แ บบสองแกนด้วยวิ ธี ก ารการหาค่ าที่
เหมาะสม
11.30-11.45 NO3-068 สายอากาศไมโครสตริ ป แบบแผ่ น สามเหลี่ ยมส าหรั บ ประยุก ต์ใ ช้ ก ับ การ
สื่ อสารไร้สาย
11.45-12.00 NO3-069 ศึกษาสนามการไหลและประสิ ทธิ ภาพของกังหันลมแนวแกนนอน
จากอวิสต้าโปรไฟล์ในอุโมงค์ลม
12.00-12.15 NO3-070 การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของระบบการสื่ อสารเชิ งแสงด้วยการชดเชยโครมาติ ก
ดิสเพอร์ ชน่ั
มอบเกียรติบัตรแก่ ผ้ นู าเสนอ
12.15-13.00
รับประทานอาหารกลางวัน
13.30-17.00
โปรแกรมทัศนศึกษาดูงาน

ห้ อง: นครา 4
นักวิจยั /หน่วยงาน

สรายุทธ มณี งาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ
เจนศักดิ์ เอกบูรณะวัฒน์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์
อภิรักษ์ เสื อเดช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั
นิติพฒั น์ จอมมงคล
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชี ยงใหม่
นเรศ สุยะโรจน์
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชี ยงใหม่
กฤดิกร แก้ววงศ์ศรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั
คมกฤช บุญยิง่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์

ภูเบต แสงมะฮะหมัด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เดือนแรม แพ่งเกี่ยว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เอกสิ ทธิ์ นุกลู เจริ ญลาภ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์
ติณณภพ แพงผม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์
ภูเบต แสงมะฮะหมัด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

วันที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30-12.15 น.

ห้ อง: นครา แกรนบอลรูม 1-2 (ห้ องใหญ่ )

เวลา
รหัส
ชื่อเรื่ อง
Chairman: ดร.อาทิตย์ ยาวุฑฒิ
Co-chairman: ดร.เอกสิ ทธิ์ นุกูลเจริ ญลาภ
08.30-08.45 NO3-071 การพัฒนาสื่ อสิ่ งพิมพ์ความจริ งเสริ มคชลักษณ์ชา้ งสาคัญศูนย์คชศึกษาจังหวัด
สุรินทร์
08.45-09.00 NO3-072
โครงข่ายตรวจสอบภูมิอากาศแบบไร้สายสาหรับระบบฟาร์ มอัจฉริ ยะ
09.00-09.15

NO3-073

09.15-09.30

NO3-074

09.30-09.45

NO3-075

09.45-10.00

NO3-076

10.00-10.15

ระบบจัดการครุ ภณั ฑ์บนอุปกรณ์แอนดรอยด์
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งพื้นที่สาหรับการสารวจเชิ งอุทกศาสตร์
การพัฒนาวิธีการทาแผนที่ ภาพถ่ ายทางอากาศ โดยประยุกต์ใช้อากาศยานไร้
คนขับแบบปี กยึด
ก ารส ร้ างแ ผ น ที่ แ ล ะ ระ บ บ น าท างส าห รั บ หุ่ น ยน ต์ อ ั ต โน มั ติ บ น
ระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์
มอบเกียรติบัตรแก่ ผ้ นู าเสนอ
พักรับประทานอาหารว่าง

วันที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30-12.15 น.

NO3-078

09.00-09.15

NO3-079

09.15-09.30

NO3-080

09.30-09.45

NO3-081

09.45-10.00

NO3-082

10.00-10.15

NO3-083

10.15-10.30

NO3-084

10.30-11.00

อุมาพร ไชยสูง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
บุญฤทธิ์ คุม้ เขต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ไพศาล สุธีบรรเจิด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุ งเทพ
ปรัชญา เปรมปราณี รัชต์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
กิ่งกาญจน์ ปวนสุ รินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ศุภชัย มะเดื่อ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั

ห้ อง: นครา 3

เวลา
รหัส
ชื่อเรื่ อง
Chairman: รศ.ดร.ศิศิโรตม์ เกตุแก้ว
Co-chairman: ผศ.ธนะวิทย์ ทองวิเชียร
08.30-08.45 NO3-077
เครื่ องบรรจุอตั โนมัติสาหรับผลิตผลทางการเกษตรชนิดเมล็ด
08.45-09.00

นักวิจยั /หน่วยงาน

เครื่ องทาเม็ดแป้งสาคู
การพัฒนารถตัดหญ้าไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ระบบเพาะข้าวกล้องงอกแบบอัตโนมัติ
แบบจาลองระบบการตรวจสอบความปลอดภัยภายในบ้าน
การพัฒนาระบบควบคุมอัตโนมัติสาหรับกระบวนการอบแห้ง
ในกระบวนการผลิตแป้งมันสาปะหลัง
การพัฒนาชุดการฝึ กงานวัดละเอียด
การพัฒนาเครื่ องทาความสะอาดและคัดขนาดเมล็ดพันธุ์ขา้ วโดยน้ าหนัก
มอบเกียรติบัตรแก่ ผ้ นู าเสนอ
พักรับประทานอาหารว่าง

นักวิจยั /หน่วยงาน

คณิ ศร บุญรัตน์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั
พนม อินทฤทธิ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั
สถาพร ขุนเพชร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั
กฤษฎา พวงสุวรรณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั
นุชจิเรศ แก้วสกุล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั
พิทกั ษ์ คล้ายชม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
กฤษฎา คงพูน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั
สาคร อินทะชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Chairman: รศ.ดร.ศิศิโรตม์ เกตุแก้ว
Co-chairman: ผศ.ธนะวิทย์ ทองวิเชียร
11.00-11.15 NO3-085
การพัฒนาเครื่ องตัดแบ่งขนาดเส้นใบเตยหนามเพื่องานจักสาน
11.15-11.30

NO3-086

11.30-11.45

NO3-087

11.45-12.00

NO3-088

12.00-12.15

NO3-089

ธนะวิทย์ ทองวิเชียร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั
จตุพร ใจดารง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั
ไพฑูรย์ รักเหลือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ธีรโชติ โมทอง
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มโนรส บริ รักษ์อราวินท์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรี ธรรมราช

เครื่ องอัดผงถ่านแบบกึ่งอัตโนมัติ
รถหุ่นยนต์ขนาดเล็กสาหรับตรวจสอบสภาพแวดล้อมผ่านคลาวด์
ตูร้ ับจดหมายอัจฉริ ยะ
ระบบลานจอดรถอัจฉริ ยะ
มอบเกียรติบัตรแก่ ผ้ นู าเสนอ
รับประทานอาหารกลางวัน

12.15-13.00

วันที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30-12.15 น.

ห้ อง: นครา 4

เวลา
รหัส
ชื่อเรื่ อง
Chairman: ดร.สาเนียง องสุพนั ธ์กุล
Co-chairman: ดร.วิทวัส สิ งห์สงั ข์
08.30-08.45
NO3-090
การศึกษามุมเอียงผิวหน้าดายที่มีอิทธิ พลในการลากขึ้นรู ปลึกถ้วยอลูมิเนี ยม
08.45-09.00

NO3-091

09.00-09.15

NO3-092

09.15-09.30

NO3-093

09.30-09.45

NO3-094

09.45-10.00

NO3-095

10.00-10.15

NO3-096

10.15-10.30

NO3-097

ศึกษาหาเปอร์ เซ็นต์การหดตัวของพลาสติก อไครโลไนไตรบูตาเดียน สไตร
รี น โดยยึดตามมาตรฐาน ASTM D955 Standard Test Method
การวิเคราะห์คุ ณลัก ษณะของผูใ้ ช้โทรศัพท์มือถื อโดยใช้เทคนิ ค การจาแนก
ข้อมูลและการหากฎความสัมพันธ์
การออกแบบและสร้ างเครื่ องทดสอบค่าต้านการลื่ น ของรองเท้านิ รภัยตาม
มาตรฐาน ISO13287:2012
ค่าต้านการลื่ นเฉลี่ ยสาหรับรองเท้านิ รภัยในประเทศไทย โดยเครื่ องทดสอบ
ค่าต้านการลื่นตามมาตรฐาน ISO13287:2012
แบบจาลองทางคณิ ตศาสตร์ เพื่อทานายคุณภาพภายในเนื้อสเต็ก
ระหว่างกระบวนการย่าง
การวิเคราะห์โดยใช้เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรมและเทคนิคกระบวนการวิเคราะห์
เชิ งล าดับ ขั้น ในการตัด สิ น ใจในการเปลี่ ยนและคัด เลื อกเครื่ องปรั บ อากาศ
กรณี ศึกษาโรงแรมระดับ 3 ดาวแห่ งหนึ่งในอาเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
การลดอุบตั ิเหตุทางจราจรในสถาบันการศึกษา ด้วยป้ ายแจ้งความเร็ วแบบได
นามิก
มอบเกียรติบัตรแก่ ผ้ นู าเสนอ

นักวิจยั /หน่วยงาน

เชษฐ อุทธิยงั
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ประสงค์ ก้านแก้ว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ชฎารัตน์ พิพฒั นนันท์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
วรพจน์ หมีงาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วรพจน์ หมีงาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
อัญชลี ชื่อลือชา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
อนันต์ สันติอมรทัต
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
พุทธพล ทองอินทร์ดา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Session 4: สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปกรรม และงานสร้างสรรค์
ห้ อง: นครา 3
วันทีน่ าเสนอ วันที่ 1 สิ งหาคม 2561
เวลา
รหัส
ชื่อเรื่ อง
Chairman: ดร.ณัฐนีภรณ์ น้อยเสงี่ยม
Co-chairman: ดร.ทัชชญา สังขกุล
13.00-13.15 NO4-001 ผลการใช้ ง าน อุ ป กรณ์ จอภ าพแบ บ ส วมศี รษ ะ ใน การพั ฒ น า
สภาพแวดล้อมเสมือนจริ งสามมิติ
การศึกษาสภาพแวดล้อมทางกายภาพพื้นที่อ่านและพื้นที่ทางานภายใน
ห้อ งสมุ ด มหาวิท ยาลัย กรณี ศึ ก ษาศู น ย์บ รรณสารและสื่ อ การศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
การพัฒนาเว็บไซต์ปฏิสัมพันธ์ในรู ปแบบสภาพแวดล้อม 360 องศา เพื่อ
ส่ งเสริ มการท่องเที่ยววัด ในเขตเมืองเก่านครราชสี มา
การประยุกต์รูปแบบลวดลายจากเครื่ องแต่งกายมโนราห์ โดยใช้เทคนิ ค
การพิมพ์ 3 มิติ
นวัตกรรมสิ่ งทอจากเส้นใยดาหลาสู่ การออกแบบผลิตภัณฑ์แฟชัน่ ไลฟ์
สไตล์

13.15-13.30

NO4-002

13.30-13.45

NO4-003

13.45-14.00

NO4-004

14.00-14.15

NO4-005

14.15-14.30

NO4-006

14.30-14.45

NO4-007 การพัฒนารู ปแบบหัตถกรรมบรรจุภณั ฑ์จากต้นผือสาหรั บผลิ ตภัณ ฑ์

ติหมา : การพัฒนาและยกระดับภาชนะภูมิปัญญาของชาวใต้
ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดหนองคาย

15.00-15.30

มอบเกียรติบัตรแก่ ผู้นาเสนอ
พักรับประทานอาหารว่ าง/การนาเสนอผลงานภาคโปสเตอร์

นักวิจยั /หน่วยงาน

วัลลภ ศรี สาราญ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
พุทธิกนั ต์ พงศ์พิชญามาตย์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อิญชญา คาภาหล้า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วรสุ ดา ขวัญสุ วรรณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั
นวัทตกร อุมาศิลป์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั
ปรัชญา กฤษณะพันธ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ธานี สุ คนธะชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Session 5: เศรษฐศาสตร์และบริ หารธุรกิจ
ห้ อง: นครินทร์ 1
วันทีน่ ำเสนอ วันที่ 1 สิ งหาคม 2561 เวลา 13.00-17.30 น.
วันที่ 2 สิ งหาคม 2561 เวลา 08.30-12.15 น.
วันนำเสนอ 1 สิงหำคม 2561
เวลา
รหัส
ชื่อเรื่ อง
Chairman: ดร.ธัญนันท์ วรเศรษฐพงศ์
Co-chairman: ดร.จิราภา ชาลาธราวัฒน์
13.00-13.15 NO5-001 การบริ หารความเสี่ ยงของกลุ่ ม ออมทรั พ ย์ ต าบลน้ าน้ อ ย อ าเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

13.15-13.30

NO5-002

13.30-13.45

NO5-003 ปั จจัยที่ มี ผ ลต่ อ การก าหนดค่ าธรรมเนี ย มการตรวจสอบบัญ ชี ข อง

13.45-14.00

NO5-004

14.00-14.15

NO5-005

14.15-14.30

NO5-006

14.30-14.45

NO5-007

15.00-15.30

การบริ หารความเสี่ ยงกองทุนหมู่บา้ นในอาเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การศึ ก ษามู ล ค่ า ทางบั ญ ชี ที่ ส่ งผลต่ อ ราคาหลั ก ทรั พ ย์ใ นตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มสิ นค้าอุปโภคบริ โภค
การเปรี ยบเที ยบต้น ทุ น และผลตอบแทนจากการปลูกข้าวไรซ์เบอรี่
และข้าวสังข์หยดของเกษตรกรในจังหวัดพัทลุง
การวิเคราะห์ต้น ทุ นและผลตอบแทนของการปลูก ข้าว ในเขตพื้น ที่
อาเภอศรี ประจันต์ จังหวัดสุ พรรณบุรี
ความพร้อมในการบริ หารงานการคลังด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (eLAAS) ขององค์การบริ หารส่ วนตาบลในจังหวัดสุ พรรณบุรี

16.00-16.15

ฐิติมา จุลจินดา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั
ศุภสุ ตา ตันชะโร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั
จักรกฤษณ์ มะโหฬาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ
พัชริ นทร์ บุญนุ่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั
ระริ น เครื อวรพันธุ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั
วราภรณ์ นาคใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ
จุรีพร สุ ขสมกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ

มอบเกียรติบัตรแก่ ผู้นำเสนอ
พักรับประทำนอำหำรว่ ำง/กำรนำเสนอผลงำนภำคโปสเตอร์

Chairman: ดร.ธัญนันท์ วรเศรษฐพงศ์
Co-chairman: ดร.พัชริ นทร์ บุญนุ่น
15.30-15.45 NO5-008 การปรับปรุ งกระบวนการการเบิก-จ่ายวัสดุสิ้นเปลืองเพื่อลดระยะเวลา
15.45-16.00

ห้ อง: นครินทร์ 1
นักวิจยั /หน่วยงาน

การรอคอยของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งโดยใช้แนวคิดของลีน
NO5-009 การศึ กษาปั จจัยที่ ส่งผลต่ อ การคานวณต้นทุ น การผลิ ต กรณี ศึก ษา:
กลุ่มแปรรู ปผลิตภัณ ฑ์ท างการเกษตรของชุ มชนบ้านหนองไม้แก่ น
ตาบลท่าชะมวง อาเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
NO5-010 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่ วนด้านภาษีเงินได้นิติบุคคลกับมูลค่า
ของกิจการกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จิระพงศ์ เรื องกุน
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
อามรรัตน์ คงกะโชติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั
จักรกฤษณ์ มะโหฬาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณ
ภูมิ

16.15-16.30

NO5-011 ปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริ การชาระค่าไฟฟ้ า โดยวิธีหักบัญชี เงิน

16.30-16.45

ฝากธนาคารของผู ้ใ ช้ ไ ฟฟ้ า ในเขตอ าเภอศรี ประจั น ต์ จั ง หวัด
สุ พรรณบุรี
NO5-012 การสนั บ สนุ น จากองค์ก ร, นโยบายของภาครั ฐ , การปฏิ บัติ ต าม
กฎระเบี ย บ และการก ากั บ ดู แ ลที่ ดี : การศึ ก ษาเชิ ง ประจัก ษ์ ข อง
กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง

16.45-17.00

NO5-013

17.00-17.15

NO5-014

ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั ที่
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปั จจัยที่ส่งผลต่อความเครี ยดในการปฏิบตั ิงานของพนักงานบัญชีใน
ธุรกิจ SMEs ในอาเภอเมืองสุ พรรณบุรี จังหวัดสุ พรรณบุรี

วันนำเสนอ 2 สิงหำคม 2561
เวลา
รหัส
ชื่อเรื่ อง
Chairman: ผศ.ดร.เกสิ นี หมื่นไธสง
Co-chairman: ดร.อารี รัตน์ เชื้อบุญเกิด โนท
08.30-08.45 NO5-015 แนวทางการปลู ก พื ช แบบผสมผสานเพื่ อ เพิ่ ม รายได้ภ าคครั วเรื อ น
สาหรั บเกษตรกรบ้านสองธาร ตาบลบ้านทับ อาเภอแม่แจ่ม จังหวัด
เชียงใหม่

08.45-09.00

NO5-016

09.00-09.15

NO5-017 ส่ วนประสมทางการตลาดที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องใช้ไฟฟ้ า

สภาวะการตลาดค้าส่ งพริ กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เพื่อสิ่ งแวดล้อม ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

09.15-09.30

NO5-018 การจัดการการตลาดที่มีผลต่อการให้บริ การธุรกิจรับจ้างผลิต (OEM)

09.30-09.45

NO5-019 การเพิ่มผลิตภาพการผลิตแรงงานผ่านการทางานแบบสะเต็ม โดยการ

10.00-10.15
10.15-10.30

10.30-11.00

อัครวิชช์ รอบคอบ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ั ญา วงษ์ลคร
สุ กญ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณ
ภูมิ
พิธาน แสนภักดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณ
ภูมิ

มอบเกียรติบัตรแก่ ผู้นำเสนอ
งำนเลีย้ งรับรอง ห้ องนครำ แกรนบอลรู ม

18.30-21.00

09.45-10.00

ฐิติธนา ไตรสิ ทธิ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณ
ภูมิ

ผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มภายในประเทศ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ กรณี ศึกษา
NO5-020 แนวทางการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของน้ าพริ กเห็ดแครง
บ้านนาไม้ไผ่ อาเภอทุ่งสง จังหวัด นครศรี ธรรมราช
NO5-021 ปั จจัยที่ มี ผลต่ อการพัฒ นาบรรจุ ภัณ ฑ์ของผลิ ตภัณ ฑ์ผา้ ไหมมัด หมี่
บ้านหัวฝาย จังหวัดขอนแก่น

NO5-022

ดั ช นี เปรี ยบ เที ยบ ความพึ งพ อใจของผู ้ ใ ช้ บ ริ การจาก 9 กลุ่ ม
อุตสาหกรรมในประเทศไทย

มอบเกียรติบัตรแก่ ผู้นำเสนอ
พักรับประทำนอำหำรว่ ำง/กำรนำเสนอผลงำนภำคโปสเตอร์

ห้ อง: นครินทร์ 1
นักวิจยั /หน่วยงาน

ไพรพันธ์ ธนเลิศโศภิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
นัฏพร จิรเจษฎา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
นทยา กัมพลานนท์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ณฐาพัชร์ วรพงศ์พชั ร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ชินานาฎ วิทยาประภากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
สุ ธิกาญจน์ แก้วคงบุญ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั
ทายวุฒิ โพธิ์ทองแสงอรุ ณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ธัญนันท์ วรเศรษฐ์พงษ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสิ นทร์

Chairman: ดร.จิราภา ชาลาธราวัฒน์
Co-chairman: ผศ.ระริ น เครื อวรพันธุ์
11.00-11.15 NO5-023 ปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ระดับ ความเครี ย ดในการปฏิ บัติ ง านของพนั ก งาน
11.15-11.30

NO5-024

11.30-11.45

NO5-025

11.45-12.00

NO5-026

12.00-12.15

NO5-027

12.15-13.00
13.30-17.00

ธนาคารในเขตจังหวัดมหาสารคาม
รู ป แบบการจัดองค์กรตามแนวทางชุ มชนพึ่งตนเอง: กรณี ศึกษาสวน
พุทธธรรมจังหวัดลาพูน
การประยุก ต์ใช้ก ระบวนการล าดับ ชั้น เชิ ง วิเคราะห์ ในการพิ จ ารณา
ทุนการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรี วชิ ยั
การรับรู ้บุคลิกภาพตราองค์กร: กรณี ศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
สภาพปั ญหาที่ส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบตั ิงานของบุคลากรสายวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ

มอบเกียรติบัตรแก่ ผู้นำเสนอ
รับประทำนอำหำรกลำงวัน
โปรแกรมทัศนศึกษำดูงำน

เกสิ นี หมื่นไธสง
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วชิราภรณ์ ภัทโรวาสน์
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
พรเพ็ญ จันทรา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั
อารี รัตน์ เชื้อบุญเกิด โนท
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
สุ มาลี นามโชติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ

Session 6: วิทยาศาสตร์และสิ่ งแวดล้อม
ห้ อง: นครา แกรนบอลรู ม 1
วันทีน่ าเสนอ วันที่ 2 สิ งหาคม 2561 เวลา 08.30-12.15 น.
วันนาเสนอ 2 สิงหาคม 2561
เวลา
รหัส
ชื่อเรื่ อง
Chairman: ผศ.ดร.น้อมจิตร แก้วไทย อันเดร
Co-chairman: ผศ.ดร.ฌานิกา แซ่แง่ ชูกลิ่น
08.30-08.45 NO6-001 น้ ายาขจัดคราบเลือดจากผักโขม
08.45-09.00

ห้ อง: นครา แกรนบอลรูม 1
นักวิจยั /หน่วยงาน

NO6-002 การลดลงของการเคลื่อนไหวชดเชยขณะเดินภายหลังการติดเทปคิเนซิ
โอบริ เวณขาในผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมอง

09.00-09.15

NO6-003 การศึ ก ษาทางชี ว วิ ท ยาของกล้ ว ยไม้ ส มุ น ไพรนกคุ ้ม ไฟ (Anoectochilus
burmanicus Rolfe) เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยัง่ ยืน

09.15-09.30

NO6-004 เชื้ อจุ ลิ น ท รี ย์ ที่ มี ฤ ท ธิ์ ยั บ ยั้ง เชื้ อแบ คที เรี ยก่ อโรคดื้ อยา MRSA
(Methicillin Resistance Staphylococcus aureus) จากฟองน้ าทะเลดี
โมสปองเจีย

09.30-09.45
09.45-10.00
10.00-10.15

10.30-11.00

NO6-005 คุณค่าทางโภชนาการและสารต้านอนุมูลอิสระของกระเจี๊ยบเขียว
อบแห้ง จากชุมชนบ้านม่าหนิกในจังหวัดภูเก็ต
NO6-006 ความชุ กชุ มของลู ก น้ ายุ ง ในเขตพื้ น ที่ อ าเภอลานสกา จั ง หวัด
นครศรี ธรรมราช
NO6-007 ศักยภาพในการผลิตก๊าซชี วภาพโดยการหมักร่ วมระหว่างของเสี ยจาก
การเลี้ยงไก่กบั สาหร่ ายหางกระรอก

การศึกษาสู ตรปุ๋ ยอินทรี ยจ์ ากก้อนเห็ดนางฟ้าเหลือทิ้ง

11.30-11.45
11.45-12.00

12.00-13.00
13.30-17.00

อเนชา โหราศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
พีราดา แก้วทองประคา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
พชร เพ็ชรประดับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั
อนิตทยา กังแฮ
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
อนันตนิจ ชุมศรี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
นพดล โพชกาเนิด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั

มอบเกียรติบัตรแก่ ผู้นาเสนอ
พักรับประทานอาหารว่ าง/การนาเสนอผลงานภาคโปสเตอร์

Chairman: ผศ.ดร.น้อมจิตร แก้วไทย อันเดร
Co-chairman: ผศ.ดร.ฌานิกา แซ่แง่ ชูกลิ่น
11.00-11.15 NO6-008
11.15-11.30

นลินอร นุ ้ยปลอด
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระราชนูปถัมภ์

NO6-009 ความหลากหลายของพันธุ์ไม้ยืนต้นในพื้นที่เขาหิ นปูนวนอุทยานเมือง
เก่าชัยบุรี จังหวัดพัทลุง
NO6-010 กระถางต้น ไม้จ ากกากตะกอนน้ ามัน ปาล์ ม และก้อ นเชื้ อ เห็ ด เก่ า สู่
ผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม
NO6-011 การจาแนกช่ วงชั้นโอกาสนันทนาการ (ROS) ของแหล่ งท่ องเที่ ยวใน
อุทยานแห่งชาติน้ าตกโยงจังหวัดนครศรี ธรรมราช

มอบเกียรติบัตรแก่ ผู้นาเสนอ
รับประทานอาหารกลางวัน
โปรแกรมทัศนศึกษาดูงาน

ศรี อุบล ทองประดิษฐ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั
พงศ์ศิลป์ อินทร์แป้น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
เตือนใจ ปิ ยัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั
สุ รศักดิ์ ชูทอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั

Session 7: งานวิชาการรับใช้สงั คม
ห้ อง: นครินทร์ 1
วันทีน่ ำเสนอ วันที่ 3 สิ งหาคม 2561 เวลา 08.30-12.00 น.
วันนำเสนอ 3 สิงหำคม 2561
ห้ อง: นครินทร์ 1
เวลา
รหัส
ชื่อเรื่ อง
นักวิจยั /หน่วยงาน
08.30-09.30 บรรยายพิเศษหัวข้อ “Satun Geopark สู่การบูรณาการงานวิจยั เพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ พันธกิจมหาวิทยาลัยรับใช้สงั คม”
โดย ดร.บรรจง ทองสร้าง ผูอ้ านวยการสถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
Chairman: ผศ.ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี
Co-chairman: ผศ.รัตนาพร อนันตสุข
09.30-09.45 NO7-001 การขับเคลื่อนเศรษฐกิ จฐานรากแบบมีส่วนร่ วมด้วยโมเดลธุรกิ จแคน
กิตติศกั ดิ์ จิตต์เกื้อ
วาส: กรณี ศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนบางเหนี ยวดา อาเภอถลาง จังหวัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ภูเก็ต
09.45-10.00 NO7-002
รัตนพล พนมวัน ณ อยุธยา
การผลิตซีอ๊ิวผสมกากงาในโรงเรี ยนบ้านโพซอ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
10.00-10.15 NO7-003 หมู่ บ้า นพลัง งานทางเลื อ ก: การถ่ า ยทอดเทคโนโลยีก ารผลิ ต แก๊ ส
นุชลี ทิพย์มณฑา
ชีวภาพและเตาชีวมวลเพื่อเป็ นแหล่งพลังงานทางเลือกระดับครัวเรื อน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
10.15-10.30 NO7-004 การประเมิ นผลระบบสารสนเทศสาหรั บการตรวจสอบการเข้าเรี ยน
เกรี ยงศักดิ์ จันทีนอก
ออนไลน์ดว้ ยเทคโนโลยี QR-Code ผ่านระบบ Cloud Computing
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
10.30-11.00
ผลงานวิจยั เพื่อรับใช้สงั คม: กรณี ศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มอบเกียรติบัตรแก่ ผู้นำเสนอ

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
13.00-14.00

Chairman:
Co-chairman:
14.00-14.15
14.15-14.30

14.30-14.45
14.45-15.00

15.00-15.30

Chairman:
Co-chairman:
15.30-15.45
15.45-16.00
16.00-16.15
16.15-16.30

16.30-16.45
16.45-17.00

17.00-17.15
18.30-21.00

Code
Title
Name
number
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
Assoc. Prof. Dr. Damien Guilbert
Dr.Sahapat Chalachai
Dr.Kwanruetai Boonyasana
IO-001
Feasibility Study of a Grid-tied 60 KW Floating Solar PV
RMUTP
Power Station for Sea in the South of Thailand
Dr.Tanayt
Sinprachim
IO-002
Improved Electrochemical Performance of a Porous
RMUTSV
Electrospun Ag/B:/Mn@CNF Composite for
Electrochemical Energy Storage Application
Mr.Sura Laptawee
IO-003
The Design of Pre-Charge Systems for Electric Formula
TNI
Student
Dr.Grit
Tongkhundam
IO-004
Speed Control of Induction Motor with Over-voltages
TSU
Suppression Methods for Long Cable Drive Applications
Certificate of Presentation for the Presenter
Coffee Break /Poster Session

Dr.Anan Pongtornkulpanich
Dr.Grit Tongkhundam
IO-005
Coin-Screening Machine Base on Digital Image Processing
Technique
IO-006
Design of Data Acquisition Unit Using Arduino from a
Flow Velocity Meter for Tides in the River
IO-007
Alarm Bubble within Intra Venous Tube via Application
Line
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
IO-009
Development and Performance Evaluation of a Cassava
Digger Namely Fork Shear Blade Type
IO-010
Application of Design of Experiment (DOE) for Aluminum
Wheel of Single Pulley Performance for Transmission
line
IO-011
The Calculated Speed and Torque of Motor for Electric
Formula Student
Certificate of Presentation for the Presenter
Welcome Dinner
Room: NAKARA Grand Ballroom

Mr.Ruangyos Keteruksa
RMUTR
Mr.Sanya Samaimak
RMUTR
Miss Jantira Juakvont
RMUTSV
Mr.Charnyut Karnjanapiboon

RMUTL

Dr.Sahapat Chalachai
RMUTTO
Miss Bussakorn
Hammachukiattikul
TNI
Miss Supaluk Prapan
TNI

Date: 2 August 2018
09.00-10.00

Chairman:
Co-chairman:
10.00-10.15
10.15-10.30

10.30-10.45

Chairman:
Co-chairman:
10.45-11.00
11.00-11.15

11.15-11.30
11.30-11.45
11.45-12.00
12.00-12.15

12.15-13.15
13.30-17.30

Keynote Speaker “Success factors for having your article accepted in a peer-reviewed
journal”
By: Assoc. Prof. Dr. David Crookall, France
Dr.Anan Pongtornkulpanich
Dr.Sahapat Chalachai
IO-012
Mr.Phatsakon Phan-Ophat
Design of Intake Manifold for Formula Student Car
TNI
IO-013
Mr.Wisit Songmuang
Design and Analysis of Bias Brake for Formula Student
TNI
Certificate of Presentation for the Presenter
Coffee Break

Assoc. Prof. Dr. David Crookall
Dr.Wantana Sangchoom
IO-014
A C Program for The Teaching of View Factors for Heat
Transfer Problems for Two and Perpendicular Planes
Structural Engineering Assessment for Seismic Damaged
IO-015
Concrete Building: A Case Study of One Storey
Kindergarten School
IO-016
A Case Study of Civil Engineering Practical-Based
Learning: 1st Uthen Timber Bridge Challenge
IO-017
Durable Articles and Building Repairing Informing
System: A Case Study of RMUTSV Rattaphum College
Using Information Systems in Curriculum Management
IO-018
According to the Standard Framework of Vocational
Education Undergraduate
IO-019
Impact
Strength
and
Flexural
Properties
of
Biodegradable Foams Containing Polylactic Acid and
Epoxidized Natural Rubber
Certificate of Presentation for the Presenter
Lunch (Room: Restaurant)
Field Trips/City Tour

Dr.Marwan Affandi
RMUTSV
Dr.Thanongsak Imjai
RMUTTO
Dr.Thanongsak Imjai
RMUTTO
Mr.Wanpracha Nuansoi
RMUTSV
Mr.Soontorn Kongsintu
KMUTBN
Assoc.Prof. Dr. Tarinee
Nampitch

KU

Date: 3 August 2018
Chairman:
Co-chairman:
08.30-08.45

Prof.Dr.Hanshik Chung
Assoc.Prof.Dr.Worawut Koedprang
IO-021
Survey Study of Current Seawater Desalination Processes

08.45-09.00

IO-020

09.00-09.15

IO-022

09.15-09.30

IO-023

09.30-09.45

IO-024

09.45-10.00

IO-025

10.00-10.15

IO-026

10.30-10.45

10.45-11.00

11.00-11.15

12.00-13.00
13.00-14.00

Genetic Variability, Heritability and Genetic Advance
among Yardlong Bean Lines
Increasing Pineapple Suckers Using 6-Benzilanopurine
Growth Regulator on F1 Hybrid Mother Pineapple
[Ananas Comosus (L.) Merr.] Plants
Certificate of Presentation for the Presenter
Coffee Break

10.00-10.15

Chairman:
Co-chairman:
10.15-10.30

Effect of Waste Tire Powder on the Properties of Natural
Rubber Latex Foams
Analysis of Land Use Classification and Water Quality in
Nan River
Effect of Calcium/ Magnesium Ratio to Growth of a Blue
Marine Sponge, Xestospongia sp. ( c. f. Neopetrosia sp. )
Cultured in Semi-circulate Close System
Triploid Induction by the Use of 6-dimethylaminopurine
( 6-DMAP) for the Tropical Oyster, Crassostrea belcheri
(Sowerby, 1871)

Assoc.Prof.Dr.Suneerat Sripaoraya
Assoc.Prof.Dr.Worawut Koedprang
IO-027
Shoot Multiplication of HQC34 Hybrid Pineapple [Ananas
comosus (L.)Merr.] Using Bioreactor System
Increasing the Harvest Index Efficiency for Prolonging
IO-028
Shelf Life of Pineapple ( Ananas comosus cv. Smooth
Cayenne) Fruit
IO-029
Effect of Carbon Sources and Inoculation Protocols on
Carissa Acetification Process
IO-030

Screening of Cellulase-Producing Microorganisms from
Digestive Tract of Termites from Nongrawiang Center in
Nakhon Ratchasima Province
Certificate of Presentation for the
Lunch (Room: Restaurant)
Closing Ceremony/ Presenter Awards
Room: NAKARA Grand Ballroom

Prof.Dr.Hanshik Chung
GNU
Dr.Suwat Rattanapan
RMUTSV
Mr.Chanin Kaewmanee
RMUTL
Mr.Kieattisak Yokseng
WU
Dr.Supatcha
Chooseangjaew
RMUTSV
Assoc.Prof.Dr.Pramote
Pornsuriya
RMUTTO
Assoc.Prof.Dr.Suneerat
Sripaoraya
RMUTSV

Miss.Orachat Sittichan
RMUTSV
Mr.Kullawich Panichkul
RMUTL
Asst.Prof.Dr.Ni-orn
Chomsri
RMUTL
Dr.Suchonma
Sookruksawong
RMUTI

