กําหนดการนําเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561
ณ หองประชุมยอย 1 อาคารสัมมนาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร วิทยาเขตวังไกลกังวล อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ
หอง 
Session Chairs
13.00 - 15.00 น.

15.00 - 15.10 น.
หอง 
Session Chairs
15.10 - 16.50 น.

สาขาเทคโนโลยีวัสดุกอสรางอาคาร
นวัตกรรมอาคาร
ดร.สําเนียง องสุพันธกุล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
ผูชวยศาสตราจารยวราธร แกวแสง
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย
rmutrcon-1101-006-1 การพัฒนาคอนกรีตบล็อกไมรับน้ําหนักจากเถาชีวมวลไมยางพาราและใยผักตบชวา
ชิณวิชญ วัชรชิณณ และคณะ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
rmutrcon-1101-015-1 การเสริมกําลัง CFRP โครงสรางอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภาคภูมิ มงคลสังข
มหาวิทยาลัยสยาม
rmutrcon-1101-025-1 คุณสมบัติของคอนกรีตบล็อกผสมกากแคลเซียมคารไบดและเถาลอย
เจษฎาพร ศรีภักดี และบุปผเวช พันธุศรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
rmutrcon-1101-025-2 การเสริมกําลังรับแรงเฉือนของผนังบล็อกมวลเบาดวยเดือยรับแรงเฉือน
เจษฎาพร ศรีภักดี และบุปผเวช พันธุศรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
rmutrcon-1101-041-1 ผลิตภัณฑอิฐบล็อกประสานเพื่อวิสาหกิจชุมชนจากเศษหินแอนไฮไดรต
อมเรศ บกสุวรรณ และประชุม คําพุฒ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
rmutrcon-1101-175-1 สมบัติทางวิศวกรรมของบล็อกประสานที่เคลือบดวยน้ํายาเคลือบผิว
กมล อมรฟา และอรุณวดี สังขวรรณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
พักรับประทานอาหารวาง

สาขาเทคโนโลยีวัสดุกอสรางอาคาร และสาขาสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ
นวัตกรรมอาคาร
ดร.จุฬารัตน เอี่ยมสมัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
ดร.บวรกิตติ์ เนคมานุรักษ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
rmutrcon-1101-204-1 ความสามารถในการซึมผานของน้ําและการสึกกรอนของเถาลอยจีโอโพลิเมอรพรุนมวลเบาดวยเม็ดดินเหนียวเผามวล
เบาเพื่อประยุกตใชงานวัสดุกอสรางราคาต่ํา
สําเนียง องสุพันธกุล และวราธร แกวแสง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
rmutrcon-1101-267-1 แผนไฟเบอรซีเมนตบอรดผสมกระดาษเพื่อใชในการตกแตงอาคาร
พงษสิทธิ์ ชิดไชโย และคณะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
rmutrcon-1102-058-1 พิธีกรรมความเชื่อของศาสนาอิสลามที่สงผลตอการกอสรางบานพักอาศัย
ยุทธนา ถวิลมาตร และผาณิต ปลั่งกลาง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
rmutrcon-1102-169-1 การใชงานพื้นที่เชื่อมตอระหวางระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ (BTS) กับอาคารในบทบาทการเปนพื้นที่สาธารณะ
ปณิชา ทิพยทีปกร และฤทธิรงค จุฑาพฤฒิกร
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
rmutrcon-2108-243-1 การประเมินระบบผลิตน้ําประปาและความพึงพอใจของระบบประปาหมูบานแบบบาดาล
ณัฐพล ประดิษฐพงษ และคณะ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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กําหนดการนําเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561
ณ หองประชุมยอย 2 อาคารสัมมนาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร วิทยาเขตวังไกลกังวล อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ
หอง 
Session Chairs
13.00 - 15.00 น.

15.00 - 15.10 น.
หอง 
Session Chairs
15.10 - 16.50 น.

สาขาวิศวกรรมไฟฟา อิเล็กทรอนิกส
การบูรณาการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ดร.ทศพล ทิพยโพธิ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
ดร.คมกฤช บุญยิ่ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
rmutrcon-2101-211-1 การพัฒนาไซเบอรเครื่องกัดซีเอ็นซีขนาดเล็ก 4 แกน ภาคที่ 1
อดิศักดิ์ แข็งสาริกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
rmutrcon-2101-231-1 การออกแบบตัวควบคุมพีไอดีสําหรับกระบวนการระดับน้ําแบบสองถังที่มีผลตอกัน
เรืองยศ เกตุรักษา และคณะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
rmutrcon-2101-232-1 ชุดจําลองไฟจราจรอัตโนมัติตามปริมาณรถยนตควบคุมดวยพีแอลซี
ชัยยศ คํามี
มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
rmutrcon-2101-257-1 ตัวกรองแถบความถี่ผานโหมดสนามแมเหล็กตัดขวางบนโพรงโลหะเดี่ยวปอนสัญญาณดานตรงขามรูปตัวแอล
และทรงกระบอกกลาง
บัญชา เหลือแดง และสิทธิชัย เดนตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
rmutrcon-2101-262-1 สายอากาศแผนระนาบสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่สามารถปรับโพลาไรซโดยใชไดโอดแบบพินและวงจรสวิตชอารเอฟ
คมกฤช บุญยิ่ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
พักรับประทานอาหารวาง
สาขาวิศวกรรมไฟฟา อิเล็กทรอนิกส
การบูรณาการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยยศ คํามี
มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
ดร.บัญชา เหลือแดง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
rmutrcon-2101-079-1 ระบบการจัดการแสงสวางอัตโนมัติตามบริเวณการใชงานจริงภายในหองสํานักงานโดยใชการตรวจจับการเคลื่อนไหว
จากกลองวิดีโอบนอุปกรณแอนดรอยด
ประณต สวางพิศาลกิจ และคณะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
rmutrcon-2101-119-1 การผลิตไฟฟากระแสตรงดวยรถจักรยานทั่วไป
พิจิตตรา วงคษา และคณะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
rmutrcon-2101-137-1 การพัฒนาระบบการตรวจสอบและบํารุงรักษาเชิงปองกันหมอแปลงไฟฟาระบบจําหนาย กรณีศึกษาโรงงานอาหาร
แปรรูป มีนบุรี 2
บรรจง จุรีพงษ และคณะ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
rmutrcon-2101-154-1 การศึกษาการควบคุมลิฟตจอดรถอัตโนมัติดวยราสเบอรร่ี พาย
โสภณัฐ ชุนการุณ และคณะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
rmutrcon-2101-154-2 การศึกษาการประยุกตใชราสเบอรรี่ พาย ในการควบคุมแทนพีแอลซี
อิศรา สวรรคบัญชา และคณะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
rmutrcon-2101-164-1 การเพิ่มประสิทธิภาพการใชไฟฟาในอาคาร กรณีศกึ ษา บริษัท ฟูจิ อิเล็คทริค แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด
ทวิช คงธันร
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
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กําหนดการนําเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561
ณ หองประชุมยอย 3 อาคารสัมมนาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร วิทยาเขตวังไกลกังวล อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ
หอง 
Session Chairs
13.00 - 15.00 น.

15.00 - 15.10 น.
หอง 
Session Chairs
15.10 - 16.50 น.

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ และสาขาวิศวกรรมเครื่องกล และระบบอัตโนมัติ
การบูรณาการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ผูชวยศาสตราจารยนิวัฒน มูเก็ม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
ดร.คณน สุจารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
rmutrcon-2105-064-1 การจัดตารางผลิตสําหรับเครื่องจักรขนานโดยใชบริการซอฟทแวรผานอินเทอรเน็ต กรณีศึกษาโรงงานผลิตยาแหงหนึ่ง
ณัฐวุฒิ เหลียวอินทร และคณะ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
rmutrcon-2105-075-1 การศึกษาปจจัยและผลกระทบของนโยบายอุตสาหกรรม 4.0 ที่มีตออุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสของไทย
อรนุช กอเกื้อสืบสาย และชูศักดิ์ พรสิงห
มหาวิทยาลัยศิลปากร
rmutrcon-2105-081-1 การคัดเลือกผูสงมอบโดยวิธีการลําดับชั้นเชิงวิเคราะห กรณีศึกษา โรงงานอิเล็กทรอนิกสตัวอยาง
ภาณี เพ็ญโพธิ์ และคณะ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
rmutrcon-2105-163-1 การวางแผนการจัดเสนทางรถขนขยะ กรณีศึกษาเทศบาลนครสวรรค
ปยะวรรณ พยับเจริญพร และคณะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
rmutrcon-2103-053-1 การพัฒนากระบวนการขัดลอกเยื่อถั่วลิสงแบบลูกกลิ้ง
ณัฐพล วิชาญ และคณะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
rmutrcon-2103-166-1 ระบบการจัดเก็บสินคา แบบเขากอนออกกอน ที่ดวย PLC คอนโทรล และสังการผาน HMI
จิรวัฒน รอดชีวิต และคณะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
พักรับประทานอาหารวาง

การบูรณาการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สาขาพลังงาน
ผูชวยศาสตราจารย ดร.พงศกร คชาพงศกุล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
ดร.ชานนท บุญมีพิพิธ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
rmutrcon-2107-044-1 การศึกษาตัวแปรทางอากาศพลศาสตรของกังหันลมแนวแกนตั้ง
ติณณภพ แพงผม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
rmutrcon-2107-044-2 ศึกษาคุณสมบัติของเปลือกหมากสดโดยกระบวนการไพโรไลซิสแบบชา (กรณีศึกษาเปลือกหมากสดในตําบลทรงคนอง
อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม)
พัชรี สุขสมัย และคณะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
rmutrcon-2107-142-1 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใชพลังงานไฟฟาของประชาชนชุมชนหนองใหญ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแกน
สัมฤทธิ์ ทิมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rmutrcon-2107-162-1 การพัฒนาเครื่องกําเนิดไฟฟาแบบแมเหล็กถาวร สําหรับบานพักอาศัย
พงศกร คชาพงศกุล และ อุทัย ศรีพันธ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
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กําหนดการนําเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561
ณ หองประชุมยอย 4 อาคารสัมมนาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร วิทยาเขตวังไกลกังวล อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ
หอง 
Session Chairs
13.00 - 15.00 น.

15.00 - 15.10 น.

หอง 
Session Chairs
15.10 - 16.30 น.

สาขากฎหมาย รัฐศาสตร และรัฐประศาสนศาสตร
สังคมศาสตรเพื่อการพัฒนาชุมชน
รองศาสตราจารย ดร.เพ็ญศรี ฉิรินัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
ดร.ชมภูนุช หุนนาค
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
rmutrcon-3101-048-1 ปญหาสัญญาอิเล็กทรอนิกสกับผลทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544 ของ
ผูประกอบธุรกิจชื้อ-ขายสินคาออนไลน
กฤษณา ฝงใจ และกฤษยา มะแอ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
rmutrcon-3101-056-1 การวิเคราะหวิทยานิพนธไทยวาดวยประชาคมอาเซียนในรอบทศวรรษ 2551-2561: ศึกษาเฉพาะกรณีเสาหลัก
ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
ไพบูลย โพธิ์หวังประสิทธิ์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
rmutrcon-3101-129-1 ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จจากความพรอมของประชาชนในการนํานโยบายดานการจัดการจราจรไปปฏิบัติในอําเภอ
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี ันธ
สโรชา ตันสงา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
rmutrcon-3101-135-1 การมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารและจัดการน้ําของชุมชนบานศาลาดิน ตําบลมหาสวัสดิ์ อําเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม
ฉันทสุมน ไทยทวี และชมภูนุช หุนนาค
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
rmutrcon-3101-153-1 การจัดการทรัพยากรปาชายเลน: ศึกษากรณีพื้นที่อําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
พลัฐวัษ วงษพิริยชัย และชมภูนุช หุนนาค
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
rmutrcon-3101-157-1 มาตรการในการนํานโยบายทวงถามหนี้ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 ไปปฏิบัติ
สมรรถ พระเอี้ยง และฟาใส สามารถ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
พักรับประทานอาหารวาง

สาขากฎหมาย รัฐศาสตร และรัฐประศาสนศาสตร
สังคมศาสตรเพื่อการพัฒนาชุมชน
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไพบูลย โพธิ์หวังประสิทธิ์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
ดร.ฟาใส สามารถ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
rmutrcon-3101-155-1 คุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรสายสนับสนุน ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร พื้นที่ศาลายา
ผกามาศ พวงเพ็ชร และชมพูนุช หุนนาค
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
rmutrcon-3101-172-1 การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร พื้นที่ศาลายา
ศิริวัลย ศรีวิเศษ และชมภูนุช หุนนาค
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
rmutrcon-3101-187-1 การนํานโยบายดานสวัสดิการสังคมไปปฏิบัติกับคุณภาพชีวิตของประชาชน
รัตนากร นามวงษ และณฐอร ตี่นาสวน
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
rmutrcon-3101-187-2 เทคนิคการจัดการเรียนรูการใชเหตุการณปจจุบันผานการวิเคราะหขาว รายวิชาแรงงานสัมพันธและสหภาพแรงงาน
รัตนากร นามวงษ
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
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กําหนดการนําเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561
ณ หองประชุมยอย 5 อาคารสัมมนาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร วิทยาเขตวังไกลกังวล อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ
หอง 
Session Chairs
13.00 - 15.00 น.

15.00 - 15.10 น.
หอง 
Session Chairs
15.10 - 16.50 น.

สาขาการจัดการ
สังคมศาสตรเพื่อการพัฒนาชุมชน
รองศาสตราจารยทัศนีย สิงหเจริญ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
ผูชวยศาสตราจารยวีรวัลย ปนชุมพลแสง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
rmutrcon-3202-057-1 ปจจัยที่มอี ิทธิพลตอความพึงพอใจของผูใชบริการรถแท็กซี่สาธารณะ โดย ใชโมเดล ACSI
จิรนันท เจนซื่อตรง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
rmutrcon-3202-061-1 ศึกษาความพึงพอใจของชาวตางชาติที่มีตอการใหบริการสาธารณูปโภค ในอําเภอหัวหิน กรณีศึกษา:
ชุมชนหัวนา-บานใหม
วีรวัลย ปนชุมพลแสง และคณะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
rmutrcon-3202-089-1 การตัดสินใจใชบริการสินเชื่อที่อยูอาศัยของลูกคาธนาคารออมสิน ภาค 4
รัชกฤต น้ํากลั่น และ สุเมธ ธุวดาราตระกูล
มหาวิทยาลัยแสตมฟอรด
rmutrcon-3202-122-1 การศึกษาประสิทธิภาพดานซัพพลายเชนของปลานิลในบอดิน กรณีศึกษา อําเภอบานสราง จังหวัดปราจีนบุรี
อุทัย แกวกลม และคณะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
rmutrcon-3202-138-1 การศึกษาความพึงพอใจการบริหารจัดการที่พักอาศัยดานสาธารณูปโภค ชุมชนโคงพระจันทร อําเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ
วีรวัลย ปนชุมพลแสง และคณะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
rmutrcon-3202-138-2 การศึกษาความพึงพอใจการบริหารจัดการที่พักอาศัยดานสาธารณูปโภค ชุมชนไรนุน อําเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ
วีรวัลย ปนชุมพลแสง และคณะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
พักรับประทานอาหารวาง

สาขาการจัดการ
ดร.ชัชวาล แสงทองลวน
ดร.ธนภัทร สีสดใส
rmutrcon-3202-138-3

rmutrcon-3202-145-1
rmutrcon-3202-158-1
rmutrcon-3202-212-1
rmutrcon-3202-213-1

สังคมศาสตรเพื่อการพัฒนาชุมชน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
ทัศนคติและความพึงพอใจของคนในชุมชน บานบอฝาย ตําบลหัวหิน อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี ันธ กรณีศึกษา
ความพึงพอใจของระบบสาธารณูปโภค
วีรวัลย ปนชุมพลแสง และคณะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
การศึกษาความพึงพอใจตอการใชสาธารณูปโภคชุมชนหัวนา อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ
วีรวัลย ปนชุมพลแสง และคณะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
การบริหารจัดการงานการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ธัญญารัตน ดอกลั่นทม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ปจจัยสรางคุณคาเพื่อดึงดูดผูสมัครงานรานสะดวกซื้อในเขตกรุงเทพมหานคร
สุกฤษฏิ์ เจติยภัทรนาท และธนาสิทธิ์ เพิ่มพียร
สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน
แนวทางการพัฒนากระบวนการในการสรรหาคัดเลือกบุคลากรในกลุมธุรกิจคาปลีก
ปรียาภรณ ยิ่งสมบัติ และธนาสิทธิ์ เพิ่มเพียร
สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน
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กําหนดการนําเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561
ณ หองประชุมยอย 6 อาคารสัมมนาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร วิทยาเขตวังไกลกังวล อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ
หอง 
Session Chairs
13.00 - 15.00 น.

15.00 - 15.10 น.
หอง 
Session Chairs
15.10 - 16.50 น.

สาขาการศึกษาและภาษาศาสตร
สังคมศาสตรเพื่อการพัฒนาชุมชน
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เสาวลักษณ วรรธนาภา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรีรัตน เยี่ยมตระกูล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
rmutrcon-3102-040-1 คําจากขาว: ลักษณะรวมระหวางภาษาไทพาเกกับภาษาไทยมาตรฐาน
ภพ สวัสดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร
rmutrcon-3102-085-1 อุปสรรค ปจจัยเกื้อหนุนและผลการออกกําลังกายที่มีตอ สุขภาพของหญิงสูงอายุ
อนุรักษ นิคะ และอุษากร พันธุวานิช
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
rmutrcon-3102-088-1 การสังเคราะหรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือที่สงเสริมการอานโดยใชเทคนิค SQ-3R ผาน
เทคโนโลยีคลาวด
ศิชัย ถนอมสวย และมนตชัย เทียนทอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
rmutrcon-3102-093-1 ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการดําเนินงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน : กรณีศึกษาโรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดนนเรศวรบานหวยโสก
จุฬาพร ศรีรังสรรค
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
rmutrcon-3102-098-1 การสังเคราะหรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูของผูเรียนแบบออนไลนที่สงเสริมความสนใจในการเลือกอาชีพ
ตามทฤษฎีของจอหน ฮอลแลนด ที่ไดจากการวิเคราะหดวยวิธีตนไมตัดสินใจ
ปยะนันท คงไพ และมนตชัย เทียนทอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
rmutrcon-3102-112-1 ความเสี่ยงและปจจัยที่เกี่ยวของกับการขี่จักรยานบนถนน
อิทธิพล มโนวงศ และสาลี่ สุภาภรณ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พักรับประทานอาหารวาง

สาขาการศึกษาและภาษาศาสตร
สังคมศาสตรเพื่อการพัฒนาชุมชน
ผูชวยศาสตราจารย ดร.พลกฤช ตันติญานุกูล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
ดร.ภพ สวัสดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร
rmutrcon-3102-140-1 การเสพติดอินเทอรเน็ตและความฉลาดทางอารมณของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร
ปวีณา ชัยวนารมย และคณะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
rmutrcon-3102-160-1 แนวทางการบันทึกวีดิทัศนการสอนเพื่อการนิเทศการสอนสําหรับครูระดับมัธยมศึกษา
ชลิดา ทรงประสิทธ และ อาจณรงค มโนสุทธิฤทธิ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
rmutrcon-3102-206-1 ความสัมพันธระหวางเจตคติและพฤติกรรมการปฏิบัติเกี่ยวกับนันทนาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลกรุงเทพ
จิรานุวัฒน คําปลิว และสุมนรตรี นิ่มเนติพันธ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
rmutrcon-3102-244-1 กรอบแนวคิดรูปแบบของการเรียนรูผานเครือขายสังคมสําหรับหองเรียนกลับดานแบบรวมมือภายใต
สภาพแวดลอมของการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน
เมธาวรินทร สัจจะบริบูรณ และมนตชัย เทียนทอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
rmutrcon-3102-254-1 การวิจัยเชิงสํารวจและวิเคราะหเพื่อพัฒนาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร
เสาวลักษณ วรรธนาภา และคณะ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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กําหนดการนําเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย วันศุกรที่ 20 กรกฎาคม 2561
ณ หองประชุมยอย 1 อาคารสัมมนาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร วิทยาเขตวังไกลกังวล อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ
หอง 
Session Chairs
09.00 - 10.40 น.

10.40 - 10.50 น.
หอง 
Session Chairs
10.50 - 12.10 น.

12.10 - 13.00 น.

สาขาสิ่งแวดลอม และอื่นๆที่เกี่ยวของ
การบูรณาการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ดร.พิรพรรณ พลบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
ดร.มณีรัตน เข็มขาว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
rmutrcon-2108-049-1 แนวทางการดําเนินงานตามเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 12 ภายใตบริบทของประเทศไทย กรณีศึกษาจังหวัดปทุมธานี
ศศิธร ศรีสุรักษ
สถาบันบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร
rmutrcon-2108-130-1 การประเมินคาการปลอยกาซเรือนกระจกจากการเผาไหมกาซสวนเกินที่หอเผาทิ้ง กรณีศึกษา อุตสาหกรรมปโตรเคมี
ประเทศไทย
ภานุวัฒน อุสาหเพียร และพงศกร คชาพงศกุล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
rmutrcon-1105-188-1 การจัดการทรัพยากรกายภาพชุมชนตามหลักของความปลอดภัย สุขภาพและสิ่งแวดลอม (SHE) กรณีศึกษา
ชุมชนบานสาลวัน จังหวัดนครปฐม
เกริกรัฐ ตั้งวงษอุทัย และจิระศักดิ์ พุกดํา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
rmutrcon-2107-219-1 การศึกษาประสิทธิภาพเชิงความรอนและการปลดปลอย CO ของเตาแกส KB-5 เมื่อใชกาซชีวภาพ
อนิรุตต มัทธุจักร และคณะ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พักรับประทานอาหารวาง
สาขาวิศวกรรมการออกแบบและการกอสราง
นวัตกรรมอาคาร
รองศาสตราจารย ดร.อุดมวิทย ไชยสกุลเกียรติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชูศักดิ์ คีรีรัตน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
rmutrcon-1103-026-1 เครื่องมือทดสอบแรงกระทําดานขางเสาแบบสถิตยศาสตรอยางประหยัด
บุปผเวช พันธุศรี และคณะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
rmutrcon-1103-052-1 การประยุกตใชแอพพลิเคชั่นระบบแอนดรอยดในสวนการควบคุมระบบการเงินของงานกอสรางถนน
เยาฮา วารีศรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
rmutrcon-1103-090-1 การสรางแบบจําลองดวยคาความนาจะเปนของการประมูลงานกอสรางในหนวยงานราชการดวยโปรแกรมสําเร็จรูป
นฤชา ชวยเงิน และคณะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
rmutrcon-1103-091-1 การพัฒนาตนแบบโปรแกรมตรวจวัสดุผิวพื้นสําหรับบานพักอาศัย
ศรัณยู วงษสุดแท และ กฤษดา ปาลกะวงศ ณ อยุธยา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
rmutrcon-1103-202-1 การแสดงรายละเอียดจุดตอชิ้นสวนสําเร็จรูปแบบ 3 มิติโดยอาศัยโปรแกรมฟรีแคด
สําเนียง องสุพันธกุล และคณะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
รับประทานอาหารกลางวัน
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หอง 
Session Chairs
13.00 - 15.00 น.

15.00 - 15.10 น.

สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การบูรณาการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ดร.ภานุวัฒน อุสาหเพียร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
ดร.ติณณภพ แพงผม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
rmutrcon-2106-042-1 การวิเคราะหแนวโนมอุณหภูมิเฉลี่ยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
ศุภวัฒน วิสิฐศิริกุล
มหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร
rmutrcon-2106-144-1 อิทธิพลของพีเอชตอการผลิตน้ํามันจากของเหลือทิ้งไบโอดีเซลดวยโอลิเอจินัสยีสต
พิรพรรณ พลบุรี และคณะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
rmutrcon-2106-168-1 อินเทอรเน็ตออฟติง การควบคุมในฟารมผักไฮโดรโปนิกส
ภิญญาพัชญ ทาสาธนัตยตระกูล และคณะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
rmutrcon-2106-192-1 ประสิทธิภาพและความคงทนของกลิ่นน้ํามันหอมระเหยสมุนไพรในหินรูพรุนที่ใชในการไลยุง
ดวงทิพย กันฐา และคณะ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
rmutrcon-2106-250-1 การคัดแยกเชื้อบาซิลลัสที่ผลิตเอนไซมอะไมเลสจากดินและการทําแหงเชื้อบาซิลลัสแบบผง
เจนจิรา พกาวัลย และคณะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
rmutrcon-2106-177-1 ผลของอุณหภูมิการเก็บรักษาที่มีตอความสัมพันธระหวางการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะทางดานกายภาพและทางดาน
เคมีของผลสับปะรดพันธุปตตาเวีย
กุลวิชญ พานิชกุล และ ณัฎวลิณคล เศรษฐปราโมทย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
พักรับประทานอาหารวาง
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กําหนดการนําเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย วันศุกรที่ 20 กรกฎาคม 2561
ณ หองประชุมยอย 2 อาคารสัมมนาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร วิทยาเขตวังไกลกังวล อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ
หอง 
Session Chairs
09.00 - 10.40 น.

10.40 - 10.50 น.

หอง 
Session Chairs
10.50 - 12.10 น.

12.10 - 13.00 น.

สาขาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
การบูรณาการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ผูชวยศาสตราจารยธีรพงษ สังขศรี
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
ดร.อัชฌาพร กวางสวาสดิ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
rmutrcon-2102-013-1 ปุมอเนกประสงคบนระบบอินเทอรเน็ตออฟติงส
ธนชาติ สืบราศรี และกิตติพงษ สุวรรณราช
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
rmutrcon-2102-045-1 Lightweight CommonKADS เพื่อการวิเคราะหและสกัดองคความรูสําหรับงานเชิงใหบริการ
กลวัชร ดาวษาวะ และคณะ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
rmutrcon-2102-045-2 การแลกเปลี่ยนสกุลเงินตราตางประเทศแบบออนไลนผานเว็บไซตที่รองรับการแสดงผลไดหลากหลาย
นิรชา สิงหทองบุญ และคณะ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
rmutrcon-2102-065-1 เฟรมเวิรกการรักษาความปลอดภัยแบบกระจาย สําหรับการเผยแพรขอมูลผลการศึกษา โดยใชเทคโนโลยีบล็อกเชน
พีรวัส พิพัฒนกุลชัย และคณะ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
rmutrcon-2102-101-1 Iot ระบบถังขยะอัจฉริยะ
ปฎิพล สุขจิตต และพิสุทธิ์ ขอปลองกลาง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
พักรับประทานอาหารวาง

สาขาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
การบูรณาการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ดร.อัชฌาพร กวางสวาสดิ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
ดร.กิตติศักดิ์ โชติกิติพัฒน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
rmutrcon-2102-167-1
การพัฒนาระบบการจัดการการขายหนังสือของศูนยหนังสือศรีสริ ิ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
โยธกา สีใสไพร และวัฒนวีร นงคจั่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
rmutrcon-2102-180-1
แอปพลิเคชันดูแลและประเมินพัฒนาการลูก
เสาวคนธ หอมสุด และคณะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
rmutrcon-2102-182-1
การพัฒนาระบบตรวจขอสอบอัตนัยแบบอัตโนมัติผานเครือขายคอมพิวเตอรแบบเรียลไทมดวยเทคนิคการวัดความ
คลายคลึงเอกสารรวมกับการเรียนรูของเครื่อง
ธีรพงษ สังขศรี และคณะ
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
rmutrcon-2102-182-2
การสงเสริมและเพิ่มศักยภาพการทองเที่ยววิถีไทยดวยการบูรณาการฐานความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร
อุษานาฎ เอื้ออภิสิทธิ์วงศ และคณะ
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
รับประทานอาหารกลางวัน
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หอง 
Session Chairs
13.00 - 14.40 น.

15.00 - 15.10 น.

สาขาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
การบูรณาการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ดร.นพศักดิ์ ตันติสัตยานนท
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
ดร.รักชนกชรินทร พูลสุวรรณนธี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
rmutrcon-2102-184-1 การปรับปรุงขั้นตอนการดําเนินงานจีนเนติกอัลกอริทึมสําหรับปญหาการหาคาที่เหมาะสมของฟงกชัน
ศิริภรณ สุขสาสนี และคณะ
มหาวิทยาลัยพะเยา
rmutrcon-2102-185-1 การพัฒนาระบบฐานขอมูลองคความรูทางดานกฎหมายการคาออนไลน
พัชราพัชร เบี้ยวทุงนอย และคณะ
มหาวิทยาลัยพะเยา
rmutrcon-2102-190-1 การศึกษาและพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยในหนวยงานราชการโดยการบันทึกการเขาออกของยานพาหนะดวย
อารเอฟไอดี
ชาญยุทธ อุปายโกศล และคณะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
rmutrcon-2102-191-1 ระบบใหคําปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายครอบครัวดวยเทคโนโลยีเว็บบนพื้นฐานสะเต็มศึกษา
กรกนก ขันทะรักษ และคณะ
มหาวิทยาลัยพะเยา
rmutrcon-2102-201-1 ระบบสารสนเทศกลุมชาติพันธุในจังหวัดลพบุรี
พิพัฒศรัณย โพธิ์บุญ
มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี
พักรับประทานอาหารวาง
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กําหนดการนําเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย วันศุกรที่ 20 กรกฎาคม 2561
ณ หองประชุมยอย 3 อาคารสัมมนาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร วิทยาเขตวังไกลกังวล อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ
หอง 
Session Chairs
09.00 - 10.20 น.

10.40 - 10.50 น.
หอง 
Session Chairs
10.50 - 12.10 น.

12.10 - 13.00 น.

สาขาศิลปประยุกตและงานสรางสรรค
สังคมศาสตรเพื่อการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อลงกรณ อิทธิผล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
ดร.ขวัญรัตน จินดา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
rmutrcon-3103-100-1 ออกแบบเกมการดเกี่ยวกับแคลอรีในอาหาร
ฐปนนท สุวรรณกนิษฐ และภูรีรตั น ไชยสาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
rmutrcon-3103-120-1 การศึกษาการออกแบบคาแรคเตอรนางวรรณคดีไทยผสมผสานฑูตนางฟา เพื่อการสรางตัวละครไทยใหมีเอกลักษณ
สากล
วันวิสาข พรมจีน และกานติมา แสงสุด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
rmutrcon-3103-210-1 ธรรมะในธรรมชาติสูงานจิตรกรรม
ธนาทิพย ทิพยวารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
rmutrcon-3103-224-1 การรับรูและการมีสวนรวมของผูบริโภคไทยตอการออกแบบบรรจุภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
ขวัญรัตน จินดา และกุลภัสสรณ นางาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
พักรับประทานอาหารวาง

สาขาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและบริการ
สังคมศาสตรเพื่อการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน
ดร.จิตกวี กระจางเมฆ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
ดร.อัจฉราวรรณ เพ็ญวันศุกร
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
rmutrcon-3104-036-1 การศึกษาความเปนไปไดในการใชกลยุทธทางการตลาดทองเที่ยวเชิงนิเวศ กรณีศึกษาชุมชนบานคีรีวง อําเภอลานสกา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
สุภาพร เพชรัตนกูล และคณะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
rmutrcon-3104-068-1 ความเครียด และพฤติกรรมการจัดการความเครียดดวยกิจกรรมนันทนาการของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ปยะพงษ อัครมาธวรรย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
rmutrcon-3104-074-1 การวิเคราะหการสื่อสารการตลาดเว็บไซตการทองเที่ยวของหนวยงานหลักที่สงเสริมการทองเที่ยวใน 10 ประเทศ
อาเซียน
รัชตะสรณ จันทรวรศิษฐ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
rmutrcon-3104-141-1 แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการปฏิบัติการงานสวนหนาของคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและ
การทองเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
พลอยปภัส จุฑารัฐเศรษฐ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
รับประทานอาหารกลางวัน
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หอง 
Session Chairs
13.00 - 15.00 น.

15.00 - 15.10 น.

สาขาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและบริการ
สังคมศาสตรเพื่อการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน
ดร.นิภารัตน สายประเสริฐ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธเนศวร นวลใย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
rmutrcon-3104-256-1 เสนทางทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม: กรณีพิพิธภัณฑทองถิ่นลาวครั่งบานทุงผักกูด ไทยทรงดําบานไผหูชาง
และไทยจีนตลาดบางหลวง
จิตกวี กระจางเมฆ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
rmutrcon-3104-150-2 การใชแปงขาวจาวทดแทนแปงสาลีในผลิตภัณฑขนมอบของโรงแรมมาราเกช หัวหิน รีสอรท แอนด สปา
นีลยา แข็งขัน และสุนิสา มามาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
rmutrcon-3104-150-1 คุณลักษณะที่พึงประสงคของนักศึกษาฝกงานในแผนกแมบานของโรงแรม ในเขตอําเภอหัวหิน
สุนิสา มามาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
rmutrcon-3104-174-1 การพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา สาขาธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ในเวที
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
อัจฉราวรรณ เพ็ญวันศุกร
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
rmutrcon-3104-174-2 ยุทธศาสตรการพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเที่ยวของผูประกอบการในประเทศไทย
อัจฉราวรรณ เพ็ญวันศุกร
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
rmutrcon-3104-198-1 การตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานที่พักเพื่อการทองเที่ยว กรณีศึกษา จังหวัดกรุงเทพมหานคร เชียงใหม ภูเก็ต พังงา
ประจวบคีรีขันธ เพชรบุรี สมุทรสงคราม ขอนแกน มหาสารคาม ชลบุรี และระยอง
วัชรพงษ สุขีวงศ และคณะ
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
พักรับประทานอาหารวาง
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กําหนดการนําเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย วันศุกรที่ 20 กรกฎาคม 2561
ณ หองประชุมยอย 4 อาคารสัมมนาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร วิทยาเขตวังไกลกังวล อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ
หอง 
Session Chairs
09.00 - 10.40 น.

10.40 - 10.50 น.

หอง 
Session Chairs
10.50 - 12.10 น.

12.10 - 13.00 น.

สาขาบัญชีและการตลาด
สังคมศาสตรเพื่อการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน
ผูชวยศาสตราจารยศศกร กฤษณะเสถียร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
ดร.อริญชย ณ ระนอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
rmutrcon-3203-035-1 การบัญชีตนทุนประกอบอาชีพเพื่อการวางแผนและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนบานกุมพัฒนา กรณีศึกษา ผูผลิตกลวยตาก
พลังงานแสงอาทิตย
พิมพปวีณ มะณีวงค และคณะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
rmutrcon-3203-035-2 การศึกษาสภาพการใชทรัพยากรทางมะพราวและการจัดทําบัญชีครัวเรือนของเกษตรกรในอําเภอบางสะพาน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ
ทวีพร ตรีผอง และคณะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
rmutrcon-3203-035-3 ศึกษาสภาพการจัดทําบัญชีครัวเรือนของชาวนา กรณีศึกษา เกษตรกรผูประกอบอาชีพทํานาในอําเภอเมือง จังหวัด
ราชบุรี
วิจิตรรัตน บุญทอง และคณะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
rmutrcon-3203-055-1 การศึกษาพฤติกรรมการใชสื่อสังคมออนไลนของนักศึกษาสาขาวิชา การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ใน
พระบรมราชูปถัมภ
ดวงมณี ชักนํา และคณะ
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ
rmutrcon-3203-095-1 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางจุดเดนของผลิตภัณฑที่ไดจากการสกัดสารสนเทศจากชุมชนสังคมออนไลน
ธวัทชัย สุวรรณพงค และคณะ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
พักรับประทานอาหารวาง

สาขาบัญชีและการตลาด
สังคมศาสตรเพื่อการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน
ดร.ฐิติมนต ธนกิติเอื้ออังกูร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
ดร.มหชัย สัตยธํารงเธียร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
rmutrcon-3203-096-1 ปจจัยที่สงผลกระทบตอการปฏิบัติงานบัญชีของพนักงานแผนกบัญชี บริษัททิปโก ไพนแอปเปล จํากัด
อโณทัย ศรีพรม และพิมพปวีณ มะณีวงค
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
rmutrcon-3203-106-1 ความคิดเห็นของนักศึกษาในการเลือกตัดสินใจศึกษาตอหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
พงศศิรภพ ทองดีรวิสุรเกตุ และคณะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
rmutrcon-3203-110-1 คุณสมบัติของนักบัญชีที่พึงประสงคตามความคิดเห็นของสถานประกอบการ ประเภทอุตสาหกรรมอาหารและแปรรูป
อาหารในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร
ดารารัตน สุขแกว และคณะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
rmutrcon-3203-118-1 ความพึงพอใจของประชาชนที่ใชบริการของศูนยรับเรื่องรองเรียนกรมการคาภายในและสํานักงานคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภค
มาลัย กมลสกุลชัย และคณะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
รับประทานอาหารกลางวัน
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หอง 
Session Chairs
13.00 - 14.20 น.

15.00 - 15.10 น.

สาขาบัญชีและการตลาด
สังคมศาสตรเพื่อการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดารารัตน สุขแกว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
ดร.มาลัย กมลสกุลชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
rmutrcon-3203-121-1 แนวทางการพัฒนาการตลาดสินคา OTOP สูสากล อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
ศรีสุดา ลีลาสุวัฒน และคณะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
rmutrcon-3203-123-1 พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทย กรณีจังหวัดนครปฐม
อริญชย ณ ระนอง และนลินี แสงอรัญ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
rmutrcon-3203-156-1 การพัฒนาผลิตภัณฑหัตถกรรม เพื่อสรางความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑใน
จังหวัดสุพรรณบุรี
ทศพล ปรีชาศิลป
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
rmutrcon-3203-170-1 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเขาศึกษาตอของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐบาล
ศศกร กฤษณะเสถียร และ ฐิติมนต ธนกิติเอื้ออังกูร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
พักรับประทานอาหารวาง
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กําหนดการนําเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย วันศุกรที่ 20 กรกฎาคม 2561
ณ หองประชุมยอย 5 อาคารสัมมนาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร วิทยาเขตวังไกลกังวล อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ
หอง 
Session Chairs
09.00 - 10.40 น.

สาขาการจัดการ
สังคมศาสตรเพื่อการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อธิสิทธิ์ นุชเนตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
ดร.ธัญนันท วรเศรษฐพงษ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
rmutrcon-3202-216-1 การศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานทรัพยากรบุคคลของสายการบินที่ใหบริการเดินอากาศแบบไมประจําแหงหนึ่ง
ไปรยา ณ รังษี และธนาสิทธิ์ เพิ่มเพียร
สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน
rmutrcon-3202-220-1 ความสัมพันธของคุณภาพชีวิตในการทํางานกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

rmutrcon-3202-245-1

rmutrcon-3202-245-2

rmutrcon-3202-261-1

ของพนักงานฝายผลิต กรณีศึกษา แรงงานกัมพูชาในภาคอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร พื้นที่จังหวัดชลบุรี
สุรสิทธิ์ อุดมธนวงศ และสุวิกรม ชินสกุล
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน
ปญหาในโครงการกอสรางเนื่องจากการจัดการความเสี่ยงที่ไมเพียงพอ กรณีศึกษาเทศบาลตําบลโพธิ์พิทักษ จังหวัด
ชัยนาท
คธาวุฒิ ตุมเงิน และคณะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
การศึกษาปจจัยที่สงผลกระทบตอประสิทธิภาพการบริหารโครงการกอสรางคอนโดมิเนียม กรณีศึกษา โครงการคาซา
คอนโด @MRT สามแยกบางใหญ
อิทธิกร โคตรบัญชา และคณะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มุมมองความสําเร็จในการจัดการงานกอสรางของผูรับเหมาชวงงานกอสรางในเขตจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ
เจษฎา หมื่นศรีธาราม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร

10.40 - 10.50 น.
10.50 - 12.10 น.

รับประทานอาหารวาง
rmutrcon-3202-263-1

12.10 - 13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

หอง 

สาขาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
การบูรณาการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ดร.มนตรวี ทองเสนห
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
ดร.ธัญนันท วรเศรษฐพงษ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
rmutrcon-2102-209-1 การพัฒนาทักษะการวาดตัวละคร 2 มิติเพื่อการปนโมเดล 3 มิติ ในรายวิชาการออกแบบตัวละครและภาพเคลื่อนไหว
โดยใชกรณีตัวอยาง
ญาณพัฒน ลาภพาณิชยกุล และดวงทิพย รับพรดี
มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี
rmutrcon-2102-214-1 ระบบแนะนําแหลงทองเที่ยวบนแผนที่ออนไลนในจังหวัดนครราชสีมาดวยเทคนิคการทําเหมืองขอมูล
ธีรศักดิ์ สังขศรี และคณะ
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
rmutrcon-2102-218-1 ระบบแนะนําโภชนาการสําหรับนักกีฬาวายน้ํา
ณัฐธนนท หงสวริทธิ์ธร และคณะ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
rmutrcon-2102-240-1 การพัฒนาตนแบบระบบอีเลิรนนิงบนพื้นฐานสะเต็มศึกษาและสตีมศึกษา
ศิวกร ธรรมราช และคณะ
มหาวิทยาลัยพะเยา
พักรับประทานอาหารวาง

Session Chairs
13.00 - 14.20 น.

15.00 - 15.10 น.

แนวทางการจัดการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ:อุทยานแหงชาติเขาสามรอยยอดและอุทยานแหงชาติกุยบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ
ไพเราะ พิณศรี และโสรัตน มงคลมะไฟ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
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กําหนดการนําเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย วันศุกรที่ 20 กรกฎาคม 2561
ณ หองประชุมยอย 6 อาคารสัมมนาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร วิทยาเขตวังไกลกังวล อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ
หอง 
Session Chairs
09.00 - 10.40 น.

10.40 - 10.50 น.
10.50 - 12.10 น.
12.10 - 13.00 น.

สาขาบริหารธุรกิจ
สังคมศาสตรเพื่อการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน
ผูชวยศาสตราจารย ดร.โสรัตน มงคลมะไฟ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
ดร.ลัดดา ปนตา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
rmutrcon-3201-087-1 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการแขงขันของผูใหบริการอินเทอรเนทบรอดแบรนดในเขตกรุงเทพมหานคร ดวยแบบจําลองความพึง
พอใจแบบยุโรป
ณพลพงษ เสาะสมบูรณ และสุทธิพงษ สุวรรณสาธิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
rmutrcon-3201-203-1 การศึกษาปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการโรงแรมทั่วไป และโรงแรมบูติก โดยใชแบบจําลองดัชนีวัดความ
พึงพอใจของลูกคาแบบอเมริกัน
ณัฐฐาพร สังขสมศักดิ์ และศุภวัฒน สุขะปรเมษฐ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
rmutrcon-3201-239-1 พฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑขาวกลองแชเย็นพรอมทานในรานสะดวกซื้อในเขตกรุงเทพมหานคร
บูชิต เที่ยงผดุง และปาลิดา ศรีศรกําพล
สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน
rmutrcon-3204-050-1 การคาระหวางประเทศและความเหลื่อมล้ําของการกระจายรายได
สุทธิชัย สิริวรกุล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
rmutrcon-3204-051-1 ความไมแนนอนที่สงผลกระทบตอการทองเที่ยว
ดวงพร หาญณรงคพาณิชย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รับประทานอาหารวาง
rmutrcon-3204-193-1 การวิเคราะหทางเลือกการลงทุนปลูกปาลมน้ํามันในอําเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
ธงไชย สมะจิต และคณะ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
รับประทานอาหารกลางวัน
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กําหนดการนําเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ครั้งที่ 3 “การบูรณาการความรูเพื่อสังคมที่ยั่งยืน”
(The 3rd RMUTR Conference; The Integration of Knowledge for Sustainable Society)
ณ อาคารสัมมนาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร วิทยาเขตวังไกลกังวล อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ
วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561 ระหวางเวลา 15.00 - 17.00 น.

Poster Evaluation
Committee
rmutrcon-1102-270-1
rmutrcon-1102-131-1
rmutrcon-1102-194-1
rmutrcon-1102-195-1
rmutrcon-1103-069-1
rmutrcon-1103-073-1
rmutrcon-1105-222-1

Poster Evaluation
Committee
rmutrcon-2102-082-1
rmutrcon-2102-223-1
rmutrcon-2102-225-1
rmutrcon-2102-225-2
rmutrcon-2102-225-3
rmutrcon-2104-230-1
rmutrcon-2104-233-1
rmutrcon-2106-062-1
rmutrcon-2106-092-1
rmutrcon-2106-199-1
rmutrcon-2106-205-1
rmutrcon-2106-221-1
rmutrcon-2107-171-1

นวัตกรรมอาคาร
ดร.สันติ ไทยยืนวงษ
ดร.จักราวุธ ตันสกุล
ดร.อุไรวรรณ พงสา
การศึกษาปจจัยเอื้อที่ทําใหเกิดการจางงานและการลงทุน พื้นที่อุตสาหกรรมในเทศบาล
ออมนอย อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร
การประเมินเสนทางจักรยานบริเวณพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร
การปรับปรุงพื้นที่ใชสอยภายในหองสมุด กรณีศึกษา : อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
การศึกษาปญหาการใชงานพื้นที่ภายในอาคารเรียนและเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหา
คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
การบริหารตนทุนโครงการงานกอสรางของทางราชการ: กรณีงานกอสรางสองอาคารใน
สัญญาเดียว
การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตดวยเทคนิคของลีน กรณีศึกษากระบวนการ
การผลิตอิฐบล็อก
ระบบสมองกลฝงตัวติดตามการใชงานอาคารผานเครือขายคอมพิวเตอร

การบูรณาการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ผูชวยศาสตราจารย ดร.คมกริช ละวรรณวงษ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธานินทร ปจจุโส
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธเนศวร นวลใย
ดร.เบญจมาส ไชยลาภ
ระบบสารสนเทศเพื่อการถายทอดเทคโนโลยีองคความรูผลิตภัณฑทางการเกษตร
ฐานขอมูลอาหารพื้นเมือง ชุมชนไทยเบิ้งบานโคกสลุง จังหวัดลพบุรี
แอพพลิเคชั่นจันทนกะพอเกมส มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
แอพพลิเคชั่นการบันทึกการเขาชั้นเรียนดวยเทคโนโลยีบารโคดในรายวิชาหมวดศึกษา
ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ระบบการบริหารจัดการศูนยการเรียนรูดานการแพทยวิถีไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ผลของอุณหภูมิหัวขึ้นรูปที่มีผลตอดัชนีการไหลและสมบัติเชิงกลของเสนพอลิแลคติกแอซิด
เพื่อประยุกตใชในงานพิมพ 3 มิติ
การพัฒนาสมบัติดานกําลังตานทานแรงอัดและแรงดึงของมอรตารเสริมแรงดวยขยะ
พลาสติก
การสํารวจชนิดและตรวจสอบคุณคาทางโภชนาการของผักพื้นบาน ในเขตพื้นที่อําเภอ
บรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค
ผลของสารละลายธาตุอาหารตอการเจริญเติบโตและปริมาณไนเตรทสะสมของผักสลัดสาย
พันธุเรดโอคที่ปลูกใน ระบบไฮโดรโพนิกส
การพัฒนาผลิตภัณฑไอศกรีมเสริมขาวไรซเบอรรี่และน้ําตาลโตนด
ผลของการทดแทนขาวไรซเบอรี่พองดวยคอนเฟล็กตอคุณภาพดานประสาทสัมผัสของ
ผลิตภัณฑขาวไรซเบอรี่พองอัดแทง
การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการกักเก็บคารบอนควอนตัมดอทในไคโตซาน
การประยุกตใชระบบแมเหล็กไฟฟาในระบบปมน้ําพลังงานแสงอาทิตย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
สุภัทรา นันดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปุณยกร ขําเขียว
ณัฐกานต แสงแกว

มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

จุฑามาศ มาตุเวช

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

วัชร จินตวรรณ และทวี หมัดสะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง

มารุต แรมี และธีรพงศ เซซัง
อรรถศาสตร นาคเทวัญ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
หฤทัย อาษากิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลลานนา
ปญญชลี เตาทอง
มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี
อิสมาแอ ลาเตะเกะ และคณะ
มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
อิสมาแอ ลาเตะเกะ และคณะ
มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
อิสมาแอ ลาเตะเกะ และคณะ
โสมธิดา ลิขิตเลิศ และคณะ
ธีรินทร คงพันธุ และคณะ
ชื่นจิต พงษพูล
นพดล ชุมอินทร
โสมรัศมิ์ กล่ํากลอมจิตร และ
อารี นอยสําราญ
สุคนธา สุคนธธารา และคณะ
อัจจิมา พุมเกลี้ยง และคณะ
วิจิตร ไสยาศรี และคณะ

มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครสวรรค
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครสวรรค
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร
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rmutrcon-2107-234-1
rmutrcon-2107-255-1

Poster Evaluation
Committee
rmutrcon-3102-027-1
rmutrcon-3102-032-1

rmutrcon-3102-080-1
rmutrcon-3102-102-1
rmutrcon-3102-105-1
rmutrcon-3102-133-1

การบูรณาการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ศักยภาพพลังงานชีวมวลและแกสชีวภาพจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรของภาคใต
กรณีศึกษากาซชีวภาพจากมูลหนู มูลกระตาย และของเสียจากหองทดลอง

สังคมศาสตรเพื่อการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ตรึงตา แหลมสมุทร
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรรณรี ปานศิริ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.โสรัตน มงคลมะไฟ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.กาญจนา พันธุเอี่ยม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของสื่อประกอบการสอนอินโฟกราฟก เรื่อง
การออกแบบสัดสวนผสมคอนกรีต
พฤติกรรมของผูนํา การรับรู เจตคติของผูรวมงาน และบรรยากาศขององคกรที่มีผลตอ
พฤติกรรมความรับผิดชอบและประสิทธิภาพการทํางานใน หนวยงานของบุคลากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
การศึกษาวิเคราะหความเชื่อเรื่องพญานาคในสังคมไทยจากหนังสือพิมพออนไลน
การศึกษาวิธีการสอนไวโอลิน ของ ผูชวยศาสตราจารย พันเอก ชูชาติ พิทักษากร (ศิลปน
แหงชาติ สาขาศิลปะการแสดงดนตรีสากล ป พ.ศ.2553)
กลวิธีการตอบปฏิเสธการขอความชวยเหลือของคนญี่ปุน

rmutrcon-3202-104-1
rmutrcon-3203-063-1

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักศึกษาสหกิจศึกษา โดยคูมือการใช
ภาษาอังกฤษสําหรับงานตอนรับสวนหนาของโรงแรม
ผลโปรแกรมนันทนาการที่มีตอการพัฒนาพฤติกรรมกลาแสดงออก ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝายมัธยม)
การยอมรับการปลูกหญาเนเปยรเพื่อใชเปนชีวมวลในการผลิตกระแสไฟฟาของเกษตรกร
ตําบลปาเด็ง อําเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
การศึกษาเพื่อสรางตนแบบศูนยศิลปวัฒนธรรมประจําสี่ภูมิภาค เพื่อสงเสริมดานอัตลักษณ
และศักยภาพเชิงสังคม
ทัศนคติของนักทองเที่ยวที่มีตอการทองเที่ยวหลังเกิดเหตุการณอุทกภัยใน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
แนวทางการพัฒนาแหลงทองเที่ยวอยางยั่งยืนในเกาะลานจังหวัดชลบุรี
ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจการเลือกใชบริการสถานที่พักของนักทองเที่ยวชาวไทย ณ
บริเวณชายหาดเจาหลาว จังหวัดจันทบุรี
ปจจัยในการตัดสินใจของนักทองเที่ยวชาวไทยตอการเลือกซื้อของฝากที่ชุมชนริมน้ํา
อําเภอจันทบูร จังหวัดจันทบุรี
ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความสุขของผูปนจักรยานในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
รูปแบบสมการโครงสรางปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพรอมในการจัดตั้งกลุมวิสาหกิจชุมชน
บานปาแป ตําบลปาแป อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม
ความผูกพันตอองคกรและคุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร
ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการใชบริการหนาผาจําลองของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจรีสอรทในจังหวัดกาญจนบุรี

rmutrcon-3203-178-1

สิ่งแวดลอมภายในรานคาและพฤติกรรมการซื้อแบบไมไดวางแผนไวลวงหนาในรานสะดวกซื้อ

rmutrcon-3102-136-1
rmutrcon-3102-146-1
rmutrcon-3103-266-1
rmutrcon-3104-004-1
rmutrcon-3104-005-1
rmutrcon-3104-020-1
rmutrcon-3104-021-1
rmutrcon-3104-103-1
rmutrcon-3201-018-1
rmutrcon-3202-009-1

สุวิทย เพชรหวยลึก
ศรีวิชัย สูสุข และบุญชู ลีลาขจรจิต

มหาวิทยาลัยทักษิณ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงประเทศไทย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
วนัสฌา เฉลิมพิพัฒน และคณะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลลานนา
กัลยา นามสงวน และคณะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร
ดาราวรรณ เกตวัลห
ธัชพล ธีระคําศรี
ฉัตรกมล รอดประเสริฐ และ
ภาณุวัฒน กิจเกศาเจริญ
ลักขณา บุญณรงค และ
อุไร มากคณา
ปภณ มะโน และสุนันทา ศรีศิริ
ดารารัตน คําโพธิ์ และ
อภิรัตน อุดมทรัพย
กุลภัสสรณ นางาม

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

กิตติคุณ เกริงกําจรกิจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

พรรณปพร จันทรฉาย
นิพนธ อังศุธีรกุล

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

กุลธิดา อินทรลักษณ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ณิชา วุฒิสิริชัย
ลัดดา ปนตา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลราชมงคลลานนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
กาญจนบุรี
สถาบันการจัดการ
ปญญาภิวัฒน

ถาวร ออนละออ
สุนันทา ศรีศิริ และทัตยา ยามะรัต
มณี ชินณรงค และคณะ
กิจปฏิภาณ วัฒนประจักษ และ
พิมลมาศ เนตรมัย
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