การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ครั้งที่ 4
และ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ครั้งที่ 1
(The 4th National RMUTR Conference and The 1st International RMUTR Conference)
“การยกระดับงานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมอยางยั่งยืน
(Increasing Research to Sustainable Economic and Society)”
ระหวางวันที่ 26 – 28 มิถุนายน 2562
ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร (The Royal River Hotel)

1. หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ไดเริ่มจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ครั้งที่ 1 ขึ้นในป พ.ศ. 2559 ในหัวขอ นวัตกรรมอาคาร 2559 (Building
Innovation : B-inno2016) ในระหว า งวั น ที่ 10-11 สิ งหาคม 2559 ณ โรงแรม ไมด า ทวารวดี แกรนด
จั งหวั ด นครปฐม ครั้ งที่ 2 ในชื่ อ หั ว ข อ นวั ต กรรมอาคาร 2560 : อาคารอั จ ฉริ ย ะอย า งยั่ งยื น (The 2 nd
National RMUTR Conference (Building Innovation 2017 : Sustainable Smart Building) ในระหวาง
วันที่ 20 – 21 มิถุนายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร พื้นที่ศาลายา ตอเนื่องมา
จนถึงครั้งที่ 3 ในชื่อหัวขอ การบูรณาการความรูเพื่อสังคมที่ยั่งยืน (The 3rd National RMUTR Conference
: The Integration of knowledge for Sustainable Society)” ในระหวางวัน ที่ 18-20 กรกฎาคม 2561
ณ อาคารสัมมนาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร วิทยาเขตวังไกลกังวล
และในป พ.ศ.2562 ไดกําหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
ครั้งที่ 4 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ครั้งที่ 1 ขึ้น
ในหั ว ขอ “การยกระดั บ งานวิจั ย เพื่ อขับ เคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมอยางยั่งยืน (Increasing Research to
Sustainable Economic and Society)” โดยแบ ง ออกเป น 2 กลุ ม ได แ ก กลุ ม ที่ 1 การบู ร ณาการทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (Integration of Science and Technology) และ กลุมที่ 2 สังคมศาสตรเพื่อ
การพัฒนาชุมชนและสังคมอยางยั่งยืน (Social Science for Economic and Community Development)
โดยมี วัต ถุ ป ระสงค เพื่ อเป น เวที ในการนํ าเสนอผลงานวิ จัย และแลกเปลี่ยนความรู ในสายวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี และสายสั งคมศาสตร ส งเสริ ม การสรางเครือ ข ายด านวิช าการระหวางนั ก ศึ ก ษา นั กวิช าการ
หลักสูตรและหนวยงานในสาขาที่เกี่ยวของ มีการเรียนรูรวมกันเพื่อพัฒนาคุณภาพดานวิจัยในสาขาตาง ๆ โดย
เป นการประสานความร วมมื อระหว างมหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี ราชมงคลรั ตนโกสิ นทร และหน วยงานภายนอก
มห าวิ ทยาลั ย เพื่ อให เกิ ดเป นเวที วิ ชาการระดั บ ชาติ ที่ รวบรวมผลงานทางวิ จั ยอั นทรงคุ ณ ค า
และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณจากงานวิจัยในวงกวาง เปนฐานในการคิดอยางสรางสรรคที่จะสงผลตอ
การสราง การเปลี่ยนแปลงที่เปนประโยชนตอประเทศตอไป นอกจากนี้ยังเปนการบูรณาการขององคความรูทาง
วิชาการ วิจัย และการบริการวิชาการเพื่อใหเกิดการนําไปใชประโยชนทั้งในเชิงพาณิชย และการใชประโยชนในเชิง
ประจักษ แกสังคม รวมถึงรวบรวมองคความรูที่มีคุณคาจากการแลกเปลี่ยนทัศนะ ประสบการณ สรางเครือขาย

ความเขมแข็งทางวิชาการและงานวิจัย เพื่อตอบโจทยใหกับการแกไขปญหาในสังคมตาง ๆ โดยใหมหาวิทยาลัยเปน
ที่พึ่งพาของสังคมอยางยั่งยืน ทามกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคมพลวัตร
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อเปนเวทีใหนักวิจัย อาจารย นิสิต/นักศึกษา ไดติดตามขอมูล ทิศทาง และการเปลี่ยนแปลงใน
การพัฒนาทางดานการวิจัยและพัฒนาทางวิชาการของประเทศ
2.2 เพื่อเปดโอกาสใหนักวิจัย อาจารย นิสิต/นักศึกษา ไดมีโอกาสเผยแพรผลงานทางวิจัย และไดรับฟง
แลกเปลีย่ นเรียนรูประสบการณวิจัย
2.3 เพื่อเกิดเครือขายความรวมมือทางวิจัยทั้งภายในและ ภายนอกมหาวิทยาลัย
2.4 เพื่ อก อให เกิ ดนวั ตกรรมและเกิ ดการเรียนรู แนวความคิดใหม ๆ ในการพัฒนาและคิดคนงานวิจัย
สําหรับนักวิจัยมือใหม อาจารย นักวิชาการ และนิสิต/นักศึกษา
2.5 เพื่อเปนชองทางในการคัดสรรผลงานการวิจัยที่มีศักยภาพ นําไปประยุกตใชกับชุมชน สังคมไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
3. ขอบเขตหัวขอการประชุม
การนําเสนอผลงานวิชาการในระดับชาติ และนานาชาติ แบงเปน 2 กลุม คือ
กลุมที่ 1 การบูรณาการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (Integration of Science and
Technology)
- วิศวกรรมการออกแบบ และการกอสราง
- สถาปตยกรรมและการออกแบบ
- การจัดการอาคาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร พลังงานและ
สิ่งแวดลอมในอาคาร
- วิศวกรรมไฟฟา อิเล็กทรอนิกส และโทรคมนาคม
- วิศวกรรมเครื่องกลและระบบอัตโนมัติ
- วิศวกรรมอุตสาหการ
- วิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ
- คอมพิวเตอรและสารสนเทศ
- วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- พลังงานและสิ่งแวดลอม
กลุมที่ 2 สังคมศาสตรเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคมอยางยั่งยืน (Social Science for
Economic and Community Development)
- กฎหมาย รัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร
- การศึกษาและภาษาศาสตร
- ศิลปะประยุกตและงานสรางสรรค
- อุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการบริการ
- บริหารธุรกิจและการจัดการ

4. หน วยงานที่ รับผิ ดชอบ : สถาบันวิจัยและพั ฒนารวมกั บกองทุ นสนับสนุ นงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร
5. ระยะเวลาดําเนินการ : 3 วัน ตั้งแตวันที่ 26-28 มิถุนายน 2562
6. สถานที่ดําเนินการ : โรงแรมรอยัล ริเวอร (The Royal River Hotel)
7. เขารวมประชุม : จํานวน 250 คน
8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. นั กวิ จั ย อาจารย นิ สิ ต/นั กศึ กษา ได ข อมู ล ทิ ศทาง และการเปลี่ ยนแปลงในการพั ฒนาทางด าน
การวิจัยและพัฒนาทางวิชาการของประเทศ
2. นักวิจัย อาจารย นิสิต/นักศึกษา ไดมีโอกาสเผยแพรผลงานทางวิจัย และไดรับฟงแลกเปลี่ยนเรียนรู
ประสบการณวิจัย
3. เกิดเครือขายความรวมมือทางวิจัยทั้งภายในและ ภายนอกมหาวิทยาลัย
4. กอใหเกิดนวัตกรรมและเกิดการเรียนรู แนวความคิดใหม ๆ ในการพัฒนาและคิดคนงานวิจัยสําหรับ
นักวิจัยมือใหม อาจารย นักวิชาการ และนิสิต/นักศึกษา
5. เป นช องทางในการคั ดสรรผลงานการวิจั ยที่ มีศักยภาพ นําไปประยุกตใชกับชุมชน สังคมไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

กําหนดการ
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ครั้งที่ 4
และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ครั้งที่ 1
The 4th National RMUTR Conference and The 1 st International RMUTR Conference
“การยกระดับงานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมอยางยั่งยืน
(Increasing Research to Sustainable Economic and Society)”
ระหวางวันที่ 26 - 28 มิถุนายน 2562
ณ โรงแรมรอยัลริเวอร กรุงเทพมหานคร
วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562
13.00 – 16.30 น. - ลงทะเบียน
- การจัดนิทรรศการ
- การติดโปสเตอรสําหรับการนําเสนอผลงานแบบโปสเตอร
วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562
08.30 – 09.30 น. ลงทะเบียน
09.45 – 10.30 น. พิธีเปด
10.30 – 11.00 น. การบรรยายพิเศษ โดย ดร.วิภารัตน ดีออง รองผูอํานวยการสํานักงานการวิจัยแหงชาติ
หัวขอ ทิศทางและกรอบงานวิจัยภายใต “กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจยั และนวัตกรรม”
เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมอยางยั่งยืน
11.00 – 11.20 น. การมอบของที่ระลึกแกผูบรรยายพิเศษ และมอบโลขอบคุณแกเจาภาพรวมและผูสนับสนุน
11.20 – 11.50 น. ชมบูธนิทรรศการ และผลงานวิจัยแบบโปสเตอร
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 17.00 น. การนําเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย (Oral Presentation)
15.00 – 17.00 น. การนําเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร (Poster Presentation)
18.00 – 20.00 น. - งานเลี้ยงรับรอง
- พิธีมอบรางวัลบทความวิจัยดีเดน
วันศุกรที่ 28 มิถุนายน 2562
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 12.00 น. การนําเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย (Oral Presentation)
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00 น. การนําเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย (Oral Presentation)
หมายเหตุ

รับประทานอาหารวาง (เชา) เวลา 09.30 – 09.45 น. บริเวณหนาหองภาณุรังษี บอลรูม
(บาย) เวลา 14.30 – 14.45 น. บริเวณหนาหองบรรยาย
รับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 – 13.00 น.
รับประทานอาหารเย็น เวลา 18.00 น. เปนตนไป

กําหนดการการนําเสนอผลงานภาคบรรยาย
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ครั้งที่ 4
ในวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร กรุงเทพมหานคร
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
วันที่ 27 มิถุนายน 2562
เวลา 13.00 - 13.15 น.

เวลา 13.15 - 13.30 น.
เวลา 13.30 - 13.45 น.
เวลา 13.45 - 14.00 น.
เวลา 14.00 - 14.15 น.
เวลา 14.15 - 14.30 น.
เวลา 14.30 - 15.10 น.
วันที่ 27 มิถุนายน 2562
เวลา 15.10 - 15.25 น.
เวลา 15.25 - 15.40 น.
เวลา 15.40 - 15.55 น.
เวลา 15.55 - 16.10 น.
เวลา 16.10 - 16.25 น.
เวลา 16.25 - 16.40 น.
เวลา 16.40 - 16.55 น.
เวลา 16.55 - 17.10 น.
เวลา 17.10 - 17.25 น.

หองบงกชรัตน C ชั้น 2
[61-1] แนวทางการทําแบบจําลองสารสนเทศอาคารเพื่อใหเกิดความแมนยําในการถอดปริมาณงานผนังอาคาร: กรณีศึกษาของบานพัก
อาศัยชั้นเดียว
• เอกพิสิษฐ บรรจงเกลี้ยง (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ)
[125-1] การประยุกตใชแผนใยสังเคราะหเพื่อเพิ่มกําลังรับแรงแบกทานในชั้นทาง
• สิทธิณัฐ จันทรนวล และคณะ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา)
[140-1] การประยุกตใชแผนใยสังเคราะหเพื่อเพิ่มกําลังรับแรงแบกทานในชั้นทาง
• สุรพงษ ดาราม (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ)
[212-1] การประเมินความลึกพื้นน้ําโดยเครื่องหยั่งความลึกชนิดใชคลื่นเสียงสะทอน
• ภาคภูมิ มงคลสังข และ กัปตันสมภพ พึ่งเสมา (มหาวิทยาลัยสยาม)
[80-1] การศึกษาแนวทางการปรับปรุงบานพักอาศัยเพื่ออํานวยความสะดวกสําหรับผูสูงอายุ
• เกริกรัฐ ตั้งวงษอุทัย (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร)
[255-1] การศึกษาปญหาและอุปสรรคของการตรวจสอบอาคารในมุมมองของเจาของอาคาร
• ทินกร เชื้อวงศ และเฉลิมเกียรติ วงศวนิชทวี (มหาวิทยาลัยสยาม)
รับประทานอาหารวาง
หองบงกชรัตน C ชั้น 2
[229-1] การพยากรณวัสดุกอสรางและปรับใช EOQ Model : กรณีศึกษารานจําหนายวัสดุกอสรางขอนแกน
• นิพาพร เติมวุฒิ และคณะ (มหาวิทยาลัยขอนแกน)
[237-1] การวิเคราะหปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัดที่สุดและจุดสั่งซื้อใหมกรณีศึกษารานคาอะไหลเครื่องซักผา
• ธัญพิสิษฐ ติยานนท และคณะ (มหาวิทยาลัยขอนแกน)
[227-1] การพยากรณปริมาณการสัง่ แกว ของราน Newbury Coffee House
• จุฑามณี กอนแพง และคณะ (มหาวิทยาลัยขอนแกน)
[236-1] การเก็บรักษาดอกไมโดยทําเปนดอกไมแหงของรานดอกไม จังหวัดมหาสารคาม
• สุภาภรณ ทําทอง และคณะ (มหาวิทยาลัยขอนแกน)
[228-1] การลดปริมาณชิ้นงานที่บกพรองในกระบวนการผลิตของโรงงานผลิตชุดยูนิฟอรม
• ณัฐพล เลิศศิริสกุลชัย และคณะ (มหาวิทยาลัยขอนแกน)
[132-1] การวางแผนปริมาณการจัดเก็บสินคาตัวหุมสายไฟที่เหมาะสม กรณีศึกษา บริษัท ภูตะวันพลาสเทค จํากัด
• สิรวิชญ ขันขวา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก)
[159-1] การวางแผนจัดเสนทางการใหบริการลูกคาในภาคตะวันออก กรณีศึกษาบริษัท อินเตอรพารท แอนด แมชีนเนอรี่ จํากัด
• อภิชญา แซลิ่ว (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก)
[166-1] การปรับปรุงเสนทางการเดินรถขนสงครีมบํารุงผิว กรณีศึกษา บริษัท ABC (ประเทศไทย) จํากัด
• ธนโชติ นาชัยพูล (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก)
[168-1] การศึกษาปจจัยเสี่ยงการขนสงนักทองเที่ยวโดยรถรับสงทองถิ่น กรณีศึกษา อุทยานแหงชาติเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
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เวลา 18.00 น.
วันที่ 27 มิถุนายน 2562
เวลา 13.00 - 13.15 น.
เวลา 13.15 - 13.30 น.
เวลา 13.30 - 13.45 น.
เวลา 13.45 - 14.00 น.
เวลา 14.00 - 14.15 น.
เวลา 14.15 - 14.30 น.
เวลา 14.30 - 14.45 น.
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เวลา 15.10 - 15.25 น.
เวลา 15.25 - 15.40 น.
เวลา 15.40 - 15.55 น.
เวลา 15.55 - 16.10 น.
เวลา 16.10 - 16.25 น.
เวลา 16.25 - 16.40 น.
เวลา 16.40 - 16.55 น.
เวลา 16.55 - 17.10 น.

• วิริยะ เถือ่ นสวาง และ เกศินี สือนิ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก)
งานเลี้ยงรับรอง
หองบุษบงกช B ชั้น 2
[90-1] การควบคุมความเร็วรอบมอเตอรไฟฟากระแสตรงโดยใชการออกแบบตัวควบคุมพีไอที่มีคาพุงเกินนอยที่สุด
• วิภาวัลย นาคทรัพย (มหาวิทยาลัยสยาม)
[252-1] การศึกษาการนํา AR มาใชในการพัฒนาในอุตสาหกรรม
• สัญญา สมัยมาก (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร)
[252-2] การบันทึกขอมูลแบบเรียลไทมจากอาดูยโนโดยใชไฟรเบส
• สัญญา สมัยมาก (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร)
[254-1] ระบบการวัดอัตราการไหลของน้ําในแมน้ําแสดงผลผานอินเตอรเน็ต
• ฌานิน หาญณรงค (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร)
[256-1] การประยุกตใชระบบ RFID รวมกับฐานขอมูล Anto สําหรับการจายเงินอิเล็กทรอนิกส
• อภิศักดิ์ ดิษฐาน (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร)
[73-1] การคัดแยกสีและขนาดเมล็ดกาแฟคั่วดวยการประมวลผลภาพดิจิตอล
• ทวีชัย ทับทิม (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ)
[108-2] การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการฟารมโคนม
• อัชฌาพร กวางสวาสดิ์ และคณะ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร)
[111-1] การสรางแบบจําลองจําแนกกลุม ผูปวยโรคไตเรื้อรังโดยใชเทคนิคเหมืองขอมูลและวิชวลไลเซชั่น
• ประยุทธศิลป ชัยนาม (มหาวิทยาลัยศรีปทุม)
รับประทานอาหารวาง
หองบุษบงกช B ชั้น 2
[98-1] การพัฒนาการจัดเรียงสินคาเขาตูคอนเทนเนอร กรณีศึกษาอุตสาหกรรมยานยนต
• ปฏิพัทธ หงษสุวรรณ (มหาวิทยาลัยศิลปากร)
[76-1] วิธีการระบุสัณฐานวิทยาของผีเสือ้ กลางคืนดวยการประมวลผลภาพสัญญาณดิจิตอล
• นเรศ ขวัญทอง (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)
[85-1] ระบบตรวจสอบการเขาชั้นเรียนโดยใชบีคอนบลูทูธพลังงานต่ําและอุปกรณแอนดรอย
• ธนา หงษสุวรรณ (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง)
[152-1] ระบบการจัดการสงอาหารแบบเรียลไทมบนระบบปฏิบัตกิ ารแอนดรอยด
• ชาญชัย ศุภอรรถกร (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)
[63-1] การพัฒนาแอนดรอยดแอพพลิเคชั่นเพื่อการระบุใบหนาดวยรีคอกนิชั่นเอพีไอ
• ศิวะพร วิวัฒนภิญโญ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร)
[67-1] การพัฒนารูปแบบการสื่อสารผานสื่อวิดีโอออนไลนเพื่อสงเสริมผูประกอบการสูเศรษฐกิจดิจิทัล
• ภาสกร ศรีสุวรรณ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร)
[141-1] โปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับบริหารจัดการศูนยบริการทดสอบวัสดุทางวิศวกรรมโยธา วิทยาเขตวังไกลกังวล
• ชูศักดิ์ คีรีรัตน (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร)
[164-3] การประยุกตใชระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร (GIS) ในการบริหารจัดการพื้นที่คายพระรามหก
• นพดล สายคติกรณ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร)
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[215-2] การพัฒนาระบบการทํานายสุขภาพจิต ดวยการใชเทคนิคการทําเหมืองขอมูล
• อัชฌาพร กวางสวาสดิ์ และคณะ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร)
[215-1] ระบบทํานายระดับความเครียด ดวยเทคนิคตนไมการตัดสินใจ
• อัชฌาพร กวางสวาสดิ์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร)
[261-1] การพัฒนาระบบสารสนเทศสืบคนยอนกลับของผลไมทุเรียน
• กฤษฎา บุศรา และคณะ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
งานเลี้ยงรับรอง
หองบุษบงกช A
[44-1] การศึกษาระบบบริหารทรัพยากรมนุษยของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
• ศรันยดิษฐ เบญจพงศ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา)
[44-2] การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของหนวยงานภาครัฐในระบบราชการไทยยุคคณะรักษาความสงบแหงชาติ
• ศรันยดิษฐ เบญจพงศ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา)
[172-1] ประสิทธิผลการจัดการระบบการดูแลระยะยาวสําหรับผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่ง ของเทศบาลนครนนทบุรี อําเภอเมือง จังหวัด
นนทบุรี
• ปวีณสุดา จันหุณี (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร)
[214-1] ประสิทธิผลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการดําเนินงานโครงการสรางหลักประกันดานรายไดแกผูสูงอายุ : กรณีศึกษา
จังหวัดสุพรรณบุรี
• ธนพล สังขพันธุ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร)
[243-1] การพยากรณกางวางแผนการขนสงถังแกส บริษัท สุพรรณี ปโตรเลียม 2009
• ชุติกาญจน กุลโชติรัตน (มหาวิทยาลัยขอนแกน)
[39-1] การนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการดําเนินชีวิตของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลวัง
เมือง อําเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค
• จิณวัตร ตันจิรวัฒนา (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
[10-1] การใชกิจกรรมการเรียนรูแบบกรณีศึกษากับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ของนักศึกษาบริหารธุรกิจ
• สุมนา จันทราช (มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม)
[20-1] การพัฒนาหนวยการเรียนรูแบบบูรณาการกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมโดยใชแนวคิดทฤษฎีไตรอาร
ขิก เพื่อพัฒนาการคิดอยางเปนระบบของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
• พลกฤช ตันติญานุกูล (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร)
รับประทานอาหารวาง
หองบุษบงกช A
[31-1] การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลน วิชาวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 กรณีศึกษา โรงเรียนสังวาลยวิท 7
• วิลาวรรณ สุขชนะ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร)
[137-1] ขอสอบอัตนัยในการประเมินผลรายวิชาเคมีพื้นฐาน
• ณัฐพงษ ศรีสุข (มหาวิทยาลัยบูรพา)
[118-1] การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาปริญญาตรีที่มีตอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน กรณีศกึ ษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
• พิมพร วัฒนากมลกุล (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร)
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[233-1] ศึกษาความคาดหวังในการประกอบอาชีพของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาจีน
• ไพลิน มุนินทรวัฒน และคณะ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา)
[201-1] ดัชนีวัดความสุขของเกษตรกรป 55 กรณีศึกษาเกษตรกร จังหวัดประจวบคิรีขันธ
• โสรัตน มงคลมะไฟ และคณะ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร)
[244-1] แนวทางการพัฒนาคลองโองอางตามความตองการของชุมชน
• อาทิตย บุญซอน (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร)
[117-1] ปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมในการจัดการขยะของเทศบาลตําบลทรงคนอง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
• วรพิชชา ปยะมาดา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร)
[127-1] การวิเคราะหความตองการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในการพัฒนาผลงานวิชาการ
• นันทิพย อินตะมี (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ)
[56-1] ความผูกพันตอองคการของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลนครปฐม
• ปยะมาศ เกิดแสง (มหาวิทยาลัยเกริก)
[249-1] ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัตงิ านของพนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด(มหาชน) เขตพื้นที่สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร
• อภิวัฒน อภิปญ
 ญาวรกุล (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร)
[114-1] ปจจัยที่มีผลตอความผูกพันตอองคการขาราชการตํารวจกองบังคับการตํารวจนครบาล 7
• วีรวัฒน จูเอีย่ ม และคณะ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร)
งานเลี้ยงรับรอง

เวลา 15.00 - 15.10 น.

หองบงกชรัตน B ชั้น 2
[86-1] การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกสในรูปแบบสื่อมัลติมีเดียเรื่องสุขอนามัย
• สุมาลี นันตเคนทร (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร)
[87-1] การพัฒนาเทคโนโลยีความเปนจริงเสริม เพื่อสงเสริมการเรียนรูและทองเที่ยววนอุทยานปราณบุรี
• อารญา หลวงอี่ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร)
[103-1] การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกสเพื่อการทองเที่ยวอุทยานแหงชาติกยุ บุรี
• วศิน ทองมี (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร)
[105-1] ทัศนียภาพเสมือนจริงภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทรวิทยาเขตวังไกลกังวล โดยใช Virtual Reality
• ปฐมาวดี เปยมพอดี (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร)
[32-1] ภาพลักษณตราสินคาโทรศัพทสมารทโฟนจากประเทศจีนที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อของนักศึกษามหาวิทยาลัยในเขต
กรุงเทพมหานคร
• จิตติมา จันทรพร (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร)
[130-1] ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร เพื่อวิเคราะหและพัฒนาการเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียม
• พัชราภรณ ชัยพัฒนเมธี (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร)
[23-1] สมุดภาพเพื่อการโฆษณารานวานิลลาแฟคโทรี่ อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ
• ชาญกิจ ฐิติพรขจิต และคณะ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร)
[74-1] การพัฒนาสื่อการเรียนรูในรูปแบบบัตรคํา AR Cards
• ณัฐณิชา พิสิษฐคุณานนท (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร)
รับประทานอาหารวาง

วันที่ 27 มิถุนายน 2562

หองบงกชรัตน B ชั้น 2

เวลา 13.15 - 13.30 น.
เวลา 13.30 - 13.45 น.
เวลา 13.45 - 14.00 น.
เวลา 14.00 - 14.15 น.

เวลา 14.15 - 14.30 น.
เวลา 14.30 - 14.45 น.
เวลา 14.45 - 15.00 น.
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เวลา 15.10 - 15.25 น.
เวลา 15.25 - 15.40 น.

เวลา 15.40 - 15.55 น.
เวลา 15.55 - 16.10 น.
เวลา 16.10 - 16.25 น.
เวลา 16.25 - 16.40 น.
เวลา 16.40 - 16.55 น.
เวลา 16.55 - 17.10 น.
เวลา 17.10 - 17.25 น.

เวลา 17.25 - 17.40 น.

เวลา 17.40 - 17.55 น.

เวลา 18.00 น.
วันที่ 27 มิถุนายน 2562
เวลา 13.00 - 13.15 น.

เวลา 13.15 - 13.30 น.
เวลา 13.30 - 13.45 น.
เวลา 13.45 - 14.00 น.
เวลา 14.00 - 14.15 น.

[123-3] การพัฒนาสติ๊กเกอรไลนเพื่อใชในการสื่อสารดานงาน Production
• เพียงฤทัย หนูสวัสดิ์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร)
[123-1] การพัฒนาบรรจุภัณฑผลิตภัณฑขาวสารแบบกิ๊ฟเซ็ทเพื่อสรางมูลคาสินคา กรณีศึกษา (BRAND GOLDEN CARP บริษัท ยูนิ
เวอรแซล ไรซ จํากัด)
• เพียงฤทัย หนูสวัสดิ์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร)
[123-2] การผลิตสื่อประชาสัมพันธองคกรผานเว็บไซต
• เพียงฤทัย หนูสวัสดิ์ และ อรปรียา ไชยรักษ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร)
[157-1] การพัฒนาสื่อโมชั่นกราฟกประเภทสื่อใหความรู
• เพียงฤทัย หนูสวัสดิ์ และ ณัฐณิชา พิสิษฐคุณานนท (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร)
[109-1] การพัฒนาสติ๊กเกอรไลนสําหรับธุรกิจติวเตอร
• กรรณิกา บุญเกษม (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร)
[109-2] การพัฒนาสติ๊กเกอรไลนแอนิเมชั่นสําหรับธุรกิจดานไอที
• กรรณิกา บุญเกษม (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร)
[109-3] เว็บไซตการจัดการความรูการแกไขปญหาการใชงานอุปกรณคอมพิวเตอร
• กรรณิกา บุญเกษม (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร)
[207-1] การผลิตสื่อวีดิทัศนออนไลนสําหรับสงเสริมธุรกิจของรายการ Newbie Kitchen บริษัทนานามิ อนิเมชั่น
• อังคณา จัตตามาศ และ สุวรรณรัตน พุทธอุปถัมถ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร)
[208-2] การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองคความรูดานสารสนเทศของโรงพยาบาลหัวหิน อําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ
• อังคณา จัตตามาศ และ จิราพรรณ ทับทิม (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร)
[208-3] การผลิตสื่อวีดิทัศนประชาสัมพันธเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเพื่อสงเสริมการตลาดและสรางภาพลักษณของ บริษัท ท็
อปแวลูคอรปอเรท จํากัด
• อังคณา จัตตามาศ และ นรวิชญ โตะเจริญ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร)
[208-1] การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนสําหรับเด็กปฐมวัยเรื่อง อาหารในฤดูรอน ดวยวิดีโอโมชันกราฟก กรณีศึกษา มูลนิธิการศึกษา
ทางไกลผานดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ
• อังคณา จัตตามาศ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร)
งานเลี้ยงรับรอง
หองบงกชรัตน A
[139-1] การวิเคราะหขอ บกพรองและผลกระทบในการดําเนินงานในโซอุปทานน้ําหอม กรณีศึกษา ผูผลิตและจัดจําหนายแบรนด
น้ําหอม Linna Perfume
• ปรัชญา ศรีจันทร (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก)
[180-1] การวิเคราะหความเสี่ยงในหวงโซอุปทานทุเรียน กรณีศึกษา สวนยายละมัย
• ประสพโชค พูลปน และคณะ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก)
[230-1] การวางแผนความตองการของรานทรัพยไพบูลย
• ณัฐริกาภรณ แกวภิรมย (มหาวิทยาลัยขอนแกน)
[224-1] การวางแผนการสั่งซื้อไกสดเพื่อลดตนทุนของรานไกยางวิเชียรบุรีดว ยวิธีการพยากรณ
• ภัทราพร นาวารี และคณะ (มหาวิทยาลัยขอนแกน)
[188-1] การวิเคราะหความเสี่ยงในหวงโซอุปทานปลาอะราไพมา กรณีศึกษา ศิริวรรณ อะราไพมา ฟารม จังหวัดนครปฐม
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เวลา 14.15 - 14.30 น.
เวลา 14.30 - 14.45 น.
เวลา 14.45 - 15.00 น.
เวลา 15.00 - 15.10 น.
วันที่ 27 มิถุนายน 2562
เวลา 15.10 - 15.25 น.

เวลา 15.25 - 15.40 น.
เวลา 15.40 - 15.55 น.
เวลา 15.55 - 16.10 น.

เวลา 16.10 - 16.25 น.

เวลา 16.25 - 16.40 น.
เวลา 16.40 - 16.55 น.

เวลา 16.55 - 17.10 น.

เวลา 17.10 - 17.25 น.
เวลา 17.25 - 17.40 น.

เวลา 17.40 - 17.55 น.
เวลา 18.00 น.

• วิชุลดา มานาง และคณะ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก)
[194-1] การวิเคราะหความเสี่ยงของผูประกอบการในประเทศไทย ในการนําเขาปลาคารพ จากประเทศญี่ปุน
• กรชภรณ พึ่งอ่ํา และคณะ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก)
[205-1] การจัดการความเสี่ยงในพิธีศุลกากรของการนําเขาเสื้อผาจากประเทศจีน กรณีศึกษา บริษัท เอบีซี จํากัด
• แพรพรรณ สายวิงวร และ กัญญารัตน นิ่มตระกูล (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก)
[211-1] การศึกษาปจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบตอผูประกอบการรถตูโดยสาร กรณีศึกษา รถตูสายอนุสาวรีย – ฟวเจอรรังสิต
• เวฬุลี พิทักษเสริมศักดิ์ และ เกศินี สือนิ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก)
รับประทานอาหารวาง
หองบงกชรัตน A
[147-1] องคประกอบของการยอมรับการใชเทคโนโลยีที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการใชบริการซื้อสินคาผานแอบพลิเคชั่นบนโทรศัพทมือถือ
ของผูใชบริการเทสโกโลตัส จังหวัดนครปฐม
• ฐิติมนต ธนกิติเอื้ออังกูร และ สุพัตรา เชฐสิงห (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร)
[149-1] ปจจัยความคาดหวังดานประสิทธิภาพ และความพยายามที่มอี ิทธิพลตอพฤติกรรมการชําระเงินผานโทรศัพทมือถือ
• ชฎาณัฎฐ ปยะวิบูลย และ สุภาทิพย กาญจนพันธุ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร)
[202-1] ปจจัยดานการรับรู ดานการบริการที่มีอิทธิพลตอความตั้งใจใชเงินอิเล็กทรอนิกส
• ณัฐปภัสร เทียนจันทร และ นลินี แสงอรัญ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร)
[12-1] ปจจัยที่สงผลตอการรับรูความงายในการใชงานความมีประโยชนและนวัตกรรมการใชกระเปาเงินอิเล็กทรอนิกสของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
• สุดาภรณ อรุณดี (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
[13-1] นวัตกรรมการใชงานเงินอิเล็กทรอนิกส (e-Mobile) ผานโทรศัพทมือถือในการจายคาเทอมผานของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา
• กัญญรัชการย เลิศอมรศักดิ์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
[24-1] ปจจัยที่สงผลตอความตั้งใจซื้อทีพ่ ักอาศัยผูสูงอายุที่ตองการพึ่งพาตนเองในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
• อรุณ ศิริจานุสรณ (มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต)
[95-1] ปจจัยดานการรับรูความเสี่ยงและความไววางใจ ที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการใชเงินอิเล็กทรอนิกสผานบัตรแรบบิทที่รานแมค
โดนัลดและรานแมคคาเฟ ในจังหวัดนครปฐม
• อริญชย ณ ระนอง และ วรัญญา แจงธรรมมา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร)
[99-1] ปจจัยดานความพึงพอใจ ความไววางใจและการรับรูดานการบริการที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการใชเงินผานบัตรแรบบิทที่โรง
ภาพยนตรเมเจอรซินีเพล็กซ ในจังหวัดนครปฐม
• ศศกร กฤษณะเสถียร และ ชลิตา เพชรฤทธิ์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร)
[133-1] ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการสถานีขนสงผูโดยสาร
• ดารารัตน สุขแกว (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร)
[58-2] ปจจัยที่มีผลทําใหเกิดความขัดแยงในการทํางานเปนทีมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร บพิตรพิมุข
จักรวรรดิ
• รัฎฐกรณ เจนวนิชยานนทเจนจิรา ทองเย็น จันทนี รุงเรืองธนาผล (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร)
[242-3] ประสิทธิภาพของการสื่อสารปากตอปากแบบอิเล็กทรอนิกสสาํ หรับเว็บไซตน้ําพริกเพื่อสุขภาพ
• อัชฌาพร กวางสวาสดิ์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร)
งานเลี้ยงรับรอง
6

กําหนดการการนําเสนอผลงานภาคบรรยาย
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ครั้งที่ 4
ในวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร กรุงเทพมหานคร
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
วันที่ 28 มิถุนายน 2562
เวลา 09.00 - 09.15 น.
เวลา 09.15 - 09.30 น.

เวลา 09.30 - 09.45 น.
เวลา 09.45 - 10.00 น.
เวลา 10.00 - 10.15 น.
เวลา 10.15 – 10.30 น.
เวลา 10.30 - 10.45 น.
เวลา 10.45 - 10.55 น.
วันที่ 28 มิถุนายน 2562
เวลา 10.55 – 11.10 น.

เวลา 11.10 - 11.25 น.
เวลา 11.25 - 11.40 น.

เวลา 11.40 - 11.55 น.
เวลา 11.55 - 13.00 น.

หองบงกชรัตน C
[253-1] การศึกษาการจัดการระบบบําบัดน้ําเสียภายในโรงพยาบาล
• เอกสิทธิ์ หิริพงษ (มหาวิทยาลัยสยาม)
[48-1] การวิเคราะหระบบทําน้าํ เย็นแบบหอยโขงชนิดอัดไอหลายขั้นสําหรับปรับอากาศเพื่อการอนุรักษพลังงานในอาคารศูนยการคา
ขนาดใหญ
• พงศกร คชาพงศกุล และ สุรศักดิ์ แกวจันทรา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร)
[48-2] ดัชนีชี้วัดสมรรถนะดานพลังงานเพื่อบงชี้ประสิทธิภาพการใชพลังงานของโรงงานผลิตผาเบรก
• วิจิตร ไสยาศรี และคณะ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร)
[82-1] การศึกษาเปรียบเทียบวัสดุดูดซับตนทุนต่ําสําหรับการกําจัดสียอมเมทิลนี บลู
• อภิวัชร บุญกูลธนพัฒน (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ)
[91-1] การขึ้นรูปเชื้อเพลิงอัดแทงจากกากของเสียโรงงานทูนากระปอง
• วราภรณ แกนสุริยะ และคณะ (มหาวิทยาลัยมหิดล)
[260-1] การเก็บกักคารบอนของปาชายเลนคลองโคลน จังหวัดสมุทรสงคราม
• นิตรา ตอมคํา และคณะ มหาวิทยาลัยศิลปากร
[148-1] วิธีการทดสอบคาสัมประสิทธิก์ ารแปรผันของประชากรที่มีการแจกแจงแกมมา
• วราฤทธิ์ พานิชกิจโกศลกุล (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร)
รับประทานอาหารวาง
หองบงกชรัตน C
[53-1] ตัวแบบการพยากรณขอมูลคุณภาพอากาศดวยดาตาวิชวลไลเซชั่นบนมาตรฐานแหงชาติคุณภาพอากาศในบรรยากาศประเทศ
ไทย
• เอกณัฐ เพียรทําดี (มหาวิทยาลัยศรีปทุม)
[93-1] ผลของสารลดแรงตึงผิวและความหนาของฟลมทอนาโนคารบอนตอสมบัติการนําไฟฟาสําหรับจอสัมผัส
• ฐิมาภรณ ชาญณรงค (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย)
[169-1] ผลของน้ําทิ้งจากกระบวนการผลิตกาซชีวภาพดวยเปลือกและเม็ดทุเรียนรวมกับมูลไกตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของ
ดาวเรือง
• กฤตติกา ขนิษฐทอง (มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี)
[89-1] การพัฒนาผลิตภัณฑจากมะนาวเพื่อสรางมูลคา
• ชญาดา กลิ่นจันทร และคณะ (มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร)
รับประทานอาหารกลางวัน
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วันที่ 28 มิถุนายน 2562
เวลา 13.00 - 13.15 น.
เวลา 13.15 - 13.30 น.
เวลา 13.30 - 13.45 น.
เวลา 13.45 - 14.00 น.

เวลา 14.00 น.
วันที่ 28 มิถุนายน 2562
เวลา 09.00 - 09.15 น.
เวลา 09.15 - 09.30 น.
เวลา 09.30 - 09.45 น.
เวลา 09.45 - 10.00 น.

เวลา 10.00 - 10.15 น.
เวลา 10.15 - 10.30 น.
เวลา 10.30 - 10.40 น.

หองบงกชรัตน C
[55-2] การบริหารจัดการ การจัดแสดงผลงานศิลปะและการออกแบบแหงประเทศไทย ครั้งที่ 1
• กิตติธัช ศรีฟา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร)
[75-1] รูปแบบแนวปฏิบัติที่ดีสําหรับสํานักงานตรวจสอบภายในคุณภาพของประเทศไทย
• สุรภา ไถบา นกวย และคณะ (มหาวิทยาลัยรามคําแหง)
[221-1] รายงานความรับผิดชอบตอสังคมและการกํากับดูแลกิจการของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
• จินตนา ไกรทอง (มหาวิทยาลัยศรีปทุม)
[246-1] โครงสรางเงินทุนและกระแสเงินสดที่มีตออัตราผลตอบแทนหลักทรัพยของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย
• สุขศรี บุตรวงค (มหาวิทยาลัยศรีปทุม)
รับประทานอาหารวาง
หองบุษบงกช B
[213-1] การจัดเสนทางการทองเที่ยวสําหรับชาวไทย-มุสลิม วันเดยทริป
• ปรีดี และเยาะห (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก)
[219-1] พฤติกรรมนักทองเที่ยวและแนวโนมการเติบโตของที่พักเพื่อผูสูงอายุ
• พีรยา สุขกิจเจ (มหาวิทยาลัยศรีปทุม)
[55-1] กาลครั้งหนึ่งความรูจมน้ํา: การเผยแพรแหลงโบราณสถานใตน้ํา เรือจมเกาะมันนอก
• กิตติธัช ศรีฟา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร)
[64-1] การสํารวจพรรณไมบริเวณเสนทางเดินศึกษาธรรมชาติระยะไกลในพื้นทีโ่ ครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เกาะแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
• ศิริอร ศักดิ์วิไลสกุล (มหาวิทยาลัยบูรพา)
[97-1] ชุดโตะเกาอี้สนามเซรามิก แรงบันดาลใจจากดอกการเวก
• สราวุฒิ วงษเนตร (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร)
[177-1] การวิเคราะหปจ จัยเพือ่ นําเสนอเสนทางการทองเที่ยว กรณีศึกษา เกาะเสม็ด
• เพทาย พงษาปาน และเกศินี สือนิ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก)
รับประทานอาหารวาง
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วันที่ 28 มิถุนายน 2562
เวลา 10.40 - 10.55 น.
เวลา 10.55 – 11.10 น.
เวลา 11.10 - 11.25 น.
เวลา 11.25 - 11.40 น.
เวลา 11.40 - 11.55 น.
เวลา 11.55 - 13.00 น.
เวลา 13.00 - 13.15 น.
เวลา 13.15 - 13.30 น.
เวลา 13.30 - 13.45 น.
เวลา 13.45 - 14.00 น.
เวลา 14.00 น.
วันที่ 28 มิถุนายน 2562
เวลา 09.00 - 09.15 น.

เวลา 09.15 - 09.30 น.

เวลา 09.30 - 09.45 น.
เวลา 09.45 - 10.00 น.
เวลา 10.00 - 10.15 น.

เวลา 10.15 - 10.30 น.

หองบุษบงกช B
[203-1] แนวทางการจัดเสนทางการเดินรถขนสงสินคา กรณีศึกษา บริษัท ศรีจันทรสหโอสถ จํากัด
• ธัญชนก สุทธิประภา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก)
[175-1] การคัดเลือกผูใหบริการโลจิสติกสที่เหมาะสม
• เนติพงษ เหลี่ยมสมบัติ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก)
[181-1] ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกผูใหบริการขนสงโลจิสติกสในการสงสัตวเลี้ยง
• วิลาสินี สังขสุข (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก)
[209-1] การวิเคราะหปจ จัยในการเลือกที่ตั้งคลังสินคาทั่วไป อําเภอแมสอด จังหวัดตาก
• จิราพร ภูว งษ และ เกศินี สือนิ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก)
[193-1] การศึกษาเสนทางการเดินรถทัวรใหเหมาะสม กรณีศึกษาบริษัท ทรานสเอเชีย เอ็กเพลส จํากัด
• กาญจนา อุบาลี (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก)
รับประทานอาหารกลางวัน
[160-1] การพยากรณความตองการวัตถุดิบสําหรับการวางแผนการผลิตปอปคอรน
• สรนันท ทัพนันท และ สุภาวดี สายสนิท (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก)
[187-1] การพยากรณความตองการเพื่อวางแผนสั่งซื้อวัตถุดิบที่เหมาะสมสําหรับราน Vasatwo
• อภิญชญา ยิ่งยง (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก)
[206-1] การวางแผนปริมาณการสั่งซื้อสินคาเข็มขัดรัดทอสแตนเลส กรณีศึกษา บริษัท อินเตอร บิสเนส อลายแอนซ จํากัด
• อชิรญา เปรมฤทัย (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก)
[186-1] การวางแผนความตองการวัตถุดิบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสินคาคงคลังสิ้นสวนรถยนตยี่หอ Land Rover
• มินตรา วิสาขฤกษ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก)
รับประทานอาหารวาง
หองบุษบงกช A
[18-2] การศึกษาความพึงพอใจที่มีตอ การนําเสนอขอมูลองคกรในรูปแบบสื่อโมชันกราฟก กรณีศึกษา บริษัท แอบโซลูท เวิลด กรุป
จํากัด
• นพดล สายคติกรณ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร)
[257-1] การศึกษาความพึงพอใจที่มีตอการพัฒนาหนังสือไกดบุคประชาสัมพันธสถานที่พกั และรานอาหารในเขตอําเภอหัวหินดวย
เทคนิคอินโฟกราฟฟก
• กรรณิกา บุญเกษม (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร)
[108-3] การประยุกตใชระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร สําหรับฟารมโคนมของสมาชิกสหกรณโคนม ไทย-เดนมารค ประจวบคีรีขันธ จํากัด
• อัชฌาพร กวางสวาสดิ์ และคณะ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร)
[232-2] การยอมรับสื่ออินโฟกราฟก สําหรับประชาสัมพันธสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
• อัชฌาพร กวางสวาสดิ์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร)
[164-1] การศึกษาการยอมรับสือ่ มัลติมีเดียสําหรับผลิตรายการขาว กรณีศึกษา: รายการขาวตางประเทศ สถานีวิทยุโทรทัศนไทยทีวีสี
ชอง 3
• นพดล สายคติกรณ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร)
[164-2] การศึกษาการยอมรับสือ่ เพื่อการประชาสัมพันธ ธุรกิจสถาบันสอนภาษา กรณีศึกษา : บริษัท อิงลิชอินสไปรบายครูปอ จํากัด
• นพดล สายคติกรณ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร)
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เวลา 10.30 - 10.40 น.
เวลา 10.40 - 10.55 น.
เวลา 10.55 – 11.10 น.
เวลา 11.10 - 11.25 น.
เวลา 11.25 - 11.40 น.
เวลา 11.40 - 11.55 น.
เวลา 11.55 - 13.00 น.
เวลา 13.00 - 13.15 น.

เวลา 13.15 - 13.30 น.
เวลา 13.30 - 13.45 น.
เวลา 13.45 - 14.00 น.
เวลา 14.00 น.
วันที่ 28 มิถุนายน 2562
เวลา 09.00 - 09.15 น.
เวลา 09.15 - 09.30 น.
เวลา 09.30 - 09.45 น.
เวลา 09.45 - 10.00 น.
เวลา 10.00 - 10.15 น.
เวลา 10.15 - 10.30 น.
เวลา 10.30 - 10.40 น.
เวลา 10.40 - 10.55 น.

รับประทานอาหารวาง
[130-2] สื่อโมชันกราฟกเพื่อการประชาสัมพันธหางสรรพสินคาออนไลน
• พัชราภรณ ชัยพัฒนเมธี (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร)
[153-1] สื่อโมชันกราฟกเพื่อประชาสัมพันธคลังสินคาบนโลกออนไลน
• พัชราภรณ ชัยพัฒนเมธี (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร)
[130-3] เว็บไซตเพื่อการประชาสัมพันธสวนเครื่องจักรกลของสํานักงานชลประทาน
• พัชราภรณ ชัยพัฒนเมธี (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร)
[250-2] พัฒนาเว็บไซตสงเสริมการขายสินคาของวิสาหกิจชุมชนบานหนองมะคา จังหวัดประจวบคีรีขันธ
• อัชฌาพร กวางสวาสดิ์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร)
[250-3] พัฒนาสื่ออินโฟกราฟฟกสสําหรับเว็บไซตการบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรเบื้องตน
• อัชฌาพร กวางสวาสดิ์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร)
รับประทานอาหารกลางวัน
[234-1] การออกแบบและพัฒนาเว็บไซตผลิตภัณฑนมโคของสหกรณโคนม-ไทยเดนมารค ประจวบคีรีขันธจาํ กัด ที่สงผลตอการจัด
อันดับของเครื่องมือคนหา
• อัชฌาพร กวางสวาสดิ์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร)
[242-1] การพัฒนาเว็บไซตสมุนไพรบรรเทาโรคไมติดตอในรูปแบบอินโฟกราฟก
• อัชฌาพร กวางสวาสดิ์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร)
[251-1] การพัฒนาเว็บไซตสําหรับการแกปญหาคอมพิวเตอรเบื้องตน
• อัชฌาพร กวางสวาสดิ์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร)
[234-3] การพัฒนาเว็บไซตทองเที่ยวเชิงนิเวศในจังหวัดประจวบคีรีขันธ ดวยรูปแบบความจริงเสริม
• อัชฌาพร กวางสวาสดิ์ และคณะ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร)
รับประทานอาหารวาง
หองบงกชรัตน B
[170-1] การออกแบบและวางผังคลังผลิตดวย Systematic Layout Planning
• พิชญาภรณ เอกศิริ และ รัฐยา พรหมหิตาทร (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก)
[176-1] การลดระยะเวลาของกระบวนการรับสินคาขาเขาโดยประยุกตใช GOOGLE SHEET กรณีศึกษา บริษัทจุฬาเภสัช
• นัฐพงศ แซอึ้ง (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก)
[182-1] การออกแบบแผนผังการจัดเก็บสินคาของคลังสินคาแหงใหม กรณีศึกษา บริษัท นิลฟกส จํากัด
• กิตติพันธ ขีตตะสังคะ และ กัญญารัตน นิ่มตระกูล (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก)
[242-2] ประสิทธิภาพของเว็บไซตศูนยเรียนรูจากแปลงสาธิตการเกษตรของชุมชนหุบกะพงในจังหวัดเพชรบุรี
• อัชฌาพร กวางสวาสดิ์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร)
[247-2] การเพิ่มประสิทธิภาพของเว็บไซตสมุนไพรเพื่อสุขภาพดวยกระบวนเสิรชเอนจินออฟติไมเซชั่น
• อัชฌาพร กวางสวาสดิ์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร)
[231-1] ความพึงพอใจของผูใชงานตอเว็บไซตสมุนไพรเพื่อสุขภาพสําหรับผูสูงอายุดว ยสื่ออินโฟกราฟก
• อัชฌาพร กวางสวาสดิ์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร)
รับประทานอาหารวาง
[183-1] การปรับปรุงพื้นที่คลังสินคาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ กรณีศึกษาหางหุนสวนจํากัดวิไลลอแม็กช
• ทวีศักดิ์ วงคหวังจันทร และ กัญญารัตน นิ่มตระกูล (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก)
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เวลา 10.55 – 11.10 น.
เวลา 11.10 - 11.25 น.
เวลา 11.25 - 11.40 น.
เวลา 11.40 - 11.55 น.
เวลา 11.55 - 13.00 น.
เวลา 13.00 - 13.15 น.
เวลา 13.15 - 13.30 น.

เวลา 13.30 - 13.45 น.

เวลา 13.45 - 14.00 น.
เวลา 14.00 น.
วันที่ 28 มิถุนายน 2562
เวลา 09.00 - 09.15 น.
เวลา 09.15 - 09.30 น.
เวลา 09.30 - 09.45 น.
เวลา 09.45 - 10.00 น.
เวลา 10.00 - 10.15 น.
เวลา 10.15 - 10.30 น.
เวลา 10.30 - 10.40 น.
เวลา 10.40 - 10.55 น.
เวลา 10.55 – 11.10 น.

[184-1] การศึกษาความเปนไปไดในการจัดการคลังสินคาอะไหลดวยระบบบารโคด กรณีศึกษาบริษัท โอ อาร ซี พรีเมียร จํากัด
• สุภัคชา พังแกว (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก)
[247-3] การพัฒนาเว็บไซตประชาสัมพันธการทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยใชเทคนิคความจริงเสมือน
• อัชฌาพร กวางสวาสดิ์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร)
[250-1] วิดีโอรีววิ สินคาของเว็บไซตกลุมปานศรนารายณในจังหวัดเพชรบุรี
• อัชฌาพร กวางสวาสดิ์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร)
[241-2] การพัฒนาเว็บไซตสมุนไพรรักษาโรคที่สงผลตอตําแหนงในการจัดอันดับของเครื่องมือคนหากูเกิล
• อัชฌาพร กวางสวาสดิ์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร)
รับประทานอาหารกลางวัน
[195-1] การพยากรณสินคาคงคลังอะไหลรถโฟลคลิฟท กรณีศึกษา บริษัท ปทมพร เซลล แอนด เซอรวิส จํากัด
• กฤษติน เกสรจันทร (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก)
[232-3] หนังสืออิเล็กทรอนิกส สําหรับประชาสัมพันธเว็บไซตสินคาโอทอปของกลุมปานศรนารายณในจังหวัดเพชรบุรี ดวยเทคนิคการ
เพิ่มประสิทธิภาพ
• อัชฌาพร กวางสวาสดิ์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร)
[241-1] การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกสในรูปแบบอินโฟกราฟกสําหรับเว็บไซตน้ําพริกไทยที่สงผลตอการจัดอันดับ การคนหากูเกิลดวย
เทคนิคการตลาดของเครื่องมือคนหา
• อัชฌาพร กวางสวาสดิ์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร)
[192-1] ปจจัยที่มีผลตอภาวะสุขภาพตามความเสี่ยงจากการทํางานของพนักงานขับเรือโดยสารแมนา้ํ ปากพนัง
• กฤษติณ ถาวรสังข (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก)
รับประทานอาหารวาง
หองบงกชรัตน A
[196-1] การลดความสูญเปลาในกระบวนการปลอยสินคาดวยแนวคิดลีน กรณีศกึ ษา คลังสินคา บริษัทเอ็นพีที เชน โซลูชัน
• สุภาภรณ ปกปอง (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก)
[197-1] การลดเวลาการเคลื่อนไหวและสินคาไมเคลื่อนไหวภายในคลังสินคา
• ปกรณ นิลพยัคฆ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก)
[200-1] การออกแบบผังการจัดเก็บสินคาภายในคลังสินคา กรณีศึกษาบริษัทไทยยูเนี่ยนฟดมิลล จํากัด
• ศศิประภา พุทธแนวนุช (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก)
[215-3] รูปแบบโมชั่นกราฟกสถานที่ทอ งเที่ยว ชิม ช็อป หัวหินปราณบุรี ดวยเทคนิคความจริงเสริม
• อัชฌาพร กวางสวาสดิ์ และคณะ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร)
[234-2] การพัฒนาเว็บไซตการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในจังหวัดเพชรบุรี ดวยเทคโนโลยีความจริงเสริม
• อัชฌาพร กวางสวาสดิ์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร)
[241-3] การใชงานเว็บไซตสมุนไพรบําบัดโรคเรื้อรัง ดวยสื่อ อินโฟกราฟก
• อัชฌาพร กวางสวาสดิ์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร)
รับประทานอาหารวาง
[231-3] การผลิตสื่อวีดิทัศนสําหรับการประชาสัมพันธเกมออนไลน ลาเทลดับเบิ้ลยู
• อัชฌาพร กวางสวาสดิ์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร)
[231-2] ประสิทธิภาพของอินโฟกราฟกสําหรับเว็บไซตน้ําพริกคูครัวไทย
• อัชฌาพร กวางสวาสดิ์ และคณะ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร)
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เวลา 11.10 - 11.25 น.

เวลา 11.25 - 11.40 น.
เวลา 11.40 - 11.55 น.
เวลา 11.55 - 13.00 น.
เวลา 13.00 - 13.15 น.
เวลา 13.15 - 13.30 น.
เวลา 13.30 - 13.45 น.
เวลา 13.45 - 14.00 น.
เวลา 14.00 น.

[108-1] การเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซตการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ ที่สงผลตอการจัดอันดับของเครื่องมือคนหากู
เกิ้ล
• อัชฌาพร กวางสวาสดิ์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร)
[232-1] การเพิ่มประสิทธิภาพคียเวิรดสําหรับเว็บไซตผลิตภัณฑจังหวัดประจวบคีรีขันธ ที่สงผลตอการจัดอันดับในกูเกิล
• อัชฌาพร กวางสวาสดิ์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร)
[247-1] การพัฒนาเว็บไซตประชาสัมพันธผลิตภัณฑนมของฟารมโคนม จ.ประจวบคีรีขันธ ดวยเมนูอาหารในรูปแบบอินโฟกราฟก
• อัชฌาพร กวางสวาสดิ์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร)
รับประทานอาหารกลางวัน
[116-1] คุณภาพชีวิตของผูขับขี่รถจักรยานยนตสาธารณะในเขตกรุงเทพฯ
• ธนภณ เลิศจิตตสกุล และคณะ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร)
[58-1] การรับรูการเปน Thailand 4.0 ของอาจารยคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
• จันทนี รุงเรืองธนาผล (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร)
[248-1] ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จของการทํางานเปนทีมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
• เกวลี แกนจันดา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร)
[199-1] แนวทางการศึกษาปจจัยความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุภายในคลังสินคา กรณีศึกษา บริษัท ซันเจนนูอีน พารท จํากัด
• เจษฎา วรรณวงษ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก)
รับประทานอาหารวาง
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กําหนดการการนําเสนอผลงานภาคโปสเตอร
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ครั้งที่ 4
ในวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ระหวางเวลา 15.00 - 17.00 น.
ณ โรงแรมรอยัลริเวอร กรุงเทพมหานคร
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

[51-1]

[144-1]

[18-1]
[102-1]
[143-1]
[251-2]

[34-1]

[120-1]
[131-1]
[145-1]
[210-1]

[66-1]
[78-1]

สาขาสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ
การศึกษาวัฒนธรรมไททรงดํา ตําบลสระสี่มุม อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรม
• พรพิมล ศักดา และคณะ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร)
สาขาวิศวกรรมเครื่องกลและระบบอัตโนมัติ
ผลกระทบของกระบวนการอัดขึ้นรูปแบบเย็นตอการผลิตผาเบรก
• จิตรเทพ สุกุลธนาศร (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย)
สาขาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูสหกิจศึกษา ผานการประมวลผลแบบกลุมเมฆ
• นพดล สายคติกรณ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร)
การพัฒนาแอพพลิเคชั่นรานซักผาแบบออนไลน
• อิสมาแอ ลาเตะเกะ (มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา)
การเรียนรูแบบเชิงรุกในหัวขอภาพสามมิติและภาพเคลื่อนไหว
• สกาวรัตน จงพัฒนากร (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร)
การพัฒนาเว็บไซตสําหรับประชาสัมพันธรานอาหารในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ดวยสื่ออินโฟกราฟก
• อัชฌาพร กวางสวาสดิ์ และคณะ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร)
สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การศึกษาประสิทธิภาพการตานเอนไซมไทโรซิเนสของสารสกัดวานหางจระเขสาํ หรับการประยุกตใชทางดานเครื่องสําอางและสปาเพือ่ พัฒนาเปนสินคา
OTOP สําหรับวิสาหกิจชุมชนในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ
• ธเนศวร นวลใย (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร)
การพัฒนาผลิตภัณฑสําหรับผมจากน้าํ มันมะพราวสกัดเย็นและสารสกัดวานหางจระเข กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชน 100 พันมะพราวไทย
• เบญจมาส ไชยลาภ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร)
ความหลากหลายทางพันธุกรรมของกบน้ํากรอย (Fejervarya cancrivora) ในเขตอําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรีโดยใชเทคนิค ISSR markers
• วัชราภรณ รวมธรรม และคณะ (มหาวิทยาลัยศิลปากร)
การศึกษาวิธกี ารผลิตเห็ดฟางกึ่งแหง
• จุฬารัตน หงสวลีรัตน (มหาวิทยาลัยบูรพา)
การศึกษาสมบัติบางประการของจํานวนเพลล จํานวนเพลล-ลูคัส และจํานวนเพลลดัดแปลง โดยอาศัยฟงกชันไฮเพอรโบลิก
• สุรีรัตน อนุเพ็ญ และคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบา นจอมบึง
สาขาพลังงานและสิง่ แวดลอม
ปจจัยที่มอี ิทธิพลตอความตองการใชน้ํามันเบนซินของประเทศไทยโดยวิธีการโคอินทิเกรชั่น
• สุเทพ บูรณะคุณาภรณ (มหาวิทยาลัยรามคําแหง)
การพัฒนาระบบตรวจวัด รายงานผล ทวนสอบ สําหรับระบบซื้อขายสิทธิการปลอยกาซเรือนกระจกในประเทศไทย: กรณีศึกษา อุตสาหกรรมแปรรูป
พลาสติก
• ภานุวัฒน อุสาหเพียร (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร)
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[110-1]

[27-1]

[5-2]
[5-3]
[5-1]
[8-1]
[72-1]

[22-1]
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[112-1]
[113-1]
[ 263-1]

[14-1]
[23-2]

[36-1]
[42-1]
[54-1]

การพัฒนาระบบตรวจวัด รายงานผล ทวนสอบ สําหรับระบบซื้อขายสิทธิการปลอยกาซเรือนกระจกในประเทศไทย: กรณีศึกษา อุตสาหกรรมแปรรูป
พลาสติก
• ภานุวัฒน อุสาหเพียร (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร)
สาขากฎหมาย รัฐศาสตร และรัฐประศาสนศาสตร
กลยุทธการประชาสัมพันธของสถานีตํารวจในสังกัดกองบัญชาการตํารวจนครบาล
• วัชรพงษ พนิตธํารง (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช)
สาขาการศึกษาและภาษาศาสตร
บทบาทผูบริหารสถาบันอุดมศึกษาในยุคไทยแลนด 4.0
• พงษศักดิ์ ผกามาศ และคณะ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร)
การพัฒนาบทเรียนออนไลนแบบมีปฏิสมั พันธรายวิชาระเบียบวิธวี ิจัย
• พงษศักดิ์ ผกามาศ และคณะ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร)
ปจจัยเชิงกลยุทธขององคกรที่สงผลตอความสําเร็จของการใชระบบไอซีทีเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา
• พงษศักดิ์ ผกามาศ และคณะ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร)
ความคิดเห็นของนิสิตตอการจัดการเรียนการสอนโดยใชเกม The Flooding Panic
• พิศมัย หาญมงคลพิพัฒน (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร)
การศึกษาความสามารถทางกลไกและดัชนีมวลกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร
• อนุวัฒน ถืออยู (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร)
สาขาศิลปประยุกตและงานสรางสรรค
การศึกษาและวิเคราะหแนวคิดจักรวาลวิทยาของวรรณกรรมประเภทไตรภูมิเพือ่ สรางสรรคผลงานจิตรกรรมรวมสมัย
• ธนพล จุลกะเศียน (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร)
จิตรกรรมสรางสรรคจากแรงบันดาลใจในฮูปแตมอีสาน
• นิคม กุบแกว (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน)
การบูรณาการประติมากรรมเพื่อตกแตงตันทุนต่ํา:กรณีศึกษาวัดบางภาษี ต.คลองนกกระทุง อ.บางเลน จ.นครปฐม
• ณัฐนันท บัวงาม (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร)
บันทึกจากชางไทย
• โอภาส เจริญสุข (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร)
การผลิตหนังสือภาพถายขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม จังหวัดพัทลุงสูนานาชาติ
• อาคีรา ราชเวียง และคณะ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร)
สาขาบริหารธุรกิจและการจัดการ
รูปแบบการจัดการขยะกับโรงเรียนบานหนองเปาป ตําบลศาลาลัย อําเภอสามรอยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ
• ชลาลัย วงเวียน และคณะ (มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี)
การพัฒนาการสื่อสารการตลาดออนไลนของผลิตภัณฑสําหรับเสนผมที่มีสวนผสมของน้ํามันมะพราวสกัดเย็นและสารสกัดวานหางจระเข กรณีศึกษา
วิสาหกิจชุมชน 100 พันมะพราวไทย จังหวัดประจวบคีรีขันธ
• ญาฎา ศรีวิฑูรย (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร)
กลยุทธการตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอลล
• ศิณีย สังขรัศมี ( มหาวิทยาลัยรามคําแหง)
กลยุทธการสื่อสารการตลาดของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมในอุตสาหกรรมเครื่องเหล็ก
• พันธศักดิ์ สมในธรรม (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช)
การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการที่สงผลตอคุณคาตราสินคาของโรงงานรับผลิตเครื่องสําอางครบวงจร OEM ระดับชาติในจังหวัดสมุทรสาคร
• ณฐาพัชร วรพงศพัชร และคณะ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร)
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[58-1]
[62-1]

[65-1]
[124-1]
[135-1]
[136-1]
[142-1]
[226-1]

การรับรูการเปน Thailand 4.0 ของอาจารยคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
• จันทนี รุงเรืองธนาผล (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร)
ความสัมพันธระหวางอัตราสวนทางการเงินกับอัตราผลตอบแทนของผูถือหุนของกลุมอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย
• วัชธนพงศ ยอดราช (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร)
การจัดการความเสี่ยงดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อพัฒนาชุมชุนเชิงนิเวศที่ยั่งยืน
• วรรณรี ปานศิริ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร)
การรับรูความรับผิดชอบตอสังคมของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร
• ตะวัน วิกรัยพัฒน และคณะ (สถาบันรัชตภาคย)
ความสัมพันธระหวางงบกระแสเงินสดกับราคามูลคาหลักทรัพยของกลุมอุตสาหกรรมสินคาอุปโภคบริโภคที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
• วิรันดา อิสมาแอล (มหาวิทยาลัยศรีปทุม)
ความสัมพันธระหวางอัตราสวนทางการเงินกับอัตราการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพยของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
• แสงระวี ชวนสําราญ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร)
ความสัมพันธของปจจัยที่สงผลตอการยอมรับดานธุรกิจความงามของประชาชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต
• นูรรียะ ลาเตะเกะ (มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา)
ปจจัยที่มอี ิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อสินคา OTOP ของนักทองเที่ยวตางชาติในเขตอําเภอหัวหิน
• โสรัจจะ คลายฉิม และคณะ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร)
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