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กําหนดการนําเสนอผลงานวจิัย ในการประชุมสัมมนาวชิาการ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก ครั้งที่ 5 

ระหว่างวนัที่ 14-16 พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรมแกรนด์จอมเทียน พาเลซ พัทยา ชลบรุ ี
จัดโดย สถาบนัวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลตะวันออก 

ร่วมกับ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สาํนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาต ิ 
สมาคมนักวิจัย   เมืองพัทยา   สวนสัตว์เปิดเขาเขียว  และ  สวนสัตว์นครราชสีมา 

 
วันที่ 14 พฤษภาคม 2555 

08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียน 

09.00 - 10.00 น. พิธีเปิดและการบรรยายพิเศษ 

10.00 - 10.20 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
 
ห้องประชุม  1 
Session 1 กลุ่มแพทยศาสตร์ 
10.20 - 10.40 น. การศึกษาเพื่อดูความเป็นไปได้ในการใช้การวิเคราะห์ลายนิ้วมือในการช่วยคัดกรองเด็กออทิสติก 

 โดย คุณกมลวรรณ ต้ังเจริญบํารุงสุข 
10.40 - 11.00 น. ผลของเอชเอ็มจีบี 1 ต่อการเพิ่มจํานวนและการเคลื่อนที่ของเซลล์สร้างเส้นใยยึดปริทันต์ 

 โดย คุณอธิษฐาน ชิตานุวัฒน์ 
11.00 - 11.20 น. ประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมจํากัดน้ําต่อการควบคุมน้ําหนักตัวท่ีเพิ่มขึ้นระหว่างวัน

ฟอกเลือดในผู้ป่วยท่ีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 
 โดย คุณนุชนารถ  แก้วกันเนตร 

11.20 - 11.40 น. ความสัมพันธ์ระหว่างแบบแผนการดําเนินชีวิต การสนับสนุนทางสังคม  กลุ่มอาการ  และภาวะ
ซึมเศร้าของผู้ป่วยวัยผู้ใหญ่ท่ีมีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน 

 โดย คุณสุจิตราภรณ์  พิมพ์โพธิ์ 
11.40 - 12.00 น. การระบุและการตรวจหาการปนเปื้อนของไฮโดรควิโนนในโลชั่นและครีมโดยฟูเรียร์ทรานสฟอร์ม 

อินฟราเรดสเปกโทรสโกปีและคีโมเมทริกส์ 
 โดย คุณอรุณชัย ต้ังเจริญบํารุงสุข 

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 

Session 2 กลุ่มแพทยศาสตร์ / กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 กลุ่มแพทยศาสตร์  

13.00 - 13.20 น. สถานการณ์และการคาดคะเนแนวโน้มการเกิดโรคไข้เลือดออกในจังหวัดพังงา 
 โดย คุณวัชระ  เกตุทอง 

 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
13.20 - 13.40 น. การบําบัดสีในกลุ่มสอีะโซในน้ําท้ิงจากโรงงานย้อมผ้าไหมโดยกระบวนการทางชีวภาพ 

 โดย คุณสุกฤตา บูรณ์เจริญ 
13.40 - 14.00 น. ประสิทธิภาพของเรซินจากธูปฤาษีในการบําบัดตะกั่วในน้ําเสีย 

 โดย คุณจารุดา  วิพายา 
14.00 - 14.20 น. การศึกษาประสิทธิภาพการลดไนเตรตในน้ําบาดาล โดยใช้ถ่านกัมมันต์ 

 โดย คุณนาวิน  แก้วเพชร 
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14.20 - 14.40 น. การใช้ตะกอนน้ําประปาทดแทนดินเหนียวในการผลิตเครื่องปั้นดินเผา 
 โดย คุณนพดล  ประวัติวิไล 

14.40 - 15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง  
   

Session 3 กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรม 
15.00 - 15.20 น. การวิจัยและพัฒนาเครื่องคัดแยกหินออกจากข้าว 

 โดย คุณผดุงศักด์ิ  วานิชชัง 
15.20 - 15.40 น. การศึกษาการอบแห้งข้าวเปลือกด้วยท่อความร้อนแบบเทอร์โมไซฟอน 

 โดย คุณภูสิทธ์ิ พลสิมมา 
15.40 - 16.00 น. การศึกษาเปรียบเทียบหารอบแห้งข้าวกล้องงอกด้วยไอน้ําร้อนยวดย่ิงและอากาศร้อน 

 โดย คุณเชิดศักด์ิ  คงขวัญ 
16.00 - 16.20 น. การอบแห้งอาหารปลาด้วยเทคนิคฟลูอิไดเซซัน ระดับห้องปฏิบัติการ 

 โดย คุณมนูญ สุขสวัสด์ิ 
16.20 - 16.40 น. การวัดอัตราผุกร่อนของเหล็กเสริมในคอนกรีต ด้วย Current Pulse Response (CPR) 

 โดย คุณสมชาติ โสนะแสง  
16.40 - 17.00 น. The Characteristic properties of Paddy from the Pneumatic Dryer with Smooth-

pipe Drying Column 
 โดย คุณวิทยา ชื่นสําโรง 

17.00 - 17.20 น. มอบเกียรติบัตร 
   

ห้องประชุม  2 
Session 1 กลุ่มบัญชีและสถิติ 

10.20 - 10.40 น. ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อระดับการเปิดเผยข้อมูลของกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทท่ีจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 โดย คุณแพร  ศิริวรรณดี 
10.40 - 11.00 น. การตกแต่งกําไรของบริษัทท่ีประสบปัญหาทางการเงินและผลการดําเนินงานหลักฐานเชิงประจักษ์

จากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 โดย คุณสุพนิตา  สนธิพงษ์ 

11.00 - 11.20 น. ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการจัดทําบัญชีในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบระบบ
อิเล็กทรอนิกส์อย่างมีประสิทธิภาพ ของบุคลากรการเงินและการบัญชี : กรณีศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

 โดย คุณวนิดา  ชุติมากุล 
11.20 - 11.40 น. ผลกระทบของความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้ข้อมูลและผู้รับข้อมูล จํานวนของผู้ให้ข้อมูล และทิศทาง

ของความคิดเห็นที่มีต่อความตั้งใจซ้ือในเครือข่ายสังคม 
 โดย คุณพจนารถ อินทมาตร์ 

11.40 - 12.00 น. ผลกระทบของความสามารถในการทํากาํไรและความเสี่ยงที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงผลตอบแทน
หลักทรัพย์ของบริษัทในกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย 

 โดย คุณเพ็ญศรี  เดชต่ิงเอง 
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
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Session 2 กลุ่มศึกษาศาสตร์ 
13.00 - 13.20 น. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา โดยใช้วิธีการสอนแบบ

หลักโยนิโสมนสิการและวิธีสอนแบบปกติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕ โรงเรียนเคหะชุมชน
ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 

 โดย พระมหาสะอาด  โชติวชิโร 
13.20 - 13.40 น. การวิเคราะห์ความต้องการจําเป็นในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการของนักศึกษาปริญญาโท 

มหาวิทยาลัยธนบุรี 
 โดย คุณอุษามา  แสงเสริม 

13.40 - 15.00 น. การศกึษาการจัดการเรียนรู้เรื่อง สารละลายกรด-เบส โดยการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับ
การใช้คําถามและผังมโนมติ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

 โดย คุณสุริสา  ไวแสน 
15.00 - 15.20 น. บทเรียนเสริมสร้างความรู้พื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์สําหรับนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) 
 โดย คุณธีรพงศ ทิพสอน 

15.20 - 15.40 น. ทักษะภาวะผู้นําในการปรับปรุงสถานศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐใน
กรุงเทพมหานคร 

 โดย คุณงามพิศ  ลวากร 
15.40 - 16.00 น. ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อในความมีประสิทธิภาพโดยรวม ความพึงพอใจในงาน ผลการ

ปฏิบัติงานกับความเครียดในงานของครูอาชีวศึกษาเอกชน  เขตกรุงเทพมหานคร 
 โดย คุณอนุชัย  รามวรังกูร 
 พักรับประทานอาหารว่าง 

Session 3 กลุ่มนิเทศศาสตร์ / นิติศาสตร์ 
 กลุ่มนิเทศศาสตร์  

15.20 -15.40 น. บทบาทหน้าท่ีในการนําเสนอข่าวการเมืองของสื่อมวลชนไทย 
 โดย คุณกฤชณัท แสนทวี 

 กลุ่มนิติศาสตร์ 
15.40 - 16.00 น. แนวทางการให้ข่าวคดีอาญาของเจ้าหน้าท่ีของรัฐต่อหนังสือพิมพ์ เพื่อลดปัญหาการเสนอข่าว โดย

การเผยแพร่ภาพผู้ต้องหาหรือจําเลยกระทบต่อสิทธิ ในกระบวนการยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญ 
 โดย คุณภาวิณี  อินต๊ะแปง 

16.00 - 16.20 น. ปัญหากรณีการเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์ในกระทบต่อสิทธิผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้เสียหายในคดีอาญา 
 โดย คุณภาวิณี  อินต๊ะแปง 

16.20 - 16.40 น. ปัญหาและอุปสรรคในการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทเพื่อยังใหเ้กิดการประนีประนอมยอมความใน
คดีแพ่ง : ศึกษาเฉพาะกรณีคดีท่ีอยู่ในอํานาจศาลจงัหวัดอุบลราชธานี และศาลแขวงอุบลราชธาน ี

 โดย คุณอาภาพงศ์ กฤตเวทิน 
16.40 - 17.00 น. เขตอํานาจศาลปกครอง :  ศึกษาสัญญาทางปกครองเฉพาะกรณีสัญญาการพัสดุ 

 โดย คุณอาภาพงศ์ กฤตเวทิน 
17.00 - 17.20 น. มอบเกียรติบัตร 
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วันที่ 15  พฤษภาคม 2555   
08.00 - 09.00 น. 

 
ลงทะเบียน 

ห้องประชุม  1 

Session 4 กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรม 
09.00 - 09.20 น. ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อความเรียบผิวในการกัดเหล็กกล้า AISI 1045 ท่ีผ่านขบวนการอบชุบด้วย

ความร้อน 
 โดย คุณพรชัย  ทองฤทธิ์ 

09.20 - 09.40 น. การศึกษาผลกระทบของโลหะเติมจากการเชื่อมเหล็กกล้าสเตนเลส เฟอริติกด้วยกรรมวิธี   Gas 
Metal Arc Welding ท่ีมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างจุลภาคและสมบัติทางกล 

 โดย คุณเดชณรงค์  รอดซุง 
09.40 - 10.00 น. Comparison of control of  Fuzzy Control  With  PID  Control  for Temperature and 

Humidity  of Chicken Room using  Lab VIEW 
 โดย คุณชัยยศ  คํามี  และ คุณประกาศิต ปราบพาล 

10.00 - 10.20 น. อิทธิพลของรูปทรงคมตัดพั้นซ์ (Punch) ต่อคุณภาพการตัดเฉือนชิ้นงานเหล็กกล้าคาร์บอน S 50C 
 โดย คุณโอภาส  พงศ์เรืองศรี 

10.20 - 10.40 น. พักรับประทานอาหารว่าง  

Session 5 กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรม (ต่อ) 
10.40 - 11.00 น. การศึกษาอิทธิพลของปัจจัยการเชื่อมอาร์คโลหะแก๊สคลุม (GMAW) ร่วมการอบคืนตัวรอย

เชื่อมต่อสมบัติการเชื่อมเหล็กกล้าคาร์บอนต่ํา AISI 1010 
 โดย คุณชาญชัย วิเศษสุมน 

11.00 - 11.20 น. การศึกษาพารามิเตอร์การเจาะแบบแรงเสียดทานต่อการเจาะเหล็กกล้าผสม (AISI 4140) 
 โดย คุณนฤมิตร  ตรีเดช 

11.20 - 11.40 น. เครื่องกําเนิดไฟฟ้าสถิตแบบจานหมุน 
 โดย คุณณัฐพงษ์ วีระบุตร คุณสิทธิชัย แสงเพชร และคุณประกาศิต ศรีทะแก้ว 

11.40 - 12.00 น. การพัฒนาและจัดสร้างเตาเผาขยะแบบลดมลพิษ 
 โดย คุณสมมารถ  ศรีประเทือง 

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

Session 6 กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรม (ต่อ) /  กลุ่มอาหารและเกษตร 
 กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรม (ต่อ)  

13.00 - 13.20 น. อิทธิพลของขนาดไฮโดรไซโคลนร่วมกับความเข้มข้นดินและเส้นผ่านศูนย์กลางทางออกด้านล่าง 
ในการแยกดินและน้ําอ้อย 

 โดย คุณภูเบศ  มีนะโรจน์ 
13.20 - 13.40 น. การศึกษาการอบแห้งข้าวเปลือกด้วยสกรูขนถ่ายวัสดุแนวตั้ง 

 โดย คุณอัศวิน ยอดรักษ์ 
13.40 - 14.00 น. การศึกษาการโคง้บนฝ้าฝ้าย 100% ทอจีบ 

 โดย คุณศิริวรรณ ดวงหิรัญ 
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14.00 - 14.20 น. การพัฒนาผลิตภัณฑ์แผ่นยิบซัมจากยิบซัมสังเคราะห์จากระบบการควบคุมปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ได
ออกไซด์จากโรงไฟฟ้าถ่านหิน 

 โดย คุณกิตติ  เตียวตระกูลวัฒน 

 กลุ่มอาหารและเกษตร 
14.20 - 14.40 น. การวิจัยและพัฒนาเครื่องคัดความหนาเมล็ดข้าว 

 โดย คุณผดุงศักด์ิ  วานิชชัง 
14.40 - 15.00 น. การคัดแยกคุณภาพข้าวเปลือกที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการสี 

 โดย คุณผดุงศักด์ิ  วานิชชัง 
15.00 - 15.20 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

  
Session 7 กลุ่มอาหารและเกษตร (ต่อ) 

15.20 - 15.40 น. ผลกระทบของการท่องเที่ยวเชิงเกษตรต่อทรัพยากรเกษตรของท้องถิ่น 
 โดย คุณเทพกร ณ สงขลา 

15.40 - 16.00 น. การประเมินความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการด้านโภชนาการกับการเพาะขยายพันธุ์นกหว้าสวน
สัตว์เปิดเขาเขียว 

 โดย คุณสุทธิลักษณ์  มีวีระสม 
16.00 - 16.20 น. การศึกษาวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรที่ได้จากกระบวนการสลายตัวด้วยความร้อน 

 โดย คุณปัญญา  คําพยา 
16.20 - 16.40 น. การปฏิรูปกระบวนการธุรกิจฟาร์มไก่ไข่ : กรณีศึกษา แผนกสัตว์ปีก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี 
 โดย คุณย่ิงยศ  ทิพย์ศรีราช 

16.40 - 17.00 น. ประสิทธิภาพในการไล่ของน้ําส้มควันไม้จากกระท้อน และลิ้นจี่ท่ีมีต่อแมลงสาบอเมริกัน 
 โดย คุณทศพร คมกริช  

17.00 - 17.20 น. มอบเกียรติบัตร 
   

ห้องประชุม  2 
Session 4 กลุ่มธุรกิจและการจัดการ 

09.00 - 09.20 น. การวิเคราะห์ภาษีทรัพย์สิน: กรณีศึกษาภาษีอสังหาริมทรัพย์ในประเทศ 
 โดย คุณวรมงคล ยศะทัตต์ 

09.20 - 09.40 น. การศึกษาความพึงพอใจและความภักดีของลูกค้า ธนาคารออมสิน สาขาเจ้าพรหม 
 โดย คุณอรกนก เหลืองประพฤทธิ์ 

09.40 - 10.00 น. ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความต้องการพัฒนาตนเองของพนักงานบริษัทไฮเทค นิทซู (ประเทศไทย) จํากัด 

 โดย คุณรวีวรรณ รักษาความดี 
10.00 - 10.20 น. แบบจําลองสมการโครงสร้างขององค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อความภักดีของลูกค้า กรณีศึกษา 

ลูกค้าของร้านค้าปลีกแบบด้ังเดิม ในอําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
 โดย คุณอนุวัต สงสม 

10.20 - 10.40 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
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Session 5 กลุ่มธุรกิจและการจัดการ (ต่อ) 
10.40 - 11.00 น. อิทธิพลของกลยุทธ์การจัดการด้านการเงินต่อความมั่งคั่งของกองทุนสวัสดิการชุมชนในเขต

ภาคเหนือ 
 โดย คุณศรีบาล คงแก้ว 

11.00 - 11.20 น. ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร หน่วยงานศูนย์พัฒนาสังคมในเขตภาคเหนือ 
 โดย คุณธวัช  มโนนุเมธากุล 

11.20 - 11.40 น. ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการมีภาวะหนี้สินของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

 โดย คุณอัจฉรา  ลักษณสมบูรณ์ 

11.40 - 12.00 น. อิทธิพลของการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานต่อประสิทธิภาพด้านการเงินการคลังขององค์การ
บริหารส่วนตําบลในเขตจังหวัดลําปาง ลําพูน และเชียงใหม่ 

 โดย คุณกมลจันทร์ สุธรรมปวง 
12.00 - 13.00 น รับประทานอาหารกลางวัน 

Session 6 กลุ่มธุรกิจและการจัดการ (ต่อ) 
13.00 - 13.20 น. Impact of Employee Selection and Trainning on Employee Performance: Front-

Line Staff of Thai Firms in Phnom Penh, Cambodai 
 โดย คุณ Tilen  Kheng 

13.20 - 13.40 น. ความพึงพอใจต่อโครงการสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 โดย คุณนนิดา  สร้อยดอกสน 

13.40 - 14.00 น. การนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจําวัน : กรณีศึกษาประชาชนในตําบลวัง
ตะกู อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 

 โดย คุณเกษรา จูทอง 
14.00 - 14.20 น. การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของระบบการจัดการความรู้การส่งเล่มโครงการและปริญญานิพนธ์

นักศึกษา สําหรับคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 
 โดย คุณจินตนา  สุคนธ์ 

14.20 - 14.40 น. การจัดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ กรณีศึกษาชุมชนบ้านแสมชาย จังหวัดเพชรบุรี 
 โดย คุณสวรรยา  ธรรมอภิพล 

14.40 - 15.00 น. ภาพลักษณ์คณะบริหารธุรกิจ ในทัศนะของตลาดแรงงาน ผ่านการประชาสัมพันธ์ : ศึกษาเฉพาะ
กรณี สถานประกอบการที่รับนักศึกษาระดับปริญญาตรีฝึกงาน ประจําปีการศึกษา 2551 ในเขต
จังหวัดนครราชสมีา 

 โดย คุณดุษฎี  เทียมเทศ  บุญมาสูงทรง และ คุณฉัตรชัย  อินทสังข์ 
15.00 - 15.20 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

 
Session 7 กลุ่มธุรกิจและการจัดการ (ต่อ) 

 
15.20 - 15.40 น. อิทธิพลของกลยุทธ์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีต่อผลการดําเนินงานของธุรกิจพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ ร้านค้าออนไลน์ ในประเทศไทย 
 โดย คุณกานนิศา เจียมเจิด 

15.40 - 16.00 น. รูปแบบการพัฒนาศักยภาพการพึ่งตนเองของชุมชนชนบทในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 โดย คุณวรุณีย์  สีม่วงงาม 
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16.00 - 16.20 น. การจัดการธุรกิจผ้าไหมแพรวา ของผู้ผลิตผ้าไหมแพรวาในอําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 โดย คุณสุวพิชญ์  พิมพ์รส 

16.20 - 16.40 น. การเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของผู้บริโภคในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

 โดย คุณวิภาภรณ์ ยวงลําใย และ คุณกิตติพงษ์ โสภณธรรมภาณ 
16.40 - 17.00 น. การวิเคราะห์และเปรียบเทียบงบการเงินก่อนและหลังวิกฤตเศรษฐกิจโลกปี 2551 :  กรณีศึกษา

บริษัทในอุตสาหกรรมกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ 
 โดย คุณรัญวรัชญ์   สกุลเดชไพบูลย์ 

17.00 - 17.20 น. มอบเกียรติบัตร 
 
   

วันที่ 16  พฤษภาคม 2555   
08.00 - 09.00 น. 

 

ลงทะเบียน 
 

ห้องประชุม  1 
 

Session 8 กลุ่มอาหารและเกษตร (ต่อ) 
09.00 - 09.20 น. อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ของข้างเปลือกระหว่างการเก็บรักษาในถังเก็บโลหะ 

 โดย คุณใจทิพย์ วานิชชัง 
09.20 - 09.40 น. การลดการสูญเสียของข้าวเปลือกระหว่างการเก็บรักษา 

 โดย คุณใจทิพย์ วานิชชัง 
09.40 - 10.00 น. ผลของระดับปุ๋ยไนโตรเจนที่มีต่อผลผลิต องค์ประกอบทางเคมี และประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์

จากปุ๋ยของหญ้ากินนีสีม่วง 
 โดย คุณอุไรวรรณ ไอยสุวรรณ์ 

10.00 - 10.20 น. การศึกษาฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของดอกไม้กินได้ เพื่อส่งเสริมการใช้เป็นส่วนประกอบในอาหาร
ท้องถิ่น 

 โดย คุณปราณ ี มีศิริสุข 
10.20 - 10.40 น. พักรับประทานอาหารว่าง  

Session 9 กลุ่มอาหารและเกษตร (ต่อ) / กลุ่มโลจิสติกส์ 
 กลุ่มอาหารและเกษตร  

10.40 - 11.00 น. การจัดการน้ําเพื่อการเกษตรในเขตพื้นที่ชลประทานลําปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 โดย คุณกมลพชรพรรณ อ่อนภูงา 

11.00 - 11.20 น. ผลการเสริมรําละเอียด และ ปลายข้าวในวัสดุเพาะต่อการเจริญ ของเส้นใยเห็ดหูหนู (Auricularia 
polytricha (Mont.) Sacc Mon-leh) ท่ีเพาะ ในแนวเกษตรอินทรีย์ 

 โดย คุณปราโมทย์ ไทยทัตกุล 

 กลุ่มโลจิสติกส์ 
11.20 - 11.40 น. แนวทางการประยุกต์ใช้ Vendor Managed Inventory : VMI กับ รัฐวิสาหกิจ 

 โดย คุณนิวพัฒน์ อุทัยแสงไพศาล 
11.40 - 12.00 น. การจัดตารางการสั่งซ้ือท่อทองแดงโดยการประยุกต์ใช้โปรแกรมสเปรดชีต 

 โดย คุณสุรินทร์  วิชชุวงศ ์
12.00 - 13.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวัน 
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Session 10 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ 
13.00 - 13.20 น. ผลกระทบของรูปแบบปฏิสัมพันธ์ด้วยเม้าส์ ท่ีมี ต่อการรับรู้ความง่ายของการใช้การรับรู้ความ

สนุกสนานและการรับรู้เทคโนโลยีในเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
 โดย คุณมณฑกานต์ ประเสริฐอดิศร 

13.20 - 13.40 น. ระบบฐานข้อมูลการฝึกงานของนกัศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 
 โดย คุณอภิชัย  ซ่ือสัตย์สกุลชัย 

13.40 - 14.00 น. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น 
 โดย คุณชัยกร   สุขคํา 

14.00 - 14.20 น. การพัฒนาฐานข้อมูลออนไลน์เพื่องานประกันคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 

 โดย คุณรุ่ง  หมูล้อม 
14.20 - 14.40 น. ปัจจัยความสําเร็จของการเปลี่ยนมาใช้ซอฟต์แวร์ชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิศดอทอ็อกใน

องค์กรธุรกิจ 
 โดย คุณทศพนธ์ นรทัศน์ 

14.40 - 15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
   

Session 11 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อ) 
15.00 - 15.20 น. ผลการประยุกต์การใช้งานระบบรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงในโรงพยาบาลบางปะกอก 9 

อินเตอร์เนชั่นแนล สําหรับการจัดการบริหารความเสี่ยงด้านการพยาบาล 

 โดย คุณมัลลิกา ผ่องแผ้ว 

15.20 - 15.40 น. เอ็กเจน : เครื่องมือช่วยในการวิเคราะห์และสร้างโครงสร้างเอกสารเอ็กซ์เอมแอล 

 โดย คุณสิรินธร  จียาศักด์ิ 
15.40 - 16.00 น. การพัฒนาโปรแกรมเงินเดือน รองรับการทํางานดว้ยลายนิ้ว และบัตร RFID 

 โดย คุณโชคชัย  วันดี 
16.00 - 16.20 น. แอพพลิเคชันระบบร้าน OTOP บนแอนดรอยด์ 

 โดย คุณณาริษา  เกาะสังข์ 
   

ห้องประชุม  2 

Session 8 กลุ่มธุรกิจและการจัดการ (ต่อ) / มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 กลุ่มธุรกิจและการจัดการ (ต่อ)  

09.00 - 09.20 น. คุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของประชาชนที่มาใช้บริการในเทศบาลตําบลสาม
กอ อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 โดย คุณนุชจรินทร์  ทรงขจร 
09.20 - 09.40 น. ปจัจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการออมของข้าราชการกรุงเทพมหานคร 

 โดย คุณนันทพร  พุทธรักษา 
09.40 - 10.00 น. การเปรียบเทียบผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนทองคํา 

 โดย คุณเชาวลิต  แพงวงษ์ 
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10.00 - 10.20 น. การสํารวจความต้องการบริการวิชาการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ในพื้นที่ จ.จันทบุรี ระยอง และตราด 

 โดย คุณฐิติ หมอรักษา 
10.20 - 10.40 น. พักรับประทานอาหารว่าง  

   
Session 9 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ต่อ) 
10.40 - 11.00 น. ข้างหลังภาพและชั่วฟ้าดินสลาย - ความเหมือนที่แตกต่างของตัวละครเอกฝ่ายหญิงด้วยทฤษฎีจิต

วิเคราะห์ 
 โดย คุณฐิติพร  สังขรัตน์ 

11.00 - 11.20 น. การศึกษาประติมากรรมนามธรรมของศิลปินสมัยใหม่ไทย: กรณีศึกษาผลงานประติมากรรมของชํา
เรือง วิเชียรเขตต์   นนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน อินสนธิ์ วงศ์สามและเข็มรัตน์ กองสุข ในช่วงปี 
พ.ศ. 2508–2549 

 โดย คุณทักษิณา  พิพิธกุล 
11.20 - 11.40 น. กลวิธีการแปลวรรณกรรมเยาวชน : กรณีศึกษา ความสุขของกะทิ 

 โดย คุณพรชัย  พรวิริยะกิจ 
11.40 - 12.00 น. วิเคราะห์คําศัพท์ในการเขียนภาษาอังกฤษของนิสติวิชาเอกภาษาอังกฤษชั้นปีท่ี 1-4 

 โดย คุณปวริศา  กิจประสพ 
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

  
Session 10 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ต่อ) 

13.00 - 13.20 น. บทบาทการเป็นสามีตามการรับรู้ของนักศึกษาชาย ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชธาน ี
 โดย คุณชยมน บุญลักษณ์ และ คุณธนาศักด์ิ ข่ายกระโทก 

13.20 - 13.40 น. แบบอย่างการฆ่าตัวตายจากหนังสือพิมพ์ไทยรายวัน 
 โดย คุณพันธุ์วิภา เหมือนเพชร 

13.40 - 14.00 น. ความต้องการจําเป็นของภาษาจีนธุรกิจเพื่อการประกอบอาชีพ 
 โดย คุณคันธรส วิทยาภิรมย์ 

14.00 - 14.20 น. พุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ใหม่: ศึกษาเปรียบเทียบทฤษฎีแห่งสรรพสิ่งในความมุ่งหวังของสตีเฟน  
ฮอว์คิง กับทฤษฎีสุญญตาในทรรศนะของนาคารชนุ 

 โดย คุณรพีพงศ์ ศรีเพชรพงศ์ 
14.20 - 14.40 น. แรงจูงใจในการบวชและบทบาทของภิกษุณีมหายานในสังคมไทย 

 โดย คุณปวีณ์สุดา นตุสถาปนา 

14.40 - 15.00 น. 
 
 
 
 
 
 
 

พักรับประทานอาหารว่าง 
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Session 11 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ต่อ) 
15.00 - 15.20 น. Lessen Difficulties: Open Communication in Sexual-related Topics between 

Mothers and Daughters 
 โดย คุณมัลลิกา  ผลอนันต์ 

15.20 - 15.40 น. การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาการปั้นตุ๊กตาชาววัง 
 โดย คุณกนกวรรณ งามฉวี 

15.40 - 16.00 น. การเปรียบเทียบการขอร้องในภาษาอังกฤษระหว่างนิสิตชาวไทยและชาวจีน ชั้นปท่ีี 1 
 โดย คุณปวีณา เมธีวรกิจ 

16.00 - 16.20 น. ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในการจัดบริการสาธารณะ ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

 โดย คุณโวหาร  ยะสารวรรณ 

16.20 - 17.00 น มอบเกียรติบัตรและพิธีปิด 
 
 

 
********************************************************** 

 
 

   
 
 
 
 


