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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 4

รายชื่อบทความที่ได้รับรางวัลในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 4
ระหว่างวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2563
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1. รางวัลนาเสนอบทความ “ดีเด่น” รายละเอียดดังนี้
ลาดับ
รหัสบทความ/ชื่อบทความ
1 4ER-O09: Assessments of Raw Materials Volume
Stock for Waste Power Plant Using Photogrammetry
Technique
2 4ER-O10: การพัฒนาเครื่องมือกาจัดกระป๋องเบียร์ล้ม
ก่อนเข้าเครื่องบรรจุ
3 4ER-O26: การสร้างแบบจาลองและการจาลองการทางาน
ระบบเก็บพลังงานแบบใช้งานอุปกรณ์เก็บพลังงานหลายตัว
โดยใช้การจัดการพลังงานด้านบัสกระแสตรง
4 4ST-O09: เอนโดไฟติกแบคทีเรียจากรากมันสาปะหลังและ
ความสามารถในการสร้างสารส่งเสริมการเจริญของพืช
5 4ST-O20: การพัฒนาชุดฟอกแก๊สชีวภาพต้นแบบด้วย
สารละลายที่มสี ภาพเป็นกลาง
6 4AF-O02: ผลของสายพันธุ์ยสี ต์ Saccharomyces และ
สารอาหารที่ต่างกันต่อการเกิดสารอะเซทัลดีไฮด์ ไฮโดรเจน
ซัลไฟด์ และสารที่ให้กลิ่นต่างๆ ของไวน์โซวีญอง-บลอง
7 4BE-O14: ปัจจัยส่วนผสมการตลาดและความภักดีต่อตรา
ที่ส่งผลต่อความตั้งใจไปเซ็นทรัลวิลเลจของผู้บริโภค
ในกรุงเทพมหานคร
8 4SR-O07: AN ANALYSIS OF FIGURATIVE LANGUAGE
AND THEME USED IN QUOTES OF J.K. ROWLING’S
LITERARY MOVIES: HARRY POTTER SERIES
9 4ED-O01: ผลการจัดกิจกรรมการออกแบบตัวละครจากการ
เล่นเกมคอมพิวเตอร์ เพื่อเสริมสร้างทักษะการออกแบบ
ตัวละคร 3 มิติ ในรายวิชาแอนิเมชั่น 3 มิติ
10 4ST-P08: ผลของความดันรวมต่อโครงสร้างและสมบัติ
ไฮโดรฟิลิกของฟิล์มบางไทเทเนียมออกไซด์ที่เตรียมจากวิธี
รีแอคตีฟดีซีแมกนีตรอนสปัตเตอริง
11 4SR-P01: การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยของการศึกษารายวิชาในกลุม่ วิชาภาษาอังกฤษกับผล
การประเมินสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปีการศึกษา
2560

นักวิจัย/หน่วยงาน
ชนะรบ วิชาลัย
มทร.สุวรรณภูมิ

Session
Session1 สาขาวิศวกรรมศาสตร์
และอุตสาหกรรมวิจัย

เกสร วงค์เกษม
ม.มหาสารคาม
พีรพล จันทร์หอม
มทร.สุวรรณภูมิ

Session1 สาขาวิศวกรรมศาสตร์
และอุตสาหกรรมวิจัย
Session2 สาขาวิศวกรรมศาสตร์
และอุตสาหกรรมวิจัย

ปวีณา สุขสอาด
มทร. สุวรรณภูมิ
ธนวัฒน์ พงษ์สุวรรณ
มทร. สุวรรณภูมิ
ภัทราภรณ์ ศรีสมรรถการ
มทร.ล้านนา

Session3 สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Session4 สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Session5 สาขาเกษตรศาสตร์
และอุตสาหกรรมอาหาร

ศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม
ม.กรุงเทพ

Session6 สาขาบริหารธุรกิจและ
เศรษฐศาสตร์

ศศิวิมล ชิน
มทร.ล้านนา

Session7 สาขาสังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์และวิจัยสถาบัน

กานต์ คุ้มภัย

Session8 สาขาการศึกษา

มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ศิริวัชร์ อาลักษณสุวรรณ
มรภ.พระนครศรีอยุธยา

Session9 ภาคโปสเตอร์สาย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วุฒิชัย กสิพันธุ์
มทร.สุวรรณภูมิ

Session10 ภาคโปสเตอร์สาย
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
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2. รางวัลบทความระดับ “ดีมาก” และ“ดี” รายละเอียดดังนี้
2.1 ภาคบรรยาย
ลาดับ
รหัสบทความ/ชื่อบทความ
สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
1 4ER-O11: คุณสมบัติของแผ่นซีเมนต์ผสมเส้นใยธรรมชาติ
2
3
4
5
6
7
8

4ER-O26: การสร้างแบบจาลองและการจาลองการทางานระบบเก็บพลังงาน
แบบใช้งานอุปกรณ์เก็บพลังงานหลายตัวโดยใช้การจัดการพลังงานด้านบัส
กระแสตรง
4ER-O03: การผลิตกาลังไฟฟ้าด้วยเทอร์โมอิเล็กทริกจากพลังงานความร้อน
แสงอาทิตย์
4ER-O08: การออกแบบตัวควบคุมพีไออย่างเหมาะสมสาหรับพลานต์อันดับ
หนึ่งที่มีเวลาไร้ผลสนองด้วยการค้นหาแบบค้างคาว
4ER-O09: Assessments of Raw Materials Volume Stock for Waste
Power Plant Using Photogrammetry Technique
4ER-O13: การศึกษาสมบัติทางกลของวัสดุเชิงประกอบพอลิโพรพิลีนกับผงไม้
ยูคาลิปตัส
4ER-O19: ระบบการเก็บรวบรวมข้อมูลและการจัดการเสาเข็ม

4ER-O20: การคัดเลือกบริษัทที่ปรึกษาด้านงานควบคุมการก่อสร้างทาง
ของกรมทางหลวงชนบท โดยกระบวนการลาดับชั้นเชิงวิเคราะห์
9 4ER-O22: การเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องล้างและอบแห้งท่อช่วยหายใจด้วย
การประยุกต์ใช้ระบบการวัด
10 4ER-O23: การประยุกต์ใช้เทคนิคการวางแผนงานก่อสร้างแบบเส้นดุลยภาพ
(Line of Balance)กรณีศึกษา : โครงการก่อสร้างบ้านจัดสรรด้วยระบบ
สาเร็จรูป
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
11 4ST-O02: ระเบียบวิธีใหม่เพื่อหาผลเฉลยของปัญหาค่าเริ่มต้น
12
13
14
15
16
17
18

นักวิจัย/หน่วยงาน
เอกสิทธิ์ เทียนมาศ
มรภ.กาแพงเพชร
พีรพล จันทร์หอม
มทร.สุวรรณภูมิ
สรายุธ ทองกุลภัทร์
มทร.สุวรรณภูมิ
ดนุพล คาปัญญา
มทร.สุวรรณภูมิ
ชนะรบ วิชาลัย
มทร.สุวรรณภูมิ
ภูริพัส แสนพงษ์
มทร.อีสาน
พนุสรณ์ ห่อบุตร
ม.เกษตรศาสตร์
วชรพล ชัยศิรินิรันดร์
ม.เกษตรศาสตร์
พัชรนันท์ ศรีธนาอุทัยกร
มทร.สุวรรณภูมิ
จักรพรรดิ วงษ์พิมพ์
มทร.รัตนโกสินทร์

กันตชาติ เจริญจิตต์
ม. บูรพา
4ST-O04: การศึกษาปัจจัยทีส่ ่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการสกัดน้าตาล
ตฤษฐพร แก้วสุก
จากอ้อยในกระบวนการหีบสกัด
มทร. สุวรรณภูมิ
4ST-O05: ระบบสนับสนุนการตัดสินใจบนสมาร์ทโฟนเพื่อการประมาณ
คัมภีร์ ธีระเวช
ความต้องการใช้น้าของพืชและการให้น้าแบบอัตโนมัติ
มรภ.ราไพพรรณี
4ST-O08: ศึกษาอัตราการรณรงค์ป้องกันที่มีผลต่อตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์
อนุวัตร จิรวัฒนพาณิช
SEIR สาหรับการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่
มรภ. ภูเก็ต
4ST-O09: เอนโดไฟติกแบคทีเรียจากรากมันสาปะหลังและความสามารถในการ ปวีณา สุขสอาด
สร้างสารส่งเสริมการเจริญของพืช
มทร. สุวรรณภูมิ
4ST-O11: การศึกษาคุณภาพแม่น้าท่าจีนในจังหวัดนครปฐม ด้วยการแจกแจง พิมพ์พรรณ อาพันธ์ทอง
ค่าสุดขีดแบบวางนัยทั่วไป
มทร. สุวรรณภูมิ
4ST-O12: คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของคอนกรีต กรณีศึกษา การก่อสร้างลานจอดรถ เบญจพร ทีปะปาล
10 ชั้น ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
4ST-O18: ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการวัด ในจังหวัดลพบุรี
จอม สอนสอาด
มรภ. เทพสตรี

ระดับรางวัล
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

2

3
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ลาดับ
รหัสบทความ/ชื่อบทความ
19 4ST-O20: การพัฒนาชุดฟอกแก๊สชีวภาพต้นแบบด้วยสารละลายที่มสี ภาพ
เป็นกลาง
สาขาเกษตรศาสตร์และอุตสาหกรรมอาหาร
20 4AF-O02: ผลของสายพันธุ์ยสี ต์ Saccharomyces และสารอาหารที่ต่างกัน
ต่อการเกิดสารอะเซทัลดีไฮด์ ไฮโดรเจนซัลไฟด์ และสารที่ให้กลิ่นต่างๆ ของไวน์
โซวีญอง-บลอง
สาขาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
21 4BE-O01: การกากับดูแลกิจการ อัตราส่วนทางการเงิน และความล้มเหลว
ทางธุรกิจ กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
22 4BE-O07: แนวทางการวิเคราะห์ความคุ้มค่าการตัดสินใจลงทุนลดมลพิษ
ทางอากาศ ของผู้ประกอบการอู่อบพ่นสี กรณีศึกษา บริษัท บุญศิริ เซอร์วิส การาจ
จากัด
23 4BE-O08: การเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนขององค์กรที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพ
การดาเนินธุรกิจของบริษัทของกลุ่มธุรกิจสถาบันการเงินในอาเซียน
24 4BE-O011: ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการร้าน ไอศกรีม บาสกิ้น ร็อบบิ้นส์
ในประเทศไทย
สาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และวิจัยสถาบัน
25 4SR-O01: แนวทางการพัฒนาสื่อจัดแสดงสิ่งประดิษฐ์ด้านการมองเห็นสาหรับ
ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
26 4SR-O05: บทบาทนันทนาการในการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สาหรับนักศึกษา
27

4SR-O06: พระมหากษัตริย์กับประชาชนจากอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ในบทเพลง
เทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
28 4SR-O08: การศึกษากลวิธีการเรียนรู้แบบกากับตนเองด้านการเขียนและการ
อ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
29 4SR-O011: การศึกษาการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวทางเศรษฐกิจและสังคม
ของคนในชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนตลาดสามชุกร้อยปี อาเภอสามชุก จังหวัด
สุพรรณบุรี
สาขาการศึกษา
30 4ED-O01: ผลการจัดกิจกรรมการออกแบบตัวละครจากการเล่นเกม
คอมพิวเตอร์ เพื่อเสริมสร้างทักษะการออกแบบตัวละคร 3 มิติในรายวิชา
แอนิเมชั่น 3 มิติ

นักวิจัย/หน่วยงาน
ธนวัฒน์ พงษ์สุวรรณ
มทร. สุวรรณภูมิ

ระดับรางวัล
ดี

ภัทราภรณ์ ศรีสมรรถการ
มทร.ล้านนา

ดี

ศรัณย์พร รักษาพงษ์
มทร.อีสาน
พัชนิจ เนาวพันธ์
ม.เกษตรศาสตร์

ดี

นัฎสวัญจ์ กิตติลาภานนท์
มทร.อีสาน
เพลินพิศ โพธิ์วัน
มรภ.เลย

ดี

สาธิต ลาภวุฒิรตั น์
อพวช.
จิรานุวัฒน์ คาปลิว
มทร.กรุงเทพ
ชาสินี สาราญอินทร์
มทร.สุวรรณภูมิ
นันทน์ปพร ดุรงค์พันธุ์
มทร.ตะวันออก

ดี

จักร์กวี ซื่อตรง
มทร.สุวรรณภูมิ

ดี

กานต์ คุ้มภัย

ดี

ดี

ดี

ดี
ดี
ดี

มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

2.2 ภาคโปสเตอร์
ลาดับ
รหัสบทความ/ชื่อบทความ
สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
1 4ER-P02: การพัฒนาการควบคุมหุ่นยนต์ด้วยเสียง
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
2 4ST-P01: การศึกษาการตอบสนองก๊าซเซ็นเซอร์ชนิดพอลิเมอร์สาหรับวัด
ไอระเหยในข้าว

นักวิจัย/หน่วยงาน

ระดับรางวัล

สุประวิทย์ เมืองเจริญ
มทร.สุวรรณภูมิ

ดี

พนิดา หล่อวงศ์ตระกูล
มทร.สุวรรณภูมิ

ดี

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 4
ลาดับ
รหัสบทความ/ชื่อบทความ
3 4ST-P02: การศึกษาปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์การยับยั้งอนุมูลอิสระ
ของน้ามะหวด
4 4ST-P03: การวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกและความสามารถในการต้าน
อนุมูลอิสระของสารสกัดจากสะเดาไทยด้วยวิธียูวี-วิสิเบิลสเปกโทรโฟโตเมทรี
5 4ST-P05: การพยากรณ์จานวนผู้ป่วยโรคปอดอักเสบโดยใช้สมการแนวโน้ม

นักวิจัย/หน่วยงาน
วิชนี มัธยม
มทร.สุวรรณภูมิ
วิชนี มัธยม
มทร.สุวรรณภูมิ
พิทยุตม์ คงพ่วง
มทร.สุวรรณภูมิ
6 4ST-P07: ผลของความดันรวมต่อโครงสร้างและสมบัติไฮโดรฟิลิกของฟิล์มบาง ศิริวัชร์ อาลักษณสุวรรณ
ไทเทเนียมออกไซด์ที่เตรียมจากวิธรี ีแอคตีฟดีซีแมกนีตรอนสปัตเตอริง
มรภ. พระนครศรีอยุธยา
7 4ST-P011: การคัดแยกแบคทีเรียที่ผลิตเอนไซม์เซลลูเลสจากตัวอย่างดินในนาข้าว พรพรรณ รัตนะสัจจะ
มทร.สุวรรณภูมิ
8 4ST-P013: การพัฒนาผลิตภัณฑ์ตน้ แบบเจลบรรเทาอาการแผลไฟไหม้น้าร้อนลวก สุนทรา เฟื่องฟุ้ง
ที่ประกอบด้วย เบต้า-ซิโตสเตอรอล จากสารสกัดหยาบของใบมะตาดอบแห้ง
มทร.สุวรรณภูมิ
สาขาเกษตรศาสตร์และอุตสาหกรรมอาหาร
9 4AF-P01: การพัฒนากาวยึดเกาะจากแป้งข้าวดัดแปรด้วยความร้อนร่วมกับ
สุภาวดี แช่ม
ความชื้น
มทร.ล้านนา
10 4AF-P05: ผลของอุณหภูมิในการทาแห้งแบบโฟม-แมทต่อจลนพลศาสตร์
สุดาทิพย์ อินทร์ชื่น
ของการทาแห้งและคุณภาพของโจ๊กข้าวกล้องกึ่งสาเร็จรูป
ม.มหาสารคาม
สาขาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
11 4BE-P03: การประยุกต์ใช้เทคนิค ABC classification analysis เพื่อการจัดสินค้า วรพล อารีย์
คงคลังกลุ่มเครื่องปรุงรสและอาหารแห้ง : กรณีศึกษา ห้างสรรพสินค้า XYZ
มทร. อีสาน
12 4BE-P02: ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
สิริมา บูรณ์กุศล
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของประชาชนในเทศบาลนครอุบลราชธานี
ม.ราชธานี
สาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และวิจัยสถาบัน
13 4SR-P01: การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่าระดับคะแนนเฉลี่ยของการศึกษา วุฒิชัย กสิพันธุ์
รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษกับผลการประเมินสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ มทร.สุวรรณภูมิ
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปีการศึกษา 2560
14 4SR-P06: ปัญหาและอุปสรรคด้านการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของ
นงนุช ตั้งใจเจริญทรัพย์
พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม
มทร.ล้านนา
15 4SR-P012: แนวทางการพัฒนางานสารบรรณสานักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทักษภร มนัสกฤตดากุล
ทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มทร.สุวรรณภูมิ
16 4SR-P013: ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
เสาวลักษณ์ คีรีวงศ์
ของสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
มทร.สุวรรณภูมิ
สุวรรณภูมิ
17 4SR-P014: การพัฒนาแบบวัดจิตสาธารณะสาหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย
สิรภัทร จันทะมงคล
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มทร.สุวรรณภูมิ
สาขาการศึกษา
18 4ED-P02: การจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้(5Es) ประชุม อุทาพรม
ทักษะใหม่บัณฑิตในศตวรรษที่ 21 ในรายวิชาวิศวกรรมวิทยุและโทรทัศน์
มทร.สุวรรณภูมิ

ระดับรางวัล
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดีมาก
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

หมายเหตุ : บทความที่ได้รับรางวัลแต่ละประเภท จะได้รับใบประกาศนียบัตร ซึ่งจะดาเนินการจัดส่งไปพร้อมกับของ
ที่ระลึก
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