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- Breakout Session (National) – 

การประชุมวิชาการปัญญาภวิัฒน์ ระดับชาติ ครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 

Challenges and Opportunities of ASEAN:  
Innovative, Integrative and Inclusive Development 

วันพฤหัสบดีที่ 21 มถิุนายน 2561 

ณ อาคาร CP ALL Academy สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

ถนนแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี 
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 Subtheme 1: Business Room 1  

อาคาร CP ALL Academy สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ชั้น 4 ห้อง 0402 

ผู้ด ำเนินรำยกำร: อ.ดร.ณตำ ทับทิมจรูญ 
สถำบันกำรจัดกำรปัญญำภิวัฒน์   

ล าดับ ชื่อ - สกุล ชื่อบทความ ชื่อหน่วยงาน/สังกัด เวลาในการน าเสนอ 

1 ณัฐนันท์ ลิ้มโสภิตพรรณ  
ปพิชญา วิศาลโกศล 
 

การบริหารธุรกิจการเกษตรกับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  กรรมการฝ่ า ย วิ ช าก ารสมาคม
สื่อมวลชนเพ่ือการท่องเที่ยว และที่
ปรึกษาคณะอนุกรรมการสื่อมวลชน
เพ่ือการท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรี 
 

 11.00 - 11.10 น. 

2 ภัทรกมล คีรีวัชรินทร์ 
ดร.ณตา ทับทิมจรูญ 

การพัฒนากลยุทธ์การตลาดส าหรับการรับเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สถาบัน
แห่งองค์กรธุรกิจ 

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  11.10- 11.20 น. 

3 ไอรินทร์ ทวีโอฬารพัฒน์ 
ดร.ปาลิดา ศรีศรก าพล 

การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้าอนามัยแบบซุปเปอร์สลิม 0.1 ส าหรับผู้หญิงวัย
ท างาน 

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  11.20 - 11.30 น. 

4 กาญจนา จินดานิล การศึกษาปัญหาการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 11.30 - 11.40 น. 

5 กิจปฏิภาณ วัฒนประจักษ์ 
พิมลมาศ เนตรมัย 

การศึกษาพฤติกรรมการซื้อแบบไม่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้าในร้านสะดวกซื้อ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  11.40 – 11.50 น. 

6 ชลิดา วรศิลป์ 
ดร.ปาลิดา ศรีศรก าพล 

การศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อโปรแกรมการท่องเที่ยวในประเทศผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ของกลุ่มเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  11.50 - 12.00 น.  

7 ณัฐรดา  ศิริเมธาภัทร 
ดร.ปาลิดา ศรีศรก าพล 
มนพันธ์ ชาญศิลป์ 

การออกแบบบรรจุภัณฑ์ผงซักฟอกนาโน Natty Bright สูตรเข้มข้น สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 12.00 - 12.10 น. 
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Subtheme 1: Business Room 2 

อาคาร CP ALL Academy สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ชั้น 4 ห้อง 0403 

ผู้ด ำเนินรำยกำร: อ.ดร.สุรัชดำ เชิดบุญเมือง 
สถำบันกำรจัดกำรปัญญำภิวัฒน์     

ล าดับ ชื่อ - สกุล ชื่อบทความ ชื่อหน่วยงาน/สังกัด เวลาในการน าเสนอ 

1 ธรรมวิมล สุขเสริม  
อรประพัทธ์ ณ นคร 

ความสัมพันธ์ของสังคมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับการตั้งใจซื้อซ้ าจากพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  11.00 - 11.10 น. 

2 ปิยะวิทย์ ทิพรส ต้นทุน ผลตอบแทน และระดับการค้าขายข้าวอินทรีย์เมล็ดมีสีและเมล็ดขาวที่ได้รับ
การรับรองในประเทศไทย 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  11.10- 11.20 น. 

3 สุนิสา ลิขิตวัฒนวลี ตราสินค้าที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านกาแฟสตาร์บัคส์ สาขาบ้านสีลม  มหาวิทยาลัยสยาม  11.20 - 11.30 น. 

4 พิชัย ศิริกิจ 
ดร.บุญเลิศ วงศ์เจริญแสงสิริ 

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านโมบายแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน 
ระบบเอ็มคอมเมอร์สของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 11.30 - 11.40 น. 

5 กชพร ธนาสารแสน 
ดร.ปาลิดา ศรีศรก าพล 
สันติ จิรวัฒนางกูร 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่เหมาะสมกับบริการแอพพลิเคชัน BBB สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  11.40 – 11.50 น. 

6 อรุณี เลิศกรกิจจา พฤติกรรมและปัจจัยด้านสถานภาพส่วนบุคคลที่มีผลต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์
สมุนไพรถั่งเช่า 

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด  11.50 - 12.00 น.  

7 วลิตา  วิบูลย์เลิศวัฒนะ ศึกษารูปแบบเครื่องมือการส่งเสริมการตลาดและรูปแบบการด ารงชีวิตของ
ผู้บริโภค Gen C ที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ 

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด 
 

12.00 - 12.10 น. 
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Subtheme 2: Management Sciences 

อาคาร CP ALL Academy สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ชั้น 4 ห้อง 0404 

ผู้ด ำเนินรำยกำร: อ.ดร.ธนำสิทธิ์ เพิ่มเพียร 
สถำบันกำรจัดกำรปัญญำภิวัฒน์     

ล าดับ ชื่อ - สกุล ชื่อบทความ ชื่อหน่วยงาน/สังกัด เวลาในการน าเสนอ 

1 ไพโรจน์ พิภพเอกสิทธิ์  
สรวงอัยย์ อนันทวิจักษณ์ 
สุพล ใจหนักดี 

การรับรู้วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ และความผูกพันต่อองค์กรที่มีผล
ต่อผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงงานผลิตอาวุธ กองโรงงาน
ช่างแสง ศูนย์อุตสาหกรรมสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 

 11.00 - 11.10 น. 

2 ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิภาวี  จันทรัตน์ 

 

การศึกษาเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างสมดุลชีวิตในการ
ท างานที่ ส่ งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติ งานของพนักงาน
บริษัทเอกชน Gen X และ Gen Y ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  11.10- 11.20 น. 

3 พิมพ์ชนก  เครือสุคนธ ์ 
พงษ์จันทร์  ภูษาพานิชย์ 
วีรวรรณ  วงศ์ปิ่นเพ็ชร์ 
ชูชัย  สมิทธิไกร 

ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจต่อการบริการกับความผูกพัน
ต่อมหาวิทยาลัยของนักศึกษา: บทบาทของการรับรู้ภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยในฐานะตัวแปรสื่อ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  11.20 - 11.30 น. 

4 ธนิดา ภูสุวรรณ์  
อุทัยรัตน์ เมืองแสน 
กมล ชัยวัฒน์ 

ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อความคาดหวังในการปฏิบัติงานของ
สมาชิกธุรกิจขายตรง 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม 11.30 - 11.40 น. 
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Subtheme 3: Logistics 

อาคาร CP ALL Academy สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ชั้น 4 ห้อง 0405 

ผู้ด ำเนินรำยกำร: ผศ.ดร.ไพฑูรย์ ศิริโอฬำร 
สถำบันกำรจัดกำรปัญญำภิวัฒน์     

ล าดับ ชื่อ - สกุล ชื่อบทความ ชื่อหน่วยงาน/สังกัด เวลาในการน าเสนอ 

1 กวินนา วงษ์สมศรี 
วีรพงษ์ ศรีแก้ว  
นลพรรณ จันทรกุล 
ก้องขจร เพรชกอง 
หนึ่งบุรุษ ทิพย์สังข์ 
ฐาปนี สายสะอาด 
ธนธรณ์ ธรรมศิริกุล 
รัชพล พงษ์พันธ 

การปรับปรุงผลิตภาพด้วยวิธีการสร้างตัวแบบในการตรวจสอบขนาด 
การปรับปรุงพ้ืนที่ และระบบป้องกันความผิดพลาดในอุตสาหกรรม
กระดาษ กรณีศึกษาบริษัท A จ ากัด 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  11.00 - 11.10 น. 

2 บุญชัย แซ่สิ้ว  
วลัยพร ปราศจาก 
พงศ์พัฒน์ ช่วยบุดดา 
ปัญญา พิทักษ์กุล 

การปรับปรุงผังโรงงาน ด้วยหลักการออกแบบผังโรงงานอย่างเป็น
ระบบ กรณีศึกษา : โรงงานผลิตดักท์แอร์ 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  11.10- 11.20 น. 

3 พูลศักดิ์ แก้วสุวรรณ์ 
ผศ.ดร.เภสัชกรหญิงธัญญา สพุรประดิษฐ์ชัย 

การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้า กรณีศึกษาบริษัทผู้ผลิต
ขนมขบเคี้ยวประเภทสาหร่าย 

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 11.20 - 11.30 น. 

4 อธิวัฒน์ ลีนะธรรม  
วรรณะ กรุดภู่ 
รภัทภร สลิดกุล 

การลดความผิดพลาดในการส่งมอบสินค้ากรณีศึกษา: การส่งมอบ
สินค้าของโรงงานอาหารสัตว์   

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
 

 11.30 – 11.40 น. 
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Subtheme 3: Logistics (Cont.) 

อาคาร CP ALL Academy สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ชั้น 4 ห้อง 0405 

ผู้ด ำเนินรำยกำร: ผศ.ดร.ไพฑูรย์ ศิริโอฬำร 
สถำบันกำรจัดกำรปัญญำภิวัฒน์     

ล าดับ ชื่อ - สกุล ชื่อบทความ ชื่อหน่วยงาน/สังกัด เวลาในการน าเสนอ 

5 นันทพัฒน์  ชัยชนะ 
เกศกมล จิรพงศ์วิวัฒน์ 
ณัฐาสินี จิรพงษ์ศักดิ์ 
ไอลดา จรรยาท  
สิริมา  พูลเวช 
วไลศรี  สุภาภาส 
มนตรี  แสวงชอบ   
โชติกา  จงศาโรจน์ 

การศึกษาการเพ่ิมประสิทธิภาพการล าเลียงสินค้าบรรจุเย็น กรณีศึกษา บริษัท A  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  11.50 - 12.00 น.  
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Subtheme 4: Education 

อาคาร CP ALL Academy สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ชั้น 6 ห้อง 0601 

ผู้ด ำเนินรำยกำร: อ.ดร.พรพิมล ประสงค์พร 
สถำบันกำรจัดกำรปัญญำภิวัฒน์     

ล าดับ ชื่อ - สกุล ชื่อบทความ ชื่อหน่วยงาน/สังกัด เวลาในการน าเสนอ 

1 ผศ.วีรวรรณ วรรุตม์  
อธิคม ศรีวัลลภ 

การรับรู้และความพร้อมของอุดมศึกษาต่อนโยบายประเทศไทย 
4.0: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยนานาชาติเอกชนแห่งหนึ่ง 

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด  11.00 - 11.10 น. 

2 ลัญจกร สัตย์สงวน  
ฉลองชัย ธีวสุทรสกุล 
กุลวดี เนื่องแสง 
ภัญนภัส พฤกษากิจ 
ณมณ ศรหิรัญ 
รัฐดากร บ ารุงศาสตร์ 
วชิราภรณ์ ศรีพุทธ 

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจที่ส่งผลต่อการเรียนการ
สอนวิชาการเงินธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 

มหาวิทยาลัยบูรพา  11.10- 11.20 น. 

3 กมลชนก โตสงวน 
ดารินทร์ ทับทิมหิน 

การศึกษาวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการในรายวิชา
การแปลไทย-จีน และไวยากรณ์ภาษาจีน เพ่ือพัฒนาทักษะการ
แปลของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการสอนภาษาจีน 
สถาบันอุดมศึกษาแห่งหนึ่ง 

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  11.20 - 11.30 น. 

4 อวิรุทธ์ ฉัตรมาลาทอง 
สิริฉันท์ สถิรกุล เตชพาหพงษ์ 

ยุทธศาสตร์เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยสู่มหาวิทยาลัยเชิง
ประกอบการ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 11.30 - 11.40 น. 
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Subtheme 4: Education (Cont.) 

อาคาร CP ALL Academy สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ชั้น 6 ห้อง 0601 

ผู้ด ำเนินรำยกำร: อ.ดร.พรพิมล ประสงค์พร 
สถำบันกำรจัดกำรปัญญำภิวัฒน์     

ล าดับ ชื่อ - สกุล ชื่อบทความ ชื่อหน่วยงาน/สังกัด เวลาในการน าเสนอ 

5 Pimporn Wattanakamolkul 

 

A BRIEF ANALYSIS ON THE REFLECTION OF THE 
PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF CHINESE TEACHERS IN 
THAILAND 

University of Technology Rattanakosin  11.40 – 11.50 น. 

6 Thoseporn Sophitthammakun 

 

USING THE VOCABULARY EXERCISES FOR SOLVING THE 
STUDENTS’ PROBLEM OF BEING UNABLE TO REMEMBER 
THE WORDS AND SURVEYING THE STUDENTS’ 
SATISFACTION WITH THE VOCABULARY EXERCISES 

Panyaworakun School  11.50 - 12.00 น.  
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Subtheme 5: Social Science 

อาคาร CP ALL Academy สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ชั้น 5 ห้อง 0503 

ผู้ด ำเนินรำยกำร: ผศ.สำคร สมเสริฐ 
สถำบันกำรจัดกำรปัญญำภิวัฒน์     

ล าดับ ชื่อ - สกุล ชื่อบทความ ชื่อหน่วยงาน/สังกัด เวลาในการน าเสนอ 

1 ธัญวรัตน์ ถาวรโชติวงศ์ การศึกษาการสื่อความหมายมรดกทางรถไฟสายมรณะผ่านทุน “Weary 
Dunlop Boonpong Fellowship”เพ่ือช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  11.00 - 11.10 น. 

2 ผศ.ดร.สมปฤณ นิยมไทย 

 

พระพุทธศาสนาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกับการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมในยุคโลกาภิวัตน์ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  11.10 - 11.20 น. 

3 นภาพร  พฤกษรณชัย  
นธกฤต วันต๊ะเมล์ 
 

พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจในข้อมูล
ข่าวสารจากสื่อของผู้ใช้บริการแท็กซี่สาธารณะ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  11.20 - 11.30 น. 

4 ดร.ภพ สวัสดี วาทกรรมเลขมงคล: กลวิธีทางภาษากับการสร้างคุณค่าให้ตัวเลข 
 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 11.30 - 11.40 น. 

5 Chenicha Praphruetmon A STUDY OF DISSEMINATION OF CHINESE CULTURAL PRODUCTS  
IN THAILAND 
 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต  11.40 – 11.50 น. 
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Subtheme 5: Social Science (Chinese Language)  

อาคาร CP ALL Academy สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ชั้น 5 ห้อง 0502  

ผู้ด ำเนินรำยกำร: อ.ดร.นลินทิพย์ วิภำวัฒนกุล 
สถำบันกำรจัดกำรปัญญำภิวัฒน์     

ล าดับ ชื่อ - สกุล ชื่อบทความ ชื่อหน่วยงาน/สังกัด เวลาในการน าเสนอ 

1 Mr. Tao Jian AN EMPIRICAL STUDY ON THE INFLUENTIAL FACTORS OF SMALL MIAO 
CULTURAL CREATIVE ENTERPRISES IN CHINA 

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  11.00 - 11.10 น. 

2 Ms. Zhang Yongling RESEARCH ON THE CORRELATION DIFFERENCE BETWEEN CHINA AND 
THAILAND'S ACCOUNTING INFORMATION AND STOCK PRICE BASED ON 
OHLSON MODEL 

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  11.10 - 11.20 น. 

3 Mr. Xie Linghua RESEARCH ON THE DEVELOPMENT OF STRATEGY BAISE RURAL FOLK 
CUSTOM TOURISM RESOURCES IN CHINA 

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  11.20 - 11.30 น. 

4 Mr. Huang XiaoLong RESEARCH ON THE IMPACT OF BIG DATA APPLICATION ON 
KNOWLEDGE-INTENSIVE BUSINESS SERVICE ENTERPRISES IN CHINA IN  
THE PROCESS OF KNOWLEDGE CREATION 

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 11.30 - 11.40 น. 

5 Mr. Yao Wang 

 

STUDY OF ENTERPRISE MARKETING STRATEGY BASED ON THE 
CONSUMER BEHAVIOR —TAKE THE OPPO COMPANY THAILAND AS 
EXAMPLEEXAMPLE 

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  11.40 – 11.50 น. 

6 Ms. Li Yuwei  THE COUNTERMEASURES TO PROMOTE THE TRANSMISSION OF MICRO 
FILM IN THE ERA OF "INTERNET +" 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต  11.50 - 12.00 น.  
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Subtheme 5: Social Science (Chinese Language) 

อาคาร CP ALL Academy สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ชั้น 5 ห้อง 0502 

ผู้ด ำเนินรำยกำร: อ.ดร.นลินทิพย์ วิภำวัฒนกุล 
สถำบันกำรจัดกำรปัญญำภิวัฒน์     

ล าดับ ชื่อ - สกุล ชื่อบทความ ชื่อหน่วยงาน/สังกัด เวลาในการน าเสนอ 

7 Mr. Bai Yang  THE ECOLOGICAL CULTURE OF OROQEN SHAMAN'S VIEW OF NATURE มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 12.00 – 12.10 น. 
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Subtheme 6: Agricultural and Agro Industry 

อาคาร CP ALL Academy สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ชั้น 5 ห้อง 0505 

ผู้ด ำเนินรำยกำร: ผศ.ดร.กรวิทย์ ไชยสุ 
สถำบันกำรจัดกำรปัญญำภิวัฒน์   

ล าดับ ชื่อ - สกุล ชื่อบทความ ชื่อหน่วยงาน/สังกัด เวลาในการน าเสนอ 

1 สิทธิกรณ์ ค ารอด 
ดนุสรณ์ ธนะปาละ  
วีระชัย ขันทองค า  
กิตติพงษ์ ศรีแขไตร 

การพยากรณ์ราคาสุกรขุนพันธุ์ลูกผสมที่มีน้ าหนัก 100 กิโลกรัม ขึ้นไป สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  11.00 - 11.10 น. 

2 กสมล ชนะสุข  
กนกพัชร กอประเสริฐ 
ศานติ ดิฐสถาพรเจริญ 
สมพล สุขเจริญพงษ์ 

การวิเคราะห์โซ่อุปทานของเห็ดนางฟ้าในจังหวัดนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  11.10- 11.20 น. 

3 ธนะสาร พานิชยากรณ์  
ศิริอร สนองค์ 
 

การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการรับรู้ ด้านเกษตรกรไทยยุคใหม่  4.0 
กรณีศึกษา กลุ่มเกษตรอ าเภอบ้านโป่ง ราชบุรี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  11.20 - 11.30 น. 

4 มัลลิกา ชาญอักษร 
ถิรนันท์ ศรีกัญชัย  
ทิพย์ระวีร์ ติ๊บปาละ 
อัจฉรา ขยัน 

คุณภาพซากและการประเมินทางประสาทสัมผัสของลูกชิ้นจากไก่ไข่ปลดระวาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 11.30 - 11.40 น. 

5 โชติวิทย์ ธนชัยบุบผารมย์ 
เอ้ือมพร วีสมหมาย  
ณัฏฐ พิชกรรม 

ศักยภาพการใช้พรรณไม้ในพื้นที่ดินเค็มในงานภูมิทัศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  11.40 – 11.50 น. 
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 Subtheme 7: Engineering and Technology 

อาคาร CP ALL Academy สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ชั้น 5 ห้อง 0504 

ผู้ด ำเนินรำยกำร: ดร.ธงชัย แก้วกิริยำ 
สถำบันกำรจัดกำรปัญญำภิวัฒน์   

ล าดับ ชื่อ - สกุล ชื่อบทความ ชื่อหน่วยงาน/สังกัด เวลาในการน าเสนอ 

1 อุษนิษา เถาว์โท  
ฉัฐเมศร์ พูลทรัพย์ 

  เกียรติกูล เจียรนัยธนะกิจ 
บัณฑิต พัสยา 

การทดสอบโมเดลของระบบแนะน าภาพยนตร์โดยการท าเหมืองข้อความจากค า
วิจารณ์ของผู้ชม 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง 

 11.00 - 11.10 น. 

2 รศ.ดร.ปริญญา สงวนสัตย์ การประมาณสีโดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยด้วยการเรียนรู้เชิงลึก 
 

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  11.10- 11.20 น. 

3 อริย์พงศ์ อารีเวชศรีมงคล 
ฐกฤต ปานขลิบ 
อภินันท์ ภูเก้าล้วน 
กฤติเดช ดวงใจบุญ 

การพยากรณ์การใช้พลังงานไฟฟ้าในอุตสาหกรรมถุงพลาสติกโดยวิธีการหาค่า
พลังงานจ าเพาะและวิธีการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม  11.20 - 11.30 น. 

4 ผศ.สิรินธร จียาศักดิ์ การพัฒนาแอปพลิเคชันควบคุมน้ าหนักด้วยเทคนิคโซเชียลเน็ตเวิร์ค  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 11.30 - 11.40 น. 

5 สุปรีชา เหมยเปง  
บุญชัย แซ่สิ้ว 
ศุภรัชชัย วรรัตน ์

การเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการผลิตด้วยระบบแขนกล :กรณีศึกษาการผลิตขึ้น
รูปพลาสติกด้วยระบบสุญญากาศ 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  11.40 – 11.50 น. 
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Subtheme 7: Engineering and Technology (Cont.) 

อาคาร CP ALL Academy สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ชั้น 5 ห้อง 0504 

ผู้ด ำเนินรำยกำร: ดร.ธงชัย แก้วกิริยำ 
สถำบันกำรจัดกำรปัญญำภิวัฒน์   

ล าดับ ชื่อ - สกุล ชื่อบทความ ชื่อหน่วยงาน/สังกัด เวลาในการน าเสนอ 

6 กฤษณ์ แก้วศรี 
ฐกฤต ปานขลิบ 
อภินันท์ ภูเก้าล้วน 
กฤติเดช ดวงใจบุญ 

การศึกษาและพัฒนาเครื่องก าเนิดไฟฟ้าเทอร์โมอิเล็กทริกส์ของอุปกรณ์ประหยัด
พลังงานส าหรับเตาแก๊สหุงต้มในครัวเรือน 

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 11.50 - 12.00 น. 

 


