ผลการประกวดการนําเสนอผลงาน
(Competitions Result of Presentation)
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7 (7th RMUTNC)
ผลการประกวดการนําเสนอผลงานภาคบรรยาย
1.สาขาวิชาวิทยาศาสตร=กายภาพและคณิตศาสตร=
- ไมมีผูไดรับรางวัล2.สาขาวิทยาศาสตร=การแพทย= เคมีและเภสัช
รางวัลที่ 1 ดีเดBน
7CM-O002

การพัฒนาระบบตัวกรองชีวภาพดวยสาหรายคลอ
เรลลาเพื่อกําจัดคาร*บอนไดออกไซด*ที่ปนเป./อนใน
ก1าซชีวภาพ

กรกฎ หาญธัญกรรม อภิญญาภรณ*
สายทอง ธนัชชา วงค*แจง
และดวงฤทัย นิคมรัฐ
ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รางวัลที่ 2 ดีมาก
7CM-O003

ประสิทธิผลของสารจากธรรมชาติที่มีผลตอการติดสี อนรรฆอร จิตต*เจริญธรรม อรสา นาม
ผมเมื่อยอมดวยผลเมาสกัดบนปอยผม
อุบล วาสิฐี กุกําจัด
และภานิชาพงษ* นราทร
ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

รางวัลที่ 3 ดี
7CM-O005

การพยากรณ*สถานการณ*การพบผูปCวยทางดานจิต อั ง คณา จั ต ตามาศ และพิ ม พ* ป วี ณ*
เวชในผูสูงอายุเขตพื้นที่เฝFาระวังผูปCวยของอําเภอหัว มะณีวงค*
หินจังหวัดประจวบคีรีขันธ*
ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร*

รางวัลที่ 4 ชมเชย
7CM-O001

การสกัดขาดวยเครื่องนึ่งฆาเชื้อโรค

ภานิ ช า พงศ* น ราทร ธั น ณิ ภ า พงศ*
นราทร กชมน เนื่องศรี
อนุ ภ า นาคเศษ สงกรานต* ชิ ร ะบุ ต ร
และนฤวัตร ภักดี
ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

3.สาขาเกษตรศาสตร=และชีววิทยา
รางวัลที่ 1 ดีเดBน
7AB-O007

ผลของการเสริมแบคทีเรียแลคติกในกระบวนการทํา รุงทิวา สีมาปาน ฐปน ชื่นบาล
พืชหมักภายใตสภาวะไรอากาศ
ศิราภรณ* ชื่นบาล
และศรีกาญจนา คลายเรือง
ม.แมโจ

รางวัลที่ 2 ดีมาก
7AB-O006

การพัฒนากระบวนการผลิตเอทานอลจากทางใบ นภดล โพชกําเนิด และสมพงศ* โอทอง
ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ปาล*มน้ํามันโดยจุลินทรีย*ชอบรอน

รางวัลที่ 3 ดี
7AB-O017

การพัฒนาเครื่องหยอดตนกลาขาวนาโยนแบบลาก
จูง

ผดุงศักดิ์ วานิชชัง ใจทิพย* วานิชชัง
และนฤมล บุญกระจาง
ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

รางวัลที่ 4 ชมเชย
7AB-O022

การสะสมพอลิไฮดรอกซีบิวทีเรทใน Arthrospira กิตติภฏั โชติจินดากุล
(Spirulina) platensis AARL C001
และจีรพร เพกเกาะ
ม.เชียงใหม

รางวัลที่ 5 ชมเชย
7AB-O011

การพัฒนาอาหารเลียนแบบธรรมชาติสําหรับการ
เลีย้ งแมลงดานา

พัชรี มงคลวัย และสุกัญญา คําหลา
ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

4.สาขาวิศวกรรมศาสตร=และอุตสาหกรรมวิจัย
รางวัลที่ 1 ดีเดBน
7ER-O092

การเพิ่มสมรรถนะการทําความเย็นของระบบปรับ จตุภูมิ พวงชอ ยุทธนา เทพจันทร*
อากาศรถยนต=
สมภพ ปcญญาสมพรรค*
โดยใชKเทอร=โมอิเล็กทริก
ทวีวฒ
ั น* สุภารส และชนิดา ปFอมเสน
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

รางวัลที่ 2 ดีมาก
7ER-O013

การพัฒนาแบบจําลองการไหลซึมของนํ้าฝนผานชั้น สันติ ไทยยืนวงษ*
ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร*
ดินที่มีรอยแตกเพื่อประเมินโอกาสเกิดดินถลม

รางวัลที่ 3 ดี
7ER-O071

การศึกษาผลิตเสนดายปcdนมือดวยเสนใยลูก
ตาลโตนดผสมฝFาย

พันธ*ยศ วรเชฐวราวัตร* และพรโพยม
วรเชฐวราวัตร*
ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รางวัลที่ 4 ชมเชย
7ER-O060

การศึกษาคาวัสดุฝeกที่ใชในการจัดการเรียนการสอน เฉลิมเกียรติ ศรีศิลา
ในรายวิชาปฏิบัตริ ะดับปริญญาตรีของคณะ
ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิศวกรรมศาสตร*และสถาปcตยกรรมศาสตร*

5.สาขาเศรษฐศาสตร=
รางวัลที่ 1 ดีเดBน
7E-O002

รู ป แบบการพั ฒ นาศั ก ยภาพกลุ มแมบานแปรรู ป เสาวลักษณ* จิตติมงคล
เนื้อสัตว*เขาสูมาตรฐานระบบการจัดการผลิตภัณฑ* ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ชุมชน (มจก.) กรณีศึกษากลุมแมบานแปรรูป
เนื้อสัตว*บานนาจารย*อําเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ*

รางวัลที่ 2 ดีมาก
7E-O004

การสรางมูลคาเพิ่มสินคาที่มีผลตอความพึงพอใจ จันทิมา พรหมเกษ สุมินทร เบาธรรม
และความภักดีในตราสินคากรณีศึกษา: ผลิตภัณฑ*เสื่อ และดาริกา แสนพวง
ของกลุมแมบานบานแรตําบลแรอําเภอพังโคนจังหวัด ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
สกลนคร

รางวัลที่ 3 ดี
7E-O013

สถานการณ*ทางการเงินของกองทุนหมูบานและ
ชุมชนเมือง

จิรายุ หาญตระกูล และสุรชัย กังวล
ม.แมโจ

รางวัลที่ 4 ชมเชย
7E-O018

กิจกรรมการเสริมสรางจริยธรรมตามหลักธรรมพรหม พงษ*นรินทร* ปlดจัตุรัส
วิหาร 4 สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะ ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
บริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

รางวัลที่ 5 ชมเชย
7E-O017

สวนประสมทางการตลาดบริการทีส่ งผลตอ
กระบวนการตัดสินใจศึกษาตอสถาบันอาชีวศึกษา
เอกชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาจังหวัด
นครราชสีมา

อมรีภรณ* สมจริง
ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

6.สาขาสังคมวิทยาและการศึกษา
รางวัลที่ 1 ดีเดBน
7ES-O005

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความ สุกัญญา ดวงอุปมา
รับผิดชอบตอตนเองดวยการจัดการเรียนรูแบบกลุม ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
รวมมือเทคนิค STAD และแบบปกติในรายวิชา
Modern Management Techniques

รางวัลที่ 2 ดีมาก
7ES-O007

การพั ฒ นาบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร* ช วยสอนตาม ม า น ะ โ ส ภ า ไ ช ยั น ต* แ ก ว ผ า ไ ล
แนวคิดของกาเยเรื่องอุปกรณ*คอมพิวเตอร*เบื้องตน ภาวิณี โยธาแข็ง และไพศาล ดาแร
ม.ราชภัฏอุดรธานี
ชั้นประถมศึกษาปtที่ 2

รางวัลที่ 3 ดี
7ES-O036

ปcจจัยความสําเร็จในการทําปริญญานิพนธ*ของนักศึกษา ราตรี เอี่ยมประดิษฐ* และสุมาลี บุญนุช
สาขาวิ ชาเทคโนโลยี สารสนเทศธุร กิจ มหาวิ ทยาลั ย ม.เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

รางวัลที่ 4 ชมเชย
7ES-O026

ประสิทธิผลของการใชโปรแกรม MATLAB ในการ วรรณรี ย* วงศ* ไ ตรรั ต น* และศศิ พั น ธ*
อธิบายการมอดูเลตสัญญาณแบบ M-PSK และแบบ วงศ*สุทธาวาส
M-QAM ในรายวิชาการสื่อสารขอมูลและเครือขาย ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

7.สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร=
รางวัลที่ 1 ดีเดBน
7IC-O029

การออกแบบตัวแบบเว็บไซต*พาณิชย*อิเล็กทรอนิกส* อัชฌาพร กวางสวาสดิ์ วีระชัยท คอน
ที่สงผลตอการจัดอันดับดวยเทคนิคการตลาดของ จอหอ ปานจิตร* หลงประดิษฐ*
เครื่องมือคนหา
และปรัชญนันท* นิลสุข
ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร*

รางวัลที่ 2 ดีมาก
7IC-O016

สื่ อ การเรี ยนการสอ นทางคณิ ต ศาสตร* เ พื่ อ จุฑาวุฒิ จันทรมาลี ชวาลศักดิ์ เพชร
พัฒนาการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัยกาวสูการเป{น จันทร*ฉาย
พลเมืองอาเซียนในรูปแบบเกมมัลติมีเดีย
และธรนินทร* วิชาพาณิชย*
ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร*

รางวัลที่ 3 ดี
7IC-O024

แอพพลิเคชั่นนําเสนอขอมูลพระธาตุ 9 จอมบน กมลลักษณ* ชัยดี วิวัฒน* วงค*ไชย ศุภกร
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด*
ภมร และสุรัสวดี ปรีดี
ม.เทคโนโลยีราชมงคลลานนา

รางวัลที่ 4 ชมเชย
7IC-O013

การวิ จั ย และพั ฒ นาการบริ ห ารงานฟาร* ม ตาม
หลักการบัญชีตามความรับผิดชอบโดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูป : กรณีศึกษาฟาร*มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร*

ชุติกร ปรุงเกียรติ ปlยะ แกวบัวดี
ศันสนีย* มีพรอม
และกรวิชญ* ชมภูราษฎร*
ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

การพัฒนาโปรแกรมสารสนเทศอาหารพื้นบาน
สําหรับผูสูงอายุ

พัชราภรณ* ชัยพัฒนเมธี
ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร*

รางวัลที่ 5 ชมเชย
7IC-O002

8.สาขาสถาปPตยกรรมศาสตร= ศิลปกรรมและการออกแบบอุตสาหกรรม
รางวัลที่ 1 ดีเดBน
7AI-O005

ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาการจัดวางผังในงาน ขวัญจิต รัตนวรรณนุกูล
ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
สถาปcตยกรรมภายในโดยการใชแบบจําลอง

รางวัลที่ 2 ดีมาก
7AI-O007

การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส* (e-book) เรื่อง พิพิษณ* สิทธิศักดิ์
ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร*
การตัดตอวีดิทัศน*ระบบนอนลิเนียร*

รางวัลที่ 3 ดี
7AI-O006
รางวัลที่ 4 ชมเชย
7AI-O004

การศึ กษาการสอนโดยใชวิ ธีสอนแบบแสดงบทบาท วิศณี ไชยรักษ*
ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
สมมติเรื่องการหาแนวความคิดในการออกแบบ
อาคารแบบฝรั่งเศสชุมชนบานทาแรจังหวัดสกลนคร ปกรณ* พัฒนานุโรจน*
ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

