ผลการประกวดการนําเสนอผลงาน
(Competitions Result of Presentation)
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7 (7th RMUTNC)
ผลการประกวดการนําเสนอผลงานภาคโปสเตอร
1.สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพและคณิตศาสตร
รางวัลที่ 1 ดีมาก
7PM-P005 ผลของอัตราไหลแกสไนโตรเจนตอโครงสราง
ของฟลมบางวาเนเดียมไนไตรดที่เคลือบ
ดวยวิธีรีแอคทีฟดีซีแมกนีตรอนสป,ตเตอริง

นิรันดร วิทิตอนันต และสุรสิงห ไชยคุณ
ม.บูรพา

รางวัลที่ 2 ชมเชย
7PM-P004 การเตรียมและศึกษาลักษณะเฉพาะของฟลม กรรณิการ วรรณทวี และนิรันดร วิทิตอนันต
บางโครเมียมไนไตรดที่เคลือบดวยวิธีรีแอคทีฟดี ม.บูรพา
รางวัลที่ 3 ชมเชยซีอันบาลานซแมกนีตรอนสป,ตเตอริง
7PM-P002 เรเดียม 226 ในนํ้าดื่มเขตอําเภอเมืองจังหวัด
ขอนแกน

วิษณุศาสตร อาจโยธา และคนึงนิจประคํามินทร
ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

2.สาขาวิทยาศาสตรการแพทย เคมีและเภสัช
รางวัลที่ 1 ดีเด!น
7CM-P005 การศึกษาหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากกิ่งตน ณัชชาพันธ มาหลุยส เออรเนส โตการเซีย กุสาวดี เปลกระโทก
อุโลก
และรัชนกเธียรวาริช
ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
รางวัลที่ 2 ดีมาก
7CM-P015 การเตรียมและการตรวจสอบลักษณะเฉพาะ
ของพอลิเมอรชีวภาพดวยเทคนิคคอมเพล็กซ
โคอเซอรเวชั่น

อรอนงค ภูศรีฤทธิ์ ธีรศักดิ์ บุตรธิยากลัด อภิญญา รักษา และ
พนิดา สวัสดี
ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

รางวัลที่ 3 ดี
7CM-P010 ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระฤทธิ์ยับยั้งการทํางานของ ประนอม สุขเกื้อ มนตรี สังขทอง และสมพร วงศศักดิ์
เอนไซมไทโรซิเนสและปริมาณสารประกอบฟG ม.เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
นอลิกทั้งหมดของสารสกัดจากพืชทองถิ่น (โสน,

รางวัลที่ 4 ชมเชย
7CM-P009 การวิเคราะหปริมาณแอนโธไซยานินและ
ความสามารถในการเปPนสารตานอนุมูลอิสระ
ของมันเลือดไก

วลัยพร สินสวัสดิ์ กาญจนา พิศาภาคดารานัย รบเมือง และพร
ชัย สินสวัสดิ์
ม.เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

รางวัลที่ 5 ชมเชย
7CM-P012 ผลของสารสกัดจากสมุนไพรตอการยับยั้งการ
เจริญของเชื้อ Shigella dysenteriae

วิวัฒน ศรีวิชา พรประภาท ชุนถนอมและรณชัย ภูวันนา
ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

3.สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา
รางวัลที่ 1 ดีเด!น
7AB-P049

ผลของสารชีวินทรีย:บิวเวอเรียเมตาไรเซียม
และนํ้าสมควันไมตอลักษณะทางชีววิทยาและ
อัตราการตายของเพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาล

ยรรยง เฉลิมแสน

ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระของนํ้าสมสายชูหมักจาก
ผลมะนาวโห

กรรณิการ หวยแสน ชาญณรงค ชมนาวังจิระ พันธหวยแสน
หนูเดือน สาระบุตร และสุภาพร พุมริ้ว

และณิชกมล เมืองเอี่ยม
ม.เทคโนโลยีราชมงคลลานนา

รางวัลที่ 2 ดีมาก
7AB-P004

ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
รางวัลที่ 3 ดี
7AB-P062

ความหลากชนิดและการแพรกระจายของปลา
ในวงศ Cyprinidae บริเวณพื้นที่ตนนํ้าตาปG

ธีรวุฒิ เลิศสุทธิชวาล และจันทนา ขวัญใจ
ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รางวัลที่ 4 ชมเชย
7AB-P034

การใชใบมะรุมในอาหารนกกระทาไข

ณิฐิมา เฉลิมแสน บุญชู นาวานุเคราะหจุฑารักษ กิติยานุภาพ
สมยศ หมื่นวัง
และสุชาติ มันตาธรรม
ม.เทคโนโลยีราชมงคลลานนา

รางวัลที่ 5 ชมเชย
7AB-P075

กระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวมเพื่อผลิตขาว วัชรินทร สราวิช อรวรรณ รักสงฆ
เหลือง 11 ปลอดสารพิษบานโคกลามตําบลดง ภาวี สุขมณี
ลิงอําเภอกมลาไสยจังหวัดกาฬสินธุ
ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

สุจิตรา สราวิช และป

4.สาขาวิศวกรรมศาสตรและอุตสาหกรรมวิจัย
รางวัลที่ 1 ดีเด!น
7ER-P009

ผลของรูปรางวัสดุผสมตอสมบัติทางกลของวัสดุ รําพึง เจริญยศ และสุทธิสาร อนันตรัตนชัย
ผสมโพลีเมอรสําหรับทําใบกังหันลมผลิต
ม.เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
รางวัลที่ 2 ดีมาก กระแสไฟฟdา
7ER-P027

การศึกษาความเหมาะสมของทางระบายนํ้าใน อรวรรณ จันทสุทโธ ทรงศักดิ์ วุฒิสม ภพศรี เที่ยงตรง
เขตเทศบาลตําบลศรีประจันตจังหวัดสุพรรณบุรี และธีระพงษ เทพประสิทธิ์
ม.เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

รางวัลที่ 3 ดี
7ER-P014

เครื่องอบแหงพริกพลังงานแสงอาทิตยรวมกับ
ระบบกักเก็บพลังงานความรอนดวยนํ้า

อริยะ แสนทวี สุขสิท ธากร พลาอาดณรงค ศรีจันทร อนุวัฒน
อานัน อัมรินทร สีสนิท และกฤษดา สุขหมื่น
ม.เทคโนโลยีราชมงคลลานนา

รางวัลที่ 4 ชมเชย
7ER-P041

การศึกษาอิทธิพลของกระแสไฟฟdาสลับและ
กระแสไฟฟdาตรงที่มีผลตอความแข็งและ
รางวัลที่ 5 ชมเชยโครงสรางจุลภาคในการเชื่อมพอกผิวแข็ง
7ER-P036

อมรศักดิ์ มาใหญ วิชยุทธ จันทะรีและนฤดม ทาดี
ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

การพัฒนาเครื่องหั่นผักและผลไมแบบแผนและ วีระพงษ แกวป,ตตะ ประสิทธิ์ โสภาสุพัฒตรา มุงเปdา และ
แบบสี่เหลี่ยมลูกบาศก
อัญชลี พันเทศ
ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

5.สาขาเศรษฐศาสตร
รางวัลที่ 1 ดีเด!น
7E-P002

การพัฒนาบรรจุภัณฑชาเจียวกูหลานเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการแขงขันของผลิตภัณฑชุมชน :
รางวัลที่ 2 ดีมาก กรณีศึกษากลุมหมอพื้นบานลานนาตําบลนํ้า
7E-P007

วรรณิดา ชินบุตร จารุนันท เมธะพันธุและปยะนุช สินันตา
ม.เทคโนโลยีราชมงคลลานนา

ความรูและเจตคติเกี่ยวกับการจัดการขยะเพื่อ สนทยา เขมวิรัตน ดวงใจ เขมวิรัตน และกุลิสรา ยงยิ่งประเสริฐ
สรางรายได : กรณีศึกษาชุมชนพระยาประสิทธิ์
เขตดุสิตกรุงเทพมหานคร
ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รางวัลที่ 3 ดี
7E-P010

การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาตอ
ประสิทธิภาพการสอนของคณาจารยผูสอน
รางวัลที่ 4 ชมเชยสาขาวิชาการเงิน

ดวงพ รขุนอาจสูงเนิน
ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

7E-P001

พฤติกรรมของนักทองเที่ยวในการซื้อผลิตภัณฑ พิมพนิภา รัตนจันทร ผุสดี นิลสมัคร สุพรรณี พรภักดี ปุริม
ผาไหมของโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑใน หนุนนัด และณพรรณ สินธุศิริ
จังหวัดนครราชสีมา
ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

รางวัลที่ 5 ชมเชย
7E-P006

การศึกษาความเปPนไปไดในการเลี้ยงไกพื้นเมือง กรรณิการ สมบุญ อุไร แสนคุณทาว ศศิพันธ วงศสุทธาวาส
เสมอใจ บุรีนอก
คุณภาพสูงเชิงการคาในเขตจังหวัดสกลนคร
และจังหวัดมหาสารคาม
และนภัทรธิดา พรมดีราช
ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

6.สาขาสังคมวิทยาและการศึกษา
รางวัลที่ 1 ดีเด!น
7ES-P018

ความพึงพอใจของบุคลากรในคณะเภสัชศาสตร นันทวรรณ จินากุล ชาญเดช แสงงามสิริมา วูดเดน และโสรัจ
มหาวิทยาลัยมหิดลตอระบบซอมบํารุงบน
ทัศน เจริญ
เว็บไซต
ม.มหิดล

รางวัลที่ 2 ดีมาก
7ES-P055
รางวัลที่ 3 ดี
7ES-P017

แนวทางการพัฒนาเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว พงศรัชต ธวัชวิวังสู และนันทภา ป,ญญารัตน
เชิงวัฒนธรรมภูมิป,ญญาทองถิ่น : กรณีศึกษา ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
พิพิธภัณฑบานจาทวีจังหวัดพิษณุโลก
กระบวนการเรียนรูครอบครัวเขมแข็งของ
ชุมชนตําบลมหาไชยอําเภอสมเด็จจังหวัด
กาฬสินธุ

ปภาวี สุขมณี วัชรินทร สราวิช
สุจิตรา สราวิช เพ็ญสิริ
ภูวรกิจ มนชาย ภูวรกิจ สุมาลา นันบุญ และคณางค
กงเพชร
ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

รางวัลที่ 4 ชมเชย
7ES-P007

การวิเคราะหคําศัพทที่ปรากฏในเอกสาร
จินตนา ฉัตรบูรภานันท กัลยา
ประกอบการสอนปรับพื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษ นามสงวน และอังคณา ชัยเดชโกสิน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร

รางวัลที่ 5 ชมเชย
7ES-P001

ผลกระทบของการพึ่งพาอินเทอรเน็ตตอ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาคณะ
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตรมหาวิทยาลัย

นงนุช พรหม วีระ ไชย และนันทา เติมสมบัติถาวร
ม.เทคโนโลยีราชมงคลลานนา

7.สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร
รางวัลที่ 1 ดีเด!น
7IC-P022

การพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนผาน
หองเรียนเสมือนจริง

นงลักษ อันทะเดช เพ็ญศิริ ลี้ตระกูล
และกฤษณพล เกิดทองคํา
ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

รางวัลที่ 2 ดีมาก

7IC-P016

การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานซอมบํารุงบน โสรัจ ทัศนเจริญ ชาญเดช แสงงาม สิริมา วูดเดน อรพรรณ โข
เว็บไซตของคณะเภสัชศาสตร
มะสรานนท และนันทวรรณ จินากุล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล

รางวัลที่ 3 ดี
7IC-P019

การพัฒนาระบบฐานขอมูลภูมิป,ญญาดานตํารับ อนัญญา พรมโคตร ชํานาญวิทย พรมโคตร มิ่งกมล หงษาวงศ
กมลวรรณ จงจิตต กันธิชา เผือกเจริญ และศิรนันทวิเศษการ
ยาทางการแพทยแผนไทยและการแพทย
พื้นบานในโรงพยาบาลการแพทยแผนไทย
สกลนครหลวงปูjแฟkบสุภัทโท
ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

8.สาขาสถาปMตยกรรมศาสตร ศิลปกรรมและการออกแบบอุตสาหกรรม
รางวัลที่ 1 ดีเด!น
7AI-P005

ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาการหา
วิไลวรรณ รอดหมื่นไวย
แนวความคิดในการออกแบบโดยการใชรูปแบบ ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
รางวัลที่ 2 ดีมาก การเรียนการสอนกระบวนการคิดสรางสรรค
7AI-P004
รางวัลที่ 3 ดี
7AI-P006

ชิดชนก สุขสมบูรณ
ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในวิชา
ประวัติศาสตรสถาป,ตยกรรม 2 โดยใชเทคนิค ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
แผนผังทางป,ญญา

การศึกษาประสิทธิผลการเรียนรูผาน
กระบวนการการทําหุนจําลองที่วางทาง
รางวัลที่ 4 ชมเชยสถาป,ตยกรรม
7AI-P001

ศุภชัย ชัยจันทร
ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

การศึกษาการเชื่อมโยงความรูทางศิลปะเขาสู รจเรข แสงอาทิตย
งานออกแบบสถาป,ตยกรรมของนักศึกษาชั้นปGที่ ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
1 สาขาวิชาสถาป,ตยกรรม

