การนําเสนอผลงานภาคโปสเตอร#
การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7
1-3 กันยายน 2558 หองประชุมตะโกราย 1 ชั้น 3 อาคาร 35 เวลา 10.00 - 11.00 น.
กลุมสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร#
รหัส

ชื่องานวิจัย

7IC-P001 การพัฒนาระบบสารสนเทศดานศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นจังหวัดนานผานเครือขายอินเทอร#เน็ต
พัชราภรณ หงษสิบสอง
มทร.ลานนา
7IC-P002 การพัฒนาสื่อเสริมการเรียนรูมัลติมีเดีย เรื่องวัดประจํารัชกาล สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป-ที่ 5
ปฏิกมล โพธิคามบํารุง ศิวิมล ประดับลาย อังคณา หมู!อุบล และอาริสา พรมแดน
มทร.ลานนา
7IC-P003 การออกแบบและพัฒนาระบบฐานขอมูลภูมิป2ญญาไทย ดานหัตถกรรมและอุตสาหกรรม ประเภทผลิตภัณฑ#ผาทอ
พื้นเมือง กลุมรอยแกนสารสินธุ# โดยชุมชนมีสวนรวม
ศิรวรรณ พิพิธพัฒนไพสิฐ
มทร.อีสาน
7IC-P004 การพัฒนาระบบสืบคนโครงงานสหกิจศึกษาผานเครือขายอินเทอร#เน็ต
วรนุช จันทรโอ สุกัญญา เจริญกิจธนลาภ และภาวินี นาคชุ!ม
มทร.สุวรรณภูมิ
7IC-P005 ระบบสารสนเทศหวงโซอุปทานขาวหอมมะลิอินทรีย#ในจังหวัดสกลนคร
วีระชัย จรบุรมย และสุวัลยา ศิริศิลป,
มทร.อีสาน
7IC-P006 วิจัยในชั้นเรียน การใชบทเรียนออนไลน#ในรายวิชาพื้นฐานคอมพิวเตอร#เพื่อการออกแบบนิเทศศิลป; สาขาวิชา
เทคโนโลยีออกแบบนิเทศศิลป; คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วรดา นาคเกษม และศศิรดา พันธวิเศษศักดิ์
มทร.อีสาน
7IC-P007 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อชวยเหลือเกษตรกรผูเลี้ยงสุกรรายยอยในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี
วุฒิพงษ เขื่อนดิน และสิทธิวรรต รอบรู2
มทร.สุวรรณภูมิ
7IC-P008 การพัฒนาระบบงานแจงซอมคอมพิวเตอร#ผานมือถือแอนดรอยด#
ภภัสสร สิงหธรรม หนึ่งฤทัย ไชยดวงศรี และบัญทิตญา โพธิ์ศรี
มทร.พระนคร
7IC-P009 คุณลักษณะนักสื่อสารมวลชนในยุคดิจิทัล
ฉันทนา ปาป6ดถา
มทร.พระนคร

รหัส

ชื่องานวิจัย

7IC-P010 กลยุทธ#การสื่อสารการตลาดบูรณาการเพื่อการสรางตราสินคาอยางยั่งยืน
อรรถการ สัตยพาณิชย และฉันทนา ปาป6ดถา
มทร.พระนคร
7IC-P011 ป2จจัยที่มีผลตอการพัฒนาตนเองในยุคเครือขายสังคมของผูสูงอายุในกรุงเทพมหานคร
สุคี ศิริวงศพากร
มทร.พระนคร
7IC-P012 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเผยแพรองค#ความรูสําหรับผูพิการทางการไดยินโดยใชมาตรฐาน WCAG 2.0
วิมลศรี เกตุโสภณ ศิรวรรณ พิพิธพัฒนไพสิฐ พิชญะภาคย พิพิธพัฒนไพสิฐ ป6ทมากร เนตยวิจิตร ทรรศนีย สมด2วง และ
สาวิตรี จูมเกตุ
มทร.อีสาน
7IC-P013 การวิเคราะห#ขอมูลและการคาดการณ#แบบจําลองในหัวขอโลกเสมือน
สกาวรัตน จงพัฒนากร
ม.เกษตรศาสตร)
7IC-P014 การวิเคราะห#ขอมูลและออกแบบกิจกรรมการเรียนในรายวิชาภาพสามมิติและภาพเคลื่อนไหว
สกาวรัตน จงพัฒนากร
ม.เกษตรศาสตร)
7IC-P015 แอพพลิเคชั่นการสํารวจและเผยแพรขอมูลกัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดลอมบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด# อ.เมืองตาก
จ.ตาก
พัฒนชญา มณีคํา ชํามะเลียง เชาวธรรม วินชุตา เสือสืบนุ!ม และณัฐภัทร ดาวันดี
มทร.ลานนา
7IC-P016 การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานซอมบํารุงบนเว็บไซต#ของคณะเภสัชศาสตร# มหาวิทยาลัยมหิดล
โสรัจ ทัศนเจริญ ชาญเดช แสงงาม สิริมา วูดเด!น อรพรรณ โขมะสรานนท และนันทวรรณ จินากุล
ม.มหิดล
7IC-P017 การจัดทําระบบฐานขอมูลผูประกอบการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ#กลุมภาคกลางตอนลาง
จุฑามาศ พีรพัชระ รุจิรา จุ!นบุญ ปาโมกข รัตนตรัยาภิบาล และชนิดา ประจักษจิตร
มทร.พระนคร
7IC-P018 ระบบงานทะเบียนประวัติพนักงานและขอมูลมัลติมีเดียงานเดินรถแขวงทุงสงการรถไฟแหงประเทศไทย
นิธิพร รอดรัตษะ
มทร.ศรีวิชัย
7IC-P019 การพัฒนาระบบฐานขอมูลภูมิป2ญญาดานตํารับยาทางการแพทย#แผนไทยและการแพทย#พื้นบาน ใน โรงพยาบาล
การแพทย#แผนไทยสกลนคร หลวงปูJแฟKบ สุภัทโท
อนัญญา พรมโคตร ชํานาญวิทย พรมโคตร มิ่งกมล หงษาวงศ กมลวรรณ จงจิตต กันธิชา เผือกเจริญ และศิรนันท วิเศษการ
มทร.อีสาน

รหัส

ชื่องานวิจัย

7IC-P020 การพัฒนาแอพพลิเคชั่นระบุตําแหนงและการใชประโยชน#ตนตาลและตนลาน บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด# บานปาก
รองหวยจี้ อําเภอบานตาก จังหวัดตาก
ชํามะเลียง เชาวธรรม รสสุคนธ คําจู วีรยุทธ เต:บป6ญญา และสุรพงศ ขุนคง
ม.ราชภัฏนครสวรรค)
7IC-P021 การศึกษาความเปLนไปไดในการนําระบบพาณิชย#อิเล็กทรอนิกส#มาใชกับผลิตภัณฑ# OTOP ในอําเภอเมือง
นครราชสีมา
รัฐพรรัตน งามวงศ กฤษณพล เกิดทองคํา และฉัตรชัย อินทสังข
มทร.อีสาน

จังหวัด

7IC-P022 การพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนผานหองเรียนเสมือนจริง
นงลักษ อันทะเดช เพ็ญศิริ ลี้ตระกูล และกฤษณพล เกิดทองคํา
มทร.อีสาน
7IC-P023 การพัฒนารูปแบบการฝQกอบรมผานเว็บหลักสูตรฝQกอบรมระยะสั้นของคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
วุฒิพงษ ฮามวงศ และหทัยรัตน เทียบแสง
มทร.อีสาน
7IC-P024 การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการสงงาน ของนักศึกษาคอมพิวเตอร#ธุรกิจ ชั้นป-ที่ 2 ในรายวิชาการ
วิเคราะห#ระบบ ป-การศึกษา 2557
จันทรดารา สุขสาม
มทร.อีสาน
7IC-P025 การพัฒนาสื่อสงเสริมและเตรียมความพรอมสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนดวยการ#ตูนแอนิเมชั่น กรณีศึกษา คณะ
เทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร#
อุมาพร ไชยสูง รัตนา สุมขุนทด วราลักษณ คําเนตร จันทรดารา สุขสาม พิมพร แก!นอินทร และณัฐพงษ วงศวรรณ
มทร.อีสาน
7IC-P026 การสรางฐานความรูออนโทโลยีสําหรับสืบคนขอมูลแหลงทองเที่ยวในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนดวยวิกิพีเดีย
อุดม วงคสุภา ธรรมรัตน บุญรอด มณฑกานต ทุมมวัติ และบัญชา เหลือผล
มทร.อีสาน
7IC-P027 การประยุกต#ใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตร#สําหรับตัดสินใจในการตั้งจุดตรวจเฝTาระวังและปTองกันอุบัติเหตุทางถนนใน
จังหวัดกาฬสินธุ#
ธรรมรัตน บุญรอด มณฑกานต ทุมมวัติ อุดม วงคสุภา และบัญชา เหลือผล
มทร.อีสาน
7IC-P028 การพัฒนาแหลงการเรียนรูนิทานพื้นบานฉบับมัลติมีเดีย จังหวัดสุพรรณบุรี
สิทธิวรรต รอบรู วุฒิพงษ) เขื่อนดิน และวัชรี เพ็ชรวงษ)
มทร.สุวรรณภูมิ

รหัส

ชื่องานวิจัย

7IC-P029 การศึกษาผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจการใหบริการวิชาการโครงการคายคอมพิวเตอร#สําหรับเยาวชน สาขาระบบ
สารสนเทศ คณะครุศาสตร#อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน
ศราวุธซื่อวุฒิกุล
มทร.อีสาน
7IC-P030 ทัศนคติและพฤติกรรมการใชงานเฟซบุWก (Facebook) ของวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร
ตฤณธวัช วงษประเสริฐ
NIDA
7IC-P031 การพัฒนาแอพพลิเคชั่นเสริมการเรียนรูบนอุปกรณ#พกพา
วิชา การเขียนโปรแกรมเว็บแบบพลวัติ
มานิตย สานอก ชลีนุช คนซื่อ และสรญา เปรี้ยวประสิทธิ์
มทร.อีสาน
7IC-P032 ป2จจัยที่สงผลตอความพึงพอใจในการใช Cloud Computing ของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร#
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย#กลาง
ชลดา ฉิมจารย เอกลักษณ ฉิมจารย และสิตาภา เกื้อคลัง
มทร.อีสาน
หมายเหตุ

โปสเตอร)จะถูกจัดแสดงไวตั้งแตBวันที่ 1-3 กันยายน 2558 และเจาของบทความจะตองทําการนําเสนอรายละเอียดใหกับ
กรรมการ และผูมาเยี่ยมชมงานในวันที่ 3 กันยายน 2558 เวลา 10.00 - 11.00 น.

