การนําเสนอผลงานภาคโปสเตอร?
การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7
3 กันยายน 2558 ห+องประชุมตะโกราย 1 ชั้น 3 อาคาร 35 เวลา 11.00 - 12.00 น.
กลุ*มสาขาวิทยาศาสตร?กายภาพและคณิตศาสตร?
รหัส

ชื่องานวิจัย

7PM-P001 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงแนวชายฝงบริเวณหาดราชมงคล จังหวัดตรัง
นิคม ออนสี เอนก สาวะอินทรฒ สุรินทร กาญจนะ และนฤทธิ์ กลอมพงษ
มทร.ศรีวิชัย
7PM-P002 เรเดียม 226 ในน้ําดื่ม เขตอําเภอเมือง จังหวัดขอนแก*น
วิษณุศาสตร อาจโยธา และคนึงนิจ ประคํามินทร
มทร.อีสาน
7PM-P003 การตรวจวัดเรดอนในน้ําบาดาล อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ด+วยเทคนิค Ionization chamber
ปฐมพงศ พันธุพิบูล และวิษณุศาสตร อาจโยธา
ม.ราชภัฏมหาสารคาม
7PM-P004 การเตรียมและศึกษาลักษณะเฉพาะของฟ>ล?มบางโครเมียมไนไตรด?ที่เคลือบด+วยรีแอกทีฟดีซีอันบาลานซ?แมกนีต
รอนสปตเตอริง
กรรณิการ วรรณทวี และนิรันดร วิทิตอนันต
ม.บูรพา
7PM-P005 ผลของอัตราไหลแกDสไนโตรเจนต*อโครงสร+างของฟ>ล?มบางวาเนเดียมไนไตรด?ที่เคลือบด+วยวิธีรีแอคทีฟดีซีแมกนีต
รอนสปตเตอริง
นิรันดร วิทิตอนันต และสุรสิงห ไชยคุณ
ม.บูรพา
7PM-P006 การคํานวณสัมประสิทธิ์การดูดกลืนและการกระเจิงรังสีดวงอาทิตย?ของฝุIนละอองในบรรยากาศ
สายันต โพธิ์เกตุ และอภิวัฒน บุญเขื่อง
มทร.อีสาน
7PM-P007 การดัดแปลงกระดาษพรูDฟเพื่อใช+ในการบ*มกล+วยหอมหลังการเก็บเกี่ยว
สมัชญ ทวีเกษมสมบัติ
มทร.ล#านนา
7PM-P008 การอบแห+งชั้นบางไพลด+วยเครื่องอบแห+งพลังงานแสงอาทิตย?ทรงพาราโบลา
ณัฐพล ศรีสิทธิโภคกุล และขวัญธีรา แซอึ้ง
ม.ราชภัฏนครปฐม
7PM-P009 การอบแห+งเมล็ดพริกไทยด+วยเครื่องอบแห+งพลังงานแสงอาทิตย?ที่มีแผงรับรังสีดวงอาทิตย?สองชั้น
กีรติ เกิดศิริ และอารียา ผูกรักษ
ม.ราชภัฏนครปฐม

รหัส
หมายเหตุ

ชื่องานวิจัย
โปสเตอร+จะถูกจัดแสดงไว#ตั้งแต5วันที่ 1-3 กันยายน 2558 และเจ#าของบทความจะต#องทําการนําเสนอรายละเอียด
ให#กับกรรมการ และผู#มาเยี่ยมชมงานในวันที่ 3 กันยายน 2558 เวลา 11.00 - 12.00 น.

การนําเสนอผลงานภาคโปสเตอร'
การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7
3 กันยายน 2558 หอง ตะโกราย 1 ชั้น 3 อาคาร 35 เวลา 11.00 - 12.00 น.
กลุ>มสาขาวิทยาศาสตร'การแพทย' เคมีและเภสัช
รหัส

ชื่องานวิจัย

7CM-P001 การยับยั้ง AChE ในหอยเชอรี่จากใบสาบเสือ
กอบกุล นงนุช และอาภาพล มหาวีระ
มทร.อีสาน
7CM-P002 การใชน้ําขี้เถาแทนโซเดียมไฮดรอกไซด'ในการทํากระดาษสาจากตนปอสา
สาวิตรี กาทองทุง และอมรรัตน พรหมศรี
มทร.ลานนา
7CM-P003 พฤติกรรมการใชสมุนไพรในการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดของผูป3วยเบาหวานชนิดที่ 2 ตําบลวังตามัว อําเภอเมือง
จังหวัดนครพนม
เบญญาภา พีระวัธนกุล สลิลทิพย สุขสง และพันธนา สําราญ
ม.เกษตรศาสตร
7CM-P004 ศึกษาหาปริมาณสารประกอบฟ:นอลิกและศึกษาหาปริมาณสารประกอบฟ:นอลิกและความสามารถในการตานอนุมูล
อิสระในกระเทียมจีนและกระเทียมโทน
ละออ สมสกีสิทธิ์ ธัญญาลักษณ หงสสิงห และนิภาวรรณ ทวะชาลี
มทร.อีสาน
7CM-P005 การศึกษาหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากกิ่งตนอุโลก
ณัชชา พันธมา
มทร.อีสาน
7CM-P006 โปรแกรมการลดไขมันสะสมของนักศึกษาแพทย'แผนไทยเพศหญิงที่มีภาวะน้ําหนักเกิน
จุฑาทิพย ศิริศิลป( พัชรินทร ชัยวงค และรัชฎาพร มุลตองคะ
มทร.อีสาน
7CM-P007 การหาปริมาณสารประกอบฟลาโวนอยด' และความสามารถในการตานอนุมูลอิสระจากว>านชักมดลูกตัวเมียและว>านชัก
มดลูกตัวผู
ชื่นสุมณ ยิ้มถิน และวนาลี ชวยชู
มทร.สุวรรณภูมิ
7CM-P008 แอพพลิเคชันเรียนรูการใชยาสมุนไพรพื้นบานไทยดวยสถานการณ'การจําลองชนิดโตตอบผ>านสมาร'ทโฟน
รักษวริน วรรณศิลป(
มทร.อีสาน

รหัส

ชื่องานวิจัย

7CM-P009 การวิเคราะห'ปริมาณแอนโธไซยานินและความสามารถในการเปGนสารตานอนุมูลอิสระของมันเลือดไก>
วลัยพร สินสวัสดิ์ กาญจนา พิศาภาค ดารานัย รบเมือง และพรชัย สินสวัสดิ์
มทร.สุวรรณภูมิ
7CM-P010 ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ยับยั้งการทํางานของเอนไซม'ไทโรซิเนส และปริมาณสารประกอบฟ:นอลิกทั้งหมดของสาร
สกัดจากพืชทองถิ่น (โสน Sesbania javiaca Mig.)
ประนอม สุขเกื้อ มนตรี สังขทอง และสมพร วงศศักดิ์
มทร.สุวรรณภูมิ
7CM-P011 แรงจูงใจในการเลือกเรียน หลักสูตรการแพทย'แผนไทยบัณฑิต คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
รณชัย ภูวันนา จงกล พูลสวัสดิ์ เพ็ญจันทร มีชนกิจ วิวัฒน ศรีวิชา และอุกฤษฏ นาเมืองรักษ
มทร.อีสาน
7CM-P012 ผลของสารสกัดจากสมุนไพรต>อการยับยั้งการเจริญของเชื้อ Shigella dysenteriae
วิวัฒน ศรีวิชา พรประภา ชุนถนอม และรณชัย ภูวันนา
มทร.อีสาน
7CM-P013 ความรู ความเขาใจ และพฤติกรรมการใชสารเคมีของชาวนาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วรรณา ศรีเพ็ขราพร
มทร.สุวรรณภูมิ
7CM-P014 อัลตราไวโอเลตสเปกโทรสโกป:สําหรับการวัดกรดแอสคอบิคในเม็ดยาและผลไมพื้นเมืองไทยโดยใชสารละลายโซเดียมไธ
โอซัลเฟต
สิรีรัตน ลิศนันท และสรรสนีย สีหาพงษ
มทร.อีสาน
7CM-P015 การเตรียมและการตรวจสอบลักษณะเฉพาะของพอลิเมอร'ชีวภาพดวยเทคนิคคอมเพล็กซ'โคอเซอร'เวชั่น
อรอนงค ภูศรีฤทธิ์ ธีรศักดิ์ บุตรธิยากลัด อภิญญา รักษา และพนิดา สวัสดี
มทร.อีสาน
7CM-P016 ผลของครีมข>าต>ออาการลดปวดกลามเนื้อ
กมลวรรณ จงจิตต เบญญาภา พีระวัธนกุล ศศินภา หัศกรรจ และศศิธร แก5วไพฑูรย
มทร.อีสาน
7CM-P017 ผลของการอยู>ไฟชุดตํารับหลวงต>อการลดระดับยอดมดลูกและน้ําคาวปลาของหญิงหลังคลอด
กมลวรรณ จงจิตต เอ็นดู ภักดีจอหอ และสุมาลี ชัยเดช
มทร.อีสาน
7CM-P018 การศึกษาสมบัติของสียอมที่มีโครงสรางพื้นฐานเปGนไตรฟ:นิลเอมีนในสภาวะพื้นและสภาวะกระตุนดวยระเบียบวิธีการ
คํานวณทางเคมีควอนตัม
วิชนี มีโต และทรงวุฒิ สุรมิตร
มทร.สุวรรณภูมิ

รหัส

ชื่องานวิจัย

7CM-P019 เปรียบเทียบตํารับยาสมุนไพรแช>เทาเพื่อลดอาการชาในกลุ>มผูป3วยโรคเบาหวานชนิดที่
จริยา เกตวงษา นิศารัตน นาโควงค เพ็ญศิริ จันทรแอ และพิเชษฐ เวชวิฐาน
มทร.อีสาน
7CM-P020 การพัฒนาการผลิตแอลกอฮอล'ที่มาจากกระบวนการหมักผักเหลือทิ้งดวยเครื่องกลั่นแอลอฮอล'อย>างง>าย
รับฟ:า วงษาราม วิภาดา สวัสดิ์ไชย นิศากร ก5อนแก5ว และดวงฤทัย นิคมรัฐ
มทร.พระนคร
หมายเหตุ

โปสเตอรจะถูกจัดแสดงไวตั้งแต3วันที่ 1-3 กันยายน 2558 และเจาของบทความจะตองทําการนําเสนอรายละเอียดใหกับ
กรรมการ และผูมาเยี่ยมชมงานในวันที่ 3 กันยายน เวลา 11.00 - 12.00 น.

การนําเสนอผลงานภาคโปสเตอร#
การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7
1-3 กันยายน 2558 หองประชุมตะโกราย 1 ชั้น 3 อาคาร 35 เวลา 8.00 - 9.00 น.
กลุ$มสาขาเกษตรศาสตร#และชีววิทยา : วิทยาศาสตร#การอาหาร
รหัส
ชื่องานวิจัย
7AB-P001 การใชฟกแมวแทนผักกาดเขียวปลีในผลิตภัณฑ#กาหน$าไฉ$
นิษฐกานต ประดิษฐศรีกุล เสนห บัวสนิท ทศพร นามโฮง สุภาวดี รอดศิริ และวรรณา ขันธชัย
มทร.สุวรรณภูมิ
7AB-P002 การประยุกต#ใชเมล็ดแตงโมที่เหลือทิ้งทดแทนถั่วลิสงในการผลิตอาหารไทย
ดวงกมล ตั้งสถิตพร เกศรินทร เพ็ชรรัตน และดวงรัตน แซตั้ง
มทร.พระนคร
7AB-P003 สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระในส$วนต$างๆ ของเพกาที่ผ$านการทําแหงแบบแช$เยือกแข็ง
หนูเดือน สาระบุตร กรรณิการ ห-วยแสน พนอจิต นิติสุข พนิดา วงศปรีดี และอนันต พันธพิบูลย
มทร.อีสาน
7AB-P004 ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระของน้ําสมสายชูหมักจากผลมะนาวโห$
กรรณิการ ห!วยแสน ชาญณรงค ชมนาวัง จิระพันธ ห-วยแสน หนูเดือน สาระบุตร และสุภาพร พุมริ้ว
มทร.อีสาน
7AB-P005 ผลของอุณหภูมิและเวลาในการสกัดแก$นย$านางแดงต$อฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระของตัวอย$างน้ําสกัดที่ได
ธันยพร กั้วมาลา ชาญณรงค ชมนาวัง จิระพันธ ห-วยแสน พนอจิต นิติสุข และกรรณิการ ห-วยแสน
มทร.อีสาน
7AB-P006 ผลกระทบของความรอนจากเครื่องกําจัดแมลงโดยใชรังสีอินฟราเรดต$อเมล็ดพันธุ#ขาว
ป1ยะพงษ วงคขันแก-ว วิทยา พรหมพฤกษ และวรรณะ ติ๊บแก-ว
มทร.ล!านนา
7AB-P007 การสกัดและการวิเคราะห#สารตานอนุมูลอิสระจากเม$า (Antidesma sp.)
จารุวรรณ ดรเถื่อน อัมพร ภูศรีฐาน และพิเชษฐ เทบํารุง
มทร.อีสาน
7AB-P008 ผลของความเขมขนต$อการดึงน้ําออกดวยการออสโมซิสของชิ้นรากบัว
ภัทรภร ภควีระชาติ
มทร.กรุงเทพ
7AB-P009 การพัฒนาผลิตภัณฑ#นมเปรี้ยวพรอมดื่มจากขาวเหนียวดําเพาะงอก
สุภาพร พุมริ้ว กรรณิการ ห-วยแสน ชาญณรงค ชมนาวัง และพนอจิต นิติสุข
มทร.อีสาน

รหัส
ชื่องานวิจัย
7AB-P010 ผลของกระบวนการสกัดและการใหความรอนต$อปริมาณสารตานอนุมูลอิสระในการผลิตแอนโทซัยยานินชนิดผงจาก
ขาวเหนียวดํา
พนอจิต นิติสุข กรรณิการ ห-วยแสน และหนูเดือน สาระบุตร
มทร.อีสาน
7AB-P011 การทํานายค$าวัตถุแหงในเนื้อปลานิลโดยใชแสงอินฟราเรดย$านใกล
สมศักดิ์ ระยัน และอรอนงค พวงชมภู
มทร.อีสาน
7AB-P012 การศึกษาสภาวะที่ใชในการสกัดแคลเซียมจากกระดูกปลานิล
สุภาพร พุมริ้ว กรรณิการ ห-วยแสน ชาญณรงค ชมนาวัง และพนิดา วงศปรีดี
มทร.อีสาน
7AB-P013 การผลิตผงย$านางโดยใชเครื่องทําแหงชนิดลูกกลิ้งคู$และการทําแหงแบบโฟม-แมท เพื่อผลิตเปSนเครื่องแกงย$านาง
พนอจิต นิติสุข อรนุช สีหามาลา ศุภชัย ภูลายดอก และนรันดร นิติสุข
มทร.อีสาน
7AB-P014 ผลิตภัณฑ#น้ําเม$าพรอมดื่มผสมวุนน้ํามะพราวบรรจุขวดแกว
สุกัญญา สายธิ สุดารัตน สกุลคู และกรรณิการ สมบุญ
มทร.อีสาน
7AB-P015 การประยุกต#ใชแปTงเมล็ดขนุนและเมล็ดขนุนในผลิตภัณฑ#บิสกิตแท$งเคลือบช็อกโกแลต
เกศรินทร เพ็ชรรัตน สิริภา รมโพธิ์ทอง และอุดมพร ตังป7อก
มทร.พระนคร
7AB-P016 การประยุกต#ใชเปลือกแตงโมในการผลิตผลิตภัณฑ#อาหารกึ่งสําเร็จรูป
เกศรินทร เพ็ชรรัตน ดวงรัตน แซตั้ง และดวงกมล ตั้งสถิตพร
มทร.พระนคร
7AB-P017 ผลของชนิดน้ํามันและระยะเวลาในการเก็บรักษาต$อความคงตัวของสารสกัดแคโรทีนอยด#จากไรน้ํานางฟTา
สุกัญญา คําหล-า โฆษิต ศรีภูธร และนัยนา เสนาศรี
มทร.อีสาน
7AB-P018 การใชขาวไรซ#เบอรี่ทดแทนแปTงสาลีบางส$วนในขนมวอฟเฟUล
ศันสนีย ทิมทอง คุณานนต จันทรแจมใส และอภิสรา ลิ้มถาวรนันท
มทร.พระนคร
7AB-P019 การสรางแนวทางการพัฒนาขนมทองเอกสูตรลดระยะเวลาในการกวนดวยการใชถั่วทองนึ่งทดแทนแปTงสาลี
ชานนท สาระสุข ธัชชาจรีย มาลา สุรียรัตน เอมพรหม และวรพร คําแป:น
มทร.กรุงเทพ
7AB-P020 การสกัดเจลาตินจากเกล็ดปลานิล
สมศักดิ์ ระยัน ชลันธร วิชาศิลป; นัยนา เสนาศรี และบุญทิวา ชาติชํานิ
มทร.อีสาน

รหัส
ชื่องานวิจัย
7AB-P021 การพัฒนาผลิตภัณฑ#ไอศกรีมโยเกิร#ตเสริมว$านหางจระเข
กมลพิพัฒน ชนะสิทธิ์ ปรัชญา แพมงคล และณนนท แดงสังวาลย
มทร.พระนคร
7AB-P022 การเปรียบเทียบคุณภาพของผลิตภัณฑ#ปลาทุบจากเนื้อปลาเสนใยสั้นและเนื้อปลาเสนใยยาว
ธัญญรัตน บุญโสภณ อรวัลภ อุปถัมภานนท และเลอลักษณ เสถียรรัตน
มทร.ธัญบุรี
7AB-P023 ผลของขาวกลองงอกต$อการเจริญและการผลิตกรดของจุลินทรีย#โปรไบโอติก
สุรัตน วังพิกุล
มทร.สุวรรณภูมิ
7AB-P024 ผลของการดองเกลือ แคลเซียมคลอไรด# ของสาหร$ายทะเลขนนก (Caulerpa racemosa) ภายใตสภาวะแช$เย็น
ชุตินุช สุจริต และสุแพรวพันธ โลหะลักษณาเดช
มทร.ศรีวิชัย
หมายเหตุ โปสเตอรจะถูกจัดแสดงไว!ตั้งแต:วันที่ 1-3 กันยายน 2558 และเจ!าของบทความจะต!องทําการนําเสนอรายละเอียดให!กับ
กรรมการ และผู!มาเยี่ยมชมงานในวันที่ 3 กันยายน 2558 เวลา 8.00 - 9.00 น.

การนําเสนอผลงานภาคโปสเตอร%
การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7
1-3 กันยายน 2558 หองประชุมตะโกราย 1 ชั้น 3 อาคาร 35 เวลา 8.00 - 9.00 น.
กลุมสาขาเกษตรศาสตร%และชีววิทยา : สัตวศาสตร%
รหัส

ชื่องานวิจัย

7AB-P025 ผลของการใชกากสาเหลาในสูตรอาหารตอสมรรถนะการเจริญเติบโตของไกเนื้อลูกผสมสามสายพันธุ%
ลักษมี กาถม เจนจิรา ถุงเสน สุธาทิพย ไชยวงศ และวุฒิกร สระแกว
มทร.ลานนา
7AB-P026 การใชปลายขาวหอมนิลและปลายขาวก่ําเป*นแหลงพลังงานทดแทนปลายขาวขาวในสูตรอาหารสุกรหลังหยานม
ณิฐิมา เฉลิมแสน สุรสิทธิ์ แจ#มใส สมกิจ อนะวัชกุล สมบัติ พนเจริญสวัสดิ์ และธัญรัตน จารี
มทร.ลานนา
7AB-P027 การใชปลายขาวก่ําเป*นแหลงพลังงานในอาหารนกกระทาไข
ณิฐิมา เฉลิมแสน บุญชู นาวานุเคราะห เกษรา เกิดลาภ วรรณจักรี ภุมกา ดรุณี พลบัว และพงษพันธ กลายกลาง
มทร.ลานนา
7AB-P028 การศึกษาสภาพการเลี้ยงโคพื้นเมืองของชาวเขาเผามง ในพื้นที่อําเภอแมจริม จังหวัดนาน
ประสิทธิชัย วงศสีสม เกชา คูหา สุธาทิพย ไชยวงศ และวุฒิกร สระแกว
มทร.ลานนา
7AB-P029 เปรียบเทียบการเลี้ยงไกเนื้อในโรงเรือนกับในกรงเคลื่อนที่
บุญชู นาวานุเคราะห วิจิตรา เอมสรรค และลลิตรี พึ่งทอง
มทร.ลานนา
7AB-P030 การเลี้ยงไกพื้นเมืองลูกผสมบนกรงตับ
บุญชู นาวานุเคราะห และเจนจิรา เกตุแกว
มทร.ลานนา
7AB-P031 เรื่องผลของการใชกวาวเครือขาวตอสมรรถภาพการผลิตของนกกระทาเพศผู
บุญชู นาวานุเคราะห เฉลิม อินตะวงศ และเอกสิทธิ์ เชื้อเทวา
มทร.ลานนา
7AB-P032 ผลของการใชพริกขี้หนูตอสมรรถภาพการผลิตของนกกระทาเพศผู
บุญชู นาวานุเคราะห วีระภัทร ทองดี และสิทธิโชค แดงสว#าง
มทร.ลานนา
7AB-P033 ผลของการเลี้ยงไกชีในแปลงหญารวมกับการเสริมกรดคอนจูเกตเตตลิโนเลอิคตอการเจริญเติบโต การสะสมไขมัน และ
ปริมาณลิป4ด
ศศิพันธ วงศสุทธาวาสท ไกรสิทธิ วสุเพ็ญ เฉลิมพล เยื้องกลาง อุไร แสนคุณทาว กรรณิการ สมบุญ และ
วรรณรีย วงศไตรรัตน
มทร.อีสาน

รหัส

ชื่องานวิจัย

7AB-P034 การใชใบมะรุมในอาหารนกกระทาไข
ณิฐิมา เฉลิมแสน บุญชู นาวานุเคราะห จุฑารักษ กิติยานุภาพ สมยศ หมื่นวัง และสุชาติ มันตาธรรม
มทร.ลานนา
7AB-P035 ผลของการใชกระถินตอสมรรถภาพการผลิตแพะเนื้อลูกผสม
สุธาทิพย ไชยวงศ วุฒิกร สระแกว ประสิทธิชัย วงศสีสม ประมวล เติมสมบัติถาวร และพรรณพร กุลมา
มทร.ลานนา
7AB-P036 ผลของการทดแทนใบกระถินและใบปอสาหมักในอาหารตอสมรรถภาพการเจริญเติบโตของสุกรระยะ 30-90 กิโลกรัม
เกชา คูหา และภานุวัฒน ไชยยงค
มทร.ลานนา
7AB-P037 ผลของวิธีการกระตุนเพิ่มการตกไขตออัตราการตกไขในแมกระบือ
ชโลธร อัมพร สมจิตร กันธาพรม จักรกฤษณ เยรัมย และจักรกฤษณ จักรสัมฤทธิ์
มทร.อีสาน
7AB-P038 ผลของการใชไพลตอสมรรถภาพการผลิตของนกกระทาไข
บุญชู นาวานุเคราะห ศศิธร มงคล และศิวพร ทันมา
มทร.ลานนา
7AB-P039 อิทธิพลของสภาพการบังแสงและฤดูกาลตอคาการสลายตัวในกระเพาะรูเมนของวัตถุแหงสวนตางๆของหญาหวายขอ
และหญาหราด
องอาจ อินทรสังข
มทร.ศรีวิชัย
7AB-P040 ผลของการใชสารสกัดจากตนขะจาวและหางไหลตอการควบคุมเห็บในโคและขี้เรื้อนในสุนัข
วรรณดี แสงดี และเจริญ แสงดี
มทร.สุวรรณภูมิ
หมายเหตุ โปสเตอรจะถูกจัดแสดงไวตั้งแต4วันที่ 1-3 กันยายน 2558 และเจาของบทความจะตองทําการนําเสนอรายละเอียดใหกับ
กรรมการ และผูมาเยี่ยมชมงานในวันที่ 3 กันยายน 2558 เวลา 8.00 - 9.00 น.

การนําเสนอผลงานภาคโปสเตอร
การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7
1-3 กันยายน 2558 หองประชุมตะโกราย 1 ชั้น 3 อาคาร 35 เวลา 8.00 - 9.00 น.
กลุมสาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา : พืช
รหัส
ชื่องานวิจัย
7AB-P041 การใชปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินรวมกับปุยเคมีสูตรแนะนํา (15-15-15) สําหรับการผลิตเมล็ดพันธุแตงกวาผลสั้น
ปราโมทย ทิมขํา ภูมิสันต สารกา วสันต อิ่นคํา และวุฒิไกร ทิพยลุย
มทร.ลานนา
7AB-P042 ประสิทธิภาพของน้ําหมักชีวภาพตอการเพิ่มการเจริญเติบโตและผลผลิต มันสําปะหลังในจังหวัดกาฬสินธุ
วิราวรรณ เหมันต และเดชาวุธ บุญลักษณ
มทร.อีสาน
7AB-P043 ความแตกตางของอุณหภูมิกลางวันกับกลางคืนตอการเจริญเติบโตและปริมาณคารโบไฮเดรตที่ไมอยูในรูปโครงสรางของ
วานนางคุม
รุ)งนภา ช)างเจรจา และสิรินาถ อินทนนท
มทร.ลานนา
7AB-P044 ผลของสารจิบเบอเรลลินตอการออกดอกและปริมาณคารโบไฮเดรตที่ไมอยูในรูปโครงสรางของวานแสงอาทิตย
รุ)งนภา ช)างเจรจา และปภาณี ประทีปไพโรจน
มทร.ลานนา
7AB-P045 ผลของสารเคมีที่มีตอคุณสมบัติของผงน้ําออยในการผลิตแบบดั้งเดิม
ณัฐธญาณ ศรีสุวอ มลิวรรณ กิจชัยเจริญ ณัฐวลิณคล เศรษฐปราโมทย และสุพัฒน ใตเวชศาสตร
มทร.กรุงเทพ
7AB-P046 ปริมาณคารบอนไดออกไซดจากยีสตที่หมักดวยสูตรอาหารตางกันสําหรับเลี้ยงพรรณไมน้ํา
สายใจ วิชญสันตกุล และบัณฑิต พูลเพียร
มทร.ลานนา
7AB-P047 รูปแบบอุปกรณป9กดําตนกลาแบบลางราก
สมพร หงษกง วัชรายุท ลําดวน ตะวัน ตั้งโกศล และจรัญ มงคลวัย
มทร.อีสาน
7AB-P048 การศึกษาการใชปุยหมักจากวัสดุเพาะเห็ดตอการผลิตมะนาวตาฮิติในวงบอซีเมนต
สันติ ช)างเจรจา และธีระวัฒน ถาฟ45น
มทร.ลานนา
7AB-P049 ผลของสารชีวินทรีย: บิวเวอเรีย เมตาไรเซียม และน้ําสมควันไมตอลักษณะทางชีววิทยาและอัตราการตายของเพลี้ย
กระโดดสีน้ําตาล
ยรรยง เฉลิมแสน และณิชกมล เมืองเอี่ยม
มทร.ลานนา

รหัส
ชื่องานวิจัย
7AB-P050 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อใบกลวยไมสิงโตดอกไมไฟในสภาพปลอดเชื้อ
เอกรัตน วสุเพ็ญ ปราณี แสนวงค และศรีสุภา ลีทอง
มทร.อีสาน
7AB-P051 การศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมตอการผลิตชีวมวลและการสะสมแปFงของสาหรายสีเขียวแกมน้ําเงิน Nostoc
commune TISTR 8870
สมรักษ รอดเจริญ และชุตินุช สุจริต
มทร.ศรีวิชัย
7AB-P052 ประสิทธิภาพของสาหรายสีเขียวแกมน้ําเงิน Nostoc commune TISTR 8870 ในการบําบัดน้ําทิ้งจากฟารมสุกร
สมรักษ รอดเจริญ และเอนก สาวะอินทร
มทร.ศรีวิชัย
หมายเหตุ โปสเตอร)จะถูกจัดแสดงไวตั้งแต2วันที่ 1-3 กันยายน 2558 และเจาของบทความจะตองทําการนําเสนอรายละเอียดใหกับ
กรรมการ และผูมาเยี่ยมชมงานในวันที่ 3 กันยายน 2558 เวลา 8.00 - 9.00 น.

การนําเสนอผลงานภาคโปสเตอร#
การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7
1-3 กันยายน 2558 หองประชุมตะโกราย 1 ชั้น 3 อาคาร 35 เวลา 8.00 - 9.00 น.
กลุ(มสาขาเกษตรศาสตร#และชีววิทยา : เทคโนโลยีชีวภาพ
รหัส
ชื่องานวิจัย
7AB-P053 ลักษณะทางโมเลกุลของยีนตานทานโรคใบไหมในหนาวัวจากลายพิมพ#ไอเอสเอสอาร#
ณัฐพงษ ศรีสมุทร และแกวตา สูตรสุวรรณ
มทร.อีสาน
7AB-P054 การจําแนกสายพันธุ#บริเวณระหว(างยีน trnD-trnT ในคลอโรพลาสต#ของมะไฟจีน
กิตติพันธ ปละมัย เชาวลีย ใจสุข แสงแกว คํากวน พัชณี แสงทอง และสุภาวดี ศรีแยม
มทร.ลานนา
7AB-P055 การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของตนสบู(ดําในประเทศไทยโดยเทคนิค Random Amplified
Polymorphic DNA
พรเทพ เกียรติดํารงคกุล สมชาติ หาญวงษา ยรรยง เฉลิมแสน และณวรรณพร จิรารัตน
มทร.ลานนา
7AB-P056 การทดสอบองค#ประกอบผลผลิตและผลผลิตของสายพันธุ#สบู(ดําที่เกิดจากการเพิ่มชุดโครโมโซมที่มีอายุ 2-4 ปI ใน 2
สภาพพื้นที่
อรวรรณ รักสงฆ อริยาภรณ พงษรัตน ธีรพันธ บัญญัติรัชต สุดารัตน สกุลคู และวิเชียร อุ-นเรือน
มทร.อีสาน
7AB-P057 ผลของการเลี้ยงปลานิลดวยเทคโนโลยี Bio-flocs ต(อการทํางานของยีนในระบบภูมิคุมกัน
สุไหลหมาน หมาดโหยด สุวรรณา หมาดโหยด และสุวิทย วุฒิสุทธิเมธาวี
มทร.ศรีวิชัย
หมายเหตุ โปสเตอรจะถูกจัดแสดงไวตั้งแต+วันที่ 1-3 กันยายน 2558 และเจาของบทความจะตองทําการนําเสนอรายละเอียดใหกับ
กรรมการ และผูมาเยี่ยมชมงานในวันที่ 3 กันยายน 2558 เวลา 8.00 - 9.00 น.

การนําเสนอผลงานภาคโปสเตอร=
การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7
1-3 กันยายน 2558 หองประชุมตะโกราย 1 ชั้น 3 อาคาร 35 เวลา 8.00 - 9.00 น.
กลุ9มสาขาเกษตรศาสตร=และชีววิทยา : ประมง
รหัส

ชื่องานวิจัย

7AB-P058 ผลของการใชแบคทีเรีย Bacillus spp. เป'นโปรไบโอติกผสมอาหารในการเลี้ยงปลานิล
นัยนา เสนาศรี รุงนภา แสนหูม และนิยะดา ไชยตะมาตย
มทร.อีสาน
7AB-P059 ชนิดของปรสิตในปลานิล Oreochromis niloticus (Linnaeus) ในอ9างเก็บน้ําหวยเสนง จังหวัดสุรินทร=
เถลิงเกียรติ สมนึก สําเนาว เสาวกูล และกฤติมา เสาวกูล
มทร.อีสาน
7AB-P060 ผลของการเสริมวิตามินซีและอีต9อคุณภาพน้ําเชื้อปลาดุกอุย(Clarias macrocephalus)
เถลิงเกียรติ สมนึก ณัฏฐวรรณ สมนึก สําเนาว เสาวกูล และกฤติมา เสาวกูล
มทร.อีสาน
7AB-P061 ชนิดของปรสิตในปลานิล Oreochromis niloticus (Linnaeus) ในอ9างเก็บน้ําหวยอําปDล จังหวัดสุรินทร=
เถลิงเกียรติ สมนึก สําเนาว เสาวกูล และกฤติมา เสาวกูล
มทร.อีสาน
7AB-P062 ความหลากชนิดและการแพร9กระจายของปลาในวงศ= Cyprinidae บริเวณพื้นที่ตนน้ําตาปH
ธีรวุฒิ เลิศสุทธิชวาล และจันทนา ขวัญใจ
มทร.ศรีวิชัย
7AB-P063 ความหลากชนิดของแพลงก=ตอนพืชและคุณภาพน้ําของแม9น้ําน9านตอนบน จังหวัดน9าน
เจนจิรา ลานแก+ว สวาท สายปาระ ปกรณ สุนทรเมธ อมรชัย ล+อทองคํา และเชาวลีย ใจสุข
มทร.ลานนา
7AB-P064 ผลของระดับแอสตาแซนทินสังเคราะห=ในอาหารต9อความเขมของสีผิว ปริมาณแคโรทีนอยด=รวม และอัตราการ
เจริญเติบโตของปลาทอง
จิตรา สิมาวัน นิศาชล ฤๅแก+วมา และโฆษิต ศรีภูธร
มทร.อีสาน
7AB-P065 ความสัมพันธ=ระหว9างคุณภาพน้ําและความชุกชุมของหอยฝาเดียวน้ําจืดบริเวณอ9างเก็บน้ําเขื่อนน้ําอูน จังหวัดสกลนคร
อมรรัตน รังสิวิวัฒน สมศักดิ์ ระยัน บุญทิวา ชาติชํานิ และสุกัญญา คําหล+า
มทร.อีสาน
7AB-P066 การใชอเมซอนใบกลมดูดซับน้ําทิ้งจากฟาร=มปลาสวยงามเพื่อการนําน้ํากลับมาใชใหม9
จารวี เลิกสายเพ็ง วัชระพงษ นาโสก และนราธิป มั่นคง
มทร.ลานนา

รหัส

ชื่องานวิจัย

7AB-P067 การใชสารสกัดเบตาเลนจากเปลือกผลแกวมังกรเพื่อพัฒนาสีเนื้อและเสริมภูมิคุมกันในการเลี้ยงปลาดุกรัสเซีย
สุกัญญา คําหล+า และพัชรี มงคลวัย
มทร.อีสาน
7AB-P068 ความหลากหลาย และการแพร9กระจายของแพลงก=ตอนพืชในบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
นิศาชล ฤๅแก+วมา ประมุข ฤๅแก+วมา และณัฐินี จิตมาตย
มทร.อีสาน
7AB-P069 การศึกษาประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ=จุลินทรีย= 2 ชนิดในการลดปริมาณสารอินทรีย=จากการเลี้ยงกุง
สิริพงษ วงศพรประทีป และอนิรุจน เกื้อเพชรแก+ว
มทร.ศรีวิชัย
7AB-P070 การศึกษาชนิดและการใชประโยชน=จากกุงน้ําจืดอย9างยั่งยืน จังหวัดน9าน
ชนินทร แก+วมณี
มทร.ลานนา
7AB-P071 ตัวดูดซับทางชีวภาพของเปลือกกลวยเพื่อการใชบําบัดน้ําทิ้งที่ปนเป]^อนโลหะทองแดง
ดวงฤทัย นิคมรัฐ อรวรรณ บุบผา ธนัฎฐา เมืองใหญ และไพศาล การถาง
มทร.พระนคร
7AB-P072 การเจริญเติบโตและคุณภาพน้ําในการเลี้ยงปลานิลระบบอควาโปนิกส=โดยใชวัสดุกรองชีวภาพที่ต9างกัน
ประจวบ ฉายบุ ชนกันต จิตมนัส และปฐมพงษ กาศสกุล
ม.แม&โจ
7AB-P073 การสํารวจพันธุ=ปลาน้ําจืดในพื้นที่ชุ9มน้ําอ9างเก็บน้ําหวยตลาด
สําเนาว เสาวกูล ทวนทอง จุฑาเกตุ กฤติมา เสาวกูล และสุริยา อุดด+วง
มทร.อีสาน
7AB-P074 การสํารวจพันธุ=ปลาน้ําจืดในพื้นที่ชุ9มน้ําอ9างเก็บน้ําสนามบินเก9า
สําเนาว เสาวกูล ทวนทอง จุฑาเกตุ กฤติมา เสาวกูล และสุริยา อุดด+วง
มทร.อีสาน
หมายเหตุ โปสเตอร,จะถูกจัดแสดงไวตั้งแต&วันที่ 1-3 กันยายน 2558 และเจาของบทความจะตองทําการนําเสนอรายละเอียดใหกับ
กรรมการ และผูมาเยี่ยมชมงานในวันที่ 3 กันยายน 2558 เวลา 8.00 - 9.00 น.

การนําเสนอผลงานภาคโปสเตอร,
การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7
3 กันยายน 2558 หองประชุมตะโกราย 1 ชั้น 3 อาคาร 35 เวลา 8.00 - 9.00 น.
กลุมสาขาเกษตรศาสตร,และชีววิทยา
กลุมยอย : อื่น ๆ
รหัส

ชื่องานวิจัย

7AB-P075 กระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวมเพื่อผลิตขาวเหลือง 11 ปลอดสารพิษ บานโคกลาม ตําบลดงลิง อําเภอกมลาไสย
จังหวัดกาฬสินธุ,
วัชรินทร สราวิช อรวรรณ รักสงฆ สุจิตรา สราวิช และปภาวี สุขมณี
มทร.อีสาน
7AB-P076 กระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวมในการเลี้ยงไกพื้นเมืองไทยพันธุ,ชี ของชุมชนบานวังเดือนหา ตําบลโนนศิลาเลิง
อําเภอฆองชัย จังหวัดกาฬสินธุ,
สุจิตรา สราวิช วรวิทย รักสงฆ จิระศักดิ์ ศรีเมฆารัตน ปภาวิ สุขมณี และจริญญา เทพนวน
มทร.อีสาน
7AB-P077 การทดสอบประสิทธิภาพของน้ํามันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรในการยับยั้งเชื้อ Xanthomonas axonopodis pv.
dieffenbachiae ในหนาวัว
สุกานดา กั้วศรี ลัดดาวัลย สุนโท และณัฐพงษ ศรีสมุทร
มทร.อีสาน
7AB-P078 การประยุกต,ใชเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร,เพื่อประโยชน,ในการศึกษาสภาพภูมิศาสตร,รวมกับคุณภาพน้ํา:
กรณีศึกษาลําน้ําวา อําเภอบอเกลือ จังหวัดนาน
เชาวลีย ใจสุข อมรชัย ล(อทองคํา พัชรา นิธิโรจนภักดี และมุทิตา วงศสงคราม
มทร.ลานนา
7AB-P079 กระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวมเพื่อฟHIนฟูและพัฒนาการปลูกหมอนเลี้ยงไหมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของ
ชุมชนบานหนองชาง ตําบลหนองชาง อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ,
อรวรรณ รักสงฆ วัชรินทร สราวิช สุจิตรา สราวิช และปภาวี สุขมณี
มทร.อีสาน
7AB-P080 การพัฒนาการเรียนรูโดยใชปLญหาเปNนฐาน (Problem based learning : PBL) ในรายวิชา 03-015-402 พฤติกรรม
ของสัตว,เลี้ยง
นิภา นาสินพร(อม พีรพจน นิติพจน จริญญา เกษนัส และธนิตพันธ พงษจงมิตร
มทร.อีสาน
หมายเหตุ โปสเตอรจะถูกจัดแสดงไวตั้งแต'วันที่ 1-3 กันยายน 2558 และเจาของบทความจะตองทําการนําเสนอรายละเอียดใหกับ
กรรมการ และผูมาเยี่ยมชมงานในวันที่ 3 กันยายน 2558 เวลา 8.00 - 9.00 น.

การนําเสนอผลงานภาคโปสเตอร*
การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7
1-3 กันยายน 2558 หอง หองตะโกราย 1 ชั้น 3 อาคาร 35 เวลา 9.00 - 10.00 น.
กลุ"มสาขาวิศวกรรมศาสตร*และอุตสาหกรรมวิจัย
รหัส

ชื่องานวิจัย

7ER-P001 การศึกษาตูอบปลาสลิดพลังงานความรอนจากแผงโซล"าร"วมกับขดลวดทําความรอน
กิตติศักดิ์ ศรีสวัสดิ์ ประเจตน วิหคทอง พูนศักดิ์ แปนนอย สามารถ ป!"นฉาย และ รัตพล บุตรลพ
มทร.ลานนา
7ER-P002 การศึกษาความเป'นไปไดในการใชพลังงานแสงอาทิตย*: กรณีศึกษา อ. เมืองตาก จ.ตาก
วรลักษณ คุณทะสิงห พัฒนชญา มณีคํา และธิดารัตน คงทน
มทร.ลานนา
7ER-P003 การเพิ่มการถ"ายเทความรอนของเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนแบบท"อสองชั้นโดยการใส"กรวยตัน
สาธิต ทูลไธสง สัญชัย รําเพยพัด อภิเดช บุญเจือ และธวัชชัย จารุวงศวิทยา
มทร.อีสาน
7ER-P004 การหารูปร"างที่เหมาะสมของครีบระบายความรอนแบบเข็มโดยใชวิธีขั้นตอนวิวัฒนาการไม"จํากัดขนาดประชากร
สัญชัย รําเพยพัด สาธิต ทูลไธสง ธวัชชัย จารุวงศววิทยา และสจินต บุรีรัตน
มทร.อีสาน
7ER-P005 เครื่องควบคุมไฟเวทีดวยไมโครคอนโทรลเลอร*
อาภาพล มหาวีระ นครินทร ศรีป!ญญา และเจษฎา พรหมเกษ
มทร.อีสาน
7ER-P006 เครื่องตัดอะคลิลิกดวยแสงเลเซอร*
นครินทร ศรีป!ญญา และอาภา พลมหาวีระ
มทร.อีสาน
7ER-P007 ระบบตรวจรูอุณหภูมิของโรงเรือนเลี้ยงไก"แบบป9ดโดยส"งขอมูลผ"านเครือข"ายโทรศัพท*เคลื่อนที่
ปริญญา กิตติสุทธิ์ และจีรภา เพลาวัน
มทร.อีสาน
7ER-P008 การตรวจสอบคุณสมบัติของถ"านอัดแท"งไรควันเมื่อเติมตัวประสานจากขยะพลาสติกพอลิสไตรีน และพอลิโพรพิลีน
พัชราภรณ สมดี กนกอร นุยเล็ก อนิวรรต หาสุข ชานนท บุนนท และพิตินันท วสันตเสนานนท
มทร.อีสาน
7ER-P009 ผลของวัสดุเสนใยและอนุภาคต"อสมบัติทางกลของวัสดุผสมโพลีเมอร*สําหรับทําใบกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ:า
รําพึง เจริญยศ และสุทธิสาร อนันตรัตนชัย
มทร.สุวรรณภูมิ

รหัส

ชื่องานวิจัย

7ER-P010 การทํากระดาษจากตนธูปฤาษี
สุทธิสาร อนันตรัตนชัย และรําพึง เจริญยศ
มทร.สุวรรณภูมิ
7ER-P011 วิเคราะห*ความเสียหายของมอเตอร*เหนี่ยวนํา 3 เฟส ดวยวิธีตรวจวัดความรอนและสัญญาณกระแสสเตเตอร*
บุญญฤทธิ์ วังงอน ณัฐพล สิทธิศรีจันทร กิตติศักดิ์ ไชยนา เกรียงศักดิ์ ไกรกิจราษฎร และสมพร เรืองสินชัยวานิช
มทร.ลานนา
7ER-P012 ระบบควบคุมการจ"ายกFาซร"วมในเครื่องยนต*ดีเซลอิเล็กทรอนิกส*อย"างอัตโนมัติ
วิทยา ชํานาญไพร
มทร.อีสาน
7ER-P013 เครื่องอบแหงสมุนไพรพลังงานความรอนร"วมควบคุมดวยไมโครคอนโทรลเลอร*
ไพโรจน ป8ยรังสรรค
มทร.ลานนา
7ER-P014 เครื่องอบแหงพริกพลังงานแสงอาทิตย*ร"วมกับระบบกักเก็บพลังงานความรอนดวยน้ํา
อริยะ แสนทวีสุข สิทธากร พลาอาด ณรงค ศรีจันทร อนุวัฒน อานัน อัมรินทร สีสนิท และกฤษดา สุขหมื่น
มทร.ลานนา
7ER-P015 ระบบมิเตอร*ไฟฟ:าออนไลน*โดยใช SENTRON PAC3200 ร"วมกับโปรแกรมแลปวิว
ณัฐพล สิทธิศรีจันทร วริศ จิตตธรรม ชนะชัย สรอยสิงห ยุทธนากร เพื่อตนเอง ปรวัฒ เอี่ยมรักษา และดนุพล เชิดชู
มทร.ลานนา
7ER-P016 ศึกษาสมบัติวัสดุทําไสแบบเกลือผสมสําหรับงานหล"อฉีดอะลูมิเนียม
พิพัฒน สุจิตธรรมกุล
มทร.สุวรรณภูมิ
7ER-P017 การสรางเครื่องผลิตโอโซนเพื่อบําบัดน้ําเสียสําหรับใชในครัวเรือน
ประวิทย ตฤณรัชตเมธี และบุญเลิศ วัฒนนภาเกษม
มทร.สุวรรณภูมิ
7ER-P018 รูปแบบการไหลและผลของขนาดเสนผ"าศูนย*กลางภายในที่มีต"อการถ"ายเทความรอนของท"อความรอนแบบสั่นวงรอบ
ชนิดเกลียวขด
ยุธนา ศรีอุดม สัมพันธ ฤทธิเดช และ ธีรพัฒน ชมพูคํา
มทร.ลานนา
7ER-P019 การออกแบบและสรางเครื่องคั่วและนวดชาใบหม"อน
ณัฐพล วิชาญ กันยาพร ไชยวงศ จักรพันธ ถาวรงามยิ่งสกุล ณัฐวุฒิ สายกิตติ นภดล เถิงคําดี และนพรัตน จะนะพรม
มทร.ลานนา

รหัส

ชื่องานวิจัย

7ER-P020 โปรแกรมตรวจสอบการแตกหักและการปลอมปนของเมล็ดขาวสารโดยใชการประมวลผลภาพ
วรรณรีย วงศไตรรัตน ถนอมศักดิ์ โสภณ วรัญ:ู พุทธจันทร ประเสริฐ นามเวช ศศิพันธ วงศสุทธาวาส และ
กฤษณะพงศ พันธศรี
มทร.อีสาน
7ER-P021 การศึกษาการกะเทาะขาวฮางงอกดวยเครื่องกะเทาะแบบแรงเหวี่ยง
วินัย หลาวงษ และพิศมาส หวังดี
มทร.อีสาน
7ER-P022 การศึกษาการติดตั้งเซลล*แสงอาทิตย*เลียนแบบการจัดเรียงของใบพืช
วิรัช กองสิน
มทร.สุวรรณภูมิ
7ER-P023 เครื่องปู-มวนพลาสติกสําหรับแปลงเพาะปลูก
จรัญ มงคลวัย พศมาส หวังดี และศรายุทธ พลสีลา
มทร.อีสาน
7ER-P024 ผลของการจุ"มชุบไทเทเนียมภายใตสภาวะการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและเวลาอบชุบที่มีต"อการสึกหรอของ
แม"พิมพ*ตัด
กนกอร นุยเล็ก ชานนท บุนนท และนฤดม ทาดี
มทร.อีสาน
7ER-P025 อุณหภูมิการอบชุบทางความเย็นที่ส"งผลต"อออสเทนไนต*ตกคางของเหล็กกลาเครื่องมือ SKD11
ธานนท พานิชนอก กิติพงษ อิสริยะโยธิน และ ชัยวัฒน พีรทัตสุวรรณ
มทร.อีสาน
7ER-P026 การตรวจสอบพันธุ*เมล็ดขาวดวยโครงข"ายใยประสาทเทียม
ตะวัน ตั้งโกศล วัชรายุทธ ลําดวน และนิรุต อ<อนสลุง
มทร.อีสาน
7ER-P027 การศึกษาความเหมาะสมของทางระบายน้ําในเขตเทศบาลตําบลศรีประจันต* จังหวัดสุพรรณบุรี
อรวรรณ จันทสุทโธ ทรงศักดิ์ วุฒิ สมภพ ศรีเที่ยงตรง และธีระพงษ เทพประสิทธิ์
มทร.สุวรรณภูมิ
7ER-P028 การควบคุมอุณหภูมิและความชื้นดวยพลังงานไฟฟ:าภายในตูเพาะเห็ด
วิทฤทธิ์ โคตรมณี และพีระพัฒน ไวถนอมทรัพย
มทร.สุวรรณภูมิ
7ER-P029 การศึกษาชุดโมเดลการทดสอบเสาเข็มแบบสถิตยศาสตร*ภายในดินบริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตขอนแก"น
อภิสิทธิ์ จุใจล้ํา
มทร.อีสาน

รหัส

ชื่องานวิจัย

7ER-P030 การศึกษาความคุมทุนในการจัดตั้งศูนย*ผลิตเครื่องมือตัดเพื่อใชในการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก"น
สุเทพ คงทัน วิรัตน เกยุระ และประพันธ ยาวระ
มทร.อีสาน
7ER-P031 การศึกษาสัดส"วนที่เหมาะสมในการหลอมอลูมิเนียมอัลลอยจากเศษวัสดุเพื่อนํามาผลิตเป'นชิ้นส"วนและอุปกรณ*
สุเทพ คงทัน และประสาท ภูปรื้ม
มทร.อีสาน
7ER-P032 การเปรียบเทียบโมเดลของสมการถดถอยเชิงเสนรูปแบบทั่วไป
กัลยทรรศน สาระพันธ
ม.เทคโนโลยีสุรนารี
7ER-P033 การจัดการการใชพลังงานไฟฟ:าภายในมหาวิทยาลัย
เอกรัฐ ชะอุ<มเอียด พีระ มาตรบรรจง จีรยุทธ รอดอินทร ธีระวัฒน สายสุจริต และวีระยุทธ ยอดญาณะ
มทร.ลานนา
7ER-P034 การศึกษาวิธีการออกแบบ Microcontroller บน FPGA
อังคณา เจริญมี และปาริชาติ กินรี
มทร.อีสาน
7ER-P035 หุ"นยนต*บินพ"นสารเคมีควบคุมระยะไกล
ศิริชัย ลาภาสระนอย และรุ<งเพชร ก<องนอก
มทร.อีสาน
7ER-P036 การพัฒนาและออกแบบสรางเครื่องหั่นผักและผลไมอเนกประสงค*
วีระพงษ แกวป!ตตะ ประสิทธิ์ โสภา สุพัฒตรา มุ<งเปา และอัญชลี พันเทศ
มทร.อีสาน
7ER-P037 การผลิตวัสดุดูดซับเสียงจากกระดาษสํานักงาน กาบมะพราว และขี้เลื่อยจากอุตสาหกรรมแปรรูปไมยางพารา
เอนก สาวะอินทร กิตติพงษ เอ็งเส็ง และยลดา แดงโรจน
มทร.ศรีวิชัย
7ER-P038 การออกแบบและสรางเครื่องพ"นสารเคมีแบบสะพายไหล" โดยใชพลังงานแสงอาทิตย*
อรรถพล ไชยรา เดือนรุ<ง อุบาลี และจีรยุทธ ศรีอํานวย
มทร.อีสาน
7ER-P039 การวิจัยและพัฒนาเพื่อถ"ายทอดเทคโนโลยีเครื่องอัดถ"านแท"งเพื่อพลังงานทดแทนของครัวเรือน
ชาญ ราชวงศ ฉัตรแกว สุริยะภา และประพันธ ยาวระ
มทร.อีสาน
7ER-P040 ศึกษาป_จจัยการเจริญเติบโตของแพลงก*ตอนพืชดวยระบบถังเลี้ยงหลอดไฟฟ:าอัตโนมัติ
ปภัศรชกรณ อารียกุล และพรเทพ วิรัชวงศ
มทร.ศรีวิชัย

รหัส

ชื่องานวิจัย

7ER-P041 การศึกษาอิทธิพลของกระแสไฟฟ:าสลับและกระแสไฟฟ:าตรง ที่มีผลต"อความแข็งและโครงสรางจุลภาคในการ เชื่อม
พอกผิวแข็งเหล็กกลาเครื่องมืองานเย็น SKD11
อมรศักดิ์ มาใหญ< วิชยุทธ จันทะรี และนฤดม ทาดี
มทร.อีสาน
หมายเหตุ

โปสเตอร*จะถูกจัดแสดงไวตั้งแต4วันที่ 1-3 กันยายน 2558 และเจาของบทความจะตองทําการนําเสนอรายละเอียดใหกับ
กรรมการ และผูมาเยี่ยมชมงานในวันที่ 3 กันยายน 2558 เวลา 9.00 - 10.00 น.

การนําเสนอผลงานภาคโปสเตอร"
การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7
1-3 กันยายน 2558 ห#องประชุมตะโกราย 1 ชั้น 3 อาคาร 35 เวลา 11.00 -12.00 น
กลุมสาขาเศรษฐศาสตร"
รหัส

ชื่องานวิจัย

7E-P001 พฤติกรรมของนักทองเที่ยวในการซื้อผลิตภัณฑ"ผ#าไหมของโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ"ในจังหวัดนครราชสีมา
พิมพนิภา รัตนจันทร ผุสดี นิลสมัคร สุพรรณี พรภักดี ปุริม หนุนนัด และณพรรณ สินธุศิริ
มทร.อีสาน
7E-P002

การพัฒนาบรรจุภัณฑ"ชาเจียวกูหลานเพื่อเพิ่มศักยภาพการแขงขันของผลิตภัณฑ"ชุมชน: กรณีศึกษากลุมหมอพื้นบ#าน
ล#านนา ตําบลน้ําเกี๋ยน อําเภอภูเพียง จังหวัดนาน
วรรณิดา ชินบุตร จารุนันท เมธะพันธุ และป!ยะนุช สินันตา
มทร.ลานนา

7E-P003 แนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนเวียงหนองหลม จังหวัดเชียงราย
อาริยา พนมไพร นิคม ธรรมป%ญญา ธิดาพร พิทักษชาตินนท และนิลุบล ทุมพล
มทร.ลานนา
7E-P004 บัณฑิตสายบริหารธุรกิจที่พึงประสงค"ของนายจ#าง
ปฏิมา ถนิมกาญจน สุนทร ดวงประเสริฐชัย และณพรรณ สินธุศิริ
มทร.อีสาน
7E-P005 พฤติกรรมการออมเพื่อใช#จายในอนาคตของประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ดวงพร ขุนอาจสูงเนิน
มทร.อีสาน
7E-P006 การศึกษาความเป7นไปได#ในการเลี้ยงไกพื้นเมืองคุณภาพสูงเชิงการค#าในเขต จังหวัดสกลนครและจังหวัดมหาสารคาม
กรรณิการ สมบุญ อุไร แสนคุณท.าว ศศิพันธ วงศสุทธาวาส เสมอใจ บุรีนอก และนภัทรธิดา พรมดีราช
มทร.อีสาน
7E-P007 ความรู#และเจตคติเกี่ยวกับการจัดการขยะเพื่อสร#างรายได#: กรณีศึกษาชุมชนพระยาประสิทธิ์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
สนทยา เขมวิรัตน ดวงใจ เขมวิรัตน และกุลิสรา ยงยิ่งประเสริฐ
มทร.พระนคร
7E-P008 การศึกษาความเป7นไปได#ในการลงทุนผลิตข#าวอินทรีย"ในจังหวัดพิษณุโลก
สุพรรัตน ทองฟ%ก คชรัตน ทองฟ"ก อรพิน แกวมั่น และปวีรัฐ ภักดีณรงค
มทร.ลานนา
7E-P009 ป:จจัยที่มีผลกระทบตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาการเงินและธนาคารของนักศึกษาสาขาวิชาการเงิน ระดับ
ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ ศูนย"กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ดวงพร ขุนอาจสูงเนิน
มทร.อีสาน

รหัส

ชื่องานวิจัย

7E-P010 การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาตอประสิทธิภาพการสอนของคณาจารย"ผู#สอนสาขาวิชาการเงิน
ดวงพร ขุนอาจสูงเนิน
มทร.อีสาน
7E-P011 ผลกระทบเศรษฐกิจสร#างสรรค"ตอกลยุทธ" การพัฒนาธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ในเขตอําเภอเมือง
กาฬสินธุ"
ปาลวี พุฒิกูลสาคร ปภาวี สุขมณี และอนุชา พุฒิกูลสาคร
มทร.อีสาน
7E-P012 ป:จจัยที่มีผลตอการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย"แหงประเทศไทยของนักลงทุนในจังหวัดนครราชสีมา
ธนาภิญญ อัตตฤทธิ์
มทร.อีสาน
7E-P013 การศึกษาคาใช#จายวัสดุฝOกในรายวิชาปฏิบัติของนักศึกษากลุมสาขาวิศวกรรมโยธา และกลุมสาขาวิศวกรรมไฟฟRา
คณะวิศวกรรมศาสตร"และสถาป:ตยกรรมศาสตร" มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มรกต ทิวะสิงห ชุลีรัตน อรุณส5ง และพรรณี ซื่ออุทิศกุล
มทร.อีสาน
7E-P014 การศึกษาต#นทุนคาใช#จายในการผลิตนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร"และสถาป:ตยกรรมศาสตร" มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มรกต ทิวะสิงห และวิมลสิริ มุสิกา
มทร.อีสาน
7E-P015 ความสัมพันธ"ระหวางจรรยาบรรณวิชาชีพและประสิทธิภาพการทํางานของนักบัญชีธุรกิจ ในเขตอุตสาหกรรมจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
ศิริมา แก.วเกิด
มทร.สุวรรณภูมิ
หมายเหตุ

โปสเตอรจะถูกจัดแสดงไวตั้งแต6วันที่ 1-3 กันยายน 2558 และเจาของบทความจะตองทําการนําเสนอรายละเอียดใหกับ
กรรมการ และผูมาเยี่ยมชมงานในวันที่ 3 กันยายน 2558 เวลา 11.00 - 12.00 น.

การนําเสนอผลงานภาคโปสเตอร
การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7
1-3 กันยายน 2558 ห,องประชุมตะโกราย 1 ชั้น 3 อาคาร 35 เวลา 13.00 - 14.00 น.
กลุมสาขาสังคมวิทยาและการศึกษา
รหัส

ชื่องานวิจัย

7ES-P001

ผลกระทบของการพึ่งพาอินเทอรเน็ตตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล,านนา นาน
นงนุช พรหมวีระไชย และนันทา เติมสมบัติถาวร
มทร.ลานนา

7ES-P002

การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของประชาชนในเขตตําบลในเวียง อําเภอเมือง จังหวัดนาน
นฤมล เทพนวล และนันทา เติมสมบัติถาวร
มทร.ลานนา

7ES-P003

การพัฒนาทักษะการจําคําศัพทโดยใช, เกม Crossword ของนักศึกษาชั้นป9ที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล,านนา นาน
มินตรา ไชยชนะ
มทรลานนา

7ES-P004

พัฒนาสื่อชวยสอนออนไลน วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษา
ปริญญา กิตติสุทธิ์ และจีรภา เพลาวัน
มทร.อีสาน

7ES-P005

ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการใช,กรณีศึกษาประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ
วรรณิดา สารีคํา ดาริกา แสนพวง และชัดชัย รัตนะพันธ&
มทร.อีสาน

7ES-P006

เจตคติของนักศึกษาที่มีตอการเรียนการสอนในรายวิชาการวางแผนและการควบคุมการบริหารงานสมัยใหม
วรรณิดา สารีคํา ดาริกา แสนพวง และชัดชัย รัตนะพันธ&
มทร.อีสาน

7ES-P007

การวิเคราะหคําศัพทที่ปรากฏในเอกสารประกอบการสอนปรับพื้นฐาน วิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
จินตนา ฉัตรบูรภานันท& กัลยา นามสงวน และอังคณา ชัยเดชโกสิน
มทร.รัตนโกสินทร

7ES-P008

ป>จจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการใช,บริการศูนยวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
สกลนคร
นันธิดา พรมวงค&
มทร.อีสาน

รหัส

ชื่องานวิจัย

7ES-P009

การจัดการสภาพแวดล,อมของชุมชนในพื้นที่พัฒนาอุตสาหกรรม กรณีศึกษาลุมน้ําพอง จังหวัดขอนแกน
วันชัย มโนคุ+น วรุณทิพย& ฉัตรจุฑามณี และพานิช กันชัย
มทร.อีสาน

7ES-P010

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาระบบการจัดการฐานข,อมูลของนักศึกษา สาขาวิชาระบบสารสนเทศ ศูนยกลาง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
กฤษณพล เกิดทองคํา
มทร.อีสาน

7ES-P011

ป>จจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
สมเกียรติ์ ฉายพระพักตร& ปฏิมา ถนิมกาญจน& และสุกานดา กลิ่นขจร
มทร.อีสาน

7ES-P012

การใช,กิจกรรมแผนผังความคิดเพื่อเพิ่มพูนความรู, ความสามารถทางวิชาความรู,เบื้องต,นทางธุรกิจระหวาง
ประเทศ ของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
สุมาลี เอกพล และนวลปรางค& แจบไธสง
มทร.อีสาน

7ES-P013

ป>จจัยที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีชั้นต,น 1 ของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
สุมาลี เอกพล และบุษบงกช บุญกุศล
มทร.อีสาน

7ES-P014

ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาโปรแกรมสําเร็จรูป 1 ของนักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ที่มีผลการเรียนต่ํากวาเกณฑ
สีตลา วงศ&กาฬสินธุ&
มทร.อีสาน

7ES-P015

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาสัมมนาการบัญชี เรื่องการจัดทํารูปแบบทางการเงินเพื่อใช,ในการบริหาร
ความเสี่ยงโดยใช,กระบวนการแก,ป>ญหาโจทย
สุภาวดี ชอบเสร็จ และมณฑิรา กิจสัมพันธ&วงศ&
มทร.อีสาน

7ES-P016

การศึกษาสภาพป>ญหาการใช,สารเคมีในชีวิตประจําวันของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ชื่นสุมณ ยิ้มถิน สุนทรี จีนธรรม และวินัยวีระ วัฒนานนท&
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ

7ES-P017

กระบวนการเรียนรู,ครอบครัวเข,มแข็งของชุมชน ตําบลมหาไชย อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ
ปภาวี สุขมณี วัชรินทร& สราวิช สุจิตรา สราวิช เพ็ญสิริ ภูวรกิจ มนชาย ภูวรกิจ สุมาลา นันบุญ และคณางค& กงเพชร
มทร.อีสาน

รหัส

ชื่องานวิจัย

7ES-P018

ความพึงพอใจของบุคลากรในคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดลตอระบบซอมบํารุงบนเว็บไซต
นันทวรรณ จินากุล ชาญเดช แสงงาม สิริมา วูดเด7น และโสรัจ ทัศนเจริญ
ม.มหิดล

7ES-P019

การพัฒนารูปแบบการสอนรายวิชาการวิจัยดําเนินงาน เรื่อง ป>ญหาการขนสงโดยการพัฒนาสื่อการสอนด,วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร
อธิวัฒน& บุญมี
มทร.อีสาน

7ES-P020

ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการบูรณาการการเรียนการสอน 2 วิชา ในชั้นเรียนเดียวกัน: กรณีศึกษาวิชา
ทักษะทางวิชาชีพทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร II และวิชาการแปรรูปอาหาร I
พรประภา ชุนถนอม
มทร.อีสาน
ผลของโปรแกรมการเตรียมตัวสูโลกแหงอาชีพเพื่อเพิ่มความพร,อมในการสมัครงานสําหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี
อรจิรา ธรรมไชยางกูร นเรศ กันธะวงศ& และประยุทธ เทียมสุข
มทร.พระนคร

7ES-P021

7ES-P022

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการวิเคราะหธุรกิจเชิงสถิติของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ศูนยกลาง มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ภาคเรียนที่ 2 ป9การศึกษา 2551
รัชดาภรณ& ป89นรัตนานนท&
มทร.อีสาน

7ES-P023

เปรียบเทียบการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช,ในการดําเนินชีวิตของนักศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
ผ7องศรี พัฒนมณี
มทร.ศรีวิชัย

7ES-P024

ผลกระทบของการบริหารคาตอบแทนที่มีตอความกระตือรือร,นในการทํางานของบุคลากรสายวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ
กัลยรัศมิ์ ทิณรัตน&
มทร.อีสาน

7ES-P025

การสืบค,นความเปPนมาทางวัฒนธรรมของชุมชน เพื่อสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว โดยชุมชนในเขตเทศบาล
เมืองนาน
วัชราภรณ& ชัยวรรณ และบรรจง อูปแก+ว
มทร.พระนคร

7ES-P026

การออกแบบและพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป เรื่องพิกัดความเผื่อรูปรางและตําแหนง
จีรยุทธ ศรีอํานวย เดือนรุ7ง อุบาลี และอรรถพล ไชยรา
มทร.อีสาน

รหัส

ชื่องานวิจัย

7ES-P027

ความคาดหวัง การรับรู,จริง และความพึงพอใจของชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ตอการให,บริการอบรมวิชาชีพของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
พัชรนันท& ยังวรวิเชียร
มทร.พระนคร

7ES-P028

เจตคติของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล,านนา นาน ที่มีตอการเรียนการสอนวิชาการเขียน
รายงานและการใช,ห,องสมุด
นันทา เติมสมบัติถาวร
มทร.ลานนา

7ES-P029

การสร,างและหาประสิทธิภาพชุดสาธิตไมโครโปรเซสเซอรแสดงผลด,วยแอลอีดีดอทเมทริกซ
สุประวิทย& เมืองเจริญ
มทร.สุวรรณภูมิ

7ES-P030

ความเปPนไปได,ในการจัดการที่พักสําหรับนักทองเที่ยวแบบโฮมสเตย : กรณีศึกษาบ,านห,วยลอย
เกตสุดา พานิชกุล และจงเจตต& พานิชกุล
มทร.ลานนา

7ES-P031

ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอภาพลักษณวิชาชีพครู ในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล,านนา นาน
นราพร จันพิบูลย& วิภาวรรณ จงชาญสิทโธ และดาวลอย แก+วเขื่อน
มทร.ลานนา

7ES-P032

ความคิดเห็นของนักศึกษาสหกิจศึกษาตอหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วศิษฐ ธีระเจตกูล
มทร.อีสาน

7ES-P033

การศึกษาป>ญหาการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
จุไรรัตน& สวัสดิ์
มทร.ลานนา

7ES-P034

ป>จจัยที่มีอิทธิพลตอผลการเรียนในรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1 ของนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ
ศูนยกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
นงลักษ& อันทะเดช
มทร.อีสาน

7ES-P035

สภาพป>ญหาและความต,องการในการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนของพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
ผู,สอนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ปฏิพงศ& จงรู+ธรรม
มทร.อีสาน

รหัส

ชื่องานวิจัย

7ES-P036

การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตด,านสังคมและวัฒนธรรมของลาวโซง บ,านดอนมะนาว อําเภอสองพี่น,อง จังหวัด
สุพรรณบุรี
เบญจพร เชื้อผึ้ง และธนรัตน& รัตนพงศ&ธระ
มทร.สุวรรณภูมิ

7ES-P037

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาการบัญชีชั้นกลาง 1 โดยเน,นผู,เรียนเปPนสําคัญกับการสอน
แบบปกติ
กิตติมา ทางนะที และสุมาลี เอกพล
มทร.อีสาน

7ES-P038

การคงอยูของภูมิป>ญญาตีมีดอรัญญิก อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ธนรัตน& รัตนพงศ&ธระ และเบญจพร เชื้อผึ้ง
มทร.สุวรรณภูมิ

7ES-P039

การศึกษาทัศนคติที่มีตอการเรียนการสอนระบบ E-Learning ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล,านนา พิษณุโลก
สุพัฒตรา ปรางสุรางค& ขนิษฐา ตลอดภพ ศิริจรรยา จันทร&มี และอมิตตา คล+ายทอง
มทร.ลานนา
การแก,ป>ญหาขาดทักษะในการอานคาของอุปกรณและใช,เครื่องมือจากการเรียนวิชาปฏิบัติการวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส
วัชรพล นาคทอง ป8ยดนัย บุญไมตรี อภิญญา อินทร&นอก สุภาธิณี กรสิงห& และนุชนาฎ ฝาเฟ@Aยม
มทร.อีสาน

7ES-P040

7ES-P041

การแก,ป>ญหาการเรียนของนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นป9ที่ 3/4 ภาคเรียน 1 ป9การศึกษา 2557 เรื่อง การคํานวณ
วงจรไฟฟ[ากระแสตรงและกระแสสลับเพื่อเปรียบเทียบกับการวัดและทดสอบ ในวิชาปฏิบัติวงจรไฟฟ[า
วัชรพล นาคทอง ป8ยดนัย บุญไมตรี อภิญญา อินทร&นอก สุภาธิณี กรสิงห& และนุชนาฎ ฝาเฟ@Aยม
มทร.อีสาน

7ES-P042

วิเคราะหต,นทุน ผลตอบแทนและความคุ,มคาของธุรกิจโฮมสเตยแบบยั่งยืน ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของ
จังหวัดนครราชสีมา
พร+อมพร ภูวดิน เลิศลักษณ& กาญจนวัฒนา และนวลปรางค& แจบไธสง
มทร.อีสาน

7ES-P043

ป>ญหาการเรียนวิชา Cost Accounting ของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
พร+อมพร ภูวดิน
มทร.อีสาน

รหัส

ชื่องานวิจัย

7ES-P044

การแก,ป>ญหาการเรียน เรื่อง กลุมคําสั่งโอนย,ายข,อมูลภาษาแอสเซมบลี ในรายวิชาไมโครโพรเซสเซอร โดยใช,
สื่อการสอนแบบเคลื่อนไหว
เอกจิต คุ+มวงศ& สุภาธิณี กรสิงห& และนุชนาฏ ฝาเฟ@Aยม
มทร.อีสาน

7ES-P045

การแก,ป>ญหาการเรียนเรื่องทอนําคลื่นในรายวิชาคลื่นแมเหล็กไฟฟ[า
เอกจิต คุ+มวงศ& สุภาธิณี กรสิงห& และนุชนาฏ ฝาเฟ@Aยม
มทร.อีสาน

7ES-P046

การพัฒนาทักษะการใช,ออสซิลโลสโคปเพื่อวิเคราะหสเปกตรัมของสัญญาณ
เอกจิต คุ+มวงศ& สุภาธิณี กรสิงห& และนุชนาฏ ฝาเฟ@Aยม
มทร.อีสาน

7ES-P047

การศึกษาผลของการฝaกสมาธิที่มีตอพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล,านนา เชียงใหม (จอมทอง)
ณัฏฐ&วรินท& ปBญโญใหญ7 จิราภรณ& ช7วงบัญญัติ
มทร.ลานนา

7ES-P048

แรงจูงใจที่มีผลตอการปฏิบัติงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล,านนา นาน
นลัทพร คูหา
มทร.ลานนา

7ES-P049

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรการสอนวิชาการประมวลผลสัญญาณภาพ สําหรับนักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
นราวิทย& กิจเจริญ และสุวัลยา ศิริศิลปD
มทร.อีสาน

7ES-P050

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะในหลักการฉายภาพวิชาเขียนแบบวิศวกรรม
จีรยุทธ ศรีอํานวย
มทร.อีสาน

7ES-P051

เจตคติและแนวทางการพัฒนาการเรียนวิชาการแปรรูปหลังกระบวนการทางชีวภาพ
อรลัดา เจือจันทร&
มทร.อีสาน

7ES-P052

ป>ญหาและอุปสรรคของอาจารยมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการนํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
คณะกรรมการอุดมศึกษา (TQF) (มาตรฐานผลการเรียนรู, 5 ด,าน) มาใช,บูรณาการศึกษา
นุสรา วรรณศิริ
มทร.อีสาน

รหัส

ชื่องานวิจัย

7ES-P053

สภาพและป>ญหาการจัดการเรียนการสอนของอาจารย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร
ปรมาพร อ7อนจันทร& และทาริกา รัตนโสภา
มทร.อีสาน

7ES-P054

การเข,าถึงและการใช,สารสนเทศเพื่อพัฒนาตนเองของบุคลากร คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร
อังคณา แวซอเหาะ นุชาวดี แซ7ตั้น และเบญจมาศ สระบัวคํา
มทร.พระนคร

7ES-P055

แนวทางการพัฒนาเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมภูมิป>ญญาท,องถิ่น: กรณีศึกษาพิพิธภัณฑบ,านจาทวี
จังหวัดพิษณุโลก
พงศ&รัชต&ธวัช วิวังสู และนันทภา ปBญญารัตน&
มทร.พระนคร

7ES-P056

การตัดสินใจศึกษาตอของนักศึกษาภาคปกติในระดับปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร
ผ7องพรรณ จันทร&กระจ7าง และเกษสุนีย& บํารุงจิตต&
มทร.พระนคร

7ES-P057

รูปแบบการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยวิธีการสร,างสรรคด,วยป>ญญา
มุกดา แว7น และไพรพันธ& ธนเลิศโศภิต
มทร.ลานนา

7ES-P058

คุณภาพชีวิตในการทํางานของลูกจ,างชั่วคราวรายป9
ปBทมเกสร& ราชธานี และพลนิกรณ& ไสวงาม
ม.รามคําแหง

7ES-P059

การศึกษาความต,องการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุนในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
พัชณี ศรีคําสุข และจิดาภา ชื่นสงวน
มทร.กรุงเทพ

7ES-P060

การศึกษาป>ญหาและความต,องการของบุคลากร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลกรุงเทพ ที่มีตอการให,บริการด,านงานบุคลากร
พัชณี ศรีคําสุข และนันทนา แก+วเกษการ
มทร.กรุงเทพ

7ES-P061

ป>จจัยด,านทุนมนุษยที่มีตอผลการปฏิบัติงานของบุคลากรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
กรณีศึกษา :ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร จังหวัดกาฬสินธุ
อริย เลิศสงคราม
มทร.อีสาน

รหัส

ชื่องานวิจัย

7ES-P062

การศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการความรู,เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย วิทยาเขตตรัง
สุรศักดิ์ เกตุบุญนาค
มทร.ศรีวิชัย

7ES-P063

การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
จุฑามาศ พีรพัชระ
มทร.พระนคร

7ES-P064

ป>จจัยที่มีผลตอการเลือกใช,บริการรถตู,โดยสารเส,นทาง ชลบุรี - ฉะเชิงเทรา
สุวรรณา วรรณสวัสดิ์ และรัชฎา แต7งภูเขียว
มทร.อีสาน

7ES-P065

ป>ญหาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรและสถิติที่ใช,ในชีวิตประจําวันของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ
นิรันดร& นิติสุข บรรจง จงรัก และชนกกานต& สหัสทัศน&
มทร.อีสาน

7ES-P066

ป>จจัยที่สงผลตอการทําและไมทําวิจัยในชั้นเรียนของอาจารยระดับอุดมศึกษา ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ
นิรันดร& นิติสุข
มทร.อีสาน

7ES-P067

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาฟhสิกส 1 สําหรับระดับอุดมศึกษา โดยใช,ชุดการสอนคณิตศาสตร
พื้นฐานสําหรับฟhสิกส
สุกัญญา ทับทิม และพิมพ&ใจ ปรางสุรางค&
มทร.ลานนา

หมายเหตุ

โปสเตอรจะถูกจัดแสดงไวตั้งแต:วันที่ 1-3 กันยายน 2558 และเจาของบทความจะตองทําการนําเสนอรายละเอียด
ใหกับกรรมการ และผูมาเยี่ยมชมงานในวันที่ 3 กันยายน 2558 เวลา 13.00 - 14.00 น.

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.

การนําเสนอผลงานภาคโปสเตอร2
การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7
1-3 กันยายน 2558 หองตะโกราย 1 ชั้น 3 อาคาร 35 เวลา 11.00 - 12.00 น.
กลุมสาขาสถาป#ตยกรรมศาสตร2 ศิลปกรรมและออกแบบ
รหัส

ชื่องานวิจัย

7AI-P001 การศึกษาการเชื่อมโยงความรูทางศิลปะเขาสูงานออกแบบสถาป#ตยกรรมของนักศึกษาชั้นป&ที่ 1 สาขาวิชา
สถาป#ตยกรรม
รจเรข แสงอาทิตย
มทร.อีสาน
7AI-P002 การใชเอกสารประกอบการเรียนการออกแบบลวดลายผาไหมดวยการมัดยอม
ทัศนียา นิลฤทธิ์
มทร.อีสาน
7AI-P003 การใชเอกสารประกอบการเรียนการออกแบบลวดลายผาไหมมัดหมี่ดวยกราฟ
ทัศนียา นิลฤทธิ์
มทร.อีสาน
7AI-P004 ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในวิชาประวัติศาสตร2สถาป#ตยกรรม 2 โดยใชเทคนิคแผนผังทางป#ญญา
ชิดชนก สุขสมบูรณ
มทร.อีสาน
7AI-P005 ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาการหาแนวความคิดในการออกแบบโดยการใชรูปแบบการเรียนการสอน
กระบวนการคิดสรางสรรค2
วิไลวรรณ รอดหมื่นไวย
มทร.อีสาน
7AI-P006 การศึกษาประสิทธิผลการเรียนรูผานกระบวนการ การทําหุนจําลองที่วางทางสถาป#ตยกรรม
ศุภชัย ชัยจันทร
มทร.อีสาน
หมายเหตุ

โปสเตอรจะถูกจัดแสดงไว&ตั้งแต(วันที่ 1-3 กันยายน 2558 และเจ&าของบทความจะต&องทําการนําเสนอรายละเอียด
ให&กับกรรมการ และผู&มาเยี่ยมชมงานในวันที่ 3 กันยายน 2558 เวลา 11.00 - 12.00 น.

