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.

