กาหนดการนาเสนอผลงาน
การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7
การนาเสนอผลงานภาคบรรยาย
1 กันยายน 2558

เวลา 14.00 - 18.15 น.

Session 1 สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย

ห้อง35-200-2

Chairman
Co-chair
14.00 - 14.15 น.

7ER-O001 การพัฒนาวัสดุก่อสร้างจากเศษหินของเหมืองแร่ยปิ ซัมสาหรับถ่ายทอด
เทคโนโลยีสชู่ ุมชนท้องถิ่น
ประชุม คาพุฒ วชิระ แสงรัศมี กิตติพงษ์ สุวีโร นิรมล ปัน้ ลาย อมเรศ บกสุวรรณ
สมพิศ ตันตวรนาท และธงเทพ ศิริโสดา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

14.15 - 14.30 น.

7ER-O002 คุณสมบัติของคอนกรีตพรุนจากหินลูกรัง
ปิโยรส ทะเสนฮด จัตุพล คามีมิตร ธีรพงษ์ สนองเดช และธนะศักดิ์ ฮ่มป่า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

14.30 - 14.45 น.
14.45 - 15.00 น.

พักรับประทานอาหารว่าง
7ER-O003 การใช้เศษหินของเหมืองแร่ยปิ ซัมสาหรับพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์บล็อกประสาน
ประชุม คาพุฒ อมเรศ บกสุวรรณ กิตติพงษ์ สุวีโร และนิรมล ปัน้ ลาย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

15.00 - 15.15 น.

7ER-O004 การใช้เศษหินของเหมืองแร่ยปิ ซัมสาหรับพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์บล็อกปูพื้น
ประชุม คาพุฒ สมพิศ ตันตวรนาท กิตติพงษ์ สุวีโร และธงเทพ ศิริโสดา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

15.15 - 15.30 น.

7ER-O005 การพัฒนาคอนกรีตสาหรับงานซ่อมถนนคอนกรีตแบบเร่งด่วน
อาทิมา ดวงจันทร์ และทวีศักดิ์ ศรีจนั ทร์อนิ ทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี

15.30 - 15.45 น.

7ER-O006 เครื่องทดสอบความยาวเสาเข็มโดยวิธีการเจาะหยั่งแบบเบา
กิติพงศ์ จิรวรรณกูล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

15.45 - 16.00 น.

7ER-O007 การศึกษากาลังอัดคอนกรีตโดยการแทนที่ด้วยแคลเซียมคาร์บอเนต
กิติพงศ์ จิรวรรณกูล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

16.00 - 16.15 น.

7ER-O008 การเปรียบเทียบความทนไฟของผนังมอร์ตาร์ชนิดไหลตัวได้และผนังก่ออิฐแบบ
ธรรมดาภายใต้อุณหภูมิสูง
จักษดา ธารงวุฒิ และวุฒินันท์ เจียวิทยนันท์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

16.15 - 16.30 น.
16.30 - 16.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง
7ER-O009 ไม้อัดเส้นใยสับปะรดผสมชานอ้อย
จักรวัฒน์ เรืองแรงสกุล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพระนครเหนือ

16.45 - 17.00 น.

7ER-O010 ผลกระทบของลักษณะแรงกระทาต่อเสาท่อเหล็กหน้าตัดกลมกรอกคอนกรีต
กาลังสูง
จักษดา ธารงวุฒิ และกมลรัตน์ ฤทธิ์รักษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

17.00 - 17.15 น.

7ER-O011 การพัฒนาแผ่นซีเมนต์บอร์ดจากเถ้ากะลามะพร้าวสาหรับการอนุรักษ์ พลังงาน
และสิง่ แวดล้อม
ปราโมทย์ วีรานุกลู และกิตติพงษ์ สุวีโร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

17.15 - 17.30 น.

7ER-O012 ค่าการยุบตัว กาลังอัดประลัย และการเกิดคาร์บอเนชัน่ ของคอนกรีตผสมตะกรัน
เตาถลุงเหล็กบดละเอียด
ปิติศานต์ กร้ามาตร บัญญัติ วารินทร์ใหล จตุพล ตั้งปกาศิต
และราพึง ชัยหลีเจริญ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

17.30 - 17.45 น.

7ER-O013 การพัฒนาแบบจาลองการไหลซึมของน้าฝนผ่านชัน้ ดินที่มีรอยแตกเพื่อประเมิน
โอกาสเกิดดินถล่ม
สันติ ไทยยืนวงษ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

17.45 - 18.00 น.

7ER-O014 การสารวจอัตราการเกิดคาร์บอเนชัน่ ของโครงสร้างสะพานลอยในเขตชุมชน
จังหวัดนครปฐม
บัญญัติ วารินทร์ใหล และปิติศานต์ กร้ามาตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

18.00 - 18.15 น.

7ER-O015 การพัฒนาแผ่นซีเมนต์บอร์ดด้วยกากกาแฟเพื่อการอนุรักษ์สงิ่ แวดล้อม
ปราโมทย์ วีรานุกลู และกิตติพงษ์ สุวีโร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ก้าหนดการน้าเสนอผลงาน
การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที่ 7
การน้าเสนอผลงานภาคบรรยาย
1 กันยายน 2558

เวลา 14.00 - 18.15 น.

Session 2 สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย

ห้อง35-100-1

Chairman
Co-chair
14.00 - 14.15 น.

7ER-O016 อิทธิพลของการเปลีย่ นแปลงการใช้ที่ดินและการเปลีย่ นแปลงสภาพอากาศต่อ
น้าท่าในลุม่ น้าสงคราม
จิรวัฒน์ ศุภโกศล อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง และรัตนา หอมวิเชียร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

14.15 - 14.30 น.

7ER-O017 การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบ้าบัดน้าเสียแบบบึงประดิษฐ์โดยการ
ตัดยอดพืช
กฤษณะ จิรสารสวัสดิ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี

14.30 - 14.45 น.
14.45 - 15.00 น.

พักรับประทานอาหารว่าง
7ER-O018 ระบบแจ้งเตือนการเกิดดินถล่มด้วยวิธีการตัดสินใจแบบประเมินค่าคาดหวัง
สูงสุดบนตัวแบบเกาซ์เซียนรวม
วรางคณา เหนือคูเมือง และเกศศักดิ์ดา ศรีโคตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

15.00 - 15.15 น.

7ER-O019 เครื่องจ้าลองการเกิดแผ่นดินไหว แบบ 1 มิติ
เสนอ สะอาด และนันทชัย ชูศิลป์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

15.15 - 15.30 น.

7ER-O020 การวิเคราะห์การไหลของแม่น้าปิงที่ไหลผ่านตัวเมืองเชียงใหม่โดยใช้แบบจ้าลอง
HEC-RAS
โกวิท บุญรอด นคเรศ คาจันทร์ และวัชรี คาพิลา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

15.30 - 15.45 น.

7ER-O021 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณฝนดาวเทียมกับฝนสถานีในพืนที่ลมุ่ น้าน่าน
สุบรร ผลกะสิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

15.45 - 16.00 น.

7ER-O095 ประสิทธิภาพของระบบพืชกรองน้าร่วมกับเครื่องกลเติมอากาศในการบ้าบัดน้า
เสียจากพืนที่โครงการพัฒนาดอยตุง (พืนที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ
ขนิษฐา เจริญลาภ และธนพงศ์ ดวงมณี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

16.00 - 16.15 น.

16.15 - 16.30 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

Chairman
Co-chair
16.30 - 16.45 น.

7ER-O022 เครื่องติดตามดวงอาทิตย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแผงโซล่าเซลล์
ไมตรี พลสงคราม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

16.45 - 17.00 น.

7ER-O023 โปรแกรมควบคุมระบบอาคารอัตโนมัติเพื่อการประหยัดพลังงาน
เอกวิทย์ หายักวงษ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

17.00 - 17.15 น.

7ER-O024 การลดขนาดของแผนภาพต้นไม้ตัดสินใจโดยการใช้อัลกอริทึมป่าแบบสุม่
สุภาดา พลรักษา สุมลธิตา ผลสุก รติพร จันทร์กลั่น กิตติศักดิ์ เกิดประสพ
และนิตยา เกิดประสพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

17.15 - 17.30 น.

7ER-O025 การศึกษาพฤติกรรมของระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระ โดย
การใช้โปรแกรม LabVIEW
นภัทร วัจนเทพินทร์ และไชยยันต์ บุญมี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

17.30 - 17.45 น.

7ER-O026 การศึกษาความเป็นไปได้ของระบบถ่ายโอนก้าลังไฟฟ้าไร้สายแบบเชือ่ มสัญญาณ
เหนี่ยวน้าเพื่ออัดประจุแบตเตอรี่
จีระพงศ์ ศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

17.45 - 18.00 น.

7ER-O027 การพัฒนาชุดทดลองแบบปฏิสัมพันธ์เรื่องวงจรบริดจ์กระแสตรง
ณัฏฐชัย คุณุกลุ เดช สุรชัย สุขสกุลชัย และวชิราพรรณ แก้วประพันธ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

18.00 - 18.15 น.

7ER-O028 การออกแบบตัวควบคุมพีไอแบบก้าหนดเกนด้วยฟัซซีส้าหรับควบคุมการท้างาน
การขนานมอดูลแปลงผันไฟฟ้ากระแสสลับเป็นกระแสตรง
ยุทธนา กันทะพะเยา เฉลิมพล เรืองพัฒนาวิวัฒน์ และวิบูลย์ ชื่นแขก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี

กาหนดการนาเสนอผลงาน
การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7
การนาเสนอผลงานภาคบรรยาย
1 กันยายน 2558

เวลา 14.00 - 18.15 น.

Session 3 สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย

ห้อง35-100-2

Chairman
Co-chair
14.00 - 14.15 น.

7ER-O029 การผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กจากคลืน่ ชายฝั่งทะเล
วีระศักดิ์ ไชยชาญ และสุรินทร์ กาญจนะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

14.15 - 14.30 น.

7ER-O030 การทดสอบและวิเคราะห์คุณลักษณะทางไฟฟ้าของกับดักเสิร์จชนิด พอร์ซเลน
ของระบบจาหน่าย 22 kV
วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ และประกาศิต ศรีทะแก้ว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

14.30 - 14.45 น.
14.45 - 15.00 น.

พักรับประทานอาหารว่าง
7ER-O031 วงจรบูสต์คอนเวอร์เตอร์อัตราขยายแรงดันสูงแบบสวิตซ์ตัวเดียว
ชูธง สัมมัตตะ นตชัย เจนพนัสสัก และเกียรติศักดิ์ สร้อยมะโน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลาปาง

15.00 - 15.15 น.

7ER-O032 วงจรกรองผ่านความถี่ต่าที่มีผลตอบสนองแบบฟังก์ชัน เอลลิปติกโดยใช้ไมโครส
ตริปเซมิลัมป์
ประกาศิต ตันติอลงการ และวิรุณ ผ่านจังหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้พระนครเหนือ

15.15 - 15.30 น.

7ER-O033 การศึกษาการเซาะร่องรูปตัวไอที่ระนาบกราวด์ของสายอากาศโมโนโพลรูป
สีเ่ หลีย่ มผืนผ้าที่มีการเซาะร่องรูปลูกศรสาหรับการสือ่ สารย่านไร้สาย MIMO
แบบย่านความถี่คู่
อานวย เรืองวารี ภาณุวิทย์ ทองบ่อ วัชรพล นาคทอง นุชนาฎ ฝาเฟี้ยม
และฐิติกร วัฒนานันท์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

15.30 - 15.45 น.

7ER-O034 การศึกษาการใช้ตัวเก็บประจุไฟฟ้าแทนแบตเตอรี่สาหรับรถจักรยานไฟฟ้า
ปฏิวัติ บุญมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

15.45 - 16.00 น.

7ER-O035 การจาลองผลการกระจายตัวของสนามแม่เหล็กในเครื่องกาเนิดไฟฟ้าแม่เหล็ก
ถาวรด้วยวิธีไฟไนต์อิลิเมนต์
พีรวัจน์ มีสุข และเจนศักดิ์ เอกบูรณะวัฒน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

16.00 - 16.15 น.

7ER-O036 การออกแบบระบบเพื่อประเมินผลของพลาสม่าและการเกิดฟองสาหรับการตัด
ซิลิคอนด้วยเลเซอร์ระดับไมครอน
วิสัน ชารี และวิบุญ ตั้งวโรดมนุกลู
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

16.15 - 16.30 น.

พักรับประทานอาหารว่าง
7ER-O037 การประยุกต์ใช้วธิ ีการรังวัดแบบจลน์ในทันทีโดยอาศัยระบบเครือข่ายสถานีฐาน
เพื่อตรวจสอบหมุดควบคุมภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ก้องไกล สรโยธิน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

16.30 - 16.45 น.

16.45 - 17.00 น.

7ER-O038 การพัฒนาชุดทดสอบคุณภาพของน้ายางพาราด้วยเครือข่ายเซนเซอร์
กาญบัญชา พานิชเจริญ และชาญยุทธ อุปายโกศล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

17.00 - 17.15 น.

7ER-O039 แนวทางการใช้กูเกิ้ลแมพประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร
วรพันธ์ แก้วพิทยาภรณ์ และกฤษณา ชูลิตะพันธ์พงศ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

17.15 - 17.30 น.

7ER-O040 การประมวลผลภาพสาหรับนับจานวนลูกปลาด้วยวิธีการระบุผลรวมร่วมกับการ
จัดกลุม่ รูปแบบด้วยไฮเออราคีบนตัวแบบเกาซ์เซียนที่เรียนรู้ด้วยค่าคาดหวังสูงสุด
วรางคณา เหนือคูเมือง และเกศศักดิ์ดา ศรีโคตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

17.30 - 17.45 น.

7ER-O041 การใช้ประโยชน์เส้นอ้างอิงขอบภาพเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการมองเห็นของ
เครื่องจักร
กมลวรรณ วัชรโรจน์ และจักรี ศรีนนท์ฉตั ร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

17.45 - 18.00 น.

7ER-O042 การเปรียบเทียบการหาคุณลักษณะเด่นของภาพ โดยใช้พารามิเตอร์ของ Fast
Fourier Transform
สุพัชณินท์ เปลี่ยนขา และจักรี ศรีนนท์ฉตั ร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

18.00 - 18.15 น.

7ER-O043 การประยุกต์ใช้การประมวลผลภาพในการนับวัตถุที่มีลวดลายในแนวตัง้
กฤษณะ รุ่งกาจัด และจักรี ศรีนนท์ฉตั ร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ก่าหนดการน่าเสนอผลงาน
การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7
การน่าเสนอผลงานภาคบรรยาย
1 กันยายน 2558

เวลา 14.00 - 18.15 น.

Session 4 สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย

ห้อง35-100-3

Chairman
Co-chair
14.00 - 14.15 น.

14.15 - 14.30 น.

7ER-O044 การประเมินความเสีย่ งทางการยศาสตร์ของแรงงานที่มีการยกในโรงงานแปรรูป
ไม้ยางพารา
สุรสิทธิ์ ระวังวงศ์ วรพงค์ บุญช่วยแทน รอมฎอน บูระพา ชาตรี หอมเขียว
และวรรธนพร ชีววุฒิพงศ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
7ER-O045 การจัดตารางการผลิตในระบบการผลิตแบบไหลเลือ่ นเพื่อให้ต้นทุนการจัดเก็บ
สินค้ามีค่าต่่าที่สุด
มานพ ดอนหมืน่ ราชัญ อุดมคา สุรชัย นามพรมมา และเจษฎา คาภูมี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

14.30 - 14.45 น.
พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 - 15.00 น.
7ER-O046 การปรับปรุงระบบการจัดการคงคลังยาและเวชภัณฑ์ กรณีศึกษาโรงพยาบาล
ชุมชนจังหวัดนครราชสีมา
จารุพงษ์ บรรเทา ณัฐกานต์ สินสวัสดิ์ และฐิติวรดา ปรุสูงเนิน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
15.00 - 15.15 น.

7ER-O047 การปรับปรุงระบบบริการผู้ป่วยนอก ณ จุดจ่ายยา โรงพยาบาลชุมชน ด้วย
เทคนิคการจ่าลองสถานการณ์
จารุพงษ์ บรรเทา รุจนิ ี แคลนกระโทก และรพิพันธ์ แก้วกลาง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

15.15 - 15.30 น.

7ER-O048 การประยุกต์ใช้การออกแบบการทดลองเพื่อหาค่าที่เหมาะสมในการผลิตน้่ามันไบ
โอดีเซลแบบต่อเนื่อง โดยใช้การให้ความร้อนจากไมโครเวฟ
ชณัฎฎา กล่อมเดช และชาญณรงค์ อัศวเทศานุภาพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

15.30 - 15.45 น.

7ER-O049 การวิเคราะห์ต้นทุนเวลากลึงในกระบวนการผลิตตะขอทออวนแบบหัวสีเ่ หลีย่ ม:
กรณีโรงงานศึกษา
สุรชัย นามพรมมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

15.45 - 16.00 น.

7ER-O050 การศึกษาอิทธิพลที่ส่งผลต่อการสึกหรอของคมตัดในงาน CNC Drilling ของ
เหล็กกล้าคาร์บอน เกรด S50C
วรพงค์ พงศ์ภัทรวุฒิ ชาญ ราชวงศ์ ชาญชัย สุวรรณเขต และประพันธ์ ยาวระ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

16.00 - 16.15 น.

7ER-O051 พารามิเตอร์ที่เหมาะสมของการเชือ่ ม MIG-I โดยวิธีพื้นผิวตอบสนอง
อนุสิทธิ์ อ่าไพบูลย์ ธนากร บูรณเพชร และฉัตรแก้ว สุริยะภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

16.15 - 16.30 น.

พักรับประทานอาหารว่าง
7ER-O052 การศึกษาต้นทุนโลจิสติกส์ในกระบวนการจัดซื้อจัดหาและการส่งมอบผลิตภัณฑ์
โดยใช้ต้นทุนฐานกิจกรรม (Activity based Costing : ABC)
สวลี อุตรา ภัทรสุดา วิชยพงศ์ และณัฐวุฒิ ยุทธยงค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์

16.30 - 16.45 น.

16.45 - 17.00 น.

7ER-O053 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเส้นทางขนส่งภายใต้กรอบเวลาโดยใช้วธิ ีการค้นหา
แบบขัน้ วิธีเชิงพันธุกรรมและ Google Map API
สรายุทธ กรวิรัตน์ สุพรรณ สุดสนธิ์ และกาธร สารวรรณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์

17.00 - 17.15 น.

7ER-O054 การพัฒนาเครื่องกายภาพบ่าบัดผู้ป่วยอัมพาตท่อนล่าง ด้วยวิธีการช่วยยืน และ
เคลือ่ นเท้าควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์
เสกสรรค์ เจียรสุวรรณ ภานุพงษ์ ธีระเชีย ชัยสิทธิ์ ภัทรวิชญานนท์
และราชันย์ มงคลรัตน์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

17.15 - 17.30 น.

7ER-O055 การลดเวลาในกระบวนการเคลือบสีดินสอ กรณีศึกษา : พีซี จ่ากัด
พรเทพ แก้วเชื้อ และวรินทร์ เกียรตินุกลู
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา

17.30 - 17.45 น.

7ER-O056 การเพิ่มประสิทธิภาพจังชัน่ บล็อก กรณีศึกษา : บริษัท เอบีซี จ่ากัด
พรเทพ แก้วเชื้อ และวรินทร์ เกียรตินุกลู
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา

17.45 - 18.00 น.

7ER-O057 การสืบสวนอุบัติเหตุเชิงลึกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ของประเทศไทย
: กรณีอุบัติเหตุรถกระบะ
ภูวไนย ไชยวรรณ และพนกฤษณ คลังบุญครอง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

18.00 - 18.15 น.

7ER-O058 การเลือกที่ตงั้ และจัดเส้นทางยานพาหนะส่าหรับการเก็บขยะติดเชือ้ ของ
โรงพยาบาลชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย
อนุชา ศรีบุรัมย์ สมบัติ สินธุเชาวน์ สุพรรณ สุดสนธิ์ และวรรณรพ ขันธิรัตน์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์

กาหนดการนาเสนอผลงาน
การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7
การนาเสนอผลงานภาคบรรยาย
1 กันยายน 2558

เวลา 15.30 - 18.15 น.

Session 1 สาขาสังคมวิทยาและการศึกษา

ห้อง 34-604

Chairman
Co-chair
15.30 - 15.45 น.

7ES-O001 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ระหว่างผู้ที่จบมัธยม
ปลาย และ ระดับ ปวช. คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
ณัชชา ทิพย์ประเสริฐ สาริศา ชมภูมงิ่ และยุทธนา ปัญญาวงค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

15.45 - 16.00 น.

7ES-O002 การประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอนของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมตาม
กรอบการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
ขอนแก่น
ทายวุฒิ (พิศาล) โพธิ์ทองแสงอรุณ และจวงจันทร์ ดวงสา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

16.00 - 16.15 น.

7ES-O003 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาส่งเสริมการตลาด เรื่องการโฆษณา
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกับ
การสอนแบบบรรยาย
ทายวุฒิ (พิศาล) โพธิ์ทองแสงอรุณ และอลิษา เกษทองมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

16.15 - 16.30 น.
16.30 - 16.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง
7ES-O007 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามแนวคิดของกาเย่ เรื่องอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์เบือ้ งต้น ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 2
มานะ โสภา ไชยันต์ แก้วผาไล ภาวิณี โยธาแข็ง และไพศาล ดาแร่
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

16.45 - 17.00 น.

7ES-O008 การพัฒนาสือ่ การเรียนการสอนมัลติมีเดีย เรื่องฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ ระดับชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามแนวคิดทฤษฏีพฤติกรรมนิยม
นิพล สังสุทธิ ดวงใจ รุ่งแสง และวิชุดา พรมพักดิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

17.00 - 17.15 น.

7ES-O009 การพัฒนาสือ่ การเรียนการสอนมัลติมีเดีย เรื่องตารางธาตุ ตามทฤษฎีการเรียนรู้
แบบการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิคของพาฟลอฟ
ปฐมพร อุทุมพิรัตน์ วันเฉลิม ภิรมย์ราช คณิศร จี้กระโทก และปณวรรต คงธนกุล
บวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

17.15 - 17.30 น.

7ES-O010 การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาด้วยการเขียนแผนที่ความคิด
กัลยรัศมิ์ ทิณรัตน์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

17.30 - 17.45 น.

7ES-O011 ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาการสอบบัญชีของนักศึกษา โปรแกรมวิชาการบัญชี ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชัน้ สูง
พยอม กบิลพัฒน์ อาภา อยู่สุข และนุชนภา แก้วมุงคุณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

17.45 - 18.00 น.

7ES-O012 คุณลักษณะของทีมและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิเคราะห์และออกแบบระบบ
ภาคภูมิ หมีเงิน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

18.00 - 18.15 น.

7ES-O013 ชุดปฏิบัติการวงจรพัลส์และสวิตชิง่ วิชาวงจรพัลส์และสวิตชิง่
อภิชาติ พรหมโชติ ปิติชน เปีย่ มบริบูรณ์ และวิชัย นระมาตย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี

กาหนดการนาเสนอผลงาน
การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7
การนาเสนอผลงานภาคบรรยาย
1 กันยายน 2558

เวลา 13.45 - 18.15 น.

Session 2 สาขาสังคมวิทยาและการศึกษา

ห้อง34-607

Chairman
Co-chair
13.45 - 14.00 น.

7ES-O004 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับบทเรียนทางอินเทอร์เน็ต
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา (กรณีศึกษาวิชาการบริหารการตลาด)
ชัดชัย รัตนะพันธ์ ดาริกา แสนพวง และวรรณิดา สารีคา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

14.00 - 14.15 น.

7ES-O005 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความรับผิดชอบต่อตนเองด้วยการ
จัดการเรียนรู้แบบกลุม่ ร่วมมือ เทคนิค STAD และแบบปกติ ในรายวิชา Modern
Management Techniques
สุกญ
ั ญา ดวงอุปมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

14.15 - 14.30 น.

7ES-O006 การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทัศนคติต่อการศึกษาหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
นัฏพร จิรเจษฎา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

14.30 - 14.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง
7ES-O026 ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรม MATLAB ในการอธิบายการมอดูเลตสัญญาณแบบ
M-PSK และแบบ M-QAM ในรายวิชาการสือ่ สารข้อมูลและเครือข่าย
วรรณรีย์ วงศ์ไตรรัตน์ และศศิพันธ์ วงศ์สุทธาวาส
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

14.45 - 15.00 น.

15.00 - 15.15 น.

7ES-O027 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้หลักการของ ADDIE Model เรื่อง
อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดเก็บข้อมูล สาหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษา
ปีที่ 4
มานะ โสภา ภานุ วงษ์กนั หา เกษร กิจสามารถ และไพศาล ดาแร่
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

15.15 - 15.30 น.

7ES-O028 การศึกษาผลการเรียนวิชาดิจิตอลและการออกแบบวงจรลอจิกที่เรียนโดยใช้เอกสาร
ประกอบการสอนกับการเรียนการสอนแบบมีทดสอบก่อนและหลังเรียน
สมสิน วางขุนทด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

15.30 - 15.45 น.

7ES-O029 การเปรียบเทียบรูปแบบเอกสารประกอบการสอนในการใช้โปรแกรมเขียนแบบ
Solidworks
ทยาวีร์ หนูบุญ ปรเมศวร์ สุทธิประภา และพลเทพ เวงสูงเนิน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

15.45 - 16.00 น.

7ES-O030 การศึกษาพฤติกรรมของนักศึกษาเรื่องความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิศวกรรม
ไมโครเวฟ
วัชรพล นาคทอง ปิยดนัย บุญไมตรี อภิญญา อินทร์นอก สุภาธิณี กรสิงห์
และฐิติกร วัฒนานันท์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

16.00 - 16.15 น.

7ES-O031 วิธีแก้ปัญหาการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วิชาปฏิบัติการวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
วัชรพล นาคทอง ปิยดนัย บุญไมตรี นุชนาฏ ฝาเฟี้ยม สุภาธิณี กรสิงห์
และฐิติกร วัฒนานันท์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

16.15 - 16.30 น.
16.30 - 16.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง
7ES-O032 ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน วิชาทฤษฎีการบัญชี คณะเทคโนโลยีการ
จัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
สุภาวดี ชอบเสร็จ และทัศวรรณ ศาลาผาย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

16.45 - 17.00 น.

7ES-O033 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้วธิ ีการเรียนแบบร่วมมือ (เทคนิคร่วมกันคิด)
ภัทรสุดา วิชยพงศ์ และสวลี อุตรา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์

17.00 - 17.15 น.

7ES-O034 การศึกษาการปรับพฤติกรรมการเรียนที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของนักศึกษา :
กรณีศึกษารายวิชาวัสดุวศิ วกรรม (Engineering Materials) ของนักศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ ประจาปีการศึกษา 1/2557
สวลี อุตรา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์

17.15 - 17.30 น.

7ES-O035 ระบบจัดการวิเคราะห์ข้อสอบปรนัยออนไลน์แบบอัตโนมัติ
เจษฎา สุขจันดี ธวัชชัย มัง่ สูงเนิน สุทธิกานต์ บ่อจักรพันธ์ และปิยสุดา ตันเลิศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

17.30 - 17.45 น.

7ES-O036 ปัจจัยความสาเร็จในการทาปริญญานิพนธ์ของนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ราตรี เอี่ยมประดิษฐ์ และสุมาลี บุญนุช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูยน์พระนครศรีอยุธยา

17.45 - 18.00 น.

7ES-O037 การประยุกต์ระบบตรรกศาสตร์คลุมเครือสาหรับการประเมินคุณลักษณะการ
ปฏิบัติงานของนักศึกษาสายช่างอุตสาหกรรมในระดับอุดมศึกษา
รุ่งอรุณ พรเจริญ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

18.00 - 18.15 น.

7ES-O038 การพัฒนาสือ่ มัลติมีเดีย เรื่องข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับอาเซียน ด้วยเทคโนโลยีความจริง
เสริม
ปรัชญา ผาวงษ์ ชาญวิทย์ ยุระพันธ์ สุทธิกานต์ บ่อจักรพันธ์ และปิยสุดา ตันเลิศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ก่าหนดการน่าเสนอผลงาน
การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที 7
การน่าเสนอผลงานภาคบรรยาย
1 กันยายน 2558

เวลา 13.00 - 15.45 น.

Session 1 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์

ห้อง 34-608

Chairman
Co-chair
13.00 - 14.00 น.

ผู้บรรยายรับเชิญระดับนานาชาติ : Prof.Dr.Chen, Chia-Chu
(National Cheng Kung University)

14.00 - 15.00 น.

ผู้บรรยายรับเชิญระดับชาติ : ศาสตราจารย์ ดร. สันติ แม้นศิริ
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)

15.15 - 15.30 น.

7PM-O001 สมบัติเชิงความร้อนของยางธรรมชาติเบลนด์ยางรีเคลมและพอลีเอทิลีนความ
หนาแน่นต่า
ลียานา บินมะยะโกะ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

15.30 - 15.45 น.

7PM-O002 การจ่าลองผลการเร่งอนุภาคจากดวงอาทิตย์ในเหตุการณ์พายุสุริยะ วันที 7 – 9
เดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2012
ชาณิดา ปนันท์ธนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

กาหนดการนาเสนอผลงาน
การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7
การนาเสนอผลงานภาคบรรยาย
1 กันยายน 2558

เวลา 14.00 - 18.15 น.

Session 1 สาขาเศรษฐศาสตร์

ห้อง 34-609

Chairman
Co-chair
14.00 - 14.15 น.

7E-O001

พฤติกรรมและการรับรู้ผลิตภัณฑ์ขา้ วสาร “บ้านศาลา” ของประชาชนในเขตเทศบาล
นครนครราชสีมา
ดุษฎี เทียมเทศ บุญมาสูงทรง เพลงพิณ เพียรภูมพิ งศ์ และปิยมาภรณ์ คุม้ ทรัพย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

14.15 - 14.30 น.

7E-O002

รูปแบบการพัฒนาศักยภาพกลุม่ แม่บา้ นแปรรูปเนื้อสัตว์เข้าสูม่ าตรฐานระบบการ
จัดการผลิตภัณฑ์ชมุ ชน (มจก.) ของกลุม่ แม่บา้ นแปรรูปเนื้อสัตว์บา้ นนาจารย์ อาเภอ
เมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
เสาวลักษณ์ จิตติมงคล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์
พักรับประทานอาหารว่าง

14.30 - 14.45 น.
14.45 - 15.00 น.

7E-O003

การจัดการวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพึ่งพาตนเอง : กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์มะไฟจีนบ้านท่า
ดอนไชย อาเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
ธัญทิพย์ ศิริพรอัครชัย และชุตสิ ร แก้วบรรจง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน น่าน

15.00 - 15.15 น.

7E-O004

การสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าทีม่ ผี ลต่อความพึงพอใจ และความภักดีในตราสินค้า
กรณีศึกษา: ผลิตภัณฑ์เสือ่ ของกลุม่ แม่บา้ น บ้านแร่ ตาบลแร่ อาเภอพังโคน จังหวัด
สกลนคร
จันทิมา พรหมเกษ สุมนิ ทร เบ้าธรรม และดาริกา แสนพวง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

15.15 - 15.30 น.

7E-O005

การศึกษาศักยภาพพื้นทีก่ ารเกษตรเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเทีย่ วเชิงเกษตร ใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อรคพัฒร์ บัวลม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

15.30 - 15.45 น.

7E-O006

กระบวนการจัดการกลุม่ และการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนสู่ AEC กรณีศึกษา จังหวัด
สกลนคร
เพชรไพรริน อุปปิง ฐานิตย์ เกสร วิมลใย เทือกตาถา และอรอนงค์ จาปาแก้ว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

15.45 - 16.00 น.

7E-O007

ชุมชนตลาดเก่าปราณบุรี 200 ปี เศรษฐกิจสร้างสรรค์จงั หวัดประจวบคีรีขนั ธ์
กรณีศึกษาโอกาสและความเป็นไปได้ในศักยภาพและการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
อาเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
วีรวัลย์ ปิน่ ชุมพลแสง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

16.00 - 16.15 น.

7E-O008

การศึกษาห่วงโซ่อุปทาน ต้นทุนและราคาของการจักสานลายขิด กรณีศึกษา กลุม่ จัก
สานลายขิดบ้านหนองสระพัง จ.กาฬสินธุ์
วนิตา บุญโฉม สายตา บุญโฉม และภัชรินทร์ ซาตัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

16.15 - 16.30 น.

พักรับประทานอาหารว่าง
ระบบการควบคุมสินค้าคงคลัง : กรณีศึกษาร้านอุปกรณ์เครื่องมือช่าง
เพชรไพรริน อุปปิง ฐานิตย์ เกสร มุกดาภรณ์ บุญยาน และขวัญฤดี ไชยราช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

16.30 - 16.45 น.

7E-O009

16.45 - 17.00 น.

7E-O010

แนวทางการพัฒนาต้นแบบธุรกิจปุย๋ อินทรียข์ องวิสาหกิจชุมชนเพื่อการเติบโตอย่าง
ยัง่ ยืนในจังหวัดกาฬสินธุ์
วนิตา บุญโฉม สายตา บุญโฉม ภัชรินทร์ ซาตัน ยุพาภรณ์ ชัยเสนา และสมพร นนทภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

17.00 - 17.15 น.

7E-O011

การศึกษาสภาพการดาเนินธุรกิจปุย๋ อินทรียข์ องวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดกาฬสินธุ์
กรณีศึกษาบ้านดงเมืองและบ้านโนนเสียว
วนิตา บุญโฉม สายตา บุญโฉม ภัชรินทร์ ซาตัน ยุพาภรณ์ ชัยเสนา และณัฐนันท์ หลักคา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

17.15 - 17.30 น.

7E-O012

โมเดลการตลาดของข้าวโพดเทียน บ้านเกาะ
นนทลี บุญทัด การุณยศิริ เกษสิริ ศักดานเรศว์ วารุณี บุญทัด และวุฒิศาสตร์ คาคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

17.30 - 17.45 น.

7E-O013

สถานการณ์ทางการเงินของกองทุนหมูบ่ า้ นและชุมชนเมือง
จิรายุ หาญตระกูล และสุรชัย กังวล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

17.45 - 18.00 น.

7E-O014

การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของผลิตภัณฑ์นีเวียทีม่ ผี ลต่อคุณภาพการให้บริการต่อร้านค้า
ปลีกในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ศตพล วรกาแหง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

18.00 - 18.15 น.

7E-O015

ผลกระทบของความสามารถในการจัดการความรู้ทมี่ ตี อ่ ความสาเร็จของธุรกิจส่งออก
เฟอร์นิเจอร์ในประเทศไทย
ณภัทร ทิพย์ศรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

กาหนดการนาเสนอผลงาน
การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7
การนาเสนอผลงานภาคบรรยาย
1 กันยายน 2558

เวลา 14.00 - 15.30 น.

Session 2 สาขาเศรษฐศาสตร์

ห้อง 34-801

Chairman
Co-chair
14.00 - 14.15 น.

7E-O016

คุณภาพการบริการและภาพลักษณ์องค์กรของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่
ส่งผลต่อความพึงพอใจการรับบริการของผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย ในเขตภาคตะวันออก
พัชรี ดงกระโทก เสาวลักษณ์ จิตต์นอ้ ม และภาคภูมิ หมีเงิน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

14.15 - 14.30 น.

7E-O017

ส่วนประสมทางการตลาดบริการทีส่ ง่ ผลต่อกระบวนการตัดสินใจศึกษาต่อสถาบัน
อาชีวศึกษาเอกชน ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
อมรีภรณ์ สมจริง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
พักรับประทานอาหารว่าง

14.30 - 14.45 น.
14.45 - 15.00 น.

7E-O018

กิจกรรมการเสริมสร้างจริยธรรมตามหลักธรรมพรหมวิหาร 4 สาหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
พงษ์นรินทร์ ปิดจัตรุ ัส
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

15.00 - 15.15 น.

7E-O019

ปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อในคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
จันทิมา พรหมเกษ และวีระ ธันยาภิรักษ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

15.15 - 15.30 น.

7E-O020

การศึกษาปัจจัยทีม่ ผี ลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาวิชาจริยธรรมทางธุรกิจ ระดับ
ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และนักศึกษาระดับปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง สาขาวิชา
การเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มนสิชา กัญญาพันธ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

กาหนดการนาเสนอผลงาน
การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7
การนาเสนอผลงานภาคบรรยาย
1 กันยายน 2558

เวลา 13.00 - 17.45 น.

Session 1 สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม

ห้อง 34-902

Chairman
Co-chair
13.00 - 14.00 น.

ผู้บรรยายรับเชิญระดับนานาชาติ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธราวุฒิ บุญเหลือ
(มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)

14.00 - 15.00 น.

ผู้บรรยายรับเชิญระดับชาติ : อาจารย์พหลไชย เปรมใจ
(สถาปนิกประจาจิมทอมสันฟาร์ม)

15.30 - 15.45 น.

7AI-O001 การออกแบบเครื่องเรือนนวัตกรรมไม้ที่สามารถถอดประกอบจากเศษไม้แปรรูปด้วย
สลักเดือยภูมิปัญญาไทย
โสรัจ พฤฒิโกมล และณัฐชัย สงวนทรัพย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

15.45 - 16.00 น.

7AI-O002 พัฒนาการของลายและสีของผ้าไหมทอมือพื้นบ้านในเขตพื้นที่ จ.สุรินทร์
เมธ์วดี พยัฆประโคน และพฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

16.00 - 16.15 น.

7AI-O003

16.15 - 16.30 น.
16.30 - 16.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง
7AI-O004 อาคารแบบฝรั่งเศสชุมชนบ้านท่าแร่ จ.สกลนคร
ปกรณ์ พัฒนานุโรจน์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

16.45 - 17.00 น.

7AI-O005 ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาการจัดวางผังในงานสถาปัตยกรรมภายใน โดยการใช้
แบบจาลอง
ขวัญจิต รัตนวรรณนุกลู
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

การศึกษาอัตลักษณ์เรือนพื้นถิ่นชุมชนบ้านนกออก ตาบลนกออก อาเภอปักธงชัย
จังหวัดนครราชสีมา
บัญชา นาคทอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

17.00 - 17.15 น.

7AI-O006 การศึกษาการสอนโดยใช้วธิ ีสอนแบบแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing Method)
วิศณี ไชยรักษ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

17.15 - 17.30 น.

7AI-O007 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) เรื่อง การตัดต่อวีดิทัศน์ระบบนอนลิเนียร์
พิพิษณ์ สิทธิศักดิ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

17.30 - 17.45 น.

7AI-O008 การประเมินหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต พ.ศ.2554 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ นนทบุรี
ภัทราวดี ศิริวรรณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

