กาหนดการนาเสนอผลงาน
การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7
การนาเสนอผลงานภาคบรรยาย
3 กันยายน 2558

เวลา 09.00 - 12.00 น.

Session 5 สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย

ห้อง35-200-1

Chairman
Co-chair
09.00 - 09.15 น.

7ER-O059 การลดรอบเวลาในการผลิตลาโพงขนาดเล็ก
อนุวัตร ศรีศรยุทธ และพีรเดช สุวิทยารักษ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

09.15 - 09.30 น.

7ER-O060 การศึกษาค่าวัสดุฝึกที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาปฏิบัติระดับ
ปริญญาตรี ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยใช้วธิ ีต้นทุน
กิจกรรม
เฉลิมเกียรติ ศรีศิลา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

09.30 - 09.45 น.

7ER-O061 การเริ่มต้นผลิตก๊าชชีวภาพสาหรับน้าเสียโรงงานผลิตเส้นขนมจีนโดยการผสมน้า
เสียจากถังปฏิกรณ์ก๊าชชีวภาพของโรงงานน้ามันปาล์ม
เอนก สาวะอินทร์ ชุตินุช สุจริต มณีรัตน์ สุทธิวงศ์ และศริญญา พูลเขาล้าน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

09.45 - 10.00 น.

7ER-O062 การศึกษาความเสียหายของมีดตัดคมเดีย่ ว โดยการปรับปรุงคุณสมบัติทางความ
ร้อนสาหรับมีดกลึงเหล็กกล้าคาร์บอนต่า
อามิณฑ์ หล้าวงศ์ พิพัฒน์ กาญบุตร และชาติวันชัย ฆารเสถียร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์

10.00 - 10.15 น.

7ER-O063 การศึกษาอิทธิพลของรัศมีดายส์ในกระบวนการลากขึน้ รูปลึก
วินัย วงศ์เรือน หมินทร์ สมณะ ทศพล ฉันทะ เชษฐ อุทธิยงั สุวิช มาเทศน์
และณัฐพงศ์ หล้ากอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

10.15 - 10.30 น.

7ER-O064 ผลของปริมาณเส้นใยคาร์บอนต่อการเพิ่มคุณสมบัติทางกลของวัสดุผสม
โครงสร้างพื้นอะลูมิเนียม A356.0
อนิวรรต หาสุข และพิตินันท์ วสันตเสนานนท์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

10.30 - 10.45 น.
10.45 - 11.00 น.

พักรับประทานอาหารว่าง
7ER-O065 เครื่องสไลด์กล้วยตามแนวยาวและขวาง
สิทธิบูรณ์ ศิริพรอัครชัย และธัญทิพย์ ศิริพรอัครชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

11.00 - 11.15 น.

7ER-O066 เครื่องอบพริกพลังงานร่วม
ปิยดนัย บุญไมตรี มงคล คูพิมาย วัชรพล นาคทอง นุชนาฏ ฝาเฟี้ยม
และอภิญญา อินทร์นอก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

11.15 - 11.30 น.

7ER-O067 เครื่องซีลถุงข้าวเกษตรอินทรียร์ ะบบสุญญากาศ
เฉลียว เกตุแก้ว จตุรวิทย์ กลั่นขา ธีรวุฒิ ชูวงษ์ อานนท์ ผู้ช่วย และวราทิตย์ วุฒิ
อุดม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี

11.30 - 11.45 น.

7ER-O068 การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องคัว่ และนวดชาใบหม่อน
ภานุวัฒน์ ทรัพย์ปรุง ประยูร จอมหล้าพีรติกลุ เนตรนภา ทับสน พิชชากร เพียสม
และวรฤทัย พาผล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

11.45 - 12.00 น.

7ER-O069 การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องบดใบหม่อนและขมิน้ ผงละเอียด
ภานุวัฒน์ ทรัพย์ปรุง ชราพร แก้วใสย์ สุพัตรา ผาบุดลา และอรอนงค์ โสรมรรค
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
พักรับประทานอาหารกลางวัน

ก้าหนดการน้าเสนอผลงาน
การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7
การน้าเสนอผลงานภาคบรรยาย
3 กันยายน 2558

เวลา 09.00 - 10.45 น.

Session 6 สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย

ห้อง35-200-2

Chairman
Co-chair
09.00 - 09.15 น.

7ER-O070 การพัฒนาเครื่องบรรจุผงชาแบบสุญญากาศ
ภานุวัฒน์ ทรัพย์ปรุง กฤษฎา ศาลางาม ปิยะฉัตร คงอินทร์
และวัฒนิกา มะลาหอม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

09.15 - 09.30 น.

7ER-O071 การศึกษาผลิตเส้นด้ายปัน่ มือด้วยเส้นใยลูกตาลโตนดผสมฝ้าย
พันธ์ยศ วรเชฐวราวัตร์ และพรโพยม วรเชฐวราวัตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

09.30 - 09.45 น.

7ER-O072 การเคลือบเหล็กละมุนด้วยไทเทเนียมไดออกไซด์โดยกระบวนการโซล-เจล
วรานนท์ วิเชียรกุล พิจารณ์ จรเสนาะ และกรุณา ตู้จนิ ดา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

09.45 - 10.00 น.

7ER-O073 การพัฒนาอุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบคุณภาพเฟืองขับจาก
กระบวนการทุบขัน้ รูปเย็น
ณพรรตศกร จรทอง และอภิชาติ แสนรัษฎากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

10.00 - 10.15 น.

7ER-O074 ศึกษากระบวนการเป่ายืด (Stretch Blow Mold) แบบ Two Stage ขึน้ รูป
ขวดน้้าดืม่ จากพลาสติกพอลิโพรไพลีน (Polypropylen) PP เกรด RP6024
ประสงค์ ก้านแก้ว
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

10.15 - 10.30 น.

7ER-O075 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของกรรมวิธีการอบชุบเหล็กกล้าเครื่องมือ SKD 11
ต่อพฤติกรรมการสึกหรอของแม่พิมพ์ตัด
จิณกมล ลุยจันทร์ และเฉลิมพล คล้ายนิล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

10.30 - 10.45 น.

7ER-O074 การออกแบบและสร้างเครื่องทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานของผลิตภัณฑ์ยาง
ถอนขนไก่
ธวัชชัย ชาติตานาญ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพระนครเหนือ

10.45 - 11.00 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

ก้าหนดการน้าเสนอผลงาน
การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7
การน้าเสนอผลงานภาคบรรยาย
3 กันยายน 2558

เวลา 09.00 - 12.00 น.

Session 7 สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย

ห้อง 35-100-1

Chairman
Co-chair
09.00 - 09.15 น.

7ER-O076 ต้นแบบการควบคุมเครื่องปรับอากาศผ่านอุปกรณ์เคลือ่ นที่ระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์
คมกฤษณ์ ศรีสุวรรณ์ ภานุมาศ แสนพวง และจีระพงศ์ ศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

09.15 - 09.30 น.

7ER-O077 การศึกษาการใช้แก๊สชีวมวลจากไม้ยคู าลิปตัสในเครื่องยนต์เล็กขนาด 5.5 แรงม้า
อาทิตย์ แสงโสภา ไมตรี พลสงคราม และปรีชา ขันติโกมล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

09.30 - 09.45 น.

7ER-O078 การเผาไหม้ก๊าซชีวภาพและผลจากการเปลีย่ นอัตราส่วนสมมูลของแก็สไอเสีย
ปรมัตถ์ จันทรโคตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

09.45 - 10.00 น.

7ER-O079 การศึกษาหาประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเตาต้มถาดไม้ไผ่
ศรีธร อุปคา มนู ปัญญาคา ชลัมพล กันธะโย วีระพงศ์ บัววงค์
และอภิชาติ แสงเพ็ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

10.00 - 10.15 น.

7ER-O080 การพัฒนาระบบสูบน้้าส้าหรับการเกษตรด้วยเชือ้ เพลิงชีวมวล
ชนิดา ป้อมเสน ศิริวัฒน์ แวงดีสอน ทวีวัฒน์ สุภารส มานนท์ สุขละมัย
และจตุภูมิ พวงช่อ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

10.15 - 10.30 น.

7ER-O081 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการถ่ายเทความร้อนของถ่านชีวมวลอัดขึน้ รูป
ชาญ ราชวงศ์ กิตติพงษ์ ธารเอี่ยม และพิจติ ร บัวระภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

10.30 - 10.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง
7ER-O082 การประยุกต์ใช้โอโซนเพื่อบ้าบัดน้้าเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ
วิสุทธิ์ ตันติรุ่งเรือง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

10.45 - 11.00 น.

11.00 - 11.15 น.

7ER-O083 ผลของการลดอุณหภูมิในถังเก็บสารละลายธาตุอาหารพืชไฮโดรโปนิกส์ด้วย
ระบบท้าความเย็นแบบอัดไอต่อการเจริญเติบโตของพืชไฮโดรโปนิกส์
ปรเมศวร์ สุทธิประภา พลเทพ เวงสูงเนิน ทยาวีร์ หนูบุญ
และธวัชชัย จารุวงศ์วิทยา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

11.15 - 11.30 น.

7ER-O084 การศึกษาขนาดหม้อน้้ารถยนต์เพื่อเป็นอุปกรณ์แลกเปลีย่ นความร้อนเพื่อใช้ลด
อุณหภูมิอากาศก่อนเข้าระบบท้าความเย็นแบบระเหย
ศรีธร อุปคา มนู ปัญญาคา ยุวนันท์ ฉ่าดุ และวรพงศ์ จันทร์บุญเรือง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

11.30 - 11.45 น.

7ER-O085 การศึกษาเชิงทดลองเครื่องอุ่นอากาศแบบเทอร์โมไซฟอนหน้าตัดแบนที่ใช้ผงเงิน
ผสมน้้าเป็นสารท้างาน
วสันต์ ศรีเมือง และไพรัชต์ ดิฐคณารักษ์กลุ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

11.45 - 12.00 น.

7ER-O086 ออกแบบและสร้างเครื่องอุ่นอากาศแบบกาลักความร้อนส้าหรับงานอุตสาหกรรม
อะลูมิเนียม
ประชา ยืนยงกุล และภาสวรรธน์ วัชรดารงศักดิ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
พักรับประทานอาหารกลางวัน

กาหนดการนาเสนอผลงาน
การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7
การนาเสนอผลงานภาคบรรยาย
3 กันยายน 2558

เวลา 09.00 - 10.45 น.

Session 8 สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย

ห้อง 35-100-2

Chairman
Co-chair
09.00 - 09.15 น.

7ER-O087 การสร้างแผงฝึกปฏิบัติระบบนิวแมติกส์ประสมไฟฟ้าควบคุม
พัฒนพงษ์ แก้วโพธิ์ และเกษมสันต์ บุษบงก์
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

09.15 - 09.30 น.

7ER-O088 การพัฒนาเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบสสารเปลีย่ นสถานะ
อนุรักษ์ ครองทรัพย์ นริศรา ละอองเอก สกุลรัตน์ คามูล
และสุพินดา จาหนองโพธิ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

09.30 - 09.45 น.

7ER-O089 ระบบแปลงผักแบบกึ่งอัตโนมัติ
วุฒิชัย อักษรนา และเสนอ สะอาด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

09.45 - 10.00 น.

7ER-O090 การพัฒนาเครื่องอบแห้งกุนเชียงแบบใช้แก๊สหุงต้ม
เดชาวัต มัน่ กลาง สมภพ จาปาวงษ์ และสุดารัตน์ ภูมีครอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

10.00 - 10.15 น.

7ER-O091 การพัฒนารถไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ต้นแบบสาหรับการแข่งขัน
นภัทร วัจนเทพินทร์ สามารถ ทัดเกษ กิตตินันท์ พลอยรัตน์ ปัญญา กล่าเดช
และสรวิศ นามแก้ว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

10.15 - 10.30 น.

7ER-O092 การเพิ่มสมรรถนะการทาความเย็นของระบบปรับอากาศรถยนต์ โดยใช้เทอร์โมอิ
เล็กทริก
จตุภูมิ พวงช่อ ยุทธนา เทพจันทร์ สมภพ ปัญญาสมพรรค์ ทวีวัฒน์ สุภารส
และชนิดา ป้อมเสน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

10.30 - 10.45 น.

7ER-O093 การปรับปรุงประสิทธิภาพความเย็นของพัดลมด้วยระบบ EVAP
สุรชัย นามพรมมา ราชัญ อุดมคา มานพ ดอนหมืน่ และเจษฎา คาภูมี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
พักรับประทานอาหารว่าง

กาหนดการนาเสนอผลงาน
การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7
การนาเสนอผลงานภาคบรรยาย
3 กันยายน 2558

เวลา 08.00 - 13.30 น.

Session 3 สาขาสังคมวิทยาและการศึกษา

ห้อง35-100-3

Chairman
Co-chair
08.00 - 09.00 น.

ผู้บรรยายรับเชิญระดับชาติ : รองศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ ศรีวงษ์คล
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ)

09.00 - 09.15 น.

7ES-O014 การพัฒนาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ตามแนวคิดของ ป.อ. ปยุตโต กรณีศึกษา นักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
ภทรพร ยุทธาภรณ์พินิจ วีรวรรณ ธานี ชนาพร บุญเกิด และชุลีพร ลักขณา
พิพัฒน์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

09.15 - 09.30 น.

7ES-O015 วิธีระงับความรุนแรงตามแนวคิดในทางพุทธศาสนาเถรวาท
จิรเดช เกตุประยูร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

09.30 - 09.45 น.

7ES-O016 วิถีมุสลิม หลักศาสนาอิสลาม และกฎหมายอิสลาม: ความเชือ่ มโยงทางสังคม และ
ชาติพันธุ์
สุวิมล พิชญไพบูลย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

09.45 - 10.00 น.

7ES-O017 ทัศนคติของบุคลากรต่อการมีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบายองค์กร
เยาวภา ภารสาเร็จ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

10.00 - 10.15 น.

7ES-O018 กระบวนการขับเคลือ่ นหมูบ่ ้านราชมงคลอีสานสูค่ วามยั่งยืน
สุทธิศักดิ์ แก้วแกมจันทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

10.15 - 10.30 น.

7ES-O019 การจัดการด้านสิง่ แวดล้อมและคุณภาพชีวติ ขององค์การบริหารส่วนตาบล (อบต.)
ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พรชัย พันธุ์ธาดาพร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

10.30 - 10.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 - 11.00 น.

7ES-O020 การเปลีย่ นแปลงบทบาทและการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาของแม่วยั รุ่นในสังคม
อีสาน
โสภณ มูลหา ทรงเกียรติ ซาตัน มนชาย ภูวรกิจ ปรีชา ทับสมบัติ และธนัญชัย เฉลิมสุข
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

11.00 - 11.15 น.

7ES-O021 ปัจจัยที่ส่งเสริมการทาวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน
จงรัก เทียงปา และปัทมเกสร์ ราชธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

11.15 - 11.30 น.

7ES-O022 ความแตกต่างในสมรรถนะหลักบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนในสังกัด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
สุมินทร เบ้าธรรม ดวงฤดี อู๋ และธนพร ผิวคา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

11.30 - 11.45 น.

7ES-O023 ความพร้อมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี ใน
การให้บริการวิชาการในมุมมองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี
วีรยุทธ ไทยโพธิ์ศรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

12.00 - 13.00 น.
13.00 - 13.15 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน
7ES-O024 แรงจูงใจในการเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสังคม ของ
นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูงในจังหวัดกาฬสินธุ์
ฉัตรรัชดา วิโรจน์รัตน์ ปภาวี สุขมณี ปาลวี เชาว์พานิช จุฑามาศ สุนทร
และศิววงศ์ เพชรจุล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

13.15 - 13.30 น.

7ES-O025 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
มนสิชา กัญญาพันธ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

กาหนดการนาเสนอผลงาน
การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7
การนาเสนอผลงานภาคบรรยาย
3 กันยายน 2558

เวลา 09.00 - 13.45 น.

Session 4 สาขาสังคมวิทยาและการศึกษา

ห้อง 34-604

Chairman
Co-chair
09.00 - 09.15 น.

7ES-O039 ปัจจัยทางการท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับกลุม่ ตลาดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
กรณีศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์
ฟุ้งเกียรติ มหิพันธุ์ มยุรดา ประทุมรัตน์ และกฤษณ์ ศรทัตต์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

09.15 - 09.30 น.

7ES-O040 ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการยูดี ทาวน์ จังหวัด
อุดรธานี
ชัดชัย รัตนะพันธ์ ดาริกา แสนพวง และวรรณิดา สารีคา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

09.30 - 09.45 น.

7ES-O041 แนวทางการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในเขตอาเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ปวีณา ขาพัด และพงศ์ธวัช ศรีจานอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

09.45 - 10.00 น.

7ES-O042 ศึกษาปัจจัยทางภูมิศาสตร์ของแหล่งท่องเที่ยวที่มีผลต่อการตัง้ ถิ่นฐานของชาวพม่า
ในดินแดนประเทศไทย กรณีศึกษาด่านสิงขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
อรวรรณ เหมือนภักตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

10.00 - 10.15 น.

7ES-O043 การพัฒนาคูม่ ือการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงบูรณาการแบบองค์รวมและบนฐานการมี
ส่วนร่วมของพหุภาคี กรณีศึกษา: ชุมชนตาบลห้วยสัตว์ใหญ่ อาเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์
นิภารัตน์ สายประเสริฐ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

10.15 - 10.30 น.

7ES-O044 การพัฒนาทักษะการสือ่ สารภาษาอังกฤษของชุมชนหมูบ่ ้านโฮมสเตย์เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการท่องเที่ยว บ้านโคกโก่ง ตาบลกุดหว้า อาเภอกุฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์
วราพร พูลเกษ วนุชชิดา สุภัควนิช และธีติพล วิมุกตานนท์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

10.30 - 10.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 - 11.00 น.

7ES-O045 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการทางานของพนักงานโรงแรมในอาเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ลิขติ า เฉลิมพลโยธิน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

11.00 - 11.15 น.

7ES-O046 พฤติกรรมการจัดทาบัญชีครัวเรือนสูก่ ารสร้างทุนวัฒนธรรมของชุมชนเทศบาล
ตาบลทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
พิมพ์ปวีณ์ มะณีวงค์ อังคณา จัตตามาศ และนิตยา มณีนาค
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

11.15 - 11.30 น.

7ES-O047 ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจกับประสิทธิภาพการทางานของนัก
บัญชีสานัก งานสอบบัญชี ในจังหวัดสุพรรณบุรี
วราภรณ์ นาคใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

11.30 - 11.45 น.

7ES-O048 การศึกษาความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมของประชากรในเขตพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี
ในการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน
ธนภัทร ขาววิเศษ และเพียงทิพย์ ศรีบุญเรือง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

12.00 - 13.00 น.
13.00 - 13.15 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน
7ES-O049 สภาพและปัญหาการดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดสุพรรณบุรี
ศราวุธ สังข์วรรณะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

13.15 - 13.30 น.

7ES-O050 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนจากผ้าฝ้ายทอมือด้วยกี่เอว เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
โดยชุมชนชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ดนัย วินัยรัตน์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

13.30 - 13.45 น

7ES-O051 ความคิดเห็นต่อการรับสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตขอนแก่น
พลนิกรณ์ ไสวงาม รินรฎา ดอนฉนวน ทฤฒมน วิชัยโย และพัชรา กิจใบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

กาหนดการนาเสนอผลงาน
การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7
การนาเสนอผลงานภาคบรรยาย
3 กันยายน 2558

เวลา 08.00 - 14.00 น.

Session 1 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์

ห้อง34-607

Chairman
Co-chair
08.00 - 09.00 น.

ผู้บรรยายรับเชิญระดับชาติ : รองศาสตราจารย์ ดร.มนูกิจ พานิชกุล
(สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย)

09.00 - 09.15 น.

7IC-O001 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการผลงานส่วนบุคคลสาหรับอาจารย์
กาธร สารวรรณ สรายุทธ กรวิรัตน์ และอุ้มบุญ เชลียงรัชต์ชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

09.15 - 09.30 น.

7IC-O002 การพัฒนาโปรแกรมสารสนเทศอาหารพื้นบ้านสาหรับผู้สูงอายุ
พัชราภรณ์ ชัยพัฒนเมธี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

09.30 - 09.45 น.

7IC-O003 ระบบสืบค้นข้อมูลการรักษาด้านการแพทย์แผนไทยด้วยฐานความรู้ออนโทโลยี
ชารินี พรหมภักดี มารุต บูรณ์ชัย และจรัสศรี รุ่งรัตนอุบล
มหาวิทยาลัยนเรศวร

09.45 - 10.00 น.

7IC-O004 การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อจัดการองค์ความรู้ของผู้สูงวัยด้านหัตถกรรมผ้าของชน
เผ่าม้ง จังหวัดน่าน
สุขสวรรค์ คาวงศ์ และสิทธิ์โชค จันทร์รัตนศิริ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

10.00 - 10.15 น.

7IC-O005 การพัฒนาระบบรายงานข้อมูลสารสนเทศแบบออนไลน์
คารมย์ เรืองไชย วมณีเนตร ยลลออ แขณภา อาลัย แสงสุรีย์ นันทรัพย์
และนพเก้า การกัณหา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

10.15 - 10.30 น.

7IC-O006 ระบบสารสนเทศงานบริการข้อมูลชุมชน
ปัทมากร เนตยวิจติ ร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

10.30 - 10.45 น.
10.45 - 11.00 น.

พักรับประทานอาหารว่าง
7IC-O007 ระบบสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจ (DSS) เพื่อการปลูกข้าวหอมมะลิ ในลุม่
แม่น้าปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
กลอยใจ ครุฑจ้อน สราญพงศ์ หนูยิ้มซ้าย สมคิด อนิทร์ช่วย และกัญวนัสม์ พาพล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

11.00 - 11.15 น.

7IC-O008 ฐานข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจสาหรับการบริหารจัดการน้าเพื่อการ
เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ จังหวัดสุรินทร์
ปิยะ แก้วบัวดี สาคร แสงสุวอ และชุติกร ปรุงเกียรติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

11.15 - 11.30 น.

7IC-O009 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสาหรับการเยี่ยมบ้านเพื่อลดปัญหาการ
ออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพิมาย
รุจริ า พงษ์ศิริรักษ์ และเยาวเรศ จันทะคัต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

11.30 - 11.45 น.

7IC-O010 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการฝึกงานผ่านเว็บ
สุพัตรา เร่งประพันธ์ เยาวเรศ จันทะคัต และธนินทร์ ระเบียบโพธิ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

11.45 - 12.00 น.

7IC-O011 การประยุกต์ภูมิสารสนเทศศาสตร์เพื่อศึกษาการเปลีย่ นแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
ไพศาล แย้มวงค์
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

12.00 - 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน
7IC-O012 การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการทอผ้าไหมแพรวา เพื่ออนุรักษ์และเผยแพร่
ผ่านระบบ E-learning กรณีศึกษาบ้านโพน ตาบลบ้านโพน อาเภอคาม่วง จังหวัด
กาฬสินธุ์
สุชาดา สุรางค์กลุ วราพร พูลเกษ และวนุชชิดา สุภัควนิช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

13.00 - 13.15 น.

13.15 - 13.30 น.

7IC-O013 การวิจัยและพัฒนาการบริหารงานฟาร์มตามหลักการบัญชีตามความรับผิดชอบโดย
ใช้โปรแกรมสาเร็จรูป : กรณีศึกษาฟาร์มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตสุรินทร์
ชุติกร ปรุงเกียรติ ปิยะ แก้วบัวดี ศันสนีย์ มีพร้อม และกรวิชญ์ ชมภูราษฎร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

13.30 - 13.45 น.

7IC-O014 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ศึกษาการแพร่กระจายโรคเอดส์ในเขต
รับผิดชอบของ สสจ.นครราชสีมา
กัญญาณัฐ ศิระบุตร และเยาวเรศ จันทะคัต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

13.45 - 14.00 น.

7IC-O015 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อจัดระดับการเข้าถึงของกลุม่ ครัวเรือน
ต่อการเสียภาษีรายได้ หมูท่ ี่ 3 เทศบาลตาบลเนินฆ้อ
วรรณนิตา นะวะนิน และเยาวเรศ จันทะคัต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

กาหนดการนาเสนอผลงาน
การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7
การนาเสนอผลงานภาคบรรยาย
3 กันยายน 2558

เวลา 08.00 - 14.15 น.

Session 2 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์

ห้อง34-608

Chairman
Co-chair
09.00 - 09.15 น.

7IC-O016 สือ่ การเรียนการสอนทางคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้สาหรับเด็กปฐมวัยก้าวสู่
การเป็นพลเมืองอาเซียนในรูปแบบเกมมัลติมีเดีย
จุฑาวุฒิ จันทรมาลี ชวาลศักดิ์ เพชรจันทร์ฉาย และธรนินทร์ วิชาพาณิชย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

09.15 - 09.30 น.

7IC-O017 การบูรณาการการเรียนรู้แบบโครงงานกับการวิจัยและการเรียนการสอนรายวิชา
โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
อัชฌาพร กว้างสวาสดิ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

09.30 - 09.45 น.

7IC-O018 การสร้างชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง วิชาโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
ปัทมากร เนตยวิจติ ร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

09.45 - 10.00 น.

7IC-O019 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
สาหรับการเรียนรู้เกี่ยวกับเด็กออทิสติก
สมพงษ์ วะทันติ ชลีนุช คนซื่อ และกมล ช่วยรักษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

10.00 - 10.15 น.

7IC-O020 การพัฒนาการเรียนการสอนผ่านระบบ Real Time Messaging Protocol
วิชาการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปเบือ้ งต้น สาหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
อธิปัตย์ ฤทธิรณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

10.15 - 10.30 น.

7IC-O021 การพยากรณ์ความสัมพันธ์ของปัจจัยข้อมูลนักศึกษาที่มีผลต่อระดับผลการเรียน
ด้วยเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ
พฤฒิพงศ์ เพ็งศิริ และพันธนา ก้อนเชื้อรัตน์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

10.30 - 10.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 - 11.00 น.

7IC-O022 การพัฒนาแอพพลิเคชัน่ บนแอนดรอยด์สาหรับผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของ
กลุม่ วิสาหกิจชุมชนด้วยเทคนิคการตลาดผ่านอุปกรณ์เคลือ่ นที่
อัชฌาพร กว้างสวาสดิ์ และเพียงฤทัย หนูสวัสดิ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

11.00 - 11.15 น.

7IC-O023 การพัฒนาแอพพลิเคชัน่ บนแอนดรอยด์สาหรับเครือข่ายเกษตรกร
อัชฌาพร กว้างสวาสดิ์ เพียงฤทัย หนูสวัสดิ์ และจุมพล สุวรรณจันทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

11.15 - 11.30 น.

7IC-O024 แอพพลิเคชัน่ นาเสนอข้อมูลพระธาตุ 9 จอมบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
กมลลักษณ์ ชัยดี วิวัฒน์ วงค์ไชย ศุภกร ภมร และสุรัสวดี ปรีดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

11.30 - 11.45 น.

7IC-O025 การพัฒนารูปแบบโครงสร้างเว็บไซต์ระบบสารสนเทศ กลุม่ ผลิตภัณฑ์ชุมชนและ
ท้องถิ่น กลุม่ สตรีทอผ้าแพรวาบ้านโพน จังหวัดกาฬสินธุ์
เจษฎา สิงห์ทองชัย บัญชา เหลือผล นิรันดร์ นิติสุข และวรพจน์ ฉายจรุง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

11.45 - 12.00 น.

7IC-O026 การศึกษาสภาพปัญหาความต้องการและปรับปรุง e-Learning ในสาขาวิชาระบบ
สารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์
เจษฎา สิงห์ทองชัย บัญชา เหลือผล อุดม วงค์สุภา และวรพจน์ ฉายจรุง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

12.00 - 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน
7IC-O027 การเปรียบเทียบตาแหน่งคาค้นที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเว็บไซต์
กรณีศึกษา : เว็บไซต์ผลิตภัณฑ์และสินค้าชุมชนเขตเทศบาลเมืองหัวหิน
นพดล สายคติกรณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

13.00 - 13.15 น.

13.15 - 13.30 น.

7IC-O028 การพัฒนาโปรแกรมระบบผู้เชีย่ วชาญการวินิจฉัยโรคระบบทางเดินหายใจของสุกร
พัชราภรณ์ ชัยพัฒนเมธี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

13.30 - 13.45 น.

7IC-O029 การออกแบบตัวแบบเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งผลต่อการจัดอันดับด้วย
เทคนิคการตลาดของเครื่องมือค้นหา
อัชฌาพร กว้างสวาสดิ์ วีระชัย คอนจอหอ ปานจิตร์ หลงประดิษฐ์
และปรัชญนันท์ นิลสุข
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

13.45 - 14.00 น.

7IC-O030 การพัฒนาระบบค้นคืนสิทธิบัตรเชิงความหมายโดยใช้โครงสร้างออนโทโลยี
สมพร พึ่งสม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

14.00 - 14.15 น.

7IC-O031 การออกแบบแผนที่เชิงวัฒนธรรม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ศรีสุดา สงเคราะห์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ก้าหนดการน้าเสนอผลงาน
การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที่ 7
การน้าเสนอผลงานภาคบรรยาย
3 กันยายน 2558

เวลา 09.00 - 13.30 น.

Session 1 สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา

ห้อง34-801

Chairman
Co-chair
09.00 - 09.15 น.

7AB-O001 การส้ารวจพรรณปลาในแม่น้าว้าตอนล่าง จังหวัดน่าน
อมรชัย ล้อทองคา เชาวลีย์ ใจสุข และปกรณ์ สุนทรเมธ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

09.15 - 09.30 น.

7AB-O002 การส้ารวจพันธุ์ปลาน้าจืดในพืนที่ชมุ่ น้าล้าปลายมาศ
กฤติมา เสาวกูล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

09.30 - 09.45 น.

7AB-O003 ผลของวิธีการท้าแห้งต่อคุณสมบัติทางเคมีกายภาพและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของ
แป้งพรีเจลาติไนซ์จากรากบัวหลวง
ศุภศจี จันทะปะทัด ชาญณรงค์ ชมนาวัง จิระพันธ์ ห้วยแสน หนูเดือน สาระบุตร
และกรรณิการ์ ห้วยแสน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์

09.45 - 10.00 น.

7AB-O004 การวิเคราะห์ปริมาณและฤทธิ์สารต้านอนุมูลอิสระจากสารสกัดใบหม่อนไทย
ปริญดา แข็งขัน พรประภา ชุนถนอม และพิเชษฐ เทบารุง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

10.00 - 10.15 น.

7AB-O005 ผลของการท้าแห้งโดยใช้เครื่องท้าแห้งชนิดลูกกลิงคูแ่ ละการท้าแห้งแบบโฟม-แมท
ต่อคุณสมบัติทางเคมีกายภาพในการผลิตผงสีดอกอัญชัน
พนอจิต นิติสุข พนิดา วงศ์ปรีดี คคนางค์ รัตนานิคม และจุฑามาศ ภูอองทอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์

10.15 - 10.30 น.

7AB-O006 การพัฒนากระบวนการผลิตเอทานอลจากทางใบปาล์มน้ามันโดยจุลินทรียช์ อบร้อน
นพดล โพชกาเหนิด และสมพงศ์ โอทอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

10.30 - 10.45 น.
10.45 - 11.00 น.

พักรับประทานอาหารว่าง
7AB-O007 ผลของการเสริมแบคทีเรียแลคติกในกระบวนการท้าพืชหมักภายใต้สภาวะไร้อากาศ
รุ่งทิวา สีมาปาน ฐปน ชื่นบาล ศิราภรณ์ ชื่นบาล และศรีกาญจนา คล้ายเรือง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

11.00 - 11.15 น.

7AB-O008 ผลการลดระดับพลังงานและเสริมเอนไซม์รวมในสูตรอาหารต่อสมรรถภาพการ
ผลิตและองค์ประกอบซากไก่กระทง
กัณห์ ไฝขาว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

11.15 - 11.30 น.

7AB-O009 ประสิทธิภาพเชิงเทคนิคของการผลิตเป็ดเนือในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทย
สายตา บุญโฉม ปารีณา แอนเดอร์สัน ภัชรินทร์ ซาตัน และณัฐนันท์ หลักคา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

11.30 - 11.45 น.

7AB-O010 ผลน้าหมักชีวภาพสมุนไพรต่อปริมาณโซมาติกเซลล์และภูมิคมุ้ กันในโคนม
ระยะก่อนคลอดและหลังคลอด
นันทิยา สุวรรณปัญญา จาเรียน คงสุทธิ ยุทธศาสตร์ คงชะสิงห์ วสันต์ ป้อมเสมา
และคคนางค์ รัตนานิคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

12.00 - 13.00 น.
13.00 - 13.15 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน
7AB-O011 การพัฒนาอาหารเลียนแบบธรรมชาติส้าหรับการเลียงแมลงดานา
พัชรี มงคลวัย และสุกญ
ั ญา คาหล้า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

13.15 - 13.30 น.

7AB-O012 แนวทางการจัดการและพัฒนาอาชีพการเลียงโคเนือเพื่อการพึ่งตนเอง :
กรณีศึกษา จังหวัดนครสวรรค์
ธันวา ไวยบท
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

กาหนดการนาเสนอผลงาน
การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7
การนาเสนอผลงานภาคบรรยาย
3 กันยายน 2558

เวลา 08.00 - 14.00 น.

Session 2 สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา

ห้อง34-809

Chairman
Co-chair
08.00 - 09.00 น.

ผู้บรรยายรับเชิญระดับชาติ : ศาสตราจารย์ ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

09.00 - 09.15 น.

7AB-O013 การศึกษาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการขยายพันธุ์กระเจียวส้มเพื่อพัฒนาสูช่ มชน
บรรจง อูปแก้ว และอนุชา จันทร์บูรณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

09.15 - 09.30 น.

7AB-O014 การทดสอบพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวในการปลูกแบบอินทรีย์
พรทิพย์ พรสุริยา ปราโมทย์ พรสุริยา และปฏิยทุ ธ์ ขวัญอ่อน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

09.30 - 09.45 น.

7AB-O015 การสารวจความหลากหลายของกล้วยไม้ป่าในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่าย
จังหวัดตรัง
วรรณวิภา ไกรพิทยากร และจุฬาวรรณ หนูผัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย,ตรัง

09.45 - 10.00 น.

7AB-O016 การหาความสัมพันธ์กล้วยไม้ท้องถิ่น (สกุลกุหลาบ) โดยใช้เทคนิค Randomly
Amplified Polymorphic DNA (RAPD)
ราตรี พระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

10.00 - 10.15 น.

7AB-O017 การพัฒนาเครื่องหยอดต้นกล้าข้าวนาโยนแบบลากจูง
ผดุงศักดิ์ วานิชชัง ใจทิพย์ วานิชชัง และนฤมล บุญกระจ่าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

10.15 - 10.30 น.

7AB-O018 การปรับปรุงผลิตภาพและการลดการสูญเสียจากการแปรรูปข้าวของโรงสีข้าว
ชุมชน
ผดุงศักดิ์ วานิชชัง ใจทิพย์ วานิชชัง นฤมล บุญกระจ่าง และเพียงขวัญ เครือภู่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

10.30 - 10.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 - 11.00 น.

7AB-O019 การทดสอบพันธุ์ข้าวไร่ในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงถ้าเวียงแก
จังหวัดน่าน
สุนทร มีพอ พิชัย สุรพรไพบูลย์ พิกลุ สุรพรไพบูลย์ และสริตา ปิน่ มณี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

11.00 - 11.15 น.

7AB-O020 การทดสอบพันธุ์ข้าวไร่ (ข้าวเหนียว) ในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง
ถ้าเวียงแก จังหวัดน่าน
สุเมธ ต๊ะวิไชย พิชัย สุรพรไพบูลย์ พิกลุ สุรพรไพบูลย์ และสริตา ปิน่ มณี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

11.15 - 11.30 น.

7AB-O021 การออกแบบและพัฒนาโหนดเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายระบบสาหรับระบบการให้
น้าพืชอัตโนมัติ
ทองล้วน สิงห์นันท์ และวันดี หวังคะพันธ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

11.30 - 11.45 น.

7AB-O022 การสะสมพอลิไฮดรอกซีบิวทีเรทใน Arthrospira (Spirulina) platensis
AARL C001
กิตติภัฏ โชติจนิ ดากุล และจีรพร เพกเกาะ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

11.45 - 12.00 น.

7AB-O023 ผลของวันปลูกต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และการสะสมแอนโทไซยานินของ
ข้าวเหนียวดา
วิจติ ตรา กิตติ กรวรรณ ศรีงาม ปณิตา บุญสิทธิ์ และแสงทิวา สุริยงค์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

12.00 - 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 13.15 น.

7AB-O024 การสะสมความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระใน 4 ระยะพัฒนาการหลังการ
ออกดอกของข้าวเหนียวดา
เยาวลักษณ์ กาละดี กรวรรณ ศรีงาม ปณิตา บุญสิทธิ์ และแสงทิวา สุริยงค์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

13.15 - 13.30 น.

7AB-O025 การเปรียบเทียบผลผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วฝักยาวสายพันธุ์คัด
พรทิพย์ พรสุริยา ปราโมทย์ พรสุริยา และศิริมา ธีรสกุลชล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

13.30 - 13.45 น.

7AB-O026 การเปรียบเทียบพันธุ์ข้าวในนาเกษตรกรกลุม่ โรงเรียนชาวนาบ้านเขือ่ นแก้ว
จังหวัดน่าน
คนึงจิต บัดแก้ว บุญรัตน์ จงดี และพิชัย สุรพรไพบูลย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

13.45 - 14.00 น.

7AB-O027 ศึกษาปัญหาเกี่ยวกับระบบการปลูกกล้วยไข่ของเกษตรกรในจังหวัดจันทบุรี
ชัยวัฒน์ มครเพศ มาโนชญ์ กูลพฤกษี และสัมพันธ์ เซาะจอหอ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

กาหนดการนาเสนอผลงาน
การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7
การนาเสนอผลงานภาคบรรยาย
3 กันยายน 2558

เวลา 13.00 - 15.45 น.

Session 1 สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ เคมีและเภสัช

ห้อง34-902

Chairman
Co-chair
13.00 - 13.30 น. ผู้บรรยายรับเชิญ ระดับนานาชาติ : ศาสตราจารย์ ดร.ภญ.อรัญญา มโนสร้อย
(มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
13.30 - 14.00 น. ผู้บรรยายรับเชิญ ระดับชาติ : ศาสตราจารย์ ดร.ภก.จีรเดช มโนสร้อย
(มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
14.15 - 14.30 น. 7CM-O001 การสกัดข่าด้วยเครื่องนึ่งฆ่าเชือ้ โรค
ภานิชา พงศ์นราทร ธันณิภา พงศ์นราทร กชมน เนือ่ งศรี อนุภา นาคเศษ
สงกรานต์ ชิระบุตร และนฤวัตร ภักดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
14.45 - 15.00 น. 7CM-O002 การพัฒนาระบบตัวกรองชีวภาพด้วยสาหร่ายคลอเรลลา เพื่อกาจัด
คาร์บอนไดออกไซด์ที่ปนเปือ้ นในก๊าซชีวภาพ
กรกฎ หาญธัญกรรม อภิญญาภรณ์ สายทอง ธนัชชา วงค์แจ้ง
และดวงฤทัย นิคมรัฐ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
15.00 - 15.15 น. 7CM-O003 ประสิทธิผลของสารจากธรรมชาติที่มีผลต่อการติดสีผมเมือ่ ย้อมด้วยผลเม่าสกัด
บนปอยผม
อนรรฆอร จิตต์เจริญธรรม อรสา นามอุบล วาสิฐี กุกาจัด และภานิชา พงษ์นราทร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
15.15 - 15.30 น. 7CM-O004 ความชุกของโรคเสตรปโตคอคโคซิสในปลานิลที่เลีย้ งในกระชัง แถบลุม่ แม่น้าตาปี
อาเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีการเพาะแยกเชือ้ แบคทีเรียและจุล
พยาธิวทิ ยา
พิมวรางค์ สุขการัณย์ กิติกานต์ สกุณา อมเรศ แก้ววิมล ปภาวิชญ์ พรมสิทธิ์
และกฤษฎา กิตติธิรางกูร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
15.30 - 15.45 น. 7CM-O005 การพยากรณ์สถานการณ์การพบผู้ป่วยทางด้านจิตเวชในผู้สูงอายุเขตพื้นที่เฝ้า
ระวังผู้ป่วยของอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
อังคณา จัตตามาศ และพิมพ์ปวีณ์ มะณีวงค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

