หนาที่ 1

ไดรับรางวัล

กลุม

ภาค

รหัส

ชื่อเรื่อง

ชนะเลิศ

วิทยาศาสตรสุขภาพ

โปสเตอร

AP1036

การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อปองกันทอหลอดลมคอเลื่อนหลุด ในทารกแรกเกิด
โรงพยาบาลสุรินทร

รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง

วิทยาศาสตรสุขภาพ

โปสเตอร

AP1229

การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิก เรื่อง การดูแลผูปวยโรคเบาหวานที่มีภาวะน้ําตาลในเลือด
พรรณี จันทรเพ็ญ และวรวุฒิ แสงทอง
ต่ําและภาวะน้ําตาลในเลือดสูง ในแผนกผูปวยในโดยใชหลักฐานเชิงประจักษ

รองชนะเลิศอันดับสอง

วิทยาศาสตรสุขภาพ

โปสเตอร

AP1259 นวัตกรรม “Alert to handwashing”

ชมเชย

วิทยาศาสตรสุขภาพ

โปสเตอร

AP1254

ชมเชย
ชนะเลิศ

วิทยาศาสตรสุขภาพ
วิทยาศาสตรสุขภาพ

โปสเตอร
บรรยาย

AP1255 ประสบการณของผูสูงอายุที่มีตอการดูแลมารดาหลังคลอดโดยใชภูมิปญญาทองถิ่น
CO1035 ประสิทธิภาพของน้ํายาบวนปากเพื่อลดบุหรี่จากสารสกัดผักคราดหัวแหวน

รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง

วิทยาศาสตรสุขภาพ

บรรยาย

AO1241

ผลของการเปรียบเทียบการเขาโปรแกรมวิถีไทยดูแลมารดาหลังคลอดครรภแรกและครรภ
หลังที่คลอดวิธีปกติตอการเขาอูของมดลูก

อนรรฆอร จิตตเจริญธรรม จริยา สารพัด อารียรัตน แสนทอง และภานิชา พงศนราทร

รองชนะเลิศอันดับสอง

วิทยาศาสตรสุขภาพ

บรรยาย

BO1044

ความตองการและการตอบสนองบริการสุขภาพของครอบครัวผูปวยวิกฤต ในหออภิบาล
ผูปวยหนักของจังหวัดบุรีรัมย

น้ําออย แผวพลสง วาสนา แกวหลา และปทมพร อภัยจิตต

ชมเชย
ชมเชย

วิทยาศาสตรสุขภาพ
วิทยาศาสตรสุขภาพ

บรรยาย
บรรยาย

BO3084 ระบบแนะนําอาหารเด็กปฐมวัยดวยออนโทโลยี
BO1072 การวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมองดวยเทคนิคการทําเหมืองขอมูล

ชนะเลิศ

สังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร

โปสเตอร

BP2136

ความสัมพันธระหวางความคาดหวังและการเกิดปญหาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลใน
นักศึกษา มหาวิทยาลัยรัฐบาลแหงหนึ่ง

ภรณทิพย ศรีโรจนนพคุณ ธีรศักดิ์ สาตรา และเธียรชัย งามทิพยวัฒนา

รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง

สังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร

โปสเตอร

BP2112

การศึกษาการใหอภัยของนักศึกษาอาชีวศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ในเขต
กรุงเทพมหานครแหงหนึ่ง

อรปพาฬ ทวีปถาวรวงศ สุดสบาย จุลกทัพพะ และสิรินัดดา ปญญาภาส

รองชนะเลิศอันดับสอง

สังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร

โปสเตอร

AP2224

ความพึงพอใจของผูรับบริการแผนกงานบุคลากรและนิติการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร ประจําปการศึกษา 2558

สุชิรา สวยกลาง นารีรัตน ศรีผองงาม และคชภัค คงสืบเสาะ

ชมเชย

สังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร

โปสเตอร

CP2037

การพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิ่ง เรื่อง การเจรจาตอรองทางธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

จักรพงษ เจือจันทร และณภัทชา ปานเจริญ

ชมเชย

สังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร

โปสเตอร

BP2062

ความสัมพันธระหวางการปนงานและความผูกใจมั่นในงาน ในบริบทองคการรัฐวิสาหกิจไทย
มนชนก เฮงสุวรรณ และประพิมพา จรัลรัตนกุล
: อิทธิพลสงผานของความสอดคลองระหวางบุคคลกับงาน

ชมเชย

สังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร

โปสเตอร

AP2260

คุณคาและอิทธิพลของพระพุทธศาสนาที่มีตอวิถีชีวิตของชุมชน เขมร –ลาว –กูย ลุมแมน้ํา
พระครูปริยัติวิสุทธิคุณ และอิทธิพล จํานงรักษ
มูล จังหวัดสุรินทร

ความสัมพันธระหวางความแข็งแกรงในชีวิตของนักศึกษากับสัมพันธภาพกับเพื่อนและ
บรรยากาศในครอบครัวของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร

ชื่อผูวิจัย
รุจิรัตน มณีศรี และวรวุฒิ แสงทอง

นภสร ดวงสมสา และศุภรดา มั่นยืน
สุพิตรา เศลวัตนะกุล และจุฬารัตน หาวหาญ
วรนาถ พรหมศวร กิตติภูมิ ภิญโย และภาวินี เสาะสืบ
ภานิชา พงศนราทร ลัดดาวัลย วงศกระโซ และอุดมลักษณ ยนตคําแสน

สุรัสวดี ยอดพันคํา และประศาสตร บุญสนอง
วัลภา โตดี และประศาสตร บุญสนอง

หนาที่ 2

โปสเตอร

การจัดทาแผนแมบทสารสนเทศเชิงกลยุทธ ดานการจัดการเรียน สาขาวิชาระบบสารสนเทศ
AP2257 คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร พ.ศ. อุมาพร ไชยสูง รัตนา สุมขุนทด สหเทพ คาสุริยา นายวินิต ยืนยิ่ง และภรณี หลาวทอง
2557-2559

ชมเชย

สังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร

โปสเตอร

การจัดการขอมูลการวัดและประเมินผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียนประถมศึกษาปที่
CP2244 6 และมัธยมศึกษาปที่ 3 ขอมูลป 2553 และ 2556 ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ เขต 1, 2, 3

ชนะเลิศ

สังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร

บรรยาย

BO2018

รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง

สังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร

บรรยาย

BO2163 การพัฒนาโปรแกรมการใชเวลาวางเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตสําหรับสตรีวัยทํางาน

รองชนะเลิศอันดับสอง

สังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร

บรรยาย

BO2008

ชมเชย

สังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร

บรรยาย

BO2010 การพัฒนาความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจโดยใชภาระงานจิกซอว

ชมเชย

สังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร

บรรยาย

BO2197

ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
รองชนะเลิศอันดับสอง

เกษตรศาสตร
เกษตรศาสตร
เกษตรศาสตร

โปสเตอร
โปสเตอร
โปสเตอร

AP3186 รูปแบบการเลี้ยงปลาในนาขาวตอการเจริญเติบของปลาตะเพียนขาว
AP3230 การผลิตไวนผสมจากแกนตะวันและหมอน
CP3092 การใชกากมะพราวเปนสวนผสมในอาหารสําหรับเลี้ยงกบนาในกลองพลาสติก

ชมเชย

เกษตรศาสตร

โปสเตอร

AP3011

ชมเชย

เกษตรศาสตร

โปสเตอร

CP3240 การผลิตนมถั่วเหลืองขนหวานพลังงานต่ํา

ชนะเลิศ

เกษตรศาสตร

บรรยาย

BO3017

ผลของการใช Calcium salt of palm oil fatty acid ตอผลผลิตน้ํานม และองคประกอบ
ธนวัฒน ผลเกิด ชยพล มีพรอม และวิศิษฐิพร สุขสมบัติ
น้ํานมของโคนม

รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง

เกษตรศาสตร

บรรยาย

CO3095

ความหลากชนิดของสาหรายน้ําจืด แพลงกตอนสัตวกลุมโรติเฟอรและคลาโดเซอราใน
จังหวัดสุรินทร

รองชนะเลิศอันดับสอง

เกษตรศาสตร

บรรยาย

AO3223 ระบบจัดเก็บและสืบคนผลการตรวจวิเคราะหกลุมอาการโรคของสัตว

ณัฐพงศ บันจุน และอลงกรณ อัมพุช

ชมเชย

เกษตรศาสตร

บรรยาย

CO3041 การพยากรณราคาขาวโพดเลี้ยงสัตวจากปจจัยพืชแขงขันและพืชทดแทนในประเทศไทย

ธาริณี มีเจริญ

ชมเชย

เกษตรศาสตร

บรรยาย

AO3210

ชมเชย

สังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร

การพัฒนาความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษโดยใชเทคนิคเอส คิว โฟร อารและ
แผนผังความคิด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2

การพัฒนาความสามารถดานการเขียนภาษาอังกฤษโดยใชภาระงานจิกซอว ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

การประยุกตใชดัชนี SWIP สําหรับการพยากรณราคาผลิตภัณฑเหล็กทรงยาว ในประเทศ
ไทย

ผลของการเสริมมะเขือเทศในอาหารตอการเปลี่ยนแปลง ของสีการเจริญเติบโตของปลา
คารฟ

การเจริญเติบโตของตนมะเขือเทศในสภาพปลอดเชื้อบนอาหารสังเคราะหสูตร MS
ดัดแปลงที่เติมไคโตซานความเขมขนตางกัน

สุพจน ดวงเนตร และเยาวเรศ รัตนธารทอง

กาญจนา จุปะมะตัง นภาทรัพย เลิศปรีดากร และประยงค กลั่นฤทธิ์
วิมลมาลย สมคะเน อุษากร พันธุวานิช มยุรี ศุภวิบูลย และสุวิมล ตั้งสัจจพจน
อุไรภรณ ศรีจุมพล และประยงค กลั่นฤทธิ์
พรนิดา แกวเกิดมี ประยงค กลั่นฤทธิ์ และนภาทรัพย เลิศปรีดากร

กนกษา กรมทอง และบัณฑิต ชัยวิชญชาติ
สําเนาว เสาวกูล กฤติมา เสาวกูล ทวนทอง จุฑาเกตุ และเถลิงเกียรติ สมนึก
นุจรี สอนสะอาด นิราภรณ ทองปลิว และพรทิพา ทองแมน
เอกลักษณ สีใส และวรพรภัฏ ปดภัย
พีระ มีทรัพย สําเนาว เสาวกูล กฤติมา เสาวกูล และปราณีต งามเสนห
นวพร ถิ่นไทรงาม อรัญญา อําไพจิตร ศศิรักษ คลังวิจิตร และชนะจิต ติยัพเสน

จุฑามาส กลางประพันธ เฉลา สําราญดี กิตติธร กลางประพันธ นองนุช สารภี กชนิภา
อุดมทวี และปยรัตน โคตรศรี

อินทรธัชว ศรีบุตต

หนาที่ 3

ชนะเลิศ

วิทยาศาสตร
อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี

โปสเตอร

BP3182 การพัฒนาบรรจุภัณฑเพื่อการจัดจําหนายสําหรับลําไยอบแหงสีทอง

ธนการ พงษดา และกฤติกา ตันประเสริฐ

รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง

วิทยาศาสตร
อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี

โปสเตอร

CP3033 ผลของ 1-MCP รวมกับบรรจุภัณฑตอการชะลอการตกกระของกลวยไข

กฤษณ สงวนพวก

รองชนะเลิศอันดับสอง

วิทยาศาสตร
อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี

โปสเตอร

CP3075 แบบจําลองทางคณิตศาสตรของการอบแหงมันฝรั่งดวยรังสีอินฟราเรด

ณรงค อึ้งกิมบวน ภาณุพงศ บุญเพียร และสาธินี เลิศประไพ

ชมเชย

วิทยาศาสตร
อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี

โปสเตอร

AP3192

ชมเชย

วิทยาศาสตร
อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี

โปสเตอร

CP3228 การออกแบบและพัฒนาตนไมโซลารเซลลสําหรับเครื่องชารจแบตเตอรี่

ชนะเลิศ

วิทยาศาสตร
อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี

บรรยาย

รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง

วิทยาศาสตร
อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี

บรรยาย

CO3132 การพัฒนาแอพพลิเคชั่นเกมผจญภัยบนโทรศัพทมือถือเพื่อเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ

รองชนะเลิศอันดับสอง

วิทยาศาสตร
อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี

บรรยาย

AO3043

การพัฒนาใชทฤษฎีเครื่องมือทางวิศวกรรมอุตสาหการ เพื่อชวยเพิ่มประสิทธิภาพใน
กระบวนการผลิต

ชมเชย

วิทยาศาสตร
อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี

บรรยาย

CO3105

การพัฒนาแอพพลิเคชั่นสําหรับสารคดีสัตวในรูปแบบภาพเสมือนจริง 3 มิติดวยเทคโนโลยี
ประไพ ศรีดามา
การผสมผสานโลกเสมือน

ชมเชย

วิทยาศาสตร
อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี

บรรยาย

CO3209

การวิเคราะหปญหาคุณภาพไฟฟาที่มีผลกระทบตอความนาเชื่อถือไดของระบบไฟฟาใน
โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ บริษัทอุดมเจริญคอนกรีต

CO3264

การผลิตน้ําตาลรีดิวซจากวัสดุประเภทลิกโนเซลลูโลสโดยการยอยสลายดวยกรดและดาง
เจือจาง

การเปรียบเทียบสมบัติเชิงกลและโครงสรางจุลภาคของมีดตะขอของชุมชนภาคกลาง และ
ภาคใต

อุไรลักษณ พงษเกษ นิภาวรรณ จิตโสภากุล อาภากร ลอมกระโทก และอัจฉราภรณ ชัญ
ถาวร

วราภรณ ทุมชาติ ศุภวุฒิ ผากา วรพล คณิตปญญาเจริญ และสันติ วงศใหญ
ณรงคศักดิ์ ธรรมโชติ อมรศักดิ์ มาใหญ สุภัทรวิทย ศรีนอก ประดิษฐ กุดนอก ชัยวัฒน
พีรทัตสุวรรณ และจิตติวัฒน นิธิกาญจนธาร

ประไพ ศรีดามา

วิทยา อินทรสอน ปทมาพร ทอชู และสุรชัย นุมสารพัดนึก

ศุภวุฒิ ผากา

