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สาสนจาก ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา เปนหนวยงานท่ีทําหนาท่ีในการบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ไดรับ
มอบหมายใหจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย  คร้ังที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2561  อีกทั้ง
เปนการกระตุนและสงเสริมใหคณาจารยภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ไดตระหนักและเห็นถึงความสําคัญ
ของงานวิจัยและตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการ เปนเวทีในการนําเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติ 
เผยแพรและแลกเปลี่ยนความกาวหนาทางวิชาการของอาจารย นักวิจัย นิสิต นักศึกษา ผูเขารวมประชุมจาก
ในประเทศ สรางเครือขายงานวิจัยกับสถาบันการศึกษาตางๆ ตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุม  หรือวารสารวิชาการระดับชาติและเผยแพรผลงานวิจัยและบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงครามและเครือขายมหาวิทยาลัยเพ่ือนําไปสูการใชประโยชนและพัฒนาทองถ่ิน 

โครงการประชุมวิชาระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย คร้ังที่  4  ประจําป พ.ศ. 2561  เปนการจัดประชุม
วิชาการระดับชาติ  ภายใตหัวขอหลักคือ  “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพ่ือการพัฒนา            
อยางยั่งยืน” โดยความรวมมือจากหนวยงานภายนอกที่รวมเปนเจาภาพจัดงานประชุมวิชาการ มีจํานวน        
9  แหง ไดแก  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค        
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาพิษณุโลก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี    
พุทธชินราช  การจัดงานประชุมวิชาการในคร้ังนี้มีการบรรยายพิเศษ การจัดนิทรรศการ การจําหนายผลิตภัณฑ
และวิสาหกิจชุมชน  และการนําเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายและโปสเตอร มีผูเขารวมนําเสนอผลงานท้ังสิ้น 
จํานวน  379 ผลงาน  

ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาขอขอบพระคุณทุกทานที่มีสวนรวมในการจัดประชุมครั้งนี้ โดยเฉพาะ
อยางย่ิงสําหรับการทุมเทท้ังแรงกาย แรงใจ และเวลาสําหรับการเตรียมการซ่ึงมีขอจํากัดหลายประการ จนทํา
ใหการดําเนินงานประสบความสําเร็จไดดวยดี  ทั้งนี้สถาบันวิจัยและพัฒนาหวังวาการประชุมคร้ังนี้จะกอให 
เกิดประโยชนตามวัตถุประสงค และหากมีสิ่งบกพรองประการใดขอนอมรับทุกประการ  ทายสุดนี้ขอขอบคุณ 
บุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนาทุกคนท่ีรวมเปนเจาภาพหลักในการจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้   
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โครงการประชุมวิชาการระดับชาติพิบลูสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2561 

หัวขอ  “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน” 

 

หลักการและเหตุผล 

ในป พ.ศ.2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ไดริเร่ิมจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ขึ้นเปน
ครั้งที่ 1  โดยใชชื่องานประชุมวิชาการคร้ังนั้นวา “พิบูลสงครามวิจัย” และนิทรรศการ “การพัฒนาศักยภาพ
การทองเที่ยว”จากทองถิ่นสูอาเซียน 2557 ซึ่งจัดขึ้นระหวางวันที่ 19-20 กุมภาพันธ 2557 โดยคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนเจาภาพ ตอมาในวันท่ี 13-14 กุมภาพันธ 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนาไดเปน
เจาภาพการจัดประชุมอีกครั้งหนึ่งเปนครั้งที่ 2 ณ ศูนยวัฒนธรรมภาคเหนือตอนลาง ภายใตชื่อ การประชุม
วิชาการระดับชาติ “พิบูลสงครามวิจัย” ประจําป 2558  สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากทองถิ่นสู
อาเซียน และในวันที่ 23-24 มีนาคม 2560 งานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย คร้ังที่ 3 ประจําป 
พ.ศ. 2560 หัวขอ “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน” 2560  ณ ศูนย
วัฒนธรรมภาคเหนือตอนลาง  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (สวนวังจันทน)  การประชุมดังกลาวมี
คณาจารย นักวิชาการ  นักวิจัย  นิสิต  นักศึกษา  จากหลายมหาวิทยาลัย ไดสงผลงานเขารวมนําเสนอ
ผลงานวิจัย แบงเปน  7 ดาน ดังนี้ ดานการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดานงานสรางสรรคและนวัตกรรม ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ ดานการจัดการและ
การทองเที่ยว และวิจัยสถาบัน  จํานวนทั้งส้ิน 458  ผลงาน  มีหนวยงานภายนอกท่ีเขารวมเปนเจาภาพรวมจัด
งานประชุมวิชาการในคร้ังไดแก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช  

จากผลสําเร็จของการจัดประชุมวิชาการที่ผานมา 3 ครั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจึงมี
เปาประสงคที่จะดําเนินการตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 บัญญัติใหมหาวิทยาลัย    
ราชภัฏเปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินท่ีเสริมพลังปญญาของแผนดิน ฟนฟูพลังการเรียนรู เชิดชู
ภูมิปญญาของทองถิ่น สรางสรรคศิลปวิทยา เพ่ือความเจริญกาวหนาอยางมั่นคงและย่ังยืนของปวงชน  มีสวน
รวมในการจัดการ  การบํารุงรักษา การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและ
ยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงคใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน วิจัย ใหการบริการ
วิชาการแกสังคม ปรับปรุง  ถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและสงเสริม
วิทยฐานะครู และ ในมาตรา 8  ไดกําหนดภาระหนาท่ีของมหาวิทยาลัย (1) ใหแสวงหาความจริงเพ่ือสูความ
เปนเลิศทางวิชาการบนพ้ืนฐานของภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทยและภูมิปญญาสากล (2)  ผลิตบัณฑิตที่มี
ความรูคูคุณธรรม สํานึกในความเปนไทย มีความรักและความผูกพันตอทองถิ่น อีกท้ังสงเสริมการเรียนรูตลอด
ชีวิตในชุมชน (3)  เสริมสรางความรูความเขาใจในคุณคา ความสํานึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของทองถิ่น
และของชาติ  (4) เรียนรูและสรางความเขมแข็งของผูนําชุมชน  ผูนําศาสนา และนักการเมืองทองถ่ินใหมี
จิตสํานึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนทองถิ่นโดย
ประโยชนของสวนรวม (5)  เสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทาง



การศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูง  (6) ประสานความรวมมือและ
ชวยเหลือเกื้อกูลกันระหวางมหาวิทยาลัย ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่นและองคกรอ่ืนทั้งในและ
ตางประเทศ เพ่ือการพัฒนาทองถิ่น  (7)  ศึกษาและแสวงหาแนว ทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบานและเทคโนโลยี
สมัยใหมใหเหมาะสมกับการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในทองถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทาง
เพ่ือสงเสริมใหเกิดการจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
อยางสมดุลและยั่งยืน และ (8)  ศึกษาวิจัย สงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริในการ
ปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่น  

   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จึงไดจัดสรรงบประมาณจากแผนงานสนับสนุนนโยบาย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้ซึ่งเปนครั้งท่ี 4 อีกทั้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มุงเนนในการสนับสนุนและสงเสริมและพัฒนาศักยภาพนักวิจัยของ
มหาวิทยาลัยและสรางเครือขายความรวมมือทางการวิจัยในทองถิ่นและภูมิภาค เพ่ือพัฒนางานวิจัยท่ีมี
คุณภาพ และใชผลงานวิจัยสรางองคความรูสูการพัฒนามหาวิทยาลัย พัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน สนับสนุนและ
สงเสริมใหคณาจารยเขารวมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  เพ่ือติดตามความกาวหนาดาน
วิชาการและงานวิจัยดานตางๆที่เปนประโยชน รวมทั้งไปนําเสนอผลงานวิจัยท่ีไดดําเนินการเสร็จสิ้นแลวในท่ี
ประชุมวิชาการตางๆทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติอยางตอเนื่อง ทําใหผลงานวิจัยที่มีมาตรฐานไดรับการ
เผยแพรอยางกวางขวาง 

การจัดประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัยที่ผานมา มีสวนเกี่ยวของโดยตรงตอการเผยแพร
ผลงานวิจัย ใหเปนที่รูจักและนําไปใชประโยชนอยางกวางขวางในประเทศ ผลงานวิจัยท่ีไดนําเสนอในท่ีประชุม 
จะไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม (Proceedings) ที่มีคณะกรรมการดําเนินงานที่มี
มาตรฐาน ตามเกณฑของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  สถาบันวิจัยและ
พัฒนาจึงเล็งเห็นวา  การประชุมวิชาการระดับชาติ จะกอใหเกิดประโยชนหลายประการ สําหรับอาจารย 
นักวิจัย นิสิต  นักศึกษา และผูเขารวมประชุม โดยเฉพาะการเปนเจาภาพในการจัดประชุมจะแสดงใหเห็นถึง
ศักยภาพและความเขมแข็งขององคกร  หรือสถาบันการศึกษาน้ันไดเปนอยางดี อีกทั้งยังไดรับความรวมมือกับ
เครือขายมหาวิทยาลัยจัดการประชุมในรูปแบบเปนเจาภาพรวมกัน ก็เพ่ือประสานความรวมมือ สรางเครือขาย
การวิจัยใหเขมแข็ง กอใหเกิดเครือขายการทําวิจัยระหวางมหาวิทยาลัยในอนาคตอยางยั่งยืน 

 

วัตถุประสงค  
1. เพ่ือเปนการกระตุนและสงเสริมใหคณาจารยภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ไดตระหนักและ

เห็นถึงความสําคัญของงานวิจัย และตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการ 
2. เพ่ือเปนเวทีในการนําเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติ เผยแพรและแลกเปล่ียนความกาวหนาทาง

วิชาการของอาจารย นักวิจัย นิสิต นักศึกษา ผูเขารวมประชุมจากในประเทศ 

3. เพ่ือสรางเครือขายงานวิจัยกับสถาบันการศึกษาตางๆ   
4. เพ่ือตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม หรือวารสารวิชาการระดับชาติ  
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5. เพ่ือเผยแพรผลงานวิจัยและบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามและเครือขาย
มหาวิทยาลัยเพ่ือนําไปสูการใชประโยชนและพัฒนาทองถิ่น  
กลุมเปาหมาย 

อาจารย/นักวิจัย นักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยเครือขาย ผูประกอบการ 
และประชาชนผูที่สนใจท่ัวไป   

รูปแบบการดําเนินงาน 

1. การบรรยายพิเศษ 
2. การนําเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย  

3. การนําเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร  
4. นิทรรศการ 
5. การจําหนายสินคาและผลิตภัณฑชุมชน  

หัวขอในการสงบทความ   

กลุมท่ี 1    ดานการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 
กลุมท่ี 2     ดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
กลุมท่ี 3     ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

กลุมท่ี 4     ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ 

กลุมท่ี 5     ดานการจัดการและการทองเท่ียว 
กลุมท่ี 6     ดานนวัตกรรมและงานวิจัยเพื่อทองถิ่น (โดยการสนับสนุนจากสํานักงานกองทนุ 

               สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ สสส.)  
กลุมท่ี 7     ดานวิจัยสถาบัน 

ตัวช้ีวัด        
1. ระดับความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม ไมนอยกวารอยละ 70 ของคาเปาหมาย (500 คน) 
2. ผูเขารวมนําเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายและแบบโปสเตอร   150 ผลงาน 

วัน-เวลา การจัดประชุม    
วันศุกรที่  23  มีนาคม  พ.ศ. 2561 

สถานท่ี    

ศูนยวัฒนธรรมภาคเหนือตอนลาง  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (สวนวังจันทน) 
ผูรับผิดชอบ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
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กําหนดการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย คร้ังท่ี 4 ประจําป พ.ศ. 2561 

“Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน” 

วันศุกรที่  23  มีนาคม  พ.ศ. 2561  

ศูนยวัฒนธรรมภาคเหนือตอนลาง  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  (สวนวังจันทน)  
วันศุกรที่ 23  มีนาคม  พ.ศ. 2561 

        เวลา หอง กิจกรรม 

08.00 - 08.45 น. 

ศูน
ยว
ัฒน

ธร
รม
ภา
คเห

นือ
ตอ

นล
าง 

 

(สว
นว
ังจ
ันท

น) 

ลงทะเบียน 
08.45 - 09.05 น. พิธีเปด 

กลาวตอนรับ และกลาวเปด 
โดย   นายภัคพงศ ทวิพัฒน  (ผูวาราชการจังหวัดพิษณุโลก)   
กลาวรายงาน 
โดย   ดร.สาคร สรอยสังวาลย  (อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม)  

09.05 - 09.15 น. พิธีมอบโลเครือขายเจาภาพรวม 9 แหง  
09.15 - 10.15 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน” 

โดย   นายภัคพงศ ทวิพัฒน  (ผูวาราชการจังหวัดพิษณุโลก)   
10.15 - 10.30 น. รับประทานอาหารวาง 
10.30 - 11.30 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง “งานวิจัยเพื่อทองถ่ิน สู Thailand 4.0” 

โดย   ผูชวยศาสตราจารย ดร.พลูศักด์ิ  โกษียาภรณ  (ผูอํานวยการดานพัฒนากําลังคนสะเตม็
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ)   

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน           
13.00 - 17.00 น. 

ศูน
ยว
ัฒน

ธร
รม
ภา
คเห

นือ
ตอ

นล
าง 

(สว
นวั
งจ
ันท

น) 

นําเสนอผลงานแบบบรรยาย/โปสเตอร  

ดา
นก

าร
ศึก

ษา
แล
ะศ
ลิป

วัฒ
นธ
รร
ม 

ดา
นม

นุษ
ยศ

าส
ตร
แล
ะส
ังค
มศ

าส
ตร
 

 

ดา
นว
ิทย

าศ
าส
ตร
แล
ะเท

คโน
โลยี

 

ดา
นว
ิทย

าศ
าส
ตร
สุข
ภา
พ 

ดา
นก

าร
จดั
กา
รแ
ละ
กา
รท
อง
เท
ี่ยว

 

ดา
นน

วัต
กร
รม
แล
ะง
าน
วิจ
ัยเพ

ื่อท
อง
ถิ่น

 

(สส
ส.)

 

ดา
นว
ิจัย
สถ
าบ
ัน 

หมายเหตุ : การบรรยายพิเศษ เรื่อง พันธกิจสัมพันธ มหาวิทยาลยักับชุมชน ในการรวมสรางชุมชนทองถ่ินนาอยู  
               เวลา 13.00 -14.00 น. หองประชุมสิรริาชภัฏ  

จัดแสดงนิทรรศการ Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน เวลา 9.15 – 17.00 น. 

- นิทรรศการจากเครือขายเจาภาพรวมจัดงาน  10 บูธ 
   จําหนายผลิตภัณฑ และวิสาหกิจชมุชน เวลา 9.15 – 17.00 น.  

- ผลิตภณัฑ และวสิาหกิจชุมชน จํานวน  9 บูธ ไดแก สบูสมุนไพร กลวยตากแปรูป เห็ดสด 14 สายพนัธุ  ปลาสม  
ขาวไรซเบอรรี่  มะพราว  ครสิปบราวน่ี  มะมวง  ผาหมักโคลน  

               พักรับประทานอาหารวาง เวลา 10.15 - 10.30 น.  และ 14.30 - 14.45 น. 
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การนําเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย 



 

กําหนดการนําเสนอผลงานแบบบรรยายการประชุมวิชาการพิบูลสงครามวิจัย คร้ังท่ี 4 ประจําป พ.ศ. 2561 

หัวขอ “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน” 

วันที่   23  มีนาคม  2561 
*********************** 

กลุมท่ี 1 ดานการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม  หอง 422  (ตึกบัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 4) 
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก  :  ผูชวยศาสตราจารย ดร.เอื้อมพร  หลินเจริญ 
ผูทรงคุณวุฒิภายใน    :  รองศาสตราจารย ดร.สุขแกว คําสอน 
ลําดับ เวลา รหัส เรื่อง/ผูนําเสนอ 

1 13.00 – 13.15 น. O-ED-001 

 

คุณลักษณะผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอขวัญในการปฏิบัติงานของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

ชีวสาธน  กิ่งแกว 
2 13.15 – 13.30 น. O-ED-005 

 

การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาท่ีสงผลตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 

บุญธรรม  มาดี 
3 13.30 – 13.45 น. O-ED-007 สภาพ ความคาดหวังและความตองการจําเปนในการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 

วิทยาลัยครูหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
อานุสิด  มะโนสาน 

4 13.45 – 14.00 น. O-ED-009 

 

การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรูของครูประจําการในสถานศึกษาทองถิ่น ดวยรูปแบบ e-CLIP 

กรณีศึกษา โรงเรียนวัดไทรเหนือ นครสวรรค  
สุภาณี  เส็งสี 

5 14.00 – 14.15 น. O-ED-011 ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการจัดการเรียนรูในรายวิชา การผลิตดนตรี 2 (Production Skill 2) 

โดยใชทฤษฎีการเรียนรู 4MAT 

สรวิศ เขียนเสมอ 
6 14.15 – 14.30 น. O-ED-012 ผลการใชสื่อการสอนรายวิชาทักษะและการสอนกีฬาลีลาศผานเครือขายสังคมออนไลน 

อุษา โพธิกุล  อนุชิตร แทสูงเนิน  เพ็ญศรี ศรีสวัสดิ์   
7 14.30 – 14.45 น. O-ED-013 การศึกษาเหตุปจจัยสําคัญท่ีสงผลตอการบริหารจัดการการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ซีเทคแปซิฟค 

แววตา  พูลสวัสดิ์ 
8 14.45 – 15.00 น. O-ED-014 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชโปรแกรมจีโอมิเตอรเก็ตชแพดท่ีมีตอความคิดรวบยอดเรื่อง รูป

สี่เหล่ียม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5  
จุฬาลักษณ สมหมาย และ อุเทน ปุมสันเทียะ 

พักรับประทานอาหารวาง 
9 15.15 – 15.30 น. O-ED-016 การสรางส่ือวีดิทัศนสาธิติการวาดภาพทางพฤษศาสตร เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เรียนรู

การวาดภาพทางพฤกษศาสตร ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 
2560 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (ทัศนศิลป) 
จตุพล  โนมณี 

10 15.30 – 15.45 น. O-ED-022 ผลกระทบจากการจัดการเรียนการสอนโดยการใชส่ือการสอน เร่ืองพลังงาน เครื่องกล และการเคลื่อนท่ี  

วีระบูลยกิตติ  ชุมพรผอง 
11 15.45 – 16.00 น. O-ED-023 

 

การถอดบทเรียนความสําเร็จในการจัดการเรียนการสอนของครูมืออาชีพ กรณีศึกษาครูคอมพิวเตอร ใน
โรงเรียนสังกัดสํานักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ธงชัย  เส็งศรี 
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กลุมที่ 1 ดานการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม  หอง 423 (ตึกบัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 4) 

ผูทรงคุณวุฒิภายนอก  :  รองศาสตราจารย ดร.ปกรณ  ประจันบาน 
ผูทรงคุณวุฒิภายใน    :   รองศาสตราจารย ดร.ยุพร  ริมชลการ 
ลําดับ เวลา รหัส เรื่อง/ผูนําเสนอ 

1 13.00 – 13.15 น. O-ED-010 การอนุรักษภูมิปญญาชางทอผาตีนจกในภาคเหนือตอนลางผานการจัดทํานามานุกรม 

ศรัญญา  ละมอมสาย 

2 13.15 - 13.30 น. O-ED-021 ดนตรีในพิธีไหวครูพิณเพียตราชสํานักกัมพูชา 
โสภณ  ลาวรรณ 

3 13.30 - 13.45 น. O-ED-024 แนวทางการจัดการเรียนการสอนของคณาจารยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  

เพื่อพัฒนาทักษะใหนักศึกษาสามารถแขงขันในตลาดแรงงานประชาคมอาเซียน 

วิลาสินี สุขกา  
4 13.45 - 14.00 น. O-ED-026 วิเคราะหภาษาในคอลัมน “องคความรูภาษา-วัฒนธรรม” หนังสือพิมพเดลินิวส 

นพวรรณ  เนตรธานนท 
5 14.00 - 14.15 น. O-ED-028 การวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการสอนการสรางชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง การ

ใชแผนท่ีในการระบุลักษณะภูมิลักษณโดยใชกระบวนการจัดการเรียนรูแบบโมเดลซิปปา  (CIPPA 

Model) ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 

วัฒนชัย  ปญจิต 
6 14.15 - 14.30 น. O-ED-029 การประเมินความพึงพอใจจากการใชสื่อประสมทางการเรียน เรื่องพลเมืองดีตามวิถี ประชาธิปไตย 

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 

ชฎาพร  สุขสงค 
7 14.30 - 14.45 น. O-ED-030 การสอนโดยใชสื่อวีดิทัศนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร  เรื่อง ผูสถาปนา

อาณาจักรไทย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก  

อภิญญา  เอี่ยมพงษ 
8 14.45 – 15.00 น. O-ED-031 การพัฒนาความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี  3 โดยใช

กิจกรรมการตั้งปญหาทางคณิตศาสตร 
พิมผกา แทงทอง  และ อุเทน ปุมสันเทียะ 

พักรับประทานอาหารวาง 
9 15.15 – 15.30 น. O-ED-034 

 

ผลการศึกษาสภาพปญหาและความตองการการจัดการเรียนการสอนผานสื่อสังคมออนไลนสําหรับนิสิต
ปริญญาตรี 
ศุภสิทธิ์ เต็งคิว  สุภาณี เส็งศรี  กอบสุข คงมนัส 

10 15.30 – 15.45 น. O-ED-035 

 

การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษาโปรแกรมวิชาปฐมวัย 
ชั้นปท่ี 3  

อรทัย บุญเท่ียง  และ สุนี บุญพิทักษ 
11 15.45 – 16.00 น. O-ED-008 แนวทางการออกแบบลวดลายบนผลิตภัณฑเซรามิคจากลายดั้งเดิมของโคมลานนา จังหวัดลําปาง 

ปณณธร  สมสรวย 
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กลุมที่ 2 ดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  หอง 432  (ตึกบัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 4) 
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก  :  ผูชวยศาสตราจารย ดร. ภคพร  วัฒนดํารงค                       
ผูทรงคุณวุฒิภายใน    :  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทัศนีย  ปทมสนธิ์ 
ลําดับ เวลา รหัส เรื่อง/ผูนําเสนอ 

1 13.00 – 13.15 น. O-SO-001 ความสัมพันธระหวางทักษะวิชาชีพบัญชี ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  และคุณภาพขอมูลทางบัญชี 
ของผูทําบัญชีในจังหวัดเชียงใหม 
สิริศักดิ์ รัชชุศานต ิ

2 13.15 - 13.30 น. O-SO-004 

 
รูปแบบการสรางความรูความเขาใจกฎหมายค้ําประกัน  ฉบับที่ 21 ปพ.ศ. 2558 ของประชาชนในพ้ืนท่ี
อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

ชาตรี  จําลองกุล 
3 13.30 - 13.45 น. O-SO-005 คุณภาพชีวิตของขาราชการครูหลังเกษียณราชการในเขตอําเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ 

ศรีเสด็จ  กองแกน 
4 13.45 - 14.00 น. O-SO-007 การศึกษาคาใชจายในการจัดการศึกษาที่มีผลตอการมีบุตร กรณีศึกษาตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัด

พิษณุโลก 
ศศิประภา  อินหา 

5 14.00 - 14.15 น. O-SO-101 

 

การวิจัยเชิงปฏิบัติแบบมีสวนรวมในการจัดการขยะรีไซเคิลเพ่ิมมูลคา บานกวางอั้น หมูที่ 5 ตําบลบอทอง 
อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก  

วรชัย  กลิ่นโพธ์ิหอม 
6 14.15 - 14.30 น. O-SO-102 

 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจขายผลผลิตยางพาราของเกษตรกรในเขตพ้ืนที่อําเภอ
นครไทย จังหวัดพิษณุโลก 

นัทธมน  วรรณไพบูลย 
7 14.30 - 14.45 น. O-SO-111 

 

การรับรูคุณภาพในการใหบริการมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการบริษัทจัดหางานตางดาว   

ในจังหวัดกําแพงเพชร 
จินตนา  ออนสํารี 

8 14.45 - 15.00 น. O-SO-112 ตนทุนการตอเรือแขงจังหวัดนาน 

อธิปตย  สายสูง 
 พักรับประทานอาหารวาง 
9 15.15 - 15.30 น. O-SO-115 การวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนของการผลิตธูปหอมสมุนไพร: กรณีศึกษากลุมธูปหอมสมุนไพรไลยุง 

ตําบลน้ําแกน อําเภอภูเพียง จังหวัดนาน 

อัจฉราภรณ  พูลยิ่ง 
10 15.30 - 15.45 น. O-SO-118 

 

ความพึงพอใจของผูใชบริการกูยืมเงินกองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในการชําระหนี้ผาน
เคานเตอรเซอรวิส เขตกรุงเทพมหานคร 
อัจฉราพรรณ  ปนบุตร 

11 15.45 - 16.00 น. O-SO-136 

 

การวิเคราะหความตองการและปญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมในเขตพ้ืนท่ีภาคเหนือ
ตอนลางของประเทศไทย 

นันทนภัส  วิริยะเศรษฐสกุล 
12 16.00 - 16.15 น. O-SO-147 อิทธิพลของกระบวนการตรวจสอบภายในที่มีตอประสิทธิภาพการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย 

พรธิดา  สีคํา 
13 16.15 - 16.30 น. O-SO-064 การพัฒนาศักยภาพทางการตลาดผลิตภัณฑเห็ดแครงแปรรูป บานนาไมไผ อ.ทุงสง จ.นครศรีธรรมราช 

สุธิกาญจน  แกวคงบุญ 
14 16.30 - 16.45 น. 

O-SO-074 

ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรและความเปนองคกรแหงการเรียนรู ของ
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก 

 สมศักดิ์  คําศรี 
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กลุมที่ 2 ดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  หอง 433  (ตึกบัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 4) 

ผูทรงคุณวุฒิภายนอก  :  รองศาสตราจารย ดร. วัฒนชัย หม่ันยิ่ง 
ผูทรงคุณวุฒิภายใน    :  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ขวัญชนก  นัยจรัญ 
ลําดับ เวลา รหัส เรื่อง/ผูนําเสนอ 

1 13.00 – 13.15 น. O-SO-002  บทบาทและปฏิสัมพันธของตัวละครเอกชายหญิงในนวนิยายเร่ืองกรงกรรม 

ภัทรลักษณ  ชินประภาพ 
2 13.15 - 13.30 น. O-SO-003 การแปรรูปวรรณกรรมและอนุภาคในนาคี 

ชญานิน  เลี่ยงอิ้ว 
3 13.30 - 13.45 น. O-SO-034  วิเคราะหคุณคาเพลงกลอมเด็กท่ีมีผลตอชีวิตชาวอีสาน : กรณีศึกษาบานศรีฐาน อําเภอปาติ้ว  

จังหวัดยโสธร 
อุไรวรรณ  สิงหทอง 

4 13.45 - 14.00 น. O-SO-042 ตํานานพระยาโคตรบองในความทรงจําของชาวพิจิตร:  กรณีศึกษาตําบลเมืองเกาและตําบลโรงชาง 
อําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 
ภัครพล  แสงเงิน 

5 14.00 - 14.15 น. O-SO-044  การศึกษาวิเคราะหหลักทิศ 6 ของเหตุการณจากตัวละครในวรรณกรรม เรื่องสามกก ฉบับเจาพระยา
พระคลัง (หน) 
ธราธร เกิดใหม  ศราวุฒิ ทรัพยนาคี และ ภัครพล แสงเงิน 

6 14.15 - 14.30 น. O-SO-049 การศึกษาวิเคราะหแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในวรรณกรรมเรื่องลูกอีสานของคําพูน บุญทวี 
จริยา  คุมมา 

7 14.30 - 14.45 น. O-SO-057 นวนิยายชุด “ลูกไมของพอ” : การวิเคราะหเชิงนิเวศสํานึก 

พรพารัตน  สุขชาวนา 
8 14.45 - 15.00 น. O-SO-059 การวิเคราะหภาพสะทอนสังคมจากรวมเรื่องส้ันชุดอสรพิษ ของแดนอรัญ แสงทอง 

ฌิชกมล  คํารินทร 
 พักรับประทานอาหารวาง 
9 15.15 – 15.30 น. O-SO-062 การวิเคราะหความขัดแยงในเร่ืองสั้นรางวัลซีไรต ชุด อสรพิษ ของแดนอรัญ แสงทอง 

พนิตนันท  บุญมี 
10 15.30 – 15.45 น. O-SO-063 กลวิธีการใชวัจนภาษาและอวัจนภาษาในโฆษณาออนไลน 

ศักด์ิเดช  แยมเอิบสิน 
11 15.45 – 16.00 น. O-SO-079 อิทธิพลนิทานไทยเร่ืองแกวหนามาท่ีมีตอนิยายจีนแปลงเรื่องเจ็งฮองเฮา 

พัชรินทร  อนันตศิริวัฒน   
12 16.00 – 16.15 น. O-SO-081 เรื่องสั้นรางวัลพานแวนฟา พ.ศ.2555 – 2556 : การวิเคราะหการมีสวนรวม ทางการเมืองของประชาชน 

โชติวรรณ  เขียวบุตร 
13 16.15 – 16.30 น. O-SO-089 ภาพสะทอนคานิยมในบทเพลงของณัฐวุฒิ ศรีหมอก (กอลฟ ฟกกล้ิงฮีโร) 

มณีรัตน  เพ็งพาด 
14 16.30 – 16.45 น. O-SO-129 คําท่ีใชวรรณยุกตผิดในภาษาไทย 

สุชาดา   เจียพงษ 
15 16.45 – 17.00 น. O-SO-130 วาทกรรมท่ีปรากฏในรวมเร่ืองส้ัน “แผนดินอื่น”ของกนกพงศ สงสมพันธุ  

ชัญญานุช  ขุนนา 
16 17.00 – 17.15 น. O-SO-131 วัจนกรรมการนําเสนอขาวการเมืองจากหนังสือพิมพมติชน : ตามแนววัจนปฏิบัติศาสตร 

นิตยา  มูลปนใจ 
17 17.15 – 17.30 น. O-SO-151 ภาพแทนชาย-หญิงที่ปรากฏในวรรณกรรมเร่ืองทวิภพ 

ชยาทิตย  อินนอย 
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กลุมท่ี 2 ดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  หอง 434  (ตึกบัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 4) 
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก  :  ดร.ประจกัษ  กึกกอง  
ผูทรงคุณวุฒิภายใน    :  ผูชวยศาสตราจารย ดร.นงลักษณ  ใจฉลาด 
ลําดับ เวลา รหัส เรื่อง/ผูนําเสนอ 

1 13.00 – 13.15 น. O-SO-008 

 

การพัฒนาสมรรถนะการใชทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร  สําหรับวิสาหกิจชุมชนดวย
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส  
ศศิประภา ทิพยประภา 

2 13.15 - 13.30 น. O-SO-013 รูปแบบการสรางสื่อแอนิเมชันฉบับภาษาจีนเพื่อสงเสริมการทองเท่ียวจังหวัดลําปาง  
สิริรัตน  วาวแวว 

3 13.30 - 13.45 น. O-SO-045 การเสริมสรางทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 ผานการเรียนรูโดยใชงานปฏิบัติอินโฟกราฟกสเปนฐาน 

สุรียพร  ใหญสงา 
4 13.45 - 14.00 น. O-SO-075 การมีสวนรวมในการอนุรักษภูมิปญญาการทําตูไมสักโบราณบานขวาง ตําบลบานกลวย  

อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 

ณัฐพร  นุมพรม 
5 14.00 - 14.15 น. O-SO-010 คุณลักษณะผูนําท่ีพึงประสงคขององคการบริหารสวนตําบลวังโพรง อําเภอเนินมะปราง  

จังหวัดพิษณุโลก 

กณวรรธน  อุนจันทร 
6 14.15 - 14.30 น. O-SO-043 การศึกษาวิเคราะหความเชื่อตอศาลปูตาและศาลนํ้าคํา:กรณีศึกษาตําบลกุดธาตุ อําเภอหนองนาคํา จังหวัด

ขอนแกน 

สิริยากร  สุโพธิ ์
7 14.30 - 14.45 น. O-SO-085 แนวทางในการ จัดตั้ ง ศูนยการ เรียน รูชุมชนเกี่ ยวกับการแสดงพื้นบ าน  ในเขตพื้น ท่ีลุ ม นํ้ า 

ทะเลสาบสงขลา 
กรฤต  นิลวานิช 

8 14.45 - 15.00 น. O-SO-088 บทบาทของพิธีศพ : กรณีศึกษาพิธีศพจากตําบลบานกลวย อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 

สุกัญญาโสภี  ใจกล่ํา 
พักรับประทานอาหารวาง 

9 15.15 - 15.30 น. O-SO-127 

 

การศึกษาการใชเทคนิคภาพเคล่ือนไหวชา (Slow Motion) เพื่อสงเสริมการเลาเร่ืองในภาพยนตร
โฆษณารณรงคโรคอวน 

ทนงศักด์ิ  สุวรรณรัตน 
10 15.30 - 15.45 น. O-SO-077 การศึกษาบทบาทหนาท่ีของพาขาว ในตําบลยางโกลน อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 

จุลีพร  สุดแกว 
11 15.45 - 16.00 น. O-SO-080 การธํารงอัตลักษณทางวัฒนธรรมกับการสรางเสริมพลังชุมชนของสมาพันธชาวไทยเชื้อสายรามัญจังหวัด

ปทุมธานี 

นํ้าผึ้ง  พลับนิล 

12 16.00 - 16.15 น. O-SO-011 ปจจัยท่ีสงผลตอการมีบุตร กรณีศึกษาอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

นฤภร  แกวม่ิงตระกูล 
13 16.15 - 16.30 น. O-SO-058 การจัดการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐาน (Project-Based Learning) เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนดาน

การผลิตภาพยนตรสั้น 

อารีรัตน  ใจประดับ 
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กลุมที่ 2 ดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  หอง 435   (ตึกบัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 4) 
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก  :  ผูชวยศาสตราจารยสุพจน  พฤกษะวัน  
ผูทรงคุณวุฒิภายใน    :  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศุภลักษณ วิริยะสุมน 
ลําดับ เวลา รหัส เรื่อง/ผูนําเสนอ 

1 13.00 – 13.15 น. O-SO-012 การศึกษาการกวดวิชาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 

ชุตินันท  ใบตอง 
2 13.15 - 13.30 น. O-SO-041 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําโดยชุมชน: กรณีศึกษาชุมชนชาติตระการ 

สัจจา  บรรจงศิริ 
3 13.30 - 13.45 น. O-SO-141 

 

สภาพปญหาและความตองการของผูสูงอายุ หมูบานวงฆอง หมูท่ี 3 ตําบลวงฆอง อําเภอ 

พรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 

สกาวเพชร   กลาหาญ 
4 13.45 - 14.00 น. O-SO-142 

 

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพื่อบริหารจัดการขยะมูลฝอยท่ีเหมาะสมกับชุมชนบานพันเสา  

อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก 

ชวกร  แปนโพธ์ิกลาง 
5 14.00 - 14.15 น. O-SO-145 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในการสงเสริมดานเศรษฐกิจพอเพียงใหกับชุมชนบานหนองมะคัง 

หมูท่ี 7 ตําบลทอแท อําเภอวัดโบสถ จังหวัดพิษณุโลก 

ปรีชา  เรืองฤทธ์ิ  
6 14.15 - 14.30 น. O-SO-149 ผลกระทบของการหยารางที่มีตอความสําเร็จทางการศึกษาของบุตร 

อรรฆยา เซ็นเครือ 
7 14.30 - 14.45 น. O-SO-074 ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรและความเปนองคกรแหงการเรียนรู

ของมหาวิทยาลัยพิษณุโลก 

สมศักด์ิ  คําศรี   สานิตย  กายาผาด  สมลักษณ  พรหมมีเนตร และ ขวัญหทัย ยิ้มละมัย 
8 14.45 – 15.00 น. O-SO-134 การใชคําเรียกขานในภาษาหลม อําเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ 

ชยาลินี  ไฝแกว 
พักรับประทานอาหารวาง 

9 15.15 - 15.30 น. O-SO-135 การวิเคราะหภาพสะทอนทางสังคมในนิทานคุณธรรมจากพระราชดํารัสรัชกาลท่ี 9 

จารีญา  จูชาวนา 
10 15.30 - 15.45 น. O-SO-146 ศึกษาแนวทางการสืบทอดภูมิปญญาดนตรีรองเง็งจากนายเซ็ง อาบู สูนายอภิชาติ คัญทะชา หัวหนาวงอัสลี

มาลา 
วิชัย  มีศรี 

11 15.45 – 16.00 น. O-SO-148 การศึกษาการใชคํากริยาชวยแสดงทัศนะภาวะที่มีความถี่สูง ในหนังสือนวนิยายเร่ือง 
แฮรี่พอตเตอรตอนศิลาอาถรรพโดยใชคลังขอมูล 

ทิศากร  ไชยมงคล 
12 16.00 – 16.15 น. O-SO-150 ประโยชนจากการเรียนรูวิชาปฏิบัติกีตารคลาสสิคจากการเรียนการสอนแบบปฏิบัติเดี่ยว 

มุทิตา นาคเมือง 
13 16.15 – 16.30 น. O-SO-060 การศึกษาการใชสํานวนการกลาวขอโทษในภาษาญี่ปุนจากอนิเมะ 

ตอศักด์ิ   รมสมซา 
14 16.30 – 16.45 น. O-SO-076 การศึกษาความสามารถในการใชรูปไวยากรณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 สายศิลปภาษาญี่ปุน 

กนกรัตน  ปลาผล 
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กลุมท่ี 3 ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  หอง กรณิกา 1 
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก  :   ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภูพงษ   พงษเจริญ 
ผูทรงคุณวุฒิภายใน    :   ผูชวยศาสตราจารย ดร.สนิท  ปนสกุล 
ลําดับ เวลา รหัส เรื่อง/ผูนําเสนอ 

1 13.00 – 13.15 น. O-SC-001 การพัฒนาสูตรนํ้าเคลือบโดยใชดินเขตอําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก  โดโลไมตและเฟลสปาร 
สําหรับผลิตผลิตภัณฑสโตนแวร 
วิมล ทองดอนกล้ิง 

2 13.15 - 13.30 น. O-SC-007 การประยุกตใชตัวแบบการถดถอยสําหรับตัวชี้วัดคุณภาพนํ้า : กรณีศึกษาคุณภาพแมนํ้านาน จังหวัด
พิษณุโลก 

วิลาวรรณ  ปานสนม 

3 13.30 - 13.45 น. O-SC-009 การหาประสิทธิภาพเคร่ืองผสมปุยเม็ดแนวนอนแบบหมุนขึ้นลงและแนวรัศมี 
สมบัติย  มงคลชัยชนะ 

4 13.45 - 14.00 น. O-SC-014 

 

การคนหาความพึงพอใจของลูกคาในการใชบริการคอนกรีตผสมเสร็จ กรณีศึกษาตัวอยาง หางหุนสวน
จํากัดคอนกรีตผสมเสร็จแหงหน่ึงในจังหวัดพิษณุโลก 

ปุณณทัต งามขํา  ณัฐพร ตั้งเจริญชัย  สุกฤษฏิ์ เพชรสวัสดิ์  อลงกรณ เมืองไหว  และ    
ธัชชัย เทพกรณ 

5 14.00 - 14.15 น. O-SC-021 ผลกระทบของพฤติกรรม วีรันดีล ตอหนาตัดคาน เซลลูลาบีม ภายใต point load 

ณัฐพล  ผูวัฒนาวงศ 
6 14.15 - 14.30 น. O-SC-022 การพัฒนาผลิตภัณฑงานหัตถกรรมเครื่องเรือนจากเชือกไนลอน 

สมชาย  บุญพิทักษ 
7 14.30 - 14.45 น. O-SC-023 การประยุกตใชระบบคลัชสงกําลังในระบบปมนํ้าพลังงานแสงอาทิตยชนิดตอตรง 

วิจิตร  ไสยาศรี 
8 14.45 - 15.00 น. O-SC-026 การสํารวจเพื่อวิเคราะหคุณภาพแหลงนํ้า 

จักรตรา  บรรจงกะเสนา ณ อยุธยา 
พักรับประทานอาหารวาง 

9 15.15 - 15.30 น. O-SC-036 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑของท่ีระลึกกลุมผลิตภัณฑชุมชน  โดยการผสมผสานวัสดุและ
ศิลปกรรมของทองถิ่นในจังหวัดเพชรบูรณ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน 

มานะ   อินพรมมี 
10 15.30 - 15.45 น. O-SC-044 การศึกษาสมรรถนะของเครื่องยนตดีเซลเม่ือใชนํ้ามันดีเซลจากขยะพลาสติก 

คงเดช  พะสีนาม 
11 15.45 - 16.00 น. O-SC-051 ระบบบริหารจัดการขอมูลสุขภาพ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานสามหลัง อําเภอดอยหลอ 

จังหวัดเชียงใหม 
วาสนา  ดวงคํา 

12 16.00 - 16.15 น. O-SC-058 การเผยแพรการพัฒนาศักยภาพการสูบนํ้าแบบปมคลัทซดวยพลังงานแสงอาทิตย กรณี พื้นท่ี องคการ
บริหารสวนตําบล อางหิน อ.ปากทอ จ. ราชบุรี 
ธรรมนูญ  เพชรศรี 

13 16.15 - 16.30 น. O-SC-059 เครื่องควบคุมอุณหภูมินํ้าอัตโนมัติสําหรับตูเพาะเลี้ยงพรรณไมนํ้า 
เทิดพันธุ ชูกร 
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กลุมท่ี 3 ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  หอง ปางอุบล
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก : ดร.สุรเดช  จิตประไพกุลศาล
ผูทรงคุณวุฒิภายใน : ผูชวยศาสตราจารย ดร.กิตติพงษ  สุวรรณราช

ลําดับ เวลา รหัส เรื่อง/ผูนําเสนอ
1 13.00 – 13.15 น. O-SC-006 ระบบสืบคนสาเหตุปญหาอาการเสียระบบชวงลางรถยนตเบ้ืองตนโดยใชเทคนิคออนโทโลยี

เทพนที โพธ์ิจันทร
2 13.15 - 13.30 น. O-SC-033 แบบจําลองไขปวดขอยุงลาย

ถิรภัทร มีสําราญ
3 13.30 - 13.45 น. O-SC-039 การพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนหมูบาน กรณีศึกษา หมูบานไหลโก ตําบลหนองหลุม อําเภอ

วชิรบารมี จังหวัดพิจิตร
ธัญญารัตน จันทรอยู

4 13.45 - 14.00 น. O-SC-040 การพัฒนาเกม เชื่อมตอกับ Google Analytics เพ่ือเก็บขอมูลการตลาด
ปญญา กะลําพา

5 14.00 - 14.15 น. O-SC-041 การออกแบบเว็บไซตเพ่ือการทองเท่ียวโดยใช NOSTRA Map APIs
อรณิช ปแหล

6 14.15 - 14.30 น. O-SC-042 การเปรียบเทียบวิธีการหาคาของสมการไคลนกอรดอนและสมการไซนกอรดอน
กัญญกุลณัช  อานุภาพ

7 14.30 - 14.45 น. O-SC-043 อัลกอริทึมการคัดแยกภาพดวย Bag of Word เพ่ือระบบรักษาความปลอดภัย
พีรพล คําพันธ

8 14.45 - 15.00 น. O-SC-047 (λ,μ)-ไอดีลวิภัชนัยของกึ่งกรุปไตรภาคในเทอมของเซตยอยของ [0,1]
พงษพันธ จุลทา

รับประทานอาหารวาง
9 15.15 - 15.30 น. O-SC-027 Characterizing Fuzzy Ideals with Thresholds of Semigroups by Subsets of the Real Closed Interval

{0,1}
อัครพล พรมตรุษ

10 15.30 - 15.45 น. O-SC-048 ระบบสารสนเทศเชิงพ้ืนท่ีเพ่ือประเมินบานสะอาดและวัดสงเสริมสุขภาพ
นฤมล นนทะนํา และ อรสา เตติวัฒน

11 15.45 - 16.00 น. O-SC-053 ระบบบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลดอยหลอ อําเภอดอยหลอ จังหวัดเชียงใหม
สุรีนาฎ มะโนลา วาสนา ดวงคํา และชญานี คําจันทรใจ

12 16.00 - 16.15 น. O-SC-054 ส่ือมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรูโครงการในพระราชดําริดานพลังงานดวยเทคโนโลยีเสมือนจริง
ศรีสมร อนคง และ อรสา เตติวัฒน

13 16.15 - 16.30 น. O-SC-055 การประยุกตใชระบบภูมิสารสนเทศ เพ่ือศึกษาการกระจายตัวของเฟรนในวนอุทยานนํ้าตกตาดสูง จังหวัด
กาฬสินธุ
ระพีพฒน พอกสนิท

14 16.30 - 16.45 น. O-SC-056 ส่ือมัลติมีเดียเสมือนจริงเพ่ือการเรียนรูและสงเสริมการทองเท่ียวโดยชุมชนจังหวัดนาน
สุนิษา เจนจบ และ อรสา เตติวัฒน

15 16.45 - 17.00 น. O-SC-057 การพัฒนาเว็บไซตในการจัดการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษาชั้นปท่ี 3 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด
กฤติเดช จินดาภัทร สามารถ ยืนยงพานิช ศศิกัญชณา บุญนาค

16 17.00 - 17.15 น. O-SC-046 การประยุกตใช Deep learning เพ่ือคัดแยกภาพ ชาย-หญิง
ณัฐพงศ พรสุทธิพันธุ พันธุธิดา  ล้ิมศรีประพันธ จิรารัตน เอี่ยมสอาด และ ชิตณรงค เพ็งแตง
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กลุมที่ 3 ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, กลุมที่ 4 ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ  หอง  นิลบล 
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก  :  ผูชวยศาสตราจารย ดร.จรูญ สารินทร 
ผูทรงคุณวุฒิภายใน    :  รองศาสตราจารย ดร.ธัชคณิน จงจิตวิมล 
ลําดับ เวลา รหัส เรื่อง/ผูนําเสนอ 

1 13.00 – 13.15 น. O-SC-008 การพัฒนาสูตรอาหารตนทุนต่ําสําหรับการขยายพันธุเอื้องลําตอ 

ศศิภา  สังขลําใย 
2 13.15 – 13.30 น. O-SC-010 การพัฒนาสูตรอาหารตนทุนต่ําสําหรับการขยายพันธุกลวยไมกะเรกะรอน 

แพรวพรรณ  สนเทห 
3 13.30 – 13.45 น. O-SC-012 การศึกษาการผลิตโปรตีนขาวผงท่ีละลายนํ้าไดจากขาวและรําขาว 

นับดาว  มากจุย 
4 13.45 – 14.00 น. O-SC-013 ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตและนํ้ามะพราวตอการเกิดพืชตนใหมในเอ้ืองกุหลาบกระเปาเปด  

นันทกร  แกวพเนา 
5 14.00 – 14.15 น. O-SC-017 ผลของกรดแอสคอรบิกและแคดเมียมตอการเจริญเติบโตของบัวหลวงในหลอดทดลอง 

สุพัตรา  โพธ์ิกล่ํา 
6 14.15 – 14.30 น. O-SC-025 การศึกษาสหสัมพันธของดัชนีพืชพรรณตอความช้ืนของดินในพื้นท่ีปาสงวนแหงชาติโคกขาว  อําเภอ

ชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม 

ภาสกร  จําปางาม 

7 14.30 – 14.45 น. O-SC-030 การสรางแผนท่ีความสูงเชิงตัวเลขท่ีเหมาะสมในเขตพื้นท่ีปาสงวนแหงชาติโคกขาว อําเภอ 
ชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม 

ศักรินทร  ฤทธิสอน 

8 14.45 – 15.00 น. O-SC-034 การวิเคราะหเปรียบเทียบการแสดงออกของไมโครอารเอ็นเอของกุงกามกรามเมื่อถูกกระตุนดวย LPS 

รัตติกรณ  ธรรมสอน 
รับประทานอาหารวาง 

9 15.15 – 15.30 น. O-HE-001 

 

การเปรียบเทียบวิธีการตรวจหา Microfilaria ในแรงงานตางดาวสัญชาติพมา โดยวิธี modified 

Knott’s concentration และ capillary tube technique 

นเรศ  พูลอนันต 
10 15.30 – 15.45 น. O-HE-002 การศึกษาความรอบรูทางสุขภาพและความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจําวัน 

ของผูสูงอายุ ตําบลนํ้าหมัน อําเภอทาปลา จังหวัดอุตรดิตถ 
สุนทรีย  จรทอง 

11 15.45 – 16.00 น. O-HE-004 ผลการดําเนินงานการควบคุมความดันโลหิตของผูเปนโรคความดันโลหิตสูงที่มารับบริการโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลหนองพระ อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 

กีรต ิ กิจธีระวุฒิวงษ 
12 16.00 – 16.15 น. O-SC-020 การวิเคราะหการใชพลังงานในกระบวนการสกัดนํ้ามันจากสาหรายขนาดเล็ก 

ยสินทินี  เอมหยวก 
13 16.15 – 16.30 น. O-HE-003 ผลของรูปแบบการพัฒนาระบบบริหารการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุของโรงพยาบาลวังทอง 

จังหวัดพิษณุโลก 

วรรณพร  บุญดา  
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กลุมที่ 5 ดานการจัดการและการทองเท่ียว  หอง  กรณิกา 2  
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก  :  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชุลีรัตน  จันทรเชื้อ  
ผูทรงคุณวุฒิภายใน    :  ดร.พงษพันธุ  พุทธิวิศิษฎ 
ลําดับ เวลา รหัส เรื่อง/ผูนําเสนอ 

1 13.00 – 13.15 น. O-MA-016 แผนแมบทการจัดต้ังสหกรณรานคา มหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ 
อารีกมล  ต.ไชยสุวรรณ 

2 13.15 – 13.30 น. O-MA-017 

 

การพฒันาการตลาดและการทองเท่ียวของธุรกิจชุมชนเพื่อการยกระดับสูวิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษา : 
ชุมชนเทศบาลเมืองแกนพัฒนา อ. แมแตง จ. เชียงใหม 
อาชวิน   ใจแกว 

3 13.30 – 13.45 น. O-MA-018 พฤติกรรมนักทองเที่ยว และปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจในการเลือกที่พักของนักทองเท่ียวชาวไทยใน
จังหวัดแพร 
นฤพนธ  เลิศกาญจนาพร 

4 13.45 – 14.00 น. O-MA-019 การวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนการปลูกผักไฮโดรโปนิกส เปรียบเทียบระหวางการใชอุปกรณ
การปลูกแบบมาตรฐานและการใชอุปกรณการปลูกแบบประยุกต 
สิริยุพา   เลิศกาญจนาพร 

5 14.00 – 14.15 น. O-MA-020 ปจจัยสวนประสมการตลาดและพฤติกรรมการซ้ือสินคาของผูบริโภคชาวเมียนมาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษตาก 

เผด็จ   ทุกขสูญ 
6 14.15 – 14.30 น. O-MA-021 การประยุกตใชกิจกรรมวัฒนธรรมเชิงสรางสรรคเพ่ือพัฒนาการทองเท่ียวชุมชน 

ยุพิน  พิพัฒนพวงทอง 
7 14.30 – 14.45 น. O-MA-022 แนวทางการสืบสานศิลปกรรมทองถิ่นเพื่อพัฒนาแหลงเรียนรูสูการทองเที่ยว กรณีศึกษา วัดบานสราง 

อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ธนภูมิ  ปองเสงี่ยม 

8 14.45 – 15.00 น. O-MA-023 การบูรณาการองคความรูดานการตลาดเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชนอยางยั่งยืนของชุมชนบานสันทราย
ตนกอก ตําบลฟาฮาม อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  
มานพ  ชุมอุน 

รับประทานอาหารวาง 
9 15.15 – 15.30 น. O-MA-024 ความเปนผูนํากับการกระตุนนวัตกรรมองคกร 

บุญญานุช  ชีวาเกียรติยิ่งยง 
10 15.30 – 15.45 น. O-MA-025 การรับรูความยุติธรรมในองคกรและความต้ังใจที่จะลาออก: การศึกษาเชิงประจักษของขาราชการ

ตํารวจชั้นประทวนในเขตภาคเหนือประเทศไทย 

ปยะวรรณ  คุมญาติ  
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กลุมที่ 6 ดานนวัตกรรมและงานวิจัยเพื่อทองถิ่น  หอง ประชุมสิริราชภัฏ 
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก  :  รองศาสตราจารย ดร.ฉัตรนภา  พรหมมา  
ผูทรงคุณวุฒิภายใน    :  ผูชวยศาสตราจารย ดร.พัฒนพันธ  เขตตกัน 
ลําดับ เวลา รหัส เรื่อง/ผูนําเสนอ 

1 14.00 – 14.15 น. O-AB-023 

 

การศึกษาปญหาการจัดการขยะโดยการมีสวนรวมของชุมชนและองคการบริหารสวนตําบลบานใหม
สุขเกษม อําเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 

เพชรายุทธ  แซหลี 

2 14.15 – 14.30 น. O-AB-024 

 

เครื่องปนดินเผาสรางสรรค : กรณีศึกษาเคร่ืองปนดินเผาพ้ืนบานจังหวัดสงขลา โดยเคลือบขี้เถาแกลบ
ขาวสังขหยด 

พีรพงษ  พันธะศรี 
3 14.30 – 14.45 น. O-AB-025 

 

การศึกษาพฤติกรรมและความคิดเห็นการจัดการขยะของตําบลบึงระมาณ  อําเภอบางระกํา จังหวัด
พิษณุโลก 
หทัยธนก  พวงแยม 

4 14.45 – 15.00 น. O-AB-026 การศึกษาแนวทางการพัฒนาปญหาหน้ีสินของเกษตรกร พื้นท่ีเทศบาลทายดง อําเภอวังโปง จังหวัด
เพชรบูรณ 
ธีรภัทร  พุมพลอย 

รับประทานอาหารวาง 
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กลุมท่ี 7 ดานวิจัยสถาบัน หอง  กรณิกา 3  
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก  :  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุริศักด์ิ   ประสานพันธ 
ผูทรงคุณวุฒิภายใน    :  ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีระพงษ  อินทรทอง 
ลําดับ เวลา รหัส เรื่อง/ผูนําเสนอ 

1 13.00 – 13.15 น. O-RE-002 การพัฒนาเว็บไซตคณะวิทยาศาสตรการแพทย มหาวิทยาลัยนเรศวร ดวยโปรแกรมจูมลา 
จีราวรรณ  ทองล้ิม 

2 13.15 – 13.30 น. O-RE-003 การพัฒนาฐานขอมูลเครื่องมือวิทยาศาสตรสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

วันเพ็ญ  ตรงตอกิจ 
3 13.30 – 13.45 น. O-RE-004 แนวทางการพัฒนาการใหบริการเครือขายคอมพิวเตอรอินเทอรเน็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พิบูลสงคราม 

สุชิน  เขียวเนตร 
4 13.45 – 14.00 น. O-RE-005 การพัฒนาระบบการขออนุมัติเดินทางไปราชการและการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 

ปยาภรณ   ณ เชียงใหม 
5 14.00 – 14.15 น. O-RE-006 พฤติกรรมการใชสื่อสังคมออนไลนของบุคลากรในการเขาถึงสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พิบูลสงคราม 

โสภณ  พินิจกิจเจริญกุล 
6 14.15 – 14.30 น. O-RE-007 การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ดลยฤทธ์ิ  เสฏฐสุวจะ 
7 14.30 – 14.45 น. O-RE-008 เกาศิษยเกาเกียรติยศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

สิริลักษณ  วงศประสิทธิ์ 
8 14.45 – 15.00 น. O-RE-010 การพัฒนาการจัดกิจกรรมนักศึกษาหอพัก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปการศึกษา 2560 

พนาวัน  เปรมศรี 
9 15.00 – 15.15 น. O-RE-019 แนวทางการพัฒนาระบบยืม-คืนหนังสือดวยตนเองของผูใชบริการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

คม  กันชูล ี
รับประทานอาหารวาง 
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การนําเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร 
 



กําหนดการนําเสนอผลงานแบบโปสเตอรการประชุมวิชาการพิบูลสงครามวจิัย ครั้งท่ี 4  ประจําป พ.ศ. 2561 

หัวขอ  “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยนื” 

วันที ่ 23  มีนาคม  2561    
หองคอนเวนชั่น  ศูนยวัฒนธรรมภาคเหนือตอนลาง (สวนวังจันทน) 

 

 

กลุมที่ 1 ดานการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม  เวลา 13.00 – 14.00 น. 

ลําดับ รหัส เร่ือง ผูนําเสนอ 

1 P-ED-001 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง“พลเมืองดีในวิถีชีวิตประชาธปิไตยสําหรับนักเรยีนช้ัน
ประถมศึกษาในเขตเทศบาลเมืองตนเปา โดยกระบวนการ Focus group” 

ประพันธ  นัยเนตรสุวรรณ 

2 P-ED-002 ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวการศึกษาคณติศาสตร ที่สอดคลองกับชีวิตจริงท่ีมี
ตอความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรและความ สามารถในการใหเหตผุลทาง
คณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 

ทนงเกียรต ิ พลไชยา 

3 P-ED-003 ผลการใชสื่อการสอนมัลติมีเดียบนเครือขายไรสาย m-learning เรือ่ง พัฒนาการทาง
คณิตศาสตร โดยผานกระบวนการเรียนรูแบบ Active learning ที่มตีอผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน ของนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร 

กนกกร  พรชัยกุลวงษ 

4 P-ED-004 การดําเนินงานดานวัฒนธรรมในสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 

สุรรตัน บุญประสิทธ์ิ 

5 P-ED-005 แนวทางสงเสริมการจัดการเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่น ฐิติรดา เปรมปร ี
6 P-ED-007 ผลการใชวิธีการเสริมแรงทางบวกเพ่ือพัฒนาพฤติกรรมความรับผิดชอบของนักศึกษาช้ันปท่ี 2 ณัฐทิญาภรณ  การะเกต ุ

7 P-ED-027 การพัฒนาทักษะการฟงภาษาอังกฤษเพื่อนําไปใชในการสอบ TOEIC โดยการใชแบบฝกหัด
การฟง Mock TOEIC 

จีรสดุา  เกษมสุข 

8 P-ED-028 การศึกษาปญหาการมสีวนรวมในการบริหารงานวิชาการ ของครูโรงเรียนมัธยม จังหวัด
นครสวรรค 

สุดารตัน  จันทรศร ี

9 P-ED-030 การศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 

กมลวรรณ  นาจุย 

10 P-ED-031 การพัฒนารูปแบบการเรยีนการสอนวิทยาศาสตรบนฐานของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
รวมกับการสอนโดยใชปญหาเปนฐานเพ่ือเสรมิสรางทักษะการคิดแกปญหาอยางมี
วิจารณญาณและจิตวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 

พีรศักด์ิ    แกวจัง 

11 P-ED-032 การศึกษาปญหาในการดําเนินงานสูความเปนองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 3 

ทนง  มาไชยนาม 

12 P-ED-033 สรางและหาประสิทธิภาพชุดการสอนวิชางานนิวแมติกสและไฮดรอลิกสเบื้องตน เรื่อง 
หลักการทํางานของกระบอกสูบ 

สุรสิทธ์ิ  แสนทอน 

13 P-ED-035 การพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะคณติศาสตร เรื่อง การคูณและการหาร วัชราภรณ  ปาละวันนา 
14 P-ED-036 การศึกษาความสัมพันธระหวางการใชอํานาจความเช่ียวชาญของผูบริหารสถานศึกษากับ

ประสิทธิผลของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก 

เขต 3 

สุธาสิน ี สังฤทธิ ์

15 P-ED-037 การศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทยั เขต 1 

รัฐนันท  สุนันทวนิช 

16 P-ED-038 การศึกษาสภาพการดําเนินงานดานการจัดการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษของครูในสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา จังหวัดพจิิตร เขต 2 

ศุภลักษณ  ศรีรุวัฒน 
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กําหนดการนําเสนอผลงานแบบโปสเตอรการประชุมวิชาการพิบูลสงครามวจิัย ครั้งท่ี 4  ประจําป พ.ศ. 2561 

หัวขอ  “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยนื” 

ลําดับ รหัส เร่ือง ผูนําเสนอ 

17 P-ED-039 การใชเว็บการจัดการความรูภมูิปญญาทองถ่ินในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน วุฒิชัย  พิลึก 

18 P-ED-040 การจัดการเรียนรูวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดวยโปรเจคบล็อคแบบใชปญหา
เปนฐาน 

นัทกาญจน  งวนจินดา 

19 P-ED-041 การศึกษาการใชอํานาจของผูบรหิารสถานศึกษาในจังหวัดพิจติร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 

ศิราภรณ  ยาแกว 

20 P-ED-042 การศึกษาสภาพการดําเนินงานตามมาตรฐานหองสมุดโรงเรียน หมวดท่ี 2 มาตรฐานดานครู 
ของโรงเรียนสังกดัเทศบาลนครพษิณุโลกจังหวัดพิษณุโลก 

กฤติกา  ยอดทอง 

21 P-ED-043 การบริหารจัดการกิจกรรมและประสิทธิผลของกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู กรณีศึกษา
โรงเรียนพรานกระตายพิทยาคม จงัหวัดกําแพงเพชร 

ปริศนา  งามทวีกุล 

22 P-ED-044 การศึกษาสภาพการบริหารแบบมสีวนรวมในการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิม่เวลารูของ
โรงเรียนในสังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 

ภูเบศก  เข็มทอง 

23 P-ED-047 ผลการใชการเรียนรูนอกสถานท่ีเสมือนท่ีมีตอผลการเรียนรู เรื่อง พลังงานทดแทนเบ้ืองตน 
สําหรับนักเรียนระดบัประถมศึกษาปท่ี 6 

วุฒิชัย  พิลึก 

24 P-ED-048 การพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะตามหลักการแกปญหา 4 ขั้นตอนของโพลยา เรื่อง การแกโจทย
ปญหาการบวก ลบ คูณ และหาร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 

ยุติวิชญ  เทือกตา 

25 P-ED-049 ผลของการใชกิจกรรมบริหารสมอง (Brain Activation) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ของนักศึกษาวิชาชีพครู 

ภาวิดา  มหาวงศ 

26 P-ED-051 การศึกษาตํารับอาหารพื้นบานชาวไทยทรงดํา กรณีศึกษา : หมูบานแหลมมะคา ตําบลพันเสา 
อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก 

วิรัชยา  อินทะกันฑ 

27 P-ED-052 การศึกษาเปรยีบเทียบสาขาวิชาดนตรีระดับบัณฑิตศึกษาในประเทศมาเลเซียและประเทศไทย เคลน  บุณยานันต 
28 P-ED-054 การพัฒนาความสามารถในการคิดแกปญหาโดยใชแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี สังคม และ

สิ่งแวดลอมของนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี 3 โรงเรยีนพินิจวิทยา จังหวัดลําปาง 
ทักษพร  คําไผประพันธกุล 

29 P-ED-055 การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรทองถิ่นจากภูมิปญญาจักสาน ตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
และเจตคตติอวิทยาศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรยีนหางฉัตรวิทยา จังหวัด
ลําปาง 

สุดาพร  ทิพยมณ ี

30 P-ED-056 การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรูของนักศึกษา กรณีศึกษา : รายวิชา คศ 105 คณิตศาสตร
สําหรับบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร 1 มหาวิทยาลัยแมโจ 

พิลาศลักษณ   ศรแกว 

31 P-ED-057 การศึกษาสภาพการพัฒนาสมรรถนะครูดานการใชนวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศใน
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 

วิไลวรรณ  สุขปอม 

32 P-ED-058 การจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี สังคม และ สิง่แวดลอม (STSE) ที่สงผล
ตอทักษะการแกปญหาและเจตคตติอวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

โรงเรียนศึกษาสงเคราะหจิตตอารฯี จังหวัดลําปาง 

กุลธิดา  ชายนอย 

33 P-ED-062 การศึกษาความสัมพันธระหวางบทบาทการเสริมสรางพลังอํานาจของผูบริหารสถานศึกษากับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ 
เขต 1 

ภาคภูม ิ บุญชื่น 

34 P-ED-065 การศึกษาความสามารถในการใชคําพองของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุนช้ันปท่ี 3 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม 

สุจิตรา เลิศเสมบุณยานันต 
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หัวขอ  “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยนื” 

ลําดับ รหัส เร่ือง ผูนําเสนอ 

35 P-ED-075 การพัฒนาเว็บฝกอบรม เรื่องการใชโปรแกรม Desktop Author ตามรูปแบบการสอนเพื่อ
พัฒนาทักษะปฏิบัติของแฮรโรว 

ปรียาภัทร   สวางเนตร 

36 P-ED-077 รูปแบบและประสิทธิผลของการพัฒนาทักษะความรูดานเทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรับ
ผูสูงอายุตาํบลสมอแข อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

สิริรักษ รัชชุศานติ 

37 P-ED-078 ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพิษณโุลก เอกพันธ  นันต ิ
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กําหนดการนําเสนอผลงานแบบโปสเตอรการประชุมวิชาการพิบูลสงครามวจิัย ครั้งท่ี 4  ประจําป พ.ศ. 2561 

หัวขอ  “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยนื” 

กลุมที่ 2 ดานมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร  เวลา 13.00 – 14.00 น. 

ลําดับ รหัส เร่ือง ผูนําเสนอ 

1 P-SO-001 การดําเนินชีวิตของประชาชนในชุมชนตําบลบึงกอก อําเภอบางระกาํ จังหวัดพิษณุโลก  
ตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

ยุวดี  พวงรอด 

2 P-SO-002 การเตรียมความพรอมดานการใชภาษาอังกฤษตอการเขาสูประชาคมอาเซียนและเจตคตติอ
การเรียนของนักศึกษาโดยการใชเกม 

จิตราพร  งามเนตร 

3 P-SO-003 การตัดสินใจซ้ือสินคาของผูบริโภคในรานเซเวนอีเลฟเวน ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รัตนชนก   พราหมณศิร ิ
4 P-SO-004 คุณลักษณะบณัฑติของสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยพิษณโุลก ตามความตองการของ

สถานประกอบการ ในอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

บุษณีย   เทวะ 

5 P-SO-006 วิเคราะหโครงสรางการเขียนพาดหัวขาวภาษาอังกฤษประเภทขาวอาชญากรรมใน
หนังสือพิมพบางกอกโพสต  

ผาณติา เชิดเชื้อ  

6 P-SO-007 พุทธิปญญา: กลยุทธการพัฒนาทรพัยากรมนุษยตามหลักไตรสิกขา อาจารยพระครูปลัดเถรา 
นุวัตร  ดีเยี่ยม 

7 P-SO-008 การศึกษาคุณภาพการใหบริการประชาชนดานกิจการพลเรือนของกองพันทหารปนใหญที่ 
104 เขตอําเภอพรหมพิราม จังหวดัพิษณุโลก 

สุภฤกษ  คชอาจ 

8 P-SO-009 กลยุทธการวางแผนการสื่อสารการตลาดภาพยนตรไทย อุรพงศ  แพทยคชา 
9 P-SO-016 การวิเคราะหโครงสรางพาดหัวขาวภาษาอังกฤษในหนังสือพิมพเดอะเนช่ัน จริยา   ยั่งยืน 

10 P-SO-018 พฤติกรรมการใชจายเงินของนักศึกษาท่ีผานการเรียนวิชาหลักการบญัชี 1 กับนักศึกษาท่ีไม
เคยเรยีนวิชาหลักการบัญชี 1 กรณีศึกษา: นักศึกษามหาวิทยาลัยเจาพระยา ช้ันปท่ี 1 ป
การศึกษา 2557 

อัจจิมา  สมบตัิปน 

11 P-SO-019 การศึกษาคําเหมือน (Synonyms) ที่ปรากฏในขาวธุรกิจระหวางหนังสือพิมพเดอะเนช่ันและ
หนังสือพิมพบางกอกโพสต 

ปรัชญาภรณ  บรรเทา 

12 P-SO-020 การวิเคราะหโครงสรางกรรมวาจก (Passive Voice) ในหนังสืออานนอกเวลา เรื่องปริศนา
หญิงชุดขาว (The Woman in White) 

กรรณิการ  ศรีเสนห 

13 P-SO-021 การวิเคราะหโครงสรางนามานุประโยค (Noun Clause) ในหนังสืออานนอกเวลา เรื่องปริศนา
หญิงชุดขาว (The Woman in White) 

คณานนท   เสือไว 

14 P-SO-023 แนวทางการแกไขปญหาการไมศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กรณีศึกษาโรงเรียน
วัดหนองปลิงจังหวัดนครสวรรค 

กนกทิพย  บํารุงศร ี

15 P-SO-032 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบล อําเภอเชียงขวัญ 
จังหวัดรอยเอ็ด 

กัญญาณัฐ  สวัสเอื้อ 

16 P-SO-033 ความคิดเห็นของประชาชนตอการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล หนองแวงควง 
อําเภอศรสีมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด 

จันทรแดง  ยุช ิ

17 P-SO-034 ความคิดเห็นของบุคลากรที่มตีอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวน
ตําบลดูนอย อําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดรอยเอ็ด 

ทองรัก   หมอกมัว 

18 P-SO-035 การมีสวนรวมของประชาคมในการจัดทําแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลทุงกุลา  
อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด  

อรอุมา   สระแกว 

19 P-SO-036 ความคิดเห็นของบุคลากรที่มตีอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตาํบล 

ทุงกุลา อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด  

อนุภาส   มังสระคู 
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ลําดับ รหัส เร่ือง ผูนําเสนอ 

20 P-SO-038 ปญหาการจัดทําบัญชีและการควบคุมภายในของกลุมออมทรัพยชุมชนบานหนองหลวง – 

แหลมแค อําเภอเมือง จังหวัดตาก  

รุจาภา   สุกใส 

21 P-SO-039 การศึกษาสภาพและแนวทางการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาเอกชน
จังหวัดกําแพงเพชร 

ชามา  เทียนโสภา 

22 P-SO-041 พฤติกรรมการปฏิบตัิตามกฎหมายของผูจําหนายสินคาผานสื่อสังคมออนไลนในพ้ืนท่ีจังหวัด
พิษณุโลก  

ญาติพิชัย  กลิ่นเจริญ 

23 P-SO-042 การใชเครือขายสังคมออนไลนในการสื่อสารทางการเมืองของนักศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร
การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกฏุราชวิทยาลยั วิทยาเขตรอยเอ็ด 

พัชรี  ศิลารัตน 

24 P-SO-043 ปจจัยที่มีผลตอการอานวารสารภาษาอังกฤษของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลลานนาตาก: กรณีศึกษา นักศึกษาวิศวกรรมอุตสาหการชั้นปที่ 3 

สถิรศักด์ิ  รังสินานนท 

25 P-SO-051 การวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนของสินคา OTOP กลุมผาบาตกิ ชุมชนบานทาแค อําเภอ
เมือง จังหวัดตาก 

น้ําฝน  คงสกุล 

26 P-SO-054 การเปรยีบเทียบการใชคําศัพทภาษาอังกฤษแบบอังกฤษและแบบอเมริกันในการสื่อสารใน
ชีวิตประจําวันของนักศึกษาระดับ ปวส. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก  

ศุภนิตา  พงษสุวรรณ  

27 P-SO-055 การศึกษาปจจัย การมสีวนรวมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตนเปา   นงคราญ บุญขันแกว 
28 P-SO-057 การศึกษาความสามารถในการฟงเพื่อความเขาใจภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชา 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก  

กรรณิกา  เครือทน ุ

29 P-SO-059 แนวทางการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภไมพึงประสงคของวัยรุนหญิงในโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค 

สุวรรณา  คุณดิลกณัฐวสา 

30 P-SO-060 ปญหาในการเรียนรายวิชาการศึกษาอิสระของนักศึกษาระดับปรญิญาตรี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

กิจจาณฏัฐ  ตั้งจิตนุสรณ 

31 P-SO-061 ภาวะผูนําของผูอํานวยการลูกเสือโรงเรียนในการบริหาร กิจการลูกเสือสามญัรุนใหญของ
โรงเรียน สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 

สมชาย  บุญอินทร 

32 P-SO-062 การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญเพื่อสงเสริมทักษะการสื่อสาร ในรายวิชาการ
สื่อสารทางวิทยาศาสตรมหาวิทยาลัยราชภฏัลาํปาง 

ดวงจันทร  แกวกงพาน 

33 P-SO-063 การศึกษาความพึงพอใจท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามทฤษฎีคอนตรัคติวิสต 
โดยใชภูมิปญญาทองถิ่นสําหรับนกัเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตนจังหวัดลําปาง 

จันทรจิรา รุงไพลิน   

34 P-SO-064 การศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนตามทฤษฎีการเรียนรูคอนตรัคติวสิตโดย
ใชภูมิปญญา เปนฐานสําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ําตาล
อนุเคราะห) จังหวัดลําปาง 

สุพรรษา  ภูมิบรสิุทธ์ิ 

35 P-SO-068 การพัฒนาการออกเสยีงพยัญชนะ [S] และ [Z] ตามหลักสัทศาสตรของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตร ีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน 

ศิริลักษณ  นรินทรรตัน 

36 P-SO-069 ผลการจัดกิจกรรมนันทนาการในคายพักแรมที่มผีลตอการพัฒนาลกัษณะนิสยัของนักศึกษา 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลานนาตาก 

แจมใส  จันทรกลาง 

37 P-SO-070 การจัดการเรียนรูวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดวยโปรเจคบล็อคแบบใชปญหา
เปนฐาน  

นัทกาญจน  งวนจินดา 
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ลําดับ รหัส เร่ือง ผูนําเสนอ 

38 P-SO-071 การจัดการความรูทางการบัญชีเพือ่พัฒนากลุมผูผลติสินคาแปรรูป ของกลุมแมบานเกษตรกร
กลวยสไลด อําเภอเมือง จังหวัดตาก 

ยุพรัตน  จันทรแกว 

39 P-SO-073 พฤติกรรมการเลือกซื้อโดนัทของผูบริโภคในเขตอําเภอเมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค ชมปณัสกาญน    
ศุภวงคธนากานต 

40 P-SO-075 การศึกษาระบบบัญชีและการออกแบบเอกสารทางการบัญชี กรณีศกึษากลุมงานพัฒนาอาชีพ
ตัดเย็บเสื้อผาชุมชนวัดเขาแกว 

ยพรัตน  อิ่มพิทักษ 

41 P-SO-077 ปจจัยที่สงผลตอการเลือกใชบริการรถตูโดยสารประจําทางสายนครสวรรค – กรุงเทพมหานคร 
ในเขตบริการ อําเภอเมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค 

จารุวรรณ  กมลสินธุ 

42 P-SO-078 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการประยุกตใชระบบสารสนเทศทางการบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมในเขตอําเภอเมือง จังหวัดตาก 

ชญาภา อินอยู 

43 P-SO-079 ปจจัยที่สงผลตอการเลือกซื้อของฝาก กรณศีึกษา ในเขตอําเภอเมืองนครสวรรค จังหวัด
นครสวรรค 

ประกายใจ  อรจันทร 

44 P-SO-080 การพัฒนากลยุทธการแขงขันธุรกจิขนาดยอม (SMEs) รานจันทรสุวรรณ โมจิ อําเภอเมือง
นครสวรรค จังหวัดนครสวรรค 

วันเกษม  สุขะพิบูลย 

45 P-SO-081 การศึกษาวิถีแหงการดํารงชีวิตของประชากรในชุมชนโดยรอบเหมืองทองคําจังหวัดพิจิตร พีระพงษ  เนียมเสวก 

46 P-SO-082 การศึกษาความหมายและประเภทของคําเลียนเสียงธรรมชาติในหนังสือการตูนภาษาญ่ีปุน กานดา ไชยเพชร 
47 P-SO-084 การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการการทองเท่ียววิถีชุมชนบานนาตนจั่น อําเภอ 

ศรีสัชนาลัย จังหวัดสโุขทัย  

สุวัจนกานดา  พูลเอียด 

48 P-SO-085 การใชเกมคําศัพทเพื่อพัฒนาการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปท่ี 
6 โรงเรียนบานหัวเวียงเหนือ จังหวัด นาน 

ศิวล ี ไชยคํา 

49 P-SO-087 การศึกษาขอผิดพลาดในการใชคํา (Lihe Ci) ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน 
มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม 

สุธัญญา   ปานทอง 

50 P-SO-089 การศึกษาการพัฒนาและความเปนไปไดของชุมชนสูสังคมเกษตรอินทรีย เพื่อเศรษฐกิจ
ครัวเรือนเกษตร ตําบลหนองกุลา อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก 

รัชฎาภรณ  พัฒนะ 

51 P-SO-090 การศึกษาวิธีใชคําสันธานในภาษาญ่ีปุนที่มีความหมายใหเลือก สิรีธร อริยะเพชร  
52 P-SO-091 การใชแบบฝกทักษะการเขียนสะกดคํา เรื่องการเขียนคําที่ประสมกับสระของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนบานเดน ต. สมยั อ. สบปราบ จ. ลําปาง 
กันยา ลาดปะละ 

53 P-SO-092 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่อง หลักเกณฑในการเขียน GAIRAIGO สําหรับนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาญีปุ่น มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม 

ขจรศักด์ิ  บุญชวย 

54 P-SO-093 การวิเคราะหการใชคําอุทานภาษาญ่ีปุนที่ปรากฏในหนังสือการตูนเรื่องบานนี้ตองมีเหมียว น้ําตาล  แพงสี  
55 P-SO-095 การศึกษาความเขาใจและความสามารถในการใชคํากริยานุเคราะหรปู You ของนักศึกษา

สาขาวิชาภาษาญีปุ่นช้ันปท่ี 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

นพรัตน กลึงกลิ่น  
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กลุมที่ 3 ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  เวลา 14.00 – 15.00 น. 

ลําดับ รหัส เร่ือง ผูนําเสนอ 

1 P-SC-001 การพัฒนาและประยุกตใชตัวดูดซับธรรมชาติจากไคโตซานและ อนุภาคนาโนเพื่อการบําบัด
น้ําเสีย 

สมฤทัย  ตันมา 

2 P-SC-002 การศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบไสกรองนํ้าเซรามิกสในบานพักอาศัยจากดินตะกอนประปา พรชัย  ปานทุง 
3 P-SC-004 การลูเขาของลาํดับบนการสงไมขยายเชิงเสนกํากับในปริภูมิบานาค โสรญา  เตือนสติ 

4 P-SC-005 เซตยอยวภิัชนัยคาสองขั้วคาชวงของ $Gamma$ -กึ่งกรุปเกือบทางซาย     รัชดาภรณ  ทิมัน 

5 P-SC-006 ผลของอุณหภูมิในเตาอบพลังงานแสงอาทิตยแบบอุโมงคที่มผีลตอการอบกลวยนํ้าวาพันธุ
มะลิออง พิษณุโลก 

วิทยา  พรหมพฤกษ 

6 P-SC-007 เซตยอยวภิัชนัยสองขั้วคาชวงของก่ึงกรุป ชฎารัตน  ถาปน 

7 P-SC-008 การพัฒนาชุดปฏิบัติการชีวเคมีพืน้ฐานโดยใชหลักการไมโครสเกล ประกรณ  เลิศสุวรรณไพศาล 

8 P-SC-009  การตรวจสอบความหลากหลายทางพันธุกรรมของยีนหนาแนนต่ํามากและไวเทลโล จีนินรี
เซฟเตอรในไกสายพันธุตางๆ ในจงัหวัดพิษณุโลก 

วิโรจน   ลิขิตตระกลูวงศ 

9 P-SC-010 ประสิทธิภาพระบบสืบคนบทความวารสารวิชาการ โดยการประยุกตใชเทคโนโลยีคิวอารโคด 
กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยเจาพระยา 

วิรัช  กาฬภักดี 

10 P-SC-011 การถอดแบบบานไทเลยเพื่อการอนุรักษภูมิปญญางานกอสรางอาคารพ้ืนถ่ิน กิตติกร  ศรีลานนท 
11 P-SC-012 ทฤษฎีบทจุดตรึงบนปริภูมิอิงระยะทางชนิดดีที่มีขอบเขตอยางบริบรูณ ปรัชญา  ศิร ิ
12 P-SC-014  ฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียและตานอนุมูลอิสระของน้ํานมขาวโพดท่ีหมักดวยคีเฟอร เจนจิรา  กลิ่นรัตน 
13 P-SC-015 ทฤษฎีกราฟกับเสนทางการทองเทีย่วเชิงอนุรักษในจังหวัดพิษณุโลก เวธกานต  มีสุข 

14 P-SC-016  การผลติฟลมพลาสติกชีวภาพจากแปงฟกทองและแปงลูกเดือย  กรองกาญจน  จันตะ 
15 P-SC-017  ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระและฤทธ์ิตานเบาหวานของสารสกัดจากใบกระถินและเมลด็กระถิน พิชยา  โชติวรรณกุล 

16 P-SC-018 ความตองการของนักศึกษาตอการบริการดานหอพักทะเลแกวนเิวศ มหาวิทยาลยัราชภฏั
พิบูลสงคราม 

สุธารัตน  ออนนอมดี 

17 P-SC-020 การพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑเหด็นางฟาทอดกรอบเพ่ือยืดอายุการเก็บ
รักษา 

ธนพล  กิจพจน 

18 P-SC-021  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการการศึกษาตอเนื่อง ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอําเภอชุมแสง จังหวดันครสวรรค 

เยาวเรศ  กาฬภักด ี

19 P-SC-022 เง่ือนไขจําเปนของการเปนจุดสมดลุหรือคาบ 4 ของระบบสมการเชิงผลตางเชิงเสนเปนชวง คนธนันท  ทะมา 
20 P-SC-023 อิทธิพลของอัตราสวนถานชีวภาพตอฟางขาวรวมกับมูลแพะตอคณุสมบัติบางประการของ

ปุยหมัก 

ภาณเุดชา  กมลมานิทย 

21 P-SC-024  การศึกษารูปแบบการเล้ียงตอสมรรถนะการผลิตไกพื้นเมืองลูกผสมตะนาวศรี กรณีศึกษา : ฟารม
เลี้ยงสัตวในเขตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

ธันวา   ไวยบท 

22 P-SC-025 การพัฒนาผลิตภัณฑคุกกี้เสริมใยอาหารจากเปลือกหุมเมล็ดกาแฟเชื่อมอบแหง ศศิธร   เทศธรรม 

23 P-SC-027 การพัฒนาผลิตภัณฑขนมปงเสริมใยอาหารจากเปลือกหุมเมล็ดกาแฟเชื่อมอบแหง ตวงรัตน  จิตรําพึง 
24 P-SC-028 ผลของการทดแทนแปงสาลีดวยผงเปลือกหุมเมล็ดกาแฟตอคุณภาพของผลิตภัณฑบราวน่ี กัญญระพี  บัวสุวรรณ 

25 P-SC-030  การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตมีเทนจากนํ้ากากสาดวยการหมักรวมกับกากนํ้าตาล ชัชวินทร นวลศรี 
26 P-SC-031 การวิเคราะหปริมาณเคอคูมินอยดในตัวอยางดวยเทคนิคโครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสูง วิษณุ  ธงไชย 

27 P-SC-032 การออกแบบและสรางแมพิมพกัมม่ีเยลล่ี ธวัลรัตน  สัมฤทธิ์ 
28 P-SC-033 ชาสมุนไพรอินทรีย สุธิตา  ทองอยู 
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29 P-SC-034 สมบัติเชิงหนาท่ีของผงมิวซิเลจจากเมล็ดแมงลักและการใชเปนสารใหความคงตัวใน 

ไอศกรีมวานิลา 
ประเสริฐ  จริยะเลอพงษ 

30 P-SC-035 ผลของการทดแทนแปงสาลีบางสวนดวยแปงขาวไรซเบอรี่ตอคณุภาพของหมั่นโถว สุพัตรา  หวามาก 

31 P-SC-036 การพัฒนาผลิตภณัฑน้ําพริกสมุนไพร วรวุฒ ิ นาคแกว 
32 P-SC-037 ประสิทธิภาพของสารสกัดจากใบนอยหนา และใบสาบเสือในการควบคุมหนอนใยผัก พัชราวรินทร เรือนโต 

33 P-SC-038 การประเมินคารบอนฟุตพริ้นทขององคกร : กรณีศึกษากองกลางสํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลยัราชภฎัพิบูลสงคราม 

เบญจรตัน  หอมสมบัต ิ

34 P-SC-039 การพัฒนาผลิตภณัฑสมุนไพรแผนอบกรอบ ศิริลักษณ  บุญแกว 
35 P-SC-040 ผลของการเสริมแปงใยอาหารสูงตอสมบัติของเสนขนมจีนอบแหง พรทิพย เหลาทองสาร 
36 P-SC-041 การวิเคราะหคณุคาทางโภชนาการและแรธาตุของขาวก่ําถานและขาวหอมดอย :  

ขาวพื้นเมืองในจังหวัดเชียงราย 

ณัตฐิยา  ชัยชนะ 

37 P-SC-042 การใชน้ํากากสาเปนตัวประสานในกระบวนการผลิตถานอัดแทงจากซังขาวโพดและเปลือก
ขาวโพด 

จักรกฤช  ศรีละออ 

38 P-SC-043 การบําบัดนํ้าเสียจากฟารมสุกรดวยวิธีเกษตรปลอดภยั อัษฎาวุธ  สนั่นนาม 

39 P-SC-045 การพัฒนาระบบเว็บไซตโครงการและประชาสัมพันธขาวสาร กรณศีึกษาหมูบานหนองกลด 
จ.พิจิตร 

อมิตตา  คลายทอง 

40 P-SC-048 การสํารวจและศึกษาสณัฐานวิทยาของตนจัน (Diospyros decandra Lour.) ในเขตอําเภอ
เมือง จังหวัดพิษณุโลก 

เยาวพา  กลิ่นกุหลาบ 

41 P-SC-050 การศึกษาการจดัการและองคประกอบขยะมูลฝอยจากตลาดนัดในเขตเทศบาลนคร
นครสวรรค 

ชํามะเลยีง  เชาวธรรม 

42 P-SC-051 การศึกษาวิธีการใชผักตบชวาในการขจัดคราบน้ํามัน กาญจนา  ภิญโญภาพ 

43 P-SC-052 การพัฒนาผลิตภณัฑกัมมี่ตรีผลา ทรงพรรณ  สังขทรัพย 
44 P-SC-053 การงอกของเมล็ดและการเจรญิเตบิโตของกลาไมในเรือนเพาะชํา เพื่อการคัดเลือกชนิดพันธุ

ไมในการฟนฟูระบบนิเวศ 

สมบูรณ  คําเตจา 

45 P-SC-054 การเปลีย่นคาบวงโคจรของระบบดาวคู U Pegasus แสงเดือน  ประภาตะนันท 
46 P-SC-056 ผลของสารสกัดใบออยตอการยับยั้งการเจรญิเติบโตของเชื้อแบคทีเรียกอโรค ศิริพร  แสงทอง 
47 P-SC-057 การยับยั้งเชื้อแบคทีเรยีกอโรคโดยสารสกัดหยาบใบมันสําปะหลัง กนกพร  ประโยชนยิ่ง 
48 P-SC-058 การกระจายตัวของพรรณไมใหสีธรรมชาต ิปาสงวนแหงชาติปาโคกหินลาด อําเภอเมือง 

จังหวัดมหาสารคาม 

อภิญญา  บอนคํา 

49 P-SC-068 การพัฒนาระบบเฝาระวังและแจงเตือนสภาพแวดลอมอัตโนมตัิของหองแมขายผาน 

แอปพลิเคชันไลน 
สมภพ  มุสิกร 

50 P-SC-069 การประยุกตใชระบบภูมสิารสนเทศ เพื่อศึกษาพืชวงศถั่ว ในเขตปาสงวนแหงชาติโคกขาว 
จังหวัดมหาสารคาม 

เบ็ญจพรรณ  จารัตน 

51 P-SC-070 การใชเทคนิคการเพาะเลีย้งเน้ือเยือ่พืชอยางงายเพ่ือสงเสริมการอนุรกัษพันธุกรรมพืช
ทองถิ่นในโรงเรียนปาซาง จังหวัดลําพูน 

กิตติศักด์ิ  โชติกเดชาณรงค 

52 P-SC-071 การประเมินคณุภาพดินและสถานการณคณุภาพนํ้าและคุณภาพดินบางประการ บริเวณ
พื้นที่การเกษตร ตาํบลริมกก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

ทิพวรรณ  ประเสริฐสินธุ 
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53 P-SC-072 ความแปรผันของคุณภาพน้ําท้ิงชุมชนในชวงเวลาตาง ๆ ระหวางวัน กรณีศึกษา :  
เขตเทศบาลตําบลบานคลอง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

ทัศวรรณ  สิงหมณ ี

54 P-SC-073 การพัฒนาแอนิเมชันสื่ออินโฟกราฟกโดยใชเทคนิคสื่อเสมือนจริงบนสมารทโฟน เรื่อง แหลง
ทองเท่ียวจังหวัดนครสวรรค 

ธนวัฒน  ถาวรกูล 

55 P-SC-074 การพัฒนาระบบสงเสริมวินัยโภชนาการ โดยใชการสงภาพกิจกรรมผานอินเทอรเนต็ อุไรวรรณ  รักผกาวงศ 
56 P-SC-075 การเปรยีบเทียบผลการทดสอบจากการใชระบบสรางและตรวจแบบทดสอบพีชคณิต 

เชิงสัมพันธ 
พงษเทพ  รักผกาวงศ 

57 P-SC-076 การพัฒนาผลิตภณัฑผงชาจากกลีบบัว พิมพชนก  พริกบุญจันทร 
58 P-SC-079 ฐานขอมูลเชิงพื้นที่การใหบริการขนสงสาธารณะจังหวัดนครสวรรค พุทธพร  ไสว 
59 P-SC-080 สมบัติทางเคมี-กายภาพและปริมาณสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพของนํ้ามันมะพราวท่ีสกัด 

ดวยวิธีการตางกัน 

กรองจันทร  รัตนประดิษฐ 

60 P-SC-081 การพัฒนาสบูกอนจากสารสกัดฟกขาว ศิริรัตน  พันธเรือง 
61 P-SC-083 ระบบฐานขอมลูรานเชาแบบเสา,แบบคาน,นั่งราน กรณีศึกษารานยงุทองแบบกอสราง  

จ.พิษณุโลก 

สิวินีย  ศรีสรอยทองสุก 

62 P-SC-084 ความคิดเห็นของประชาชนตอสภาพแวดลอมในชุมชนบริเวณโดยรอบสถานท่ีฝงกลบ 

ขยะมูลฝอย ในเขตตําบลทาโพธิ์ อําเภอเมือง จังหวัดพิษณโุลก 

เดชาธร  แสงคํา 

63 P-SC-085 การสํารวจและการใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพของปลาในแมน้ํานาน ประภาศิร ิ ใจผอง 
64 P-SC-086 ระดับความดังเสียงบริเวณโรงเรียนท่ีมีการจราจรหนาแนนในเขต อ.เมือง จ.พิษณุโลก ณัฐชานนท  ดอนเขียวไพร 
65 P-SC-087 สาทิสสัณฐานและสมสัณฐาน กรณีศึกษาฟงกชันลอการิทึม ฟงกชันเอกนามดีกรี n และ

ฟงกชันประกอบ 

นางสาวรภสั  มูลโมกข 

66 P-SC-088 ปริมาณฝุนละอองขนาดเล็ก (PM10) ในอาคารโรงเรียนประถมศึกษา อําเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก 

สุพัตรา  เอี่ยมนาค 

67 P-SC-089 ฤทธิ์ของปูนแดงตอการฟกและการตายของลูกนํ้ายุงลายบาน (Aedes aegypti) อรวรรณ  วนะชีวิน 

68 P-SC-091 ผลของสารสกัดหยาบจากลูกใตใบตอการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus aureus อรุณลักษณ  โชตินาครินทร 
69 P-SC-094 ระบบการใชน้ํามันเชื้อเพลิงยานพาหนะ กรณีศึกษาแผนกยานพาหนะ มหาวิทยาลยั 

ราชมงคลลานนา พิษณุโลก 

วิชุดา พุทธโกษา 

70 P-SC-095 การศึกษาชนิดสเปกตรมัดาวฤกษในกระจุกดาว M50 เปรมฤทัย  ละเอียด 

71 P-SC-096 นอน-ดีเทอรมินิสติค ไฮเพอรสับสติติวช่ันเชิงเสนสาํหรับระบบพีชคณิต ชนิด ((n);(n)) จินตนา  จูมวงษ 
72 P-SC-097 การพัฒนาส่ืออิเล็กทรอนิกสเกีย่วกับวันสําคัญของไทยดวยเทคโนโลยี QR CODE วิไรวรรณ  แสนชะนะ 
73 P-SC-098 การรับรูคุณลักษณะและทัศนคติทีส่งผลตอการใชงานพรอมเพย ของประชาชนใน

กรุงเทพมหานคร  
พุทธิงพงศ  รัตนยืนยง 

74 P-SC-100 การศึกษากระจุกดาว M93 บุษกร  เวชประโคน 

75 P-SC-101 อุบัติการณของหนอนพยาธิท่ีตดิเช้ือในลําไสปลาหมอท่ีอยูตามธรรมชาติและเลีย้งในบอ
ซีเมนต 

กัณฐิการ   จงธรรม 

76 P-SC-103 การศึกษาสารสกดัรากยอบานตอฤทธิ์ยับยั้งการทํางานของเอนไซมอะซิติลโคลีนเอสเทอเรส ภรภัทร สําอางค 
77 P-SC-104 การผลิตสารสีของเชื้อรา Monascus spp. บนวัสดุทางการเกษตร วิภาวรรณ  ปุคําปวง 
78 P-SC-110 การพัฒนาผลิตภณัฑขาวเกรียบฟกทองสมุนไพร วริศรา  ศรีโพธ์ิ 
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79 P-SC-112 การศึกษาของกระจุกดาว M46  ชินพรรด์ิ  ณ เรียนไธสง 
80 P-SC-113 การพัฒนาระบบจัดเก็บขอมลูการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยพิษณโุลก ฤทธิรงค  แสงสรอย 
81 P-SC-116 การคัดกรองหาเช้ือราที่สรางสารยบัยั้งเช้ือรา Colletotrichum musae, Fusarium 

oxysporum และ Pyricularia grisea จากเชื้อราเอนโดไฟตท่ีแยกจากเปลาตองแตก 

ชนิดาภา จันทรเช่ียน 

82 P-SC-117 คุณสมบัติทางกายภาพบางประการ ปริมาณฟนอลิก และเบตาแคโรทีนของ สบูกอนขาว
กลองงอกผสมน้ําผึ้ง 

มณฑา หมีไพรพฤกษ 

83 P-SC-118 สารกาบาและฤทธ์ิการตานอนุมลูอิสระของขาวกลองงอกหอมปทุมธานี 1 ในน้ําแช 4 ชนิด อนุสรา วงษไว 
84 P-SC-119 การพัฒนาเม็ดบีดอิมลัชันเพื่อใชเปนสวนผสมผลิตภัณฑเครื่องสําอาง จิรศิต  อินทร 
85 P-SC-120 การพัฒนาส่ือมลัติมเีดียรูปแบบการตูนแอนิเมชั่น เรื่องการปองกันการสูบบุหรี่ สําหรับ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

อาทิตยา ทองมี 

86 P-SC-121 สารสกัดจากตนจัน (Diospyros decandra Lour. ) เพื่อใชเปนสียอมเสนไหม เบญจวรรณ  หิรัญโกย 

87 P-SC-122 การใชปลายขาวไรซเบอรรี่และกลบีดาวเรืองในอาหารไกไขที่เลี้ยงแบบก่ึงปลอย ณิฐิมาเฉลิมแสน 

88 P-SC-123 การพัฒนาเน้ือเซรามิกชนิดไฮ-อะลูมินา สําหรับอุตสาหกรรมไสกรองนํ้า นิวัตร พัฒนะ 
89 P-SC-124 ตัวแบบการพยากรณราคาทองคําในประเทศไทย จีรพัชร  ฤทธิ์ชัยเจริญ 

90 P-SC-125 ทฤษฎีบทจาครอปแบบ (s,t) และจาครอป-ลูคสัแบบ (s,t) โดยวิธีการเมทริกซ บัญชร ี เปรมศร ี
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กําหนดการนําเสนอผลงานแบบโปสเตอรการประชุมวิชาการพิบูลสงครามวจิัย ครั้งท่ี 4  ประจําป พ.ศ. 2561 

หัวขอ  “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยนื” 

กลุมที่ 4 ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ   เวลา 14.00 – 15.00 น. 

ลําดับ รหัส เร่ือง ผูนําเสนอ 

1 P-HE-001 การบงช้ีอันตรายและการประเมินความเสีย่งแผนกถอดช่ังอัด โรงงานยางแทง จังหวัด
พิษณุโลก  

ธัญลักษณ   นอยผล 

2 P-HE-002 การศึกษาปริมาณการปลดปลอยกาซภายในหองผูโดยสารรถยนต  รัตนวด ี ทองบัวบาน 

3 P-HE-003 ผลของการสอนสุขศึกษาตอความรูในการปองกันโรคไขเลือดออก ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 4-6 โรงเรยีนบานพลายชุมพล 

เยาวลักษณ  ทาทอง 

4 P-HE-004 ความคาดหวังของบุคลากรสาธารณสุขตอบทบาทหนาที่ของเจาพนักงานเภสัชกรรมใน
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล กรณีศึกษา: จังหวัดพิษณุโลก 

ณิชา  สุริยากานนท 

5 P-HE-005 ความวิตกกังวลตามสถานการณของนักกีฬาฟุตบอลที่เขารวมการแขงขันกีฬาสถาบัน 

การพลศึกษาแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 42  

ทินกร  บุญปน 

6 P-HE-006 สภาพอนามัยสิ่งแวดลอมของครัวเรือนในอําเภอวังทอง จังหวัดพิษณโุลก ตะวัน   บุญเสือ 

7 P-HE-007 รูปแบบการดูแลผูปวยโรคเร้ือรังและการสนับสนุนการจดัการตนเองในผูปวยความดันโลหิต
สูงและเบาหวาน  

ธวัชชัย  สัตยสมบรูณ 

8 P-HE-008 การสังเคราะหสถานการณการระบาดยาเสพติดในจังหวัดอุตรดิตถ  ศรัณย ู เรือนจันทร 
9 P-HE-009 ผลการฝกพลัยโอเมตริกดวยเมดิซนิบอลและการฝกเวทเทรนนิ่งตอความเร็วในการพายเรือ

มังกร 
เสาวณีย  คําแสง 

10 P-HE-010 ประสิทธิผลของโปรแกรมการอบรมการตรวจเตานมดวยตนเองตอความรู เจตคติ และทักษะ 
การตรวจเตานมดวยตนเองของอาสาสมัครสาธารณสุขในจังหวัดพิษณุโลก 

วิภาพร   สิทธิสาตร 

11 P-HE-011 การจัดการตนเองดานพฤติกรรมการบริโภคของผูปวยเบาหวานท่ีอาศัยในก่ึงเมือง สิรีวัฒน   อายุวัฒน 
12 P-HE-012 ความสัมพันธระหวางการรับรูดานสุขภาพชองปากกับโรคฟนผุในผูสงูอายุ อําเภอคีรีมาศ 

จังหวัดสุโขทัย  
เอกพงศ  เกยงค 

13 P-HE-013 พฤติกรรมการใชสารเคมีของเกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลัง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก สุพพัตรา   ไชยธงรัตน 
14 P-HE-014 ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมความปลอดภัยของเกษตรกรผูปลูกยาสูบ ตําบลทับผึ้ง อําเภอ 

ศรีสําโรง จังหวัดสโุขทัย 

เกศิน ี ปองแกวนอย 

15 P-HE-015 ความสัมพันธของความรู ทัศนคติกับพฤติกรรมการสุขาภิบาลอาหารของผูประกอบการ
รานอาหาร ในโรงเรียนประถมศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

กมลวรรณ   พลพักตร 

16 P-HE-017 การประเมินความเสีย่งระดับเสยีงและการสรางแผนท่ีเสนเสยีง ของโรงงงานแหงหนึ่งใน
จังหวัดปราจีนบรุ ี 

ศุภัทธนันท    รักพงษ 

17 P-HE-018 ตนทุนการบาดเจ็บจากการใชจักรยานในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก สุขสมาน  สังโยคะ 
18 P-HE-019 ผลการพัฒนานวัตกรรม “เซียมซีเสี่ยงทาย Goodbye ความดัน” ปกิตตา มิยา  
19 P-HE-022 ผลของการใชนวัตกรรม "วงลอเตือนไตเสื่อม" ตอความรูและทัศนคติเกี่ยวกับ โรคไตเรื้อรังใน

ผูปวยโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน 

ภาวิณ ีวิพัชครุฑ 

 

20 P-HE-023 ผลของการใชนวัตกรรม “ตวงเกลือ มัน ตาล ตวงตาล มัน เกลือ” ตอการควบคุมระดับ
ความดันโลหิต และระดับน้ําตาลในเลือดของผูปวยโรคไมตดิตอ 

จามจุร ี ปดตาระพา  
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กําหนดการนําเสนอผลงานแบบโปสเตอรการประชุมวิชาการพิบูลสงครามวจิัย ครั้งท่ี 4  ประจําป พ.ศ. 2561 

หัวขอ  “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยนื” 

กลุมที่ 5  ดานการจัดการและการทองเท่ียว  เวลา 15.00 – 16.00 น. 

ลําดับ รหัส เร่ือง ผูนําเสนอ 

1 P-MA-012 ศักยภาพดานการจัดการโลจิสติกสของผูประกอบการ SMEs กลุมธุรกิจการคา การบริการสู
เศรษฐกิจสเีขียวในจังหวัดอุดรธาน ีและจังหวัดหนองบัวลําภ ู

รัชนีวรรณ   พูลสวัสดิ ์

2 P-MA-016 ปจจัยที่สงผลตอการรับรูความงาย ความมีประโยชน และความต้ังใจใชระบบการชําระเงิน 
SAMSUNG PAY ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 

อัครภาส    
เกียรตเิสริมขจร 

3 P-MA-017 การจัดการการเงินเพื่อชุมชน กรณีศึกษากลุมวิสาหกจิชุมชนเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวน
ตําบลหนองหลวง อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร 

ศิริพร โสมคําภา 

4 P-MA-018 การพัฒนาระบบบญัชีเชิงพาณิชยสําหรับวิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษา กลุมวิสาหกจิชุมชน
ขนมจีนบานหนองบัวเหนือ จังหวัดตาก 

ยุพิน  มีใจเจริญ 

5 P-MA-019 การศึกษาการรับรูและทัศนคติที่มตีอภาพลักษณของสาขาวิชานิเทศศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม ของนักศึกษาภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภฎั
พิบูลสงคราม 

ศีลดา  สุขเกิด 

6 P-MA-020 การรับรูถึงประโยชนและความพึงพอใจในการรับชมรายการขาวอาชญากรรมจากส่ือ
โทรทัศนของนักศึกษาภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

จิรวัฒน  ทองสุข 

7 P-MA-021 พฤติกรรมการรับรูขาวสาร และทัศนคติ ที่มีตอการเลือกซ้ือสินคาออนไลน ของนักศึกษา
ภาคปกต ิคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 มณิสรา  นครจันทร 

8 P-MA-023 การศึกษาพฤติกรรมการรับขาวสารและการมสีวนรวมในกิจกรรมดานสิ่งแวดลอม 

มหาวิทยาลยัราชภฎัพิบูลสงครามของนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 

ขนิษฐา  กริมหนู 

9 P-MA-025 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีความสมัพันธกับการรบัรูขาวสาร และสงผลตอ
พฤติกรรมการเขารับบริการคลินิกเสรมิความงามในเขตเทศบาล จังหวัดพิษณุโลก 

สิริรตัน  บุญเรือง 

10 P-MA-026 ตนทุนและผลตอบแทนการปลูกมะมวงน้ําดอกไมสีทองของเกษตรกรหมู 4 ตําบลเนิน
มะปราง อําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 

รัตนา  สิทธิอวม 

11 P-MA-027 ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของผูประกอบการธุรกิจทางอินเทอรเนต็ ปนัญมพร  ตันตราพล 

12 P-MA-028 พฤติกรรมการออมของพนักงานเงินเดือนประจําเปรียบเทียบกับเจาของกิจการ ชนัยนพร  พุทธแกว 
13 P-MA-029 การหนุนเสริมเครือขายชุมชนพัฒนาการทองเท่ียวโดยชุมชนดวยกระบวนการงานวิจัยเพื่อ

ทองถิ่นบานบางกระนอย อําเภอบางกระทุม จังหวัดพิษณโุลก 

วาลิกา  โพธิ์หิรัญ 
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กําหนดการนําเสนอผลงานแบบโปสเตอรการประชุมวิชาการพิบูลสงครามวจิัย ครั้งท่ี 4  ประจําป พ.ศ. 2561 

หัวขอ  “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยนื” 

กลุมที่ 6 ดานนวัตกรรมและงานวิจัยเพ่ือทองถิ่น  เวลา 15.00 – 16.00 น. 

ลําดับ รหัส เร่ือง ผูนําเสนอ 

1 P-AB-011 การสงเสริมความรูและพฤติกรรมแบบมีสวนรวมกับเกษตรกรในการลดการใชสารเคมี
กําจัดศัตรูพืช 

สุภาวด ีแหยมคง 

2 P-AB-014 แนวทางการลดใชสารเคมีในการปองกันและกําจัดศตัรูพืชของเกษตรกร ตําบลแมยางตาล 
อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร 

พัทธนันท   โกธรรม 

3 P-AB-018 การศึกษาการมีสวนรวมดานภูมิปญญาและศลิปวัฒนธรรมพ้ืนถ่ินของชุมชนบึงทับแรต 

อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร : ดานหัตถกรรมพ้ืนบานเคร่ืองจักสาน 

โชติ  บดีรัฐ 

4 P-AB-019 การสรางสรรคสื่อและพัฒนารูปแบบกิจกรรมเพ่ือสงเสริมการรูเทาทันสื่อ ตอการลดความ
เสี่ยงในการต้ังครรภในวัยเรยีนของโรงเรียนบานหนองนกปกกา ตําบลโปงแดง อําเภอ
เมือง จังหวัดตาก 

ยรรยงวรกร ทองแยม 

5 P-AB-020 แนวทางการจัดการภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถ่ินแบบมีสวนรวม บานหวยถ่ัวเหนือ 
อําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค 

อรรถพล รอดแกว 

6 P-AB-021 การศึกษาพฤติกรรมและแนวทางการจัดการขยะเปลือกกลวยเพ่ือใชเปนตนแบบการ
จัดการขยะอยางยั่งยืนของชุมชนหนองตูม อ.กงไกรลาศ จ.สโุขทัย 

ปุณณดา  ทะรังศร ี

7 P-AB-022 แนวการสรางเครือขายทางการศึกษาอยางมีสวนรวมในชุมชน ตําบลบึงทับแรต อําเภอ
ลานกระบือ จังหวัดกาํแพงเพชร 

นันทพันธ คดคง 

8 P-AB-023 การพัฒนารูปแบบสวนประสมทางการตลาดเพ่ือเพิ่มมูลคาเชิงพาณิชยของกลุมผลติภณัฑ
ชุมชนที่ผลิตโดยกลุมผูสูงอายุ ตําบลเข็กนอย จังหวัดเพชรบูรณ 

พัสกร ลี้วิศฺษฏพัฒนา  

9 P-AB-024 การศึกษาปญหาอุปสรรคและแนวทางการจัดการขยะฝอยแบบมีสวนรวมที่เหมาะสมของ
ชุมชนตําบลหนองปลาไหล อําเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร 

พัชรา วงศแสงเทียน 

10 P-AB-025 การศึกษาแนวทางการอนุรักษ สืบสานภูมิปญญาทองถ่ินดานศิลปะการแสดง กรณีศึกษา
การขับรองทํานองสรภญัญะเปนภาษาอีสานของตําบลบึงกระจับ อําเภอวิเชียรบรุี จังหวัด
เพชรบูรณ 

ธัญญพร  มาบวบ 

11 P-AB-026 ความคิดเห็นของประชาชนตอการพัฒนาภูมิปญญารากบัวเชื่อมของชุมชนทับกฤช อําเภอ
ชุมแสง จังหวัดนครสวรรค 

สุพัตรา เจรญิภักดี บดีรัฐ 

12 P-AB-027 กลไกการบริหารจัดการรูปแบบเพือ่สงเสรมิรายไดของผูสูงอายุ ตําบลไพศาลี  
จังหวัดนครสวรรค 

พลอยภัทร กอนบาง 

13 P-AB-028 ชุมชนนํารองลดเสี่ยงลดโรคเบาหวาน โดยใชชุมชนเปนฐาน กรณีศกึษาเขตพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ โรงพยาบาลสงเสริมสขุภาพวังตะเคียน ตําบลอางทอง อําเภอเมือง จังหวัด
กําแพงเพชร 

กูเกียรต ิ กอนแกว 
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กําหนดการนําเสนอผลงานแบบโปสเตอรการประชุมวิชาการพิบูลสงครามวจิัย ครั้งท่ี 4  ประจําป พ.ศ. 2561 

หัวขอ  “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยนื” 

กลุมที่ 7 ดานวิจัยสถาบัน  เวลา 15.00 – 16.00 น. 

ลําดับ รหัส เร่ือง ผูนําเสนอ 

1 P-RE-004 ฐานขอมูลเคร่ืองมือวิทยาศาสตรสาขาวิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม 

วีระศักด์ิ  ทองออน 

2 P-RE-006 การวิเคราะหขอเสนอโครงการวิจยัที่ไดรับทุนสนับสนุน ปงบประมาณ พ.ศ.2557-2559 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม 

จิราพร  บุญมีพิพิธ 

3 P-RE-007 ความพึงพอใจของผูใชบริการในสํานักงานท่ีดินจังหวัดแพร สาขาลอง นิชฌานชวิศ  ชัยมณี 
4 P-RE-009 สภาพปจจุบันปญหาความตองการและแนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน

วิชาการ สังกัดสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  
ประเสริฐศักด์ิ  เอี่ยมใส 

5 P-RE-011 การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยหองปฏิบตัิการทางเคมีวิเคราะห วิลาวัณย  มั่นคง 
6 P-RE-012 ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอโรงเรียนปาซาง รัชชานนท  

จึงวิสิฐวาณิชกุล 

7 P-RE-013 แนวทางการบริหารความเสี่ยงดานความปลอดภัยในการทํางาน ของบุคลากร คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวทิยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

กัญญาวีร  สมนึก 
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สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

156 หมู 5 ตำบลพลายชุมพล  อำเภอเมืองพิษณุโลก 65000

โทรศัพท/โทรสาร 0-5526-7038


