ลำดับ
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กำหนดกำรนำเสนอผลงำนแบบบรรยำยกำรประชุมวิชำกำรพิบูลสงครำมวิจัย ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561
หัวข้อ “Thailand 4.0 นวัตกรรมและกำรวิจัยเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน”
วันที่ 23 มีนำคม 2561
***********************
กลุ่มที่ 1 ด้ำนกำรศึกษำและศิลปวัฒนธรรม ห้อง 422 (ตึกบัณฑิตวิทยำลัย อำคำร 4)
เวลำ
รหัส
เรื่อง/ผู้นำเสนอ
13.00 – 13.15 น.
O-ED-001 คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อขวัญในการปฏิบัติงานของครูสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ชีวสาธน์ กิ่งแก้ว
13.15 – 13.30 น.
O-ED-005 การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาที่ส่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
บุญธรรม มาดี
13.30 – 13.45 น.
O-ED-007 สภาพ ความคาดหวังและความต้องการจาเป็นในการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ภายใน วิทยาลัยครูหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
อานุสิด มะโนสาน
13.45 – 14.00 น.
O-ED-009 การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูประจาการในสถานศึกษาท้องถิ่น ด้วยรูปแบบ eCLIP กรณีศึกษา โรงเรียนวัดไทรเหนือ นครสวรรค์
สุภาณี เส็งสี
14.00 – 14.15 น.
O-ED-011 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ในรายวิชา การผลิตดนตรี 2 (Production
Skill 2) โดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ 4MAT
สรวิศ เขียนเสมอ
14.15 – 14.30 น.
O-ED-012 ผลการใช้สื่อการสอนรายวิชาทักษะและการสอนกีฬาลีลาศผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์
อุษา โพธิกุล อนุชิตร แท้สูงเนิน เพ็ญศรี ศรีสวัสดิ์
14.30 – 14.45 น.
O-ED-013 การศึกษาเหตุปัจจัยสาคัญทีส่ ่งผลต่อการบริหารจัดการการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีซี
เทคแปซิฟิค
แววตา พูลสวัสดิ์
14.45 – 15.00 น.
O-ED-014 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้โปรแกรมจีโอมิเตอร์เก็ตชแพดที่มีต่อความคิดรวบยอดเรื่อง
รูปสี่เหลี่ยม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
จุฬาลักษณ์ สมหมาย และ อุเทน ปุ่มสันเทียะ
พักรับประทำนอำหำรว่ำง

9

15.15 – 15.30 น.

O-ED-016

10

15.30 – 15.45 น.

O-ED-022

11

15.45 – 16.00 น.

O-ED-023

การสร้างสื่อวีดิทัศน์สาธิติการวาดภาพทางพฤษศาสตร์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เรียนรู้
การวาดภาพทางพฤกษศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
จตุพล โนมณี
ผลกระทบจากการจัดการเรียนการสอนโดยการใช้สื่อการสอน เรื่องพลังงาน เครื่องกล และการ
เคลื่อนที่
วีระบูลย์กิตติ ชุมพรผ่อง
การถอดบทเรียนความสาเร็จในการจัดการเรียนการสอนของครูมืออาชีพ กรณีศึกษาครูคอมพิวเตอร์ ใน
โรงเรียนสังกัดสานักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ธงชัย เส็งศรี
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กลุ่มที่ 1 ด้ำนกำรศึกษำและศิลปวัฒนธรรม ห้อง 423 (ตึกบัณฑิตวิทยำลัย อำคำร 4)
เวลำ
รหัส
เรื่อง/ผู้นำเสนอ
13.00 – 13.15 น.
O-ED-010 การอนุรักษ์ภูมิปญ
ั ญาช่างทอผ้าตีนจกในภาคเหนือตอนล่างผ่านการจัดทานามานุกรม
ศรัญญา ละม่อมสาย
13.15 - 13.30 น.
O-ED-021 ดนตรีในพิธีไหว้ครูพิณเพียตราชสานักกัมพูชา
โสภณ ลาวรรณ์
13.30 - 13.45 น.
O-ED-024 แนวทางการจัดการเรียนการสอนของคณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อ
พัฒนาทักษะให้นักศึกษาสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานประชาคมอาเซียน
วิลาสินี สุขกา
13.45 - 14.00 น.
O-ED-026 วิเคราะห์ภาษาในคอลัมน์ “องค์ความรู้ภาษา-วัฒนธรรม” หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
นพวรรณ เนตรธานนท์
14.00 - 14.15 น.
O-ED-028 การวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการสอนการสร้างชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่อง การใช้แผนที่ในการระบุลักษณะภูมิลักษณ์โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบโมเดลซิป
ปา (CIPPA Model) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
วัฒนชัย ปัญจิต
14.15 - 14.30 น.
O-ED-029 การประเมิ น ความพึ ง พอใจจากการใช้ สื่ อ ประสมทางการเรี ย น เรื่ อ งพลเมื อ งดี ต ามวิ ถี
ประชาธิปไตย สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
ชฎาพร สุขสงค์
14.30 - 14.45 น.
O-ED-030 การสอนโดยใช้สื่อวีดิทัศน์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง ผู้สถาปนา
อาณาจักรไทย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
อภิญญา เอี่ยมพงษ์
14.45 – 15.00 น.
O-ED-031 การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โดยใช้กิจกรรมการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์
พิมผกา แท่งทอง และ อุเทน ปุ่มสันเทียะ
พักรับประทำนอำหำรว่ำง
15.15 – 15.30 น.
O-ED-034 ผลการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่อสังคมออนไลน์
สาหรับนิสิตปริญญาตรี
ศุภสิทธิ์ เต็งคิว สุภาณี เส็งศรี กอบสุข คงมนัส
15.30 – 15.45 น.
O-ED-035 การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษาโปรแกรมวิชา
ปฐมวัย ชั้นปีที่ 3
อรทัย บุญเที่ยง และ สุนี บุญพิทกั ษ์
15.45 – 16.00 น.
O-ED-008 แนวทางการออกแบบลวดลายบนผลิตภัณฑ์เซรามิคจากลายดั้งเดิมของโคมล้านนา จังหวัด
ลาปาง
ปัณณธร สมสรวย

ลำดับ
1

เวลำ
13.00 – 13.15 น.

2

13.15 - 13.30 น.

3

13.30 - 13.45 น.

4

13.45 - 14.00 น.

5

14.00 - 14.15 น.

6

14.15 - 14.30 น.

7

14.30 - 14.45 น.

8

14.45 - 15.00 น.

9

15.15 - 15.30 น.

10

15.30 - 15.45 น.

11

15.45 - 16.00 น.

12

16.00 - 16.15 น.

13

16.15 - 16.30 น.

กลุ่มที่ 2 ด้ำนมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ห้อง 432 (ตึกบัณฑิตวิทยำลัย อำคำร 4)
รหัส
เรื่อง/ผู้นำเสนอ
O-SO-001 ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะวิชาชีพบัญชี ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และคุณภาพข้อมูลทางบัญชีของ
ผู้ทาบัญชีในจังหวัดเชียงใหม่
สิริศักดิ์ รัชชุศานติ
O-SO-004 รูปแบบการสร้างความรู้ความเข้าใจกฎหมายค้าประกัน ฉบับที่ 21 ปีพ.ศ. 2558 ของประชาชนในพื้นที่
อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ชาตรี จาลองกุล
O-SO-005 คุณภาพชีวิตของข้าราชการครูหลังเกษียณราชการในเขตอาเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
ศรีเสด็จ กองแกน
O-SO-007 การศึกษาค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาที่มีผลต่อการมีบุตร กรณีศึกษาตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก
ศศิประภา อินหา
O-SO-101 การวิจัยเชิงปฏิบัติแบบมีส่วนร่วมในการจัดการขยะรีไซเคิลเพิ่มมูลค่า บ้านกวางอั้น หมู่ที่ 5 ตาบลบ่อ
ทอง อาเภอบางระกา จังหวัดพิษณุโลก
วรชัย กลิ่นโพธิ์หอม
O-SO-102 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจขายผลผลิตยางพาราของเกษตรกรในเขตพื้นที่
อาเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
นัทธมน วรรณไพบูลย์
O-SO-111 การรับรู้คุณภาพในการให้บริการมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการบริษัทจัดหางานต่างด้าว ใน
จังหวัดกาแพงเพชร
จินตนา อ่อนสารี
O-SO-112 ต้นทุนการต่อเรือแข่งจังหวัดน่าน
อธิปัตย์ สายสูง
พักรับประทำนอำหำรว่ำง
O-SO-115 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของการผลิตธูปหอมสมุนไพร: กรณีศึกษากลุ่มธูปหอมสมุนไพรไล่
ยุ่ง ตาบลน้าแก่น อาเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
อัจฉราภรณ์ พูลยิ่ง
O-SO-118 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในการชาระหนี้
ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส เขตกรุงเทพมหานคร
อัจฉราพรรณ ปันบุตร
O-SO-136 การวิเคราะห์ความต้องการและปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ภาคเหนือ
ตอนล่างของประเทศไทย
นันท์นภัส วิริยะเศรษฐ์สกุล
O-SO-147 อิทธิพลของกระบวนการตรวจสอบภายในที่มีต่อประสิทธิภาพการดาเนินงานของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
พรธิดา สีคา
O-SO-064 การพัฒนาศักยภาพทางการตลาดผลิตภัณฑ์เห็ดแครงแปรรูป บ้านนาไม้ไผ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
สุธิกาญจน์ แก้วคงบุญ

ลำดับ
1

เวลำ
13.00 – 13.15 น.

2

13.15 - 13.30 น.

3

13.30 - 13.45 น.

4

13.45 - 14.00 น.

5

14.00 - 14.15 น.

6

14.15 - 14.30 น.

7

14.30 - 14.45 น.

8

14.45 - 15.00 น.

9

15.15 – 15.30 น.

10

15.30 – 15.45 น.

11

15.45 – 16.00 น.

12

16.00 – 16.15 น.

13

16.15 – 16.30 น.

14

16.30 – 16.45 น.

15

16.45 – 17.00 น.

16

17.00 – 17.15 น.

17

17.15 – 17.30 น.

กลุ่มที่ 2 ด้ำนมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ห้อง 433 (ตึกบัณฑิตวิทยำลัย อำคำร 4)
รหัส
เรื่อง/ผู้นำเสนอ
O-SO-002 บทบาทและปฏิสัมพันธ์ของตัวละครเอกชายหญิงในนวนิยายเรื่องกรงกรรม
ภัทรลักษณ์ ชินประภาพ
O-SO-003 การแปรรูปวรรณกรรมและอนุภาคในนาคี
ชญานิน เลี่ยงอิ้ว
O-SO-034 วิเคราะห์คุณค่าเพลงกล่อมเด็กที่มีผลต่อชีวิตชาวอีสาน : กรณีศึกษาบ้านศรีฐาน อาเภอป่าติ้ว
จังหวัดยโสธ
อุไรวรรณ สิงห์ทอง
O-SO-042 ตานานพระยาโคตรบองในความทรงจาของชาวพิจิตร: กรณีศึกษาตาบลเมืองเก่าและตาบลโรงช้าง
อาเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
ภัครพล แสงเงิน
O-SO-044 การศึกษาวิเคราะห์หลักทิศ 6 ของเหตุการณ์จากตัวละครในวรรณกรรม เรื่องสามก๊ก ฉบับเจ้าพระยาพระคลัง
(หน)
ธราธร เกิดใหม่ ศราวุฒิ ทรัพย์นาคี และ ภัครพล แสงเงิน
O-SO-049 การศึกษาวิเคราะห์แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในวรรณกรรมเรื่องลูกอีสานของคาพูน บุญทวี
จริยา คุ้มมา
O-SO-057 นวนิยายชุด “ลูกไม้ของพ่อ” : การวิเคราะห์เชิงนิเวศสานึก
พรพารัตน์ สุขชาวนา
O-SO-059 การวิเคราะห์ภาพสะท้อนสังคมจากรวมเรื่องสั้นชุดอสรพิษ ของแดนอรัญ แสงทอง
ฌิชกมล คารินทร์
พักรับประทำนอำหำรว่ำง
O-SO-062 การวิเคราะห์ความขัดแย้งในเรื่องสั้นรางวัลซีไรต์ ชุด อสรพิษ ของแดนอรัญ แสงทอง
พนิตนันท์ บุญมี
O-SO-063 กลวิธีการใช้วัจนภาษาและอวัจนภาษาในโฆษณาออนไลน์
ศักดิ์เดช แย้มเอิบสิน
O-SO-079 อิทธิพลนิทานไทยเรื่องแก้วหน้าม้าที่มีต่อนิยายจีนแปลงเรื่องเจ็งฮองเฮา
พัชรินทร์ อนันต์ศิริวัฒน์
O-SO-081 เรื่ อ งสั้ น รางวั ล พานแว่ น ฟ้ า พ.ศ.2555 – 2556 : การวิ เ คราะห์ ก ารมี ส่ ว นร่ ว ม ทางการเมื อ งของ
ประชาชน
โชติวรรณ เขียวบุตร
O-SO-089 ภาพสะท้อนค่านิยมในบทเพลงของณัฐวุฒิ ศรีหมอก (กอล์ฟ ฟักกลิ้งฮีโร่)
มณีรัตน์ เพ็งพาด
O-SO-129 คาที่ใช้วรรณยุกต์ผิดในภาษาไทย
สุชาดา เจียพงษ์
O-SO-130 วาทกรรมที่ปรากฏในรวมเรื่องสั้น “แผ่นดินอื่น”ของกนกพงศ์ สงสมพันธุ์
ชัญญานุช ขุนนา
O-SO-131 วัจนกรรมการนาเสนอข่าวการเมืองจากหนังสือพิมพ์มติชน : ตามแนววัจนปฏิบัติศาสตร์
นิตยา มูลปินใจ
O-SO-151 ภาพแทนชาย-หญิงที่ปรากฏในวรรณกรรมเรื่องทวิภพ
ชยาทิตย์ อินน้อย
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กลุ่มที่ 2 ด้ำนมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ห้อง 434 (ตึกบัณฑิตวิทยำลัย อำคำร 4)
เวลำ
รหัส
เรื่อง/ผู้นำเสนอ
13.00 – 13.15 น.
O-SO-008 การพัฒนาสมรรถนะการใช้ทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สาหรับวิสาหกิจชุมชน
ด้วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
ศศิประภา ทิพย์ประภา
13.15 - 13.30 น.
O-SO-013 รูปแบบการสร้างสื่อแอนิเมชันฉบับภาษาจีนเพื่อส่งเสริมการท่องเทีย่ วจังหวัดลาปาง
สิริรตั น์ วาวแวว
13.30 - 13.45 น.
O-SO-045 การเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ผ่านการเรียนรู้โดยใช้งานปฏิบัติอินโฟกราฟิกส์เป็นฐาน
สุรีย์พร ใหญ่สง่า
13.45 - 14.00 น.
O-SO-075 การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ภูมิปญ
ั ญาการทาตู้ไม้สักโบราณบ้านขวาง ตาบลบ้านกล้วย
อาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
ณัฐพร นุ่มพรม
14.00 - 14.15 น.
O-SO-010 คุณลักษณะผู้นาที่พึงประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตาบลวังโพรง อาเภอเนินมะปราง
จังหวัดพิษณุโลก
กณวรรธน์ อุ่นจันทร์
14.15 - 14.30 น.
O-SO-043 การศึกษาวิเคราะห์ความเชื่อต่อศาลปู่ตาและศาลน้าคา:กรณีศึกษาตาบลกุดธาตุ อาเภอหนองนาคา
จังหวัดขอนแก่น
สิริยากร สุโพธิ์
14.30 - 14.45 น.
O-SO-085 แนวทางในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเกี่ยวกับการแสดงพื้นบ้าน ในเขตพื้นที่ลุ่มน้าทะเลสาบ
สงขลา
กรฤต นิลวานิช
14.45 - 15.00 น.
O-SO-088 บทบาทของพิธีศพ : กรณีศึกษาพิธีศพจากตาบลบ้านกล้วย อาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
สุกัญญาโสภี ใจกล่า
พักรับประทำนอำหำรว่ำง
15.15 - 15.30 น.
O-SO-127 การศึ ก ษาการใช้ เ ทคนิ ค ภาพเคลื่ อ นไหวช้ า (Slow Motion) เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การเล่ า เรื่ อ งใน
ภาพยนตร์โฆษณารณรงค์โรคอ้วน
ทนงศักดิ์ สุวรรณรัตน์
15.30 - 15.45 น.
O-SO-077 การศึกษาบทบาทหน้าที่ของพาข้าว ในตาบลยางโกลน อาเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
จุลีพร สุดแก้ว
15.45 - 16.00 น.
O-SO-080 การธารงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมกับการสร้างเสริมพลังชุมชนของสมาพันธ์ชาวไทยเชื้อสายรามัญ
จังหวัดปทุมธานี
น้าผึ้ง พลับนิล
16.00 - 16.15 น.
O-SO-011 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีบุตร กรณีศึกษาอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
นฤภร แก้วมิ่งตระกูล
16.15 - 16.30 น.
O-SO-058 การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) เพื่อพัฒนาศักยภาพ
เยาวชนด้านการผลิตภาพยนตร์สนั้
อารีรัตน์ ใจประดับ
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กลุ่มที่ 2 ด้ำนมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ห้อง 435 (ตึกบัณฑิตวิทยำลัย อำคำร 4)
เวลำ
รหัส
เรื่อง/ผู้นำเสนอ
13.00 – 13.15 น. O-SO-012 การศึกษาการกวดวิชาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
ชุตินันท์ ใบตอง
13.15 - 13.30 น.
O-SO-041 การบริหารจัดการทรัพยากรน้าโดยชุมชน: กรณีศึกษาชุมชนชาติตระการ
สัจจา บรรจงศิริ
13.30 - 13.45 น.
O-SO-141 สภาพปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุ หมู่บ้านวงฆ้อง หมู่ที่ 3 ตาบลวงฆ้อง อาเภอ
พรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
สกาวเพชร กล้าหาญ
13.45 - 14.00 น.
O-SO-142 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมกับชุมชนบ้านพัน
เสา อาเภอบางระกา จังหวัดพิษณุโลก
ชวกร แป้นโพธิ์กลาง
14.00 - 14.15 น. O-SO-145 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจพอเพียงให้กับชุมชนบ้าน
หนองมะคัง หมู่ที่ 7 ตาบลท้อแท้ อาเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
ปรีชา เรืองฤทธิ์
14.15 - 14.30 น.
O-SO-149 ผลกระทบของการหย่าร้างที่มีต่อความสาเร็จทางการศึกษาของบุตร
อรรฆยา เซ็นเครือ
14.30 - 14.45 น.
O-SO-074 ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรและความเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ของมหาวิทยาลัยพิษณุโลก
สมศักดิ์ คาศรี สานิตย์ กายาผาด สมลักษณ์ พรหมมีเนตร และ ขวัญหทัย ยิ้มละมัย
14.45 – 15.00 น. O-SO-134 การใช้คาเรียกขานในภาษาหล่ม อาเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
ชยาลินี ไฝแก้ว
พักรับประทำนอำหำรว่ำง
15.15 - 15.30 น.
O-SO-135 การวิเคราะห์ภาพสะท้อนทางสังคมในนิทานคุณธรรมจากพระราชดารัสรัชกาลที่ 9
จารีญา จูชาวนา
15.30 - 15.45 น.
O-SO-146 ศึกษาแนวทางการสืบทอดภูมิปัญญาดนตรีรองเง็งจากนายเซ็ง อาบู สู่นายอภิชาติ คัญทะชา หัวหน้า
วงอัสลีมาลา
วิชัย มีศรี
15.45 – 16.00 น. O-SO-148 การศึกษาการใช้คากริยาช่วยแสดงทัศนะภาวะที่มีความถี่สูง ในหนังสือนวนิยายเรื่อง
แฮรี่พอตเตอร์ตอนศิลาอาถรรพ์โดยใช้คลังข้อมูล
ทิศากร ไชยมงคล
16.00 – 16.15 น. O-SO-150 ประโยชน์จากการเรียนรู้วิชาปฏิบตั ิกีตาร์คลาสสิคจากการเรียนการสอนแบบปฏิบัตเิ ดี่ยว
มุทิตา นาคเมือง
16.15 – 16.30 น. O-SO-060 การศึกษาการใช้สานวนการกล่าวขอโทษในภาษาญี่ปุ่นจากอนิเมะ
ต่อศักดิ์ ร่มส้มซ่า
16.30 – 16.45 น. O-SO-076 การศึกษาความสามารถในการใช้รปู ไวยากรณ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายศิลป์
ภาษาญี่ปุ่น
กนกรัตน์ ปิลาผล
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กลุ่มที่ 3 ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ห้อง กรณิกำ 1
รหัส
เรื่อง/ผู้นำเสนอ
O-SC-001 การพัฒนาสูตรน้าเคลือบโดยใช้ดินเขตอาเภอบางระกา จังหวัดพิษณุโลก โดโลไมต์และเฟลสปาร์
สาหรับผลิตผลิตภัณฑ์สโตนแวร์
วิมล ทองดอนกลิ้ง
O-SC-007 การประยุกต์ใช้ตัวแบบการถดถอยส าหรั บตั วชี้ วัดคุ ณภาพน้ า : กรณีศึ กษาคุณภาพแม่ น้าน่าน
จังหวัดพิษณุโลก
วิลาวรรณ ปานสนม
O-SC-009 การหาประสิทธิภาพเครื่องผสมปุย๋ เม็ดแนวนอนแบบหมุนขึ้นลงและแนวรัศมี
สมบัตยิ ์ มงคลชัยชนะ
O-SC-014 การค้นหาความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการคอนกรีตผสมเสร็จ กรณีศึกษาตัวอย่าง ห้าง
หุ้นส่วนจากัดคอนกรีตผสมเสร็จแห่งหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลก
ปุณณทัต งามขา ณัฐพร ตั้งเจริญชัย สุกฤษฏิ์ เพชรสวัสดิ์ อลงกรณ์ เมืองไหว และ
ธัชชัย เทพกรณ์
O-SC-021 ผลกระทบของพฤติกรรม วีรันดีล ต่อหน้าตัดคาน เซล์ลลู ่าบีม ภายใต้ point load
ณัฐพล ผู้วัฒนาวงศ์
O-SC-022 การพัฒนาผลิตภัณฑ์งานหัตถกรรมเครื่องเรือนจากเชือกไนล่อน
สมชาย บุญพิทักษ์
O-SC-023 การประยุกต์ใช้ระบบคลัชส่งกาลังในระบบปั๊มน้าพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดต่อตรง
วิจิตร ไสยาศรี
O-SC-026 การสารวจเพื่อวิเคราะห์คณ
ุ ภาพแหล่งน้า
จักรตรา บรรจงกะเสนา ณ อยุธยา
พักรับประทำนอำหำรว่ำง
O-SC-036 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยการผสมผสานวัสดุและ
ศิลปกรรมของท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
มานะ อินพรมมี
O-SC-044 การศึกษาสมรรถนะของเครื่องยนต์ดีเซลเมื่อใช้น้ามันดีเซลจากขยะพลาสติก
คงเดช พะสีนาม
O-SC-051 ระบบบริหารจัดการข้อมูลสุขภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านสามหลัง อาเภอดอย
หล่อ จังหวัดเชียงใหม่
วาสนา ดวงคา
O-SC-058 การเผยแพร่การพัฒนาศักยภาพการสูบน้าแบบปั๊มคลัทซ์ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กรณี พื้นที่
องค์การบริหารส่วนตาบล อ่างหิน อ.ปากท่อ จ. ราชบุรี
ธรรมนูญ เพชรศรี
O-SC-059 เครื่องควบคุมอุณหภูมินาอั
้ ตโนมัตสิ าหรับตู้เพาะเลี้ยงพรรณไม้นา้
เทิดพันธุ์ ชูกร
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กลุ่มที่ 3 ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ห้อง ปำงอุบล
รหัส
เรื่อง/ผู้นำเสนอ
O-SC-006 ระบบสืบค้นสาเหตุปญ
ั หาอาการเสียระบบช่วงล่างรถยนต์เบื้องต้นโดยใช้เทคนิคออนโทโลยี
เทพนที โพธิ์จันทร์
O-SC-033 แบบจาลองไข้ปวดข้อยุงลาย
ถิรภัทร มีสาราญ
O-SC-039 การพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน กรณีศึกษา หมู่บ้านไหล่โก ตาบลหนองหลุม
อาเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร
ธัญญารัตน์ จันทร์อยู่
O-SC-040 การพัฒนาเกม เชื่อมต่อกับ Google Analytics เพื่อเก็บข้อมูลการตลาด
ปัญญา กะลาพา
O-SC-041 การออกแบบเว็บไซต์เพื่อการท่องเที่ยวโดยใช้ NOSTRA Map APIs
อรณิช ปีแหล่
O-SC-042 การเปรียบเทียบวิธีการหาค่าของสมการไคลน์กอร์ดอนและสมการไซน์กอร์ดอน
กัญญ์กุลณัช อานุภาพ
O-SC-043 อัลกอริทึมการคัดแยกภาพด้วย Bag of Word เพื่อระบบรักษาความปลอดภัย
พีรพล คาพันธ์
O-SC-047 (λ,μ)-ไอดีลวิภัชนัยของกึ่งกรุปไตรภาคในเทอมของเซตย่อยของ [0,1]
พงษ์พันธ์ จุลทา
รับประทำนอำหำรว่ำง
O-SC-027 Characterizing Fuzzy Ideals with Thresholds of Semigroups by Subsets of the Real Closed
Interval {0,1}
อัครพล พรมตรุษ
O-SC-048 ระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่เพื่อประเมินบ้านสะอาดและวัดส่งเสริมสุขภาพ
นฤมล นนทะนา และ อรสา เตติวัฒน์
O-SC-053 ระบบบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลดอยหล่อ อาเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
สุรีนาฎ มะโนลา วาสนา ดวงคา และชญานี คาจันทร์ใจ
O-SC-054 สื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้โครงการในพระราชดาริด้านพลังงานด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง
ศรีสมร อ้นคง และ อรสา เตติวฒ
ั น์
O-SC-055 การประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อศึกษาการกระจายตัวของเฟิร์นใน วนอุทยานน้าตกตาดสูง
จังหวัดกาฬสินธุ์
ระพีพฒน์ พอกสนิท
O-SC-056 สื่อมัลติมีเดียเสมือนจริงเพื่อการเรียนรู้และส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดน่าน
สุนิษา เจนจบ และ อรสา เตติวฒ
ั น์
O-SC-057 การพัฒนาเว็บไซต์ในการจัดการเรียนการสอนสาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด
กฤติเดช จินดาภัทร์ สามารถ ยืนยงพานิช ศศิกัญชณา บุญนาค
O-SC-046

การประยุกต์ใช้ Deep learning เพื่อคัดแยกภาพ ชาย-หญิง
ณัฐพงศ์ พรสุทธิพันธุ์ พันธุ์ธิดา ลิ้มศรีประพันธ์ จิรารัตน์ เอี่ยมสอาด และ ชิตณรงค์ เพ็งแตง

ลำดับ
1
2
3
4

5
6

7

8

9

10

11

12
13

กลุ่มที่ 3 ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี, กลุ่มที่ 4 ด้ำนวิทยำศำสตร์สุขภำพ ห้อง นิลบล
เวลำ
รหัส
เรื่อง/ผู้นำเสนอ
13.00 – 13.15 น.
O-SC-008 การพัฒนาสูตรอาหารต้นทุนต่าสาหรับการขยายพันธุ์เอื้องลาต่อ
ศศิภา สังข์ลาใย
13.15 – 13.30 น.
O-SC-010 การพัฒนาสูตรอาหารต้นทุนต่าสาหรับการขยายพันธุ์กล้วยไม้กะเรกะร่อน
แพรวพรรณ สนเท่ห์
13.30 – 13.45 น.
O-SC-012 การศึกษาการผลิตโปรตีนข้าวผงทีล่ ะลายน้าได้จากข้าวและราข้าว
นับดาว มากจุ้ย
13.45 – 14.00 น.
O-SC-013 ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตและน้ามะพร้าวต่อการเกิดพืชต้นใหม่ในเอื้องกุหลาบ
กระเป๋าเปิด
นันทกร แก้วพเนา
14.00 – 14.15 น.
O-SC-017 ผลของกรดแอสคอร์บิกและแคดเมียมต่อการเจริญเติบโตของบัวหลวงในหลอดทดลอง
สุพัตรา โพธิ์กล่า
14.15 – 14.30 น.
O-SC-025 การศึกษาสหสัมพันธ์ของดัชนีพืชพรรณต่อความชื้นของดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติโคกข่าว
อาเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม
ภาสกร จาปางาม
14.30 – 14.45 น.
O-SC-030 การสร้างแผนที่ความสูงเชิงตัวเลขที่เหมาะสมในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติโคกข่าว อาเภอชื่น
ชม จังหวัดมหาสารคาม
ศักรินทร์ ฤทธิสอน
14.45 – 15.00 น.
O-SC-034 การวิเคราะห์เปรียบเทียบการแสดงออกของไมโครอาร์เอ็นเอของกุ้งก้ามกรามเมื่อถูกกระตุ้น
ด้วย LPS
รัตติกรณ์ ธรรมสอน
รับประทำนอำหำรว่ำง
15.15 – 15.30 น. O-HE-001 การเปรียบเทียบวิธีการตรวจหา Microfilaria ในแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า โดยวิธี
modified Knott’s concentration และ capillary tube technique
นเรศ พูลอนันต์
15.30 – 15.45 น. O-HE-002 การศึกษาความรอบรู้ทางสุขภาพและความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจาวันของ
ผู้สูงอายุ ตาบลน้าหมัน อาเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
สุนทรีย์ จรทอง
15.45 – 16.00 น. O-HE-004 ผลการดาเนินงานการควบคุมความดันโลหิตของผู้เป็นโรคความดันโลหิตสูงที่มารับบริการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหนองพระ อาเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
กีรติ กิจธีระวุฒิวงษ์
16.00 – 16.15 น.
O-SC-020 การวิเคราะห์การใช้พลังงานในกระบวนการสกัดน้ามันจากสาหร่ายขนาดเล็ก
ยสินทินี เอมหยวก
16.15 – 16.30 น. O-HE-003 ผลของรูปแบบการพัฒนาระบบบริหารการแพทย์ฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุของโรงพยาบาลวังทอง
จังหวัดพิษณุโลก
วรรณพร บุญดา

ลำดับ
1

เวลำ
13.00 – 13.15 น.

2

13.15 – 13.30 น.

3

13.30 – 13.45 น.

4

13.45 – 14.00 น.

5

14.00 – 14.15 น.

6

14.15 – 14.30 น.

7

14.30 – 14.45 น.

8

14.45 – 15.00 น.

9

15.15 – 15.30 น.

10

15.30 – 15.45 น.

กลุ่มที่ 5 ด้ำนกำรจัดกำรและกำรท่องเที่ยว ห้อง กรณิกำ 2
รหัส
เรื่อง/ผู้นำเสนอ
O-MA-016 แผนแม่บทการจัดตั้งสหกรณ์ร้านค้า มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
อารีกมล ต.ไชยสุวรรณ
O-MA-017 การพัฒนาการตลาดและการท่องเที่ยวของธุรกิจชุมชนเพื่อการยกระดับสู่วิสาหกิจชุมชน
กรณีศึกษา : ชุมชนเทศบาลเมืองแกนพัฒนา อ. แม่แตง จ. เชียงใหม่
อาชวิน ใจแก้ว
O-MA-018 พฤติกรรมนักท่องเที่ยว และปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกที่พัก ของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยในจังหวัดแพร่
นฤพนธ์ เลิศกาญจนาพร
O-MA-019 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ เปรียบเทียบระหว่าง การใช้
อุปกรณ์การปลูกแบบมาตรฐานและการใช้อุปกรณ์การปลูกแบบประยุกต์
สิริยุพา เลิศกาญจนาพร
O-MA-020 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดและพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคชาวเมียนมาในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษตาก
เผด็จ ทุกข์สูญ
O-MA-021 การประยุกต์ใช้กิจกรรมวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน
ยุพิน พิพัฒน์พวงทอง
O-MA-022 แนวทางการสืบสานศิลปกรรมท้องถิ่นเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้สู่การท่องเที่ยว กรณีศึกษา วัด
บ้านสร้าง อาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ธนภูมิ ปองเสงี่ยม
O-MA-023 การบูรณาการองค์ความรู้ด้านการตลาดเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืนของชุมชนบ้าน
สันทรายต้นกอก ตาบลฟ้าฮ่าม อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
มานพ ชุ่มอุ่น
รับประทำนอำหำรว่ำง
O-MA-024 ความเป็นผู้นากับการกระตุ้นนวัตกรรมองค์กร
บุญญานุช ชีวาเกียรติยิ่งยง
O-MA-025 การรับรูค้ วามยุติธรรมในองค์กรและความตั้งใจที่จะลาออก: การศึกษาเชิงประจักษ์ของ
ข้าราชการตารวจชั้นประทวนในเขตภาคเหนือประเทศไทย
ปิยะวรรณ คุ้มญาติ

ลำดับ
1

เวลำ
14.00 – 14.15 น.

2

14.15 – 14.30 น.

3

14.30 – 14.45 น.

4

14.45 – 15.00 น.

กลุ่มที่ 6 ด้ำนนวัตกรรมและงำนวิจัยเพื่อท้องถิ่น ห้อง ประชุมสิริรำชภัฏ
รหัส
เรื่อง/ผู้นำเสนอ
O-AB-023 การศึกษาปัญหาการจัดการขยะโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านใหม่สุขเกษม อาเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
เพชรายุทธ แซ่หลี
O-AB-024 เครื่องปั้นดินเผาสร้างสรรค์ : กรณีศึกษาเครื่องปั้นดินเผาพื้นบ้านจังหวัดสงขลา โดยเคลือบ
ขี้เถ้าแกลบข้าวสังข์หยด
พีรพงษ์ พันธะศรี
O-AB-025 การศึกษาพฤติกรรมและความคิดเห็นการจัดการขยะของตาบลบึงระมาณ อาเภอบางระกา
จังหวัดพิษณุโลก
หทัยธนก พวงแย้ม
O-AB-026 การศึกษาแนวทางการพัฒนาปัญหาหนี้สินของเกษตรกร พื้นที่เทศบาลท้ายดง อาเภอวังโป่ง
จังหวัดเพชรบูรณ์
ธีรภัทร์ พุ่มพลอย
รับประทำนอำหำรว่ำง

ลำดับ
1

เวลำ
13.00 – 13.15 น.

รหัส
O-RE-002

2

13.15 – 13.30 น.

O-RE-003

3

13.30 – 13.45 น.

O-RE-004

4

13.45 – 14.00 น.

O-RE-005

5

14.00 – 14.15 น.

O-RE-006

6

14.15 – 14.30 น.

O-RE-007

7

14.30 – 14.45 น.

O-RE-008

8

14.45 – 15.00 น.

O-RE-010

9

15.00 – 15.15 น.

O-RE-019

กลุ่มที่ 7 ด้ำนวิจัยสถำบัน ห้อง กรณิกำ 3
เรื่อง/ผู้นำเสนอ
การพัฒนาเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ด้วยโปรแกรม จูมลา
จีราวรรณ ทองลิ้ม
การพั ฒ นาฐานข้ อ มู ล เครื่ อ งมื อ วิ ท ยาศาสตร์ ส าขาวิ ช าชี ว วิ ท ยา คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วันเพ็ญ ตรงต่อกิจ
แนวทางการพัฒนาการให้บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม
สุชิน เขียวเนตร
การพัฒนาระบบการขออนุมัติเดินทางไปราชการ และการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ
ปิยาภรณ์ ณ เชียงใหม่
พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของบุคลากรในการเข้าถึงสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม
โสภณ พินิจกิจเจริญกุล
การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ดลยฤทธิ์ เสฏฐสุวจะ
เก้าศิษย์เก่าเกียรติยศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สิรลิ ักษณ์ วงศ์ประสิทธิ์
การพัฒนาการจัดกิจกรรมนักศึกษาหอพัก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม ปีการศึกษา
2560
พนาวัน เปรมศรี
แนวทางการพัฒนาระบบยืม-คืนหนังสือด้วยตนเองของผู้ใช้บริการ สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม
คม กันชูลี
รับประทำนอำหำรว่ำง

