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การนาเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์
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รหัส
P:ED01
P:ED02
P:ED03
P:ED04
P:ED05
P:ED06
P:ED07
P:ED08
P:ED09

การนาเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)
กลุ่มการศึกษา กลุ่ม 1
ผู้ทรงคุณวุฒิ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม นาคอ้าย
อาจารย์ ดร.สมหมาย อาดอนกลอย
เวลา 13.00 – 15.00 น.
ชือบทความ
มหาวิทยาลัย/
สถาบัน
แนวทางการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของโรงเรียนในจังหวัดนครสวรรค์ สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
แนวทางการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนในจังหวัดพิจิตร
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
แนวทางการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต 2
แนวทางการบริหารระบบสารสนเทศในสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานีเขต 1
แนวทางการบริหารแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
แนวทางการบริหารโรงเรียนสามภาษาในจังหวัดเชียงใหม่
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
แนวทางการบริหารสถานศึกษาตามมาตรฐานสถานศึกษา
ต้นแบบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
การศึกษาการตัดสินใจของผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้าเรียนใน
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กําแพเพชร เขต 2
การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในโรงเรียนขยายโอกาส ในเขตอําเภอเมือง สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง

ผู้นาเสนอ

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์

นางสาวจุฑามาส พัฒนศิริ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

นางเตือนใจ คล้ายแก้ว

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์

นางอชิรญา อนันตรักษ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

นางสายชล วัฒนเกษกรณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

นายภิรักษ์สิทธิ์ เสนีย์วงค์
ณ อยุธยา
นางสุวดี เสนีย์วงค์ ณ อยุธยา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

นายอภิเชษฐ์ บุญพยอม

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม

นางสาวมะลิวัลย์ หนูอ้น

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา

นางสาวเกศรินทร์ ทองสุย
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รหัส
P:ED10
P:ED11
P:ED12
P:ED13
P:ED14
P:ED15
P:ED16
P:ED17
P:ED18

การนาเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)
กลุ่มการศึกษา กลุ่ม 2
ผู้ทรงคุณวุฒิ : รองศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ มนูศิลป์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ ใจฉลาด
เวลา 13.00 – 15.00 น.
ชือบทความ
มหาวิทยาลัย/
สถาบัน
การศึกษาพฤติกรรมและแนวทางการแก้ไขความขัดแย้งของ
ครู ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41
แนวทางการบริหารความขัดแย้งในสถานศึกษาจังหวัดพิจิตร
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผู้บริหารในการบริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
แนวทางการดําเนินงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนในจังหวัด
อ่างทอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5
การพัฒนาบุคลากรอย่างมีส่วนร่วมในโรงเรียนสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุตรดิตถ์
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการเขียนรายงานปัญหาพิเศษ
สําหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
การพัฒนาชุดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง
ปรากฏการณ์ของโลกและดวงอาทิตย์ ชั้นประถมศึกษา
ชั้นปีที่ 6
แนวทางพัฒนาการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในโรงเรียน กลุ่มพนารักษ์ จังหวัดอุทัยธานี สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 42
ปัจจัยการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล ส้งกัดอาชีวศึกษาจังหวัด
บุรีรัมย์

ผู้นาเสนอ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม

นายบดินทร์ สินตั้ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

นายวรพงษ์ ประเสริฐศรี

UMKC รัฐฟลอริดา

นางขวัญเรือน สุวรรณจันทร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

นายณฐพร หลากสุขถม

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

นางพัชรินทร์ อิ่มเพ็ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม

นางสาวสุกัญญา สมุทรเขตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม

นายวัชรพงศ์ สอนลบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

นางสาววรัญรักษ์ บุญนอก

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

นายกิตติณัฏฐ์ ทัศนศาสตร์
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รหัส
P:ED20
P:ED21
P:ED22
P:ED23
P:ED24
P:ED25
P:ED26
P:ED27
P:ED28

การนาเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)
กลุ่มการศึกษา กลุ่ม 3
ผู้ทรงคุณวุฒิ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุ เจริญวงศ์ระยับ
อาจารย์ ดร.พรทิพย์ ครามจันทึก
เวลา 13.00 – 15.00 น.
ชือบทความ
มหาวิทยาลัย/
สถาบัน
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการทําวิจัยสถาบันของบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
การประเมินระบบการให้คําปรึกษาของคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
การประเมินโครงการพัฒนานักศึกษาด้านกิจกรรมนักศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ประจําปี
2558
การประเมินโครงการการจัดงานประเพณีของท้องถิ่นของ
สถานศึกษาสังกัดเทศบาล เมืองกําแพงเพชร จังหวัด
กําแพงเพชร
การตัดสินใจเลือกเรียนในโรงเรียนบริบาลของนักเรียน
ประกาศนียบัตรตามหลักสูตรผู้ช่วยการพยาบาลในประเทศ
ไทย
ปัจจัยแวดล้อมในการทํางาน และการมีส่วนร่วมในการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรที่ส่งผลต่อความสําเร็จของ
การการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร
การประเมินการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน โรงเรียน
ขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
41 กําแพงเพชร
การพัฒนาแบบฝึกหัดเสริมทักษะรายวิชาคณิตศาสตร์ดิสครีต
สําหรับคอมพิวเตอร์
การพัฒนาแบบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25

ผู้นาเสนอ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม

นายสุรชัย เกตุนิล

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร

สิบเอกอนุสรณ์ คํามี

มหาวิทยาลัยนานาชาติสแตม
ฟอร์ด

นายภายะวริษฐ์ ภัทรสุนทรภักดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม

นางสาวอรพนิตา จรัสธนวรพัฒน์

มหาวิทยาลัยราขภัฏ
กําแพงเพชร

นางสาวปรียาลักษณ์ พงษ์อยู่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

นายธนชัย ปฐมรัตน์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นางปิยพร นิสัยตรง

นางสาวเบญญาพัชร์ วันทอง
นายพรหมธร พูลสุข
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การนาเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)
กลุ่มการศึกษา กลุ่ม 4
ผู้ทรงคุณวุฒิ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวิมล ใจงาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สลักจิต ตรีรณโอภาส
เวลา 13.00 – 15.00 น.
รหัส
ชือบทความ
มหาวิทยาลัย/
สถาบัน
P:ED29
P:ED30
P:ED31
P:ED32

P:ED33

P:ED34

P:ED35

P:ED36

P:ED37

P:ED38

ผลการจัดการเรียนรู้แบบจิตปัญญาที่มีต่อทักษะการคิด
วิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รายวิชา
กิจกรรมพลศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย
ผลการสอนโดยใช้กิจกรรมตามแนวคิด ซี ไอ เอส เอส ที ที่มี
ต่อความคิดสร้างสรรค์ วิชาศิลปะ ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 4 โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา รายวิชา
ทัศนศิลป์ (ศ14101)
การพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการจิตตปัญญา
ศึกษา ในรายวิชาเพิ่มเติม ส30232 หน้าที่พลเมือง ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดย
ใช้รูปแบบ การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL) ร่วมกับผัง
กราฟิก ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รายวิชา ส 21103
สังคมศึกษา
การพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน รายวิชาสังคมศึกษา ส32103 ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหา
ความรู้ (5Es) ร่วมกับเทคนิคห้องเรียนกลับทาง
การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และทักษะ
กระบวนการกลุ่มและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา
ประวัติศาสตร์ ส 21104 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ร่วมกับเทคนิค
กลุ่มสืบสวนสอบสวน
รายงานการพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หนังสือ
นิทาน เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และการอ่านจับใจความ
สําคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
การศึกษาความสามรถในการคิดแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยสมองเป็น
ฐาน (Brain–based learning) ในรายวิชา ส16104 หน้าที่
พลเมือง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่อง ไฟฟูา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น(7E)

ผู้นาเสนอ

มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี

นางพัชรี ชีวะคํานวณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

นางสาวปัทมา หิมะ

มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูล
สงคราม

นายยงยุทธ สินสวาท

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นางสาวศิริพร อินทรา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นางเกษมะณี ลาปะ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นางสาวสุจิตรา ชาเคน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นางศิริเนตร นิลนามะ

โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ

นางสิริมณฑน์ กัลยาณรักษ์

มหาวิทยาลัยขอนเเก่น

นางสาวรุ่งนภา ศรีลาศักดิ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นางสาวชลธิชา พลชัย
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รหัส
P:ED39
P:ED41
P:ED42
P:ED43

P:ED44
P:ED45
P:ED46
P:ED47

การนาเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)
กลุ่มการศึกษา กลุ่ม 5
ผู้ทรงคุณวุฒิ : อาจารย์ ดร.ปัณณวิชญ์ ใบกุหลาบ
อาจารย์ ดร.ณิรดา เวชญาลักษณ์
เวลา 13.00 – 15.00 น.
ชือบทความ
มหาวิทยาลัย/
สถาบัน
ผลการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้เกมประกอบที่มีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคกลุ่มสืบค้นที่มีต่อ
จิตวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4
ผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้ผังกราฟิก
ประกอบที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อวิชา
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ที่มีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบ
เชิงวัตถุของนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ผลการจัดประสบการณ์แบบโครงการที่มีต่อความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย
การพัฒนามโนมติทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและแรงลัพธ์ใน
ชีวิตประจําวัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้
รูปแบบการสอนแบบ Predict - Observe-Explain (POE)
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบซิปปาที่ส่งเสริม
ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ผลการใช้ชุดกิจกรรมวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง พืชใกล้ตัว
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ผู้นาเสนอ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

นายชนะชัย โลหะการก

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

นางสาวกะสีลา ฤทธิ์บํารุง

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

นางสาวศนิษา ฤทธิ์บํารุง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

นางสาวสจีวรรณ ปราชญ์ศรี

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์

นางสาววราภรณ์ อิ่นแก้ว

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

นางสาววราภรณ์ ตองติดลํา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม

นายนพดล โพธิ์ดง

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

นางสาวปานลดา เอกนวพุฒิพันธุ์
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รหัส
P:ED48
P:ED49
P:ED50
P:ED51
P:ED52

P:ED53
P:ED54
P:ED55

P:ED56

การนาเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)
กลุ่มการศึกษา กลุ่ม 6
ผู้ทรงคุณวุฒิ : อาจารย์ ดร.ปิยมนัส วรวิทย์รัตนกุล
ว่าที รต.ดร.บัญชา สารวยรืน
เวลา 13.00 – 15.00 น.
ชือบทความ
มหาวิทยาลัย/
สถาบัน
ผลของการออกกําลังกายในน้ําลึก กับการปั่นจักรยานอยู่กับที่
ที่มีต่อสมรรถภาพทางกลไกของนักศึกษาชาย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม
ผลของโปรแกรมการออกกําลังกายแบบวงจรที่มีต่อน้ําหนักตัว
ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
จังหวัดพิษณุโลก ที่มีภาวะโภชนาการเกิน
ผลการใช้กิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพสําหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
ผลการใช้โปรแกรมการฝึกว่ายน้ําที่มีต่อภาวะโภชนาการเกิน
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก
ผลของโปรแกรมการเต้นแอโรบิกแบบตาราง 9 ช่อง และ
แบบสเต็ปแอโรบิกที่มีผลต่อสมรรถภาพทางกลไกของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตลําปาง
ผลการฝึกทักษะการส่งลูกฟุตบอลด้วยข้างเท้าด้านในและการ
ส่งลูกฟุตบอลด้วยหลังเท้า ที่มีผลต่อความแม่นยําในการส่งลูก
ฟุตบอล
การสืบเสาะความรู้แบบเปิด: การมีส่วนร่วมของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ในการเรียนรู้ความสามารถในการสืบเสาะ
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสของเกลือ
รูปแบบการทําความเข้าใจ เรื่องการสะท้อนและการหักเหของ
แสงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้แบบ Focus – Action – Reflection (FAR)
Guide
การจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจําลองเป็นฐานที่มีต่อ
ความสามารถในการสร้างแบบจําลองทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง
โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก และความพึงพอใจต่อการ
จัดการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ผู้นาเสนอ

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต
เชียงใหม่

นางสาวพุธิตา ศรียางนอก

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงคราม

นายอภิเษก ลือศักดิ์

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต
เชียงใหม่
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงคราม

นายประกอบชัย ถมเพชร

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต
เชียงใหม่

นางสาวสุชารัตน์ วงศ์ษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

นายอภิสิทธิ์ วงศ์สุทธิ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นางสาวประกายวรรณ สุริยนต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

นางสาวปาริดา เจิมทา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นางสาวโชติภรณ์ ลีเวียง

นางสาวเพ็ญนภา กันอิน
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รหัส
P:ED57
P:ED58
P:ED59
P:ED60

P:ED61
P:ED62
P:ED63
P:ED64
P:ED65
P:ED66

การนาเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)
กลุ่มการศึกษา กลุ่ม 7
ผู้ทรงคุณวุฒิ : อาจารย์ ดร.ชนม์ชกรณ์ วรอินทร์
อาจารย์ ดร.สวนีย์ เสริมสุข
เวลา 13.00 – 15.00 น.
ชือบทความ
มหาวิทยาลัย/
สถาบัน

ผู้นาเสนอ

ผลการใช้แผนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แผนผังความคิด
ในรายวิชาซ่อมบํารุงไมโครคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
แนวทางพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
ของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากําแพงเพชรเขต 1
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในการ
จัดการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์เพื่อ
ส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21
ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ลําดับขั้นการเรียนการสอนที่เน้น
แบบจําลองเป็นศูนย์กลางที่มีต่อความสามารถในการสร้าง
แบบจําลองทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง สมดุลเคมี และเจตคติต่อ
วิชาเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
การพัฒนาความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษของ
นักเรียนระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหนองบัว โดย
วิธีการสอนแบบอรรถฐาน
การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการส่งงานของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ในรายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดพหุ
ปัญญา เรื่อง สารรอบตัวเรา สําหรับนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาปีที่ 2
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยวิธีการสอนสตอรี่ไลน์
เรื่อง สารและการเปลี่ยนแปลง กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
แรงจูงใจของนักศึกษาในการศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงของวิทยาลัยชุมชนในจังหวัดพิจิตร

มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี

นายประพนธ์ เด่นดวง

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร

นางอภินันท์ สีขํา

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

นางสาวดวงจันทร์ แก้วกงพาน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นางสาวฐิติมา กันชัยภูมิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม

นาวสาวรัตติยา พวงมาลี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

นางณิชชา อ่อนอุดม

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม

นางสาวเวลิกา ไผ่เรือง

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม

นางสาววีนัส อยู่แย้ม

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม

นายคัณฑสรวง กริ่งทอง

ศึกษาปัญหาการบริหารงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
จังหวัดกําแพงเพชร

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม

นางสาวประไพศรี โพธิ์ชื่น
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รหัส
P:HS01
P:HS02
P:HS03
P:HS04
P:HS05
P:HS06
P:HS07
P:HS08
P:HS09

การนาเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)
กลุ่มมนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร์ กลุ่ม 1
ผู้ทรงคุณวุฒิ : อาจารย์ ดร.วงศกร เจียมเผ่า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์
เวลา 13.00 – 15.00 น.
ชือบทความ
มหาวิทยาลัย/
สถาบัน

ผู้นาเสนอ

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับพฤติกรรมการ
ทํางานตามแนวคิดค่านิยมสร้างสรรค์ในการทํางานของ
บุคลากรสํานักงานเทศบาลนครพิษณุโลก
แนวทางพัฒนาการดําเนินงานการจัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขต
อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนพัฒนาตําบลของ
องค์การบริหารส่วนตําบลนครสวรรค์ออก อําเภอเมือง
นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพงานจัดเก็บรายได้ของ
เทศบาลตําบลหนองปล้อง อําเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม

นายณรงค์เดช เสริมเผือก

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร

นางสาวนิตยา สารีกิจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

นายปัญญา เฉลียวชาติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม

นางสาวเบญจพร จันตะเรือง

การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงาน
ส่วนตําบลในเขตอําเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร
การศึกษาความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ตํารวจจราจร ในเขตสถานีตํารวจภูธรเมือง
พิษณุโลก
ปัญหาการปฏิบัติงานด้านการปูองกันและปราบปรามยาเสพ
ติดของเจ้าหน้าที่ตํารวจสังกัดสถานีตํารวจภูธรเมืองเพชรบูรณ์
จังหวัดเพชรบูรณ์
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จของแผนพัฒนาสามปีของเทศบาล
ตําบล จังหวัดกําแพงเพชร
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนตําบลยางสาว อําเภอวิเชียรบุรี
จังหวัดเพชรบูรณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม

นายมีเดช นาคะภากร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

นาย จุฬา เจริญวงค์

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

นางสาววิภาวรรณ เกิดผา

ร้อยตํารวจโทวันชัย ฝึกหัด

นายรชฏ นวลสาลี
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รหัส
P:HS10
P:HS11
P:HS12
P:HS13
P:HS14
P:HS15
P:HS16
P:HS17
P:HS18
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ผู้ทรงคุณวุฒิ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ พฤกษะวัน
อาจารย์ ดร.ธนัสถา โรจนตระกูล
เวลา 13.00 – 15.00 น.
ชือบทความ
มหาวิทยาลัย/
สถาบัน
การศึกษาแนวทางการส่งเสริมการใช้จักรยานเป็นพาหนะใน
การเดินทางเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัยนเรศวร
แนวทางพัฒนาการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าพุทรา
อําเภอคลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร
การศึกษาภูมิปัญญาผ้ามัดย้อมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ ชุมชน
บ้านหัวชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัด
รูปแบบการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุในโรงเรียนสร้างสุข ตําบลท้าย
ดง อําเภอวังโปุง จังหวัดเพชรบูรณ์
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนขององค์การ
บริหารส่วนตําบลยางสาว อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
ความคิดเห็นของประชาชนต่อการส่งเสริมวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขององค์การบริหารส่วนตําบล
ลาดแค อําเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
เพื่อการเกษตรในพื้นที่ตําบลวังโปุง อําเภอวังโปุง จังหวัด
เพชรบูรณ์
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตเทศบาล
ตําบลหนองน้อย อําเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท
การมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อนโยบายการบริหารจัดการ
น้ําของ สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 9 : กรณีศึกษาเขตพื้นที่
อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

ผู้นาเสนอ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

นายชยุต รัชตะปิติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร

นางพรทิวา อํานวย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

นางสาวนันทิยา ดอนเกิด

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

นางสาวจุฑาพร แหยมแก้ว

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

นางสาวจินดา จุฬาราษฎร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

นายพนม พรมภักดี

มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์

นางสาวกนกวรรณ กลางแผลง

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

นายธันวา บัวมี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม

นางสาวนัฐยา ปั่นเมืองปัก
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ผู้ทรงคุณวุฒิ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผ่องลักษม์ จิตต์การุญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภลักษณ์ วิริยะสุมน
เวลา 13.00 – 15.00 น.
รหัส
ชือบทความ
มหาวิทยาลัย/
สถาบัน
P:HS19
P:HS20
P:HS21
P:HS22
P:HS23
P:HS24
P:HS25
P:HS26

ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากร
ประจําตามสัญญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของ
บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดย
ใช้ชุดฝึกอบรมด้วยกิจกรรมบทบาทสมมติ
บทบาทการบริหารงานของปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลตาม
การรับรู้ของบุคลากรในองค์กรเขตอําเภอบึงสามพัน จังหวัด
เพชรบูรณ์
การประเมินการบริหารระบบสวัสดิการผู้สูงอายุขององค์การ
บริหารส่วนตําบลร่องกาศ อําเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
การบริหารงานตามหลักความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วน
ตําบลร่องกาศ อําเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
รูปแบบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาอําเภอแม่ทะ จังหวัดลําปาง
การใช้อิทธิบาท4ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอําเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการดําเนินงานของ
สหกรณ์ออมทรัพย์สํานักข่าวกรองแห่งชาติ จํากัด

ผู้นาเสนอ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม

ว่าที่ร้อยตรีอวิรุทธิ์ วิกิจการโกศล

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

นายสรรเพชร ปิ่นทะวงค์

มหาวิทยาลัยราชภัฎลําปาง

นายเอกชัย หงส์อ้าย

มหาวิทยาลัยราชภัฎลําปาง

นายประเสิรฐ์ เสาร์แดน

อบต.วังเงิน อ. แม่ทะ จ.ลําปาง

นายเอกชัย เครืออินต๊ะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

นางนัยนา พรมสวย

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม

นางสาวกัญญาณัฐ เทียนหลํา

นางสาวปวริศา เกษมสุข

30
การนาเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)
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ผู้ทรงคุณวุฒิ : อาจารย์ ดร.วสุรัฐ แลสันกลาง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรารัตน์ วริรักษ์
เวลา 13.00 – 15.00 น.
รหัส
ชือบทความ
มหาวิทยาลัย/
สถาบัน
P:HS27
P:HS28
P:HS29
P:HS30

P:HS31
P:HS32
P:HS33
P:HS34

P:HS35

พลังศรัทธาความเชื่อประเพณีแห่จ้าวพ่อจ้าวแม่ปากน้ํา
โพ; คณะมังกรทองจ้าวพ่อจ้าวแม่ปากน้ําโพ
การศึกษารูปแบบในแรงจูงใจในการพัฒนางานวิจัยของ
บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความฉลาดทางอารมณ์และ
ระดับความเครียดของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง
การพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องสารในชีวิตประจําวัน
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการจัดการ
เรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน
แนวทางการสื่อสารพุทธธรรมในยุคโลกาภิวัตน์ของ
พระสงฆ์ในสังคมไทย
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการรับรู้ภาวะเสี่ยงทางเพศ
ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ปัจจัยที่มีผลต่อขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงาน สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในศูนย์
การเรียนรู้การเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ 2
ความสอดคล้องระหว่างคนกับองค์การ คนกับงาน ที่มี
ผลต่อพฤติกรรมการทํางานเชิงนวัตกรรมของบุคลากร
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครปูองกันภัย
ฝุายพลเรือน ขององค์การบริหารส่วนตําบลร่องกาศ
อําเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

ผู้นาเสนอ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ผศ.ดร.สุวรรณา คุณดิลกณัฐวสา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

นางศรีทวน คําวัตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

นางสาวชิสาพัชร์ ชูทอง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นางดวงใจ ชาวโพธิ์

Universal Ministries of the
King’s College
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

นางจุฑามาศ โรบินสัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

นายธีราพัทธ์ ศักดิ์เพ็ชร

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นางสาวอาจารี จิตนุราช

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

นายชัยรัตน์ ปลาลาศ

นางสาวชิสาพัชร์ ชูทอง
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ผู้ทรงคุณวุฒิ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หริรักษ์ โลห์พัฒนานนท์
อาจารย์ ดร.กมลภพ ยอดบ่อพลับ
เวลา 13.00 – 15.00 น.
รหัส
ชือบทความ
มหาวิทยาลัย/
สถาบัน
P:HS36
P:HS37
P:HS38
P:HS39
P:HS40

P:HS41
P:HS42
P:HS43
P:HS44
P:HS45

การศึกษาบทบาทของผู้ประนีประนอมต่อการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทของศาลจังหวัดพิษณุโลก
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุมการ
ขอทาน พ.ศ.2559 ของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครพนม
ศักยภาพทางวิชาการและการฝึกของนักเรียนนายสิบ
ตํารวจ สังกัดศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 6; ศึกษา
เฉพาะกรณีนักเรียนนายสิบตํารวจ รุ่นที่ 7
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยของอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน อําเภอวังโปุง
จังหวัดเพชรบูรณ์
การประเมินหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตํารวจชั้น
ประทวนผู้มีวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป เพื่อแต่งตั้งเป็น
ข้าราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร กลุ่มสายงานอํานวยการ
และสนับสนุนและสายเทคนิค “กอน.(อก)”
ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 6 นครสวรรค์
ปัจจัยทํานายผลการปฏิบัติงานองค์การภาครัฐของ
องค์การการไฟฟูาส่วนภูมิภาค
มาตรการทางกฎหมายในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทาง
ท้องถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในเขตพื้นที่เทศบาล
นครอุดรธานี
ทัศนคติของเยาวชนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกต่อ
จริยธรรมทางการเมืองของนักการเมือง
ความผูกพันของเจ้าหน้าที่ประจําตามสัญญาที่มีต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก
การศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม จังหวัดพิษณุโลก

ผู้นาเสนอ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

นายวิชชากรณ์ วันทา

มหาวิทยาลัยนครพนม

นางสาวจุฑาลักษณ์ แสนโท

ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 6

พ.ต.ท.ปกรณ์ เส็งทอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

สิบเอกปริวัตร ยมเกิด

ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 6

พ.ต.ท.หญิงศิริมา ภาคอัต

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นายธีรศานต์ สิกขะโต

วิทยาลัยพิชญบัณฑิต

นายทักษะ ปาระแก้ว

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

นางสาวธนัชพร หมื่นจร

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

นางกรวรรณ ขจีจิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

นางสาวนภัสกร ละลอกแก้ว
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การนาเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)
กลุ่มวิทยาการจัดการและการสือสาร กลุ่ม 1
ผู้ทรงคุณวุฒิ : รองศาสตราจารย์ ดร.พรชนก ทองลาด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรา วงศ์แสงเทียน
เวลา 13.00 – 15.00 น.
รหัส
ชือบทความ
มหาวิทยาลัย/
สถาบัน
P:MC01
P:MC02
P:MC03
P:MC04
P:MC05
P:MC06
P:MC07

การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการขยะมูลฝอย
ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลท้ายดง อําเภอวังโปุง
จังหวัดเพชรบูรณ์
พฤติกรรมการซื้อสินค้าที่ร้านสะดวกซื้อของผู้สูงอายุใน
กรุงเทพมหานคร
การพัฒนา Junior Tour Guides เรื่องแหล่งท่องเที่ยว
สําคัญในจังหวัดอุตรดิตถ์สําหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์โดยเน้นงานปฏิบัติเป็นฐาน
ปัจจัยสําคัญต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวที่เดินทาง
มาเที่ยวถนนคนเดินตลาด 120 ปีวิถีชาววัง เทศบาล
ตําบลวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
องค์ประกอบของระบบบัญชีเชิงกลยุทธ์สําหรับวิสาหกิจ
ชุมชนในจังหวัดพิษณุโลก
การปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานเรือนจํากลาง
กําแพงเพชร
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ของกลุ่มอาชีพเพื่อพร้อม
รับการเปิด AEC: กรณีศึกษากลุ่มอาชีพไส้เมี่ยงสมุนไพร
จังหวัดเพชรบูรณ์

ผู้นาเสนอ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

นางสาวมะลิวัลย์ สีหะวงษ์

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

นางสาวกรกมล จันทรพักตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์

นางสาวพรสวรรค์ เขียวอ่อน

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

นางสาวนภาภรณ์ ขลุ่ยนาค

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ดร.รัตนา สิทธิอ่วม

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

นายเทวา ธรรมวิเศษ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

นางวิภาวดี ผกามาศ
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การนาเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)
กลุ่มวิทยาการจัดการและการสือสาร กลุ่ม 2
ผู้ทรงคุณวุฒิ : รองศาสตราจารย์ ดร.สุวารีย์ วงศ์วัฒนา
อาจารย์ ดร.รัตนา สิทธิอ่วม
เวลา 13.00 – 15.00 น.
รหัส
ชือบทความ
มหาวิทยาลัย/
สถาบัน
P:MC09
P:MC10
P:MC11
P:MC12
P:MC13
P:MC14
P:MC15

ความคิดเห็นที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกใช้
สํานักงานบัญชีของผู้ประกอบการ จังหวัดลพบุรี
คุณภาพการให้บริการของสํานักงานประกันสังคม
จังหวัดพิษณุโลก
ความต้องการของผู้ประกอบการที่มีต่อนักศึกษา
สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูบสงคราม
ด้านทักษะทางวิชาชีพ
ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดทําบัญชีของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
การแปรรูปผลิตภัณฑ์มะขาม จังหวัดเพชรบูรณ์
แนวทางการบริหารจัดการขยะชุมชนแบบมีส่วนร่วมของ
บ้านปงพร้าว องค์การบริหารส่วนตําบลร่องกาศ อําเภอ
สูงเม่น จังหวัดแพร่
มาตรฐานในการจัดทําเอกสารเบิกจ่าย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร
การวิเคราะห์สาเหตุปัจจัยของการไม่ซื้อประกันชีวิต
กรณีศึกษาธนาคารกรุงไทยจังหวัดราชบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ผู้นาเสนอ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

นางสาวพิชญ์กสินี
นนท์กาญจนจินดา
นางสาวจินตนา เรืองเพชร

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

นางพัชรินทรา ชัยสมตระกูล

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

นางสาวรุ่งลักษณา ดีแจ่ม

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

นายสมคิด ยอดสาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

นางสาวมรกต ศรีสมทรง

มหาวิทยาลัยศิลปากร

นางสาวผณินทร เกษตรตระการ
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การนาเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)
กลุ่มวิทยาการจัดการและการสือสาร กลุ่ม 3
ผู้ทรงคุณวุฒิ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษบา หินเธาว์
เวลา 13.00 – 15.00 น.
รหัส
ชือบทความ
มหาวิทยาลัย/
สถาบัน
P:MC16

P:MC17
P:MC18
P:MC19

P:MC20
P:MC21

P:MC22

สภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่มี
ประสิทธิภาพในการชําระภาษีของประชาชนในเขตพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาค้อ อําเภอเขาค้อ จังหวัด
เพชรบูรณ์
การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เวชสําอาง เดอร์มาลิส
สกินแคร์
วัฒนธรรมองค์การและการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ที่
ส่งผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันของบริษัท ศักดิ์
สยามลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์
การสังเคราะห์เอกสารเกี่ยวกับสมรรถนะหลักและความ
ผูกพันต่อองค์กรที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ การปฏิบัติงาน
ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม
การศึกษาพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยพิชญบัณฑิต ศูนย์
อุดรธานี
ปัจจัยด้านความถี่ในการเปิดรับสื่อที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามผ่าน
ระบบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ของวัยรุ่นในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
การสื่อสารการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมในการ
ตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ ผ้าทอไหมประดิษฐ์บ้านใหม่
ซําเตย ตําบลบ้านกลาง อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

ผู้นาเสนอ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

นายจุฬา เจริญวงค์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

นายธนรัตน์ อุรพรชัยรัตน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

นางสาวณวรรณ ไชยจินดา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

นางสาวสายรุ้ง ตุ่นปูอม

วิทยาลัยพิชญบัณฑิต

นายภมร บุตรสีทัด

มหาวิทยาลัยศิลปากร

นายธนกร ชัยรัตน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรา
วงศ์แสงเทียน
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รหัส
P:IE01

P:IE02
P:IE03
P:IE04
P:IE05
P:IE06

P:IE07
P:IE08
P:IE09

การนาเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)
กลุ่มเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม กลุ่ม 1
ผู้ทรงคุณวุฒิ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพงษ์ โอฬารทิชาชาต
อาจารย์ ดร.ธัชชัย เทพกรณ์
เวลา 13.00 – 15.00 น.
ชือบทความ
มหาวิทยาลัย/
สถาบัน
การจัดลําดับความสําคัญของโครงการก่อสร้าง พัฒนา
ระบบชลประทานในไร่นา โดยการวิเคราะห์เชิง
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม กรณีเขตโครงการชลประทาน
คลองตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์
การออกแบบบรรจุภัณฑ์บ้านเรือนไทยจิ๋ว กลุ่มผลิต
บ้านเรือนไทยจิ๋ว ตําบลอรัญญิก อําเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก
การพัฒนาเรขศิลป์บนบรรจุภัณฑ์ของที่ระลึกจาก
ลวดลายปูนปั้นวัดจุฬามณี จังหวัดพิษณุโลก
การออกแบบกราฟิกเพื่อผลิตของที่ระลึก และสือ่ ถึง
สถานที่ท่องเที่ยวตําบลเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
การออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมโคมไฟจากใบหญ้า
แฝก โดยสื่อถึงอัตลักษณ์จังหวัดพิษณุโลก
การพัฒนาเนื้อดินและเคลือบ สําหรับผลิตภัณฑ์
ประติมากรรมเครื่องปั้นดินเผาเอกลักษณ์ไทย ของกลุ่ม
ผลิตเครื่องปั้นดินเผาบ้านวังดินสอ ตําบลวังนกแอ่น
อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
การประเมินความคุ้มค่าของโครงการระหว่างถนน
คอนกรีตและถนนผิวแอสฟัลติกคอนกรีตโดยการ
ประยุกต์ใช้ทฤษฎี Life Cycle Cost
การพัฒนารูปแบบผังโรงงานน้ําดื่มโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชนวังนกแอ่น อําเภอวังทอง จังหวัด พิษณุโลก
การเปรียบเทียบต้นทุนเหล็กเส้น สําหรับงานก่อสร้าง
กรณีศึกษา : โครงการก่อสร้างสํานักงานและโรงซ่อม
เครื่องมือสําหรับการขุดเจาะน้ํามัน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ผู้นาเสนอ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

นายไพบูลย์ แถวทิม

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

นางสาววิชาดา เกิดแพร

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

นางสาวกัญญ์ภัทร์ ชูศรี

มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม

นางสาวณัฐธิดา จงรักษ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

นางสาวปรารถนา ศิริสานต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ผศ.ดร.นิวัตร พัฒนะ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

นางสาวกนกวรรณ รุ่งอินทร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

นายณัฐวุฒิ แต่งตั้ง

มหาวิทยาลัยนเรศวร

นางสาวณิชาดา ธนาวรกานต์
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การนาเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่ม 1
ผู้ทรงคุณวุฒิ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ติ๊กจ๊ะ
อาจารย์ ดร.กู้เกียรติ ก้อนแก้ว
เวลา 13.00 – 15.00 น.
รหัส
ชือบทความ
มหาวิทยาลัย/
ผู้นาเสนอ
สถาบัน
P:SC01
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
นายไพโรจน์ เยียระยง
ไอดีลวิภัชนัยค่าสองขั้วใน  -กึ่งกรุปเกือบทางซ้าย
P:SC02
P:SC03
P:SC04
P:SC05
P:SC06

การทดลองแบบย่อส่วน เรื่อง สารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอนโดยกระบวนเรียนรู้ แบบ 5 ขั้นตอน
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
การใช้เกมเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ เรื่อง พฤติกรรมบางประการของสัตว์ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ปุวยเบาหวาน ในเขต
พื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลพลายชุมพล
อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
การพัฒนาระบบเฝูาระวังการแพร่ระบาดของโรค
ไข้เลือดออกด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
กรณีศึกษา:ตําบลศรีษะทอง จังหวัดนครปฐม
การพัฒนาส่วนเสริมในกูเกิลชีท เพื่อการผสานจดหมาย
และส่งอีเมล

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ว่าที่ร้อยตรีสมฤกษ์ บัวพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

นางสาวกุลธิดา ชูเสน

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ดร.เจษฎากร โนอินทร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

นางสาวเกษรินทร์ ชาวเกวียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ดร.พงษ์เทพ รักผกาวงศ์
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กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่ม 2
ผู้ทรงคุณวุฒิ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ ธงไชย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลวดี ปิ่นวัฒนะ
เวลา 13.00 – 15.00 น.
รหัส
ชือบทความ
มหาวิทยาลัย/
สถาบัน
P:SC07
P:SC08
P:SC09
P:SC10
P:SC11
P:SC12
P:SC13
P:SC14

การหาปริมาณธาตุอาหารหลักในถ่านหินคุณภาพต่ําเพื่อ
ประยุกต์ใช้ในทางการเกษตร
การใช้โทรศัพท์มือถือเป็นเครื่องมือสาหรับตรวจวัดที่
รวดเร็วของโครเมียมเฮกซาวาเลน : การหาสภาวะที่
เหมาะสม
การสํารวจการปนเปื้อนของสารหนู (V) บริเวณแม่น้ํา
น่านในจังหวัดพิษณุโลกโดยใช้โทรศัพท์มือถือ
พลังงานความร้อนจากธาตุกัมมันตรังสี 238U 232Th
และ 40K ที่ตรวจพบในหินบริเวณบ่อน้ําร้อนเขาชัยสน
จังหวัดพัทลุง
การเตรียมสารประกอบเบนซิมิดาโชลโดยการทํา
ปฏิกิริยาการปิดวงแบบ อินทราโมเลกุลาร์ ไซไคลเซชันที่
มีโลหะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา
การวิเคราะห์ปริมาณกรดซาลิไซลิก กรดเบนโซอิกและ
กรดซอร์บิก ในน้ําผลไม้ด้วยเทคนิค โครมาโทกราฟี
ของเหลวสมรรถนะสูง
การปนเปื้อนโลหะหนักในดินอุทยานแห่งชาติภูหิน
ร่องกล้า
วงศ์ของแมลงและแมงมุมในนาข้าว ตําบลทับยายเชียง
อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

ผู้นาเสนอ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ดร.ยุทธศักดิ์ แช่มมุ่ย

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ดร.ยุทธศักดิ์ แช่มมุ่ย

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ดร.ยุทธศักดิ์ แช่มมุ่ย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

นางสาวพิชญ์พิไล ขุนพรรณราย

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

นางสาวมานิสา กองแก้ว

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

นางสาวศรวนีย์ มณีรัตน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ผศ.ดร.ธันวดี ศรีธาวิรัตน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

นายวีระ นาคผู้
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กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่ม 3
ผู้ทรงคุณวุฒิ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวิศ จิตรวิจารย์
รองศาสตราจารย์ ดร.ธัชคณิน จงจิตวิมล
เวลา 13.00 – 15.00 น.
รหัส
ชือบทความ
มหาวิทยาลัย/
สถาบัน
P:SC15
P:SC16
P:SC17
P:SC18
P:SC19
P:SC20
P:SC21
P:SC22
P:SC23

แนวทางการจัดการมลพิษทางอากาศจากโรงสีข้าว
กรณีศึกษา ตําบลแม่ระกา อําเภอวังทอง จังหวัด
พิษณุโลก
การจัดการปัญหาภัยแล้งและความพึงพอใจของ
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวต่อการจัดการปัญหาภัยแล้งของ
อ.บ.ต.กง อําเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
การคัดแยกและจําแนกชนิดของแบคทีเรียที่ทนต่อโลหะ
หนักและต้านทานต่อยาปฏิชีวนะจากพื้นที่รอบฟาร์ม
สุกร
การวิเคราะห์หาปริมาณเมลามีนด้วยเทคนิคไซคลิก
โวลแทมเมตรี
การส่งเสริมการจัดทําคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในจังหวัด
เพชรบูรณ์เพื่อมุ่งสู่การเป็นเมืองคาร์บอนต่ํา
พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน ในเขต
องค์การบริหารส่วนตําบลวัดจันทร์ อําเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมในมะม่วงบาง
สายพันธุ์โดยใช้ลําดับนิวคลีโอไทด์ของยีน rbcl
คุณภาพน้ําทิ้งของชุมชนบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
การบูรณาการการจัดการศึกษาเพื่อท้องถิ่นในการ
แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมจากธุรกิจชุมชน อําเภอสันกําแพง
จังหวัดเชียงใหม่

ผู้นาเสนอ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

นายสุขสันต์ สุภาวงค์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

นายสุริยะนาท เอี่ยมพรหม

มหาวิทยาลัยนเรศวร

นางสาวธนิสรา นันทะโกมล

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ผศ.ดร.กุลวดี ปิ่นวัฒนะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ดร.กาญจน์ คุ้มทรัพย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

นางสาวสุภาวดี น้อยน้ําใส

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

นายสุรเชษฐ เอี่ยมสําอาง

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ผศ.ดร.อรชร ฉิมจารย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ผศ.พัฒนา บุญญประภา

