ประกาศรายชื่อผูไดรับคัดเลือกใหนําเสนอผลงานในการประชุมเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 11
ประจําปการศึกษา 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี วันที่ 16 ธันวาคม 2560
กลุมธุรกิจและเศรษฐศาสตร
บรรยาย
ลําดับ รหัส
ชื่อ-สกุล
ชื่อบทความ
มหาวิทยาลัย
บริหารธุรกิจ(การจัดการ)
1 OBU1 นายสุรพงษ สาเรชพันธุ
การศึกษาความสัมพันธของคณะกรรมการบริหารและมูลคา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
หลักทรัพยในกลุม MAI
2

OSO27 นางสาวกาญจนา สุภีรคาํ

การรับรูการเปลี่ยนแปลงองคการและขวัญในการปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
ที่มีผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสาย
สนับสนุน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ

3

OSO28 นางสาวนริศรา ภูผาสุข

แรงจูงใจที่สงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานพัสดุ ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ

4

OSO29 นายสุรชัย บุญเรือน

นวัตกรรมองคกรและความยืดหยุนทางการตลาดมีตอ ผล
การดําเนินงานของธุรกิจตัวแทน จําหนายรถยนตในจังหวัด
รอยแกนสารสินธุ

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ

5

PBU3 นายสมศักดิ์ เลิศสหพันธุ

โปสเตอร
บริหารธุรกิจ(การจัดการ)
ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีของสํานักงาน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
สรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ
เศรษฐศาสตร
แนวทางแกไขปญหาดานการเงินของผูสูงอายุในภาวะระดับ นักวิจัยอิสระ
การกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุของประเทศไทย (AGING
SOCIETY)

6

PBU2 นายนัดพลพิชัย ดุลยวาทิต

7
8

การประกอบการเพื่อสังคม
PSO2 นางสาวปฐวรรณ ยุทธเกษมสันต แฟลตฟอรม หนังสือพาไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
PBU4 นายภาณุพันธ พิมพแพทย
การจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศชุมชนบานหนองบัวบานอยาง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ยั่งยืน

9

PSO3 นายอุดรเดช อํานาจดีแจมใส

การพัฒนาธนาคารไสเดือนดินแบบมีสวนรวมเพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ชุมชนอยางยั่งยืน

10

PSO7 นายวริทธิ์ มิ่งรัชตะ

การพัฒนาความสามารถดานการทํากาแฟของรานกาแฟใน
เขตเทศบาลนครอุดรธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

*** ผู ้นํ าเสนอท่านใดต ้องการแก ้ไขข ้อมูลผู ้นําเสนอ หรือสง่ บทความแก ้ไข กรุณาสง่ ไปที E-mail: udru.ngrc@gmail.com
ภายในวันที 15 พฤศจิกายน 2560

ลําดับ รหัส
ชื่อ-สกุล
11 PBU5 นายทรงศักดิ์ รักขุมแกว

ชื่อบทความ
มหาวิทยาลัย
การออกแบบ โมเดลกิจการเพื่อสังคม ในการขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เกษตรอินทรีย โดยชุมชนในพื้นที่ดําเนินการเอง ไดอยางยั่งยืน

12

PBU6 นางสุพัตรา รักขุมแกว

เครื่องมือในการขับเคลื่อนเกษตรอินทรียเพื่อชุมชนในพื้นที่
ดําเนินการเองไดอยางยั่งยืน

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

13

PBU7 นายธันย แดงสุภา

บริษัท ทอยแล็บ วิสาหกิจเพื่อสังคม

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

14

PSO14 นายปญญา บุญประคม

การศึกษาความเปนไปไดของการจัดตั้งบริษัทวิสาหกิจเพื่อ
สังคม เพื่อพัฒนาพื้นที่สาธารณะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

15
16

PSO15 นายปองพล ยุทธรัตน
OBU2 นางสาวสุมีนา ตั้งโชติสกุบ

บริษัท ทอยแล็บ วิสาหกิจเพื่อสังคม
การพัฒนาผาพื้นถิ่นในจังหวัดอุดรธานีใหสามารถใสไดใน
ชีวิตประจําวัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

*** ผู ้นํ าเสนอท่านใดต ้องการแก ้ไขข ้อมูลผู ้นําเสนอ หรือสง่ บทความแก ้ไข กรุณาสง่ ไปที E-mail: udru.ngrc@gmail.com
ภายในวันที 15 พฤศจิกายน 2560

ลําดับ

รหัส

ชื่อ-สกุล

กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
บรรยาย
ชื่อบทความ
บรรยาย
การปกครองทองถิ่น
แนวทางการพัฒนาการใหบริการระบบบริการแพทย
ฉุกเฉินของเทศบาล อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

มหาวิทยาลัย

1

OSO2 นายฐิติ สุภโตษะ

2

OSO18 นายราเชนทร นพณัฐวงศกร

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของสํานักงานเขต
หนองแขม กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย

3

OSO24 ดร.กณวรรธน อุนนทร
จั

อิทธิพลที่สง ผลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ
พนักงานบริษัท ทีโอที จํากัด(มหาชน) ในพื้นที่จังหวัด
นครสวรรค

นักวิจัยอิสระ

4

OSO30 นางสาวศิริรัตน ชํานาญยิ่ง

การศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
แผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลทัพราช อําเภอ
ตาพระยา จังหวัดสระแกว

5

OSO31 ผศ.ดร.วาริช ราศรี

รูปแบบความรวมมือระหวางไทย-ลาว ในดานหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
การศึกษานานาชาติ เพื่อรองรับความเปนประชาคม
อาเซียน กรณีศกึ ษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามกับ
มหาวิทยาลัยแหงชาติลาว

6

OSO38 นางสาวภัทรวดี ประชารุง

ทัศนคติของประชาชนตอการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
บาล ขององคการบริหารสวนตําบลบรบือ อําเภอบรบือ
จังหวัดมหาสารคาม
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
การสอนเขียนแบบเนนกระบวนการและสแคฟโฟลดิง
เพื่อพัฒนาความสามารถดานการเขียนของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

7

OSO11 นางไอลดา คิตาสาวา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

8

OSO14 นางสาวแพร มัธยธนา

งานจิตรกรรมเรื่องหองสิน ภายในเกงนุกิจราชบริหาร
พระราชวังบวรสถานมงคล(วังหนา)

มหาวิทยาลัยศิลปากร

9

OSO15 นายสุภีร สมอนา

การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสรางทางวัฒนธรรมเกี่ยวกับ
องคปูศรีสุทโธนาค แหงปาคําชะโนด อําเภอบานดุง
จังหวัดอุดรธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

10

OSO22 นายสมศักดิ ไชยมาโย

การศึกษาพัฒนาการของการละเลนแสกเตนสากของกลุม มหาวิทยาลัยนครพนม
ชาติพันธุไทแสก

*** ผู ้นํ าเสนอท่านใดต ้องการแก ้ไขข ้อมูลผู ้นําเสนอ หรือสง่ บทความแก ้ไข กรุณาสง่ ไปที E-mail: udru.ngrc@gmail.com
ภายในวันที 15 พฤศจิกายน 2560

ลําดับ รหัส
ชื่อ-สกุล
11 OSO23 นายทนงศักดิ์ ปดสินธุ

ชื่อบทความ
มหาวิทยาลัย
การศึกษาความหลากหลายของพืชสมุนไพรในชุมชนบาน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เชียงเหียน ตําบลเขวา อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

12

OSO25 นางสาวจิดาภา พรยิ่ง

แนวทางการพัฒนากฎหมายเพื่อคุมครองสิทธิประชาชน
ในการใชบริการ รถตูโดยสารสาธารณะของประเทศไทย

มหาวิทยาลัยบูรพา

13

OSO33 นายภูวกร โตสิงหขร

การจัดการระบบแรงงานตางดาวโดยวิธีการตรวจสัญชาติ มหาวิทยาลัยสยาม
การตรวจลงตรา และการพิจารณาอนุญาตการทํางาน
ของคนตางดาวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ใน
ลักษณะบริการแบบเบ็ดเสร็จ

14

OSO35 นายอดิศร รัตนะ

ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของสภาเด็กและเยาวชน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ระดับตําบล : กรณีศึกษาสภาเด็กและเยาวชนตําบล บาน
ขาว จังหวัดสงขลา

15

OSO37 นางสาววงศวรารัตน วัตตะโส

การประเมินหลังการใชงานเพื่อพัฒนาพื้นที่ลานหนาวัด
พระธาตุพนม อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตรการพัฒนา
แนวทางการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ของอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (อสปก.)ประจําตําบล ในเขต
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลําภู

16

OSO20 นางมนเทียร สีมาวุธ

17

OSO26 นายธนาดุล บุตรวงษ

นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดที ี่สงผลตอ
ประสิทธิภาพการดําเนินงานของกองทุนพัฒนาสหกรณ
ในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ

18

OSO34 นางสาวจิรนุช พิลาอุน

แนวทางการพัฒนางานใหบริการของบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

โปสเตอร
การปกครองทองถิ่น
การใชหลักไตรสิกขาแกปญหาสังคมของเยาวชนใน
จังหวัดรอยเอ็ด

19

PSO1 พระศิลาศักดิ์ สุเมโธ

นักวิจัยอิสระ

20

PSO5 นางสาวอาจารี จิตนุราช

ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการทํางานเชิงนวัตกรรมของ
บุคลากรองคการปกครองสวนทองถิ่นในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

21

PSO10 นางสาวจิราภรณ เกษร

คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในจังหวัดหนองคาย

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

*** ผู ้นํ าเสนอท่านใดต ้องการแก ้ไขข ้อมูลผู ้นําเสนอ หรือสง่ บทความแก ้ไข กรุณาสง่ ไปที E-mail: udru.ngrc@gmail.com
ภายในวันที 15 พฤศจิกายน 2560

ลําดับ รหัส
ชื่อ-สกุล
22 PSO11 นายจักรพันธ เลิศณรงคสิน

23

PSO12 นายภาคิน ชัยวงศา

24

PSO6 นางสาวอัจฉราวรรณ เคนวัน

25

PSO13 นางสาวปทมาสน พิณนุกูล

26

PSO8 นายพงศธร ปงศรีชยั

27

PSO9 นายประวีร พังจันตา

ชื่อบทความ
ความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการใหบริการของ
สํานักงานทะเบียนราษฎร ในเขตเทศบาลเมือง
มหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ความคิดเห็นของเกษตรกรตอการดําเนินงานของ
สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดหนองคาย

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ปจจัยที่มีผลตอการกระทําความผิดในคดีเกี่ยวกับยาเสพ
ติดใหโทษของเด็กและเยาวชน ศาลเยาวชนและ
ครอบครัวจังหวัดสกลนคร
จิตรกรรมฝาผนังวัดวัง : รูปลักษณพุทธศิลป ในพื้นที่
เชิงสัญญะคติ มิติทางความเชื่อ
ยุทธศาสตรการพัฒนา
รูปแบบการจัดสวัสดิการที่เหมาะสมสําหรับผูสูงอายุ ใน
ชุมชนบานหวยตา อําเภอทาปลา จังหวัดอุตรดิตถ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

แนวทางการพัฒนาศักยภาพชุมชนทองถิ่นในการสงเสริม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุของบานหวยตา อําเภอทาปลา
จังหวัดอุตรดิตถ

*** ผู ้นํ าเสนอท่านใดต ้องการแก ้ไขข ้อมูลผู ้นําเสนอ หรือสง่ บทความแก ้ไข กรุณาสง่ ไปที E-mail: udru.ngrc@gmail.com
ภายในวันที 15 พฤศจิกายน 2560

การสอนภาษาอังกฤษสําหรับผูพูดภาษาอื่น
บรรยาย
ลําดับ รหัส
ชื่อ-สกุล
ชื่อบทความ
มหาวิทยาลัย
1
OSO1 นางสาวเยาวรินทร ศรีอุทมาลย การพัฒนาความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพื่อความ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เขาใจโดยใชกิจกรรมสแคฟโฟลดิงของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 3
2
3

OED1 นางภัทรลดา วงษโยธา
OED3 นางสาวจุฬารัตน แสงอรุณ

การพูดภาษาอังกฤษโดยใชกิจกรรมบทบาทสมมติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
การใชการสอนแบบอรรถฐาน เพื่อพัฒนาความสามารถ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ดานการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่
4

4

OSO3 นางสาวศุภนิช มั่งมีศรี

การใชนทิ านเพื่อการพัฒนาความสามารถดานการเรียนรู
คําศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

5

OSO4 นางนันทภรณ ภูมิศรีแกว

การเรียนรูคาํ ศัพทภาษาอังกฤษ โดยใชภาระงานจิกซอว

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

6

OSO5 นายชาญณรงค บุญหลักคํา

การใชกลวิธี SCROL เพื่อพัฒนาความสามารถดานการ
อานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

7

OSO6 นางสาวสุดารัตน ทองเภา

การอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจโดยใชกลวิธีการอาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
แบบรวมมือ

8

OED5 นางสาวปรียาพรรณ สืบแวง

การใชสถานการณจําลองเพื่อการพัฒนาความสามารถ
ดานการฟงและการพูดภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

9

OSO7 นางสาวพรนิดา แกวเกิดมี

การอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจโดยใชภาระงานจิก
ซอว

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

10
11

OSO8 นางอุไรภรณ ศรีจุพล
OSO9 นางสาวปราณีต พรรณวงศ

การเขียนภาษาอังกฤษโดยใชภาระงานจิกซอว
การใชกลวิธีการอานแบบรวมมือในการพัฒนา
ความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษ เพื่อความเขาใจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

12

OSO10 นางสาวอรทัย เพียศรี

การใชกิจกรรมบทพูดเขาจังหวะเพื่อพัฒนาความสามารถ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ดานความรูคาํ ศัพท ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4

*** ผู ้นํ าเสนอท่านใดต ้องการแก ้ไขข ้อมูลผู ้นําเสนอ หรือสง่ บทความแก ้ไข กรุณาสง่ ไปที E-mail: udru.ngrc@gmail.com
ภายในวันที 15 พฤศจิกายน 2560

ลําดับ รหัส
ชื่อ-สกุล
13 OED7 นางสาวณัฐธิดา อาจปรุ

ชื่อบทความ
การใชกิจกรรมบทบาทสมมติเพื่อพัฒนาความสามารถใน
การพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3

มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

14

OSO12 นางสาวกาญจนา จุปะมะตัง

การใชเทคนิคเอส คิว โฟร อารและแผนผังความคิดเพื่อ
พัฒนาความสามารถ ดานการอานภาษาอังกฤษของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

15

OSO13 นายศุภชัย ศรีหาตา

การพัฒนาความสามารถดานการเขียนภาษาอังกฤษโดย
ใชการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบัติของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

16

OED9 สิบเอกสมบุญ สีหะวงษ

การใชผังกราฟกเพื่อพัฒนาความสามารถในการอาน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

17

OED11 นางสาวสิริโรตม จงปตนา

การพัฒนาความสามารถดานการเขียนสรุปความ
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โดยใช
กลวิธีอารอีเอพี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

18

OSO16 นางพัชนี จําป

การใชการสอนแบบโครงงานเพื่อพัฒนาความสามารถ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ดานการเขียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 6

19

OED15 นางสาววราภภรณ ชองจอหอ

การอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจโดยใชกิจกรรมการ
ถามแบบ เอส พี คิว

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

20

OED16 นางสาวปรียาพร อินทนาม

ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษโดยใชภาระงานจิก
ซอว

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

21

OSO17 นางสาวปนัดดา ฤทธิ์ทานันท

การใชแผนผังความคิดเพื่อพัฒนาความสามารถดานการ
เขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่6

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

22

OED24 นางสาวศรีสุดา โสภา

การพัฒนาความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษเพื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ความเขาใจ โดยใชการเรียนแบบรวมมือ เทคนิคแบงกลุม
ผลสัมฤทธิ์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

23

OED28 นางสาวอัจฉรา ทองโพช

กลวิธีการเรียนรูภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ตอนปลาย ในจังหวัดหนองคาย

*** ผู ้นํ าเสนอท่านใดต ้องการแก ้ไขข ้อมูลผู ้นําเสนอ หรือสง่ บทความแก ้ไข กรุณาสง่ ไปที E-mail: udru.ngrc@gmail.com
ภายในวันที 15 พฤศจิกายน 2560

ลําดับ รหัส
ชื่อ-สกุล
24 OSO32 นายไกรราศ ปงคะบุตร

ชื่อบทความ
มหาวิทยาลัย
การพัฒนาทักษะการอานเพื่อความเขาใจของนักเรียนชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบานหวยอาลัย สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 โดยใชแบบฝก
ทักษะการอานภาษาอังกฤษดวยวิธี SQ3R

25

OED35 นางจิรารัตน สมชาย

การพัฒนาความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษเพื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ความเขาใจโดยใชเทคนิค พี คิว อาร เอส ที และกิจกรรม
แผนผังความคิดของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่3

26

OED37 นางสาวพิไรกุล แกวคํางาม

การพัฒนาความสามารถดานการพูดภาษาอังกฤษ โดยใช มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
กิจกรรมบทบาทสมมุติ ของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 2

27

OED38 นางสาวคณิฐา ปชชามาตย

การพัฒนาความสามารถในการเรียนรูคาํ ศัพท
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ภาษาอังกฤษโดยใชวิธีสอนแบบตอบสนองดวยทาทางของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5

28

OED39 Mr.Vewessee Jude Thaddeus Sunyuy
การพัฒนาความสามารถดานการพูดภาษาอังกฤษโดยใช
คลิปวิดีโอ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

29

OSO36 นางสาวอรอุมา เกษามูล

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานการอาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจโดยใชแบบฝกทักษะ เรื่อง
แหลงทองเที่ยวเมืองศรีเทพ สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนนาสนุนวิทยาคม อําเภอศรีเทพ
จังหวัดเพชรบูรณ

*** ผู ้นํ าเสนอท่านใดต ้องการแก ้ไขข ้อมูลผู ้นําเสนอ หรือสง่ บทความแก ้ไข กรุณาสง่ ไปที E-mail: udru.ngrc@gmail.com
ภายในวันที 15 พฤศจิกายน 2560

ลําดับ
1

รหัส
ชื่อ-สกุล
OED2 นางสาวยุภาพร สีหานาท

การบริหารการศึกษา
บรรยาย
ชื่อบทความ
มหาวิทยาลัย
ทักษะของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่สงผลตอ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ความผูกพันตอองคกรของครูผูสอนโรงเรียนประถมศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองบัวลําภู

2

OED4 นายอนุชิต คุณะรังษี

สภาพปจจุบันและความคาดหวังในการบริหารแหลง
ทรัพยากรการเรียนรูในโรงเรียนเอกชน สํานักงาน
ศึกษาธิการภาค 10

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

3

OED10 นางสาวสิริธร หนองแสง

ความตองการจําเปนในการพัฒนาทักษะครูในศตวรรษที่ 21 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
สําหรับโรงเรียน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

4

OED12 นางสาวกนกอร จําใบ

สภาพการดําเนินงานวิชาการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
องคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดสกลนคร

5

OED13 นางสาวอารยา ตุมมี

ปจจัยทางการบริหารของโรงเรียนที่สงผลตอความผูกพัน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
องคการของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต 20

6

OED18 พระมหาเกริกเกียรติ ไพศาลเจริญลาภปจจัยทางการบริหารที่สงผลตอการดําเนินการประกัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
คุณภาพภายในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา
สังกัดกลุมโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุม
ที่ 8

7

OED19 ดร.จิรพงษ ไชยยศ

การวิเคราะหเสนทางความสัมพันธเชิงสาเหตุที่มอี ิทธิพลตอ นักวิจัยอิสระ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน
เขต 1

8

OED21 นางสาวนงคนุช ผลาเลิศ

สภาพและปญหาการดําเนินงานโรงเรียนประชารัฐ ในภาค มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ตะวันออกเฉียงเหนือ

9

OED23 นางสาววิมล ศรีขาว

ความสัมพันธระหวางปจจัยทางการบริหารกับประสิทธิผล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ของโรงเรียนประชารัฐ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

*** ผู ้นํ าเสนอท่านใดต ้องการแก ้ไขข ้อมูลผู ้นําเสนอ หรือสง่ บทความแก ้ไข กรุณาสง่ ไปที E-mail: udru.ngrc@gmail.com
ภายในวันที 15 พฤศจิกายน 2560

ลําดับ รหัส
ชื่อ-สกุล
10 OED25 นายวสันต ทาสีลา

ชื่อบทความ
มหาวิทยาลัย
จริยธรรมของครูในศตวรรษที่ 21 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20

11

OED26 นางสาวจีรนันท วิบูลยกุล

ภาวะผูนําของผูบริหารสตรีทางการศึกษาในสังกัดสํานักงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 จังหวัดอุดรธานี

12

OED30 นางสาวสุจินดา สีแกว

การบริหารจัดการเรียนรูดานทักษะพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 มหาวิทยาลัยนครพนม

13

OED33 นางสาวอัมภาภัทร ปงคะบุตร

ความสัมพันธระหวางปจจัยความฉลาดทางอารมณของ
ผูบริหารกับประสิทธิผลในการทํางานของครูในโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัด
อุดรธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

14

OED34 นายฟกรี แกวนวล

การศึกษาระดับการมีสวนรวมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหารงานโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาในจังหวัดปตตานี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

15

OED40 นางสาวอรอุมา กุลาศรี

สมรรถนะผูบริหารโรงเรียนในยุคการเปนประชาคม
อาเซียนของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

16

OED41 นางสาวดวงใจ วรรณกุล

ความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจในการทํางานที่สงผลตอ
ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

17

OED42 นางกชพร เบิกบานดี

การศึกษาความฉลาดทางอารมณของผูบริหารโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

18

OED45 รศ.ดร.ฉลาด จันทรสมบัติ

การพัฒนานวัตกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สถานศึกษา “ดวยการประยุกตใชการนิเทศแบบคลินิกเพื่อ
ความเปนเลิศสูการชี้แนะและสอนงาน” สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2

*** ผู ้นํ าเสนอท่านใดต ้องการแก ้ไขข ้อมูลผู ้นําเสนอ หรือสง่ บทความแก ้ไข กรุณาสง่ ไปที E-mail: udru.ngrc@gmail.com
ภายในวันที 15 พฤศจิกายน 2560

ลําดับ รหัส
ชื่อ-สกุล
ชื่อบทความ
มหาวิทยาลัย
19 OED46 นายTanamet Dechawutchaijaroen
ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการบริหารของ มหาวิทยาลัยธนบุรี
โรงเรียนสารสาสนวิเทศบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร
20

OED47 พระมหาสุรเดช เรือนแจง

ความสัมพันธระหวางการบริหารตามหลักพรหมวิหาร 4
ของผูบริหารกับประสิทธิภาพการทํางานของครูโรงเรียน
มัธยมศึกษา อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

มหาวิทยาลัยธนบุรี

21

OED48 นางธันยกานต ลี
มิ

ปญหาและความคาดหวังในการจัดการศึกษาทางเลือก
สําหรับโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

22

OED49 นางสาวPACHTRA PROMMACHATความสัมพันธระหวางการบริหารงานบุคคลกับความความ
จงรักภักดีของครูตอโรงเรียนในสังกัดอัครสังฆมณฑล
กรุงเทพมหานคร เขต 5

23

OED50 นายYunyong

24

OED51 นายNatthkit Luechai

25

OED52 นางสาว Juthamas Meksoongnernความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหารกับการเปน
มหาวิทยาลัยธนบุรี
องคการแหงการเรียนรูในโรงเรียนสารสาสนวิเทศบางบอน

26

OED53 นางมัณฑนา พันธเตี้ย

ศึกษาการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอขวัญ มหาวิทยาลัยธนบุรี
ในการปฏิบัติงานของครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
กรุงเทพมหานคร เขต 3

27

OED56 นางสาวพนิดา ไชยวงค

ศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ มหาวิทยาลัยธนบุรี
ผูบริหารสถานศึกษา กับวัฒนธรรมองคกรลักษณะ
สรางสรรค ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 3

boonsang

มหาวิทยาลัยธนบุรี

ความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารงานของโรงเรียน ใน มหาวิทยาลัยธนบุรี
กลุมอําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
ความสัมพันธระหวางบทบาทการบริหารของผูบริหารกับ
การบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนบางแค (เนื่อง
สังวาลยยอนุสรณ) เขตบางแค กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยธนบุรี

ป.เอก การบริหารการศึกษา
*** ผู ้นํ าเสนอท่านใดต ้องการแก ้ไขข ้อมูลผู ้นําเสนอ หรือสง่ บทความแก ้ไข กรุณาสง่ ไปที E-mail: udru.ngrc@gmail.com
ภายในวันที 15 พฤศจิกายน 2560

ลําดับ รหัส
ชื่อ-สกุล
28 OED6 นายจักรภพ ใสกระจาง

ชื่อบทความ
รูปแบบการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียน
ตนแบบโรงเรียนสุจริต สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
โปสเตอร
สภาพและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการใน
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 3

มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

29

PED1 นางสมิตานัน ทิพยศรีหา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย

30

PED2 นายชลัมพล ธูปกระแจะ

ปจจัยการมีสว นรวมที่สง ผลตอการปฏิบัติงานอาคาร
สถานที่และสิ่งแวดลอม ของครูผูสอนในโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษาสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี

31

PED3 นางสาวสุภาวิตรี บุญเวิน

แนวทางการพัฒนาการมีสว นรวมในการดําเนินงานประกัน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
คุณภาพภายในของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4

32

PED4 นางสาวภัทฐิชา วรรัตน

ปจจัยทางการบริหารที่สงผลตอการบริหารจัดการระบบ
คุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล ในสํานักงาน
ศึกษาธิการภาค 10

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

33

PED5 นางสาวแสงเทียน วรรณอุดม

ความสัมพันธระหวางความฉลาดทางอารมณกับ
ประสิทธิผลการทํางานของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

34

PED6 นางสาวพัชรีพร นามบุญลือ

ปจจัยทางการบริหารจัดการชั้นเรียนที่สง ผลตอประสิทธิผล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ของ โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบึงกาฬ

35

PED7 นางรจนา สุโพธิ์

ความตองการจําเปนการบริหารจัดการชั้นเรียนของ
โรงเรียนเอกชน ในจังหวัดอุดรธานี

36

PED8 นางสาวอนงค กิ่งภูเขา

ปญหาและแนวทางการพัฒนาการบริการในการจัด
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
การศึกษาการเรียนรวมของโรงเรียนขนาดเล็ก : กรณีศกึ ษา
โรงเรียนเรียนรวม (ภูปอโมเดล) อําเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

*** ผู ้นํ าเสนอท่านใดต ้องการแก ้ไขข ้อมูลผู ้นําเสนอ หรือสง่ บทความแก ้ไข กรุณาสง่ ไปที E-mail: udru.ngrc@gmail.com
ภายในวันที 15 พฤศจิกายน 2560

ลําดับ รหัส
ชื่อ-สกุล
37 PED14 นางกาญจนา โคตรโยธา

ชื่อบทความ
มหาวิทยาลัย
ปจจัยคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ที่สงผลตอ การเปนชุมชนแหงการเรียนรูของโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี
เขต 4

38

PED15 นางสาวกาญจนา ประวรรณรัมย

การบริหารความขัดแยงในโรงเรียนของผูบริหารสถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย
เขต 3

39

PED16 นางสาวเบญจวรรณ เหลวกูล

สภาพปญหาและแนวทางการแกไขปญหาในการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 3

*** ผู ้นํ าเสนอท่านใดต ้องการแก ้ไขข ้อมูลผู ้นําเสนอ หรือสง่ บทความแก ้ไข กรุณาสง่ ไปที E-mail: udru.ngrc@gmail.com
ภายในวันที 15 พฤศจิกายน 2560

ลําดับ

รหัส

ชื่อ-สกุล

หลักสูตรและการสอน
บรรยาย
ชื่อบทความ
มหาวิทยาลัย
หลักสูตรและการสอน(สังคมศาสตร)
ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอ ระบบการจัดการเรียนรู วิทยาลัยสันตพล
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู วิทยาลัย
สันตพล

1

OED8 ดร.จรูญเกียรติ พงศกุลศร

2

OED43 นายคมศิลป ประสงคสุข

รูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําที่มีประสิทธิผลของผูบริหาร
โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา จังหวัดแมฮองสอน

3

OED44 นายสิงหา จันทนขาว

ผลของกิจกรรมสุขศึกษาโดยประยุกตการใชทักษะชีวิตที่มี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตอพฤติกรรมการปองกันเรื่องเพศและยาเสพติดของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนสาธิตชุมชนการ
เรียนรู “สมเด็จยา” มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แมแจม

4

OED17 นางสาวดารนี สบายสุข

5

OED36 นางสาวแจมจันทร สอนราษฎร

6

OED20 นางสาวทิพวรรณ เกษคํา

7

OED27 นายเฉลิมพล ถิ่นละออ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

การสอนวิทยาศาสตร
ผลการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT เสริมดวยกลวิธี KWL – มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
PLUS ตอมโนมติน้ําและอากาศ และทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3
ผลการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
และ สังคม เสริมดวย กลวิธีทํานาย สังเกต อธิบาย ตอมโน
มติเรื่อง การดํารงชีวิตของพืชดอก และความสามารถ ใน
การแกปญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5
หลักสูตรและการสอน(คณิตศาสตร)
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง สถิติ
โดยใชวัฏจักรการเรียนรูแบบ 4MAT สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3
การสรางแบบฝก เรื่อง ระบบสมการเชิงเสนและเมทริกซ
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนดอนจานวิทยาคม

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

มหาวิทยาลัยบูรพา

*** ผู ้นํ าเสนอท่านใดต ้องการแก ้ไขข ้อมูลผู ้นําเสนอ หรือสง่ บทความแก ้ไข กรุณาสง่ ไปที E-mail: udru.ngrc@gmail.com
ภายในวันที 15 พฤศจิกายน 2560

8

OED54 นางสาวจันทนา วรรณพันธุ

การศึกษารูปแบบการคิดของผูเรียนโดยใชปญหาปลายเปด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
เรื่อง สถิติ ในรายวิชาคณิตศาสตรและสถิติในชีวิตประจําวัน จอมเกลาธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
โปสเตอร
การวิจัยและประเมินผลการศึกษา
ปจจัยที่สง ผลตอผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบาน
พื้นฐานตามมาตรฐาน การประกันคุณภาพดานผูเรียน ใน จอมบึง
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ของโรงเรียนในเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี

9

OED22 นางสาวลดาวัลย แสนสุด

10

PED9 ผูชวยศาสตราจารยอัญชลีพร มั่นคง การศึกษาและพัฒนาชุดฝกอบรมการสรางสื่อการเรียนการ นักวิจัยอิสระ
สอนโดยใชไอซีที สําหรับครูในโรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดน สังกัดกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่41

11

PED10 นางชนิสรา สดมพฤกษ

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสามารถในการใชเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สารสนเทศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 สํานักงานเขต มหาสารคาม
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27

12

PED17 นางสาวชิสาพัชร ชูทอง

การเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐานที่มีผลตอความรูของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
เกี่ยวกับการใชสารเคมีในการเกษตร
หลักสูตรและการสอน(คณิตศาสตร)
การพัฒนาความสามารถในการแกโจทยปญหา โดยใช
ยุทธวิธีทางคณิตศาสตรที่หลากหลาย

13

PED11 นางรามนรี นนทภา

14

PED12 นายนวพล นนทภา

การพัฒนาการแกปญหาทางคณิตศาสตร โดยใชอภิปญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม

15

PED13 นางสาวปวีณา ขันธศิลา

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องอัตราสวนและรอย มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
ละ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยกระบวนการ
เรียนรูจากประสบการณ

16

PED18 นางสาวดวงจันทร แกวกงพาน

การสอนวิทยาศาสตร
ความพึงพอใจของนักศึกษาครูวิทยาศาสตรที่มีตอคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอน ในระดับอุดมศึกษา คณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

*** ผู ้นํ าเสนอท่านใดต ้องการแก ้ไขข ้อมูลผู ้นําเสนอ หรือสง่ บทความแก ้ไข กรุณาสง่ ไปที E-mail: udru.ngrc@gmail.com
ภายในวันที 15 พฤศจิกายน 2560

ลําดับ รหัส
1

ชื่อ-สกุล

OBI1 นายธนพล พลายคุม

2

OBI2 ผศ.ดร.กีรวิชญ เพชรจุล

3

OBI3 นายธนา กั่วพานิช

4

5
6

O1 นางสาวมะยุรี วงคกวานกลม

กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
บรรยาย
ชื่อบทความ
ชีววิทยา
การเปรียบเทียบคุณภาพการดูดซับของแปงขาวรูพรุนที่
ผลิตโดยใชเอนไซมยอยแปงและคลื่นความถี่สูง

มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

การจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดลอม
การใชรีคอมบิแนนทโกรทฮอรโมนยีน RPCH (RED
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
PIGMENT CONCENTRATING HORMONE) ผสมอาหาร
เพื่อการเจริญเติบโตของกุงกามกราม
การออกแบบภูมิทัศนเพื่อพัฒนาพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ
ราชภัฎวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัด
ในพระบรมราชูปถัมภ
ปทุมธานี
พยาบาลศาสตร
การเดินทางออกจากภาวะซึมเศรา: ประสบการณชีวิตของ มหาวิทยาลัยนครพนม
ผูสูงอายุที่ฟนหายจากภาวะซึมเศรา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
OTE8 นางสาววรัลชญาน พีรพงศวรกุล การพัฒนาชุดการเรียนการสอน รายวิชา เพิ่มเติมกลุม
สาระการเรี
ยนรูการงานอาชี
สําหรั
บ ่อง
OTE11 ผศ.สัญลักษณ กิ่งทอง
การศึ
กษาขนาดของหั
วดูดเมล็พดและเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมสําหรั
บเครื
ยายเมล็ดวิลงถาดเพาะกล
ทยาการคอมพิาวเตอร

นักวิจัยอิสระ
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภ

7

OTE2 นายสหัชพัฒน ภูจันทรดิฐกุล

เทคนิคการประมวลผลภาพจากใบหนาดวยวิธีการรูจํา
ใบหนาแบบโลคอลไบนารีแพทเทิรนฮีสโทแกรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

8

OTE7 นายพฤกษไพร เพ็งพารา

การพัฒนาระบบสารสนเทศสงเสริมการทองเที่ยวสําหรับ
ชุมชน อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

9

OTE9 นางสาวมัลลิกา โสภา

การพัฒนาออนโทโลยีสําหรับระบบใหคาํ แนะนําการรักษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรคดวยยาแผนโบราณ

*** ผู ้นํ าเสนอท่านใดต ้องการแก ้ไขข ้อมูลผู ้นําเสนอ หรือสง่ บทความแก ้ไข กรุณาสง่ ไปที E-mail: udru.ngrc@gmail.com
ภายในวันที 15 พฤศจิกายน 2560

ลําดับ รหัส
ชื่อ-สกุล
10 OTE10 นายวรเชษฐ มูลเมือง

ชื่อบทความ
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการคัดเลือกนิสิตรับทุน
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร

11 OTE13 นายนครินทร โพธิ์ขาว

การพัฒนาออนโทโลยีสําหรับระบบแนะนําการทองเที่ยว
จังหวัดสมุทรปราการ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

12

OTE6 นายชัยวัฒน คุรุกิจวาณิชย

13 OTE14 นายปฏิพงษ วนารักษ

วิศวกรรมโยธา
พฤติกรรมการดัดของทอคอมโพสิททรงกระบอกที่มีแกน
ยืดหยุน: การทดสอบ

นักวิจัยอิสระ

วิศวกรรมคอมพิวเตอร
ระบบบริหารจัดการโครงงานผานเว็บแอปพลิเคชั่น
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
กรณีศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน
โปสเตอร
ชีววิทยา
การใชสารสกัดจากใบเตยหอมเพื่อลอดักจับแมลงศัตรูพืช
ในนาขาว

14

PBI1 นางสาวมาริษา เพ็ญโพธิ์

15

PBI2 นายพัทธเมธา คงเจริญ

การสํารวจแมลงมันสําปะหลังในเขตพื้นที่อําเภอทองแสน
ขัน จังหวัดอุตรดิตถ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

16

PBI3 นางสาวจิตติมา วัดภู

การประเมินองคประกอบทางเคมีและฤทธิ์ตานอนุมูล
อิสระของสารสกัดเฮกเซน จากหมุยและโปรงฟา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

17

PBI4 นางสาวนิรัตนดา อินทรเงิน

การประเมินองคประกอบทางพฤกษเคมีและฤทธิ์ตาน
อนุมูลอิสระของพืชไบรโอไฟต

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

18

PBI5 นางสาวกิดากานต สาสุธรรม

ผลของความเขมแสงตอการเจริญเติบโตและความสามารถ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ทางอัลลีโลพาทีของขาว (Oryza sativa L.)

19

PBI6 นางสาวธัญญาพร ค้ําชู

การทดสอบความสามารถทางอัลลีโลพาทีของขาวดวย
วิธีการปลูกแบบไฮโดรโปนิกส

20

PBI7 ดร. ทิพยรัตน ชาหอมชื่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

การจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดลอม
การทดสอบฤทธิ์ของแชมพูสุนัขที่มีสวนผสมของน้ํามันหอม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ระเหยตะไครบานในการยับยั้งเชื้อจุลชีพ
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ลําดับ รหัส

ชื่อ-สกุล

ชื่อบทความ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การพัฒนาเครื่องอบขาวเปลือกแบบเคลื่อนที่สําหรับ
เกษตรกร

มหาวิทยาลัย

21

OTE3 นายณัฐพงษ กลั่นหวาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

22

PTE1 นางสาวอรพรรณ ยอดสะอึ

การศึกษาองคประกอบทางเคมีจากหัวทาวยายมอม

23

PTE2 ผศ.สุธรรม อนุชาติกิจเจริญ

การพัฒนาตนแบบบรรจุภัณฑสําหรับผลิตภัณฑดินสอพอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

24

PTE3 นางสาววริดา พลาศรี

การเปรียบเทียบวิธีความถดถอยแบบริดจและวิธีความ
ถดถอยบูตสแตรปแบบริดจสําหรับการประมาณคา
สัมประสิทธิ์ความถดถอยเชิงพหุเมื่อเกิดพหุสัมพันธ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

25

PTE4 นางสาลินี ศรีวงษชัย

การผลิตน้ําตาลรีดวิ ซจากการปรับสภาพกอนเชื้อเห็ดเกา
เห็ดนางรม (Pleurotus ostreatus) ดวยความรอนชื้น
รวมกับสารเคมี

มหาวิทยาลัยบูรพา

มหาวิทยาลัยบูรพา
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