รายชื่อบทความการประชุมเสนอผลงานวิจยั บัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 11
ประจาปีการศึกษา 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี วันที่ 16 ธันวาคม 2560
กลุ่มธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
โปสเตอร์
1

PBU3 นายสมศักดิ์ เลิศสหพันธุ์

บริหารธุรกิจ(การจัดการ)
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีของสานักงาน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
สรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์
เศรษฐศาสตร์

2

PBU2 นายนัดพลพิชัย ดุลยวาทิต

แนวทางแก้ไขปัญหาด้านการเงินของผู้สูงอายุในภาวะระดับ นักวิจัยอิสระ
การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย (AGING
SOCIETY)
การประกอบการเพื่อสังคม

3
4

PSO2 นางสาวปฐวรรณ ยุทธเกษมสันต์ แฟลตฟอร์ม หนังสือพาไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
PBU4 นายภาณุพนั ธ์ พิมพ์แพทย์
การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศชุมชนบ้านหนองบัวบานอย่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ยั่งยืน

5

PSO3 นายอุดรเดช อานาจดีแจ่มใส

การพัฒนาธนาคารไส้เดือนดินแบบมีส่วนร่วมเพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ชุมชนอย่างยั่งยืน

6

PSO7 นายวริทธิ์ มิ่งรัชตะ

การพัฒนาความสามารถด้านการทากาแฟของร้านกาแฟใน
เขตเทศบาลนครอุดรธานี

7

PBU5 นายทรงศักดิ์ รักขุมแก้ว

การออกแบบ โมเดลกิจการเพื่อสังคม ในการขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เกษตรอินทรีย์ โดยชุมชนในพื้นที่ดาเนินการเอง ได้อย่างยั่งยืน

8

PBU6 นางสุพตั รา รักขุมแก้ว

เครื่องมือในการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์เพื่อชุมชนในพื้นที่
ดาเนินการเองได้อย่างยั่งยืน

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

9
10

PBU7 นายธันย์ แดงสุภา
PSO14 นายปัญญา บุญประคม

บริษทั ทอยแล็บ วิสาหกิจเพื่อสังคม
การศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดตั้งบริษทั วิสาหกิจเพื่อ
สังคม เพื่อพัฒนาพื้นที่สาธารณะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

11
12

PSO15 นายปองพล ยุทธรัตน์
OBU2 นางสาวสุมนี า ตั้งโชติสกุบ

บริษทั ทอยแล็บ วิสาหกิจเพื่อสังคม
การพัฒนาผ้าพื้นถิ่นในจังหวัดอุดรธานีให้สามารถใส่ได้ใน
ชีวิตประจาวัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
ลาดับ

รหัส

ชื่อ-สกุล

ชื่อบทความ

มหาวิทยาลัย

โปสเตอร์
การปกครองท้องถิ่น
1

PSO1 พระศิลาศักดิ์ สุเมโธ

การใช้หลักไตรสิกขาแก้ปญ
ั หาสังคมของเยาวชนใน
จังหวัดร้อยเอ็ด

นักวิจัยอิสระ

2

PSO5 นางสาวอาจารี จิตนุราช

ปัจจัยที่มผี ลต่อพฤติกรรมการทางานเชิงนวัตกรรมของ
บุคลากรองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

3

PSO10 นางสาวจิราภรณ์ เกษร

คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในจังหวัดหนองคาย

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

4

PSO11 นายจักรพันธ์ เลิศณรงค์สิน

ความคิดเห็นของประชาชนที่มตี อ่ การให้บริการของ
สานักงานทะเบียนราษฎร ในเขตเทศบาลเมือง
มหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

5

PSO12 นายภาคิน ชัยวงศา

ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการดาเนินงานของ
สานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดหนองคาย

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
6

PSO6 นางสาวอัจฉราวรรณ เคนวัน

ปัจจัยที่มผี ลต่อการกระทาความผิดในคดีเกี่ยวกับยาเสพ
ติดให้โทษของเด็กและเยาวชน ศาลเยาวชนและ
ครอบครัวจังหวัดสกลนคร

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

7

PSO13 นางสาวปัทมาสน์ พิณนุกลู

จิตรกรรมฝาผนังวัดวัง : รูปลักษณ์พทุ ธศิลป์ ในพื้นที่
เชิงสัญญะคติ มิตทิ างความเชื่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

8

PSO8 นายพงศธร ปงศรีชัย

9

PSO9 นายประวีร์ พังจันตา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
รูปแบบการจัดสวัสดิการที่เหมาะสมสาหรับผู้สูงอายุ ใน
ชุมชนบ้านห้วยต้า อาเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

แนวทางการพัฒนาศักยภาพชุมชนท้องถิ่นในการส่งเสริม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุของบ้านห้วยต้า อาเภอท่าปลา
จังหวัดอุตรดิตถ์

การบริหารการศึกษา
ลาดับ

รหัส

ชื่อ-สกุล

ชื่อบทความ
โปสเตอร์
สภาพและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการใน
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3

มหาวิทยาลัย

1

PED1 นางสมิตานัน ทิพย์ศรีหา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

2

PED2 นายชลัมพล ธูปกระแจะ

ปัจจัยการมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อการปฏิบตั งิ านอาคาร
สถานที่และสิ่งแวดล้อม ของครูผู้สอนในโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษาสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี

3

PED3 นางสาวสุภาวิตรี บุญเวิน

แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการดาเนินงานประกัน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
คุณภาพภายในของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4

4

PED4 นางสาวภัทฐิชา วรรัตน์

ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการระบบ
คุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล ในสานักงาน
ศึกษาธิการภาค 10

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

5

PED5 นางสาวแสงเทียน วรรณอุดม

ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์กบั
ประสิทธิผลการทางานของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

6

PED7 นางรจนา สุโพธิ์

ความต้องการจาเป็นการบริหารจัดการชั้นเรียนของ
โรงเรียนเอกชน ในจังหวัดอุดรธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

7

PED8 นางสาวอนงค์ กิ่งภูเขา

ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริการในการจัด
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
การศึกษาการเรียนรวมของโรงเรียนขนาดเล็ก : กรณีศกึ ษา
โรงเรียนเรียนรวม (ภูปอโมเดล) อาเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ์

8

PED14 นางกาญจนา โคตรโยธา

ปัจจัยคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ที่ส่งผลต่อ การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี
เขต 4

9

PED15 นางสาวกาญจนา ประวรรณรัมย์

การบริหารความขัดแย้งในโรงเรียนของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ลาดับ
10

รหัส

ชื่อ-สกุล

PED16 นางสาวเบญจวรรณ เหลวกูล

ชื่อบทความ

มหาวิทยาลัย

สภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาในการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3

กลุ่มหลักสูตรและการสอน
ลาดับ รหัส

ชื่อ-สกุล

1 OED22 นางสาวลดาวัลย์ แสนสุด

2

ชื่อบทความ
โปสเตอร์
การวิจยั และประเมินผลการศึกษา

มหาวิทยาลัย

ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอม
พื้นฐานตามมาตรฐาน การประกันคุณภาพด้านผู้เรียน ใน บึง
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี

PED9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อญ
ั ชลีพร มั่นคง การศึกษาและพัฒนาชุดฝึกอบรมการสร้างสื่อการเรียนการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
สอนโดยใช้ไอซีที สาหรับครูในโรงเรียนตารวจตระเวน
ชายแดน สังกัดกองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ 41

3 PED10 นางชนิสรา สดมพฤกษ์

ปัจจัยที่มอี ทิ ธิพลต่อความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
สารสนเทศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27

4 PED17 นางสาวชิสาพัชร์ ชูทอง

การเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานที่มผี ลต่อความรู้ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
เกี่ยวกับการใช้สารเคมีในการเกษตร
หลักสูตรและการสอน(คณิตศาสตร์)

5 PED11 นางรามนรี นนทภา

การพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปญ
ั หา โดยใช้
ยุทธวิธีทางคณิตศาสตร์ที่หลากหลาย

6 PED12 นายนวพล นนทภา
7 PED13 นางสาวปวีณา ขันธ์ศลิ า

การพัฒนาการแก้ปญ
ั หาทางคณิตศาสตร์ โดยใช้อภิปญ
ั ญา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
การพัฒนาผลสัมฤทธิท์ างการเรียน เรื่องอัตราส่วนและร้อย มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ละ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยกระบวนการ
เรียนรู้จากประสบการณ์

8 PED18 นางสาวดวงจันทร์ แก้วกงพาน

การสอนวิทยาศาสตร์
ความพึงพอใจของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ที่มตี อ่ คุณภาพ
การจัดการเรียนการสอน ในระดับอุดมศึกษา คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ลาดับ รหัส

ชื่อ-สกุล

ชื่อบทความ
โปสเตอร์
ชีววิทยา

มหาวิทยาลัย

1

PBI1 นางสาวมาริษา เพ็ญโพธิ์

การใช้สารสกัดจากใบเตยหอมเพื่อล่อดักจับแมลงศัตรูพชื
ในนาข้าว

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม

2

PBI2 นายพัทธเมธา คงเจริญ

การสารวจแมลงมันสาปะหลังในเขตพื้นที่อาเภอทองแสน
ขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม

3

PBI3 นางสาวจิตติมา วัดภู่

การประเมินองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิต์ า้ นอนุมลู
อิสระของสารสกัดเฮกเซน จากหมุยและโปร่งฟ้า

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม

4

PBI4 นางสาวนิรัตน์ดา อินทร์เงิน

การประเมินองค์ประกอบทางพฤกษเคมีและฤทธิต์ า้ น
อนุมลู อิสระของพืชไบรโอไฟต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม

5

PBI5 นางสาวกิดากานต์ สาสุธรรม

ผลของความเข้มแสงต่อการเจริญเติบโตและความสามารถ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ทางอัลลีโลพาทีของข้าว (Oryza sativa L.)

6

PBI6 นางสาวธัญญาพร ค้าชู

การทดสอบความสามารถทางอัลลีโลพาทีของข้าวด้วย
วิธีการปลูกแบบไฮโดรโปนิกส์

7

PBI7 ดร. ทิพยรัตน์ ชาหอมชื่น

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม
การทดสอบฤทธิข์ องแชมพูสุนขั ที่มสี ่วนผสมของน้ามันหอม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ระเหยตะไคร้บา้ นในการยับยั้งเชื้อจุลชีพ

8

OTE3 นายณัฐพงษ์ กลั่นหวาน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การพัฒนาเครื่องอบข้าวเปลือกแบบเคลื่อนที่สาหรับ
เกษตรกร

9
10

PTE1 นางสาวอรพรรณ ยอดสะอึ
PTE2 ผศ.สุธรรม อนุชาติกจิ เจริญ

การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีจากหัวท้าวยายม่อม
มหาวิทยาลัยบูรพา
การพัฒนาต้นแบบบรรจุภณ
ั ฑ์สาหรับผลิตภัณฑ์ดนิ สอพอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

11

PTE3 นางสาววริดา พลาศรี

การเปรียบเทียบวิธีความถดถอยแบบริดจ์และวิธีความ
ถดถอยบูตสแตรปแบบริดจ์สาหรับการประมาณค่า
สัมประสิทธิค์ วามถดถอยเชิงพหุเมื่อเกิดพหุสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

12

PTE4 นางสาลินี ศรีวงษ์ชัย

การผลิตน้าตาลรีดวิ ซ์จากการปรับสภาพก้อนเชื้อเห็ดเก่า
เห็ดนางรม (Pleurotus ostreatus) ด้วยความร้อนชื้น
ร่วมกับสารเคมี

มหาวิทยาลัยบูรพา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม

