การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 11 : 2561

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกนาเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 11
ขอความกรุณานักวิจัยดาเนินการ ดังนี้
ลาดับ
การดาเนินการ
1 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ดังนี้
1. ตรวจสอบ คานาหน้าชื่อ-สกุล
▪ กรณีคานาหน้าชื่อ-สกุล มีความผิดพลาด นักวิจัยสามารถดาเนินการแก้ไขผ่านระบบได้ที่เว็บไซต์ประชุมวิชาการ
โดยเลือกเมนู Personal Settings > ข้อมูลส่วนบุคคล > แก้ไขข้อมูล
2. ตรวจสอบ ชื่อบทความ
▪ กรณีชื่อบทความไม่ถูกต้อง หรือมีการเปลี่ยนแปลงชื่อบทความตามคาแนะนาของผู้ทรงคุณวุฒิ
▪ แจ้งแก้ไขข้อมูลได้ที่เว็บไซต์: https://goo.gl/forms/odGIbvUk6BCCVUmR2
***หมายเหตุ: (หากไม่มีการแก้ไขภายในระยะเวลาที่กาหนด สถาบันวิจัยขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเกียรติบัตรหน้างาน)
2
3

นักวิจัยที่มีสถานะ “รอเอกสารฉบับแก้ไข” ขอความกรุณาให้นักวิจัยรีบดาเนินการส่งบทความวิจัยฉบับแก้ไขโดยด่วน
ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เพื่อสถาบันวิจัยฯ ได้ดาเนินการต่อไป
***กรณีนักวิจัยไม่ส่งบทความฉบับแก้ไขภายในระยะเวลาที่กาหนด จะถือว่านักวิจัยไม่ประสงค์จะนาเสนอบทความ
การดาเนินการหลังจากการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนาเสนอผลงานวิจัย
สามารถดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ประชุมวิชาการ เมนูดาวน์โหลด > การดาเนินการหลังผ่านการตอบรับ
- กรณีมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถส่งอีเมล์มาสอบถามได้ที่ researchpkru@gmail.com และโปรดแจ้งรหัสบทความทุกครั้ง
- สาหรับกาหนดการในการนาเสนอทางมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตจะแจ้งให้ทราบต่อไป

สังคมศาสตร์และบริหารธุรกิจ

ลำดับที่ รหัสบทควำม
1
OA18009

คำนำหน้ำชื่อ
ชื่อ-สกุล
นาย
วันชัย เจือบุญ

ชื่อบทควำม
การประยุกต์หลักธรรมาภิบาลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อการพัฒนาชนบท
ความสัมพันธ์ระหว่างการยอมรับเทคโนโลยีกับความตั้งใจใช้
เอฟคอมเมิร์ซของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ภูมิปัญญา พลวัตและการคงอยู่ของการปลูกข้าวไร่ ในเขตพื้นที่
หมู่ที่ 2 ตาบลควนกลาง อาเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภท
บรรยาย

สำขำ
สังคมศาสตร์และบริหารธุรกิจ

สถำนะปัจจุบัน
ผ่าน (สมบูรณ์)

บรรยาย

สังคมศาสตร์และบริหารธุรกิจ

ผ่าน (สมบูรณ์)

บรรยาย

สังคมศาสตร์และบริหารธุรกิจ

ผ่าน (สมบูรณ์)

แนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ชุมชนบ้านยวนสาว
สายน้าคลองพอถาก อาเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

บรรยาย

สังคมศาสตร์และบริหารธุรกิจ

ผ่าน (สมบูรณ์)

2

OA18015

นางสาว

อรอนงค์ อาภา

3

OA18025

นาย

ธนเทพ เทวเดช

4

OA18033

ดร.

สุนันทา คันธานนท์

5

OA18042

นางสาว

รสมารินทร์ อรุโณทัยพิพัฒน์ การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคในการพัฒนา
ชุมชน ที่เป็นมิตรกับจักรยาน: พื้นที่ศึกษาเทศบาลตาบลบาง
ตะบูน จังหวัดเพชรบุรี

บรรยาย

สังคมศาสตร์และบริหารธุรกิจ

ผ่าน (สมบูรณ์)

6

OA18051

นางสาว

วาทินี พันธุ์ที

บรรยาย

สังคมศาสตร์และบริหารธุรกิจ

ผ่าน (สมบูรณ์)

7

OA18052

นางสาว

นศพร ธรรมโชติ

ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทางการบัญชีกับราคาหลักทรัพย์
ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
การศึกษาห่วงโซ่อุปทานของผลิตภัณฑ์ใบจากสาหรับมวนบุหรี่
ตั้งแต่เกษตรกรถึงผู้บริโภค ตาบลวังวน อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง

บรรยาย

สังคมศาสตร์และบริหารธุรกิจ

ผ่าน (สมบูรณ์)

8
9

OA18098
OA18101

นางสาว
นางสาว

กาญจนา ละลา
คุลยา ศรีโยม

บรรยาย
บรรยาย

สังคมศาสตร์และบริหารธุรกิจ
สังคมศาสตร์และบริหารธุรกิจ

ผ่าน (สมบูรณ์)
ผ่าน (สมบูรณ์)

10

OA18122

นางสาว

สุไรดา กาซอ

บรรยาย

สังคมศาสตร์และบริหารธุรกิจ

ผ่าน (สมบูรณ์)

11

OA18139

ผศ.ดร.

ราเชนทร์ นพณัฐวงศกร

การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชันยุติวัณโรค
สภาพปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
ตลาดนัดเกาะหมี
แนวทางการจัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่ตาบลทุ่งหว้า อาเภอ
ทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
ประสิทธิผลในการให้บริการของเจ้าหน้าที่สานักทะเบียน
เทศบาลเมืองนครปฐม

บรรยาย

สังคมศาสตร์และบริหารธุรกิจ

ผ่าน (สมบูรณ์)

ลำดับที่ รหัสบทควำม
12
PA18006

คำนำหน้ำชื่อ
ชื่อ-สกุล
นางสาว
ปิยภรณ์ คงศรีทอง

ชื่อบทควำม
การศึกษาแรงจูงใจในการจัดทางานวิจัยของนักวิจัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
การเปิดเผยข้อมูล Triple Bottom Line ของบริษัทที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่

ประเภท
โปสเตอร์

สำขำ
สังคมศาสตร์และบริหารธุรกิจ

สถำนะปัจจุบัน
ผ่าน (สมบูรณ์)

โปสเตอร์

สังคมศาสตร์และบริหารธุรกิจ

ผ่าน (สมบูรณ์)

โปสเตอร์

สังคมศาสตร์และบริหารธุรกิจ

ผ่าน (สมบูรณ์)

การถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการปักผ้าอาข่าโดยใช้คู่มือ
ลวดลายผ้าปัก
ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของชุมชนบ้านพังทราย ตาบล
เขาแก้ว อาเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

โปสเตอร์

สังคมศาสตร์และบริหารธุรกิจ

ผ่าน (สมบูรณ์)

โปสเตอร์

สังคมศาสตร์และบริหารธุรกิจ

ผ่าน (สมบูรณ์)

13

PA18012

นางสาว

กมลพร วรรณชาติ

14

PA18022

นางสาว

อาไพ เขียนด้วง

15

PA18023

ผศ.

จินตนา อินภักดี

16

PA18031

นาย

สุรศักดิ์ เรืองขา

17

PA18038

นางสาว

กรรณิกา บัวทองเรือง

แนวทางการพัฒนาระบบการควบคุมภายในสู่ความสาเร็จใน
การบริหารจัดการธุรกิจโรงแรมในจังหวัดตรัง

โปสเตอร์

สังคมศาสตร์และบริหารธุรกิจ

ผ่าน (สมบูรณ์)

18

PA18040

นางสาว

เพียงจิต ตันติจรัสวโรดม

การศึกษาสภาพการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของอาชีพชาวนา
กรณีศึกษา: ชาวนาบ้านพงษ์ศรี หมู่ที่ ๖ ตาบลคลองขนาก
อาเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

โปสเตอร์

สังคมศาสตร์และบริหารธุรกิจ

ผ่าน (สมบูรณ์)

19

PA18043

นางสาว

ณัฐธิดา ชัยภักดิ์

พวงมาลัยกับการสร้างอาชีพ ความเชื่อ ประเพณีของคน
เทศบาลตาบลดอนตรอ อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

โปสเตอร์

สังคมศาสตร์และบริหารธุรกิจ

ผ่าน (สมบูรณ์)

20

PA18045

นางสาว

วราภรณ์ ภักดิ์กาเลา

เกษตรทางเลือก : ศึกษารูปแบบและการจัดการพื้นที่ทางการ
เกษตรในเขตบ้านวังโหล หมู่ที่ 12 ตาบลกาโลน อาเภอลานสกา
จังหวัดนครศรีธรรมราช

โปสเตอร์

สังคมศาสตร์และบริหารธุรกิจ

ผ่าน (สมบูรณ์)

ลำดับที่ รหัสบทควำม
21
PA18050

คำนำหน้ำชื่อ
ชื่อ-สกุล
นาย
วงศ์ศักดิ์ เอาเทพ

ชื่อบทควำม
การศึกษาเครื่องมือประมงพื้นบ้าน พื้นที่ หมู่ที่ 7 บ้านหัวโคก
ตาบลนบพิตา อาเภอนบพิตา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภท
โปสเตอร์

สำขำ
สังคมศาสตร์และบริหารธุรกิจ

สถำนะปัจจุบัน
ผ่าน (สมบูรณ์)

22

PA18055

นางสาว

วิยะดา แสงวงค์

ทัศนคติของนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบการจัดกิจกรรมของสโมสร
นักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย

โปสเตอร์

สังคมศาสตร์และบริหารธุรกิจ

ผ่าน (สมบูรณ์)

23

PA18064

นางสาว

กนกวรรณ แก้วอุไทย

ขีดความสามารถในการรองรับและความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวต่อสิ่งอานวยความสะดวกบริเวณน้าตกบางแป
จังหวัดภูเก็ต

โปสเตอร์

สังคมศาสตร์และบริหารธุรกิจ

ผ่าน (สมบูรณ์)

24
25

PA18057
PA18071

นางสาว
ผศ.ดร.

เจตนา อินยะรัตน์
ศักรินทร์ นนทพจน์

ภาษิตชาวบ้าน ตาบลไม้ฝาด อาเภอสิเกา จังหวัดตรัง
การศึกษากลยุทธ์การตลาดของชาวประมงในการจัดจาหน่าย
ปลาสดและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลาน้าจืดในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

โปสเตอร์
โปสเตอร์

สังคมศาสตร์และบริหารธุรกิจ
สังคมศาสตร์และบริหารธุรกิจ

ผ่าน (สมบูรณ์)
ผ่าน (สมบูรณ์)

26

PA18072

นาย

พฤทธิพงศ์ พุฒขาว

โปสเตอร์

สังคมศาสตร์และบริหารธุรกิจ

ผ่าน (สมบูรณ์)

27

PA18073

ผศ.ดร.

ศักรินทร์ นนทพจน์

การออกแบบและพัฒนากระเป๋าสตรีจากผ้าปาเต๊ะเพ้นท์ลาย
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกาะสิเหร่ร่วมใจพัฒนา จังหวัดภูเก็ต
การวัดโครงสร้างรายได้ และการกระจายรายได้ด้านการ
ท่องเที่ยวของบ้านจอมแจ้งและบ้านสีกาย ตาบลสีกาย อาเภอ
เมือง จังหวัดหนองคาย

โปสเตอร์

สังคมศาสตร์และบริหารธุรกิจ

ผ่าน (สมบูรณ์)

28

PA18081

ผศ.ดร.

ศักรินทร์ นนทพจน

โปสเตอร์

สังคมศาสตร์และบริหารธุรกิจ

ผ่าน (สมบูรณ์)

29

PA18093

ผศ.

พฤติกรรมการขนส่งผู้โดยสารระหว่างประเทศทางบกในกลุ่ม
ประเทศอนโดจีน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชาการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภูเก็ต

โปสเตอร์

สังคมศาสตร์และบริหารธุรกิจ

ผ่าน (สมบูรณ์)

เอกพล วงศ์เสรี

ลำดับที่ รหัสบทควำม
30
PA18094

คำนำหน้ำชื่อ
ชื่อ-สกุล
นางสาว
กมลวรรณ กิตติอุดมรัตน์

ชื่อบทควำม
การพัฒนาการเรียนรู้ เรื่อง การวิเคราะห์รายการค้าโดยใช้
นวัตกรรมแบบเรียนการ์ตูนบัญชี
ปัจจัยที่ส่งผลต่อขีดความสามารถในการรองรับผู้มาเยือน
กิจกรรมการล่องแพ น้าพรมชมภูคิ้ง อาเภอเกษตรสมบูรณ์
จังหวัดชัยภูมิ

ประเภท
โปสเตอร์

สำขำ
สังคมศาสตร์และบริหารธุรกิจ

สถำนะปัจจุบัน
ผ่าน (สมบูรณ์)

โปสเตอร์

สังคมศาสตร์และบริหารธุรกิจ

ผ่าน (สมบูรณ์)

31

PA18109

นางสาว

น้าฝน ป้องขันธ์

32

PA18113

นางสาว

สาธิกา อัศวพัฒน์

ความคิดเห็นของเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดต่อพฤติกรรมความ
เสี่ยง อาเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย

โปสเตอร์

สังคมศาสตร์และบริหารธุรกิจ

ผ่าน (สมบูรณ์)

33

PA18115

นางสาว

ศิริจันทร์ อุปาละ

โปสเตอร์

สังคมศาสตร์และบริหารธุรกิจ

ผ่าน (สมบูรณ์)

34
35

PA18119
PA18124

นางสาว
นางสาว

จิราภรณ์ การะเกต
เมธิณี แท่นทอง

โปสเตอร์
โปสเตอร์

สังคมศาสตร์และบริหารธุรกิจ
สังคมศาสตร์และบริหารธุรกิจ

ผ่าน (สมบูรณ์)
ผ่าน (สมบูรณ์)

36

PA18125

นางสาว

สุดธิดา คาพุทธ

การออกแบบและพัฒนาเครื่องประดับจากผ้าปักม้งในหมู่บ้าน
ขุนกาลัง ตาบลขุนควร อาเภอปง จังหวัดพะเยา
การพัฒนากลยุทธ์การตลาดของธุรกิจซักอบรีดในจังหวัดภูเก็ต
การมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนของ
ประชาชนในชุมชนย่านเมืองเก่า จังหวัดภูเก็ต
รูปแบบกลยุทธ์การตลาดแบบผสมผสานที่ส่งผลต่อการใช้
บริการตรวจสภาพรถซ้า : กรณีศึกษา สถานตรวจสภาพรถ เค.
พี. จังหวัดกระบี่

โปสเตอร์

สังคมศาสตร์และบริหารธุรกิจ

ผ่าน (สมบูรณ์)

37

PA18130

นางสาว

มัทนา สพานทอง

โปสเตอร์

สังคมศาสตร์และบริหารธุรกิจ

ผ่าน (สมบูรณ์)

38

PA18134

โปสเตอร์

สังคมศาสตร์และบริหารธุรกิจ

ผ่าน (สมบูรณ์)

39

PA18138

รูปแบบสมรรถนะของบุคลากรแผนกต้อนรับส่วนหน้าในธุรกิจ
โรงแรมระดับ 3 ดาวจังหวัดภูเก็ต
การรับรู้คุณภาพบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
สายการบินต้นทุนต่า ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายใต้เงือ่ นไขความสามารถในการ
รองรับและโอกาสจากการท่องเที่ยว กรณีศึกษาจังหวัดพังงา

โปสเตอร์

สังคมศาสตร์และบริหารธุรกิจ

ผ่าน (สมบูรณ์)

ก้องนาคินทร์ จรจรัญ
รศ.ดร.

นิศศา ศิลปเสรฐ

การศึกษา

ลำดับที่ รหัสบทควำม คำนำหน้ำ
1
OB18020
นางสาว
2
OB18021
นาย
3
OB18030
นางสาว
4

OB18048

ผศ.ดร.

5

OB18053

นาย

6

OB18056

รศ.ดร.

7

OB18059

รศ.ดร.

8

OB18061

นาย

9
10
11

OB18063
OB18074
OB18082

ผศ.ดร.
ดร.
นางสาว

12

OB18083

นางสาว

13

OB18086

นางสาว

ชื่อ-สกุล
ชื่อบทควำม
จุฬาลักษณ์ ใจอ่อน การศึกษาบทบาทและความสามารถด้านการสอนของครูที่ใช้วิธีการแบบเปิด
วัชรพล ปะป้าน การออกแบบและพัฒนาสื่อการสอนบอลลิสติกเพนดูลัมจากภูมิปัญญาพื้นบ้าน
นัจนันท์ กิณเรศ การออกแบบและพัฒนาสื่อการสอนการเคลื่อนที่แบบหมุนเพื่อหาค่าความเร่งเชิงมุมโดยการใช้
แอปพลิเคชันวิดีโอฟิสิกส์
มูฮามัสสกรี มันยูนุ การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการสาระอิสลามศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยใช้ QAiMt Model

ประเภท
บรรยาย
บรรยาย
บรรยาย

สำขำ
การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา

สถำนะปัจจุบัน
ผ่าน (สมบูรณ์)
ผ่าน (สมบูรณ์)
ผ่าน (สมบูรณ์)

บรรยาย

การศึกษา

ผ่าน (สมบูรณ์)

มาหามะรอสลี แมยู การประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
อุไร ทองหัวไผ่
พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศและผลการเรียนรู้ ในรายวิชา CS491 โครงงานคอมพิวเตอร์
ของมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
เพ็ญพิศุทธิ์ ใจสนิท การจัดกิจกรรมสาหรับผู้ปกครองเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการอบรมเลี้ยงดูบุตรและพัฒนา
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักเรียนชาวเขาเผ่ามูเซอ กรณีศึกษา : โรงเรียนบ้านห้วยม่วง ตาบลแม่
เจดีย์ใหม่ อาเภอเวียงป้าเป้า จังหวัดเชียงราย

บรรยาย

การศึกษา

ผ่าน (สมบูรณ์)

บรรยาย

การศึกษา

ผ่าน (สมบูรณ์)

บรรยาย

การศึกษา

ผ่าน (สมบูรณ์)

ปัญจรัช พร้าวไธสง การออกแบบและสร้างชุดทดลองกระบวนการทางอุณหพลศาสตร์ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ
ทานาย สักเกต อธิบาย
ชูศรี สุวรรณ
การพัฒนาคู่มือการศึกษารายกรณีสาหรับนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
นัฎชฎารัตน์ ณ นคร สมุนไพรท้องถิ่นในการกาจัดเหาของโรงเรียนบ้านพารา จังหวัดภูเก็ต
ธิดาภรณ์ เทพแก้ว การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาทฤษฎีบทพีทาโกรัส
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา

บรรยาย

การศึกษา

ผ่าน (สมบูรณ์)

บรรยาย
บรรยาย
บรรยาย

การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา

ผ่าน (สมบูรณ์)
ผ่าน (สมบูรณ์)
ผ่าน (สมบูรณ์)

ฤดีวรรณ์ เพชรรัตน์ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น โดยใช้การจัดการ
เรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ขวัญชนก ประทุมศาลา ออกแบบและสร้างชุดทดลองสัมประสิทธิ์การพาความร้อนของวัสดุราคาประหยัด และเหลือใช้ที่
หาง่ายในท้องถิ่นร่วมกับการจัดการเรียนการสอนแบบการทดลองเป็นฐาน

บรรยาย

การศึกษา

ผ่าน (สมบูรณ์)

บรรยาย

การศึกษา

ผ่าน (สมบูรณ์)

ลำดับที่ รหัสบทควำม คำนำหน้ำ
14
OB18116
นาง
15

PB18002

ว่าที่ รต.

16

PB18026

นางสาว

17

PB18032

นางสาว

18
19
20

PB18037
PB18041
PB18049

ดร.
นางสาว
นางสาว

21

PB18054

นางสาว

22

PB18076

นาย

23

PB18090

นางสาว

24

PB18091

นางสาว

ชื่อ-สกุล
เกษศิริ ทองเฉลิม

ชื่อบทควำม
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับ
กรอบแนวคิดการพัฒนาพลเมือง MIDL สาหรับนักศึกษาครู
สายันต์ ปานบุตร การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนรายวิชาจังหวัดศึกษา
สาหรับนักศึกษาระดับอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนพังงา
จีราลักษณ์ วงษ์แก้ว การบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัด สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
วิมล วงษ์ใหญ่ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้นของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิคการจัดทีมแข่งขัน

ประเภท
บรรยาย

สำขำ
การศึกษา

สถำนะปัจจุบัน
ผ่าน (สมบูรณ์)

โปสเตอร์

การศึกษา

ผ่าน (สมบูรณ์)

โปสเตอร์

การศึกษา

ผ่าน (สมบูรณ์)

โปสเตอร์

การศึกษา

ผ่าน (สมบูรณ์)

อพันตรี พูลพุทธา การประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
อภิญญา กุดเป่ง การออกแบบและพัฒนาสเปกโทรสโคปอย่างง่าย เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบการทดลอง
อรวรรณ สารวมจิต การพัฒนาชุดทดลองเรื่องกฎการอนุรักษ์พลังงานกลในรูปแบบโรลเลอร์โคสเตอร์ ร่วมกับการ
เรียนการสอนแบบทานาย-สังเกต-อธิบาย
สตรีรัตน์ สมราษี การออกแบบและพัฒนาชุดทดลองสนามไฟฟ้าและเส้นสมศักย์ไฟฟ้าโดยใช้คู่ขั้วตัวนาไฟฟ้า
ร่วมกับการสอนแบบเพียร์
ชุษณะ บุญโท
การออกแบบและพัฒนาชุดทดลองเรื่องความดันในของเหลว ร่วมกับการเรียนการสอนแบบ
ทานาย – สังเกต – อธิบาย (POE)
ผกามาศ ผลถึง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิต โดยการ
สอนด้วยโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad(GSP) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โปสเตอร์
โปสเตอร์
โปสเตอร์

การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา

ผ่าน (สมบูรณ์)
ผ่าน (สมบูรณ์)
ผ่าน (สมบูรณ์)

โปสเตอร์

การศึกษา

ผ่าน (สมบูรณ์)

โปสเตอร์

การศึกษา

ผ่าน (สมบูรณ์)

โปสเตอร์

การศึกษา

ผ่าน (สมบูรณ์)

วิลาสินี ปานเชื้อ

โปสเตอร์

การศึกษา

ผ่าน (สมบูรณ์)

การหาข้อบกพร่องในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส โดยใช้
ขั้นตอนของโพลยา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ลำดับที่ รหัสบทควำม คำนำหน้ำ
25
PB18095
นาง

ชื่อ-สกุล
ฟารีดา นาคสง่า

ชื่อบทควำม
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง
เศษส่วน ของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7E
ร่วมกับเทคนิคบาร์โมเดล

ประเภท
โปสเตอร์

สำขำ
การศึกษา

สถำนะปัจจุบัน
ผ่าน (สมบูรณ์)

การพัฒนาความสามารถของนิ้วมือในการบรรเลงเปียโนสาหรับนักศึกษา สาขาวิชาดนตรีศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ด้วยแบบฝึกแฮนอน
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้โปรแกรม scratch เบื้องต้น โดยใช้
รูปแบบการเรียนรู้แบบ ADCE กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4

โปสเตอร์

การศึกษา

ผ่าน (สมบูรณ์)

โปสเตอร์

การศึกษา

ผ่าน (สมบูรณ์)

คุณลักษณะของความเป็นครูในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

โปสเตอร์

การศึกษา

ผ่าน (สมบูรณ์)

26

PB18106

นางสาว

ธัญชนา ชัยวิรัตน์

27

PB18120

นางสาว

อรวรรยา วงศ์เกย

28

PB18136

ดร.

รัตติกาล สารกอง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับที่ รหัสบทควำม คำนำหน้ำ
ชื่อ-สกุล
1
OC18008
ผศ.ดร. อมรรัตน์ ชุมทอง
2

OC18011

นำงสำว ปวีณำ เดชเอี่ยม

3
4

OC18013
OC18014

5
6

OC18017
OC18034

ผศ.
ณัฐธิดำ จงรักษ์
นำงสำว ฮำนีซะห์ มูฮิ

7
8

OC18035
OC18044

นำงสำว นูรีดำ กะลูแป
นำย พรมรินทร์ ถินรำช

9
10

OC18065
OC18069

นำย
นำง

สุวัฒนำ นิคม
อุไรวรรณ วันทอง

11

OC18077

นำย

เอกลักษณ์ กำญจนเพ็ญ

12

OC18078

นำย

เอกลักษณ์ กำญจนเพ็ญ

13
14

OC18079
OC18088

นำย
ผศ.

ปรเมษฐ หอมหวน
ชำติชำย จันทร์ประทีป

15

OC18089

ผศ.ดร.

นำย
ผศ.

วิทยำ บุญสุข
บุญส่ง ค้ำอ่อน

สนิท ปิ่นสกุล

ชื่อบทควำม
ผลของน้ำหมักชีวภำพเร่งกำรย่อยสลำยฟำงข้ำวต่อกำรเจริญเติบโตและผลผลิต
ข้ำวพืนเมืองอินทรีย์
ตัวแบบเชิงคณิตศำสตร์ SEIR ส้ำหรับกำรควบคุมกำรแพร่ระบำดของโรคท้องร่วง
จำกไวรัสโรต้ำโดยกำรรณรงค์ให้ควำมรู้
ระบบแจ้งเตือนเฝ้ำระวังไฟด้วยกล้องควำมร้อน
กำรศึกษำปัจจัยที่เหมำะสมเพื่อลดของเสียในกระบวนกำรผลิต
ด้วยวิธีกำรออกแบบกำรทดลอง
กำรพัฒนำโต๊ะหมู่บูชำ แรงบันดำลใจจำกรูปทรงไทยประยุกต์
สมบัติเชิงควำมร้อนของผนังคอนกรีตที่แทรกแผ่นยำงธรรมชำติผสมเส้นใยผักตบชวำ

ประเภท
บรรยำย

สำขำ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

สถำนะปัจจุบัน
ผ่ำน (สมบูรณ์)

บรรยำย

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

ผ่ำน (สมบูรณ์)

บรรยำย
บรรยำย

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

ผ่ำน (สมบูรณ์)
ผ่ำน (สมบูรณ์)

บรรยำย
บรรยำย

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

ผ่ำน (สมบูรณ์)
ผ่ำน (สมบูรณ์)

กำรดูดซับเสียงของยำงธรรมชำติผสมเส้นใยจำกล้ำต้นหมำกและเส้นใยลูกตำล
กำรใช้ชุดทดลองกำรควบคุมกำรเจริญเติบโตของผักกำดหอมโดยใช้แสงจำกหลอด
แอลอีดี
กำรผลิตผนังคอนกรีตแซนวิชวอลล์จำกขีเลื่อย
คอนกรีตบล็อกไม่รับน้ำหนักจำกขยะกระเบืองมุงหลังคำเพื่อลดมลภำวะในเขต
จังหวัดนครศรีธรรมรำช
กำรศึกษำผลกระทบด้ำนอนำมัยสิ่งแวดล้อมและด้ำนกำรคมนำคมขนส่งระหว่ำงกำร
ก่อสร้ำงท่อระบำยน้ำบนถนน จังหวัดนครศรีธรรมรำช
กำรประยุกต์ซอฟต์แวร์ CAD ZONE กับกำรสอบสวนอุบัติเหตุซ้ำซ้อนกรณีศึกษำ:
จังหวัดนครศรีธรรมรำช
กำรทดสอบเพนิเทรชันเพื่อจ้ำแนกเกรดแอสฟัลต์ผสมน้ำยำงพำรำธรรมชำติ
กำรออกแบบอำคำรส้ำหรับเก็บเครื่องมือทำงกำรเกษตรชุมชนในเขตอ้ำเภอพรหม
พิรำม จังหวัดพิษณุโลก
กำรพัฒนำไส้กรองน้ำเซรำมิกจำกเถ้ำแกลบส้ำหรับใช้ประโยชน์ในครัวเรือน

บรรยำย
บรรยำย

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

ผ่ำน (สมบูรณ์)
ผ่ำน (สมบูรณ์)

บรรยำย
บรรยำย

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

ผ่ำน (สมบูรณ์)
ผ่ำน (สมบูรณ์)

บรรยำย

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

ผ่ำน (สมบูรณ์)

บรรยำย

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

ผ่ำน (สมบูรณ์)

บรรยำย
บรรยำย

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

ผ่ำน (สมบูรณ์)
ผ่ำน (สมบูรณ์)

บรรยำย

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

ผ่ำน (สมบูรณ์)

ลำดับที่ รหัสบทควำม คำนำหน้ำ
ชื่อ-สกุล
16 OC18097
นำงสำว นันทนี ช่วยชู

17
18

OC18099
OC18100

นำงสำว พิชำนันท์ สืบสอำด
นำงสำว ทิพย์กมล ธิกำรำช

19
20

OC18102
OC18103

นำงสำว อรอนงค์ เส้งเล่ำ
นำย สมคิด ชัยเพชร

21

OC18105

ผศ.ดร.

อลงกรณ์ เมืองไหว

22

OC18111

นำย

ธีรศักดิ์ ยนจ้ำรูญ

23
24

OC18112
OC18123

นำงสำว นูรุลอีมำน เบ็งบูงอ
ผศ.
มำโนช ข้ำเจริญ

25

OC18132

นำงสำว หทัยธนก พวงแย้ม

26

PC18004

นำงสำว นุชำกร คงยะฤทธิ์

27

PC18005

นำงสำว สุดำรัตน์ รำพฤทธิ์

28

PC18007

นำงสำว นำฏอนงค์ ไชยธรรม

ชื่อบทควำม
แบบจ้ำลองกำรตัดสินใจกำรเลือกรูปแบบกำรจัดท้ำโครงงำนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
กรณีศึกษำหลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะ
วิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครศรีธรรมรำช

ประเภท
บรรยำย

สำขำ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

สถำนะปัจจุบัน
ผ่ำน (สมบูรณ์)

ผลของสำรพฤกษเคมี และวิตำมินต่อกำรยับยังกำรแบ่งตัวของไวรัสพีอำร์อำร์เอส
กำรควบคุมทำงชีวภำพของแบคทีเรียบริเวณรำกพืชในกำรยับยังโรคขอบใบแห้งของ
ข้ำวสำยพันธุ์เศรษฐกิจของไทย
กำรศึกษำฤทธิ์ของรูตินต่อกำรแบ่งตัวของไวรัสพีอำร์อำร์เอส
กำรเสริมผงรำกปลำไหลเผือกใหญ่ในอำหำรต่อกำรตอบสนองต่อควำมเครียด กำร
กระตุ้นภูมิคุ้มกัน และโลหิตวิทยำของไก่กระทง
กำรปรับปรุงกระบวนกำรผลิตกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์จำกกล้วยเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ
ในกำรท้ำงำน
กำรเปรียบเทียบประสิทธิภำพเว็บไซต์ SSL แบ่งภำระสมดุลแบบกระจำยระหว่ำง
โครงสร้ำง SSL-offload และ SSL-passthrough
กำรจ้ำแนกโพสต์เกมโดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล : กรณีศึกษำกำรโพสต์บนเฟสบุ๊ค
ผลของระดับควำมลึกที่แตกต่ำงกันต่อกำรเจริญเติบโตและอัตรำกำรกำรรอดตำยของ
หอยแมลงภู่ (Perna viridis) ที่เลียงร่วมกับปลำกะพงขำวในบ่อดิน
กำรประยุกต์ใช้ปัญหำกำรจัดเส้นทำงกำรเดินรถส้ำหรับกำรเก็บขนขยะมูลฝอย
กรณีศึกษำเทศบำลบึงระมำณ ต้ำบลบึงระมำณ อ้ำเภอบำงระก้ำ จังหวัดพิษณุโลก
รูปแบบและพฤติกรรมของกำรตลำดอิเล็กทรอนิกส์
ที่มีผลตอกำรเพิ่มกลุ่มผู้บริโภค ของกลุ่มโอทอปอ้ำเภอบำงขัน
กำรพัฒนำระบบสั่งซืออำหำรคลีนออนไลน์
กรณีศึกษำ ร้ำน Healthy food by ครัวเดอะโกทู
ระบบบริหำรจัดกำรพัสดุ-ครุภัณฑ์ กรณีศึกษำ องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลช้ำงซ้ำย
อ้ำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมรำช

บรรยำย
บรรยำย

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

ผ่ำน (สมบูรณ์)
ผ่ำน (สมบูรณ์)

บรรยำย
บรรยำย

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

ผ่ำน (สมบูรณ์)
ผ่ำน (สมบูรณ์)

บรรยำย

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

ผ่ำน (สมบูรณ์)

บรรยำย

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

ผ่ำน (สมบูรณ์)

บรรยำย
บรรยำย

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

ผ่ำน (สมบูรณ์)
ผ่ำน (สมบูรณ์)

บรรยำย

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

ผ่ำน (สมบูรณ์)

โปสเตอร์

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

ผ่ำน (สมบูรณ์)

โปสเตอร์

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

ผ่ำน (สมบูรณ์)

โปสเตอร์

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

ผ่ำน (สมบูรณ์)

ลำดับที่ รหัสบทควำม คำนำหน้ำ
ชื่อ-สกุล
29
PC18016
นำงสำว ภัชรำภรณ์ ไชยสำร
30

PC18018

นำงสำว กลดธิดำ ญำนุกูล

31

PC18024

นำงสำว นันทพร เกตุเลขำ

32
33
34
35

PC18036
PC18047
PC18058
PC18062

นำย
นำงสำว
นำงสำว
นำงสำว

36

PC18087

ดร.

สุวรรณำ ผลใหม่

37

PC18092

นำย

ทวีโชค เตชะธรรมวงศ์

38

PC18096

39

PC18104

นำย

บุญรักษ์ ศรีน้อย

40

PC18108

ผศ.

สุไหลหมำน หมำดโหยด

41

PC18114

ภูริวัจฐ์ ชีค้ำ
นิภำรัตน์ นักตรีพงศ์
จิรำพร ชุมชิต
มยุรี ชมภูงำม

นำงสำว สุดำรัตน์ เคนสุวรรณ

นำงสำว ขวัญนภำ เจ๊ะสัน

ชื่อบทควำม
แคริโอไทป์ของปลำเสือข้ำงลำยและปลำเสือป่ำพรุ ในเผ่ำซิสโตมินี วงศ์ปลำตะเพียน
ในประเทศไทย
พันธุศำสตร์เชิงโมเลกุลของจิงจกบ้ำน 2 ชนิด

ประเภท
โปสเตอร์

สำขำ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

สถำนะปัจจุบัน
ผ่ำน (สมบูรณ์)

โปสเตอร์

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

ผ่ำน (สมบูรณ์)

โปสเตอร์

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

ผ่ำน (สมบูรณ์)

โปสเตอร์
โปสเตอร์
โปสเตอร์
โปสเตอร์

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

ผ่ำน (สมบูรณ์)
ผ่ำน (สมบูรณ์)
ผ่ำน (สมบูรณ์)
ผ่ำน (สมบูรณ์)

โปสเตอร์

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

ผ่ำน (สมบูรณ์)

โปสเตอร์

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

ผ่ำน (สมบูรณ์)

กำรวิเครำะห์โครโมโซมของงูสิงบ้ำน (Ptyas korros) ด้วยวิธีกำรย้อมสีแบบธรรมดำ
และแถบสีแบบเอ็นโออำร์
กำรจัดกำรฟำร์มกุ้งขำว (Litopenaeus vannamei) ของเกษตรกรในอ้ำเภอหัวไทร
จังหวัดนครศรีธรรมรำช
กำรพัฒนำเทคนิค Duplex PCR ส้ำหรับตรวจสอบเชือแบคทีเรียก่อโรค 2 ชนิด
(Aeromanas hydrophila และ Flavobacterium columnare) จำกเมือกของ
ปลำนิล (Oreochromis niloticus) ที่เป็นโรค

โปสเตอร์

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

ผ่ำน (สมบูรณ์)

โปสเตอร์

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

ผ่ำน (สมบูรณ์)

โปสเตอร์

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

ผ่ำน (สมบูรณ์)

กำรเปลี่ยนแปลงทำงเนือเยื่อวิทยำจำกกำรสะสมสำรปนเปื้อนในตับของปลำกด
หัวแข็ง (Arius maculatus Thunberg, 1792) บริเวณทะเลสำบสงขลำตอนล่ำง

โปสเตอร์

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

ผ่ำน (สมบูรณ์)

ด้วยเทคนิคฟลูออเรสเซนต์ อินซิทู ไฮบริไดเซชัน
กำรศึกษำแคริโอไทป์และอิดิโอแกรมมำตรฐำนของปลำสลิดหินอันดำมัน
(Pomacentrus alleni) ด้วยเทคนิคกำรย้อมสีแบบธรรมดำ
กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์มูสจำกถั่วเหลืองผสมข้ำวไรซ์เบอรี่ส้ำหรับผู้สูงอำยุ
กำรออกแบบและพัฒนำระบบสำรสนเทศทำงกำรเงิน
กำรย้อมผ้ำฝ้ำยด้วยน้ำสีสกัดจำกแก่นฝำงและสำรช่วยย้อมธรรมชำติ
กำรใช้ประโยชน์จำกแป้งกล้วยหอมทองดิบเพื่อทดแทนแป้งมันบำงส่วนในกำรท้ำ
ขนมชัน
สำรประกอบฟีนอลิกทังหมด เบต้ำแคโรทีน และฤทธิ์ต้ำนอนุมูลอิสระของน้ำมันหอม
ระเหยจำกว่ำนน้ำ
กำรประยุกต์ใช้ระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์เพื่อใช้ในกำรบริหำรงำนก่อสร้ำงโครงกำร
พัฒนำแหล่งน้ำและติดตำมโครงกำรก่อสร้ำงส้ำนักงำนทรัพยำกรน้ำภำค 1 จังหวัด
ล้ำปำง

ลำดับที่ รหัสบทควำม คำนำหน้ำ
ชื่อ-สกุล
42
PC18117
นำงสำว สิขเรศ คงแก้ว
43
PC18121
นำง สำยใจ วัฒนเสน
44
45

PC18131
PC18137

ดร.
ดร.

นภำรัตน์ จิวำลักษณ์
พิริญญำ กฤศวงศ์งำม

ชื่อบทควำม
กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์น้ำพริกกำกหมูเสริมถั่วเน่ำผง
กำรคัดแยกแบคทีเรียที่ผลิตเอนไซม์โปรติเอสจำกน้ำทิงกระบวนกำรผลิตอำหำรทะเล
แปรรูปในจังหวัดสงขลำ
กำรประยุกต์ใช้สีย้อมสกัดจำกใบสะเดำในกำรย้อมกระดำษสำ
ผลของสำรสกัดสมุนไพรต่อกำรควบคุมด้วงงวงข้ำวและกำรเพิ่มคุณภำพของข้ำวหอม
มะลิอินทรีย์

ประเภท
โปสเตอร์
โปสเตอร์

สำขำ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

สถำนะปัจจุบัน
ผ่ำน (สมบูรณ์)
ผ่ำน (สมบูรณ์)

โปสเตอร์
โปสเตอร์

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

ผ่ำน (สมบูรณ์)
ผ่ำน (สมบูรณ์)

