วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558
กลุ่มสาขาการศึกษา B2 ห้อง นิลบล
เวลา
รหัส
เรื่อง/ผู้นาเสนอ
13.00 – 13.15 น.
O-E01 ผลกระทบของการบริหารสถานศึกษาเอกชนรูปแบบมูลนิธิตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.
2550 : กรณีศึกษาโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดจันทบุรี
นฤมล ทรัพย์วิระปกรณ์
13.15 - 13.30 น.
O-E02 ผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงการเพื่อถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
เด่นศักดิ์ หอมหวน
13.30 - 13.45 น.
O-E03 ความร่วมมือของผู้สอนกับผู้บริหารสถานศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยทองสุข
ฐิติพัฒน์ หิรัญนิธิธารง
13.45 - 14.00 น.
O-E04 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลแวงน่าง อาเภอเมือง
มหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
สุนีรัตน์ อุปพรรณ์
14.00 - 14.15 น.
O-E05 ผลการศึกษารูปแบบการส่งเสริมทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สาหรับนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อัญญปารย์ ศิลปนิลมาลย์
14.15 - 14.30 น.
O-E06 การศึกษาและพัฒนาสุนทรียภาพด้านวัฒนธรรมของนักศึกษาโดยใช้กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เชิง
ปฏิบัติการ
ปราโมทย์ สิทธิจักร
14.30 - 14.45 น.
O-E07 การศึกษาปัญหาการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมด้านความซื่อตรงของผู้เรียนของสถานศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1
ภัทราพร ศรีอ๊อต
14.45 – 15.00 น.
O-E08 ปัญหาการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมด้านจิตสาธารณะต่อผู้เรียนของสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต1
สมคิด วงษ์สกุลพิน
พักรับประทานอาหารว่าง
15.15 – 15.30 น.
O-E09 การศึกษาปัญหาการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมด้านความรับผิดชอบต่อผู้เรียนของสถานศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
กรวิกา อ้นโต
15.30 – 15.45 น.
O-E10 รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาสาหรับนักศึกษาพิการเรียนรวมในระดับอุดมศึกษา
สุรินทร์ ยอดคาแปง
15.45 – 16.00 น.
O-E11 การพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมสาหรับการออกแบบ 3 มิติ ในรายวิชา คอมพิวเตอร์ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมขั้นสูง
ชาติชาย จันทร์ประทีป

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558
กลุ่มสาขาการศึกษา B6 ห้อง 624
เวลา
รหัส
เรื่อง/ผู้นาเสนอ
13.00 – 13.15 น.
O-E12 การพัฒนาบทเรียนการอ่านภาษาฝรั่งเศสอิงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งประเทศไทยเรื่อง “ประเพณี
และวัฒนธรรมไทย”สาหรับนักศึกษาวิชาเอกภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ปิยจิตร สังข์พานิช
13.15 - 13.30 น.
O-E13 การศึกษาความสามารถด้านทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้นมัฑยมศึกษาปี
ที่ 5 โดยใช้กิจกรรมการละคร
ปริศนา เอี่ยมสะอาด
13.30 - 13.45 น.
O-E14 ชุดการสอนภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารด้านการท่องเที่ยว เรื่อง ตารับขนมหวานไทย กรุง
รัตนโกสินทร์ สาหรับบุคลากรในธุรกิจบริการท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลก
ทรัตน์พร บัณฑิตย์ นาคสวัสดิ์
13.45 - 14.00 น.
O-E15 การสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง “มหัศจรรย์ยางพารา” โดยใช้แนวการสอน STEM กับการ
พัฒนาการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
เกศินี ทองอ่า
14.00 - 14.15 น.
O-E16 การสร้างชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน(PBL) เรื่องทรัพยากรน้า สาหรับ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม อาเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
วีรวรรณ เวนวล
14.15 - 14.30 น.
O-E17 สื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนการสอนวิชา สุขศึกษาและพลศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
สาวิตรี ทองบุญรอด
14.30 - 14.45 น.
O-E18 การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพือ่ การเรียนการสอนประเภทภาพยนตร์การ์ตูน 2 มิติ เรื่อง รดน้าแบบ
ฝนหลวง
ชรัญดา ช่วยทอง
14.45 – 15.00 น.
O-E19 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการเคลื่อนที่โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ภาพวิดีโอ
วงกต จุลรังสี
พักรับประทานอาหารว่าง
15.15 – 15.30 น.
O-E20 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่าง
วิธีการสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสาน ระหว่าง 5E และ STAD กับวิธีการสอนปกติ
เจิมจันทน์ ขวัญแก้ว
15.30 – 15.45 น.
O-E21 การพัฒนาชุดเกมการศึกษาเพื่อส่งเสริมความสามารถทางสติปัญญาของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3
อุทัยวรรณ สวนสาร

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558
กลุ่มสาขาการศึกษา B6 ห้อง 625
เวลา
รหัส
เรื่อง/ผู้นาเสนอ
13.00 – 13.15 น.
O-E22 ชุดฝึกทักษะการประมาณการขันอัดน็อตและสกรู
สุรศักดิ์ ลิ้มวีระประจักษ์
13.15 - 13.30 น.
O-E23 ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านไทยเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
ของเด็กปฐมวัย
ณธิดา นุ้ยเย็น
13.30 - 13.45 น.
O-E24 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการเชื่อมโยง เรื่อง ความ
น่าจะเป็น สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ยุวนันท์ ไชยมงคล
13.45 - 14.00 น.
O-E25 ผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนว Generative Learning Model เพื่อพัฒนาสมรรถนะ
การอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์ เรื่องพันธุศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
กติญา บุญสวน
14.00 - 14.15 น.
O-E26 ผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง
วงจรไฟฟ้า สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภานุมาศ เสียระหัง
14.15 - 14.30 น.
O-E27 รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงในธรรมชาติ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชาญณรงค์ อินอิว
14.30 – 14.45 น.
O-E28 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฏีการสร้างความรู้ เพื่อส่งเสริมกลุ่มสมรรถนะการเชื่อมโยง
ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ณัฐธิดา อุทกัง
14.45 – 15.00 น.
O-E29 การพัฒนาวิธีการสอนทางคณิตศาสตร์ ที่เน้นทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่องจานวน
เชิงซ้อน โดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
คุณัญญา วินาลัย
พักรับประทานอาหารว่าง
15.15 – 15.30 น.
O-E30 การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นร่วมกับเทคนิคการคิดนอกกรอบ เพื่อ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ เรื่องระบบนิเวศ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ปิยะมาศ เจริญชัย
15.30 – 15.45 น.
O-E31 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องความน่าจะเป็น ของนักเรียนห้องเรียน สสวท.
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7E ร่วมกับการเรียนแบบ STAD
ลียานา ประทีปวัฒนพันธ์
15.45 – 16.00 น.
O-E32 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ เรื่องไฟฟ้ากระแสตรง โดยวิธีการสอน แบบ 5E
ร่วมกับ TGT สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ประสิทธิ์ คงเพชรศักดิ์
16.00 - 16.15 น.
O-E33 ผลการศึกษารูปแบบการส่งเสริมทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สาหรับนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อัญญปารย์ ศิลปนิลมาลย์

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ B3 ห้อง กรนิกา 2
เวลา
รหัส
เรื่อง/ผู้นาเสนอ
13.00 – 13.15 น.
O-H01 การศึกษาความฉลาดทางสุขภาวะของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ไพลิน เขียวอินทร์
13.15 - 13.30 น.
O-H02 พฤติกรรมการดื่มและผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประชาชนในเขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
บ้านจอมปิง ตาบลนาแก้ว อาเภอเกาะคา จังหวัดลาปาง
ประเสริฐ วงศ์จันทร์
13.30 - 13.45 น.
O-H03 ปัจจัยสาคัญที่เกี่ยวข้องกับภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ที่หน่วยฝากครรภ์ โรงพยาบาลสอง อาเภอสอง จังหวัด แพร่
อารีวรรณ กันทะสอน
13.45 - 14.00 น.
O-H04 ผลของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพต่อกลุ่มเสี่ยงสูงโรคเบาหวาน ในเขตโรงพยาบาลสอง จังหวัดแพร่
พิตตินันท์ ทะนันชัย
14.00 - 14.15 น.
O-H05 ผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพต่อกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงในเขตโรงพยาบาลสอง จังหวัดแพร่
พีรดา ไทยเก่ง
14.15 – 14.30 น.
O-H06 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการรับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ของกลุ่มเสี่ยง ตาบลศรีเมืองชุม อาเภอแม่สาย จังหวัด
เชียงราย
อัมพิกา นามวงค์
14.30 – 14.45 น.
O-H07 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้กับพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืช ของเกษตรกรตาบลเชียง
แรง อาเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
วีรพรรณ คุ้มม่วง
14.45 – 15.00 น.
O-H08 การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพผู้ป่วยเบาหวานแบบบูรณาการของประชาชนตาบลบ้านใหม่ อาเภอเมือง จังหวัด
พะเยา
ประจวบ แหลมหลัก
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ B3 ห้อง กรนิกา 3
เวลา
รหัส
เรื่อง/ผู้นาเสนอ
13.00 – 13.15 น.
O-H09 ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพสาหรับผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุตาบลปากโทก อาเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก
วรรณสิกา ใจบุญเจริญพร
13.15 - 13.30 น.
O-H10 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อาเภอฝาง
จังหวัดเชียงใหม่
ปฏิยุทธ ดุกสุขแก้ว
13.30 - 13.45 น.
O-H11 ปัจจัยทีมีผลต่อความต้องการในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน ในอาเภอสองแคว จังหวัดน่าน
เฉลิมศักดิ์ รักษา
13.45 - 14.00 น.
O-H12 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการยอมรับบริการแพทย์แผนไทยของชนเผ่าม้งในพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล บ้าน
ถ้าเวียงแก ตาบลนาไร่หลวง อาเภอสองแคว จังหวัดน่าน
ทานอง ชาวเวียง
14.00 - 14.15 น.
O-H13 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านในพื้นที่เทศบาลตาบลเชียง
คา อาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา
ขวัญชนก ตุ่นแก้ว
14.15 – 14.30 น.
O-H14 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการควบคุมระดับความดันโลหิตของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ที่ควบคุมระดับความ
ดันโลหิตไม่ได้ โรงพยาบาลสอง
วงศกร ราชปันติ๊บ
14.30 – 14.45 น.
O-H15 ระบบตรวจสอบความเสี่ยงเป็นโรคเบาหวาน
ฐาปนะ นันทปรีชากุล
14.45 – 15.00 น.
O-H16 การประยุกต์ใช้ระบบเอบีซี และตัวแบบสาหรับการสั่งซื้อที่ประหยัดใน การบริหารคลังเวชภัณฑ์ โรงพยาบาลสอง จังหวัด
แพร่
สุรชัย จิตจง
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รหัส
เรื่อง/ผู้นาเสนอ
O-S01 การไม่ใช้ความรุนแรงในการเคลื่อนไหวทางการเมือง : กรณีศึกษาพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
13.00 –13.15 น.
ประเทศไทยและพลังประชาชนปฎิวัติ ประเทศฟิลิปปินส์
ธัญณ์ณภัทร์ เจริญพานิช
O-S02 การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อศักยภาพการบริหารพัฒนาชุมชนเมืองในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกให้
13.15 - 13.30 น.
เป็นเมืองน่าอยู่
ธวัช อินทอง
O-S03 คุณลักษณะของหัวหน้างานและทัศนคติในการทางานของพนักงานที่พยากรณ์แรงจูงใจในการทางานของ
13.30 - 13.45 น.
พนักงาน
นพัชนันต์ นวกิจรังสรรค์
O-S04 หลักทิศ ๖ ในวรรณกรรมเรื่อง “สี่แผ่นดิน”
13.45 - 14.00 น.
อนิวัฒน์ ภักไทย
O-S05 แนวทางการจัดตั้งสถานสงเคราะห์คนชรา ภายใต้ความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขต
14.00 - 14.15 น.
อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
นันทพันธ์ คดคง
O-S06 การศึกษาความสามารถด้านทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดย
14.15 - 14.30 น.
ใช้กิจกรรมการละคร
ปริศนา เอี่ยมสะอาด
14.30 – 14.45 น.
O-S07 การปรับตัวของแรงงานหญิงข้ามชาติภายใต้นโยบายความมั่นคงของชาติ: กรณีศึกษาแรงงานหญิงข้ามชาติ
สัญชาติพม่าในเมืองเชียงใหม่
เปรมวดี กิรวาที
14.45 – 15.00 น.
O-S08 ชุมชนกับการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว: กรณีศึกษาบ้านต้นโชค ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
กิตติชัย ปัญญาวัน

พักรับประทานอาหารว่าง
15.15 – 15.30 น.

O-S09

15.30 – 15.45 น.

O-S10

15.45 - 16.00 น.

O-S11

16.00 - 16.15 น.

O-S12

16.15 – 16.30 น.

O-S13

แบบจาลองเชิงสาเหตุของความพึงพอใจในงานต่อความต้องการลาออกของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ฉันธะ จันทะเสนา
ศาลรัฐธรรมนูญกับบทบาทหน้าที่ในการรักษาไว้ซึ่งความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ
ธุวพล ทองอินทราช
บทบาทของผู้นาชุมชนในการส่งเสริมประชาธิปไตยในตาบลสามพระยา อาเภอชะอา
จังหวัดเพชรบุรี
ศศิธร ทัดแก้ว
การประเมินผลโครงการชมรมผู้สูงอายุและการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองหัว
หิน
สุดารัตน์ ไทยเลี้ยง
ไตรภูมิฉบับหอสมุดแห่งชาติกรุงปารีส: การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเรื่องมหาพรหมเทพราชทอดเลขกั
่
บ
ตานานของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
ภัครพล แสงเงิน
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รหัส
เรื่อง/ผู้นาเสนอ
13.00 – 13.15 น.
O-S14 การสืบทอดและสร้างสรรค์บทพรรณนาในลิลิตพงศาวดารเหนือ
ธีรพัฒน์ พูลทอง
13.15 - 13.30 น.
O-S15 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทางานกับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร กรณีศึกษา
บริษัท นิโปร (ประเทศไทย) จากัด
วรางคณา สามงามตัน
13.30 - 13.45 น.
O-S16 พฤติกรรมการรับชมละครซีรี่ย์เกาหลีของนักศึกษาในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ภาวิณี หินซ้อน
13.45 - 14.00 น.
O-S17 การคิดแก้แค้นของพนักงานบริการส่วนหน้าเมื่อเผชิญกับลูกค้าที่ก้าวร้าว
รวิชา เหลืองอรุณ
14.00 - 14.15 น.
O-S18 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการออกเสียงและการรับรู้เสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษกลุ่มที่มีการ
กักลม (Plosives/Affricates) กรณีศึกษา : นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
นภาพร พิทักษ์โสภณ
14.15 - 14.30 น.
O-S19 สานวนไทยเกี่ยวกับสิ่งไม่มีชีวิต : การวิเคราะห์การจาแนกประเภทและความหมายเปรียบ
สุชาดา เจียพงษ์
14.30 – 14.45 น.
O-S20 องค์กรภาครัฐกับการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว ในหมู่บ้านต้นโชค ตาบลหนองบัว อาเภอไชย
ปราการ จังหวัดเชียงใหม่
จตุพร เสถียรคง
14.45 – 15.00 น.
O-S21 พฤติกรรมการโกงของผู้ใช้บริการแท็กซี่มิเตอร์
กฤติยา กาญจนกุล
พักรับประทานอาหารว่าง
15.15 – 15.30 น.
O-S22 การพัฒนาทักษะการสร้างคาในภาษาอังกฤษแบบหน่วยคาเติม
ปิยาพร อภิสุนทรางกูร
15.30 – 15.45 น.
O-S23 พฤติกรรมการใช้จักรยานของคนในชุมชนอาเภอเมืองเชียงคาน จังหวัดเลย
วัชรี ศรีอรรคจันทร์
15.45 - 16.00 น.
O-S24 ภูมิปัญญาจากต้นรักใหญ่ : การเจาะเก็บยางรัก
วาทินี คุ้มแสง
16.00 - 16.15 น.
O-S25 การสารวจและรวบรวมภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์จากต้นรักใหญ่ ภูมิปัญญาไทยในการใช้ยางรัก : ยางรัก
ในมิติหัตถศิลป์
โฆษิต ไชยประสิทธิ์

16.15 - 16.30 น.

O-S26

การวิเคราะห์การเขียนเรียงความเชิงโต้แย้งของนิสิตสาขาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัย
นเรศวร โดยใช้กรอบการวิเคราะห์องค์ประกอบการเขียนเรียงความของแมคเคน (1989)
กมลฉัตร ทานะมัย
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รหัส
เรื่อง/ผู้นาเสนอ
13.00 – 13.15 น. O-M01 การจัดการโซ่อุปทานผักอินทรีย์ กรณีศึกษาโครงการอาหารปลอดภัย
สุรยุทธ ทองคา
O-M02 ความต้องการกาลังคนพยาบาลในกรณีโรงพยาบาลทั่วไปในสังกัด สานักงานปลัดกระทรวง
13.15 - 13.30 น.
สาธารณสุข ประเทศไทย
ปารวี อัมรักษ์
O-M03 วิเคราะห์นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การภาครัฐในปัจจุบัน : กรณีศึกษาธนาคารออม
13.30 - 13.45 น.
สิน
วรรณศรี เถื่อนรอด
O-M04 การเตรียมความพร้อมของอุตสาหกรรมอาหารสาเร็จรูปสู่ทางรอด AEC
13.45 - 14.00 น.
นวพรรษ ภาษีสวัสดิ์
O-M05 วิเคราะห์นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การภาคเอกชนในปัจจุบัน : กรณีศึกษา บริษัท
14.00 - 14.15 น.
อาคเนย์ประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
กิตติทัต ถิระโชติกุล
O-M06 ความสาเร็จของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อมในภูมิภาค ด้วยการนานวัตกรรมทางการตลาดมา
14.15 - 14.30 น.
ประยุกต์ใช้ กรณีศึกษา กลุ่มธุรกิจเครื่องเบญจรงค์ ในเขต จ. สมุทรสาคร
ผกามาศ คนซื่อ
14.30 – 14.45 น. O-M07 การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารสาเร็จรูปที่เปลี่ยนแปลงไปของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ภายหลังจากมีร้านสะดวกซื้อภายในวิทยาเขต
วงตะวัน ศรีสอาด
14.45 – 15.00 น. O-M08 ความรู้เกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของผู้มีหน้าที่เสียภาษีใน ตาบลวังน้าเย็น อาเภอวังน้าเย็น
จังหวัดสระแก้ว
พิชชากร ธรรมโชติวร
พักรับประทานอาหารว่าง
15.15 – 15.30 น. O-M09 พลวัตการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทย กรณีศึกษาบริษัท
ต่างชาติในอุตสาหกรรมเซรามิก จังหวัดสระบุรี
พัสกร มั่นใจ
15.30 – 15.45 น. O-M10 ผลกระทบของประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงที่มีผลต่อการดาเนินงานในการเตรียมตัวก่อนเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของธุรกิจ SMEs ในกลุ่มค้าปลีกเขตกรุงเทพมหานคร
วัชรากร ศิริวัฒพงศ์
O-M11 ความสาเร็จของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อมในภูมิภาคด้วยการนานวัตกรรมทางการตลาดมา
15.45 - 16.00 น.
ประยุกต์ใช้ในธุรกิจน้ามันมะพร้าวบริสุทธิ์ 100% Native Brand
ศุภาวรรณ นาคะเกตุ
O-M12 การแบ่งกลุ่มการเลือกใช้สื่อโฆษณาโดยใช้เทคนิคการทาเหมืองข้อมูลของ SMEs ในจังหวัดพิษณุโลก
16.00 - 16.15 น.
รสรินทร์ ตั้งเจริญ
O-M13
16.15 – 16.30 น.
กลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดที่สัมพันธ์กับภาพลักษณ์ของตลาดน้าสามพันนาม อาเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
อนัญพัทธ์ คาพัฒน์
16.30 – 16.45 น. O-M14 วิเคราะห์ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ของเด็กและเยาวชนที่พิการทางการมองเห็น จังหวัดพิษณุโลก
วราภรณ์ พยัตตพงษ์
16.45 – 17.00 น. O-M15 พฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาดตราสารอนุพันธ์ (TFEX)
ธนกร เขมวัชรเลิศ
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รหัส
เรื่อง/ผู้นาเสนอ
13.00 – 13.15 น. O-B01 การเปลี่ยนแปลงวงชีวิตของแมลงหวี่
ภัทราพร ผูกคล้าย
13.15 - 13.30 น. O-B02 การเปรียบเทียบจานวนไข่ ขนาดลาตัว และวงจรชีวิตของแมลงหางหนีบสีดา ที่เลี้ยงในสภาวะใช้ดินและไม่ใช้ดิน
ด้วยอาหารเสริมต่างกัน
สรารัตน์ เลิศคา
13.30 - 13.45 น. O-B03 การคัดแยกแบคทีเรียที่สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อรา Collectotrichum spp. สาเหตุโรคแอนแทรคโนส
ของหน้าวัว
ภาวิณี ไชยรักษ์
13.45 - 14.00 น. O-B04 การแยกเชื้อราเอนโดไฟต์จากเปล้าตองแตกโดยใช้อาหาร PDA ครึ่งสูตร
อรวรรณ อิ่มปัน
14.00 - 14.15 น. O-B05 ความหลากหลายของรา microfungi ที่มีฟรุตบอดีขนาดใหญ่ในเขตพื้นที่สถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราชและ
บริเวณรอบเขื่อน สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช
นันทนา วิชาราช
กลุ่มสาขาคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ B4 ห้อง 425
เวลา
รหัส
เรื่อง/ผู้นาเสนอ
14.30 – 14.45 น. O-P01 วงโคจรข้ามกระโดดของอิเล็กตรอนในสนามแม่เหล็กที่เปลี่ยนแปลงเชิงเส้น
นาวี จรูญโชคอนันต์
14.45 - 15.00 น. O-P02 ระบบเตือนภัยน้าท่วมระยะไกลผ่านระบบไร้สาย
กาญจนา ศรีปัญญา
พักรับประทานอาหารว่าง
15.15 - 15.30 น. O-P03 ระบบควบคุมอุณหภูมิของตู้ฟักไข่แบบอัตโนมัติ
ธีรวัฒน์ แต้มทอง
15.30 - 15.45 น. O-P04 ประสิทธิภาพของแผนภูมิควบคุม EWMA เมื่อมีการปรับกระบวนการ EAR(1)
รัตนาภรณ์ ทวีทรัพย์ล้าเลิศ
15.45 – 16.00 น. O-P05 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของโปรแกรม SPSS และโปรแกรม R สาหรับการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย
รัตนาภรณ์ สิงห์คา
16.00 – 16.15 น. O-P06 การเปรียบเทียบวิธีการจัดกลุ่มกรณีข้อมูลมีการแจกแจงแบบเสถียรที่มีลักษณะหางหนา
สุรสักดิ์ พรรณรักษา
กลุ่มสาขาวิจัยสถาบัน B4 ห้อง 425
เวลา
รหัส
เรื่อง/ผู้นาเสนอ
16.15 – 16.30 น. O-R1 การพัฒนาระบบประเมินการอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อรทัย ชัยรัตนศักดิ์
O-R2 การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ของอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
16.30 - 16.45 น.
วิกาญดา บุญคง

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและเคมี B3 ห้อง กรนิกา 1
เวลา
รหัส
เรื่อง/ผู้นาเสนอ
O-C01 การปลดปล่อยแบบอินวิโทรของเม็ดบีดแกมมาโอไรซานอล
13.00 – 13.15 น.
ศุภกาญจน์ ถนอมศักดิ์
O-C02 การทาให้บริสุทธิ์ของสารกลุ่ม Thiophene จากรากดาวเรืองและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
13.15 - 13.30 น.
ปิยนุช เจริญผล
O-C03 ผลของสารสกัดใบดาวเรืองต่อการเจริญเติบโตในระบบไฮโดรโปรนิกส์และฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระของ
13.30 - 13.45 น.
ผักกาดหอม
ชื่นนภา ตะกรุดเที่ยง
O-C04 การศึกษาประสิทธิภาพสารสกัดจากดอกดาวเรืองต่อฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของผักกาดหอมโดยระบบ
13.45 - 14.00 น.
ไฮโดรโปนิกส์
ภาเสงี่ยม พาจิตร
O-C05 การศึกษาโครงสร้างและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารที่แยกได้จากดอกดาวเรือง
14.00 - 14.15 น.
อรชร ไอสันเทียะ
O-C06 การเตรียมถ่านกัมมันต์จากผงถ่านไม้โดยการกระตุ้นทางเคมี
14.15 - 14.30 น.
เปรมศักดิ์ โคมคา
14.30 – 14.45 น.
O-C07 การเพิ่มประสิทธิภาพจุลินทรีย์ในระบบบาบัดน้าเสียชีวภาพ ด้วยหินพัมมิซ และระบบฟิกเบท เพื่อกาจัด
สารอินทรีย์ในน้าเสีย
รัตถชล อ่างมณี
14.45 – 15.00 น.
O-C08 ปริมาณแคดเมียมที่ปนเปื้อนในดินและผลผลิตข้าวของบ้านแม่ตาวแพะ
สิปปวิชญ์ ปัญญาตุ้ย
พักรับประทานอาหารว่าง
15.15 – 15.30 น.
O-C09 การศึกษาคุณภาพน้าในคลองเปรมประชากร คลองบางซื่อและคลองบางโพ
จิรินธร จุลละศร
15.30 – 15.45 น.
O-C10 คุณภาพน้าประปาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
รมย์ฤดี สุดมี
O-C11 การเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้าในลาน้าเข็กภายหลังการขยายผิวจราจรบนถนนหมายเลข 12
15.45 - 16.00 น.
วรัญญา อุปสอด
O-C12 ทัศนคติของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามต่อการเดินทางด้วยจักรยาน
16.00 - 16.15 น.
พรทิพย์ เขียวทอง
O-C13 ความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการปันปั่นของเทศบาลนครพิษณุโลก
16.15 – 16.30 น.
ปฎิภาณ ทองแดง
O-C14 ปัจจัยส่งเสริมการปั่นจักรยานเพื่อออกกาลังกายภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
16.30 – 16.45 น.
ดวงกมล สงวนศรี
O-C15 พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ กรณีศึกษา : บนเส้นทางหลวงหมายเลข12
16.45 – 17.00 น.
(พิษณุโลก – หล่มสัก)
สุพัตรา มากา
O-C16 ศึกษาการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณพื้นที่ทางหลวงหมายเลข 12 ในเขตอาเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
17.00 – 17.15 น.
ปัทมา จันสด

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558
กลุ่มสาขาเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร B4 ห้อง 423
เวลา
รหัส
เรื่อง/ผู้นาเสนอ
13.00 – 13.15 น. O-A01 ประสิทธิภาพการย่อยแป้งของราและยีสต์ที่คัดแยกจากลูกแป้งข้าวหมากพื้นบ้าน
ภัณฑิรา ศรีดา
O-A02 สารประกอบฟีนอล แอนโทไซยานิน และการต้านอนุมูลอิสระของข้าวหมาก
13.15 - 13.30 น.
ศิริพร คาชุ่ม
O-A03 อิทธิพลของปริมาณเกลือและโคจิต่อสมบัติทางเคมีกายภาพของน้าปลาจากโครงปลานิล
13.30 - 13.45 น.
บุศรินทร์ อัฐนาค
O-A04 สภาวะที่เหมาะสมในการย่อยเครื่องในปลาทับทิมเพื่อผลิตโปรตีนไฮโดรไลเซท
13.45 - 14.00 น.
อรวรรณ อรุณราช
O-A05 ผลของปริมาณโปรตีนสกัดจากกากถั่วเหลืองและเกลือต่อสมบัติทางเคมีของน้าปลาร้าจากโครงปลานิล
14.00 - 14.15 น.
ญาณวิรุตม์ วิจิตรพันธ์
14.15 – 14.30 น. O-A06 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ป่าชุมชน บ้านหนองห่าย ตาบลข่วงเปา อาเภอจอมทอง จังหวัด
เชียงใหม่
ปิติพร ทองจารูญ
14.30 – 14.45 น. O-A07 ผลของวัสดุเคลือบต่อสมบัติทางเคมีและกายภาพของใบเตยผงที่ผ่านการทาแห้ง โดยใช้เครื่องทาแห้งแบบ
ลูกกลิ้ง
สุพัตรา ภูอาลัย
14.45 – 15.00 น. O-A08 การสกัดสารต้านออกซิเดชันจากเปลือกหุ้มเมล็ดมะขามด้วยตัวทาละลายอินทรีย์
จุฑามาศ สาจิ๋ว
พักรับประทานอาหารว่าง
15.15 – 15.30 น. O-A09 Impacts of Rubber Farming on Farmers’ Food Insecurity and Coping Strategies, Oudomxay
Province, Lao PDR
Xayasinh Sommany
15.45 – 16.00 น. O-A10 แอพพลิเคชั่นโภชนาการอาหร (The Application of Nutrition)
ดนัย กฤตยาเกียรณ
16.00 – 16.15 น. O-A11 การใช้แป้งดัดแปร cross-linked starch ในขนมทองหยอดแช่เย็น
รุจิรัศม์ มุตธิกุล
16.15 – 16.30 น. O-A12 ผลของระดับการใช้ผงเมล็ดลาไยในสูตรอาหารต่อพารามิเตอร์การย่อยได้ในโคขาวลาพูน
จีรณัทย์ บุญป้อ
16.30 – 16.45 น. O-A13 การทดแทนเนื้อปลานิลจากแมงสะดิ้งในการทาน้าพริกนรก
อรนุช สีหามาลา
16.45 – 17.00 น. O-A14 การพัฒนาสูตรที่เหมาะสมของโยเกิร์ตน้านมข้าวโพด
ศุภชัย ภูลายดอก

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558
กลุ่มสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม B4 ห้อง 432
เวลา
รหัส
เรื่อง/ผู้นาเสนอ
O-I01
13.00 – 13.15 น.
การออกแบบระบบการตัดสินใจเลือกเส้นทางการขนส่งสินค้าทางถนน ระหว่างประเทศไทย-เวียดนาม
ธนากร จันทรศรีชา
O-I02
13.15 - 13.30 น.
การประยุกต์แนวคิดลีนเพื่อปรับปรุงผลิตภาพโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
พัชราภรณ์ เกิดแสง
O-I03
13.30 - 13.45 น.
การปรับปรุงระบบการจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้าของโรงงานผลิตตู้สวิทช์บอร์ด
ณัฐพร ตั้งเจริญชัย
O-I04
13.45 - 14.00 น.
การเพิ่มผลผลิตในกระบวนการผลิตข้อต่อเหล็กหล่อ
ภิญญดา เรืองแรงสกุล
O-I05
14.00 - 14.15 น.
การพยากรณ์ความต้องการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินงาน กรณีศึกษา คลังพัสดุทางการแพทย์
โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก
อลงกรณ์ เมืองไหว
14.15 – 14.30 น.
O-I06
การศึกษาระบบการจัดการห่วงโซ่อุปทานยางพาราในจังหวัดพิษณุโลก
ธณิดา โขนงนุช
14.30 – 14.45 น.
O-I07
การศึกษาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กรณีศึกษา วัดในเขตอาเภอเมือง พิษณุโลก
ศุจินธร ทรงสิทธิเดช
14.45 – 15.00 น.
O-I08
การลดความสูญเสียในการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคการปรับปรุงเฉพาะเรื่อง กรณีศึกษา กระบวนการรับ
และการจ่ายน้ามันของคลังน้ามัน
ขจรพงศ์ จีนขจร
พักรับประทานอาหารว่าง
15.15 – 15.30 น.
O-I09
แอพพลิเคชั่นควบคุมระบบไฟฟ้าภายในอาคาร
อติคุณ เถื่อนเครือวัลย์
O-I10
15.30 – 15.45 น.
การประยุกต์ใช้แนวคิดลีนในการปรับปรุงกระบวนการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์
ธนาวุฒิ ฟักแก้ว
O-I11
15.45 - 16.00 น.
การพัฒนาชุดฝึกอาร์เอฟไอดีในการบารุงรักษาระบบไฟฟ้าในอาคาร
ณรงค์ เครือกันทา
O-I12
16.00 - 16.15 น.
การพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวร่วมกับเซ็นเซอร์วัดความเร่งเพื่อวิเคราะห์การเดินของมนุษย์
วชิระ ลิ้มศรีประพันธ์
การสร้างระบบอัตโนมัติสาหรับการปลูกพืชในระบบไฮโดรโปนิกส์แบบ NFT เพื่อส่งเสริมศักยภาพของชุมชนสู่
O-I13
16.15 - 16.30 น.
การเกษตรแบบยั่งยืน
พันธุ์ธิดา ลิ้มศรีประพันธ์

