กำหนดกำรนำเสนอผลงำนแบบบรรยำยกำรประชุมวิชำกำรพิบูลสงครำมวิจยั ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560
หัวข้อ “Thailand 4.0 นวัตกรรมและกำรวิจัยเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน”
วันที่ 23 มีนำคม 2560
กลุ่มที่ 1 ด้ำนกำรศึกษำและศิลปวัฒนธรรม ห้อง ปำงอุบล
เวลำ
รหัส
เรื่อง/ผู้นำเสนอ
13.00 – 13.15 น. O-ED-01 การเปรียบเทียบทัศนคติและผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักศึกษา ระหว่างการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้
5Es และการสอนแบบร่วมมือเทคนิค STAD
รังสิพัฒน์ ยงยุทธวิชัย
13.15 - 13.30 น. O-ED-02 การพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนหน่วยบูรณาการอาเซียน
เยาวเรศ ภักดีจิตร
13.30 - 13.45 น. O-ED-03 การศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมชุมนุมคณิตศาสตร์ที่เน้นการแก้ปัญหา โดยเชื่อมโยงกับ
ประชาคมอาเซียน โรงเรียนพระหฤทัย จังหวัดเชียงใหม่
กมลพร ทองธิยะ
13.45 - 14.00 น. O-ED-04 การพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพือ่ ความเข้าใจและการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้เทคนิค SQ4R
อรพรรณ สุวรรณโณ
14.00 - 14.15 น. O-ED-05 การพัฒนาทักษะการคิดคานวณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยกิจกรรมเกมถอดรหัสการคูณ
จิตตวดี เตียตรงจิตรมั่น
14.15 - 14.30 น. O-ED06 การจัดการพิพิธภัณฑ์แบบมีสว่ นร่วมกับนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หวั
ศันสนีย์ ท้วมเทียบ
14.30 - 14.45 น. O-ED-08 พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกติ ิ์ พระบรมราชินีนาถ แหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์สาหรับเยาวชน
พรรณฑิรา สุวรรณสถิตย์
14.45 – 15.00 น. O-ED-09 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ เรื่องการใช้ชุดโปรแกรมสานักงาน เพื่อการเตรียมความพร้อมใน
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ชั้นปีที่ 4
ปัทมาพร เงินแจ้ง
พักรับประทำนอำหำรว่ำง
15.15 – 15.30 น. O-ED-10 การศึกษาและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์ ด้านวัฒนธรรม “ชนชาติผไู้ ท” จังหวัดกาฬสินธุ์
ธีรชาติ น้อยสมบัติ
15.30 – 15.45 น. O-ED-11 การพัฒนาความสามารถในการสื่อสารภาษาเกาหลีเบื้องต้นของนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้วธิ ี
สอนตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร
ศุภกานต์ ผามั่ง
15.45 – 16.00 น. O-ED-13 ผลการวิเคราะห์ขอ้ ผิดพลาดของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาด้วย การเรียนเป็นกลุ่มแบบ
การจัดการกันเอง (Self- Organized Teamwork : SOT) กรณีศึกษา 374221 การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 1
ธงชัย เส็งศรี
16.00 – 16.15 น. O-ED-14 การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน ของนักเรียนชั้น ม.6 ในรายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม
นลินี โพธิ์ลา
16.15 – 16.30 น. O-ED-15 การหาประสิทธิภาพสื่อการสอนและคุณภาพแบบทดสอบ รายวิชา การส่งและจ่ายกาลังไฟฟ้า เรื่อง
อิมพีแดนซ์อนุกรมของสายส่งกาลังไฟฟ้า
กานต์ ทิปะกะ

กำหนดกำรนำเสนอผลงำนแบบบรรยำยกำรประชุมวิชำกำรพิบูลสงครำมวิจยั ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560
หัวข้อ “Thailand 4.0 นวัตกรรมและกำรวิจัยเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน”
16.30 – 16.45 น. O-ED-30 การสร้างชุดปฏิบัติการทดลองการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา เรื่องเครื่องกลพื้นฐาน สาหรับนักเรียนช่าง
อุตสาหกรรม หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
สุด ปลื้มใจ
16.45 – 17.00 น. O-ED-38 ผลการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคแผนที่ความคิด ที่มีต่อความสามารถในการอ่านจับใจความกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เมวิกา มั่นคงขันติวงศ์
กลุ่มที่ 1 ด้ำนกำรศึกษำและศิลปวัฒนธรรม ห้อง กรณิกำ 1
เวลำ
รหัส
เรื่อง/ผู้นำเสนอ
13.00 – 13.15 น. O-ED-16 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้การเรียนการสอนแบบซินเนคติกส์บนเว็บ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 5 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม
ทับทิม วงศ์หนองแวง
13.15 - 13.30 น. O-ED-17 การสารวจและวิเคราะห์ความหลากหลายทางภูมปิ ัญญาท้องถิ่นเกีย่ วกับการใช้ ประโยชน์จากพืชในสกุล
Diospyros ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ใน 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบนของประเทศไท
จักรพงษ์ บุญตันจีน
13.30 - 13.45 น. O-ED-18 การศึกษาแบบจาลองความคิดทางเคมีของนักศึกษา เรื่อง ปฏิกิรยิ าเคมี
พิมประภา อินต๊ะหล่อ
13.45 - 14.00 น. O-ED-19 การส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปญ
ั หา ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานที่มีเว็บสนับสนุน
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
อภิรุณห์ ไลไธสง
14.00 - 14.15 น. O-ED-20 เพลงพื้นบ้านพลายชุมพล : การบันทึกเสียงเพื่อการอนุรักษ์
ธิปไตย สุนทร
14.15 - 14.30 น. O-ED-21 การส่งเสริมพฤติกรรมการทางานกลุ่ม โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบกลุ่มสืบสวนร่วมกับ Google Apps for
Education สาหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
พีรพงศ์ เพชรกันหา
14.30 - 14.45 น. O-ED-22 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้รายวิชาชีววิทยาพื้นฐานของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับ
การสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) กับการสอนแบบปกติ
สุวรรณ เนื่องเกิด
14.45 – 15.00 น. O-ED-23 การส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะทางด้านการจัดการเรียนการสอนของครูในศตวรรษที่ 21 รายวิชา “การ
ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรคณิตศาสตร์” สาหรับนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ชั้นปีที่ 2 โดยเทคนิคการลง
มือให้ปฏิบัติจริง
ธีรภัทร์ พุ่มพลอย
พักรับประทำนอำหำรว่ำง
15.15 – 15.30 น. O-ED-24 การส่งเสริมพฤติกรรมการทางานเป็นทีม โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือแข่งขัน ร่วมกับ
เทคนิคเกมิฟิเคชัน สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร
วชิระ อุดมรัตน์
15.30 – 15.45 น. O-ED-25 การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อทักษะในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในจังหวัดมหาสารคาม
ปวีณา โคตรไกรสร
15.45 – 16.00 น. O-ED-26 การพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปญ
ั หาโดยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานผ่านสื่อสังคม ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม
ณัฐวุฒิ นาสินพร้อม

กำหนดกำรนำเสนอผลงำนแบบบรรยำยกำรประชุมวิชำกำรพิบูลสงครำมวิจยั ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560
หัวข้อ “Thailand 4.0 นวัตกรรมและกำรวิจัยเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน”
16.00 – 16.15 น. O-ED-27 การพัฒนาพลังงานทางเลือกตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วิษณุ บัวเทศ
16.15 – 16.30 น. O-ED-28 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ภาษาจีนอย่างมีส่วนร่วมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใช้การสร้าง
นิทานสองภาษาไทย-จีน
เพ็ญพรรษา ชัยธีระสุเวท
16.30 – 16.45 น. O-ED-29 การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธี KWL Plus ที่มีต่อทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาน และการแก้ปัญหา เรื่องการ
เคลื่อนที่แบบหมุน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
กาเหว่า กล่าเงิน
กลุ่มที่ 2 ด้ำนมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ห้อง นิลบล
เวลำ
รหัส
เรื่อง/ผู้นำเสนอ
13.00 – 13.15 น. O-SO-01 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานเทศบาลตาบลในจังหวัดเพชรบูรณ์
วิภารัศมิ์ พรพฤฒิพันธุ์
13.15 - 13.30 น. O-SO-02 การศึกษานิทานชาดกฉบับกรมวิชาการตามทฤษฎีโครงสร้างนิทานของวลาดิมีร์ พรอพพ์
สุกัญญาโสภี ใจกล่า
13.30 - 13.45 น. O-SO-03 การศึกษาคุณธรรมที่ปรากฏในนิทานพืน้ บ้านอีสาน
อุไรวรรณ สิงห์ทอง
13.45 - 14.00 น. O-SO-05 การศึกษาทัศนคติและผลกระทบในการสร้างกระเช้าลอยฟ้าอุทยานแห่งชาติภูกระดึงของนักท่องเที่ยวและ
ประชาชนในพื้นที่
ระวิวรรณ ศรีเรือง
14.00 - 14.15 น. O-SO-07 ตานานวัดจากมุขปาฐะ: ความเชื่อจากปราชญ์ชุมชนในตาบลวัดโบสถ์ อาเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
ภัครพล แสงเงิน
14.15 - 14.30 น. O-SO-08 กระบวนการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารในเขตเทศบาลเมืองล้อมแรด อาเภอเถิน จังหวัดลาปาง
นิตยา มูลปินใจ
14.30 - 14.45 น. O-SO-09 ปัจจัยที่มอี ิทธิพลต่อความตระหนักในเรื่องความงาม และพฤติกรรมการใช้เครื่องสาอางที่ไม่ได้มาตรฐานของผู้
หญิงไทย
พิษนุ อภิสมาจารโยธิน
14.45 – 15.00 น. O-SO-10 การวิเคราะห์การใช้ภาษาในบทเพลงไทยสากลที่ขับร้องโดย นันทิดา แก้วบัวสาย
จักรกฤษณ์ อู่ตุ้ม
พักรับประทำนอำหำรว่ำง
15.15 – 15.30 น. O-SO-11 การวิเคราะห์ความเชื่อในบทสู่ขวัญตามวัฒนธรรมล้านนา อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
วรัญญา ยิ่งยงศักดิ์
15.30 – 15.45 น. O-SO-12 การศึกษาและสารวจข้อมูลตามรอยเสด็จประพาสต้นของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยูห่ ัวใน
จังหวัดนครสวรรค์
สุวรรณา คุณดิลกณัฐวสา
15.45 – 16.00 น. O-SO-14 การวิเคราะห์วรรณศิลป์ที่ปรากฏในนวนิยายเรื่อง แผลเก่า ของไม้ เมืองเดิม
อุไรวรรณ สิงห์ทอง
16.00 – 16.15 น. O-SO-15 พลังปัญญา คุณค่าแห่งมนุษยนิยมในผลงานเรื่อง สู่สายรุ้ง ของเชิญอักษร
ทัตพิชา สกุลสืบ

กำหนดกำรนำเสนอผลงำนแบบบรรยำยกำรประชุมวิชำกำรพิบูลสงครำมวิจยั ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560
หัวข้อ “Thailand 4.0 นวัตกรรมและกำรวิจัยเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน”
16.15 – 16.30 น. O-SO-16 ผลกระทบของความชานาญในวิชาชีพบัญชีที่มีต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของผู้ทาบัญชีในจังหวัด
ขอนแก่น
นริศรา ธรรมรักษา
16.30 – 16.45 น. O-SO-17 ภาวะผู้นาที่พึงประสงค์ในยุคโลกาภิวัตน์ตามหลักพุทธธรรม
อานาจ สงวนกลาง
กลุ่มที่ 2 ด้ำนมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ห้อง กรณิกำ 2
เวลำ
รหัส
เรื่อง/ผู้นำเสนอ
13.00 – 13.15 น. O-SO-18 พฤติกรรมสุขภาพและความต้องการสร้างเสริมสุขภาวะองค์รวมของผู้สูงอายุจังหวัดแพร่
วรัญญู รีรมย์
13.15 - 13.30 น. O-SO-19 สถานภาพและบทบาทของตัวละครชาย – หญิงที่ปรากฏในวรรณกรรมเรื่องทองเนื้อเก้า
วรินทร์วรรณ นาคบุรี
13.30 - 13.45 น. O-SO-20 การพัฒนาศักยภาพขององค์กรสาธารณสุขและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมครอบครัวและชุมชนใน
การช่วยดูแลระยะยาวสาหรับสังคมผู้สูงอายุ ในเขตภาคเหนือตอนล่าง
ทัศนีย์ ปัทมสนธิ์
13.45 - 14.00 น. O-SO-21 ประสิทธิภาพของแบบจาลองการเกาะกลุ่มภาษากับจังหวะการพูด: กรณีศึกษาเปรียบเทียบภาษาไทย
กรุงเทพฯ ภาษาไทยถิ่นปัตตานี และภาษามลายูถิ่นปัตตานี
ณัฐพงษ์ วงษ์อาไพ
14.00 - 14.15 น. O-SO-23 Examining Hedges in Persuasive Letters: A Case of Thai ESP Learners at Rajamangala
University of Technology, Phra Nakhon (RMUTP)
วณิชชา สุมานัส
14.15 - 14.30 น. O-SO-24 Thailand 4.0: Concerns about English Language Ability and Diversity Awareness in Scientific
and Technological Collaboration
อนงนาฏ เพชรประเสริฐ
14.30 - 14.45 น. O-SO-25 รูปแบบการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดโดยมิติทางวัฒนธรรมชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนกะเหรี่ยง บ้านมอเกอร์
ยาง อาเภอพบพระ จังหวัดตาก
เกรียงไกร กันตีมูล
14.45 – 15.00 น. O-SO-26 การพัฒนาและประเมินเครื่องมือวัดพฤติกรรมสืบสานวัฒนธรรมของเยาวชนในชุมชน และความไม่แปรเปลี่ยน
ของโมเดลการวัด
อนันต์ แย้มเยื้อน
พักรับประทำนอำหำรว่ำง
15.15 – 15.30 น. O-SO-27 The Uses of Verb Tenses in Chinese and Thai Students’ EFL Compositions
อนงนาฏ เพชรประเสริฐ
15.30 – 15.45 น. O-SO-28 ความคิดเห็นของประชาชนต่อภาวะผู้นาของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลบึงกอก อาเภอบางระกา จังหวัด
พิษณุโลก
ยุวดี พ่วงรอด
15.45 – 16.00 น. O-SO-29 การศึกษาแนวโน้มและทิศทางการใช้ประโยชน์ที่ดินและการพัฒนาที่อยูอ่ าศัย กรณีศึกษาอาเภอเมือง จังหวัด
แม่ฮ่องสอน
ณัฏฐินี ปิยะศิริพนธ์
16.00 – 16.15 น. O-SO-30 การยอมรับการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) ของเกษตรกรผู้ปลูกพริก จังหวัดชัยภูมิ
ณัฐพร จินดาวงศ์

กำหนดกำรนำเสนอผลงำนแบบบรรยำยกำรประชุมวิชำกำรพิบูลสงครำมวิจยั ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560
หัวข้อ “Thailand 4.0 นวัตกรรมและกำรวิจัยเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน”
16.15 – 16.30 น. O-SO-31 การพัฒนาศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสู่การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
เทวฤทธิ์ วิญญา
16.30 – 16.45 น. O-SO-32 องค์ประกอบของคาโปรยบนปกหลังหนังสือวรรณกรรมเยาวชน
พัชรพร มูลมั่ง
16.45 – 17.00 น. O-SO-33 การศึกษาข้อผิดพลาดในการแปลภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่นของนักศึกษา สาขาวิชาภาษาญีป่ ุ่น ชั้นปีที่ 3
ต่อศักดิ์ ร่มส้มซ่า
17.00 – 17.15 น. O-SO-34 ผลการจัดการเรียนรู้แบบ B-R-A-I-N ที่มีต่อการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย
เตือนใจ ผางคา
กลุ่มที่ 2 ด้ำนมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ห้อง 423 อำคำร 4 ตึกบัณฑิตวิทยำลัย
เวลำ
รหัส
เรื่อง/ผู้นำเสนอ
13.00 – 13.15 น. O-SO-52 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนที่มผี ลต่อผลิตภาพการผลิตอ้อยในพื้นทีภ่ าคเหนือตอนล่าง
สุจิตราพร พากเพียร
13.15 - 13.30 น. O-SO-36 การวิเคราะห์วัฒนธรรมทางการเมืองที่สง่ ผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนายกเทศมนตรี จังหวัดลาปาง
อัญธิชา มั่นคง
13.30 - 13.45 น. O-SO-37 การศึกษาประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต สังคมวัฒนธรรมและผลกระทบจากการท่องเที่ยวชุมชน กรณีศึกษา หมู่บ้าน
นาต้นจั่น ตาบลบ้านตึก อาเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
อัครพงษ์ เพ็ชรพูล
13.45 - 14.00 น. O-SO-38 การพัฒนาทักษะการเขียนโดยใช้กิจกรรมตอบสนองต่องานเขียนภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
ทิศากร ไชยมงคล
14.00 - 14.15 น. O-SO-39 คุณภาพชีวิตการทางานแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก
คมสันต์ นาควังไทร
14.15 - 14.30 น. O-SO-40 แนวทางการปรับเปลี่ยนรูปแบบเกษตรกรรมเชิงเดี่ยวสู่เกษตรผสมผสานของกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง ตาบล
อุโมงค์ อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน
ปรีชานันท์ ด่านตระกูลหิรัญ
14.30 - 14.45 น. O-SO-42 ภาพลักษณ์ตราสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสาอาง ศรีจันทร์ ของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
พชรภรณ์ ศิริจันทร์
14.45 – 15.00 น. O-SO-43 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของสานักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขามหาสารคาม
วาสนา แตะอินรัมย์
พักรับประทำนอำหำรว่ำง
15.15 – 15.30 น. O-SO-44 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดาเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในจังหวัดมหาสารคาม
อรอนงค์ หนูบุญ
15.30 – 15.45 น. O-SO-45 ทัศนคติที่มีต่อการออมเพื่อเข้าสูว่ ัยชราของประชากรวัยทางาน : กรณีศึกษากลุม่ เกษตรกร ตาบลลุ่มสุ่ม
อาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
สุเทพ คาเมฆ
15.45 – 16.00 น. O-SO-46 การศึกษา เรื่อง “ถอดบทเรียนการเรียนรู้รูปแบบการจัดการสุขภาพระดับอาเภอ กรณีศึกษาอาเภอโพธิ์
ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร”
กันตพัฒน์ อนุศกั ดิ์เสถียร

กำหนดกำรนำเสนอผลงำนแบบบรรยำยกำรประชุมวิชำกำรพิบูลสงครำมวิจยั ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560
หัวข้อ “Thailand 4.0 นวัตกรรมและกำรวิจัยเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน”
16.00 – 16.15 น. O-SO-47 การตั้งชื่อร้านค้าในจังหวัดพิษณุโลก : กรณีศึกษาการใช้ภาษาและที่มาของการตั้งชื่อ
สุชาดา เจียพงษ์
16.15 – 16.30 น. O-SO-48 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความรู้และพฤติกรรมการใช้สารฆ่าแมลงของเกษตรกรในจังหวัดมหาสารคาม
สุภาวดี แขมภูเขียว
16.30 – 16.45 น. O-SO-49 การศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค้าและความพึงพอใจในธุรกิจค้าปลีก ของจังหวัดมหาสารคาม
กัญญาณัฐ รักษาผล
16.45 – 17.00 น. O-SO-50 ผลสัมฤทธิ์การใช้เอกสารประกอบการสอน เรื่อง คาคล้าย : ความหมายและการใช้ ของนักศึกษารายวิชา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สุชาดา เจียพงษ์
17.00 – 17.15 น. O-SO-60 การพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานระดับหลักสูตรเพื่อรองรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร โดยใช้เทคนิคกลุ่มสมมตินัย
ชรินรัตน์ บุญมาก
กลุ่มที่ 3 ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ห้อง กรณิกำ 3
เวลำ
รหัส
เรื่อง/ผู้นำเสนอ
13.00 – 13.15 น. O-SC-03 การพัฒนาเทคนิคการหาจุดหลอมเหลวโดยใช้หลักการไมโครสเกล
ประกรณ์ เลิศสุวรรณไพศาล
13.15 - 13.30 น. O-SC-16 องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดหยาบจากฝาง: พืชสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ
รุ่งทิพย์ กาวารี
13.30 - 13.45 น. O-SC-19 การวิเคราะห์หาปริมาณเคอร์ซิตินในฝางด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง
วรางคณา พรหมเมฆ
13.45 - 14.00 น. O-SC-22 การแยกเชื้อแบคทีเรียเอนโดไฟท์จากงาขี้ม้อนและการทดสอบฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียก่อโรค
อานนท์ ฤกษ์งาม
14.00 - 14.15 น. O-SC-25 การหาปริมาณน้าตาลรีดิวซ์จากฟางข้าวโดยการย่อยสลายด้วยกรดอะซิติก
อภิสรา แซ่จันทร์
14.15 - 14.30 น. O-SC-26 ผลของกรดซาลิไซลิกต่อการเจริญเติบโตของหญ้าแพรกในดินที่ปนเปื้อนแอนทราซีนและฟลูออรีน
สายธาร บุญก้อน
14.30 - 14.45 น. O-SC-31 การศึกษากระบวนการผลิตชาใบสะทอน
สุภาวดี สาราญ
14.45 – 15.00 น. O-SC-37 การเพิ่มประสิทธิภาพทางไฟฟ้าของฟิล์มออกไซด์ของสังกะสีเจือด้วยออกไซด์ของอลูมิเนียม1 เปอร์เซ็นต์โดย
น้าหนัก ที่เตรียมโดยเทคนิค อาร์-เอฟแมกนีตรอนสปัตเตอร์ริง
ณรงค์ชัย บุญโญปกรณ์
พักรับประทานอาหารว่าง
15.15 – 15.30 น. O-SC-43 การพัฒนาครีมบารุงผิวหน้าสาหรับกลางคืนจากสารสกัดเมล็ดอะโวคาโด
ชนนิกานต์ วารีพิทักษ์
15.30 – 15.45 น. O-SC-46 การวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนักในไข่ไก่
วรากร วิศพันธ์
15.45 – 16.00 น. O-SC-47 การตรวจหาสารเควอซิตินในสารสกัดสมุนไพรไทยด้วยเทคนิค HPLC-DAD/
วิลาวรรณ เรือนสิทธิ์
16.00 – 16.15 น. O-SC-08 ความหลากชนิดของโปรโตซัวและคุณภาพน้าในอ่างเก็บน้าห้วยเสนง จังหวัดสุรนิ ทร์
อัญญารัตน์ สุขเต็ม

กำหนดกำรนำเสนอผลงำนแบบบรรยำยกำรประชุมวิชำกำรพิบูลสงครำมวิจยั ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560
หัวข้อ “Thailand 4.0 นวัตกรรมและกำรวิจัยเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน”
16.15 – 16.30 น. O-SC-09 ความหลากชนิดของพรรณไม้และพืชอาหารป่าในพื้นที่โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดาริบ้านห้วย
ขวาก จังหวัดน่าน
วรายุ เทียมไธสง
16.30 – 16.45 น. O-SC-21 การวิเคราะห์ความหลากหลายทางภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิ่นล้านนาเกีย่ วกับการใช้ประโยชน์ จากน้าตะโกนาเพื่อ
พัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นที่ส่งเสริมในการทาโครงงาน วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น ม.2 โรง
เรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
จักรพงษ์ บุญตันจีน
16.45 – 17.00 น. O-SC-33 การศึกษาปริมาณการเกิดก๊าซชีวภาพจากการหมักมูลของสัตว์
กมลชนก ปลื้มบุญ
17.00 – 17.15 น. O-SC-50 การหาปริมาณสังกะสีในผักด้วยเฟลมอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรโฟโตเมตรี
อารยา หล้ายวน
17.15 – 17.30 น. O-SC-44 ระบบแจ้งเตือนการเข้าร่วมกิจกรรมและการเข้าเรียนนักศึกษาชั้นปีที่ 1
ทรงวุฒิ บุญส่ง
กลุ่มที่ 3 ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ห้อง 422 อำคำร 4 ตึกบัณฑิตวิทยำลัย
เวลำ
รหัส
เรื่อง/ผู้นำเสนอ
13.00 – 13.15 น. O-SC-02 ระบบควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น และการกลับไข่ของตู้ฟักไข่ไก่แบบอัตโนมัติ
วสุ พันไพศาล
13.15 - 13.30 น. O-SC-04 การศึกษาคุณสมบัติเถ้าชานอ้อยผสมซีเมนต์ กรณ๊ศึกษาบริษัทบุรีรัมย์พลังงานจากัด
จิรวัฒน์ วิมุตติสุขวิริยา
13.30 - 13.45 น. O-SC-07 การวิเคราะห์ผลกระทบของการดาเนินงานส่งเสริมการใช้เตามหาเศรษฐีสู่ชุมชนของศูนย์บริการวิชาการที่ 10
(จังหวัดพิษณุโลก)
พรนาราย นุ่มเวร
13.45 - 14.00 น. O-SC-11 ประสิทธิภาพของระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสม ระหว่างกังหันลม และเซลล์แสงอาทิตย์ บริเวณทุ่งทะเลแก้ว
ทวีศักดิ์ ตันอร่าม
14.00 - 14.15 น. O-SC-17 การหาปริมาณสารตะกัว่ ในแป้งมันสาปะหลังโดยใช้คลื่นแสงอินฟราเรดย่านใกล้
พรกมล รูปเลิศ
14.15 - 14.30 น. O-SC-20 การประเมินประสิทธิภาพของระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่
วีระชาติ จริตงาม
14.30 - 14.45 น. O-SC-27 การพัฒนาเครื่องอบผลิตภัณฑ์แผ่นแปะกันยุงสาหรับเด็กวัยทารกจากสมุนไพรไทย โดยการประยุกต์การ
อบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานร่วม
ถิรายุ ปิ่นทอง
14.45 – 15.00 น. O-SC-48 การออกแบบบรรจุภัณฑ์สาหรับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นรถม้าจาลอง บ้านนาก่วม จังหวัดลาปาง
นันทิยา สมสรวย
พักรับประทานอาหารว่าง
15.15 – 15.30 น. O-SC-15 การหาจุดเหมาะสมในการผลิตก๊าซโอโซนจากวิธีการการปล่อยประจุแบบโคโรน่า (Corona Discharge) ด้วย
เทคนิคแรงดันไฟฟ้าสูง ความถี่สูง
ทวีศักดิ์ ตันอร่าม
15.30 – 15.45 น. O-SC-32 การศึกษาประสิทธิภาพของรถพ่นยาเอนกประสงค์แบบไร้คนขับ
โกเมน หมายมั่น

กำหนดกำรนำเสนอผลงำนแบบบรรยำยกำรประชุมวิชำกำรพิบูลสงครำมวิจยั ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560
หัวข้อ “Thailand 4.0 นวัตกรรมและกำรวิจัยเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน”
15.45 – 16.00 น. O-SC-34 อิทธิพลของแสงไฟแอลอีดีต่อการเจริญเติบโตของต้นพิทูเนียพันธุ์ Purple ภายใต้ระบบการปลูกพืชแบบกึ่งปิด
ทิวา จามะรี
16.00 – 16.15 น. O-SC-38 การประยุกต์การออกแบบการทดลองสาหรับหม้อแปลงไฟฟ้าความถี่สูง
เดือนแรม แพ่งเกีย่ ว
16.15 – 16.30 น. O-SC-40 การผลิตใบมีดและชุดด้ามจับสาหรับมีดกรีดยางพารา
เดช เหมือนขาว
16.30 – 16.45 น. O-SC-18 การควบคุมการรดน้าในสวนบนแอนดรอยด์แอปพลิเคชั่น
วโรดม มูระวงษ์
16.45 – 17.00 น. O-SC-39 การศึกษาการพัฒนาระบบงานขายร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้า
กฤษฎา บัวเเก้ว
17.00 – 17.15 น. O-SC-49 วิธีการประมาณค่าความหนืดขั้นตอนวิธกี ารแยกวางนัยทั่วไป สาหรับการแก้ปัญหาการหาผลเฉลยร่วมและ
ปัญหาเชิงดุลยภาพ
อังศิกา ไชยบาล

กำหนดกำรนำเสนอผลงำนแบบบรรยำยกำรประชุมวิชำกำรพิบูลสงครำมวิจยั ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560
หัวข้อ “Thailand 4.0 นวัตกรรมและกำรวิจัยเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน”
วันที่ 24 มีนำคม 2560
กลุ่มที่ 1 ด้ำนกำรศึกษำและศิลปวัฒนธรรม ห้อง กรณิกำ 2
เวลำ
รหัส
เรื่อง/ผู้นำเสนอ
10.45 – 11.00 น. O-ED-31 การจัดการเรียนการสอนโดยการประยุกต์ใช้สื่อสังคมออนไลน์ ด้วยทฤษฏีการเรียนการสอนแบบห้องเรียน
ไมตรี ริมทอง
11.00 – 11.15 น. O-ED-32 การสร้างเสริมความสามารถในการแก้ปญ
ั หา โดยการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ร่วมกับเทคนิคเก
มิฟิเคชัน สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
บุญญารินทร์ อ่อนนุ่ม
11.15 – 11.30 น. O-ED-33 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพเว็บช่วยสอนร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน รายวิชาการ
ออกแบบกราฟิก เพือ่ ส่งเสริมทักษะด้านงานออกแบบกราฟิกด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ดวงกมล โพธิ์นาค
11.30 – 11.45 น. O-ED-34 การสร้างบทเรียนออนไลน์วิชาฟิสิกส์ 1 เรื่อง เวกเตอร์ ด้วยเทคนิคการเรียนรู้ แบบปรับเหมาะสมกับ
ความสามารถของผู้เรียน
ศินุพล พิมพ์พก
11.45 – 12.00 น. O-ED-35 การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ รูปแบบ e-CLIP ของนิสิตครู สาระวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
สุภาณี เส็งศรี
พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน
13.00 – 13.15 น. O-ED-36 บทเพลงเตหน่าของพะชพนุย คามภูผา
ณัฏฐนิช นักปี่
13.15 – 13.30 น. O-ED-12 ผลการจัดการเรียนโดยใช้โครงงานเป็นฐานร่วมกับการเรียนรู้เป็นทีมด้วยแอพพลิเคชั่น Edmodo รายวิชาการ
พัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ดวงกมล โพธิ์นาค
กลุ่มที่ 2 ด้ำนมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ห้อง กรณิกำ 1
เวลำ
รหัส
เรื่อง/ผู้นำเสนอ
10.45 – 11.00 น. O-SO-51 แนวทางการส่งเสริมอาชีพคนพิการตาบลนาป่า อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
นางนนทชา ชัยทวิชธานันท์
11.00 – 11.15 น. O-SO-35 ปัจจัยกาหนดการลงทุนโดยตรงจากประเทศจีนในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าในประเทศ
ไทย
ธนาวุฒิ ฤกษ์ดี
11.15 – 11.30 น. O-SO-53 ปัจจัยที่มอี ิทธิพลต่อการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา แอพพลิเคชั่นอูเบอร์ (UBER Application)
ปริฉัตร แก้วเขียว
11.30 – 11.45 น. O-SO-54 ปัจจัยด้านการยอมรับนวัตกรรมของแอพพลิเคชั่น Foodstory ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ร้านอาหารของผู้ใช้แอพพลิเคชั่น Foodstory ในเขตกรุงเทพมหานครฯ
จักริน พงษ์ศรี
11.45 – 12.00 น. O-SO-55 การจัดการกลุ่มกองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลบ่อหิน อาเภอสิเกา จังหวัดตรัง
อัครเดช ศิวรักษ์

กำหนดกำรนำเสนอผลงำนแบบบรรยำยกำรประชุมวิชำกำรพิบูลสงครำมวิจยั ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560
หัวข้อ “Thailand 4.0 นวัตกรรมและกำรวิจัยเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน”
พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน
13.00 – 13.15 น. O-SO-56 ปัจจัยที่มอี ิทธิพลต่อการยอมรับนวัตกรรม ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา แอพพลิเคชั่น 7-Eleven TH
ณัฐภัณฑ์ พงษ์ณะเรศ
13.15 – 13.30 น. O-SO-57 สถานภาพเพลงเรือในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในช่วงปี พ.ศ. 2558 – 2560
ณัฐธิดา ฟักขาว
13.30 – 13.45 น. O-SO-58 สัญลักษณ์ความฝันในพระไตรปิฎก Dream Symbols in the Tripitaka
ทัศนี หอมอ้ม
13.45 – 14.00 น. O-SO-59 การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่ส่งผลต่อการรับรู้ผลิตภัณฑ์ น้าเต้าหูพร้อมดื่ม ตราสินค้า Tofusan
ของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร
กรกนก เธียรวัฒนโชติ
กลุ่มที่ 3 ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ห้อง ปำงอุบล
เวลำ
รหัส
เรื่อง/ผู้นำเสนอ
10.45 – 11.00 น. O-SC-05 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แกงหยวกบรรจุรีทอร์ตเพาซ์ด้วยกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน
วรลักษณ์ สุริวงษ์
11.00 – 11.15 น. O-SC-06 การออกแบบ และพัฒนานาข้าวในเขตชลประทานตามแนวทฤษฎีใหม่ : ต.บ้านป่า อ.เมือง จ.พิษณุโลก
รัฏฐชัย สายรวมญาติ
11.15 – 11.30 น. O-SC-10 ผลของน้าคั้นมันแกวและสับปะรดต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้กะเรกะร่อนปากเป็ดและสามปอยดงใน
สภาพปลอดเชื้อ
พรนภา ทิพยัคฆ์
11.30 – 11.45 น. O-SC-13 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอสมะขามปรุงรสสาเร็จรูปจากมะขามหวานตกเกรด
พรดรัล จุลกัลป์
11.45 – 12.00 น. O-SC-23 ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตต่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ Mucuna bracteata ในสภาพปลอดเชื้อ
เวียงแก้ว ไชยะสอน
พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน
13.00 – 13.15 น. O-SC-24 ผลของกรดซาลิไซลิกต่อการเจริญเติบโตของข้าวเจ้าพันธุห์ อมมะลิ 105 ในดินที่ปนเปื้อนเอนโดซัลแฟน และ
ปลูกแบบแล้งสลับน้าขัง
ฐิติพรรณ โอชา
13.15 – 13.30 น. O-SC-29 ผลของกรดซาลิไซลิกต่อการเจริญเติบโตของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในดินเค็มที่ปนเปื้อนแอนทราซีนและฟลูออรีน
นรินทร์ เครือม่วง
13.30 – 13.45 น. O-SC-41 อิทธิพลของการไหลเวียนอากาศทิศทางแนวนอนต่อการแลกเปลีย่ นก๊าซและพัฒนาการของปากใบพิทูเนียใน
ระบบกึ่งปิด
วราลี พันสุรินทร์
13.45 – 14.00 น. O-SC-42 การศึกษาปริมาณและวิธีการให้สารละลายปุย๋ ที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพิทูเนียพันธุ์ Coral ในระบบ
กึ่งปิด
ปานชนก นิ่มทับทิม

กำหนดกำรนำเสนอผลงำนแบบบรรยำยกำรประชุมวิชำกำรพิบูลสงครำมวิจยั ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560
หัวข้อ “Thailand 4.0 นวัตกรรมและกำรวิจัยเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน”
กลุ่มที่ 3 ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ห้อง กรณิกำ 3
เวลำ
รหัส
เรื่อง/ผู้นำเสนอ
10.45 – 11.00 น. O-SC-35
11.00 – 11.15 น.

O-SC-14

11.15 – 11.30 น.

O-SC-45

11.30 – 11.45 น.

O-SC-28

11.45 – 12.00 น.

O-SC-01

13.00 – 13.15 น.

O-SC-30

ทฤษฎีบทการลู่เข้าอย่างเข้มสาหรับผลเฉลยของจุดตรึงและปัญหาอสมการการแปรผันสาหรับวงศ์จากัด
สิรินาถ ท้วมเพ็ง
การพยากรณ์การใช้พลังงานไฟฟ้าโดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณเชิงเส้น
กิตติศักดิ์ คงสีไพร
การสร้างโจทย์คาถามแบบปรนัย โดยใช้ความสัมพันธ์ของเนื้อหาที่ถกู ต้อง เพื่อสร้างตัวเลือกที่ถูก และสลับ
เนื้อหาเพื่อสร้างตัวเลือกที่ผิด
ภรภัทร อภิสารบุญมา
การศึกษาการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคอหิวาตกโรคโดยการแพร่ระบาดจากแมลงวัน
อดิศร ทองทา
พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน
แบบจาลองไข้เลือดออก
ถิรภัทร มีสาราญ

กลุ่มที่ 4 ด้ำนวิทยำศำสตร์สขุ ภำพ ห้อง 422 อำคำร 4 ตึกบัณฑิตวิทยำลัย
เวลำ
รหัส
เรื่อง/ผู้นำเสนอ
10.45 – 11.00 น. O-HE-01 อุบัติการณ์ของการติดเชื้อไวรัสโรตา เอ สายพันธุ์ G-genotype แยกได้ใน จ. เชียงราย
หัตถยา จันดารส
11.00 – 11.15 น. O-HE-02 อุบัติการณ์ของการติดเชื้อไวรัสโรตา เอ สายพันธุ์ P-genotype แยกได้ใน จ. เชียงราย
กิ่งกาญจน์ เพชรดี
11.15 – 11.30 น. O-HE-03 อุบัติการณ์ของการติดเชื้อไวรัสอะดีโน ไวรัสแอสโทร และไวรัสซาโป แยกได้ใน จ. เชียงราย
สุวิจักขณ์ ใยดี
11.30 – 11.45 น. O-HE-04 อุบัติการณ์ของการติดเชื้อไวรัสโนโรแยกได้ใน จ. เชียงราย
สุนิสา โป่งปันต๊ะ
11.45 – 12.00 น. O-HE-05 รูปแบบการดูแลระยะยาวสาหรับผู้สูงอายุในชุมชน กรณีศึกษาอาเภอวชิรบารมี จัหวัดพิจิตร
สกรรจ์ สุขเอีย่ ม
พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน
13.00 – 13.15 น. O-HE-06 พฤติกรรมการทาร้ายตนเองและการฆ่าตัวตาย อาเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
มาลัย ชัยกิจ
13.15 – 13.30 น. O-HE-07 การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการจาเป็นชุดฝึกอบรมเรื่องโรคเบาหวานของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจาหมู่บา้ น อาเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
กนกพร ไพศาลสุจารีกุล
13.30 – 13.45 น. O-HE-08 วิถีชีวิตของผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า ๘๐ ปี : กรณีศึกษาเขตภาคเหนือตอนล่าง
นุศรา วิจิตรแก้ว
13.45 – 14.00 น. O-HE-09 ชุดฝึกการยืดเหยียดกล้ามเนื้อที่มีผลต่อความอ่อนตัวของนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี
สุทธินันท์ พิมพ์สวรรค์

กำหนดกำรนำเสนอผลงำนแบบบรรยำยกำรประชุมวิชำกำรพิบูลสงครำมวิจยั ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560
หัวข้อ “Thailand 4.0 นวัตกรรมและกำรวิจัยเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน”
กลุ่มที่ 4 ด้ำนวิทยำศำสตร์สขุ ภำพ ห้อง 423 อำคำร 4 ตึกบัณฑิตวิทยำลัย
เวลำ
รหัส
เรื่อง/ผู้นำเสนอ
10.45 – 11.00 น. O-HE-11 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชนตาบลเข็กน้อย อาเภอเขาค้อ
จังหวัดเพชรบูรณ์
กัลยา วือ่ ปรัชญากุล
11.00 – 11.15 น. O-HE-12 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจาหมู่บา้ น ตาบลเข็กน้อย อาเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
สุกัลยา ทองศรี
11.15 – 11.30 น. O-HE-13 การประเมินผลการจัดการการเรียนรู้เพื่อการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน ชนิดที่ 2
บุณฑริกา บุญศิริตระกูล
11.30 – 11.45 น. O-HE-14 การพัฒนารูปแบบการระดมพลังภาคีชมุ ชนบ้านไร่เพื่อการมีส่วนร่วมพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก
ศุภาณ์นาฏ สุวรรณกิจ
11.45 – 12.00 น. O-HE-16 ปัจจัยที่มอี ิทธิพลต่อพฤติกรรมการออกกาลังกายของประชาชนในจังหวัดมหาสารคาม
วณิชยา ตุ้มแขบทอง
พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน
13.00 – 13.15 น. O-HE-17 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนขยายโอกาส
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1 อาเภอเมือง
ปวีณา สุดซา
13.15 – 13.30 น. O-HE-18 ผลของโปรแกรมส่งเสริมการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเองของสตรี ในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบลบึงบัว อาเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร
ศุลีมาส ใจคา
13.30 – 13.45 น. O-HE-10 ปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จการจัดการความรู้ของวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
กระทรวงสาธารณสุข
ศิริรัชส์ อินสุข

กำหนดกำรนำเสนอผลงำนแบบบรรยำยกำรประชุมวิชำกำรพิบูลสงครำมวิจยั ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560
หัวข้อ “Thailand 4.0 นวัตกรรมและกำรวิจัยเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน”
กลุ่มที่ 6 ด้ำนกำรจัดกำรและกำรท่องเที่ยว ห้อง นิลบล
กลุ่มที่ 7 ด้ำนวิจยั สถำบัน
เวลำ
รหัส
เรื่อง/ผู้นำเสนอ
10.45 – 11.00 น. O-MA-01 สภาพปัจจุบันและปัญหาการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมขององค์การบริหารส่วนตาบลเข็กน้อย
อาเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
สดุดี คามี
11.00 – 11.15 น. O-MA-02 คุณภาพการให้บริการและส่วนประสมการตลาดมีผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าที่ใช้บริการด้านโลจิสติกส์ใน
เขตจังหวัดชลบุรี
สุกัญญา แจ้งชุ่ม
11.15 – 11.30 น. O-MA-03 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตข้าวเกรียบสาหร่ายเตาบ้านนาคูหา ตาบลสวนเขื่อน อาเภอเมือง
จังหวัดแพร่
สิริยุพา เลิศกาญจนาพร
11.30 – 11.45 น. O-MA-04 การศึกษาศักยภาพของพื้นที่ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กรณีศึกษา : อาเภอเวียงเก่า จังหวัด
ขอนแก่น
อัชชญา จักรโนวัน
11.45 – 12.00 น. O-MA-05 คุณลักษณะของลูกค้าด้านเพศ อายุ และรายได้ ในฐานะตัวแปรปรับเปลี่ยนความภักดีของลูกค้า ในการซื้อ
ออนไลน์
ประสิทธิชัย นรากรณ์
พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน
13.00 – 13.15 น. O-MA-06 การพัฒนาแบบจาลองการเลือกรูปแบบการเดินทางของนักท่องเที่ยวในประชาคมอาเซียน : กรณีศึกษา รถไฟ
ทางคู่สายเด่นชัย – เชียงราย
วชิระ วิจิตรพงษา
13.15 – 13.30 น. O-MA-07 การพัฒนาการจัดทาบัญชีครัวเรือนเพื่อการพึ่งพาตนเอง ในชุมชนบ้านนาแล ตาบลศิลาแลง อาเภอปัว
จังหวัดน่าน
สถิตย์ มโนการ
13.30 – 13.45 น. O-RE-01 การวิเคราะห์การใช้ไฟฟ้าของนักศึกษาหอพัก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
พนาวัน เปรมศรี
13.45 – 14.00 น. O-RE-02 การสารวจพืชสวนครัวและสมุนไพรที่นิยมปลูกในจังหวัดพิษณุโลก เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
กัณฑรีรัตน์ ศรีเบญจมาศ
14.00 – 14.15 น. O-RE-03 การจัดลาดับความสาคัญของจุดติดตั้งอุปกรณ์สยบความเร็ว กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เจษฎา โพธิ์จันทร์

