***รายละเอียดการนําเสนอ***
รายงานการประชุมบทคัดย่อ และบทความวิจัยฉบับเต็ม (CD) จะแจกให้ภายในงานประชุมฯ
การนําเสนอภาคบรรยาย
- นําเสนอประมาณ 15-20 นาทีรวมทัง้ ถาม-ตอบ
การประชุมวิMicrosoft
ชาการนําเสนอผลงานวิ
จัยระดับบัณversion
ฑิตศึกษาแห่2007
งชาติ ครัหรื
้งทีอ่ 47
- โปรดเตรียมไฟล์งานนําเสนอโดยใช้
Powerpoint
เวอร์ชันที่ใหม่กว่า
วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2561 โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
- ให้นําไฟล์ Powerpoint ไปติดตั้งลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ประจําห้องนําเสนอให้เรียบร้อยก่อนเวลา 12.30 น.
ตารางการนําเสนอภาคบรรยาย (Oral Presentation)
กลุ่ม: การศึกษา (Education)ห้องที่ 1
วัน:
วันพฤหัสบดีที่ 6ธันวาคม 2561
กรรมการ:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล วรคํา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี จันทร์ศิลา

ห้อง: เอราวัณ 1
เวลา: 13.00 – 15.40 น.
ประธานกรรมการ
กรรมการ

ที่ หมายเลข
บทความ
1 EDO01 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้การอ่านโน้ตดนตรีสากล ตามแนวคิดการสอนของ คาร์ล
ออล์ฟ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
นัทวุฒิ แสงงาม
22 EDO02 การเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
แนวคิดของโพลยาร่วมกับสื่อสังคม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหนองปาดฟาน
ธัญญวัจน์ บุตรราช
3 EDO03 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อนประกอบแบบฝึกทักษะ
ปฏิบัติตามแนวคิดของเดวีส์ เรื่องรํามวยโบราณ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
อนุพงษ์ ยุรชัย
4 EDO04 การสร้างเสริมมโนทัศน์วิชาวิทยาศาสตร์เพื่องานเครื่องกลและการผลิต รหัสวิชา 30001302 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบ PSC4E กับการ
เรียนรู้แบบปกติ
ทิพวรรณ สายพิณ
5 EDO05 การพัฒนาทักษะการฟัง-พูด ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใช้บทบาทสมมติ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
สุพิชญา พูลลาภ
6 EDO06 การพัฒนาความสามารถด้านการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร
จุฑามาศ ชนะภัย
7 EDO07 การพัฒนาเพลงประกอบการเรียนการสอนสังคมศึกษาและภาษาไทยสําหรับนักเรียน
ระดับประถมศึกษาตอนต้น
ศุทธินี หางแก้ว
8 EDO08 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปญ
ั หาเป็นฐาน (PBL) เพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การตัดสินใจแก้ปญ
ั หา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ศิวพร โกษาทอง
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เวลา
หน้า
13:00–13:20 5

13:20–13:40

6

13:40–14:00

7

14:00–14:20

8

14:20–14:40

9

14:40–15:00 10

15:00–15:20 11

15:20–15:40 12

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 47
วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2561 โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ตารางการนําเสนอภาคบรรยาย (Oral Presentation)
กลุ่ม: การศึกษา (Education)ห้องที่ 2
วัน:
วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561
กรรมการ:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวิทย์ สิมมาทัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรัญ ซุยกระเดื่อง

ห้อง: เอราวัณ 2
เวลา: 13.00 – 15.40 น.
ประธานกรรมการ
กรรมการ

ที่ หมายเลข
บทความ
1 EDO09 การส่งเสริมความสามารถในการสรุปความคิดรวบยอด โดยการจดบันทึกด้วยการใช้ผัง
มโนทัศน์ รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 5 โรงเรียนอนุกูลนารี
กรรณิการ์ อมรพันธุ์
2 EDO10 ผลของบทเรียนแบบผสมผสานด้วยรูปแบบการทําโครงงานเป็นกลุม่ บนการประมวลผล
แบบกลุ่มเมฆ เพือ่ ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
นฤนาท คุณธรรม
3 EDO11 ผลการใช้บทเรียนบนเว็บโดยใช้ Google Apps ร่วมกับแนวคิดปัญหาเป็นฐาน เพือ่ ส่งเสริม
การทํางานเป็นทีม วิชา วิทยาศาสตร์ เรือ่ ง อาหารและสารเสพติด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ฐิติยาภรณ์ กีบสันเทียะ
4 EDO12 การพัฒนาบทเรียนผ่านสือ่ สังคมโดยใช้โครงงานเป็นฐาน สาระทักษะการดําเนินชีวิต รายวิชา
เศรษฐกิจพอเพียง สําหรับนักเรียนศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
พงษ์สวัสดิ์ สรรพสอน
5 EDO13 การส่งเสริมทักษะปฏิบัติโดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของเดวีส์
ร่วมกับสื่อสังคม ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ นครราชสีมา
สมรักษ์ ประเสริฐจันทึก
6 EDO14 วิธีการจัดการเรียนรู้แบบเกมมิฟิเคชันในการทําบรรทัดฐานข้อมูล
พิมพ์พรรณ ทิพยแสง
7 EDO15 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยวิธีการใช้เทคนิคห้องเรียนกลับด้านของนักศึกษาชั้นปีที่ 4
คณะครุศาสตร์ สาขาการสอนภาษาอังกฤษ ในรายวิชาพฤติกรรมการสอนภาษาอังกฤษ
สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา
อรรถสิทธิ์ เกษคึมบง
8 EDO16 ผลของการใช้บทเรียนแบบผสมผสานที่ประยุกต์ใช้สื่อสังคมออนไลน์เพือ่ ส่งเสริมการคิด
ขั้นสูงสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
รสรินทร์ บางใบ
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เวลา
หน้า
13:00–13:20 13

13:20–13:40 14

13:40–14:00 15

14:00–14:20 16

14:20–14:40 17

14:40–15:00 18
15:00–15:20 19

15:20–15:40 20

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 47
วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2561 โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ตารางการนําเสนอภาคบรรยาย (Oral Presentation)
กลุ่ม: การศึกษา (Education)ห้องที่ 3
วัน:
วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561
กรรมการ:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะธิดา ปัญญา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษกนก ดวงชาทม

ห้อง: ไอยรา
เวลา: 13.00 – 15.40 น.
ประธานกรรมการ
กรรมการ

ที่ หมายเลข
บทความ
1 EDO17 การบริหารงานของโรงเรียนพระปริยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษาในจังหวัดกาฬสินธุ์
ตามความคิดเห็นของบุคลากร
ธีรวุฒิ วรโคตร
2 EDO18 รูปแบบพัฒนาการสื่อสารเชิงคุณธรรมของผู้นาํ ทางการศึกษา สังกัดสํานักงาน
ศึกษาธิการ ภาค 15
กรศิริ กรองสุดยอด
3 EDO19 สมรรถนะหลักความเป็นพลเมืองอาเซียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ศิรินาถ สิงขรอาจ
4 EDO20 การดําเนินงานการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชาญชัย วงศ์สริ สวัสดิ์
5 EDO21 แนวทางการจัดการศึกษาภาษาจีนทีม่ ีประสิทธิผลในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
สุชัญญ์ญา จันทร์นามเขตต์
6 EDO22 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้น
บูรณาการตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ร่วมกับกิจกรรมทํานาย-สังเกตอธิบาย (POE) และเทคนิคการสร้างผังมโนทัศน์ เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก
ศิริลักษณ์ ชัยชนะทรัพย์
7 EDO23 การศึกษาคําถามของนักเรียนในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธกี าร
แบบเปิด
มนูศักดิ์ ยางขัน
8 EDO24 แนวทางการพัฒนาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานสําหรับสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
ประมวล สุขสนิท
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เวลา
หน้า
13:00–13:20 21

13:20–13:40 22

13:40–14:00 23
14:00–14:20 24

14:20–14:40 25

14:40–15:00 26

15:00–15:20 27

15:20–15:40 28

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 47
วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2561 โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ตารางการนําเสนอภาคบรรยาย (Oral Presentation)
กลุ่ม: มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Humanities and Social Sciences)ห้องที่ 1
วัน:
วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561
กรรมการ:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศารัตน์ โชติเชย
อาจารย์ ดร.กิตติชัย เจริญชัย
ที่ หมายเลข
บทความ
1 HSO01 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อข้าวอินทรีย์ของผู้บริโภคในจังหวัด
เชียงใหม่
ธีรารัตน์ รัตนวิสุทธิ์อมร
2 HSO02 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต
สุมิตรา ไกยะฝ่าย
3 HSO03 ความคาดหวังของผู้ประกอบการสายการบินต้นทุนต่ําต่อการเลือกใช้ศูนย์ซ่อมบํารุง
อากาศยานในประเทศไทย
ถวัลย์ เทียนทอง
4 HSO04 ศักยภาพของผู้ประกอบการด้านการจัดการกลุ่มธุรกิจ SMEs จังหวัดนครศรีธรรมราช
พิชญุฒม์ เพ็ญมาศ
5 HSO05 การวัดประสิทธิภาพของธุรกิจโดยใช้มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์และความสามารถใน
การทํากําไร: กรณีศึกษากลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดืม่
ศราวุธ ศิลปศร
6 HSO06 พฤติกรรมการซื้อสินค้ามือสองของผู้บริโภคในตลาดนัดจังหวัดปทุมธานี
อรสา คํามันตรี
7 HSO07 พฤติกรรมการซื้อและการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ผา้ ไหมในตลาดผ้านาข่า อําเภอเมือง
อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
นภาพร พรหมปู่
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ห้อง: ฟ้ามุ่ย 1
เวลา: 13.00 – 15.20 น.
ประธานกรรมการ
กรรมการ
เวลา
หน้า
13:00–13:20 31

13:20–13:40 32
13:40–14:00 33

14:00–14:20 34
14:20–14:40 35

14:40–15:00 36
15:00–15:20 37

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 47
วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2561 โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ตารางการนําเสนอภาคบรรยาย (Oral Presentation)
กลุ่ม: มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Humanities and Social Sciences)ห้องที่ 2
วัน:
วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561
กรรมการ:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ สุทธิศัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพรร์ สุนทร

ห้อง: ฟ้ามุ่ย 2
เวลา: 13.00 – 15.20 น.
ประธานกรรมการ
กรรมการ

ที่ หมายเลข
บทความ
1 HSO08 อุปสรรคในการประเมินและรายงานอาการไม่พงึ ประสงค์จากยาและข้อเสนอแนะเพื่อ
การพัฒนา: การวิจัยเชิงคุณภาพ ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล อําเภอเชียงยืน
และอําเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม
ยอดพร โพธิดอกไม้
2 HSO09 การประเมินความพึงพอใจของผู้สงู อายุหลังการใช้งานโครงการชุมชนต้นแบบเพื่อการอยู่
ร่วมกันและเข้าถึงได้ในอาเซียน: ชุมชนต้นแบบเกาะเกร็ดจังหวัดนนทบุรี
กัลมลี ธรรมิกบวร
3 HSO10 เจตคติและความตัง้ ใจในการเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุการทํางานของบุคลากร
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
อธิษฐาน โมทอง
4 HSO11 ผลของการจัดกิจกรรมโยคะต่อสุขภาวะทางจิตและคุณภาพชีวิตในวัยรุ่นตอนต้น
เมธาวี แสงสมส่วน
5 HSO12 ผลของการระบายสีภาพแมนดาลาต่อความวิตกกังวล และความสนใจ-สมาธิ:
กรณีศึกษาในนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จากสถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐแห่งหนึ่ง
นภวรรณ มั่นพรรษา
6 HSO13 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ตอ่ พฤติกรรมการเกิดอุบัตเิ หตุของผู้ขับขีร่ ถจักรยานยนต์ของผู้ปว่ ย
ที่มารับบริการในสถานบริการสาธารณสุข พืน้ ที่อําเภอน้ําปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
สมัคร สุลา
7 HSO14 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจและบรรยากาศองค์การกับสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพ
ในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ
เรืองสิริ ดีพร้อม
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เวลา
หน้า
13:00–13:20 38

13:20–13:40 39

13:40–14:00 40

14:00–14:20 41
14:20–14:40 42

14:40–15:00 43

15:00–15:20 44

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 47
วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2561 โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ตารางการนําเสนอภาคบรรยาย (Oral Presentation)
กลุ่ม: มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Humanities and Social Sciences)ห้องที่ 3
วัน:
วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561
กรรมการ:
รองศาสตราจารย์ ดร.ภักดี โพธิ์สิงห์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ วงศ์กระบากถาวร

ห้อง: ฟ้ามุ่ย 3
เวลา: 13.00 – 15.20 น.
ประธานกรรมการ
กรรมการ

ที่ หมายเลข
บทความ
1 HSO15 บูรณาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 11
พระมหาสุริยา อภิวฑฺฒโน
2 HSO16 ความฉลาดทางวัฒนธรรมที่สง่ ผลต่อการปรับตัวข้ามวัฒนธรรมของแรงงงาน
ต่างด้าวชาวลาว กรณีศึกษาอุตสาหกรรมเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
แกมกาญจน์ บุญจรัส
3 HSO17 พลวัตและการสร้างสรรค์เรือ่ งเล่าและประเพณีการบูชาพระธาตุประสิทธิ์
จังหวัดนครพนม
ภูวกร พันธุพาน
4 HSO18 อัตลักษณ์ของตัวละครชายรักชายในซีรีส์เรื่อง lovesick the series (รักวุ่น วัยรุ่นแสบ)
ศิริสุกาญจน์ สุจริตพิทักษ์กลุ
5 HSO19 แนวทางการพัฒนาความพึงพอใจและความต้องการของประชาชนต่อการเข้ารับบริการ
งานทะเบียนราษฎรของที่วา่ การอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
สุวิน ศรีเมือง
6 HSO20 ความพร้อมของผูป้ ระกอบการในการให้บริการเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงวิถี
ลุ่มน้ําปากพนังในอําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
เพียงพิศ ศรีประเสริฐ
7 HSO21 ปัญหาการใช้ภาษาอังกฤษในการขายสินค้าของผู้ประกอบการโอทอป (OTOP)
ในจังหวัดเพชรบูรณ์
วันวิสาข์ หมื่นจง
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เวลา
หน้า
13:00–13:20 45
13:20–13:40 46

13:40–14:00 47

14:00–14:20 48
14:20–14:40 49

14:40–15:00 50

15:00–15:20 51

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 47
วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2561 โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ตารางการนําเสนอภาคบรรยาย (Oral Presentation)
กลุ่ม: รัฐศาสตร์และการเมือง (Political Sciences and Politics)
วัน:
วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561
กรรมการ:
รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยลักษณ์ โพธิวรรณ์
อาจารย์ ดร.ทัชชวัฒน์ เหล่าสุวรรณ

ห้อง: ฟ้ามุ่ย 4
เวลา: 13.00 – 15.00 น.
ประธานกรรมการ
กรรมการ

ที่ หมายเลข
บทความ
1 PSO01 การพัฒนาการบริหารสู่การเป็นตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคาย 4.0
ฐิติรัตน์ นาคชาติ
2 PSO02 มาตรการวางและจัดทําผังเมืองชายแดนของประเทศไทยเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
อย่างยั่งยืน: กรณีศึกษาการวางผังเมืองของสหภาพยุโรป
วิภา พันธนะบูรณ์
3 PSO03 คุณภาพชีวิตการทํางานของข้าราชการตํารวจภูธร จังหวัดพะเยา
ธนพัฒน์ บุญล้อม
4 PSO04 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในสังคมเมือง
ประดิษฐ์ โพธิทะโสม
5 PSO05 การศึกษาเปรียบเทียบมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุม้ ครองสิทธิผู้ต้องหาระหว่าง
สหภาพยุโรปและกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (ประเทศกัมพูชา ลาวเมียนมาร์
และไทย)
ธนัชญา ฉิมพาลี
6 PSO06 มาตรการของอาเซียนในการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน: กรณีศึกษา การนําเอา
พลังงานแสงอาทิตย์มาใช้งาน
เพชรรัตน์ แก้วมงคล
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เวลา
หน้า
13:00–13:20 55
13:20–13:40 56

13:40–14:00 57
14:00–14:20 58
14:20–14:40 59

14:40–15:00 60

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 47
วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2561 โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ตารางการนําเสนอภาคบรรยาย (Oral Presentation)
กลุ่ม: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Sciences and Technology) ห้องที่ 1
วัน:
วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561
กรรมการ:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา ผาระนัด
อาจารย์ ดร.ธวัชชัย สหพงษ์

ห้อง: ฟ้ามุ่ย 5
เวลา: 13.00 – 15.40 น.
ประธานกรรมการ
กรรมการ

ที่ หมายเลข
บทความ
1 SCO01 แบบจําลองโครงสร้างต้นทุนโครงการโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติเหลว กรณีศึกษา
อําเภอทับสะแก
เศฏฐศิษฎ์ มุสิพรม
2 SCO02 ระบบสารสนเทศเอกสารงานสารบรรณบนเว็บแอปพลิเคชั่น : การประยุกต์ใช้สอื่ สังคม
ออนไลน์ ร่วมกับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ธีรภัทร์ ชาติชนะ
3 SCO03 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการควบคุมการเคลือ่ นทีข่ องหุ่นยนต์ดว้ ยเว็บแอปพลิเคชัน
ฉัตรชัย สุดดีพงษ์
4 SCO04 การพัฒนาระบบสารสนเทศงานกิจกรรมนักศึกษาผ่านเว็บแอพพลิเคชั่น :กรณีศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์
ศุภชัย ชัยประเสริฐ
5 SCO05 การพัฒนาระบบสารสนเทศการบันทึกการเข้าเรียนและการเข้าร่วมกิจกรรมของ
นักเรียนด้วยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองโดยการประยุกต์ใช้สื่อสังคมออนไลน์
บุษบา ลาวัลย์
6 SCO06 การพัฒนาเทคนิคเอกซเรย์คอมพิวเตดโทโมกราฟีโดยการบันทึกภาพบนฉากเรืองรังสี
ด้วยกล้องดิจิตอล
พณพณ สาวิโรจน์
7 SCO07 สเปกตรัมของแหล่งกําเนิดแสงจากไดโอดเปล่งแสงทีป่ รับอัตราส่วนของแสงสีแดงและ
สีน้ําเงินได้สาํ หรับการประยุกต์ใช้ปลูกพืช
อังศุชวาลนันท์ จําปานาค
8 SCO08 การเปรียบเทียบการจําลองสถานการณ์เพื่อศึกษาศักยภาพของการขนส่งอ้อยระหว่าง
การขนส่งชุดเดี่ยว และ 2 ชุด
ภูมิศักดิ์ ตันมณีประเสริฐ
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เวลา
หน้า
13:00–13:20 63

13:20–13:40 64

13:40–14:00 65
14:00–14:20 66

14:20–14:40 67

14:40–15:00 68

15:00–15:20 69

15:20–15:40 70

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 47
วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2561 โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ตารางการนําเสนอภาคบรรยาย (Oral Presentation)
กลุ่ม: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Sciences and Technology) ห้องที่ 2
วัน:
วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561
กรรมการ:
อาจารย์ ดร.อาทิตย์ อาจหาญ
อาจารย์ ดร.ชนะชัย อวนวัง

ห้อง: ฉัตรทันต์ 1
เวลา: 13.00 – 15.40 น.
ประธานกรรมการ
กรรมการ

ที่ หมายเลข
บทความ
1 SCO09 การรับรู้และพฤติกรรมการควบคุมโรคความดันโลหิตในประชาชนที่มีภาวะเสี่ยง
โรคความดันโลหิตสูง จังหวัดตรัง
อรุณี ชุนหบดี
2 SCO10 ประสิทธิภาพของสารสกัดรังไหม ดักแด้ไหม และพืชสมุนไพรในการยับยั้งแบคทีเรีย
ก่อโรคในช่องปาก
อนุชิตจันทร์อิ่นตา
3 SCO11 ระบบช่วยวางแผนการลงทะเบียนเรียน
เพ็ญณี หวังเมธีกุล
4 SCO12 การพัฒนาระบบตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา
วัชพล พิลาสมบัติ
5 SCO13 ระบบคัดกรองความต้องการสินค้าสําหรับงบประมาณจํากัด ด้วยหลักการรายการ
วัตถุดิบ
ชุมพร หลินหะตระกูล
6 SCO14 แอพพลิเคชั่นบนมือถือสําหรับแสดงแผนที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าในวนอุทยานน้ําตกตาดสูง
จังหวัดกาฬสินธุ์
วุฒิชัย บุตรศรีน้อย
7 SCO15 การประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อศึกษาความหลากหลายและความหนาแน่นของ
พรรไม้กรณีศึกษา : วนอุทยานตาดสูง (ภูผาวัว) จังหวัดกาฬสินธุ์
พิศุทธิ์ พัดไธสง
8 SCO16 การจําแนกไม้หนุม่ และไม้ใหญ่ดว้ ยวิธีการวิเคราะห์เนือ้ สัมผัสจากข้อมูลภาพถ่าย
ดาวเทียมในวนอุทยานน้ําตกตาดสูง (ภูผาวัว) จังหวัดกาฬสินธุ์
นนทนันท์ สุธรรม
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เวลา
หน้า
13:00–13:20 71

13:20–13:40 72

13:40–14:00 73
14:00–14:20 74

14:20–14:40 75

14:40–15:00 76

15:00–15:20 77

15:20–15:40 78

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 47
วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2561 โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ตารางการนําเสนอภาคบรรยาย (Oral Presentation)
กลุ่ม: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Sciences and Technology) ห้องที่ 3
วัน:
วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561
กรรมการ:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชราภรณ์ พิมพ์จันทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฌาณุกรณ์ ทับทิมใส

ห้อง: ฉัตรทันต์ 2
เวลา: 13.00 – 16.00 น.
ประธานกรรมการ
กรรมการ

ที่ หมายเลข
บทความ
1 SCO17 ผลของการใช้ปุ๋ยน้าํ หมักชีวภาพต่อการเจริญเติบโตผลผลิตและคุณภาพของผลผลิตเมล่อน
นวรัตน์ ดีชุมแสง
2 SCO18 การตรวจสอบพฤกษเคมีในพืชสกุล Sauropus 4 ชนิด
ณัฐพงษ์ สวัสดี
3 SCO19 สมบัติเชิงกล เชิงเคมี และฤทธิต์ ้านเชือ้ แบคทีเรียของพอลิยูรีเทนจากพอลิเอทิลีนไกลคอล ซึ่ง
มีน้ําหนักโมเลกุลของพอลิเอทิลีนไกลคอลที่แตกต่างกัน
บุญภพ ไชยศรีขวัญ
4 SCO20 การศึกษาการแปรสัดส่วนพอลิออลกับตัวขยายสายโซ่ที่มีผลต่อสมบัติของพอลิยูรีเทน
สุธาทิพย์ ศรีชุมพวง
5 SCO21 การวิเคราะห์หาปริมาณโคเอนไซม์ควิ เทนในหอยนางรม (Saccostreaและ
Crassostrea) และการเปรียบเทียบปริมาณโคเอนไซม์คิวเทนในเนื้อหอยนางรมที่
จําหน่ายในรูปแกะเปลือกแช่น้ํา กับหอยนางรมสดที่ยังไม่แกะเปลือก
นิรุสนีย์ เจ๊ะบู
6 SCO22 การดูดซับสีย้อมโดยใช้เปลือกถั่วดาวอินคา
วิไลวรรณ สิมเชื้อ
7 SCO23 กระบวนการก่อนการประเมินอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวต่อแปลงที่ดินตามแนวคิด Green
Plot Ratio กรณีศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น
ปัณณิกา กระจายกลาง
8 SCO24 ผลของน้าํ มันหอมระเหยต่อสมบัติทางกลทางความร้อนและการต้านจุลนิ ทรีย์ของฟิล์ม
พอลิบิวทิลีนซัคซิเนต
นวดล เพ็ชรวัฒนา
9 SCO25 อิทธิพลอัตราส่วนระหว่างไดไอโซไซยาเนตและไดออล (NCO:OH) ต่อสมบัติพอลิยูรีเท
นเตรียมจาก4,4'-เมทิลลีน ไดไซคลอเฮกซิล ไดไอโซไซยาเนต (H12MDI) และไดออลจาก
ยางธรรมชาติดัดแปร
ฌัชชา เพชรทอง
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เวลา
หน้า
13:00–13:20 79
13:20–13:40 80
13:40–14:00 81

14:00–14:20 82
14:20–14:40 83

14:40–15:00 84
15:00–15:20 85

15:20–15:40 86

15:40–16:00 87

