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

ตารางการนําเสนอภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation)
กลุ่ม: การศึกษา (Education)กลุ่มที่ 1
วัน:
วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม2561
กรรมการ:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณวิไล ดอกไม้
อาจารย์ ดร.รัตติกาล สารกอง

เวลา: 13.00 – 16.30 น.
ประธานกรรมการ
กรรมการ

ที่ หมายเลข
บทความ
1 EDP01 การพัฒนาบทเรียนบนเว็บแบบเรียนร่วมกันโดยใช้เทคนิคร่วมกันคิด วิชา การวิจัยทางการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
อธิชา ศิลาบุตร
2 EDP02 การพัฒนาบทเรียนแบบผสมผสานตามแนวโซเชียลคอนสตรัคติวิสต์โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานเพื่อส่งเสริม
ทักษะความคิดสร้างสรรค์สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
กฤติยา พลหาญ
3 EDP03 การพัฒนาทักษะปฏิบัติการประกอบคอมพิวเตอร์ โดยใช้รูปแบบของแฮร์โรว์ ที่มีสื่อสังคมสนับสนุน สําหรับนักเรียนหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย
ธนภพ มะทิตะโน
4 EDP04 การส่งเสริมทักษะความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง บทประยุกต์ โดยการจัดการเรียนรู้ผสมผสานแบบ
ปัญหาเป็นฐาน สําหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลรัตนากาฬสินธุ์
ธนพล จตุพร
5 EDP05 การสร้างเสริมทักษะการแก้ปัญหาของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในวิชาวิทยาศาสตร์หน่วยสมรรถนะทีบ่ ูรณาการ
ความรู้ทางฟิสิกส์เพือ่ ใช้ในงานอาชีพด้วยเทคนิคการพัฒนาชุดทดลอง : การตกอิสระของวัตถุ
อรทัย ซาเสน
6 EDP06 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะส่วนบุคคลกับความรอบรู้ด้านสุขภาพ 3อ.2ส. ของนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษาและ
วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
ทรงทรรศน์ จินาพงศ์
7 EDP07 สภาพการนิเทศภายในโรงเรียน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
เจษฎา พหลทัพ
8 EDP08 การพัฒนากิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ด้วยรูปแบบสะเต็มศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
พิชญาภา พิมพรัตน์
9 EDP09 แนวทางการพัฒนากิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25
จุรีรัตน์ วรรณสา
10 EDP10 ระดับสมรรถนะในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในชั้นเรียนที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด
เยาวลักษณ์ ชาญรบ
11 EDP11 การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยคู่มือครูและสื่อผสม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
วลัยลักษณ์ ทองภู
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ตารางการนําเสนอภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation)
กลุ่ม: การศึกษา (Education)กลุ่มที่ 2
วัน:
วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561
กรรมการ:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์เพ็ญ ภูโสภา
อาจารย์ ดร.อนุสรณ์ จันทร์ประทักษ์

เวลา: 13.00 – 16.30 น.
ประธานกรรมการ
กรรมการ

ที่ หมายเลข
บทความ
1 EDP12 ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค LT สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
อภิวันทน์ เพชรแสนค่า
2 EDP13 ผลของกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน เสริมด้วยแบบฝึกประกอบภาพการ์ตูนที่มีต่อความสามารถในการอ่านและการ
เขียนสะกดคํา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ปาริชาติ อําพล
3 EDP14 การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ด้านการอ่านและการเขียนสําหรับผู้เรียน
ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา จังหวัดนครสวรรค์
เนรัญชลา จารุจิตร
4 EDP15 ผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาการควบคุมตนเองด้านการเรียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนสีดาวิทยา จังหวัดนครราชสีมา
วรนุช มะธิปิไข
5 EDP16 ผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อส่งเสริมวุฒิภาวะด้านอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ จังหวัดชลบุรี
ประภาพร จิรธนภัทร์
6 EDP17 การบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 อําเภอชุมพลบุรี
จํารูญ รสหอม
7 EDP18 การบริหารงานแนะแนวในโรงเรียนรัตนบุรี อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
วลีวรรณ วัดตรง
8 EDP19 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 อําเภอสังขะ
ศิรภัสสร กําจัดภัย
9 EDP20 การศึกษาระดับการปฏิบัติและแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
วินัย คําชัย
10 EDP21 สภาพและแนวทางการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต1
ภัควิภา ลูกเงาะ
11 EDP22 การดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาในอําเภอกาบเชิง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร์ เขต 3
ณิชาภัทร บุญชารี
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ตารางการนําเสนอภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation)
กลุ่ม: การศึกษา (Education)กลุ่มที่ 3
วัน:
วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561
กรรมการ:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยากานต์ เรืองสุวรรณ
อาจารย์ ดร.ธัญญลักษณ์ เขจรภักดิ์

เวลา: 13.00 – 16.30 น.
ประธานกรรมการ
กรรมการ

ที่ หมายเลข
บทความ
1 EDP23 บทบาทของผูบ้ ริหารในการส่งเสริมการทําวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียนในกลุ่มบูรพาศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1
เจิดนภา เล็กเพ่อ
2 EDP24 การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนเบญจลักษ์ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
สุทธิรัตน์ หายโศรก
3 EDP25 การบริหารนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาของสถานศึกษา ในอําเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
วิลาสินี ทาทอง
4 EDP26 บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาในสหวิทยาเขต 6 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จังหวัดสุรินทร์
จินตนา ทรงพระ
5 EDP27 การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียน อําเภอนาโพธิ์ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 4
อุลัยวรรณ์ ดูยอดรัมย์
6 EDP28 องค์ประกอบสุขภาพองค์การของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เนาวรัตน์ ช่างเครื่อง
7 EDP29 บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการทําวิจัยในชั้นเรียนของครูในโรงเรียนเครือข่ายลําดวน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
วราภรณ์ ม่วงมิตร
8 EDP30 แนวทางการพัฒนาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
ไพเราะ มีภักดี
9 EDP31 แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นําแบบใฝ่บริการของผูบ้ ริหารสถานศึกษาเอกชนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
ธนบดี ศรีโคตร
10 EDP32 การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
ไกรวิชญ์ สีนิล
11 EDP33 การบริหารวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
จิรัชยา สีนิล
12 EDP34 การบริหารจัดการความรู้แหล่งเรียนรู้สถานศึกษาในชุมชนโดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
เชิดชัย พลกุล
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ตารางการนําเสนอภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation)
กลุ่ม: มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Humanities and Social Sciences)
วัน:
วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561
กรรมการ:
อาจารย์ ดร.ศิรินทร เลียงจินดาถาวร
อาจารย์ ดร.กุลริศา คําสิงห์

เวลา: 13.00 – 16.30 น.
ประธานกรรมการ
กรรมการ

ที่ หมายเลข
บทความ
1 HSP01 ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตําบลกมลาไสย อําเภอกมลาไสย
จังหวัดกาฬสินธุ์
มารุต หมื่นไธสง
2 HSP02 ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลในเขตจังหวัดมหาสารคาม
ไพรจิตร รุ่งโรจน์
3 HSP03 ปัจจัยที่ส่งเสริมความปลอดภัยในการทํางาน กรณีศึกษาพนักงานระดับปฏิบัติงานในสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม
เขตพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
รพีพรรณ พงษ์อินทร์วงศ์
4 HSP04 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อบทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนในเขตอําเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
พระมหากิตินันท์ สระใคร
5 HSP05 กลยุทธ์การบริหารจัดการสหกรณ์สินเชื่อและเงินฝากประหยัด บ้านห้วยยางคําไต้ เมืองปากเซ แขวงจําปาสัก
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
คําตัน เทบสุวัน
6 HSP06 การส่งเสริมการปลูกข้าวอินทรีย์ของประชาชนเมืองปากเซ แขวงจําปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
กงทอง อีนทะลาด
7 HSP07 การบริหารจัดการน้ําชลประทานแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรผู้ใช้น้ําโครงการชลประทาน บ้านท่าแสง เมืองสุขุมา
จังหวัดจําปาสัก ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สีสุพัน แวงทิสาน
8 HSP08 การมีส่วนร่วมของกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ําชลประทาน ด้านการบริหารจัดการการใช้น้ํา โครงการฝายน้ําล้น ห้วยปาหลาย
เมืองบาเจียง แขวงจําปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
วิไล คํามี
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ตารางการนําเสนอภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation)
กลุ่ม: รัฐศาสตร์และการเมือง (Political Sciences and Politics)
วัน:
วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561
กรรมการ:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนัณชัย สิงห์มาตย์
อาจารย์ ดร.กชธมน วงศ์คํา

เวลา: 13.00 – 16.30 น.
ประธานกรรมการ
กรรมการ

ที่ หมายเลข
บทความ
1 PSP01 ศึกษาทัศนคติของประชาชนต่อพระสงฆ์ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยจระเข้ อําเภอเมืองนครปฐม
จังหวัดนครปฐม
ศุภธิดา ชูทรัพย์
2 PSP02 ปัจจัยที่ความสัมพันธ์กับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดอุบลราชธานี
ณัฐนลิน อุปนิสากร
3 PSP03 ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท เลิศอาภรณ์ การทอ จังหวัดสมุทรสาคร
สมนึก มีแก้ว
4 PSP04 การปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์การบริหารส่วนตําบลดูกอึ่ง อําเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
จรูญ เวียงแก้ว
5 PSP05 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์
จํากัด(มหาชน)จังหวัดร้อยเอ็ด
พลอยชนกวรรณ์ หวังผล
6 PSP06 พฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติดของนักเรียนโรงเรียนทรายมูลวิทยา อําเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร
วรรณสว่าง ยานกาย
7 PSP07 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลเวินพระบาท อําเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
จารุดา โสภา
8 PSP08 ปัจจัยที่มีผลต่อสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
วรนันท์ ประทุมวัน
9 PSP09 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะต้นทางในเขตเทศบาลตําบลหนองกุง อําเภอชื่นชม
จังหวัดมหาสารคาม
เพชรยุรี ทองบ่อ
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ตารางการนําเสนอภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation)
กลุ่ม: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Sciences and Technology)
วัน:
วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561
กรรมการ:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวดี สราภิรมย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิกร สายแก้ว

เวลา: 13.00 – 16.30 น.
ประธานกรรมการ
กรรมการ

ที่ หมายเลข
บทความ
1 SCP01 การดูดซับฟีนอลจากสารละลายน้ําโดยใช้ถ่านกัมมันต์ที่เตรียมจากเปลือกเมล็ดยางพารา
วรวุฒิ สงวนพิมพ์
2 SCP02 การแสดงออกและการกระจายตัวของกาเลคติน-3 ในเนื้อเยื่อเหงือกมนุษย์ที่เป็นโรคที่มีระดับพยาธิสภาพแตกต่างกัน โดยการ
วิเคราะห์ทางอิมมูโนฮิสโตเคมี
พิมพ์อร อํานาจวิจิตร์
3 SCP03 การดูแลสุขภาพของตนเองในชุมชนราชธานีอโศก : กรณีศึกษาโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
พิชชานันท์ เธียรทองอินทร์
4 SCP04 การปรับปรุงระบบบริหารงานซ่อมบํารุงกรณีศึกษาโรงงานรับจ้างผลิตอาหารในบรรจุภัณฑ์ปิดสนิท
พงศ์สุพัฒน์ ศรีคําแหง
5 SCP05 การออกแบบมะพร้าวน้ําหอมพร้อมดื่มแบบเปิดง่ายโดยใช้วิธีการปรุด้วยเครื่องยิงเลเซอร์
ปพน มณีโชติ
6 SCP06 ระบบรู้จําใบหน้านักศึกษาที่มีสิทธิสอบด้วยอิมเมจเรกคอกนิชัน
สุวัลยา ศิริศิลป์
7 SCP07 ปรับปรุงคุณสมบัติของเบนโทไนท์เพื่อการดูดซับสีย้อม
เบญจมาภรณ์ จุฑาผาด
8 SCP08 การปรับปรุงและพัฒนาตัวบ่งชี้แก๊สออกซิเจน
เอกวัจน์ จอมพงศ์
9 SCP09 การจัดการเทคโนโลยีการควบคุมไร Varroa destructorและ Tropilaelapsmercedesaeในรังผึ้งพันธุ์
สมศักดิ์ อยู่บริบูรณ์
10 SCP10 การสํารวจพืชสมุนไพรท้องถิ่น เพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ปิยะนุช เหลืองาม
11 SCP11 ความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์ตามภูมิปัญญาชาวบ้านของพืชสมุนไพรท้องถิ่นในหมู่บ้านศรีเจริญ ตําบลเลย
วังไสย์ อําเภอภูหลวง จังหวัดเลย
อิศรารัตน์ มาขันพันธ์
12 SCP12 การศึกษาความเป็นพรีไบโอติกของหัวแก่นตะวันในการส่งเสริมการเจริญของแบคทีเรียโพรไบโอติกBifidobacterium animalis BF052
ปายาลักษณ์ สุดชารี
13 SCP13 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้สารเคมีป้องกันกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ปลูกพุทรา ตําบลโพน อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
วัชราวุฒิ เศษจันทร์
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