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ล ำดับกาำนำ ำสนำแบกกกนนาำา (Oral Presentation) าำนปนะชุมำ ำสนำแผลงำำทำงวิชำาำนนะดับกกบณฑิตศึาษำ คนบ้งที่ 7 
าลุ่ม 1 : าำนศึาษำ    
นถำำที่ำ ำสนำแผลงำำวิจบา :  ห้แง ก.401  ชบ้ำ 4  แำคำนกบณฑิตวิทาำลบา มหำวิทาำลบานำชภบฏแุกลนำชธำำี 
ผู้ทนงคุณวุฒิวิพำาษ์ผลงำำวิจบา  : ผู้ช่วาศำนตนำจำนา์ ดัน.ชูชีพ  ปนะทุมสวีาง บละ ผู้ช่วาศำนตนำจำนา์ ดัน.จิณณวบตน  ปะโคทบง 

ล ำดับก สวลำ ชื่แผู้ำ ำสนำแ ชื่แผลงำำวิจบา 

OP-1-01 13.00-13.15 น. คุณนันท์นภัส  คุชิตา 
 

สภาพความเป็นจริงและความคาดหวังในการใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา ในการ
บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 

OP-1-02 13.15-13.30 น. คุณพอเจตน์ ธรรมศิริขวัญ การพัฒนาหลักสูตรสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่องตาลโตนด ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนวัดปากน้ าโจ้โล้ ต าบลปากน้ า อ าเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 

OP-1-03 13.30-13.45 น. คุณกิตติภูมิ  สุจริตจันทร์  
 

แนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานการบริหารทั่วไปของสถานศึกษา  สังกัดเทศบาลเมืองแม่สอด  จังหวัด
ตาก 

OP-1-04 13.45-14.00 น. คุณเดือนฉาย ซ่อนกลาง การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น 
OP-1-05 14.00-14.15 น. Mrs. Tran Ngoc Mai ปัจจัยเกี่ยวกับแรงจูงใจในการท างานที่ส่งผลต่อความผูกพันธ์องค์การของบุคลากร มหาวิทยาลัย

วิทยาศาสตร์เมืองเว้ ประเทศเวียดนาม 
OP-1-06 14.15-14.30 น. คุณสุวิชชา  ตรีพรหม การศึกษาและพัฒนาแบบวัดความซื่อสัตย์ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 สังกัดส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 
OP-1-07 14.30-14.45 น. คุณมนัสนันท์  เกิดเอ่ียม ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจ

ในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี 
OP-1-08 14.45-15.00 น. คุณทัศนีย์  นิลประดิษฐ์ การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเรื่อง ศิลปะบนกระจกเงา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
OP-1-09 15.00-15.15 น. คุณจุลกีฬา  อาษาบาล การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพผู้เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ : การประยุกต์ใช้

วิธีวิเคราะห์อภิมาน 
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ล ำดับก สวลำ ชื่แผู้ำ ำสนำแ ชื่แผลงำำวิจบา 

OP-1-10 15.15-15.30 น. คุณวริญญา  ไชโยธา การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา  เรื่องเซต วิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน โดยการจัดการเรียนรู้
แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปทุมราชวงศา  ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  29 

OP-1-11 15.30-15.45 น. คุณจีรนันท์  ตรีพรหม การประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 3 

OP-1-12 15.45-16.00 น. คุณกฤษณา   พันธ์สวัสดิ์ การพัฒนาแบบทดสอบวินิจฉัยวิชาเคมี เรื่อง ปริมาณสัมพันธ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  
OP-1-13 16.00-16.15 น. คุณวิไลพร   พรหมทา การพัฒนาแบบทดสอบวินิจฉัยวิชาคณิตศาสตร์ส าหรับฟิสิกส์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
OP-1-14 16.15-16.30 น. อ.ดร.ชวนคิด  มะเสนะ และ 

นักศึกษาระดับปริญญาโท 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
รุ่น 20 

สภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสในจังหวัดอุบลราชธานี 
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ล ำดับกาำนำ ำสนำแบกกกนนาำา (Oral Presentation) าำนปนะชุมำ ำสนำแผลงำำทำงวิชำาำนนะดับกกบณฑิตศึาษำ คนบ้งที่ 7 
าลุ่ม 2 : มำุษาศำนตน์บละนบงคมศำนตน์ บละกนิหำนธุนาิจ    
นถำำที่ำ ำสนำแผลงำำวิจบา :  ห้แง ก.402  ชบ้ำ 4  แำคำนกบณฑิตวิทาำลบา มหำวิทาำลบานำชภบฏแุกลนำชธำำี 
ผู้ทนงคุณวุฒิวิพำาษ์ผลงำำวิจบา  : ผู้ช่วาศำนตนำจำนา์ ดัน.จิตนาน  โพธิ์งำม บละ แำจำนา์ ดัน.าิตินบตำ์  นีหกบณฑ์ 

ล ำดับก สวลำ ชื่แผู้ำ ำสนำแ ชื่แผลงำำวิจบา 

OP-2-01 13.00-13.15 น. คุณกนกพร  พละพันธ์ คุณภาพการให้บริการรับค าฟ้องของศาลแขวงอุบลราชธานี 
OP-2-02 13.15-13.30 น. คุณเดชา ทิพย์อักษร 

 
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการฝึกอบรมกับแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองของ
ผู้ปฏิบัติงานองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

OP-2-03 13.30-13.45 น. คุณพัชรา  ยอดสิงห์ ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะหลักกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาล
มะเร็งอุบลราชธานี 

OP-2-04 13.45-14.00 น. คุณหนึ่งฤทัย  ศิริกุล ศึกษาลักษณะคดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าสู่ศาลปกครองขอนแก่น  ตั้งแต่ พ.ศ. 2553 
ถึง พ.ศ. 2557 

OP-2-05 14.00-14.15 น. คุณวัชรินทร์  ถิ่นมุกดา ความสัมพันธ์ระหว่างขวัญและก าลังใจกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร โรงพยาบาล
มะเร็งอุบลราชธานี 

OP-2-06 14.15-14.30 น. คุณเพชรา  ฤทธิรัตน์ ศึกษาบทบาทของศาลปกครองขอนแก่นในการด าเนินกระบวนการพิจารณาคดีพิพาท เกี่ยวกับการ
จัดการทรัพยากรน้ า 

OP-2-07 14.30-14.45 น. คุณนุจรินทร์  เพียมณี แนวทางเสริมสร้างการมีจิตสาธารณะแก่เด็กและเยาวชน ในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล   
ดงลาน อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 

OP-2-08 14.45-15.00 น. คุณหาญวิชัย  เพียมณี สมรรถนะของนักบริหารงานช่าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอสีชมพู  จังหวัดขอนแก่น 
OP-2-09 15.00-15.15 น. คุณวีระยุทธ  ศรีวิลัย แนวทางการพัฒนากลุ่มอาชีพทอผ้าย้อมครามบ้านหนองไผ่ 
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ล ำดับก สวลำ ชื่แผู้ำ ำสนำแ ชื่แผลงำำวิจบา 

OP-2-10 15.15-15.30 น. คุณบังอร  บุตตะแสง กระบวนการบริหารงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านท่าขาม  ต าบลโนนคอม  อ าเภอ
ภูผาม่าน  จังหวัดขอนแก่น  

OP-2-11 15.30-15.45 น. คุณวีระพงษ์  ไชยเดช บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น  ด้านการท า
เทียนโบราณ : กรณีศึกษาเทศบาลเมืองเดชอุดม  อ าเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี 

OP-2-12 15.45-16.00 น. คุณนนทพร  สมัครไทย การพัฒนากลุ่มเศรษฐกิจชุมชนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา บ้านผึ้งตก ต าบลโนนผึ้ง 
จังหวัดอุบลราชธานี 
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ล ำดับกาำนำ ำสนำแบกกกนนาำา (Oral Presentation) าำนปนะชุมำ ำสนำแผลงำำทำงวิชำาำนนะดับกกบณฑิตศึาษำ คนบ้งที่ 7 
าลุ่ม 2 : มำุษาศำนตน์บละนบงคมศำนตน์ บละกนิหำนธุนาิจ    
นถำำที่ำ ำสนำแผลงำำวิจบา :  ห้แง ก.403  ชบ้ำ 4  แำคำนกบณฑิตวิทาำลบา มหำวิทาำลบานำชภบฏแุกลนำชธำำี 
ผู้ทนงคุณวุฒิวิพำาษ์ผลงำำวิจบา  : ผู้ช่วาศำนตนำจำนา์ ดัน.แำำบำท์  ทำปทำ บละ แำจำนา์ ดัน.สานิาไาน  บา้วล้วำ 

ล ำดับก สวลำ ชื่แผู้ำ ำสนำแ ชื่แผลงำำวิจบา 

OP-3-01 13.00-13.15 น. คุณอณินชญา ป้องเศษ ปัจจัยที่ส่งผลให้ศาลมีค าสั่งไม่รับค าฟ้องและแนวทางการปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมอัตราการรับค าฟ้องไว้
พิจารณาของศาลปกครองขอนแก่น 

OP-3-02 13.15-13.30 น. คุณอรอุมา  พิมพิมูล การวิเคราะห์งบประมาณและระดับความส าเร็จของผลส าเร็จต่อประโยชน์ของประชาชนเทศบาล
ต าบลหนองเสาเล้า  อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น 

OP-3-03 13.30-13.45 น. คุณศิริวัฒนา  ทองนุช การพัฒนาบทเรียนบนเว็บที่จัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบซิปปา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

OP-3-04 13.45-14.00 น. คุณภัคจิรา  แสนใจ แนวทางการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวรูปแบบ ไมซ์ ในจังหวัดขอนแก่น 
OP-3-05 14.00-14.15 น. คุณสุทิน  วรรณมูล การน านโยบายการจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น ไปสู่การปฏิบัติ อ าเภอบ้านไผ่ 

จังหวัดขอนแก่น 
OP-3-06 14.15-14.30 น. คุณพิลาพร  วรรณวงค์ ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการจัดการก าไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
OP-3-07 14.30-14.45 น. พระมหาวิเศษ  เสาะพบดี บทบาทของผู้ตรวจการแผ่นดินกับการพัฒนาการทางการเมืองไทย 
OP-3-08 14.45-15.00 น. คุณมณีจันทร์  ศรแก้ว ความต้องการพัฒนาตนเองของข้าราชการครูในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา   

เขต  29 (อุบลราชธานี-อ านาจเจริญ) 
OP-3-09 15.00-15.15 น. คุณเพชรดา  ไชยยศ พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มชาเขียวส าเร็จรูปของผู้บริโภค ในเขตอ าเภอเมือง  จังหวัด

อุบลราชธานี 



6 

 

ล ำดับก สวลำ ชื่แผู้ำ ำสนำแ ชื่แผลงำำวิจบา 

OP-3-10 15.15-15.30 น. คุณแพรวพันธ์  ตะนะโส การประเมินคุณภาพการให้บริการในมุนมองผู้ใช้บริการของที่ท าการปกครอง  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว 
จังหวัดยโสธร 

OP-3-11 15.30-15.45 น. คุณกิตติทัต  จันทะเริง การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน : กรณีศึกษา พัทยา  2 โฮมสเตย์  องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองกุงเซิน  อ าเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแก่น         

OP-3-12 15.45-16.00 น. คุณบวรพัฒน์  ภักค์พิธาสุขนิธิ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการอู่ซ่อมรถยนต์ ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัด
อุบลราชธานี 
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ล ำดับกาำนำ ำสนำแบกกกนนาำา (Oral Presentation) าำนปนะชุมำ ำสนำแผลงำำทำงวิชำาำนนะดับกกบณฑิตศึาษำ คนบ้งที่ 7 
าลุ่ม 2 : มำุษาศำนตน์บละนบงคมศำนตน์ บละกนิหำนธุนาิจ    
นถำำที่ำ ำสนำแผลงำำวิจบา :  ห้แง ก.404  ชบ้ำ 4  แำคำนกบณฑิตวิทาำลบา มหำวิทาำลบานำชภบฏแุกลนำชธำำี 
ผู้ทนงคุณวุฒิวิพำาษ์ผลงำำวิจบา  : ผู้ช่วาศำนตนำจำนา์ ดัน.ชมพูำุท  โมนำชำติ บละ ผู้ช่วาศำนตนำจำนา์นบตำะ  ปัญญำภำ 

ล ำดับก สวลำ ชื่แผู้ำ ำสนำแ ชื่แผลงำำวิจบา 

OP-4-01 13.00-13.15 น. คุณศักดิ์ดา  พูนผล ปัจจัยที่มีผลต่อขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด    
เขตตรวจราชการที่ 13 

OP-4-02 13.15-13.30 น. Miss Rossukon  Charoensri The Study of English Learning Strategies of English Major Students at Ubon 
Ratchathani Rajabhat University 

OP-4-03 13.30-13.45 น. คุณภัทราวดี  จ ารูญศรี ความต้องการพัฒนาตนเองของพนักงานธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในสังกัด
จังหวัดศรีสะเกษ 

OP-4-04 13.45-14.00 น. คุณศุทธิกานต์  คงคล้าย การผลิตและปัจจัยการผลิตที่มีผลต่อปริมาณผลผลิตปาล์มน้ ามัน ในพ้ืนที่ภาคใต้ 
OP-4-05 14.00-14.15 น. คุณจินตนา  นาควิเชียร คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี 
OP-4-06 14.15-14.30 น. คุณรวิภัทร  ชื่นตา การจัดการความรู้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอ าเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น 
OP-4-07 14.30-14.45 น. คุณรุ่งธิภา  จันทกาญจน์ คุณภาพการให้บริการของส านักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาตระการพืชผล 
OP-4-08 14.45-15.00 น. คุณสุรัสวดี  บรรพตเสต ปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการช าระหนี้สินเชื่อประชาชน  ลูกค้าธนาคารออมสิน             

สาขาอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 
OP-4-09 15.00-15.15 น. คุณลลิลทิพย์  เพ็งดี ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับระบบงานธุรกิจหลัก กรณีศึกษา ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร จังหวัดอุบลราชธานี 
OP-4-10 15.15-15.30 น. คุณอุบลรัตน์  เล้าสกุล ความผูกพันธ์ต่อองค์การของบุคลากรในโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี 
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ล ำดับก สวลำ ชื่แผู้ำ ำสนำแ ชื่แผลงำำวิจบา 

OP-4-11 15.30-15.45 น. คุณจีระศักดิ์  โชติอ่อน การบริหารจัดการของกลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ดินไทย ต าบลบ้านกง อ าเภอหนองเรือ  จังหวัดขอนแก่น  
จังหวัดขอนแก่น 

OP-4-12 15.45-16.00 น. คุณเจิมจิต  เพชรทอง การพัฒนาการผลิตหม่ าสู่มาตรฐานอาหารปลอดภัย เทศบาลเมืองเมืองพล อ าเภอพล  จังหวัด
ขอนแก่น 
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ล ำดับกาำนำ ำสนำแบกกกนนาำา (Oral Presentation) าำนปนะชุมำ ำสนำแผลงำำทำงวิชำาำนนะดับกกบณฑิตศึาษำ คนบ้งที่ 7 
าลุ่ม 3 : วิทาำศำนตน์ สาษตนศำนตน์ นำธำนณนุขศำนตน์ บละคแมพิวสตแน์  
นถำำที่ำ ำสนำแผลงำำวิจบา :  ห้แง ก.405  ชบ้ำ 4  แำคำนกบณฑิตวิทาำลบา มหำวิทาำลบานำชภบฏแุกลนำชธำำี 
ผู้ทนงคุณวุฒิวิพำาษ์ผลงำำวิจบา  : ผู้ช่วาศำนตนำจำนา์ ดัน.ปิาวงศ์  ภูปัญญำ บละ แำจำนา์ ว่ำที่น้แาตนีนงวำศบาดัิ์  ศนีพลบง 

ล ำดับก สวลำ ชื่แผู้ำ ำสนำแ ชื่แผลงำำวิจบา 

OP-5-01 13.00-13.15 น. คุณสมภักดิ์ ถึงปัดชา การพัฒนาเตาชีวมวลโดยใช้เถ้าแกลบผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนต์ 1 
OP-5-02 13.15-13.30 น. คุณญาณิศา  เผ่าพันธ์ การย้อมเส้นไหมด้วยสีย้อมธรรมชาติจากเปลือกมะหาด 
OP-5-03 13.30-13.45 น. คุณศรันย์  วิเชียรศาสตร์ การพัฒนาต้นแบบเครื่องผสมปุ๋ยหมักชีวภาพจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรด้วยระบบถังปิด

เติมอากาศแบบถังหมุน 
OP-5-04 13.45-14.00 น. คุณไชยงค์ ยาตรา การพัฒนาระบบทะเบียนเบิก-จ่ายวัสดุผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต : กรณีศึกษา งานพัสดุ   

กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
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ล ำดับกาำนำ ำสนำแบกกโปนสตแน์ (Poster) าำนปนะชุมำ ำสนำแผลงำำทำงวิชำาำนนะดับกกบณฑิตศึาษำ คนบ้งที่ 7 
าลุ่ม 1 : าำนศึาษำ    
นถำำที่ติดัตบ้งโปนสตแน์ (Poster) :  ชบ้ำ 3 แำคำนกบณฑิตวิทาำลบา มหำวิทาำลบานำชภบฏแุกลนำชธำำี  
ผู้ทนงคุณวุฒิตนวจปนะสมิำโปนสตแน์ : แำจำนา์ ดัน.ธำำวนนณ  แบศวนำชบำา์,  แำจำนา์ ดัน.ณนงค์ฤทธิ์  แิำทำำม  บละ แำจำนา์ ดัน.มำลีนบตำ์  ขจิตสำติธนนม 

ล ำดับก ชื่แผู้ำ ำสนำแ ชื่แผลงำำวิจบา 

P-1-01 คุณพงศธร  จรุงไทย บทบาทในการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
P-1-02 คุณศรัณย์ภัทร  อินเทพา ศึกษาสภาพและปัญหาการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียน  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาศรีสะเกษ 

เขต 1 
P-1-03 คุณธงไชย  พรรัตนโชค การศึกษาปัญหาการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

ยโสธร เขต 1 
P-1-04 คุณมิ่งขวัญ  พรรัตนโชค การศึกษาสภาพการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของครู ในโรงเรียน  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

ยโสธร เขต 1 
P-1-05 คุณอาภาภร  สาระพันธ์ การด าเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านหนองกวาง ต าบลศรีสุข อ าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 
P-1-06 คุณชินวร  เกื้อทาน แนวทางการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุในองค์การบริหารส่วนต าบลพรสวรรค์ อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
P-1-07 คุณผริตา  ลับสันเทียะ ผลของกิจกรรมกลุ่มที่มีต่อนิสัยรักการอ่านของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3  โรงเรียนขนาดเล็ก  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 5 
P-1-08 คุณอรอนงค์  พาศรี การพัฒนาบทเรียนบนเว็บแบบร่วมมือกันเรียนรู้ โดยใช้เทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ รายวิชา  ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ  

ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
P-1-09 คุณพิชชาพร  พงษา ผลของโปรแกรมการฝึกสร้างแผนที่ความคิดที่มีต่อการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  โรงเรียนเฉลียงพิทยา

คม  จังหวัดนครราชสีมา 
P-1-10 คุณวนิดา  ภูศิริ การพัฒนากลุ่มสตรีตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา กลุ่มสตรีบ้านหนองมะนาว  ต าบลขามใหญ่  อ าเภอเมือง   จังหวัด

อุบลราชธานี 
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ล ำดับก ชื่แผู้ำ ำสนำแ ชื่แผลงำำวิจบา 

P-1-11 คุณกมทอง  บุญสาร การศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอเขื่องใน
จังหวัดอุบลราชธานี 

P-1-12 คุณสมทรง  สารธิยากุล การศึกษาสภาพการบริหารสถานศึกษาเอกชนสู่ประชาคมอาเซียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี
เขต 1 

P-1-13 คุณมนพร  พิมล ผลของการฝึกกลวิธีอภิปัญญาที่มีต่อการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัฒนวิทยา 
จังหวัดนครราชสีมา 

P-1-14 คุณอัจฉรียา  เคแสง พฤติกรรมภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม  
P-1-15 คุณณิชรัตน์  แสงลี การจัดระบบบริหารและสารสนเทศของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดมหาสารคาม 
P-1-16 คุณอรรฏพจน์  แสงสนิท การเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหา เรื่อง กระบวนการแก้ปัญหา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่สอนโดยใช้เกมคอมพิวเตอร์ประกอบการสอนกับการสอนแบบปกติ 
P-1-17 คุณอุมาวรรณ  แสงสนิท การพัฒนาแบบทดสอบมาตรฐานวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเรื่อง องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์  โดยใช้

ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ที่เรียนโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 9  จังหวัดสุพรรณบุรี 

P-1-18 คุณอมรรัตน์  แซนเดอสัน แนวทางในการพัฒนากลยุทธ์การประหยัดพลังงานระดับครัวเรือนของประชาชน ต าบลเขื่อน อ าเภอโกสุมพิสัย  จังหวัด
มหาสารคาม 

P-1-19 คุณอัษฎากรณ์  สัจจะวิสัย แนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทรรศนะของครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
P-1-20 คุณวัชระ  มะรังศรี การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารโรงเรียนตามทัศนะของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

บุรีรัมย์ เขต 1 
P-1-21 คุณสุมาลี  สุบรรณพงษ์ การด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนเฝ้าระวังสูงสุด : กรณีศึกษาชุมชนสามเหลี่ยม เทศบาลนครขอนแก่น 

จังหวัดขอนแก่น 
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ล ำดับก ชื่แผู้ำ ำสนำแ ชื่แผลงำำวิจบา 

P-1-22 คุณบุษบา  ศรีสมภาร การบริหารงานคลังเพ่ือลดข้อทักท้วงขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอน้ าพอง  จังหวัดขอนแก่น 
P-1-23 คุณศิริพัชชา  ชินอ่อน การเสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มอาชีพ ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังชัย อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 
P-1-24 คุณศุภลักษณ์  ชัยรัตน์ การศึกษาการด าเนินงานตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ เทศบาลต าบลเขมราฐ  จังหวัดอุบลราชธานี 
P-1-25 คุณพัชรินทร์  บุญรัตน์ การด าเนินงานตามมาตรฐานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอ านาจเจริญ 
P-1-26 คุณทรัพย์สิน  ศรีเชื้อ สภาพและปัญหาการนิเทศภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
P-1-27 คุณวิไลวัลย์  ระวาทชัย การส่งเสริมอาชีพขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าศาลา : กรณีศึกษากลุ่มปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ ต าบลท่าศาลา  อ าเภอ

มัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น  
P-1-28 คุณเดชา  ปัสส าราญ แนวทางการระดมทุนเพื่อพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 
P-1-29 คุณกรฎาริน  ตั้งสกุล การศึกษาความต้องการพัฒนาตนเองของพนักงานธนาคารเกียรตินาคิน จ ากัด (มหาชน) ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนล่าง 
P-1-30 คุณจารุวรรณ  กึกก้อง ภาวะผู้น าเหนือผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 
P-1-31 คุณจิรศักดิ์  ใจเรือง บรรยากาศในองค์การตามความคิดเห็นของข้าราชการครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 
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ล ำดับกาำนำ ำสนำแบกกโปนสตแน์ (Poster) าำนปนะชุมำ ำสนำแผลงำำทำงวิชำาำนนะดับกกบณฑิตศึาษำ คนบ้งที่ 7 
าลุ่ม 2 : มำุษาศำนตน์บละนบงคมศำนตน์ บละกนิหำนธุนาิจ    
นถำำที่ติดัตบ้งโปนสตแน์ (Poster) :  ชบ้ำ 3 แำคำนกบณฑิตวิทาำลบา มหำวิทาำลบานำชภบฏแุกลนำชธำำี  
ผู้ทนงคุณวุฒิตนวจปนะสมิำโปนสตแน์ : ผู้ช่วาศำนตนำจำนา์ ดัน.นุปิาำ  ทำปทำ,  แำจำนา์ ดัน.สดั่ำดัวงดัี  ศนีนุนะ,  ผู้ช่วาศำนตนำจำนา ์ดัน.ำพนบตำ์  น่งสนนิม  บละ   
                                             ผู้ช่วาศำนตนำจำนา์ ดัน.วิำบา  จ ำปำแ่แำ 

ล ำดับก ชื่แผู้ำ ำสนำแ ชื่แผลงำำวิจบา 

P-2-01 คุณวีรพล  อัศพันธ์ ความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้านต่อการด าเนินงานของเทศบาล ต าบลอิตื้อ  อ าเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
P-2-02 คุณสังวาลย์  ชิงจันทร์ กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีสุข อ าเภอเขื่องใน  จังหวัดอุบลราชธานี 
P-2-03 คุณเบญญาภา  กสิโสภา การด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลรังแร้ง อ าเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 
P-2-04 คุณเดชา   จันทุมา แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหามลภาวะในเขตต าบลนากระแซง อ าเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี 
P-2-05 คุณมรกต   ศรีโชค แนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงของเยาวชนในเขตต าบลกู่จาน อ าเภอค าเข่ือนแก้ว  จังหวัดยโสธร 
P-2-06 คุณศุภกานต์  รัตนจารุวัฒน์ การอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษม อ าเภอตระการพืชผล  จังหวัดอุบลราชธานี 
P-2-07 คุณมงคล  ศุภสุข แนวทางการอนุรักษ์การใช้สมุนไพรพื้นบ้านในการรักษาโรคในเขตต าบลกุดชมพู อ าเภอพิบูลมังสาหาร  จังหวัดอุบลราชธานี 
P-2-08 คุณสุวัฒชัย  รอดจากเข็ญ การส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ ในเขตพ้ืนที่ต าบลนาโพธิ์กลาง อ าเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 
P-2-09 คุณศิริวรรณ  จันทนิตย์ การบริหารงบประมาณแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนต าบลโสกแสง อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
P-2-10 คุณสิริวิมล   ภูเด่นผา การบูรณาการการจัดกิจกรรมด้านการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตเทศบาลต าบลหัวนา อ าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 
P-2-11 คุณหาญชัย  ลาวัลย์ การอนุรักษ์ไม้พะยูงในพ้ืนที่ป่าดงสาละเมิน  ต าบลห้วยยาง  อ าเภอโขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธานี 
P-2-12 คุณอริสรา  สายวังจิตต์ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเลิงจาน อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัด

มหาสารคาม 
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ล ำดับก ชื่แผู้ำ ำสนำแ ชื่แผลงำำวิจบา 

P-2-13 คุณเบียบ  เพชรมะดัน การด าเนินงานการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวฮี  อ าเภอพิบูลมังสาหาร  จังหวัด
อุบลราชธานี 

P-2-14 คุณธีระนุช  น้อยค าพวง แนวทางการพัฒนาการบริหารงบประมาณของ องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าบก  อ าเภอม่วงสามสิบ  จังหวัดอุบลราชธานี 
P-2-15 คุณรุ่งทิพย์  แสนทวีสุข การพัฒนาบุคลากรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลนากระแซง  อ าเภอเดชอุดม  

จังหวัดอุบลราชธานี 
P-2-16 คุณสุพัตรา  โลหะกุล การบริหารจัดการการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์กลาง  อ าเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 
P-2-17 คุณสายขวัญ  สมิตร บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต าบลค าไหลบน

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
P-2-18 คุณจีระนัน  ธนูศร การส่งเสริมอาชีพกลุ่มผ้าทอมือบ้านทุ่งนาเมืองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกรณีศึกษา : องค์การบริหารส่วนต าบล      

นาโพธิ์กลาง อ าเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 
P-2-19 คุณจิรันธนิน  วงษ์รวีรัตน์ การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นการจักสานต้นไหลตามแนวทางหลักเศรษฐกิจพอเพียงกรณีศึกษา  องค์การบริหารส่วนต าบล    

ค าไหล  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 
P-2-20 คุณสิทธิศักดิ์  วงศ์สุพรรณ์ บทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบล  ต่อการแก้ไขพฤติกรรมความเสี่ยงของวัยรุ่น   ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบล

หนองขอน  อ าเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี 
P-2-21 คุณสมเกียรติ  ปิ่นแก้ว การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง องค์การบริหารส่วนต าบลพังเคน อ าเภอนาตาล จังหวัด

อุบลราชธานี 
P-2-22 คุณกัญญาณัฐท์  สนใจ ความรู้ความเข้าใจและการถ่ายทอดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) 
P-2-23 คุณศุภลักษณา  บุญคล้าย บทบาทของเทศบาลต าบลแสนสุข อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี กับการสร้างชุมชนเข้มแข็งตามแนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียง 
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ล ำดับก ชื่แผู้ำ ำสนำแ ชื่แผลงำำวิจบา 

P-2-24 คุณทัศนัย เนียมเงิน ปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในการท างานของเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล  จังหวัด
นครพนม 

P-2-25 คุณพุฒิพงศ์  ศรีวงศ์ษา ปัจจัยที่มีผลต่อขวัญก าลังใจในการท างานของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลในเขต  
อ าเภอม่วงสามสิบ  จังหวัดอุบลราชธานี 

P-2-26 คุณกฤษณะ แสนส าโรง การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลหินกอง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ตามความคิดเห็นของ
ประชาชน 

P-2-27 คุณสราวุธ  วงศ์แก้ว ความคิดเห็นของประชาชนต่อภาวะผู้น าของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าบ่อสงคราม อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 
P-2-28 คุณณิชกานต์  สอยโว ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาล ต าบลสงเปลือย อ าเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 
P-2-29 คุณวิปิพงศ์  สิงขรอาสน์ การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน ต าบลหนองขาม อ าเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 
P-2-30 คุณณัฐมน น้อยแสงส ี การพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 
P-2-31 คุณปิยพงษ์  ช่างเหลา ความรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มธุรกิจเอกชน:กรณีศึกษากลุ่มธุรกิจบ้านจัดสรรในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น 
P-2-32 คุณศุภชาติ สุริยสุภาพงศ์ แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยว สวนสัตว์ขอนแก่น อ าเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 
P-2-33 คุณจริยา  สิทธิวุฒิ การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของผู้น าชุมชน 
P-2-34 คุณสุภาพร เตียงงา ความคิดเห็นของผู้เอาประกันภัยรถยนต์ต่อการให้บริการของ บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จ ากัด (มหาชน) สาขาร้อยเอ็ด 
P-2-35 คุณทินวัฒน์ วงศ์มาศ ความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณลักษณะผู้น าของนายกเทศมนตรีต าบลโกสุมพิสัย อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
P-2-36 คุณนิภาพร   จันทุมา การบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบล      

เมืองเดช  อ าเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี 
P-2-37 คุณอรวรรณ  โคตุนันท์ ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานตามหลักทศธรรม ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสว่าง  อ าเภอพนมไพร  

จังหวัดร้อยเอ็ด 
P-2-38 คุณรัชยา  พุ่มจันทร์ คุณภาพการให้บริการกลุ่มภารกิจอ านวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี 

 


