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แผนผังการจดัประชุมวิชาการ Symposium ครั้งที่ 8 
ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวทิยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
 
 
 
 
 

  
            การน าเสนอ แบบโปสเตอร์ (Poster)  บริเวณทางเดิน ชั้น 3 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย 

 

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

และบริหารธุรกิจ 
(Oral Presentation) 

 

 
กลุ่มวิทยาศาสตร์ 

เกษตรศาสตร์ สาธารณสุข
ศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ 

(Oral Presentation) 

 

กลุ่มการศึกษา 
(Oral Presentation) 

จัดอาหารว่าง 

 

จัดนิทรรศการ 

คณะสาธารณสุขและ 

แพทย์แผนไทย 
 

ชั้น 3 อาคาร

บัณฑิตวิทยาลัย 

ลิฟท ์

306 305 

โกเมน 

304 
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ล าดับการน าเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) การประชุมน าเสนอผลงานทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังที่ 8 
กลุ่มการศึกษา    
สถานที่น าเสนอผลงานวิจัย :  ห้องโกเมน ชั้น 3  อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์ผลงานวิจัย  : รองศาสตราจารย์ ดร.จิณณวัตร  ปะโคทัง และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูชีพ  ประทุมเวียง 
เจ้าหน้าที่และนักศึกษาประจ าห้อง : นางชฎารัตน์  พันธ์สว่าง, นายณรงค์  กุลโชติ และ นายติณภพ  อัตนู 

ล าดับ เวลา ชื่อผู้น าเสนอ ชื่อผลงานวิจัย 

OP-1-01 13.00-13.15 น. จรูญศรี  สมหมาย การพัฒนาแบบวัดจิตสาธารณะส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

OP-1-02 13.15-13.30 น. ลินดา  สุธรรมมา โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการท างานส าหรับครูธุรการโรงเรียนประถมศึกษาใน
จังหวัดอุบลราชธานี 

OP-1-03 13.30-13.45 น. อาภาภรณ์  กิจธนะทรัพย์ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอลระหว่างปัจจัยเกื้อหนุนการจัดการศึกษากับผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (NT) ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 

OP-1-04 13.45-14.00 น. ธัญญาภรณ์  ค าเชียงใหม่ การพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้ตัวชี้แนะในบริบทของนักเรียน                   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

OP-1-05 14.00-14.15 น. สุฟิตรี  ฮินนะ ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการใช้ผังกราฟิก ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ชีววิทยา การคิดวิเคราะห์ และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

OP-1-06 14.15-14.30 น. รัชนียา  มูลชัย ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 22  ในจังหวัดนครพนม 

OP-1-07 14.30-14.45 น. ศราวุธ  มูลชัย พฤติกรรมผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต  22 ในจังหวัดนครพนม 

OP-1-08 14.45-15.00 น. สมัย  สะใบ การสร้างและพัฒนาเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สาระที่ 4  
แรงและการเคลื่อนที่ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ศรีสะเกษ เขต 4 
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ล าดับ เวลา ชื่อผู้น าเสนอ ชื่อผลงานวิจัย 

OP-1-09 15.00-15.15 น. นูรมา  อาลี ผลการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคงทนในการเรียนรู้และ
ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

OP-1-10 15.15-15.30 น. อาลาวีย๊ะ  สะอะ ผลการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการคิดวิเคราะห์
และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5                                                                                                                                                               

OP-1-11 15.30-15.45 น. วรรณภัทร  ไกรทอง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับชุดทดลอง 
เรื่อง สนามไฟฟ้า 

OP-1-12 15.45-16.00 น. ณัฐพล  วรหาญ การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนของการเรียนรู้ เรื่องการเคลื่อนที่แบบ   
ฮาร์มอนิกอย่างง่ายของลูกตุ้มนาฬิกา ที่เรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ เชิงรุกกับแบบปกติ 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

OP-1-13 16.00-16.15 น. จิรภัทร ชูกุล การสร้างฐานข้อมูลโครงสร้างจุลภาคงานเชื่อมเหล็กกล้าคาร์บอน 
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ล าดับการน าเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) การประชุมน าเสนอผลงานทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังที่ 8 
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และบริหารธุรกิจ    
สถานที่น าเสนอผลงานวิจัย :  ห้อง บ.303  ชั้น 3  อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์ผลงานวิจัย  : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตรกร  โพธิ์งาม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุรงค์  ศรีวงษ์วรรณะ 
เจ้าหน้าที่และนักศึกษาประจ าห้อง : นางทักษิณา  เจริญชัย, นางสาววลัยพร  ศรีมันตะ และ นางสาววิไลพร  พุฒโสม 

ล าดับ เวลา ชื่อผู้น าเสนอ ชื่อผลงานวิจัย 

OP-2-01 13.00-13.15 น. ล าไพร  เพียดจันทร์ การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ โดยใช้กลวิธีการจดบันทึกแบบ
คอร์เนลล์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

OP-2-02 13.15-13.30 น. กรีชา  ซื่อตรง การศึกษาประสิทธิภาพทางเทคนิคของบริษัทซอฟต์แวร์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยวิธี Data 
Envelopment Analysis (DEA)  

OP-2-03 13.30-13.45 น. อมรวดี  พระนุรักษ์ การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจโดยใช้  กลวิธี คิว เอ อาร์ ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

OP-2-04 13.45-14.00 น. คงกฤช  สาระรักษ์ กลยุทธ์การตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัท นีโอไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล 
จ ากัด ของผู้บริโภคในเขตจังหวัดอุบลราชธานี 

OP-2-05 14.00-14.15 น. นันทวัฒน์  บุญกระสินธ์ 
 

ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

OP-2-06 14.15-14.30 น. ศิริรัตน์  สุขสมาน โครงสร้างคณะกรรมการกับผลการด าเนินงานบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย 

OP-2-07 14.30-14.45 น. รัชนี  ดอลตัน การจัดการก าไรของบริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์แก่สาธารณชนเป็นครั้งแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

OP-2-08 14.45-15.00 น. สมยศ ภูน้ าใส ความเต็มใจที่จะจ่ายเพ่ือการอนุรักษ์ของสวนสัตว์อุบลราชธานี 
OP-2-09 15.00-15.15 น. ลานนา  หมื่นจันทร์ แนวทางสู่ความส าเร็จในการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน 
OP-2-10 15.15-15.30 น. เพชรนภา ไสยสมบัติ กรอบแนวคิดปัจจัยแห่งความส าเร็จของวิสาหกิจเพ่ือสังคมต่อการลงทุนที่ยั่งยืน  
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ล าดับ เวลา ชื่อผู้น าเสนอ ชื่อผลงานวิจัย 

OP-2-11 15.30-15.45 น. สาลิณี สามทอง ศักยภาพและแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมถุงมือยาง กรณีศึกษาเปรียบเทียบระหว่างไทยและ
มาเลเซีย 

OP-2-12 15.45-16.00 น. ปริยากร ทวีท้าว แผนปฏิบัติการทางด้านการค้าการลงทุนของแขวงจ าปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
เพ่ือรองรับนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษมหานทีสี่พันดอน 
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ล าดับการน าเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) การประชุมน าเสนอผลงานทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังที่ 8 
กลุ่มวิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ และคอมพิวเตอร์    
สถานที่น าเสนอผลงานวิจัย :  ห้อง บ.304  ชั้น 3  อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์ผลงานวิจัย  : ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.กชกร  เจตินัย และ อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรีสงวนศักดิ์  ศรีพลัง 
เจ้าหน้าที่และนักศึกษาประจ าห้อง : นางสุภาพร  บุตรศรี, นางสาวมธุรดา  ลาภา และ นางสาวนิภาภรณ์  จันทร์ตา 

ล าดับ เวลา ชื่อผู้น าเสนอ ชื่อผลงานวิจัย 

OP-3-01 13.00-13.15 น. พรกมล รูปเลิศ การหาปริมาณสารหนูในแป้งมันส าปะหลังโดยใช้คลื่นแสงอินฟราเรดย่านใกล้  แบบฟูเรียร์ทรานส์
ฟอร์ม 

OP-3-02 13.15-13.30 น. สุทธิพร จอมแปง รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันข้อมูลส่วนตัวบนเฟซบุ๊ก 
OP-3-03 13.30-13.45 น. สุรีย์รัตน์ จันทร ความยั่งยืนทางนิเวศไร่นาของการผลิตหอมญี่ปุ่น: กรณีศึกษา บ้านแม่มะลอ ต าบลแม่นาจร อ าเภอ

แม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 
OP-3-04 13.45-14.00 น. ผ่องพรรณ  จันทะเนตร ผลของ Benzyl adenine และน้ ามะพร้าวต่อการเกิดต้นใหม่ และการวิเคราะห์ความคงตัวของ

ระดับพลอยด์ดขีองกล้วยหอมสั้น 
OP-3-05 14.00-14.15 น. ณัฐธิดา อาชาไกรสร การวิเคราะห์องค์ประกอบของการตัดสินใจซื้อสินค้าบนสื่อสังคมออนไลน์ (เฟซบุ๊ก) 
OP-3-06 14.15-14.30 น. นันทินี ข้อล้ า การเปรียบเทียบประสิทธิภาพวิธีการแทนค่าข้อมูลที่สูญหายด้วยเทคนิคการท าเหมืองข้อมูล 
OP-3-07 14.30-14.45 น. นิพนธ์ ภัทรวุฒิพงษ์ การใช้เทคนิคอาร์เอฟเอ็มและกฎความสัมพันธ์ วิเคราะห์การขายของ ท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต 
OP-3-08 14.45-15.00 น. สุทิศา  ไชยโชติ การพัฒนาสื่อการสอนเรื่องโมเมนตัมและการชน 
OP-3-09 15.00-15.15 น. วนิชา หาญสุวรรณ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ โดยการจัดการเรียนรู้ตามวัฏจักร 7 ขั้น ด้วยชุด

กิจกรรม เรื่อง การสั่นพ้องของเสียง 
OP-3-10 15.15-15.30 น. กลวัชร  วีระยุทธบัญชา เปรียบเทียบการแทนค่าสูญหายโดยเทคนิคแบ่งกลุ่มและสมการถดถอยเชิงเส้นกับแบ่งกลุ่ม และ

ค่าเฉลี่ย 
OP-3-11 15.30-15.45 น. เอกรินทร์ สารีพัว อิทธิพลของไคโทซานต่อสมบัติการย้อมฝ้ายด้วยซังข้าวโพด 
OP-3-12 15.45-16.00 น. วิสิทธิ์ ตามสีวัน การออกแบบและพัฒนาชุดอุปกรณ์การทดลอง เรื่อง กฎอนุรักษ์พลังงานกล ส าหรับนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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ล าดับ เวลา ชื่อผู้น าเสนอ ชื่อผลงานวิจัย 

OP-3-13 16.00-16.15 น. กรรณิกา  จองโพธิ์ The growth of ZnO nanostructures prepared by anodization in combination with 
hydrothermal method on the Zn sheet 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 

 

ล าดับการน าเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster) การประชุมน าเสนอผลงานทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังที่ 8 
กลุ่มการศึกษา    
สถานที่ติดตั้งโปสเตอร์ (Poster) :  บริเวณทางเดิน ชั้น 3 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินโปสเตอร์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูชีพ  ประทุมเวียง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุปิยา  ทาปทา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์  ส่งเสริม   
                                             และ อาจารย์ ดร.เกริกไกร  แก้วล้วน 

ล าดับ ชื่อผู้น าเสนอ ชื่อผลงานวิจัย 

P-1-01 บุญกอง  พลสมัคร การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 5 

P-1-02 ทิพสุคนธ์   บุญมาคาร การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เพ่ือส่งเสริมการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
P-1-03 พิรัฏฐา  แสงสุขวาว การพัฒนาแบบทดสอบวัดความสามารถด้านภาษาไทยส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
P-1-04 รวยรินทร์  เพียรพิทักษ์ ภาวะผู้น าเชิงวิสัยทัศน์ที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  
P-1-05 ธิดารัตน์  โพธิข า สภาพการด าเนินงานของโรงเรียนเรียนร่วมในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน อ าเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 
P-1-06 คมกฤช  ประการะสังข์ ภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการบริหารงานของสถานศึกษาสังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 
P-1-07 อากาศ จันทมาตร คุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากร สังกัด ธนาคารออมสิน เขตอุบลราชธานี 1 
P-1-08 โชติพงษ์  ถาวรโชติ การบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารที่ส่งผลต่อสุขภาพองค์การของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 
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ล าดับการน าเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster) การประชุมน าเสนอผลงานทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังที่ 8 
กลุ่มวิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ 
สถานที่ติดตั้งโปสเตอร์ (Poster) :  บริเวณทางเดิน ชั้น 3 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน ี 
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินโปสเตอร์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูชีพ  ประทุมเวียง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุปิยา  ทาปทา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์  ส่งเสริม    
                                             และ อาจารย์ ดร.เกริกไกร  แก้วล้วน 

ล าดับ ชื่อผู้น าเสนอ ชื่อผลงานวิจัย 

P-2-01 สายัญ พันธ์สมบรูณ์ พัฒนาการย้อมเส้นไหมด้วยซังข้าวโพด 
 


