
 

 

 

 

ประกาศรายชื่อผูส้มัครขึ้นน าเสนอผลงานวิจัยเพื่อน าเสนอในการประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัย  

ระดับบณัฑิตศึกษา คร้ังที่ 8 ในหัวข้อ “บูรณาการศาสตร์วิจัยเพื่อพฒันาท้องถิ่น” 

ในวันที่ 6 สิงหาคม 2559 

 

 

หมายเหต:ุ ให้ผู้วิจัยตรวจสอบความถูกต้องของ ชื่อ-สกุล,ชื่อบทความ, รูปแบบในการน าเสนอและกลุ่มในการน าเสนอ               

          ส่วนเวลาและห้องในการน าเสนอจะประกาศหลังจากผู้วิจัยได้ส่งบทความแก้ไขจากผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะแล้ว 

ติดต่อสอบถามแก้ไขข้อมูล โทร 045-352097 หรือ 086-1008494 (คุณนก) 

 



บรรยาย กลุ่มที่ 1 การศึกษา 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ชื่อบทความ 
1 จรูญศรี  สมหมาย การพัฒนาแบบวัดจิตสาธารณะส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

2 ปิยนุช อามาตย์ การวิจัยและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยสื่อประสม เรื่อง เศษส่วน  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
3 ลินดา  สุธรรมมา โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการท างานส าหรับครูธุรการโรงเรียนประถมศึกษาใน จังหวัดอุบลราชธานี 
4 เพ็ญพิชญา  ติชะรา การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา  เขต  32 
5 อาภาภรณ์ กิจธนะทรัพย์ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอลระหว่างปัจจัยเกื้อหนุนการจัดการศึกษากับการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (NT) 

ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 
6 ธัญญาภรณ์ ค าเชียงใหม่ การพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้ตัวชี้แนะในบริบทของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
7 สุฟิตรี  ฮินนะ ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการใช้ผังกราฟิก ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา การคิดวิเคราะห์ 

และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
8 รัชนียา  มูลชัย ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22  ในจังหวัดนครพนม 
9 ศราวุธ  มูลชัย พฤติกรรมผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  22 ในจังหวัดนครพนม 
10 สมัย  สะใบ การสร้างและพัฒนาเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่ ของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 

11 นูรมา  อาลี ผลการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคงทนในการเรียนรู้และความพึงพอใจต่อการจัดการ
เรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

12 ฐิติกา  เสนาจิตต์ การด าเนินงานตามโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวง ศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program 
: MEP) : กรณีศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดสงขลา 
 

 



 

 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ชื่อบทความ 

13 อาลาวีย๊ะ  สะอะ ผลการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางท่ีมีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการคิดวิเคราะห์  และความพึงพอใจต่อการจัดการ
เรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5                                                                                 

14 วรรณภัทร ไกรทอง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับชุดทดลองเรื่อง สนามไฟฟ้า 
15 ณัฐพล  วรหาญ การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนของการเรียนรู้ เรื่องการเคลื่อนที่ 

แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายของลูกตุ้มนาฬิกา ที่เรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกกับแบบปกติ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
4 

16 จิรภัทร ชูกุล การสร้างฐานข้อมูลโครงสร้างงานเชื่อมเหล็กกล้าคาร์บอน 
17 พิทยา  บริจาค รูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ 

การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 

 

  



โปสเตอร ์กลุ่มที่ 1 การศึกษา 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ชื่อบทความ 
1 บุญกอง  พลสมัคร การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 5 
2 ทิพสุคนธ์   บุญมาคาร การพัฒนารูปแบบการเรยีนการสอนคณิตศาสตร ์  

เพ่ือส่งเสริมการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 5 
3 เรวัติ  ช านาญเท การด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามวงจรคุณภาพ  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 
4. พิรัฏฐา  แสงสุขวาว การพัฒนาแบบทดสอบวัดความสามารถด้านภาษาส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
5. รวยรินทร์  เพียรพิทักษ์ 

 
ภาวะผู้น าเชิงวิสัยทัศน์ที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  

6. ธิดารัตน์  โพธิข า สภาพการด าเนินงานของโรงเรียนเรียนร่วมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
อ าเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 

7 คมกฤช  ประการะสังข์ ภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
ในการบริหารงานของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 

8 อากาศ จันทมาตร คุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากร สังกัด ธนาคารออมสิน เขตอุบลราชธานี 1 
9. โชติพงษ์  ถาวรโชติ การบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารที่ส่งผลต่อสุขภาพองค์การของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 

 

 

  



บรรยาย กลุ่มที่ 2 มนุษยศ์าสตร์และสังคมศาสตร์,บริหารธุรกิจ 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ชื่อบทความ 
1 ล าไพร  เพียดจันทร์ การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 

โดยใช้กลวิธีการจดบันทึกแบบคอร์เนลล์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
2 กรีชา  ซื่อตรง การศึกษาประสิทธิภาพทางเทคนิคของบริษัทซอฟต์แวร์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยวิธี Data Envelopment Analysis 

(DEA) 
3 อมรวดี  พระนุรักษ์ การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้ 

กลวิธี คิว เอ อาร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
4 คงกฤช  สาระรักษ์ กลยุทธ์การตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัท นีโอไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด ของผู้บริโภคในเขต

จังหวัดอุบลราชธานี 
5 นันทวัฒน์  บุญกระสินธ์ 

 
ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

6 ศิริรัตน์  สุขสมาน โครงสร้างคณะกรรมการกับผลการด าเนินงานบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
7 รัชนี  ดอลตัน การจัดการก าไรของบริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์แก่สาธารณชนเป็นครั้งแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
8. สมยศ ภูน้ าใส ความเต็มใจที่จะจ่ายเพ่ือการอนุรักษ์ของสวนสัตว์อุบลราชธานี 
9. ลานนา  หมื่นจันทร์ แนวทางสู่ความส าเร็จในการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน 
10 เพชรนภา ไสยสมบัติ กรอบแนวคิดปัจจัยแห่งความส าเร็จของวิสาหกิจเพ่ือสังคมต่อการลงทุนที่ยั่งยืน  
11 สาลิณี สามทอง ศักยภาพและแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมถุงมือยาง กรณีศึกษาเปรียบเทียบระหว่างไทยและมาเลเซีย 
12 ปริยากร ทวีท้าว แผนปฏิบัติการทางด้านการค้าการลงทุนของแขวงจ าปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   เพ่ือรองรับนโยบายเขต

เศรษฐกิจพิเศษมหานทีสี่พันดอน 
 

 



 

โปสเตอร ์กลุ่มที่ 2 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์,บริหารธุรกิจ 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ชื่อบทความ 

1 วิษณุ   บริจาค   รูปแบบการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในการให้บริการลูกค้า 
ของธนาคารยูโอบี จ ากัด (มหาชน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บรรยาย กลุ่มที่ 3 วทิยาศาสตร์, เกษตรศาสตร,์ สาธารณสุขศาสตร์,คอมพิวเตอร์ 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ชื่อบทความ 
1 พรกมล รูปเลิศ การหาปริมาณสารหนูในแป้งมันส าปะหลังโดยใช้คลื่นแสงอินฟราเรดย่านใกล้แบบฟูเรียร์ทรานส์ฟอร์ม 
2 สุทธิพร จอมแปง รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันข้อมูลส่วนตัวบนเฟซบุ๊ก 

3 สุรีย์รัตน์ จันทร ความยั่งยืนทางนิเวศไร่นาของการผลิตหอมญี่ปุ่น: กรณีศึกษา บ้านแม่มะลอ ต าบลแม่นาจร อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 

4 ผ่องพรรณ  จันทะเนตร ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตต่อการเกิดต้นใหม่ของกล้วยหอมสั้น 
5. ณัฐธิดา อาชาไกรสร การวิเคราะห์องค์ประกอบของการตัดสินใจซื้อสินค้าบนสื่อสังคมออนไลน์ (เฟซบุ๊ก) 
6. นันทินี ข้อล้ า การเปรียบเทียบประสิทธิภาพวิธีการแทนค่าข้อมูลที่สูญหายด้วยเทคนิคการท าเหมืองข้อมูล 
7. นิพนธ์ ภัทรวุฒิพงษ์ การใช้เทคนิค RFM และ Association Rules วิเคราะห์การขายของ TOPS Supermarket 
8. สุทิศา  ไชยโชติ การพัฒนาสื่อการสอนเรื่องโมเมนตัมและการชน 

 
9. วนิชา หาญสุวรรณ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ โดยการจัดการเรียนรู้ตามวัฏจักร 7 ขั้น 

ด้วยชุดกิจกรรม เรื่อง การสั่นพ้องของเสียง 
 

10 กลวัชร  วีระยุทธบัญชา เปรียบเทียบการแทนค่าสูญหายโดยเทคนิคแบ่งกลุ่มและสมการถดถอยเชิงเส้นกับแบ่งกลุ่ม 
 และค่าเฉลี่ย 

11 เอกรินทร์ สารีพัว อิทธิพลของไคโทซานต่อสมบัติการย้อมฝ้ายด้วยซังข้าวโพด 
 

 

 

 



 

โปสเตอร์ กลุ่มที่ 3 วิทยาศาสตร์, เกษตรศาสตร์, สาธารณสุขศาสตร์,คอมพิวเตอร์ 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ชื่อบทความ 

1. สายัญ พันธ์สมบรูณ์ พัฒนาการย้อมเส้นไหมด้วยซังข้าวโพด 

 


