
ที่ รหัสบทความ ช่ือบทความ ผูแตง สังกัด ประเภท หองนําเสนอ

1 1653 สภาพปญหาของผูใชวีลแชรในจังหวัดนครศรีธรรมราช

นราพงศ ชวยชัย1* อนันตกุล อินทร

ผดุง2 ประเสริฐ วิโรจนชีวัน3 ดุษณี 

ศุภวรรธนะกุล2

มหาวิยาลัยราชภัฏพระนคร Oral IT-1

2 1939
การศึกษาความพึงพอใจที่มีตอการจัดการดานสิ่งอํานวยความสะดวกของคนพิการ ในพ้ืนที่เทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช

บุญยฤทธ์ิ ศรีปาน1* ศุภฤกษ กาธร

รมณ2ี และ นราพงศ ชวยชัย3

มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลย

อลงกรณ
Oral IT-1

3 2031
การพัฒนาระบบบริหารจัดการธุรกิจประเภทขนสงโดยสารออนไลนออนไลน: กรณีศกึษาบริษัท เพาเวอรเซ็น

เตอร เซอรวิส (1999) จํากัด

ชนิดา แกวเพชร1* วัชรี เพ็ชรวงษ1 

ทวีศักดิ์ คงตุก1 และณัฐวุฒิ กาฬ

ภักดี2

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลสุวรรณภูมิ ศูนยสุพรรณบุรี
Oral IT-1

4 2120
ทัศนคติตอผูแนะนําผลิตภัณฑเครื่องสําอาง ประเภท make up แบบซอง และแนวโนมการตดัสินใจซื้อ

เครื่องสําอาง ประเภท make up แบบซองของผูบริโภค
ปวีณา เวชศรี1, สหภาพ พอคาทอง2 มหาวิทยาลัยศรีปทุม Oral  IT-1

5 2138 การพัฒนาสื่อมัลติมีเดยี เรื่อง โขนรามเกียรติ์ ตอน หนุมานชาญเดช
สิทธิวรรต รอบรู1* วุฒิพงษ เขื่อนดิน

1 และวิชยา วินิจสร2

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลสุวรรณภูมิ
Oral  IT-1

6 2162
การพัฒนาแอปพลิเคชันแนะนําสถานท่ีและการเดนิทางดวยรถโดยสารประจําทาง

ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี

ภาณุพันธุ ชื่นบุญ1* วันทนี รัฐสมุทร2

 เกียรติศกัดิ์ กลางบุญเฮือง3 และ

อรรถพล  ซายสุข4

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี Oral IT-1

ประกาศรายชื่อผูผานการพิจารณาบทความนําเสนอ ระดับบัรฑิตศึกษาและนักวิจัยทั่วไป  รอบที่ 7

การประชุมวิชาการระดับชาติ NCTIM 2020

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธรัช อารีราษฎร

คณบดคีณะเทคโนโลยีสารสนเทศ



ที่ รหัสบทความ ช่ือบทความ ผูแตง สังกัด ประเภท หองนําเสนอ

ประกาศรายชื่อผูผานการพิจารณาบทความนําเสนอ ระดับบัรฑิตศึกษาและนักวิจัยทั่วไป  รอบที่ 7

การประชุมวิชาการระดับชาติ NCTIM 2020

7 2164
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูแบบผสมผสานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือสงเสริมทักษะ

การแกปญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
ดาวใจ  ศรีสองเมือง

โรงเรียนบรบือ สํานักงานเขต

พ้ืนที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต

 261

Oral IT-1

8 1638
ความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศกึษาที่สงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ในสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3

โสภา  บูรณะพล1, ชานนท  เศรษฐ

แสงศร2ี
วิทยาลัยสันตพล Oral IT-2

9 1642 การบริหารการศึกษาระบบทวิภาคีในวิทยาลัยอาชีวศึกษารัฐและเอกชนสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดบึงกาฬ สหะ เกษมจิตต วิทยาลัยพิชญบัณฑิต Oral IT-2

10 1704 ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ศราวุธ สินพิพัฒนาวงศ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต Oral IT-2

11 1783
ความตองการจําเปนของการใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารงานวิชาการสําหรับผูบริหารสถานศึกษาใน

ศตวรรษที่ 21 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1

บัญชา  วงศคําภา1* วัลลภา  อารี

รัตน2
มหาวิทยาลัยขอนแกน Oral IT-2

12 1817
การสงเสริมความสามารถในการคดิแกปญหาดวยการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานที่มีการจัด

สภาพแวดลอมการเรียนรูแบบเปดสาํหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนแกนนครวิทยาลัย

ชัยพงษ นาฤนนท1*ประวิทย สิมมา

ทัน2 ขจรพงษ รวมแกว3
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม Oral IT-2

13 1828

กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษยท่ีสงผลตอประสิทธิผลการดาํเนินงานดานการบริหารจัดการและดานการ

บริหารงานบุคคลและกิจการสภาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอสุวรรณคหูา จังหวัด

หนองบัวลําภู

มนัสนันท วันนามสิริ 1* ประกอบ 

คงยะมาศ2
วิทยาลัยพิชญบัณฑิต Oral IT-2

14 2017
การเสริมสรางทักษะปฏิบัติโดยใชรูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของแฮรโรว รวมกับแนวคิดเกมิฟเคชัน 

สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสตรีศึกษา

พิชญาภา มาประจวบ1*สนิท ตีเมือง

ซาย2 วณิชา สาคร3
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม Oral IT-2

15 2050
การสงเสริมความสามารถในการคดิแกปญหา โดยการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน

 ตามแนวคิดหองเรียนกลับดาน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนบรบือ
ธนพล โนราช1* สนิท ตีเมืองซาย2 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม Oral IT-2

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธรัช อารีราษฎร

คณบดคีณะเทคโนโลยีสารสนเทศ



ที่ รหัสบทความ ช่ือบทความ ผูแตง สังกัด ประเภท หองนําเสนอ

ประกาศรายชื่อผูผานการพิจารณาบทความนําเสนอ ระดับบัรฑิตศึกษาและนักวิจัยทั่วไป  รอบที่ 7

การประชุมวิชาการระดับชาติ NCTIM 2020

16 2077
การศึกษาผลสัมฤทธ์ิในการเรียนโดยใชกระบวนการ 5S ตามทฤษฎีการสรางองคความรูดวยตนเอง ในรายวิชา

ในรายวิชากระบวนการพัฒนาซอฟตแวร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ปญญชลี  เตาทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี Oral IT-2

17 2123
การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใชเทคนิคการสอนแบบการสรางองคความรู

รายวิชาคอมพิวเตอรกราฟก
ธนชัย ปฐมรัตน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี Oral  IT-2

18 2154
การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใชเทคนิคการสอนแบบสรางสรรคเปนฐาน

ในรายวิชาความจริงเสมือน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ญาณพัฒน  ลาภพาณิชยกุล1*  ดวง

ทิพย  รับพรด2ี
มหาวิยาลัยราชภัฏเทพสตรี Oral  IT-2

19 2177 ระบบสารสนเทศเพ่ือการผลิตของกลุมตัดเย็บเสื้อผา กรณีศกึษากลุมตัดเย็บบานเวียงสวรรค จังหวัดลําปาง
พิมาย วงคทา 1* สุคนธทิพย สุภา

จันทร 2
มหาวิทยาลัยราชภัฎลําปาง Oral TM-3

20 1945
การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใชการจัดการเรียนรูแบบใชโครงงานเปนฐานรวมกับการใชสื่อดิจิทัล

ประยุกต ในรายวิชาการพัฒนาโปรแกรมประยุกตสําหรับอุปกรณเคลื่อนที่
ศุภขวัญ งามยิ่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี Oral TM-3

21 1956
พฤติกรรม ความตองการ และความพึงพอใจตอการใชบริการแอพพลิเคช่ัน ครอสแบงคบิลเพยเมนต ของ

ลูกคาบริษัท ควอลิตี้ พรอพเพอรตี้ แมเนจเมนท จํากัด

ฐิตาพิมญชุ ฐิติภัททสุนทร1, ปริยา 

รินรัตนากร2
มหาวิทยาลัยศรีปทุม Oral TM-3

22 1961
การรับรูกิจกรรมเพ่ือสังคม (CSR) และพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลตราเบียรชาง ของผูบริโภค 

ในเขตจังหวัดชลบุรี

กัลยา สระกัญญา1 , ปริยา ริน

รัตนากร2
มหาวิทยาลัยศรีปทุม Oral TM-3

23 2021
การพัฒนาโมชันอินโฟกราฟกเพ่ือการเรียนรูดวยตนเอง เรื่องศาสตรพระราชาเพ่ือ

 การพัฒนาที่ยั่งยืน สําหรับโรงเรียนกองทุนการศกึษา จังหวัดลพบุรี
พิพัฒศรัณย โพธิ์บุญ1* มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี Oral TM-3

24 2036 โมชันกราฟกศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงบานของพอ

สุนิตา สุทธิผล1* สุพิศ นิรพงษ2 

อัศวิน เทียนสันต3 ราตรี เอี่ยม

ประดิษฐ4

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลสุวรรณภูมิ
Oral TM-3

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธรัช อารีราษฎร

คณบดคีณะเทคโนโลยีสารสนเทศ



ที่ รหัสบทความ ช่ือบทความ ผูแตง สังกัด ประเภท หองนําเสนอ

ประกาศรายชื่อผูผานการพิจารณาบทความนําเสนอ ระดับบัรฑิตศึกษาและนักวิจัยทั่วไป  รอบที่ 7
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25 2073
การสื่อสารผานเฟสบุคแฟนเพจ ปจจัยสวนประสมทางการตลาด และการตัดสินใจซื้อ

ปลาสวยงามของผูเลี้ยงปลาสวยงาม ที่มีตอการจําหนายผานเฟสบุคแฟนเพจ

สิทธิศักดิ์ ตันกิม1, สหภาพ พอคา

ทอง2
มหาวิทยาลัยศรีปทุม Oral TM-3

26 2118 พฤติกรรมการเปดรับขาวสารและแรงจูงใจท่ีมีตอการซื้อบานเดี่ยวในจังหวัดระยอง
มาโนช เพ็ชรฉกรรจ1, ปริยา ริน

รัตนากร2
มหาวิทยาลัยศรีปทุม Oral TM-3

27 2156
การพัฒนาบทเรียนแบบผสมผสานโดยใชเกมมิฟเคชัน เพ่ือสงเสริมการเรียนรูอยางสรางสรรคในรายวิชา

เทคโนโลยีหุนยนต ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
ดุษฎี  ศรีสองเมือง

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม(ฝายมัธยม)
Oral TM-3

28 2054

การพัฒนาเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสสําหรับวิสาหกิจชุมชน 

 กลุมน้ําพริกเผาผลไมตามฤดูกาล บานเวียงสวรรค 

 ตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง

พิรภพ จันทรแสนตอ1* บัณฑิต 

บุษบา1 นันทะ บุตรนอย1 เนตรดาว 

โทธรัตน1 พิมาย วงคทา1 

 ชมัยพร กาญจนพันธ1 และพิทูร 

กาญจนพันธ1

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง Oral TM-4

29 1694
ปจจัยที่มีความสัมพันธตอความพึงพอใจในการบริการทางการแพทยของผูรับบริการในโรงพยาบาลประจํา

จังหวัด
มงคล รัชชะ,จักกฤษ เสลา,อนุ สุราช มหาวิทยาลัยรามคาํแหง Oral TM-4

30 1818
การศึกษาความเร็วของยานพาหนะที่ขับขี่ในพ้ืนท่ีกําหนดความเร็ว เสนทางศกึษาถนนกระโรม จังหวัด

นครศรีธรรมราช

อนุรักษ ตรีเพ็ชร1* วีรพล ปานศรี

นวล2 อรพรรณ อํานวยศิลป3 ศศธิร

 อิสโร4 และปติ จันทรุไทย5

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครศรีธรรมราช
Oral TM-4

31 -1977 แบบจําลองการเคลื่อนที่เกาสมารคอฟแบบชี้นํา ในเครือขายเฉพาะกิจเคลื่อนที่ กษิติธร อัศวพงศวาณิช1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา Oral TM-4

32 2026 การถายทอดองคความรูการสรางระบบควบคมุลมรอนสําหรับการไลความชื้นในอิฐดิบดวยพลังงานชีวมวล

ศุภฤกษ กาธรรมณี”1* “รัศมี แสงศิ

ริมงคลยิ่ง”2 “นัฐพงศ สงเนียม”3 

“กฤษดา เสอืเอี่ยม”4

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร Oral TM-4

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธรัช อารีราษฎร

คณบดคีณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
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33 2029 ระบบการจัดการจอดรถดวยเทคนิคการประมวลผลภาพดิจิทัล

วิไลพร กุลตังวัฒนา1 ปฏิการ ธาตุม2ี

 ปญญวัต ไชยชวย3 

 วรรณสิริ ธุระชน4 วันทนี รัฐสมุทร5

 มงคล ทะกอง6 กริช สมกันธา7

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี Oral TM-4

34 2052
ผลกระทบของแหลงขอมูลขนาดใหญที่มีตอความสําเร็จของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย
ธิติรัตน วงษกาฬสินธุ1*

มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลย

อลงกรณ
Oral TM-4

35 2185 การจําลองภาพเสมือนจริงโครงการพระราชดําริ ดวยเทคโนโลยี AR 3 มิติ

วุฒิพงษ เขื่อนดิน1* สิทธิวรรต รอบรู

1 ศุภลักษณ เศียรขุนทศ2 และ

อมรรัตน นามวงษลือ2

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลสุวรรณภูมิ
Oral TM-4

36 2218
การพัฒนาตนแบบระบบจัดการอุปกรณไฟฟาโดยใชเทคโนโลยีไอโอทีควบคมุการทํางาน แบบอัจฉริยะเพื่อ

สงเสริมการประหยัดพลังงาน กรณีศึกษา : สํานักงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ฉัฐระพี  โพธ์ิปติกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา Oral TM-4

37 2030 กิจกรรมการบูรณาการการเรียนการสอนสูการบริการวิชาการ สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ธเนศ ยืนสุข* และ อภิชาติ เหล็กดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม Oral TM-5

38 1973
ความคาดหวัง และความพึงพอใจตอการใหบริการอินเทอรเน็ตไฟเบอรออฟติก (FIBER OPTIC) ของ

ศูนยบริการลูกคาทีโอที

บรรจง ปกชัยภูมิ 1ปริยา รินรัตนากร

 2
มหาวิทยาลัยศรีปทุม Oral TM-5

39 2016 การประยุกตใชปฏิทินออนไลนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองคกร เมธาวัตน กาวิลเครือ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง Oral TM-5

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธรัช อารีราษฎร

คณบดคีณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
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40 2078 การออกแบบตัวตนแบบระบบฟารมเลี้ยงนกกระทาโดยใชเทคโนโลยีไอโอที
ลิขิต  แจมอุทัย1* ชาญณรงค  หนู

อินทร2   วชิราภรณ  พลภาณุมาศ3

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลสุวรรณภูมิ
Oral TM-5

41 2175 การพัฒนาสติกเกอรไลนชุด “เมืองเหนอ”
อนุทิตา  เล็กเพชร1, ทวีศักดิ์  คงตุก

2*, รินทร สวัสด3ี, ดวงแกว นพรัตน4

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลสุวรรณภูมิ
Oral TM-5

42 2199 ตนแบบระบบตรวจจับและกําจัดฝุนละอองบริเวณพื้นท่ีสํานักงานโรงงานผลิตทราย ดวยเทคโนโลยีไอโอที
ณัฐฐิณี  คงไกรฤกษ1* สุมาลี  บุญ

นุช2  เอกวิศว   สงเคราะห3

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลสุวรรณภูมิ
Oral TM-5

43 2200
การออกแบบตนแบบการจัดการแหลงน้ําเพื่อการเกษตรในชุมชนโดยใชเทคโนโลยีสมองกลฝงตัว ผานระบบ

เครือขายระยะไกลแบบอัตโนมัติ

แสงทอง บุญยิ่ง1* ณัฐกานติ์ โตนวล2

  สาลินันท บุญม3ี  อเนก พุทธิเดช4

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลสุวรรณภูมิ
Oral TM-5

44 2201 การพัฒนาระบบควบคมุเครื่องออกกําลังกายไกชนพ้ืนเมืองโดยใชเทคโนโลยีไอโอที
บุญฤทธ์ิ  นกครุฑ1* สุวิทย  สม

สุภาพรุงยศ2  ศุภณัฐ  แกนแกว3

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลสุวรรณภูมิ
Oral TM-5

45 3000 การพัฒนาระบบออนไลนสําหรับวิเคราะหผลผลิตในการปลูกพืชผักระบบโรงเรือน

พนารัตน ศรีเชษฐา1*, ปยวัจน คา

สบาย2, ขวัญชัย สุขเสน3, เรวดี 

พิพัฒนสูงเนิน4, 

ณรรฐวรรณ พูลสน5 และปจจัย พวง

สุวรรณ6

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี Oral TM-5

46 1641 ความหลากหลายของพลังงานทางเลือกในชุมชนจังหวัดสุรินทร

วัชรานนท  จุฑาจันทร1* ลําพูน 

เหลาราช1 และเอกธนัช เหลืองศิ

ริวรรณ2

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร Poster Poster-1

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธรัช อารีราษฎร
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47 1708 เครื่องอบแหงดอกหญาพลังงานลมรอนรวมแบบโดมพาราโบลา
มุณี จันทะรัง1* จินดาพร สืบขํา

เพชร2 ชนิตา บุตรรัตนะ3
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม Poster Poster-1

48 1790 ระบบตรวจจับเปลวไฟดวยเทคนิคฮิสโทแกรมแมชชิ่ง
เฉลิมพล พาติกะบุตร1* สุธาสินี คปุ

ตะบุตร2 สมบูรณ ชาวชายโขง3
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร Poster Poster-1

49 1871
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑสินคา หมูทุบเกษร อําเภอลําลูกกา 

จังหวัดปทุมธานี
ภัทรภร พุฒพันธ

มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลย

อลงกรณ
Poster Poster-1

50 1875
ปจจัยที่มีความสัมพันธกับผลการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชนน้ําดื่มสรอยทิพย ตําบลน้ําพน อําเภอหนองวัว

ซอ จังหวัดอุดรธานี

เกียรติศักดิ์ คําฤาชัย1 ภาคนิ อนันต

โสภณ2* และเนารุง วิชาราช3
วิทยาลัยพิชญบัณฑิต Poster Poster-1

51 1955 แอปพลิเคชันสําหรับมารดาหลังคลอด แผนกสูตินรีเวช โรงพยาบาลสุรินทร ปฏิวติ อาสาเสน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร Poster Poster-1

52 -1980 การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใชแผนที่ความคิด รายวิชาการประยุกตใชโปรแกรมฐานขอมูลบนเว็บ
กิตติ  โพธิสมภาพวงษ1 และสวิชญา 

ศรีไพร2
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี Poster Poster-1

53 2011
การปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตน้ําดื่ม 

 กรณีศกึษา : โรงงานนํ้าดื่ม ดี วอเตอร

วรกฤต ชางจัตุรัส* ,รัชทิน เมืองนาค,

 พิชชาภรณ พรมทา, รัญชิดา พรม

บัวค,ู เจษฎา คนหมั่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม Poster Poster-1

54 2023 การพัฒนาบทเรียนภาษามือไทยระบบมัลติมีเดยี สําหรับผูปกครองนักเรียน ผูบกพรองทางการไดยินเสียง
รัติยา ธาน1ี* นายพิทัก แสนกลา2 

นายศักดิ์ดา ปาสานํา3
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร Poster Poster-1

55 2025
ผลการทดลองใชโปรแกรมกีฬาสงเสริมความมีวินัยสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1โรงเรียนบานหนอง

หลมหนองเหลา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

อติพร นามแสน1* อนุสรณ จันทร

ประทักษ2 และอาทิตย อาจหาญ3
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม Poster Poster-1

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธรัช อารีราษฎร
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56 2107
การศึกษาพฤติกรรมการใชแอปพลิเคชันและรูปแบบการสรางแอปลิเคชันทางการศึกษาที่เหมาะสมตอการ

สรางองคความรูดานการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
จักรพงษ วารี 1  ภาวิดา นิยมทอง 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร Poster Poster-1

57 2151
การสรางรูปแบบขอมูลสําหรับการวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอราคาทองคาํแทง

ดวยเทคนิคการคนหากฎความสัมพันธ

อารยา อริยา1*พิรภพ จันทรแสนตอ

2 บัณฑิต บุษบา2 อนุรักษ อาทิตย

กวิน3

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง Poster Poster-1

58 2158
การจัดผังกระบวนการผลิตเสนขนมจีนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน

กรณีศึกษา

นันทิกา ชัยกัณหา*, ปยะ กาสี, เปรม

อนันต แสนประเสริฐ, วสันต สังขมณี

วงศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม Poster Poster-1

59 1664
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ เรื่อง ความหลากหลายของส่ิงมีชีวิต กลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4
พนิดา สมหวัง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม Poster Poster-2

60 1696 คุณลักษณะของครูพ่ีเลี้ยงที่มีผลตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ของนิสติฝกประสบการณวิชาชีพครู ฐิติวรดา พลเยี่ยม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Poster Poster-2

61 1703 การรับรูตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ ติยานนท แสงบุตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม Poster Poster-2

62 1738
การจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐานในรายวิชาสื่อและการเลนเพ่ือการเรียนรูสําหรับเดก็ปฐมวัยของ

นักศึกษาคณะศึกษาศึกษาศาสตร วิทยาลัยพิชญบัณฑิต

สมชาย  พาชอบ1*,เสาวภาคย  ศรี

สวัสดิ2์
วิทยาลัยพิชญบัณฑิต Poster Poster-2

63 1746
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการเดินทางมาทองเท่ียว ทะเลบัวแดง อําเภอ

กุมภวาป จังหวัดอุดรธานี

จินตนา  สุริยะศรี1* สมเกียรติ  วงษ

สิงห2*
วิทยาลัยพิชญบัณฑิต Poster Poster-2

64 1786
การออกแบบฉลากผลิตภัณฑสินคาชุมชนโดยใชวิธีการปฏิบัติแบบมีสวนรวม กรณีศกึษา : ผลิตภัณฑน้ําพริก

ปลารา กลุมวิสาหกิจชุมชนแมบานเกษตรกรบานนาทราย ตําบลบานเลื่อม อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

อาริยา เมฆวัน1  อรทัย  พิเนตร

เสถียร2  ธัญญาภรณ  ใจปานแกน3*
วิทยาลัยพิชญบัณฑิต Poster Poster-2

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธรัช อารีราษฎร
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65 1867
ผลกระทบของการบริหารความเสี่ยงทางการเงินและบัญชีที่มีตอประสิทธิภาพการดาํเนินงานของสหกรณ

การเกษตรในจังหวัดหนองบัวลําภู

นริศรา ไชยรถ,

 นิติกรณ จันทรสุริยะศกัดิ์
วิทยาลัยพิชญบัณฑิต Poster Poster-2

66 1868
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตดัสินใจเลือกใชบริการรับทําบัญชีของผูประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม

ใน จังหวัดอุดรธานี

รัชนี ศิริประพิมพ, พยุงศรี ดีโคตร,อนุ

เทพ ธนานุกูลสมบัติ
วิทยาลัยพิชญบัณฑิต Poster Poster-2

67 1937
การศึกษาเปรียบเทียบทกัษะปฏิบัติ ตามรูปแบบการสอนของครภููมิปญญาไทยกับการสอนแบบปกติ เรื่อง 

ดนตรีพ้ืนบานอีสาน(พิณ) กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4

กฤษฎา  วงศงาม1* ,พงศธร โพธิ์พูล

ศักดิ์2  สุรวาท ทองบ3ุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม Poster Poster-2

68 -1981 การประเมินโครงการสงเสริมรักการอานโรงเรียนศรีอรุณวิทยเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด
จตุพร รัตนชัยฤทธิ์ ปยะธิดา ปญญา 

และไพศาล วรคํา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม Poster Poster-2

69 2195 บทบาทของพระสงฆกับการพัฒนาสังคมในเขตปกครองคณะสงฆ อําเภอโพธ์ิชัย จังหวัดรอยเอ็ด พระโสภณ ชิตมาโร (กมลชวง)1 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม Poster Poster-2

70 2220
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูสงเสริมทักษะการคดิวิเคราะห ตามแนวคิดของมารซาโน สําหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6

ปยะพร พิมพิศาล1* ณัฏฐชัย จัน

ทชุม2 อนุสรณ จันทรประทักษ2
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม Poster Poster-2

71 2147 การปรับปรุงกระบวนการส่ังซื้อและควบคุมสินคาคงคลงั กรณีศึกษา บริษัทผลิตเครื่องใชไฟฟา กิตินันธ มากปรางค
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลย

อลงกรณ
Oral  IT-1

72 2003
การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใชกระบวนการความคิดสรางสรรคดวยทฤษฏีกระดาษเปลาในรายวิชา

หลักการถายภาพเพ่ืองานมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ไชยพล กลิ่นจันทร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี Oral IT-1

73 2158
การจัดผังกระบวนการผลิตเสนขนมจีนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน

กรณีศึกษา

นันทิกา ชัยกัณหา*, ปยะ กาสี, เปรม

อนันต แสนประเสริฐ, วสันต สังขมณี

วงศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม Poster Poster-1

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธรัช อารีราษฎร

คณบดคีณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
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74 2165
ระบบสนับสนุนการตดัสินใจการชวยเหลือกลุมเปราะบางทางสังคม

ดวยกระบวนการวิเคราะหเชิงลําดับชั้น

ธีระศักดิ์ อองทิพย, ดวงเดอืน อัศว

สุธีรกุล และ ไกรศกัดิ์ เกษร*
มหาวิทยาลัยนเรศวร Oral TM-5

75 2197 การเปรียบเทียบระบบโรงเรือนเห็ดหูหนูอัจฉริยะ
สุรพงษ เพ็ชรหาญ 1* วีรศกัดิ์ ฟอง

เงิน 2 และ สมัย ศรีสวย 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง Oral TM-3

76 2075 การใชโครงขายประสาทเทียมเพ่ือการพยากรณขอมูลที่มีผลกระทบกับการฉอโกงภายในบริษัท
"สังฆภัต คําปอง" 1*"อุรฉัตร โคแกว"

 2
มหาวิทยาลัยขอนแกน Oral TM-4

77 2160
แนวโนมการเปดรับขาวสารการเลอืกตั้งของพรรคการเมืองไทยผานสื่อสังคมออนไลนของประชาชนในเขต

เมืองพัทยา อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ณัฐวรรธน แยมละมูล1*, ปริยา ริน

รัตนากร
มหาวิทยาลัยศรีปทุม Oral IT-1
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