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สารจากคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 

 

 การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจยับัณฑิตศึกษาระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม ครั้งท่ี 3 

(RMU-GRC2018) จดัขึ้ นโดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม โดยก าหนดการประชุมน าเสนอ

ผลงานวิจยัในวนัท่ี 11 – 12 มกราคม 2561 

 การจัดประชุมวิชาการในครั้ ง น้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจาก

สถาบนัอุดมศึกษาทั้งของรฐัและเอกชนไดเ้ผยแพร่ผลงานวิจยัสู่สาธารณชน และเปิดโอกาสใหม้ีการแลกเปล่ียนผลงาน

และขอ้มูลการวิจยั พรอ้มทั้งพฒันาคุณภาพและมาตรฐานวิทยานิพนธส์ู่การวิจยัท่ีสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดต่้อ

ชุมชน สังคมและประเทศต่อไป โดยมีกิจกรรมทางวิชาการท่ีหลากหลาย ไดแ้ก่ การปาฐกถาพิเศษจากวิทยากร

ผูท้รงคุณวุฒิ การน าเสนอบทความทั้งในภาคบรรยาย และโปสเตอร ์จ านวนมากกว่า 200 บทความ จากมหาวิทยาลยั

ต่างๆ ทัว่ประเทศ 

 ในนามของคณะกรรมการฝ่ายจดังาน ขอขอบคุณมหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม คณะกรรมการทุกฝ่าย 

และคณะท างานทุกท่าน ท่ีมีส่วนช่วยขบัเคล่ือนการประชุม และขอขอบคุณวิทยากร ผูน้ าเสนอผลงานวิจัย และ

ผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่าน ท่ีท าใหก้ารประชุมวิชาการครั้งน้ีประสบความส าเร็จ 

 

 

 

 

                                                                        ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สนิท  ตีเมืองซา้ย 

       คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
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กลุ่มการศึกษา: ภาคบรรยาย 

EDO01 กลยุทธก์ารบริหารการจดัการศึกษาของมหาวทิยาลยัมหามกุฎราชวทิยาลยัเพ่ือรองรบัการ

เขา้สู่ประชาคมอาเซียน 

 สมศร ีแกว้กิตติ 

A-1 

EDO02 แผนยุทธศาสตรก์ารบริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก สงักดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลโพน 

อ าเภอค ามว่ง จงัหวดักาฬสินธุ์ 

 อมัภรพรรณ ์ไชยค ำม่ิง 

A-7 

EDO05 การพฒันารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนรว่มโดยเครือขา่ยการศึกษาของสถานศึกษาในเขต

เศรษฐกิจพิเศษเชียงราย 

 ยงควโิรจน์ เศษวงค์ 

A-17 

EDO06 การบริหารเชิงกลยุทธ์โรงเรียนมธัยมศึกษา สงักดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 25:กรณีศึกษาโรงเรียนขอนแก่นพฒันศึกษา 

 ลภสัรดำ ไพรสำร 

A-31 

EDO07 รูปแบบการบริหารและการจดัการแบบบูรณาการเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวติเด็กและเยาวชน

ลุ่มน ้าวงั กรณีศึกษา: โรงเรียนวงัเหนือวิทยา อ าเภอวงัเหนือ จงัหวดัล าปาง 

 สมชำย ใจไหว 

A-40 

EDO09 การพฒันาการเขียนส่ือสารดว้ยแบบฝึกทกัษะรว่มกบัเกมระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

โรงเรียนบา้นหวันากลาง 

 จฑุำมำศ ลำดนำ 

A-59 

EDO10 การพฒันาการจดักิจกรรมการเรียนรูต้ามแนวคิดสมองเป็นฐานของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 1 

 พรธิดำ ในชยัภูมิ 

A-69 
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กลุ่มการศึกษา: ภาคบรรยาย 

EDO11 กิจกรรมการเรียนรูต้ามแนวทฤษฎีคอนสตรคัติวสิตต่์อการส่งเสริมการแสดงออกของ

ตวัแทนความคิด การคิดอยา่งมีวจิารณญาณ และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง พนัธะเคมี 

ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 

 วฒิุพงศ ์รำรตัน์ 

A-78 

EDO12 ผลการจดัการเรียนการสอนโดยใชรู้ปแบบสปารค์ (SPARK Model) ในวชิาหลกัการบริหาร

อาชีวศึกษา 

 พรวไิล สุขมำก 

A-92 

EDO13 การพฒันาบทเรียนบนเวบ็ท่ีจดัการเรียนรูแ้บบรว่มมือดว้ยเทคนิค  

Jigsaw II วชิานวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 

 ทองนพคณุ อินธิเดช 

A-104 

EDO15 คุณลกัษณะบณัฑิตในศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี วิทยาลยับณัฑิตเอเซีย 

(กลุ่มอ าเภอพล) 

 ชฎำพร โทแกว้ 

A-121 

EDO16 ตวัแทนความคิดของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 เร่ืองการเกิดปฏิกิริยาเคมีโดยการ

จดัการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรูโ้ดยใชแ้บบจ าลองเป็นฐาน 

 ณฐัมน นำมมนตร ี

A-127 

EDO17 การพฒันาบุคลากรดา้น ICT เพ่ือพฒันาการเรียนการสอนของโรงเรียนเกียรติขจรวิทยา 

อ าเภอเชียงยืน จงัหวดัมหาสารคาม 

 นิรนัด ์พิลำ 

A-140 

EDO18 แนวทางการจดัการศึกษาในระดบัปฐมวยัในโรงเรียนซู่เอ็ง อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น 

 จนัทรจิ์รำ ท้ิงเทพ 

A-146 

EDO19 ความสมัพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมผูน้ าของผูบ้ริหารกบักระบวนการจดัการความรู ้ของ

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนภาคกลางตอนล่าง 

 ภำวรรณ แตชู้ตระกูล 

A-154 

EDO20 แนวทางพฒันาภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาขนาดเล็ก สงักดั

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 

 กฤษณำ กิตติลำภ 

A-166 
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กลุ่มการศึกษา: ภาคโปสเตอร ์

EDP01 การบริหารแบบมุง่ผลสมัฤทธ์ิของบุคลากร ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

มหาสารคาม เขต 2 

 ชยัณรงค ์ปัดตำเคนัง 

A-175 

EDP02 แนวทางการพฒันาสมรรถนะการบริหารงานวชิาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียน  

สงักดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ ์เขต 2 

 จฑุำทิพย ์จนัทรเ์จรญิ 

A-185 

EDP04 ประสิทธิภาพการบริหารงานโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา กลุ่มท่ี 11 

 นงรตัน์ โชติจ  ำรสั 

A-195 

EDP05 สภาพและแนวทางการพฒันาการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารโรงเรียน 

สงักดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 

 สุภำพร สิทธิจนัทร ์

A-205 

EDP06 การศึกษาสภาพและแนวทางการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษา  

สงักดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม เขต 3 

 เพชรตัน์ สีหำทพั 

A-220 

EDP07 แนวทางการพฒันาการระดมทรพัยากรเพ่ือการบริหารการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สงักดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 

 วจิิตร บุตรสุรนิทร ์

A-236 

EDP08 ทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 สงักดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 32 

 ไกรศร เจียมทอง 

A-245 

EDP09 กลยุทธก์ารบริหารจดัการการนิเทศการศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัการเรียนการสอน 

ในศตวรรษท่ี 21 ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 

 ณฏัฐกันย ์ใจกันทำ 

A-260 

EDP10 ความสมัพนัธ์ระหวา่งบทบาทการนิเทศภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัประสิทธิผลของ

โรงเรียน สงักดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 24 

 อุทิศ เช้ือบณัฑิต 

A-270 

EDP11 การบริหารการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 

 ณิชำกมล จนัปัญญำ 

A-283 

EDP12 การบริหารการประกนัคุณภาพภายในสถาบนัการอาชีวศึกษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 5 

 สมคัร นรนิทรร์มัย ์

A-299 

EDP13 สภาพการด าเนินงานคณะกรรมการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก สงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

ในเขตอ าเภอนางรอง จงัหวดับุรีรมัย ์

 รตัติยำ ชำติประสพ 

A-307 
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กลุ่มการศึกษา: ภาคโปสเตอร ์

EDP14 สภาพการด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน สถานศึกษา สงักดัส านักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 

 สมนึก นครวงศ์ 

A-316 

EDP15 การพฒันาแนวทางการจดัการศึกษาเรียนร่วมหลกัสูตรทวิศึกษา ของสถานศึกษา

มธัยมศึกษาจงัหวดัมหาสารคาม 

 ภทัรพงษ ์ปองดี 

A-326 

EDP16 แนวทางเสริมสรา้งภาวะผูน้ าทางการสอน ของอาจารยผู์ส้อนวชิาภาษาองักฤษ 

ในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน จงัหวดัขอนแก่น 

 อนงค ์ขำลมำ 

A-339 

EDP17 สภาพการบริหารวชิาการโรงเรียนในพ้ืนท่ีสูง สงักดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

 อุทยัทิพย ์จนัต๊ะวงษ์ 

A-348 

EDP18 แนวทางการพฒันาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการบริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  

ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลนาสีนวน อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม 

 วภิำวรรณ ภูทองเงิน 

A-363 

EDP19 แนวทางการพฒันาภาวะผูน้ าทางวิชาการของครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

สงักดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ ์เขต 1 

 จิรำพร ส ำรวย 

A-376 

EDP20 แนวทางการบริหารสถานศึกษาตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา 

ขนาดเล็ก สงักดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 

 วนิดำ จนัทำ 

A-391 

EDP21 สภาพการด าเนินงานและแนวทางการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  

ขององคก์ารบริหารส่วนต าบล อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม 

 นิสำ โคตมูล 

A-404 

EDP22 การพฒันาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนเวยีงสะอาดพิทยาคม  

สงักดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัมหาสารคาม 

 ค ำสิงห ์อุ่นใจ 

A-416 

EDP23 ศึกษาสภาพการปฏิบติังานการบริหารงานวิชาการท่ีมุง่สู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน

มธัยมศึกษา สงักดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 26 

 จำรวุรรณ แกว้จนัทำ 

A-431 

EDP24 ผลการจดัการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรูแ้บบ 7E ท่ีมีต่อการคิดเชิงเหตุผลและ 

ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข์ั้นพ้ืนฐาน เร่ืองสารและสมบติัของสาร  

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนบา้นหนองลาด จงัหวดัอุดรธานี 

 สำยฝน แสนอินตำ 

A-446 
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EDP25 ผลการใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอรช์่วยสอน เร่ือง การส่ือสารขอ้มูลและเครือขา่ยคอมพิวเตอร ์

โดยใชแ้นวคิดทฤษฎีคอนสตรคัติวิสตส์ าหรบันักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 

 บ ำรงุรตัน์ พรมวหิำร 

A-457 

EDP26 การพฒันาบทปฏิบติัการวทิยาศาสตร ์เร่ืองความหลากหลายและการถ่ายทอดลกัษณะ 

ทางพนัธุกรรมของเห็ด ส าหรบัชั้นมธัยมศึกษาชั้นปีท่ี 6 

 ขวญัใจ ชูสุน 

A-474 

EDP27 การพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรูว้ิทยาศาสตรป์ระกอบแผนผงัมโนมติ เร่ืองชีวติกบั

ส่ิงแวดลอ้ม ส าหรบันักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

 อมรรตัน์ บำรศิร ี

A-482 

EDP28 การศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และการคิดแกปั้ญหาของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  

ท่ีไดร้บัการจดัการเรียนรูโ้ดยใชชุ้ดกิจกรรมวทิยาศาสตร ์เร่ือง มนุษยก์บัความยัง่ยืนของ

ส่ิงแวดลอ้ม 

 รจนำ บุญสำร 

A-492 

EDP29 การจดักิจกรรมการเรียนรูเ้พ่ือพฒันาทกัษะการพูดภาษาจีนเพ่ือการส่ือสารของนักเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 5 โดยใชเ้กมทางภาษาประกอบบทบาทสมมติ 

 อสัมำ เพ็ชรประกอบ 

A-502 

EDP30 การพฒันากิจกรรมการเรียนรู ้เร่ือง การสืบพนัธุข์องพืชดอก เพ่ือพฒันาการคิดวิเคราะห ์ 

ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 

 ภำณุสินธุ ์บูรภกัดิ์  

A-513 

EDP31 การพฒันาครูสู่ประชาคมอาเซียน กรณีศึกษาโรงเรียนโนนแดงวทิยาคม สงักดัส านักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 26 

 ทิพำพร สุโพธ์ิค ำ 

A-523 

EDP32 การพฒันาบทเรียนเวบ็เควสทแ์บบรว่มมือ วชิาประวติัศาสตร ์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

 สุนิษำ ศรเีครอืดง 

A-534 

EDP33 การพฒันาทกัษะการฟังและการอ่านออกเสียงภาษาองักฤษโดยการจดักิจกรรมการเรียนรู ้

ดว้ยเพลงสากลของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 

 ศิรดำ แกว้ป่ำระก ำ 

A-547 

EDP34 ความสมัพนัธ์ของสมรรถนะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบ้ริหารกบัการบริหารระบบ

สารสนเทศของผูบ้ริหาร สงักดัส านักงานเขตพ้ืนท่ี การศึกษามธัยมศึกษา เขต 36  

จงัหวดัเชียงราย 

 ยศวรรธน์ วญิญำรตัน์ 

A-557 

EDP35 การวจิยัและพฒันาแผนการจดัการเรียนรูโ้ดยใชเ้กม เร่ือง Home Sweet Home ส าหรบั

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

 วลิำนี ประทมุศรี 

A-573 
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EDP36 การพฒันารูปแบบการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครูระดบัปริญญาโท  

สาขาวชิาหลกัสูตรและการเรียนการสอน แผนวชิาชีพครู 

 สุรกำนต ์จงัหำร 

A-588 

EDP38 การพฒันาระบบคลงัขอ้สอบออนไลน์ วชิาวิทยาศาสตร ์เร่ือง ส่ิงมีชีวิตกบักระบวนการ

ด ารงชีวิต ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

 อินทิรำ ธ.น.ก ่ำ 

A-597 

EDP39 การพฒันาแผนการจดักิจกรรมการเรียนรูว้ทิยาศาสตร ์โดยใชปั้ญหาเป็นฐานเร่ือง 

อตัราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ส าหรบันักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี5 

 ประหยดั ค ำนอ้ย 

A-607 

EDP40 การพฒันาทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข์ั้นบูรณาการโดยใชชุ้ดกิจกรรม

วทิยาศาสตร ์เร่ือง ไฟฟ้าเคมี ส าหรบันักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 

 ภกัด ีเอ่นแคน 

A-617 

EDP42 ปัจจยัเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการจดัการศึกษา ของวทิยาลยัเกษตรและ

เทคโนโลยี สู่ประชาคมอาเซียน 

 จิตรลดำ ไชยเลิศ 

A-628 

EDP43 เหตุปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลใหโ้รงเรียนสงักดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประถมศึกษา

เชียงราย เขต 3 สู่โรงเรียนมาตรฐานสากล 

 สำยใจ พวงสำยใจ 

A-637 

EDP44 การสรา้งแบบทดสอบวนิิจฉยัทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร ์เร่ือง เศษส่วน

และทศนิยม ส าหรบันักเรียน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 

 รำตร ีปำละนันทน์ 

A-652 

EDP45 การพฒันาบทเรียนบนเวบ็โดยใชเ้ทคนิคการเรียนรูร้่วมมือแบบเพ่ือนคูคิ่ด รายวชิา

ภาษาองักฤษ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 

 วรรณวสิำ ยศระวำส 

A-663 

EDP46 การพฒันาชุดฝึกอบรมบนเวบ็โดยใชส่ื้อสงัคมสนับสนุนเพ่ือพฒันาทกัษะ การบูรณาการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการจดัการเรียนส าหรบัครูในสงักดัส านักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 33 

 ชฎำรตัน์ ส ำนักนิตย ์

A-672 

EDP47 การพฒันาบทเรียนบนเวบ็โดยใชก้ารจดักิจกรรมการเรียนรูแ้บบโครงงาน รายวชิา

คอมพิวเตอร ์เพ่ือเสริมสรา้งทกัษะการคิดวิเคราะห ์ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 

 อภิชำต ยศระวำส 

A-684 

EDP48 การพฒันาบทเรียนบนเวบ็เพ่ือยกระดบัการคิดวิเคราะหต์ามรูปแบบปัญหาเป็นฐาน  

เร่ืองการเขียนโปรแกรมหุน่ยนตอ์ตัโนมติั ดว้ยโปรแกรม C Robot Simulator  

ส าหรบันักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 

 กิตติวฒัน์ อะโน 

A-694 
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EDP49 การพฒันาบทเรียนบนเวบ็ตามแนวคิดเกมิฟิเคชนัท่ีส่งเสริมความสามารถในการคิด

แกปั้ญหา ส าหรบันักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 

 กฤตภทัร มุ่งดี 

A-706 

EDP50 การพฒันาชุดกิจกรรมเสริมทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรบ์างประการ ส าหรบั

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

 สนธญำ มูลสระค ู

A-716 

EDP51 การพฒันาบทเรียนบนเวบ็ โดยใชรู้ปแบบปัญหาเป็นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร ์

เพ่ือส่งเสริมการคิดวิเคราะห ์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

 อุษมำพร รนิทรกึ 

A-727 

EDP52 การพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนวิทยาศาสตรโ์ดยใชรู้ปแบบวฏัจกัรการสืบเสาะ 5 ขั้น  

เร่ือง น ้าผ้ึงและผลิตภณัฑ ์เพ่ือส่งเสริมทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข์ั้นบูรณาการ

และความสามารถในการคิดวเิคราะห ์ส าหรบันักเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 

 พิมพภ์ทัร ศรรีนิทร ์

A-739 

EDP53 การสงัเคราะหรู์ปแบบการเรียนแบบบูรณาการโดยใชโ้ครงงานเป็นฐาน เพ่ือส่งเสริม

ความสามารถในการคิดเชิงระบบ ท่ีมีระบบโคช้ช่ิงออนไลน์สนับสนุน ส าหรบันักเรียน 

ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 

 ศิรวิรรณำ ภูกองไชย 

A-752 

EDP54 การพฒันาบทปฏิบติัการวทิยาศาสตร ์เร่ือง การศึกษาคารโ์บไฮเดรตในมนัแกว ส าหรบั

นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 

 ศิโรมณี วรรณปะเก 

A-763 

EDP55 การพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร ์เร่ือง สมบติัของสารและการจ าแนกสาร

นักเรียน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โดยใชว้ฎัจกัรการเรียนรูแ้บบ 5E ประกอบการเขียนบนัทึก 

การเรียนรู ้(learning logs) 

 กุศลวรรณ กำลพฒัน์ 

A-775 

EDP56 การพฒันาทกัษะพ้ืนฐานกีฬาฟุตบอลและผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีเรียนโดยการใชก้ารจดัการเรียนรูแ้บบกลุ่มเพ่ือนช่วยเพ่ือน 

 กฤตขจร ศรรีำช 

A-785 

EDP57 ผลการใชชุ้ดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านคิดวิเคราะหส์ าหรบันักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

 ขนิษฐำ บุญพำท ำ 

A-795 

EDP58 การพฒันาความสามารถดา้นการอ่านและการเขียนสะกดค าภาษาไทย ดว้ยการจดั

กิจกรรมการเรียนรูท่ี้ใชส้มองเป็นฐาน ประกอบแบบฝึกทกัษะ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

 พชัรำภรณ ์นำมทอง 

A-805 

EDP59 การพฒันาความสามารถดา้นการอ่านภาษาไทย โดยใชก้ารเรียนรูแ้บบรว่มมือเทคนิค 

STAD ประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู ้ส าหรบันักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 

 เสำวรตัน์ ไชยสุนันท ์

A-817 
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EDP60 การพฒันาการเรียนรูแ้บบร่วมมือเทคนิคจ๊ิกซอวป์ระกอบแผนผงัความคิดประเภทใยแมงมุม 

เร่ือง พุทธประวติั ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 

 สุกัญญำ โยธำยทุธ 

A-828 

EDP61 การพฒันาบทเรียนส าเร็จรูปวชิาภาษาไทย โดยใชเ้ทคนิค STAD เพ่ือพฒันาทกัษะการคิด  

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย ส าหรบันักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 

 วลัลภ นำสมบติั 

A-837 

EDP62 ผลการสอนแบบสืบเสาะหาความรู ้โดยใชเ้ทคนิคผงักราฟิกท่ีมีต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน

วชิาวทิยาศาสตรแ์ละความคงทนในการเรียนรู ้เร่ือง บรรยากาศ ของนักเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 1 

 พชัรนิรกัษ ์ระมดัตน 

A-851 

EDP63 ผลการจดักิจกรรมการเรียนรูต้ามกระบวนการเผชิญสถานการณป์ระกอบ เทคนิคแผนผงั

ความคิด เร่ือง หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 

 ฐณำวฒัน์ สุพร 

A-861 

EDP64 การพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นจิตสาธารณะของนักเรียน ระดบัมธัยมศึกษา 

ตอนปลาย โรงเรียนงวับาวทิยาคม สงักดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัมหาสารคาม 

 อฐักร ไชยวงษำ 

A-872 

EDP65 การพฒันาทกัษะการแสวงหาความรู ้โดยใชเ้ทคนิคการเรียนรูก้ลุ่มร่วมมือ แบบ GI  

รายวชิา การศึกษาคน้ควา้และสรา้งองคค์วามรู ้ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 

 วนัเพ็ญ สืบบุตร 

A-883 

 

กลุ่มมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร:์ ภาคบรรยาย 

HSO01 สนัติภาพในทรรศนะของดาไล ลามะ องคท่ี์ 14 

 พระไกรรำช ติกฺขญำโณ (แกว้เกตพุงษ)์ 

B-1 

HSO02 การพฒันามนุษยใ์หส้มบูรณ์ดว้ยหลกัศีล 5 ตามแนวพุทธปรชัญาเถรวาท 

 พระรุง่ตะวนั สิรวิณฺโณ (แดงบุญเรอืง) 

B-8 

HSO03 ศึกษาเชิงเปรียบเทียบแนวคิดเร่ืองพรหมในพุทธปรชัญาเถรวาท กบัศาสนาพราหมณ์-

ฮินดู 

 พระคมสนั อภินฺนโท (ทบัค ำภำ) 

B-15 

HSO04 ศึกษาวิเคราะหก์ารพฒันาคุณภาพชีวติดว้ยหลกัเมตตา ตามแนวพุทธปรชัญาเถรวาท 

 พระประพงษ ์จิรปุญฺโญ (มงคลเคหำ) 

B-21 

HSO05 ศึกษาเชิงวิเคราะหแ์นวคิดเร่ืองสงัสารวฏัในพุทธปรชัญาเถรวาท 

 พระไพฑรูย ์ถิรสทฺโธ (ค ่ำคณู) 

B-28 

HSO06 ศึกษาเชิงวิเคราะหแ์นวคิดเร่ืองชีวิตและความตายในทศันะของ 

กฤษณมูรติ 

 พระสมุหบ์รรจง ปญฺญำวโุธ (ค ำแหงพล) 

B-35 
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กลุ่มมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร:์ ภาคบรรยาย 

HSO07 ศึกษาแนวคิดเร่ืองมิตรในสิงคาลกสูตรตามแนวพุทธปรชัญาเถรวาท 

 พระโกศล ญำณธโร 

B-41 

HSO08 การศึกษาเชิงวิเคราะหก์ารพฒันาจิตตามแนวพุทธปรชัญาเถรวาท 

 พระสวสัดิ์  ญำณวโร (เวยีงสงค)์ 

B-49 

HSO09 ปรากฏการณก์ารโหยหาหรือถวิลหาอดีตในบทเพลงลูกทุ่งอีสานของไผ่ พงศธร 

 สนัติ ทิพนำ 

B-57 

HSO10 ศึกษาวิเคราะหปุ์รตัถิมทิสในพุทธปรชัญาเถรวาท 

 ธนภร วงศกรฉตัร 

B-77 

HSO11 การบริหารงานบุคคลตามหลกัพรหมวิหาร 4 ของผูบ้ริหารเทศบาลเมือง ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลาง 

 จรุ ีสำยจนัเจียม 

B-84 

HSO12 ศึกษาวิเคราะหบ์่อเกิดความขดัแยง้ตามหลกัธรรมในพุทธปรชัญาเถรวาท 

 พระจรญั คณุำกโร (ลือโสภำ) 

B-96 

HSO14 คติความเช่ือต่อพระพุทธรูปไมอี้สาน ในเขตบา้นหนองซอน ต าบลหนองซอน อ าเภอเชียง

ยืน จงัหวดัมหาสารคาม 

 พนัศักดิ์  พนัธเ์ลิศ 

B-105 

HSO15 วจันกรรมในภาพยนตรโ์ฆษณาของ ธนญชยั ศรศรีวชิัย 

 เบญญำ ปำนสสัดี 

B-118 

HSO16 กลวธีิแสดงวจันกรรมการขอโทษของชาวไทยมุสลิม: กรณีศึกษานักศึกษาไทยมุสลิม 

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร ์วิทยาเขตหาดใหญ่ 

 นูรลุฮูดำ รตันเยี่ ยม 

B-129 

HSO17 ผลการใชกิ้จกรรมกลุ่มเพ่ือพฒันาทกัษะชีวิตดา้นการจดัการความเครียด: กรณีศึกษาของ

ผูร้บับริการในบา้นพกัเด็กและครอบครวัจงัหวดัขอนแก่น 

 กฤษณะ เรงิสูงเนิน 

B-141 

HSO18 พฤติกรรมการสูบบุหร่ีของคนไทย 

 พิชญำภรณ ์อำษำนอก 

B-150 

HSO19 การพฒันาโปรแกรมส่งเสริมความเขม้แข็งทางใจส าหรบัวยัรุน่ในครอบครวัหยา่รา้ง 

 จฑุำมำศ วรรณศิลป์ 

B-164 

HSO21 แนวทางการพฒันาส่วนประสมทางการตลาดของรา้นเสริมสวย ในเขตเทศบาลนคร

ขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 

 จินตนำ ฟ้ืนไธสง 

B-185 

HSO23 ความรูธ้าตุทั้ง 4: การเพ่ิม-ลดมวลสารเร่ืองสมุนไพรกบัการรกัษาโรคแบบย า่ขางของ

วทิยาลยัการแพทยพ้ื์นบา้นและการแพทยท์างเลือก มหาวทิยาลยัราชภฎัเชียงราย 

 ธีรภทั ชยัพฒัน์ 

B-193 
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HSO24 การพฒันาเมืองน่าอยูส่ิ่งแวดลอ้มยัง่ยืน กรณีศึกษา: เทศบาลต าบลรอ่งค า อ าเภอรอ่งค า 

จงัหวดักาฬสินธุ์ 

 ศิรพิร หีบแกว้ 

B-205 

HSO26 การจดัการรา้นคา้ปลีกท่ีมีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการซ้ือ ของผูบ้ริโภคจากรา้นสะดวก

ซ้ือในอ าเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี 

 กนกพิชชำ อยูเ่ย็น 

B-216 

HSO28 ปัจจยัเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของการด าเนินงานสหกรณก์ารเกษตรใน

ประเทศไทย 

 ประทีป จตรุพงศธร 

B-233 

 

กลุ่มมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร:์ ภาคโปสเตอร ์

HSP01 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเมล่อนในจงัหวดัรอ้ยเอ็ด 

 กรรณิกำ ผดงุสนัต ์

B-244 

HSP02 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อสมรรถนะในการปฏิบติังานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวทิยาลยั

ราชภฏัมหาสารคาม 

 ศรุนิภำ ทงุจนัทร ์

B-256 

HSP03 ความสมัพนัธ์ระหวา่งแรงจูงใจในการปฏิบติังานและประสิทธิภาพในการด าเนินงานของ

พนักงานระดบัปฏิบติัการ บริษัทวิริยะประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) สาขาอุบลราชธานี 

 อมรรตัน์ ประสำนพิมพ ์

B-264 

HSP04 ความส าเร็จในการด าเนินงานของวสิาหกิจชุมชน ต าบลโพธ์ิหมากแขง้ อ าเภอ 

บึงโขงหลง จงัหวดับึงกาฬ 

 วชัระ เทพแพง 

B-275 

HSP05 ความสมัพนัธ์ระหวา่งแรงจูงใจในการปฏิบติังานกบัความผูกพนัต่อองคก์ารของพนักงาน

ธนาคารแหง่หน่ึง ในเขตจงัหวดัอุบลราชธานี 

 ฉตัรยิำภรณ ์ชูรตัน์ 

B-286 

HSP06 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรสายสนับสนุน  

มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 

 บลณิชำ พลประถม 

B-294 

HSP07 ปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพยาบาลวชิาชีพ : กรณีศึกษา โรงพยาบาล

สรรพสิทธิประสงคอุ์บลราชธานี 

 ชำตยำ ภูมิประเสรฐิ 

B-303 

HSP08 การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัเก็บรายไดด่้านศุลกากรละไลแขวงสาละวนั สาธารณรฐั

ประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 Keophetsakhone Thepphahaksa 

B-312 
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HSP09 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาชุมชนบา้นหว้ยกองเมืองปากช่อง แขวงจ าปาสกั 

สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว  

 Khamko Souvanno 

B-323 

HSP10 แนวทางพฒันาบุคลากรด่านศุลกากรภูเกลือแขวงอตัตะปือ สาธารณรฐัประชาธิปไตย

ประชาชนลาว 

 Phanousak Vongchomsy 

B-334 

HSP11 ความพึงพอใจการใหบ้ริการด่านศุลกากรละไลแขวงสาละวนั สาธารณรฐัประชาธิปไตย

ประชาชนลาว 

 Keolumphan Sengnouanchanh 

B-344 

HSP12 รูปแบบการจดัการทรพัยากรทางวฒันธรรมการสวดสรภญัญะแบบมีส่วนร่วม  

บา้นหนองคู ต าบลโพนทอง อ าเภอเชียงยืน จงัหวดัมหาสารคาม 

 ค ำภีระ แสนกุง 

B-355 

HSP13 ศึกษาวิเคราะหม์ิจฉาทิฏฐิในพรหมชาลสูตร 

 พระรุง่อรณุ ธมฺมรโต (ตึกสมบูรณ)์ 

B-371 

HSP14 การศึกษาบทบาทของพุทธทาสภิกขุตามหลกัสุนทรียศาสตร์ 

 พระครนิูติธรรมโกศล (อรยิว  โส) 

B-381 

HSP15 ญาณวทิยาในพุทธปรชัญาเถรวาทท่ีปรากฏในคมัภีรว์สุิทธิมรรค 

 พระเดน่ชยั ยโสธโร/สุขพิพฒัน์ 

B-391 

HSP16 ศึกษาการสรา้งสนัติภาพในสงัคมดว้ยหลกัเมตตาในพุทธปรชัญาเถรวาท 

 พระครูวรีะธรรมประยตุ/ญำณวโีร 

B-402 

HSP17 การศึกษาและวเิคราะหอ์งคค์วามรูภู้มิปัญญานิทานพ้ืนบา้นไทยอีสาน 

 ทิพยส์ุดำ ลุกลำม 

B-416 

HSP19 ภูมิปัญญาและคุณค่าของกระติบขา้วในกลุ่มชาติพนัธุไ์ทย-ลาว 

 อภิสิทธ์ิ โพธ์ิคำร 

B-485 

HSP20 การรบัรูก้ารเป็นองคก์รแหง่ความสุขของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวทิยาลยัราชภฏั

อุบลราชธานี 

 เพ็ญพร ค ำศร ี

B-499 

HSP21 กระบวนการแกไ้ข บ าบดั ฟ้ืนฟู ตามมาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีกบัคุณภาพชีวติ

ของเด็กและเยาวชน ในศาลเยาวชนและครอบครวัจงัหวดักาฬสินธุ์ 

 วรีะวฒัน์ วงษำ 

B-505 

HSP22 การจดัการการท่องเท่ียวโดยชุมชนของต าบลแกด า อ าเภอด า จงัหวดัมหาสารคาม 

 วชิญำพลัส ์ไชยสมบติั 

B-518 

HSP23 การใชเ้ครือข่ายสงัคมออนไลน์เพ่ือการส่ือสารภายในองคก์รของบุคลากรมหาวิทยาลยันครพนม 

 คงฤทธ์ิ รวีงษ ์

B-530 
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กลุ่มมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร:์ ภาคโปสเตอร ์

HSP24 การพฒันากลุ่มวสิาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภณัฑอ์าหาร เพ่ือเตรียมความพรอ้มในการ

ส่งออกตลาดอาเซียน กรณีศึกษาในเขตจงัหวดัพิษณุโลก 

 โชติ บดรีฐั 

B-540 

HSP25 บทบาทขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรกัษ์ ในเขต

พ้ืนท่ีต าบลเนินเพ่ิม อ าเภอนครไทย จงัหวดัพิษณุโลก 

 ภวตั พฒันนิภำกร 

B-550 

HSP28 สิทธิผูบ้ริโภคกบัการเก็บคา่สีรถยนตเ์พ่ิม 

 ชชัวรรณ ์ลีโรจนวฒิุกุล 

B-562 

HSP31 ความยินยอมของคูส่มรสในการรบับุตรบุญธรรม 

 กำนตสิ์นี ทิพยม์ณเทียร 

B-570 

HSP32 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการรบัส่ือวทิยุของประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น 

 สมศักดิ์  เกล้ียกลำง 

B-578 

 

กลุ่มรฐัศาสตรแ์ละการเมือง: ภาคบรรยาย 

PSO01 การเสริมสรา้งทศันคติการบริหารจดัการขยะมูลฝอยตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหาร

เทศบาลเมือง ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลาง 

 พระมหำประภำส ปรชิำโน 

C-1 

PSO02 ศึกษาภาวะผูน้ าตามหลกัสปัปุริสธรรม ของพระสงัฆาธิการในเขตอ าเภอนากลาง จงัหวดั

หนองบวัล าภู 

 พระมหำประยรู เขมจำโร (ค ำแกว้) 

C-12 

PSO03 ความตอ้งการต่อการพฒันาโครงสรา้งพ้ืนฐานของประชาชนเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบล

หนองเหล็ก อ าเภอโกสุมพิสยั จงัหวดัมหาสารคาม 

 พนม แสนประเสรฐิ 

C-23 

PSO04 การอ านวยความสะดวกของรฐับาลมาเลเซียต่อการสรา้งสนัติภาพใน จงัหวดัชายแดน

ภาคใต ้: กรณีศึกษาความขดัแยง้และการไกล่เกล่ียระหวา่งรฐับาลไทยกบักลุ่มผูน้ าฝ่าย

ต่อตา้น 

 วนัฮำรงค ์บินอิสรสิ 

C-33 

PSO05 ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร ท่ีมีผลต่อความผูกพนัต่อองคก์ร  

ของบุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตอ าเภอพรรณานิคม  

จงัหวดัสกลนคร 

 วสนัต ์แกว้ก่ำ 

C-42 

PSO06 แนวทางการพฒันาคุณภาพชีวิตการท างานของขา้ราชการต ารวจ ศูนยฝึ์กอบรมต ารวจภูธร 

ภาค 4 จงัหวดัขอนแก่น 

 พำฝัน เรอืงบุญ 

C-57 
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กลุ่มรฐัศาสตรแ์ละการเมือง: ภาคบรรยาย 

PSO07 บทวเิคราะหง์านวจิยัเร่ือง “ แนวโนม้บทบาทพระสงฆก์บัการเมืองไทยในสองทศวรรษ

หนา้" สู่วถีิปฏิบติัในสงัคมไทย 

 พระปลดัเกษฎำ ผำทอง 

C-64 

PSO08 การประยุกตใ์ชห้ลกัสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระสงัฆาธิการในเขตการปกครอง

คณะสงฆ ์อ าเภอนากลาง จงัหวดัหนองบวัล าภู 

 พระมหำปรเมศร ์จรณธมฺโม (หอมไกล) 

C-75 

PSO09 การน าหลกัอิทธิบาท 4 ไปใชใ้นการปกครองบริหารงานของก านันผูใ้หญ่บา้น อ าเภอนา

กลาง จงัหวดัหนองบวัล าภู 

 พระมหำวนัเพ็ญ สำรโท (ทุมซะ) 

C-85 

PSO10 ปัญหากฎหมายในการก าหนดมาตรฐานพยานผูเ้ช่ียวชาญ  

ทางการแพทยใ์นคดีทุรเวชปฏิบติั 

 ปฐว ีประสิทธิรตัน์ 

C-95 

PSO11 การสรา้งพลงัเครือข่ายภาคประชาชน สู่ความส าเร็จในการผลกัดนัยุทธศาสตรพ์ลงังานของ

ประเทศ 

 วชิญำพลัส ์ไชยสมบติั 

C-102 

PSO12 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อสมัฤทธิผลของการพฒันาหมูบ่า้นเศรษฐกิจพอเพียง ในเขตอ าเภอ

สวา่งแดนดิน จงัหวดัสกลนคร 

 ปวรศิำ ศรนีำ 

C-113 

 

กลุ่มรฐัศาสตรแ์ละการเมือง: ภาคโปสเตอร ์

PSP01 การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษาระดบัปริญญาตรีของมหาวิทยาลยัราชภฏั

มหาสารคาม 

 วรรณี ปังสกุลยำนนท ์

C-126 

PSP02 ภาวะผูน้ าของนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลน ้าใส อ าเภอจตุรพกัตรพิมาน จงัหวดั

รอ้ยเอ็ด ตามความคิดเห็นของประชาชน 

 ไชโย ปิตะบูรณ ์

C-131 

PSP03 การบริหารจดัการขยะของเทศบาลต าบลสุวรรณภูมิ อ าเภอสุวรรณภูมิ จงัหวดัรอ้ยเอ็ด  

ตามความคิดเห็นของประชาชน 

 ธนโชติชยั เวโรจน์ 

C-140 

PSP04 ความสมัพนัธ์ของแรงจูงใจกบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของ กองอ านวยการป้องกนั

และบรรเทาสาธารณภยั องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาบอน อ าเภอค าม่วง จงัหวดักาฬสินธุ์ 

 นิรติุ วฒิุพนัธุ ์

C-149 

PSP05 ปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวติของประชาชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลเขวา อ าเภอ

เมือง จงัหวดัมหาสารคาม 

 จินตนำ รตันวงษำ 

C-162 
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กลุ่มรฐัศาสตรแ์ละการเมือง: ภาคโปสเตอร ์

PSP06 บทบาทของสตรีกบัการพฒันาการเมืองทอ้งถ่ิน 

 วภิำพรรณ อุปนิสำกร 

C-172 

PSP07 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนต าบลปาฝา  

อ าเภอจงัหาร จงัหวดัรอ้ยเอ็ด 

 อุดมศักดิ์  รกัควำมซ่ือ 

C-182 

PSP08 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อระดบับณัฑิตศึกษาในมหาวทิยาลยั  

ในจงัหวดัมหาสารคาม 

 หงษย์ำหยำ เดชพรรณำ 

C-190 

PSP09 ความคิดเห็นของประชาชนต่อการด าเนินงานเทศบาลต าบลจ าปาขนัอ าเภอสุวรรณภูมิ  

จงัหวดัรอ้ยเอ็ด 

 สุรยินั เก่งแกว้ 

C-199 

PSP10 ปัจจยัศกัยภาพท่ีส่งผลต่อการแขง่ขนัของบริษัทไปรษณียไ์ทยในจงัหวดัรอ้ยเอ็ด 

 ทวชิ อินอ่อน 

C-208 

PSP11 ประชาธิปไตย Thailand 4.0 ความมัน่คงของชาติพนัธุอี์สาน 

 พิกุล มีมำนะ 

C-219 

PSP12 การใชห้ลกัธรรมาภิบาลในการปฏิบติังานของบุคลากรสงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน

เขตอ าเภอค าเขื่อนแกว้ จงัหวดัยโสธร 

 พิชญธิดำ จินดำกุล 

C-229 

PSP14 ขอบเขตของความผิดฐานพรากผูเ้ยาว ์

 สุธิดำ ผิวขำว 

C-239 

PSP15 ประสิทธิภาพของท่ีปรึกษากฎหมายในคดีเด็กและเยาวชนท่ีกระท าความผิด กรณีศึกษา :  

ศาลเยาวชนและครอบครวัจงัหวดัมหาสารคาม 

 ปองปรชัญ ์เกษำสุวรรณ 

C-248 

PSP16 คุณภาพการใหบ้ริการของส านักงานท่ีดินจงัหวดัมหาสารคาม สาขาบรบือ 

 อิทธิศักดิ์  อกัษรเวช 

C-258 

PSP17 ความคิดเห็นในการมีการตราพระราชบญัญติัการรกัษาความปลอดภยัในองคก์ร หรือ

หน่วยงานเอกชน 

 พิทกัษ ์ธรรมะ 

C-264 

PSP18 สิทธิพิทกัษ์รฐัธรรมนูญภายใตบ้ริบทวฒันธรรมทางการเมือง กรณีศึกษา : จงัหวดั

มหาสารคาม 

 จกัรพงศ ์ล้ิมสุวรรณ 

C-273 
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กลุ่มวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย:ี ภาคบรรยาย 

SCO01 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรกัษ์และพฒันาป่าวฒันธรรมอีสานต าบลเหล่า อ าเภอ

โกสุมพิสยั จงัหวดัมหาสารคาม 

 เมตตำ เก่งชูวงศ์ 

D-1 

SCO02 การจดัการขยะมูลฝอยชุมชนแบบมีส่วนรว่มอยา่งยัง่ยืน บา้นนาหมู ่6 ต าบลโนนทนั 

อ าเภอหนองเรือ จงัหวดัขอนแก่น 

 วลิำวรรณ ์พิมพพ์งษ์ 

D-17 

SCO03 ผลของการใชเ้ศษเหลือจากการสีขา้วเหนียวก า่ ต่อประสิทธิภาพการผลิตสุกร ในการเล้ียง

สุกรระยะรุน่ 

 อรรถพงษ ์พิลำแดง 

D-28 

SCO04 ศึกษาปัจจยัจากการท างานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเกิดอาการปวดหลงัส่วนล่างของคนงานไร่

ยาสูบในช่วงเก็บเก่ียวใบยาในไร่ 

 ณิชำภทัร วทนะรตัน์ 

D-36 

SCO05 ประสิทธิภาพลดการอกัเสบ ในผูป่้วยสูงอายุเข่าเส่ือมดว้ยวธีิการเผายา  

ต.สมเด็จ อ. สมเด็จ จ.กาฬสินธุ ์

 หฤทยั สิงหกุล 

D-46 

SCO06 กระบวนการจดัการสรา้งสุขภาพผูสู้งอายุโดย การพ่ึงตนเอง การสรา้งเสริมความสุขและ

ความรอบรูท้างสุขภาพแบบองคร์วม บา้นมาลา ต าบลชุมแพ อ าเภอชุมแพ จงัหวดั

ขอนแก่น 

 วชิยั สุระเสน 

D-54 

SCO07 การปรบัปรุงรูปแบบการเดินเคร่ืองของโรงไฟฟ้าแฝดแบบโคเจนเนอรเ์รชัน่ 

 ธนำกร พิมพสิ์น 

D-65 

SCO08 การพฒันาวธีิการระบุเพศดกัแดไ้หมอีร่ีดว้ยการประมวลผลภาพดิจิทลั 

 จกัรชยั ชิณโคตร 

D-76 

SCO09 ผลของเซลลูโลสจากแบคทีเรียต่อสมบติัทางกายภาพของฟิลม์แอคทีฟ 

 พรพรรณ พวัไพบูลย ์

D-85 

SCO10 การศึกษาและพฒันาการค านวณต าแหน่งดวงอาทิตย ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบ

เซลลแ์สงอาทิตย ์โดยการติดตามดวงอาทิตยแ์บบแกนคู่ 

 ธนพฒัน์ อินจนัทร ์

D-94 

SCO11 การจ าลองผลกระทบของการวดัปริมาณโปรตีนโดยการรูจ้ าแบบรูปดว้ยการแปลงฟูเรียร์

แบบเร็วต่อความผิดพลาดจากการพิมพโ์ปรตีน 

 ศรำวฒิุ แหละหมดั 

D-102 
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กลุ่มวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย:ี ภาคโปสเตอร ์

SCP01 การใชใ้บหกูระจงเป็นส่วนผสมของขี้ เล่ือยไมย้างพาราท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตของเสน้ใย

และผลผลิตของเห็ดหหูนู 

 กัญชลิกำ รตันเชิดฉำย 

D-111 

SCP02 การพฒันาอาหารเม็ดส าเร็จรูปจากแหนเป็ดเล็กและไขน่ ้า ส าหรบัการเล้ียงกุง้กา้มแดง 

(Cherax quadricarinatus) 

 ดลยำ ดลแมน้ 

D-117 

SCP03 ผลของไมโครเวฟต่อคุณภาพแครอทแผ่น 

 ปำรชิำติ รำชมณี 

D-128 

SCP04 การพฒันาผลิตภณัฑแ์ครกเกอรป์ราศจากกลูเตน ส าหรบัผูท่ี้แพแ้ป้งสาลี  

(สูตร Gluten free) 

 ศนันธร พิชยั 

D-134 

SCP05 ผลของการใชแ้ป้งไรซเ์บอร่ีทดแทนแป้งสาลีในการผลิตมฟัฟินปราศจากกลูเตน 

 ญำณิศำ โพธ์ิรตัน์โส 

D-143 

SCP06 ปัญหาและอุปสรรคของการผลิตกะหล า่ปลีปลอดภยัจากสารพิษในจงัหวดัตาก 

 สุระวทิย ์ปัญญำ 

D-151 

SCP07 การใชส้ารสกดัจากพืชในการก าจดัลูกน ้ายุง 

 วจิิตร เชำวว์นักลำง 

D-156 

SCP08 พฒันาคู่มือการคดัแยกขยะจากครวัเรือนชุมชนต าบลพุดซา อ าเภอเมือง จงัหวดั

นครราชสีมา 

 ปณิธำน กระสงัข ์

D-165 

SCP09 การพฒันาระบบช่วยใหค้ าปรึกษาก่ึงอตัโนมติัโดยใชเ้ทคนิคการประมวลผลค า 

 ชลีพรรณ ไปแดน 

D-175 
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ที่ปรึกษา 

1. รองศาสตราจารย ์ดร.สิทธิชยั บุษหมัน่ รกัษาราชการแทน อธิการบดี 

2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กนกพร ทองสอดแสง รองอธิการบดี 

3. อาจารยว์ุฒิพล ฉตัรจรสักูล รองอธิการบดี 

 

กองบรรณาธิการ 

กองบรรณาธิการบุคคลภายนอกมหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 

1. ศาสตราจารย ์ดร.ฉวีลกัษณ ์บุณยะกาญจน ขา้ราชการบ านาญ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

2. ศาสตราจารย ์ดร.มนตช์ยั เทียนทอง มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

3. รองศาสตราจารย ์ดร.เกษม สรอ้ยทอง สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

4. รองศาสตราจารย ์ดร.บุญชม ศรีสะอาด มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

5. รองศาสตราจารย ์ดร.ปารีชา มารี เคน มหาวิทยาลยักาฬสินธุ ์

6. รองศาสตราจารย ์ดร.สุวกิจ ศรีปัดถา ขา้ราชการบ านาญ มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 

7. รองศาสตราจารย ์ดร.อญัชลี สาระรตันะ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

8. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เกรียงศกัด์ิ ไพรวรรณ ขา้ราชการบ านาญ มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 

9. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชไมพร เจริญพร มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 

 

กองบรรณาธิการบุคคลภายในมหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 

1. รองศาสตราจารย ์ดร.ยุภาพร ยุภาศ คณบดีคณะรฐัศาสตรแ์ละรฐัประศาสนศาสตร ์

2. รองศาสตราจารย ์ดร.รภสัสา จนัทาศรี คณบดีคณะเทคโนโลยกีารเกษตร 

3. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เขมิกา แสนโสม คณบดีคณะวิทยาการจดัการ 

4. ผูช่้วยศาสตราจารย ์วา่ท่ี ร.ท.ดร.ณฏัฐชยั จนัทชุม คณบดีคณะครุศาสตร ์

5. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธรชั อารีราษฎร ์ คณบดีคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 

6. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.มานิตย ์อญัญะโพธ์ิ คณบดีคณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

7. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.รงัสรรค ์สิงหเลิศ คณบดีคณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

8. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ศิวดล กญัญาค า คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ์

9. อาจารยพ์ิทกัษ์ ธรรมะ คณบดีคณะนิติศาสตร ์

 

บรรณาธิการ 

 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สนิท ตีเมืองซา้ย คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 

  



การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจยับณัฑิตศึกษาระดบัชาติ มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม ครั้งท่ี 3  

วนัท่ี 11 – 12 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  
 

[Page : XIX] 

 ผูช่้วยบรรณาธิการ 

  1. รองศาสตราจารย ์ดร.ทศันีย ์นาคุณทรง รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

  2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์วา่ท่ี ร.ต.ดร.อรญั ซุยกระเด่ือง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

  3. อาจารย ์ดร.กญัชลิกา รตันเชิดฉาย รองคณบดีฝ่ายพฒันาและมาตรฐานบณัฑิต 

  4. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชยากานต ์เรืองสุวรรณ ผูช่้วยคณบดีดา้นมาตรฐานวชิาการ 

  5. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กฤษกนก ดวงชาทม ผูช่้วยคณบดีดา้นกิจการศึกษา 

  6. อาจารยป์ระภากร ศรีสว่างวงศ ์ ผูช่้วยคณบดีดา้นเทคโนโลยแีละสารสนเทศ 

 

 ฝ่ายจดัการ 

  1. นางสาวธญัณิชา สุวรรณภกัดี 6. นายเศรษฐา โพธ์ิสีสม 

  2. นางสาวศิริเพ็ญ จ าปาศรี 7. นางสาวพิชญสิ์นี จกัณารายณ ์

  3. นายอิทธิพล โยธะชยั 8. นางอภิรตัน์ พุทธดิลก 

  4. นางสาวนิตยา มิ่งสูงเนิน 9. นายวฒันากร ฉลาดบล 

  5. นางสาวขนิษฐา เสนาขนัธ ์

 

ผูป้ระเมินอิสระ 

 บุคคลภายนอก 

  1. ศาสตราจารย ์ดร.ธีระ รุญเจริญ ขา้ราชการบ านาญ 

  2. รองศาสตราจารย ์ดร.ไชยยศ เรืองสุวรรณ ขา้ราชการบ านาญ 

  3. รองศาสตราจารย ์ดร.บุญชม ศรีสะอาด ขา้ราชการบ านาญ 

  4. รองศาสตราจารย ์ดร.สุวกิจ ศรีปัดถา ขา้ราชการบ านาญ 

  5. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เกรียงศกัด์ิ ไพรวรรณ ขา้ราชการบ านาญ 

  6. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วลินั จุมปาแฝด ขา้ราชการบ านาญ 

  7. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุรทิน นาราภิรมย ์ ขา้ราชการบ านาญ 

  8. รองศาสตราจารย ์ดร.ฉลาด จนัทรสมบติั คณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

  9. รองศาสตราจารย ์ดร.ชวลิต ชูก าแพง คณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

  10. รองศาสตราจารย ์ดร.ธนานันท ์ตรงดี คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

  11. รองศาสตราจารย ์ดร.ประโยชน์ ส่งกล่ิน วิทยาลยัการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

  12. รองศาสตราจารย ์ดร.ประสงค ์สหีานาม คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 

  13. รองศาสตราจารย ์ดร.ประสาท เนืองเฉลิม คณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

  14. รองศาสตราจารย ์ดร.สมบติั ทา้ยเรือค า คณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

  15. รองศาสตราจารย ์ดร.สิทธิชยั ตนัศรีสกุล วิทยาลยัการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

  16. รองศาสตราจารย ์ดร.สุบรรณ เอี่ยมวิจารณ ์ คณะการบญัชีและการจดัการ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
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  17. รองศาสตราจารย ์ดร.อนุชิตา มุ่งงาม คณะเทคโนโลย ีมหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

  18. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กญัญารตัน์ โคจร คณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

  19. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กาญจน์ เรืองมนตรี คณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

  20. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ขวญัฤดี ตนัตระบณัฑิตย ์คณะบริหารธุรกิจและการบญัชี มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

  21. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.จิระพร ชะโน คณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

  22. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ญาณภทัร สีหะมงคล คณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

  23. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ฐาปนี สีเฉลียว คณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

  24. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ทรงศกัด์ิ ภูสีอ่อน คณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

  25. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธรินธร นามวรรณ คณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

  26. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.มะลิวลัย ์ถุนาพรรณ์ คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

  27. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วรญัญ ูแกว้ดวงตา คณะเทคโนโลย ีมหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

  28. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วินัย ผลเจริญ วิทยาลยัการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

  29. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วิลาวณัย ์พรอ้มพรม คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

  30. อาจารย ์ดร.มานิตย ์อาษานอก คณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

 

 บุคคลภายในมหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 

  1. รองศาสตราจารย ์ว่าท่ี พ.ต. ดร.กิตติกรณ ์บ ารุงบุญ คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

  2. รองศาสตราจารย ์ดร.ณรงคฤ์ทธ์ิ โสภา คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

  3. รองศาสตราจารย ์ดร.ทศันีย ์นาคุณทรง คณะครุศาสตร ์

  4. รองศาสตราจารย ์ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช คณะครุศาสตร ์

  5. รองศาสตราจารย ์ดร.ภณิตา สุนทรไชย คณะวิทยาการจดัการ 

  6. รองศาสตราจารย ์ดร.ภกัดี โพธ์ิสิงห ์ คณะรฐัศาสตรแ์ละรฐัประศาสนศาสตร ์

  7. รองศาสตราจารย ์ดร.ยุภาพร ยุภาศ คณะรฐัศาสตรแ์ละรฐัประศาสนศาสตร ์

  8. รองศาสตราจารย ์ดร.วรีะกิตต์ิ เสาร่ม คณะวิทยาการจดัการ 

  9. รองศาสตราจารย ์ดร.ศิริ ถีอาสนา คณะครุศาสตร ์

  10. รองศาสตราจารย ์ดร.สญัญา เคณาภูมิ คณะรฐัศาสตรแ์ละรฐัประศาสนศาสตร ์

  11. รองศาสตราจารย ์ดร.สิทธิชยั บุษหมัน่ คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

  12. รองศาสตราจารย ์ดร.สิทธิศกัด์ิ ค าผา คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 

  13. รองศาสตราจารย ์ดร.เสาวลกัษณ ์โกศลกิตติอมัพร คณะรฐัศาสตรแ์ละรฐัประศาสนศาสตร ์

  14. รองศาสตราจารยธี์รชยั บุญมาธรรม คณะครุศาสตร ์

  15. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กฤษกนก ดวงชาทม คณะครุศาสตร ์

  16. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กลัยา กุลสุวรรณ คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

  17. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.จนัทรเ์พ็ญ ภูโสภา คณะครุศาสตร ์
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  18. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.จ าเนียร พลหาญ คณะครุศาสตร ์

  19. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชยากานต ์เรืองสุวรรณ คณะครุศาสตร ์

  20. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ว่าท่ี ร.ท. ดร.ณัฏฐชยั จนัทชุม คณะครุศาสตร ์

  21. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ตน้สกุล ศานติบูรณ์ คณะครุศาสตร ์

  22. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ทรงศกัด์ิ สองสนิท คณะครุศาสตร ์

  23. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธนัณชยั สิงหม์าตย ์ คณะวิทยาการจดัการ 

  24. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นนทพงษ์ พลพวก คณะวิศวกรรมศาสตร ์

  25. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นิศารตัน์ โชติเชย คณะวิทยาการจดัการ 

  26. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เนตรชนก จนัทรส์วา่ง คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

  27. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประวิทย ์สิมมาทนั คณะครุศาสตร ์

  28. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ปิยลกัษณ ์โพธิวรรณ์ คณะรฐัศาสตรแ์ละรฐัประศาสนศาสตร ์

  29. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ปิยะธิดา ปัญญา คณะครุศาสตร ์

  30. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ปิยะวดี สราภิรมย ์ คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

  31. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พรรณวิไล ดอกไม ้ คณะครุศาสตร ์

  32. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พนัธิวา แกว้มาตย ์ คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

  33. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ไพศาล วรค า คณะครุศาสตร ์

  34. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ยุทธพงศ ์ทิพยช์าติ คณะครุศาสตร ์

  35. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ยุวดี อินส าราญ คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

  36. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.รงัสรรค ์สิงหเลิศ คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

  37. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วรปภา อารีราษฎร ์ คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 

  38. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วชัรินทร ์สุทธิศยั คณะรฐัศาสตรแ์ละรฐัประศาสนศาสตร ์

  39. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วิทยา เจริญศิริ คณะนิติศาสตร ์

  40. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วิมลมาศ ปฐมวณิชกุล คณะวิทยาการจดัการ 

  41. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ศิวดล กญัญาค า คณะวิศวกรรมศาสตร ์

  42. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สนิท ตีเมืองซา้ย คณะครุศาสตร ์

  43. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สมาน เอกพิมพ ์ คณะครุศาสตร ์

  44. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุขศิลป์ ประสงคสุ์ข คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

  45. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุทศัน์ วงศก์ระบากถาวร คณะครุศาสตร ์

  46. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุนันท ์บุตรศาสตร ์ คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 

  47. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุรกานต ์จงัหาร คณะครุศาสตร ์

  48. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เหล็กไหล จนัทะบุตร คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 

  49. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ว่าท่ี ร.ต. ดร.อรญั ซุยกระเด่ือง คณะครุศาสตร ์

  50. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อจัฉรพร เฉลิมชิต คณะวิทยาการจดัการ 
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  51. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อุรสา พรหมทา คณะครุศาสตร ์

  52. อาจารย ์ดร.กญัชลิกา รตันเชิดฉาย คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 

  53. อาจารย ์ดร.กิตติชยั เจริญชยั คณะวิทยาการจดัการ 

  54. อาจารย ์ดร.ทชัชวฒัน์ เหล่าสุวรรณ คณะครุศาสตร ์

  55. อาจารย ์ดร.นัดติยา ประกอบแสง คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 

  56. อาจารย ์ดร.พงศกร พิมพะนิตย ์ คณะวิศวกรรมศาสตร ์

  57. อาจารย ์ดร.อรนุช วงศว์ฒันาเสถียร คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
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ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ ดร.สุจิต  บุญบงการ ผูเ้ช่ียวชาญดา้น

การเมืองการปกครองไทย การเมืองปกครองทอ้งถ่ิน รัฐธรรมนูญและสถาบัน

การเมือง  

คุณวุฒิ  

- ปริญญาตรี รฐัศาสตรบณัฑิต 2507 จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- ปริญญาโท สาขา Comparative Politics and International Relations 2508 

Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University, Medford Mass, U.S.A. 

- ปริญญาเอก สาขา Comparative Politics and International Relations 2511 

Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University, Medford Mass, U.S.A. 

ต ำแหน่งปัจจุบนั 

อาจารยผ์ูท้รงคุณวุฒิ ประจ าคณะรฐัศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

สถำนท่ีติดต่อ 

ส านักงานหลกัสูตรรฐัศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการเมืองและการจดัการปกครอง อาคารวรภกัด์ิพิบูลย ์(ตึก 2) 

ชั้น 1 คณะรฐัศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั โทรศพัท ์0 2218 7325 โทรสาร 0 2218 7200  

มือถือ 087 932 2262 (วรรณรีย)์ และ (พิชญากานต)์ 

E-mail: mapolgov.cu@gmail.com   

เว็บไซต:์ www.polsci.chula.ac.th/mpg 

ประสบกำรณก์ำรท ำงำน 

- สมาชิกสภาปฏริูปแห่งชาติ 2557 

- กรรมาธิการยกร่างรฐัธรรมนูญ 2557 

- ประธานสภาพฒันาการเมือง  

- ตุลาการศาลรฐัธรรมนูญ (พ.ศ. 2543-2547) 

- รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั (พ.ศ. 2524-2528) 

- คณบดีคณะรฐัศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั (พ.ศ. 2533-2537 และ พ.ศ. 2537-2541) 

- สมาชิกสภาร่างรฐัธรรมนูญ (ฉบบั พ.ศ. 2540) 

ผลงำนวิจยั 

- บทบาทของทหารไทยในการพฒันาทางการเมือง: ศึกษาเฉพาะบทบาทดา้นกิจกรรมพลเรือน ในฐานะท่ีเป็นส่วน

หน่ึงของมาตรการส่งเสริมประชาธิปไตย ปี 2533 

- บทบาทของทหารไทยในการพฒันาทางการเมือง: ศึกษาเฉพาะบทบาทดา้นกิจกรรมพลเรือน ในฐานะท่ีเป็นส่วน

หน่ึงของมาตรการส่งเสริมประชาธิปไตย ปี 2534 

- การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร 13 กนัยายน 2535 ปี 2535 

- การเมืองทอ้งถ่ินขององคก์ารบริหารส่วนต าบล (อบต.) และองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั (อบจ.) 
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- การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร 13 กนัยายน ปี 2540 

- การเมืองทอ้งถ่ินขององคก์ารบริหารส่วนต าบล (อบต.) และองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั (อบจ.) ปี 2543 

ผลงำนทำงวิชำกำร 

บทความ 

- คดีรฐัธรรมนูญกบัการบ่งช้ีสภาพปัญหาของการปฏริูปการเมือง 
- การแทรกแซงการเมืองของทหารไทย 

หนงัสือ 

- บทบาทของสภานิติบญัญติั 

- การพัฒนาการเมืองของไทย: ปฏิสัมพันธ์ระหว่างทหารสถาบันทางการเมือง และการมีส่วนร่วม

ทางการเมืองของประชาชน 

- การพฒันาทางการเมืองของไทย: ปฏิสมัพนัธร์ะหว่างทหารสถาบนัทางการเมือง และการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชน 2542 

- สารานุกรมรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ปี 2552 

 

************************** 
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Professor Deepak Sharma is currently the Director of the Center 

for Energy policy (CEP). He also holds the position of Associate Dean 

(International), in the Faculty of Engineering and Information Technology. 

He has a Bachelor's degree in electricity engineering and Master's and 

Doctoral degrees in energy economics and policy. He has nearly thirty-five 

years of professional experience in academia, and public and private sectors. 

He is actively engaged in teaching, research, and consulting on infrastructure 

policy themes – in national and global contexts. Such themes include energy 

and water market reforms; infrastructure regulation energy-water-economy-

climate change interface; environmental policy analysis; institutional 

economics and political economy. 

He is currently co-ordinating a major research project focusing on Energy-Food-Water security 

challenge in a global context. The general tenor his work is multidisciplinary policy oriented-underpinned 

by a recognition of the significance of global cultural, political and geo-strategic contexts. He is a member 

of the International Association for Energy Economics, has written extensively on energy and environmental 

policy themes, and made numerous invited presentations at national and international fora on a range 

of water, and environmental policy themes. 
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ก าหนดการ 

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจยับณัฑิตศึกษาระดบัชาติ  

มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม (RMU-GRC2018) 

วนัท่ี 11–12 มกราคม พ.ศ. 2561 

ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 

************************** 

 

วนัพฤหสับดีที่ 11 มกราคม 2561 

08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน 

 ณ หอ้งประชุมเธียรเ์ตอร ์อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองศิริราชสมบติัครบ 60 ปี 

(อาคาร 34) 

09.00 – 12.00 น. พิธีเปิด และปาฐกถาพิเศษ 

12.00 – 13.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั 

13.00 – 16.30 น.  น าเสนอผลงานวิจยัภาคโปสเตอร ์ตามกลุ่มยอ่ย 

  ณ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองศิริราชสมบติัครบ 60 ปี (อาคาร 34) 

  น าเสนอผลงานวิจยัภาคบรรยาย ตามกลุ่มยอ่ย ดงัน้ี 

  กลุ่มการศึกษา 

  หอ้งท่ี 1 : หอ้ง 150701 ชั้น 7  

   อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (อาคาร 15) 

  หอ้งท่ี 2 : หอ้ง 150702 ชั้น 7  

   อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (อาคาร 15) 

  หอ้งท่ี 3 : หอ้ง 150703 ชั้น 7  

   อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (อาคาร 15) 

  กลุ่มมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

  หอ้งท่ี 1 : หอ้ง 150704 ชั้น 7  

   อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (อาคาร 15) 

  หอ้งท่ี 2 : หอ้ง 150705 ชั้น 7 

   อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (อาคาร 15) 

  หอ้งท่ี 3 : หอ้ง 150707 ชั้น 7  

   อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (อาคาร 15) 

  หอ้งท่ี 4 : หอ้ง 150708 ชั้น 7  

   อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (อาคาร 15) 
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13.00 – 16.30 น.  น าเสนอผลงานวิจยัภาคบรรยาย ตามกลุ่มยอ่ย ดงัน้ี 

  กลุ่มรฐัศาสตรแ์ละการเมือง 

  หอ้งท่ี 1 : หอ้ง 150801 ชั้น 8  

   อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (อาคาร 15) 

  หอ้งท่ี 2 : หอ้ง 150803 ชั้น 8  

   อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (อาคาร 15) 

  กลุ่มวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

  หอ้งท่ี 1 : หอ้ง 150401 ชั้น 4 

   อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (อาคาร 15) 

  หอ้งท่ี 2 : หอ้ง 150402 ชั้น 4 

   อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (อาคาร 15) 

  ชมนิทรรศการทางวิชาการ 

  ณ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (อาคาร 15) 

 

วนัศุกรท์ี่ 12 มกราคม 2561 

09.00 – 12.00 น.  ชมผลงานวิจยัภาคโปสเตอร ์

  ณ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองศิริราชสมบติัครบ 60 ปี (อาคาร 34) 

  ชมนิทรรศการทางวิชาการ 

  ณ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (อาคาร 15) 

12.00 – 13.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั 

13.00 – 16.30 น.  ชมผลงานวิจยัภาคโปสเตอร ์

  ณ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองศิริราชสมบติัครบ 60 ปี (อาคาร 34) 

  ชมนิทรรศการทางวิชาการ 

  ณ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (อาคาร 15) 

 

หมายเหต ุ ก าหนดการอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 

 


