กำหนดกำรนำเสนอภำคโปสเตอร์ (Poster Presentation)
กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติและนำนำชำติ รำชภัฏสุ รำษฎร์ ธำนีวจิ ัย ครั้งที่ 13

“งำนวิจัยและนวัตกรรมอย่ ำงสร้ ำงสรรค์ ตำมศำสตร์ พระรำชำ”
(Creative and Innovative Research Applying The Philosophy of King Rama 9)
14 – 15 ธันวำคม 2560 ณ อำคำรเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรำษฎร์ ธำนี

กำรนำเสนอผลงำนวิจัยภำคโปสเตอร์
1. กลุ่มการศึกษา
2. กลุ่มวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
3. กลุ่มเศรษฐกิจสร้างสรรค์
4. กลุ่มพัฒนาสังคม
5. กลุ่มวิทยาศาสตร์ สุขภาพ
หมำยเหตุ ลงทะเบียน และติดโปสเตอร์ ตามรหัสที่แจ้งไว้ ณ ชั้น 7 และ 8 อาคารเรี ยนรวม
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ภายในวันที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 - 16.30 น.

กลุ่ม 1 กำรศึกษำ
ลำดับ
รหัส
หัวข้ อวิจยั
1
EX1P6001 ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกเรี ยนในมหาวิทยาลัยทักษิณของ
นักเรี ยนที่กาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 พื้นที่ 8 จังหวัดภาคใต้
2
EX1P6002 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ลักษณะการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
และความพึงพอใจของนักศึกษา ในการเรี ยนหัวข้อเรื่ อง การดูแล
หญิงในระยะตั้งครรภ์ ด้วยวิธีการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน
นักศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต ชั้นปี ที่ 3 วิทยาลัย
การสาธารณสุขสิ รินธร จังหวัดพิษณุโลก
3
EX1P6003 พฤติกรรมการเลือกใช้จ่ายของนักศึกษาในคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
4
EX1P6004 ปั จจัยของการศึกษาต่อในระดับปริ ญญาตรี การบัญชีของนักเรี ยน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพในสงขลา
5
EX1P6005 การศึกษาภูมิปัญญาทางบัญชีของเยาวชนในเขตอาเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก
6
EX1P6006 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง ความรู ้เบื้องต้น
เกี่ยวกับจานวนจริ ง โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ร่วมกับการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบกลุ่ม ร่ วมมือเทคนิค TAI สาหรับนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
7
EX1P6007 การรับรู ้ความสามารถและทัศนคติต่อการพัฒนาแนวปฏิบตั ิการ
พยาบาล โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในรายวิชาการสื่ อสารและ
สารสนเทศทางการพยาบาล
8
EX1P6008 ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัด
การศึกษาในหลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม
9
EX1P6009 บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่ อง ดาวเทียม ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย
10 EX1P6010 สภาพและปั ญหาการจัดการเรี ยนการสอนวิชาพลศึกษาในโรงเรี ยน
เอกชน สอนศาสนาอิสลามในจังหวัดยะลา
11 EX1P6011 ปั จจัยพยากรณ์แรงจูงใจในการเป็ นนักกีฬาของหาวิทยาลัยสงขลา
นคริ นทร์
12 EX1P6012 ความพึงพอใจในการเรี ยนวิชาพลศึกษา ของนักเรี ยน English
Program ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรี ยนพิชยั รัตนาคาร
จังหวัดระนอง

ผู้นำเสนอ
อัศว์ศิริ ลาปี อี
ช่อทิพย์ จันทรา

ณิ ชาภัทร บุญรัตน์
ณิ ชาภัทร บุญรัตน์
รัตนา สิ ทธิอ่วม
วิลาสิ นี แทนทวี

วรรณชาติ ตาเลิศ

ดาวเด่น สัญญโภชน์

วิระภรณ์ ไหมทอง
ไพโกศล แก้วทัศน์
วรัญญู ขวัญวิชา
สมพร หลักทรัพย์

กลุ่ม 1 กำรศึกษำ
ลำดับ
รหัส
หัวข้ อวิจยั
13 EX1P6013 ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาการพยาบาล
มารดา ทารก และการผดุงครรภ์ของ นักศึกษาพยาบาลศาสตร
บัณฑิต วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์
นครสวรรค์
14 EX1P6014 การศึกษาสภาพปั ญหาการจัดการเรี ยนการสอน วิชา การพยาบาล
บุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์
ประชารักษ์นครสวรรค์
15 EX1P6015 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิทยาศาสตร์ และทักษะการจัด
กระทาและการสื่ อความหมาย ข้อมูล เรื่ อง ตัวเรา ของนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 2 โดยการใช้การจัดการเรี ยนรู ้รูปแบบซิปปา
ร่ วมกับผังกราฟิ ก
16 EX1P6016 ทักษะการบริ หารในศตวรรษที่ 21 ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12
17 EX1P6017 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ า การเปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษากับประสิทธิผลการบริ หารงบประมาณของสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัด
ชุมพร
18 EX1P6018 การพัฒนาพฤติกรรมการจัดการเรี ยนรู ้ของครู ในระดับชั้นเรี ยนด้วย
รู ปแบบการพัฒนาครู โดยใช้ผลการปฏิบตั ิการสอนเป็ นฐานและ
ส่งเสริ มการใช้ภาษาอังกฤษแบบบูรณาการกับสาระการเรี ยนผ่าน
ระบบการสื่ อสารอิเล็กทรอนิกส์ : กรณี ศึกษาครู คอมพิวเตอร์สงั กัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 (สุราษฎร์ธานี
ชุมพร)
กลุ่ม 2 วิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยี
ลำดับ
รหัส
หัวข้ อวิจยั
1
EX2P6001 การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา
2
EX2P6003 การสร้างแผนที่เสมือนจริ งแนะนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม เขตเทศบาลเมืองพิษณุโลกบนสมาร์ทโฟน
3
EX2P6005 การพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนจากข้อมูลภูมิหลังของ
นักศึกษาด้วยเทคนิคเนอีฟเบย์

ผู้นำเสนอ
รพีพรรณ วิบูลย์วฒั นกิจ

นิรนาท วิทยโชคกิติคุณ

พรสุภา ทิ้งน้ ารอบ

คานวณ มุสิกลาย
อนุวฒั น์ แก้วจันทร์

อัญชลีพร มัน่ คง

ผู้นำเสนอ
กาญจนา ทองบุญนาค
ธิดารัตน์ วุฒิศรี เสถียรกุล

นลินี อินทมะโน

กลุ่ม 2 วิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยี
ลำดับ
รหัส
หัวข้ อวิจยั
4
EX2P6006 ระบบจัดการหอพักออนไลน์
5
EX2P6007 ระบบจัดเก็บค่าน้ าประปาหมู่บา้ น : กรณี ศึกษาบ้านทุ่งใหญ่
6
EX2P6009 ความหลากหลายของแมลงน้ าในลาธารน้าตกโตนปาหนัน
จังหวัดสตูล
7
EX2P6011 การประยุกต์ใช้วธิ ีการทางสถิติในการวิเคราะห์ผลการทดสอบ
คุณสมบัติทางกลของแนวเชื่อมที่ได้จากการเชื่อมทิกและการเชื่อม
เสี ยดทานแบบกวนต่อชนของอะลูมิเนียมหล่อผสมต่างชนิด
8
EX2P6012 การเปรี ยบเทียบชนิดของเครื่ องมือประมงพื้นบ้านของชาวประมง
บ้านปากเมง จังหวัดตรังต่อชนิดและปริ มาณสัตว์น้ าพลอยได้
9
EX2P6014 การศึกษาความลึกเชิงแสงของฝุ่ นละอองในบรรยากาศที่ชายแดน
ภาคใต้ของประเทศไทย และประเทศเวียดนาม
10 EX2P6016 การศึกษาปริ มาณไอน้ าในบรรยากาศที่ชายแดนภาคใต้สาหรับ
ประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย
11 EX2P6018 การศึกษาปริ มาณฝนในอาเภอของจังหวัดอุบลราชธานี สาหรับ
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ โดยใช้ขอ้ มูลภาคพื้นดิน
12 EX2P6020 การพัฒนาสารสกัดโกฐเชียง Angelica sinensis ในรู ปแบบนาโน
อิมลั ชัน
13 EX2P6022 ผลของการใช้กลีเซอรี นดิบในอาหารต่อสมรรถภาพการเติบโตและ
ลักษณะซากของไก่กระทง
14 EX2P6024 ระบบส่งบทความวิชาการออนไลน์ : กรณี ศึกษา วารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
15 EX2P6025 ฤทธิ์ตา้ นเชื้อ Esherichia coli และ Staphylococcus aureus ของ
ไมโครอิมลั ชันที่บรรจุเอนไซม์โบรมีเลน : ผลของสารลดแรงตึงผิว
และสารลดแรงตึงผลร่ วม
16 EX2P6026 การเพิ่มการรอดชีวติ ของแบคทีเรี ยโปรไบโอติกที่ถูกห่อหุม้ ด้วยพอ
ลิเมอร์ชีวภาพโดยเทคนิคอิมลั ชัน่
17 EX2P6027 การเพิม่ การรอดชีวติ ของแบคทีเรี ยโปรไบโอติกที่ถูกห่อหุม้ ด้วยพอ
ลิเมอร์ชีวภาพโดยเทคนิคเอ็กซ์ทรู ชนั่
18 EX2P6028 การศึกษาอิฐบล็อกประสานชนิดไม่รับน้ าหนักผสมเถ้าหนักและ
เถ้าลอยจากไม้ยางพาราในกระบวนการผลิตไอน้ า
19 EX2P6029 การพัฒนาเครื่ องผลิตประจุไฟฟ้า โดยการประยุกต์ใช้สนามไฟฟ้า
ความเครี ยดสูง แบบพัลส์

ผู้นำเสนอ
อุทุมพร ศรี โยม
รัชชานนท์ ทองเรื อง
คทาวุธ ไชยเทพ
มูหามัด เต๊ะยอ

นุชนาฎ นิลออ
รุ สมาดี สะบูดิง
รุ สมาดี สะบูดิง
รุ สมาดี สะบูดิง
สุกญั ญา ทิราพงษ์
อัจฉรา นิยมเดชา
ธนภัทร เจิมขวัญ
ภวิกา มหาสวัสดิ์

ธันญาเรศ มรรคาเขต
จิตต์โสภิณ สุธีบุตร
หิ รัญวดี สุวบิ ูรณ์
ศิศีโรตม์ เกตุแก้ว

กลุ่ม 2 วิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยี
ลำดับ
รหัส
หัวข้ อวิจยั
20 EX2P6030 สภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเซลลูโลสจากละมุดโดยเชื้อ
Acetobacter xylinum
21 EX2P6031 การผลิตน้ าส้มสายชูหมักพร้อมดื่มจากละมุด
22 EX2P6032 การรอดชีวติ ของโปรไบโอติก Lactobacillus plantarum D6SM3
ที่ห่อหุม้ ด้วยอัลจิเนตเคลือบด้วยไคโตซานในผลิตภัณฑ์น้ าสลัด
น้ าใส
23
IN2P6001 การคัดแยกแบคทีเรี ยและทดสอบสารปฏิชีวนะจากแบคทีเรี ย
แลคติกที่พบในผลิตภัณฑ์อาหารแปรรู ป
24
IN2P6002 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลความรู ้สาหรับการเลือกใช้สถิติใน
งานวิจยั
25
IN2P6003 การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของมะพร้าวแช่อิ่มอบแห้งในระหว่าง
การเก็บ
26
IN2P6004 การผลิตเครื่ องดื่มจากเมล็ดทานตะวัน
27
IN2P6005 การพัฒนาระบบแนะนาหนังสื อโดยใช้เทคนิคการกรองแบบอิง
เนื้อหา กรณี ศึกษา หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
28
IN2P6006 ผลของแป้ งข้าวกล้องข้าวหอมไชยาต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็ก
29
IN2P6007 ผลของการแช่เนื้อเงาะในสารละลายแคลเซียมคลอไรด์และ
กรดซิตริ กต่อคุณภาพเงาะ
30
IN2P6008 การผลิตวุน้ สวรรค์จากน้ าหวานต้นจากด้วยเชื้อ Acetobacter
xylinum TISTR 975
กลุ่ม 3 เศรษฐกิจสร้ ำงสรรค์
ลำดับ
รหัส
หัวข้ อวิจยั
1
EX3P6003 แอปพลิเคชันจัดการห้องซ้อมดนตรี ออนไลน์
2
IN3P6002 ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการทรัพยากรมนุษย์กบั ประสิ ทธิภาพ
ในการปฏิบตั ิงานของพนักงานเทศบาลตาบลขุนทะเล
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
3
IN3P6004 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงาน
ของบุคลากรเทศบาล ตาบลช้างขวา อาเภอกาญจนดิษฐ์
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้นำเสนอ
อาซีมะห์ วาแม
ณัฐวุฒิ มรกต
ปนัดดา หมัดลิหมีน

จีรนันท์ แก้วรักษา
จุฑามาศ กระจ่างศรี
พราวตา จันทโร
สุภาพร อภิรัตนานุสรณ์
ธนาวิทย์ รัตนเกียรติขจร

รวงนลิน เทพนวล
ั ญา ไหมเครื อแก้ว
สุ กญ

มิติ เจียรพันธุ์

ผู้นำเสนอ
ยุพดี อินทสร
เกตุวดี นุรักษ์

นภัสสร ประดับญาติ

กลุ่ม 3 เศรษฐกิจสร้ ำงสรรค์ (ต่ อ)
ลำดับ
รหัส
หัวข้ อวิจยั
4
IN3P6005 คุณภาพชีวติ ในการทางานที่ส่งผลต่อความสุขในการปฏิบตั ิงาน
ของพนักงาน บริ ษทั ปาล์มทองคา จากัด อาเภอพระแสง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
5
IN3P6006 คุณภาพชีวติ ในการทางานที่ส่งผลต่อประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงาน
ของพนักงาน บริ ษทั ปาล์มทองคา จากัด อาเภอพระแสง จังหวัด
สุราษฎร์ธานี
6
IN3P6007 รู ปแบบภาวะผูน้ าที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีของ
โรงเรี ยนในตาบลขุนทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
7
IN3P6010 การทางานเป็ นทีมที่ส่งผลต่อประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานของ
บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
8
IN3P6011 ความสมดุลของชีวติ ที่ส่งผลต่อประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานของ
บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
กลุ่ม 4 พัฒนำสังคม
ลำดับ
รหัส
หัวข้ อวิจยั
1
EX4P6001 ดนตรี หนังตะลุง: ปรากฏการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
2
EX4P6002 การศึกษาระบบบัญชีและการควบคุมภายในของวิสาหกิจชุมชน
ในจังหวัดตรัง
3
EX4P6003 ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ Balanced Scorecard กับความสาเร็ จ
ของวิสาหกิจชุมชน ในจังหวัดตรัง
4
EX4P6006 พฤติกรรมและแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่ วม
ของชุมชนเทศบาลตาบลคลองพิไกร อาเภอพรานกระต่าย
จังหวัดกาแพงเพชร
5
EX4P6009 ความสาคัญของทักษะภาวะผูน้ าในผูจ้ ดั การอายุนอ้ ย;ปั จจัยความ
ต้องการในตลาดแรงงานยุคใหม่; บริ บทจากองค์กรพหุวฒั นธรรม
ในประเทศไทย
6
IN4P6001 ผลการดาเนินงานและคุณภาพการให้บริ การของ เทศบาลตาบล
ขุนทะเล อาเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้นำเสนอ
กนกวรรณ เกียรติฉวี

ฐิตารัตน์ ฤทธิฉิม

ปิ ยะวรรณ ขุนศรี
ศรัญญา มงกุฎแก้ว
สุ คนธ์ทิพย์ ปล้องแก้ว

ผู้นำเสนอ
ดรุ ณี อนุกลู
กรรณิ กา บัวทองเรื อง
นุชนาถ ทับครุ ฑ
พัชรา วงศ์แสงเทียน

พลอยพัชร ก้อนบาง

วาสนา จาตุรัตน์

กลุ่ม 5 วิทยำศำสตร์ สุขภำพ
ลำดับ
รหัส
หัวข้ อวิจยั
1
EX5P6001 ภาวะจิตสังคมของผูป้ ่ วยไตวายเรื้ อรังระยะสุดท้าย ที่ได้รับการฟอก
เลือดด้วยเครื่ องไตเทียม ณ หน่วยไตเทียม โรงพยาบาลสุรินทร์
2
EX5P6002 พฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงหลังคลอดที่มารับบริ การตรวจ
ที่แผนกวางแผนครอบครัว โรงพยาบาลสุรินทร์
3
EX5P6004 ภาระในการดูแลของญาติผดู ้ ูแลผูป้ ่ วยโรคเรื้ อรังในชุมชน
4
EX5P6005 ศึกษาปริ มาณความเข้มข้นของนิวไคลด์รังสี ธรรมชาติ (40K 226Ra
และ 232Th) และที่มนุษย์สร้างขึ้น (137Cs) ในอาหารประเภทผัก
ในพื้นที่จงั หวัดกระบี่ (ประเทศไทย) โดยใช้เทคนิคแกมมา
สเปกโตรเมตรี

ผู้นำเสนอ
คมวัฒน์ รุ่ งเรื อง
คมวัฒน์ รุ่ งเรื อง
ภาวิณี แพงสุข
อัฏฐชัย ถาวรสุวรรณ

