รายชือผลงานทีผ่านการพิจารณา การประชุมวิชาการครังที 10
สาขามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ นําเสนอประเภท บรรยาย
รหัส

ชื่อผลงาน

รูปแบบ
นําเสนอ

สาขา

ชื่อ- สกุล

หน่วยงาน

ผลการพิจารณา เบอร์โทรศัพท์

เมล์

สถานะบุคคล

HuO 001

กระบวนการสร้างและ พัฒนาเครือข่ายเยาวชนจิตอาสา
อําเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

บรรยาย

สังคมศาสตร์

วันพิชิต ศรีสุข

มหาวิทยาลัยสงขลานคริน
ทร์

ผ่าน

081-6693995

s_wanpichit@hotmail.com

ภายนอก

HuO 002

การศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจการผลิตและค้าส่งอิน
โดนิเซียเทมเป้ในจังหวัดชลบุรี

บรรยาย

การบัญชีและการ
จัดการ

ชัยวัฒน์ นิรันดร

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผ่าน

086-6337120

chniruz1@hotmail.com

ภายนอก

ผลการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม และทฤษฎีการสร้าง
HuO 003 ความรู้ ต่อความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และความตระหนักต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อ
สังคม

บรรยาย

ศึกษาศาสตร์

วรวัฒน์ ทิพจ้อย

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี

ผ่าน

098-0145671

worawat_45@windowslive.com ภายนอก

ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อปฏิบัติการเสมือนเพื่อ
เสริมการเรียนรู้

บรรยาย

วิทยาการสารสนเทศ

ฉัตรแก้ว ศรีวงศ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรน

ผ่าน

086-255-6266 gift.chatkaew@hotmail.com

ภายนอก

การพัฒนาแบบทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่องทางการเรียน
HuO 005 วิชาคณิตศาสตร์ สาระที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและความ
น่าจะเป็น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

บรรยาย

ศึกษาศาสตร์

วรากฤช นันท์แก้ว

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผ่าน

087-7353232

warakrich.n@gmail.com

ภายนอก

การศึกษาวิวัฒนาการของเมืองกับความสัมพันธ์ด้านมิติ
HuO 006 ทางประวัติศาสตร์ กรณีศึกษา : เทศบาลเมือง
มหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

บรรยาย

สถาปัตยกรรมศาสตร์ เมธี พิริยการนนท์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผ่าน

081-4814891

methee-tar48@hotmail.com

ภายใน

การมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่
HuO 007 แหล่งประวัติศาสตร์ กรณีศึกษาเมืองฟ้าแดดสงยาง
อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

บรรยาย

สถาปัตยกรรมศาสตร์ วิชาภรณ์ ชํานิกําจร

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผ่าน

089-1367339 ,
golfwichaporn@gmail.com
043-754381

ภายใน

การศึกษาทัศนคติและความพึงพอใจของนักศึกษา
HuO 008 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเกี่ยวกับการนําระบบ E learning มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน

บรรยาย

ศึกษาศาสตร์

ภัทรดร จั้นวันดี

มหาวิทยลัยราชภัฏ
สกลนคร

ผ่าน

091-2908996

junwandee@hotmail.com

ภายนอก

บรรยาย

เศรษฐศาสตร์

ดร.ธีระวัฒน์ เจริญ
ราษฎร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผ่าน

081-9545995

tc888@uowmail.edu.au

ภายนอก

HuO 004

HuO 009

ศักยภาพของวิสาหกิจขนาดย่อมในภาคอุตสาหกรรมการ
ผลิตของประเทศไทย

รหัส

ชื่อผลงาน

รูปแบบ
นําเสนอ

สาขา

การพัฒนายุทธวิธีการสอนที่ส่งเสริมทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพื่อการโน้มน้าว

บรรยาย

ศึกษาศาสตร์

HuO 011 มาตรการแบบอ่อนสําหรับการส่งเสริมการใช้จักรยาน

บรรยาย

ความสําคัญและความพร้อมในการผลิตนิสิตสาขาการ
HuO 012 ท่องเที่ยวและการโรงแรมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน
แนวทางการพัฒนาเมืองการศึกษาตามแนวคิดการพัฒนา
เมืองอย่างยั่งยืน

HuO 010

HuO 013

ผลจากการพัฒนาเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกHuO 014 ตะวันตกต่อการจัดการพื้นที่การค้าชายแดนจังหวัด
มุกดาหาร

ชื่อ- สกุล
กรรณิการ์ กาญจันดา

หน่วยงาน

ผลการพิจารณา เบอร์โทรศัพท์

เมล์

สถานะบุคคล

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ผ่าน

097-9219644

kannika_nn@yahoo.com

ภายนอก

สถาปัตยกรรมศาสตร์ พลเดช เชาวรัตน์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผ่าน

817292275

b_pondej@hotmail.com

ภายใน

บรรยาย

มนุษยศาสตร์

สุริยาวุธ ธรณี

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผ่าน

090-8385525

kai_koye_thailand@hotmail.c
o.uk

ภายใน

บรรยาย

สถาปัตยกรรมศาสตร์ สุเรณา คํายา

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผ่าน

081-0625581

music.surana@gmail.com

ภายใน

บรรยาย

สังคมศาสตร์

วรวุฒิ จําลองนาค

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผ่าน

087-4308958

jumlongnark@hotmail.com

ภายใน

HuO 015

บทบาทของผู้แทนราษฎรในการพัฒนาจังหวัด
หนองบัวลําภูระหว่าง พ.ศ. 2536 - 2556

บรรยาย

สังคมศาสตร์

นพพล อัคฮาด

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสิน

ผ่าน

089-7107345

n-akahat@hotmail.co.th

ภายนอก

HuO 016

สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน: ความเข้มแข็งจากฐาน
รากรองรับประชาคมอาเซียน

บรรยาย

สังคมศาสตร์

ณัฎฐาพงศ์ อภิโชติเดชา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สกุล

ผ่าน

089-4644699

pom.jana@hotmail.com

ภายนอก

การศึกษาการรับรู้อัตลักษณ์องค์กร คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัย
HuO 017
มหาสารคาม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการ
ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์

บรรยาย

มนุษยศาสตร์

ธัญญรัตน์ อัศวนนท์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผ่าน

085-1186779

thinymoon@hotmail.com

ภายใน

สถานภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงาน
HuO 018 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาเทศบาล
ตําบลบ้านเป็ด อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

บรรยาย

วิทยาการสารสนเทศ

สุริยานนท์ พลสิม

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผ่าน

088-5606349

Suriyanon_P@kkumail.com

ภายนอก

บรรยาย

วิทยาการสารสนเทศ

ชรินทร์ญา กล้าแข็ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ผ่าน

086-7022202

charin1127@gmail.com

ภายนอก

HuO 019

การพัฒนาเว็บไซต์ศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศ คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รหัส

ชื่อผลงาน

การทดสอบแบบจําลองการกําหนดวาระของ Dearing
and Rogers บริบทการเมืองไทย ในกรณีร่าง
HuO 020
พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมสมัยรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์
ชินวัตร

รูปแบบ
นําเสนอ

สาขา

ชื่อ- สกุล

หน่วยงาน

ผลการพิจารณา เบอร์โทรศัพท์

เมล์

สถานะบุคคล

บรรยาย

วิทยาการสารสนเทศ

นาฏยา ลีพรหมมา

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผ่าน

0834551314

philangam@gmail.com

ภายใน

HuO 021

ความสัมพันธ์ระหว่างการขยายตัวการท่องเที่ยวกับการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในประเทศไทย

บรรยาย

เศรษฐศาสตร์

ศักรินทร์ นนทพจน์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผ่าน

083-0595858

saknon@nkc.kku.ac.th

ภายนอก

HuO 022

ความเครียดของผู้สูงอายุ ในเขตตําบลแห่งหนึ่ง จังหวัด
สกลนคร

บรรยาย

วิทยาศาสตร์สุขภาพ

นิติกร ภู่สุวรรณ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผ่าน

081-7918914

doctor.nitikorn@gmail.com

ภายนอก

กระบวนการสอนเปียโนของรองศาสตราจารย์อัลเบิร์ท
HuO 023 ทิว วิทยาลัยดนตรียงเซียวโถ มหาวิทยาลัยแห่งชาติ
สิงคโปร์

บรรยาย

มนุษยศาสตร์

เอกชัย ธีรภัคสิริ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผ่าน

081-7292240

beepiano@hotmail.com

ภายใน

การรับรู้การสนับสนุนจากองค์กร ภาวะผู้นําการ
HuO 024 เปลี่ยนแปลง และความเครียด จากงานที่มีต่อ
ประสิทธิภาพองค์กร

บรรยาย

การบัญชีและการ
จัดการ

นันทพัทธ์ โนนศรีเมือง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน

ผ่าน

081-7294710

etawoot@gmail.com

ภายนอก

การเพิ่มพูนทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสมัคร
HuO 025 งานของนักศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ด้วยกลวิธีการใช้
สื่อสังคมออนไลน์แบบเฟซบุ๊ก

บรรยาย

ศึกษาศาสตร์

วิลาวัณย์ พรพัชรพงศ์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผ่าน

081-2628091

jaom97@gmail.com

ภายใน

บรรยาย

สังคมศาสตร์

ณรงค์ ศรีชัยบุญสูง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

ผ่าน

0817836214

narong_srichai@hotmail.com

ภายนอก

เส้นทางการค้าแห่งใหม่ระหว่างไทยและสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อรองรับการเปิด
HuO 027
ประชาคมอาเซียน : กรณีศึกษาสะพานมิตรภาพไทย-ลาว
แห่งที่ 5 (บึงกาฬ-บอลิคําไซ)

บรรยาย

สังคมศาสตร์

สุจิตรตรา ฤทธิ์สกุลชัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผ่าน

suchittra.rit@hotmail.com

ภายใน

การพัฒนารูปแบบการป้องกันยาเสพติดโดยประชาชนมี
HuO 028 ส่วนร่วม กรณีศึกษา บ้านฮองฮี ต.ยางตลาด อ.ยาง
ตลาด จ.กาฬสินธุ์

บรรยาย

สังคมศาสตร์

คะนอง พิลุน

ผ่าน

kanongpilun@hotmail.com

ภายใน

HuO 026

ตัวแบบการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อ
ความยั่งยืนของชุมชน

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รหัส

ชื่อผลงาน

รูปแบบ
นําเสนอ

รายชื่อผลงานที่ผ่านการพิจารณา การประชุมวิชาการครั้งที่ 10
สาขามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ นําเสนอประเภท โปสเตอร์
สาขา
ชื่อ- สกุล
หน่วยงาน
ผลการพิจารณา
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

เบอร์โทรศัพท์

เมล์

สถานะบุคคล

ผ่าน

089-6198858

r_sopho@hotmail.com

ภายใน

HuP 001 ปัจจัยทีมีผลต่อขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน
พัสดุ ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โปสเตอร์

มนุษยศาสตร์

ราตรี โสโพธิ์

HuP 002 ศึกษาปัญหาและอุปสรรคต่อการเข้าถึงข่าวสาร
ทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลนคร
อุดรธานี ภายใต้กฎอัยการศึก หลังวันที่ 22
พฤษภาคม 2557

โปสเตอร์

สังคมศาสตร์

ณัฏฐนันธ์ สุวรรณวงก์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุดรธานี

ผ่าน

085-0064445

wanchana_2004@hotmail.co

ภายนอก

HuP 003 ผลกระทบของกลยุทธ์การพัฒนาความ
จงรักภักดีต่อตราสินค้าที่มีต่อความสําเร็จของ
องค์กร ของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย

โปสเตอร์

การบัญชีและ
การจัดการ

จุฑามาศ ศาสตรวาหา มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

ผ่าน

087-2274177

llmemomysomzll@hotmail
.com

ภายใน

HuP 004 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยวภูหินลาดช่อฟ้า จังหวัดหนองบัวลําภู

โปสเตอร์

มนุษยศาสตร์

ธัญญาศิริ สุวรรณศรี

มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

ผ่าน

086-2295757

doraemon-132@hotmail.com

ภายใน

HuP 005 โครงการศึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากการ
ผสมผสานเส้นใยจากธรรมชาติ กรณีศึกษา บ้าน
เปลือยดง เปลือยน้ํา ต.มะค่า อ.กันทรวิชัย จ.
มหาสารคาม

โปสเตอร์

สถาปัตยกรรม
ศาสตร์

ปาริชาติ ศรีสนาม

มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

ผ่าน

081-4219141

Naive.pa@gmail.com

ภายใน

HuP 006 วัฒนธรรมองค์การที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของ
พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลจังหวัด
เพชรบุรี

โปสเตอร์

การบัญชีและ
การจัดการ

ธิดารัตน์ แพนพา

นานาชาติแสตม
ฟอร์ด

ผ่าน

081-7787087

plena_panpa@yahoo.com

ภายนอก

HuP 007 ประสิทธิภาพในการจัดการของผู้ประกอบการ
โฮมสเตย์ หมู่บ้านทอผ้าไหม บ้านท่าสว่าง
จังหวัดสุรินทร์ กับความเข้มแข็งของชุมชน

โปสเตอร์

มนุษยศาสตร์

พัทธมน ขบวนฉลาด

มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

ผ่าน

087-0741274

raining_toon@hotmail.com

ภายใน

รหัส

ชื่อผลงาน

รูปแบบ
นําเสนอ

สาขา

ชื่อ- สกุล

หน่วยงาน

ผลการพิจารณา

เบอร์โทรศัพท์

เมล์

HuP 008 การพัฒนารูปแบบส่วนประสมทางการตลาดของ
กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนตําบลผาสุก อําเภอกุมภวา
ปี จังหวัดอุดรธานี

โปสเตอร์

สังคมศาสตร์

วัฒน์จิรชัย เวชช
นินนาท

HuP 009 แนวทางการวางแผนการตลาดเพื่อเพิ่มจํานวน
ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์กระแสรายวันของธนาคาร
พาณิชย์บีเอทีประเทศไทย

โปสเตอร์

การบัญชีและ
การจัดการ

HuP 010 แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการนวดแผน
ไทยเพื่อสร้างความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

โปสเตอร์

HuP 011 แนวทางแผนการตลาดเพื่อเพิ่มรายได้สําหรับ
บริษัท เอเจนท์แนะแนว จํากัด

สถานะบุคคล

คณะวิทยาการ
จัดการ
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุดรธานี

ผ่าน

872177888

wetchaninnart@gmail.com

ภายนอก

ปาริชาติ ยงไสว

มหาวิทยาลัยขอนแก่
น

ผ่าน

081-2979002

yon.parishat@gmail.com

ภายนอก

การบัญชีและ
การจัดการ

อาภรณ์ ปัตะเวสัง

มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

ผ่าน

089-2771088

pattawasang_lang@hotmail.c

ภายใน

โปสเตอร์

การบัญชีและ
การจัดการ

ปิรันญา ยีมิน

มหาวิทยาลัยขอนแก่
น

ผ่าน

083-2331628

melarbzaza@gmail.com

ภายนอก

HuP 012 โครงการวิจัยชุมชนปฏิบัติการด้านการเรียนรู้ :
โรงเรียนสมุนไพรชุมชน ตําบลยอดแกง อําเภอ
นามน จังหวัดกาฬสินธุ์

โปสเตอร์

วิทยาการ
สารสนเทศ

อัจฉรา สุมังเกษตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏก

ผ่าน

087-7707648

bailiew@hotmail.com

ภายนอก

HuP 013 การพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์พื้นฐานของเด็ก
ปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน

โปสเตอร์

ศึกษาศาสตร์

ลําเทียน ภัทรโกศล

มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

ผ่าน

087-4922940

lumtian123@gmail.com

ภายใน

HuP 014 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกสถาบันศึกษาของนิสิต
นักศึกษา หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์
บัณฑิตในสถาบันระดับอุดมศึกษา

โปสเตอร์

วิทยาศาสตร์
สุขภาพ

พลอยชนก ปทุมานนท์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ผ่าน

081-8825128

ploychanok@buu.ac.th

ภายนอก

HuP 015 ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
พ.ศ. 2548 – 2552

โปสเตอร์

การบัญชีและ
การจัดการ

อุราภรณ์ ยาตรา

มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

ผ่าน

093-3711191

uraporn.nok@gmail.com

ภายใน

HuP 016 การออกแบบและพัฒนาเรขศิลป์เพื่อส่งเสริมอัต
ลักษณ์เมือง กรณีศึกษา เทศบาลเมือง
มหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

โปสเตอร์

มนุษยศาสตร์

ธัญญรัตน์ อัศวนนท์

มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

ผ่าน

085-1186779

deun.thanyarat@gmail.com

ภายใน

รหัส

ชื่อผลงาน

รูปแบบ
นําเสนอ

สาขา

ชื่อ- สกุล

หน่วยงาน

ผลการพิจารณา

เบอร์โทรศัพท์

เมล์

สถานะบุคคล

HuP 017 ผลกระทบของกลยุทธ์การจัดการระบบ
สารสนเทศที่มีต่อประสิทธิภาพการดําเนินงาน
ของเทศบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โปสเตอร์

การบัญชีและ
การจัดการ

ลัทธกาญจน์ กุยแก้ว

มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

ผ่าน

084-7148502

lattagarn_a_n@hotmail.co
m

ภายใน

HuP 018 ความต้องการพัฒนามาตรฐานวิชาการของ
ข้าราชการและพนักงานราชการ สังกัด
สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครพนม

โปสเตอร์

ศึกษาศาสตร์

นิดหน่อย ศรียะวงษ์

มหาวิทยาลัยนครพนม

ผ่าน

089-8617597

neednoy1@hotmail.com

ภายนอก

HuP 019 ผลกระทบของระบบความปลอดภัยของข้อมูลที่
มีต่อความได้เปรียบของข้อมูลของธุรกิจ
โรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย

โปสเตอร์

การบัญชีและ
การจัดการ

นางสาววรัญญา สอาด มหาวิทยาลัย
ยิ่ง
มหาสารคาม

ผ่าน

910179322

strawberry__jung@hotmail.com

ภายใน

HuP 020 การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจ
กล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม GMM
Z รุ่น HD สําหรับบริษัทจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด
(มหาชน) เพื่อสร้างการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

โปสเตอร์

การบัญชีและ
การจัดการ

นางสาวกมลวรรณ
เทศสีหา

ผ่าน

814318589

meaew_27@hotmail.com

ภายใน

HuP 021 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ สาระนาฏศิลป์
เรื่อง รําวงมาตรฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่าย
ประถม )ตามแนวคิดของซิมพ์ซัน

โปสเตอร์

ศึกษาศาสตร์

นางเสาวรี ภูบาลชื่น

มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

ผ่าน

095-6589289/0862230727

sungviset.pho56@gmail.co
m

ภายใน

HuP 022 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ เรื่อง ดนตรีพื้นบ้านอีสาน ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5ตามแนวความคิดของโซลตาน
โคดาย

โปสเตอร์

ศึกษาศาสตร์

นายมนัสพงศ์ ภูบาลชื่น มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

ผ่าน

081-5747015

thaing_ph@hotmail.com

ภายใน

รหัส

ชื่อผลงาน

รูปแบบ
นําเสนอ

สาขา

ผลการพิจารณา

เบอร์โทรศัพท์

เมล์

HuP 023 ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการดําเนินงาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา

โปสเตอร์

สังคมศาสตร์

นายประสม มารศรี

มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

ผ่าน

089-6787149

som_ma@hotmail.com

ภายใน

HuP 024 สภาพ ปัญหา และความต้องการการมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษาของ คณะกรรมการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบล
จังหวัดนครราชสีมา

โปสเตอร์

สังคมศาสตร์

นางสาวสุนันทรา พงษ์ มหาวิทยาลัย
เสือ
มหาสารคาม

ผ่าน

086-8735328

pizzahud@hotmail.com

ภายใน

HuP 025 การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิชาภาษาไทย เรื่อง ชนิดของคําใน
ภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

โปสเตอร์

ศึกษาศาสตร์

นางจินตนา ชาญวงษ์ มหาวิทยาลัย
สนิท
มหาสารคาม

ผ่าน

089-2795834

jumjim_22@hotmail.com

ภายใน

HuP 026 ความสัมพันธ์ระหว่างการมุ่งเน้นสมรรถนหลัก
กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน
ปฏิบัติการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โปสเตอร์

การบัญชีและ
การจัดการ

นางสุภาภรณ์ ประทุม มหาวิทยาลัย
ชัน
มหาสารคาม

ผ่าน

082-3130416

supaporn.phatum@gmail.c
om

ภายใน

HuP 027 ผลกระทบของแรงจูงใจในวิชาชีพบัญชีที่มีต่อ
คุณภาพการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีภาษีอากร
ในเขตกรุงเทพมหานคร

โปสเตอร์

การบัญชีและ
การจัดการ

นางสาวชนัญชิดา แคน มหาวิทยาลัย
ไธสง
มหาสารคาม

ผ่าน

088-5957110

wunnapa_kan@hotmail.co
m

ภายใน

HuP 028 การศึกษาเปรียบเทียบการดูดซึมน้ําผ้าทอ
พื้นเมืองที่ผลิตจากเส้นใยไผ่ ฝ้าย ไหม เพื่อการ
พัฒนาเชิงพาณิชย์

โปสเตอร์

สังคมศาสตร์

ผศ.ดร.ซิสิกกา วรรณ
จันทร์

มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

ผ่าน

081-7186843

sisikka.w@msu.ac.th

ภายใน

HuP 029 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าทอประเภทของบูชาใน
พระพุทธศาสนา

โปสเตอร์

สังคมศาสตร์

นางอัจฉรี จันทมูล

มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

ผ่าน

091-4193592

atcharee.t@msu.ac.th

ภายใน

วิทยาศาสตร์สุขภาศิราณีย์ อินธรหนองไผ่ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

ผ่าน

081-66 222 14

HuP 030 การศึกษาสถานการณ์ความปวดเรื้อรังและการ
หาแนวทางพัฒนาการจัดการแก้ไขปัญหาปวด
อย่างมีส่วนร่วมของชุมชน

โปสเตอร์

ชื่อ- สกุล

หน่วยงาน

สถานะบุคคล

ภายใน

รหัส

ชื่อผลงาน

รูปแบบ
นําเสนอ

สาขา

ชื่อ- สกุล

HuP 031 การศึกษาโครงสร้างผ้าทอจากภูมิปัญญาท้องถิ่น

โปสเตอร์

สังคมศาสตร์

นิ่มนวล จันทรุญ

HuP 032 การติดตามบัณฑิตและสํารวจความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิตสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

โปสเตอร์

สังคมศาสตร์

นายสุรดิษ ภาคสุชล

หน่วยงาน

ผลการพิจารณา

เบอร์โทรศัพท์

เมล์

มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

ผ่าน

090-0244679

msu_num@hotmail.com

มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

ผ่าน

กําหนดการการนําเสนอจะแจ้งให้ทราบในเว็บไซต์อีกครั้ง
หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ผู้ประสานงานสาขามนุษยศาสตร์ (คุณจิรารัตน์ 043-754416)

สถานะบุคคล
ภายใน
ภายใน

