
 

การน าเสนอแบบบรรยาย กลุ่ม Biological Science (ห้อง 1) 
วันที่ 27 เมษายน 2562 

ณ ห้อง 8504 ชั้น 5 อาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 08 (12 คน) 
 

เวลา ผู้น าเสนอ ชื่อโครงการวิจัย อาจารย์ท่ีปรึกษา หน้า 
13:00-13:15 นายธนาธิป สุทธิผาย ความผันแปรของจีโนมไมโทคอนเดรียใน

กลุ่มประชากรที่พูดภาษาตระกูลม้ง-เมี่ยน
ในภาคเหนือของประเทศไทย 

รศ.ดร.วิภู กุตะนันท์ O-001 

13:15-13:30 นางสาวจีรณัชชา  
          เข็มเพชร 

ผลของแบคทีเรยีเอนโดไฟตต์่อการ
บรรเทาสภาวะเครยีดเกลือในต้นขา้ว 

รศ.ดร.เสาวนิต ทองพิมพ์ O-002 

13:30-13:45 นางสาวกุลนันท์ ทองสุข การติดเชื้อปรสติในเลือดของนกบางชนิด
ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

อ.ดร.วังวร สังฆเมธาวี O-003 

13:45-14:00 นายชาคริต ทัพพันธ์ พันธุศาสตรร์ะดับเซลล์ของปลาผีเสื้อหาง
ส้ม (Chaetodon madagaskariensis) 
ด้วยการย้อมสีแบบธรรมดาและการย้อม
แบบเอ็นโออาร ์

ศ.ดร.อลงกลด แทนออมทอง O-004 

14:00-14:15 นางสาวมินตรา  โคสขึง การศึกษาคุณสมบัติพรีไบโอติกของพืช
และสาหร่ายน้้าจืดบางชนิด 

รศ.ดร.เสาวนิต ทองพิมพ์ O-005 

14.15-14.30 นางสาวณัฐลีภรณ์  ต่อพล การผสมเกสรของดอกสาบม่วง (Praxelis 
clematidea R.M. King & H. Rob.) 
และปืนนกไส้ (Bidens pilosa L.) วงศ์ 
Asteraceae ในมหาวิทยาลยัขอนแก่น 

อ.ดร.วังวร สังฆเมธาวี O-006 

14.30-14.45 นายกฤตเมธ สายสุวรรณ การส้ารวจและทดสอบความรุนแรงของ
เชื้อที่ท้าให้เกิดโรคขอบใบแห้งในข้าว 

ผศ.ดร.ปรียา หวังสมนึก O-007 

14.45-15.00 นางสาวอัญชลี ค้าจันทร ์ สารที่มีฤทธิ์ต้านทานเชื้อราเขียวท่ีผลิตจาก
แบคทีเรียบาซลิลัส 

ผศ.ดร.วิไลลักษณ์  
         ศิริพรอดุลศลิป ์

O-008 

15.00-15.15 นางสาวชนชนก   
          พรมนนท์ 

ฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งท่อน้้าดีของสารสกัด
เอทานอลจากผักแขยง 

ผศ.ดร.กุลศริิ  เสนาวงศ ์ O-009 

15.15-15.30 นายอภิสิทธ์ิ เรืองสุวัฒน์ การตอบสนองของเซลล์เยื้อบุท่อน้้าดี 
(H69) ต่อโปรตีนเทตราสแปนิน 2 (TSP2) 
ที่ได้จากการสังเคราะห์ของยสี (Pichia 
pastoris) 

อ.ดร.อาภรณ์ หวังวิวัฒน์สิน O-010 

15.30-15.45 นางสาวณัฏฐ์ธนิน  
         วิริยธนภัทร 

ผลของจุลินทรีย์ส่งเสรมิการเจรญิของพืช
ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าว
ขาวดอกมะลิ 105 ท่ีปลูกในสภาวะเครียด
เกลือ 

ผศ.ดร.สรุศักดิ์   
         ศิริพรอดุลศลิป ์

O-011 

15.45-16.00 นายชัยณรงค์ บุญมา การตรวจสอบเชื้อไวรัส Bombyx mori 
nucleopolyhedrovirus (BmNPV) ด้วย

ผศ.ดร.มณฑิรา มณฑาทอง O-012 



 

การน าเสนอแบบบรรยาย กลุ่ม Biological Science (ห้อง 1) 
วันที่ 27 เมษายน 2562 

ณ ห้อง 8504 ชั้น 5 อาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 08 (12 คน) 
 

เวลา ผู้น าเสนอ ชื่อโครงการวิจัย อาจารย์ท่ีปรึกษา หน้า 
เทคนิค Polymerase Chain Reaction 
(PCR)  

 
การน าเสนอแบบบรรยาย กลุ่ม Biological Science (ห้อง 2) 

วันที่ 27 เมษายน 2562 
ณ ห้อง 8505 ชั้น 5 อาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 08 (12 คน) 

 

เวลา ผู้น าเสนอ ชื่อโครงการวิจัย อาจารย์ท่ีปรึกษา หน้า 

13:00-13:15 นายพงศกร คุณาสิทธ์ิ การวิเคราะหล์ักษณะสณัฐานวิทยาเชิง
ตัวเลขของพืชวงศ์ยาง 
(Dipterocarpaceae) ใน
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

ศ.ดร.ประนอม จันทรโณทัย O-013 

13:15-13:30 นางสาวอารียา  
          เหล่าพงศ์พิชญ์ 

การคัดเลือกแบคทีเรียกรดแลกติกที่
สามารถผลิตสารตา้นอนุมูลอสิระ กาบา 
กรดโฟลิก เพื่อใช้เป็นโพรไบโอติกส์ที่มี
ศักยภาพ 

รศ.ดร.เสาวนิต ทองพิมพ์ O-014 

13:30-13:45 นางสาวจุฑาวรรณ  
          หมู่หนองสังข์ 

การกระจายตัวและขนาดประชากรของ
นกกระจอกสกลุ Passer ในเขตเมอืง
ขอนแก่น 

อ.ดร.วังวร สังฆเมธาวี O-015 

13:45-14:00 นางสาวปิยะธิดา  
          นาทศรีทา 

การศึกษาคุณสมบตัิและการแสดงออก
ของแอนติเจนท่ีใช้โดเมนท่ี 2 ของโปรตีน
เปลือกหุ้มของไวรัสเดงกี่เป็นหลักและ
คุณสมบัติในการกระตุ้นภูมิคุม้กัน 

อ.จิรภัทร จันทะพงษ ์ O-016 

14:00-14:15 
 

นางสาววรัญดา  สุวรรณ ์ การแยกและการคดัเลือกเชื้อแบคทีเรียที่มี
คุณสมบัติในการผลติ L-lactic acid เพื่อ
การผลิตพลาสติกชีวภาพ 

ผศ.ดร.สรุศักดิ์   
         ศิริพรอดุลศลิป ์

O-017 

14.15-14.30 นางสาวกัญญารัตน ์
         สมชาติ   

การกระจายตัวของพืชรุกรานตา่งถิ่นชนิด
ที่เลือกศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

อ.ดร.วังวร สังฆเมธาวี O-018 

14.30-14.45 นายธนพัทธ เห็มบาสตัย์
  

การเก็บรักษาถ่ังเช่าสีทอง (Cordyceps 
militaris (L.) Link) โดยใช้กลีเซอรอลเป็น
สารป้องกันการเกิดผลึกน้้าแข็ง 

ศ.ดร.สุมนทิพย์ บุนนาค O-019 

14.45-15.00 นางสาวกวินนา นาทศรีทา การศึกษาแบคทีเรยีที่แยกจากเห็ดและ
ทนทานต่อโลหะหนักเพื่อลดการสะสม
โลหะหนักในเห็ด 

ผศ.ดร.สรุศักดิ์  
        ศิริพรอดุลศลิป ์

O-020 



 

การน าเสนอแบบบรรยาย กลุ่ม Biological Science (ห้อง 2) 
วันที่ 27 เมษายน 2562 

ณ ห้อง 8505 ชั้น 5 อาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 08 (12 คน) 
 

เวลา ผู้น าเสนอ ชื่อโครงการวิจัย อาจารย์ท่ีปรึกษา หน้า 
15.00-15.15 นางสาวญาณกร  

          อบสุวรรณ ์
ปริมาณและความหลากชนิดของเมล็ดพืช
ที่มีการพักตัวในดินป่าเต็งรัง
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

อ.ดร.วังวร สังฆเมธาวี O-021 

15.15-15.30 นางสาวรจรินทร์   
          กองแก้ว 

ช่ือเรื่องภาษาไทย การศึกษาการกระจาย
ของเครื่องหมายพันธุกรรมไมโครแซทเทล
ไลท์บนโครโมโซมสัตวเ์ลื้อยคลาน ล้าดับ 
Squamata วงศ์ Gekkonidea 2 ชนิด 
(Cyrtodactylus jarujini และ  
C. doisuthep) โดยใช้เทคนิค 
Fluorescence in situ Hybridization 
(FISH) 

ศ.ดร.อลงกลด แทนออมทอง O-022 

15.30-15.45 นายขจรพงศ์  วงษ์สว่าง การเปรยีบเทียบฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็งและ
กลไกการออกฤทธิ์ระหว่างสารประกอบ
ธรรมชาติขมิ้นชันและอนุพันธ์ของขมิ้นชัน
ต่อเซลล์มะเร็งล้าใส้ใหญ ่

ผศ.ดร.กุลศริิ  เสนาวงศ ์ O-023 

15.45-16.00 นางสาวปรีญาณฎัฐ ์
          จันทรา 

การวิเคราะหล์้าดับเบสของสารพันธุกรรม
ทั้งหมดของ Mycobacterium kansasii
จากสิ่งส่งตรวจทางคลินิก โรงพยาบาล 
ศรีนครินทร ์

รศ.ดร.เกียรติไชย ฟักศรี O-024 

 

การน าเสนอแบบบรรยาย กลุ่ม Physical Science  
วันที่ 27 เมษายน 2562 

ณ ห้อง 8405 ชั้น 4 อาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 08 (11 คน) 
 

เวลา ผู้น าเสนอ ชื่อโครงการวิจัย อาจารย์ท่ีปรึกษา หน้า 
13:00-13:15 นายปณิธิ นาคเครือ ความเข้ากันได้ทางทฤษฎีและข้อจา้กัด

จากการทดลองในแบบจ้าลองฮิกสด์ับเล็ท
คู่ชนิดที่สองส้าหรับอนภุาคฮิกส์โบซอนท่ีมี
มวล 95 GeV 

อ.ดร. ชาคริต  
        พงษ์กิติวณิชกุล 

O-025 

13:15-13:30 นางสาวจีรภา ประกอบด ี การศึกษาการเกิดปฏิกริิยาไดไธโอไซยาเน
ชันของอนุพันธ์สไตรีน 

อ.ดร.แพรวพรรณ กาศรณุ O-026 

13:30-13:45 นายณัฐภัทร ลุนราศร ี สสารมืดจากทฤษฎีของ Kaluza และ 
Klein 

อ.ดร.ชาครติ  
       พงษ์กิติวณิชกุล 

O-027 



 

การน าเสนอแบบบรรยาย กลุ่ม Physical Science  
วันที่ 27 เมษายน 2562 

ณ ห้อง 8405 ชั้น 4 อาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 08 (11 คน) 
 

เวลา ผู้น าเสนอ ชื่อโครงการวิจัย อาจารย์ท่ีปรึกษา หน้า 
13:45-14:00 นายณัฐพงษ์ คาดสนิท การสังเคราะห์และปรับแต่งสมบัตพิื้นผิว

ของซีโอไลตโ์ซเดียมวายเพื่อเพ่ิม
ความสามารถในการดูดซับ
คาร์บอนไดออกไซด์ ในกระบวนการดูดซับ
แบบความดันสลับ 

ผศ.ดร.กิ่งแก้ว  
         ฉายากุล ชนาภัทรภณ 

O-028 

14:00-14:15 นายกิตติศักดิ์  
     สว่างวารีสกุล 

การศึกษาเชิงคอมพิวเตอร์ของการหา
ล้าดับเบสในโมเลกลุดเีอ็นเอด้วยซลิิกอน
ไนไตรด์นาโนพอร ์

ผศ.ดร.ธีระพงษ์ พวงมะล ิ O-029 

14.15-14.30 นายกานต์ จันทมงคล การเตรียมซิงค์ออกไซด์ด้วยวิธีไฮโดรเทอร์
มอลเพื่อใช้เป็นวัสดุวาริสเตอร ์

ผศ.ดร.พูนสุข ภสูิมมา O-030 

14.30-14.45 นายพิพิธธน แสนสีหา การเกิด Slow-rolled Inflation ในเอก
ภพแบบ Brans-Dicke 

อ.ดร.ชาครติ  
       พงษ์กิติวณิชกุล 

O-031 

14.45-15.00 นางสาวจันทร์เพ็ญ 
          ทองเหลือง 

การออกแบบแอพตาเมอร์ทีม่ี
ความจ้าเพาะต่อโมเลกลุ 8-Oxo-dG 
ส้าหรับแอพตาเซนเซอร์ชนิดเปลี่ยนแปลง
สีไดโ้ดยการจ้าลองแบบทางพลวัตเิชิง
โมเลกุล 

ผศ.ดร.ธีระพงษ์ พวงมะล ิ O-032 

15.00-15.15 นางสาวณัฐฐา ไชยโพธิ ์ การพัฒนาขั้วไฟฟ้าแคโทดจากวัสดุชีวมวล
จากอุตสาหกรรมอ้อยและน้า้ตาลส้าหรับ
ใช้ในแบตเตอรี่ชนิดอะลมูิเนียมไอออน 

ผศ.ดร.นงลักษณ์ มีทอง O-033 

15.15-15.30 นางสาวศศิมา สาวิสัย การศึกษาโปรไฟล์การกระจายความเร็ว
ของกาแล็กซีในกระจุกกาแล็กซีจาก
แบบจ้าลอง EAGLE 

ผศ.ดร.อรรจุี เหมือนวงศ ์ O-034 

15.30-15.45 นายปริญญา  
      ตั้งภากรทรัพย์ 

วิวัฒนาการความหนาแน่นของดาวท่ีอยู่ใน
กระจุกกาแล็กซีของแบบจ้าลอง EAGLE 

ผศ.ดร.อรรจุี เหมือนวงศ ์ O-035 

 
 
 



 

การน าเสนอแบบบรรยาย กลุ่ม Mathematics Statistics and Computer Science (ห้อง 1) 
วันที่ 27 เมษายน 2562 

ณ ห้อง 8103 ชั้น 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 08 (9 คน) 
 

เวลา ผู้น าเสนอ ชื่อโครงการวิจัย อาจารย์ท่ีปรึกษา หน้า 
13:00-13:15 นายกรกฎ เสาสูง สมการไดโอแฟนไทน์     

เมื่อ p เป็นจ้านวนเฉพาะ 

ผศ.ดร.เสวียน ใจด ี O-036 

13:15-13:30 นางสาวปิยะวรรณ  
          ปินะกาโน 

ไอดีลบริสุทธ์ิและเค-ไอดลีบรสิุทธ์ิของ 
กึ่งริง 

ผศ.ดร.บัณฑิต ภิบาลจอมม ี O-037 

13:30-13:45 นางสาวเจนจริา ระงับรมัย์ 
นางสาวชนม์นิภา  
          สมานมิตร 

การท้านายโรคไตวายและโรคเบาหวานข้ึน
ตาระหวา่งการรักษาของผู้ป่วย
โรคเบาหวาน ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง 
โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก 

ผศ.ดร.วุฒิชัย ศรีโสดาพล O-038 

13:45-14:00 นางสาวดวงนภา จันดาผล  
นางสาวธัญจิรา ยางเดี่ยว   

การออกแบบระบบสารสนเทศการจอง
ห้องประชุม กรณศีึกษา  ห้องสมุดคณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

รศ.ดร.วิชุดา ไชยศิวามงคล        O-039 

14:00-14:15 นางสาวเข็มอัปสร  
          บ้ารุงเพชร  
นางสาวสุชีรา มภีู่               

ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาล และ
ความจงรักภักดีต่อโรงพยาบาล ของ
บุคลากรคณะวิทยาศาสตร ์

ผศ.ดร.กุลยา พัฒนากูล O-040 

14.15-14.30 นางสาวเจนจริา สมณะ 
นางสาวนัชชา แสงแดง 

การเปรยีบเทียบวิธีการเติมข้อมูลหายใน
การถดถอยเชิงเส้นอยา่งง่าย 

รศ.ดร.ธิดาเดียว มยรุีสวรรค ์ O-041 

14.30-14.45 นางสาวศุภรตัน์ ค้าโสมศรี 
นางสาวนริศรา ขันอาษา 

อิทธิพลของการสื่อสารผ่านเฟซบุค๊เพื่อ
สร้างความไว้วางใจจากลูกคา้ธนาคาร 
AAA 

ผศ.ดร.สุกญัญา  เรืองสุวรรณ O-042 

14.45-15.00 นางสาวธิดารตัน์   
          นนทะโคตร  
นางสาวอภิสรา ชัยศิริ                                                                                                    

การพยากรณ์ปรมิาณการใช้ไฟฟ้าใน
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

อ.ดร.พลากร   สีน้อย                                                                 O-043 

15.00-15.15 นางสาวนชดา พวงพันธ์ 
นางสาวลลิตา ข้าทอง 

ตัวแบบปริมาณการสั่งซื้อสินค้าแบบ
ประหยดัส้าหรับสินค้าเสื่อมสภาพ กรณีที่
การเสื่อมสภาพ มีการแจกแจงแบบไวบูล 
สองพารามิเตอร์และสามพารามิเตอร์ที่
ขึ้นอยู่กับเวลา โดยความต้องการสนิค้ามี
การแจกแจงแบบเลขช้ีก้าลัง 
มีการค้างส่งสินค้าบางส่วน และมเีวลารอ
คอยสินค้า 

ผศ.ดร.วุฒิชัย ศรีโสดาพล O-044 

 



 

การน าเสนอแบบบรรยาย กลุ่ม Mathematics Statistics and Computer Science (ห้อง 2) 
วันที่ 27 เมษายน 2562 

ณ ห้อง 8104 ชั้น 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 08 (10 คน) 

 
เวลา ผู้น าเสนอ ชื่อโครงการวิจัย อาจารย์ท่ีปรึกษา หน้า 

13:00-13:15 นางสาวชลิตา  บุบผาเดช 
นางสาวอภิญญา  เทียนค้า   

การจัดอันดับการให้บริการของบรษิัท
ขนส่งสินค้าโดยใช้การตดัสินใจที่พิจารณา
หลายเกณฑ ์

ผศ.ดร.วุฒิชัย ศรีโสดาพล O-045 

13:15-13:30 นายภูมิพัฒน์ รตัน์ประทมุ การท้านายการเปลีย่นแปลงของ SET50 
Index Futures โดยใช้กราฟปัจจยัเบส์
แบบพลวัต 

อ.ดร.ธิปไตย พงษ์ศาสตร ์ O-046 

13:30-13:45 นางสาวศุรียภ์รณ ์  
         สุขอร่าม  
นางสาวรุ่งนภา  
          แต่งสุวรรณ ์

แบบจ้าลองค่าสดุขีดกรณีอณุหภูมสิูงสุดใน
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนบนของ
ประเทศไทย 

อ.ดร.พลากร สีน้อย O-047 

13:45-14:00 นายศุภชัย โสมปิตะ การพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล 
Electrostatic Discharge and 
Environment Control กรณีศึกษา 
บริษัทฟาบริเนท จ้ากัด 

อ.ดร.ธนพงศ์  อินทระ O-048 

14:00-14:15 นางสาวกชกร มานะโส ความต้องการเว็บไซตศ์ูนย์ข้อมูล ภาควิชา
สถิติ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

ผศ.ดร.สุกญัญา เรืองสุวรรณ O-049 

14.15-14.30 นางสาวศศิธร จารย์แปะ 
นางสาวสุภิชญา สุขแสง 

พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

อ.ดร.วรรณพร จันโทภาส O-050 

14.30-14.45 นางสาวเจนจริา กิจจรรยา  
นางสาววิภาวี มีสวสัดิ ์

การออกแบบระบบสารสนเทศของการ
ขายหม่าลา่ กรณศีึกษา: ร้านหม่าล่า
ปากหวาน 

รศ.วิชุดา ไชยศิวามงคล O-051 

14.45-15.00 นางสาวธีร์จุฑา นสิภา   
นางสาวชลิตา  
          แก้วบุญเรือง 

การวิเคราะห์ระบบแถวคอยโดยใช้ทฤษฎี
แถวคอย กรณีศึกษา :  เคาน์เตอรช้์าระ
เงินร้าน 7-Eleven สาขาคอมเพลก็ซ์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

อ.ยุภาพร  ตงประสิทธ์ิ O-052 

15.00-15.15 นางสาวธัญญารัตน์  
          แสนวา 

พฤติกรรมของผู้ขับข่ียานพาหนะกบั
มาตรการ 10 รสขม ในพ้ืนท่ีจังหวัด
ขอนแก่น 

อ.ดร.วรรณพร จันโทภาส O-053 

15.15-15.30 นางสาวพิศไพลิน อัศวภมูิ 
นางสาวนุศิรินทร์ รสหอม 

สัมประสิทธ์ิการแปลงก้าลังของวิธี Box – 
Cox สา้หรับการแจกแจงไคก้าลังสอง 

รศ.ดร.ธิดาเดียว มยรุีสวรรค ์ O-054 

 



 

การน าเสนอแบบบรรยาย กลุ่ม Mathematics Statistics and Computer Science (ห้อง 3) 
วันที่ 27 เมษายน 2562 

ณ ห้อง 8105 ชั้น 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 08 (10 คน) 

 
เวลา ผู้น าเสนอ ชื่อโครงการวิจัย อาจารย์ท่ีปรึกษา หน้า 

13:00-13:15 นายอภิชาติ พังทุย  
นางสาวอรญา ภูกาบไส 

กฎความสมัพันธ์ของการซื้อสินค้าด้วย 
Apiori Algorithm กรณีศึกษา ร้านเคี้ยง
ซุปเปอร์สโตร์ สาขาหลังมอ จังหวดั
ขอนแก่น 

ผศ.ดร.วุฒิชัย ศรีโสดาพล O-055 

13:15-13:30 นายจักริน โฉมโสภา 
นายชาคริต ค้ามะสอน   

การพัฒนาเว็ปแอปพลิเคชัน ส้าหรับ
ตรวจสอบข้อมลูผิดปกตดิ้วยแพ็คเกจ R 
Shiny 

อ.ดร.ธนพงศ์  อินทระ O-056 

13:30-13:45 นางสาวอรนุช เซียงหนู 
นางสาวณัฐณิชา ชูพุดซา 

การแจกแจงของข้อมูลในระบบการ
ให้บริการหน่วยเวชระเบยีน โรงพยาบาล
ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

ผศ.ดร.สุกญัญา เรืองสุวรรณ O-057 

13:45-14:00 นายจิณพรต  
     เฉียดสระน้อย  
นางสาวสุธินี จันทร์แก้ว 

การศึกษาปัจจัยทีม่ีอิทธิพลต่อการเลือกใช้
น้้ามันแก๊สโซฮอล์ ในเขตอ้าเภอเมอืง 
จังหวัดขอนแก่น 

อ.ดร.วรรณพร จันโทภาส O-058 

14:00-14:15 นายเฉลมิพล วาณิชศรุต การออกแบบเว็บแอพพลิเคชั่นของระบบ
สั่งซื้อชุดกีฬา กรณีศึกษา: ร้าน Triple 
Double 

รศ.วิชุดา ไชยศิวามงคล O-059 

14.15-14.30 นางสาวเบญจพร  
         แสนหล้า  
นางสาวอารยา ทินเต 

แบบจ้าลองค่าสดุขีดอณุหภูมติ่้าสดุในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศ
ไทย 

อ.ดร.พลากร สีน้อย O-060 

14.30-14.45 นางสาวเจนจริา รัดด ี
นางสาวนรัลรัตน์ เคา้หงษ์                                         

ผลของขนาดตัวอย่างต่อช่วงความเชื่อมั่น
ของพารามิเตอร์ในการถดถอยเชิงเส้น 
อย่างง่าย 

รศ.ดร.ธิดาเดียว มยรุีสวรรค ์ O-061 

14.45-15.00 นางสาวกิติบดี   
         นิธิเดชวิศิษฏ์  
นางสาวสุนสิา มูลทองค้า 

การวิเคราะห์ระบบแถวคอยโดยใช้ทฤษฎี
แถวคอย กรณีศึกษา : สถานีบริการน้้ามัน 
ปตท. สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น อ้าเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น 

อ.ยุภาพร  ตงประสิทธ์ิ O-062 

15.00-15.15 นางสาววัจนันท์   
          กาญจนะสิงห์  
นางสาวอัญติมา สมเหนือ 

การบริหารความเสี่ยงดา้นการปฏบิัติการ
และการวเิคราะห์ SOAR กรณีศึกษา: 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ้ากัด (มหาชน) 
สาขาขอนแก่น 

อ.ดร.ธิปไตย พงษ์ศาสตร ์ O-063 

15.15-15.30 นางสาวเจนจิรา ปะทะรัมย์
นางสาวญริลฎา โลหะสุวรรณ 

ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อและความจงรักภักดีในการ
เลือกใช้ 

ผศ.ดร.กุลยา พัฒนากูล O-064 



 

 
การน าเสนอแบบบรรยาย กลุ่ม Mathematics Statistics and Computer Science (ห้อง 4) 

วันที่ 27 เมษายน 2562 
ณ ห้อง 8404 ชั้น 4 อาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 08 (11 คน) 

 
เวลา ผู้น าเสนอ ชื่อโครงการวิจัย อาจารย์ท่ีปรึกษา หน้า 

13:00-13:15 นายธวัชชัย ภาระจ่า 
นางสาวปัณณิกา  
          อุดมวรรณรตัน ์

ระบบตดิตามให้ค้าปรึกษางานวิจยัและ
โครงงานนักศึกษา 

ผศ.สันติ ทินตะนัย O-065 

13:15-13:30 นางสาวกาญจนา คงสลิา 
นายเพ็ญเพชร วรรณด ี

การพัฒนาแอปพลิเคชัน สมุนไพรในมือ
คุณ โดยใช้ข้อมูลจากฐานข้อมลูยาต้ารับ 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ผศ.ดร.ค้ารณ สุนตั ิ O-066 

13:30-13:45 นายภาณุพงศ์ ทับทิมไทย 
นายศุภวิชญ์ วุฒิประสิทธ์ิ 

เกมฝึกทักษะพื้นฐานการเขียนโปรแกรม
ภาษาไพทอน 

ผศ.ดร.ธีระยุทธ ทองเครือ O-067 

13:45-14:00 นายกิตติกาญจน์   
     เจริญรัตน ์
นายเจตพล  พหล 

ระบบสังเคราะห์เสียงภาษาบาล ี ผศ.ดร.พุธษดี  ศิริแสงตระกลู O-068 

14:00-14:15 นางสาวธนิตา  
          ขอเพ่งกลาง  
นางสาวสหฤทัย เจตราช 

การรู้จ้าใบหน้าโดยใช้โครงข่ายประสาท
เทียม (ย้ายไปโปสเตอร์) 

ผศ.ดร.สริภัทร  
        เชี่ยวชาญวัฒนา  
อ.ธนพล ตั้งชูพงศ์ 

O-069 

14.15-14.30 นางสาวสิรยิากร แพงแก้ว   
นางสาวชมพูนุช น้อมมนัส 

ช่ือเรื่องภาษาไทย ระบบตรวจข้อสอบ
แบบปรนัย 

ผศ.ดร.วรารัตน์ สงฆ์แป้น O-070 

14.30-15.45 นายธิติพงษ์ รัตนมณีรัศม ี การประยุกต์ใช้งานเซ็นเซอร์วัดกระเเส 
เพื่อตรวจจับสัญญาณสถานะของตู้
กระจายเครือข่ายอินเทอร์เน็ตระยะไกล 

ผศ.ดร.ค้ารณ สุนตั ิ O-071 

15.45-15.00 นางสาวณัฐธิดา  
          วรรธนะปกรณ ์

การประยุกต์ใช้แชทบอทเพื่อแนะน้า
นักศึกษาในหลักสูตรวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

อ.ดร.ชิตสุธา สุ่มเล็ก O-072 

15.00-15.15 นางสาววริญญา   
          สร้อยแก้ว 

โมบายแอปพลเิคชันคัดกรองและแนะน้าผู้
ที่เสี่ยงต่อการท้าร้ายตนเอง 

ผศ.ดร.สมุณฑา เกษมวิลาศ O-073 

15.15-15.30 นางสาวกาญจนา 
         พรหมภักดี  
นางสาวศิริกาญจน์  พลค้า 

ระบบการจัดการเตียงหออภบิาลผูป้่วย
วิกฤติ ศัลยกรรม โรงพยาบาลศรีนครินทร ์

ผศ.ดร.พุธษดี  ศิริแสงตระกลู O-074 

15.30-15.45 นายนครินทร์ จันทราเทพ  
นายอานันท์ บุญยิ่ง 

การตรวจจับการเคลื่อนไหวของใบหน้า
และดวงตาบนอุปกรณส์มาร์ทโฟน ส้าหรับ
ผู้ป่วยหลังผ่าตดั 

อ.ดร.ชิตสุธา สุ่มเล็ก O-075 

 


