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สถานที่ : หอง 13209
08.30 – 09.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา
ลงทะเบียน
09.00 – 09.30 น. อธิการบดี
พิธีเปด
Keynote Speaker
09.30 – 09.45 น. Keynote Speaker ทางดานมนุษยศาสตร และสังคมศาสตร
09.45 – 10.00 น. รศ.ดร.ทศวรรษ สีตะวัน เทคโนโลยีอนาคต
การนําเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย 1
สถานที่ Room 1 : 13209
ไกรษร เทพกัน
การศึกษาประสิทธิภาพของแผนลดอุณหภูมิ
10.00 – 10.15 น. ธนพนธ อมรสิน
อากาศจากภายนอกดวยระบบน้ําหยด
วิชชุดา ภาโสม
จากกระสอบปาน
ณรงคฤทธิ์ คนหมั่น
การสังเคราะหและวัดสมบัติเทอรโมอิเล็กทริก
10.15 – 10.30 น.
อาธรณ วรอัด
ของฟลมบางแอนติโมนี
ปยะมาศ บุทธิจักร
การศึกษาจลนศาสตรของปฏิกิริยาทรานส
10.30 – 10.45 น.
วุฒิชัย รสชาติ
เอสเทอริฟเคชันในกระบวนการผลิตไบโอดีเซล
กณัฑฐา เวียงพัฒน
การวิเคราะหปริมาณสารกาบา และ
10.45 – 11.00 น. โชติมา กาญจนเกต
สารประกอบฟนอลในขาวกลอง ขาวกลองงอก
จินดา จันดาเรือง
และขาวฮางงอก
ณัฐสิญา แดงเดช
การศึกษาเปรียบเทียบปฏิกิริยาเมทานอลไลซีส
11.00 – 11.15 น. วุฒิชัย รสชาติ
และปฏิกิริยาเอทานอลไลซีสในกระบวนการ
ผลิตน้ํามันไบโอดีเซล
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เอกชัย ชั้นนอย
ถานแกลบกับการเพิ่มประสิทธิภาพปุยเคมีและ
สมชาย บุตรนันท
ปุยอินทรียในขาวโพดที่ปลูกในดินทราย
พิจิกา ทิมสุกใส
เสื่อมโทรม
ชุรีภรณ นาสิงเตา
ความเขมขนของสารพาโคลบิวทราโซลที่
11.30 – 11.45 น.
สมชาย บุตรนันท
แตกตางกันที่มีอิทธิพลตอการเจริญเติบโต
พิจิกา ทิมสุกใส
ของดาวเรืองในกระถาง
จนิสตา ดวงภักดี
ถานแกลบ ปุยคอก และปุยเคมี ที่มีอิทธิพลตอ
11.30 – 12.00 น. สมชาย บุตรนันท
การเจริญเติบโตของขาวโพดที่ปลูกในดินลูกรัง
พิจิกา ทิมสุกใส
ภัทราภรณ ประวันนา
ถานแกลบเพิ่มผลผลิตผักกาดฮองเตที่ปลูก
12.00 – 12.15 น. สมชาย บุตรนันท
ในสภาพไรดิน
พิจิกา ทิมสุกใส
ผกามาศ บุญตาทาว
อัตรามูลไสเดือนดินที่แตกตางกันที่มีผลตอการ
12.15 – 12.30 น. สมชาย บุตรนันท
เจริญเติบโตและผลผลิตของคะนาใบหยิกที่
พิจิกา ทิมสุกใส
ปลูกในสภาพไรดิน
12.30 – 12.40
มอบรางวัล Oral Presentation Award
การนําเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย 2
สถานที่ Room 2 : หองประชุมสรอยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10
ณัฐิดา สาราโรจ
การศึกษาสภาพและปญหาการใชภาษาอังกฤษ
ปรารถนา พิลาตัน
ของนักเรียนชุมชนไทยลาว
ณัฐธิดา พิมพสาร
โรงเรียนบานนอยจอมศรี อําเภอเมือง
10.00 – 10.15 น.
ปยะนารถ นาสีแสน
จังหวัดสกลนคร
กิติยาพร เหลาหลวง
กิตติกร รักษาผล
ลาสินี ศรีประทุมวงศ
การศึกษาสภาพและปญหาการใชภาษาอังกฤษ
กนกพิชญ สุพินิจ
ของนักเรียนชุมชนไทญอ
ปรีชาพล วรรณวงษ
โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ
10.15 – 10.30 น.
พงศพิสุทธิ์ อัคพิน
อําเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร
จิราภรณ เบาพงษ
กิตติกร รักษาผล
11.15 – 11.30 น.
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ณัฏฐา วิราฑูรย
การใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารของ
ศิรินยา วิ่งปญญา
กลุมชาติพันธุภูไท บานโนนหอม
10.30 – 10.45 น. เดือนเพ็ญ ปคุณ
อนงคนาถ โทษาธรรม
วิศวกร กลิ่นกลา
เมวิกา สอนโพธิ์
การศึกษาสภาพและปญหาการใชภาษาอังกฤษ
ดนัย จันลา
ของนักเรียนกลุมชาติพันธุโซ โรงเรียนกุสุมาลย
ณัฐริกา กลยะณี
วิทยาคม อําเภอกุสุมาลย จังหวัดสกลนคร
10.45 – 11.00 น.
จุฑามาศ ศรีคราม
ชฎากร ชรินทร
กิตติกร รักษาผล
จุฑามาศ ขันติมนต
การศึกษาสภาพและปญหาการใชภาษาอังกฤษ
ปนพร เพียสา
ของนักเรียนชนเผาภูไท ในโรงเรียนบานนาใน
อรฤทัย สามศรี
ตําบลนาใน อําเภอพรรณนานิคม
11.00 – 11.15 น. ธนากร สิงหวันคํา
จังหวัดสกลนคร
วัชราภรณ พรหมดี
กิตติกร รักษาผล
อภิสิทธิ์ สมศรีสขุ
วราลักษณ ปานโพธิ์
การศึกษาสภาพปญหาการใชภาษาอังกฤษของ
สุภาวดี แสนโท
นักเรียนชุมชนไทโยย โรงเรียนบานเซือม
11.15 – 11.30 น. กชกร บุดดีวงค
อําเภออากาศอํานวย จังหวัดสกลนคร
สุภาภรณ ยาทองไชย
รสนันท ตุมสันเพียะ
ธนากร แจงไชยศรี
การใชภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุมชาติพันธุ
อภิณญา นิพพันธ
กะเลิงในโรงเรียนบานดงมะไฟสามัคคี
11.30 – 11.45 น.
ณัฐวุฒิ บุตราช
ราษฎรอุทิศ
อนัญญา กอนคําตัน
พวงผกา ประดาสักดิ์
11.45 – 12.00 น. มอบรางวัล Oral Presentation Award
การนําเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร
สถานที่ : หองโถง อาคาร 13
นักศึกษา มรสน./
- ผูทรงคุณวุฒิประเมินผลงานวิจัย
13.00 น. – 16.30 น. อ.ผูทรงคุณวุฒิ/
- มอบรางวัล Poster Presentation Award
อาจารย
โดย ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

