การนาเสนอภาคโปสเตอร์
กลุ่มวิ ทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
STP01 ขนมชัน้ ใบเตยเสริมใบย่านาง
โดย กฤติ น ชุมแก้ว
STP02 ผลการป้ องกันรังสียวู ขี องผ้าฝ้ ายย้อมสีครามธรรมชาติ
โดย อ้อยทิ พย์ ผู้พฒ
ั น์
STP03 ผลของการเติมเศษชานอ้อยต่อลักษณะเฉพาะของอิฐดินเผา
โดย นนทพงษ์ พลพวก
STP04 ศึกษาความรอบรูเ้ กีย่ วกับการใช้บรรจุภณ
ั ฑ์โฟมของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ตและนักศึกษาวิทยาลัย
อาชีวะภูเก็ต
โดย กำไรพร เหมนะ
STP05 ฤทธิ ์ต้านออกซิเดชันและความเป็ นพิษของสารสกัดจากเปลือกมังคุด
โดย สำยสุดำ สละ
STP06 การพัฒนาและการทดสอบแนวคิดของผลิตภัณฑ์ผกั แผ่นแคลเซียมสูง
โดย อรวัลภ์ อุปถัมภานนท์
STP07 การพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายแอพพลิเคชันแบบหลายช่
่
องทางกรณีศกึ ษา รายวิชา ระบบสือ่ ประสม
โดย กฤติ กำ สังขวดี
STP08 คุณค่าทางพฤกษเคมีและฤทธิ ์ต้านออกซิเดชันของข้าวไร่พนั ธุพ์ น้ื เมือง
โดย จิ ณณวัตร์ มำนะเสถียร
STP09 การประยุกต์ใช้กลอยเพือ่ กาจัดหอยเชอรี่
โดย จิ ณณวัตร์ มำนะเสถียร
STP10 การออกแบบและทดสอบลายน้าบนสัญญาณเสียงด้วยวิธกี ารโมดูเลตแลปทรานฟอร์ม
โดย วิ ทฤทธิ ์ โคตรมณี
STP11 การทดสอบประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเครื่องยนต์สเตอร์ลงิ แบบแกมม่าทีใ่ ช้ถ่านอัดแท่งชีวมวลเป็ น
แหล่งความร้อน
โดย คุณำนนต์ ศักดิ ก์ ำปัง
STP12 บางเอกลักษณ์ของผลคูณระหว่างจานวน k-ฟี โบนัชชี และจานวน k-ลูคสั
โดย ธีระพันธ์ จอดนอก
STP13 รูปแบบเมทริกซ์ของลาดับ Jacobsthal และลาดับ Jacobsthal-Lucas และเมทริกซ์ทม่ี คี ุณสมบัตคิ ล้ายกับ
เมทริกซ์ของลาดับ Jacobsthal
โดย กำญจนำ เจริ ญยิ ง่
STP14 การศึกษาเปรียบเทียบการจัดการห่วงโซ่อุปทานของกระบวนการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จระหว่าง บริษทั
บี เค คอนกรีต จากัด และ บริษทั ขอน คอนกรีต จากัด
โดย สรณัฐ พัฒนสระคู
STP15 ปริมาณฟลาโวนอย์ สารประกอบฟี นอลทัง้ หมดและฤทธิ ์การต้านอนุมลู อิสระของสารสกัดจากข้าวไทย
โดย นวลอนงค์ เสมสังข์
STP16 การพัฒนาลวดลายผ้าฝ้ ายย้อมสีครามธรรมชาติเพือ่ การแปรรูปผลิตภัณฑ์เสือ้ ผ้าสตรี
โดย ศุภนิ ชำ ศรีวรเดชไพศำล

STP17 ระบบสนับสนุ นการวิเคราะห์อาหารสัตว์ของห้องปฏิบตั กิ ารวิเคราะห์อาหารสัตว์ ภาควิชาสัตวบาล คณะ
เกษตรกาแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต STP กาแพงแสน
โดย ปฏิ พทั ธ์ ชิ วปรีชำ
STP18 ความเข้มข้นและการรับสัมผัสสารประกอบไฮโดรคาร์บอน และฝุ่ นละอองในสถานประกอบการอู่ซ่อม
รถยนต์ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก
โดย สุนิสำ นำคทัง่
STP19 พฤติกรรมการตายด้วยอาวุธปื น ทีเ่ ข้ารับการชันสูตรพลิกศพในสถาบันนิตวิ ทิ ยาศาสตร์ ระหว่างช่วงปี
พ.ศ. 2553 ถึง พ.ศ. 2557
โดย ศุภนิ ดำ ถำนันต๊ะ
STP20 การตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีในตัวอย่างน้าประปา อาเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
โดย ภูริต ควิ นรัมย์
STP21 การศึกษาชนิดของสารช่วยความคงตัวของผ้าขาวม้าสาหรับงานประดิษฐ์
โดย จุฬำภรณ์ ศรีเมืองไหม
STP22 การศึกษาย้อนหลังกรณีการใช้ยา สารเสพติด และแอลกอฮอล์ในผูเ้ สียชีวติ จากการแขวนคอโดยการผ่า
ชันสูตรของสถาบันนิตวิ ทิ ยาศาสตร์ พ.ศ.2553-2557
โดย นูรไอนูน เจ๊ะเตะ
STP23 การศึกษาธาตุอาหารและโลหะบางชนิดของถ่านหินคุณภาพต่าเพือ่ ประยุกต์ใช้ในทางการเกษตร
โดย จิ ระพงษ์ เจริ ญลำ
STP24 การหาสภาวะทีเ่ หมาะสมสาหรับตรวจวัดโครเมียมเฮกซาวาเลนโดยใช้โทรศัพท์มอื ถือ
โดย ทศพล ตะเภำทอง
STP25 ฤทธิ ์ต้านจุลชีพของสารประกอบเชิงซ้อนทองแดงกับลิแกนด์ของอนุพนั ธ์กรดเบนโซอิก
โดย นิ นูรอัสมีน นิ สนิ
STP26 เครือ่ งบดพลาสติก 2 ระบบ
โดย สุรศักดิ ์ จ่ำบำล
STP27 การพัฒนาการทาไวน์หม่อนให้ใส
โดย กรองจันทร์ รัตนประดิ ษฐ์
STP28 ผลของกระบวนการทาให้ใสต่อฤทธิ ์การต้านอนุมลู อิสระของไวน์หม่อน
โดย กรองจันทร์ รัตนประดิ ษฐ์
STP29 การประเมินความเสีย่ งการวิเคราะห์ความผิดพลาดแบบแผนภูมติ น้ ไม้ สาหรับการใช้ปัน้ จันเหนื
่ อศีรษะ
โดย บวรลักษณ์ กันทะขู้
STP30 ระบบสารสนเทศจัดการฐานข้อมูลกรอบมาตรฐานคุณวุฒอิ ดุ มศึกษา (มคอ.)
โดย อรยำ สุขนิ ตย์
STP31 การวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์เพือ่ เพิม่ มูลค่าของน้าส้มสายชูหมักในอุตสาหกรรมสับปะรดในประเทศไทย
โดย ปิ ยวรรณ บุญเพ็ญ
STP32 การพัฒนาสูตรตารับเม็ดไมโครบีดครีมบารุงผิวจากน้ามันอโวกาโด
โดย วิ ษณุ ธงไชย

STP33 พัฒนาวิธกี ารสกัดคลอแรมเฟนิคอลในตัวอย่างด้วยพอลิเมอร์ทม่ี รี อยพิมพ์ประทับโมเลกุล
โดย วิ ษณุ ธงไชย
STP34 ความรูแ้ ละความตระหนักถึงผลกระทบในการใช้สารเคมีทางการเกษตรของเกษตรกรผู้ปลูกมะม่ว งใน
อาเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
โดย กำนต์ธิดำ กมลรัตน์
STP35 การประเมินการปนเปื้ อนของตะกัว่ แคดเมียม และทองแดง ในข้าวสารทีว่ างจาหน่ายในตลาดเขตเทศบาล
เมืองบริเวณพืน้ ทีเ่ ขตภาคเหนือของประเทศไทย
โดย รุ่งไพลิ น วนรัตน์ วิจิตร
STP36 ปั จจั ย ที่ ม ี ผ ลกระทบต่ อ ความตั ง้ ใจใช้ ก ารโฆษณาผ่ า นโมบายแอปพลิ เ คชัน แบบอิ ง สถานที่ ใ น
กรุงเทพมหานคร
โดย อภิ ชยั ห้วยศรีจนั ทร์
STP37 การเลือกซือ้ ผลิตภัณฑ์ทเ่ี ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมของประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก
โดย ชวนชม โพธิ บ์ ญ
ุ
STP38 การพัฒนาการตรวจสอบและป้ องกันการโจมตีแบบ Brute-force บนเครือข่าย eduroam
โดย ประกำย นำดี
STP39 เอกลักษณ์บางประการของตัวประกอบร่วมของจานวนฟี โบนักชีทวไป,จ
ั่
านวนจาคอบสทัลและ จานวนจา
คอบสทัล-ลูคสั
โดย มัทนำ ศำลำงำม
STP40 คุณสมบัตบิ างประการของจานวน k -ฟี โบนัชชี-ไลค์
โดย เบญจมำศ วิ ชิตมงคล
STP41 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมปั งอบกรอบเสริมใยอาหารจากเปลือกส้มโอ
โดย อำรชำ คำเพ็ญ
STP42 การใช้กากมะพร้าวเพือ่ เสริมเส้นใยในผลิตภัณฑ์ขนมแพนเค้ก
โดย เนตรณภำ ลุ่มหล้ำ
STP43 เอกลักษณ์บางประการของลาดับฟี โบนักชีในรูปผลรวมทวินาม
โดย อมรเทพ จันทร์ครบ
STP44 ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมของพืชสมุนไพรในเส้นทางศึกษาธรรมชาติ เขือ่ น
ภูมพิ ล จังหวัดตาก
โดย พีระศักดิ ์ ฉำยประสำท
STP45 การศึกษาปริมาณทีเ่ หมาะสมในการเสริมแกนสับปะรดผงในผลิตภัณฑ์เค้กเนยเพื่อเพิม่ ปริมาณเส้นใยอาหาร
โดย บุษรำภรณ์ ทิ ทอง
STP46 การพัฒนาขนมหม้อแกงถัวเสริ
่ มผงบุกเพือ่ สุขภาพ
โดย ทิ พวัลย์ ทองพิ มพ์
STP47 ความหลากหลายของหนอนพยาธิทต่ี ดิ เชือ้ ในลาไส้จง้ิ จกบ้าน
โดย ดวงฤทัย กลิ น่ ลำดวน

STP48 การสารวจหนอนพยาธิทต่ี ดิ เชือ้ ในลาไส้ปลาหมอ ในตลาดจังหวัดพิษณุโลก
โดย วิ รญ
ั ญำ รุ่งเรือง
STP49 เอกลักษณ์บางตัวทีเ่ กีย่ วข้องกับตัวประกอบร่วมของจานวน k-จาคอบส์ทอลและจานวน k-จาคอบส์ทอลลูคสั
โดย ดวงใจ จันดำ
STP50 ไม้ตน้ ตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติวนอุทยานภูเขาไฟกระโดง
โดย วำริ ศำ พิ สิฐพรปิ ติ กลุ
STP51 ผลกระทบของน้าทิง้ จากเทศบาลนครพิษณุโลกต่อคุณภาพน้าในลาน้าน่าน
โดย เนตรชนก เทศดี
STP52 คุณภาพน้าทิง้ ชุมชนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก
โดย เฌอพัชญ์ ขำวเอีย่ ม
STP53 การตรวจสอบคุณภาพทุเรียนหมอนทองแบบไม่ทาลายผลิตผล โดยใช้เทคนิคเนียร์อนิ ฟราเรดสเปคโทรส
โกปี (Near Infrared Spectroscopy; NIRS) ในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์
โดย พีระศักดิ ์ ฉำยประสำท
STP54 ประสิทธิภาพการดูดซับของกากกาแฟเพือ่ ดูดซับสารตะกัวในน
่ ้าเสีย
โดย ศศิ ธร เกษำมูล
STP55 ประสิทธิภาพการกาจัดไอออนแคดเมียมในน้าเสียสังเคราะห์ดว้ ยตะกอนเซรามิคและกากกาแฟ
โดย นฤมล ทรัพย์เกียรติ สกุล
STP56 การจัดการธาตุอาหารพืชเพื่อเพิม่ คุณภาพผลผลิตมะม่วงน้าดอกไม้ในพืน้ ทีต่ าบลดงมูลเหล็ก อาเภอเมือง
จังหวัดเพชรบูรณ์
โดย กำญจน์ คุ้มทรัพย์
STP57 ประสิทธิภาพการเก็บรักษาสมบัตทิ างกายภาพและทางเคมีของมะม่วงน้ าดอกไม้สที องโดยการเคลือบผิว
ด้วยสารไคโตซานและคาร์นูบา
โดย ชนำกำนต์ วิ ญญกุล
STP58 ปริมาณธาตุอาหารและคุณค่าทางโภชนาการในผลมะม่วงน้ าดอกไม้สที องในเขตเพาะปลูกตาบลดงมูล
เหล็ก อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
โดย รุจิรำ คุ้มทรัพย์
STP59 ปั จจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองเพือ่ ป้ องกันภาวะไตวายเรือ้ รัง ในผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน
โดย ชวนนท์ จันทร์สขุ
STP60 ความหลากหลายและการอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืช ณ สถานีวจิ ยั และฝึกอบรมบึงราชนก มหาวิทยาลัยนเรศวร
โดย พีระศักดิ ์ ฉำยประสำท
STP61 การผลิตน้านมหัวปลีพร้อมดื่ม
โดย กฤษดำ กำวีวงศ์
STP62 ผลกระทบของวิธกี ารแยกสกัดทีม่ ตี ่อสมบัตคิ วามแข็งแรงและพืน้ ผิวเส้นใยผักตบชวา
โดย สำคร ชลสำคร

STP63 ศึกษาการใช้เทอร์โมสตัทในการควบคุมปั ม๊ น้าขนาดเล็กทีใ่ ช้พลังงานจากโซล่าเซลล์
โดย แสงเพ็ชร งอนชัยภูมิ
STP64 The investigation of helminths infected in intestine of Chana striata from Market in Meaung District,
Phitsanulok Province
โดย อรัญญำ ลอยเหม็น
STP65 ผลการเก็บรักษาเห็ดถังเช่
่ าสีทองในสภาวะและระยะเวลาทีแ่ ตกต่างกันต่อคุณสมบัตทิ างเคมีกายภาพและ
สารออกฤทธิ ์ทางชีวภาพของดอกเห็ดถังเช่
่ าสีทอง
โดย ณัฐพงษ์ สิ งห์ภงู ำ
STP66 การศึกษาการเปลีย่ นแปลงโครงสร้างจุลภาคของชิน้ งานทีผ่ า่ นกระบวนการปั ม๊ ตัดด้วยแม่พมิ พ์
โดย อมรศักดิ ์ มำใหญ่

กลุ่มวิ ทยาศาสตร์สขุ ภาพ
SHP01 ผลต่อกาลังยึดติดแบบเฉือนของการยึดติดแบร็กเกตทางทันตกรรมจัดฟั นชนิดโลหะบนพืน้ ผิววัสดุเฉพาะ
กาลทีต่ ่างกันสีช่ นิด
โดย มรุต บ้ำนไร่
SHP02 พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ของนักศึกษาสานักวิชาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ สถาบันอุดมศึกษาแห่งหนึ่ง
จังหวัดเชียงราย
โดย สุเวช พิ มน้ ำเย็น
SHP03 ผลของโปรแกรมฟื้ นฟูสมรรถภาพหัวใจต่อความสามารถในการทาหน้าทีข่ องร่างกายในผูป้ ่ วยโรค
กล้ามเนื้อหัวใจตายชนิดเอสทียก
โดย ชวนนท์ จันทร์สขุ
SHP04 ผลของยาสีฟันฟอกฟั นขาวต่อการเปลีย่ นแปลงของสีและการสูญเสียปริมาตรของวัสดุบรู ณะแบบชัวคราว
่
โดย อิ กกำ อังเดร
SHP05 สมรรถภาพทางกายและการคัดกรองความเสีย่ งต่อสุขภาพของบุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โดย ปิ ยนุช ขุนสวัสดิ ์
SHP06 เครือ่ งฝึ กทักษะกีฬาวอลเลย์บอลทีม่ ผี ลต่อการพัฒนานักกีฬาวอลเลย์บอล
โดย ชลิ ต เชำว์วิไลย
SHP07 การปรับระดับในไขมันในเลือดสูภ่ าวะปกติโดยการออกกาลังกายด้วยฮูลาฮูปเป็ นเวลา 12 สัปดาห์
โดย ศิ ริรตั น์ เกียรติ กลู ำนุสรณ์
SHP08 การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมของประชาชนกลุ่มเสีย่ งโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง ตาบลท่าตะคร้อ อาเภอหนองหญ้า
ปล้อง จังหวัดเพชรบุร ี
โดย สมศักดิ ์ ฉันทนำรมณ์
SHP09 ผลของการเสริมสร้างพลังอานาจต่อการดูแลตนเองของผูป้ ่ วยโรคข้อเข่าเสือ่ ม ตาบลเขาใหญ่ อาเภอชะอา
จังหวัดเพชรบุร ี
โดย ลดำวัลย์ แสงมีศรี

กลุ่มการศึกษา
EDP01 การออกแบบและพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สาหรับนักเรียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
โดย พรรณี แพงทิ พย์
EDP02 การศึกษาสภาพการดาเนินงานการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผูบ้ ริหารสังกัดสานักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
โดย อำรีย์ จรผักแว่น
EDP03 ทัศนคติของผูบ้ ริโภคทีม่ ตี ่อธุรกิจการขายออนไลน์
โดย ปิ ยรัตน์ สุขแก้ว
EDP04 ศึกษาปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการเลือกอาชีพของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 6 โรงเรียนสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดภูเก็ต
โดย เปี ยทิ พย์ บุญแพง
EDP05 การศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาศีล 5 โดยใช้กจิ กรรม BBL กับนักเรียนโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ฝ่ ายประถมศึกษา ช่วงชัน้ ที่ 1
โดย อรอนงค์ คงภักดี
EDP06 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยเทคนิค KWL เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่าน จับใจความและ
ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์สาหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 3
โดย เมทิ นี ปุตรุ งค์
EDP07 ปั จจัยทีม่ ผี ลกระทบต่อการควบคุมงานก่อสร้างขององค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์
โดย เชำวลิ ต ตันเจริ ญ
EDP08 การบริหารจัดการการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการพัฒนาโปรแกรมการเรียนรู้รายบุคคล เพื่อเพิม่
โอกาสทางการศึกษาให้กบั นักเรียนโฮมสคูล
โดย บงกช เศวตำมร์
EDP09 การสร้างชุดทดลองรายวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และหาประสิทธิภาพการเรียน โดยใช้ชุดทดลองที่
สร้างขึน้ เรียนร่วมกับการใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์มลั ติซมิ 12.0
โดย เพือ่ ชำติ สุขเรือน
EDP10 ศึกษาความรูค้ วามเข้าใจในค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ โดยเล่านิทาน ของนักเรียนระดับชัน้
อนุบาลโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต (ฝ่ ายปฐมวัย)
โดย พรรณวดี ขำจริ ง
EDP11 ความพึงพอใจของนักศึกษาทีม่ ตี ่อการจัดการเรียนการสอน รายวิชาการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิ ทร์
โดย สุพตั รำ คำสุข
EDP12 ผลการจัด การเรีย นการสอนแบบพุทธะ สาระหน้ า ที่พ ลเมือง วัฒ นธรรม และการด าเนิ นชีวิต ที่ม ีต่ อ
ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน และความมีวนิ ัยในตนเอง ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 5 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
โดย อริ ศรำ รัตนกำพล

EDP13 การศึกษาสภาพการบริหารการเรียนรู้ตามความคิดเห็นของครูสงั กัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครราชสีมา
โดย ระเบียบ พ่อค้ำ
EDP14 ผลการพัฒนาทักษะด้านความเชือ่ มันของนั
่
กศึกษา
โดย ณัฐทิ ญำภรณ์ กำระเกตุ
EDP15 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
โดย ศศิ กร สุรมณี
EDP16 ผลของการใช้สอ่ื การเล่านิทานต่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย
โดย พัฒน์ นรี จันทรำภิ รมย์
EDP17 การศึกษาแนวโน้ มความต้องการหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
โดย อิ มรอน แวมง
EDP18 ขวัญกาลังใจในการปฏิบตั งิ านของครูของสานักงาน กศน.ตาบลในจังหวัดนครราชสีมา
โดย กนกพร พรหมบุบผำ
EDP19 การจาลองระบบเครือข่ายเสมือนจริงสาหรับการสอนในห้องเรียน
โดย พงษ์ศกั ดิ ์ ดรพิ นิจ
EDP20 ผลการจัด การเรีย นรู้โ ดยใช้แ ผนที่ความคิด ที่ม ีผลต่ อผลสัม ฤทธิท์ างการเรีย น วิช ามนุ ษ ยสัม พัน ธ์ใน
องค์การ ของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
โดย ณิ ชชำ อ่อนอุดม
EDP21 การบริหารงานด้านคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาบุรรี มั ย์ เขต 2
โดย สุทธิ ตำ แกมรัมย์
EDP22 แนวทางการปลูกฝั งคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนคาเมยวิทยาคม ตามแนวทางโรงเรียนวิถพี ุทธสู่
ความพอเพียง
โดย ประภำภรณ์ ภูขำว
EDP23 Language Needs Assessment for English Skills of Undergraduate Thai Students
โดย อรนุช ร้อยแก้ว
EDP24 ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับการทางานเป็ นทีมของครูในสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรรี มั ย์เขต 4
โดย ไพฑูรย์ กลมกูล

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
HSP01 การศึกษาการวางแผนประกอบอาชีพของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิ ทร์
โดย ชิ โนรส เป็ นสุข
HSP02 การเรียนรูป้ ระชาธิปไตยของเยาวชนในสถานศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางโดยใช้คารวธรรม
สามัคคีธรรม
โดย พัชรี ศิ ลำรัตน์
HSP03 พระสงฆ์กบั การสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย
โดย ศิ ลำศักดิ ์ สุเมโธ (บุญทอง)
HSP04 กลไกการจัดการความขัดแย้งภายในชุมชนบ้านสามขา อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง
โดย ขจรศักดิ ์ วงศ์วิรำช
HSP05 การผลิตเครือ่ งประดับทางเลือกสร้างสรรค์จากลักษณะเฉพาะตัวของพืน้ ผิวและสีของเปลือกหอยทะเล
โดย ดำวรรณ หมัดหลี
HSP06 การมีสว่ นร่วมทางการเมืองของพระสงฆ์ตามทัศนคติของประชาชนในเขตเทศบาลนครภูเก็ต
โดย อัสนี อุเจ๊ะ
HSP07 ศึกษาความพึงพอใจการจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนตาบลเกาะแก้ว กรณีศึกษา : บ้า นเกาะ
มะพร้าว ตาบลเกาะแก้ว อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
โดย กรรณิ กำร์ เล็กมำก
HSP08 ภาวะผูน้ าเชิงบูรณาการทีม่ ผี ลให้ชมุ ชนเกิดความยังยื
่ น : กรณียคุ เปลีย่ นผ่านผูน้ า
โดย สมจัย นำมวงษำ
HSP09 สมรรถนะด้านภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผูน้ าหมู่บา้ นในการขับเคลื่อนชุมชนสู่ความเข้มแข็ง: ตาม
มุมมองของผูม้ สี ว่ นได้-ส่วนเสียในหมูบ่ า้ นสามขาอาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง
โดย พรรณสิ ยำ นิ ธิกิตติ ส์ ขุ เกษม
HSP10 แนวทางการพัฒ นาธุรกิจ อัญมณีและเครื่องประดับ กรณีศึกษาสมาคมผู้ค้าอัญมณีแ ละเครื่องประดับ
จังหวัดจันทบุร ี
โดย ดวงกมล เพ็ชร์ชะ
HSP11 บทบาทของผู้นาชุมชนในการหนุ นเสริมคุณภาพชีวติ ที่ดีผ่านการจัดการหนี้สนิ ของชุมชนบ้านสามขา
อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง
โดย พัทธ์ธีรำ สมทรง
HSP12 บทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ อาเภออากาศอานวย จังหวัดสกลนคร
โดย สุรชัย สุรชโย (ขอบไชยแสง)
HSP13 การศึก ษาต้น ทุน โลจิส ติกส์โ ดยใช้ระบบต้นทุน ฐานกิจกรรมของเกษตรกรผู้ปลูกมัน สาปะหลัง ตาบล
บ้านค้อ อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
โดย เอกชัย คุปตำวำทิ น
HSP14 คุณภาพการให้บริการน้าประปาขององค์การบริหารส่วนตาบลชัยนารายณ์ อาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุร ี
โดย กิ ตติ ยำ รักษำกุล

HSP15 คุณภาพชีวติ ในการทางานของแรงงานชาวพม่า ในห้างหุน้ ส่วนจากัด ชูศลิ ปการเกษตร ตาบลชัยนารายณ์
อาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุร ี
โดย วรำภรณ์ วัฒนะ
HSP16 การมีส่ว นร่ว มของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒ นาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่ว นตาบลนิ คมลา
นารายณ์ อาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุร ี
โดย มณี พวงจันทร์
HSP17 แนวทางการพัฒนาการจัดการทรัพยากรมนุ ษย์เพื่อความสาเร็จขององค์การบริหารส่วนตาบลในเขต
อาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรรี มั ย์
โดย ณัฐณิ ชำ สำยทองเดชำกร
HSP18 ปั จจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ความสามารถในการทากาไรของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย
โดย เกตุแก้ว วิ ศวโกศล
HSP19 คุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลชัยบาดาล อาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุร ี
โดย กรวิ ชญ์ บำเรอรำช
HSP20 การมีสว่ นร่วมในการจัดการขยะของเทศบาลลานารายณ์ อาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุร ี
โดย สุริยะ หำญพิ ชยั
HSP21 การรับรูข้ องครูไทยเกีย่ วกับความยากในการเรียนการสอนไวยากรณ์ ของผูเ้ รียนภาษาอังกฤษทีใ่ ช้เป็ น
ภาษาต่างประเทศ
โดย เนตรนิ ภำ ชำอ้ำย
HSP22 ความต้องการของประชาชนต่อโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตาบลนิคมลานารายณ์ อาเภอ
ชัยบาดาล จังหวัดลพบุร ี
โดย กนกวรรณ มีสิงห์
HSP23 การจัดการองค์ความรูภ้ มู ปิ ั ญญาท้องถิน่ สูช่ มุ ชนในท้องถิน่ อาเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุร ี
โดย นิ รตุ ต์ จรเจริ ญ
HSP24 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปั ญหายาเสพติดในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลชัยนารายณ์
อาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุร ี
โดย สันติ สขุ นิ ลสนธิ
HSP25 การจัดการความรูโ้ ครงการหมูบ่ า้ นรักษาศีล 5 จังหวัดนครปฐม โดยใช้ SECI Model
โดย แพรภัทร ยอดแก้ว
HSP26 ปั จจัยทีส่ มั พันธ์กบั ความเครียดของนักศึกษาต่างชาติหลักสูตรการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยแพทย์จนี
กวางโจว
โดย ธนำกร ธีรกำรุณย์วงศ์
HSP27 การพัฒนาผูเ้ รียนจากประสบการณ์จริงโดยใช้กระบวนการวิจยั เป็ นฐาน รายวิชา ปท 2209206 สังคมและ
วัฒนธรรมชุมชนท้องถิน่
โดย ศิ ริชยั เพชรรักษ์
HSP28 วัฒนธรรมองค์การส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านของพนักงาน : กรณีศกึ ษา บริษทั ดับเบิ
๊ ้ล เอ
(1991) จากัด (มหาชน)
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โดย ฐิ ติวฒ
ั น์ ถนอมศิ ลป์
ความสัมพันธ์ระหว่างการทางานเป็ น ทีม กับประสิทธิผลการปฏิบตั ิงานของเจ้า หน้ า ที่แขวงทางหลวง
นครราชสีมา
โดย ชลิ ตำ วรศิ ริ
ผลของการใช้ศลิ ปะบาบัดต่อสภาวะซึมเศร้าสาหรับผูส้ งู อายุ ณ วัดรักษ์นิเวศน์ จ.ลพบุร ี
โดย กัณญพัตส บุญล ่ำ
ปั จจัยการเลือกใช้สานักงานบัญชีคุณภาพขอผู้ประกอบการในเขตตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก
โดย วนิ ดำ จันทร์ศรี
การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์การจัดดอกไม้ประดิษฐ์
โดย รัฐ ชมภูพำน
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลตาบลสว่างวัฒนา ตาบลสระกรวด อาเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
โดย อ๊อฟ พัสสร
สมรรถนะของผู้ บ ริ ห ารที่ ส่ ง ผลต่ อ ความส าเร็ จ ของภาวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลงของผู้ บ ริ ห าร
สถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือตอนล่าง
โดย กฤษณ์ ภูรีพงศ์
การควบคุมภายในของกองทุนหมูบ่ า้ นและชุมชนเมืองแห่งชาติ กรณีศกึ ษากองทุนหมูบ่ า้ นและชุมชนเมือง
แห่งชาติ หมูท่ ่ี 2 ตาบลไผ่ขอดอน อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
โดย นิ ธิวดี ทับทิ มศรี
กระบวนการฟื้ น ฟู ความสัม พัน ธ์ของคนในท้องถิ่นกับ ป่ าชุม ชน ต าบลโคกกลาง อาเภอล าปลายมาศ
จังหวัดบุรรี มั ย์
โดย ธัญรัศม์ ยุทธสำรเสนี ย์
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขา้ วพืน้ เมืองของชุมชนกระเหรีย่ ง ปกาเกอะญอ ในพืน้ ทีส่ งู ตามแนวตะเข็บชายแดน
ไทย-พม่า จังหวัด ราชบุร ี เพชรบุร ี และประจวบคีรขี นั ธ์
โดย สุรีรตั น์ ดวงสุวรรณ
การบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดชัยนาททีย่ งยื
ั่ น
โดย จรรยำ กลัดล้อม
รูปแบบและกลยุทธ์ทางการตลาดของผูป้ ระกอบการผลิตธูปในพืน้ ทีจ่ งั หวัดนครปฐม
โดย อุษณี ย์ บุษเนี ยร
การศึกษาสมรรถนะของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีในมุมมองของตลาดแรงงาน
โดย แก้วมณี อุทุ ิ รมั ย์
การให้เชิงกลยุทธ์: กรณีศกึ ษาการพัฒนาเด็กและเยาวชนของมูลนิธสิ ยามกัมมาจล
โดย มณฑิ รำ อิ นจ่ำย
การพัฒนาการจัดการเรียนรูแ้ บบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขัน้ (7E) เรื่อง การเคลื่อนทีแ่ นวตรง กลุ่มสาระการ
เรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 4

โดย รุ้งทิ พย์ พุดพึง่
HSP43 สุขภาวะทางปั ญญาของเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุม้ ครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปั ตตานี
โดย อุไรรัตน์ หน้ ำใหญ่
HSP44 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวติ ในการทางานกับผลการปฏิบตั งิ านของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชัยภูม ิ
โดย อภิ สิทธิ ์ ศิ ริชำติ
HSP45 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ กับพฤติกรรมทางจริยธรรมของผูน้ า
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
โดย แพรภัทร ยอดแก้ว

หมายเหตุ

รหัสบทความบางเรือ่ งจะไม่ตรงกับทีแ่ จ้งในเอกสารตอบรับ เนื่องจากมีการยกเลิกบทความ

