กำหนดกำรนำเสนอผลงำนวิจัยของภำคโปสเตอร์
วันที่ 13 กุมภำพันธ์ 2558 เวลำ 14.00 – 15.00 น.
ห้องคอนเวนชั่น ศูนย์วัฒนธรรมภำคเหนือตอนล่ำง (ส่วนวังจันทน์)
กลุ่มสำขำกำรศึกษำ
รหัส
เรื่อง
P-E01
คุณลักษณะผู้นำของผู้บริหำรสถำนศึกษำตำมควำมคิดเห็นของผู้บริหำรและ
ครูผู้สอน สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำลพบุรี
P-E02
แนวทำงกำรสร้ำงแรงจูงใจในกำรปฏิบัตงิ ำนของครู สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 3
P-E03
แนวทำงกำรบริหำรงำนวิชำกำรของโรงเรียน สังกัดสำนักงำนเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 3
P-E04
กำรศึกษำภำวะผู้นำทำงวิชำกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ สังกัดสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ พิจิตร เขต2
P-E05
แนวทำงกำรบริหำรงำนวิชำกำรโรงเรียนในอำเภอบึงนำรำง สังกัดสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพิจิตร เขต 2
แนวทำงกำรดำเนินงำนด้ำนกำรเรียนกำรสอนวิชำลูกเสือสำมัญของโรงเรียนใน
P-E06
อำเภอบึงนำรำง สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพิจิตร เขต 2
กำรพัฒนำกำรอ่ำนและสะกดคำศัพท์ภำษำอังกฤษโดยใช้วิธีสอนแบบโฟนิกส์
P-E07
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 4
P-E08
กำรพัฒนำทักษะกำรอ่ำนเพือ่ ควำมเข้ำใจโดยใช้เทคนิคสแกนนิ่งและสกิมมิ่ง
P-E09
กำรวิเครำะห์ภำษำสุนทรพจน์ของประธำนำธิบดีโอบำมำโดยกำรใช้ทฤษฎี
แอพเพรเซิล
P-E10
กำรพัฒนำกำรเรียนรู้คำศัพท์ภำษำอังกฤษ โดยใช้แบบฝึกคำศัพท์ภำษำอังกฤษ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6
P-E11
แนวทำงกำรบริหำรงำนวิชำกำรของสถำนศึกษำในสังกัดสำนักงำนส่งเสริม
กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดพิจิตร
P-E12
กำรสร้ำงชุดกิจกรรม เรื่อง กำรแก้สมกำรเชิงเส้นตัวแปรเดียวโดยใช้ทฤษฎีกำร
สร้ำงควำมรู้ด้วยตนเอง และกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมขั้นตอนของโพลยำ
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1
P-E13
กำรศึกษำสภำพ ปัญหำและควำมต้องกำรจำเป็นในกำรจัดกำรเรียนรู้รำยวิชำ
คอมพิวเตอร์ของโรงเรียนในกลุ่มตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผำง จังหวัดตำก
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 2
P-E14
รูปแบบมำตรฐำนกำรจัดกำรแหล่งท่องเที่ยวเพื่อกำรพัฒนำทีย่ ั่งยืน
P-E15
แนวทำงกำรบริหำรแบบมีส่วนร่วมของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ในเขตอำเภอ
โพทะเล จังหวัดพิจิตร
P-E16
กำรพัฒนำชุดกิจกรรมเสริมกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำ
เคมี เรื่อง โมล ด้วยวิธีกำรสอนแบบ SSCS สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4
P-E17
กำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ PAIWAT เพื่อส่งเสริมควำมสำมำรถใน
กำรแก้ปญ
ั หำ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2
P-E18
กำรพัฒนำผู้เรียนโดยใช้โครงกำรศึกษำแหล่งเรียนรู้
P-E19
กำรพัฒนำชุดกำรสอนแบบศูนย์กำรเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหำมโนทัศน์ที่
คลำดเคลื่อน เรื่อง ไฟฟ้ำเคมี

ผู้นำเสนอ
สำยพันธ์ โอมะคุปต์
สุพรรษำ ธรรมสโรช
นิวัฒน์ โพธิ์ชยั โถ
แคททริยำ ใจดี
ณัฐพร อ่องเพ็ง
สำเร็จ โตเทศ
อุมำภรณ์ ยิ้มเยื้อน
กัญชลิกำ กลวัยกลำง
พรรณวดี อินทุยศ
กำริตำ ชื่นแฟง
พัทธนันท์ ด่อนดี
จันทนำ แก้วเปี้ย

มนัสชนก มณีจำนงค์

กัญญำมน อินหว่ำง
กษมำ เมฆอินทร์
จันจิรำ จุลรังสี
อมรัชญำ ชินศรี
ณิรดำ เวชญำลักษณ์
วันเพ็ญ ชูยิ้ม

กลุ่มสำขำกำรศึกษำ
รหัส
เรื่อง
P-E20
รูปแบบกำรเรียนที่เหมะสมสำหรับรำยวิชำโลจิสติกส์และโซ่อุปทำนในงำน
อุตสำหกรรม ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2556
P-E21
กำรพัฒนำทักษะนักศึกษำรำยวิชำระบบบรรจุภัณฑ์สำหรับโลจิสติกส์ ภำคเรียน
ที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2556
P-E22
กำรพัฒนำชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้แบบวัฏจักรสืบเสำะหำควำมรู้ 7 ขั้น เรื่อง
สมดุลเคมี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5
P-E23
กำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน รำยวิชำกำรออกแบบระบบขนส่งสำหรับโลจิสติกส์
P-E24
กำรศึกษำสภำพกำรมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในกำรจัดกำรศึกษำของศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กในเขตอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตร
P-E25
กำรศึกษำเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำฟิสิกส์ โดยใช้รูปแบบกำร
เรียนรู้แบบ 4MAT และแบบ PBL ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย
P-E26
กำรศึกษำสภำพกำรดำเนินงำนกิจกรรมเพื่อพัฒนำผู้เรียนในสถำนศึกษำสังกัด
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพิษณุโลกเขต1
P-E27
แนวทำงกำรพัฒนำภำวะผู้นำของผู้บริหำรสถำนศึกษำ สังกัดสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำแพงเพชร เขต 2
P-E28
แนวทำงกำรมีส่วนร่วมของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำในกำรบริหำรงำนวิชำกำร
ของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กในเขตอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
P-E29
กำรศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงวัฒนธรรมองค์กำรกับผลกำรประกันคุณภำพ
ภำยในของสถำนศึกษำ ในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
พิษณุโลก เขต 2
P-E30
กำรสร้ำงชุดกิจกรรมแบบสืบเสำะหำควำมรู้เรื่อง ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส
เพื่อพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำง กำรเรียนและทักษะกำรคิดวิเครำะห์ ในกำรศึกษำ
ศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย
P-E31
แนวทำงกำรมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในกำรจัดกำรศึกษำศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
สังกัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบล ในเขตอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
P-E32
กำรพัฒนำชุดจำลองระบบอัตโนมัติเพือ่ พัฒนำทักษะผู้เรียนในรำยวิชำระบบ
ควบคุมอัตโนมัติ
P-E33
แนวทำงกำรพัฒนำวิชำกำรของครูในสถำนศึกษำสังกัดองค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดนครสวรรค์
P-E34
ปัจจัยที่มอี ิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำภำษำอังกฤษ ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษำปีที่ 6 สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำบึงกำฬ
P-E35
ผลสัมฤทธิ์และควำมคงทนในกำรเรียนรู้รำยวิชำวิทยำศำสตร์ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษำ
P-E36
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบรรยำกำศองค์กำรกับควำมพึงพอใจในกำรปฏิบัติงำนของ
ครูศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุทยั ธำนี
P-E37
แนวทำงกำรพัฒนำกำรทำงำนเป็นทีมของผู้บริหำรและครูในโรงเรียนขยำย
โอกำสทำงกำรศึกษำ สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี
เขต 2

ผู้นำเสนอ
อลงกรณ์ เมืองไหว
ธณิดำ โขนงนุช
อรพรรณ ชูแสงจันทร์
ศุจินธร ทรงสิทธิเดช
นรินทิพย์ นิ่มอิ่ม
ภำณุพัฒน์ ชัยวร
ณัฐชฎำ แสงจินดำ
ศันษณี เกียรติสุดำเกื้อกูล
ณำตยำ ภู่นำค
วัฒนำ โยธำ

อัจฉรำ ใจนันตำ

พรปวีณ์ เดชจุย้
วชิระ ลิ้มศรีประพันธ์
เบ็ญจมินทร์ ถำวรชำติ
สมศักดิ์ วันโย
พรทิพย์ จำลองเพลง
นกเล็ก สีขำ
อุไรวรรณ เมฆฉำย

กลุ่มสำขำกำรศึกษำ
รหัส
เรื่อง
P-E38
กำรพัฒนำบทเรียนบนเครือข่ำย เพือ่ ส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ
อย่ำงสร้ำงสรรค์ เรื่องหลักกำรและวิธกี ำรแก้ปัญหำด้วยเทคโนโลยี
สำรสนเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2
P-E39
สภำพกำรนำวิสัยทัศน์ไปสู่กำรปฏิบัติของสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน สังกัด
เทศบำลเมืองกำแพงเพชร
P-E40
ผลของกำรสอนด้วยเทคนิค เค ดับเบิ้ลยู แอล พลัส ที่ส่งผลต่อกำรอ่ำน
ภำษำอังกฤษเพื่อควำมเข้ำใจ
P-E41
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ควำมรับผิดชอบและกำรมีสว่ นร่วมในกำรเรียน
โดยใช้วิธีเรียนแบบร่วมมือร่วมกลุ่มของนักศึกษำคณะครุศำสตร์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม
P-E42
ปัจจัยที่มอี ิทธิพลต่อกำรจัดกำรควำมรู้ในโรงเรียนสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 5
P-E43
พฤติกรรมภำวะผู้นำของผู้บริหำรศูนย์พฒ
ั นำเด็กเล็ก อำเภอฝำง จังหวัด
เชียงใหม่
P-E44
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครูตำมทัศนะของผู้ปกครองในศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็ก ตำบลเวียง อำเภอฝำง จังหวัดเชียงใหม่
P-E45
กำรสร้ำงมนุษยสัมพันธ์ของผู้บริหำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก อำเภอแม่อำย
จังหวัดเชียงใหม่
P-E46
กำรพัฒนำชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมกระบวนกำรสืบเสำะหำควำมรู้ 5E
เรื่อง กำรถ่ำยทอดทำงพันธุกรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5
P-E47
ผลกำรใช้กิจกรรมสร้ำงสรรค์ประโยชน์ (CAS) บนพื้นฐำนกำรเรียนรู้แบบ
โครงงำน (Project- Base Learning) เพื่อกำรพัฒนำตนและสร้ำงสรรค์
สังคม ของนักศึกษำวิชำ GEPS 123 พฤติกรรมมนุษย์กับกำรพัฒนำตน
P-E48
กำรใช้โปรแกรม GeoGebra ประกอบกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ทำง
คณิตศำสตร์ ตำมทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงรูป
เรขำคณิตสองมิติและสำมมิติ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1
P-E49
แนวทำงส่งเสริมกำรดำเนินงำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มโรงเรียน
บ้ำนไร่เนินเหล็ก สำนักงำนเตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต
2
P-E50
ปัจจัยเชิงสำเหตุที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำเคมี ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 5 โรงเรียนมำตรฐำนสำกล สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 35
P-E51
กำรพัฒนำชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะกำรแก้ปัญหำทำง คณิตศำสตร์
เรื่อง โจทย์ปัญหำ โดยใช้รูปแบบกำรสอนกำร แก้ปัญหำ 4 ขั้น ของโพลยำ
(Polya) สำหรับนักเรียนระดับ ประกำศนียบัตรวิชำชีพปีที่ 2
P-E52
กำรพัฒนำสื่อกำรสอนออนไลน์เพื่อเสริมสร้ำงกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ
รำยวิชำโครงสร้ำงข้อมูลและเทคนิคกำรโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ผู้นำเสนอ
สิรำวรรณ ศรีม่วง

ปณิธี เปียบุญมี
วัชรวิชญฺ์ ด้วงทำ
นงลักษณ์ ใจฉลำด

อดุลย์เดช อรัญสำร
ประไพ คำหน้อย
ยุพิน ดวงกำศ
รำพึง เป็งจันทร์
วิมลมำศ ตันติกุล
ภำวิดำ มหำวงศ์

สุทิน บับภำวะตำ

เจริญ กำงกรณ์

ณัฐวรำ ดอนดี

นภดล สำสิงห์

พันธุ์ธิดำ ลิ้มศรีประพันธ์

กลุ่มสำขำมนุษย์ศำสตร์และสังคมศำสตร์
รหัส
เรื่อง
P-S01
กำรศึกษำควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรดำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำ ของเทศบำลเมืองชัยภูมิ เขต 3 จังหวัดชัยภูมิ
P-S02
วิธีกำรสอนด้วยหลักกำรบูรณำกำรของเมอร์ด็อค (MIA) เพื่อพัฒนำทักษะกำรอ่ำน
ภำษำอังกฤษ
P-S03
กำรประเมินหลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรบัณฑิตเพื่อเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม
P-S04
ผลสัมฤทธิ์ของกำรใช้แบบวัดผลประเมินผลตำมสภำพจริงแบบรูบริค ในวิชำทักษะ
เครื่องลิ่มนิ้วกด 2 ของนักศึกษำสำขำศิลปกรรมศำสตร์ เอกดนตรีสำกล
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม
P-S05
กำรศึกษำกำรแปลคำลงท้ำยในภำษำญีป่ ุ่นเป็นภำษำไทยของนักแปลกำร์ตูนมือ
อำชีพ
กำรสำรวจกำรใช้คำทับศัพท์ภำษำญี่ปุ่นที่ใช้ในบริษัท
P-S06
P-S07
กำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรใช้ไวยำกรณ์ที่มีควำมหมำยคล้ำยกันในภำษำญีป่ ุ่น
ของนักศึกษำสำขำวิชำภำษำญี่ปุ่น ชั้นปีที่ 3 มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำมโดย
กำรสอนสำธิตเปรียบเทียบคู่ไวยำกรณ์
กำรพัฒนำทักษะกำรอ่ำนเพื่อควำมเข้
่
ำใจโดยใช้วธิ ีกำรสอนอ่ำนแบบ เอส คิว โฟร์
P-S08
อำร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3
P-S09
กำรดำเนินงำนทอผ้ำของกลุ่มแม่บ้ำนอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลก
P-S10
แนวทำงกำรพัฒนำกำรจัดกำรสวัสดิกำรผู้สูงอำยุ ในภำคเหนือตอนล่ำง
P-S11
กำรศึกษำเปรียบเทียบเนื้อหำและคุณค่ำที่ปรำกฏในเพลงกล่อมเด็กญี่ปุ่นกับเพลง
กล่อมเด็กไทย
P-S12
กำรศึกษำเปรียบเทียบอนุภำคในนิทำนพื้นบ้ำนญี่ปุ่นและนิทำนพื้นบ้ำนไทยเรื่องสัตว์
P-S13
กำรใช้แบบฝึกเพือ่ พัฒนำควำมสำมำรถในกำรใช้รูปประโยคเงื่อนไขในภำษำญี่ปนุ่
ของนักศึกษำสำขำวิชำภำษำญี่ปุ่น ชั้นปีที่ 3 มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม
P-S14
รูปแบบกำรพัฒนำบทบำทสตรีคริสเตียนในกำรพัฒนำท้องถิ่น
P-S15
กำรอ่ำนเพือ่ พัฒนำทักษะกำรคิด วิชำภำษำอังกฤษ โดยกำรใช้คำถำมตำมแนวคิด
ของบลูม (Bloom’s taxonomy) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 4
P-S16
กำรศึกษำแนวทำงกำรธำรงรักษำบุคลำกรสำยวิชำกำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบลู
สงครำม จังหวัดพิษณุโลก
P-S17
ควำมต้องกำรพัฒนำทักษะภำษำต่ำงประเทศของผู้ค้ำสินค้ำเบ็ดเตล็ดผลิตภัณฑ์
สินค้ำไทย ในพื้นที่ตลำดนัดจตุจักรเพือ่ รองรับกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน
P-S18
เนื้อหำและกลวิธกี ำรเขียนบทควำมในวำรสำรเมืองโบรำณ
P-S19
กำรวิเครำะห์อุปสงค์บัณฑิตสำขำเซรำมิกในอุตสำหกรรมเซรำมิกไทย
P-S20
กำรศึกษำควำมคิดเห็นของบุคลำกร ต่อกำรนำหลักบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองและ
สังคมที่ดีมำใช้ในกำรปฏิบัติงำน ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลในเขตอำเภอนครไทย
จังหวัดพิษณุโลก
P-S21
กำรสำรวจควำมพึงพอใจของผู้เข้ำเยีย่ มชมพิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลกและศูนย์
วัฒนธรรมและกำรท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภำคเหนือตอนล่ำง 1 สำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม ปี 2557
P-S22
ดนตรีมังคละ : กรณีศึกษำภูมิปัญญำกำรผลิตกลองมังคละของ เรืออำกำศตรี
ประโยชน์ ลูกพลับ

ผู้นำเสนอ
ชนิดำ อุดมศิลป์
มัลลิกำ โฮมพิมพ์
ธนัสถำ โรจนตระกูล
จุฑำรัตน์ มณีวัลย์
สุรีลักษ์ เนียมธรรม
รัตนำ ก้อนเกตุ
ศิริพร พลสอนดำ

ทัศนีย์ พุทธวงษ์
อภิชำต พลบัวไข
สุพจน์ อินหว่ำง
เสำวภำคย์ สุทธิ
นุจรีย์ กลิ่นจันทร์
ณิชกำนต์ มั่นชำวนำ
สมชำย ณ นคร
สำลินี อ่อนมี
หนึ่งฤทัย ศรีสุกใส
ศรุดำ ภู่ศิริวัฒนำ
ทรงภพ ขุนมธุรส
รัชฎำภรณ์ พัฒนะ
สำวิตรี สุขสำรำญ

ธัญญพร มำบวบ

เคลน บุณยำนันต์

กลุ่มสำขำเทคโนโลยีกำรเกษตรและอำหำร
รหัส
เรื่อง
P-A01
กำรพัฒนำคุณภำพผลิตภัณฑ์ไส้ผลไม้จำกสตรอเบอรีโดยกำรออสโมติกดีไฮเดรชัน
P-A02
Effects of Sugar Types on Physicochemical Properties and Starch
Digestibility of Wheat Flour and Sugar Mixtures
P-A03
กำรใช้ใบมะรุมแห้งป่นในอำหำรไก่กระทง
P-A04
ชนิดและปริมำณของสมุนไพรต่อคุณภำพทำงประสำทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ข้ำวเม่ำหมี่
P-A05
ผลของพันธุ์ข้ำวต่อคุณภำพทำงประสำทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ข้ำวอบกรอบ
ผลของกระบวนกำรสกัดต่อคุณสมบัติสำรต้ำนอนุมูลอิสระของใบเตยหอมและดอก
P-A06
คำฝอย
P-A07
กำรใช้สำรทดแทนควำมหวำนจำกใบหญ้ำหวำนในผลิตภัณฑ์น้ำเต้ำหู้
ผลของกำรใช้ผักตบชวำทดแทนแหล่งอำหำรหยำบต่ออัตรำกำรย่อยได้ในลูกโคนมเพศผู้
P-A08
P-A09
คุณภำพของข้ำวพื้นเมือง: กรณีศึกษำตำบลเนินเพิ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
P-A10
สมบัติทำงกำยภำพและคุณภำพกำรหุงต้มข้ำวหอมท้องถิ่นบ้ำนผำรังหมี จ.พิษณุโลก
P-A11
กำรสกัดสำรต้ำนอนุมูลอิสระจำกกระเจีย๊ บแดงและดอกอัญชัน
P-A12
กำรเตรียมแป้งกลอยเพื่อกำรผลิตขนมขบเคี้ยว
P-A13
ไอศกรีมใบบัวบก
P-A14
กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ข้ำวเกรียบจิ้งหรีด
P-A15
ผลของกำรปลูกกล้วยน้ำว้ำต่อค่ำควำมหนำแน่นของดิน
P-A16
ควำมเข้มข้นที่เหมำะสมของน้ำมะขำมป้อมในกำรผลิตลูกอมแบบฮำร์ดแคนดี้
P-A17
กำรสกัดสำรต้ำนอนุมูลอิสระจำกฟักข้ำวและประยุกต์ใช้ในน้ำสลัด
P-A18
ปริมำณแป้งข้ำวเหนียวและกำรแทนที่นำด้
้ วยกะทิที่เหมำะสมสำหรับกำรผลิตไดฟูกุสอด
ไส้ไอศกรีมโยเกิร์ตกะทิ
P-A19
กำรศึกษำปัจจัยที่มีผลต่อคุณภำพน้ำดื่มโดยใช้
่
ระบบรีเวิร์ส ออสโมซิส
P-A20
กำรปรับปรุงสมบัติทำงโภชนำกำรของแผ่นเกี๊ยวโดยกำรทดแทนแป้งสำลีด้วยแป้งกล้วย
ดิบ
P-A21
ผลของผงถั่วเหลืองหมักต่อคุณสมบัติทำงเคมีกำยภำพในผลิตภัณฑ์ผงปรุงรส
P-A22
กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรใช้ถั่วเหลืองหมักทดแทนเนื้อสัตว์ในผลิตภัณฑ์ผงปรุงรส
P-A23
กำรศึกษำช่วงเวลำควำมเข้มของแสงและประสิทธิภำพแผงเซลล์แสงอำทิตย์;
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม วิทยำเขตทะเลแก้ว
P-A24
กำรศึกษำควำมหนำแน่นรวมของลำต้นผักตบชวำแห้งเพื่อสร้ำงแปลงปลูกพืชลอยน้ำ
P-A25
กำรสกัดแคโรทีนอยด์จำกเยื่อหุ้มเมล็ดฟักข้ำวด้วยวิธบี ีบอัดและตัวทำละลำย
P-A26
ผลของกำรใช้แป้งข้ำวโม่แห้งในผลิตภัณฑ์แป้งข้ำวชุบทอด
P-A27
ผลกำรเติมเจลจำกแป้งแห้วนำต่อสมบัตทิ ำงเคมีเชิงฟิสิกส์ในระหว่ำงกำรเก็บรักษำของโย
เกิร์ต
P-A28
ผลของระดับกำรใช้แหนเป็ดเป็นแหล่งโปรตีนในสูตรอำหำรต่อสมรรถภำพกำรผลิตของ
ไก่กระทง

ผู้นำเสนอ
กิตติคุณ ตอพล
รำไพ ทองแท้
สุภำวดี แหยมคง
ทรงพรรณ สังข์ทรัพย์
น้ำทิพย์ วงษ์ประทีป
กนกพร นัยทน
จำรุวรรณ อุปกำระ
ณรกมล เลำห์รอดพันธ์
ชุติมำ เลิศลักษมี
จิรภำ พงษ์จันตำ
กิตปภัส แก้วป้องปก
ปำริชำต เขียวพุต
ชลธิชำ พวงศิลป์
วิจิตรำ แสงฟอง
วรลักษณ์ สุริวงษ์
ทิพย์นรี สงกำที
สุนิษำ กองชัยสงค์
กำนต์หทัย ศรีสุข
จิรำภรณ์ วงศ์สุวรรณ
ณัฏฐวรรณ ยิ้มมี
ธนพล กิจพจน์
พรดรัล จุลกัลป์
ศรำวุธ จันดำหำร
ชยำภรณ์ ศรีชมภู
จุฑำมำศ ทองเชื้อ
นวลนภำ มีแสนสงค์
พจนีย์ โตแป้น
เมย์วิกำ น้อยบัว

กลุ่มสำขำเทคโนโลยีกำรเกษตรและอำหำร
รหัส
เรื่อง
P-A29
กำรใช้เห็นนำงฟ้ำที่เหมำะสมทดแทนเนือ้ หมูในไส้อั่ว
P-A30
อัตรำส่วนของน้ำเสำวรสต่อน้ำที่เหมำะสมในกำรผลิตน้ำเสำวรสพร้อมดื่ม
P-A31
กำรประยุกต์ใช้ใยอำหำรที่ไม่ละลำยน้ำจำกแกลบร่วมกับโปรไบโอติคในกำรผลิตไก่
กระทง
P-A32
กำรออกแบบและพัฒนำเครื่องกำจัดแมลงในข้ำวเปลือกโดยใช้ควำมร้อนจำกรังสี
อินฟรำเรด
P-A33
กำรใช้ฟักทองผงในกำรทดแทนแป้งสำลีในขนมปุยฝ้ำย
P-A34
ผลของกำรให้ควำมร้อนแบบสเตอริไรซ์ต่อคุณภำพทำงกำยภำพและประสำทสัมผัส
ของข้ำวต้มมัด
P-A35
กำรใช้ข้ำวพองจำกปลำยข้ำวหอมมะลิแดงหักในขนมช็อกโกแลตบอล
P-A36
กำรพัฒนำตำรับเจลบำรุงผิวจำกน้ำผึ้ง
P-A37
กำรพัฒนำสูตรที่เหมำะสมสำหรับผลิตภัณฑ์ปลำบดแผ่น
P-A38
กำรศึกษำอัตรำส่วนที่เหมำะสมของน้ำมะเม่ำ น้ำสับปะรดและน้ำว่ำนกำบหอยในกำร
ทำน้ำผลไม้พร้อมดื่ม
P-A39
กำรศึกษำอัตรำส่วนที่เหมำะสมของเนื้อหมูและกุ้งฝอยน้ำจืดแห้งในกำรผลิตกุนเชียง
ขำกกุ้งฝอย
P-A40
กำรสำรวจควำมหลำกหลำยของพันธุ์ขำ้ วพื้นเมืองในตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย
จังหวัดพิษณุโลก

ผู้นำเสนอ
ศุภำพรรณ เข็มแอ็ด
เจนจิรำ บุญญำฤทธิ์
ทศพร อินเจริญ
ปิยะพงษ์ วงค์ขันแก้ว
ศศิพร รัตนสุวรรณ
ภูวดล ทองเนียม
รุจิรัศม์ มุตธิกุล
เปรมนภำ สีโสภำ
จุรำวรรณ เตชยศ
อรนุช สีหำมำลำ
ศุภชัย ภูลำยดอก
กนกวรรณ พรมจีน

กลุ่มสำขำวิทยำศำสตร์ชีวภำพ
รหัส
เรื่อง
P-B01
กำรคัดแยกโปรไบโอติกแบคทีเรียจำกอำหำรหมักเพื่อศึกษำกำรยับยั้งกำรเติบโต
ของ Staphylococcus aureus สำยพันธุ์ที่ต้ำนทำนเมทิซิลิน และสำยพันธุ์อื่นๆ
P-B02
กำรคัดแยกและศึกษำลักษณะทำงพันธุกรรมของโปรไบโอติกแบคทีเรียจำก
ผักเสี้ยนดองและผักกำดดองเพื่อกำรระบุชนิด
P-B03
ควำมหลำกชนิดของแมลงผสมเกสร (Hymenoptera: Apoidea) ในพื้นที่ป่ำดิบ
เขำเขตอุทยำนแห่งชำติ ภูหินร่องกล้ำ จังหวัดพิษณุโลก
P-B04
กำรคัดแยกเชื้อรำเอนโดไฟต์จำกต้นเปล้ำตองแตกโดยใช้อำหำร Rose Bengal
Agar
P-B05
กำรศึกษำลักษณะทำงพันธุกรรมของโปรไบโอติกแบคทีเรียที่คัดแยกจำกแหนม
เพื่อกำรระบุชนิด
กำรศึกษำลักษณะทำงพันธุกรรมของโปรไบโอติกแบคทีเรีย ที่คัดแยกจำกปลำส้ม
P-B06
เพื่อกำรระบุชนิด
P-B07
กำรศึกษำลักษณะทำงพันธุกรรมของโปรไบโอติกแบคทีเรียที่คัดแยกจำกน้ำหมัก
ชีวภำพบัวหิมะเพื่อกำรระบุชนิด
กำรศึกษำผลของสำรสกัดดอกดำวเรืองต่อกำรเจริญเติบโตของแบคทีเรียก่อโรค
P-B08
P-B09
พฤติกรรมของกวำงรูซ่ำ ในพื้นที่ฟำร์มปศุสัตว์ มหำวิทยำรำชภัฏพิบูลสงครำม
จังหวัดพิษณุโลก
P-B10
ผลของสำรสกัดหยำบจำกว่ำนหำงจระเข้ (Aloe vera (L.) Burm.f.) และ
กระเจี๊ยบเขียว (Abelmoschus esculentus (L.) Moench) ต่อกำรเจริญเติบโต
ของจุลินทรีย์ Staphylococcus aureus Pseudomonas aeruginosa
Escherichia coli Bacillus cereus Rhizopus sp. และ Penicillium sp.
P-B11
ผลของสำรสกัดหยำบจำกพืชสมุนไพรบำงชนิดต่อกำรเจริญเติบโตของเชื้อ
แบคทีเรียก่อโรค Escherichia coli Bacillus cereus Staphylococcus
aureus และ Pseudomonas aeruginosa
P-B12
ควำมหลำกหลำยของรำ microfungi ที่มีฟรุตบอดีขนำดใหญ่ในเขตพื้นที่ถำจงอำง
้
สถำนีวิจยั สิ่งแวดล้อมสะแกรำช
P-B13
คัดแยกและกำรเพิ่มจำนวนสปอร์รำอำบัสคูลำร์ไมคอร์ไรซำที่คัดแยกจำกดิน
บริเวณรำกมันสำปะหลัง ใน อ.นครไทย จ. พิษณุโลก
P-B14
ลักษณะประจำพันธุ์ของเมล็ดข้ำวเหนียวพื้นเมืองที่พบในชุมชนเนินเพิ่ม อำเภอ
นครไทย จังหวัดพิษณุโลก
P-B15
กำรศึกษำผลของสำรสกัดจำกย่ำนำง ขี้เหล็ก และ มะยมต่อกำรเจริญของ
แบคทีเรียบำงชนิด

ผู้นำเสนอ
อุไรวรรณ วิจำรณกุล
อุไรรัตน์ วงค์ศรีชู
อิงดำว สีบุ
รัชนีกร น้อยเดช
มัทนำ กำสีทอง
นิลำวัลย์ พิมพ์ดี
อัมพำพร อ่อนขจร
ธัญญำลักษณ์ วรรณโห้
กมลภัทร สุดจิตร
ระวิวรรณ จอมดวง

ปนัดดำ แสนคำวงศ์

รัตนำ อนันทะยะ
ธัญธิญำรัตน์ เทพบำท
สุพัตรำ เจริญภักดี
สุนิศำ ถิ่นวงษ์แย

กำหนดกำรนำเสนอผลงำนวิจัยของภำคโปสเตอร์
วันที่ 14 กุมภำพันธ์ 2558 เวลำ 12.30 – 13.30 น.
ห้องคอนเวนชั่น ศูนย์วัฒนธรรมภำคเหนือตอนล่ำง (ส่วนวังจันทน์)
กลุ่มสำขำวิทยำกำรจัดกำรและกำรสื่อสำร
รหัส
เรื่อง
P-M01
กำรศึกษำกระบวนกำรทำงสังคมที่เกิดกำรสื่อสำรและสถำปนำอัตลักษณ์ผ้ำทอของลำว
ครั่ง ชุมชนสระยำยชี ตำบลเนินปอ อำเภอสำมง่ำม จังหวัดพิจิตร
P-M02
แนวทำงกำรพัฒนำหมู่บำ้ นทอผ้ำลำวครัง่ หมู่บ้ำนสระยำยชี ตำบลเนินปอ อำเภอสำม
ง่ำม จังหวัดพิจิตร ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทำงวัฒนธรรม
P-M03
กำรวิจยั ปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อหำแนวทำงอนุรักษ์ฟื้นฟูภูมิปัญญำผ้ำทอ
ลำวครั่ง
P-M04
ปัญหำ และแนวทำงกำรจัดกำรปัญหำในกำรอำศัยอยูห่ อพักทะเลแก้วนิเวศ มหำวิทยำลัย
รำชภัฏพิบูลสงครำม
ควำมพอเพียงของน้ำมันเหลือใช้เพื่อผลิตไบโอดีเซล จังหวัดพิษณุโลกและอุตรดิตถ์
P-M05
P-M06
แนวทำงกำรพัฒนำนวัตกรรมแหล่งท่องเที่ยว ของจังหวัดพิษณุโลก
กำรศึกษำปัญหำและแนวทำงกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรหอพักสำหรับบุคลำกร
P-M07
มหำวิทยำลัยนเรศวร
P-M08
กำรศึกษำกำรเปิดรับข่ำวสำรและทัศนคติของนักศึกษำที่มีต่อเว็บไซต์มหำวิทยำลัยรำช
ภัฏพิบูลสงครำม
P-M09
กำรศึกษำกำรเปิดรับและทัศนคติของนักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำมที่มีต่อ
นิตยสำรทีวีพูล
P-M10
กำรเปิดรับข่ำวสำรและทัศนคติของนักศึกษำ คณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
พิบูลสงครำมที่มีต่อกำรประชำสัมพันธ์ของมหำวิทยำลัย
P-M11
กำรศึกษำควำมพร้อมของบุคลำกรสำยวิชำกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม ใน
กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ (PMQA)
P-M12
ทัศนคติของประชำชนเขตเทศบำลนครพิษณุโลกที่มีต่อกำรเข้ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจ
อำเซียน
P-M13
เด็กและเยำวชนพิษณุโลกเสียคนเพรำะติดเกม กำรพนันออนไลน์ โซเชียลเน็ตเวิร์คและ
เว็บไซต์ลำมก

ผู้นำเสนอ
ยรรยงวรกร ทองแย้ม
พิชญำพร ประครองใจ
บุษบำ หินเธำว์
ศิริรัตน์ ดะรีพัตร์
เกียรติชัย บรรลุผลสกุล
กัญญำมน อินหว่ำง
สิริธนำ นวลทิม
รุ้งทิพย์ พุฒหำร
สุฑำทิพย์ อินทรำ
บุษยำ พร้อมญำติ
อดิศักดิ์ แก้วกองทรัพย์
วีรญำ คมขำหนัก
ลำเนำ เอี่ยมสอำด

กลุ่มสำขำวิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อมและเคมี
รหัส
เรื่อง
P-C01
กำรสกัดน้ำมันหอมระเหยจำกเปลือกสนสำมใบ
P-C02
กำรหำปริมำณกรดฟีนอลิกในผลหว้ำ เบอร์รี่ และพรุน โดยวิธีโครมำโทกรำฟีของเหลว
สมรรถนะสูง
P-C03
กำรเตรียมถ่ำนกัมมันต์จำกเถ้ำแกลบโดยกำรกระตุ้นด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์
P-C04
กำรหำปริมำณธำตุทองแดง เหล็ก และสังกะสี ในตัวอย่ำงสำรสกัดลูกหว้ำ สำรสกัดลูก
พรุนเข้มข้น และสำรสกัดเบอร์รี่เข้มข้น โดยใช้เทคนิคเฟลมอะตอมมิกแอบซอร์พ
ชันสเปกโทรโฟโตเมตรี
P-C05
Optimization of key factors affecting hydrogen production from sweet
orange waste by anaerobic mixed cultures: Statistical key factors
optimization.
Study on the initial conditions for the production of methane gas from
P-C06
co-substrate between goat manure and water hyacinth by anaerobic
microorganisms under batch fermentation with Response Surface
Method
P-C07
กำรศึกษำฤทธิ์ทำงชีวภำพของสำรประกอบจำกต้นสังหยูใบเล็ก
Phytochemical investigation and anticancer activity of the twigs of
P-C08
mallotus thorelii Gagnep
P-C09
กำรเปรียบเทียบกำรหำปริมำณคลอไรด์ด้วยเทคนิคไมโครสเกลไทเทรชันและเครื่องออ
โตโพเทนชิโอเมทริกไทเทรชัน
P-C10
ฤทธิ์ต้ำนเซลล์มะเร็งและองค์ประกอบทำงเคมีจำกก้ำนของต้นศรียะลำ
P-C11
โลหะหนักในฝุ่นจำกบ้ำนเรือนที่ตั้งอยู่ใกล้บริเวณโรงสีข้ำว
P-C12
กำรตรวจวัดระดับเสียงควำมเข้มเสียงในสถำนีขนส่งผู้โดยสำรแห่งที่ 2 จังหวัด
พิษณุโลก
P-C13
ระดับเสียงในชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงกับโรงสีข้ำว
P-C14
ฝุ่นละอองในบรรยำกำศในพื้นที่มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม (ส่วนทะเลแก้ว)
P-C15
กำรวิเครำะห์คลอแรมเฟนิคอลในตัวอย่ำงนมและน้ำผึ้งด้วยคอลัมน์พอลิเมอร์ลอกแบบ
โมเลกุล
P-C16
กำรย้อมสีดำ้ ยฝ้ำยโดยใช้น้ำย้อมธรรมชำติจำกเปลือกต้นกระท้อน
P-C17
กำรศึกษำผลกระทบจำกกำรขยำยผิวกำรจรำจรของประชำชนที่อยู่บริเวณสองฝัง่ ถนน
หมำยเลข 12 กรณีศึกษำ: ช่วงพิษณุโลก-หล่มสัก
P-C18
สมรรถนะของเซลล์เชื้อเพลิงที่ป้อนด้วยเอทำนอลโดยตรงโดยใช้เยือ่ แผ่นแลกเปลี่ยน
แอลคำไลไอออนลบชนิดฐำนพอลิซันโฟน
P-C19
กำรศึกษำองค์ประกอบทำงเคมีและฤทธิท์ ำงชีวภำพของต้นกระพี้
P-C20
ควำมพึงพอใจต่อกำรใช้น้ำประปำของนักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม
P-C21
กำรไทเทรตกรด-เบสโดยใช้สำรสกัดจำกดอกอัญชันเป็นอินดิเคเตอร์
P-C22
ฝุ่นละอองในอำคำรที่พักอำศัยในเขตชุมชนเมือง จ.พิษณุโลก
P-C23
ศึกษำชนิดและปริมำณขยะมูลฝอยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร
P-C24
กำรตรวจวัดปริมำณไนโตรเจนไดออกไซด์ในเขตอำเภอเมืองพิษณุโลก
P-C25
ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหำและกำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อมของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
พิบูลสงครำม

ผู้นำเสนอ
ชญำดำ กลิ่นจันทร์
นรินทร ทองคำ
บุษยำ พุกน้อย
วรพล หนูบำ้ นยำง
จักรกฤช ศรีละออ
ธีระยุทธ์ ดีพันธ์

มยุรี ศรีนำ
วรัญญำ เผือกฟัก
ประกรณ์ เลิศสุวรรณไพศำล
ชิษณุพงศ์ บรรจง
จุฑำมำศ มำรอด
ฤดี ศรีเกิน
ภำณุมำศ มีบึงพร้ำว
มัณทนำ เป็งยำวงค์
ฐำนิดำ คำจัสตุรัส
เฉลิมพร ทองพูน
สุกัญญำ คมพุดซำ
ชญำกำน หน้ำตรง
ประนมพร นวนทัด
อดิศักดิ์ หว้ำรัตนะ
ปิยะวัฒน์ ไกรสร
วิภำ แซ่เอี๋ยว
ขวัญฤทัย ทองบุญฤทธิ์
ศุภกิตติ์ ฉำยพุดซำ
วัฒนำ ไตรพรมมำ

กลุ่มสำขำวิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อมและเคมี
รหัส
เรื่อง
P-C26
พัฒนำระบบโฟลอินเจคชันอะนำลิซีสสำหรับวิเครำะห์ปริมำณฟอสเฟต
P-C27
กำรวิเครำะห์หำปริมำณกลูโคสโดยใช้อนุภำคคำร์บอนและอนุภำคทองแดงด้วยเทคนิคทำง
เคมีไฟฟ้ำ
P-C28
กำรสังเครำะห์และศึกษำลักษณะเฉพำะของฟิล์มบำงของวัสดุผสมพอลิไพโรล/
พอลิไพรอล-3-คำร์บอกซิลิกแอซิด/กรำฟีนออกไซด์ในสำรละลำยบัฟเฟอร์ที่มีฤทธิ์เป็นกลำง
P-C29
กำรศึกษำผลของสำรสกัดดอกดำวเรืองต่อกำรเจริญเติบโตในระบบไฮโดรโปรนิกส์ของ
ผักกำดหอม
P-C30
กำรประเมินผลกระทบคุณภำพน้ำแม่นำปิ
้ ง อำเภอเมืองกำแพงเพชร
P-C31
กำรหำปริมำณกรดไซรินจิกจำกสำรสกัดดอกดำวเรืองที่ผ่ำนกำรสกัดโดยไม่ใช้ตวั ทำละลำย
อินทรีย์
P-C32
กำรศึกษำฤทธิ์ต้ำนเชื้อไวรัสเอดส์ของสำรสกัดหยำบและสำรบริสุทธิจ์ ำกใบและกิ่งของต้น
นมช้ำง
P-C33
พฤติกรรมกำรประหยัดพลังงำนของนักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม

ผู้นำเสนอ
หัทยำ พันแสง
ภำพิมล ใยอินทร์
จันทมณี กองเผือก
วิไลลักษณ์ แก้วคงยืน
วิไลลักษณ์ สวนมะลิ
อนงค์ ศรีโสภำ
อนงค์นำรถ กิจสำมำรถ
อัญชลี เชื้ออุดมสุข

กลุ่มสำขำเทคโนโลยีอุตสำหกรรมและวิศวกรรม
รหัส
เรื่อง
P-I01
กำรศึกษำกำรผลิตไฟฟ้ำจำกควำมร้อนทิ้งท่อไอเสียโดยใช้เทอร์โมอิเล็กทริคชนิดทำ
ควำมเย็น
P-I02
กำรพัฒนำรถไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์
P-I03
กำรศึกษำประสิทธิภำพเครื่องตะบันน้ำชนิดประหยัด
P-I04
กำรพัฒนำเครื่องอบแห้งกล้วยแผ่นพลังงำนแสงอำทิตย์
P-I05
ต้นแบบเครื่องปิดผนึกสุญญำกำศถุงข้ำวสำรอัตโนมัติ
วิเครำะห์ควำมเสียหำยของมอเตอร์เหนีย่ วนำด้วยวิธีสัญญำณกระแสสเตเตอร์และ
P-I06
ตรวจวัดอุณหภูมิ
P-I07
กำรศึกษำระบบกำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำนมันสำปะหลังในจังหวัดพิษณุโลก
กำรประยุกต์ใช้หลักกำรบริหำรคุณภำพเพื่อกำรจัดกำรโลจิสติกส์ในธุรกิจร้ำนอำหำร
P-I08
ขนำดกลำง
P-I09
เรือนกำรเกษตรสำเร็จรูป ประยุกต์จำกยุ้งข้ำวภูมิปัญญำชำวบ้ำน
P-I10
กำรพัฒนำไส้กรองน้ำเซรำมิกจำกเถ้ำแกลบสำหรับใช้ประโยชน์ในครัวเรือน
P-I11
เตำก๊ำซชีวมวลสำหรับครัวเรือนจำกวัสดุเหลือใช้
P-I12
กำรศึกษำกำรเปรียบเทียบกำรรับกำลังอัดคอนกรีตระหว่ำงคอนกรีตที่มีทรำยบก
และทรำยแม่นำเป็
้ นส่วนผสมคอนกรีต
P-I13
กำรศึกษำกำรออกแบบส่วนผสมคอนรีต กรณีศึกษำกำรใช้กรวดจำก อำเภอบำง
ระกำ จังหวัดพิษณุโลก
P-I14
กำรศึกษำคุณสมบัติของส่วนผสมคอนกรีต กรณีศึกษำกำรใช้น้ำธรรมชำติในจังหวัด
พิษณุโลก
P-I15
กำรพัฒนำทักษะกำรเขียนแบบภำพฉำยผ่ำนทักษะกำรทำแบบจำลองรำยวิชำเขียน
แบบวิศวกรรม ของนักศึกษำสำขำวิชำเซรำมิกส์ ชั้นปีที่ 1 ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ
2556 คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม
P-I16
กำรออกแบบมอเตอร์เหนี่ยวนำเชิงเส้นแบบสองด้ำนสำหรับรถไฟฟ้ำขนำดเล็ก
P-I17
กำรออกแบบหม้อแปลงไฟฟ้ำ 3 เฟส ขนำด 380/220V 480 VA โดยใช้วธิ ีผลคูณ
พื้นที่
P-I18
เครื่องกำเนิดไฟฟ้ำกังหันลมควำมเร็วต่ำ
P-I19
กำรพัฒนำเครื่องปั้นดินเผำตำปะขำวหำยแบบยั่งยืนให้คงควำมเป็นอัตลักษณ์ของ
จังหวัดพิษณุโลก
P-I20
กำรประยุกต์วัสดุเหลือใช้ ประเภท กระดำษลูกฟูกเพื่อกำรออกแบบชั้นวำงของใน
งำนจัดแสดงสินค้ำ

ผู้นำเสนอ
เอกภูมิ บุญธรรม
วัชรำกร ใจตรง
กิติศักดิ์ พุทธำ
สิริเดช กุลหิรัญบวร
บุญญฤทธิ์ วังงอน
ภำณุพงษ์ กุณวงค์
ธณิดำ โขนงนุช
ยอดเพชร ทองขำว
ชำติชำย จันทร์ประทีป
สนิท ปิ่นสกุล
พัชรำภรณ์ อินริรำย
ดลยฤทธิ์ เสฏฐสุวจะ
จิรำ ธรรมนิยม
ศุภชัย ทองไหลมำ
เอื้อบุญ ทีพ่ ึ่ง

ณัฐพล สิทธิศรีจันทร์
อนุพล สุวรรณทำ
เอกรัฐ ชะอุ่มเอียด
ขันแก้ว สมบูรณ์
ศศิพงษ์ จันทร์เภำ

กลุ่มสำขำคณิตศำสตร์และฟิสิกส์
รหัส
เรื่อง
P-P01
ไอดีลปฐมภูมิแบบอ่อนในกึ่งกรุปไตรภำคอันดับ
P-P02
ไอดีลปฐมภูมิแบบอ่อนใน $\Gamma$-กึ่งกรุปอันดับ
P-P03
กำรหำควำมสัมพันธ์ผลกำรเรียนจำกโรงเรียนเดิมกับผลกำรเรียนในขณะศึกษำใน
มหำวิทยำลัย โดยใช้เทคนิคกฎควำมสัมพันธ์ฟัซซี่
P-P04
กำรศึกษำอัตรำส่วนของสำรไทเทเนียมไดออกไซด์ในน้ำยำงที่เหมำะสมต่อกำรยับยั้งเชื้อ
รำ
P-P05
คณิตศำสตร์กับกำรวำงแผนทำงกำรเงิน
ผลเฉลยที่เป็นคำบของระบบสมกำรเชิงผลต่ำงเชิงเส้นเป็นช่วง
P-P06
P-P07
คำบ 5 ของผลเฉลยของบำงสมกำรเชิงผลต่ำงเชิงเส้นเป็นช่วง
ผลเฉลยที่เป็นพรำมพีเรียด 4 ของบำงระบบสมกำรเชิงผลต่ำงเชิงเส้นเป็นช่วง
P-P08
P-P09
ลักษณะกำรเป็นจุดสมดุลของผลเฉลยของบำงระบบสมกำรเชิงผลต่ำงเชิงเส้นเป็นช่วง
P-P10
กำรศึกษำกำรปรับปรุงแผนภูมิ DEWMA กับกำรแจกแจงปัวซง
P-P11
ผลเฉลยที่เป็นจุดสมดุลของบำงระบบสมกำรเชิงผลต่ำงเชิงเส้นเป็นช่วง
P-P12
เครื่องวัดระดับน้ำโดยใช้หลักกำรสะท้อนคลื่นอัลตร้ำโซนิก
P-P13
กำรออกแบบและสร้ำงชุดทดลองกำรหำค่ำดัชนีหักเหของของเหลวที่อุณหภูมแิ ตกต่ำง
กันโดยใช้แสงหักเห
P-P14
กำรพัฒนำเครื่องนับจำนวนริ้วกำรแทรกสอดของชุดกำรทดลองไมเคลสัน
P-P15
เครื่องวัดอุณหภูมิ 4 หัววัด

ผู้นำเสนอ
พรพิทักษ์ แสงพระจันทร์
พจนกร มธุรส
พงษ์เทพ รักผกำวงศ์
นงลักษณ์ จันทร์พิชัย
นันทิดำ ศรีสมัย
จีดำรัตน์ ยอดเกตุ
วรรณวิภำ ใจรักษ์
สุวิมล กลิ่นเกตุ
อำรีย์ สุทธิวิลัย
วรรณพร สุริยะกำศ
พฤติวุฒิ สุขเทศ
จิรพงษ์ เอีย่ มจริง
วชิรเมธี จอมไธสง
มำนพ หอมสมบัติ
ไพลิน งูนิ่ม

กลุ่มสำขำวิทยำศำสตร์สุขภำพ
รหัส
เรื่อง
P-H01
กำรศึกษำพฤติกรรมสุขภำพของประชำชนที่มีภำวะเสี่ยงควำมดันโลหิตสูงในตำบลป่ำ
แป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
P-H02
กำรสำรวจงำนวิจยั เกี่ยวกับกำรลดน้ำหนักของวัยรุ่นในประเทศไทย
P-H03
ปัจจัยที่ส่งผลต่อค่ำนิยมกำรใช้ชีวิตคู่ของนักศึกษำชำย มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบลู
สงครำม
P-H04
ควำมรู้ ควำมเชื่อ พฤติกรรมกำรปฏิบัตติ นของผู้ป่วยโรคเบำหวำน ตำบลปำกโทก
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
P-H05
กำรศึกษำปัจจัยในกำรตัดสินใจเข้ำร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอำยุตำบลจอมทอง อำเภอ
เมือง จังหวัดพิษณุโลก
ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงทำงเพศของนักเรียนโรงเรียนพิจิตรพิทยำคม อำเภอ
P-H06
เมือง จังหวัดพิจิตร
P-H07
ปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์กับพฤติกรรมกำรดื่มสุรำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำ โรงเรียน
ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
พฤติกรรมควำมปลอดภัยของเกษตรกรชำวนำ ตำบลบ้ำนกร่ำง อำเภอเมือง จั้งหวัด
P-H08
พิษณุโลก
P-H09
ปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์กับพฤติกรรมกำรดูแลตนเองของผู้ป่วยเบำหวำนชนิดที่ 2 ตำบล
จอมทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
P-H10
ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงในกำรมีเพศสัมพันธ์ของนักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
พิบูลสงครำม อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
P-H11
ควำมรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมกำรดูแลสุขภำพช่องปำกของนักเรียนชั้นประถมศึกษำ
ปีที่ 4-6 ของโรงเรียนใน ตำบลบ้ำนกร่ำง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
P-H12
กำรศึกษำควำมเครียดและกำรจัดกำรควำมเครียดของนักศึกษำชั้นปีที่ 1 มหำวิทยำลัย
รำชภัฏพิบูลสงครำม
P-H13
ปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงต่อกำรมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น ตำบลบ้ำนนำ
อำเภอวชิรบำรมี จังหวัดพิจิตร
P-H14
ควำมรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมกำรบริโภคผลิตภัณฑ์กลูตำไธโอนของนักศึกษำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม
P-H15
ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมกำรบริโภคอำหำรไทยของนักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
พิบูลสงครำม
P-H16
ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมกำรบริโภคน้ำอัดลมของนักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
พิบูลสงครำม จังหวัดพิษณุโลก
P-H17
กำรเปรียบเทียบพฤติกรรมกำรป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชำชนในตำบลทีม่ ีกำร
ระบำดกับตำบลที่ไม่มีกำรระบำด ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
P-H18
กำรสำรวจระดับควำมเข้มของแสงสว่ำงภำยในห้องเรียน มหำวิทยำลัยรำชภัฎ
พิบูลสงครำม
P-H19
ปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์กับกำรปวดรยำงค์ส่วนบนของบุคลำกร ในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
P-H20
ประสิทธิภำพปูนแดงผสมขมิ้นชันในกำรกำจัดลูกน้ำยุงลำยในห้องปฏิบัตกิ ำรและ
ภำคสนำม
P-H21
พฤติกรรมกำรส่งเสริมสุขภำพของผู้ป่วยโรคเบำหวำน ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย
จังหวัดพิษณุโลก

ผู้นำเสนอ
พัชรินทร์ แซ่ยำ่ ง
แก้วตำ พัวพันธ์
กัญญำรัตน์ เชียงแขก
สกุลรัตน์ แสงทอง
พรทิพย์ พินจิ ดี
สุลิตำ ดีไทย
รำตรี ปำนนิล
ประพันธ์ บัวแย้ม
สมฤทัย กันหำเขียว
สิริเนตร สิงห์ทอง
สุภำพร พำหำ
สุพัตรำ ประมำณเมือง
ดวงกมล ข้อล่ำ
สุภำวดี โตจริง
ภรณ์ทิพย์ ศิริพันธุ์
ตรีมำศ ขีดขั้น
ธิดำรัตน์ หนูเทศ
ศศิวิมล เพ็ชรเสือ
นุชจรินทร์ สิงห์ไชย
มงคล กันทะตุล
กชกร เตชะสิทธิ์

กลุ่มสำขำวิทยำศำสตร์สุขภำพ
รหัส
เรื่อง
P-H22
ผลกำรศึกษำกำรปรับตัวของนักศึกษำชัน้ ปีที่ 1 มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม
ภำวะควำมสุขในกำรทำงำนของบุคลำกรเทศบำลเมืองเพชรบูรณ์ ตำมแนวคิดกำร
P-H23
สร้ำงเสริมองค์กรสุขภำวะ
P-H24
ปัจจัย ด้ำนกำรทำงำนเป็นทีมที่มีควำมสัมพันธ์กับแนวคิดกำรสร้ำงเสริมองค์กรสุข
ภำวะ (Happy Workplace) กรณีศึกษำ: ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก
P-H25
กำรศึกษำควำมต้องกำรของผู้สูงอำยุ ตำบลบ่อทอง อำเภอบำงระกำ จังหวัด
พิษณุโลก
P-H26
ปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมกำรดูแลสุขภำพของประชำชน ในชุมชนเรือน
แพ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
P-H27
ผลของโปรแกรมกำรส่งเสริมกำรรับรู้สมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมกำรส่งเสริม
สุขภำพ ของผู้สูงอำยุที่เป็นโรคเบำหวำนโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลบ้ำนสระ
โคล่ ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
P-H28
พฤติกรรมกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่ำงเดียว 6 เดือนของแม่ในเขตอำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก
P-H29
ปัจจัยที่ส่งผลต่อภำวะสุขภำพของพนักงำนเก็บขยะ สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
P-H30
ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมกำรดูแลสุขภำพตนเองของผู้ป่วยโรคควำมดันโลหิตสูง
ตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย
P-H31
กำรวิเครำะห์ปริมำณโลหะหนักในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอำง ในเขตจังหวัดพิษณุโลก
ประเทศไทย

ผู้นำเสนอ
นัฐวุฒิ พลธีระ
จิตศิริน ลำยลักษณ์
กิ่งแก้ว สำรวยรื่น
พรสวรรค์ ไฉไลพำนิช
กุลธิดำ มีศิริ
ปวีณำ พิมพ์เสนำ

กังสดำล รอดช้ำงเผื่อน
มำโนชณ์ อุ่นจันทร์
วิภำวรรณ รัศมี
ศิริรัตน์ พันธ์เรือง

กลุ่มสำขำศิลปกรรมและสิ่งประดิษฐ์
รหัส
เรื่อง
P-F01
กำรออกแบบชุดโต๊ะอำหำร โดยใช้รูปแบบลำยขัดของงำนหัตถกรรมไม้ไผ่
P-F02
กำรออกแบบตู้รับส่งผลงำนนักศึกษำ สำหรับอำจำรย์สำขำวิชำออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม
P-F03
กำรศึกษำปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ ในรำยวิชำกำร
ออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
กลุ่มสำขำวิจัยสถำบัน
รหัส
เรื่อง
P-R01
แนวปฏิบัติที่ดีในกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ คณะวิทยำศำสตร์กำรแพทย์
P-R02
กำรศึกษำควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม
ปีกำรศึกษำ 2556
P-R03
กำรพัฒนำระบบประเมินอำจำรย์ออนไลน์ มหำวิทยำลัยพิษณุโลก โดยใช้หลักกำร
Responsive Web
P-R04
ปัจจัยที่มอี ิทธิพลต่อกำรทำวิจยั สถำบันของบุคลำกรสำยสนับสนุนวิชำกำร
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม
P-R05
กำรใช้เทคนิคกฎควำมสัมพันธ์ เพื่อคำดกำรณ์เกรดเฉลี่ยและผลกำรเรียนของ
นักศึกษำ
ศึกษำควำมรู้ควำมเข้ำใจเกีย่ วกับหลักกำรและเกณฑ์งำนประกันคุณภำพของ
P-R06
สกอ./สมศ. ของบุคลำกร ฝ่ำยวิชำกำรและฝ่ำยสนับสนุนในคณะวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี
P-R07
กำรพัฒนำตัวบ่งชี้สำหรับกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในของสถำบันวิจัย
และพัฒนำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม
กำรรำยงำนกำรวิเครำะห์กำรใช้จำ่ ยงบประมำณ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.
P-R08
2555-2556 มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม
P-R09
ปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมสำเร็จในกำรนำนโยบำยกระจำยอำนำจไปสู่กำรปฏิบัติของ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม
P-R10
ศึกษำควำมพึงพอใจของนักศึกษำที่มีต่อกำรจัดบริกำรสภำพแวดล้อมและกิจกรรม
ด้ำนศิลปะและวัฒนธรรมของคณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูล
สงครำม
P-R11
ศึกษำควำมพึงพอใจของนักศึกษำที่มีต่อกำรจัดบริกำรข้อมูลข่ำวสำรและกลไกกำร
ให้คำปรึกษำ ของคณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม
P-R12
กำรศึกษำแรงจูงใจและควำมพร้อมกำรผลิตผลงำนวิชำกำรของพนักงำน
มหำวิทยำลัย สำยสนับสนุน มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม
P-R13
กำรศึกษำปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในสังกัด
สำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม
P-R14
กำรศึกษำภำวะกำรมีงำนทำของบัณฑิต มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม ปี
กำรศึกษำ 2556
P-R15
กำรศึกษำควำมพึงพอใจ ทัศนคติ และควำมต้องกำรของนักศึกษำที่มีตอ่
สภำพแวดล้อมภำยในคณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม
P-R16
ควำมต้องกำร กำรรับบริกำรวิชำกำรของชุมชน ในเขตตำบลบ้ำนกลำง อำเภอวัง
ทอง จังหวัดพิษณุโลก

ผู้นำเสนอ
ยงยุทธ ทรัพย์เจริญ
ปรำรถนำ ศิริสำนต์
พรชัย ปำนทุ่ง

ผู้นำเสนอ
ธัญวรัตม์ กระจ่ำง
นันท์นภัส สุ่มยง
วิไรวรรณ แสนชะนะ
สุรชัย เกตุนิล
มณเฑียร อ่อนสำลี
จำมจุรี อินต๊ะกัน

พัทธนันท์ โกธรรม
วรรณวลี ไตรธรรม
สรัญญำ บุญจันทร์
สุรีย์พร แก้วหล่อ
ณัฐกำนต์ ขุนทองนุ่ม
ชลธิชำ คล้ำยสอน
นำตยำ หวำเกตุ
พัชรพงษ์ เพชรโก
เอกรงค์ ปั้นพงษ์
นภำภรณ์ ขลุ่ยนำค

