กำหนดกำรนำเสนอผลงำนแบบโปสเตอร์กำรประชุมวิชำกำร “พิบูลสงครำมวิจัย ครั้งที่ 3” ประจำปี พ.ศ. 2560
หัวข้อ “Thailand 4.0 นวัตกรรมและกำรวิจัยเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน”

วันที่ 24 มีนาคม 2560 เวลา 10.45 – 14.00 น.
ห้องคอนเวนชั่น ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง (ส่วนวังจันทน์)
กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
รหัส
P-ED-01
P-ED-02
P-ED-03
P-ED-04
P-ED-05
P-ED-06
P-ED-07
P-ED-08
P-ED-09
P-ED-10

P-ED-11

P-ED-12
P-ED-13
P-ED-14

P-ED-15

เรื่อง
กำรจัดประสบกำรณ์แบบสืบเสำะหำควำมรู้เพื่อพัฒนำควำมสำมำรถด้ำนกำรคิดเชิงเหตุผล
ของเด็กปฐมวัย
กำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนวิชำวิยุตคณิตศำสตร์ ระดับวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำ
วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ โดยใช้ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม
กำรศึกษำแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญำท้องถิ่นในอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
กำรส่งเสริมทักษะภำษำอังกฤษโดยใช้กจิ กรรมเรียนรู้เป็นฐำนสำหรับเด็กนักเรียนมัธยมศึกษำ
ตอนต้น ในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 38
ผลกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยเทคนิคแผนที่ควำมคิด ที่มีต่อควำมสำมำรถในกำรอ่ำนจับใจควำม
กลุ่มสำระกำรเรียนรูภ้ ำษำไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่1
กำรพัฒนำทักษะทำงวิทยำศำสตร์ของเด็กปฐมวัย โดยใช้กำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้แบบ
5E
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบห้องเรียนกลับด้ำนร่วมกับกำรใช้สื่อสังคมเครือข่ำยออนไลน์ วิชำ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสำรสนเทศทำงกำรศึกษำของนักศึกษำวิชำชีพครู
กำรพัฒนำฐำนควำมรู้อำเซียนไปใช้ส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนอำเซียนศึกษำ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรสำยวิชำกำรต่อกำรดำเนินกำรประกันคุณภำพ
ระดับหลักสูตร มหำวิทยำลัยรำชภัฎพิบลู สงครำม
ผลกำรใช้กำรเรียนแบบผสมผสำนและภำษำอังกฤษในกำรเรียนกำรสอนที่มีต่อกำรกำกับกำร
เรียนรู้ด้วยตนเองและผลกำรเรียนของนักศึกษำครูสำขำวิชำคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
กำรศึกษำ
ควำมรู้ผนวกวิธีสอนด้วยกำรบูรณำกำรเทคโนโลยีของนักศึกษำครูและครูประจำกำร: กำร
สำรวจนักศึกษำคณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์และครูสังกัดสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1
กำรใช้เทคนิคกำรทำเหมืองข้อมูลพยำกรณ์กำรสำเร็จกำรศึกษำของนักศึกษำที่ได้เกียรตินิยม
สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ศึกษำ คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์
วิธีกำรเรียนกำรสอนวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรด้วยโปรเจคบล๊อคที่เหมำะสม
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น
กำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยโครงงำนที่บูรณำกำรกับกำรพัฒนำสังคมเพื่อพัฒนำ
จิตสำธำรณะของนักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม ในรำยวิชำ GEHU 103
พฤติกรรมมนุษย์กบั กำรพัฒนำตน
กำรศึกษำเทคนิคกำรทำเหมืองข้อมูลในกำรพยำกรณ์ผลกำรเรียนนักศึกษำครูสำขำวิชำ
คอมพิวเตอร์

ผู้นำเสนอ
รัศมี อ่วมน้อย
สลิลทิพย์ แดงกองโค
ณิรดำ เวชญำลักษณ์
เด่นศักดิ์ หอมหวล
เมวิกำ มั่นคงขันติวงศ์
สวำท สมะวรรธนะ
อนล สวนประดิษฐ์
เยำวเรศ ภักดีจิตร
อรพนิตำ จรัสธนวรพัฒน์
วุฒิชัย พิลึก

วุฒิชัย พิลึก

ฐิติพงษ์ รักษำริกรณ์
นัทกำญจน์ ง้วนจินดำ
ภำวิดำ มหำวงศ์

ฐำนกรณ์ พงษ์สุข
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รหัส
P-ED-16

P-ED-17
P-ED-18
P-ED-19
P-ED-20
P-ED-21
P-ED-22
P-ED-23
P-ED-24
P-ED-25
P-ED-26
P-ED-27
P-ED-28
P-ED-29
P-ED-30
P-ED-31

P-ED-32
P-ED-33
P-ED-34

เรื่อง
กำรพัฒนำชุดกิจกรรม ที่เน้นกำรเรียนรู้แบบแนะให้รู้คิด (Cognitively Guided Instruction :
CGI) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ เรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับ สำหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษำปีที่ 6
กำรพัฒนำและหำประสิทธิภำพชุดสำธิตสภำวะควำมผิดปกติของชุดขดลวดสนำมแม่เหล็ก
สำหรับมอเตอร์ไฟฟ้ำกระแสสลับชนิด 3 เฟส แบบอินดักชั่นมอเตอร์
กำรพัฒนำทักษะพื้นฐำนทำงคณิตศำสตร์ของเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำ
ร่วนตำบลบำงลำย โดยกำรจัดประสบกำรด้วยกระบวนกำรวิจัย
กำรศึกษำกำรปรับพฤติกรรมกำรส่งกำรบ้ำนของนักศึกษำด้วยกำรเสริมแรงบวก ในรำยวิชำ
หลักวิศวกรรมอำหำร
กำรพัฒนำหลักสูตรท้องถิ่น เรื่องระบำกว่ำง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่6 โรงเรียน
บ้ำนร้อง
กำรพัฒนำทักษะพื้นฐำนทำงคณิตศำสตร์ของเด็กปฐมวัย โดยใช้เกมกำรศึกษำ ศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็กองค์กำรบริหำรส่วน ตำบลทับหมัน ตำบลทับหมัน อำเภอตะพำนหิน จังหวัดพิจิตร
กำรรักษำวินัยในโรงเรียนของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษำปีที่3 ในจังหวัดสุโขทัย
กำรประยุกต์ใช้อินโฟกรำฟิก เพื่อเผยแพร่ควำมรู้ทำงศิลปวัฒนธรรม
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงพฤติกรรมภำวะผูน้ ำเชิงจริยธรรมกับพฤติกรรมกำรจัดกำรควำมขัดแย้ง
ของผู้บริหำรโรงเรียน สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำด
กำรศึกษำสภำพกำรบริหำรจัดกำรตำมนโยบำย "ลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู”้ ของโรงเรียนนำ
ร่องในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพิจิตร เขต 1
ผลของโปรแกรมกระบวนกำรกลุ่มที่มีตอ่ ควำมสำมำรถในกำรเผชิญปัญหำและฝ่ำฟันอุปสรรค
ของนักศึกษำพยำบำล
กำรพัฒนำกำรเรียนรู้วิชำปักษีวิทยำโดยกำรจัดกิจกรรมดูนกในโรงเรียน
กำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้โครงกำรเป็นฐำนในรำยวิชำสือ่ พื้นบ้ำนเพือ่ กำรสื่อสำร
กำรพัฒนำชุดปฏิบัติกำร เรื่อง สมดุลเคมี โดยใช้หลักกำรของไหลจุลภำคแบบกระดำษ
กำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้สู่ครูมืออำชีพในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษำชั้นปีที่ 4
คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบลู สงครำม
กำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยโครงงำนที่บูรณำกำรกับกำรพัฒนำสังคมเพื่อพัฒนำ
จิตสำธำรณะ ของนักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม ในรำยวิชำ GEHU 103
พฤติกรรมมนุษย์กบั กำรพัฒนำตน
กำรจัดกิจกรรมศิลปะสร้ำงสรรค์เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมทำงสังคม ด้ำนควำมร่วมมือของเด็ก
ปฐมวัย
กำรพัฒนำรูปแบบรำยกำรสำรคดีเพื่อกำรประชำสัมพันธ์ภูมิปัญญำท้องถิ่นอย่ำง ผสมผสำน
เทคนิคถ่ำยทำแบบวีมิค กรณีศึกษำ ผ้ำทอลำยดอกปีบ
กำรประเมินโครงกำรพัฒนำนักศึกษำด้ำนกิจกรรมนักศึกษำคณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำช
ภัฏกำแพงเพชร ประจำปี 2558

ผู้นำเสนอ
จิตตวดี เตียตรงจิตรมั่น

มำนิต ก๋ำแก้ว
จิรำพร นิลมุก
วรลักษณ์ สุริวงษ์
ณัชธิญำ ปัญญำภู
สมพิศ วันทำ
ฉลวย สำยทองคำ
ชมัยพร กำญจนพันธุ์
สุพิน จันทร์ธิมำน
นิตยำ พักดี
ชวนนท์ จันทร์สุข
สมบูรณ์ คำเตจำ
พิชญำพร ประครองใจ
อภิชญำ อุตทำสำ
ชญำนิษฐ์ ศศิวิมล
ภำวิดำ มหำวงศ์

มัลลิกำ เชื้อบุญจันทร์
อธิติยำ ศิริวัฒน์
พรหมธร พูลสุข
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หัวข้อ “Thailand 4.0 นวัตกรรมและกำรวิจัยเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน”

รหัส
P-ED-35

P-ED-36

P-ED-37
P-ED-38
P-ED-39
P-ED-40
P-ED-41
P-ED-42
P-ED-43

P-ED-44
P-ED-45
P-ED-46
P-ED-47
P-ED-48
P-ED-49
P-ED-50

เรื่อง
ผลของกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยกำรใช้ VARK Learning Style ต่อผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียน เกี่ยวกับพัฒนำกำรวัยก่อนคลอด และควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ของ
นักศึกษำพยำบำล
กำรศึกษำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำจุลชีววิทยำสิ่งแวดล้อมของนักศึกษำสำขำวิชำ
วิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม โดยใช้เทคนิคกำรสอนของโรเบิร์ต
กำเย่
กำรวัดระดับอุปนิสัยของนักศึกษำวิทยำลัยพิชญบัณฑิต โดยใช้หลักกำรเจ็ดอุปนิสัยพัฒนำสู่ผู้มี
ประสิทธิผลสูง
กำรพัฒนำชุดกำรสอนวิทยำศำสตร์ เรื่อง กำรถ่ำยทอดลักษณะทำงพันธุกรรม สำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3
กิจกรรมนันทนำกำรบำบัดสำหรับเด็กพิเศษชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 โรงเรียนพิษณุโลกปัญญำนุ
กูล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
พัฒนำกำรอ่ำนสะกดคำ โดยใช้แบบฝึกและพำวเวอร์พอย สำหรับนักเรียนที่มีควำมบกพร่อง
ทำงกำรเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 โรงเรียนพิษณุโลกปัญญำนุกูล จังหวัดพิษณุโลก
ผลกำรเรียนรู้ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำของนักศึกษำหลักสูตรพยำบำล
ศำสตรบัณฑิต วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พุทธชินรำช ปีกำรศึกษำ 2558
กำรพัฒนำหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง กำรแปรรูปผักพื้นบ้ำนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำ
ตอนต้น
กำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรภำษำจีนด้วยกำรสอนภำษำเพือ่ กำรสื่อสำรร่วมกับเพลง
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 โรงเรียนนำเฉลียงพิทยำคม อำเภอหนองไผ่ จังหวัด
เพชรบูรณ์
กำรศึกษำข้อผิดพลำดในกำรแปลภำษำสุภำพรูปยกย่องของนักศึกษำสำขำวิชำภำษำญี่ปุ่นชั้น
ปีที่ 3 มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม
กำรพัฒนำกำรอ่ำนเพือ่ กำรสื่อสำรโดยใช้เอกสำรจริงที่พบเห็นในชีวิตประจำวันของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
กำรใช้กิจกรรมกำรพูดเพื่อกำรสื่อสำรเพือ่ พัฒนำทักษะกำรพูดภำษำอังกฤษของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2
กำรพัฒนำทักษะกำรอ่ำนและสะกดคำด้วยคำคล้องจองในวิชำภำษำอังกฤษของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 โรงเรียนวัดบึงพระ
กำรพัฒนำทักษะกำรเขียนตัวอักษรภำษำอังกฤษโดยเน้นกำรใช้รูปภำพแทนตัวอักษรสำหรับ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำตอนต้น
กำรพัฒนำกำรอ่ำนและกำรเขียนสะกดคำภำษำอังกฤษโดยใช้แบบฝึกทักษะสำหรับนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษำปีท4ี่
กำรศึกษำแนวคิดเรื่องพันธะโคเวเลนต์เพื่อพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษำปีท4ี่ ด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแบบกำรสืบเสำะหำควำมรู้(5E)

ผู้นำเสนอ
รุ่งทิวำ หวังเรืองสถิตย์

สุขสมำน สังโยคะ

กัลยำรัตน์ หัสโรค์
ชุติมำ เจริญผล
อัครเดช จันทร์คุ้ม
สุธีรำ จันทรำ
จินดำวรรณ เงำรัศมี
มำลัย หงษ์ไกร
จิรำพร ทวนไกรพล

ฉลัญธร ช่ำงนำวำ
อภิญญำ เรือนเครือ
ปรียำภรณ์ พันธุ์หนองหว้ำ
จริยำ จิตอำรี
ชนิดำภำ อิทธิยำ
กัญจนพร แจ่มศรี
ปัทมำพร ตุ่นทอง
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รหัส
P-ED-51
P-ED-52

P-ED-54
P-ED-55
P-ED-56
P-ED-57

เรื่อง
กำรจัดกำรเรียนรู้แบบสืบเสำะหำควำมรู้ 5 ขั้น ร่วมกับกำรใช้เทคนิคแบบร่วมมือเพื่อกำร
พัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน เรื่อง ไฟฟ้ำเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6
กำรสำรวจแนวทำงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรที่
เหมำะสมสำหรับ Thailand 4.0 : กรณีศึกษำโรงเรียนขนำดเล็กเขตอำเภอโกรกพระ จังหวัด
นครสวรรค์
กำรศึกษำควำมพึงพอใจของประชำชนกำรให้บริกำรงำนสอบสวนของสถำนีตำรวจภูธรเมือง
พิษณุโลก
กำรศึกษำควำมคิดเห็นของประชำชนต่อศูนย์รับแจ้งฉุกเฉิน 191 ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก
กรณ๊ศึกษำประชำชนในเขตพื้นที่อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณูโลก
ชุมชนปฏิบัติกำรเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม: กำรพัฒนำสื่อมัลติมีเดีย ส่งเสริมควำมรู้เรื่องมัน
สำปะหลัง ชุมชนบ้ำนสำรำญ อำเภอสำมชัย จังหวัดกำฬสินธุ์
สำขำวิชำดนตรีระดับอุดมศึกษำในประเทศมำเลเซีย

ผู้นำเสนอ
มินตรำ ทันอินทรอำจ
จิติรัตน์ หอมหวล

สมพงษ์ นำคบำง
ทองอินทร์ หล่องตำกล้ำ
จีรนันท์ วัชรกุล
เคลน บุณยำนันต์
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กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รหัส
P-SO-01

P-SO-03
P-SO-04
P-SO-05
P-SO-07
P-SO-08
P-SO-09
P-SO-10
P-SO-11
P-SO-12
P-SO-13
P-SO-14
P-SO-15
P-SO-16
P-SO-17
P-SO-18
P-SO-19
P-SO-20
P-SO-21
P-SO-22
P-SO-23
P-SO-24

เรื่อง
ปัจจัยส่งผลต่อกำรทำวิจัยสถำบันของบุคลำกรสำยสนับสนุนวิชำกำร (มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
พิบูลสงครำม )
แนวทำงกำรอนุรักษ์และฟื้นฟูภูมิปัญญำกำรทำผลิตภัณฑ์แกะสลักไม้เทพธำโร ตำบลเขำกอบ
อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
แนวทำงกำรพัฒนำกำรดำเนินงำนด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ และศิลปวัฒนธรรม ของเทศบำล
ตำบลไทรงำม อำเภอไทรงำม จังหวัดกำแพงเพชร
กำรศึกษำแนวทำงกำรจัดกำรขยะขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลหินลำด อำเภอวัดโบสถ์
จังหวัดพิษณุโลก
กำรวิจยั พัฒนำรูปแบบและคุณค่ำเครื่องปั้นดินเผำบ้ำนตำปะขำวหำย
ผลตอบแทนทำงกำรเงินของกำรลงทุนทำสวนยำงพำรำในพื้นที่รำบลุ่มจังหวัดตรัง
กำรศึกษำควำมถี่และรูปแบบกำรเปลี่ยนแปรของรูปย่อในภำษำญี่ปุ่น
กำรศึกษำกำรวิเครำะห์ข้อผิดพลำดในกำรใช้คำกริยำพ้องควำมหมำยของนักศึกษำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม
กำรศึกษำข้อผิดพลำดกำรใช้หน่วยเสริมภำคแสดงบอกทิศทำงของนักศึกษำไทย โดยนักศึกษำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม สำขำภำษำจีนเป็นกรณีศึกษำ
กำรวิเครำะห์ขอ้ ผิดพลำดกำรใช้ 句 ของนักศึกษำสำขำวิชำภำษำจีนมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
พิบูลสงครำม
กำรศึกษำเปรียบเทียบคำอุปมำอุปไมยไทยจีน
กำรศึกษำเปรียบเทียบคำลักษณะนำมสิง่ ของเครื่องใช้ในครัวเรือน
ผลกำรศึกษำกำรเรียนลำดับเขตของนักศึกษำไทยโดยใช้แอปพลิเคชั่น chinese writer
กรณีศึกษำ : นักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม
ควำมเป็นมำทำงวัฒนธรรมและวิธีใช้ของตัวอักษรจีน 好 (ดี)
กำรวิเครำะห์คำสันธำนที่ใช้บ่อยใน HSK4
กำรศึกษำกำรเปรียบเทียบคำอุทำนไทยจีน
กำรศึกษำกำรเปรียบเทียบคำลักษณะนำมของคำกริยำจีนไทย
กำรศึกษำเปรียบเทียบสำนวนอุปมำอุปไมยจีน-ไทย ส่วนของใบหน้ำ คือ ตำ หู จมูก หัวและ
ปำก
กำรศึกษำเปรียบเทียบสำนวนสัตว์ไทย-จีน โดยใช้สัตว์สิบสองนักษัตรเป็นกรณีศึกษำ
ศึกษำสถำนกำรณ์กำรเรียนรู้คำพ้องรูปในภำษำจีนของนักศึกษำไทยโดยนักศึกษำสำขำวิชำ
ภำษำจีนมหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำมเป็น กรณีศึกษำ
กำรวิจยั ในทำงปฏิบัติในกำรสอนคำศัพท์ภำษำจีนโดยกำรเล่นเกม

ผู้นำเสนอ
สุรชัย เกตุนิล

เจตนำ อินยะรัตน์
สุภำวดี อินทอง
ประกำศิต อ่ำอ่วม
ขันแก้ว สมบูรณ์
เดือนรุ่ง ช่วยเรือง
กนกรัตน์ ปิลำผล
พงศธร ศิริไพร
สิริกร เมืองทอง
อริศรำ พำพำน
นฤมล ประทุม
พัชริดำ สิงหำ
สิทธิกร อำจหำญ
ฉัตรฑริกำ กำเหนิด
สิทธิชัย เชื้อสวน
ภำคภูมิ มหำอำนำจ
สุนิสำ สิงห์ลอ
ปวีณำ จุมศักดิ์
เอกพล แซ่วื่อ
พิมพ์ชนก แซ่หวื่อ
จำรุภำ สระทองเทียน
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รหัส
P-SO-25
P-SO-26
P-SO-27
P-SO-28
P-SO-29
P-SO-30
P-SO-31
P-SO-32
P-SO-33
P-SO-34
P-SO-35
P-SO-36
P-SO-37
P-SO-38

P-SO-39
P-SO-40
P-SO-41
P-SO-42
P-SO-43
P-SO-44
P-SO-45

เรื่อง
ปัจจัยที่มีผลต่อกำรส่งเสริมและกำรพัฒนำกลุ่มวิสำหกิจชุมชนข้ำวพื้นเมือง
ปัจจัยควำมสำเร็จของกลุ่มอำชีพแกะสลักหัตกรรมพื้นบ้ำนล้ำนนำหมูบ่ ้ำนหลุก อำเภอแม่ทะ
จังหวัดลำปำง
กำรศึกษำควำมต้องกำรของประชำชนทีม่ ีต่อแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิตของ
ประชำชน ในเขตเทศบำลตำบลวงฆ้อง อำเภอพรหมพิรำม จังหวัดพิษณุโลก
พฤติกรรมที่นำไปสู่กำรตั้งครรภ์ในวัยเรียน
ควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรประชำชนของเทศบำลตำบลวังค์ อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร
กำรศึกษำพฤติกรรมและผลกระทบของผู้เล่นเกมโปเกม่อน โก
กำรพัฒนำบุคลำกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของเทศบำลตำบลวังบงค์ อำเภอดงเจริญ
จังหวัดพิจิตร
ปัญหำเด็กและเยำวชนในนวนิยำย
กำรศึกษำกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน ผลกระทบด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และอนำมัย
สิ่งแวดล้อมของชุมชนในพื้นที่ข้ำงเคียงถนนมอเตอร์เวย์สำยตะวันออก (กรุงเทพฯ-ชลบุรี)
แนวคิดและภำพสะท้อนสังคมในบทเพลงสลำ คุณวุฒิ ช่วงสังกัดบริษัทเพลง
กำรศึกษำควำมต้องกำรของประชำชนทีม่ ีต่อแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิตของ
ประชำชน ในเขตเทศบำลตำบลวงฆ้อง อำเภอพรหมพิรำม จังหวัดพิษณุโลก
ปัจจัยที่มีผลต่อขวัญและกำลังใจในกำรปฏิบัติงำนของตำรวจชั้นประทวน กองบังคับกำร
สืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภำค 6
ควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ตำรวจสำยตรวจ ตำมแนวทำงกำรหยุดเดิน
และพูดคุยกับประชำชน (stop walk and talk) ด้ำนป้องกันอำชญำกรรม สถำนีตำรวจภูธร
วังน้ำคู้ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
สำรัตถะและกลวิธกี ำรนำเสนอกวีนิพนธ์ของอัคนี หฤทัย ในวำรสำรสยำมรัฐสัปดำหวิจำรณ์
ช่วงก่อนและหลังรัฐประหำร พ.ศ. ๒๕๕๖-พ.ศ.๒๕๕๘
สังคมสูงวัยกับกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐำนภูมิปัญญำท้องถิ่น
ภำพกำร์ตูนจำกหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ (ระหว่ำงเดือนสิงหำคม 2554 ถึงเดือนกุมภำพันธ์ 2557)
ควำมพึงพอใจของผู้สูงอำยุต่อกำรจัดสวัสดิกำรสังคมของเทศบำลตำบลบ้ำนคลอง อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก
กำรมีส่วนร่วมของประชำชนต่อกำรนำมำตรกำรส่งเสริมควำมเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5
ล้ำนบำท) ไปปฏิบัติ กรณีศึกษำ : เทศบำลตำบลท่ำทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
กำรศึกษำควำมคิดเห็นของประชำชนเพศหญิงเกี่ยวกับโครงกำรเงินอุดหนุนเพื่อกำรเลี้ยงดูเด็ก
แรกเกิดต่อกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของแม่และเด็ก ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
กำรศึกษำแนวทำงกำรดำเนินงำนศูนย์พฒ
ั นำคุณภำพชีวิตและส่งเสริมอำชีพผู้สูงอำยุ ในเขต
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลดงกลำง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

ผู้นำเสนอ
โชติ บดีรัฐ
อัจฉรำ เมฆสุวรรณ
กลชยรรถ สนองคุณ
ปรีชำ เรืองฤทธิ์
มิ่งขวัญ พุกเปี่ยม
อำรียำ ชำวหน้ำไม้
มงคล พุกเปี่ยม
พิชญ์พัณณ์กุณ พันสด
อภิเศก ปั้นสุวรรณ
พิสมัย ดอนสมจิตร
กลชยรรถ สนองคุณ
สมพร จันต๊ะวงค์
คฑำวุธ พรมใจ

ลักษณำ เทศำรินทร์
โชติกำ สิงหำเทพ
น้ำฝน สำรคุณ
มนตรี พรมน้อย
สยำมรัฐ เพชรพรหม
สุนีย์ สงวนศรี
วณิชยำ ประไพภักดิ์
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รหัส
P-SO-46
P-SO-47
P-SO-48
P-SO-49
P-SO-50
P-SO-51
P-SO-52
P-SO-53
P-SO-54
P-SO-55
P-SO-56
P-SO-57
P-SO-58
P-SO-59
P-SO-61
P-SO-62
P-SO-63
P-SO-64
P-SO-65
P-SO-66

เรื่อง
กำรศึกษำพฤติกรรมกำรใช้จำ่ ยเพือ่ กำรดำรงชีพของผู้สูงอำยุที่ได้รับเบี้ยยังชีพในเขตตำบลทับ
หมัน อำเภอตะพำนหิน จังหวัดพิจิตร
กำรศึกษำควำมคิดเห็นของประชำชนทีม่ ีต่อประสิทธิภำพของกำรไกล่เกลี่ยและประนอมข้อ
พิพำทของศำลจังหวัดพิจิตร
ทัศนคติของประชำชนต่อบทบำททหำร ในกำรป้องกันปรำบปรำมกำรลักลอบทำลำย
ทรัพยำกรป่ำไม้ กรณีศึกษำพื้นที่ อำเภอแม่ระมำด จังหวัดตำก
กำรสื่อสำรอย่ำงมีส่วนร่วมเพือ่ สร้ำงสรรค์สื่อส่งเสริมสุขภำพจิตผู้สูงอำยุ กรณีศึกษำ ชุมชน
บรมไตรโลกนำถ 21 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
กำรศึกษำต้นทุนและผลตอบแทนกำรผลิตปลำแปรรูปบ้ำนหนองบัวบำน ตำบลหนองบัวบำน
อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธำนี
กำรพัฒนำฉลำกผลิตภัณฑ์ปลำแปรรูปโดยใช้วิธกี ำรมีส่วนร่วม กรณีศึกษำวิสำหกิจชุมชน
ผลิตภัณฑ์แปรรูปปลำหนองหำน อำเภอหนองหำน จังหวัดอุดรธำนี
แนวโน้มและควำมต้องกำรสวัสดิกำรสังคมของคนไทย ในยุคประเทศไทย 4.0
ควำมพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อวัดพระธำตุผำซ่อนแก้วอำเภอเขำค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
แนวทำงกำรเตรียมควำมพร้อมกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของอุทยำนประวัติศำสตร์สุโขทัย
สำหรับกำรเข้ำสูป่ ระชำคมอำเซียน
ปัจจัยควำมสำเร็จในกำรดำเนินธุรกิจของกลุ่มผู้ผลิตสินค้ำหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ประเภท
ผ้ำและเครื่องแต่งกำยของจังหวัดปัตตำนี ยะลำและนรำธิวำส
กำรพัฒนำศักยภำพกำรบริหำรจัดกำรต้นทุนผลิตภัณฑ์จำกลำนและตำล ของกลุ่มวิสำหกิจ
ชุมชนตำบลตำกออก อำเภอบ้ำนตำก จังหวัดตำก
กำรกระจำยอำนำจท้องถิ่นในยุคไทยแลนด์ 4.0
ทิศทำงกำรพัฒนำท้องที่ชนบทตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียงในสังคมไทย
กำรศึกษำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ (PMQA) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดพิษณุโลก
ปัญหำกำรจัดทำบัญชีและกำรควบคุมภำยในของกลุ่มออมทรัพย์ชุมชนหัวเดียด อำเภอเมือง
จังหวัดตำก
กำรพัฒนำเศรษฐกิจชุมชนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรต้นทุนผลิตภัณฑ์หรับกำรแปรรูป ธูปหอมอัม
พัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตำก
กำรพัฒนำเศรษฐกิจชุมชนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรต้นทุนผลิตภัณฑ์หรับกำรแปรรูปผลไม้ ของ
กลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกรบ้ำนหลักเมือง อำเภอเมือง จังหวัดตำก
ปัจจัยที่มีผลต่อกำรจัดทำบัญชีครัวเรือน ของประชำชนบ้ำนอยู่ดีตำบลวังจันทร์ อำเภอสำมเงำ
จังหวัดตำก
ควำมคิดเห็นของคู่สมรสที่มีต่อควำมรัก
กำรศึกษำปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรตำรวจชั้น
ประทวนในสังกัดกองบังคับกำรสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภำค 6

ผู้นำเสนอ
วรัญญำ กันสุข
ศิวกำนต์ เชำวนะ
อดิศักดิ์ บัณฑิตย์
ยรรยงวรกร ทองแย้ม
พยุงศรี ดีโคตร
อนุเทพ ธนำนุกูลสมบัติ
ธำนี ถังทอง
กำนต์พิชชำ สิงห์เผ่น
โชติ บดีรัฐ
อับดุลเรำะห์มำน สำและ
ยพรัตน์ อิ่มพิทักษ์
ธนิกำนต์ ศรีจันทร์
เสำวนีย์ จันทสังข์
ธัญญรัตน์ แจ่มดี
รุจำภำ สุกใส
ยุพรัตน์ จันทร์แก้ว
ยุพรัตน์ จันทร์แก้ว
ยพรัตน์ อิ่มพิทักษ์
ชวกร แป้นโพธิ์กลำง
นงลักษณ์ ช้ำงพินิจ
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กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ กลุ่มที่ 5 ด้านงานสร้างสรรค์และนวัตกรรม
รหัส
P-SC-01
P-SC-02
P-SC-03
P-SC-04
P-SC-05
P-SC-07

P-SC-08
P-SC-09
P-SC-10
P-SC-11
P-SC-12
P-SC-13
P-SC-14
P-SC-15
P-SC-16
P-SC-17
P-SC-19
P-SC-20
P-SC-21
P-SC-22
P-SC-23
P-SC-24
P-SC-25

เรื่อง
ลักษณะเฉพำะบำงประกำรของไอดีลเสมือน-กึ่งเฉพำะวิภัชนัยในกึ่งกรุปเกือบทำงซ้ำย
กำรตรวจวิเครำะห์หำปริมำณจุลินทรียท์ ั่วไป และ Escherichia coli ที่พบในน้ำนมดิบ จำก
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมอำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
กำรประเมินควำมต้ำนทำนต่อโรคแอนแทรคโนสในหน้ำวัว
กำรประเมินควำมเสี่ยงกำรได้รับแบคทีเรียก่อโรคในน้ำพริกชนิดเปียก
กำรสร้ำงแบบจำลองทำนำยกำรเจริญของ Staphylococcus aureus ในน้ำส้มคั้นสด
กำรคัดเลือกเชื้อรำไมคอร์ไรซำกล้วยไม้ที่สำมำรถผลิต indloe-3-acetic acid และกำร
ทดสอบคุณสมบัติทำงชีววิทยำบำงประกำรของ indloe-3-acetic acid ที่ได้จำกเชื้อรำไมคอร์
ไรซำกล้วยไม้
ควำมหลำกชนิดของแพลงก์ตอนพืชในอ่ำงเก็บน้ำหนองสิ อำเภอขุนหำญ จังหวัดศรีสะเกษ
พันธุศำสตร์เซลล์ของปลำสลำด (Notopterus notopterus) ในลำน้ำชี บริเวณหมู่บ้ำนอำลอโดนแบน ตำบลนำดี อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
สำรประกอบฟีนอลิก ฤทธิก์ ำรต้ำนออกซิเดชัน และกำรยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อโรค
Staphylococcus aureus TISTR 2326 ของผักพื้นบ้ำน
คุณสมบัติและฤทธิ์กำรต้ำนออกซิเดชันของไวน์ลูกหว้ำ ไวน์ลูกหว้ำผสมน้ำสับปะรด และไวน์
ลูกหว้ำผสมน้ำมะเฟือง
กำรตรวจหำโคลิฟอร์มแบคทีเรียในส้มตำ จำกร้ำนส้มตำ บริเวณหลังมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
สุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
กำรผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลจำกเศษวัสดุเหลือใช้ทำงเกษตร
ผลกำรคัดเลือกและเพศลูกสุกรต่อประสิทธิภำพกำรผลิต, ต้นทุน และผลตอบแทนกำรเลี้ยง
สุกรของฟำร์มรำยย่อย
สบู่ล้ำงมือผสมด้วยสำรสกัดสมุนไพรเพือ่ ยับยั้งแบคทีเรีย Escherichia coli TISTR117
กำรสำรวจเชื้อรำไมคอร์ไรซำในเอื้องผึ้ง (Dendrobium lindleyi Steud.) และกำรศึกษำ
ปัจจัยบำงประกำรต่อกำรเจริญของเชื้อรำไมคอร์ไรซำที่แยกได้
กำรจัดกำรมูลฝอยภำยในมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตปัตตำนี
กำรเพำะเลี้ยงลิงลำวในสภำพปลอดเชื้อ
กำรศึกษำลักษณะของเส้นขนมจีนกึ่งสำเร็จรูปจำกข้ำวพื้นเมืองของจังหวัดพิษณุโลก
ควำมเป็นพิษร่วมกันระหว่ำงไกลโฟเสตกับคำร์เบนดำซีมต่อกำรเจริญเติบโตระยะต้นกล้ำของ
ผักบุ้งจีน
กำรพัฒนำบทเรียนออนไลน์รำยวิชำกำรออกแบบและพัฒนำเว็บไซต์โดยใช้อีเลิร์นนิ่ง
ระบบตรวจสอบค่ำไฟฟ้ำของเครื่องปรับอำกำศภำยในอำคำรโดยใช้เครือข่ำยเซ็นเซอร์ไร้สำย
กำรพัฒนำเศษไม้เหลือใช้สำหรับกำรออกแบบเก้ำอี้พกั ผ่อนภำยในบ้ำนสไตล์คันทรี่
กำรออกแบบชุดโต๊ะรับประทำนอำหำรสไตล์มินิมอล

ผู้นำเสนอ
ศศิวิมล ขัดใจ
ประภัสรำ ศิริขันธ์แสง
ณัฐพงษ์ ศรีสมุทร
จำรุวรรณ ทองสนิทโอคุมุระ
มุทิตำ คณฑำ
เรืองวุฒิ ชุติมำ

เจนจิรำ มำสังข์
อรุณรัตน์ หนองหงอก
กิตติศักดิ์ ปำนมิ่ง
หนึ่งธิดำ ชิดชม
ณัฐธิดำ แจ่มแจ้ง
รัชนก ซันประสิทธิ์
ธันวำ ไวยบท
วิจิตรำ บุญปัญญำ
เรืองวุฒิ ชุติมำ
นำรูมำ มะบำกอ
จิรำภรณ์ ปำลี
สุพัตรำ เจริญภักดี บดีรัฐ
วรำภรณ์ ฉุยฉำย
สุรินทร์ เพชรไทย
รุ่งโรจน์ สงวนวัฒนำ
พรชัย ปำนทุ่ง
พรชัย ปำนทุ่ง
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รหัส
P-SC-26
P-SC-27
P-SC-28
P-SC-29
P-SC-30
P-SC-31
P-SC-32
P-SC-33
P-SC-34
P-SC-35
P-SC-36
P-SC-37
P-SC-38

P-SC-39
P-SC-40
P-SC-42
P-SC-43
P-SC-44
P-SC-45
P-SC-46
P-SC-47
P-SC-48
P-SC-49
P-SC-50

เรื่อง
กำรยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคผิวหนังและควำมสำมำรถในกำรต้ำนอนุมูลอิสระ ของน้ำมันหอม
ระเหยจำกพืชสมุนไพรในจังหวัดนครสวรรค์
กำรเตรียมเม็ดบีดเครื่องสำอำงและกำรปลดปล่อยวิตำมินอีเครื่องสำอำงบรรจุนำมั
้ นอะโวกำโด
กำรออกแบบเคำน์เตอร์อเนกประสงค์ กรณีศึกษำร้ำนกำแฟฝ้ำยเงินสำขำ 5 จังหวัดพิษณุโลก
กำรออกแบบชุดโต๊ะวำดเขียนสำหรับเด็กอำยุ 3-5 ปี
โลหะในฝุ่นถนนเทศบำลนครเชียงรำย
กำรศึกษำฤทธิ์ทำงชีวภำพของฟักข้ำว และมะม่วงหำวมะนำวโห่ในระยะเวลำสุกต่ำงๆ
กำรศึกษำวิธกี ระบวนกำรหมักน้ำปลำปรุงรสจำกปูนำ (น้ำปลำปูนำ)
กำรคัดเลือกแบคทีเรียทนเค็มที่สำมำรถผลิตเอนไซม์ไลเปสในปูนำดอง Screening of
Halophilic Lipase-Producing Bacteria from Rice-field Crap Fermented
ปัจจัยที่เกีย่ วข้องกับกำรมีส่วนร่วมของอำสำสมัครเกษตรหมู่บ้ำนตำมบทบำทหน้ำที่ของ
อำสำสมัครเกษตรหมู่บ้ำนในจังหวัดพิจติ ร
ผลเฉลยที่เป็นจุดสมดุลในที่สุดของระบบสมกำรเชิงผลต่ำงเชิงเส้นเป็นช่วง
ผลเฉลยที่เป็นคำบ 4 ของระบบสมกำรเชิงผลต่ำงเชิงเส้นเป็นช่วง
พื้นที่สีเขียวในเขตเทศบำลนครพิษณุโลกกับควำมสำมำรถในกำรกักเก็บคำร์บอน กรณีศึกษำ:
สวนชมน่ำนเฉลิมพระเกียรติ (ฝั่งตะวันออก)
ระบบสำรสนเทศเพื่อติดตำมควำมก้ำวหน้ำในกำรจัดทำดุษฏีนิพนธ์ วิทยำนิพนธ์ และ
กำรศึกษำค้นคว้ำอิสระของนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ แขนงวิชำสำรสนเทศศำสตร์
สำขำวิชำศิลปศำสตร์ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช
กำรหำผลเฉลยของสมกำร Cahn-Allen ที่อยู่ในรูปของเวลำที่เป็นเศษส่วน โดยใช้ระเบียบ
วิธีกำรลำปลำซโฮโมโทปีเพอร์ทูเบชั่น
ปริมำณกรดฮิวมิคในน้ำหมักชีวภำพ ด้วยวิธกี ำรแช่ยุ่ยใบไม้
กำรศึกษำคุณสมบัติทำงกำยภำพและกำรทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนต์ดีเซลของไบโอ
ดีเซลจำกเมล็ดสำโรง
กำรหำผลเฉลยของสมกำรเนเวลล์-ไวท์เฮด-เซเกล ที่อยู่ในรูปของเวลำที่เป็นเศษส่วน โดยใช้
ระเบียบวิธีกำรแปลงลำปลำซโฮโมโทปีเพอร์ทูเบชั่น
ฤทธิ์ต้ำนจุลชีพของสำรสกัดหยำบจำกใบเตยและใบผักชีลำวต่อกำรยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อโรค
บำงชนิด
อิทธพลของอุณหภูมิต่อกำรย้อมติดสีเส้นไหมด้วยชังข้ำวโพดสีม่วง
พัฒนำกำรย้อมผ้ำฝ้ำยด้วยซังข้ำวโพดสีม่วง
กำรประเมินระดับเสียงจำกกำรจรำจรบริเวณโรงพยำบำลในเขตเทศบำลเมืองพิษณุโลก
ผลของแคลเซียมและโซเดียมไอออนที่มตี ่อคุณสมบัติทำงรีโอโลจีของอิมัลชันน้ำมันรำข้ำวที่มี
คำร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส (CMC)
ผลของพันธุ์ข้ำวที่มีต่อกำรยอมรับทำงประสำทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ข้ำวกรอบแบบแท่ง
กำรผลิตเอนไซม์เซลลูเลสของแบคทีเรียที่อยู่ร่วมกับไลเคน Parmotrema sp.

ผู้นำเสนอ
ธีระยุทธ เตียนธนำ
วิษณุ ธงไชย
ปรำรถนำ ศิริสำนต์
ปรำรถนำ ศิริสำนต์
ปำจรีย์ ทองสนิท
ติยะภรณ์ เหลืองพิพัฒน์
มุกรินทร์ ดุจพรรณ
ลดำวัลย์ บุญวงศ์
น้ำทิพย์ วงเงิน
วรรณำ จันทร์ดี
ศุภิสรำ จันทร์เพ็ง
ลลิตำ สุ่มแก้ว
พิรพร เขียวเขิน

มธุรดำ กรัพนำนนท์
เมตตำ เถำว์ชำลี
ชัยณรงค์ หล่มช่ำงคำ
จอมขวัญ ภิญโญภำพ
พรทิพย์ พึ่งม่วง
สุวันนำลี ถำวอนวง
มะลิลำมอน ถันทะเทบ
วนำวัลย์ นวนแก้ว
สิปปภำส กมลวรเดช
น้ำทิพย์ วงษ์ประทีป
พิมพรรณ วสุนันต์
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รหัส
P-SC-51
P-SC-52
P-SC-53
P-SC-54
P-SC-55
P-SC-57
P-SC-58
P-SC-59
P-SC-60
P-SC-61
P-SC-62
P-SC-63
P-SC-64
P-SC-65

P-SC-66
P-SC-67
P-SC-68
P-SC-69
P-SC-70
P-SC-71
P-SC-72
P-SC-73
P-SC-74
P-SC-75

เรื่อง
ผลผลิตของข้ำวหอมมะลิที่ผ่ำนกำรปลูกโดยใช้ลีโอนำไดต์เป็นวัสดุปรับปรุงดิน
กำรทดสอบกิจกรรมกำรละลำยฟอสเฟตของแบคทีเรียที่อยู่ร่วมกับไลเคน
ผลเฉลยของสมกำรเบอร์เกอร์แบบ 2+1 มิติ โดยวิธกี ำรแยกเนเชอรัลอโดเมียน
กำรประยุกต์ใช้อินดิเคเตอร์จำกสำรธรรมชำติโดยใช้หลักกำรไมโครสเกล
กำรศึกษำผลของกำรเติมสำรสกัดพรีไบโอติกจำกรำกบัวในแป้งหมักขนมจีนต่อกำรผลิตกรด
แลคติกของเชื้อ Lactobacillus acidophilus
กำรสกัดระดับจุลภำคโดยอำศัยกำรกระจำยตัวในวัฏภำคของเหลวสำหรับ วิเครำะห์สำรเสพ
ติดกลุ่มแอมเฟตำมีนในปัสสำวะด้วยวิธแี ก๊สโครมำโทกรำฟี
พลำสติกชีวภำพต้ำนเชื้อด้วยอนุภำคนำโน TiO2 และ ZnO
ผลของโซเดียมคลอไรด์ต่อกำรเจริญและกำรสร้ำงกรดอินโดลอะซิติกของรำเอนโดไฟต์
กำรสำรวจพันธุพ์ ืชสมุนไพรในเขตพื้นที่บ้ำนดอยงำม หมู่6 ตำบลดอนศิลำ อำเภอเวียงชัย
จังหวัดเชียงรำย
กำรค้นหำคำตอบในข้อสอบแบบอัตนัย โดยใช้วิธี regular expression และตรวจให้คะแนน
โดยใช้วิธี matching
ชุดควบคุมกำรระบำยควำมร้อนที่คอยล์ร้อนของเครื่องปรับอำกำศโดยโปรแกรมอำดูโน่
ชุดควบคุมกำรรักษำระดับแรงดันด้วยอำดูโน่
ระบบคอนเวอร์เตอร์ ขนำด 1 kW สำหรับเครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ข้ำว ด้วยพลังงำนแสงอำทิตย์
โดยกระบวนกำรมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลทุ่งทรำย อำเภอทรำยทองวัฒนำ จังหวัด
กำแพงเพชร
กำรศึกษำศักยภำพกำรกรองสำรเคมีของต้นลิงลำว
กำรตรวจจับและจำแนกควำมผิดพร่องของตัวนำโรเตอร์ในมอเตอร์เหนี่ยวนำโดยตรรกศำสตร์
คลุมเครือ
กำรพัฒนำตำรับไมโครเจลจำกสำรสกัดใบบัวบก
กำรใช้เมล็ดถั่วปำกอ้ำและเมล็ดหมำมุ่ยต่อกำรเจริญเติบโตของปลำนิล
ผลของอิมัลซิไฟเออร์ต่อคุณภำพของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มธัญญำหำรชนิดผงจำกกำกถัว่ ดำวอิน
คำ
ผลกระทบของระดับเสียงจำกกำรจรำจรบริเวณโรงเรียนประถมศึกษำในเขตเทศบำลเมือง
พิษณุโลก
ภูมิปัญญำท้องถิ่นด้ำนกำรผลิตผ้ำย้อมสีธรรมชำติ บ้ำนซำรัง ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปรำง
จังหวัดพิษณุโลก
กำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ทำงพันธุกรรมของกล้วยจำกลำยพิมพ์ไอเอสเอสอำร์
ผลของสำรตัวเติมต่อผงสีที่ผลิตจำกซังข้ำวโพดสีมว่ งด้วยเครื่องอบแห้งแบบลูกกลิ้งคู่
กำรพัฒนำระบบไฟกระพริบจรำจรด้วยพลังงำนแสงอำทิตย์ที่มีกำรควบคุมพลังงำน โดยใช้
เทคนิคพัลส์วิดมอดดูเลชั่นคอนโทรล

ผู้นำเสนอ
ยุทธศักดิ์ แช่มมุ่ย
นุชธิดำ เป็กธนู
ทิพย์วรรณ เสนสม
ประกรณ์ เลิศสุวรรณไพศำล
ทะเนตร อุฤทธิ์
ศรวนีย์ มณีรัตน์
สมฤทัย ตันมำ
วิไลลักษณ์ โคมพันธุ์
พัชรำวรินทร์ เรือนโต
พงษ์เทพ รักผกำวงศ์
สรศักดิ์ ทิมทอง
ชลิต จิตอำรีย์
วสันต์ เพชรพิมูล

ณัตฐิยำ ชัยชนะ
กิตติศักดิ์ คงสีไพร
ศิริรัตน์ พันธ์เรือง
ประภำศิริ ใจผ่อง
หทัยทิพย์ ร้องคำ
รุ่งนภำ เจนจบ
อุไรวรรณ์ รักผกำวงศ์
กิตติศักดิ์ เฉนียง
จำปำทอง ทำมะวง
สมโภชน์ วงษ์เขียด
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รหัส
P-SC-76
P-SC-77
P-SC-78
P-SC-79
P-SC-80
P-SC-81
P-SC-82
P-SC-83
P-SC-84
P-SC-85
P-SC-86
P-SC-87
P-SC-88
P-SC-89
P-SC-90
P-SC-91
P-SC-92
P-SC-93
P-SC-94
P-SC-95
P-SC-96
P-SC-97

เรื่อง
กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศกำรจองห้องประชุมออนไลน์กรณีศึกษำ : มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ลำปำง
กำรพัฒนำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน บนระบบปฏิบัติกำรแอนดรอยด์ เรื่อง กำรรับรู้สื่อใน
เครือข่ำยสังคมออนไลน์ โรงเรียนบ้ำนหนองแซงสร้อย จังหวัดอุดรธำนี
ปริมำณฟีนอลิกในดอกดำวเรืองสดที่สกัดด้วยไมโครเวฟ
กำรศึกษำสภำวะที่เหมำะสมในกำรสกัดสมุนไพรต่อกำรยับยั้งกำรเจริญของ
Staphylococcus aureus TISTR 1466 และEscherichia coli TISTR 780
กำรศึกษำสำรประกอบฟีนอลและฤทธิ์ตำ้ นอนุมูลอิสระของผักพื้นบ้ำนจำกจังหวัดพิษณุโลก
กำรยับยั้งกำรเจริญของแบคทีเรียก่อโรคในระบบทำงเดินอำหำรโดยสมุนไพร หญ้ำหนวดแมว
ชงโค โมกรำชินี และชะมวง
กำรประยุกต์ใช้ระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ในกำรจัดกำรข้อมูลกำรเก็บขนขยะ ในเขตเทศบำล
ตำบลพลำยชุมพล จังหวัดพิษณุโลก
กำรวิเครำะห์สภำพอำกำศที่เอื้ออำนวยต่อกำรเกิดฝุ่นละอองขนำดเล็กกว่ำ 10 ไมครอน ใน
พื้นที่ อ.ฝำง จ.เชียงใหม่ ด้วยแบบจำลองสภำพอำกำศควำมละเอียดสูง
กำรจำลองอุณหภูมิสุงสุดด้วยแบบจำลองสภำพอำกำศควบคู่กบั แบบจำลองพื้นผิวดินใน
บริเวณภำคเหนือของประเทศไทย
ประสิทธิภำพของสำรละลำย NaCl ในกำรยับยั้งกำรเจริญของเชื้อจุลินทรีย์ในฟองน้ำล้ำงจำน
กำรยับยั้งเชื้อแบคทีเรียของสำรสกัดมะเกี๋ยงต่อเชื้อแบคทีเรียก่อโรคในระบบทำงเดินอำหำร
ฤทธิ์ต้ำนเชื้อแบคทีเรียก่อโรคในระบบทำงเดินอำหำรของสำรสกัดจำกรำงแดง
กำรยับยั้งกำรเจริญของแบคทีเรียก่อโรคในระบบทำงเดินอำหำรโดยสำรสกัดจำกพืชสมุนไพร
ตำลเดี่ยว และพญำรำกเดียว
ผลของปริมำณปุ๋ยหมักชีวภำพที่ผลิตด้วยเชื้อรำผสมจำกกอไผ่ต่อกำรเจริญของข้ำวโพดหวำน
กำรศึกษำฤทธิ์ของสำรสกัดแก่นฝำงด้วยตัวทำละลำยน้ำและเอทำนอล ต่อกำรยับยั้งเชื้อ
แบคทีเรีย ก่อโรคในระบบทำงเดินอำหำร
กำรออกแบบเครื่องแต่งกำยสำหรับผู้หญิงวัยทำงำนโดยประยุกต์ใช้ผ้ำขำวม้ำ
ฤทธิ์กำรยับยั้งกำรเจริญของแบคทีเรียและฤทธิ์กำรต้ำนอนุมูลอิสระ จำกข้ำวพันธุ์พื้นเมืองบำง
ชนิดในจังหวัดเชียงรำย
กำรศึกษำพฤติกรรม ทัศนคติ และควำมต้องกำรของผู้บริโภคที่มีต่อกำรพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์สมูทตี้เยลลี่น้ำผักรวม
ควำมหลำกชนิดของโปรโตซัวคลำสแมสทิโกเฟอรำและคลำสซำร์โคดินำ ในอ่ำงเก็บน้ำห้วย
เสนง จังหวัดสุรินทร์
ผลกำรใช้จิ้งหรีดแห้งป่นต่อประสิทธิภำพกำรผลิตของไก่กระทง
กำรออกแบบชุดโต๊ะเก้ำอีอ้ เนกประสงค์สำหรับรับประทำนอำหำร
กำรขับเคลื่อนของลูกกลมอำกำศกับวัสดุเม็ด ด้วยควำมหนืดของของไหลสำหรับกำรเรียนกำร
สอนฟิสิกส์ในชั้นมัธยมศึกษำ

ผู้นำเสนอ
พิทูร กำญจนพันธุ์
รำชสีห์ ศรีเสน่ห์
สุพัตรำ พุดโมก
ศิริวัฒณำ ลำภหลำย
เกตุกำร ดำจันทำ
เรณู อยู่เจริญ
มนัส เอียงสันต์
ภำคภูมิ รัตน์จิรำนุกูล
ธีรพันธุ์ แซ่โซ้ง
กรองกำญจน์ จันต๊ะ
นวลฉวี ดีสุข
กนกรัตน์ คำเรือง
น้ำผึ้ง อำพรสวัสดิ์
มำลัยพร วงค์แก้ว
วิชชุดำ ทองจันอับ
อุษำ อินทร์ประสิทธิ์
วิภำวรรณ ปุ๊คำปวง
คำรบ สมะวรรธนะ
อัญญำรัตน์ สุขเต็ม
ประภำศิริ ใจผ่อง
อุษำ อินทร์ประสิทธิ์
สุรัตน์ กำบทุม
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รหัส
P-SC-98
P-SC-99
P-SC-100
P-SC-101
P-SC-102
P-SC-103
P-SC-104
P-SC-105
P-SC-106
P-SC-107
P-SC-108
P-SC-109
P-SC-110

เรื่อง
กำรประเมินสมรรถนะในกำรปฏิบัติกำรพยำบำลของนักศึกษำพยำบำลระดับปริญญำตรี
ประสิทธิผลของโปรแกรมกำรเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมต่อควำมรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมกำร
ป้องกันโรคข้อเข่ำเสื่อม
อิทธิพลของปุย๋ ต่อกำรตอบสนองทำงสรีวิทยำและผลิตของมันสำปะหลัง
กำรศึกษำอิทธิพลของปุ๋ยอินทรีย์และปุย๋ เคมีต่อผลผลิตของพันธุ์ข้ำวเหนียวดำ

ผู้นำเสนอ
อัญชลี แก้วสระศรี
วิภำพร สิทธิสำสตร์

กำรสังเครำะห์อนุภำคไมโครของพอลิสไตรีนโดยปรำศจำกสำรลดแรงตึงผิว
กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์เจลบำรุงผิวหน้ำจำกสำรสกัดขลู่
กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ลูกอมใบบัวบก
กำรศึกษำปริมำณแป้งข้ำวไรซ์เบอรี่ทดแทนแป้งสำลีในบรำวนี่
พื้นที่สีเขียวในเขตเทศบำลนครพิษณุโลกกับควำมสำมำรถในกำรกักเก็บคำร์บอน กรณีศึกษำ:
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษำ 80 พรรษำ
ปริมำณฝุ่นละอองรวมและฝุ่นละอองขนำดเล็กในมหำวิยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม (ส่วนทะเล
แก้ว)
ศึกษำกำรเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหำกำรดำเนินกำรตำมแถวนอนขั้นมูลฐำนโดยวิธีกำรสอนแบบ
โครงงำน
กำรพัฒนำโรงเรือนเพำะปลูกพืชไร้ดินระบบอัตโนมัติ โดยใช้พลังงำนแสงอำทิตย์ ตำมแนว
เศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มเกษตรกร อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

กิตติธัญฐ์ พรหมมำ
จิรศิต อินทร
กนกวรรณ พรมจีน
อุทัยวรรณ ฉัตรธง
เพ็ญนภำ มำสวัสดิ์

ระพีพรรณ ประจันตะเสน
ระพีพรรณ ประจันตะเสน

อัญญำภำ รำชจริต
ไพโรจน์ เยียระยง
ธีรพจน์ แนบเนียน
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กลุ่มที่ 4 ด้านวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
รหัส
P-HE-01
P-HE-02
P-HE-03
P-HE-04
P-HE-05
P-HE-06
P-HE-07
P-HE-08
P-HE-09
P-HE-10
P-HE-11
P-HE-12
P-HE-13
P-HE-14
P-HE-15
P-HE-16
P-HE-17
P-HE-18

เรื่อง
ผลของระยะเวลำในกำรชงชำสมุนไพรพืน้ บ้ำนไทยต่อปริมำณสำรประกอบฟีนอลิก
กำรประเมินควำมเสี่ยงทำงกำรยศำสตร์ในบุคลำกรสำยสนับสนุนมหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูล
สงครำม จังหวัดพิษณุโลก
ผลของโปรแกรมกำรเรียนรู้โดยใช้กระบวนกำรกลุ่มต่อพฤติกรรมกำรดูแลตนเองของผู้ป่วย
เบำหวำน ตำบลลำพำน อำเภอเมือง จังหวัดกำฬสินธุ์
ปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์กับคุณภำพชีวิตหลังเกษียณอำยุของข้ำรำชกำรบำนำญ ในอำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก
กำรพัฒนำหลักสูตรฝึกอบรม เรื่องอำหำรปลอดภัย ตำมวิถีชวี ิตเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับ
นักเรียนโรงเรียนบ้ำนป่ำลำน อำเภอปัว จังหวัดน่ำน
ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภำพน้ำดื่มตู้หยอดเหรียญอัตโนมัติ ชุมชนหน้ำมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
นครรำชสีมำ
ปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์กับพฤติกรรมกำรใช้ยำกลุ่ม NSAIDs เพื่อบรรเทำอำกำร ปวด
ประจำเดือนชนิดปฐมภูมิ ของนักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม
ผลของโปรแกรมกำรบูรณำกำรเชิงพุทธต่อควำมเข้มแข็งในกำรมองโลกและควำมผำสุกในชีวิต
ของผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวำรหนักที่ได้รับเคมีบำบัด
ควำมพึงพอใจของผู้ป่วยต่อกำรจัดกำรควำมปวดหลังผ่ำตัด
กำรศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงภำวะสุขภำพกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภำพของนักศึกษำ
มหำวิทยำลัยรำชภักพิบูลสงครำม
ฟีโนไทป์ของเชื้อ Staphylococcus aureus และเชื้อ Escherichia coli จำกโรงพยำบำล
พิจิตร
ปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์กับกำรปวดหลังของพนักงำนเก็บขนขยะเทศบำลนครพิษณุโลก ตำบล
ในเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมแตกฉำนทำงด้ำนสุขภำพกับพฤติกกรมกำรบริโภคอำหำรของ
นักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฎพิบูลสงครำม
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมรอบรู้ทำงด้ำนสุขภำพกับพฤติกรรมกำรป้องกันกำรมีเพศสัมพันธ์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4-6 โรงเรียนในเขตอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมฉลำดทำงด้ำนสุขภำพกับพฤติกรรมกำรออกกำลังกำยของนักศึกษำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม
ศึกษำสถำนกำรณ์พฤติกรรมเสี่ยงต่อกำรต่อกำรติดเชื้อ HIV ของนักเรียนขยำยโอกำส
ประสิทธิผลของโปรแกรมกำรเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมที่มีต่อควำมรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมกำร
ป้องกัน โรคข้อเข่ำเสื่อมของผู้สูงอำยุในชุมชนบ้ำนเขำฟ้ำ ตำบลดอนทอง อำเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก

ผู้นำเสนอ
ประภำพรรณ สำขุนทด
อมรประไพร อุดพ้วย
พนมวรรณ์ ศรีคิรินทร์
อนุสรำ เสือโต
วรรณกร อยู่สุ่น
นรำ ระวำดชัย
มนตรำ ศรีษะแย้ม
ชวนนท์ จันทร์สุข
ชวนนท์ จันทร์สุข
สุมินตรำ จรจำก
เชิดชำย แซ่ฮ่วน
อมรรัตน์ สุขเจริญ
เบญญำภำ พ่วงพร้อม
บุญสม หลวงวงศ์
ภรณ์นุมำศ ภูมิสุวรรณ
จิตตระกำร ศุกร์ดี
วิภำพร สิทธิสำตร์
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รหัส
P-HE-19
P-HE-20
P-HE-21
P-HE-22
P-HE-23
P-HE-24
P-HE-25
P-HE-26
P-HE-27
P-HE-28
P-HE-29
P-HE-30
P-HE-31
P-HE-32
P-HE-33

เรื่อง
ปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์กับภำวะซึมเศร้ำของผู้สูงอำยุที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรังในอำเภอเมือง
พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
ควำมรู้และพฤติกรรมกำรใช้สำรเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรทำนำข้ำว บ้ำนโป่งสุริยำ
ตำบลโป่งแดง อำเภอขำมทะเลสอ จังหวัดนครรำชสีมำ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมฉลำดทำงสุขภำวะกับพฤติกรรมกำรบริโภคอำหำรของนักเรียน
มัธยมต้นในเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 39
ปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์กับพฤติกรรมกำรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษำหญิง
มหำวิทยำลัยรำชภัฎพิบูลสงครำม จังหวัดพิษณุโลก
กำรศึกษำระดับภำวะซึมเศร้ำของนักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก
กำรพัฒนำรูปแบบกำรวิเครำะห์พฤติกรรมกำรดูแลสุขภำพของวัยรุ่นตอนปลำย
กำรพัฒนำรูปแบบกำรวิเครำะห์พฤติกรรมกำรดูแลสุขภำพของวัยรุ่นตอนต้น
กำรพัฒนำรูปแบบกำรวิเครำะห์พฤติกรรมกำรดูแลสุขภำพของวันรุ่นตอนกลำง
ปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์กับระดับน้ำตำลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบำหวำนชนิดที่ 2 ที่ไม่สำมำรถ
ควบคุมระดับน้ำตำลในเลือด
กระโจมอำบน้ำผู้ปว่ ยติดเตียงชนิดผู้ป่วยสำมำรถนั่งได้
ผลของกำรรักษำอุณหภูมิร่ำงกำยทำรกด้วยวิธีกำรโอบกอดลูกแบบเนื้อแนบเนือ้ กับห่อตัวด้วย
พลำสติกหุ้มด้วยผ้ำสำลีต่อระดับอุณหภูมิของทำรกแรกเกิด
กำรประเมินคุณภำพแอปพลิเคชันสุขภำพบนโทรศัพท์มือถือในระบบปฏิบัติกำรแอนดรอยด์
กลุ่มสุขภำพแม่และเด็ก
กำรประเมินคุณภำพแอปพลิเคชันสุขภำพที่ใช้บนโทรศัพท์มือถือในระบบปฏิบัตกิ ำรแอน
ดรอยด์กลุ่มกำรเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมสุขภำพโดยใช้ NICE behavior change guidance
ผลของกำรบริหำรกล้ำมเนื้ออุ้งเชิงกรำนด้วยตนเองต่อภำวะปัสสำวะเล็ดของสตรีตั้งครรภ์
ผลของรูปแบบกำรสร้ำงเสริมสุขภำพต่อสถำนะสุขภำพของบุคลำกร วิทยำลัยพยำบำลบรม
รำชชนนี พุทธชินรำช

ผู้นำเสนอ
ประทุมพร รำชพรม
ปำริชำติ วงษ์วริศรำ
มณีรัตน์ ฉิมมำกรม
สำวิตรี เปี่ยมบุญ
อภิรดำ บรรยงค์
ทิวำรินทร์ ทองรอด
นิติพล เรืองฤทธิ์
อรอุมำ ม่วงอร่ำม
กีรติ กิจธีระวุฒวิ งษ์
กุลนรี ญำณจำรัสกูล
จันทร์จิรำ หล้ำมี
รัตน์ฐยำ กลีบลำดวน
เรณู สิงหะ
จันทร์จิรำ ขันทะยศ
วรรณภำ ประทุมโทน

กำหนดกำรนำเสนอผลงำนแบบโปสเตอร์กำรประชุมวิชำกำร “พิบูลสงครำมวิจัย ครั้งที่ 3” ประจำปี พ.ศ. 2560
หัวข้อ “Thailand 4.0 นวัตกรรมและกำรวิจัยเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน”

กลุ่มที่ 6 ด้านการจัดการและการท่องเที่ยว
รหัส
เรื่อง
P-MA-01 ควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรให้บริกำรขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำหลวง อำเภอเมือง
จังหวัดพิจิตร
P-MA-02 แนวทำงกำรพัฒนำกำรบริหำรหลักสูตรกำรตลำดแบบกำรมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ คณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฎพิบูลสงครำม
P-MA-03 กำรวิเครำะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทำงกำรเงินของกลุ่มหัตถกรรมหญ้ำแฝกปำกโทก ตำบล
ปำกโทก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
P-MA-04 ควำมพึงพอใจของนักศึกษำที่มีตอ่ กำรจัดกำรเรียนกำรสอน ในหลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต
สำขำวิชำกำรตลำด มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม
P-MA-05 คุณลักษณะบัณฑิตหลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำกำรจัดกำรธุรกิจค้ำปลีก ตำมควำม
ต้องกำรของผู้ประกอบกำรในอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
P-MA-06 กำรศึกษำระบบบัญชีวิสำหกิจชุมชนของกลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกรบ้ำนตะโม่สว่ำงสรรค์ ตำบลบำง
ระกำ อำเภอบำงระกำ จังหวัดพิษณุโลก
P-MA-07 ควำมคำดหวังและกำรรับรู้คุณภำพบริกำรของผู้ใช้บริกำรกองบริกำรกำรศึกษำ มหำวิทยำลัย
นเรศวร
P-MA-08 ควำมต้องกำรสวัสดิกำรของข้ำรำชกำรตำรวจ กองบังคับกำรอำนวยกำรตำรวจภูธรภำค 6
P-MA-09 กำรเปิดรับข่ำวสำรและทัศนคติของนักศึกษำภำคปกติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบลู สงครำมที่มีต่อ
สื่อภำพยนตร์
P-MA-10 กำรเปิดรับข่ำวสำรและทัศนคติของนักศึกษำภำคปกติคณะวิทยำกำรจัดกำร ที่มีต่อกำร
ประชำสัมพันธ์มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบลู สงครำม
P-MA-11 กำรรู้เท่ำทันสื่อสังคมออนไลน์ของนักศึกษำของนักศึกษำ คณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัย
รำชภัฎพิบูลสงครำม
P-MA-12 กำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำนสำหรับผลิตภัณฑ์ประเภทไม้ไผ่ของวิสำหกิจชุมชนจักสำนบ้ำนหนอง
แซงสร้อยอำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธำนี
P-MA-13 ปัจจัยทำงกำรตลำดที่มีผลต่อพฤติกรรมกำรประมูลทะเบียนรถจำกกรมกำรขนส่งทำงบกของ
ประชำชนในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
P-MA-14 ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรสำนักงำนทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ สำขำภำคเหนือ
เขต 1

ผู้นำเสนอ
พัชรำ วงศ์แสงเทียน
พัชรำ วงศ์แสงเทียน
กนกพร ขอนวงค์
ปิยธิดำ เปี่ยมงำม
อรนุช สืบบุญ
กรแก้ว ผิวอ่อน
คำรณ สำยโสภำ
ภัทรำวรรณ เหล่ำเขตกิจ
วสันต์ วังสุข
ดำริน เทพทองดี
ดำรุณี บุญทั่งนภำรัตน์
ณัฐรดี ภู่มงคลสุริยำ
เกศกนก วงศ์สำเร็จ
ดำวสวรรค์ รื่นรมย์

กำหนดกำรนำเสนอผลงำนแบบโปสเตอร์กำรประชุมวิชำกำร “พิบูลสงครำมวิจัย ครั้งที่ 3” ประจำปี พ.ศ. 2560
หัวข้อ “Thailand 4.0 นวัตกรรมและกำรวิจัยเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน”

กลุ่มที่ 7 ด้านวิจยั สถาบัน
รหัส
P-RE-01
P- RE-02
P- RE-03
P- RE-04
P- RE-05
P- RE-06
P- RE-07
P- RE-08
P- RE-09
P- RE-10
P- RE-11

P- RE-12
P- RE-14

เรื่อง
กำรวิเครำะห์กำรใช้งำนฐำนข้อมูลออนไลน์เพื่อกำรสืบค้น ของบุคลำกรมหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูล
สงครำม
กำรวิเครำะห์ลกั ษณะกำรทำงำนวิจัยสถำบัน ของบุคลำกรสำยสนับสนุนวิชำกำรมหำวิทยำลัยรำช
ภัฏพิบูลสงครำม ปีงบประมำณ 2555 - 2559
กำรวิเครำะห์ขอ้ มูลกำรให้บริกำรเครื่องมือวิทยำศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม
กำรวิเครำะห์กำรให้บริกำรห้องปฏิบัติกำร คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
พิบูลสงครำม
กำรศึกษำคุณภำพบัณฑิตตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ และอัตลักษณ์ของ
บัณฑิต มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม ปีกำรศึกษำ 2558
รำยงำนวิเครำะห์กำรติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปี
งบประมำณ พ.ศ.2558 คณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม
ควำมพึงพอใจของสถำนประกอบกำรทีม่ ีต่อนักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพคณะ
เทคโนโลยีกำรเกษตรและอำหำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม
รำยงำนกำรวิเครำะห์สภำพกำรศึกษำของนักศึกษำคงอยู่คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและอำหำร
หลักสูตรปริญญำตรี (4ปี) ประจำปีกำรศึกษำ 2554-2558
กำรวิเครำะห์กำรพัฒนำตนเองของบุคลำกรคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
พิบูลสงครำม
รำยงำนกำรวิเครำะห์กำรติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำน คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและ
อำหำร ตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
วิเครำะห์ระยะทำง และเวลำในกำรเดินทำงของอำจำรย์นิเทศในกำรไปสถำนทีฝ่ ึกประสบกำรณ์
วิชำชีพของนักศึกษำคณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม ฝึกประสบกำรณ์
วิชำชีพ ปีกำรศึกษำ 2556-2558
กำรวิเครำะห์โครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2556-2558 คณะวิทยำกำร
จัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม
ศึกษำสภำพกำรดำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำวิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พุทธชินรำช

ผู้นำเสนอ
คม กันชูลี
สุรชัย เกตุนิล
วันเพ็ญ ตรงต่อกิจ
มำลินี เห็มลำ
นันท์นภัส สุ่มยง
มำริน จันทรวงค์
นิรุตติ์ ทำอ่อน
กรวรรณ ทองสอน
กัญญำวีร์ สมนึก
อดิศักดิ์ แก้วกองทรัพย์
สุรีย์พร แก้วหล่อ

ศิรินทร์ ทิมจันทร์
จำรุวรรณ รังสิยำนนท์

