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การสกัดโปรตีนและน้ าตาลจากร าข้าวสกัดน้ ามนั         

ทิพวรรณ ทองสุข           408 
 

ความเป็นไปได้เบื้องตน้ในการผลิตบรรจุภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากเศษวัสดเุหลือท้ิงทางการเกษตร 

ในพืน้ท่ีจังหวัดเชียงราย 

ลดามาศ เบ็ญชา, ณัฐวดี ชอ่เจริญ, ญาณสินี สุมา  และนิตย์ตะยา ผาสุกพันธุ์      418 
 

ความพึงพอใจของผูใ้ช้งานโปรแกรมบัญชีต้นทุนการผลิตสินค้าการเกษตร บนโทรศพัท์มือถือ     

ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ส าหรับเกษตรกร  

สุรพงษ์ วิริยะ           424 
 

ความสามารถของ Exophiala xenobiotica เจริญบนฟีนอล       

ศิริประภา จันทะบญุ, ศิริลักษณ์ สันพา, สุชัญญา ทองเครอื และกานต์รวี ขยนั      432 
 

คุณสมบัติทางกายภาพและวิวฒันาการของดาวฤกษ์บางดวง ในกระจุกดาว NGC 2287     

วิไลพร นาเกิด, พาฝัน เขตสูงเนิน, พนิดา ขอสินกลาง, รณกฤต รัตนมาลา และสมานชาญ  จันทร์เอี ยม   440 
 

คุณสมบัติบางประการในน้ าสกัดชีวภาพจากขยะชุมชนท่ีแตกต่างกัน        

ชินกฤต สุวรรณครี,ี ชินวร พริิยพงศ์พทิักษ์, ศุภลักษณ์ ล้อมลาย และจรูญ จกัรมุณ ี     446 
 

เคร่ืองปัน่ไฟฟ้าพลงัน้ าขนาดครวัเรือนติดตั้งบนพื้นท่ีภเูขา จ.เชียงราย       

ด ารงศักดิ์ วงศ์ตา และวรพงษ์ กันทะ         454 
 

แนวทางการพัฒนาชุมชนเคร่ืองปั้นดนิเผาสู่การผลิตเคร่ืองเคลือบดินเผา หมู่บ้านทุ่งหลวงและหมู่บ้านม่อนเขาแก้ว  

ประกรณ์ วิไล และอภิญญา วิไล          461 
 

ประสิทธิภาพการใช้งานระบบสารสนเทศรายละเอียดของรายวิชา และรายงานผลการด าเนนิการของรายวิชา  

เยาวเรศ กาฬภักด ี           468 
 

ประสิทธิภาพของการใชง้านระบบสารสนเทศการประกนัคุณภาพการด าเนนิงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา  

วิรัช กาฬภักด ี           476 
 

ผลของจุลินทรีย์เรง่การย่อยสลายต่อสมบัติทางกายภาพ เคมี และการย่อยสลายท่ีสมบูรณ์ของปุ๋ยหมักจากใบล าไย  

สุทิศา ชัยกุล และภาวัลย์ พวงจันทร ์         489 
 

ผลของโลหะหนักต่อกิจกรรมของเอนไซม์ในดินรว่นปนทรายท่ีปลูกผักกาดเขียวปลี     

ชุติมา ฉิมปรางค,์ เบญจมาศ อุ่นศรี และวภากร ศิริวงศ์        500 
 

แผ่นบุผนังจากซงัข้าวโพด           

กาญจนา วรพุฒ, ปารเมศ ก าแหงฤทธิรงค์, ศิรเดช สุริต, กนกอร ห้ันเจรญิ และธิติมา  ใสโม้    511 
 

ระดับรังสีซีเซียม-137 และความเสียหายของดีเอ็นเอในหอยแมลงภู่ Perna viridis     

บริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย ด้วย Comet Assay  

ยุทธนากร สุขจันทรา, วันวิวาห์ ตุ้มน้อย และยุทธนา ตุ้มน้อย       521 
 

วงจรบักส์คอนเวอร์เตอร์ส าหรับชาร์จประจุแบตเตอร่ีด้วยพลงังานแสงอาทิตย ์     

เกษม ตรีภาค, สุวรรณ จันทร์อินทร,์ ศตวรรษ กรรณิกา, อรรถพล ชัยวงศ์, พิทยา จิว๋เจริญ และนพพร พชัรประกติิ  531 
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สถานภาพระบบบ าบัดน้ าเสียและการปฏิบัติตามมาตรา 80 ของฟาร์มสุกรรอบกว๊านพะเยา จงัหวัดพะเยา   

สิทธิชัย มุ่งดี, จีรภา จ าศิล, วีรินท์ สุภาภรณ์ชัยสิน และสุชัญญา ทองเครอื      544 
 

หุ่นยนต์ติดตามบุคคลด้วยระบบควบคุม PID        

พรพิศุทธิ์ วรจริันตน์           553 
 

ระบบติดตามวัตถุท่ีสามารถบันทึกพิกัด GPS ของวัตถุผ่านทางเครือข่าย GPRS ไปยงัเว็บไซต ์ 

Google Docs Spreadsheet  

เกรียงศักดิ์ พรมภักดิ ์           562 
 

อิทธิพลของเปลือกไข่ไกเ่ผาท่ีมีผลต่อก าลังรับแรงอัดของมอร์ตาร์       

เอกลักษณ์ มณีทิพย,์ ปารเมศ ก าแหงฤทธิรงค,์ สิงห์ อินทรชูโต และธิติมา ใสโม้     571 
 

แอนดรอยด์แอปพลิเคชันจัดเส้นทางการท่องเท่ียวสถานท่ีส าคัญในจังหวัดเพชรบูรณ์      

ไพศาล สุธีบรรเจิด, ยุภา ค าตะพล, ดวงจันทร์ สีหาราช และศรัญญา ตรีทศ      581 

 

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

Abstracts  

การตรวจหาเชื้อ Trypanosoma spp. ในหนูพุกใหญ ่(Bandicota indica) บริเวณชายแดนไทย-พม่า   

ผการัตน์ รักษ์ยอ่ง, ขวัญฤดี ช่วยช,ู เกศินี บุญยืน, ปภัชญา มหาโพธิ์, สมชาย แสงอ านาจเดช และพวงเพชร วารยี ์ โม้ลี  591 
 

การศึกษา T2*magnetic resonance imaging ในการประเมินภาวะธาตุเหล็กเกิน ในผูป้่วยธาลัสซเีมีย  

ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร  

พีระพล วอง, มยุรี กิตติจารุขจร, เอกอมร เทพพรหม, รวิสุต เดียวอิศเรศ และวาณีรัตน์ กาฬสีห์    592 
 

การแยกเชื้อของ Cryptococcus neoformans จากมูลนก และต้นไม้จากหลายจังหวัดในภาคเหนือ  

และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของประเทศไทย     

ศิริประภา จันทะบญุ, ศักรินทร์ สุขสกล และกานต์รวี ขยัน       594 
 

ความเครียด ความอ่อนล้า และความสามารถในการปฏิบัติหน้าทีห่ลังคลอดของผู้เป็นมารดาครัง้แรก   

พัชยา ฟั่นล้อม,ฉวี  เบาทรวง และนันทพร  แสนศิริพันธ์        596 
 

ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการรู้คิดบกพร่องในผู้ปว่ยโรคเบาหวาน ท่ีมารับบริการในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิแห่งหนึ่ง 

ณิชา สุนทรวิภาต, ชินวัตร ยิ้มสินสมบรูณ,์ คันธารัตน์ หลวงฟอง, ณัฐชนน ฉายารัตนศิลป์, ศิรวิทย์ ทองสุก และปัณณวัฒน์ ตัณฑพ์ะลัง 598 
 

ผลของชมพู่ทับทิมจันทร์ต่อการท างานของหลอดเลือดและการแสดงออกของ NADPH oxidase subunit p47(phox) 

ในหนูท่ีมีคลอเลสเตอรอลสูง  

ธีรภัทร ชะนะเมอืงคล, ศิรินารถ เพ็งเนตร  และวชิราวดี มาลากุล       600 
 

อัตราการติดพยาธิเข็มหมุดในเดก็นักเรียนในจงัหวัดพิษณุโลก       

อภิชาติ วิทย์ตะ, พิชามญช์ จันธุ, ปรมาภรณ์ ม่วงปัทม,์ เต็มศิริ อยู่ยังเกต,ุ รักษิณา พลสีลา,นพวรรณ บญุช,ู  
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กริช เรอืงไชย, อภิญญา อุตระชัย และอารีย์ สงวนชื อ        642 
 

การศึกษาอันตรกิริยาระหว่างยาสมุนไพรไทยกับยาแผนปจัจุบันในหลอดทดลอง: การประเมินความสามารถ  
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ในชุมชนแห่งหนึ่งในอ าเภอศรีส าโรง จงัหวัดสุโขทัย  

จักรพันธ์ เพช็รภูม,ิ ปิยะรัตน์ นิ มพิทกัษ์พงศ์ และอดิเรก มีบญุ       673 
 

ปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่ายในร้านถ่ายเอกสาร         
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ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมละเวน้การดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  

อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร  
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ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจงูใจในการท างานกับคุณภาพชวีิตในการท างานของข้าราชการส านักงานเขตบางเขน 

กรุงเทพมหานคร  

ณิชากร กองแสง                       1189 
 

คุณภาพขั้นพืน้ฐานท่ีส่งผลต่อภาวะการไดง้านท าของบัณฑิตวิทยาลัยนานาชาติ     

ศรีสัมฤทธิ์ ศุภประเสริฐ                      1199 
 

 



 

 

-- ฏ -- 

 

สารบัญ (ต่อ) 

 

เรื่อง            หน้า 

 

คุณภาพผลิตภัณฑ์กับการยอมรับในตราสินคา้ Lacoste ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร    

วิภาดา ไชยเชาวน์, ศศิกาญจน์ สุขเร่ห์ และเกตุวดี สมบูรณ์ทว ี                   1208 
 

แนวทางการก าหนดถึงการมีอยู่ของสถานประกอบการถาวรในกรณีบริษัทข้ามชาติเข้าด าเนนิธุรกรรม   

ในประเทศแหลง่เงินได้โดยวางแผนภาษเีพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษีเงนิได้ท่ีได้รับจากก าไรธุรกิจ  

สรรค์ ตันติจัตตานนท ์                      1219 
 

บุคลิกภาพตราสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อจักรยานของกลุ่มจกัรยาน 100RPM ROOM   

นภนนท์ หอมสุด, ธีรวัฒน์ สมบูรณ์ทว ีและอารียา กจิประสงค ์                   1237 
 

บุคลิกภาพตราสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อน้ าหอมของกลุ่มเพศทางเลือก      

เกตุวดี สมบูรณ์ทว,ี ลลิตภัทร สร้างถิ น และปิยวรรณ ชวาลเสนีย์                   1249 
 

บุคลิกภาพตราสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬาของวยัรุ่นในหวัหนิ     

นภนนท์ หอมสุด, กัญญาพัชร สีหะวงษ์ และเกศสุนีย์ ถึงโชคชาญชัย                  1261 
 

ปัจจัยการตลาดท่ีส่งผลต่อความเชื่อม่ันในตราสนิค้าปั้ม PT ในเขตพื้นที่ จงัหวัดนครปฐม    

นภนนท์ หอมสุด, ปานเดือน สืบประดิษฐ์ และพิราภรณ์ เหลืองอัคราธร                  1274 
 

ปัจจัยคุณภาพการบริการท่ีมีอิทธิพลต่อความเชื่อม่ันในตราสนิค้า EVEANDBOY ของกลุ่มผู้บริโภคเพศหญงิ 

ในสยามสแควร ์  

นภนนท์ หอมสุด, กชนิภา บัวมณี, และนภัสวรรณ ชูจันทร ์                   1287 
  

ปัจจัยทางจิตสังคมท่ีเก่ียวข้องกับพฤติกรรมการท างานตามมาตรฐานจริยธรรมของข้าราชการต ารวจ    

ในจงัหวัดมุกดาหาร 

นัฐกรณ์ วรเชษฐบัญชา และศรัณย์ พิมพ์ทอง                     1298 
 

ปัจจัยทางดา้นจิตวิทยาท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้าผา้ใบยี่ห้อ Converse ภายใต้การแข่งขันด้านนวัตกรรม 

ของผู้บริโภคในกลุ่ม Gen Y  

เกตุวดี สมบูรณ์ทวี และพิชชาภา ยางเดิม                     1308 
 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเชื่อม่ันในตราสินค้าบอนชอนของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร     

เกตุวดี สมบูรณ์ทว,ี ฐานีย์ บุญประดิษฐ์ และวรรณมาศ ใจหนัก                   1321 
 

ปัจจัยท่ีส่งผลสัมฤทธ์ิต่อความเชือ่ม่ันในตราสนิค้า “After You Dessert Cafe” ในเขตกรุงเทพมหานคร  

จิรพัฒน์ อินทรสุวรรณ,์ ศวิตา โรจนศริิ และเกตุวดี สมบูรณ์ทวี                   1333 
 

ผลการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านรว่มกับการเรยีนรู้แบบโครงงาน      

รายวิชาคอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน ส าหรับนิสิตปรญิญาตรี  

อพัชชา ชา้งขวัญยืน และทิพรัตน์ สิทธิวงศ์                     1344 
 

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยกระบวนการเรียนรู้ QSCCS ร่วมกับการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน  

เพื่อส่งเสริมความสามารถการเชือ่มโยงทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนมัธยมศึกษา  

สุภาณี เส็งศรี และวลีพร ปันนา                      1354 
 

  



 

 

-- ฐ -- 

 

สารบัญ (ต่อ) 

 

เรื่อง            หน้า 

 

ผลการพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์จ าลองสถานการณ ์เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงกลยุทธ์ ส าหรับการเรียนรู้แบบน าตนเอง 

ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา  

ทิพรัตน์ สิทธิวงศ์, อนิรุทธ์ สติมั น และสุรพล บุญลือ                    1374 
 

ผลการพัฒนาชุดการสอนรว่มกับสื่อสังคม เรื่องโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

ศุภสิทธิ์ เต็งคิว และทิพรัตน์ สิทธิวงศ์                     1386 
 

ผลกระทบของภาพลักษณ์ต่อความเชื่อม่ันในตราสนิค้า Thaibev       

นภนนท์ หอมสุด, เกศราภรณ์ สาวยง และนิศารัตน์ ศรีใส                   1395 
 

ผลกระทบของภาพลักษณ์ต่อความเชื่อม่ันในตราสนิค้าอิชิตัน       

นภนนท์ หอมสุด, บุณยาพร สุขโข และยศดา กุลนิรัติศัย                   1407 
 

ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเปน็ฐานท่ีมีต่อมโนมติ เรื่อง ปฏิสัมพนัธ์ในระบบสุริยะ  

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  

ลัทธวรรณ  ศรีวิค า, คเชนทร์ แดงอดุม และธิติยา บงกชเพชร                   1418 
 

ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นการคิดแบบฮิวริสติกสท่ี์มีต่อความสามารถในการคิดเชงิพีชคณิต    

เรื่องสมการและการแก้สมการ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  

พัชรินทร์ อินแสน และวนินทร สุภาพ                     1429 
 

พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด   

ฐิติกาญจน์ พลับพลาส ี และพรรษพร เครอืวงษ ์                    1439 
 

ภูมิปัญญาภาษาไทด าในเขตภาคเหนือตอนล่าง: หน้าที่ทางวัจนปฏิบัติศาสตร์ของค าลงท้าย     

อัญชลี สิงห์น้อย วงศ์วัฒนา                      1452 
 

โสกันต์: พระราชพิธีแห่งความทรงจ า          

ประภาษ เพ็งพุ่ม                       1479 
 

อิทธิพลการยอมรับนวัตกรรมท่ีมีต่อการยอมรับบรรจุภัณฑ์อาหารส าเร็จรูปของผู้บริโภค กลุ่ม Gen Y  

ในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร  

รัชนีกร ต่อรัตนไพบูลย์ และเกตุวดี สมบูรณ์ทว ี                    1492 
 

อิทธิพลการประชาสัมพนัธ์ผ่านสือ่สังคมออนไลน์ที่มีต่อการรับรู้ตราสินค้า Maybelline  ของกลุ่มเพศหญงิ Gen Y  

ในเขตกรุงเทพมหานคร  

เกตุวดี สมบูรณ์ทว,ี จินตจุฑา อยู่ทอง  และชวนศิริ ธรรมชาติ                  1504 
 

อิทธิพลการประชาสัมพนัธ์ผ่านสือ่สังคมออนไลน์ที่มีผลต่อการรับรู้ตราสินค้า 3CE ของผู้บริโภคเพศหญงิ 

ในเขตกรุงเทพมหานคร  

นภนนท์ หอมสุด, ธัญญา ชูศิริ  และอภิชญา บางหลวง                   1515 
 

อิทธิพลการประชาสัมพนัธ์ผ่านสือ่สังคมออนไลน์ที่มีผลต่อการรับรู้ตราสินค้า Dove ของกลุ่ม Generation Y  

ในเขตอ าเภอหัวหิน  

สารินี ซับซ้อน, วิมลวรรณ ตันกิจเจรญิ และเกตุวดี สมบูรณท์วี                  1526 

 



 

 

-- ฑ -- 

 

สารบัญ (ต่อ) 

 

เรื่อง            หน้า 

 

อิทธิพลการสื่อสารการตลาดท่ีมีต่อความเชื่อม่ันในตราสนิค้า “BMW” ของสมาชิก กลุ่ม ฅ-คนรักรถ   

นภนนท์ หอมสุด, นฤมล ปุริมะ และศิรประภา หาวัตร                    1537 
 

อิทธิพลของรูปแบบสติ๊กเกอร์บนไลน์แอพพลเิคชั่น ที่ส่งผลต่อการจดจ าตราสินค้าของ กลุ่ม Gen Y ในจงัหวัดนครปฐม 

ฐิติ ปฐมชัยคุปต์ และเกตวุดี  สมบูรณท์วี                     1549 
 

อิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์มท่ีีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า Smart Phone ของกลุ่ม Gen Y ใน กรุงเทพมหานคร  

เกตุวดี สมบูรณ์ทวี และศิวกร อโนรยี ์                     1558 
 

อิทธิพลสื่อสังคมออนไลน์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวในกลุ่มประชากรพืน้ท่ีสยาม กรุงเทพมหานครฯ 

นภนนท์ หอมสุด,  ชาลี นาวีภาพ และณัฐณี สว่างศร ี                    1568 

 

 

กลุ่มวิจัยสถาบัน 

Abstracts  

เคร่ืองมืออย่างง่ายส าหรับวัดค่าแรงตึงผิวของสารละลายเพื่อใช้ในวิชาปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์    

อมรรัตน์ ม่วงออ่น                       1579 
 

ผลของการจัดการเรียนรู้โดยการดักแปลงวิธีเพื่อนชว่ยสอน (Peer tutoring)      

ต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนสิิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค ชัน้ปีท่ี 2  

พิสิฐ แสงอนันตการ, มัลลิกา กลิ นมิ ง, เขมิสา ศรีเสน และรัชนี ชนะสงค์                   1580 
 

Proceedings 

การพัฒนาความรู้ความสามารถในการท าวิจัยของบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร   

ศศินิภา ศรีกัลยานิวาท                      1582 

 

การพัฒนาพฤติกรรมการออมของนักศึกษา สาขาวิชาการบัญช ีมหาวิทยาลัยเจา้พระยา     

ปานทิพย์ แสนสง                       1597 
 

การศึกษาผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2554-2556 มหาวิทยาลัยนเรศวร    

รจเรข สายค า                       1607 
 

คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคข์อง มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ตามทัศนะของผูใ้ช้บัณฑิต     

อธิวัฒน์ โพธิพ์นา และสุเมธ พิลึก                      1625 
 

พฤติกรรมสุขภาพของนิสิตมหาวทิยาลัยนเรศวรชั้นปีท่ี 3        

เบญจพร อรุณประภารัตน,์ โชติกา วงศ์เจริญ และรัชดาภรณ์ แม้นศิร ิ                  1636 

 

พฤติกรรมสุขภาพและภาวะเสี่ยงทางสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน     

กรรณิการ์ โค้วเจรญิ และอ าภาพรรณ์ บุญเรอืง                    1649 
 

ศึกษาผลการด าเนินงานตามแนวนโยบาย และแผนการด าเนนิงานในการบริหารและพฒันาด้านวิจยั  

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  

ธัญวรัตม์ โสภาวัง และวิทยา ญาณลาพ                     1661 

  



 

 

-- ฒ -- 

 

สารบัญ (ต่อ) 

 

เรื่อง            หน้า 

 

กลุ่มผลงานวิจัยทางศิลปะและผลงานสร้างสรรค์ 

Abstract 

การออกแบบผลิตภัณฑ์งานหัตถกรรมเคร่ืองเรือนจากเส้นใยต้นกล้วย       

มัณฑนา  ข าหาญ, นวนพ สุวรรณภูมิ และปิยะภรณ์ ณรค์ศักดิ ์                   1676 
 

"ขณะจิตหนึง่ (เด็กชายสมบูรณ์ ๒๔๗๕)"         

ลิปิกร มาแก้ว                       1678 

 

Proceedings 

การตั้งอาศัยของจิต 

ไกรสร วชิัยกุล                       1679 
 

การพัฒนาสื่อดิจิตอลลวดลายผ้าไทยวนสร้างสรรค์ เพื่อการน าไปใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ท้องถ่ิน  

สืบสกุล ชื นชม                       1689 
 

การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วิชา การพิมพ์ซิลค์สกรีนของนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน  

พบสันต์  ติไชย, ภฤศพงศ์  เพชรบุล และประสิทธ์ิ  อินทร์จันทร์                   1701 
 

การวิจัยสร้างสรรคเ์รื่อง อสูรกายในตวัฉนั  

ลินดา อินทราลักษณ ์                       1709 
 

การวิจัยสร้างสรรคเ์รื่องตัวแตง่ฝนั  

สมาพร คล้ายวิเชียร                                    1719 
 

การศึกษาเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ส่งเสริมการท่องเท่ียวของน้ าพุร้อนสนัก าแพง  

รติรส บุญญะฤทธิ,์ สืบสกุล ชื นชม และมนตรี เลากิตติศกัดิ ์                   1732 
 

การสร้างละครเวทีเชิงสร้างสรรคเ์พื่อพัฒนาผู้เรียนการแสดงใส่ใจสังคม  

ยุทธนา บุญอาชาทอง                       1743 
 

การสอนทฤษฏีดนตรีสากลผ่านภมิูปัญญาท้องถ่ินเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  

ธิปไตย สุนทร                       1753 
 

การออกแบบกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ส าหรับประชาสัมพนัธ์ชุมชนบ้านข้างวัด  

เพ็ญศรี จุลกาญจน์ และชวิศ  น้อยหัวหาด                     1760 
 

การออกแบบแอนิเมชั่นสองมิติ เรื่อง การอนุรักษ์พันธ์ุเต่าปูลู ณ บ้านนาตอง ต าบลช่อแฮ อ าเภอเมือง จังหวัดแพร ่  

รินรดา สันติอาภรณ,์ เกษตร แก้วภักดี, มาลิน ยืนนาน  และศุภรจิต สวนสวรรค ์                 1770 
 

การออกแบบคอมพิวเตอร์แอนิเมชั่นสองมิติ สง่เสริมการท่องเท่ียวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  

ฐปนนท์ สุวรรณกนิษฐ ์ และจุติพร วิทาทาน                     1779 
 

การออกแบบคาแร็คเตอร์ สติ๊กเกอร์ไลน์ และแอนเิมชั่น “พะยนู”  

รินรดา สันติอาภรณ,์ เกษตร แก้วภักดี, มาลิน ยืนนาน  และวราภรณ์  เชาวน์ตระกูล                 1789 
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การออกแบบช่องเปิดระบายอากาศของบ้านแถวเพื่อให้เกิดสภาวะสบาย กรณีศึกษา : โครงการบ้านเอ้ืออาทร  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

ฤชากร ทองทัย                       1798 
 

การออกแบบปรับปรุงสถาปัตยกรรมภายในพิพิธภณัฑ์เคร่ืองเขนิ วัดนนัทาราม 

ชัยทัต พูลสวัสดิ์                       1814 
 

การออกแบบภาพยนตร์ส่งเสริมการท่องเท่ียวบ้านหลวง ต าบลโหล่งขอด อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่  

มณีกาญจน์ ไชยนนท์ และณัฐวุฒิ  สุอนิตา                     1826 
 

การออกแบบและพัฒนาบรรจุภณัฑ์แบบชุดส าหรับผลิตภัณฑ์นราขนมไทย  

รัชฎาพร ใจมั น, ปลูกเกษม ชูตระกูล และพัชราภา ศักดิ์โสภิณ                   1833 
 

การออกแบบและพัฒนาบรรจุภณัฑ์ร่ม กรณีศึกษา กลุ่มร่มหลวงเชียงใหม่ อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่  

ภัทรกร ออแก้ว, วชัรวุธ  พุทธิรินโน และสิฐพร  พรหมกุลสิทธิ์                   1846 
 

การออกแบบและพัฒนาผลิตภณัฑ์เคร่ืองประดับจากเศษผ้า กรณศีึกษาห้องเสื้อวรัญญา จงัหวัดเชยีงใหม่  

ตยานิตย์ มิตร์แปง และไอลดา  พรมสัก                     1855 
 

การออกแบบศูนย์การเรียนรู้บ้านหัวนาไทย เพื่อการเรียนรู้ทางวฒันธรรมของชุมชนบ้านหวันาไทยและชุมชนใกล้เคียง 

อ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม  

อ าภา บัวระภา และเมทินี โคตรด ี                    1863 
 

การออกแบบสื่อเครือข่ายการท่องเท่ียวศูนย์พฒันาโครงการหลวงตีนตก จังหวัดเชียงใหม่  

เกษตร แก้วภักด ีและธีรศักดิ์ วันตา                    1875 
 

การออกแบบอัตลักษณ์และการผลิตส่ือส าหรับส่งเสริมการท่องเท่ียวแบบมีส่วนร่วม ต าบลก้ืดช้าง  

อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 

สุรพล มโนวงศ์, เพ็ญศรี จุลกาญจน์, เกษตร  แก้วภักดี และสิริกานต์  มีธัญญากร                1883 
 

การออกแบบสื่ออินโฟกราฟิกสามมิติน าเสนอดว้ยเทคนิคแบบจ าลองโฮโลแกรม  

ของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่  

สิริกานต์ มีธัญญากร และณัฐพงษ์ สรรพพทิยา                    1892 
 

ขั้นตอนการสร้างงานอีเวนท์: กรณีศึกษานิทรรศการอาภรณ1์ 2 และ3  

ดนัย เรียบสกุล                       1900 
 

การประชาสัมพนัธ์ศนูย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ ผ่านแอพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน  

จันทร์จริา นที และวรเชษฐ์  เตจ๊ะขอด                     1914 
 

โครงการวิจัยสร้างสรรค์งานทัศนศิลปเ์รื่อง “รปูลักษณ์จากความเครียดสู่ความงาม”  

ทวีรัศมิ์ พรหมรัตน ์                       1923 
 

โครงการวิจัยสร้างสรรค์งานทัศนศิลปเ์รื่อง ภาพลักษณ์มนษุย์ภายใต้ผลกระทบของโลกาภิวัตน์ทางสังคมและวัฒนธรรม 

อาคม ทองโปร่ง                       1932 
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สารบัญ (ต่อ) 

 

เรื่อง            หน้า 

 
 

โครงการออกแบบสวนสาธารณะพิษณุโลกเซน็ทรัลปาร์ค  

สุทัศน์ เยี ยมวัฒนา, นพคุณ ตอ่วงศ์, ศศิมา เจริญกิจ, จตุรงค์ เกตุนิล และธนงศักดิ์ ด่อนด ี                1944 
 

โครงการออกแบบแอนิเมชั่น ประวัตศิาสตร์เวียงเจ็ดลนิ  

ฐปนนท์ สุวรรณกนิษฐ ์และอดิศร โตวิทิตวงศ์                    1957 
 

จากผลงานศิลปะของ เดเมียน เฮิร์ส สู่ ศิลปสถาปัตยกรรม ปรากฏการณ์แห่งการถ่อมตน  

ปัตย์ ศรีอรุณ, มานิตา ชีวเกรียงไกร และเจษฎา สุภาศรี                    1966 
 

 

ชั้นเก็บของ ส าหรับบ้านพักอาศัยในพืน้ท่ีน้ าทว่ม 

วิกรม วงษ์สุวรรณ ์                       1975 
 

“กุญแจแห่งความสัมพันธ์, ๒๕๕๘”  

รณกฤต บรุะเตมีย ์                       1989 
 

ดนตรีแจ๊สในสังคมไทยในยุคเริ่มต้น  

กมลธรรม เกื อบตุร                       1995 
 

การวิจัยแบบสร้างสรรค์ “ทัศนศลิป์กวีทรรศน์ปรากฏการณ์แห่งจติ จากฟิสิกส์ควอนตัมถึงพุทธธรรม” 

สุรชาติ เกษประสิทธ์ิ                       2007 
 

แนวทางการจัดการพื้นท่ีโบราณสถานเมืองเชียงแสน ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถ่ิน  

ประสิทธ์ิ สว่างศรี                       2025 
 

แนวทางการวาดการ์ตนูลักษณะไทยร่วมสมัย  

ชวลิต ดวงอุทา                       2035 
 

บ้านพักตากอากาศ The Six Points 

กรธิชา อุ่นไพร                       2046 
 

ผลิตภัณฑ์เคร่ืองเรือนประเภทชดุโต๊ะเคร่ืองแป้งท าจากไม้ไผ่ ของกลุ่มชุมชนแม่ทาเหนือ 

มัณฑนา ข าหาญ                       2061 
 

ผลิตภัณฑ์เคหะสิ่งทอสีธรรมชาตจิากว่านยาอูเนะสู่ตลาดญี่ปุน่   

รจนา ชื นศิรกิุลชัย และเรืองชัย ชื นศิรกิุลชัย                     2074 
 

เพลงพิธีกรรมงานศพม้ง ต าบลเนินเพิ่ม อ าเภอนครไทย จงัหวัดพิษณุโลก  

นพดล พันธ์ุเพ็ชร ์และณัฏฐนิช นักปี ่                     2086 
 

ภาพถ่ายทางอากาศ :ทางเลือกใหม่ในการสร้างสรรค์ผลงานโฆษณา   

รัฐพล พรหมมาศ                       2094 
 

อพลวัต-การเคล่ือนไหว 1.0 : รบัรู้การเคล่ือนไหวเชงิคุณภาพ ในงานนาฏศิลป์ร่วมสมัย 

ผ่านศิลปะการน าเสนอข้อมูลด้วยภาพ  

ภัทรวุฒิ ทรพัย์เย์น                       2106 
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อัตลักษณ์พื้นถ่ิน ในงานสถาปัตยกรรมภายใน ผ่านการบูรณาการเรียนการสอน  

กรณีศึกษา สปาชุมชนบ้านขามสุม่เวียง อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่  

สุรกานต์ จันทรวงค ์                       2120 
 

กระบวนการออกแบบและก่อสร้าง อาคารปฏิบัติการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  

ปรีชา เมฆทิพยพ์าชัย และธิติ เฮงรัศมี                     2133 
 

แอนิเมชัน 3 มิติ เรื่อง ความทรงจ าสีเทา  

หทัยรัตน์ บุญเนตร และดิศรณ์ วิสุทโธ                     2145 

 

ภาคผนวก 
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