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ในพืน้ ที่จังหวัดเชียงราย
ลดามาศ เบ็ญชา, ณัฐวดี ช่อเจริญ, ญาณสินี สุมา และนิตย์ตะยา ผาสุกพันธุ์

418

ความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานโปรแกรมบัญชีต้นทุนการผลิตสินค้าการเกษตร บนโทรศัพท์มือถือ
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ สาหรับเกษตรกร
สุรพงษ์ วิริยะ

424

ความสามารถของ Exophiala xenobiotica เจริญบนฟีนอล
ศิริประภา จันทะบุญ, ศิริลักษณ์ สันพา, สุชัญญา ทองเครือ และกานต์รวี ขยัน

432

คุณสมบัติทางกายภาพและวิวฒ
ั นาการของดาวฤกษ์บางดวง ในกระจุกดาว NGC 2287
วิไลพร นาเกิด, พาฝัน เขตสูงเนิน, พนิดา ขอสินกลาง, รณกฤต รัตนมาลา และสมานชาญ จันทร์เอียม

440

คุณสมบัติบางประการในน้าสกัดชีวภาพจากขยะชุมชนที่แตกต่างกัน
ชินกฤต สุวรรณคีร,ี ชินวร พิริยพงศ์พทิ ักษ์, ศุภลักษณ์ ล้อมลาย และจรูญ จักรมุณี

446

เครื่องปัน่ ไฟฟ้าพลังน้าขนาดครัวเรือนติดตั้งบนพื้นที่ภเู ขา จ.เชียงราย
ดารงศักดิ์ วงศ์ตา และวรพงษ์ กันทะ

454

แนวทางการพัฒนาชุมชนเครื่องปั้นดินเผาสู่การผลิตเครื่องเคลือบดินเผา หมู่บ้านทุง่ หลวงและหมู่บ้านม่อนเขาแก้ว
ประกรณ์ วิไล และอภิญญา วิไล

461

ประสิทธิภาพการใช้งานระบบสารสนเทศรายละเอียดของรายวิชา และรายงานผลการดาเนินการของรายวิชา
เยาวเรศ กาฬภักดี

468

ประสิทธิภาพของการใช้งานระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพการดาเนินงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
วิรัช กาฬภักดี

476

ผลของจุลินทรีย์เร่งการย่อยสลายต่อสมบัติทางกายภาพ เคมี และการย่อยสลายที่สมบูรณ์ของปุ๋ยหมักจากใบลาไย
สุทิศา ชัยกุล และภาวัลย์ พวงจันทร์

489

ผลของโลหะหนักต่อกิจกรรมของเอนไซม์ในดินร่วนปนทรายที่ปลูกผักกาดเขียวปลี
ชุติมา ฉิมปรางค์, เบญจมาศ อุ่นศรี และวภากร ศิริวงศ์

500

แผ่นบุผนังจากซังข้าวโพด
กาญจนา วรพุฒ, ปารเมศ กาแหงฤทธิรงค์, ศิรเดช สุริต, กนกอร หั้นเจริญ และธิติมา ใสโม้

511

ระดับรังสีซีเซียม-137 และความเสียหายของดีเอ็นเอในหอยแมลงภู่ Perna viridis
บริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย ด้วย Comet Assay
ยุทธนากร สุขจันทรา, วันวิวาห์ ตุ้มน้อย และยุทธนา ตุ้มน้อย

521

วงจรบักส์คอนเวอร์เตอร์สาหรับชาร์จประจุแบตเตอรี่ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
เกษม ตรีภาค, สุวรรณ จันทร์อินทร์, ศตวรรษ กรรณิกา, อรรถพล ชัยวงศ์, พิทยา จิว๋ เจริญ และนพพร พัชรประกิติ
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สถานภาพระบบบาบัดน้าเสียและการปฏิบัติตามมาตรา 80 ของฟาร์มสุกรรอบกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา
สิทธิชัย มุ่งดี, จีรภา จาศิล, วีรินท์ สุภาภรณ์ชัยสิน และสุชัญญา ทองเครือ

544

หุ่นยนต์ติดตามบุคคลด้วยระบบควบคุม PID
พรพิศุทธิ์ วรจิรันตน์

553

ระบบติดตามวัตถุที่สามารถบันทึกพิกัด GPS ของวัตถุผ่านทางเครือข่าย GPRS ไปยังเว็บไซต์
Google Docs Spreadsheet
เกรียงศักดิ์ พรมภักดิ์

562

อิทธิพลของเปลือกไข่ไก่เผาที่มีผลต่อกาลังรับแรงอัดของมอร์ตาร์
เอกลักษณ์ มณีทิพย์, ปารเมศ กาแหงฤทธิรงค์, สิงห์ อินทรชูโต และธิติมา ใสโม้

571

แอนดรอยด์แอปพลิเคชันจัดเส้นทางการท่องเที่ยวสถานที่สาคัญในจังหวัดเพชรบูรณ์
ไพศาล สุธีบรรเจิด, ยุภา คาตะพล, ดวงจันทร์ สีหาราช และศรัญญา ตรีทศ

581

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Abstracts
การตรวจหาเชื้อ Trypanosoma spp. ในหนูพุกใหญ่ (Bandicota indica) บริเวณชายแดนไทย-พม่า
ผการัตน์ รักษ์ยอ่ ง, ขวัญฤดี ช่วยชู, เกศินี บุญยืน, ปภัชญา มหาโพธิ์, สมชาย แสงอานาจเดช และพวงเพชร วารีย์ โม้ลี

591

การศึกษา T2*magnetic resonance imaging ในการประเมินภาวะธาตุเหล็กเกิน ในผูป้ ่วยธาลัสซีเมีย
ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
พีระพล วอง, มยุรี กิตติจารุขจร, เอกอมร เทพพรหม, รวิสุต เดียวอิศเรศ และวาณีรัตน์ กาฬสีห์

592

การแยกเชื้อของ Cryptococcus neoformans จากมูลนก และต้นไม้จากหลายจังหวัดในภาคเหนือ
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของประเทศไทย
ศิริประภา จันทะบุญ, ศักรินทร์ สุขสกล และกานต์รวี ขยัน

594

ความเครียด ความอ่อนล้า และความสามารถในการปฏิบัติหน้าทีห่ ลังคลอดของผู้เป็นมารดาครัง้ แรก
พัชยา ฟั่นล้อม,ฉวี เบาทรวง และนันทพร แสนศิริพันธ์

596

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการรู้คิดบกพร่องในผู้ปว่ ยโรคเบาหวาน ที่มารับบริการในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิแห่งหนึ่ง
ณิชา สุนทรวิภาต, ชินวัตร ยิ้มสินสมบูรณ์, คันธารัตน์ หลวงฟอง, ณัฐชนน ฉายารัตนศิลป์, ศิรวิทย์ ทองสุก และปัณณวัฒน์ ตัณฑ์พะลัง 598

ผลของชมพู่ทับทิมจันทร์ต่อการทางานของหลอดเลือดและการแสดงออกของ NADPH oxidase subunit p47(phox)
ในหนูที่มีคลอเลสเตอรอลสูง
ธีรภัทร ชะนะเมืองคล, ศิรินารถ เพ็งเนตร และวชิราวดี มาลากุล

600

อัตราการติดพยาธิเข็มหมุดในเด็กนักเรียนในจังหวัดพิษณุโลก
อภิชาติ วิทย์ตะ, พิชามญช์ จันธุ, ปรมาภรณ์ ม่วงปัทม์, เต็มศิริ อยู่ยังเกตุ, รักษิณา พลสีลา,นพวรรณ บุญชู,
ดารงพันธุ์ ทองวัฒน์, ณัฐนันท์ หงษ์ศรีจันทร์, พวงเพชร วารีย์ โม้ลี และสุภาพรรณ เอกอุฬารพันธ์
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Proceedings
การพัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอยในเทศบาลตาบลแม่ยาว จังหวัดเชียงราย
นนทวรรณ อินทรวรรโณ, ปฐมภรณ์ ไชยฤทธิ,์ วิภารัตน์ คงภู,นิตย์ตะยา ผาสุขพันธุ์, วิวัฒน์ แก้วดวงเล็ก, ญาณสินี สุมา,
ผุสดี ละออ และอณุตรา หงษ์ทอง

603

การพัฒนาอาหารปลอดภัยโดยกระบวนการอบรมสุขาภิบาลอาหารในผู้จาหน่ายนมรถเข็น จังหวัดมหาสารคาม
จินดาวัลย์ วิบูลย์อุทยั , ธิดารัตน์ สมดี, สุรินี กู่ชัยภูม,ิ พจีมญธุ์ ปทุมวัน และพลอยไพลิน พรรุ่ง

614

การเพิ่มประสิทธิภาพของการประเมินความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้สูงอายุ
ด้วยการตรวจหลอดเลือดแดงแบบไม่รุกราน
วัชรา แก้วมหานิล และแพรวพรรณ สุวรรณกิจ

627

การแพร่กระจาย Bacillus cereus ในน้าพริก อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
นิภัชราพร สภาพพร และพัชราภรณ์ น้อยพันธ์

635

การรับรู้ความรุนแรงของโรคที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของวัยรุ่นในเขตอาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
กริช เรืองไชย, อภิญญา อุตระชัย และอารีย์ สงวนชือ

642

การศึกษาอันตรกิริยาระหว่างยาสมุนไพรไทยกับยาแผนปัจจุบันในหลอดทดลอง: การประเมินความสามารถ
ในการยับยั้งเอนไซม์ที่ใช้ทาลายยา
ปิยวัฒน์ ดิลกธรสกุล, จักกฤษ ห่ามกระโทก, วินิจ เกิดเพ็ง, ธวัชชัย ศรีธรรมศิริ, ศิรินทร พิสุทธานันท์ และดารงศักดิ์ เป๊กทอง

650

ความสัมพันธ์ของสุขอนามัยในช่องปากไม่ดีกับการติดเชื้อที่ลิ้นหัวใจของผู้ปว่ ยในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
จุฑารัตน์ ปิ่นเขียน, พิชญพงษ์ ดุรงคเวโรจน์,ชีวันธร แดงใหญ่, สรวีย์ ปกิจเฟื่องฟู และภัทรา กีรติภารัตน์

660

แนวทางการสื่อสารที่พึงประสงค์ของ (ร่าง) พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่ในมุมมองชาวไร่ยาสูบ
ในชุมชนแห่งหนึ่งในอาเภอศรีสาโรง จังหวัดสุโขทัย
จักรพันธ์ เพ็ชรภูม,ิ ปิยะรัตน์ นิมพิทกั ษ์พงศ์ และอดิเรก มีบญ
ุ

673

ปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่ายในร้านถ่ายเอกสาร
กรกมล แก้วม่วง, จุติพร ตะน้อย, เอกรัช ชมภูทับ, มนัสนันท์ พิบาลวงศ์, ฉวีวรรณ อินทรกุล, วันดี นิลสาราญจิต
และรจฤดี โชติกาวินทร์

686

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการใช้บริการใส่ฟันเทียมของผู้สงู อายุ โรงพยาบาลบ่อเกลือ อาเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
เกศศินี วีระพันธ์

695

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเกิดภาวะอ้วนในกลุ่มเด็กระดับประถมศึกษาตอนต้น
อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
สุทธิชา สายเมือง

706

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการควบคุมความดันโลหิตของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ชนิดไม่ทราบสาเหตุ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านเกศกาสร อาเภอลานกระบือ จังหวัดกาแพงเพชร
จิราวรรณ เจนจบ และสุพัฒนา คาสอน

721
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ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมละเว้นการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
มนัสนันท์ ผลานิสงค์ และสุพัฒนา คาสอน

735

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความสาเร็จในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวนาน 6 เดือน
ในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
จิรนันท์ วีรกุล

746

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเข้าร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุของผู้สูงอายุโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลบ้านหนองยาง อาเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร
ชนะ สมัครการ และสุพัฒนา คาสอน

758

ปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จในการตั้งครรภ์ จากการฉีดน้าเชื้ออสุจิเข้าโพรงมดลูกในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
ผกากรอง พาติกะบุตร, ภัทรานิษฐ์ สกุลไชยกร, ภาณุวัฒน์ พลัง, ภาสกร ทีฆวีรกิจ, วชิรพร บรรณเภสัช และภาวดี ชานิเชิงค้า

769

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุในเขตตาบลทุ่งทอง อาเภอหนองบัว
จังหวัดนครสวรรค์
ศิริรัตน์ รอดแสวง

786

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1- 6
ในสถาบันกวดวิชาเขตปทุมทอง จังหวัดพิษณุโลก
ชนาภัทร บุญประสม และจักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ

798

ปัจจัยและพฤติกรรมที่มีผลต่ออาหารตามวัยในทารกอายุ 6-12 เดือนของผูป้ กครองที่มารับบริการ
ในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
ธิติมา เงินมาก และสุพาณี บุญโยม

809

ประสิทธิผลการใช้แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการควบคุมลูกน้ายุงลาย
อาเภอคาม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
กฤตเมธ อัตภูมิ, วินัย รัตนสุวรรณ, ดุสิต สุจิรารัตน์ และมธุรส ทิพยมงคลกุล

821

ผลของสารนารินจินต่อการทางานของหลอดเลือดในหนูที่มีคลอเรสเตอรอลในเลือดสูง
ศิรินารถ เพ็งเนตร, อิทธิพล พวงเพชร และวชิราวดี มาลากุล

834

ผลฉับพลันของสารสกัดสาหร่ายเตาต่อความดันโลหิตในหนูขาว
ณฐกร คาแก้ว, ดวงพร อมรเลิศพิศาล, กรองกาญจน์ ชูทิพย์ และอัจฉราภรณ์ ดวงใจ

845

ระดับความเสี่ยงของการดื่มแอลกอฮอล์ต่อการบีบตัวของหัวใจห้องล่างซ้าย
ชุติวรรณ ใจชื้น, กาญจนา จิตติพร, โตมร ทองศรี และแพรวพรรณ สุวรรณกิจ

856

ฤทธิ์ของ hesperidin ต่อการต้านเบาหวาน และการตายแบบ apoptosis ของเบต้าเซลล์ตับอ่อนในหนู
ที่ถูกเหนี่ยวนาให้เป็นเบาหวานด้วยสาร
วันทณี หาญช้าง

864
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ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของ hesperidin ในตับอ่อนของหนูที่ถูกเหนีย่ วนาให้เป็นเบาหวานด้วยสาร streptozotocin
วันทณี หาญช้าง และอารีย์ คาจันทร์

877

สถานการณ์การบริโภคและนโยบายการป้องกันเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในจังหวัดมหาสารคาม
กฤษฏ์ โพธิ์ศรี, ผดุงศิษฏ์ ชานาญบริรักษ์, บุญชอบ สิงห์คา, กิตติศักดิ์ ไกรจันทร์, สุรศักดิ์ ไร่วิบูลย์ และสุนีรัตน์ สิงห์คา

891

กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
Abstracts
การประเมินความพร้อมการจัดทาระบบ BRC Global standard for food issue 7
ของบริษัทผลิตอาหารทะเลแช่เยือกแข็งแห่งหนึง่
วรวรรธน์ อาริยกิจเสถียร

901

การพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านช่างเชื่อม โดยบูรณาการการเรียนการสอน บริการวิชาการและการวิจัย
กรณีศึกษา : โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง ตาบลแม่ปั๋ง อาเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
รัตนากาล คาสอน และนพรัตน์ เตชะพันธ์รัตนกุล

903

การศึกษาทักษะภาษาอังกฤษของชาวบ้านชุมชนบ้านเดียม ตาบลเชียงแหวอาเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
โศภิดา บุญจานง

905

การสื่อสารการตลาดที่มีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นตราสินค้าในกลุ่มเครื่องสาอาง น้าหอม และอุปกรณ์เสริมสวย
นภนนท์ หอมสุด, ภูวนันท์ศิริ สุวรรณธนู และภษร ปริญญาวิสุทธิ

906

ความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการของผลิตภัณฑ์ชุมชนตาบลผาสุก
อาเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
วัฒน์จิรชัย เวชชนินนาท

907

ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
สุระศักดิ์ พันธุระ

909

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสติ๊กเกอร์ในแอพพลิเคชัน่ ไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
มินตรา โกเมนไทย

911

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับความคิดที่ทันสมัยด้านการศึกษา
สุภาพร คงศิริรัตน์
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Proceedings
กลวิธีการนาเสนอสารคดีชีวประวัติในคอลัมน์เรื่องจากปก ของนิตยสาร ฅ.คน Magazine
วชิราภรณ์ ช้างหัวหน้า, สุภาพร คงศิรริ ัตน์ และวนิดา บารุงไทย

914

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของกลุ่มชาติพันธุโ์ ดยใช้นโยบายและกลไกลการปกครอง
นเรศร์ บุญเลิศ

932

การจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนรู้ที่ใช้บริบทเป็นฐานเพื่อพัฒนาสมรรถนะการประเมินและออกแบบ
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 5
พิชญ์สินี จักรแก้ว, สกนธ์ชัย ชะนูนันท์ และอัญชลี สิริกุลขจร

943

การบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตาบลเมืองคงด้วยหลักองค์รวม:
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
นิรันดร์ เนตรภักดี

959

การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่เน้นการคิดวิเคราะห์และการให้เหตุผล
เรื่อง บทประยุกต์ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
จักรพันธ์ ชาญสมร, บุญญา เพียรสวรรค์ และวนินทร สุภาพ

971

การพัฒนาชุดการสอน เรื่อง ความรู้เบื้องต้นทางโลจิสติกส์ 1 สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1
สุกนต์ธี เอื้อทวีสัมพันธ์ และทิพรัตน์ สิทธิวงศ์

982

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูด้ ้วยเทคนิคแอทลาสร่วมกับ เกมวิทยาศาสตร์ เรื่อง ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต
สาหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
สุรางคนา เมฆพัฒน์, พงษ์เอก สุขใส, พัทธมน แสงอินทร์ และวารีรัตน์ แก้วอุไร

992

การพัฒนาชุดฝึกอบรม เรื่อง การอบรมภาษาอังกฤษเบื้องต้น สาหรับผู้ปกครองท้องที่อาเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
อัจฉราภรณ์ จาปาวัน

1004

การยอมรับนวัตกรรมส่งผลต่อการยอมรับตราสินค้าธนาคารในกลุ่มประชากร Gen Y ในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม
เกตุวดี สมบูรณ์ทวี, สมฤทัย ทรงสุจริตกุล และวณิชชญา ม่านตา

1016

การยอมรับนวัตกรรมที่ส่งผลต่อการยอมรับตราสินค้ารถยนต์ระบบ Hybrid กลุ่ม Gen Y ในเขตจังหวัดราชบุรี
กรกช สุภากรเดช และเกตุวดี สมบูรณ์ทวี

1028

การยอมรับนวัตกรรมที่ส่งผลต่อการยอมรับในตัวผลิตภัณฑ์ Apple Watch ของผู้บริโภคในกลุ่ม Gen Y
เขตพื้นที่จงั หวัดกรุงเทพมหานคร
พิชชา สว่างแสง และเกตุวดี สมบูรณ์ทวี

1041

การยอมรับนวัตกรรมที่มีผลต่อการรับรู้ผลิตภัณฑ์โซฟี Airfit Cooling Fresh ของกลุ่มผู้บริโภค Gen Y เพศหญิง
ในเขตกรุงเทพมหานคร
สุชานุช แสงประเสริฐ และเกตุวดี สมบูรณ์ทวี
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การยอมรับนวัตกรรมที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อตราสินค้า Apple ของกลุม่ คนรักตราสินค้า Apple (ไอโฟน ไอพอต ไอแพต)
เกตุวดี สมบูรณ์ทวี, มนทกานติ์ ลิ้มสกุล และศิริพร อร่ามศรี

1064

การศึกษาเจตคติต่อการเรียนวิชาการจัดการธุรกิจสาหรับนักการตลาดของนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด
คณะบริหารธุรกิจ
ณฐาพัชร์ วรพงศ์พชั ร์, แก้วตา ผิวพรรณ, อชิตพล พลเขต และรัฐนันท์ พงศ์วิริทธิ์ธร

1075

การศึกษาแนวคิดในสาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย
กันต์กนิษฐ์ ฉันทะมิตร์, อมรรัตน์ อังเวโรจน์วิทย์, และธิติยา บงกชเพชร

1080

การศึกษาเปรียบเทียบคาขู่ในเพลงกล่อมเด็กของญี่ปนุ่ และเพลงกล่อมเด็กของไทย
พงษ์พิชญ์ จิตรภิมลภัทร์

1090

การศึกษาหน่วยคาเติมในภาษาเขมรสมัยก่อนพระนครและสมัยพระนคร
ปราง ปิงเมืองเหล็ก และชมนาด อินทจามรรักษ์

1112

การส่งเสริมการเรียนรู้รายวิชาฟิสิกส์โดยใช้ชุดทดลอง สาหรับนักเรียนช่วงชัน้ ที่ 4
กาญจนา จันทร์ประเสริฐ

1129

การสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในการเรียนวิชาการจัดการงานเลขานุการ
และธุรการด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้การเรียนการสอนแบบสัญญาการเรียนรู้
กัญม์ฐญาณ์ ยงยุทธวิชัย และรังสิพัฒน์ ยงยุทธวิชัย

1137

การสื่อสารการตลาดที่ส่งผลต่อการรับรู้นวัตกรรมยาสีฟันแบบน้าของคนในกรุงเทพมหานคร
กษิดิ์เดช ลาศนจันทร์ และเกตุวดี สมบูรณ์ทวี

1149

การสื่อสารการตลาดที่มีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นในตราสินค้า “Adidas” ของกลุ่มวัยรุน่ ในสยาม
เกตุวดี สมบูรณ์ทวี, ณัฐพร ลิช้า และวนาลี ฐิติเวศน์

1158

ความคุ้มค่าทางการเงินของการใช้น้าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยระบบผสมผสานของ
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในเขตภาคเหนือตอนบน
ทัดพงศ์ อวิโรธนานนท์

1170

ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บัณฑิตต่อผลการเรียนรู้ของบัณฑิตคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ปีการศึกษา 2557
ศิริพร เกื้อกูลนุรักษ์

1180

ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทางานกับคุณภาพชีวิตในการทางานของข้าราชการสานักงานเขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
ณิชากร กองแสง

1189

คุณภาพขั้นพืน้ ฐานที่ส่งผลต่อภาวะการได้งานทาของบัณฑิตวิทยาลัยนานาชาติ
ศรีสัมฤทธิ์ ศุภประเสริฐ
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คุณภาพผลิตภัณฑ์กับการยอมรับในตราสินค้า Lacoste ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
วิภาดา ไชยเชาวน์, ศศิกาญจน์ สุขเร่ห์ และเกตุวดี สมบูรณ์ทวี

1208

แนวทางการกาหนดถึงการมีอยู่ของสถานประกอบการถาวรในกรณีบริษัทข้ามชาติเข้าดาเนินธุรกรรม
ในประเทศแหล่งเงินได้โดยวางแผนภาษีเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษีเงินได้ทไี่ ด้รับจากกาไรธุรกิจ
สรรค์ ตันติจัตตานนท์

1219

บุคลิกภาพตราสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อจักรยานของกลุ่มจักรยาน 100RPM ROOM
นภนนท์ หอมสุด, ธีรวัฒน์ สมบูรณ์ทวี และอารียา กิจประสงค์

1237

บุคลิกภาพตราสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อน้าหอมของกลุ่มเพศทางเลือก
เกตุวดี สมบูรณ์ทวี, ลลิตภัทร สร้างถิน และปิยวรรณ ชวาลเสนีย์

1249

บุคลิกภาพตราสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬาของวัยรุ่นในหัวหิน
นภนนท์ หอมสุด, กัญญาพัชร สีหะวงษ์ และเกศสุนีย์ ถึงโชคชาญชัย

1261

ปัจจัยการตลาดที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในตราสินค้าปั้ม PT ในเขตพื้นที่ จังหวัดนครปฐม
นภนนท์ หอมสุด, ปานเดือน สืบประดิษฐ์ และพิราภรณ์ เหลืองอัคราธร

1274

ปัจจัยคุณภาพการบริการที่มีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นในตราสินค้า EVEANDBOY ของกลุ่มผู้บริโภคเพศหญิง
ในสยามสแควร์
นภนนท์ หอมสุด, กชนิภา บัวมณี, และนภัสวรรณ ชูจันทร์

1287

ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการทางานตามมาตรฐานจริยธรรมของข้าราชการตารวจ
ในจังหวัดมุกดาหาร
นัฐกรณ์ วรเชษฐบัญชา และศรัณย์ พิมพ์ทอง

1298

ปัจจัยทางด้านจิตวิทยาที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้าผ้าใบยี่ห้อ Converse ภายใต้การแข่งขันด้านนวัตกรรม
ของผู้บริโภคในกลุ่ม Gen Y
เกตุวดี สมบูรณ์ทวี และพิชชาภา ยางเดิม

1308

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเชื่อมั่นในตราสินค้าบอนชอนของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
เกตุวดี สมบูรณ์ทวี, ฐานีย์ บุญประดิษฐ์ และวรรณมาศ ใจหนัก

1321

ปัจจัยที่ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อความเชือ่ มั่นในตราสินค้า “After You Dessert Cafe” ในเขตกรุงเทพมหานคร
จิรพัฒน์ อินทรสุวรรณ์, ศวิตา โรจนศิริ และเกตุวดี สมบูรณ์ทวี

1333

ผลการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงาน
รายวิชาคอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน สาหรับนิสิตปริญญาตรี
อพัชชา ช้างขวัญยืน และทิพรัตน์ สิทธิวงศ์

1344

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยกระบวนการเรียนรู้ QSCCS ร่วมกับการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
เพื่อส่งเสริมความสามารถการเชือ่ มโยงทางคณิตศาสตร์ สาหรับนักเรียนมัธยมศึกษา
สุภาณี เส็งศรี และวลีพร ปันนา

1354

-- ฏ --

สารบัญ (ต่อ)
เรื่อง

หน้า

ผลการพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์จาลองสถานการณ์ เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงกลยุทธ์ สาหรับการเรียนรู้แบบนาตนเอง
ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา
ทิพรัตน์ สิทธิวงศ์, อนิรุทธ์ สติมัน และสุรพล บุญลือ

1374

ผลการพัฒนาชุดการสอนร่วมกับสื่อสังคม เรื่องโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ศุภสิทธิ์ เต็งคิว และทิพรัตน์ สิทธิวงศ์

1386

ผลกระทบของภาพลักษณ์ต่อความเชื่อมั่นในตราสินค้า Thaibev
นภนนท์ หอมสุด, เกศราภรณ์ สาวยง และนิศารัตน์ ศรีใส

1395

ผลกระทบของภาพลักษณ์ต่อความเชื่อมั่นในตราสินค้าอิชิตัน
นภนนท์ หอมสุด, บุณยาพร สุขโข และยศดา กุลนิรัติศัย

1407

ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจาลองเป็นฐานที่มีต่อมโนมติ เรื่อง ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ลัทธวรรณ ศรีวิคา, คเชนทร์ แดงอุดม และธิติยา บงกชเพชร

1418

ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นการคิดแบบฮิวริสติกส์ที่มีต่อความสามารถในการคิดเชิงพีชคณิต
เรื่องสมการและการแก้สมการ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
พัชรินทร์ อินแสน และวนินทร สุภาพ

1429

พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด
ฐิติกาญจน์ พลับพลาสี และพรรษพร เครือวงษ์

1439

ภูมิปัญญาภาษาไทดาในเขตภาคเหนือตอนล่าง: หน้าที่ทางวัจนปฏิบัติศาสตร์ของคาลงท้าย
อัญชลี สิงห์น้อย วงศ์วัฒนา

1452

โสกันต์: พระราชพิธีแห่งความทรงจา
ประภาษ เพ็งพุ่ม

1479

อิทธิพลการยอมรับนวัตกรรมที่มีต่อการยอมรับบรรจุภัณฑ์อาหารสาเร็จรูปของผู้บริโภค กลุ่ม Gen Y
ในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร
รัชนีกร ต่อรัตนไพบูลย์ และเกตุวดี สมบูรณ์ทวี

1492

อิทธิพลการประชาสัมพันธ์ผ่านสือ่ สังคมออนไลน์ที่มีต่อการรับรู้ตราสินค้า Maybelline ของกลุ่มเพศหญิง Gen Y
ในเขตกรุงเทพมหานคร
เกตุวดี สมบูรณ์ทวี, จินตจุฑา อยู่ทอง และชวนศิริ ธรรมชาติ

1504

อิทธิพลการประชาสัมพันธ์ผ่านสือ่ สังคมออนไลน์ที่มีผลต่อการรับรู้ตราสินค้า 3CE ของผู้บริโภคเพศหญิง
ในเขตกรุงเทพมหานคร
นภนนท์ หอมสุด, ธัญญา ชูศิริ และอภิชญา บางหลวง

1515

อิทธิพลการประชาสัมพันธ์ผ่านสือ่ สังคมออนไลน์ที่มีผลต่อการรับรู้ตราสินค้า Dove ของกลุ่ม Generation Y
ในเขตอาเภอหัวหิน
สารินี ซับซ้อน, วิมลวรรณ ตันกิจเจริญ และเกตุวดี สมบูรณ์ทวี

1526

-- ฐ --
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อิทธิพลการสื่อสารการตลาดที่มีต่อความเชื่อมั่นในตราสินค้า “BMW” ของสมาชิก กลุ่ม ฅ-คนรักรถ
นภนนท์ หอมสุด, นฤมล ปุริมะ และศิรประภา หาวัตร

1537

อิทธิพลของรูปแบบสติ๊กเกอร์บนไลน์แอพพลิเคชั่น ที่ส่งผลต่อการจดจาตราสินค้าของ กลุ่ม Gen Y ในจังหวัดนครปฐม
ฐิติ ปฐมชัยคุปต์ และเกตุวดี สมบูรณ์ทวี

1549

อิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์มที ี่ผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า Smart Phone ของกลุ่ม Gen Y ใน กรุงเทพมหานคร
เกตุวดี สมบูรณ์ทวี และศิวกร อโนรีย์

1558

อิทธิพลสื่อสังคมออนไลน์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บารุงผิวในกลุ่มประชากรพืน้ ที่สยาม กรุงเทพมหานครฯ
นภนนท์ หอมสุด, ชาลี นาวีภาพ และณัฐณี สว่างศรี

1568

กลุ่มวิจัยสถาบัน
Abstracts
เครื่องมืออย่างง่ายสาหรับวัดค่าแรงตึงผิวของสารละลายเพื่อใช้ในวิชาปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์
อมรรัตน์ ม่วงอ่อน

1579

ผลของการจัดการเรียนรู้โดยการดักแปลงวิธเี พื่อนช่วยสอน (Peer tutoring)
ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค ชัน้ ปีที่ 2
พิสิฐ แสงอนันตการ, มัลลิกา กลินมิง, เขมิสา ศรีเสน และรัชนี ชนะสงค์

1580

Proceedings
การพัฒนาความรู้ความสามารถในการทาวิจัยของบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ศศินิภา ศรีกัลยานิวาท

1582

การพัฒนาพฤติกรรมการออมของนักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
ปานทิพย์ แสนสง

1597

การศึกษาผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2554-2556 มหาวิทยาลัยนเรศวร
รจเรข สายคา

1607

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ตามทัศนะของผูใ้ ช้บัณฑิต
อธิวัฒน์ โพธิพ์ นา และสุเมธ พิลึก

1625

พฤติกรรมสุขภาพของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรชั้นปีที่ 3
เบญจพร อรุณประภารัตน์, โชติกา วงศ์เจริญ และรัชดาภรณ์ แม้นศิริ

1636

พฤติกรรมสุขภาพและภาวะเสี่ยงทางสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน
กรรณิการ์ โค้วเจริญ และอาภาพรรณ์ บุญเรือง

1649

ศึกษาผลการดาเนินงานตามแนวนโยบาย และแผนการดาเนินงานในการบริหารและพัฒนาด้านวิจยั
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ธัญวรัตม์ โสภาวัง และวิทยา ญาณลาพ

1661

-- ฑ --
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กลุ่มผลงานวิจัยทางศิลปะและผลงานสร้างสรรค์
Abstract
การออกแบบผลิตภัณฑ์งานหัตถกรรมเครื่องเรือนจากเส้นใยต้นกล้วย
มัณฑนา ขาหาญ, นวนพ สุวรรณภูมิ และปิยะภรณ์ ณรค์ศักดิ์

1676

"ขณะจิตหนึง่ (เด็กชายสมบูรณ์ ๒๔๗๕)"
ลิปิกร มาแก้ว

1678

Proceedings
การตั้งอาศัยของจิต
ไกรสร วิชัยกุล

1679

การพัฒนาสื่อดิจิตอลลวดลายผ้าไทยวนสร้างสรรค์ เพื่อการนาไปใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
สืบสกุล ชืนชม

1689

การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วิชา การพิมพ์ซิลค์สกรีนของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
พบสันต์ ติไชย, ภฤศพงศ์ เพชรบุล และประสิทธิ์ อินทร์จันทร์

1701

การวิจัยสร้างสรรค์เรื่อง อสูรกายในตัวฉัน
ลินดา อินทราลักษณ์

1709

การวิจัยสร้างสรรค์เรื่องตัวแต่งฝัน
สมาพร คล้ายวิเชียร

1719

การศึกษาเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวของน้าพุร้อนสันกาแพง
รติรส บุญญะฤทธิ,์ สืบสกุล ชืนชม และมนตรี เลากิตติศกั ดิ์

1732

การสร้างละครเวทีเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนการแสดงใส่ใจสังคม
ยุทธนา บุญอาชาทอง

1743

การสอนทฤษฏีดนตรีสากลผ่านภูมิปัญญาท้องถิน่ เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ธิปไตย สุนทร

1753

การออกแบบกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์สาหรับประชาสัมพันธ์ชุมชนบ้านข้างวัด
เพ็ญศรี จุลกาญจน์ และชวิศ น้อยหัวหาด

1760

การออกแบบแอนิเมชั่นสองมิติ เรื่อง การอนุรักษ์พันธุเ์ ต่าปูลู ณ บ้านนาตอง ตาบลช่อแฮ อาเภอเมือง จังหวัดแพร่
รินรดา สันติอาภรณ์, เกษตร แก้วภักดี, มาลิน ยืนนาน และศุภรจิต สวนสวรรค์

1770

การออกแบบคอมพิวเตอร์แอนิเมชั่นสองมิติ ส่งเสริมการท่องเทีย่ วเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
ฐปนนท์ สุวรรณกนิษฐ์ และจุติพร วิทาทาน

1779

การออกแบบคาแร็คเตอร์ สติ๊กเกอร์ไลน์ และแอนิเมชั่น “พะยูน”
รินรดา สันติอาภรณ์, เกษตร แก้วภักดี, มาลิน ยืนนาน และวราภรณ์ เชาวน์ตระกูล

-- ฒ --
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การออกแบบช่องเปิดระบายอากาศของบ้านแถวเพื่อให้เกิดสภาวะสบาย กรณีศึกษา : โครงการบ้านเอื้ออาทร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ฤชากร ทองทัย

1798

การออกแบบปรับปรุงสถาปัตยกรรมภายในพิพิธภัณฑ์เครื่องเขิน วัดนันทาราม
ชัยทัต พูลสวัสดิ์

1814

การออกแบบภาพยนตร์ส่งเสริมการท่องเที่ยวบ้านหลวง ตาบลโหล่งขอด อาเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
มณีกาญจน์ ไชยนนท์ และณัฐวุฒิ สุอนิ ตา

1826

การออกแบบและพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์แบบชุดสาหรับผลิตภัณฑ์นราขนมไทย
รัชฎาพร ใจมัน, ปลูกเกษม ชูตระกูล และพัชราภา ศักดิ์โสภิณ

1833

การออกแบบและพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ร่ม กรณีศึกษา กลุ่มร่มหลวงเชียงใหม่ อ.สันกาแพง จ.เชียงใหม่
ภัทรกร ออแก้ว, วัชรวุธ พุทธิรินโน และสิฐพร พรหมกุลสิทธิ์

1846

การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องประดับจากเศษผ้า กรณีศึกษาห้องเสื้อวรัญญา จังหวัดเชียงใหม่
ตยานิตย์ มิตร์แปง และไอลดา พรมสัก

1855

การออกแบบศูนย์การเรียนรู้บ้านหัวนาไทย เพื่อการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของชุมชนบ้านหัวนาไทยและชุมชนใกล้เคียง
อาเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
อาภา บัวระภา และเมทินี โคตรดี

1863

การออกแบบสื่อเครือข่ายการท่องเที่ยวศูนย์พฒ
ั นาโครงการหลวงตีนตก จังหวัดเชียงใหม่
เกษตร แก้วภักดี และธีรศักดิ์ วันตา

1875

การออกแบบอัตลักษณ์และการผลิตสื่อสาหรับส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วม ตาบลกื้ดช้าง
อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
สุรพล มโนวงศ์, เพ็ญศรี จุลกาญจน์, เกษตร แก้วภักดี และสิริกานต์ มีธัญญากร

1883

การออกแบบสื่ออินโฟกราฟิกสามมิตินาเสนอด้วยเทคนิคแบบจาลองโฮโลแกรม
ของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่
สิริกานต์ มีธัญญากร และณัฐพงษ์ สรรพพิทยา

1892

ขั้นตอนการสร้างงานอีเวนท์: กรณีศึกษานิทรรศการอาภรณ์1 2 และ3
ดนัย เรียบสกุล

1900

การประชาสัมพันธ์ศนู ย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ ผ่านแอพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน
จันทร์จริ า นที และวรเชษฐ์ เตจ๊ะขอด

1914

โครงการวิจัยสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์เรื่อง “รูปลักษณ์จากความเครียดสู่ความงาม”
ทวีรัศมิ์ พรหมรัตน์

1923

โครงการวิจัยสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์เรื่อง ภาพลักษณ์มนุษย์ภายใต้ผลกระทบของโลกาภิวัตน์ทางสังคมและวัฒนธรรม
อาคม ทองโปร่ง

1932

-- ณ --

สารบัญ (ต่อ)
เรื่อง

หน้า

โครงการออกแบบสวนสาธารณะพิษณุโลกเซ็นทรัลปาร์ค
สุทัศน์ เยียมวัฒนา, นพคุณ ต่อวงศ์, ศศิมา เจริญกิจ, จตุรงค์ เกตุนิล และธนงศักดิ์ ด่อนดี

1944

โครงการออกแบบแอนิเมชั่น ประวัตศิ าสตร์เวียงเจ็ดลิน
ฐปนนท์ สุวรรณกนิษฐ์ และอดิศร โตวิทิตวงศ์

1957

จากผลงานศิลปะของ เดเมียน เฮิร์ส สู่ ศิลปสถาปัตยกรรม ปรากฏการณ์แห่งการถ่อมตน
ปัตย์ ศรีอรุณ, มานิตา ชีวเกรียงไกร และเจษฎา สุภาศรี

1966

ชั้นเก็บของ สาหรับบ้านพักอาศัยในพืน้ ที่น้าท่วม
วิกรม วงษ์สุวรรณ์

1975

“กุญแจแห่งความสัมพันธ์, ๒๕๕๘”
รณกฤต บุระเตมีย์

1989

ดนตรีแจ๊สในสังคมไทยในยุคเริ่มต้น
กมลธรรม เกือบุตร

1995

การวิจัยแบบสร้างสรรค์ “ทัศนศิลป์กวีทรรศน์ปรากฏการณ์แห่งจิต จากฟิสิกส์ควอนตัมถึงพุทธธรรม”
สุรชาติ เกษประสิทธิ์

2007

แนวทางการจัดการพื้นที่โบราณสถานเมืองเชียงแสน ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่น
ประสิทธิ์ สว่างศรี

2025

แนวทางการวาดการ์ตนู ลักษณะไทยร่วมสมัย
ชวลิต ดวงอุทา

2035

บ้านพักตากอากาศ The Six Points
กรธิชา อุ่นไพร

2046

ผลิตภัณฑ์เครื่องเรือนประเภทชุดโต๊ะเครื่องแป้งทาจากไม้ไผ่ ของกลุ่มชุมชนแม่ทาเหนือ
มัณฑนา ขาหาญ

2061

ผลิตภัณฑ์เคหะสิ่งทอสีธรรมชาติจากว่านยาอูเนะสู่ตลาดญี่ปนุ่
รจนา ชืนศิรกิ ุลชัย และเรืองชัย ชืนศิรกิ ุลชัย

2074

เพลงพิธีกรรมงานศพม้ง ตาบลเนินเพิ่ม อาเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
นพดล พันธุ์เพ็ชร์ และณัฏฐนิช นักปี่

2086

ภาพถ่ายทางอากาศ :ทางเลือกใหม่ในการสร้างสรรค์ผลงานโฆษณา
รัฐพล พรหมมาศ

2094

อพลวัต-การเคลื่อนไหว 1.0 : รับรู้การเคลื่อนไหวเชิงคุณภาพ ในงานนาฏศิลป์ร่วมสมัย
ผ่านศิลปะการนาเสนอข้อมูลด้วยภาพ
ภัทรวุฒิ ทรัพย์เย์น

2106
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อัตลักษณ์พื้นถิ่น ในงานสถาปัตยกรรมภายใน ผ่านการบูรณาการเรียนการสอน
กรณีศึกษา สปาชุมชนบ้านขามสุม่ เวียง อาเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
สุรกานต์ จันทรวงค์

2120

กระบวนการออกแบบและก่อสร้าง อาคารปฏิบัติการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปรีชา เมฆทิพย์พาชัย และธิติ เฮงรัศมี

2133

แอนิเมชัน 3 มิติ เรื่อง ความทรงจาสีเทา
หทัยรัตน์ บุญเนตร และดิศรณ์ วิสุทโธ

2145

ภาคผนวก
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