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รายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาเข้าร่วมนาเสนอผลงานในการประชุมสัมมนาวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 19
"การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน (Education for Sustainable Community Development)"
วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562
ณ อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ที่

รหัส
ชื่อ - สกุล
บทความ
1 ORED002 กิตติวรรณ สินธุนาวา
2 ORED007 ไอริน ชุ่มเมืองเย็น

3 ORED008 มีชัย เทพนุรัตน์

4 ORED009 ฉัตรชัย ตันตรานนท์
5 ORED014 วริศรา ทิพย์แดง

มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ชื่อบทความ
ปัจจัยสาคัญของการเรียนรู้ประสบการณ์ข้ามวัฒนธรรม

รูปแบบการ กลุ่มการนาเสนอ
นาเสนอ
บรรยาย
กลุ่มมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
บรรยาย
กลุ่มการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ การออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การแก้โจทย์ปัญหาที่
เน้นการสร้างแรงจูงใจในการเรียนโดยนักศึกษาครูคณิตศาสตร์
ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
อิทธิพลของสนามแม่เหล็กต่อการเจริญเติบโตของพืช
บรรยาย
บูรณาการการเรียนการสอนรายวิชาฟิสิกส์ 2 สาหรับนักศึกษา
โปรแกรมวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ การศึกษาแนวทางการพัฒนางานบริหารทั่วไปโรงเรียนวชิรวิทย์ บรรยาย
เชียงใหม่ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบการอ่านออกเสียง 5 ขั้น
บรรยาย
เรื่องมาตรา กก กง กบ สาหรับนักเรียนชาวเขา
เผ่าปกาเกอะญอ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

กลุ่มการศึกษา

กลุ่มการศึกษา
กลุ่มการศึกษา
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ที่

รหัส
ชื่อ - สกุล
บทความ
6 ORED016 ทองทิพย์ สละวงษ์
ลักษณ์

มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา

7 ORED018 จริยา ขัดวิลาศ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

8 ORED027 เสกสรร ท้าวทุมมา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

9 ORED041 กริช ภัทรภาคิน

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

10 ORED051 ขวัญเกล้า ศรีโสภา

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

11 ORED059 อัญชลีพร มั่นคง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์
ธานี

ชื่อบทความ
รูปแบบการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในการเยี่ยมบ้าน
คลายทุกข์ ตาบลหนองพลวง อาเภอจักราช
จังหวัดนครราชสีมา
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดการรู้เรื่องการอ่าน
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านโจทย์ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ เรื่อง บทประยุกต์ สาหรับนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
การพัฒนาความสามารถการจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา
ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูป
โดยกระบวนการนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน
การศึกษารวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นและแนวทางการ
พัฒนาศูนย์เรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตอาเภอบาง
พลี จังหวัดสมุทรปราการ
การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค CIRC เพื่อเสริมสร้างทักษะ
การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร
ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาครู
พัฒนาการใช้แอพพลิเคชั่นโมบายแบบแอคทีฟเลิร์นนิ่ง
วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
การศึกษา สาหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

รูปแบบการ กลุ่มการนาเสนอ
นาเสนอ
บรรยาย
กลุ่มการศึกษา

บรรยาย

กลุ่มการศึกษา

บรรยาย

กลุ่มการศึกษา

บรรยาย

กลุ่มการศึกษา

บรรยาย

กลุ่มการศึกษา

บรรยาย

กลุ่มการศึกษา
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ที่

รหัส
ชื่อ - สกุล
บทความ
12 ORED060 สุภาพร มีสุข

มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร

13 ORHM006 รังสรรค์ จันต๊ะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

14 ORHM010 ว่าที่ร้อยตรีธนาคาร
โกศัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

15 ORHM017 ฮัสสัน ดูมาลี
16 ORHM021 เพียงพิณ ปลอดโปร่ง

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง

18 ORHM030 ธงชัย แซ่เจี่ย

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

19 ORHM032 ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

20 ORHM052 ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์

มหาวิทยาลัยทักษิณ

ชื่อบทความ
การประเมินโครงการส่งเสริมการหารายได้ระหว่างเรียนของ
นักเรียน โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
การวิเคราะห์ตัวบท ในพิธีกรรมการรับขวัญลูกชายคนแรก
ของกลุ่มชาติพันธุ์ลัวะบ่อหลวง
แนวทางการสร้างภาวะผู้นาเยาวชนปกาเกอะญอ
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตภายใต้บริบทพื้นถิ่นของตาบลแม่นาจาง
อาเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
การศึกษาผลกระทบจากการเติบโตของการท่องเที่ยว
ในตาบลแหลมโพธิ์ อาเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
การศึกษาเปรียบเทียบบทขับซอพื้นเมืองล้านนากับบทขับซอ
พื้นเมืองเชียงตุง
นวนิยายเรื่อง สาวน้อยเกวลิน ตอนอิทธิฤทธิ์ออนไลน์:
กลวิธีการเขียนแบบ “ลูกผสม” กับนัยในการนาเสนอภาพพื้นที่
ออนไลน์
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษา
โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเชิงบูรณาการ
สาหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา
การผลิตสื่อสุขภาวะเชิงสร้างสรรค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้
สู่ชุมชน โครงการคิดดีไอดอล สื่อดีมีไอเดีย

รูปแบบการ กลุ่มการนาเสนอ
นาเสนอ
บรรยาย
กลุ่มการบริหารและ
การจัดการ
บรรยาย
บรรยาย

บรรยาย
บรรยาย
บรรยาย

กลุ่มมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
กลุ่มมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
กลุ่มมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
กลุ่มมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
กลุ่มมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

บรรยาย

กลุ่มการศึกษา

บรรยาย

กลุ่มมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
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ที่

รหัส
ชื่อ - สกุล
บทความ
21 ORHM056 ณัฐชานนทน์ วงค์เติง

มหาวิทยาลัยนเรศวร

22 ORHM062 ปัญจลักษณ์ ถวาย

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

23 ORHM064 พระสมุห์อดิเรก
อาทิจฺจพโล (โลกะนัง)

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย
วิทยาลัยสงฆ์นครพนม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

24 ORHM072 ณรงค์ เป็งเส้า

มหาวิทยาลัย

25 ORMG003 กมลชนก
ชัยศิรินวกาญจน์
26 ORMG005 เจษฎา จันทรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

27 ORMG015 วสวัตติ์ สุติญญามณี

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ชื่อบทความ

รูปแบบการ กลุ่มการนาเสนอ
นาเสนอ
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์ บรรยาย
กลุ่มการบริหารและ
เสริมอาหาร ของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
การจัดการ
การศึกษาผลสัมฤทธิ์และความคงทนในการจาคาศัพท์
บรรยาย
กลุ่มการศึกษา
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
ที่เรียนโดยใช้เกมคาศัพท์ภาษาอังกฤษ
แนวคิดสิทธิสัตว์ในพุทธจริยศาสตร์
บรรยาย
กลุ่มมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรป่าไม้
ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนแม่ทา ตาบลแม่ทา
อาเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดเครื่องเงินในชุมชน
พระบาทห้วยต้ม ตาบลนาทราย อาเภอลี้ จังหวัดลาพูน
คุณลักษณะสาคัญของผู้ประกอบการธุรกิจหอพักเอกชน
ในเขตตาบลช้างเผือก อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กร: กรณีศึกษา
พนักงานปฏิบัติการชาวไทยในสายการบินต่างชาติที่ให้บริการ
เต็มรูปแบบแห่งหนึ่ง

บรรยาย

กลุ่มวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

บรรยาย

กลุ่มการบริหารและ
การจัดการ
กลุ่มการบริหารและ
การจัดการ
กลุ่มการบริหารและ
การจัดการ

บรรยาย
บรรยาย
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ที่

รหัส
ชื่อ - สกุล
บทความ
28 ORMG020 ทัศนีย์ วงค์สอน

29 ORMG031 ภัทรพร สุวรรณพูล
30 ORMG044 อรุโณทัย ปัญญา

31 ORMG063 ถวัลย์ เทียนทอง
32 ORMG066 พิชญุฒม์ เพ็ญมาศ
33 ORMG068 สันติ พรมจักร

34 ORMG069 สาวิตรี ดวงสว่าง
35 ORMG071 โสภิตา ธนสาร

มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ชื่อบทความ

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมของผู้บริโภค
ที่ส่งผลต่อการซื้อซ้าผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือ ของกลุ่มผ้าฝ้าย
อาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ การวิเคราะห์ช่องว่างคุณภาพการบริการ กรณีศึกษา:
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านสังคมออนไลน์ (เฟชบุ๊ก) ของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยเขตอาเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
ปัจจัยในการเลือกใช้ศูนย์ซ่อมบารุงอากาศยานของสายการบิน
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ต้นทุนต่าในประเทศไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ความสัมพันธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์กับประสิทธิภาพ
นครศรีธรรมราช
การทางานของพนักงานโรงแรมในเขตพื้นที่ภาคใต้ ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
พฤติกรรมและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อการ
ตัดสินใจชื้อสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในนครหลวงเวียงจันทน์
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
คุณภาพการให้บริการของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 5 ธันวา
พัฒนา จากัด
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
พฤติกรรมและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อการ
เลือกใช้ผลิตภัณฑ์เวย์โปรตีน ในนักกีฬายกน้าหนักทีมชาติไทย

รูปแบบการ กลุ่มการนาเสนอ
นาเสนอ
บรรยาย
กลุ่มการบริหารและ
การจัดการ
บรรยาย
บรรยาย

บรรยาย
บรรยาย
บรรยาย

บรรยาย
บรรยาย

กลุ่มการบริหารและ
การจัดการ
กลุ่มการบริหารและ
การจัดการ

กลุ่มการบริหารและ
การจัดการ
กลุ่มการบริหารและ
การจัดการ
กลุ่มการบริหารและ
การจัดการ
กลุ่มการบริหารและ
การจัดการ
กลุ่มการบริหารและ
การจัดการ

GNRU2019 6
ที่

รหัส
ชื่อ - สกุล
บทความ
36 ORMG074 พิชญุฒม์ เพ็ญมาศ

มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช

37 ORSC011 อรรถวิทย์ สิงห์ศาลาแสง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา
38 ORSC012 จุฑาทิพย์ วงษ์ธัญกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร
39 ORSC013 กมลพรรณ สมบัติศรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

40 ORSC022 สุวัธชัย ทนันชัย

มหาวิทยาลัยพะเยา

41 ORSC023 สุรางคณา แสงเอี่ยม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

42 ORSC028 นฤมล วันน้อย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

43 ORSC029 จิรวัฒน์ โลพันดุง

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา

ชื่อบทความ
พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการพัฒนาการให้บริการของ
ร้านอาหารฮาลาลภายใต้กรอบมาตรฐานการท่องเที่ยวฮาลาล
กลุ่มจังหวัดชายฝั่งอันดามัน
การพัฒนาครัวเรือนต้นแบบสาหรับการจัดการขยะในครัวเรือน
ตาบลหมื่นไวย อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
การหาสภาวะที่เหมาะสมในการวิเคราะห์อะคริลาไมด์
โดยใช้เครื่องไมโครเพลทรีดเดอร์
การตรวจหาปรสิตภายนอกที่พบในปลาเศรษฐกิจในเขตพื้นที่
อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ประเทศไทย
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการบริหาร
จัดการระบบสาธารณูปโภค ของเทศบาลตาบลป่าแดด
จังหวัดเชียงราย
การใช้เครื่องหมายโมเลกุล ISSR ศึกษาความสัมพันธ์
ทางพันธุกรรมของพันธุ์ข้าวในจังหวัดเพชรบูรณ์
การศึกษาแนวทางการจัดการพลังงานไฟฟ้าแสงสว่าง
โคมไฟถนนเพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้า
การลดต้นทุนการขนส่งสินค้า กรณีศึกษาบริษัทค้าส่ง
ยางรถยนต์

รูปแบบการ กลุ่มการนาเสนอ
นาเสนอ
บรรยาย
กลุ่มการบริหารและ
การจัดการ
บรรยาย
บรรยาย
บรรยาย
บรรยาย

บรรยาย
บรรยาย
บรรยาย

กลุ่มวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
กลุ่มวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
กลุ่มวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
กลุ่มวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
กลุ่มวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
กลุ่มวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
กลุ่มการบริหารและ
การจัดการ

GNRU2019 7
ที่

รหัส
ชื่อ - สกุล
บทความ
44 ORSC049 ฉลอง สุยะวงค์

มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

45 ORSC050 อลงกต สิงห์โต

มหาวิทยาลัยบูรพา

46 ORSC053 พิธิวัต เอื้อสุวรรณ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

47 ORSC054 ปุญชรัศมิ์ มีแก้ว

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

48 ORSC057 ธนัท จรัสรังสีชล

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

49 ORSC073 ปิยะชาติ คุณะเวคิน

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

50 POED002 สิทธิสอน คาตุ้ย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

51 POED011 อัมเรศ เนตาสิทธิ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง

ชื่อบทความ
เปรียบเทียบสัดส่วนแมลงกลุ่ม EPT ระยะตัวเต็มวัย
โดยวิธีกับดักแสงในพื้นที่อุทยานแห่งชาติขุนแจ
เทียบกับสถานีควบคุมไฟป่าขุนแจ จังหวัดเชียงราย
การพัฒนาตารับขนมครกสูตรลดไขมัน
ความโปร่งแสงของวัสดุโมโนลิธิกเมื่อเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ
เผาสุก
การประมาณค่าอัตราพันธุกรรมของน้าหนักปลานิล
ในสภาพการเลี้ยงในฟาร์มเชิงพาณิชย์
การประเมินความสวยงามของเหงือกรอบรากเทียม
ในผู้ป่วยที่ได้รับการเสริมสันกระดูกขากรรไกร
และปลูกฝังรากเทียมในฟันกรามล่าง
การพัฒนาขีดความสามารถของเกษตรกรผู้เพาะปลูกกาแฟเชิง
อนุรักษ์เพื่อการพึ่งตนเองบนพื้นที่สูง จังหวัดน่าน
การพัฒนาคู่มือการเปลี่ยนผ่านเพื่อดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่
การพัฒนาชุมชนต้นแบบการส่งเสริมพลังสุขภาพจิตสาหรับ
ผู้สูงอายุในเทศบาลตาบลนาแก้ว อาเภอเกาะคา จังหวัดลาปาง

รูปแบบการ กลุ่มการนาเสนอ
นาเสนอ
บรรยาย
กลุ่มวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
บรรยาย
บรรยาย
บรรยาย
บรรยาย

บรรยาย
โปสเตอร์
โปสเตอร์

กลุ่มวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
กลุ่มวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
กลุ่มวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
กลุ่มวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
กลุ่มการบริหารและ
การจัดการ
กลุ่มการศึกษา
กลุ่มวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

GNRU2019 8
ที่

รหัส
ชื่อ - สกุล
บทความ
52 POED015 อัมเรศ เนตาสิทธิ์

มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง

53 POED017 พรผกา บุญท้าวแก้ว

มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง

54 POED028 ธีรนุช จันทร์กองแก้ว

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

55 POED039 นัฐชา วงษ์ท้าว

วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

56 POED040 ธัญลักษณ์ มณีวรรณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง

57 POED051 จิตรเมธี สายสุ่ม

วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

ชื่อบทความ
การพัฒนาเกมเพื่อส่งเสริมแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
สาหรับเด็กปฐมวัย กรณีศึกษา: ศูนย์ฝึกประสบการณ์
บ้านเด็กปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
โดยใช้สื่อการเรียนรู้ ตามบริบทของชุมชนเพื่อส่งเสริมทักษะ
ชีวิตสาหรับนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ ในอาเภอเมืองปาน
จังหวัดลาปาง
การพัฒนารูปแบบการบริหารงานแหล่งเรียนรู้ศูนย์วัฒนธรรม
โรงเรียนสันกาแพง อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่
โดยใช้กระบวนการคุณภาพ PDCA
การหาประสิทธิภาพชุดการสอน เรื่อง การใช้สูตรและฟังก์ชั่น
รายวิชาโปรแกรมตารางคานวณ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
การออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
โดยการจัดการเรียนรู้เชิงรุกสาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 ในอาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อเสริมสร้างความสามารถ
ด้านเมตาคอกนิชันของนักศึกษา

รูปแบบการ กลุ่มการนาเสนอ
นาเสนอ
โปสเตอร์
กลุ่มการศึกษา

โปสเตอร์

กลุ่มการศึกษา

โปสเตอร์

กลุ่มการศึกษา

โปสเตอร์

กลุ่มการศึกษา

โปสเตอร์

กลุ่มการศึกษา

โปสเตอร์

กลุ่มการศึกษา

GNRU2019 9
ที่

รหัส
ชื่อ - สกุล
บทความ
58 POED059 พิมานา ธิฉลาด

มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

59 POED061 กรรณิกา เบญจกรรณ์

โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุ่งฟ้าบด
ราษฏร์บารุง)

60 POED064 สุเทพ ไชยวุฒิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

61 POHM004 นเรศร์ บุญเลิศ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม
สถาบันพลศึกษาวิทยาเขต
เชียงใหม่

62 POHM024 ประสิทธิ์ เคนสุดใจ
63 POHM026 นัฐพงษ์ วัชรากรศิริ

64 POHM038 ปนัดดา โตคานุช

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

65 POHM042 วีณา ลีลาประเสริฐศิลป์

มหาวิทยาลัยทักษิณ

ชื่อบทความ
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะ
การเรียนรู้ในยุคการศึกษาไทย 4.0 สาหรับนักศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารโดยใช้ข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
การศึกษาสภาพการมีส่วนร่วมในการดาเนินงานวิชาการ
ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
การพัฒนารูปแบบเทคโนโลยีดิจิทัลสาหรับผู้สูงอายุ
ด้วยพุทธบูรณาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระยะยาว
แนวทางการดาเนินงานเกี่ยวกับสลากกินแบ่งรัฐบาล
ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ผลการฝึกการเคลื่อนไหวพื้นฐานที่มีต่อความสามารถทางกลไก
การเคลื่อนไหวร่างกายของนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนชัย
อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
ภาพลักษณ์สถาบันล้านนาศึกษาในทัศนะของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
พฤติกรรมการอ่านหนังสือของนิสิตระดับปริญญาตรีภาคปกติ
มหาวิทยาลัยทักษิณ

รูปแบบการ กลุ่มการนาเสนอ
นาเสนอ
โปสเตอร์
กลุ่มการศึกษา

โปสเตอร์

กลุ่มการศึกษา

โปสเตอร์

กลุ่มการศึกษา

โปสเตอร์

กลุ่มวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
กลุ่มการบริหารและ
การจัดการ
กลุ่มวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

โปสเตอร์
โปสเตอร์

โปสเตอร์
โปสเตอร์

กลุ่มมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
กลุ่มมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

GNRU2019 10
ที่

รหัส
ชื่อ - สกุล
บทความ
66 POHM047 อิศรากร พัลวัลย์

มหาวิทยาลัย

ชื่อบทความ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ลิเกล้านนา

69 PORD005 กรรณิกา ซาซง

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

70 PORD007 ราชันย์ จันทร์เที่ยง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

71 PORD012 รจฤดี โชติกาวินทร์

มหาวิทยาลัยบูรพา

ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์วิสาหกิจ
จังหวัดกาแพงเพชร โดยใช้การดาเนินงานการตลาดดิจิทัล
การสร้างแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้มรดกวัฒนธรรม
โดยเครือข่ายชุมชนนครชุม อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
แนวทางพัฒนารูปแบบการให้บริการของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจด้านสถิตินักศึกษาสาหรับผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ชนิดและปริมาณของจุลินทรีย์ในอากาศภายในร้านอินเทอร์เน็ต

72 PORD023 สร้อยฝ้าย ทรายนิล

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

73 PORD025 ศุกร์พิรา ทาอินต๊ะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

74 PORD041 ปนัดดา กุลนาฑล

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม

67 POMG022 เบญวรรณ พรมใจ
68 POMG027 วาลิกา โพธิ์หิรัญ

ทัศนคติและความต้องการของเกษตรกร
ในการปลูกส้มสายน้าผึ้งอินทรีย์ อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
การวิเคราะห์ค่าความแตกต่างระหว่างจานวนนักศึกษาเต็มเวลา
(FTES) ต่ออาจารย์ประจา
การศึกษาสภาพปัญหาในการทาวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

รูปแบบการ กลุ่มการนาเสนอ
นาเสนอ
โปสเตอร์
กลุ่มมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
โปสเตอร์
กลุ่มการบริหารและ
การจัดการ
โปสเตอร์
กลุ่มการบริหารและ
การจัดการ
โปสเตอร์
กลุ่มอื่น ๆ เช่น วิจัย
สถาบัน
โปสเตอร์
กลุ่มอื่น ๆ เช่น วิจัย
สถาบัน
โปสเตอร์
กลุ่มวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
โปสเตอร์
กลุ่มการบริหารและ
การจัดการ
โปสเตอร์
กลุ่มอื่น ๆ เช่น วิจัย
สถาบัน
โปสเตอร์
กลุ่มอื่น ๆ เช่น วิจัย
สถาบัน

GNRU2019 11
ที่

รหัส
ชื่อ - สกุล
บทความ
75 PORD065 ปรัชญา ไชยวงศ์

มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

76 POSC001 ภารดี อาษา

มหาวิทยาลัยบูรพา

77 POSC003 สุรเชษฐ เอี่ยมสาอาง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

78 POSC006 พิชิต พวงภาคีศิริ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

79 POSC010 นวรัตน์ เมืองเล็น

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

80 POSC013 ฉวีวรรณ อินทรกุล

มหาวิทยาลัยบูรพา

81 POSC014 ละมาย จันทะขาว

มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง

82 POSC016 มีศักดิ์ธนา พัวพิทยาธร

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

83 POSC018 ธิติพงศ์ วุฒิศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ชื่อบทความ
การพัฒนาระบบสารสนเทศงานวิจัย
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ผลของไคโตซานต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของมะม่วงพันธุ์
น้าดอกไม้
โครโมโซมของอึ่งกรายห้วยใหญ่ (Xenophrys major)
ด้วยการย้อมสีแบบธรรมดาและแถบสีแบบนอร์
การจัดการภาพป้ายข่าวประชาสัมพันธ์หน้าเว็บเพจ
ยืนยันตัวตนของผู้ใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
พันธุศาสตร์เซลล์ระดับโมเลกุลของกลุ่มปลากะพง
ในประเทศไทย
ประสิทธิภาพการกาจัดเหล็กในน้าบาดาล
ด้วยแมงกานีสซีโอไลต์
การศึกษาปริมาณสารหนูและคุณภาพน้าในคลองผันน้า
แม่ขาม-ห้วยทรายบ้านดง ตาบลบ้านดง อาเภอแม่เมาะ
จังหวัดลาปาง
การพัฒนาบล็อกประสานที่ผลิตจากดินในท้องถิ่น
การปรับปรุงสมบัติขวางกั้นน้าของกระดาษ
จากเส้นใยผักตบชวาเพื่อผลิตถุงเพาะกล้า

รูปแบบการ กลุ่มการนาเสนอ
นาเสนอ
โปสเตอร์
กลุ่มอื่น ๆ เช่น วิจัย
สถาบัน
โปสเตอร์
กลุ่มวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
โปสเตอร์
กลุ่มวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
โปสเตอร์
กลุ่มวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
โปสเตอร์
โปสเตอร์
โปสเตอร์

โปสเตอร์
โปสเตอร์

กลุ่มวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
กลุ่มวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
กลุ่มวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
กลุ่มวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
กลุ่มวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

GNRU2019 12
ที่

รหัส
ชื่อ - สกุล
บทความ
84 POSC020 เจนจิรา เชื้อบุญจันทร์
85 POSC035 กฤษดา กาวีวงศ์
86 POSC036 ปิยพร ศรีสม
87 POSC037 สุเทียม เครือวัลย์

88 POSC043 ณัฐธิดา เขียวบ้านยาง
89 POSC044 ธีรพจน์ แนบเนียน
90 POSC045 ภัทรภร ฤทธิชัย

91 POSC053 ภควดี ภวภูตานนท์

มหาวิทยาลัย

ชื่อบทความ

รูปแบบการ กลุ่มการนาเสนอ
นาเสนอ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โครโมโซมของปลายี่สกเทศ (Labeo rohita) และปลาตะเพียนขาว โปสเตอร์
กลุ่มวิทยาศาสตร์
(Barbonymus gonionotus) จากจังหวัดเพชรบูรณ์
และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรชมงคล ผลของการใช้เกลือเพื่อควบคุมการเกิดสีน้าตาล
โปสเตอร์
กลุ่มวิทยาศาสตร์
ล้านนา พิษณุโลก
ในกล้วยตากเกษตรอินทรีย์
และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ปริมาณกาบาในข้าวกล้องงอกและผลิตภัณฑ์จากข้าวกล้องงอก โปสเตอร์
กลุ่มวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
การตรวจสอบหาปริมาณอะไมโลสในผงกล้วยน้าว้า
โปสเตอร์
กลุ่มวิทยาศาสตร์
และผงกล้วยหอมอบแห้งที่ระยะต่าง ๆ โดยเปรียบเทียบกับ
และเทคโนโลยี
ปริมาณอะไมโลสจากแป้งข้าวเจ้าและแป้งข้าวโพด ด้วยเทคนิค
เทียบความเข้มสีโดยใช้โปรแกรม Adobe Photoshop
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ประสิทธิภาพสารสกัดจาก ขิง ข่า และกระชาย
โปสเตอร์
กลุ่มวิทยาศาสตร์
เพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา Aspergillus sp.
และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นวัตกรรมระบบสูบน้าแบบไฮบริด พลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับ โปสเตอร์
กลุ่มวิทยาศาสตร์
พลังงานลม สาหรับการทานาข้าวในจังหวัดนครสวรรค์
และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผลการใช้โปรแกรมการส่งเสริมพฤติกรรมที่ปลอดภัยจากการใช้ โปสเตอร์
กลุ่มวิทยาศาสตร์
สารเคมีกาจัดศัตรูพืชสาหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด
และเทคโนโลยี
ตาบลเมืองนะ อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของสมาชิกเครือข่ายชุมชน
โปสเตอร์
กลุ่มวิทยาศาสตร์
ในการดาเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพ จังหวัดสิงห์บุรี
และเทคโนโลยี

GNRU2019 13
ที่

รหัส
ชื่อ - สกุล
บทความ
92 POSC056 มนัสชนก ตามวงค์
93 POSC057 ปรัชรัฏต์ ใจมา
94 POSC060 วรรษชล วัฒนะ

95 POSC062 สหการ เขื่อนแปด
96 POSC063 เบญญาทิพย์ ม่วงเขียว

หมายเหตุ

มหาวิทยาลัย

รูปแบบการ กลุ่มการนาเสนอ
นาเสนอ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ระบบสหกรณ์ร้านค้าอัตโนมัติ
โปสเตอร์
กลุ่มวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการกลุ่มบริหารวิชาการ โปสเตอร์
กลุ่มวิทยาศาสตร์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
และเทคโนโลยี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า การทดสอบการทางานของเตาชีวมวลระดับครัวเรือน
โปสเตอร์
กลุ่มวิทยาศาสตร์
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยา เมื่อใช้ชีวมวลอัดเม็ดจากไม้ยางพาราเป็นเชื้อเพลิง
และเทคโนโลยี
เขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสาหรับการจัดหางาน
โปสเตอร์
กลุ่มวิทยาศาสตร์
กรณีศึกษาจังหวัดพะเยา
และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ การสร้างแบบจาลองการวิเคราะห์ผลกระทบการกระเจิง
โปสเตอร์
กลุ่มวิทยาศาสตร์
ของสปินต่อการขนส่งอนุภาคในรอยต่อของโลหะ
และเทคโนโลยี
และสารตัวนายวดยิ่ง เพื่อการเรียนรู้ทางกลศาสตร์ควอนตัม

1. ผู้นาเสนอต้องส่งบทความฉบับสมบูรณ์ภายในวันที่ 10 เมษายน 2562
2. ประกาศกาหนดการนาเสนอและห้องนาเสนอในวันที่ 30 เมษายน 2562

ชื่อบทความ

