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วันที ่ 23  มีนำคม  2561    
ห้องคอนเวนชั่น  ศูนย์วัฒนธรรมภำคเหนือตอนล่ำง (ส่วนวังจันทน์) 

 

 

กลุ่มที่ 1 ด้ำนกำรศึกษำและศลิปวัฒนธรรม  เวลำ 13.00 – 14.00 น. 
ล ำดับ รหัส เร่ือง ผู้น ำเสนอ 

1 P-ED-001 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู ้เรื่อง“พลเมืองดีในวิถีชีวิตประชาธปิไตยส าหรับนักเรยีนช้ัน
ประถมศึกษาในเขตเทศบาลเมืองต้นเปา โดยกระบวนการ Focus group” 

ประพันธ ์ นัยเนตรสุวรรณ 

2 P-ED-002 ผลของการจดักิจกรรมการเรียนรูต้ามแนวการศึกษาคณติศาสตร์ ที่สอดคล้องกับชีวิตจริงท่ีมี
ต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และความ สามารถในการให้เหตผุลทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

ทนงเกียรต ิ พลไชยา 

3 P-ED-003 ผลการใช้สื่อการสอนมัลติมีเดียบนเครือข่ายไรส้าย m-learning เรือ่ง พัฒนาการทาง
คณิตศาสตร์ โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบ Active learning ที่มตี่อผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน ของนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

กนกกร  พรชัยกุลวงษ ์

4 P-ED-004 การด าเนินงานด้านวัฒนธรรมในสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 

สุรรตัน ์บุญประสิทธ์ิ 

5 P-ED-005 แนวทางส่งเสริมการจดัการเรียนรูภู้มิปัญญาท้องถิ่น ฐิติรดา เปรมปร ี
6 P-ED-007 ผลการใช้วิธีการเสริมแรงทางบวกเพื่อพัฒนาพฤติกรรมความรับผิดชอบของนักศึกษาช้ันปีท่ี 2 ณัฐทิญาภรณ ์ การะเกต ุ
7 P-ED-027 การพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษเพื่อน าไปใช้ในการสอบ TOEIC โดยการใช้แบบฝึกหัด

การฟัง Mock TOEIC 
จีรสดุา  เกษมสุข 

8 P-ED-028 การศึกษาปัญหาการมสี่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ ของครูโรงเรียนมัธยม จังหวัด
นครสวรรค ์

สุดารตัน ์ จันทร์ศร ี

9 P-ED-030 การศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 

กมลวรรณ  นาจุ้ย 

10 P-ED-031 การพัฒนารูปแบบการเรยีนการสอนวิทยาศาสตร์บนฐานของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ร่วมกับการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อเสรมิสร้างทักษะการคดิแก้ปัญหาอย่างมี
วิจารณญาณและจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

พีรศักดิ ์   แก้วจัง 

11 P-ED-032 การศึกษาปัญหาในการด าเนินงานสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรูข้องสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 3 

ทนง  มาไชยนาม 

12 P-ED-033 สร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนวิชางานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น เรื่อง 
หลักการท างานของกระบอกสูบ 

สุรสิทธ์ิ  แสนทอน 

13 P-ED-035 การพัฒนาแบบฝึกเสรมิทักษะคณติศาสตร ์เรื่อง การคูณและการหาร วัชราภรณ ์ ปาละวันนา 
14 P-ED-036 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อ านาจความเช่ียวชาญของผู้บริหารสถานศึกษากับ

ประสิทธิผลของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก 
เขต 3 

สุธาสิน ี สังฤทธิ ์

15 P-ED-037 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทยั เขต 1 

รัฐนันท์  สุนันทวนิช 

16 P-ED-038 การศึกษาสภาพการด าเนินงานด้านการจัดการเรยีนรู้วิชาภาษาอังกฤษของครูในสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา จังหวัดพจิิตร เขต 2 

ศุภลักษณ ์ ศรีรุวัฒน ์

http://research.psru.ac.th/pibulresearch2018/files/fullpapers/P-ED-003-27-12-2560-093604.%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1
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ล ำดับ รหัส เร่ือง ผู้น ำเสนอ 
17 P-ED-039 การใช้เว็บการจัดการความรู้ภมูิปญัญาท้องถิ่นในการจัดการเรยีนการสอนในโรงเรียน วุฒิชัย  พิลึก 
18 P-ED-040 การจัดการเรยีนรู้วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้วยโปรเจคบล็อคแบบใช้ปัญหา

เป็นฐาน 
นัทกาญจน ์ ง้วนจินดา 

19 P-ED-041 การศึกษาการใช้อ านาจของผู้บรหิารสถานศึกษาในจังหวัดพิจติร สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 

ศิราภรณ ์ ยาแก้ว 

20 P-ED-042 การศึกษาสภาพการด าเนินงานตามมาตรฐานห้องสมดุโรงเรียน หมวดที่ 2 มาตรฐานด้านครู 
ของโรงเรียนสังกดัเทศบาลนครพษิณุโลกจังหวัดพิษณุโลก 

กฤติกา  ยอดทอง 

21 P-ED-043 การบริหารจัดการกิจกรรมและประสิทธิผลของกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ กรณีศึกษา
โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม จงัหวัดก าแพงเพชร 

ปริศนา  งามทวีกุล 

22 P-ED-044 การศึกษาสภาพการบริหารแบบมสี่วนร่วมในการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิม่เวลารู้ของ
โรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 

ภูเบศก ์ เข็มทอง 

23 P-ED-047 ผลการใช้การเรยีนรู้นอกสถานท่ีเสมือนท่ีมีต่อผลการเรยีนรู้ เรื่อง พลังงานทดแทนเบื้องต้น 
ส าหรับนักเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6 

วุฒิชัย  พิลึก 

24 P-ED-048 การพัฒนาแบบฝึกเสรมิทักษะตามหลักการแก้ปญัหา 4 ขั้นตอนของโพลยา เรื่อง การแกโ้จทย์
ปัญหาการบวก ลบ คูณ และหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 

ยุติวิชญ ์ เทือกตา 

25 P-ED-049 ผลของการใช้กิจกรรมบริหารสมอง (Brain Activation) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ของนักศึกษาวิชาชีพครู 

ภาวิดา  มหาวงศ ์

26 P-ED-051 การศึกษาต ารับอาหารพื้นบ้านชาวไทยทรงด า กรณีศึกษา : หมู่บ้านแหลมมะค่า ต าบลพันเสา 
อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก 

วิรัชยา  อินทะกันฑ์ 

27 P-ED-052 การศึกษาเปรยีบเทียบสาขาวิชาดนตรีระดับบณัฑิตศึกษาในประเทศมาเลเซียและประเทศไทย เคลน  บุณยานันต ์
28 P-ED-054 การพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี สังคม และ

สิ่งแวดล้อมของนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปี ท่ี 3 โรงเรยีนพินิจวิทยา จังหวัดล าปาง 
ทักษพร  ค าไผ่ประพันธ์กุล 

29 P-ED-055 การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นจากภูมิปัญญาจักสาน ต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
และเจตคตติ่อวิทยาศาสตร ์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรยีนห้างฉัตรวิทยา จังหวัด
ล าปาง 

สุดาพร  ทิพย์มณ ี

30 P-ED-056 การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษา กรณีศึกษา : รายวิชา คศ 105 คณิตศาสตร์
ส าหรับบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ 1 มหาวิทยาลัยแม่โจ ้

พิลาศลักษณ ์  ศรแก้ว 

31 P-ED-057 การศึกษาสภาพการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยสีารสนเทศใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 

วิไลวรรณ  สุขป้อม 

32 P-ED-058 การจัดการเรยีนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และ สิง่แวดล้อม (STSE) ที่ส่งผล
ต่อทักษะการแก้ปัญหาและเจตคตติ่อวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
โรงเรียนศึกษาสงเคราะหจ์ิตต์อารฯี จังหวัดล าปาง 

กุลธิดา  ชายน้อย 

33 P-ED-062 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทการเสริมสร้างพลังอ านาจของผู้บริหารสถานศึกษากับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 
เขต 1 

ภาคภูม ิ บุญชื่น 

34 P-ED-065 การศึกษาความสามารถในการใช้ค าพ้องของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นช้ันปีท่ี 3 
มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม 

สุจิตรา เลิศเสมบุณยานันต ์

http://research.psru.ac.th/pibulresearch2018/files/fullpapers/P-ED-035-29-01-2561-205138.docx
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ล ำดับ รหัส เร่ือง ผู้น ำเสนอ 
35 P-ED-075 การพัฒนาเว็บฝึกอบรม เรื่องการใช้โปรแกรม Desktop Author ตามรูปแบบการสอนเพื่อ

พัฒนาทักษะปฏิบัติของแฮรโ์รว ์
ปรียาภัทร   สว่างเนตร 

36 P-ED-077 รูปแบบและประสิทธิผลของการพฒันาทักษะความรู้ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ
ผู้สูงอายุต าบลสมอแข อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

สิริรักษ์ รัชชุศานติ 

37 P-ED-078 ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพิษณโุลก เอกพันธ ์ นันต ิ
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กลุ่มที่ 2 ด้ำนมนุษยศำสตร์และสงัคมศำสตร์  เวลำ 13.00 – 14.00 น. 
ล ำดับ รหัส เร่ือง ผู้น ำเสนอ 

1 P-SO-001 การด าเนินชีวิตของประชาชนในชุมชนต าบลบึงกอก อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก  
ตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

ยุวด ี พ่วงรอด 

2 P-SO-002 การเตรียมความพร้อมด้านการใช้ภาษาอังกฤษต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและเจตคตติ่อ
การเรยีนของนักศึกษาโดยการใช้เกม 

จิตราพร  งามเนตร 

3 P-SO-003 การตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รัตน์ชนก   พราหมณศ์ิร ิ
4 P-SO-004 คุณลักษณะบณัฑติของสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยพิษณโุลก ตามความต้องการของ

สถานประกอบการ ในอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
บุษณีย ์  เทวะ 

5 P-SO-006 วิเคราะหโ์ครงสร้างการเขียนพาดหัวข่าวภาษาอังกฤษประเภทข่าวอาชญากรรมใน
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต ์ 

ผาณติา เชิดเชื้อ  

6 P-SO-007 พุทธิปัญญา: กลยุทธ์การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์ตามหลักไตรสิกขา อาจารย์พระครูปลัดเถรา 
นุวัตร  ดีเยี่ยม 

7 P-SO-008 การศึกษาคุณภาพการให้บริการประชาชนด้านกิจการพลเรือนของกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 
104 เขตอ าเภอพรหมพิราม จังหวดัพิษณุโลก 

สุภฤกษ์  คชอาจ 

8 P-SO-009 กลยุทธ์การวางแผนการสื่อสารการตลาดภาพยนตรไ์ทย อุรพงศ์  แพทย์คชา 
9 P-SO-016 การวิเคราะห์โครงสร้างพาดหัวข่าวภาษาอังกฤษในหนังสือพิมพ์เดอะเนช่ัน จริยา   ยั่งยืน 
10 P-SO-018 พฤติกรรมการใช้จ่ายเงินของนักศึกษาท่ีผ่านการเรียนวิชาหลักการบญัชี 1 กับนักศึกษาที่ไม่

เคยเรยีนวิชาหลักการบัญชี 1 กรณีศึกษา: นักศึกษามหาวิทยาลัยเจา้พระยา ช้ันปีท่ี 1 ปี
การศึกษา 2557 

อัจจิมา  สมบตัิปัน 

11 P-SO-019 การศึกษาค าเหมือน (Synonyms) ที่ปรากฏในข่าวธุรกิจระหว่างหนงัสือพิมพ์เดอะเนช่ันและ
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต ์

ปรัชญาภรณ์  บรรเทา 

12 P-SO-020 การวิเคราะห์โครงสร้างกรรมวาจก (Passive Voice) ในหนังสืออ่านนอกเวลา เรื่องปริศนา
หญิงชุดขาว (The Woman in White) 

กรรณิการ ์ ศรีเสน่ห ์

13 P-SO-021 การวิเคราะห์โครงสร้างนามานุประโยค (Noun Clause) ในหนังสืออ่านนอกเวลา เรื่องปริศนา
หญิงชุดขาว (The Woman in White) 

คณานนท์   เสือไว 

14 P-SO-023 แนวทางการแก้ไขปัญหาการไม่ศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กรณีศึกษาโรงเรียน
วัดหนองปลิงจังหวัดนครสวรรค ์

กนกทิพย์  บ ารุงศร ี

15 P-SO-032 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอเชียงขวัญ 
จังหวัดร้อยเอ็ด 

กัญญาณัฐ  สวัสเอื้อ 

16 P-SO-033 ความคิดเห็นของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล หนองแวงควง 
อ าเภอศรสีมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 

จันทร์แดง  ยุช ิ

17 P-SO-034 ความคิดเห็นของบุคลากรที่มตี่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วน
ต าบลดู่น้อย อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 

ทองรัก   หมอกมัว 

18 P-SO-035 การมีส่วนร่วมของประชาคมในการจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลทุ่งกุลา  
อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  

อรอุมา   สระแก้ว 

19 P-SO-036 ความคิดเห็นของบุคลากรที่มตี่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลต าบล 
ทุ่งกุลา อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  

อนุภาส   มังสระค ู
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ล ำดับ รหัส เร่ือง ผู้น ำเสนอ 
20 P-SO-038 ปัญหาการจัดท าบัญชีและการควบคุมภายในของกลุ่มออมทรัพย์ชุมชนบ้านหนองหลวง – 

แหลมแค อ าเภอเมือง จังหวัดตาก  
รุจาภา   สุกใส 

21 P-SO-039 การศึกษาสภาพและแนวทางการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน
จังหวัดก าแพงเพชร 

ชามา  เทียนโสภา 

22 P-SO-041 พฤติกรรมการปฏิบตัิตามกฎหมายของผู้จ าหน่ายสินค้าผา่นสื่อสังคมออนไลน์ในพ้ืนท่ีจังหวัด
พิษณุโลก  

ญาติพิชัย  กลิ่นเจริญ 

23 P-SO-042 การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการสื่อสารทางการเมืองของนักศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์
การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกฏุราชวิทยาลยั วิทยาเขตร้อยเอ็ด 

พัชรี  ศิลารัตน ์

24 P-SO-043 ปัจจัยที่มีผลต่อการอ่านวารสารภาษาอังกฤษของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก: กรณีศึกษา นักศึกษาวิศวกรรมอุตสาหการชั้นปีที่ 3 

สถิรศักดิ ์ รังสินานนท ์

25 P-SO-051 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของสินค้า OTOP กลุ่มผ้าบาตกิ ชุมชนบ้านท่าแค อ าเภอ
เมือง จังหวัดตาก 

น้ าฝน  คงสกุล 

26 P-SO-054 การเปรยีบเทียบการใช้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษแบบอังกฤษและแบบอเมริกันในการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวันของนักศึกษาระดับ ปวส. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก  

ศุภนิตา  พงษ์สุวรรณ  

27 P-SO-055 การศึกษาปัจจัย การมสี่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองต้นเปา   นงคราญ บุญขันแก้ว 
28 P-SO-057 การศึกษาความสามารถในการฟังเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชา 

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ตาก  
กรรณิกา  เครือทน ุ

29 P-SO-059 แนวทางการป้องกันและแก้ไขปญัหาการตั้งครรภไ์ม่พึงประสงค์ของวัยรุ่นหญิงในโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค ์

สุวรรณา  คุณดิลกณัฐวสา 

30 P-SO-060 ปัญหาในการเรียนรายวิชาการศึกษาอิสระของนักศึกษาระดับปรญิญาตรี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

กิจจาณฏัฐ์  ตั้งจิตนุสรณ ์

31 P-SO-061 ภาวะผู้น าของผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรียนในการบริหาร กิจการลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของ
โรงเรียน สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 

สมชาย  บุญอินทร์ 

32 P-SO-062 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสาร ในรายวิชาการ
สื่อสารทางวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง 

ดวงจันทร์  แก้วกงพาน 

33 P-SO-063 การศึกษาความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามทฤษฎีคอนตรัคติวิสต์ 
โดยใช้ภูมิปญัญาท้องถิ่นส าหรับนกัเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน้จังหวัดล าปาง 

จันทร์จิรา รุ่งไพลิน   

34 P-SO-064 การศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนตามทฤษฎีการเรียนรู้คอนตรัคติวสิตโ์ดย
ใช้ภูมิปัญญา เป็นฐานส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ าตาล
อนุเคราะห์) จังหวัดล าปาง 

สุพรรษา  ภูมิบรสิุทธ์ิ 

35 P-SO-068 การพัฒนาการออกเสยีงพยัญชนะ [S] และ [Z] ตามหลักสัทศาสตรข์องนักศึกษาระดับ
ปริญญาตร ีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน 

ศิริลักษณ ์ นรินทร์รตัน ์

36 P-SO-069 ผลการจัดกิจกรรมนันทนาการในค่ายพักแรมที่มผีลต่อการพัฒนาลกัษณะนิสยัของนักศึกษา 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนาตาก 

แจ่มใส  จันทร์กลาง 

37 P-SO-071 การจัดการความรู้ทางการบัญชีเพือ่พัฒนากลุ่มผูผ้ลติสินค้าแปรรูป ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
กล้วยสไลด์ อ าเภอเมือง จังหวัดตาก 

ยุพรัตน ์ จันทร์แก้ว 

38 P-SO-073 พฤติกรรมการเลือกซื้อโดนัทของผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค ์ ชมปณัสกาญน ์   

http://research.psru.ac.th/pibulresearch2018/files/fullpapers/P-SO-038-05-01-2561-115250.doc
http://research.psru.ac.th/pibulresearch2018/files/fullpapers/P-SO-054-24-01-2561-174701.docx
http://research.psru.ac.th/pibulresearch2018/files/fullpapers/P-SO-057-27-01-2561-171240.docx
http://research.psru.ac.th/pibulresearch2018/files/fullpapers/P-SO-059-29-01-2561-004410.docx
http://research.psru.ac.th/pibulresearch2018/files/fullpapers/P-SO-062-29-01-2561-145510.docx
http://research.psru.ac.th/pibulresearch2018/files/fullpapers/P-SO-063-29-01-2561-145659.docx
http://research.psru.ac.th/pibulresearch2018/files/fullpapers/P-SO-064-29-01-2561-150154.docx
http://research.psru.ac.th/pibulresearch2018/files/fullpapers/P-SO-068-29-01-2561-161507.docx
http://research.psru.ac.th/pibulresearch2018/files/fullpapers/P-SO-069-29-01-2561-180729.docx
http://research.psru.ac.th/pibulresearch2018/files/fullpapers/P-SO-070-29-01-2561-200553.docx
http://research.psru.ac.th/pibulresearch2018/files/fullpapers/P-SO-070-29-01-2561-200553.docx
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ล ำดับ รหัส เร่ือง ผู้น ำเสนอ 
ศุภวงค์ธนากานต ์

39 P-SO-075 การศึกษาระบบบัญชีและการออกแบบเอกสารทางการบัญชี กรณีศกึษากลุ่มงานพัฒนาอาชีพ
ตัดเย็บเสื้อผ้าชุมชนวัดเขาแก้ว 

ยพรัตน ์ อิ่มพิทักษ์ 

40 P-SO-077 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการรถตู้โดยสารประจ าทางสายนครสวรรค์ – กรุงเทพมหานคร 
ในเขตบริการ อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 

จารุวรรณ  กมลสินธุ ์

41 P-SO-078 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดตาก 

ชญาภา อินอยู ่

42 P-SO-079 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อของฝาก กรณศีึกษา ในเขตอ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัด
นครสวรรค ์

ประกายใจ  อรจันทร ์

43 P-SO-080 การพัฒนากลยุทธ์การแข่งขันธุรกจิขนาดย่อม (SMEs) ร้านจันทรส์ุวรรณ์ โมจิ อ าเภอเมือง
นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค ์

วันเกษม  สุขะพิบูลย ์

44 P-SO-081 การศึกษาวิถีแห่งการด ารงชีวิตของประชากรในชุมชนโดยรอบเหมืองทองค าจังหวัดพิจิตร พีระพงษ ์ เนียมเสวก 
45 P-SO-082 การศึกษาความหมายและประเภทของค าเลียนเสียงธรรมชาติในหนังสือการ์ตูนภาษาญี่ปุ่น กานดา ไชยเพชร 
46 P-SO-084 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการการท่องเที่ยววิถีชุมชนบ้านนาต้นจั่น อ าเภอ 

ศรีสัชนาลยั จังหวัดสโุขทัย  
สุวัจนกานดา  พูลเอียด 

47 P-SO-085 การใช้เกมค าศัพท์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
6 โรงเรียนบ้านหัวเวียงเหนือ จังหวัด น่าน 

ศิวล ี ไชยค า 

48 P-SO-087 การศึกษาข้อผิดพลาดในการใช้ค า离合词(Lihe Ci) ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน 
มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม 

สุธัญญา   ปานทอง 

49 P-SO-089 การศึกษาการพัฒนาและความเปน็ไปได้ของชุมชนสู่สังคมเกษตรอินทรีย ์เพื่อเศรษฐกิจ
ครัวเรือนเกษตร ต าบลหนองกุลา อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก 

รัชฎาภรณ ์ พัฒนะ 

50 P-SO-090 การศึกษาวิธีใช้ค าสันธานในภาษาญี่ปุ่นที่มีความหมายให้เลือก สิรีธร อริยะเพชร  
51 P-SO-091 การใช้แบบฝึกทักษะการเขยีนสะกดค า เรื่องการเขียนค าที่ประสมกับสระของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบ้านเด่น ต. สมยั อ. สบปราบ จ. ล าปาง 
กันยา ลาดปะละ 

52 P-SO-092 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส ์เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเขียน GAIRAIGO ส าหรับนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาญีปุ่่น มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม 

ขจรศักดิ ์ บุญช่วย 

53 P-SO-093 การวิเคราะห์การใช้ค าอุทานภาษาญี่ปุ่นที่ปรากฏในหนังสือการ์ตูนเรื่องบ้านนี้ต้องมีเหมียว น้ าตาล  แพงสี  
54 P-SO-095 การศึกษาความเข้าใจและความสามารถในการใช้ค ากริยานุเคราะหร์ปู You ของนักศึกษา

สาขาวิชาภาษาญีปุ่่นช้ันปีท่ี 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
นพรัตน ์กลึงกลิ่น  
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กลุ่มที่ 3 ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  เวลำ 14.00 – 15.00 น. 
ล ำดับ รหัส เร่ือง ผู้น ำเสนอ 

1 P-SC-001 การพัฒนาและประยุกต์ใช้ตัวดูดซบัธรรมชาตจิากไคโตซานและ อนุภาคนาโนเพื่อการบ าบัด
น้ าเสีย 

สมฤทัย  ตันมา 

2 P-SC-002 การศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบไส้กรองน้ าเซรามิกส์ในบ้านพักอาศัยจากดินตะกอนประปา พรชัย  ปานทุ่ง 
3 P-SC-004 การลู่เข้าของล าดับบนการส่งไม่ขยายเชิงเส้นก ากับในปริภูมิบานาค โสรญา  เตือนสต ิ
4 P-SC-005 เซตย่อยวภิัชนัยค่าสองขั้วค่าช่วงของ $Gamma$ -กึ่งกรุปเกือบทางซ้าย     รัชดาภรณ ์ ทิมัน 
5 P-SC-006 ผลของอุณหภูมิในเตาอบพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์ที่มผีลต่อการอบกล้วยน้ าว้าพันธุ์

มะลิอ่อง พิษณุโลก 
วิทยา  พรหมพฤกษ ์

6 P-SC-007 เซตย่อยวภิัชนัยสองขั้วค่าช่วงของกึ่งกรุป ชฎารัตน ์ ถาปัน 
7 P-SC-008 การพัฒนาชุดปฏิบัติการชีวเคมีพืน้ฐานโดยใช้หลักการไมโครสเกล ประกรณ ์ เลิศสุวรรณไพศาล 

8 P-SC-009  การตรวจสอบความหลากหลายทางพันธุกรรมของยีนหนาแน่นต่ ามากและไวเทลโล จีนินรี
เซฟเตอร์ในไก่สายพันธ์ุต่างๆ ในจงัหวัดพิษณุโลก 

วิโรจน ์  ลิขิตตระกลูวงศ ์

9 P-SC-010 ประสิทธิภาพระบบสืบค้นบทความวารสารวิชาการ โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด 
กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 

วิรัช  กาฬภักดี 

10 P-SC-011 การถอดแบบบ้านไทเลยเพื่อการอนุรักษ์ภูมิปญัญางานก่อสร้างอาคารพื้นถิ่น กิตติกร  ศรีลานนท์ 
11 P-SC-012 ทฤษฎีบทจุดตรึงบนปริภูมิอิงระยะทางชนิดดีที่มีขอบเขตอย่างบริบรูณ ์ ปรัชญา  ศิร ิ
12 P-SC-014  ฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียและต้านอนมุูลอิสระของน้ านมข้าวโพดที่หมักด้วยคีเฟอร ์ เจนจิรา  กลิ่นรัตน ์
13 P-SC-015 ทฤษฎีกราฟกับเส้นทางการท่องเทีย่วเชิงอนุรักษ์ในจังหวัดพิษณุโลก เวธกานต ์ มีสุข 
14 P-SC-016  การผลติฟิลม์พลาสติกชีวภาพจากแป้งฟักทองและแป้งลูกเดือย  กรองกาญจน ์ จันต๊ะ 
15 P-SC-017  ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธ์ิต้านเบาหวานของสารสกัดจากใบกระถินและเมลด็กระถิน พิชยา  โชติวรรณกลุ 
16 P-SC-018 ความต้องการของนักศึกษาต่อการบริการดา้นหอพักทะเลแก้วนเิวศ มหาวิทยาลยัราชภฏั

พิบูลสงคราม 
สุธารัตน ์ อ่อนน้อมดี 

17 P-SC-020 การพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เหด็นางฟ้าทอดกรอบเพื่อยืดอายุการเก็บ
รักษา 

ธนพล  กิจพจน์ 

18 P-SC-021  ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการการศึกษาต่อเนื่อง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอชุมแสง จังหวดันครสวรรค์ 

เยาวเรศ  กาฬภักด ี

19 P-SC-022 เงื่อนไขจ าเป็นของการเป็นจุดสมดลุหรือคาบ 4 ของระบบสมการเชิงผลตา่งเชิงเส้นเป็นช่วง คนธนันท์  ทะมา 
20 P-SC-023 อิทธิพลของอัตราส่วนถ่านชีวภาพต่อฟางข้าวร่วมกับมูลแพะต่อคณุสมบัติบางประการของ

ปุ๋ยหมัก 
ภาณเุดชา  กมลมานิทย ์

21 P-SC-024  การศึกษารูปแบบการเลี้ยงต่อสมรรถนะการผลิตไก่พื้นเมืองลูกผสมตะนาวศรี กรณีศึกษา : ฟาร์ม
เลี้ยงสัตว์ในเขตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

ธันวา   ไวยบท 

22 P-SC-025 การพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี้เสริมใยอาหารจากเปลือกหุ้มเมล็ดกาแฟเชื่อมอบแห้ง ศศิธร   เทศธรรม 
23 P-SC-027 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมปังเสริมใยอาหารจากเปลือกหุ้มเมล็ดกาแฟเชื่อมอบแห้ง ตวงรัตน์  จิตร าพึง 
24 P-SC-028 ผลของการทดแทนแป้งสาลีด้วยผงเปลือกหุ้มเมล็ดกาแฟต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์บราวน่ี กัญญระพี  บัวสุวรรณ 
25 P-SC-030  การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตมีเทนจากน้ ากากส่าด้วยการหมักร่วมกับกากน้ าตาล ชัชวินทร์ นวลศรี 
26 P-SC-031 การวิเคราะห์ปริมาณเคอคูมินอยด์ในตัวอย่างด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง วิษณุ  ธงไชย 
27 P-SC-032 การออกแบบและสร้างแม่พิมพ์กัมม่ีเยลลี่ ธวัลรัตน์  สัมฤทธิ์ 
28 P-SC-033 ชาสมุนไพรอินทรีย์ สุธิตา  ทองอยู่ 
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ล ำดับ รหัส เร่ือง ผู้น ำเสนอ 
29 P-SC-034 สมบัติเชิงหน้าท่ีของผงมิวซิเลจจากเมล็ดแมงลักและการใช้เป็นสารให้ความคงตัวใน 

ไอศกรีมวานิลา 
ประเสริฐ  จริยะเลอพงษ์ 

30 P-SC-035 ผลของการทดแทนแป้งสาลีบางสว่นด้วยแป้งข้าวไรซเ์บอรี่ต่อคณุภาพของหมั่นโถว สุพัตรา  หวามาก 
31 P-SC-036 การพัฒนาผลิตภณัฑ์น้ าพริกสมุนไพร วรวุฒ ิ นาคแก้ว 
32 P-SC-037 ประสิทธิภาพของสารสกัดจากใบน้อยหน่า และใบสาบเสือในการควบคุมหนอนใยผัก พัชราวรินทร ์เรือนโต 
33 P-SC-038 การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร : กรณีศึกษากองกลางส านักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลยัราชภฎัพิบูลสงคราม 
เบญจรตัน ์ หอมสมบัต ิ

34 P-SC-039 การพัฒนาผลิตภณัฑส์มุนไพรแผ่นอบกรอบ ศิริลักษณ ์ บุญแก้ว 
35 P-SC-040 ผลของการเสรมิแป้งใยอาหารสูงตอ่สมบัติของเส้นขนมจีนอบแห้ง พรทิพย์ เหล่าทองสาร 
36 P-SC-041 การวิเคราะห์คณุค่าทางโภชนาการและแร่ธาตุของข้าวก่ าถ่านและขา้วหอมดอย :  

ข้าวพื้นเมืองในจังหวัดเชียงราย 
ณัตฐิยา  ชัยชนะ 

37 P-SC-042 การใช้น้ ากากส่าเป็นตัวประสานในกระบวนการผลติถ่านอัดแท่งจากซังข้าวโพดและเปลือก
ข้าวโพด 

จักรกฤช  ศรีละออ 

38 P-SC-043 การบ าบัดน้ าเสียจากฟาร์มสุกรด้วยวิธีเกษตรปลอดภยั อัษฎาวุธ  สนั่นนาม 
39 P-SC-045 การพัฒนาระบบเว็บไซต์โครงการและประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กรณศีึกษาหมู่บ้านหนองกลด 

จ.พิจิตร 
อมิตตา  คล้ายทอง 

40 P-SC-048 การส ารวจและศึกษาสณัฐานวิทยาของต้นจัน (Diospyros decandra Lour.) ในเขตอ าเภอ
เมือง จังหวัดพิษณุโลก 

เยาวพา  กลิ่นกุหลาบ 

41 P-SC-050 การศึกษาการจดัการและองค์ประกอบขยะมูลฝอยจากตลาดนัดในเขตเทศบาลนคร
นครสวรรค ์

ช ามะเลยีง  เชาว์ธรรม 

42 P-SC-051 การศึกษาวิธีการใช้ผักตบชวาในการขจัดคราบน้ ามัน กาญจนา  ภิญโญภาพ 
43 P-SC-052 การพัฒนาผลิตภณัฑ์กัมมี่ตรีผลา ทรงพรรณ  สังข์ทรัพย์ 
44 P-SC-053 การงอกของเมล็ดและการเจรญิเตบิโตของกล้าไม้ในเรือนเพาะช า เพื่อการคัดเลือกชนิดพันธ์ุ

ไม้ในการฟื้นฟูระบบนิเวศ 
สมบูรณ ์ ค าเตจา 

45 P-SC-054 การเปลีย่นคาบวงโคจรของระบบดาวคู ่U Pegasus แสงเดือน  ประภาตะนันท์ 
46 P-SC-056 ผลของสารสกดัใบอ้อยต่อการยับยั้งการเจรญิเติบโตของเชื้อแบคทีเรียก่อโรค ศิริพร  แสงทอง 
47 P-SC-057 การยับยั้งเชื้อแบคทีเรยีก่อโรคโดยสารสกัดหยาบใบมันส าปะหลัง กนกพร  ประโยชน์ยิ่ง 
48 P-SC-058 การกระจายตัวของพรรณไม้ให้สีธรรมชาติ ป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกหินลาด อ าเภอเมือง 

จังหวัดมหาสารคาม 
อภิญญา  บอนค า 

49 P-SC-068 การพัฒนาระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนสภาพแวดล้อมอัตโนมตัิของห้องแม่ข่ายผ่าน 
แอปพลิเคชันไลน ์

สมภพ  มุสิกร 

50 P-SC-069 การประยุกต์ใช้ระบบภูมสิารสนเทศ เพื่อศึกษาพืชวงศ์ถั่ว ในเขตป่าสงวนแห่งชาติโคกข่าว 
จังหวัดมหาสารคาม 

เบ็ญจพรรณ  จารัตน ์

51 P-SC-070 การใช้เทคนิคการเพาะเลีย้งเนื้อเยือ่พืชอย่างง่ายเพื่อส่งเสริมการอนุรกัษ์พันธุกรรมพืช
ท้องถิ่นในโรงเรียนป่าซาง จังหวัดล าพูน 

กิตติศักดิ ์ โชติกเดชาณรงค ์

52 P-SC-071 การประเมินคณุภาพดินและสถานการณ์คณุภาพน้ าและคุณภาพดินบางประการ บริเวณ
พื้นที่การเกษตร ต าบลริมกก อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

ทิพวรรณ  ประเสริฐสินธุ ์
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ล ำดับ รหัส เร่ือง ผู้น ำเสนอ 
53 P-SC-072 ความแปรผันของคุณภาพน้ าท้ิงชุมชนในช่วงเวลาต่าง ๆ ระหว่างวัน กรณีศึกษา :  

เขตเทศบาลต าบลบ้านคลอง อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
ทัศวรรณ  สิงห์มณ ี

54 P-SC-073 การพัฒนาแอนิเมชันสื่ออินโฟกราฟิกโดยใช้เทคนิคสื่อเสมือนจริงบนสมาร์ทโฟน เรื่อง แหล่ง
ท่องเที่ยวจังหวัดนครสวรรค ์

ธนวัฒน์  ถาวรกูล 

55 P-SC-074 การพัฒนาระบบส่งเสริมวินัยโภชนาการ โดยใช้การส่งภาพกิจกรรมผ่านอินเทอร์เนต็ อุไรวรรณ์  รักผกาวงศ ์
56 P-SC-075 การเปรยีบเทียบผลการทดสอบจากการใช้ระบบสร้างและตรวจแบบทดสอบพีชคณิต 

เชิงสัมพันธ์ 
พงษ์เทพ  รักผกาวงศ ์

57 P-SC-076 การพัฒนาผลิตภณัฑผ์งชาจากกลบีบัว พิมพ์ชนก  พริกบุญจันทร ์
58 P-SC-079 ฐานข้อมูลเชิงพื้นที่การให้บริการขนส่งสาธารณะจังหวัดนครสวรรค์ พุทธพร  ไสว 
59 P-SC-080 สมบัติทางเคมี-กายภาพและปริมาณสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของน้ ามันมะพร้าวท่ีสกัด 

ด้วยวิธีการต่างกัน 
กรองจันทร์  รัตนประดิษฐ์ 

60 P-SC-081 การพัฒนาสบู่ก้อนจากสารสกัดฟกัข้าว ศิริรัตน ์ พันธ์เรือง 
61 P-SC-083 ระบบฐานข้อมลูร้านเช่าแบบเสา,แบบคาน,นั่งร้าน กรณีศึกษาร้านยงุทองแบบก่อสร้าง  

จ.พิษณุโลก 
สิวินีย ์ ศรีสร้อยทองสุก 

62 P-SC-084 ความคิดเห็นของประชาชนต่อสภาพแวดล้อมในชุมชนบริเวณโดยรอบสถานท่ีฝังกลบ 
ขยะมูลฝอย ในเขตต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณโุลก 

เดชาธร  แสงค า 

63 P-SC-085 การส ารวจและการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของปลาในแม่น้ าน่าน ประภาศิร ิ ใจผ่อง 
64 P-SC-086 ระดับความดังเสียงบริเวณโรงเรียนท่ีมีการจราจรหนาแน่นในเขต อ.เมือง จ.พิษณุโลก ณัฐชานนท์  ดอนเขียวไพร 
65 P-SC-087 สาทิสสัณฐานและสมสัณฐาน กรณีศึกษาฟังก์ชันลอการิทึม ฟังก์ชันเอกนามดีกรี n และ

ฟังก์ชันประกอบ 
นางสาวรภสั  มูลโมกข์ 

66 P-SC-088 ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10) ในอาคารโรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก 

สุพัตรา  เอี่ยมนาค 

67 P-SC-089 ฤทธิ์ของปูนแดงต่อการฟักและการตายของลูกน้ ายุงลายบ้าน (Aedes aegypti) อรวรรณ  วนะชีวิน 
68 P-SC-091 ผลของสารสกดัหยาบจากลูกใต้ใบต่อการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus aureus อรุณลักษณ ์ โชตินาครินทร ์
69 P-SC-094 ระบบการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงยานพาหนะ กรณีศึกษาแผนกยานพาหนะ มหาวิทยาลยั 

ราชมงคลลา้นนา พิษณุโลก 
วิชุดา พุทธโกษา 

70 P-SC-095 การศึกษาชนิดสเปกตรมัดาวฤกษ์ในกระจุกดาว M50 เปรมฤทัย  ละเอียด 
71 P-SC-096 นอน-ดีเทอร์มินิสติค ไฮเพอรส์ับสติติวช่ันเชิงเส้นส าหรับระบบพีชคณิต ชนิด ((n);(n)) จินตนา  จูมวงษ์ 
72 P-SC-097 การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เกีย่วกับวันส าคัญของไทยด้วยเทคโนโลยี QR CODE วิไรวรรณ  แสนชะนะ 
73 P-SC-098 การรับรูคุ้ณลักษณะและทัศนคติทีส่่งผลต่อการใช้งานพร้อมเพย ์ของประชาชนใน

กรุงเทพมหานคร  
พุทธิงพงศ์  รัตนยืนยง 

74 P-SC-100 การศึกษากระจุกดาว M93 บุษกร  เวชประโคน 
75 P-SC-101 อุบัติการณ์ของหนอนพยาธิท่ีตดิเช้ือในล าไส้ปลาหมอท่ีอยู่ตามธรรมชาติและเลีย้งในบ่อ

ซีเมนต ์
กัณฐิการ ์  จงธรรม ์

76 P-SC-103 การศึกษาสารสกดัรากยอบ้านต่อฤทธิ์ยับยั้งการท างานของเอนไซมอ์ะซิติลโคลีนเอสเทอเรส ภรภัทร ส าอางค ์
77 P-SC-104 การผลิตสารสีของเชื้อรา Monascus spp. บนวัสดุทางการเกษตร วิภาวรรณ  ปุ๊ค าปวง 
78 P-SC-110 การพัฒนาผลิตภณัฑ์ข้าวเกรียบฟักทองสมุนไพร วริศรา  ศรีโพธ์ิ 
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ล ำดับ รหัส เร่ือง ผู้น ำเสนอ 
79 P-SC-112 การศึกษาของกระจุกดาว M46  ชินพรรดิ ์ ณ เรียนไธสง 
80 P-SC-113 การพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมลูการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยพิษณโุลก ฤทธิรงค ์ แสงสร้อย 
81 P-SC-116 การคัดกรองหาเชื้อราที่สร้างสารยบัยั้งเช้ือรา Colletotrichum musae, Fusarium 

oxysporum และ Pyricularia grisea จากเชื้อราเอนโดไฟต์ท่ีแยกจากเปล้าตองแตก 
ชนิดาภา จันทร์เช่ียน 

82 P-SC-117 คุณสมบัติทางกายภาพบางประการ ปริมาณฟีนอลิก และเบต้าแคโรทีนของ สบู่ก้อนข้าว
กล้องงอกผสมน้ าผึ้ง 

มณฑา หมีไพรพฤกษ์ 

83 P-SC-118 สารกาบาและฤทธ์ิการต้านอนุมลูอิสระของข้าวกล้องงอกหอมปทุมธานี 1 ในน้ าแช่ 4 ชนิด อนุสรา วงษ์ไว 
84 P-SC-119 การพัฒนาเม็ดบีดอิมลัชันเพื่อใช้เป็นส่วนผสมผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง จิรศิต  อินทร 
85 P-SC-120 การพัฒนาสื่อมลัติมเีดียรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น เรื่องการป้องกันการสูบบุหรี่ ส าหรับ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
อาทิตยา ทองมี 

86 P-SC-121 สารสกัดจากต้นจัน (Diospyros decandra Lour. ) เพื่อใช้เป็นสีย้อมเส้นไหม เบญจวรรณ  หิรัญโกย 
87 P-SC-122 การใช้ปลายข้าวไรซ์เบอร์รี่และกลบีดาวเรืองในอาหารไก่ไข่ที่เลี้ยงแบบกึ่งปล่อย ณิฐิมาเฉลิมแสน 
88 P-SC-123 การพัฒนาเนื้อเซรามิกชนิดไฮ-อะลูมิน่า ส าหรับอุตสาหกรรมไส้กรองน้ า นิวัตร พัฒนะ 
89 P-SC-124 ตัวแบบการพยากรณร์าคาทองค าในประเทศไทย จีรพัชร  ฤทธิ์ชัยเจริญ 
90 P-SC-125 ทฤษฎีบทจาครอปแบบ (s,t) และจาครอป-ลูคสัแบบ (s,t) โดยวิธีการเมทริกซ ์ บัญชร ี เปรมศร ี

http://research.psru.ac.th/pibulresearch2018/files/fullpapers/P-SC-083-30-01-2561-130723.doc
http://research.psru.ac.th/pibulresearch2018/files/fullpapers/P-SC-083-30-01-2561-130723.doc
http://research.psru.ac.th/pibulresearch2018/files/fullpapers/P-SC-083-30-01-2561-130723.doc
http://research.psru.ac.th/pibulresearch2018/files/fullpapers/P-SC-083-30-01-2561-130723.doc
http://research.psru.ac.th/pibulresearch2018/files/fullpapers/P-SC-083-30-01-2561-130723.doc
http://research.psru.ac.th/pibulresearch2018/files/fullpapers/P-SC-083-30-01-2561-130723.doc
http://research.psru.ac.th/pibulresearch2018/files/fullpapers/P-SC-083-30-01-2561-130723.doc
http://research.psru.ac.th/pibulresearch2018/files/fullpapers/P-SC-083-30-01-2561-130723.doc
http://research.psru.ac.th/pibulresearch2018/files/fullpapers/
http://research.psru.ac.th/pibulresearch2018/files/fullpapers/


ก ำหนดกำรน ำเสนอผลงำนแบบโปสเตอรก์ำรประชุมวิชำกำรพิบูลสงครำมวจิัย ครั้งท่ี 4  ประจ ำปี พ.ศ. 2561 
หัวข้อ  “Thailand 4.0 นวัตกรรมและกำรวิจัยเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยนื” 

กลุ่มที่ 4 ด้ำนวิทยำศำสตร์สุขภำพ   เวลำ 14.00 – 15.00 น. 
ล ำดับ รหัส เร่ือง ผู้น ำเสนอ 

1 P-HE-001 การบ่งช้ีอันตรายและการประเมินความเสีย่งแผนกถอดช่ังอัด โรงงานยางแท่ง จังหวัด
พิษณุโลก  

ธัญลักษณ ์  น้อยผล 

2 P-HE-002 การศึกษาปริมาณการปลดปล่อยกา๊ซภายในห้องผูโ้ดยสารรถยนต์  รัตนวด ี ทองบัวบาน 
3 P-HE-003 ผลของการสอนสุขศึกษาต่อความรู้ในการป้องกันโรคไข้เลือดออก ของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี 4-6 โรงเรยีนบ้านพลายชุมพล 
เยาวลักษณ ์ ทาทอง 

4 P-HE-004 ความคาดหวังของบุคลากรสาธารณสุขต่อบทบาทหนา้ที่ของเจ้าพนักงานเภสัชกรรมใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล กรณีศึกษา: จังหวัดพิษณุโลก 

ณิชา  สุริยากานนท ์

5 P-HE-005 ความวิตกกังวลตามสถานการณ์ของนักกีฬาฟุตบอลที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสถาบัน 
การพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42  

ทินกร  บุญปัน 

6 P-HE-006 สภาพอนามัยสิ่งแวดล้อมของครัวเรือนในอ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณโุลก ตะวัน   บุญเสือ 
7 P-HE-007 รูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังและการสนับสนุนการจดัการตนเองในผู้ป่วยความดันโลหิต

สูงและเบาหวาน  
ธวัชชัย  สัตยสมบรูณ ์

8 P-HE-008 การสังเคราะหส์ถานการณ์การระบาดยาเสพติดในจังหวดัอุตรดิตถ์  ศรัณย ู เรือนจันทร ์
9 P-HE-009 ผลการฝึกพลัยโอเมตริกด้วยเมดิซนิบอลและการฝึกเวทเทรนนิ่งต่อความเร็วในการพายเรือ

มังกร 
เสาวณีย ์ ค าแสง 

10 P-HE-010 ประสิทธิผลของโปรแกรมการอบรมการตรวจเตา้นมด้วยตนเองต่อความรู้ เจตคติ และทักษะ 
การตรวจเต้านมด้วยตนเองของอาสาสมัครสาธารณสุขในจังหวัดพิษณุโลก 

วิภาพร   สิทธิสาตร ์

11 P-HE-011 การจัดการตนเองด้านพฤติกรรมการบริโภคของผู้ป่วยเบาหวานท่ีอาศัยในก่ึงเมือง สิรีวัฒน ์  อายุวัฒน ์
12 P-HE-012 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรูด้้านสุขภาพช่องปากกับโรคฟันผุในผู้สงูอายุ อ าเภอคีรีมาศ 

จังหวัดสุโขทัย  
เอกพงศ์  เกยงค ์

13 P-HE-013 พฤติกรรมการใช้สารเคมีของเกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลัง อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก สุพพัตรา   ไชยธงรัตน์ 
14 P-HE-014 ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมความปลอดภัยของเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบ ต าบลทับผึ้ง อ าเภอ 

ศรีส าโรง จังหวัดสโุขทัย 
เกศิน ี ป้องแก้วน้อย 

15 P-HE-015 ความสัมพันธ์ของความรู ้ทัศนคตกิับพฤติกรรมการสุขาภิบาลอาหารของผู้ประกอบการ
ร้านอาหาร ในโรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

กมลวรรณ   พลพักตร ์

16 P-HE-017 การประเมินความเสีย่งระดับเสยีงและการสรา้งแผนที่เส้นเสยีง ของโรงงงานแห่งหนึ่งใน
จังหวัดปราจีนบรุ ี 

ศุภัทธนันท์    รักพงษ์ 

17 P-HE-018 ต้นทุนการบาดเจ็บจากการใช้จักรยานในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก สุขสมาน  สังโยคะ 
18 P-HE-019 ผลการพัฒนานวัตกรรม “เซียมซีเสี่ยงทาย Goodbye ความดัน” ปกิตตา มิยา  
19 P-HE-022 ผลของการใช้นวัตกรรม "วงล้อเตอืนไตเสื่อม" ต่อความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับ โรคไตเรื้อรังใน

ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน 
ภาวิณ ีวิพัชครุฑ 
 

20 P-HE-023 ผลของการใช้นวัตกรรม “ตวงเกลือ มัน ตาล ตวงตาล มัน เกลือ” ต่อการควบคุมระดับ
ความดันโลหิต และระดับน้ าตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคไม่ตดิต่อ 

จามจุร ี ปิดตาระพา  

 
 
 

http://research.psru.ac.th/pibulresearch2018/files/fullpapers/P-HE-003-14-01-2561-235844.docx
http://research.psru.ac.th/pibulresearch2018/files/fullpapers/P-HE-004-18-01-2561-103629.doc
http://research.psru.ac.th/pibulresearch2018/files/fullpapers/P-HE-005-20-01-2561-135808.doc
http://research.psru.ac.th/pibulresearch2018/files/fullpapers/P-HE-006-27-01-2561-124040.docx
http://research.psru.ac.th/pibulresearch2018/files/fullpapers/P-HE-007-27-01-2561-164447.docx
http://research.psru.ac.th/pibulresearch2018/files/fullpapers/P-HE-007-27-01-2561-164447.docx
http://research.psru.ac.th/pibulresearch2018/files/fullpapers/P-HE-011-29-01-2561-154724.docx
http://research.psru.ac.th/pibulresearch2018/files/fullpapers/P-HE-012-29-01-2561-191604.docx
http://research.psru.ac.th/pibulresearch2018/files/fullpapers/P-HE-012-29-01-2561-191604.docx
http://research.psru.ac.th/pibulresearch2018/files/fullpapers/P-HE-012-29-01-2561-191604.docx
http://research.psru.ac.th/pibulresearch2018/files/fullpapers/P-HE-012-29-01-2561-191604.docx


ก ำหนดกำรน ำเสนอผลงำนแบบโปสเตอรก์ำรประชุมวิชำกำรพิบูลสงครำมวจิัย ครั้งท่ี 4  ประจ ำปี พ.ศ. 2561 
หัวข้อ  “Thailand 4.0 นวัตกรรมและกำรวิจัยเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยนื” 

กลุ่มที่ 5  ด้ำนกำรจัดกำรและกำรท่องเท่ียว  เวลำ 15.00 – 16.00 น. 
ล ำดับ รหัส เร่ือง ผู้น ำเสนอ 

1 P-MA-012 ศักยภาพด้านการจัดการโลจสิติกส์ของผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มธุรกิจการค้า การบริการสู่
เศรษฐกิจสเีขียวในจังหวัดอุดรธาน ีและจังหวัดหนองบัวล าภ ู

รัชนีวรรณ   พูลสวัสดิ ์

2 P-MA-016 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้ความง่าย ความมีประโยชน์ และความตั้งใจใช้ระบบการช าระเงิน 
SAMSUNG PAY ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

อัครภาส    
เกียรตเิสริมขจร 

3 P-MA-017 การจัดการการเงินเพื่อชุมชน กรณีศึกษากลุม่วิสาหกจิชุมชนเขตพืน้ท่ีองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหลวง อ าเภอลานกระบือ จังหวัดก าแพงเพชร 

ศิริพร โสมค าภา 

4 P-MA-018 การพัฒนาระบบบญัชีเชิงพาณิชยส์ าหรับวสิาหกิจชุมชน กรณีศึกษา กลุ่มวิสาหกจิชุมชน
ขนมจีนบ้านหนองบัวเหนือ จังหวัดตาก 

ยุพิน  มีใจเจริญ 

5 P-MA-019 การศึกษาการรับรู้และทัศนคติที่มตี่อภาพลักษณ์ของสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม ของนักศึกษาภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภฎั
พิบูลสงคราม 

ศีลดา  สุขเกิด 

6 P-MA-020 การรับรู้ถึงประโยชน์และความพึงพอใจในการรับชมรายการข่าวอาชญากรรมจากสื่อ
โทรทัศน์ของนักศึกษาภาคปกต ิคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

จิรวัฒน์  ทองสุข 

7 P-MA-021 พฤติกรรมการรับรู้ข่าวสาร และทัศนคติ ที่มีต่อการเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ ของนักศึกษา
ภาคปกต ิคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 มณิสรา  นครจันทร ์

8 P-MA-023 การศึกษาพฤติกรรมการรับข่าวสารและการมสี่วนร่วมในกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลยัราชภฎัพิบูลสงครามของนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 

ขนิษฐา  กริมหนู 

9 P-MA-025 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีม่ีความสมัพันธ์กับการรบัรู้ข่าวสาร และส่งผลต่อ
พฤติกรรมการเข้ารับบริการคลินิกเสรมิความงามในเขตเทศบาล จังหวัดพิษณุโลก 

สิริรตัน ์ บุญเรือง 

10 P-MA-026 ต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกมะม่วงน้ าดอกไมส้ีทองของเกษตรกรหมู่ 4 ต าบลเนิน
มะปราง อ าเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 

รัตนา  สิทธิอ่วม 

11 P-MA-027 ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของผูป้ระกอบการธรุกิจทางอินเทอร์เนต็ ปนัญม์พร  ตันตราพล 
12 P-MA-028 พฤติกรรมการออมของพนักงานเงินเดือนประจ าเปรียบเทียบกับเจ้าของกิจการ ชนัยน์พร  พุทธแก้ว 
13 P-MA-029 การหนุนเสริมเครือข่ายชุมชนพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนด้วยกระบวนการงานวิจัยเพื่อ

ท้องถิ่นบ้านบางกระน้อย อ าเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณโุลก 
วาลิกา  โพธิ์หิรัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก ำหนดกำรน ำเสนอผลงำนแบบโปสเตอรก์ำรประชุมวิชำกำรพิบูลสงครำมวจิัย ครั้งท่ี 4  ประจ ำปี พ.ศ. 2561 
หัวข้อ  “Thailand 4.0 นวัตกรรมและกำรวิจัยเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยนื” 

กลุ่มที่ 6 ด้ำนนวัตกรรมและงำนวิจัยเพ่ือท้องถิ่น  เวลำ 15.00 – 16.00 น. 
ล ำดับ รหัส เร่ือง ผู้น ำเสนอ 

1 P-AB-011 การส่งเสริมความรู้และพฤติกรรมแบบมีส่วนร่วมกับเกษตรกรในการลดการใช้สารเคมี
ก าจัดศัตรูพืช 

สุภาวด ีแหยมคง 

2 P-AB-014 แนวทางการลดใช้สารเคมีในการปอ้งกันและก าจัดศตัรูพืชของเกษตรกร ต าบลแม่ยางตาล 
อ าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร ่

พัทธนันท์   โกธรรม 

3 P-AB-018 การศึกษาการมีส่วนร่วมด้านภูมิปญัญาและศลิปวัฒนธรรมพื้นถ่ินของชุมชนบึงทับแรต 
อ าเภอลานกระบือ จังหวัดก าแพงเพชร : ด้านหัตถกรรมพื้นบ้านเครือ่งจักสาน 

โชติ  บดีรัฐ 

4 P-AB-019 การสร้างสรรค์สื่อและพัฒนารูปแบบกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการรูเ้ท่าทันสื่อ ต่อการลดความ
เสี่ยงในการตั้งครรภ์ในวัยเรยีนของโรงเรียนบ้านหนองนกปีกกา ต าบลโป่งแดง อ าเภอ
เมือง จังหวัดตาก 

ยรรยงวรกร ทองแย้ม 

5 P-AB-020 แนวทางการจัดการภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม บ้านห้วยถ่ัวเหนือ 
อ าเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 

อรรถพล รอดแก้ว 

6 P-AB-021 การศึกษาพฤติกรรมและแนวทางการจัดการขยะเปลือกกล้วยเพื่อใช้เป็นต้นแบบการ
จัดการขยะอย่างยั่งยืนของชุมชนหนองตูม อ.กงไกรลาศ จ.สโุขทัย 

ปุณณดา  ทะรังศร ี

7 P-AB-022 แนวการสรา้งเครือข่ายทางการศึกษาอย่างมีส่วนร่วมในชุมชน ต าบลบึงทับแรต อ าเภอ
ลานกระบือ จังหวัดก าแพงเพชร 

นันทพันธ ์คดคง 

8 P-AB-023 การพัฒนารูปแบบส่วนประสมทางการตลาดเพื่อเพิ่มมูลค่าเชิงพาณชิย์ของกลุ่มผลติภณัฑ์
ชุมชนที่ผลิตโดยกลุม่ผูสู้งอาย ุต าบลเข็กน้อย จังหวัดเพชรบรูณ ์

พัสกร ลี้วิศฺษฏ์พัฒนา  

9 P-AB-024 การศึกษาปัญหาอุปสรรคและแนวทางการจัดการขยะฝอยแบบมีส่วนร่วมที่เหมาะสมของ
ชุมชนต าบลหนองปลาไหล อ าเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร 

พัชรา วงศ์แสงเทียน 

10 P-AB-025 การศึกษาแนวทางการอนุรักษ์ สืบสานภูมิปญัญาท้องถิ่นด้านศิลปะการแสดง กรณีศึกษา
การขับร้องท านองสรภญัญะเป็นภาษาอีสานของต าบลบึงกระจับ อ าเภอวิเชียรบรุี จังหวัด
เพชรบูรณ ์

ธัญญพร  มาบวบ 

11 P-AB-026 ความคิดเห็นของประชาชนต่อการพัฒนาภูมิปัญญารากบัวเชื่อมของชุมชนทับกฤช อ าเภอ
ชุมแสง จังหวัดนครสวรรค ์

สุพัตรา เจรญิภักดี บดีรัฐ 

12 P-AB-027 กลไกการบริหารจัดการรูปแบบเพือ่ส่งเสรมิรายได้ของผูสู้งอายุ ต าบลไพศาลี  
จังหวัดนครสวรรค ์

พลอยภัทร ก้อนบาง 

13 P-AB-028 ชุมชนน าร่องลดเสี่ยงลดโรคเบาหวาน โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน กรณีศกึษาเขตพื้นท่ี
รับผิดชอบ โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพวังตะเคียน ต าบลอ่างทอง อ าเภอเมือง จังหวัด
ก าแพงเพชร 

กู้เกียรต ิ ก้อนแก้ว 
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ก ำหนดกำรน ำเสนอผลงำนแบบโปสเตอรก์ำรประชุมวิชำกำรพิบูลสงครำมวจิัย ครั้งท่ี 4  ประจ ำปี พ.ศ. 2561 
หัวข้อ  “Thailand 4.0 นวัตกรรมและกำรวิจัยเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยนื” 

กลุ่มที่ 7 ด้ำนวิจัยสถำบัน  เวลำ 15.00 – 16.00 น. 
ล ำดับ รหัส เร่ือง ผู้น ำเสนอ 

1 P-RE-004 ฐานข้อมูลเครื่องมือวิทยาศาสตรส์าขาวิชาฟิสิกส ์คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม 

วีระศักดิ ์ ทองอ่อน 

2 P-RE-006 การวิเคราะห์ข้อเสนอโครงการวิจยัที่ได้รับทุนสนับสนุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2559 
มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม 

จิราพร  บุญมีพิพิธ 

3 P-RE-007 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในส านักงานท่ีดินจังหวัดแพร่ สาขาลอง นิชฌานชวิศ  ชัยมณี 
4 P-RE-009 สภาพปัจจุบันปญัหาความต้องการและแนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน

วิชาการ สังกัดส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  
ประเสริฐศักดิ ์ เอี่ยมใส 

5 P-RE-011 การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบตัิการทางเคมีวิเคราะห ์ วิลาวัณย ์ มั่นคง 
6 P-RE-012 ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อโรงเรียนป่าซาง รัชชานนท์  

จึงวิสิฐวาณิชกุล 
7 P-RE-013 แนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการท างาน ของบุคลากร คณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวทิยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
กัญญาวีร ์ สมนึก 
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