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ประกาศผลการผู้ทีร่ับรางวัลน าเสนอผลงานอยู่ในระดับดีและดีมาก 

กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษา 

โดยมีผู้น าเสนอได้รับรางวัลน าเสนอผลงานอยู่ในระดับดีมาก จ านวน 5 โครงการ ดังนี้ 

ล าดับที่ 
รหัส

น าเสนอ 
ชื่อเรื่อง ผู้น าเสนอ สังกัด เกียรติบัตร 

1 ED-005 การพัฒนาชุดการสอน "นวัตกรรมโรงเรียนปลอดภัย" โดยใช้การ
จัดการเรียนรู้แบบ โครงงานเป็นฐานร่วมด้วยอุปกรณร์ะบบสมองกล
ฝังตัวในหลักสูตรความปลอดภัย รอบด้านในโรงเรียนส าหรับ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6 ในจังหวัดเชียงราย  

อาจารย์ ดร.วิชิต เทพประสิทธ์ิ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

Download 

2 ED-007 แนวทางการพัฒนาสมรรถนะการสอนโดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน
ส าหรับครูประจ าการด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาจณรงค ์มโนสุทธิฤทธิ ์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
Download 

3 ED-014 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB3 เรื่อง วัฒนธรรม
ไทย  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์ชนก สุวรรณศร ี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
Download 

4 ED-031 ผลการพัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ด้วยการจัดการเรียนรู้
ตามแนวทางสะเต็มศึกษาเรื่อง เสียงกับการได้ยินของนักเรียน ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  

อาจารย์ ดร.จรยิา พิชัยค า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
Download 

5 ED-035 ผลการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุกที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ความสามารถใน การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วน
ตรีโกณมิติของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

นางสาวกมลชนก มิ่งเมืองมลู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี Download 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1OJd-ksYEQVnRdYBoPGpSYSo9OJlPgEp6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zVAsaGGH1Uur5fNwh5lNRU2FwDp_Iqao/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1prn4_oah5oo2UI_AdxfYPHWp5o-iPPZ2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AgD3hqG_4x-0Zi7FmY0TuZtsZGTfCZkY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GCMNsYrWRAgvejGBiXtFgpb2cTN9SuNd/view?usp=sharing
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กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม 

โดยมีผู้น าเสนอได้รับรางวัลน าเสนอผลงานอยู่ในระดับดีมาก จ านวน  8  โครงการ ดังนี้ 

ล าดับที่ 
รหัส

น าเสนอ 
ชื่อเรื่อง ผู้น าเสนอ สังกัด เกียรติบัตร 

1 SO-052 การสื่อสารเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านตะปอน
น้อย อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 

 อาจารย์ดนัย โชติแสง มหาวิทยาลยัราชภฏัร าไพพรรณ ี
Download 

2 SO-056 แนวทางการพัฒนาตลาดดิจิทัลผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือของวิสาหกิจ
ชุมชนฮับแม่วิน จังหวัดเชียงใหม่  

อาจารย์ ดร.บุษราภรณ์ มหัทธนชัย มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม ่
Download 

3 SO-045 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการจัดการการเงินส่วนบุคคล  ใน
สถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อ COVID-19  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยพรัตน์ อิ่มพิทักษ์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา 
ตาก 

Download 

4 SO-059 กระบวนการสร้างเครื่องดนตรีมังคละในอัตลักษณ์ของจังหวัด
พิษณุโลก  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฏัฐนิช นักปี่ มหาวิทยาลยันเรศวร 
Download 

5 SO-046 ระบ าพระทรงม้ามหาภิเนษกรมณ์  รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ ไมเ้จริญ มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร Download 

6 SO-061 โครงการเพิ่มมูลค่าวัสดุจากป้ายโฆษณาเพื่อการออกแบบกระเป๋า
สตรี  

นางสาวสุนสิา น้ าดอกไม ้ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 
Download 

7 SO-062 การออกแบบและพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ ส าหรับผลิตภัณฑ์
ชุมชนเพื่อแสดงเอกลักษณ์ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน ต าบลแม่สา 
อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม ่ 

นายนภมินทร์ ศักดิ์สง่า มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม ่
Download 

8 SO-063 แนวทางการพัฒนามัคคุเทศก์เยาวชนอาสาภาษาอังกฤษเพื่อ
ส่งเสริมการ ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนเมืองเก่าจังหวัด
เชียงใหม ่ 

นายภานุพงษ์ อินต๊ะวงค์ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม ่
Download 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1fNUrJkuLV85dLoZZDFvkgU4MfvVES7BQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1627QILFkFvBHumbtTS5Jx8J-Brs7-ZLS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1j7qtg44T1PrmVprm_Ms9VXmM6v-CdMvG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hEJvGPnd_j6-Ml76-Preys3abReVXJQN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1N02q_RTkbATbCTh10B6A7c4uqV2WYkDB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1g0AvAspiHYbrI5pqX6td_XDvWQCye0HC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xLrFjPxe0MxyWCBFXu6GCjGB7GSPuP16/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1H-UgFbOISPJbttnFzAq2oQxoRf38XQp2/view?usp=sharing
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และมีผู้น าเสนอได้รับรางวัลน าเสนอผลงานอยู่ในระดับดี จ านวน  10  โครงการ ดังนี้ 

ล าดับที่ 
รหัส

น าเสนอ 
ชื่อเรื่อง ผู้น าเสนอ สังกัด เกียรติบัตร 

1 SO-047 แนวทางการพัฒนาศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการท่องเที่ยวแม่วิน
เชียงใหม ่ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์ มหัทธนชัย มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม ่ Download 

2 SO-056 แนวทางการพัฒนาตลาดดิจิทัลผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือของวิสาหกิจ
ชุมชนฮับแม่วิน จังหวัดเชียงใหม่  

อาจารย์ ดร.บุษราภรณ์ มหัทธนชัย มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม ่ Download 

3 SO-025 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน
บัญช ีธุรกิจโรงแรมในจังหวัดจันทบุรีและตราด  

นางสาวปัทมา เกรมัย ์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
ตะวันออก 

Download 

4 SO-051 "ตัวตนคนพลัดถิ่น” อัตลักษณ์ร่วมของคนอาเซียนจากเรื่องสั้นร่วม
สมัย 

อาจารย์เมศิณี ภัทรมุทธา มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม Download 

5 SO-049 มาตรการการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ : 
กรณีศึกษาบ้านมุงเหนือ อ าเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก  

อาจารย์กฤตมิา อินทะกูล มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม Download 

6 SO-016 การพัฒนาส ารับอาหารพื้นถิ่นส าหรับชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัต
วิถีกรณีศึกษา: หมู่บ้านคลองช้างใหม่ ต าบลวัดโบสถ์ อ าเภอวัด
โบสถ ์จังหวัดพิษณุโลก  

อาจารย์วิรัชยา อินทะกันฑ ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม Download 

7 SO-060 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรชุมชนเพื่อสร้างพ่อเพลงแม่เพลง ต่อ
ยอดอัตลักษณ์บทเพลงร าวงกลองเพลประจ าต าบลราวต้นจันทร์ 
อ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรารัตน์ วริรักษ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม Download 

8 SO-018 การศึกษาและประเมินระบบการควบคุมภายในด้านการเงิน : 
กรณีศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตสินค้า OTOP รักษ์ศิลป์ดินไทย 
ต าบลหนองหลวง อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก  

อาจารย์รจุาภา สุกใส มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา 
ตาก 

Download 

9 SO-022 ผลกระทบของการก ากับดูแลกิจการ อัตราส่วนทางการเงิน ต่อ
ความล้มเหลวทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
เอ็ม เอ ไอ (mai)  

นางสาวธันยพร เดชกุมาร มหาวิทยาลยัขอนแก่น Download 

https://drive.google.com/file/d/1ntBNcQEqZis8axhCQOrp00XYWyZ9vUbm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_oUgMbQCudchqX0yY5dDRA0ZGgkg4zVG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14fGUdNlEpElCW1FZ_Lf-cOL0xS35CJw5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mdoZaCuIsDQ151mhbrVDrmT-Sp3FR9Q6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EhB5vwGF-L66TNkGrlwrOKBx3jIuje7p/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JSiSjlOR3YH73s0DdM1CepXujKomvH3_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FFw0E0PrP1FcWG4_-Sfg65l8KVYMy2QR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xP0fJ2Nclpg2Rp6HZZucfkSyy7eH3AXm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Z1MokFe2fyK8ZbX3AcrpxC35HebBQWoi/view?usp=sharing
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ล าดับที่ 
รหัส

น าเสนอ 
ชื่อเรื่อง ผู้น าเสนอ สังกัด เกียรติบัตร 

10 SO-013 การออกแบบสื่อโมชั่นกราฟิกเรื่องผลเสียของเทคโนโลยีต่อเยาวชน
เจเนอเรช่ันอัลฟ่าส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  

นายชินภัทร ประดิษฐากร มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา Download 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1VXLuKPTVphWkkA1aOpns9thB_vxoXcZP/view?usp=sharing
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กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

โดยมีผู้น าเสนอได้รับรางวัลน าเสนอผลงานอยู่ในระดับดีมาก จ านวน  10 โครงการ ดังนี้ 

ล าดับที่ 
รหัส

น าเสนอ 
ชื่อเรื่อง ผู้น าเสนอ สังกัด เกียรติบัตร 

1 SC-018  ผลกระทบของสภาพอากาศต่อความเข้มข้นฝุ่นละอองขนาด 2.5 
ไมครอน ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยใช้ Machine learning  

นางสาวชนิดาภา วินาลัย มหาวิทยาลยันเรศวร Download 

2 SC-049  การสังเคราะห์อนุภาคนาโนท่ีบรรจุภายในเซรั่มนีโอโซม  นางสาวณัฐกมล ใจชนะ มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม Download 

3 SC-063  ธรณีสัณฐานท่ีเกิดจากการกระท าของธารน้ าในพื้นที่ลุ่มน้ าแม่ริม นางสาวใบชา วงศ์ตุ้ย มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม ่ Download 

4 SC-065 ความสัมพันธ์ของปัจจัยสภาวะแวดล้อมทางน้ าและความหนาแน่น
ของแพลงก์ตอนพืช ในเอสทูรี่ปากเมง อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง  

นายพชร เพ็ชรประดับ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย Download 

5 SC-052  ลักษณะทางสัณฐานของยีสต์และราในลูกแป้งพื้นบ้านท่ีมีบทบาทใน
การกระบวนการ หมักข้าวหมาก  

รองศาสตราจารย์ ดร.เกตุการ ดาจันทา มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม Download 

6 SC-053 การปรับปรุงสายพันธุ์และการพัฒนาสภาวะการเลี้ยง Alcaligenes 
latus เพื่อผลิตพอลิเบต้าไฮดรอกซีบิวทิเรต ในสารอาหารราคาถูก  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์ มหาวิทยาลยับูรพา Download 

7 SC-030 ก ารควบคุมโรคเน่าร าสีเขียว (Penicillium digitatum) ด้วยน้ า
พลาสมาในผลส้มสาย น้ าผึ้ง  

อาจารย์ธีรภัทร อินทร์ทอง มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม Download 

8 SC-040 การขยายพันธ์ุโกฐจุฬ าลัมพาโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ โชติกเดชาณรงค์ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม ่ Download 

9 SC-004 การเพาะเลี้ยง Chaetoceros (Chaetoceros sp.) ภายใต้สภาวะ
แหล่งก าเนิดและ ความยาวคลื่นแสงท่ีต่างกัน  

นายปณิธาน แก้วจันทว ี มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ Download 

10 SC-038 ระบบต้นแบบไม้กั้นยานพาหนะโดยระบุตัวตนจากภาพถ่ายป้าย
ทะเบียน 

อาจารย์ ดร.จิราพร พุกสุข มหาวิทยาลยันเรศวร Download 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1UCoBrjIV_JdjS9fgLyT_zC98lUQK8tYk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QwvcJEhXbdzY0YzOUr6-kxZaqSFD1Eh0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1m65OkhpQ6umKXh4ldp9mcj4Yz5ZnsWzQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1w0b_dSV8UWqHqhJa7DxaEDuQuX5hxZBE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WXaL1ol8q6o6szMnXvaWOgdBfVBVTstC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Kh32ZwxrO5TDNq8YH0dS5vvdxR6M1tFA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oRRA8VRX9c2r3NA7fEY_Q5w857lCt4wO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rqCFJTEyj3pGIhCZSNDocpCPIWdkLoy8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Lp_k-x0SJzie05jF4mF5WLZFrYapUDXc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sKbryHIUufrbsBuNbipwMeZlUGRAYAiA/view?usp=sharing
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และมีผู้น าเสนอได้รับรางวัลน าเสนอผลงานอยู่ในระดับดี จ านวน  10  โครงการ ดังนี้ 

ล าดับที่ 
รหัส

น าเสนอ 
ชื่อเรื่อง ผู้น าเสนอ สังกัด เกียรติบัตร 

1 SC-019  การศึกษาการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่และผลของภูมิอากาศต่อ
การระบาด ตั้งแต่ พ.ศ.2553-2561 

นางสาวสุธีพร นาคะไพฑรูย ์ มหาวิทยาลยันเรศวร Download 

2 SC-005 การวิเคราะห์สารต้านอนุมูลอิสระฤทธิ์ยับยั้งเช้ือแบคทีเรีย และ
องค์ประกอบทางพฤกษเคมีของสารสกัดจากดอกฮอปส์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณตัฐิยา ชัยชนะ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย Download 

3 SC-006 การปนเปื้อนเช้ือราในอากาศภายในอาคารของคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

นางสาวสุพัตรา เอี่ยมนาค มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม Download 

4 SC-033 ผลของอุณหภูมิต่ออายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์มะพร้าวอัดเม็ดของ
อุณหภูมิต่ออายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์มะพร้าวอัดเม็ด 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ชุติมา เลิศลักษม ี มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม Download 

5 SC-021 ผลของตัวท าละลายที่มีต่อการสกัดสารต้านอนุมูลอิสระ และฤทธิ์
ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสของสารสกัดว่านตาลเดี่ยว 

นางสาวศรณัญา สอนมณ ี มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม Download 

6 SC-013 การพัฒนาแผ่นฟิล์มช้ีบ่งการเสื่อมสภาพของอาหารจากสารสี
ธรรมชาติ  

อาจารย์ ดร.นันทา เป็งเนตร ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ ์ Download 

7 SC-043 ผลของเกลือ, กากน้ าตาล, กรดฟอร์มิค, เช้ือแบคทีเรียแล็กโท
บาซิลลัสแพลนทารัม และเอนไซม์ เซลลูเลสต่อคุณภาพและ
องค์ประกอบทางเคมีของหญ้ากินีสีม่วงหมัก 

นางสาวศิวพร พิบูลกลุสัมฤทธ์ิ มหาวิทยาลยัขอนแก่น Download 

8 SC-050 การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพ ทางเคมี และพัฒนาคุณภาพ
น้ าส้มควันไม้ลดระยะเวลาท าให้บริสุทธิ์ ด้วยการวิธีการกลั่น ด้วย
เครื่องกลั่นน้ าส้มควันไม้ 

อาจารย์เทอดเกียรติ แก้วพวง มหาวิทยาลยัราชภฎัวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ ์

Download 

9 SC-037 ความหลากหลายทางพันธุกรรมมะม่วง (Mangifera indica L.) 
โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลไอเอสเอสอาร์ 

นางสาวสุธิศา ปานนูน มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ ์ Download 

10 SC-023 การจ าลองการกระจายตัวของอุณหภูมิในผนังฉนวนของห้องส าหรับ
ติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารและโทรคมนาคม 

อาจารย์ ดร.กรีฑา สุขท่ัง มหาวิทยาลยัสยาม Download 

https://drive.google.com/file/d/1OUix8v1V2GSLFtw1ZPTwTcQYjkhbobE1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18Uf9VjC9wzFx5HmWRqD594AtYaov9HcP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WC79TFu7SW15tE-6iOGIxJyrpaDa_Xvv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1o7n7OetGU4xdRrWXM93n4sKLQymD8GPU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fXL4OZnJ7oDy4LVkGT3fgT9ATANPft9a/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1E0Yc5rYkq_raC9IEuuiK-62acfe_hiUk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12RWCIlV58skjXtTpaAfAMH6SOwBUL4ma/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13tJ7uIv6tG4_HGTom0qoV5BnKT3v5xno/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15ua-1Un0VDn6s7uh1FJntNqZfUnOoj1D/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FDJj_6SbWv98IxJFnYVGFoynSSsA3qIh/view?usp=sharing


7 
 

กลุ่มที่ 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

โดยมีผู้น าเสนอได้รับรางวัลน าเสนอผลงานอยู่ในระดับดีมาก จ านวน  3 โครงการ ดังนี้ 

ล าดับที่ 
รหัส

น าเสนอ 
ชื่อเรื่อง ผู้น าเสนอ สังกัด เกียรติบัตร 

1 HE-012  การพัฒนาโลช่ันจากสารสกัดมะมว่งหาวมะนาวโห ่ อาจารย์ ดร.รสรินทร์ แหยมประเสริฐ มหาวิทยาลยันเรศวร Download 

2 HE-003  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดื่มไม่ขับของนักศึกษาใน 
มหาวิทยาลยัแห่งหน่ึง จังหวัดพิษณุโลก  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กู้เกียรติ ก้อนแก้ว มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม Download 

3 HE-008  ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ และการรับรู้กับพฤติกรรมการดูแล
ตนเอง ของผู้สูงอายุท่ีเป็นโรคเบาหวาน อ าเภอ เมือง จังหวัด พิจิตร  

นางสาวเบญจรัตน์ เพ็งบุตร มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม Download 

 

และมีผู้น าเสนอได้รับรางวัลน าเสนอผลงานอยู่ในระดับดี จ านวน  4  โครงการ ดังนี้ 

ล าดับที่ 
รหัส

น าเสนอ 
ชื่อเรื่อง ผู้น าเสนอ สังกัด เกียรติบัตร 

1 HE-005 ปัจจัยทีม่ีความสัมพันธ์กับการเกิดอุบัติเหตุจากการขับข่ี
รถจักรยานยนต ์ของประชาชน ต าบลท่าทอง อ าเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก  

นางสาววิไลวรรณ ประทมุมาท มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม Download 

2 HE-007  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผูสู้งอายุ
โรค ความดันโลหิตสูง ต าบลราวตน้จันทร์ อ าเภอศรสี าโรง จังหวัด
สุโขทัย  

นางสาวธีราภรณ์ เกิดศลิป ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม Download 

3 HE-011 การแสดงออกและการระบุต าแหน่งการแสดงออกของเอนไซม์ 

diacylglycerol kinase iota (DGK-ɩ) ในไตของหนูแรทแม่แบบไต
วายเฉียบพลันที่ถูกเหนี่ยวน าด้วยยาเจนตา มัยซิน  

นางเปรมฤดี เห็มหา มหาวิทยาลยัขอนแก่น Download 

https://drive.google.com/file/d/12H4N_AYLFcqbq1vhfutWwEZxQuUqR6AT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YyooSIMbZu5-uWPDQpPtwzd9mWUGq4VB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14QVmJbAIgnxnP-qxAp4-xMhpzyLH1scA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mGrt2oswCStOMhFbUJr2ioSEhIXzcmC_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MDQugY3U1ybLmEqTA1FWRVEyRHOiGyjW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XUIuTM8PObsJ43g095TJ_QSsertCArw9/view?usp=sharing
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ล าดับที่ 
รหัส

น าเสนอ 
ชื่อเรื่อง ผู้น าเสนอ สังกัด เกียรติบัตร 

4 HE-017 การศึกษาพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชันสั่งอาหารของผู้บริโภคช่วง
การ ระบาดของ Covid-19 ในอ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ ทุกข์สูญ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา 
ตาก 

Download 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1r93RKraCJ859QGiMcKpIBj6AGOFGYHHP/view?usp=sharing
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กลุ่มที่ 5 ด้านการจัดการและบริหารธุรกิจ 

โดยมีผู้น าเสนอได้รับรางวัลน าเสนอผลงานอยู่ในระดับดีมาก จ านวน  1 โครงการ ดังนี้ 

ล าดับที่ 
รหัส

น าเสนอ 
ชื่อเรื่อง ผู้น าเสนอ สังกัด เกียรติบัตร 

1 MA-013 แนวทางการพัฒนาบรรจภุัณฑ์อาหารจากวัสดุธรรมชาติท้องถิ่นเพื่อ
การ ท่องเที่ยวเชิงอาหาร ตลาดใตเ้คี่ยม อ าเภอละแม จังหวัดชุมพร 
  

นางสาวอริสรา สุวรรณวงค์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ Download 

 

https://drive.google.com/file/d/19kS-CuJw5nUltwSMe9XcRMmNHlLA9yDp/view?usp=sharing

