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ชื่อเรื่องบทความ ประเภทการนําเสนอ

1 38 การเลือกเนื้อไก่และการประกอบอาหารจากเน้ือไก่ ให้ปลอดภัยจากการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรีย บรรยาย

2 140 การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของบัวหลวงและการเสริมกลีบบัวหลวงในเมี่ยงคําสําเร็จรูป บรรยาย

3 202 การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ของข้าวหอมนครชัยศรีในจังหวัดนครปฐม บรรยาย

4 216 การศึกษากระบวนการหมักดองผักพื้นบ้านลาวคร่ังตําบลห้วยด้วน อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม บรรยาย

5 217 การคัดแยกโพรไบโอติกในกระบวนการหมักเต้าเจี้ยวสดและการตรวจวิเคราะห์คุณภาพทางจุลชีววิทยาตามมาตรฐาน
ผลิภัณฑ์ชุมชน

บรรยาย

6 218 การแยกและคัดเลือกโปรไบโอติกเพื่อประยุกต์ใช้ในการเพาะเล้ียงปลาสวยงาม บรรยาย

7 227 การคัดแยกแอคติโนมัยสีทในดินที่มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อรา บรรยาย

                                                                  ประกาศผลบทความท่ีผ่านการพิจารณา                                                           
   การประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันท่ี 29 - 30 มีนาคม 2561

“น้อมนําศาสตร์พระราชา สู่การวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น อย่างย่ังยืน”

สาขาชีววิทยา เกษตร และอาหาร

8 19 ผลการได้รับแสงแดดช่วงเช้าและช่วงบ่ายของโรงเรือนแบบขวางตะวันต่อสมรรถภาพการผลิตไก่เนื้อพื้นเมืองลูกผสม
ทางการค้า

โปสเตอร์

9 25 ผลของวิธีการเก็บรักษาต้นพันธุ์ที่มีต่อความงอก การแตกตาข้าง และการเจริญเติบโตของรากของมันสําปะหลัง โปสเตอร์

10 72 การพัฒนาเคร่ืองด่ืมคอร์เดียลมะม่วงหาวมะนาวโห่โดยใช้ซูคราโลสเป็นสารให้ความหวาน โปสเตอร์

11 73 การเพาะเล้ียงแพลงก์ตอนพืชภายใต้สภาวะแหล่งกําเนิดแสงที่ต่างกัน:กรณีศึกษา Chlorella (Chlorella sp.) โปสเตอร์

12 79 ผลของการห่อหุ้มเซลล์ด้วยอัลจิเนตร่วมกับโอลิโกฟรุคโตสต่อการเหลือรอดของโพรไบโอติกในสภาวะเลียนแบบระบบ
ย่อยอาหารและผลิตภัณฑ์เยลล่ีเหลว

โปสเตอร์

13 165 การคัดแยกเชื้อราผลิตเอนไซม์เซลลูเลสจากดินนาปลอดสารเคมี ต. ท่าแร้งออก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี โปสเตอร์

14 168 การศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อ methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA)
ของสารสกัดจากเห็ดเรืองแสง (Neonothopanus nambi)

โปสเตอร์

15 178 การศึกษาฤทธิ์ยับยั้งการสร้างไบโอฟิล์มของเชื้อ Staphylococcus epidermidis ของสารสกัด
จากเห็ดเรืองแสง (Neonothopanus nambi)

โปสเตอร์

16 193 ผลของน้ําตาลต่อสมบัติของแป้งข้าวเจ้า โปสเตอร์

17 201 ผลของเวลาสุญญากาศต่อการถ่ายโอนมวลสาร คุณสมบัติทางเคมีกายภาพ และการต้านอนุมูลอิสระระหว่างออสโม
ติกดีไฮเดรชั่นสับปะรด

โปสเตอร์

ั ฝ ั ่ํ ้ ้ํ ์ โป ์18 NEW-1 การพัฒนาฝอยทองพลังงานตําด้วยนําตาลแอลกอฮอลล์ โปสเตอร์
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1 56 ปริมาณฟีนอลิกรวมและปริมาณฟลาโวนอยด์รวมของสารสกัดน้ําจากผลมะตาด บรรยาย

2 94 ผลของ Dy2O3 ต่อสมบัติการเปล่งแสงของแก้ว Na-Ba-Si บรรยาย

3 95 ผลของ Pr2O3 ต่อคุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติทางแสงของแก้ว Li-Ba-Si บรรยาย

4 96 การเตรียมและศึกษาสมบัติของแก้ว Na–Ba–B ที่เติม CeO2 บรรยาย

5 98 ผลกระทบของอุณหภูมิวัสดุฐานรองต่อคุณสมบัติของฟิล์มออกไซด์ของสังกะสีเจือด้วยอลูมิเนียมที่เตรียมด้วยเทคนิค 
อาร์-เอฟ แมกนีตรอนสปัตเตอริง

บรรยาย

6 110 พฤกษเคมีเบื้องต้นและฤทธิ์ต้านออกซิเดชันในสารสกัดใบชะคราม บรรยาย

7 121 การศึกษาสมบัติทางกายภาพ ทางแสง และทางลูมิเนสเซนซ์ของแก้วซิงค์บิสมัทบอโรเทลลูไรท์ที่เจือด้วยยูโรเพียม
ไ ์

บรรยาย

สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ออกไซด

8 122 การศึกษาสมบัติทางกายภาพ สมบัติทางแสง และทางลูมิเนสเซนซ์ของแก้วซิงค์บอโรเทลลูไรท์ ที่เจือด้วยบิสมัท
ออกไซด์

บรรยาย

9 131 การศึกษาเปรียบเทียบสมบัติการอ่อนตัวของความเค้นและพลังงานสูญหายของยางธรรมชาติผสมเขม่าดํา แคลเซียม
คาร์บอเนต และซิลิกา

บรรยาย

10 171 โครงสร้างของแก้วซิงค์แบเรียมบอโรเทลลูไรท์ที่เจือด้วยดิสโพรเซียมออกไซด์ บรรยาย

11 173 การศึกษาสมบัติของแก้วซิงค์แบเรียมบอเรตที่เจือด้วยยูโรเพียมออกไซด์ บรรยาย

12 174 การศึกษาสมบัติทางกายภาพ และ ทางลูมิเนสเซนซ์ของแก้วซิงค์บิสมัทบอโรเทลลูไรท์ที่เจือด้วยซาแมเรียมออกไซด์ บรรยาย

13 176 สมบัติทางแสง และทางลูมิเนสเซนซ์ของแก้วซิงค์บิสมัทบอโรเทลลูไรท์ที่เจือด้วยดิสโพรเซียมออกไซด์ บรรยาย

14 192 การออกแบบและติดต้ังผนังกั้นระหว่างลวดนําความร้อนกับเบ้าหลอมแก้วภายในเตาหลอม บรรยาย

15 195 Strength and Strain-induced Crystallization of Sulphur-vulcanized Natural Rubber บรรยาย

16 197 อันตรกิริยาย่อยและค่า TVL ของวัสดุโลหะโฟมอลูมิเนียม A 356 เพื่อประยุกต์ใช้เป็นวัสดุกําบังรังสีแกมมา บรรยาย

17 205 การศึกษาสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางแสงของโซเดียมบอเรต บรรยาย

ั ั โ ใ ้ ิ ่ ่ ั ี18 210 การวัดความหนาของวัสดุโดยใช้เทคนิคการส่งผ่านของรังสี บรรยาย
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19 220 Study on optical properties of lithium barium bismuth phosphate glasses doped with Sm3+ ions บรรยาย

20 221 Determination of radiation attenuation coefficient on lithium barium bismuth phosphate glasses at 
662 keV

บรรยาย

21 222 สมบัติการดูดกลืนแสงของแก้วอัลคาไลน์ อะลูมิเนียมฟอสเฟตที่เติมไอออนของนีโอดีเมียม 3+ บรรยาย

22 223 สมบัติทางกายภาพและทางแสงท่ีเจือด้วยเออร์เบียมออกไซด์ของแก้ว โซเดียมอะลูมิเนียมฟอสเฟต บรรยาย

23 224 การวิเคราะห์หาธาตุองค์ประกอบของปุ๋ยแก้วและปุ๋ยทั่วไป ด้วยเคร่ืองเอกซ์เรย์ฟลูออเรสเซนต์สเปกโตรเมทรี บรรยาย

24 225 องค์ประกอบทางเคมีของทับทิมธรรมชาติและทับทิมสังเคราะห์ บรรยาย

25 NEW-1 การศึกษาคุณสมบัติการกําบังรังสีระหว่างขี้เถ้าแกลบและขี้เถ้าลอย บรรยาย

26 NEW-2 การศึกษาคณสมบัติการกําบังรังสีของดินที่ใช้ทําอิฐมอญ บรรยาย26 NEW 2 การศกษาคุณสมบตการกาบงรงสของดนทใชทาอฐมอญ บรรยาย

27 3 ปริมาณสารพฤกษเคมีและฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของหญ้าคา โปสเตอร์

28 4 การวิเคราะห์สารเบตาเลนและผลิตภัณฑ์ลิปบาล์มจากเสมา โปสเตอร์

29 59 การทดสอบสารพฤกษเคมีและฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของตําแยช้าง โปสเตอร์

30 132 อิทธิพลของสารคู่ควบไซเลนต่อการอ่อนตัวของความเค้นและพลังงานสูญหายของยางธรรมชาติผสมซิลิกาเป็นสารตัว
เติม

โปสเตอร์

31 133 การประยุกต์ใช้วิธีการพื้นผิวตอบสนองในการออกสูตรยางคอมเปานด์: กรณีศึกษาผลของปริมาณเขม่าดําและปริมาณ
กามะถัน

โปสเตอร์

1 NEW-1 สะเต็มศึกษาเพื่อการสอนคณิตศาสตร์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการจัดการเรียนรู้ด้วยรอยยิ้ม บรรยาย

1 13 เคร่ืองบรรจุก้อนเห็ดกึ่งอัตโนมัติสําหรับฟาร์มเห็ดอัจฉริยะ บรรยาย

2 14 การศึกษาผลตอบสนองของไดโอดเปล่งแสงเพื่อส่งสัญญาณเสียงสําหรับระบบส่ือสารด้วยแสงที่ตามองเห็น บรรยาย

สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์

สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา

สาขาคณิตศาสตร์ และสถิติ

1 9 ผลการใช้แบบจําลองตัวต้นแบบแบบโยนทิ้งในการพัฒนาส่วนต่อประสานรูปแบบบทเรียน บนระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต เร่ือง การเขียนเว็บ PHP Framework MVC เบื้องต้น

บรรยาย
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2 24 ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการเรียนรู้แบบผสมผสาน เร่ือง เครือข่ายคอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ต สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านควนประ

บรรยาย

3 62 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD เร่ือง องค์ประกอบของ
คอมพิวเตอร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา

บรรยาย

4 67 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง
ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ในรายวิชา คอมพิวเตอร์ เร่ือง Microsoft Excel โดยสําหรับนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปี 5

บรรยาย

5 87 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบซิปปารายวิชาคอมพิวเตอร์ สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมัธยมฐานบินกําแพงแสน

บรรยาย

6 90 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองกรณีศึกษาโรงเรียนเทศบาล 4 (เชาวนปรีชาอุทิศ)

บรรยาย

7 101 ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคการแข่งขันระหว่างกลุ่มด้วยเกม 
เร่ือง ซอฟต์แวร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา

บรรยาย

8 105 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ร่วมกับการจัดการเรียนรู้ แบบ KWL – Plus เร่ือง หลักภาษาไทยน่ารู้
สําหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ของโรงเรียนวัดทัพหลวง (หลวงพ่อเกิดอุปถัมภ์)

บรรยาย

9 160 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนเน้นความจําร่วมกับบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง 
บุคคลสําคัญสมัยอยุธยาและธนบุรี สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านหนองปากโลง

บรรยาย

10 212 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เร่ือง Microsoft Excel 2013 ด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับเทคนิคการสอนแบบ MIAP

บรรยาย

11 47 การจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีของ Bloom โดยการใช้ส่ือ CAI เร่ืองการสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML เบื้องต้น ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนกําแพงแสนวิทยา จังหวัดนครปฐม

บรรยาย

12 54 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้โดยการสร้างความรู้ด้วยตนเองตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ โดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนออนไลน์ เร่ือง เทคโนโลยีสารสนเทศน่ารู้ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

บรรยาย

13 152 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์พิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง หลักภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท)

บรรยาย

14 211 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง การติดต้ังระบบปฏิบัติการ Windows สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา

บรรยาย

15 New-1 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามรูปแบบโครงสร้างทางสติปัญญาของกิล
ฟอร์ด เร่ือง หลักการทํางานของคอมพิวเตอร์ สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดบางเพรียง

บรรยาย

16 New-2 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ร่วมกัน (LT) ร่วมกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เร่ือง การส่ือสารข้อมูลและระบบเครือข่าย ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

บรรยาย

17 New-3 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ร่วมกัน (LT) ร่วมกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนออนไลน์ (e-Learning) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เร่ือง โปรแกรม Adobe Flash 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

บรรยาย

18 New-8 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบนําตนเองด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ในรายวิชาคอมพิวเตอร์ สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนบาลสพรรณบรี

บรรยาย
นกเรยนชนประถมศกษาปท 6 โรงเรยนอนุบาลสุพรรณบุร

19 New-9 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ โดยใช้บทเรียนออนไลน์ 
M-Learning ในรายวิชาการเขียนเว็บไซต์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข”

บรรยาย
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20 16 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ออนไลน์ร่วมกับการเรียนแบบผสมผสาน วิชา การใช้งานโปรแกรม Microsoft 
PowerPoint 2013 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอู่ทอง

โปสเตอร์

21 22 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้เทคนิคเกมส์การศึกษา ในรายวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อแก้ไขปัญหา
ทางด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

โปสเตอร์

22 50 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบนําตนเอง รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม

โปสเตอร์

23 120 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อเสริมสร้างทักษะการจดจาคาศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคนิคการ
เรียนรู้ด้วยตนเองสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหนองปากโลง

โปสเตอร์

24 161 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสําหรับจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เร่ือง การจัดการข้อมูลและเทคโนโลยี
สารสนเทศ รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โปสเตอร์

25 180 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้บทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง ระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้แบบย้อนกลับ

โปสเตอร์

26 181 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เร่ือง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โปสเตอร์

27 182 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง ยา โปสเตอร์27 182 การพฒนาผลสมฤทธทางการเรยนของนกเรยนชนมธยมศกษาปท 4 โดยใชบทเรยนคอมพวเตอรชวยสอน เรอง ยา
เสพติด ร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้แบบเพื่อนคู่คิด

โปสเตอร

28 188 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับเทคนิคร่วมกันคิด เร่ือง งานช่าง สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
 4 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)

โปสเตอร์

29 196 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสําหรับจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

โปสเตอร์

30 203 การพัฒนาทักษะการจําคําศัพท์โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเกมรายวิชาภาษาอังกฤษ เร่ืองคําศัพท์ใน
ชีวิตประจําวัน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

โปสเตอร์

31 204 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชาศิลปะ เร่ือง ทัศนศิลป์และหลักการออกแบบ

โปสเตอร์

32 209 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
รายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษา เร่ือง การเจริญเติบโตและ การสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้แบบ
เพื่อนคู่คิด

โปสเตอร์

33 34 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD เร่ือง ไม้ดอกไม้ประดับ สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)

โปสเตอร์

34 114 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิด เร่ือง งานอาชีพ สําหรับนักเรียนชั้น 
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)

โปสเตอร์

35 118 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้เกมส์เป็นฐาน เร่ือง การทํางานของคอมพิวเตอร์และโปรแกรม
เบื้องต้น สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท)

โปสเตอร์

36 164 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้บทเรียนออนไลน์
ร่วมกับการเรียนรู้แบบ NHT

โปสเตอร์

37 New-4 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ KWL Plus เร่ือง การใช้ยาและสารเสพติด โปสเตอร์
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
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38 New-5 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทเกมโดยใช้วิธีการสอนแบบ Active 
Learning เร่ือง ซอฟต์แวร์น่ารู้ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

โปสเตอร์

39 New-6 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ออนไลน์ ร่วมกับวิธีการสอนแบบระดมสมอง เร่ือง งาน
ประดิษฐ์ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

โปสเตอร์

40 New-7 การพัฒนาส่ือการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ในรายวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศพื้นฐาน 2 เร่ือง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสระยายโสม
วิทยา สุพรรณบุรี

โปสเตอร์

1 23 พฤติกรรมการใช้ยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉินของนิสิตหญิงในสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออก บรรยาย

2 84 รูปแบบการใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี บรรยาย

3 97 เราจะน้อมนําศาสตร์พระราชามาใช้ในระบบสุขภาพได้อย่างไร จึงจะถึงพร้อมซ่ึงความยั่งยืนในยุคไทยแลนด์ 4.0 บรรยาย

4 ใ ้ ll ื่ ่ ิ ั ีป ิ ั ั ์ ั ึ ใ ิ ้ใ ่

สาขาพยาบาลศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์และสุขภาพ

4 100 ผลของการใช้ pallet เพือสงเสริมทักษะการมีปฏิสัมพันธ์ของนักศึกษาพยาบาล ในรายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ 2 
หัวข้อการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บ

บรรยาย

5 144 ผลของการจัดการเรียนการสอนในคลินิก โดยวิธีวิเคราะห์กรณีตัวอย่างต่อความสุขในการเรียนและทักษะการคิด
อย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาล

บรรยาย

6 185 ผลของการส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตน ต่อการปฏิบัติกิจกรรมทางกายและคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยกระดูกสะโพก
หัก

บรรยาย

7 New-1 การเปรียบเทียบระดับความตระหนักรู้ในการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ระหว่างก่อนและหลังการให้ความรู้เกี่ยวกับการเล้ียง
ลูกด้วยนมแม่แก่หญิงต้ังครรภ์ ณ โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม

บรรยาย

8 New-2 แนวทางการพัฒนาพฤฒิพลังเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน บรรยาย

9 New-4 ปัจจัยที่มีความพันธ์กับความรู้ในการดูแลทารกแรกเกิดของมารดาหลังคลอดในโรงพยาบาลนครปฐม บรรยาย

10 New-5 การช่วยฟื้นคืนชีพอย่างไรให้รอดชีวิต บรรยาย

11 New-6 กรณีศึกษาผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจเต้นผิดปกติ บรรยาย

12 New-7 การรับรู้และการจัดการภาวะช็อคจากการติดเชื้อในกระแสเลือด บรรยาย

13 New-8 การเปรียบเทียบผลการเรียนกับการพัฒนาทักษะความคิดและคุณลักษณะแบบอภิปัญญาของนักศึกษาพยาบาล
ศาสตร์ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

บรรยาย

14 New-9 กรณีศึกษาการดูแลการต้ังครรภ์แฝด บรรยาย

15 5 ความแตกต่างของสภาวะสุขภาพกับการเข้าถึงบริการทันตกรรมของผู้สูงอายุ โปสเตอร์
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16 32 พฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัยของนิสิตชายในสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออก โปสเตอร์

17 35 ต้นแบบเกมคอมพิวเตอร์เพื่อส่งเสริมทักษะความจําแบบมีส่วนร่วมในผู้สูงอายุ โปสเตอร์

18 89 ผลของการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมือเท้าปาก โดยใช้กระบวนการกลุ่มในผู้ปกครองเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลนา
ฝาย อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

โปสเตอร์

19 103 การศึกษาความแตกต่างระหว่างปัจจัยควบคุมโรคเบาหวานของผู้สูงอายุที่สามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได้และ
ไม่ได้ในชุมชนรอบมหาวิทยาลัยสยาม

โปสเตอร์

20 137 สภาพปัญหาสุขาภิบาลของตลาดสดด้านกายภาพและด้านการคุ้มครองผู้บริโภคของตลาดประเภทที่ 1 ในเขต
เทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

โปสเตอร์

21 190 การป้องกันการกลับเป็นซํ้าสําหรับผู้รอดชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมอง โปสเตอร์

22 207 พฤติกรรมการบริโภคอาหารและภาวะโภชนาการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

โปสเตอร์

23 213 การสังเคราะห์ชดความร้ชมชนเพื่อพัฒนาสขภาวะภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง: กรณีศึกษาจังหวัดราชบรี โปสเตอร์23 213 การสงเคราะหชุดความรูชุมชนเพอพฒนาสุขภาวะภายใตปรชญาเศรษฐกจพอเพยง: กรณศกษาจงหวดราชบุร โปสเตอร

24 New-3 ศาสตร์ของพระราชากับการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในชุมชน โปสเตอร์

1 153 พฤติกรรมการเปิดรับและความพึงพอใจต่อส่ือประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลศูนย์นครปฐม บรรยาย

2 154 การรู้เท่าทันส่ือ : ประโยชน์และการนําไปใช้ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม บรรยาย

3 183 ปรากฏการณ์การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งทางรายการโทรทัศน์จากยุคอนาล็อกสู่ยุคดิจิทัล บรรยาย

4 184 ผลกระทบของผู้ให้บริการ OTT ต่อช่องทีวีดิจิทัล และสังคม บรรยาย

5 186 การรู้เท่าทันส่ือ : ประโยชน์และการนําไปใช้ กรณีศึกษา นักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม บรรยาย

1 1 แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการด้านความปลอดภัยในการทํางานของแรงงานตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย
 อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. 2554

บรรยาย

2 28 ผลทางกฎหมายของพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษต่อการกักขังแทนค่าปรับ บรรยาย

3 53 การแปรเปล่ียนกระบวนทัศน์การบริหารการพัฒนาภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ . บรรยาย

สาขานิเทศศาสตร์

สาขา รัฐประศาสนศาสตร์และนิติศาสตร์

ฐ



ลําดับที่ รหัสตามระบบ   
EasyChair

ชื่อเรื่องบทความ ประเภทการนําเสนอ

                                                                  ประกาศผลบทความท่ีผ่านการพิจารณา                                                           
   การประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันท่ี 29 - 30 มีนาคม 2561

“น้อมนําศาสตร์พระราชา สู่การวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น อย่างย่ังยืน”

4 128 ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสํานักงานอัยการภาค 7 บรรยาย

5 NEW-1 ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม บรรยาย

6 NEW-2 การมีส่วนร่วมของสตรีในการพัฒนาตําบลหนองอ้อ อําเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี บรรยาย

7 NEW-3 ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขของบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม บรรยาย

8 145 วิกฤติการณ์ครอบครัวไทยภายใต้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว โปสเตอร์

1 58 การประยุกต์หลักคําสอนของศาสนาอิสลามสู่การป้องกันปัญหายาเสพติด บรรยาย

2 117 วิเคราะห์หลักการสร้างปัญญาในพระพุทธศาสนาเถรวาท บรรยาย

สาขาปรัชญา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม

3 156 ศีล 5 กับการแก้ปัญหาภาวะ “ไร้ศีล” ในสังคมไทย บรรยาย

4 214 ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดธรรมชาตินิยมของปรัชญาเต๋ากับการนามาใช้กับมนุษย์ บรรยาย

5 New-1 ผีของชาวลาวคร่ัง: กรณีศึกษาความเชื่อเร่ืองผีของชาวลาวคร่ังในตําบลห้วยด้วน อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม บรรยาย

6 New-2 พุทธจริยศาสตร์กับการดําเนินชีวิตที่ดีของมนุษย์ บรรยาย

7 New-3 วาทกรรมเร่ืองอายุพระพุทธศาสนา 5,000 ปี บรรยาย

8 New-4 วิเคราะห์เกณฑ์ตัดสินความดีในพุทธปรัชญาเถรวาท บรรยาย

9 New-5 ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับเหตุผลบริสุทธิ์ของอิมมานูเอล คานต์ในเชิงญาณวิทยา บรรยาย

10 New-6 ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดมนุษย์นิยมใน ฮีต ๑๒ คลอง ๑๔ บรรยาย

11 New-7 โชติยศาสตร์ ศาสตร์แห่งการทํานายจากภารตะวิทยาสู่ดินแดนสยามประเทศ บรรยาย

12 New-8 วัฒนธรรมการกินหมากในสังคมไทยสมัยก่อน บรรยาย

่ ิ ื ํ ่ ั ั ิ ์ใ ั โ ั ์13 New-9 สายธารแห่งความคิด: การถวายคืนอํานาจแก่สถาบันกษัตริย์ในทัศนะของโทมัส ฮอบส์ บรรยาย
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14 New-10 ความหลากหลายทางชาติพันธุ์ในเมืองราชบุรี บรรยาย

15 New-11 คุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากร โรงเรียนการบิน อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม บรรยาย

16 New-12 ประเพณีแห่ธงสงกรานต์ของชาติพันธุ์ลาวคร่ัง ในเทศบาลตําบลโพรงมะเด่ือ อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม บรรยาย

17 New-13 การเผยแผ่พระพุทธศาสนามหายาน : กรณีศึกษาวัดธรรมปัญญารามบางม่วง บรรยาย

18 New-14 แนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อปลูกฝังและสร้างเสริมคุณธรรมในศตวรรษที่ ๒๑ บรรยาย

1 99 อุปสรรคต่อการจัดต้ังประชาคมอาเซียน พ.ศ. 2558: ศึกษาเฉพาะกรณีนโยบายรัฐและการรักษาผลประโยชน์
แห่งชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน

บรรยาย

2 104 ศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรป : หนึ่งในกลไกหลักของสหภาพที่เต็มไปด้วยคุณูปการแห่งความยุติธรรม บรรยาย

สาขาอาเซียนศึกษา

3 109 ปัญหาการบังคับใช้กฎบัตรอาเซียน บรรยาย

4 119 ลูกเสืออาเซียน : ภารดรภาพแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บรรยาย

5 150 โอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างประเทศไทยและกลุ่มประเทศ CLMV จากนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน และระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย

บรรยาย

6 189 ความล้มเหลวจากการจัดการขยะท่ีเกิดจากถุงพลาสติกในประเทศไทยและบางประเทศในภูมิอาเซียน บรรยาย

1 81 การปรับตัวของชุมชนเกาะศาลเจ้าภายใต้ศาสตร์พระราชาเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในมิติวัฒนธรรม บรรยาย

2 New-1 การพัฒนากิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ณ ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดําหมู่บ้านดอนทราย ตําบล
สระกะเทียม อําเภอเมอืง จังหวัดนครปฐม

บรรยาย

3 New-2 แผนพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนปฐมอโศก อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม บรรยาย

4 New-3 แนวทางการฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวชุมชนตลาดน้าเหล่าต๊ักลัก อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี บรรยาย

5 New-4 การศึกษาบริบทสถานประกอบการอาหารและเคร่ืองด่ืม ตามแนวคิดการท่องเที่ยวตามกระแสนิยม แชะ ชิม แชร์ ใน
จังหวัดนครปฐม

บรรยาย

6 New-5 แนวทางการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เกาะลัดอีแท่น อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม บรรยาย

สาขาการท่องเท่ียว
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7 New-6 แนวทางการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านไผ่หูช้าง อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม บรรยาย

8 New-7 การพัฒนารูปแบบส่ือประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ชุมชนสนามจันทร์ อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม บรรยาย

9 New-8 การพัฒนาคู่มือภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสําหรับชาวบ้าน ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะ
ชนก อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

บรรยาย

1 77 การพัฒนาส่ือการสอนจากดินไทยเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กปฐมวัย บรรยาย

2 83 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบางประการต่อการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ราชินีบูรณะ จังหวัดนครปฐม

บรรยาย

3 111 การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เร่ืองเซต ด้วยชุดการสอนโดยใช้กระบวนการกลุ่มกับการสอนแบบปกติ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม จังหวัดนครปฐม

บรรยาย

4 New-1 การศึกษาความต้องการจําเป็นของครูที่ปรึกษาในการดําเนินงานนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) จังหวัดยะลา บรรยาย

สาขาวิจัยการศึกษา

5 New-2 Enhancing the Reading Comprehension Skills by using the Reading Strategies Insteuction approach 
for first year nursing program students

บรรยาย

1 8 การรับรู้และเข้าใจเร่ืองทิศทางองค์การของบุคลากร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยาย

2 177 การพัฒนาเว็บไซต์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ บรรยาย

3 7 ช่องทางการส่ือสารนโยบายและทิศทางไปสู่การปฏิบัติของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล โปสเตอร์

1 55 ส่วนต่อประสานรูปแบบปรับเหมาะเพื่อการวางแผนออกกําลังกายบนอุปกรณ์พกพา บรรยาย

2 60 การออกแบบตัวต้นแบบระบบจัดการเลือกต้ังแบบเสียงส่วนใหญ่เพื่อการเลือกต้ังผู้นําภายในสถานศึกษาโดยใช้
เทคโนโลยีการรู้จําใบหน้า

บรรยาย

3 78 การออกแบบตัวต้นแบบระบบการพัฒนาระบบยืนยันตัวบุคคลด้วย เทคโนโลยีบล็อกเชน ผ่านเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด
บนสมาร์ทโฟน

บรรยาย

4 93 การศึกษาการเรียนรู้เอกลักษณ์ไทยผ่านเกมออนไลน์ : กรณีศึกษาขนมไทยโบราณ บรรยาย

5 102 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร สินค้าหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษา กลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนล่าง 2

บรรยาย

สาขางานประจําสู่งานวิจัย (R to R)

สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตอนลาง 2

6 172 โครงงานการจัดการระดับความเหมาะสมของภาพยนตร์อัตโนมัติด้วยคอมพิวเตอร์ บรรยาย
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7 208 ผลการศึกษาเปรียบเทียบการจดจํารหัสผ่านตัวอักษรกับรหัสผ่านรูปภาพของผู้สูงอายุ บรรยาย

8 New1 การพัฒนาส่ือเทคโนโลยีความจริงเสมือนสําหรับแนะนําผลิตภัณฑ์น้ําพริกแม่ศรี บรรยาย

9 New2 การพัฒนาระบบแจ้งเตือนการเกิดอัคคีภัยผ่านแอปพลิเคชันไลน์ด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิง บรรยาย

10 New3 ระบบสารสนเทศสําหรับแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในภูมิภาคตะวันตก บรรยาย

11 New4 การพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับการนิเทศนักศึกษาฝึกสอน กรณีศึกษา : สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครปฐม

บรรยาย

1 36 ผลของการจัดการเรียนรู้แบบ STEM ที่มีผลต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2

บรรยาย

2 48 การพัฒนาหลักสูตรหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพณิชยกรรม สาขาวิชา ธุรกิจกีฬา บรรยาย

สาขาหลักสูตรและการสอน

4 91 ผลการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ด้วยวัสดุเหลือใช้ที่มีผลต่อทักษะพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับเด็กปฐมวัย บรรยาย

5 149 การพัฒนาความรู้คําศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้เกม บรรยาย

6 151 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางนาฏศิลป์ : ทฤษฎีไตรอาร์ขิกร่วมกับเทคนิคทีมวิเคราะห์ บรรยาย

7 162 การพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R SQ4R ร่วมกับเทคนิค
ร่วมกันเรียนรู้ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

บรรยาย

8 206 แนวทางการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการของเมอร์ดอกซ์ร่วมกับ
เทคนิค 5W1H

บรรยาย

9 219 การจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา (STEM Education)เพื่อส่งเสริมการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ บรรยาย

10 New-1 การสอนโฟนิกส์แบบสร้างคําร่วมกับเทคนิค TPR : สอนอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษสําหรับผู้เร่ิมเรียน บรรยาย

11 New-2 การเรียนรู้แบบสืบเสาะ: กระบวนการเรียนรู้เพื่อปฏิรูปชั้นเรียน บรรยาย

12 New-3 การจัดการเรียนการสอนโฟนิกส์แบบสร้างคําและแบบเทียบเคียงเพื่อพัฒนาความสามารถ ในการอ่านคํา
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

บรรยาย

13 New-4 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นวัดไผ่โรงวัวโดยบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ท่ีส่งเสริมแนวคิดสะเต็มศึกษา บรรยาย

สาขาการวิจัยเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน

1 10 ความพึงพอใจของประชาชนต่อรูปแบบการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วน
ตําบลพร่อน อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

บรรยาย
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2 18 สถานการณ์และปัญหาการจัดการขยะในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยกระทิง อําเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา บรรยาย

3 63 การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน บ้านวังตาว ตําบลสะเนียน อําเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน บรรยาย

4 65 การส่งเสริมความรู้มาตรฐานโฮมสเตย์เพื่อประเมินความพร้อมในการพัฒนา โฮมสเตย์บ้านน้ํารีพัฒนา ตําบลขุนน่าน 
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน

บรรยาย

5 66 การศึกษารูปแบบการสร้างความม่ันคงทางอาหารระดับชุมชนจากงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น บรรยาย

6 69 การพัฒนาช่องทางการตลาดผักปลอดภัยมาตรฐาน GAP (Good Agricultural Practice) ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
ปลูกผักคําพอุง ตําบลคาพอุง อําเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

บรรยาย

7 74 การพัฒนาศักยภาพกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษบ้านดอนกลาง ตําบลช่องเม็ก อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี บรรยาย

8 80 การมีส่วนร่วมของประชาชน ปราชญ์ชาวบ้านและผู้นําในการส่งเสริมนโยบายวัฒนธรรมท้องถิ่น ในเทศบาลตําบล
บางพระ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

บรรยาย

9 138 สํารวจลักษณะสิทธิในที่ดินของประชํากรในเขตพื้นที่ตําบลหนองบัว อําเภอเมือง จังหวัดกําญจนบรี บรรยาย9 138 สารวจลกษณะสทธในทดนของประชากรในเขตพนทตาบลหนองบว อาเภอเมอง จงหวดกาญจนบุร บรรยาย

10 163 ศิลปะการป้องกันตัวของกลุ่มชาติพันธุ์ในอาณาบริเวณอนุภูมิภาคลุ่มน้ําแม่โขง บรรยาย

11 187 ทุนตามแนวคิดของปิแอร์ บูร์ดิเยอ (Pierre Bourdieu) กับส่ือชุมชน บรรยาย

12 115 กระบวนการสร้างจิตสานึกในการจัดการส่ิงแวดล้อมของชุมชนในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง โปสเตอร์

1 6 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์กรีนของผู้บริโภคไทย บรรยาย

2 12 การจัดการโลจิสติกส์ขาออกสินค้าแช่แข็งสําหรับวิสาหกิจขนาดย่อมกรณีศึกษา สละลอยแก้วแช่แข็ง บรรยาย

3 15 อิทธิพลของทัศนคติ และการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง ที่มีต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการซ้ือเคร่ืองสําอางผ่านส่ือ
สังคมออนไลน์ ในกรุงเทพมหานคร

บรรยาย

4 26 ผลกระทบของความหลากหลายของคณะกรรมการต่อคุณภาพกําไรของบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย

บรรยาย

5 27 อิทธิพลของการบริหารตราสินค้าและการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ ที่มีต่อการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภคใน
ผลิตภัณฑ์เคร่ืองสําอางไทยผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ในจังหวัดชลบุรี กรณีศึกษากลุ่มผู้บริโภค Gen Y

บรรยาย

6 29 พฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองสําอางผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล บรรยาย

7 71 รปแบบ และกลยทธ์ทางการตลาดของผ้ประกอบการผลิตรังผ้ึงหม้อน้ํารถยนต์ กรณีศึกษา ห้างห้นส่วนจํากัด เค พี เรดิ บรรยาย

สาขาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์

7 71 รูปแบบ และกลยุทธทางการตลาดของผูประกอบการผลตรงผงหมอนารถยนต กรณศกษา หางหุนสวนจากด เค.พ.เรด
เอเตอร์

บรรยาย
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8 75 รูปแบบและกลยุทธ์การดําเนินธุรกิจจําหน่ายเฟอร์นิเจอร์สําเร็จรูปของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (SMEs) ในอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

บรรยาย

9 85 ความสัมพันธ์ระหว่างการควบคุมภายในตามแนวทางของCOSOกับการบรรลุวัตถุประสงค์ในการดําเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม

บรรยาย

10 86 อิทธิพลขององค์กรแห่งความสุขที่ส่งผลต่อความผูกพันในองค์กรของบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคําแหง บรรยาย

11 113 วิถีชีวิตและคุณภาพชีวิตในการทางานของพนักงานสายสนับสนุนคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน นครราชสีมา

บรรยาย

12 139 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความภักดีของลูกค้าต่อผลิตภัณฑ์ตราสินค้า บรรยาย

13 141 พฤติกรรมการออมเงินในรูปแบบสลากออมสิน บรรยาย

14 142 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีคณะวิทยาการจัดการของนักศึกษามหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครปฐม

บรรยาย

15 148 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้าของผ้ใช้จักรยานยนต์ดคาติในเขตกรงเทพมหานครและปริมณฑล บรรยาย15 148 ปจจยทสงผลตอความจงรกภกดในตราสนคาของผูใชจกรยานยนตดูคาตในเขตกรุงเทพมหานครและปรมณฑล บรรยาย

16 179 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าหมูแปรรูปจังหวัดนครปฐม บรรยาย

17 198 การปรับใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาในจังหวัดนครปฐม บรรยาย

18 new-1 แนวทางการส่งเสริมแรงจูงใจในการทํางานประจําสู่งานวิจัยของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม

บรรยาย

19 new-2 ปัจจัยวัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลต่อความผูกพันในองค์การของพนักงานอุตสาหกรรมเซรามิกส์ จังหวัดราชบุรี บรรยาย

20 new-3 ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม บรรยาย

21 new-4 การมีส่วนร่วมของเกษตรกรของเกษตรกรในการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อเพิ่มศักยภาพธุรกิจชุมชน 
กรณีศึกษาปลาสวยงามในจังหวัดนครปฐม

บรรยาย

22 new-5 ส่วนประสมการตลาดที่มีต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าห้างบิ๊คซี สาขานครปฐม บรรยาย

23 11 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทํางานกับความผูกพันต่อองค์กรของ พนักงานฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เอ็นอีซี
 โทคิน อิเล็กทรอนิกส์ ประเทศไทย จํากัด

โปสเตอร์

24 20 คุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความภักดีในการใช้บริการขนส่งสินค้า จังหวัดปทุมธานี โปสเตอร์

25 30 ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีต่อการให้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร 2 
(บ้านแพ้ว)

โปสเตอร์

26 37 การพัฒนาเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้องต้ี อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่เศรษฐกิจดิจิทัล

โปสเตอร์
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27 158 กระบวนการตัดสินใจซ้ือสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภคในจังหวัดอุบลราชธานี โปสเตอร์

28 159 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานี โปสเตอร์

29 215 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผ้าออนไลน์ของนักศึกษาหญิงไทยและเวียดนาม โปสเตอร์

30 226 ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันองค์การของข้าราชการตํารวจศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 7 โปสเตอร์

1 40 ภูมิปัญญาการสร้างเมรุลอยแบบกะเหร่ียง ชุมชนบ้านสามหลัง ตําบลเขาโจด อําเภอศรีสวัสด์ิ จังหวัดกาญจนบุรี บรรยาย

2 41 การสร้างแผนท่ีแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์สมัยทวารวดี เมืองโบราณอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี บรรยาย

3 51 การวิเคราะห์เนื้อหาบทความเกี่ยวกับ Internet of Things บน Twitter บรรยาย

สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

4 52 พฤติกรรมการแสวงหาและการใช้สารสนเทศของนักเรียนแรงงานต่างด้าวในกรุงเทพมหานคร บรรยาย

5 61 กลุ่มผู้ใช้สารเสพติดด้วยวิธีฉีดปรับเปล่ียนพฤติกรรม(ไม่)ได้ บรรยาย

6 64 แรงจูงใจในการเผยแผ่หลักสูตรครูสมาธิของครูสมาธิที่เป็นฆราวาสในจังหวัดสงขลา บรรยาย

7 88 การเส่ือมสลายของกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนกาลอ บรรยาย

8 106 พัฒนาการภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนอําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี บรรยาย

9 108 รูปแบบเจดีย์ประธานวัดพระธาตุ จังหวัดกําแพงเพชร : เส้นทางของงานพุทธศิลป์ลูกผสม บรรยาย

10 124 หลักประชาธิปไตยกับหลักธรรมาธิปไตยในยุคThailand 4.0 บรรยาย

11 143 ความสุขของสมาชกิเครือข่ายธนาคารต้นไม้ของ ธ.ก.ส. บ้านถ้าเสืออําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ในปี 2560 บรรยาย

12
166

แบบฝึกคําสัมผัสเพื่อพัฒนําทักษะการจําคําศัพท์ของนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ บรรยาย

13
169

หางธงสงกรานต์ ประเพณีท้องถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวคร่ัง ในจังหวัดนครปฐม บรรยาย

14 ทิศทางผลกระทบ และการปรับตัว ต่ออัตราค่าจ้างขั้นต่า 308 บาทของผ้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด บรรยาย14
175

ทศทางผลกระทบ และการปรบตว ตออตราคาจางขนตา 308 บาทของผูประกอบการวสาหกจขนาดกลางและขนาด
ย่อมในจังหวัดสงขลา

บรรยาย
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15
191

การศึกษาทับหลังที่ปราสาทสระกําแพงใหญ่ จังหวัดศรีสะเกษ บรรยาย

16
194

งานสร้างสรรค์วิชาการทางดนตรี ซัมมารีซัม: เพลงพื้นบ้านรองเง็ง เรียบเรียงสาหรับกีตาร์คลาสสิค บรรยาย

17
200

มุมมองทางอาชญาวิทยากับปัญหากลุ่มรถจักรยานยนต์ซ่ิงของวัยรุ่น (เด็กแว้น) บรรยาย

18
228

พุทธเศรษฐศาสตร์เพื่อดุลยภาพของชีวิตและสังคม : กรณีศึกษาพระครูพิพิธประชานาถ (หลวงพ่อนาน) บรรยาย

19
229

วัฒนธรรมวงล้อเพื่อสุขภาวะ: มิติการตีความทางวัฒนธรรมและโบราณคดี บรรยาย

20 21 การถอดองค์ความรู้ความสําเร็จในการเป็นชุมชนต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนํามาพัฒนาชุมชนบ้านทุ่งสวน 
ตําบลนครชุม อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร โปสเตอร์

21 147 รุ่นเกิดล้าน ความท้าทายการพัฒนาของสังคมไทย
โปสเตอร์

สาขาบริหารการศึกษา

1 17 การศึกษาองค์ประกอบการนิเทศภายในเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะของนักเรียนตามโครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณของ
โรงเรียนขนาดเล็กในอําเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

บรรยาย

2 42 พฤติกรรมองค์การที่ส่งผลต่อการดําเนินงานแนะแนวของโรงเรียนสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
 21

บรรยาย

3 44 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 บรรยาย

4 45 ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการสถานศึกษาพอเพียงในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี

บรรยาย

5 46 วัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลต่อการทางานเป็นทีมของครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต
 21

บรรยาย

6 70 STEM Model : การพัฒนาความรู้และคุณธรรม ของนักเรียนนายเรือ บรรยาย

7 92 การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับภาวะของผู้บริหารสถานศึกษา บรรยาย

8 43 การพัฒนารูปแบบพฤติกรรมสมรรถนะของบุคลากร ของวิทยาลัยเครือข่ายภาคกลาง 2 สถาบันพระบรมราชชนก 
กระทรวงสาธารณสุข โปสเตอร์

9 126 ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
โปสเตอร์

10 127 การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 โปสเตอร์

11 129 การทํางานเป็นทีมของผ บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของคร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สาขาบรหารการศกษา

11 129 การทางานเปนทมของผู บรหารสถานศกษาตามความคดเหนของครู สงกดสานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษา
ปัตตานี เขต 1 โปสเตอร์



ลําดับที่ รหัสตามระบบ   
EasyChair

ชื่อเรื่องบทความ ประเภทการนําเสนอ

                                                                  ประกาศผลบทความท่ีผ่านการพิจารณา                                                           
   การประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันท่ี 29 - 30 มีนาคม 2561

“น้อมนําศาสตร์พระราชา สู่การวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น อย่างย่ังยืน”

12 134 การบริหารจัดการโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนร่วม โดยใช้โครงสร้างซีท (SEAT Framework) ตามความคิดเห็นของ
ครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล โปสเตอร์

13 135 ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 โปสเตอร์

14 136 สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัด
นราธิวาส โปสเตอร์

15 167 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยราชธานี
โปสเตอร์

16 199 การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 โปสเตอร์


