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ความหลากหลายทางพันธุกรรมและโครงสร้ างประชากรของเชื้อพันธุข์ ้ าวพื้นเมืองในภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย
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การศึกษาความชุกของ hemoglobin E / β thalassemia ที่มรี ะดับ hemoglobin F ต่า ในกลุ่ม hemoglobin E
homozygote ที่ได้ รับการวินิจฉัยโดยวิธี high-performance liquid chromatography
ปวันรัตน์ สวนนุ่ม, พีระพล วอง, ปริศนา เจริญพร, สวิชญาพร เจิมนิ่ม, มณฑิรา จันทร์อิน,สุภารัตน์ จอนคา, เอกอมร เทพพรหม
และรวิสตุ เดียวอิศเรศ
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การศึกษาคุณภาพนา้ ประปาทางจุลชีววิทยาในเขตพื้นที่ตาบลท่าทอง อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ณัฐนันท์ อิ่มเมฆ, อารี ทองทุ่ง, สุภาพรรณ เอกอุฬารพันธ์ และณรงค์ จัตรุ สั
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การศึกษาเปรียบเทียบผลการรักษาทันทีระหว่างเทคนิคแอคทีฟรีลีสแบบดัดแปลง และการนวดไทยในผู้ป่วย
กลุ่มอาการสะบักจม
เศรษฐพงศ์ หนองหารพิทกั ษ์, ยอดชาย บุญประกอบ, ปรีดา อารยาวิชานนท์, อุไรวรรณ ชัชวาลย์ และลักขณา มาทอ
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ความสามารถในการทรงตัวและระดับกิจกรรมทางกายในวัยรุ่น
อรษา แสนโน, ลักขณา มาทอ, ทกมล กมลรัตน์, และวัณทนา ศิริธราธิวตั ร
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Isolated human dental pulp stem cell failed to be induced to swine valvular interstitial cell:
The limitation of speciedifferences
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The enhancement of prebiotic on probiotic for inhibiting growth of dental caries pathogen
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ภานุวฒ
ั น์ เสงีย่ มจิตต์เกษม และขวัญชัย รัตนมณี
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ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบตั ติ ่อการเกยตื้นของสัตว์ทะเลหายากของชาวประมงพื้ นบ้ านใน จังหวัดระยอง
ประเทศไทย
แป้ งร่า ประทีป ณ ถลาง, สุกญ
ั ญา ทองรัตน์สกุล และชัยเทพ พูลเขตต์
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ความรู้ ทัศนคติและวิธปี ฎิบตั ขิ องควาญช้ างต่อความเป็ นไปได้ ของการแพร่กระจายโรคผ่านการเคลื่อนย้ ายช้ างเลี้ยง
ในลาปางที่มจี านวนการเคลื่อนย้ ายช้ างสูงของประเทศไทย
ชญานิศ ประสานวงศ์, สุกญ
ั ญา ทองรัตน์สกุล, นิกร ทองทิพย์ และชัยเทพ พูลเขตต์
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ความเสี่ยงอันตรายและเส้ นทางการเข้ าสู่อาชีพ ของคนรับจ้ างฉีดพ่นยาฆ่าหญ้ า พื้นที่ตาบลหนองแวง อาเภอบ้ านผือ
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รูปแบบการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์
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การเพิ่มศักยภาพเชิงธุรกิจเพื่อเสริมศักยภาพธุรกิจชุมชน กลุ่มทอผ้ าบ้ านเชียงราย อาเภอเมือง จังหวัดน่าน
ดวงสมร พลเยีย่ ม, ชุติสร แก้วบรรจง และปรียานุช ดีพรมกุล

959

การยกระดับผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์ส่มู าตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ตาบลดงมะดะ อาเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
กนกวรรณ ปลาศิลา และศุภรา ติวงค์

968

การศึกษาการคิดอย่างเป็ นระบบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ห้ องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
โดยใช้ แผนผังความคิด เรื่อง การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชวี ิต
ชนาธิป โหตรภวานนท์, สุรียพ์ ร สว่างเมฆ และวันดี วัฒนชัยยิ่งเจริญ

976

การศึกษาเปรียบเทียบศักยภาพด้ านการแปลภาษาญี่ปุ่น–ไทย ของนักศึกษาวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น ชั้นปี ที่ 4 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ ด้ วยวิธสี อนแบบปกติและการสอนแบบ STAD
ศศิธร ศรีรตั น์

985

การศึกษาภูมทิ ศั น์วัฒนธรรมชาวเวียดนามในชุมชน กรณีศึกษา หมู่บ้านนาจอก ตาบลหนองญาติ อาเภอเมือง จังหวัด
นครพนม
เมธี พิริยการนนท์

994

การศึกษาภูมปิ ัญญาไทยที่ปรากฏในบทเพลงอยุธยา
บุญสมหญิง พลเมืองดี

1004

-- ฎ --

สารบัญ (ต่อ)
เรื่อง

หน้ า

การศึกษาและพัฒนาการผลิตนา้ อ้ อยสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน กรณีศึกษา : บ้ านป่ าก่อพัฒนา ตาบลดงมะดะ อาเภอ
แม่ลาว จังหวัดเชียงราย
ชุติภสั ร์ เรืองวุฒิ, กนกวรรณ ปลาศิลา และวันเฉลิม มูลวงค์

1011

การศึกษาสมรรถนะการอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์และสมรรถนะการแปลความหมายข้ อมูล
และประจักษ์พยานในเชิงวิทยาศาสตร์ตอบกรอบการประเมินของ PISA 2015 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
แห่งหนึ่งในจัหวัดพิษณุโลก
พุทธริธร บูรณสถิตวงศ์, สุรียพ์ ร สว่างเมฆ และปราณี นางงาม

1019

การสร้ างภาพตัวแทนโรฮิงญาในการ์ตนู หนังสือพิมพ์
อัลเบอท ปอทเจส และเจษฎา ศาลาทอง

1032

การสร้ างแรงจูงใจและเจตคติต่อการพูดภาษาอังกฤษให้ กบั นักศึกษาโดยการใช้ ค่ายภาษาอังกฤษ
จิตราพร งามเนตร

1046

การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี
วรากร บุญมี, เยาวนาถ บางศรี และอรวรรณ แท่งทอง

1051

แกนนาการพัฒนาสุขภาวะของผู้สงู อายุชุมชนตาบลดงมะดะ อาเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
จามรี พระสุนิล และเบญจมาศ เมืองเกษม

1056

“ของดีท่บี ้ านหมอเมือง” ภูมปิ ัญญาการดูแลสุขภาพท้ องถิ่น ตาบลดงมะดะ อาเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
พิมทรัพย์ พิมพิสทุ ธิ์

1067

ความโปร่งใสในการดาเนินงานกับประสิทธิผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลคาตากล้ า
อาเภอคาตากล้ า จังหวัดสกลนคร
รัชดากร จิตรามาศ และสัญญาศรณ์ สวัสดิ์ไธสง

1076

ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับความผูกพันต่อองค์การของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน เทศบาลตาบลแม่ยาว
จังหวัดเชียงราย
นิภาพร ธรรมปัญญา และเพชรี บุญศิริยะ

1085

ความเสี่ยงในตลาดแรงงาน กรณีศึกษาการเปรียบเทียบระหว่างคนจบสายสามัญและสายอาชีวะ
อรรฆยา เซ็นเครือ

1097

ทัศนคติและค่านิยมของนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สงู อายุท่สี ่งผลต่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดนครศรีธรรมราช
สิรินาถ อมตพันธ์, วัลลภา พัฒนา และสุธี โงว้ศิริ

1107

แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและช่องทางการตลาดมะเขือเทศราชินี กรณีศึกษา กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตาบลดอนตูม
อาเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
ศิริภรณ์ พงศ์ล้ ี, สริณโญ สอดสี และเกตุวดี สมบูรณ์ทวี

1117

แบบทดสอบการวาดรูป บ้ าน-ต้ นไม้ -คน ในวัยรุ่นที่ต้งั ครรภ์ไม่พึงประสงค์: กรณีศึกษาศูนย์บริการที่เป็ นมิตรกับวัยรุ่น
และเยาวชน โรงพยาบาล พุทธชินราช พิษณุโลก
กันตพัฒน์ อนุศกั ดิ์เสถียร

1125

-- ฏ --

สารบัญ (ต่อ)
เรื่อง

หน้ า

ปัจจัยด้ านครอบครัว ที่มคี วามสัมพันธ์กบั พัฒนาการเด็ก :กรณีศกึ ษาเด็กก่อนวัยเรียน ศูนย์พัฒนาการเด็กเล็ก เทศบาล
ตาบลอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
ขนิษฐา วัฒนเดชาสกุล และกันตพัฒน์ อนุศกั ดิ์เสถียร

1135

ปัจจัยที่มผี ลต่อการยอมรับในคุณค่าตราสินค้ าผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์กล้ วยตากของอาเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
จันจิรา สามานาม, วศิน เหลีย่ มปรีชา และวิมลา ผ่องแผ้ว

1143

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้อเครื่องดื่มนา้ สมุนไพรเพื่อสุขภาพในอาเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
วรากร นิยม

1152

ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ แบบจาลองเป็ นฐาน เรื่อง เชื้อเพลิงซากดึกดาบรรพ์และผลิตภัณฑ์ท่มี ตี ่อสมรรถนะการอธิบาย
ปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
ราตรี ยะคา, สกนธ์ชยั ชะนูนนั ท์ และวิภารัตน์ เชื้อชวด ชัยสิทธิ์

1162

ผลการจัดการเรียนรู้แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐานที่มตี ่อการรู้เรื่องคณิตศาสตร์
กมลกานต์ ศรีธิ, วนินทร สุภาพ และรัชฎา วิริยะพงศ์

1174

ผลการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา: กรณีศึกษาเครื่องต้ นแบบบริหารกล้ ามเนื้อไหล่
กาญจนา จันทร์ประเสริฐ

1183

ผลของการฝึ กสมาธิแบบไทชิต่อความสามารถในการวางแผนและการแก้ ไขปัญหา
ภัทรนันท์ กุคาใส และนัฐพร โอภาสานนท์

1191

พฤติกรรมการบริโภคสื่ออินเทอร์เน็ตของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
พัชรี ถุงแก้ว

1199

พฤติกรรมของผู้บริโภคกาแฟในอาเภอเมืองจังหวัดสงขลา
วาสนา ละอองพัน วัลลภา พัฒนา และยุพาภรณ์ อุไรรัตน์

1207

พลวัตของการจัดการทรัพยากรป่ าของชุมชนตะโหมด ตาบลตะโหมด อาเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
(พ.ศ.2541-2559)
พระมิ่งศิษฐ์ สังข์บริสทุ ธิ์, เยาวนิจ กิตติธรกุล, ลือชัย ศรีเงินยวง และพระมหาฉัตรชัย มูลสาร

1217

เพลงเรืออยุธยา : การสืบสานและการอนุรักษ์แบบร่วมสมัย
วรรษา พรหมศิลป์

1228

เพศวิถแี ละการใช้ ชีวิตคู่ของหญิงรักหญิง : กรณีศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก
วชิราภรณ์ ศรีเงิน และพิษนุ อภิสมาจารโยธิน

1235

ภาคประชาสังคมกับการบริหารจัดการอุทกภัยข้ ามพรมแดนแบบบูรณาการ: กรณีศึกษาการบริหารจัดการอุทกภัยบริเวณ
จุดบรรจบของแม่นา้ กกและแม่นา้ โขง
อริญชย์วชิ ญ์ แสงนักธรรม

1244

รูปแบบกลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางสมุนไพรยี่ห้อ เดอลีฟ ทานาคา
สุภทั รินทร์ รอดแป้ น, วรวีร์ วีระปรศุ และเกตุวดี สมบูรณ์ทวี

1253
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รูปแบบการจัดการขยะชุมชนในเทศบาลตาบลดงมะดะ อาเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
วชิรวิชญ์ วรชิษณุพงศ์

1262

อุปสรรคและปัจจัยแห่งความสาเร็จในการดาเนินงานธุรกิจการปลูกบัตเตอร์นัท สควอช สายพันธุน์ าเข้ าจากญี่ปุ่น
ปานเลขา ปานรอด, ศศิวมิ ล จิตรใจฉ่า และเกตุวดี สมบูรณ์ทวี

1272

อุปสรรคและปัจจัยแห่งความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจการปลูกผักคะน้ าและกวางตุ้งไฮโดรโปรนิกส์ โดยประยุกต์ใช้
นวัตกรรมการควบคุมอุณหภูมใิ นการผลิต บ้ านทุ่งรางเทียน อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
จิรวัฒน์ หวังแห่งบุญ, สิริกญ
ั ญา หงษา และเกตุวดี สมบูรณ์ทวี

1279

กลุ่มวิจยั สถาบัน
Proceedings
การแก้ ไขปัญหาผลการเรียนไม่สมบูรณ์ในรายวิชาปัญหาพิเศษของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
สุภาวดี โกยดุล และเจษฎา อิสเหาะ

1288

การจาแนกรูปแบบการเรียนรู้ตามรูปแบบ VARK ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปี ที่ 1
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท
ชวนนท์ จันทร์สขุ , ชวนนท์ จันทร์สขุ และนิจวรรณ วีรวัฒโนดม

1298

การวิเคราะห์ปัญหาคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ในการดาเนินงาน
วัชระ ดีแก้ว, ยงยุทธ บ่อแก้ว, มณธิรา ฉิมแว่น และธีรยุทธ ตรีธญ
ั ญา

1305

การศึกษาแนวทางเพื่อพัฒนาเว็บไซต์ในการประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
จีราวรรณ ทองลิ้ม

1313

การศึกษาผลกระทบการลดลงของประชากรต่อจานวนนักศึกษาแรกเข้ ามหาวิทยาลัยนเรศวร
วันชนะ จูบรรจง

1323

ความรู้ความเข้ าใจและพฤติกรรมการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท
นฤมล จันทร์สขุ , ชวนนท์ จันทร์สขุ และเพ็ญศรี รอดพรม

1341

ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตภาคเหนือตอนล่าง
รจเรข สายคา และวัฒนา พัดเกตุ

1348

สภาพการจัดการเวลาของนิสติ คณะสังคมศาสตร์ ชั้นปี ที่ 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร
กิตติศกั ดิ์ เผ่าพันธ์

1359

สมรรถนะของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ทิพาพร สุจารี และบุญเลี้ยง ทุมทอง

1367
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กลุ่มผลงานวิจยั ทางศิลปะและผลงานสร้างสรรค์
Proceedings
การศึกษาแนวทางการสร้ างแฟ้ มภาพกฤตศิลป์ ลวดลายภายในอุโบสถวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร
สุดธิดา นิ่มนวล และวิภาพรรณ ติปัญโญ

1376

กระบวนการสร้ างสรรค์ภาพถ่ายในพื้นที่ไม่ค้ นุ เคย ชุด “ผาเครื่องบิน หินปะการัง”
เพื่อการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวผ่านเฟสบุค๊
วัชระ สุตะโคตร

1388

กระบวนการออกแบบนามบัตรผู้บริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร
ปรีชา เมฆทิพย์พาชัย

1418

การก้ าวสู่สถานะใหม่ ในสภาวะเดิม
ศิริกลั ยา โชติมณี

1428

การออกแบบวางผังป่ าชุมชนบ้ านปลาบู่ ตาบลหนองแสง อาเภอวาปี ปทุม จังหวัดมหาสารคาม
อาภา บัวระภา, เมทินี โคตรดี และภัทรพร เปรมประเสริฐ

1445

การฉายภาพเสมือนจริงบนหุ่นจาลอง สาหรับโครงการนิทรรศการอาภรณ์ 3
ชญานิศ ชิงช่วง

1465

การพัฒนาผลิตภัณฑ์สง่ิ ทอจากผ้ าทอกะเหรี่ยงเพื่อสร้ างเอกลักษณ์ของอาเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่
ญาณิศา โกมลสิริโชค

1480

การพัฒนารูปแบบอัตลักษณ์เครื่องเงินโดยการประยุกต์ภมู ปิ ัญญาท้ องถิ่น อาเภอศรีสชั นาลัย จังหวัดสุโขทัย
อุษา อินทร์ประสิทธิ์

1495

การพัฒนาสัญลักษณ์นาโชคประจาอาเภอ จังหวัดพิษณุโลก
นฤพนธ์ คมสัน

1516

การศึกษาและพัฒนาตู้เสื้อผ้ าสาหรับผู้พิการที่ใช้ เก้ าอี้เข็น
พีชวัทช์ ฉั่วเจริญ และกัมพล แสงเอี้ยม

1530

การศึกษาและสร้ างสรรค์ผลงานจิตรกรรมความสัมพันธ์ของวัตถุเบญจรงค์และรูปทรงอิสระ
เปศล อัศวปรมิตชัย

1544

การศึกษาและสร้ างสรรค์เรื่องพื้นที่และเวลาในศิลปะดิจิตอล
อนุสรณ์ คาบเพชร

1564

การศึกษาอัตลักษณ์ล้านนาเพื่อประยุกต์ใช้ ในการออกแบบเครื่องประดับเงิน
ภาณุพงศ์ จงชานสิทโธ

1581

การสร้ างสรรค์งานประติมากรรมร่วมสมัย “แผ่นดินพระร่วง”
สมหมาย มาอ่อน

1613

-- ฒ --

สารบัญ (ต่อ)
เรื่อง

หน้ า

การวิจัยแบบสร้ างสรรค์การสร้ างสรรค์ประติมากรรมร่วมสมัย “ นิทานรัก ”
ฐิติ สมบูรณ์เอนก

1632

การสร้ างสรรค์พระพุทธรูปเกสรดอกไม้ เพื่อการอนุรักษ์และสืบสานภูมปิ ัญญาท้ องถิ่น
ทิพวรรณ ทัง่ มัง่ มี

1656

การสร้ างสรรค์ศิลปะภาพพิมพ์ด้วยแรงบันดาลใจจากผลงานศิลปะเด็ก
จตุพร เกิดพิบูลย์

1672

การสื่อสารเพื่อการส่งเสริมวัฒนธรรมชาติพันธุ์ อาเภอแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
รัฐพล พรหมมาศ

1688

การออกแบบเกมการ์ด เพื่อสร้ างความเข้ าใจในการเรียนหลักสูตรออกแบบสื่อสาร
ฐปนนท์ สุวรรณกนิษฐ์

1700

การออกแบบบรรจุภัณฑ์อานวยความสะดวกสาหรับโรตีและมะตะบะ
สุชาดา อินทโชติ และสมาพร คล้ายวิเชียร

1716

การออกแบบบรรจุภัณฑ์สาหรับผลิตภัณฑ์แปรรูปสับปะรดนางแล: กรณีศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชน
แปรรูปสับปะรดและสมุนไพรซางคา ตาบลนางแล อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
เมกุมิ คิคจุ ิ

1731

การออกแบบพื้นที่ใช้ งานที่เหมาะสมกับที่พักอาศัยชั่วคราวสาหรับผู้ประสบภัยพิบตั แิ ผ่นดินไหว
ศศิชา สุขกาย, ทิพา หน่อแก้วมู ,ศักดิธชั เสริมศรี , พงศ์ตะวัน นันทศิริ , กฤษณะพันธุ์ ตันเจริญรัตน์,
ณัฎฐเขต มณีกร และคงฤทธิ์ เหลืองไตรรัตน์

1741

การออกแบบภาพยนตร์สารคดี เรื่อง "โหล่งขอดชุมชนตามรอยเท้ าพ่อ"
ฉัตรพล ประสพโชคชัย และมณีกาญจน์ ไชยนนท์

1762

การออกแบบลวดลายที่ได้ รับแรงบันดาลใจจาก “แมลงมวนหน้ ากาก”
เกษตร แก้วภักดี และสุชาวดี โพธิ์ล่าม

1774

การออกแบบเลขนศิลป์ สิ่งแวดล้ อมเพื่อเสริมสร้ างอัตลักษณ์ชุมชนหลังวัดปากบ่อเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
สุจิรา ถนอมพร, บุญส่ง อุดมกิจโกศล และพีรพล ช้างใจกล้า

1784

การออกแบบและพัฒนาโครงสร้ าง Armature mechanic สาหรับงานแอนิเมชั่นประเภท Stop Motion
วิสิฐ จันมา

1807

การออกแบบและพัฒนาชั้นวางของจากขวดนา้ พลาสติกที่ปรับเปลี่ยนประโยชน์ใช้ สอย
มัณฑนา ขาหาญ และชัญรีภรณ์ แซ่เฒ้า

1821

การออกแบบและพัฒนาชุดกล่องต้ นแบบอุปกรณ์การพิมพ์สกรีน
พบสันต์ ติไชย, เอกพงษ์ จุมปู และอภิสิทธิ์ ทินอยู่

1835

การออกแบบและพัฒนาชุดโต๊ะรับประทานอาหารอเนกประสงค์รปู แบบล้ านนาประยุกต์
ปิ ยะนุช เจดียย์ อด และจิราพร สายนาวงศ์

1851

-- ณ --

สารบัญ (ต่อ)
เรื่อง

หน้ า

การออกแบบบรรจุภัณฑ์สาหรับผลิตภัณฑ์สปา นารียา
อรนุช คาแปน ,ชญานิตย์ กิติ และวิลาสินี เจริญสุขสวัสดิ์

1863

การออกแบบและพัฒนาบ้ านไม้ จริงสาเร็จรูป
ขวัญพงษ์ สมมิตร

1879

การออกแบบไวรอลวิดโี อรณรงค์แต่งกายสุภาพเข้ าวัดกับกลุ่มเป้ าหมายวัยรุ่นโดยใช้ การนาเสนอแบบตลก
เพ็ญศรี จุลกาญจน์ และวุฒิพงษ์ กองเงิน

1901

การออกแบบหนังสือเทคโนโลยีเสมือนจริง เรื่องการละเล่นของเด็กไทย
จันทร์จิรา นที และแคทรียา หน่อยศ

1912

การออกแบบอัตลักษณ์ไทยบนฉลากบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพรตามการรับรู้ของชาวเวียดนาม
นิศารัตน์ สรรคพงษ์ และเจนยุทธ ศรีหิรญ
ั

1927

การออกแบบกราฟิ กสาหรับ “สองแถวแอปพลิเคชัน”ให้ ข้อมูลรถโดยสารประจาทางในจังหวัดเชียงใหม่
รินรดา สันติอาภรณ์ และณัฐวุฒิ ใจสัก

1946

เกณฑ์ในการออกแบบสิ่งอานวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวและภูมสิ ถาปัตยกรรมของแหล่งท่องเที่ยวประเภท พุนา้
ร้ อน กลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้ านนา
ศุภกิจ ยิ้มสรวล

1958

คติไตรภูมใิ นจิตรกรรมล้ านนากับการสร้ างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย
ฉลองเดช คูภานุมาต

1988

ความงามแห่งธรรมชาติ: การออกแบบสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์จักสานกระจูดในจังหวัดนครศรีธรรมราช
เรวัต สุขสิกาญจน์

2006

เครื่องประดับถมเงินนคร: การพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์
เจษฎา สุขสิกาญจน์

2021

จากทุนวัฒนธรรมสู่ภาพยนตร์ไทย
สุธีย์ จุฬากาญจน์

2049

ชุดไทยผ้ ายีนส์
ดนัย เรียบสกุล

2065

ต้ นแบบภาพจิตรกรรมคนเหมือนด้ วยเทคนิคดินสอไขสีดาและสีขาวบนผ้ าจีวร
วุฒิพร ธูปเพ็ง

2087

นวัตกรรมสร้ างสรรค์บรรจุภัณฑ์มกี ลิ่นหอม
รัชฎาพร ใจมัน่ , ปลูกเกษม ชูตระกูล และพัชราภา ศักดิ์โสภิณ

2104

การออกแบบปรับปรุงผังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
นพศักดิ์ ฤทธิ์ดี, กิตติกุล บุญเปลีย่ น, วรางคณา วงศ์อุย้ , เรวัฒน์ อามิน และชวลิต บุรินทราธิกุล

-- ด --
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สารบัญ (ต่อ)
เรื่อง

หน้ า

แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลสาหรับการถ่ายภาพสารคดีเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวทางเลือก
ณัฐพล นุกูลคาม และตติยา เทพพิทกั ษ์

2145

แนวทางการอนุรักษ์สภาพแวดล้ อมทางกายภาพและการปรับปรุงภูมทิ ศั น์พ้ นื ที่สาคัญทางประวัตศิ าสตร์
เมืองโบราณกันทรวิชัย อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
ประสิทธิ์ สว่างศรี

2168

บ้ านดินต้ านแผ่นดินไหว
วัชรินทร์ จินต์วุฒิ

2182

กระบวนการในการออกแบบ “บ้ านริมบึง”
กรธิชา อุ่นไพร

2193

“โบเก้ ” วงปรากฏของภาพที่อยู่นอกระนาบโฟกัส การสร้ างสรรค์งานศิลปะในภาพถ่าย
สุรพล มโนวงศ์

2215

เพลงในพิธกี รรมการเสนเรือนของชาวไทยทรงดาตาบลวังพิกุล อาเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
วัลลภ งามโคกกลาง

2226

ภายใต้ วาทศาสตร์ท่ไี ร้ ตวั ตน
อาคม ทองโปร่ง

2240

มนุษย์-สัญลักษณ์แห่งความเสื่อมสลาย
ไกรสร วิชยั กุล

2260

วาดเส้นสร้ างสรรค์ – พลังความเคลื่อนไหวจากรูปทรงสัตว์หิมพานต์
ชัยวัฒน์ คาฝัน้

2274

วิเคราะห์ความต้ องการพลังงานของเครื่องอานวยความสะดวกภายในห้ องพักโรงแรมขนาดเล็ก
ไชยพิพฒ
ั น์ ปกป้ อง

2289

ศิลปะสร้ างสรรค์ลวดลายบนพื้นผิวเครื่องปั้นดินเผา
วิมล ทองดอนกลิ้ง, เพียรพิณ ก่อวุฒิพงศ์ และปรารถนา ศิริสานต์

2300

สื่อลายผ้ าบนศิลปะเครื่องปั้นดินเผา
ปรารถนา ศิริสานต์, เพียรพิณ ก่อวุฒิพงศ์, พิภพ สุนทรสมัย และ วิมล ทองดอนกลิ้ง

2310

การสร้ างสรรค์จิตรกรรม “อยู่กบั ความรัก”
ทวิชนม์ ชมทวีวริ ุตม์

2319

ออกแบบหนังสือภาพความเป็ นจริงเสริม เรื่อง ม้ าในป่ าหิมพานต์
สิริกานต์ มีธญ
ั ญากร และชนาพร รันสันเทียะ

2339
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สารบัญ (ต่อ)
เรื่อง

หน้ า
ภาคผนวก

คาสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาบทคัดย่อและบทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการ
เพื่อตีพิมพ์ Abstract และ Proceedings การประชุมวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 13
2347
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