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การน าเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย (Oral Presentation) 
ผลของการปรับสภาพตํอน้ าตาลทีไ่ด๎จากการยํอยเปลือก
ทุเรียนด๎วยกรดซลัฟิวริกเพื่อการผลิตเอทานอล 

มธุรา  อุณหศริิกุล 2 

การกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพเหนือพ้ืนดินของไม๎
ยืนต๎นในอุทยานสวรรค์  อ าเภอเมอืง จังหวัด
นครสวรรค ์

สุปราณี เกณฑ์เมือง 17 

การกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพเหนือพ้ืนดินของไม๎
ยืนต๎น ในมหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์ อ าเภอเมือง
นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค ์

สมฤดี นิ่มพญา 26 

การบ าบัดน้ าเสียจากโรงงานเซรามิคด๎วยกระบวนการ
สร๎างและรวมตะกอนทางเคม ี

พิมผกา โพธิลังกา 35 

การพัฒนาระบบจัดการด๎านสุขาภบิาลอาหารเทศบาล
ต าบลวังทอง 

วิไรวรรณ แสนชะนะ 48 

การเสริมดักแด๎ไหมในอาหารตํอการเจรญิเติบโต และ
ประสิทธิภาพการใช๎อาหารของกุ๎งขาว 

รุํงกานต์ กล๎าหาญ 62 

การพัฒนาบทเรียนบนเว็บด๎วยเทคนิคปัญหาเป็นฐาน
เพื่อสํงเสริมการคิดวิเคราะห์ เรื่อง การออกแบบ
ฐานข๎อมูล ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

อินธิรา ด ารงกุล 71 

การพัฒนาสื่อการต์ูนแอนิเมชัน 2 มิติ เพื่อสํงเสริมการ
เรียนรูเ๎กี่ยวกับขยะมูลฝอย เรื่อง กลํองความทรงจ า 

ธัญวรัตน์ มสีัตย ์ 87 

การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อวิเคราะห์แผนการเลือกกองทุนที่
เหมาะสม 

กมลรตัน์ พ่ึงไชย 104 

รูปแบบการต์ูนแอนิเมชัน 2 มิติ เพื่อการเรียนรู๎ด๎านการ
มีวินัยจราจรบนท๎องถนน ส าหรับเด็กเรื่อง ปลอดภัยนะ
หนู รู๎วินัยจราจร 

วิราวรรณ โคยามา 119 

การพัฒนาสื่อการต์ูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ภัยของบุหรี ่ จุฑาสินธุ์ จูจันทร ์ 135 
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  หน้า 
การเปรยีบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและแรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธ์ิของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ระหวําง
การจัดการเรยีนรู๎โดยใช๎ชุดกิจกรรม เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่ใช๎โครงงานเป็นฐานกับการ
จัดการเรียนรู๎โดยใช๎วิธีปกต ิ

ศิริมาดา เฉลมิบุญ 150 

การพัฒนาสื่อมลัติมเีดียในรูปแบบแอนิเมชัน เพื่อการ
เรียนรู๎ประวตัิคอมพิวเตอร์ เรื่อง ก าเนิดเครื่อง
คอมพิวเตอร ์

จุฑามาศ โลราช 169 

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู๎โดยใช๎กลวิธีสอนแบบ 
KWL Plus รํวมกับเทคนิค DR – TA เพื่อสํงเสรมิ
ความสามารถดา๎นการอํานจับใจความภาษาไทยส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 

ธิดาภรณ์   ทองหมื่น 185 

การจ าแนกความสามารถในการเรยีนรู๎ตามหลักพหุ
ปัญญาโดยใช๎อัลกอริทึมต๎นไม๎ตัดสนิใจ C4.5 ส าหรับ
นักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ํ

ภาณุวัฒน์ สุวรรณกูล 207 

แนวทางการพัฒนาการใช๎กระบวนการ PLC 
(Professional Learning Community) เพื่อพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนรู๎ของครโูรงเรียนบ๎านนาอ๎อม 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา 
เขต 2  

ทองพรรณ  ปัญญาอดุมกุล 220 

การประเมินและศึกษาความต๎องการของการจัดการ
เรียนการสอนสาระภูมิศาสตร์กลุมํสาระการเรียนรูส๎ังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดบัมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551: กรณีศึกษาโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 
จังหวัดเชียงใหม ํ

เกียรติศักดิ์ ชัยยาณะ 241 

การพัฒนาระบบการจองห๎องประชุมออนไลน์ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล๎านนา พิษณุโลก 

คัชรินทร์ ทองฟัก 263 

เครื่องวัดอุณหภูมิห๎องขนาดเล็กแจ๎งเตือน ผําน Line 
Application 

นันทวัฒน์ กิฬานันท์ 276 

ระบบการแจ๎งเตือนระดับน้ าในแท็งก์ผํานไลน ์ อโณทัย  นกเผือก 289 
 -กึ่งกรุปยํอยวิภัชนัยของกึ่งกรุป พงษ์พันธ์  จุลทา 303 
ผลแบํงกั้นของกึ่งกรุป Zn โดยสมาชิกนิจพลเป็นฐาน วินัย แขวนโพธ์ิ 330 
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  หน้า 
ตัวแบบพยากรณ์อนุกรมเวลาของอัตราผู๎ป่วยโรคปอด
อักเสบในจังหวัดล าปาง 

อินทิรา  เนขุนทด 340 

แอนิเมชันเรื่องการละเลํนพ้ืนบ๎านของไทย อุทุมพร  ศรีโยม 359 
การพัฒนาระบบคลังข๎อสอบส าหรบัการสอบออนไลน ์ กฤตติยาภรณ์  สุขเทศ 373 
การพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนเว็บส าหรับการจดัการคลัง
วัสดุของร๎านขายดอกไม ๎

โชคทวี จิตรพินิจ 384 

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจ าหนํายสินค๎ากลุํม
วิสาหกิจชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช 

พรศิลป์ บัวงาม 401 

การตรวจจับการบุกรุกโดยใช๎เอดาบูทเอ็มวันและ
คัดเลือกคณุลักษณะบนพื้นฐานความสัมพันธ์ 

พลอยพรรณ สอนสุวิทย ์ 412 

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของ
ผู๎ป่วยโรคความดันโลหิตสูงชนิดไมทํราบสาเหตุที่ควบคุม
โรคไมํได๎ในต าบลหนองแรด อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 

อัจฉราวรรณ สละภัย 426 

ประสิทธิผลของโปรแกรมสนับสนนุการจัดการตนเอง 
ตํอความรู๎เรื่องโรคเบาหวาน พฤตกิรรมการออกก าลัง
กาย และระดับน้ าตาลในเลือด ของผู๎ป่วยเบาหวานชนิด
ที่ 2 

สุชาดา พวงจ าปา 447 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอการเลือกรูปแบบการรักษาการ
เจ็บป่วยในครัวเรือน 

สังคม ศุภรัตนกุล 461 

การมีสํวนรํวมของชุมชนในการพัฒนารูปแบบในการ
จัดการขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ีบ๎านสี่หลัง หมูํที่ 4 ต าบลแมํ
ฟ้าหลวงอ าเภอแมํฟ้าหลวงจังหวัดเชียงราย 

วดีรดา ทวีทรัพย์ล้ าเลิศ 478 

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับโรคฟันผุในเด็กอายุ 2-5 ปี ท่ี
เข๎ามารับบริการคลินิกเด็กสุขภาพดี ณ โรงพยาบาลแมํ
สาย จังหวัดเชียงราย 

อรสา เขื่อนเพชร 494 

ปัจจัยที่เกี่ยวข๎องกับการกลบัมารกัษาซ้ าของผู๎ป่วยโรค
ปอดอุดกั้นเรื้อรังใน ปี พ.ศ.2560 โรงพยาบาลพาน 
อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

จรรยาพร เบ็ญจวรรณ 511 

ผลการประยุกต์ใช๎ทฤษฎีแบบแผนความเชื่อด๎านสุขภาพ
ในผู๎ที่บริโภคแอลกอฮอล์ ในบ๎านป่าฮํางงาม อ าเภอพาน  
จังหวัดเชียงราย 

ทิพย์ธัญญา  บุญสิงมา 525 
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  หน้า 
ผลของการออกก าลังกายแบบแอโรบิคด๎วยยางใน
รถจักรยานยนต์ ตํอน้ าหนักในผู๎ใหญํที่มีดัชนีมวลกาย
เกินเกณฑม์าตรฐาน ท่ีหมูบ๎านป่าสัก ต าบลปา่ง้ิว อ.
เวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 

เปลววดี มูลเอ๎ย 542 

การเสริมสร๎างสุขภาวะของผูส๎ูงอายุแบบมีสํวนรํวมของ
ต าบลวังทอง อ าเภอวังเหนือ จังหวัดล าปาง 

อาชวิน ใจแก๎ว 554 

พื้นที่เสี่ยง พฤติกรรมเสีย่ง และกลุมํเสี่ยงตํอการเกดิโรค
ไข๎เลือดออกในต าบลเคร็ง อ าเภอชะอวด จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

ศุภวรรณ พรหมเพรา 570 

   

การน าเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) 
ความหลากชนิดของนกและพืชอาหารนกในเขตอุทยาน
แหํงชาติแจ๎ซ๎อน จังหวัดล าปาง 

สุรกานต์ พยัคฆบุตร 588 

การศึกษาคุณลักษณะทางด๎านเคมแีละกายภาพของ
สับปะรด 3 พันธุ์ ส าหรับการบริโภคสด 

กุลวิชญ์ พานิชกุล 602 

ผลของ Scarification ตํอการงอกของเมล็ดพืชวงศ์แตง อังคณา เช้ือเจ็ดตน 616 
การศึกษาคุณภาพสิ่งแวดล๎อมจากกระบวนการผลติ
อุตสาหกรรมเซรามิก ของโรงงานเซรามิกขนาดกลาง 
ต าบลกล๎วยแพะ อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 

พูนฉวี  สมบัติศิริ 628 

การพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศในการบริหาร
จัดการ กองทุนสัจจะสะสมทรัพยบ์๎านวังยาง 

ธีรพงษ์ ยิ้มพวัน 643 

การวิเคราะห์ปรมิาณฟอร์มาลดไีฮด์ในผลติภณัฑ์
เครื่องส าอาง 

เฉลิม ทรายอินทร์ 658 

ผลของภูไมท์ซัลเฟตตํอการเจริญของเห็ดเป๋าฮื้อ ศิริประภา ศรีทอง 678 
แอปพลิเคชันสื่อการเรียน AR ส าหรับเด็กปฐมวัย วรวัฒน์ ไอยสุวรรณ 691 
ระบบการจองห๎องประชุมออนไลน์ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎภเูก็ต 

กานติมา โสมณวัฒน์ 697 

การพัฒนาระบบฐานข๎อมูลการรับซื้อ–สํงออกผลผลติ
ผักปลอดสารพิษ กรณีศึกษา : บ๎านสวําง-ซ าโอง อ าเภอ
ซ าสูง จังหวัดขอนแกํน 

จิตราภา คนฉลาด 711 

การพัฒนาระบบฐานข๎อมูลและแอพพลิเคช่ันแนะน า
เส๎นทางการทํองเที่ยวภายในจังหวัดศรสีะเกษ 

ธีรพงศ์ สงผัด 723 
 
 
 



 
 ซ 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือขํายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

  หน้า 
การปลํอยก๏าซเรือนกระจกจากบรกิารรถโดยสาร
สาธารณะในเขตเมืองพัทยา จังหวดัชลบุรี: กรณีศึกษา
รถสองแถว (สีน้ าเงิน) 

ลิขิต น๎อยจํายสิน 738 

การศึกษาพฤติกรรมการออกก าลังกายของประชาชนใน
อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณโุลก 

ณัฏฐินี ดีแท๎ 748 

แอปพลิเคชั่นระบบติดตามงานบนระบบปฏิบตัิการแอน
ดรอย 

ญาณวัฒน์  องอาจ 763 

สารตํอต๎านจลุชีพท่ีผลิตโดยราเอนโดไฟตซ์ึ่งคัดแยกได๎
จากหอมหัวใหญํ (Allium cepa) 

วชิร ใจภักดี 773 

ความหลากหลายของจลุินทรีย์บริเวณน้ าพุร๎อนบางแหํง
ในจังหวัดเชียงราย 

ภรภัทร  สอนศรี 780 

การศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง ธาตุและ
สารประกอบ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โดยใช๎
ชุดกิจกรรม 

ธัญนภัสร์ ยนต์นิยม 790 

ผลความแปรปรวนของทางเลือกกับมินอริตีเกมโดยการ
เลํนของปลา 

ภาณุพัฒน์ ชัยวร 805 

เงื่อนไขการยอมรับของเกษตรกรตอํการปลูกผัก
โรงเรือนในบ๎านห๎วยเขยํง ต าบลหว๎ยเขยํง อ าเภอทองผา
ภูมิ จังหวัดกาญจนบุร ี

ณฐมน บัวใหญํ 821 

ความหลากหลายของชนิดพรรณไม๎พื้นลํางและการใช๎
ประโยชนผ์ลผลติจากป่าชุมชน      บ๎านถ้ าเสือ อ าเภอ
แกํงกระจาน จังหวัดเพชรบรุ ี

นันท์นภัส   สุวรรณสินธุ์ 838 

ประสบการณ์การดูแลตนเองในผูป๎่วยติดเชื้อเอชไอวีที่มี
ภาวะไขมันในเลือดผิดปกติที่ไดร๎ับยาต๎านไวรัส ณ 
โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร จังหวัดเชียงราย 

ธนรัตน์ ชีวเรืองโรจน์ 854 

ผลของโปรแกรมการป้องกันและควบคุมการเกดิโรค
ไข๎เลือดออก ตํอความรู๎ทัศนคติ และการปฏิบัติของ
ประชาชนบ๎านห๎วยก๎างปูล๎าน ต าบลไมย๎า อ าเภอพญา
เม็งราย จังหวัดเชียงราย 

ฮาซัน ไรํใหญํ 865 

สภาวะทีเ่หมาะสมตํอการท างานของเอนไซม์ไลเปสที่
สกัดได๎จากทางเดินอาหารของปลาเวียน 

เจษฏา มํวงทอง 877 

การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดไคโตซานจาก
เปลือกและหัวของกุ๎งขาวและกุ๎งก๎ามกราม 

อิสริญา แตงโช 885 
 
 



 
 ฌ 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือขํายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

  หน้า 
เปรียบเทยีบวิธีการยํอยเพื่อหาปรมิาณ Cd, Fe, Pb 
และ Zn ในตัวอยํางชาสมุนไพรด๎วยเทคนิคอะตอมมิ
กแอบซอร์พชันสเปกโทรโฟโตเมทรี 

อนงค์ ศรีโสภา 892 

การติดตามปรากฏการณย์ูโทรฟิเคช่ันโดยการใช๎ข๎อมูล
หลายชํวงคลื่นจากภาพถํายดาวเทยีม บริเวณอําวไทย
ตอนบนของประเทศไทย : ผลการศึกษาเบื้องต๎น 

ศราวุธ เตียงกูล 901 

การศึกษาสเตียรอยด์ที่ปลอมปนในยาแผนโบราณด๎วย
เทคนิคโครมาโตกราฟีแผํนบาง 

สุภัทรา  สายกระสุน 915 

การศึกษาผลของตัวท าละลายตํอฤทธิ์ต๎านอนุมูลอิสระ
และปรมิาณฟีนอลิกรวมของสารสกัดจากล าต๎นยอบ๎าน 

ภรภัทร  ส าอางค์ 929 

ความชุกและปัจจยัที่มีความสัมพนัธ์กับภาวะไขมันใน
เลือดสูงของผู๎ติดเชื้อเอชไอวีหรือผูป๎่วยโรคเอดส์ที่มารับ
ยาโรงพยาบาลสมเดจ็พระญาณสังวร จังหวัดเชียงราย 

จิราภรณ์  แสงสุวรรณ์ 939 

ประสิทธิผลของโปรแกรมการฝึกอบรมความปลอดภัย
ในการใช๎สารเคมีก าจัดศตัรูพืชของเกษตรกร หมู1ํ บ๎าน
ทําข๎าม ต าบลทําข๎าม อ าเภอเวียงแกํน จังหวัดเชียงราย 

วัทน์สิริ แต๎มดี 952 

ผลของสารสกดัหยาบจากใบชาเมีย่งตํอการลด
แอมโมเนีย ในน้ าส าหรับการเลี้ยงปลาสวยงาม 

นพวรรณ  ตันชูชีพ 966 

การหาปรมิาณกรดแกลลิคในพืชสมุนไพรด๎วยเทคนิคส
แคว-เวฟ โวลแทมเมตร ี

อัญชนา  ปรีชาวรพันธ์ 981 

รายงานเบื้องต๎น: ผลของโปรแกรมทันตสุขศึกษาในการ
ปรับเปลีย่นพฤติกรรมการดูแลสุขภาพชํองปากท่ีดีใน
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต๎น โรงเรียนชุมชนบ๎านสบ
เปา อ าเภอพญาเม็งราย  จังหวัดเชียงราย 

ตรีรัตษ์ชญากร แก๎วปัญญา 990 

การถอดบทเรยีนการมสีํวนรํวมของชุมชนบ๎านทองทิพย์ 
หมูํที่ 10 ต าบลศรีถ๎อย อ าเภอแมสํรวย จังหวัดเชียงราย
ตํอโครงการชุมชนจดัการสุขภาพโรคเรื้อรัง 

เยาวภา ตระหงําน 1009 

พฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคฉี่หนู ของ
ประชาชน อ าเภอแมํฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 

เมวีญา สระทองพร 1032 

สถานการณ์พฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์และโรค
ซึมเศรา๎ของชาวบ๎านบ๎านสบเปา ต.แมํเปา อ.พญาเม็ง
ราย จ.เชียงราย 

ฐิติมา  ยาสมุทร 1044 
 
 
 
 



 
 ญ 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือขํายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

  หน้า 
ความรู๎ ทัศนคติ และพฤติกรรมการใช๎สารเคมีก าจัด
ศัตรูพืช และระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรส ในกลุมํ
เกษตรกรบา๎นเหมืองลึก ต าบลโปง่แพรํ อ าเภอแมํลาว 
จังหวัดเชียงราย 

ยุพาพร สุยะใหญํ 1063 

ภาวะความเสื่อมของไตในผูส๎ูงอาย ุ ชมพูนุท เจริญทิม 1082 
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการควบคุมระดับน้ าตาลใน
เลือดของผู๎ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในโรงพยาบาล
พาน อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

ธนกฤต ตอนะรักษ์ 1098 

 


