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บทความวิจัยการนาเสนอแบบบรรยาย
กลุ่มวิทยาศาสตร์ สุขภาพ
การพัฒนารูปแบบการเรี ยนรู้วิชาการรักษาพยาบาลเบื ้องต้ น โดยใช้ ชมุ ชนเป็ นฐาน
การเรี ยนรู้ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชันปี
้ ที่ 4
พรรณณิภา ต่ อมดวงแก้ ว , รวมพร มินานนท์ , กฤษณกมล รักญาติสกุล,
ศรี จันทร์ ฟูใจ, ปวีณา ยศสุรินทร์
การพัฒนาชุดการเรี ยนรู้การสร้ างเสริมสุขภาพทางเพศของวัยรุ่น
รพีพรรณ วิบูลย์ วัฒนกิจ
ความชุกและความไวของสารต้ านจุลชีพต่อแบคทีเรี ยที่แยกได้ จากโคนมที่มีภาวะ
มดลูกอักเสบหลังคลอด
อัจฉราวรรณ ทาคาถา, วราภรณ์ พรรณรัตน์ กิตติ, อรอุมา อดิเรกเกียรติ
ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการบริโภคเกลือไอโอดีนของประชาชนในจังหวัดมหาสารคาม
สกาวรั ตน์ ไกรจันทร์ , นฤมล อเนกวิทย์ , อรุ ณี อูปแก้ ว, ณัฐวุฒิ สุริยะ,
อัจฉรา มีนาสันติรักษ์ , ณฐพร คาศิริรักษ์
การพัฒนาหลักสูตรการดูแลผู้สงู อายุสําหรับแกนนําสุขภาพประจําครอบครัว
ผดุงศิษฏ์ ชานาญบริรักษ์ , สาคร อินโทโล่ , วีระชัย อิ่มนา้ ขาว,
กิตติศักดิ์ ไกรจันทร์
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารการพยาบาล
ระดับต้ น บรรยากาศองค์การกับความพึงพอใจในงานของพยาบาลวิชาชีพ
ในโรงพยาบาลเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร
พัชรานีย์ วิชัยวงศ์
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ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตน ร่วมกับการสนับสนุนทางสังคม
ต่อพฤติกรรมการดูแลเท้ าในผู้สงู อายุโรคเบาหวาน
พิศมัย พันธุ์พืช
การวัดไมโครอัลบูมินในปั สสาวะโดยไบโอเซนเซอร์ ชนิดที่มีแอนติบอดีตรึงอยู่บน
ทรานซิสเตอร์ สนามไฟฟ้าชนิดไวต่ออิออน
Nguyen Thi Bich Huyen, จารัส พร้ อมมาศ, วุฒนิ ันท์ เจียมศักดิ์ศิริ,
วันชัย ไพจิตโรจนา, อัมพร โพธิ์ใย, วิน บรรจงปรุ , อวิรุทธิ์ ศรี สุวรรณ์ ,
วรพันธ์ ไชยศรีรัตนากุล, ชาญเดช หรู อนันต์
ผลของโปรแกรมส่งเสริมการจัดการด้ วยตนเองต่อความสมํ่าเสมอในการรับประทาน
ยาของผู้สงู อายุโรคไตเรื อ้ รัง
ปณิดา ดวงใจ
ผลของโปรแกรมส่งเสริมการดูแลตนเอง ต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองขณะได้ รับยา
ต้ านไวรัสของผู้สงู อายุที่ติดเชื ้อเอชไอวี
วรรณภา งอกอ่ อน
การศึกษารูปแบบการแสดงออกของโปรตีนของเชื ้อสเตรปโตคอคคัส ซูอิส ซีโรไทป์ 2
ในสภาวะที่สมั ผัสกับเซลล์มาโครฟาจ
พีรารินทร์ ปรางค์ สุวรรณ
การผลิตอินเตอร์ ลิวคิน-13 รี คอมบิแนนท์โปรตีนในเซลล์ SK-N-SH
วิวัฒน์ สนมฉ่า
ผลของสารสกัดถัว่ ลิสงงอกต่อการป้องกันการตายของเซลล์ประสาทเพาะเลี ้ยง
ที่ได้ รับพาราควอต
ปิ ยะ ประจาวงศ์
ฤทธิ์ยบั ยังของนํ
้
้ามันหอมระเหยจากสมุนไพรต่อการเจริ ญของเชื ้อแบคทีเรี ยก่อโรค
ปิ ยอร จอนเจิม
การทดสอบความจําเพาะของโมโนโคลนอลแอนติบอดีชนิด 4D1 ต่อแอนติเจน
ของเชื ้อราเพนนิซิเลี่ยม มาร์ เนฟฟิ ไอ ในระยะยีสต์
กนิษฐา ประกิจ
ความไวต่อการรับเชื ้อของเซลล์โมโนไซส์ ต่อการติดเชื ้อไวรัสไข้ เลือดออก
ไชยยศ รุ่งเรืองผล
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การตรวจหาชนิดของเอนไซม์เบต้ าแลคตาเมส ชนิดฤทธิ์ขยายในเชื ้อ Escherichia
coli ที่ดื ้อต่อยา cefotaxime หรื อ ceftazidime ในระดับสูง
พิชญา ตันตระกูล
ผลกระทบของปั จจัยแวดล้ อมต่อความไวต่อยาต้ านเชื ้อจุลชีพของเชื ้อ Burkholderia
thailandensis
ธีรศักดิ์ จันเจ๊ ก
Capsaicin ชักนําให้ เกิดการตายแบบ apoptosis และลดการแสดงออกของโปรตีน
ในกระบวนการสร้ างไขมันชนิด de novo ของเซลล์มะเร็ง HepG2
หทัยชนก อิ่มเพ็ง
การโคลน การแสดงออก และการทําให้ บริ สทุ ธิ์ ของเอนไซม์ บีจีแอลทู เอ็นโดนิวคลีเอส
จากเชื ้อ Bacillus globigii
ประไพพิศ พุ่มทอง
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของนํ ้าหนักอัณฑะ ขนาดของ seminiferous tubule
และการแสดงออก ของตัวรับฮอร์ โมนอีสโตรเจนและโปรเจสเตอโ รน ภายใน
เซลล์สืบพันธุ์ในอัณฑะของหนูหลังจากได้ รับสารเสพติดเมทแอมเฟตามีน
วัลวิภา เสืออุดม
การประเมินการไม่ตอบกลับแบบสอบถามของโครงการวิจยั สุขภาพและชีวิต
การทํางานของพยาบาลวิชาชีพในประเทศไทย
อุทศิ ชัยชญา, กฤษดา แสวงดี, วิโรจน์ ตัง้ เจริญเสถียร
ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของผู้สงู อายุ
ในเขตพื ้นที่รับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตําบลหัวนา
อําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
ธัญญรัตน์ ศรีนาค
การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของการเก็บรักษากระดูกอ่อนเพื่อใช้ ในวิศวกรรมเนื ้อเยื่อ
วิชายา ศรีอุทธา, นายแพทย์ ดร.ดาเนินสันต์ พฤกษากร,
แพทย์ หญิงสุชานัน รัตนสาลี, รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา คงทวีเลิศ
SIMULTANEOUS DETERMINATION OF THREE PHARMACOLOGICALLY
ACTIVE DITERPENOIDS IN ANDROGRAPHIS PANICULATA USING
ULTRA HIGH PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY
Suveerawan Limsuvan
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ปั จจัยพยากรณ์การตัดสินใจใช้ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อการลดนํ ้าหนัก
ของนักเรี ยนอาชีวศึกษาหญิงในจังหวัดสุโขทัย
ไพทูรย์ ทับโทน
ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั การดําเนินงานของคณะกรรมการกองทุนทันตกรรม
ระดับอําเภอจังหวัดสุพรรณบุรี
กุสุมา คิว้ องอาจ
Ordinal Logistic regression for predicting degree of severity in patients
with psoriasis
ยินดี ถึงมาก
ผลของโปรแกรมฝึ กอบรมต้ นทุนทางจิตวิทยาที่มีตอ่ การเห็นคุณค่าในตนเอง
สุณิสา คินทรักษ์
ผลของทิวเมอร์ เนคโครซิสแฟคเตอร์ แอลฟาต่อการเพิ่มจํานวนของเซลล์
และการแปรสภาพเป็ นเซลล์สร้ างเนื ้อเยื่อแข็งของเซลล์เนื ้อเยื่อในโพรงฟั นนํ ้านม
และฟั นแท้ มนุษย์
มโนวดี สารพานิช
การพัฒนาโปรแกรมการฝึ กความจําด้ านเหตุการณ์ที่เน้ นกระบวนการด้ านอารมณ์ ในผู้สงู อายุ
ภัทรา สุดสาคร
ผลของเฝื อกสบฟั นเสถียรต่อระยะเวลาสบแยกในผู้ป่วยที่มีอาการปวดกล้ ามเนื ้อบดเคี ้ยว
อมรรัตน์ โลหกรรมาชีพ
ผลกระทบของการปรับสภาพผิวฟั นต่อการปราศจากการรั่วซึมตามขอบของวัสดุบรู ณะ
กะรัต จริยาปยุกต์ เลิศ
บทความวิจัยการนาเสนอแบบบรรยาย
กลุ่มวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
การจัดการการใช้ ทรัพยากรในกระบวนการผลิต โดยใช้ วิธีการของคิวเซอร์ เคิล :
กรณีศกึ ษาโรงงานผลิตพลาสติกแผ่น
ปรีชา สระศรี / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ความสัมพันธ์ของความเป็ นกรด-ด่าง อุณหภูมิ และฤดูกาลต่อการตรวจพบเชื ้อสกุล
วิบริโอในแหล่งนํ ้าขุมเหมืองจังหวัดภูเก็ต
กฤษณี เรืองสมบัติ
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การสร้ างเอคโตไมคอร์ ไรซาของ Pisolithus albus ในต้ นกล้ ายูคาลิปตัส
(Eucalyptus camaldulensis)
จาริวัฒณ์ ศิริอินทร์
ผลของปุ๋ยอินทรี ย์ชนิดต่างๆ และแหนแดง ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิต
ของข้ าวเหนียวสายพันธุ์สนั ป่ าตอง 1
นภาพร จาปี
การบําบัดนํ ้าชะขยะจากหลุมฝั งกลบด้ วยวิธีเฟนตัน
นฤมล ประดิษฐ์ เสรี
อัลกอริทมึ จําแนกประเภทสิ่งปกคลุมดิน สําหรับ Landsat 7 ETM+
ที่ถกู ฝึ กด้ วยข้ อมูลการใช้ ประโยชน์ที่ดนิ : กรณีศกึ ษาลุม่ นํ ้าคลองอู่ตะเภา
จังหวัดสงขลา ประเทศไทย
ประคุณ พฤกษ์ ภัทรานนต์
การเข้ าสูร่ ากของราอาร์ บสั คูลาร์ ไมคอร์ ไรซาในกลุม่ ธัญพืช
เลิศวิริยะกุล ชัยยา
พฤติกรรมการทิ ้งขยะมูลฝอยและความต้ องการบริการด้ านการจัดการขยะมูลฝอย
ของครัวเรื อน บนพื ้นที่สงู : กรณีศกึ ษาตําบลแม่สลอง ในอําเภอแม่ฟ้าหลวง
จังหวัดเชียงราย
อราณี วิคี
การใช้ นํ ้าในโรงแรมระดับสี่ดาว: กรณีศกึ ษา สี่โรงแรม ที่หาดกะตะ ภูเก็ต
เดชา สีดูกา
การพัฒนาและคุณสมบัตสิ าหร่ายเทานํ ้าอบแห้ งปรุงรสที่มีกิจกรรม
การต้ านอนุมลู อิสระ
ชวนพิศ เรืองพันธ์
ความสัมพันธ์ของขนาดทางเดินอาหารและองค์ประกอบทางโภชนะบางประการ
ของปลาทูสนั ้ (Rastrelliger brachysoma) ในระยะพัฒนาการที่แตกต่างกัน
วัชรินทร์ ขวัญรุ ย
ผลของโอโซนต่อสมบัตทิ างเคมีกายภาพของปลาช่อนแดดเดียว
ภูวรินทร์ พรมรินทร์
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การสกัดกรดไฮยาลูโรนิกจากลูกตาปลานิลและปลาทูนา่ ท้ องแถบ
นิซุฟยาน นิมะมิง
การปรับปรุงคุณภาพทางด้ านลักษณะเนื ้อสัมผัสและลักษณะปรากฏของเส้ นบะหมี่
ไข่ด้วยแป้งดัดแปร
ชุตมิ า นิเทศนพกุล
การแปรผันของโอโซนในบรรยากาศชันโทรโพสเฟี
้
ยร์ ตามฤดูกาลระหว่าง พ.ศ.2550
– 2552 ณ สถานีวิจยั ในชันบรรยากาศ
้
อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
สุภัทรชัย ศักดิ์สกุลไกร
การศึกษาการสกัดกรดฮวิมคิโดยกระบวนการอัลตร้ าโซนิค
ภูริวัชร ศิริสาคร
การประเมินศักยภาพการเป็ นหินต้ นกําเนิดปิ โตรเลียมในเบื ้องต้ นของหินที่คาดว่า
เป็ นหินต้ นกําเนิดของที่ราบสูงโคราช ในอําเภอหล่มสัก และอําเภอนํ ้าหนาว
จังหวัดเพชรบูรณ์
วิไลรัตน์ โฆษิตชัยศรี
การเบี่ยงเบนปริมาณอิเล็กตรอนรวมในบรรยากาศไอโอโนสเฟี ยร์ ระหว่างแมกเนติก
คลาวด์ ผ่านเมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2555
สรสิช ถนอมพลกรั ง
การวิเคราะห์ผลกระทบการจัดซื ้อที่ดนิ เพื่อก่อสร้ างสถานีไฟฟ้า ของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค
ณรัตพงษ์ สุกรี ฑา
การศึกษาระบบแรงดันไฟฟ้าที่เหมาะสมสําหรับการปรับปรุงระบบจําหน่าย
33 กิโลโวลต์ แบบเหนือดินเป็ นเคเบิลใต้ ดนิ ในพื ้นที่เทศบาล
สุชาติ อ้ นรุ่ง
ผลของอัตราส่วนการไหลและอัตราส่วนความเข้ มข้ นต่อประสิทธิภาพการแยก
ของไฮโดรไซโคลนขนาด 50 มิลลิเมตร
ปรัชวรรณ สิงห์ อรุ ณ, กันต์ ฤทัย มีหิรัญ, ปิ ติภัทร ศรีอ่าอ่ วม
การสังเคราะห์คอมพอสิตของเศษยางรถยนต์กบั อนุภาคแม่เหล็กระดับนาโนเมตร
เพื่อใช้ เป็ นตัวดูดซับนํ ้ามัน
พีรพัฒน์ นิวาศานนท์
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การพัฒนาระบบงานบุคลากรโรงเรี ยนบ้ านนาคูพฒ
ั นา “กรป.กลางอุปถัมภ์”
โดยการโปรแกรมแบบเอกซ์ตรี ม
อรรถพร วรรณทอง
การออกแบบเว็บไซต์สําหรับร้ านค้ าปลีกวัสดุก่อสร้ างขนาดกลางและขนาดย่อม
สุณรงค์ ศรีมงคล
การออกแบบและทดสอบประสิทธิภาพปั๊ มนํ ้าแบบก้ นหอย
สุกิจ ลิตกิ รณ์
บทความวิจัยการนาเสนอแบบบรรยาย
กลุ่มสังคมศาสตร์
ความสําคัญของส่วนประสมการตลาดบริการของบัตรออมสินวีซา่ เดบิต อินสแตนท์
ธนาคารออมสิน สาขาเพียวเพลส จังหวัดปทุมธานี
ศิรปภัสร์ อัศวจิรภานันท์
Factors influencing consumer behaviours on E-Commerce Thailand in apparel industry
อัญชุลี เฉลยวิจิตร
ผลของปั จจัยส่วนประสมการตลาดที่มีตอ่ ทัศนคติ ของนิสิตคณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการซื ้อผลิตภัณฑ์ที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม
พวงพรภัสสร์ วิริยะ
คุณลักษณะของผู้ประกอบการที่มีผลต่อความสําเร็ จของวิสาหกิจชุมชน
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
สุชาดา คุ้มสลุด
ต้ นทุนต่อหน่วยบริการและผลตอบแทนจากการลงทุนของโรงพยาบาลเมืองย่า
จังหวัดนครราชสีมา
ธาริณี อังค์ ยศ
Perceptions of the Maldivian Female Employees Towards Upward Mobility
Within the Maldivian Resorts
Rahushath Ibrahim
Patient Satisfaction and Service Quality at Lanka Hospitals, Sri Lanka
Fathina Zahir
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A New Typology of Tourist Attractions in Chiang Rai Province
Anirut Songthanapithak
การวัดต้ นทุนคุณภาพในธุรกิจที่ได้ รับการรับรอง ISO 9001 ในประเทศไทย
คมสันต์ อินตา
นวัตกรรมรูปแบบการพยากรณ์ความต้ องการกล้ วยไม้ ไทย : กรณีศกึ ษาตลาด
ประเทศจีน
วัชรพัฒน์ อินวรรณา
แรงจูงใจและความพึงพอใจของผู้เข้ าทํากิจกรรม ในพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ศุภางกูร ปกรณ์ อังกูร
CHINESE TOURISTS’ PERCEPTION TOWARD THE DESTINATION
COMPETITIVENESS OF BANGKOK
Yan Hua
ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เบียร์ ช้าง
ของผู้บริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
อุไรพร ชาติไทย
สภาพแวดล้ อมทางธุรกิจและการรับรู้ของผู้จดั การสหกรณ์การเกษตร
ณัฐติพร เพชรผ่ อง
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์ ของโรงไฟฟ้าชุมชนพลังงาน
ชีวมวล ตําบลหล่ายงาว อําเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
รุจิพร หลวงฟอง
ผลกระทบของกองทุนหมูบ่ ้ านที่มีตอ่ ความเข้ มแข็งของครัวเรื อนในอําเภอศรี สําโรง
จังหวัดสุโขทัย
มนัสวรรณ ทองประเสริฐกุล
การประเมินความสําเร็จของการจัดกิจกรรมถนนคนเดินกาดกองต้ า จังหวัดลําปาง
ศิรินทิพย์ เลาหะวีร์
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการเลี ้ยงไก่พื ้นเมืองเชิงธุรกิจ
ในพื ้นที่ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย
มณีรัตน์ ใจทิพย์
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กระบวนการพัฒนาผู้นําชุมชนฯ : บ้ านพุพระ หมูท่ ี่ 4 ต.หนองบัว อ.กาญจนบุรี
จ.กาญจนบุรี
ณรัชช์ อร ศรีทอง
อิทธิพลภาวะผู้นําที่มีตอ่ พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีของพนักงานระดับปฏิบตั ิการ
กรณีศกึ ษาสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ
ชาญวุฒิ วงศ์ กาฬสินธุ์
การประเมินมูลค่ามรดกทางวัฒนธรรมของวัดในจังหวัดเชียงใหม่
วรรณิศา ศรี เนตร
การวิเคราะห์ศกั ยภาพการค้ าระหว่างประเทศของไทยกับอาเซียน
ณัญจนา ทองนวล
ผลกระทบของอัตราเงินเฟ้อที่มีตอ่ ความไม่เท่าเทียมทางรายได้ ในประเทศไทย
เสริมสกุล บุญภักดี
ผลการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้คณิตศาสตร์ เรื่ อง การประยุกต์ 1โดยใช้ การแก้ ปัญหา
ที่มีตอ่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้
ทางคณิตศาสตร์ ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนทุง่ สง จังหวัด
นครศรี ธรรมราช
พยอม แก้ วลาหัด
ปั จจัยที่ทําให้ การบริหารการเปลี่ยนแปลงประสบความสําเร็จตามทัศนะของผู้บริหาร
สถานศึกษาและครู สังกัดสํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บรุ ี
ลัดดา คาวิจิตร์
บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีตอ่ การบริหาร งานกิจการนักเรี ยนตาม
ความคิดเห็นของ ผู้บริหารสถานศึกษาและครู สํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 5
ประเสริฐ สุดโลก
สภาพและปั ญหาการบริหารงานของสถานศึกษากลุม่ มัธยมศึกษาตามความคิดเห็น
ของผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสํานักงานเขตพื ้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
วิไลวรรณ สุดโลก
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สมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหารและครูผ้ สู อนสังกัดสํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บรุ ี
เพ็ญศรี ทองสอาด
Attitudes, Uses, and Satisfaction of Teachers towards One Tablet PC Per
Child Project
อรรถพล ชุ่มมะโน
ผลการจัดประสบการณ์แบบสืบเสาะที่มีตอ่ ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลของ
เด็กปฐมวัยโรงเรี ยนบ้ านคลองขุด จังหวัดนครศรี ธรรมราช
อาภรณ์ ศรีสุขใส
การเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและความคงทนในการเรี ยนรู้
วิชาคณิตศาสตร์ เพิ่มเติม เรื่ อง พื ้นที่ที่ปิดล้ อมด้ วยเส้ นโค้ ง ของนักเรี ยน
ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 6 ด้ วยวิธีสอน โดยใช้ โปรแกรม GSP กับวิธีสอนปกติ
สอาด ฉ่าแสง
การมีสว่ นร่วมของประชาชนในการจัดทําแผน พัฒนาแผนยุทธศาสตร์ เทศบาล
วัญญ์ ชิสา แดงละมูล
บทบาทของสมาชิกเครื อข่ายยุตธิ รรมชุมชน ในการเสริมสร้ างความยุตธิ รรม
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
มณฑิชา บุญญโส
การพัฒนาชนบทของเกาหลีใต้ ด้วยกลยุทธ์ผสมผสาน: แซมาอึล อุนดง
ในช่วง ค.ศ.1970-1979
เมธาวี หิรัญคา
ปั จจัยภายในกับการดําเนินนโยบายต่างประเทศ: ศึกษาเปรี ยบเทียบกรณี
การปราบปรามโจรสลัดของประเทศอินโดนีเซียและประเทศมาเลเซีย
ณัฐพร สิทธิแพทย์
นักบริหารทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพในองค์กรภาครัฐกับการสร้ างความเข้ มแข็ง
ให้ กบั องค์กร
ฉัตริน สุธาประดิษฐ์
การศึกษารูปแบบการบริ หารจัดการเทศบาลที่ดีในประเทศไทย
ปริญญา สร้ อยทอง
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บทความวิจัยการนาเสนอแบบโปสเตอร์
กลุ่มวิทยาศาสตร์ สุขภาพ
ผลของการให้ บริการของคลินิกรับยาต่อเนื่องโดยเภสัชกรในผู้ป่วยติดเชื ้อเอชไอวี
ณ โรงพยาบาลร่อนพิบลู ย์
ศุภาภิลัย วิโรจน์ จริยากร
การแพร่กระจายของเชื ้อ Acinetobacter baumannii ที่ดื ้อต่อยา colistin
ในโรงพยาบาลศิริราช
ปวีณา นาคเสนา
การพัฒนาบทเรี ยน e-Learning เรื่ องการพยาบาลทารกแรกเกิดปกติและคลอดก่อน
กําหนดสําหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
วัชรา สุขแท้
การศึกษาความสัมพันธ์ของ TNFα และการติดเชื ้อไวรัสเดงกี่
ซึง่ มีผลต่อการทํางานที่ผิดปกติของเยื่อบุหลอดเลือด
ศิวาภรณ์ อินทร์ อยู่
ประเมินประสิทธิภาพการบดเคี ้ยวของผู้ป่วยฟั นเทียมคร่อมรากฟั นเทียม
ในขากรรไกรล่าง ด้ วยวิธีวิเคราะห์ชิ ้นขี ้ผึ ้ง
นันทพร โชคปรีชา
ปั จจัยคัดสรรที่ทําให้ ผ้ ปู ่ วยวัณโรคปอดรายใหม่ที่เสมหะพบเชื ้อมีผลการรักษา
ล้ มเหลว ใน 7 จังหวัดภาคใต้ ตอนล่างของประเทศไทย
ธวัชชัย ล้ วนแก้ ว
ความชุกและปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับความผิดปกติของระบบกล้ ามเนื ้อและกระดูก
โครงร่าง ในพนักงานเก็บขยะเทศบาลนครพิษณุโลก
สุทรรศน์ สิทธิศักดิ์
The effects of Participatory Learning Program on knowledge attitude and
determination to receive screening services for cervical cancer
จิราพร ศรี พบิ ูลย์ บัติ
การเปรี ยบเทียบผลของการใช้ สารซีลแลนต์ชนิดที่สามารถปล่อยฟลูออไรด์ได้
และฟลูออไรด์วาร์ นิชต่อการลุกลามของรอยผุด้านประชิดระยะแรกเริ่ม
วราพรรณ ตันพัฒน์ อนันต์
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การศึกษาคุณสมบัตกิ ารวัดของแบบคัดกรอง Cognistat ฉบับภาษาไทย
ศรนรินทร์ กาญจนะโนพินิจ
การพัฒนาและประเมินผลชุดตรวจวินิจฉัยโรคฉี่หนูโดยอาศัยการจับกลุม่ ของ
เม็ดลาเท็กซ์ที่เคลือบด้ วยแอนติเจนลูกผสมของโปรตีนส่วนนอกของเชื ้อเลปโตสไปรา
กชกร ทองสุขแก้ ง
ผลของการบําบัดด้ วยออกซิเจนความดันสูงต่อความจําระยะสันในภาวะออทิ
้
ซมึ
การศึกษาเฉพาะกรณี กองเวชศาสตร์ ใต้ นํ ้าและการบิน รพ.อาภากร เกียรติวงศ์ ฐท.สส.
พัชรียา พันธุ์จุย
การเปรี ยบเทียบความคิด Theory of Mind ในเด็กก่อนวัยเรี ยนระหว่างโรงเรี ยน
มอนเตสซอรี่ กับโรงเรี ยนภายใต้ สงั กัดของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขันพื
้ ้นฐาน (สพฐ.)
กมลรัตน์ ดีโต
ความร่วมมือในการรับประทานยาต้ านไวรัสเอดส์ของผู้ป่วยติดเชื ้อเอชไอวี
ในจังหวัดตรัง
ศันสนีย สินารักษ์
การสํารวจเจตคติของบุคลากรด้ านสุขภาพจิตที่มีตอ่ การเจ็บป่ วยทางจิต
แพรไพลิน บุปผา
ประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนด้ านการบริหารยา
ต่อความสมํ่าเสมอในการรับประทานยาในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง
คณิต แทนบุญช่ วย
ปั จจัยทํานายพฤติกรรมสร้ างเสริมสุขภาพในผู้ป่วยโรคไตเรื อ้ รังระยะแรก
และระยะปานกลาง
สุปราณี กิตพ
ิ มิ พ์
การติดตามคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอดุ มศึกษา ของผู้ใช้ บณ
ั ฑิต
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ที่สําเร็จการศึกษา ปี การศึกษา 2552
วิทยาลัยพยาบาลศรี มหาสารคาม
อรุ ณี อูปแก้ ว, ประภัสสร วงษ์ ศรี, สิวาพร พานเมือง, สุภาพร ประนัดทา
ฤทธิ์ทางชีวภาพของเพปไทด์ต้านจุลชีพ arasin-likeSp และ ALFSp1 จากปูทะเล
ต่อเชื ้อก่อโรคทางอาหาร Vibrio parahaemolyticus
ฐิตญ
ิ า รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
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การสํารวจความชุกของสภาวะโรคฟั นผุและความต้ องการการรักษาทางทันตกรรม
ในชุดฟั นนํ ้านมในเด็กปากแหว่งเพดานโหว่
นัดดา ขจรไชยวุฒิ
บทความวิจัยการนาเสนอแบบโปสเตอร์
กลุ่มวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
การทําให้ ปรากฏขึ ้นของรอยลายนิ ้วมือแฝงบนพื ้นผิวไม่มีรูพรุนโดยใช้ ผงขมิ ้น
ณัฏฐิรา สงฆ์ โนนเหล็ก
การปฏิบตั งิ านของทันตาภิบาลใน 3 จังหวัดชายแดนใต้
อัฎฮียะห์ มูดอ
แบบจําลองเพื่อพยากรณ์การย้ ายสาขา ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม โดยวิธีต้นไม้ ตดั สินใจ
พัชรี ศรีพุทธา
การศึกษาสภาพการผลิตสับปะรดของเกษตรกรในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
สุภณ
ิ ยา สันตะกิจ
การดูดซับไอออนตะกัว่ ด้ วยพอลิ [เอ็น-ไอโซโพรพิลอะคริ ลาไมด์] ที่เชื่อมขวาง
ด้ วยไตรเอทิลีน-เททระมีน
ขนิษฐา กาจัดภัย
องค์ประกอบคาร์ โบไฮเดรตของผลิตภัณฑ์ที่ได้ จากการทรี ทเปลือกเสาวรส
ด้ วยนํ ้ากึ่งวิกฤต
ขวัญใจ กลิ่นจงกล
การปรับปรุงความชอบนํ ้าของเมมเบรนพอลิอีเทอร์ อิไมด์ด้วยสารละลายพอลิเอทิลีน
ออกไซด์ไดเอมีน
ปั ทมา ผอมดา
ผลของอัตราเร็วในการเขย่าระหว่างการสกัดและขนาดอนุภาคของตัวอย่าง
ต่อประสิทธิภาพในการสกัดสารประกอบฟี นอลจากเปลือกมังคุด
วิชชุณี ปิ่ นเกตุ
ความหลากชนิดของหอยทะเลจิ๋ววงศ์ Scaliolidae
(Gastropoda: Caenogastropoda) ในจังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง
ประทิน บุญงาม
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การศึกษาปั ญหาและการจัดการนํ ้าเพื่อการทํานาหว่านนํ ้าตมของชาวนา
ในพื ้นที่ชลประทาน ตําบลดอนเจดีย์ อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
วีรธรรม ชูใจ
จลนพลศาสตร์ การสลายตัวของกรดคาเฟอิกในนํ ้ากึ่งวิกฤต
บุณยนุช สวยลา้
การศึกษาการกราฟต์มาเลอิกแอนไฮไดร์ บนโครงสร้ างของพอลิซลั โฟน
โดยใช้ ไดคิวมิว-เปอร์ ออกไซด์เป็ นตัวริเริ่มปฏิกิริยา
อัจจิมา หอมจันทร์
กิจกรรมของเอนไซม์โปรติเอสจากไส้ และตับอ่อนของเป็ ด เพื่อการประยุกต์ใช้
ในการผลิตโปรตีนไข่ขาวไฮโดรไลเสต
โสภิดา ปั ญญานวล
กรอบการถ่ายทอดความรู้ในบริบทการบูรณาการระบบสารสนเทศ
ศักดิ์ชาย ตัง้ ประเสริ ฐ
การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ไนโตรซามีนที่ปนเปื อ้ นออกมาจากหัวนมยาง
สุจรรยา จิตรหลัง, ฐิติมา รุ จิราลัย, วิไลรัตน์ ชีวะเศรษฐธรรม

ผลของวิธีในการย่อยแป้งต่อคุณลักษณะทางเคมีกายภาพและคุณสมบัติ
ในการต้ านอนุมลู อิสระของนํ ้าข้ าวกํ่าที่ผา่ นการย่อย
วรินพร กลั่นกลิ่น
การพัฒนาสูตรพื ้นฐานสําหรับไอศกรี มข้ าวกํ่างอก
ปารวีย์ กุณะแสงคา
การศึกษาคุณสมบัตบิ างส่วนของเอนไซม์ Glucose Dehydrogenase จากเชื ้อ
Bacillus amyloliquefaciens สายพันธุ์ SB5
หนึ่งธิดา จันท์ อาภากร
ผลของชนิดนํ ้าเวย์ อุณหภูมิ และเวลาการให้ ความร้ อนต่อสมบัตเิ กี่ยวกับฟองของนํ ้าเวย์
วิไลลักษณ์ ยะเวียง
ประสิทธิภาพของเครื่ องคัดแยกโลหะต้ นแบบต่อการแยกโลหะประเภทเหล็ก
ที่มากับเมล็ดพริกไทย
ธรณัส พรหมะจุล
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การเกิดเจลาติไนเซชันภายใต้ ความดันสูงของสตาร์ ชข้ าวโพด สตาร์ ชมันสําปะหลัง
และสตาร์ ชข้ าวขาวดอกมะลิ 105
ศศิธร จิตนิยมสิน
ผลของระดับไซยาไนด์ตอ่ การเข้ าทําลายของเพลี ้ยแป้งมันสําปะหลังในสภาพไร่
สุรวุฒิ สามหาดไทย
การดัดแปรโครงสร้ างไตรกลีเซอไรด์ของนํ ้ามัน เมล็ดเงาะด้ วยปฏิริยาอินเตอร์
เอสเตอร์ ริฟิเคชัน่ โดยใช้ เอนไซม์ไลเปส
ภควรรณ ชัยขจรวัฒน์
ประสิทธิภาพการดูดซับของถ่านชีวภาพและถ่านไม้ ที่มีตอ่ คุณภาพกรณีศกึ ษา
ฝายเก็บนํ ้าบ้ านป่ าเด็งเหนือ ตําบลป่ าเด็ง อําเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรี
เรวดี ศรีน้ ุยคง
ผลของสารอิมลั ซิไฟเออร์ ตอ่ การตกผลึกของไขมันที่ใช้ ในช็อกโกแลต
ปวิชญา โภชฌงค์
การประเมินศักยภาพของระบบการวิเคราะห์เชิงภาพถ่ายสําหรับวิเคราะห์
คุณภาพสีของนํ ้ามันทอด
วรรธกานต์ โสภา
ผลของปุ๋ยโพแทสเซียมไนเตรทต่อการเจริญเติบโตในสับปะรดพันธุ์ห้วยมุน่
ธนทัต สุนทรานนท์
การวิเคราะห์สารประกอบระเหยให้ กลิ่นสําคัญในนํ ้ามันหอมระเหยมะนาวไทย
โดยการสกัด HS-SPME ร่วมกับการวิเคราะห์ Gas ChromatographyOlfactometry (GC-O) โดยเทคนิค detection frequency analysis
สันติ ชาญธนกิจวาณิชย์
การศึกษาสมบัตทิ างเคมีกายภาพและลักษณะทางประสาทสัมผัสของนมเปรี ย้ ว
พร้ อมดื่มที่จําหน่ายในประเทศไทย
ทิพรัตน์ ทัศนานุกุลกิจ
อิทธิพลของสตาร์ ชออคเทนิลซัคซินิคแอนไฮไดรด์ตอ่ คุณภาพของครี มเทียมสูตรเจ
นฤมล แปลนาค
การผลิตรี คอมบิแนนท์โปรตีนของเพปไทด์ต้านจุลชีพ bactenecin-ikeSp
ปวันรัตน์ อาไพพันธุ์
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บทความวิจัยการนาเสนอแบบโปสเตอร์
กลุ่มสังคมศาสตร์
การปฏิบตั ิตามหลักคุณธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทรรศนะของครู
และคณะกรรมการสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี
สุประภาภรณ์ อนันต์ บุญสุข
สภาพการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา จังหวัดมหาสารคาม
จิราภรณ์ งามชื่น
คุณลักษณะผู้บริหารที่พงึ ประสงค์และสภาพที่เป็ นจริงตามทรรศนะของครู
และผู้ปกครองในโรงเรี ยนการศึกษาพิเศษภาคกลาง สํากัดสํานักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ
สุรีภรณ์ ไตรธรรม
การพัฒนาทีมงานให้ มีประสิทธิผลตามทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษาและครู
ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษา สิงห์บรุ ี
เบ็ญจพร ประเสริฐผล
ภาพลักษณ์ของโรงเรี ยนสังกัดเทศบาลตามการรับรู้ของผู้บริหาร ครู
และผู้ปกครองนักเรี ยนในจังหวัดชัยนาท สิงห์บรุ ี และอ่างทอง
จิราภรณ์ วุฒชิ ัยรั งสรรค์
การพัฒนาชุดการสอนภาษาไทยเพื่อเสริมสร้ างความสามารถในการเขียน
สําหรับนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5
รั ตติยา ศักดิ์สกุลเดช
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับการเลี่ยนแปลง
ราคาหลักทรัพย์ กรณีศกึ ษา หลักทรัพย์ในดัชนี SET50 ในช่วงปี 2550-2554
กฤตยชญ์ ศรีสุข
แนวทางการดําเนินงานโดยใช้ โรงเรี ยนเป็ นฐานของโรงเรี ยนการุ้งวิทยาคม อําเภอ
บ้ านไร่ จังหวัดอุทยั ธานี สํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
รุ่ง รอดจาก
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1738

1739

1745

1759

1772

1784

1796

1807

1817

การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่ งชาติ ครัง้ ที่ 27

การเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เรื่ อง คลื่นกล ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5
ระหว่างการเรี ยนแบบร่วมมือโดยใช้ เทคนิคการแข่งขันระหว่างกลุม่ เกม (TGT)
กับเทคนิคการแบ่งกลุม่ แบบกลุม่ สัมฤทธิ์ (STAD)
สาคร นาจาปา
รูปแบบและกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย
เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยัง่ ยืน
ศึกษาเฉพาะ 4 ธุรกิจ เอสเอ็มอีที่ผา่ นเข้ ารอบสุดท้ ายในรายการเอสเอ็มอี
ตีแตก เพื่อชิงรางวัลสุดยอด เอสเอ็มอี แห่งปี ประจําปี 2554
ดวงกมล ศิริยงค์
ดัชนีผ้ นู ําเสนอ

1827

1849
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