พะเยาวิจัย 10

ประกำศรำยชื่อกำรพิจำรณำบทควำมพะเยำวิจัย 10
กลุ่มกำรวิจัยด้ำนมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
หมำยเหตุ: บทความยังมาไม่ครบทั้งหมด หากท่านไหนไม่มีรายชื่อจะประกาศในครั้งต่อไปวันที่ 22 ตุลาคม 2563
ลำดับที่
ชื่อนักวิจัย
1
คุณนูรนิซรีน สามะอาลี

ชื่อบทควำม
การอยู่ร่วมกันของนักศึกษาไทยพุทธและมุสลิม วิทยาลัยเทคโนโลยี
ภาคใต้

มหำวิทยำลัย
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

2

คุณบัญชา พุฒิวนากุล

“ฮิตคอง” วัฒนธรรมอีสานแห่งสัญญะที่ทรงพลังยั่งยืนเหนือกาลเวลา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

3

คุณธนพรรณ เพชรเศษ

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา วิทยาการการจัดการ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เรียนรู้ระดับปฐมวัย โดยใช้การจัดการเรียนการสอนแบบ Game Based
Learning

4

คุณวรรณมาฆะ เกษรดอกไม้

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : การรับรู้ของประชาชนในการบริหารงานของ
เทศบาลนครนครสวรรค์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

5

คุณวัลลพ ล้อมตะคุ

ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนความสามารถในการทากาไรและ
ราคาตลาดของหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัทธุรกิจค้าปลีกที่จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

มหาวิทยาลัยพะเยา

ลำดับที่
ชื่อนักวิจัย
6
คุณสฤษณ์ พรมสายใจ

ชื่อบทควำม
การพัฒนาเอกสารคาสอน รายวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์เบื้องต้น
สาหรับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร

มหำวิทยำลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓
"ยุติธรรมวิทยา"

7

คุณพรทิพย์ พลไชย

การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย โดยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

8

คุณกุลณัฏ สุชัยยะ

การศึกษาข้อคิดและคติธรรมที่ปรากฏในวรรณกรรมเยาวชน รางวัลเซ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
เว่นบุ๊ค อะวอร์ด เรื่อง “พ่อมหา แม่หางเครื่อง ลูก (สาว) นักร้อง”

9

คุณอัฐพล พงษ์สระพัง

กลวิธีการใช้ภาษาในนวนิยายรางวัลดับเบิลซีไรต์ ของ “ชาติ กอบจิตติ” มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

10

คุณสุมนา เขียนนิล

การศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการรู้หลักการใช้ภาษาไทย มหาวิทยาลัยสวนสุนนัทา
ในโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

11
12

คุณณัฐญาพร ศรีพุทธดิลก
คุณจุฑามาส สุขแยง

การใช้โวหารภาพพจน์ในนิทานคากลอนของสุนทรภู่
มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
การจัดการเรียนการสอนของครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เชียงใหม่ เพื่อยกระดับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

13

คุณนิภาภรณ์ จงวุฒิเวศย์

แนวทางการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของสมาชิกกองทุน
สวัสดิการชุมชนองค์การบริหารส่วนตาบลนาไคร้ อาเภอกุฉินารายณ์
จังหวัดกาฬสินธุ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

14

คุณณัฐริกา โสภาค

ภูมิปัญญาไทยที่ปรากฏในวรรณกรรมนิราศของ “สุนทรภู่”

มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ

ลำดับที่
ชื่อนักวิจัย
15
คุณปิยนัยน์ ภู่เจริญ

ชื่อบทควำม
มหำวิทยำลัย
การส่งเสริมทักษะการเปล่งเสียงพยัญชนะ ส ของเด็กก่อนวัยเรียนโดย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ใช้การจัดกิจกรรมนิทานคาคล้องจอง ส

16

คุณธราธิป ภู่ระหงษ์

ความพึงพอใจการอบรมเชิงปฏิบัติการการให้ความรู้และพัฒนาทักษะ มหาวิทยาลัยนครพนม
การใช้กฎหมายดิจิทัลในศตวรรษที่ 21 ให้กับนักเรียนการศึกษาขั้น
พื้นฐานในเขตจังหวัดนครพนม

17

คุณกานตยุทธ ตรีบุญนิธิ

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้แอพพลิเคชั่นของนักศึกษา คณะครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี

18

คุณสุธารัตน์ สมรรถการ

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการใช้
เทคโนโลยี ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาหรับนิสิตฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

19

คุณอวยพร ต๊ะวัน

คุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสายการ
บินไทยไลอ้อนแอร์ (Thai Lion Air)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา เชียงราย

20

คุณเฉลิมศักดิ์ แก้วเกาะ

การมีส่วนร่วมของชุมชนด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สถาปัตยกรรม
บ้านเรือนไทย อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

21

คุณอาภาภัทร์ วสันต์สกุล

การสร้างโปรแกรมสาเร็จรูปทางบัญชี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการของธุรกิจโฮมสเตย์ในอาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

22

คุณภาณุพัฒน์ ชัยวร

การศึกษาเปรียบเทียบมุมมองธรรมชาติวิทยาศาสตร์โดยใช้แบบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
VNOS-C ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 4 สาขาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงใหม่

ลำดับที่
ชื่อนักวิจัย
23 คุณภาณุพัฒน์ ชัยวร

ชื่อบทควำม
มหำวิทยำลัย
สภาพปัญหาและการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สาหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ของนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

24

คุณภาณุพัฒน์ ชัยวร

การศึกษาสภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ของครูระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายในเขตจังหวัดเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

25

คุณภาณุพัฒน์ ชัยวร

ผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
โดยกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ของเฮเลอร์และฮอลลา
บอลล์ร่วมกับการประเมินตนเองในรายวิชากลศาสตร์ควอนตัม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

26

คุณฤทัยภัทร พิมลศรี

ศักยภาพการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนประมงพื้นบ้าน เพื่อการ
ท่องเที่ยวรักษ์กว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา

มหาวิทยาลัยพะเยา

27

คุณพรพินันท์ ยี่รงค์

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศและ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
การเติบโตทางเศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดนของประเทศไทย

28

คุณศรีนคร ศรีแก้ว

ความรู้และการจัดการเกี่ยวกับอาหารและโภชนาการของผู้สูงอายุใน
ชุมชนเมืองและชนบท จังหวัดเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

29

คุณพงษ์ศักดิ์ ผกามาศ

องค์กรแห่งนวัตกรรมทางการศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์

30

คุณดรุณี ปัญจรัตนากร

แนวทางการบริหารงานระบบไอซีทีเพื่อพัฒนานวัตกรรมการจัดการ
เรียนการสอน ในสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์

ลำดับที่
ชื่อนักวิจัย
31
คุณยุพิน พิพัฒน์พวงทอง

ชื่อบทควำม
มหำวิทยำลัย
การพัฒนาการท่องเที่ยววัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนในชุมชน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เกาะเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี

32

คุณธันย์นรี พรไพรเพชร

ทัศนคติของประชาชนต่อการบังคับใช้กฎหมายการจราจร กรณีไม่
สวมหมวกนิรภัย ในเขตเทศบาลเมืองตาก จังหวัดตาก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ตาก

33

คุณสิรินพร เกียงเกษร

การพัฒนาคุณภาพชีวิตกับพฤติกรรมการใช้เวลาว่างในช่วงปิดเทอม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรณีศึกษา : นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ล้านนา ตาก

34

คุณยุพิน พิพัฒน์พวงทอง

การพัฒนาการท่องเที่ยวอาหารเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนในชุมชนเกาะ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี

35

คุณยุพิน พิพัฒน์พวงทอง

การพัฒนาการท่องเที่ยวสมุนไพรเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนในชุมชน
เกาะเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

36

คุณยุพิน พิพัฒน์พวงทอง

การพัฒนาการท่องเที่ยวธรรมชาติเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนในชุมชน
เกาะเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

37

คุณอักษรา มีสะอาด

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุในการ
จัดการคุณภาพอาหารเพื่อสุขภาพ กรณีศึกษากลุ่มผู้สูงอายุเขตสวน
หลวง กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

38

คุณณัฐพร นาคแก้ว

หุบเขากินคน : วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสัตว์ ตาม
มุมมองวรรณกรรมวิจารณ์เชิงนิเวศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

39

คุณเบญจวรรณ ศรีทานันท์

นวนิยายเรื่องกลิ่นกาสะลอง : การวิเคราะห์ตัวละครโดยใช้ทฤษฎีจิต
วิเคราะห์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ลำดับที่
ชื่อนักวิจัย
40 คุณพอฤทัย ปัญญาจักร์

ชื่อบทควำม
มหำวิทยำลัย
สารัตถะในตารายาวัดสะพานหิน อาเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

41

คุณชลิตา สอนจันทร์

สารัตถะในตารายาวัดสันติกาวาส อาเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

42

คุณนันทรัตน์ ยอดกระโหม

สารัตถะในตารายาวัดกรับพวงเหนือ อาเภอพรหมพิราม จังหวัด
พิษณุโลก

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

43

คุณปัทมพรรณ ริ้วเจริญ

การวิเคราะห์โปรไฟล์แฝงลักษณะการเรียนรู้อย่างมีความสุขของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

44

คุณพบกานต์ อาวัชนาการ

ผลกระทบของความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและความผันผวนของเงิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เฟ้อที่มีต่อความต้องการถือเงินในประเทศไทย

45

คุณรุจิรา สุขมณี

รูปแบบการจัดการกลุ่มเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของ กลุ่มถักทอ
สตรีชุมชนออนใต้ อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่

46

คุณกันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล ถอดบทเรียนความสาเร็จในการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของ
ตัวแทนนิสิต ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันคณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา

47

คุณวีซานา อับดุลเลาะ

การศึกษาองค์ประกอบการบริหารสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับประถมศึกษาในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

48

คุณศศิพัชร์ เมฆรา

กระบวนการกลายเป็นเมืองของชุมชนในพื้นที่ตาบลโชคชัย อาเภอ
ดอยหลวง จังหวัดเชียงราย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา
มหาวิทยาลัยพะเยา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ลำดับที่
ชื่อนักวิจัย
49 คุณอิทธิกร ขาเดช

ชื่อบทควำม
มหำวิทยำลัย
การสร้างคุณภาพการบริการในโมเดลธุรกิจของคลินิกกายภาพบาบัด มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
เอกชนในประเทศไทย

50

คุณชไมมน ศรีสุรักษ์

ผลการพัฒนาต้นแบบการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

51

คุณสุชานันท์ การคลคลี

การสารวจรูปแบบการปรากฏคาร่วมที่ใช้ในโฆษณาผลิตภัณฑ์ที่มี
ส่วนผสมของวิตามิน

มหาวิทยาลัยพะเยา

52

รคุณรินา มุกดา

อิทธิพลของคุณภาพการบริการที่มีต่อความพึงพอใจของลูกค้าของ
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด สาขาไปรษณีย์คอหงส์ อาเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

53

คุณคุณัญญา ใจโฮ้งลา

โครงสร้างวากยสัมพันธ์ที่ปรากฏในโฆษณาผลิตภัณฑ์นมบนทวิตเตอร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

54

คุณพรไพลิน พุฒฝอย

นิทานโบราณคดี : การศึกษาวิเคราะห์โลกทัศน์ของสมเด็จพระเจ้า
บรมวงศ์เธอ กรมพระยาดารงราชานุภาพ

55

คุณนันทวัน อินหมี

การศึกษาวิเคราะห์ความขัดแย้งและการแก้ไขปัญหาที่ปรากฏในชาดก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

56

คุณหทัยรัตน์ วัฒนพฤกษ์

การศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของนักศึกษา ที่มีต่อ
รูปแบบการเรียนการสอนรายวิชาการจัดการการต้อนรับในธุรกิจ
บริการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

57

คุณคุณากร สุปน

สุขภาพจิตนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ที่
เรียนรายวิชาจิตวิทยาเพื่อการดาเนินชีวิตและการทางาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ตาก

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ลำดับที่
ชื่อนักวิจัย
58 คุณนิภา จันทร์อ่อน

ชื่อบทควำม
การศึกษาเปรียบเทียบการผลิตครูคณิตศาสตร์ในประเทศไทยและ
ประเทศเกาหลีใต้

มหำวิทยำลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง

59

คุณฉารีฝ๊ะ หัดยี

การพัฒนาสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แนวคิดสะเต็มศึกษา
สาหรับนักศึกษาครูช่าง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย

60

คุณพิณทิพย์ แก้วแกมทอง

สินทรัพย์ทางวัฒนธรรมและนวัตกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งสู่ชุมชนภายใต้แนวคิด เศรษฐกิจสร้างสรรค์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

61

์คุณศินุพล พิมพ์พก

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา เรื่อง กฎของปาส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
คัลและ ระบบไฮดรอลิกเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิด
ล้านนา น่าน
สร้างสรรค์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

62

คุณพงษ์ศักดิ์ ผกามาศ

การพัฒนาโมดูลการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับระบบไอซีทีและ
นวัตกรรมเพื่อการบริหารการศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์

63

คุณอรรถวิทย์ สิงห์ศาลาแสง

การพัฒนารูปแบบจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ใน
สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

64

คุณกมลพัฒน์ ไชยสงคราม

การพัฒนาความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ภาระงานและ อรรถฐานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์

ลำดับที่
ชื่อนักวิจัย
65 คุณเบญจพร นวลแก้ว

ชื่อบทควำม
การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหา
เป็นฐาน

มหำวิทยำลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

66

คุณวสันต์ ปวนปันวงศ์

เกษตรแบบพันธะสัญญา: รัฐ นายทุน และเกษตรกร ชายแดนแม่สอด- มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เมียวดี

67

คุณภคพล เส้นขาว

หลักการอิสลามที่ส่งผลต่อการทานา : กรณีศึกษาชาวนามุสลิมใน
กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยรามคาแหง

68

คุณนันทิยา สัตยวาที

การกระจายอานาจการปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อลดความเหลื่อมล้า
ทางการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

69

คุณสุดารัตน์ สุดสมบูรณ์

ปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุมุสลิมตามมาตรฐานการ
สงเคราะห์ผู้สูงอายุ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (SCT.)

70

คุณนพรัตน์ ไชยชนะ

กระบวนการเรียนรู้อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์มอญ: กรณีศึกษาบ้านวังกะ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ตาบลหนองลู อาเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

71

คุณดารินทร อินทับทิม

รูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพด้วยนิทานพื้นบ้าน 2 ภาษาของ
กลุ่มครูผู้สอนสาระภาษาไทยและภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษา กลุ่ม
เมืองพะเยา 1

มหาวิทยาลัยพะเยา

72

คุณสิริศิระ โชคทวีกิจ

มุมมองทางหน่วยคาวิทยากับการสร้างมโนทัศน์ของกระบวนการ
กลายเป็นหน่วยศัพท์เดียวในภาษาไทย: นวัตกรรมเชิงทฤษฎีที่
สร้างสรรค์

มหาวิทยาลัยรามคาแหง

ลำดับที่
ชื่อนักวิจัย
73 คุณวิทฤทธิ์ โคตรมณี

ชื่อบทควำม
การพัฒนากระบวนการเรียนการสอน เรื่องท่อนาคลื่นและการ
แพร่กระจาย โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนของ PIAEDA Model

มหำวิทยำลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี

74

คุณอุมาทิพย์ วรพิพัฒน์

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของชุมชนตลาดบ้านใหม่ พ.ศ. 2447 – มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2488

75

คุณวินัย มีแสง

กระบวนการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
กรณีศึกษา ทะเลบัวแดง หนองหานกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

76

คุณชินวัฒน์ ไข่เกตุ

คุณภาพผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

77

คุณเผด็จ ทุกข์สูญ

พฤติกรรมผู้บริโภค การสื่อสารการตลาด และ การตัดสินใจซื้อสินค้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ออนไลน์
ล้านนา ตาก

78

คุณอารีรัตน์-เชื้อบุญเกิด โนท การยอมรับต้นทุนการถือครองเทคโนโลยีสมาร์ทโฟน ของผู้บริโภคใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
จังหวัดขอนแก่น
อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

79

คุณกิ่งกาญจน์ ปวนสุรินทร์

การศึกษาและพัฒนาฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ของสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา เชียงราย

80

คุณจาริณี เธียรเจริญ

พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของกลุ่ม Generation Y ใน
เขตอาเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ลำดับที่
ชื่อนักวิจัย
81
คุณปัทมา กุออ

ชื่อบทควำม
การสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาโดยครอบครัว

มหำวิทยำลัย
โรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้
สมเด็จย่าฯ (มศว)

การใช้เทคนิคการทาเหมืองข้อมูลในการจาแนกและคัดเลือกสาขา
สาหรับนักเรียนมัธยมที่จะเข้าศึกษาต่อในคณะการบัญชีและการ
จัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

82

คุณอนุพงศ์ สุขประเสริฐ

83

คุณทายวุฒิ โพธิ์ทองแสงอรุณ การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาศักยภาพมาตรฐาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
และตราสินค้าของกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษหมู่บ้านยานางตาบลเพ็ก อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
ใหญ่ อาเภอพล จังหวัดขอนแก่น

84

คุณสวาท สายปาระ

ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการเรียนรู้แบบออนไลน์วิถีใหม่ ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

85

คุณนทยา กัมพลานนท์

การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดสมุนไพรขมิ้นชัน บัวบก กระชายดา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ไพล กลุ่มแปรรูปสมุนไพรบ้านดงกลาง อาเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

86

คุณศรัณยพัชร์ จิตพิไล

การพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิกตามฤทษฎีการถ่ายโยงความรู้ เรื่องการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
เลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อส่งเสริมอาชีพในชุมชน อาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

87

คุณกฤษยา มะแอ

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกผู้ให้บริการในการขนส่ง โลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ของผู้ค้าออนไลน์ ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ กรณีศึกษา
ล้านนา จังหวัดเชียงใหม่
แฟลช เอ็กเพรส

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา น่าน

ลำดับที่
ชื่อนักวิจัย
88 คุณบริหาร คานันท์

ชื่อบทควำม
การจัดการแนวคิดและนวัตกรรมด้วยการวิเคราะห์ PEST และ LDA
ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

มหำวิทยำลัย
โรงเรียนนายเรือ

89

คุณอัมเรศ เทพมา

แนวทางการพัฒนาชุมชนรอบมหาวิทยาลัยพะเยาด้วยการยกระดับ
องค์ความรู้ท้องถิ่นทางวัฒนธรรมสู่นวัตกรรม

มหาวิทยาลัยพะเยา

90
91

คุณบุญลักษณ์ ปัญญาหลวง
คุณรัตนะ ตาแปง

ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม: กรณีการดูดทรายแม่น้าอย่างยั่งยืน
การศึกษาศิลปะการแสดงเทศบาลตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัด
พะเยา

มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา

92

คุณเกียรติศักดิ์ ใสสอาด

การศึกษาวัสดุท้องถิ่นเพื่อการออกแบบสถาปัตยกรรม ของชุมชน
อย่างยั่งยืน

มหาวิทยาลัยพะเยา

93

คุณฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ

การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศบริหารจัดการโลจิสติกส์เพื่อลด
ต้นทุนการกระจายสินค้าลิ้นจี่อาเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

มหาวิทยาลัยพะเยา

94

คุณวัชรพงษ์ พนิตธารง

อิทธิพลของสภาพแวดล้อมองค์การที่มีผลต่อการกาหนดแผนของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยพะเยา

95

คุณวารัชต์ มัธยมบุรุษ

การพัฒนาการท่องเที่ยวศูนย์เรียนรู้จากการบริหารจัดการน้า สินค้า
ท้องถิ่น และผลิตภัณฑ์ signature

มหาวิทยาลัยพะเยา

96

คุณเมธิศา ถวิลวงค์

แนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
ตาบลแม่กา

มหาวิทยาลัยพะเยา

97

คุณอัษฎาวุธ พลอยเขียว

บทเพลงอัตลักษณ์แม่กา

มหาวิทยาลัยพะเยา

ลำดับที่
ชื่อนักวิจัย
98 คุณฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์

ชื่อบทควำม
การจัดทาแผนบริหารสมดุลน้าโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในพื้นที่ลุ่มน้าอิง

มหำวิทยำลัย
มหาวิทยาลัยพะเยา

99

คุณลาไย สีหามาตย์

การศึกษาความต้องการจาเป็นในการพัฒนาหลักสูตรพื้นฐานอาชีพ
เพื่อยกระดับสมรรถนะการเรียนรู้สาหรับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดพะเยา

มหาวิทยาลัยพะเยา

100

คุณกัลยาณี สายสุข

การศึกษาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเทศบาลตาบลแม่จัน อาเภอแม่จัน
จังหวัดเชียงราย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

101

คุณอิษฏ์ รานอก

การออกแบบบรรจุภัณฑ์และบูธประชาสัมพันธ์ สมุนไพรหมามุ่ยบดผง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
กลุ่มสตรีตาบลดงพลับ จังหวัดลพบุรี

102

คุณชุตินิษฐ์ ปานคา

อัตลักษณ์อาหารพื้นบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาติพันธุ์ลาหู่เหลือง
บ้านแม่แจ๋ม อาเภอเมืองปาน จังหวัดลาปาง

103
104

คุณบุญชู ภูศรี
คุณจิราวุฒิ เดือนแจ่ม

พระยาฟ้างุ้ม จากตานานนิทานเมืองเชียงดงเชียงทองเชียงหวาง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ความรุนแรงในบทละครนอก พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระพุทธ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เลิศหล้านภาลัย

105

คุณณัชวินนท์ แสงศรีจันทร์

พิธีกรรมส่งเคราะห์บ้าน: กรณีศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ไทลื้อบ้านแวน
อาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา

มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

