สารบัญ
ชื่อบทความ
1. จานวนฟีโบนักชีทั่วไปและจานวนลูคัสทั่วไป

หน้า
1

ยงยศ สักหลัด อาลาวี สายวารี ศรัณยา เฮงสวัสดิ์ และ ภัทราวรรณ สิงควานนท์

2. วิธีการแทนสมการ และวิธีการฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลสาหรับหาผลเฉลย
ของสมการ Korteweg-de Vries (3+1) มิติ

7

จิรวดี อุสุพานิชย์ เปรมอนันต์ ศิริแข็ง และ สิทธิพร ถมจอหอ

3. การวิเคราะห์ปริมาณคาเฟอีนในตัวอย่างชาและกาแฟ ในเขตพื้นที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

44

สุพัฒน์ พระเมืองคง และ วราภรณ์ พระเมืองคง

4. แบบจาลองทางคณิตศาสตร์ สาหรับการแพร่ระบาดโควิด-19

51

ธนาภรณ์ จันทร์ทอง วริศรา หว่างเปีย ประพรรณพร รัตนะ และ อดิศักดิ์ เด็นเพ็ชรหน๋อง

5. ความหลากชนิดและความชุกชุมของผีเสื้อกลางคืน ในเขตพื้นที่เกษตรกรรม
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตาบลน้าสวย อาเภอเมือง
จังหวัดเลย

60

อารีญา สาสุข และ กิตติ ตันเมืองปัก

6. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่า pH ในดินต่อความหลากชนิดของหอย
ทากบก ในเขตตาบลบริบรู ณ์ อาเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

73

อาทิตย์ แก้วสว่าง พงษ์พิพัฒน์ สุวรรณะ และ กิตติ ตันเมืองปัก

7. ความหลากหลาย และความชุกชุมของด้วง ในเขตพื้นที่เกษตรกรรม ศูนย์
เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตาบลน้าสวย อาเภอเมือง
จังหวัดเลย

84

ธัญญารัตน์ จันโทศรี และ กิตติ ตันเมืองปัก

8. การปนเปื้อนเชื้อ Staphylococcus aureus และเชือ้ Salmonella spp.
ในยาแหนมคลุก สลัดโรล และแซนด์วชิ จากร้านค้าแผงลอยที่จาหน่าย บริเวณ
รอบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

95

ศิริวรรณ พลดงนอก ปาริชาติ ช่างหล่อ และ เนตรนภา เกล็ดจีน

9. อิทธิพลของการทานาข้าวแบบใช้สารเคมีสังเคราะห์ต่อความหลากหลายของ
แมงมุม

104

อธิปัตย์ อู่ศิลปกิจ พัชนี วิชิตพันธุ์ และ กัมปนาท ธาราภูมิ

10. ผลของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อความชุกของเชื้อราจีนัสแคนดิดาในช่องปาก

111

ชลธิชา จินาพร

11. ผลของความเครียดจากเกลือและออสโมติกต่อลักษณะสัณฐาน
ของแบบจาลองเซลล์ของพืช

118

สุรศักดิ์ ละลอกน้า วรัญญา แก้วค้า สาลินี เต็งน้อย ทรงกลด ใบยา อาภรณ์ บัวหลวง และ
บงกช บุญบูรพงศ์

12. การศึกษาความชุกชุมของหอยทากบกในเขตตาบลบริบูรณ์ อาเภอสีชมพู
จังหวัดขอนแก่น
กิตติโรจน์ แสนสุนนท์ นันทพงศ์ บุญสะอาด และ กิตติ ตันเมืองปัก

128

สารบัญ (ต่อ)
ชื่อบทความ
13. พฤติกรรมการกินอาหาร และการกระจายตัวของมดแดง ในเขตพื้นที่แปลง
เกษตรกรรม ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ตาบลน้าสวย อาเภอเมือง จังหวัดเลย

หน้า
141

กัญญาวีร์ วงค์ชาลี และ กิตติ ตันเมืองปัก

14. ผลของการใช้สื่อวีดทิ ัศน์ต่อความรู้และพฤติกรรมการย้อมสีผมของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

152

กวินนาถ แปลงมาลย์ พิมพร ลีลาพรพิสิฐ ชิดชนก เรือนก้อน และ วรพรรณ ภู่มณี

15. ผลของระยะเวลาที่ใช้ในการทาซิลเวอร์ไดเอมีนฟลูออไรด์ต่อความแข็ง
จุลภาคของเนื้อฟันของฟันน้านมที่จาลองสภาวะฟันผุ

162

ฟ้าใส อุไรรัตน์ และ สุพัชรินทร์ พิวัฒน์

16. การปนเปื้อนของเชื้อ Vibrio parahaemolyticus ในหอยนางรมสด
บริเวณห้างสรรพสินค้า อาเภอเมือง จังหวัดเลย

171

พรอุดม นาอุดม และ พิทักษ์ น้อยเมล์

17. ศึกษาความต้องการด้านการออกกาลังกายของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานี ศูนย์สามพร้าว

177

อรอนงค์ ทองทิพย์ วิภาวดี แก้วอ้ามาต และ ธนัมพร ทองลอง

18. การผลิตโปรตีนรีคอมบิแนนท์เพื่อเป็นเป้าหมายในการคัดเลือกสารเสมือน
แอนติบอดีโดยวิธีแอปตาเมอร์เทคโนโลยี

188

อุไรวรรณ โฆษิตานนท์ ชรินทร์ ถาวรคุโณ วรวัลย์ เดชาวิชิตเลิศ

19. ฟิล์มย่อยสลายได้จากเปลือกทุเรียน

202

กมลทิพย์ ค้ามูล ดวงฤทัย ชาติศรี ศศิธร แก้วมาลา อาภาภรณ์ จอมหล้าพีรติกุล ประสิทธิ์ โสภา
และ ประยูร จอมหล้าพีรติกุล

20. ระบบยืม-คืนอุปกรณ์และเล่มวิจัย สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

212

สรายุทธ วันทอง ศิริกาญดา ยุตะวัน และ อิทธิชัย อินลุเพท

21. ระบบแจ้งเตือนการให้บริการภาคพื้นที่ครบกาหนดอายุสัญญา

222

นาถยา เกตุมณี นฤดี บูรณะจรรยากุล วรนุช มีภูมิรู้ และ ธมลวรรณ พิมพา

22. ระบบการจัดการและติดตามวัสดุในคลัง

235

กัญญารัตน์ ศุภฤกษ์ ยุวธิดา ชิวปรีชา เปรมรัตน์ พูลสวัสดิ์ และ อ้านาจ ฬิลหาเวสส

23. การจาแนกผีเสื้อกลางวันด้วยการเรียนรู้ของเครื่องและเหมืองข้อมูลภาพ

251

อ้อมใจ พาทา สุภาวดี สีดา และ กาญจน์ คุ้มทรัพย์

24. การประยุกต์ใช้สื่อโมชันอินโฟกราฟิกเพื่อการท่องเทีย่ วทางประวัตศิ าสตร์
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

260

อรรถภูมิ จันทร์งาม สุรพงษ์ วิริยะ และ กนกการ กาญจนาภาส

25. การศึกษาแนวทางการออกแบบสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ดา้ นศิลปะ
สาหรับเด็กปฐมวัยโรงเรียนพัฒนาเด็ก จังหวัดขอนแก่น
อนัญญา สุภัณวงษ์ และ รัฐธนันท์ ดอกค้าฐิติพันธ์

271

สารบัญ (ต่อ)
ชื่อบทความ
26. การศึกษาแนวทางการออกแบบสื่อเคลื่อนไหวเพื่อประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น

หน้า
280

พรนภัส ดีสุรกุล และ พรชนก ปลัดกอง

27. การศึกษาแนวทางการสร้างสรรค์เนื้อหา และการเล่าเรื่องผ่านสื่อออนไลน์
เกี่ยวกับการเลือกรับประทานอาหาร และออกกาลังกาย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

290

ภัคธีมา ธัญญเฉลิม และ สุดารัตน์ ยมรัตน์

28. การศึกษาแนวทางการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์
วัดสิริมหากัจจายน์ พระธาตุหล้าหนอง อาเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

300

เจษชฎา ดิสถาฤทธิ์ และ รัฐธนันท์ ดอกค้าฐิติพันธ์

29. การศึกษาแนวทางการออกแบบและการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์
ภายใต้แบรนด์ SIRIAEM

311

สิริภรณ์ ทรัพย์ข้า และ สุดารัตน์ ยมรัตน์

30. แนวทางการออกแบบเพจเฟซบุ๊ก เพื่อส่งเสริมสุขภาพของคน Gen Z

323

วรรณรต มูลค้า และ มนชญา สระบัว

31. การศึกษาแนวทางการออกแบบเพื่อพัฒนาแบรนด์และสื่อประชาสัมพันธ์
ออนไลน์ ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ภายใต้แบรนด์ Kimthong Homemade

332

สุประวีณ์ สุวานิชวงศ์ และ สุดารัตน์ ยมรัตน์

32. การศึกษาทดลองวัดอุณหภูมิต่าสุดในการจุดติดไฟของฝุ่นแป้งทีใ่ ช้ในการ
บริโภคที่ระเบิดได้ในประเทศไทย

349

ณัฐพงค์ ม้าเทศ เด่นศักดิ์ ยกยอน ไชยนันต์ แท่งทอง และ สุธรรม นันทมงคลชัย

33. องค์ประกอบทางเคมีจากส่วนสกัดหยาบเมทานอลในรากสะทอนวัว

363

ภิราวรรณ ทองปั้น วุฒิศักดิ์ โนรี ฐิตินันท์ ธรรมโสม นภัสสร วงเปรียว วิระ อิสโร
และ ธนาธิป รักศิลป์

34. วิเคราะห์และออกแบบวงจรกาเนิดสัญญาณไซน์นูลซอยดอล โดยอาศัย
สมการอนุพันธ์อันดับสอง

370

ธนาวุธ เชือเจริญ

35. แนวทางการออกแบบนวัตกรรมรถนัง่ คนพิการตามแนวจิตสังคม
กรณีศึกษาผู้อายุติดเตียง จังหวัดปทุมธานี

378

นิโรบล มาอุ่น และ สุกฤษฏิ์ ใจจานงค์

36. การศึกษาปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปลดปล่อยจากการขนส่ง
ภายในเทศบาลตาบลหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

389

ทิฆัมพร เขมวงศ์ ศักดิ์รพี ขุนเพ็ชร ธราดล วัฒนนาวิน และ เมธิรา ไกรนที

37. ปัจจัยที่มอี ิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันการติดเชือ้ วัณโรคจากการทางาน
ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดพิจิตร

398

มัลลิกา นาคแดง และ จุฑารัตน์ รักประสิทธิ์

38. ผลของระยะเวลาที่ใช้ในการทาซิลเวอร์ไดเอมีนฟลูออไรด์ต่อความแข็งแรง
ยึดเฉือนของเนื้อฟันที่มีการสลายแร่ธาตุกับวัสดุกลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์:
การศึกษานอกร่างกาย
มัณฑนาภรณ์ กรอุไร และ สุพัชรินทร์ พิวัฒน์

407

สารบัญ (ต่อ)
ชื่อบทความ
39. ความหลากชนิดของแมลงกลุ่มผึ้ง ต่อ แตน ในเขตพื้นที่เกษตรกรรม
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตาบลน้าสวย อาเภอเมือง
จังหวัดเลย

หน้า
420

ธิติมา หลงน้อย และ กิตติ ตันเมืองปัก

40. การปนเปื้อนของเชื้อ Vibrio parahaemolyticus ในปลาแซลมอน
บริเวณห้างสรรพสินค้า อาเภอเมือง จังหวัดเลย

430

ฉัตรชมพู เกษรราช และ พิทักษ์ น้อยเมล์

41. การศึกษาแนวทางการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม จังหวัดนครพนม

438

พิจิตรา ชลุยรัตน์ และ มนชญา สระบัว

42. การวิเคราะห์แบบจาลองไฟฟ้าเชิงกลและการหาค่ากาลังงานสูงสุด
ของระบบเก็บเกี่ยวพลังงานเพียโซอิเล็กทริค

444

ธนาวุธ เชือเจริญ

43. การวิเคราะห์ความเป็นไปได้สูงสุดทางการเงินของโครงการหอพักนักศึกษา
เอกชนบริเวณมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้การจาลองสถานการณ์
แบบมอนติคาร์โล

451

ชูชีพ สียางนอก และ ด้ารงศักดิ์ รินชุมภู

44. การพัฒนาการเรียนรู้แบบผสมผสานเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชาสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และการซ่อมบารุง ของนักศึกษาสาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศชั้นปีที่ 1

461

อิทธิชัย อินลุเพท

45. การตอบสนองของงา 3 สายพันธุ์ที่ปลูกปลายฤดูฝนต่อระดับการให้ปยุ๋
ไนโตรเจน

470

วิมลศิริ สีหะวงษ์

46. ศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและสารต้านมะเร็งของสมุนไพรในยาตารับน้ามัน
สนัน่ ไตรภพ ด้วยเครื่องเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี/แมสสเปกโทรเมตรี และความ
เป็นพิษต่อเซลล์เม็ดเลือดขาว

477

คฑาวุธ นันทิกิตติราษฎร์ ธีระ ผิวเงิน รัชฎาวรรณ อรรคนิมาตย์ อนรรฆอร จิตต์เจริญธรรม
และ ปราณี ศรีราช

47. การศึกษาระดับการคั่วกาแฟบ้านป่าหมากในการผลิตกาแฟสด

493

นราธร สัตย์ซื่อ ณปภา หอมหวล ปริมประภา เรืองสว่าง และ รามณรงค์ แพงดี

48. การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์และการเจริญเติบโตของสายพันธุ์งาขี้ม้อน

502

วชิรวิทย์ ค้าแก้ว วัติกาล พรมมาวัน และ ประยูร ประเทศ

49. การพัฒนาระบบความรูเ้ พื่อใช้ในการวินิจฉัยโรคในโค-กระบือ

509

วรภร กาญจนเชฐ สุธีรา พึ่งสวัสดิ์ จิรวัฒน์ ศิริสุวรรณ ศิลา เต็มศิริฤกษ์กุล
และ พงศกร บ้ารุงไทย

50. การศึกษาแนวทางการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์บริษัท
เครื่องกรองน้า ภายใต้แบรนด์ WATER MACHINE
พฤทธิ์ สินธีระโรจน์ และ รัฐธนันท์ ดอกค้าฐิติพันธ์

519

สารบัญ (ต่อ)
ชื่อบทความ
51. การพัฒนาระบบการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์พืชด้วยการประมวลผลภาพทางาน
ร่วมกับระบบซีเอ็นซี

หน้า
533

กรรณิการ์ แสนใจ นภาพร ดิลกลาภ พรปวีณ์ เหลาอินทร์ วรรณวิสา ศรีทอง กัลยกร มูลตรี
และ คมยุทธ ไชยวงษ์

52. การศึกษาแนวทางออกแบบสื่อภาพเคลื่อนไหวเพื่อส่งเสริมความรู้ในการ
รับประทานอาหารฟ้าสต์ฟู้ดให้ปลอดภัยต่อสุขภาพ

539

พิชชาพร ลือก้าลัง และ พรชนก ปลัดกอง

53. การวิเคราะห์สถานการณ์การจัดการสารสนเทศ โรงพยาบาลศูนย์แห่งหนึ่ง
ตามมาตรฐานการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO/IEC
27001:2013

546

พิมประภา ประยูรวงศ์ และ วัลลีรัตน์ พบคีรี

54. การเปรียบเทียบวิธีในการพยากรณ์ราคาหุน้ ด้วยแบบจาลองอารีมา่ ,
โครงข่ายประสาทเทียม และตัวแบบผสม

560

กาญจน์ภิวรรณ จงศิริวิโรจ

55. เกมการผจญภัยของเฟรยา

578

ธัญพร คัมภิรานนท์ และ กิตติศักดิ์ สิงห์สูงเนิน

56. แนวทางการออกแบบสื่อการ์ตนู ออนไลน์เพื่อให้ความรู้ด้านความเชื่อและ
พิธีกรรม ต่อประเพณีบุญบั้งไฟ กรณีศึกษา หมู่บ้านโสกหาดสวรรค์ ตาบลวังเพิ่ม
อาเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

586

ชลดา โพธิ์หล้า และ พรชนก ปลัดกอง

57. การออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติภูเวียง

594

มนูญศักดิ์ ศรีพาลา และ มนชญา สระบัว

58. การศึกษาแนวทางการออกแบบสื่อเคลื่อนไหวเพื่อให้ความรู้การใช้สื่อ
โซเชียลให้ปลอดภัยของวัยรุ่น

604

ณัฐภรณ์ เอกสินธุ์ และ พรชนก ปลัดกอง

59. การลดการเกิดแก๊สหลังการบรรจุของกระบวนการแช่อิ่มมะม่วงเบา

614

ฟ้าอมร แหยมคง และ แคทลียา ปัทมพรหม

60. การ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง ประเพณีอสี านบุญผะเหวด

622

วราพร ศิริอ้ามาตร และ กิตติศักดิ์ สิงห์สูงเนิน

61. ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไลเปสของสารสกัดหยาบข้าว
หอมกระดังงา 59 และข้าวซีบูกันตัง

629

สุญาภัค ฤทธิกุล อาริญา คงหลี พรเพ็ญ พนมวัลย์ และภวิกา มหาสวัสดิ์

62. การศึกษาท่านั่งที่เหมาะสมในการใช้งานสมาร์ทโฟนของผู้สูงอายุ
ภิญญา ภูปภัสศิริ และ ภัทริยา อินทร์โท่โล่

639

