
รายงานการด าเนินงานในปีการศึกษา 2560 

1. ด้านผลงานวิชาการ 

ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน แหล่งเผยแพร ่
(ชื่อการประชุม/ชื่อวารสารเลม่
ที่/ชื่อฐานข้อมูล/รูปแบบการ

เผยแพร่) 

วันเดือนปี 
ที่ตีพิมพ์/
เผยแพร ่

ค่า
น  าหนัก 

พฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียน
ประถมศึกษา 

อ.สุเนตรา นุ่นลอย* 
รศ.พัชรา ก้อยชูสกุล 

 

Naresuan Phayao Journal กรกฎาคม – 
ธันวาคม 
 2560 

0.8 

การเปรียบเทียบภาวะสุขภาพจิตระหว่างปัจจัยส่วน
บุคคลของผู้สูงอายุบ้านร่องเบ้อ ต าบลห้วยสัก 
อ า เ ภ อ เ มื อ ง  จั ง ห วั ด เ ชี ย ง ร า ย  ( Poster 
Presentation) 
ได้รับรางวัลดีเยี่ยมในการน าเสนอผลงานวิจัย
ในรูปแบบโปสเตอร์ 

ญานิกา ค าซาว* 
กฤษดา ปวงค า 
จารุนิภา รักสัตย ์
มานพ ค าชา่ง 

อ.พัชรินทร์ วินยางค์กูล  
อ.อนัญญา เหลา่รินทอง 

การประชุมวิชาการระดับชาติ
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ “The 
1st National Conference on 
Health Sciences Research 
and Innovation: 
Knowledge Transformation 
towards Thailand 4.0” 
ระหว่างวันที ่7 – 8 ธันวาคม 
พ.ศ.2560 ณ มหาวิทยาลยัแม่
ฟ้าหลวง 

7 – 8  
ธันวาคม  
2560 

0.2 

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับ
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักศึกษาชาย คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย (Poster Presentation) 

กรกชร เท่ียงทิศ* 
กรกชร ห่านตระกูล* 

ปริวัตร บุญวัน* 
พศิน อิศรางกูล ณ อยุธยา* 

อ.พัชรินทร์ วินยางค์กูล 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ “The 
1st National Conference on 
Health Sciences Research 
and Innovation: 
Knowledge Transformation 
towards Thailand 4.0” 
ระหว่างวันที ่7 – 8 ธันวาคม 
พ.ศ.2560 ณ มหาวิทยาลยัแม่
ฟ้าหลวง 

7 – 8  
ธันวาคม  
2560 

0.2 

การศึกษาทัศนคติต่อการสูบบุหรี่ของประชากร
ในชุมชนบ้านสันต้นขาม หมู่ 16 ต าบลนางแล 
อ า เ ภ อ เ มื อ ง  จั ง ห วั ด เ ชี ย ง ร า ย  ( Poster 
Presentation) 

ณัฐอนงค์ ปานค า* 
ทัศนีย์ ทองน้อย* 

บุษยพรรณ ค าหล่อ* 
ภาวิดา บุญลอ้ม* 

อ.พัชรินทร์ วินยางค์กูล 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ “The 
1st National Conference on 
Health Sciences Research 
and Innovation: 
Knowledge Transformation 
towards Thailand 4.0” 
ระหว่างวันที ่7 – 8 ธันวาคม 
พ.ศ.2560 ณ มหาวิทยาลยัแม่
ฟ้าหลวง 

7 – 8  
ธันวาคม  
2560 

0.2 

การเปรียบเทียบระดบัความเครียดของผู้สูงอายุ 
กรณีศึกษาหมู่บ้านดอยกิ่ว ต าบลนางแล อ าเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย 

อ.มณุเชษฐ์  มะโนธรรม* 
 

วารสารวิชาการปอ้งกันควบคุม
โรค สคร.2 พิษณุโลก 

เมษายน – 
มิถุนายน 
2561 

0.6 

การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของ
สถานศึกษาและผู้ปกครองในการป้องกนั ภาวะ
สายตาผิดปกตขิองนักเรียนระดับประถมศึกษา
โรงเรียนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

อ.มณุเชษฐ์  มะโนธรรม* 
ดร.กาญจนา ปินตาค า 
 

Rajabhat J.Sci. Humanit. 
Soc. Sci. 18(2) 

กรกฎาคม – 
ธันวาคม 
 2560 

0.8 

ปัจจัยที่มีผลต่อระดับสขุภาพจิตของผู้สูงอาย ุ อ.มณุเชษฐ์  มะโนธรรม* การประชุมสังคมศาสตร์ 18 มกราคม 0.2 

mailto:iinkcamsaw@gmail.com


ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน แหล่งเผยแพร ่
(ชื่อการประชุม/ชื่อวารสารเลม่
ที่/ชื่อฐานข้อมูล/รูปแบบการ

เผยแพร่) 

วันเดือนปี 
ที่ตีพิมพ์/
เผยแพร ่

ค่า
น  าหนัก 

กรณีศึกษาหมู่บ้านป่าตึง ต าบลป่าตึง อ าเภอแม่
จัน จังหวัดเชียงราย  

 วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 2561 

ระดับความปวดของผู้สูงอายุโรคข้อเขา่เส่ือม  อ.จุฑามาศ เมืองมูล* วารสารวิชาการปอ้งกันควบคุม
โรค สคร.2 พิษณุโลก 

เมษายน – 
มิถุนายน 
2561 

0.6 

ความรู้ ทัศนคติเกี่ยวกับโรคพยาธิตวัตืดและ
พฤติกรรมการบริโภคเนื้อสัตว์ดิบ ของประชาชน
ในต าบลนางแล อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

อ.สุเนตรา นุ่นลอย* 
ผศ.วัชรพงษ์ เรือนค า 
อ.จุฑามาศ เมืองมูล 

Rajabhat J.Sci. Humanit. 
Soc. Sci. 18(2) 

กรกฎาคม – 
ธันวาคม 
 2560 

0.8 

Exercise Behavior and Health Status of 
Akha People in Mae Suai District, Chiang 
Rai Province 

อ.จุฑามาศ เมืองมูล* 
รศ.พัชรา ก้อยชูสกุล 

อ.มณุเชษฐ์ มะโนธรรม 
อ.วรัญญา มณีรัตน ์

อ.อารีย์ จอแย 
อ.สุพรรณ วนิชปริญญากุล 

International Conference 
on Science, Health and 
Medicine (ICSHM) 

7-8 มิถุนายน 
2561 

0.4 

ผลของโปรแกรมการปอ้งกันการพลัดตกหกล้ม
ในผู้สูงอายุ 

ฐิติมา ทาสุวรรณอินทร*์ 
กรรณิการ์  เทพกจิ 

วารสารการพยาบาลและการ
ดูแลสุขภาพ (TCI1) 

ปีที่ 35 ฉบับ
ที่ 3 เดือน
กรกฎาคม – 
กันยายน 
2560 

0.8 

ผลของโปรแกรมการป้องกันการพลัดตกหกล้ม
ต่ออัตราการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ 

ฐิติมา ทาสุวรรณอินทร*์ 
กรรณิการ์ เทพกิจ 

วารสารการวิจยักาสะลองค า 
(ฉบับพิเศษ) (TCI2) 

ปีที่ 11 ฉบับ
ที่ 3 
กรกฎาคม – 
ธันวาคม 
2560 

0.6 

พฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุ : 
กรณีศึกษาต าบลแม่ข้าวต้ม อ าเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย 

อ.วรัญญา มณีรัตน์* 
จันทการ เหลา่วงษา 

กุลชา กุณาฟั่น 
สุทธิดา ไพศาล 
ขวัญฤทัย ลืมตื่น 

วารสารการวิจยักาสะลองค า 
(ฉบับพิเศษ) (TCI2) 

ปีที่ 11 ฉบับ
ที่ 3 
กรกฎาคม – 
ธันวาคม 
2560 

0.6 

รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพจิตโดยใช้การมี
ส่วนร่วม (PAR) ของโรงเรียน และภาคีเครือข่าย 
ส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา เขตอ าเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย 

อ.รวิพรรดิ พูลลาภ* 
อ.กรรณิการ์ เทพกิจ 

อ.อนัญญา เหลา่รินทอง 
อ.วรัญญา  มณีรัตน์ 

อ.ฐิติมา ทาสุวรรณอินทร ์
อ.ขวัญหทยั  ไขยอักษร 

วารสารการวิจยักาสะลองค า 
(ฉบับพิเศษ) (TCI2) 

ปีที่ 11 ฉบับ
ที่ 3 
กรกฎาคม – 
ธันวาคม 
2560 

0.6 

พฤติกรรมการบริโภคอาหารและภาวะสุขภาพ
ของกลุ่มชาติพันธุ์อาข่า อ าเภอแม่สรวย จังหวัด
เชียงราย 

อ.จุฑามาศ เมืองมูล* 
รศ.พัชรา ก้อยชูสกุล 

อ.มณุเชษฐ ์มะโนธรรม 
อ.วรัญญา มณีรัตน ์

อ.อารีย์ จอแย 
อ.สุพรรณ วนิชปริญญากุล 

วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ 
 

ปีที่ 10 ฉบับ
ที่ 3 
 กันยายน – 
ธันวาคม 
2560 

0.6 

การศึกษาภาวะสุขภาพทางจิตและความฉลาด
ทางอารมณ์ของนักศึกษาส านักวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

อ.พัชรนิทร์ วินยางค์กูล* 
อ.รวิพรรดิ พูลลาภ 
อ.วัชรพงษ์ เรือนค า 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
สังคมศาสตร์วิชาการคร้งที่ 14 
มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงราย 

18 มกราคม 
2561 

0.2 

THE RELATIONSHIP BETWEEN  
 THE DEPRESSION LONELINESS AND 

อ.อนัญญา เหลา่รินทอง* 
รศ.พัชรา ก้อยชกูสกุล 

408th International 
Conferences on Medical 

9th - 10th 
June, 2018 

0.4 



ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน แหล่งเผยแพร ่
(ชื่อการประชุม/ชื่อวารสารเลม่
ที่/ชื่อฐานข้อมูล/รูปแบบการ

เผยแพร่) 

วันเดือนปี 
ที่ตีพิมพ์/
เผยแพร ่

ค่า
น  าหนัก 

DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS 
AMONG THE ELDERLY 

รวิพรรดิ  พูลลาภ and Health Science 
(ICMHS) Hong Kong 

 

ความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมและการมีส่วนร่วม
ของสามีต่อภาวะอนามัยการเจริญพันธุ์ของหญิง
วัยหมดประจ าเดือนในกลุ่มชาติพันธุ์จังหวัด
เชียงราย 
 

อ.ดร.กาญจนา ปินตาค า* การประชุมเสนอผลงานวิจยั
ระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 
ครั้งที่ 7 

24 
พฤศจิกายน 
2560 

0.2 

ปัจจัยคุมคามต่อสุขภาพของเกษตรกรชาวนาไทย 
กรณีศึกษาชาวนาต าบลบ้านดู่  อ าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย 
 

อ.วารุณี พันธ์วงศ์* 
อ.ดร.กาญจนา ปินตาค า 

วารสารกาสะลองค า 
มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงราย 

ปีที่ 11 ฉบับ
ที่ 3 ฉบับ
พิเศษ 
กรกฏาคม – 
ธันวาคม 
2560 

0.6 

PERCEPTION LEVEL AND PRACTICE ON 
REPRODUCTIVE HEALTH AMONG 
MENOPAUSAL WOMEN OF HILL TRIBE 
GROUP IN CHIANG RAI PROVINCE, 
THAILAND 
 

อ.ดร.กาญจนา ปินตาค า* 119thThe IRES International 
Conference, Hong Kong 

9-10 June, 
2018 

0.4 

ความรู้และพฤตกิรรมของกลุ่มชาติพันธุอ์าข่า 
กรณีศึกษาหมู่บ้านมอญ ต าบลห้วยชมพ ูอ าเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย 

อ.มณุเชษฐ์ มะโนธรรม* 
อ.จุฑามาศ เมืองมูล 
รศ.พัชรา ก้อยชูสกุล 
อ.วรัญญา มณีรัตน ์

อ.อารีย์ จอแย 
อ.สุพรรณ วนิชปริญญากุล 

วารสารวจิัยทางวิทยาศาสตร์
สุขภาพ  

ปีที่ 12 ฉบับ
ที่ 1 มกราคม 
– มิถุนายน 
2561 

0.8 

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเส่ียงที่ท าให้เกิด
โรคในระบบทางเดินหายใจของพนกังานโรงโม่
หินแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงราย 

อ.ธนพนธ ์ค าเท่ียง* 
กนกพรรณ นวนพนัส 

โยธกา ยะอิ่นแกว้ 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ
วิทยาศาสตร์สุขภาพและ
เทคโนโลยีระหวา่งสถาบันคร้ังที่ 
6 ณ มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิม
พระเกียรติ 

6 มิถุนายน 
2561  

0.2 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤตกิรรมการเรียนในรายวิชา 
การจัดการและควบคุมอันตรายจากสารเคมี 
ส านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงราย 

อ.วารุณี พันธ์วงศ์* รายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภฏัร้อยเอ็ด 

26 
กรกฏาคม 
2561 

0.2 

แอปพลิเคชันคาฮูทที่มีผลต่อความรู้ความเข้าใจ
ในการเรียนรายวิชากฎหมายอาชีวอนามัยและ
การประกอบอาชพีของนักศึกษาหญิง ระดับ
ปริญญาตรี 

อ. จิราภรณ์ เศษจันทร*์ รายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภฏัร้อยเอ็ด 

26 
กรกฏาคม 
2561 

0.2 

 

 

 

 

 



2. ด้านงานวิจัย 

ชื่องานวิจัย หัวหน้า ผู้ร่วมวิจัย วันที่ท าสัญญา แหล่งทุน จ านวนเงิน 
ระดับสติปัญญา และความสามารถทางพหุปัญญา
ของเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา เขตอ าเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย 

อ.รวิพรรดิ  พูลลาภ - 15 สิงหาคม 2560 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงราย 

 

66,000 

ผลการใช้ เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบใช้
โ ค ร ง ง า น เ ป็ น ฐ า น  ( PROJECT-BASED  
LEARNING) ในรายวิชาอนามัยการเจริญพันธุ์
และความพึงพอใจของนักศึกษา สาธารณสุข
ศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย 

อ.รวิพรรดิ  พูลลาภ - 15 สิงหาคม 2560 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงราย 

 

10,000 

ผลของการให้ความรู้ร่วมกับการออกก าลังกาย
แบบยืดเหยียดเพื่อลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
ของบุคลากรส านักงานที่ท างานกับคอมพิวเตอร์
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

อ.ดร.กาญจนา ปินตาค า  15 สิงหาคม 2560 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงราย 

40,000 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมลดการอักเสบในผู้ป่วย
โรคข้อเข่าจากเปลือกสับประรด 

อ.อนุสรา พงค์จันตา อ.วรัญญา มณีรัตน ์
อ.ฐิติมา ทาสุวรรณ
อินทร ์

1 ตุลาคม 2560 วช. 404,808 

ประสิทธิผลของโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพองค์
รวมส าหรับผู้สูงอายุโรค ความดันโลหิตสูงที่มี
ภาวะกระดูกบาง เขตอ า เภอเมือง จั งหวัด
เชียงราย 

อ.พัชรินทร์  วินยางค์กูล 
 

 1 ตุลาคม 2560 วช. 185,100 

รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพโดยใข้การมีส่วน
ร่วมของครอบครัวและชุมชนส าหรับผู้สูงอายุที่
ยากจน ในชุมชนเมือง จังหวัดเชียงราย 

อ.กรรณิการ์ เทพกิจ 
 

อ.รวิพรรดิ  พูลลาภ 
อ.อนัญญา เหลา่รินทอง 
 

1 ตุลาคม 2560 ประสิทธิผลของ
โปรแกรมการ

ส่งเสริมสุขภาพองค์
รวมส าหรับ

ผู้สูงอายุโรค ความ
ดันโลหิตสูงที่มี

ภาวะกระดูกบาง 
เขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย 

394,520 

การพัฒนาระบบ และกลไกการสร้างเสริมสุขภาพ
ผู้สูงวัยโดยมีการมีส่วนร่วมโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในจังหวัดเชียงราย               

อ.สุพรรณ วนิชปริญญากุล อ.รวิพรรดิ  พูลลาภ 
อ.อนัญญา เหลา่รินทอง 
 

5 ตุลาคม 2560 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงราย 

 
 

70,000 
 
 

 
การประเมินความเสี่ยงและก าหนดแนวทางการ
ปรับปรุงความเสี่ยงด้านกายศาสตร์ในการท างาน
ของเกษตรชาวนา ต าบลบ้านดู่  อ าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย 

อ.จิราภรณ์ เศษจันทร์ อ.วารุณี พันธ์วงศ์ 16 ตุลาคม 2560 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงราย 

48,000 

การพัฒนารูปแบบการป้ อ งกั นและ เผชิญ
ความเครียดของเกษตรชาวนา ต าบลบ้านดู่ 
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

อ.ธนพนธ์ ค าเท่ียง อ.พิณัฎฐิณีย์  จิตค า 
อ.ดร.กาญจนา ปินตา
ค า 
 

16 ตุลาคม 2560 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงราย 

52,000 

แอพพลิเคช่ันคาฮูทที่มีผลต่อความรู้ความ
เข้ า ใจในการเรี ยนรายวิชากฎหมาย                         
อาชีวอนามัยและการประกอบอาชีพ ของ
นักศึกษาสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงราย 

อ.จิราภรณ์ เศษจันทร์ - 1 ตุลาคม 2560 ส านักวิชา
วิทยาศาสตร์

สุขภาพ 

10,000 



ชื่องานวิจัย หัวหน้า ผู้ร่วมวิจัย วันที่ท าสัญญา แหล่งทุน จ านวนเงิน 
 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนใน
รายวิชา การจัดการและควบคุมอันตราย                    
จากสารเคมี  ส านักวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ 
 

อ.วารุณี พันธ์วงศ์ - 1 ตุลาคม 2560 ส านักวิชา
วิทยาศาสตร์

สุขภาพ 

10,000 

สุขภาวะของชุมชนในเขตเทศบาลนางแล อ าเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย 

อ.มณุเชษฐ์  มะโนธรรม 
 

ร.ศ. พัชรา ก้อยชูสกุล 
อ.จุฑามาศ เมืองมูล 
 

15 ธันวาคม 2560 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงราย 

45,000 

การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพตนเองของ
ผู้สูงอายุกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง ชุมชนกระเหรี่ยง
รวมมิตร ต าบลแม่ยาว จังหวัดเชียงราย 

อ.ฐิติมา ทาสุวรรณอินทร ์ อ.วรัญญา มณีรัตน์ 
อ.มณุเชษฐ์ มะโนธรรม 
อ.จุฑามาศ เมืองมูล 
 

15 ธ นวาคม 2560 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงราย 

55,000 

การ ศึกษาประสิทธิ ภพาการบ าบั ดน้ า เสี ย 
มหาวิทยาลัยราฃภัฏเชียงราย 

อ.พิณัฎฐิณีย์  จิตค า 
 

อ.วารุณี พันธ์วงศ์ 2 เมษายน 2561 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงราย 

110,000 

ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียน
ระดับประถมศึกษาในเขตแม่ยาว อ าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย 

อ.พัชรินทร์  วินยางค์กูล 
 

 1 มิถุนายน 2561 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงราย 

45,000 

รูปแบบการจัดการและส่งเสริมสุขภาวะแบบองค์
รวมในเขตเทศบาลต าบลนางแล อ าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย 
 

รศ.พัชรา ก้อยชูสกุล อ.มณุเชษฐ์ มะโนธรรม 
อ.ฐิติมา ทาสุวรรณ
อินทร ์
อ.พิณัฎฐิณีย์  จิตค า 
 

1 มิถุนายน 2561 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงราย 

50,000 

บริบทชุมชนและสุขภาวะของประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลนางแล อ าเภอเมือง    จังหวัด
เชียงราย 
 

อ.มณุเชษฐ ์มะโนธรรม รศ.พัชรา ก้อยชูสกุล  
อ.ฐิติมา ทาสุวรรณ
อินทร ์
อ.วรัญญา มณีรัตน ์   
อ.จุฑามาศ เมืองมูล  
อ.วารุณี พันธ์วงศ์ 

1 มิถุนายน 2561 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงราย 

30,000 

รูปแบบการดูแลสุขภาพตามหลกัการ 3 อ. 2 ส. 
ของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลนางแล อ าเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย  
 

รศ.พัชรา ก้อยชูสกุล อ.มณเุชษฐ์ มะโนธรรม 
อ.พัชรินทร์ วินยางค์กูล 
อ.อนุสรา พงค์จันตา 
อ.จุฑามาศ เมืองมูล 
อ.กรรณิการ์ เทพกิจ 

1 มิถุนายน 2561 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงราย 

68,600 

การเฝ้าระวังทางสุขภาพสิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษา
รูปแบบการจัดการยะมูลฝอยในระดับครัวเรือน
ของประชาชนในหมู่บ้านนางแลใน หมู่ที่ 7 ต าบล
นางแล อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

อ.พิณัฎฐิณีย์  จิตค า 
 

อ.วารุณี พันธ์วงศ์ 
อ.พัทธนิษย์ ค าธาร 

1 มิถุนายน 2561 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงราย 

51,400 

รวม 1,745,428 
 


