
 

 

การประชมุวชิาการระดบัชาตแิละนานาชาต ิมหาวทิยาลยัศรปีทมุ  
ครั้งที ่12 ประจ าป ี2560 

The 12 th National and International Sripatum University 
Conference (SPUCON2017) 

 

เรื่อง 
“ผลงานวจิยัและนวตักรรมสู่การพฒันาทีย่ ัง่ยนื” 

Research and Innovations to Sustainable Development 

 

 
 

วันพฤหสับดทีี ่14 ธันวาคม 2560  เวลา 8.30-16.30 น. 
ณ  ห้อง Auditorium ชั้น 14 อาคาร 40 ปี  

มหาวทิยาลัยศรปีทมุ 
 
 



 
2 

สารบญั 
 หน้า 
ก าหนดการประชมุวชิาการ ...................................................................................................... 3 
 
ก าหนดการน าเสนอผลงาน 
         กลุ่มที ่1   บทความภาษาอังกฤษ (International Papers)………………………………….…5 

ห้องที ่1 (11-12A03) .................................................................................. 6 
 กลุ่มที ่2 ผลงานวชิาการสาขามนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์.....................................8 

ห้องที ่1 (11-1001)..................................................................................... 9 
ห้องที ่2 (11-1002)................................................................................... 11 
ห้องที ่3 (11-1003)................................................................................... 13 
ห้องที ่4 (11-1004)................................................................................... 15 
ห้องที ่5 (11-1005)................................................................................... 18 
ห้องที ่6 (11-1006)................................................................................... 20 
ห้องที ่7 (11-1007)................................................................................... 23 
ห้องที ่8 (11-1101)................................................................................... 24 
ห้องที ่9 (11-1102)................................................................................... 26 
ห้องที ่10 (11-1103) ................................................................................ 28 
ห้องที ่11 (11-1104) ................................................................................ 30 
ห้องที ่12 (11-1105) ................................................................................ 32 
ห้องที ่13 (11-1106) ................................................................................ 34 

 กลุ่มที ่3 ผลงานวชิาการสาขาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี.......................................36  
ห้องที ่1 (11-1107)  ................................................................................. 37 
ห้องที ่2 (11-1108)  ................................................................................. 40 
ห้องที ่3 (11-12A01)  ............................................................................... 42 
ห้องที ่4 (11-12A02)  ............................................................................... 44 

 
ภาระหนา้ทีป่ระธานและเลขานกุารหอ้งยอ่ย ..........................................................................46 

 

 



 
3 

ก าหนดการประชมุวชิาการ 
 

การประชมุวชิาการระดบัชาติและนานาชาต ิมหาวิทยาลัยศรปีทมุ คร ัง้ท ี ่12 ประจ  าปี 2560 
เร ื่อง “ผลงานวจิยัและนวตักรรมสูก่ารพฒันาทีย่ ัง่ยนื” 

วันพฤหสับดีที ่14 ธันวาคม 2560 

ณ ห้อง Auditorium 1-2 ชั้น 14 อาคาร 40 ปี มหาวทิยาลยัศรปีทมุ บางเขน 
 

08.30-09.00 น. ลงทะเบียนรับเอกสาร  
 

09.00-09.15 น. ชม VDO presentation แนะน ามหาวิทยาลัยศรีปทุม 
 

09.15-09.30 น. พิธีเปิด กล่าวรายงาน โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ณรงค์  อยู่ถนอม 
                                รองอธิการบดี และประธานคณะกรรมการจัดงาน  
กล่าวเปิดการประชุมโดย  ดร. รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน  
                                อธิการบดี 
 

09.30-10.30 น.   ปาฐกถาพิเศษ  ในหัวข้อเรื่อง “วิจัยและนวัตกรรมส าหรับประเทศไทย 4.0” 
                                โดย ศาสตราจารย์ ดร. ผดุงศักด์ิ รัตนเดโช 
                                ศาสตราจารย์ ระดับ 11 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
                                นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ เมธีวิจัยอาวุโส สกอ. 

10.30-10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
  
10.45-12.00 น. การน าเสนอผลงานวิจัย  (ห้องย่อย)  
 กลุ่มที่ 1 บทความภาษาอังกฤษ  
 กลุ่มที่ 2 ผลงานวิชาการสาขามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 
 กลุ่มที่ 3 ผลงานวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
  
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  (อาคาร 40 ปี ชั้น 4 ห้อง Convention 1-2) 
  
13.00-16.30 น. การน าเสนอผลงานวิจัย  (ห้องย่อย)  
 กลุ่มที่ 1 บทความภาษาอังกฤษ 
 กลุ่มที่ 2 ผลงานวิชาการสาขามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 
 กลุ่มที่ 3 ผลงานวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี       
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Conference Schedule 
 

The 12th National and International Sripatum University Conference (SPUCON2017) 
Research and Innovations for Sustainable Development  

on 14 th December 2017 
at Auditorium 1-2 rooms, 14th floor, 40-years Building, Sripatum University,  

Bangkhen Campus, Thailand 
 

08.30-09.00 am Registration  
  

09.00-09.15 am VDO presentation  
  

09.15-09.30 am Opening Ceremony:  by Assoc. Prof. Dr. Narong Yoothanom                                
                            Vice President and Chairman of Organizing Committee 
Welcome remark by Dr. Rutchaneeporn Pookayaporn Phukkamarn  
                             President of Sripatum University, Thailand 
 

09.30-10.30 am   Keynote Address: “Research and Innovations for Thailand 4.0” 
                            By Prof. Dr. Phadungsak Rattanadecho 
                            Faculty of Engineering, Thammasat University 
                            TRF Advanced Research Scholar 
 

10.30-10.45 am Coffee Break 
  

10.45-12.00 น. Paper Presentation   
 Group 1: International Papers 
 Group 2: Research and Innovations in Social Sciences and Humanities 
 Group 3: Research and Innovations in Science and Technology 
  
12.00-13.00 น. Lunch (4th floor, 40-years Building, Room: Convention 1-2) 
  

13.00-16.30 น. Paper Presentation (Continued) 
 Group 1: International Papers 
 Group 2: Research and Innovations in Social Sciences and Humanities 
 Group 3: Research and Innovations in Science and Technology 
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กลุ่มที ่1 บทความภาษาองักฤษ 
Group 1 : International Papers 
--------------------------------------- 

จ านวน 15 เร ื่อง 
15 English Papers 

--------------------------------------- 
รวม 1 ห ้อง 
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Room No. : 11-12A03  
Chairman : Asst. Prof. Dr. Waraporn Thaima 
Secretary :   Dr. Kriangkrai Satjaharuthai 

Time Title Presenter 
10.45-11.00 Learning from the past bubbles and burst: Understand 

Irrational Behavior and Learn from Intelligent Investor 
for sustainable return 

Dr. Butaga Punturaumporn 
Independent Investor 
Visiting Scholar 

11.00-11.15 Willingness to Pay for Low Carbon Pork Product in 
Thailand 

Nattapol Tongegkaew, Asst. Prof. Dr. 
Santi Sanglestsawai, and Assist. Prof. 
Dr. Kampanat Vijitsrikamol 
Faculty of Economics 
Kasetsart University 

11.15-11.30 Development of Management Process of Community 
Enterprise on the Participation Concept 

Waraporn Kreethep 
Faculty of Management Science 
Udon Thani Rajabhat University 

11.30-11.45 An Exploratory Factor Analysis of Logistics  
and Supply Chain Management Course 

Piyaporn Issararak, Tanayot Kulladon, 
Khomthat Suebsaichol and 
Chanapha Treewannakul 
Faculty of Science and Arts 
Burapha University, Chanthaburi 
Campus 

11.45-12.00 The Developing of Khon Activities to Support  
Leadership  Skills  for  Learners Aged 13 – 15 years 
old 

Kodchakon Testhomya and 
Piyawadee Makpa 
Faculty of Fine and Applied Arts 
Srinakharinwirot University 

13.00-13.15 Students’ Attitudes towards the Cornell Note-Taking 
Method 

Janpha Thadphoothon 
Faculty of Arts 
Dhurakij Pundit University 

13.15-13.30 Variations in the Patterns of Fish Fingerling Abundance 
in the Na Thap Tidal River of Southern Thailand 

Teerohah Donroman, Assoc. Prof. 
Apiradee Lim and Asst. Prof. 
Sarawuth Chesoh, Prince of Songkla 
University Pattani campus 

13.30-13.45 Comparative Analysis of Data Mining Techniques for 
finding model prediction of software project risk 
management 

Tipaporn Supamid and Surasak 
Mungsing 
School of Information Technology 
Sripatum University 

13.45-14.00 The Water Footprint of Electricity Generation in 
Thailand 

Rubkwan Suwannakoot and Asst. 
Prof. Dr. Cheema Soralump 
Faculty of Engineering Kasetsart 
University 
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Time Title Presenter 
14.00-14.15 Effect of Commercial Game-based Virtual Reality 

Training with Knowledge of Performance Feedback on 
Compensatory Movement of Shoulder in Individuals 
with Stroke 

Sirada Lolak, Assoc. Prof. Vimonwan 
Hiengkaew and Peemongkon 
Wattananon 
Faculty of Physical therapy                  
Mahidol University 

14.15-14.30 A Fact-finding Survey on Smartphone Japanese 
Language Learning Applications for Thai Japanese-
Learners: Targeting Japanese Major Students at 
Sripatum University 

Asst. Prof. Yasumasa MORI 
School of Liberal Arts 
Sripatum University 
 

14.30-14.45 The Business Performance of Digital Business 
Transformation on Small and Medium Enterprises 

Asst. Prof. Dr. Anupong Avirutha 
School of Business 
Sripatum University 

14.45-15.00 The Elements of Marketing Mix Affecting the 
Repurchase Electronic Marketplace (E-marketplace) in 
Thailand 

Asst.Prof.Dr.Ravipa Akrajindanon, 
Asst.Prof.Dr.Anupong Avirutha 
and Dr. Natthaya Treepala 
School of Business  
Sripatum University 

15.00-15.15 The Devlopment of a Scale to Measure Fogiveness in 
Early Adolescents  

Tawan Waengsothorn, 
Nirabart Sansa,  
Wunlapa Sabaiying and 
Runjuan Kamwachiraphitak 
Suhothai Thammatirat Open 
University 

15.15-15.30 The Shift of Japanese Overseas English Study 
Programs to Asia Pacific Nations: Factors and 
Consequences 

Prof. William M. PETRUSCHAK 
and Assoc. Prof. Ken’ichiro HIGUCHI 
School of Culture-Information 
Studies, 
Sugiyama Jogakuen University 
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กลุ่มที ่2 ผลงานวจิยัและนวตักรรม สาขามนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร  ์
Group 2 : Research and Innovations in Social Sciences and Humanities 

--------------------------------------- 
จ านวน 194 เร ือ่ง 

194 Research and Academic Articles 
--------------------------------------- 

รวม 13 ห ้อง 
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ห้องที ่1 : 11-1001  (กฏหมาย) 
ประธาน : ดร. สุร ียฉ์าย พลวนั 
เลขานกุาร : ดร. ช้องนาง วิพธุานพุงษ ์
 

เวลา ชื่อบทความ ผู้น  าเสนอ 
10.45-11.00 น. ปัญหากฎหมายเก่ียวกับเหตุแห่งการสมรสท่ีเป็นโมฆียะ สุกัญญา  เทียนน้อย และ 

รัศฎา เอกบุตร 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

11.00-11.15 น. การตรวจสอบดุลพินิจค าส่ังไม่ฟ้องของพนักงานอัยการ ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 145/1 

พงศกร เคยสนิท และ 
สุรีย์ฉาย พลวัน 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

11.15-11.30 น. เหตุส้ินสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ในกรณีมี
ความประพฤติในทางท่ีจะน ามาซ่ึงความเส่ือมเสียของสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

จักริน  อรุณรุจิพันธ์ุ และ 
ตรีเพชร์  จิตรมหึมา 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

11.30-11.45 น. ปัญหาการโต้แย้งคัดค้านมติคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมในกรณีท่ี
มีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลภายนอก ศึกษากรณีมติ
คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมท่ีไม่รับรองหลักสูตรปริญญาโททาง
กฎหมายของสถาบันอุดมศึกษา 

ปุญญ์  มหถาวร และ 
ตรีเพชร์  จิตรมหึมา 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

11.45-12.00 น. ปัญหาการคุ้มครองสิทธิของผู้ให้ข้อมูลซ่ึงไม่มีหน้าท่ี:ศึกษากรณี
บุคคลภายนอกท่ีให้เบาะแสธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัยตามกฎหมาย
ป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน 

พลพิชิต อินทราวุธ และ    
ตรีเพชร์  จิตรมหึมา 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

รับประทานอาหารกลางวนั   
13.00-13.15 น. มาตรการทางกฎหมาย เก่ียวกับการช่วยเหลือ ชดเชย และเยียวยา

นักท่องเท่ียวในธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 
อมรรัตน์ ลิขิต และ 
ยศศักด์ิ  โกไศยกานนท์ 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

13.15-13.30 น. การควบคุมองค์กรภาคเอกชนในธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ชัยวัฒน์  โชติวงษ์ และ  
ยศศักด์ิ  โกไศยกานนท์ 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

13.30-13.45 น. มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกับการส่งเสริมการประกอบธุรกิจมัคคุเทศก์ เสริมศักย์  แสงมณี และ 
ยศศักด์ิ  โกไศยกานนท์ 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

13.45-14.00 น. มาตรการทางกฎหมายในการระงับข้อพิพาทคดีละเมิดจากการเข้ารับ
บริการทางการแพทย์ 

สุรชัย ศรีจันทร์ และ 
นิสิต อินทมาโน 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

14.00-14.15 น. มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการโฆษณา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ลดน้ าหนักผ่านส่ือโซเชียลมีเดีย 

หัสยา  วีระสมวงศ์ และ 
นิสิต  อินทมาโน 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

14.15-14.30 น. ปัญหากฎหมายเก่ียวกับสัญญาเช่าซ้ือภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์: ศึกษากรณีความรับผิดของผู้เช่าซ้ือ 

ชญาภา  ยาวะโนภาส และ 
รัศฎา เอกบุตร 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
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เวลา ชื่อบทความ ผู้น  าเสนอ 
14.30-14.45 น. ปัญหากฎหมายเก่ียวกับความรับผิดของผู้ค้ าประกันตามพระราชบัญญัติ

แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับท่ี 20) พ.ศ. 2557   
ชัยรัตน์  เมฆโต รุ่งแสง กฤตยพงษ์ 
และ จุมพิตา เรืองวิชาธร 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

14.45-15.00 น. ความรับผิดและความเสียหายท่ีเกิดจากสินค้าท่ีไม่ปลอดภัย:  
ศึกษากรณีการใช้โคมลอย 

นรวุฒิ  แก้วมณี และ 
ยศศักด์ิ  โกไศยกานนท์ 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

15.00-15.15 น. การก าหนดเหตุฉกรรจ์ในความผิดท่ีกระท าต่อเด็กและเยาวชน นภาวรรณ ปานศรีแก้ว และ 
สุรีย์ฉาย พลวัน 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

15.15-15.30 น. ปัญหาการบังคับใช้ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 285 : ศึกษากรณีผู้ใช้
อ านาจปกครอง 

ลัดดาวัลย์ สว่างการ 
และ สุรีย์ฉาย พลวัน 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

15.30-15.45 น. ความเส่ียงของผู้รับประโยชน์ในการรับช าระเงินจากการท าธุรกรรมเลต
เตอร์ออฟเครดิตประเภทต่างๆในการค้าระหว่างประเทศ 

อังคณา นาควิจิตร 
และ สหธน รัตนไพจิตร 
คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

15.45-16.00 น. การตรวจสอบการด าเนินคดีอาญาของผู้เสียหายในความผิดต่อต าแหน่ง
หน้าท่ี : ศึกษาเฉพาะคดีท่ีอยู่ในอ านาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

ภาณุพงศ์ ในเรือน 
และ สุรีย์ฉาย พลวัน 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

16.00-16.15 น. ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการท าสัญญาการประกอบธุรกิจน าเท่ียวแบบ
แพ็คเกจทัวร์ 

สาวิตรี  บุญเสมา 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

16.15-16.30 น. มาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยคณะกรรมการคุ้มครอง 
ข้อมูลส่วนบุคคล 

พรภิชัย  ทะวงศ์  
และยศศักด์ิ  โกไศยกานนท์ 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
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ห้องที ่2  : 11-1002 (การบญัช)ี 
ประธาน  : ผศ.ดร. จ ิรพงษ ์จ ันทรง์าม 
เลขานกุาร       : อ. รมดิา คงเขตวณชิ 
 

เวลา ชื่อบทความ ผู้น  าเสนอ 
10.45-11.00 น. ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิผลระบบการควบคุมภายในกับผลการ

ด าเนินงานและประสิทธิผลของการด าเนินงานของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

สุกัญญา  นาคศรีม่วง 
และ กนกศักด์ิ สุขวัฒนาสินิทธ์ิ 
คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

11.00-11.15 น. ผลกระทบของการใช้ทฤษฏีการบัญชีท่ีมีต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงาน
ของนักบัญชี กรณีศึกษาผู้ท าบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครและนนทบุรี 

สถาพร เพชรประดับ 
และ จิรพงษ์ จันทร์งาม 
คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

11.15-11.30 น. อิทธิพลของมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านความรู้และทักษะทางวิชาชีพท่ี
ส่งผลต่อศักยภาพการปฏิบัติงานทางการบัญชีของผู้ท าบัญชีในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในประเทศไทย 

อรอุษา  ด้วงช้าง และ  
ประเวศ เพ็ญวุฒิกุล 
คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

11.30-11.45 น. ปัจจัยท่ีมีความส าคัญต่อการพิจารณาเลือกใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางการ
บัญชีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ณัฐธิดา  สุระพันธ์ และ 
จิรพงษ์ จันทร์งาม 
คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

11.45-12.00 น. ผลกระทบของคุณภาพการตรวจสอบภายในสมัยใหม่ท่ีมีต่อ
ประสิทธิภาพการจัดท ารายงานทางบัญชีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นิสา  ผาสุขศาตร์ และ 
กนกศักด์ิ สุขวัฒนาสินิทธ์ิ 
คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

รับประทานอาหารกลางวนั   
13.00-13.15 น. ความสัมพันธ์ระหว่างการก ากับดูแลกิจการท่ีดีกับผลการด าเนินงานของ

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) 
ยลลัดดา  บุตรวงค์ และ 
ฐิตาภรณ์  สินจรูญศักด์ิ 
คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

13.15-13.30 น. ประสิทธิภาพของการบริหารสินทรัพย์ส่งผลต่อความสามารถในการท า
ก าไรของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่ม
อุตสาหกรรมบริการ 

คุณณัฐิกา  สิขัณฑกสมิต 
และ ฐิตาภรณ์  สินจรูญศักด์ิ 
คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

13.30-13.45 น. ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับมูลค่าหลักทรัพย์ของ
หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภคท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย 

คุณอริญรดา  ชนะค้า 
และ ฐิตาภรณ์  สินจรูญศักด์ิ 
คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

13.45-14.00 น. สมรรถนะของนักบัญชี และมาตรฐานการจัดท าบัญชีท่ีมีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิผลการด าเนินงานในงานราชการ 

คุณเบญญาภา ยืนยง 
และ ฐิตาภรณ์  สินจรูญศักด์ิ 
คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

14.00-14.15 น. อิทธิพลท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงินในระบบ 
GFMIS ของกองทัพภาคท่ี 3 

คุณจีรพัตร  นพรัตน์ และ 
จิรพงษ์ จันทร์งาม 
คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

14.15-14.30 น. คุณลักษณะทางวิชาชีพบัญชีท่ีส่งผลต่อคุณภาพรายงานทางการเงินใน
มุมมองของผู้สอบบัญชีภาษีอากร ในเขตกรุงเทพมหานคร 

คุณณัฐธิดา ประหยัดทรัพย์ และ 
จิรพงษ์ จันทร์งาม 
คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
 



 
12 

 
เวลา ชื่อบทความ ผู้น  าเสนอ 

14.30-14.45 น. ผลกระทบกลยุทธ์การตรวจสอบภายในท่ีมีต่อประสิทธิภาพการท างาน
ของผู้ตรวจสอบภายในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 

วันวิสาข์  เศรษฐมาน 
และ กนกศักด์ิ สุขวัฒนาสินิทธ์ิ 
คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
13 

ห้องที ่3  : 11-1003 (การบญัช)ี 
ประธาน  : ดร. ประเวศ เพญ็วฒุกิลุ 
เลขานกุาร       : ผศ. รองเอก วรรณพฤกษ ์

เวลา ชื่อบทความ ผู้น  าเสนอ 
10.45-11.00 น. การวิเคราะห์ต้นทุนและจุดคุ้มทุนของเคร่ืองต้นแบบท่ีใช้สนามไฟฟ้า

แบบพัลส์ส าหรับฆ่าเช้ือจุลินทรีย์ในน้ านม 
กัญฐณา ดิษฐ์แก้ว คุณสินีนาฏ วงค์
เทียนชัยและคุณพานิช อินต๊ะ 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ตาก 

11.00-11.15 น. การจัดท างบการเงินอย่างเป็นระบบท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจ 
ของผู้บริหารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

ธนภร  ประจันตะเสน และ 
ประเวศ  เพ็ญวุฒิกุล 
คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

11.15-11.30 น. ความมีคุณค่าของข้อมูลก าไรขาดทุนสุทธิและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม:
ตัวอย่างจากประเทศไทย 

ฉัตรชัย  มากบุญ  
พลวัฒน์ เลิศกุลวัฒน์ และ  
สุธาวัลย์ พฤกษ์อ าไพ 
คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

11.30-11.45 น. การส่ือสารเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบในรายงานของผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตส าหรับแต่ละธุรกิจ 

ยุวดี  เครือรัฐติกาล 
คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

11.45-12.00 น. ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินและการตัดสินใจลงทุนใน
ตลาดหลักทรัพย์ของธุรกิจอุตสาหกรรมทางการเงิน 
ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ชัยสรรค์  รังคะภูติ 
คณะบัญชี  มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

รับประทานอาหารกลางวนั   
13.00-13.15 น. โครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปี 2560 สุวรรณี รุ่งจตุรงค์  

และกวินทิพย์ บุญสร้าง 
คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

13.15-13.30 น. ผลกระทบของประสิทธิภาพการบริหารงานต่อคุณภาพก าไร 
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

พรรณทิพย์  อย่างกล่ัน 
คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

13.30-13.45 น. การจ าแนกกลุ่มความมั่นคงทางการเงินแบบอันดับส าหรับธุรกิจประกัน
วินาศภัย โดยใช้เทคนิคโครงข่ายประสาทเทียม 

ไพบูลย์   จงผิตะ 
และวัฒนา ศรีถาวร 
คณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต 

13.45-14.00 น. ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการเงินทุนหมุนเวียนท่ีมีต่อก าไรสุทธิของ
กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

จิตรลดา วิวัฒน์เจริญวงศ์ 
คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

14.00-14.15 น. ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการจัดท ารายงานทางการเงินตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินส าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) 
ของส านักงานบริการรับท าบัญชี 
และส านักงานสอบบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร 

พิฐฒิพุฒ พุฒธาธร ไกรวิทย์ หลีกภัย 
พรรณทิพย์  อย่างกล่ัน  
สุวรรณี  รุ่งจตุรงค์ และ  
รองเอก  วรรณพฤกษ์ 
คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
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เวลา ชื่อบทความ ผู้น  าเสนอ 
14.15-14.30 น. การใช้ตัวแบบวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างเพ่ือยืนยันปัจจัยท่ีมี

อิทธิพลต่อพฤติกรรมเล่ียงภาษี 
อ านาจ  วังจีน 
ส านักวิชาการศึกษาท่ัวไป 
และ พิเชษฐ์  โสภาพงษ์ 
คณะบัญชี  มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
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ห้องที ่4 : 11-1004  (บรหิารธุรกจิ) 
ประธาน : ดร. กัลยารัตน์  ธีระธนชัยกุล 
เลขานกุาร : อาจารย์อรนิษฐ์   แสงทองสุข 
 

เวลา ชื่อบทความ ผู้น  าเสนอ 
10.45-11.00 น. การท างานเป็นทีมท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การของ 

พนักงานในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ 
วาสนา  เภอแสละ  
ประพันธ์ ชัยกิจอุราใจ 
พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ และ 
ธีรวิทย์ กลางสุพรรณ์ 
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ  
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

11.00-11.15 น. ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท างานกับความผูกพันต่อ
องค์กรของผู้ช่วยพยาบาลโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 

ชวลิต กะล าพัก นิลุบล ศิวบวรวัฒนา 
ธีรวิทย์ กลางสุพรรณ์ และ 
ทองฟู   ศิริวงศ์ 
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ  
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

11.15-11.30 น. ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการธ ารงรักษาพนักงาน บริษัท พิบูลย์ชัยน้ าพริกเผา
ไทยแม่ประนอม จ ากัด   

สมทรง วาน เบ๊ค ประพันธ์ ชัยกิจอุราใจ 
สุรี พฤกษ์ทวีศักด์ิ และสุบิน ยุระรัช 
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ  
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

11.30-11.45 น. คุณภาพชีวิตในการท างานท่ีมีผลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 
บริษัท ขนส่งน้ ามันทางท่อ จ ากัด 

คุณสมฤดี  ชมภูแดง 
ประพันธ์ ชัยกิจอุราใจ 
ชิดใจ  วงษ์วุฒิพงษ์ และ 
เบญญาภา ธัญญเจริญ 
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ  
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

11.45-12.00 น. ความสัมพันธ์ระหว่างความไว้วางใจและพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
ของพนักงานในบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด 

รัชพล ล้ิมพรกุล 
และ นิลุบล ศิวบวรวัฒนา 
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ  
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

รับประทานอาหารกลางวนั   
13.00-13.15 น. ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบภาวะผู้น ากับประสิทธิภาพของการ

ปฏิบัติงานของก าลังพลกองพันทหารช่างท่ี2 รักษาพระองค์ 
ภัคจิรา ผุดโรย  
ประพันธ์ ชัยกิจอุราใจ  
ธีรวิทย์ กลางสุพรรณ์ และ 
ณัฐรุจา ฤทธ์ิช่วยรอด  
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ  
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
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เวลา ชื่อบทความ ผู้น  าเสนอ 
13.15-13.30 น. ขวัญก าลังใจท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ

ทหารสังกัดกองพันทหารราบท่ี 1 กรมทหารราบท่ี 29 
ภัคจิรา วิถี ประพันธ์  ชัยกิจอุราใจ  
ชิดใจ วงษ์วุฒิพงษ์ และ 
พรพรรณ แย้มมีศรี 
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ  
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

13.30-13.45 น. การศึกษาความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน บริษัท มิราเคิลเฮ็ลธ์
แคร์ จ ากัด และบริษัทในเครือ 

กรกนก  เจริญสุข 
ประพันธ์ ชัยกิจอุราใจ และ 
เบญญภา  ธัญญเจริญ 
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ  
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

13.45-14.00 น. การศึกษาความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน ในบริษัทโทรคมนาคม
แห่งหนึ่ง 

สินี  พุ่มพวง ประพันธ์ ชัยกิจอุราใจ 
และณัฐรุจา ฤทธ์ิช่วยรอด 
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ  
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

14.00-14.15 น. ปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของพนักงานระดับ
ปฏิบัติการท่ีปฏิบัติงานในธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย 

อรนิษฐ์ แสงทองสุข 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

14.15-14.30 น. แบบจ าลองความสัมพันธ์ของปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงาน
ของธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมในประเทศไทย 

กัลยารัตน์  ธีระธนชัยกุล 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

14.30-14.45 น. การศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท
โทรคมนาคมแห่งหนึ่ง 

วชิระ สรรพศรี 
นิลุบล ศิวบวรวัฒนา 
และสุรี พฤกษ์ทวีศักด์ิ 
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ  
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

14.45-15.00 น. การรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกท่ีดีต่อองค์กรของพนักงาน บริษัท สินก้าวคอนสตร้ัคช่ัน 
จ ากัด 

สกฤษฏ์  ช่องประเสริฐ  
ประพันธ์ ชัยกิจอุราใจ และ 
พรพรรณ แย้มมีศรี 
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

15.00-15.15 น. การรับรู้และยอมรับของผู้บริโภคต่อการช าระเงินผ่านคิวอาร์โค้ด อนุพงศ์ อวิรุทธา 
นิตยา ศรีจันทร์อินทร์ 
และพนารัตน์ อุปพงศ์ 
คณะบริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 

15.15-15.30 น. ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการรถจักรยานยนต์รับจ้าง  
กรณีศึกษาอ าเภอพระประแดง 

สุทธิพร  ลมูลน้อย พีรวุฒิ  ดีขม 
และจิตสุภา  สาคร  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย 
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เวลา ชื่อบทความ ผู้น  าเสนอ 
15.30-15.45 น. พฤติกรรมผู้บริโภค ส่วนประสมทางการตลาด และการตัดสินใจ

เลือกใช้บริการร้านสปาในเขตสายไหม  กรุงเทพมหานคร 
จริยาพัชร์  พัฒนวินิจ 
และ อุทัยรัตน์  เมืองแสน 
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ   
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

15.45-16.00 น. การรับรู้การสนับสนุนจากองค์กร การรับรู้ความยุติธรรมในองค์กรท่ี
มีอิทธิพลต่อความสุขในการท างาน ของพนักงานท่ีปฏิบัติงาน
ภาคพ้ืนดินในสายการบินไทยแอร์เอเซีย 

นิรุธ  เจริญลอย และ 
สอาด  บรรเจิดฤทธ์ิ 
คณะบริหารธุรกิจ  
มหาวิยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด 

16.00-16.15 น. บรรยากาศองค์กรท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตในการท างานของ
พนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ เขตสาขาภาคใต้และภาค
ตะวันตก ในประเทศไทย 

รัตนา   แสงมงคล และ 
สอาด  บรรเจิดฤทธ์ิ 
คณะบริหารธุรกิจ  
มหาวิยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด 

16.15-16.30 น. กลยุทธ์องค์กรเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงบริบทประเทศสู่ประเทศ
ไทย 4.0 

อัจฉรา ล้ิมวงษ์ทอง 
กุสุมา ชัยโตษะ 
วรรณสิรี ศักดาพิพัฒน์กุล 
วิภา  อร่ามรุ่งโรจน์ชัย 
ชานุท  บุณยสมิต 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
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ห้องที ่5 :   11-1005 (บรหิารธุรกจิ) 
ประธาน : ผศ.ดร. ประเสรฐิ สิทธจิริพฒัน ์
เลขานกุาร : ดร. ณัฐธยาน ์ตรีผลา 
 

เวลา ชื่อบทความ ผู้น  าเสนอ 
10.45-11.00 น. ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดและความพึงพอใจ

ต่อการใช้บริการ กรณีศึกษา ค่ายมวยคงสิทธา 
ธนันทร์เอก โอชารส และ 
ปรางทิพย์  ยุวานนท์ 
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ  
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

11.00-11.15 น. คุณภาพบริการของพนักงานต้อนรับส่วนหน้าของโรงแรมท่ีต้ังอยู่ใกล้
สนามบินสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ 

อติ เรียงสุวรรณ และ 
พิเชษฐ อุดมสมัคร 
คณะบัญชีและวิทยาการจัดการ  
วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก 

11.15-11.30 น. การประเมินระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการของ 
ร้านอาหารญี่ปุ่นในประเทศไทย 

รังสรรค์ เลิศในสัตย์ 
คณะบริหารธุรกิจ  
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 

11.30-11.45 น. ปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ณัทชัย  ใจเย็น 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

11.45-12.00 น. การปรับตัวของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในพ้ืนท่ีเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว 

พรรณี  พิมพ์โพธ์ิ และ 
นุสรา ไชยสาลี 
คณะวิทยาการจัดการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ 

รับประทานอาหารกลางวนั   
13.00-13.15 น. ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท างานกับประสิทธิผลการ

ปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) 
จ ากัด 

พิชามญช์ุ สมบุญ และ 
มนสิชา อนุกูล 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ 

13.15-13.30 น. ห่วงโซ่มูลค่าโลกกับการพัฒนาเศรษฐกิจ ปิยะพรรณ ช่างวัฒนชัย 
คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

13.30-13.45 น. ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเป็นลูกค้า ของธนาคารพาณิชย์ไทยในนคร
หลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ธรรมรัตน์  พลอยเพ็ชร์    
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

13.45-14.00 น. กลยุทธ์การส่ือสารการตลาดออนไลน์เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่เศรษฐกิจดิจิทัล กรณีศึกษา ผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้องต้ี 
อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 

นิรุตต์  จรเจริญ มาลินี ค าเครือ 
วิยะดา  พลชัย ศุภลักษณ์  ฉินตระกาล 
และจิราภรณ์  บัวพวง 
คณะวิทยาการจัดการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 



 
19 

เวลา ชื่อบทความ ผู้น  าเสนอ 
14.00-14.15 น. การศึกษาภาวะผู้น าของหัวหน้างานท่ีมีอิทธิพลต่อการด าเนินงาน

ของผู้ใต้บังคับบัญชากรณีศึกษา ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ตล่ิงชัน 

ชลลดา  เจริญลาภ และ 
สุเมธ แสงนิ่มนวล 
มหาวิทยาลัยสยาม 

14.15-14.30 น. ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจต่อผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ต ารวจท่ีปฏิบัติงานในเขตภาคตะวันตก ประเทศไทย 

วรวุธ สนจีน และ 
สอาด บรรเจิดฤทธ์ิ 
คณะบริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด 

14.30-14.45 น. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการบริหารและผลประกอบการของ
ธุรกิจโรงสีข้าวเขตภาคกลางในประเทศไทย 

พิพัฒน์ กิจประเสริฐโรจน์ 
และ สอาด บรรเจิดฤทธ์ิ 
คณะบริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด 

14.45-15.00 น. ความสัมพันธ์ระหว่าง กระบวนการจัดการ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
และความได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจสปา ในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 

อนุสรา เคร่ืองทิพย์ 
และ สอาด บรรเจิดฤทธ์ิ 
คณะบริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด 

15.00-15.15 น. ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของบุคลากรท่ี
ปฏิบัติงานในกลุ่มธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ในประเทศไทย 

ปิยะณัฐ เกียงประสิทธ์ิ 
และ สอาด บรรเจิดฤทธ์ิ 
คณะบริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด 

15.15-15.30 น. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือ
ผลิตภัณฑ์กันแดดในจังหวัดสงขลา 

อาร์นา เจ๊ะหลง และ 
โกมลมณี  เกตตะพันธ์ 
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 

15.30-15.45 น. พฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนของวัยรุ่น ในจังหวัดสงขลา บุษบากร  ไกรแสง และ 
โกมลมณี  เกตตะพันธ์ 
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 

15.45-16.00 น. ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะงานท่ีมีต่อความผูกพันต่อองค์กร 
ของบุคลากรกลุ่มเจเนอเรช่ันวายท่ีปฏิบัติงานหมวดธุรกิจอาหารและ
เคร่ืองด่ืมท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

รัชนี แก้วงาม และ 
สอาด บรรเจิดฤทธ์ิ 
คณะบริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด 

16.00-16.15 น. การบริหารจัดการสินค้าคงคลัง: กรณีศึกษา ธุรกิจ SMEs จังหวัด
นครราชสีมา 

ปรียากมล เอ้ืองอ้าย และ 
ขวัญกมล  ดอนขวา 
ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

16.15-16.30 น. การศึกษาสภาพแวดล้อมทางการบริหารของท่าอากาศยาน 
สุวรรณภูมิ     

ภาวิศา การัตน์ นิธนา  เมลืองนนท์ 
และเยาวลักษณ์  ปานเพ็ชร์ 
คณะบริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
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ห้องที ่6 : 11-1006 (บรหิารธุรกจิ) 
ประธาน : ดร. ณัฐสพนัธ์ เผา่พนัธ ์
เลขานกุาร : อ. น ิวัติ จ ันทราช 
 

เวลา ชื่อบทความ ผู้น  าเสนอ 
10.45-11.00 น. การพัฒนากลุ่มชาวนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการผลิตข้าว 

กรณีศึกษา โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพกลุ่มชาวนาบนท่ีดิน
พระราชทานเพ่ือการเกษตร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

สุภักษร หลงละเลิง และ 
ธันวา จิตต์สงวน 
คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

11.00-11.15 น. สมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยเอกชนต่อการ
เปล่ียนแปลงในอุตสาหกรรมการศึกษา 

วิมล  ชมจ าปี และ 
อนุพงศ์ อวิรุทธา 
คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

11.15-11.30 น. ความผูกพันต่อองค์การของก าลังพลท่ีปฏิบัติงานในกองพันทหารช่างท่ี 
202 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ จังหวัดนครราชสีมา 

กันตวิชญ์   เติมฤทธิกุล และ 
ประชัน   คะเนวัน   
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

11.30-11.45 น. กลยุทธ์การปรับตัวเพ่ือความอยู่รอดของร้านค้าปลีกแบบด้ังเดิม (โช
ห่วย) ในเส้นทางถนนราษฏร์อุทิศ 1  อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

อัจฉรา  ทองอ่อน และ 
หรรษมน  เพ็งหมาน 
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

11.45-12.00 น. ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานท่ีปฏิบัติงานหมวด
ธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภคในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ยศพงศ์ สอนเนย  
และ สอาด  บรรเจิดฤทธ์ิ 
คณะบริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด 

รับประทานอาหารกลางวนั   
13.00-13.15 น. การวิเคราะห์จ าแนกปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการโรงแรม

บริเวณรอบเขตถนนรัชดาภิเษก 
วิไลภรณ์  จิรวัฒนเศรษฐ์ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
พสิษฐ์  โสภณพงศพัฒน์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
ขวัญใจ  จริยาทัศน์กร 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

13.15-13.30 น. การศึกษาความสัมพันธ์ของคณะกรรมการบริหารท่ีส่งผลต่อ
ผลตอบแทนและมูลค่าหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ 

สุรพงษ์ สาเรชพันธ์ุ 
คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

13.30-13.45 น. การวิเคราะห์จัดกลุ่มและการอธิบายปัจจัยพ้ืนฐานเก่ียวกับความคิด
สร้างสรรค์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพช้ันปีท่ี 2 และ 3 ใน
วิชาการจัดการผลิตภัณฑ์ 

โอฬาร เลิศศักด์ินรินทร์ 
คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
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เวลา ชื่อบทความ ผู้น  าเสนอ 
13.45-14.00 น. ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับอัตราผลตอบแทนผู้ถือ

หุ้นของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยใน : 
กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ 

พรชิตา มังกะลัง 
และเมธสิทธ์ิ พูลดี 
คณะบริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์  

14.00-14.15 น. ภาวะผู้น าท่ีมีผลต่อความพึงพอใจและขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน
ในองค์การรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี 

กนกวรรณ บุนนาค 
และ อนุรักษ์ เรืองรอบ 
บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 

14.15-14.30 น. การตลาดการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ ขวัญกมล ดอนขวา 
เวทยา ใฝ่ใจดี 
และปนิดา สุขศิริพัฒนพงศ์ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

14.30-14.45 น. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจใน
การใช้บริการล่องเรือ “ซีเบสครูซ์เซอร์” 

รสกร แก้วเมือง  
และ โกมลมณี  เกตตะพันธ์ 
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลัยทักษิณ  
วิทยาเขตสงขลา 

14.45-15.00 น. ส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทบ ารุงสมองของนิสิต คณะ
เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

สุพรรษา  สมานสุหลง 
และหรรษมน เพ็งหมาน 
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

15.00-15.15 น. คุณภาพชีวิตในการท างานท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี
ของพนักงานท่ีปฏิบัติงานด้านธุรกิจโรงแรมเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

สุพงศ์  ศรีกาญจนา และ 
สอาด  บรรเจิดฤทธ์ิ 
คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด 

15.15-15.30 น. ผลกระทบของพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 ต่อ
การอนุมัติสินเช่ือส่ังซ้ือรถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ 

ธนวัฒน์ สาธุสินประเสริฐ 
และ ศุภชัย ศรีสุชาติ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

15.30-15.45 น. ปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมความต้ังใจในการท าธุรกรรมการช าระเงิน
ผ่านโทรศัพท์เคล่ือนท่ี ในเขตกรุงเทพมหานคร 

อรอุมาวัน สมค า 
ณัฐสพันธ์ เผ่าพันธ์ 
และ พรวรรณ นันทแพศย์ 
คณะบริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

15.45-16.00 น. การวิเคราะห์สภาพการแข่งขันตลาดน าเข้ายางแท่งของประเทศจีน ธนวุฒิ  ฐานานุกรม รวิสสาข์  สุชาโต  
และ อภิชาต ดะลุณเพธย์ 
คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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เวลา ชื่อบทความ ผู้น  าเสนอ 
16.00-16.15 น. ปัจจัยท่ีส่งผลในการเลือกประกอบอาชีพของนักศึกษาหลักสูตร

ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการท่ัวไป คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

คณิต เรืองขจร 
กีรฉัตร  วันช่วย 
คณะวิทยาการการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
และฆณการ ภัณณิพงส์ 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

16.15-16.30 น. ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้บริการจองห้องพักผ่านส่ือ
ออนไลน์ของธุรกิจโรงแรมในเขตอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

เกศกาจน์  ขันอ้วน และ 
สอาด บรรเจิดฤทธ์ิ 
คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด 
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ห้องที ่7 : 11-1007 (บรหิารธุรกจิ) 
ประธาน : ผศ.ดร. ธรนิ ีมณศีร ี
เลขานกุาร : อ.วันวิสา ด่วนตระกูลศลิป ์
 

เวลา ชื่อบทความ ผู้น  าเสนอ  
10.45-11.00 น. การลดต้นทุนบรรจุภัณฑ์ด้วยหลักการ ECRS กรณีศึกษา:  

ผู้ผลิตโคมไฟ 
ลัลนา สุวรรณา และ ธรินี มณีศรี 
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

051 

11.00-11.15 น. การพัฒนาระบบการบริหารสินค้าคงคลังโดยผู้จัดจ าหน่ายบนหน้าเว็บ
แอพพลิเคช่ัน ประเภทสินค้า Non-Food  กรณีศึกษา: บริษัท 
เซ็นทรัลเรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากัด 

ณิชากร พีระพันธ์ุ และ 
พีรธรัชต์ อิฐรัตนโชค 
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

071 

11.15-11.30 น. การลดระยะเวลาการเติมสินค้าหน้าช้ันวางโดยใช้ระบบคัมบัง 
กรณีศึกษา ธุรกิจค้าปลีก 

อัศวิน วงศ์วิวัฒน์ และกุสุมา ไชยโชติ 
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

169 

11.30-11.45 น. โซ่อุปทานการท่องเท่ียวของกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านแหลมโฮมส
เตย์ 

มนทิรา  สังข์ทอง ธนกฤต  ยอดอุดม 
และรวิศ  ค าหาญพล 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครศรีธรรมราช 

223 

11.45-12.00 น. ปัจจัยท่ีมีผลต่อการให้บริการขนส่งสินค้า: กรณีศึกษาห้างหุ้นส่วน
จ ากัด คล้ายนคร ทรานสปอร์ต 

ภาวนา อินทร์จันทร์ ณัชพล กวีวุฒฑ์ 
และจิตสุภา สาคร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย 

096 

รับประทานอาหารกลางวนั    
13.00-13.15 น. การลดต้นทุนสินค้าคงคลังด้วยเทคนิคการพยากรณ์ 

และการหาปริมาณความต้องการท่ีเหมาะสม กรณีศึกษา : ห้าง
หุ้นส่วนจ ากัด ขอนแก่นสเกลแอนด์ซีสเท็ม 

ศาสตร์ศิลป์ รสสุคนธ์สกุล 
และนวรรณ สืบสายลา 
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น 

246 

13.15-13.30 น. ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลท่ีส่งผลต่อความภักดีในการซ้ือสินค้าผ่านออนไลน์ มณีทิพย์ ชายสมุทร 
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ  
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

176 

13.30-13.45 น. การใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบก าหนดน้ าหนักส่วนประสมทาง
การตลาด(4Ps) ของโครงการบ้านและท่ีพักอาศัยในเขตกรุงเทพและ
ปริมณฑล 

นิลุบล ศิวบวรวัฒนา และ 
อ านาจ วังจีน 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

250 

13.45-14.00 น. การรับรู้ภาวะผู้น าของนักธุรกิจเครือข่ายท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพใน
การท างานเป็นทีมของสมาชิกใน บริษัท จอย แอนด์ คอยน์ คอร์
ปอเรช่ัน จ ากัด 

ธัญนิต โคกเพลาะ  
พรวรรณ นันทแพศย์   
ณัฐสพันธ์ เผ่าพันธ์   
ประเสริฐ สิทธิจิรพัฒน์ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
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ห้องที ่8 : 11-1101 (นเิทศศาสตร)์ 
ประธาน : ผศ.ดร.กาญจนา ม ีศลิปวิกกยั 
เลขานกุาร : อ. ผุสดี กลิน่เกษร 
 

เวลา ชื่อบทความ ผู้น  าเสนอ 
10.45-11.00 น. พฤติกรรมการเปิดรับและการใช้ประโยชน์จากส่ือสังคมออนไลน์ท่ีมีผล

ต่อการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
วิทยาลัย 

กรรณิกา  พุทธรักษา และ 
ธนชาติ  จันทร์เวโรจน์ 
คณะนิเทศศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

11.00-11.15 น. การใช้ส่ือสังคมออนไลน์เพ่ือให้ได้บัณฑิตท่ีพึงประสงค์ในศตวรรษท่ี 21 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

ชญาดา  อาสนสุวรรณ 
และ ธนชาติ  จันทร์เวโรจน์ 
คณะนิเทศศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

11.15-11.30 น. กลยุทธ์การส่ือสารเพ่ือการพัฒนาสโมสรฟุตบอลอาชีพไทย ศิริวัฒน์ ชัยพิพัฒนพงษ์ และ 
กาญจนา มีศิลปวิกกัย 
คณะนิเทศศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

11.30-11.45 น. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับส่ือกับพฤติกรรมการ
เลียนแบบวัฒนธรรมของวัยรุ่นไทยท่ีมีต่อซีร่ีส์ฮอร์โมน วัยว้าวุ่น  
ซีซ่ัน 3 

ทิสาภรณ์ ชาลีมุ้ย 
คณะนิเทศศาสตร์  
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

11.45-12.00 น. การพัฒนากลยุทธ์แผนธุรกิจอาหารเสริมลดน้ าหนักทางส่ือสังคม
ออนไลน์ของผู้ประกอบธุรกิจขนาดย่อม (SMEs) 

ศิริวรรณ ตันวรรณรักษ์ และ 
ภัทรภร  สังขปรีชา 
หลักสูตรนิเทศศาตรมหาบัณฑิต  
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

รับประทานอาหารกลางวนั   
13.00-13.15 น. ความหมายของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชท่ีปรากฏผ่านการ

ส่ือสารของพระองค์และแนวทางการส่ือสารกับเยาวชนในจังหวัด
จันทบุรี 

เหมือนฝัน คงสมแสวง และ 
สริยาภา คันธวัลย์ 
คณะนิเทศศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 

13.15-13.30 น. ส่ือสังคมออนไลน์ โอกาสใหม่ของผู้ประกอบการความรู้ จิตรา วรรณสอน 
คณะนิเทศศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

13.30-13.45 น. แนวทางการออกแบบอินโฟกราฟิกให้ความรู้ เร่ือง  ไทยแลนด์ 4.0 สุรัตนชัย ช่ืนตา 
คณะนิเทศศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

13.45-14.00 น. การศึกษาหลักสูตรการเรียนการสอนสาขานิเทศศาสตร์ 
ระดับอุดมศึกษาในประเทศไทยและประชาคมโลก 

กฤษฎา  ทวีศักด์ิศรี    
คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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เวลา ชื่อบทความ ผู้น  าเสนอ 
14.00-14.15 น. ครูสอนการแสดง : บทบาทและชีวิตในปัจจุบัน สุชาญวุฒิ ก่ิงแก้ว 

คณะนิเทศศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

14.15-14.30 น. ปัจจัยการส่ือสารการตลาดเพ่ือการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางผ่าน
เว็บไซต์ www.konvy.com ของผู้ท่ีเคยซ้ือเคร่ืองส าอางผ่านเว็บไซต์ 
www.konvy.com 

ทศพล เข็มเป้า 
และ ภัทรภร สังขปรีชา 
คณะนิเทศศาสตร์  
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

14.30-14.45 น. การวิเคราะห์รูปแบบการน าเสนอและประเภทเนื้อหาสารท่ีส่งผลต่อ
การมีส่วนร่วมของผู้บริโภคบนเฟสบุ๊คแฟนเพจของสถาบันสอน
ภาษาอังกฤษ 

นิมมิตา โฆสิตสมบูรณ์ 
และ ภัทรภร สังขปรีชา  
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
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ห้องที ่9 : 11-1102 (นเิทศศาสตร)์ 
ประธาน : รศ. เอกธดิา เสรมิทอง 
เลขานกุาร : อ. สิร ิร ัตน ์มชัชมิาดลิก 
 

เวลา ชื่อบทความ ผู้น  าเสนอ 
10.45-11.00 น. การเปิดรับส่ือสังคมออนไลน์ ทัศนคติ และ การตัดสินใจซ้ืออาหารคลี

นของผู้บริโภคเจเนอเรช่ันเอ็กซ์ และ เจเนอเรช่ันวายใน
กรุงเทพมหานคร 

ธิดารัตน์  กองแก้ว  
ขจร ฝ้ายเทศ 
และศรัณย์ธร ศศิธนากรแก้ว 
ภาควิชานิเทศศาสตร์และ 
สารสนเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

11.00-11.15 น. ลักษณะทางประชากรศาสตร์ และการเปิดรับข้อมูลของผู้รับสาร
เฟซบุ๊ค (Facebook) “แฟนเพจ Bebe fit Routine 

สุภาพร ยอดสายออ 
และ ภัทรภรณ์ สังขปรีชา 
คณะนิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

11.15-11.30 น. การตลาดเชิงเนื้อหาบนส่ือดิจิทัลและความต้ังใจรับประทาน 
อาหารคลีน 

ศุภเชษฐ์ เศรษฐโชติ 
ปฐมา สตะเวทิน 
คณะนิเทศศาสตร์  
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
และ โยธิน แสวงดี 
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

11.30-11.45 น. คุณค่ามรดกวัฒนธรรมของภาพยนตร์ไทยท่ีได้รับการข้ึนทะเบียน
มรดกภาพยนตร์ของชาติ 

เอกพล รัตนะ 
วิทยาลัยนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

11.45-12.00 น. กลยุทธ์การใช้การตลาดด้านเนื้อหา ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ เฟสบุ๊คของ
ส่ือโทรทัศน์ไทยในปี 2560 

บรรพต วรธรรมบัณฑิต 
คณะนิเทศน์ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

รับประทานอาหารกลางวนั   
13.00-13.15 น. กลยุทธ์การสร้างฐานแฟนเพจของเฟซบุ๊กแฟนเพจท่ีไม่ใช่องค์กร รสรินทร์ ผูกพันธ์ 

และ ชุติมา เกศดายุรัตน์ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

13.15-13.30 น. กลยุทธ์การผลิตเนื้อหาการตลาดบนเฟซบุ๊กแฟนเพจตราสินค้า
ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดกับความต้ังใจซ้ือของผู้บริโภค 4 กลุ่มช่วงอายุ 
กรณีศึกษาเคเอฟซีไทย แมคโดนัลด์ไทย และพิซซ่า คอมปะนี 1112 

อตินุช อรัญยะนาค 
และ ชุติมา เกศดายุรัตน์  
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

13.30-13.45 น. การส่ือความหมายของผู้น าการฝึกปฏิบัติ (Workshop) ด้านการแสดง 
: ศึกษาเฉพาะการส่ือความหมายท่ีใช้ในการวอร์ม อัพ  (Warm Up) 

บุณฑริกา มั่งค่ัง 
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

13.45-14.00 น. แนวคิดและกระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน ชุด “เจิงลายแจ็ส” พิชญาภา วิศิษฎ์ศิลป์ 
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
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เวลา ชื่อบทความ ผู้น  าเสนอ 
14.00-14.15 น. กระบวนการผลิตส่ือเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วมของนักศึกษาสาขา

ศิลปะการแสดง : กรณีศึกษาการเต้นร่วมสมัยผสมส่ือแบบมีส่วนร่วม 
ชุด ต่าง (อารมณ์ / ความเห็น / สังคม) 

ธีรเนตร วิโรจน์สกุล 
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

14.15-14.30 น. ส่ือออนไลน์ : โอกาสของนักเขียนบนวิกฤติส่ือส่ิงพิมพ์ ณัธภัชร เฉลิมแดน 
คณะนิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

14.30-14.45 น. การออกแบบและการน าเสนอเนื้อหาเพ่ือกลุ่มเจเนอเรชันวาย (Y) มานินทร์ เจริญลาภ 
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
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ห้องที ่10: :        11-1103 (ศกึษาศาสตร)์ 
ประธาน : ผศ.ดร. กันยารตัน ์ศรีวสิทยิกลุ 
เลขานกุาร : อ. อัจจมิา มณฑาพนัธุ ์
 

เวลา ชื่อบทความ ผู้น  าเสนอ 
10.45-11.00 น. การศึกษาการยอมรับกระบวนการการเรียนการสอนแบบ

อิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ส่ือออนไลน์ของนักศึกษา  ในรายวิชาการเงิน
ธุรกิจ ภาควิชาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการจัดการ  คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

เตชิตา  สุทธิรักษ์ อรรณพ  ข าขาว และ 
กุลวดี   จันทร์วิเชียร 
คณะวิทยาการจัดการ   
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

11.00-11.15 น. พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศและผลการเรียนรู้ในรายวิชา 
POL7096 การค้นคว้าอิสระทางรัฐศาสตร์ 

อุไร ทองหัวไผ่ 
คณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

11.15-11.30 น. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 
ENG111 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารประจ าวันของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปีการศึกษา 2559 ท่ีสอนโดยวิธีการสอนตาม
สไตล์การเรียนรู้ของผู้เรียนและการสอนแบบปกติ 

เพราพิลาส บูรณะวนิชกุล 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

11.30-11.45 น. ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อความมี
ประสิทธิผลของโรงเรียนขยายโอกาส  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 

จุฑารัตน์  สมสุข และ 
จักรพันธ์ุ  จันทร์เจริญ 
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น 

11.45-12.00 น. การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา ENG339 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการเตรียมพร้อมสู่งานอาชีพ ของนักศึกษามหามิทยา
ลัยศรีปทุมท่ีได้รับการสอนตามสไตล์การเรียนรู้ของผู้เรียนและโดยการ
สอนแบบปกติ 

สุพักตรา ศรีเจริญ 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

รับประทานอาหารกลางวนั   
13.00-13.15 น. การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 

ส าหรับกลุ่มผู้ประกอบการขายสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
(OTOP) อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 

ป่ินปินัทธ์ ลีลาอัมพรสิน 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

13.15-13.30 น. บทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน 
ในสหวิทยาเขต เวียงเรือค า ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 25 

ธนเดช  ศิริสุนทร และ 
จักรพันธ์ุ  จันทร์เจริญ 
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น 

13.30-13.45 น. การใช้ทรัพยากรออนไลน์ช่ือเอ็ดเอ็กซ์เพ่ือการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษส่ือสารธุรกิจ 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

ถาวร ทิศทองค า และ 
ณัฐกานต์ เดียวตระกูล 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

13.45-14.00 น. โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการกลัวตกเทรนด์ 
ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดชายแดนไทยกัมพูชา 

สิริลักษณ์  ประดุจพรม  
พูลพงศ์ สุขสว่าง และ พีร วงศ์อุปราช  
วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการ
ปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา 
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เวลา ชื่อบทความ ผู้น  าเสนอ 
14.00-14.15 น. การพัฒนากรอบความคิดเติบโตเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพคนไทย 4.0 ชนันภรณ์  อารีกุล 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

14.15-14.30 น. การพัฒนาแผนบริการวิชาการแบบมีส่วนร่วมโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญ จังหวัดอุดรธานี 

ศักรินทร์ วังคะฮาต 
ฐาปนี เพ็งสุข และ 
ศศิประภา พรหมทอง 
คณะวิทยาการจัดการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

14.30-14.45 น. การพัฒนาความเข้าใจแนวคิดทางวิทยาศาสตร์เร่ือง โครงสร้างของ
ดอกและชนิดของผล ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีได้รับการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐาน 

รามินทร์ ราชิวงค์ และ 
ปาริชาติ แสนนา 
คณะศึกษาศาสตร์ หาวิทยาลัยขอนแก่น 

14.45-15.00 น. การใช้ภาพเพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิและความคงทนต่อการเรียนรู้ค าศัพท์
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษส่ือสารธุรกิจ คณะ
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

ณัฐกานต์ เดียวตระกูล และ 
ถาวร ทิศทองค า 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

15.00-15.15 น. ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ ท่ีมีอิทธิพลต่อระดับการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี 
เขต 1 

รัชตา กาญจนโรจน์ 
และ สอาด บรรเจิดฤทธ์ิ 
คณะบริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด 

15.15-15.30 น. กลยุทธ์การพัฒนาครูด้านการเรียนการสอนสู่ความเป็นเลิศในเครือฐาน
ปัญญากรุ๊ป 

ภูริสร์  ฐานปัญญา และ 
สุบิน ยุระรัช 
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ  
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
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ห้องที ่11 : 11-1104 (ศึกษาศาสตร)์ 
ประธาน : รศ. ดร. สุบนิ ยุระรชั 
เลขานกุาร : ดร. ไพบลูย ์สุขวจิติร บาร ์
 

เวลา ชื่อบทความ ผู้น  าเสนอ 
10.45-11.00 น. ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการน าโครงการเสริมสร้างธรรมภิบาลในสถานศึกษา 

โรงเรียนสุจริต มาปฏิบัติ: กรณีศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 
กฤษฎา   สังวรณ์ 
คณะสังคมศาสตร์ (พัฒนสังคมศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

11.00-11.15 น. การออกแบบการเรียนการสอน ให้เหมาะสมกับสภาพความเข้าใจ 
เร่ืองทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ันบูรณาการ และการท า
โครงงานวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ 

จีรวรรณ  เกิดร่วม 
ธวรรณรัตน์  นาคเครือ 
และน้ าเพชร  นาสารีย์ 
คณะศึกษาศาสตร์   
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

11.15-11.30 น. การพัฒนาสาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน เร่ืองการแสดงแกลมอ ส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา ปีท่ี 1  โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ จังหวัดศรีสะ
เกษ 

อัมรา บุญประเสริฐ และ 
ปรวัน แพทยานนท์ 
คณะศิลปกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

11.30-11.45 น. การเปรียบเทียบทักษะการเขียนภาษาไทยด้วยวิธีสอนท่ีมุ่งเน้นการ
พัฒนากระบวนการคิดของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ   

ประภาศรี  พรหมประกาย 
และวัฒนา  สุนทรธัย   
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

11.45-12.00 น. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนกับ
ความสามารถในการบริหารงานบุคคล โรงเรียนในกลุ่มกรุงธนเหนือ 
สังกัดกรุงเทพมหานคร 

สิริพร  แว่นแก้ว 
และ สิรินธร  สินจินดาวงศ์ 
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

รับประทานอาหารกลางวนั   
13.00-13.15 น. การน าผลการประเมินภายนอกไปใช้ในการพัฒนาโรงเรียน 

ของเครือข่ายโรงเรียนท่ี  35  ส านักงานเขตลาดกระบัง  
กรุงเทพมหานคร   

ปนัดดา สุดาทิพย์ 
และ สุบิน ยุระรัช 
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ  
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

13.15-13.30 น. การเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 ของ
สถานศึกษาในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ธัชกร ภูวพัฒนดล ปาริฉัตร หอมศิลป 
และ สุบิน ยุระรัช  
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม  

13.30-13.45 น. การใช้ธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจของครู 
โรงเรียนเครือข่ายท่ี 35 ส านักงานเขตลาดกระบัง สังกัด
กรุงเทพมหานคร 

พรพรรณ สันทาลุนัย 
และ สุพรรณี สมานญาติ 
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ  
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
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เวลา ชื่อบทความ ผู้น  าเสนอ 
13.45-14.00 น. การบริหารบุคลากรครูตามแนวคิดการพัฒนามนุษย์ของฉือจี้ 

กรณีศึกษา : โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ อ.ฝาง  จ.เชียงใหม่ 
นนทภัทร  ประวีณชัยกุล  และ 
รัตนา  ดวงแก้ว 
แขนงวิชาบริหารการศึกษา  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

14.00-14.15 น. ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานในรายวิชาการ
พัฒนาเว็บเบ้ืองต้น 

ทัศนันท์  จันทร 
และสิริกาญจน์ สง่า  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

14.15-14.30 น. การศึกษาสภาพการจัดการความรู้และแนวทางในการพัฒนาโรงเรียน
ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง 

สุพัฒตา  รัตนบวรชัย 
และ สุบิน   ยุระรัช 
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

14.30-14.45 น. ความสัมพันธ์ระหว่าง ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหาร
โรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัย สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนหนองคาย เขต 1 

วิจิตรา  ทิพรมย์ 
และ จักรพันธ์ุ  จันทร์เจริญ 
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น 

14.45-15.00 น. รูปแบบการเป็นพ่ีเล้ียงและการสอนงานของผู้บริหารสถานศึกษาเพ่ือ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 

เบญจมาศ  ชาติศักด์ิยุทธ 
และ พิมผกา  ธรรมสิทธ์ิ 
คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ 

15.00-15.15 น. มุมมองของครูกับการสร้างสายสัมพันธ์ในช้ันเรียนคณิตศาสตร์: 
กรณีศึกษาของครูมัธยมศึกษาตอนต้น 3 คน 

คทาวุธ ชาติศักด์ิยุทธ 
คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

15.15-15.30 น. การน าเสนอระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของ
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

สมปอง คงอ่อน พรเทพ รู้แผน   
และ วีรภัทร  ภัทรกุล   
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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ห้องที ่12 : 11-1105 (ศึกษาศาสตร)์ 
ประธาน : ดร. สุพรรณ ีสมานญาติ 
เลขานกุาร : อ. เร ืองอไุร เศษสงูเนนิ 
 

เวลา ชื่อบทความ ผู้น  าเสนอ 
10.45-11.00 น. การศึกษาแนวทางการจัดการความรู้ของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 

ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 5  จังหวัด
อ่างทอง 

เหมือนฝัน เฉลิมวัฒน์ 
และ เกรียงไกร สัจจะหฤทัย 
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

11.00-11.15 น. กลยุทธ์การพัฒนากีฬาบาสเกตบอลเพ่ือความเป็นเลิศใน
ระดับอุดมศึกษา 

ธิดาพร ไม้หอม 
และ เกรียงไกร สัจจะหฤทัย 
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

11.15-11.30 น. การศึกษาผลของเจตคติของผู้บริหารสถานศึกษาและการจัดการ
ความรู้ ด้านประกันคุณภาพท่ีมีต่อคุณภาพของโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
กรุงเทพมหานคร 

สุภาพร ทุริยานนท์ 
และ สุบิน  ยุระรัช 
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

11.30-11.45 น. การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน 
สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 

ชีวิน  พุ่มเพชร์ 
และ สุพรรณี สมานญาติ 
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ  
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

11.45-12.00 น. การศึกษาการประกันคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอ่างทอง
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ท่ีผ่านการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามระดับดีมาก 

สุรภา  สารประดิษฐ์ 
และ วราภรณ์  ไทยมา 
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ  
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

รับประทานอาหารกลางวนั   
13.00-13.15 น. การศึกษาผลสัมฤทธ์ิของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม

รูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียน ในรายวิชา ENG213 ค าศัพท์และทักษะ
การอ่าน ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ปีการศึกษา 2559 

สุทธิชา เพชรวีระ 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

13.15-13.30 น. แนวทางการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกพ้ืนฐาน 
ในศตวรรษท่ี 21 โดยใช้แนวคิดห้องเรียนกลับด้าน โครงการพัฒนา
ศักยภาพเด็กและเยาวชน มูลนิธิรักษ์ไทย 

นฤดล จิตสกูล และ ป่ินปินัทธ์ จ่าดา 
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

13.30-13.45 น. การพัฒนาชุดการสอนแบบส่ือประสม เร่ืองท่อน าคล่ืนและการ
ประยุกต์ใช้งาน ส าหรับการศึกษาด้านวิศวกรรมโทรคมนาคม 

วิทฤทธ์ิ โคตรมณี และ 
อนุรักษ์ เมฆพะโยม 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
สุวรรณภูมิ 
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เวลา ชื่อบทความ ผู้น  าเสนอ 
13.45-14.00 น. การส่งเสริมทักษะการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี21ของครู

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
อัจฉรา  สารค า และ 
สุพรรณี สมานญาติ 
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ  
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

14.00-14.15 น. การศึกษาความคิดสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 
สะเต็มศึกษา 

สุวนันต์  หลัดจัน  เสรี  ค าอ่ัน  
อรุณรัตน์ ทวีกุล และน้ าเพชร  นาสารีย์ 
คณะศึกษาศาสตร์   
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

14.15-14.30 น. การจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการเทียบโอนความรู้และ
ประสบการณ์ 

จีรพัส  บทมาตย์ 
และ ณัฐกานต์  อุกกฤษฏ์ 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ 

14.30-14.45 น. ภาพลักษณ์ของโรงเรียนในเครือฐานปัญญากรุ๊ปในมมุมองของ
ผู้ปกครอง 

ธงชัย  กู่ทรัพย์ 
และ วราภรณ์ ไทยมา 
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ   
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

14.45-15.00 น. อาการ “ปลาน็อคน้ า” ในระบบอาชีวศึกษาแบบทวิภาคี กิตติภพ  อุดมปัญญาโชติ 
และ ณัฐกานต์  อุกกฤษฏ์ 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ 

15.00-15.15 น. การศึกษาสภาพปัจจุบันของการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในศตวรรษ
ท่ี 21ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง 

ธัศวินทร์  ย้ิมละมัย 
และจันทิมา  พร่องครบุรี 
คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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ห้องที ่13 : 11-1106 (สงัคมศาสตร)์ 
ประธาน : รศ. ดร. ปิยากร หวงัมหาพร 
เลขานกุาร : อ. บุลภรณ์ อุทยัภานนท ์
 

เวลา ชื่อบทความ ผู้น  าเสนอ 
10.45-11.00 น. ตักบาตรเป็งปุ๊ด: มรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงราย ภีราวิชญ์ ชัยมาลา และคณะ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
เชียงราย 

11.00-11.15 น. การจัดการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมตามรอยผ้ายกเมืองนคร ศูนย์ศิลปา
ชีพบ้านเนินธัมมัง อ าเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

พัทธนันท์ อธิตัง และวชิรวิทย์  บัวขาว 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครศรีธรรมราช 

11.15-11.30 น. ยุทธศาสตร์การเผยแผ่พุทธธรรมของคณะสงฆ์ในเขตภาคเหนือ
ตอนล่าง 

กรศิริ  คตภูธร 
เกษมชาติ นเรศเสนีย์ 
และบุญเลิศ  ไพรินทร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ 

11.30-11.45 น. พระราชนิพนธ์เร่ืองพระมหาชนกในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช : นวมราชอัจฉริยลักษณ์ 

คณิตา หอมทรัพย์ 
คณะมนุษยศาสตร์   
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

11.45-12.00 น. ศักยภาพของผลิตภัณฑ์ผ้าทอกะเหร่ียง ชุมชนบ้องต้ี อ าเภอไทรโยค 
จังหวัดกาญจนบุรีจากเคร่ืองมือส่ือความคิดการศึกษาชุมชน 

คมสัน ศรีบุญเรือง คุณมาลินี ค าเครือ 
และปรเมศร์ กล่ินหอม 
คณะครุศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

รับประทานอาหารกลางวนั   
13.00-13.15 น. ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการเลือกรูปแบบการท่องเท่ียว

ของผู้สูงอายุไทย ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 
วสวัตต์ิ สุติญญามณี 
วิทยาลัยการท่องเท่ียวและการบริการ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

13.15-13.30 น. ความรู้และพฤติกรรมในการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
การด าเนินชีวิตของข้าราชการกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ 

ปวริศ เมตตา และ 
เมฆินทร์ เมธาวิกูล 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
มหาวิทยาลัยสยาม 

13.30-13.45 น. การน านโยบายแรงงานต่างด้าวไปปฏิบัติ : ศึกษาบทบาทของ 
บริษัทจัดหาแรงงานต่างด้าว จังหวัดเชียงใหม่ 

ผกาวดี เมืองมูล รติพร ถึงฝ่ัง และ 
สมศักด์ิ สามัคคีธรรม 
คณะพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

13.45-14.00 น. แนวทางการจัดการระบบสารสนเทศเพ่ือแก้ปัญหาคลังเสบียงทัณฑ์บน
ครัวการบิน: กรณีศึกษา บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 
 

ธนกร ณรงค์วานิช 
วิทยาลัยการท่องเท่ียวและการบริการ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
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เวลา ชื่อบทความ ผู้น  าเสนอ 
14.00-14.15 น. พฤติกรรมการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวเรือส าราญในท่าเรือแวะพัก

ภูเก็ต 
นครินทร์ ท่ังทอง และเกวลี อินมูลน้อย 
วิทยาลัยการท่องเท่ียวและการบริการ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

14.15-14.30 น. เจตคติความคิดเหมารวมของนักศึกษาท่ีแสดงออกต่อพฤติกรรมกลุ่ม ชลลดา ทวีคูณ 
คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
สุวรรณภูมิ 

14.30-14.45 น. บทวิเคราะห์ความเหมือน-ความแตกต่างของโครงสร้างภาษาจีนและ
ภาษาไทย 

ภัสนันท์ ศรีอภิพันธ์ 
วิทยาลัยนานาชาติจีน  
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

14.45-15.00 น. การเติบโตของธุรกิจโฮสเทลในปัจจุบันกับการเข้าถึงกลุ่มตลาด
เป้าหมาย 

พีรยา  สุขกิจเจ 
วิทยาลัยการท่องเท่ียวและการบริการ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

15.00-15.15 น. การศึกษาข้อผิดพลาดการเรียนรู้ค ากริยา “看（kàn)” ในภาษาจีน
ของนักเรียนไทย 

ภรณี สุขสันต์ดี  
วิทยาลัยนานาชาติจีน  
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

15.15-15.30 น. “ทศมินทรราชสดุดี” สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร
เทพยวรางกูร“พระผู้ทรงเป็นความหวังของพสกนิกร” บทอาศิรวาท
เฉลิมพระเกียรติในวโรกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 
กรกฎาคม 2560 

ภัทรเวช ฟุ้งเฟ่ือง และ Bhathravej 
Fungfueng 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 

15.30-15.45 น. การศึกษาข้อบกพร่องของการใช้ภาษาไทยในการเสนอข่าวทางสมาร์ท
โฟน 

สุภาภร  นพพิชญังกูร 
คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการ 
การท่องเท่ียว  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

15.45-16.00 น. มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกับความรับผิดต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึน
จากสินค้าท่ีไม่ปลอดภัย : ศึกษากรณีผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม 

พันธ์พงศ์  ภูริวัฒนพงศ์ 

16.00-16.15 น. มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกับการควบคุมก ากับดูแลผู้ประกอบธุรกิจ
เคร่ืองส าอาง 

ฐิรญาภรณ์  ค าพุธ 
และ ยศศักด์ิ โกไศยกานนท์ 
คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
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ห้องที ่1 : 11-1107 (เทคโนโลยสีารสนเทศ) 
ประธาน : ผศ.ดร. ปราล ีมณรีตัน ์
เลขานกุาร : ผศ.ดร. น ิเวศ จ ิระวชิติชยั 
 

เวลา ชื่อบทความ ผู้น  าเสนอ 
10.45-11.00 น. การพัฒนาประสิทธิภาพควบคุมรายการสินค้าคงคลังด้วยโปรแกรม

ประยุกต์ 
พัชรี กะดังงา พัตรา วิสาวะโท และ
พงศ์ศิวากรณ์ ชนะชนม์ 
คณะเทคโนโลยี  
สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย 

11.00-11.15 น. การลดของเสียด้วยคู่มือปฏิบัติงานมาตรฐานกระบวนการผลิตบรรจุ
ภัณฑ์จากกระดาษ 

อนันตชัย ศศิธร สุรีย์พร ดิษฐ์สุวรรณ 
และ เช่ียวชาญ   ร่วมใจ 
คณะเทคโนโลยี  
สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย 

11.15-11.30 น. การพัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับการบริหารงานด้านก าลังพล 
กองทัพอากาศ 

กิตติศักด์ิ  สวนสอน และ 
ปราลี  มณีรัตน์ 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

11.30-11.45 น. ระบบสนับสนุนการวิเคราะห์และตัดสินใจในการวางแผนบรรจุ
ข้าราชการของกรมก าลังพลทหารอากาศ 

ฐานวัฒน์  ศุภเลิศสุวัฒน์ และ 
สมชาย  เล็กเจริญ 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

11.45-12.00 น. การวิเคราะห์และออกแบบระบบโฆษณาส่ือนอกบ้านโดยใช้เทคโนโลยี
บีคอน 

ทวนฤทธ์ิ  สหแพทย์ และ  
สุรศักด์ิ  มังสิงห์ 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลยศรีปทุม 

รับประทานอาหารกลางวนั   
13.00-13.15 น. ระบบอ านวยความสะดวกในการก าหนดค่าและค านวณท่ีอยู่ ไอพี 

ให้กับอุปกรณ์เราเตอร์ 
คมชัย  ปวโรภาส และ 
สุรศักด์ิ  มังสิงห์ 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลยศรีปทุม 

13.15-13.30 น. การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพ่ืออนุรักษ์อาหารพ้ืนบ้านของชุมชน
ต าบลป่ามะม่วง อ าเภอเมือง จังหวัดตาก 

นมิดา ซ่ือสัตย์สกุลชัย  
สิรินันท์ กาบบัว และ 
อภิชัย ซ่ือสัตย์สกุลชัย 
สาขาวิชาระบบสารสนเทศทาง
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา ตาก 

13.30-13.45 น. การวิเคราะห์และออกแบบระบบการบริหารงานด้านก าลังพล
กองทัพอากาศด้วยหลักการ การจัดการกระบวนการทางธุรกิจ 

อโณทัย  มีสุวรรณ และ 
ปราลี  มณีรัตน์ 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
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เวลา ชื่อบทความ ผู้น  าเสนอ 
13.45-14.00 น. อินเตอร์เน็ตของทุกสรรพส่ิงส าหรับโรงเพาะเห็ดอัจฉริยะ ผิน ฉัตรแก้วมณี และ 

นิมิตร ทักษวิทยาพงศ์ 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

14.00-14.15 น. แนวทางการใช้อินเทอร์เน็ตประสานสรรพส่ิงร่วมกับบ๊ิกดาตาในสมาร์ต
ฟาร์มส าหรับวิเคราะห์และคาดคะเนการเพาะปลูกเมลอนให้มีความ
แม่นย าในสภาพแวดล้อมท่ีหลากหลาย 

ส าราญ ไชยค าวัง และ 
ประสงค์ ปราณีตพลกรัง 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

14.15-14.30 น. แนวทางการประยุกต์ใช้โดรนและเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตประสาน
สรรพส่ิงร่วมกับระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ส าหรับการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติอุทกภัย 

เทพฤทธ์ิ พระเทพ  
ประสงค์ ปราณีตพลกรัง และ 
ธเนศ วีระศิริ 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

14.30-14.45 น. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับการรับรู้
ความสามารถของตนเองด้านอินเทอร์เน็ตของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ 

ภาณุวัฒน์ สุวรรณกูล 
สารุ่ง  ตันตระกูล รสลิน  เพตะกร 
และอรนุช  พันโท 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

14.45-15.00 น. ระบบสารสนเทศแจ้งเตือนข้อมูลด้านคุณภาพและความปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ กรณีศึกษาเขตบริการสุขภาพท่ี 10 

ไตรรงค์ แซ่จิว 
และ สูรีนา มะตาหยง 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

15.00-15.15 น. ระบบลานจอดรถอัจฉริยะ กนกพนธ์ นิลสวัสด์ิ วรากร ถาวร  
ผิน ฉัตรแก้วมณี  
และนิมิตร ทักษวิทยาพงศ์ 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

15.15-15.30 น. ระบบ IOT และฐานข้อมูลส าหรับการทดสอบปัจจัยการเจริญเติบโต
ของพืช 

วีรยุทธ แก้วเกษ จิโรจน์ จริตควร 
และสุรชัย ทองแก้ว 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

15.30-15.45 น. อินเตอร์เน็ตทุกสรรพส่ิงส าหรับถังขยะอัจฉริยะ บุญญาภา หรรษากานต์ 
จักรพงษ์ จันทร์ประทักษ์ 
นิมิตร ทักษวิทยาพงศ์ 
และผิน ฉัตรแก้วมณี 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
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เวลา ชื่อบทความ ผู้น  าเสนอ 
15.45-16.00 น. อินเตอร์เน็ตทุกสรรพส่ิงส าหรับการควบคุมประสิทธิภาพของยาโดย

การตรวจสอบอุณหภูมิ 
กฤษฎา พรหมมา ลักษมี เหมนรากร 
สุรชัย ทองแก้ว และจิโรจน์ จริตควร 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
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ห้องที ่2 : 11-1108  (วิศวกรรมศาสตร)์ 
ประธาน : ผศ.ดร. ไพจติร ผาวนั 
เลขานกุาร : อ. ชิษณุ อัมพรายน ์
 

เวลา ชื่อบทความ ผู้น  าเสนอ 
10.45-11.00 น. การเลือกใช้บริษัทวิศวกรท่ีปรึกษาด้านงานก่อสร้างตามระดับปัญหาใน

การใช้ระบบคุณภาพ ISO   
เทอดธิดา ทิพย์รัตน์ จารุภัทร์  
ธรรมคันโธ นนทฉัตร กุลประภา และ 
ภัทรสุดา โพธ์ิศรี 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

11.00-11.15 น. การแก้ปัญหาการเลือกวัสดุก่อสร้างเสาและคานรับหลังคาด้วยการ
ประยุกต์ใช้วิธีไวโกร์และกระบวนการล าดับช้ันเชิงวิเคราะห์ 

เทอดธิดา ทิพย์รัตน์ พงศ์ฐิกา  
หลักงาม วิมรรศนา ณ สงขลา  
วีณัฐกานต์  รัตนธีรวงศ์ และ 
ชาคริต ศรีสุวรรณรัตน์   
คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

11.15-11.30 น. การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบในการ
ประเมินปัญหาในการประยุกต์ใช้สัญญา FIDIC ในงานก่อสร้าง 

ทอดธิดา ทิพย์รัตน์ ดุสิต ราษฎร์นิยม  
อภิวิชญ์ พูลสง วิมรรศนา ณ สงขลา 
และวีณัฐกานต์ รัตนธีรวงศ์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

11.30-11.45 น. ตัวคูณลดก าลังรับแรงดัดของพ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเดียวเสริม
ก าลังด้วย CFRP  
ท่ีวิบัติแบบหลุดล่อน ณ ย่านความเหนียวสูง 

ชัชวาลย์  พูนลาภพานิช 
ณัฐวัฒน์ จุฑารัตน์  
รินทร์ลลิดา สืบสมุทร อนงนุช พรโสม  
กนกวรรณ สืบศรีชัย 
และกิตติศักด์ิ มณีนพรัตน์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

11.45-12.00 น. การวางแผนงานร่วมกับการวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในงานสถาปัตยกรรม
โดยใช้การวิเคราะห์ฟอลท์ทรีและ PERT 

เทอดธิดา ทิพย์รัตน์ 
และสุรชัย สมวงค์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

รับประทานอาหารกลางวนั   
13.00-13.15 น. การประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์คุณลักษณะความเสียหายและ

ผลกระทบเพ่ือลดข้อผิดพลาดในงานติดต้ังระบบไฟฟ้าอาคาร                                                                                                                                                  
ไพจิตร ผาวัน และ.นิมิต  บุญภิรมย์         
คณะวิศวกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
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เวลา ชื่อบทความ ผู้น  าเสนอ 
13.15-13.30 น. การเลือกระบบรางกว้าง 1.0 เมตร และระบบรางกว้าง  1.435 เมตร  

ด้วย TOPSIS และ AHP 
เทอดธิดา ทิพย์รัตน์ 
และนพคุณ พลเมืองศรี   
คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

13.30-13.45 น. การพัฒนาวัสดุเชิงประกอบขนเป็ดเสริมแรงพอลิโพรพิลีนส าหรับเป็น
วัสดุตกแต่ง 

วนิดา สิจง สุมนมาลย์  เนียมหลาง 
และอนินท์ มีมนต์ 
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี 
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ห้องที ่3 : 11-12A01 (วทิยาศาสตร)์ 
ประธาน : ผศ.ดร. สมเกียรต ิกรวยสวสัดิ ์
เลขานกุาร : อ. จ ักรพันธ ์กัณหา 
  

เวลา ชื่อบทความ ผู้น  าเสนอ 
10.45-11.00 น. กายวิภาคศาสตร์เชิงปริมาณเปรียบเทียบก้านช่อดอกปาล์มผลิต

น้ าตาลและปาล์มไม่ผลิตน้ าตาลในประเทศไทย 
ปณนัญ สมใจอ้าย และ 
อรุโณทัย จ าปีทอง 
คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

11.00-11.15 น. การศึกษาคุณสมบัติของมาตรวัดความฉลาดทางสุขภาพจิต  
(The Mental Health Literacy Scale) ฉบับภาษาไทย 

รังสิภรณ์ ศรีเพ็ญ  
กอบหทัย สิทธิรณฤทธ์ิ และ 
สุชีรา ภัทรายุตวรรตน์ 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  
มหาวิทยาลัยมหิดล 

11.15-11.30 น. การปรับปรุงสมบัติทางกลของวัสดุผสมอีพอกซีเสริมแรงด้วยผงบดจาก
เปลือกไข่ 

อินทรีย์ ศรีสุข อนินท์ มีมนต์ และ 
ศิริชัย ต่อสกุล 
คณะวิศวกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี 

11.30-11.45 น. การใช้รังเทียมแบบกล่องเพ่ือเพ่ิมความหลากชนิดและความชุกชุมของ
นก ในพ้ืนท่ีป่าชายเลน บริเวณศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดจันทบุรี 

จุฑารัตน์ แตงไทย และ 
รัตนวัฒน์ ไชยรัตน์ 
คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหิดล 

11.45-12.00 น. การสังเคราะห์ไฮดรอกซีเมทิลเฟอร์ฟูรัลจากน้ าตาลฟรุกโตสโดยใช้เรซิ
นแลกเปล่ียนไอออนเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในเคร่ืองปฏิกรณ์แบบเบดบรร
จ ุ

เฉลิมเกียรติ สอนเสียม  
อมราภรณ์ แก้วชะฎา และ 
อรรถศักด์ิ จารีย์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

รับประทานอาหารกลางวนั   
13.00-13.15 น. การพัฒนาต ารับสบู่ก้อนขุ่นจากสารสกัดสมอไทย ชลดา  จัดประกอบ และ 

สาวิตรี  วทัญญูไพศาล 
วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

13.15-13.30 น. แบบจ าลองการพยากรณ์น้ าหนักสลัดคอสอติเกียโดยใช้โครงข่าย
ประสาทเทียม 

จุฬาวลี มณีเลิศ สนธยา อินแปง  
พรวนา รัตนชูโชค สมรวี อร่ามกุล 
และประธาน ค าจินะ 
ภาควิชาคอมพิวเตอร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
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เวลา ชื่อบทความ ผู้น  าเสนอ 
13.30-13.45 น. การประยุกต์ใช้เซนเซอร์บนสมาร์ตโฟนในการจัดการเรียนการสอน

ฟิสิกส์กลศาสตร์ 
ชาติ ทีฆะ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

13.45-14.00 น. พฤติกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังพ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเล
ตะวันออกของประเทศไทย 

ณัชชารีย์ ชัยศิริจิรสิน 
และ กัลยา วัฒยากร  
บัณฑิตวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

14.00-14.15 น. ปัจจัยท านายพฤติกรรมเส่ียงในการรับสัมผัสสารเคมีของพนักงานใน
สถานประกอบการซ่อมและเคาะพ่นสีรถยนต์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

จิตติมา  จันทร์อุไร นันทพร ภัทรพุทธ 
และ ศรีรัตน์ ล้อมพงศ์ 
คณะสาธารณสุขศาสตร์  
มหาวิทยาลัยบูรพา 

14.15-14.30 น. การหาค่ามุมตกกระทบจากแผ่นโลหะท่ีถูกยิงด้วยกระสุนปืนขนาด .45 ราวิน โปลิตานนท์ 
และ รัชภาคย์ จิตต์อารี 
ภาควิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
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ห้องที ่4 : 11-12A02 (วศิวกรรมศาสตร)์ 
ประธาน : ผศ.ดร. นมิติ บญุภริมย ์
เลขานกุาร : ผศ. เพชร นันทวิฒันา 
 

เวลา ชื่อบทความ ผู้น  าเสนอ 
10.45-11.00 น. การประเมินค่าประสิทธิภาพมอเตอร์เหนี่ยวน า 3 เฟสท่ีใช้งานร่วมกับ

ชุดปรับความเร็วรอบในสภาวะท างานจริง 
วิชชากร เฮงศรีธวัช พศวีร์ ศรีโหมด 
ธนภัทร พรหมวัฒนภักดี และ 
เพชร นันทิวัฒนา 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม  

11.00-11.15 น. การลดค่าการสูญเสียสะท้อนกลับของหัวต่อเส้นใยแก้วน าแสงด้วยวัสดุ
โพลียูรีเทนแบบยืดหยุ่น 

ถิรฉัตร อุตสงควัฒน์ อภิชัย ภัทรนันท์ 
ยุทธพงษ์ จิรรักษ์โสภากุล และ 
ชนินทร์ วงศ์งามข า 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี 

11.15-11.30 น. การวิเคราะห์ค่าการสูญเสียจากการเช่ือมต่อด้วยการหลอมระหว่าง
เส้นใยแก้วน าแสงชนิด SMF-28 กับ MP980 

วรรณิศา ผางต๊ะ อภิชัย ภัทรนันท์  
ยุทธพงษ์ จิรรักษ์โสภากุล และ 
เดชวุฒิ ขาวปริสุทธ์ิ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี 

11.30-11.45 น. การศึกษาการลดฮาร์มอนิกของเคร่ืองเช่ือมไฟฟ้าโดยใช้                                                        
วงจรวัลเลย์ฟิลล์และวงจรชอปเปอร์                                                                                           

นิมิต  บุญภิรมย์ ส าเริง  ฮินท่าไม้ 
และ สัญญา คูณขาว 
คณะวิศวกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศรีปทุม                            

11.45-12.00 น. มาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่าของประเทศไทยเทียบกับมาตรฐานสากล ธนภูมิ เคลือมณี ส าเริง  ฮินท่าไม้ 
และภรชัย จูอนุวัฒนกุล  
คณะวิศวกรรมศาสตร์   
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

รับประทานอาหารกลางวนั   
13.00-13.15 น. การตอบสนองทางเวลาของส่ิงประดิษฐ์อิเล็กโตรโครมิคฟิล์มบาง

ทังสเตนออกไซด์ 
สัญญา คูณขาว นิมิต  บุญภิรมย์         
และปรากฤต เหล่ียงประดิษฐ์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศรีปทุม                                             

13.15-13.30 น. ผลกระทบของระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ท่ีติดต้ังบนหลังคา
และการชาร์จรถไฟฟ้าต่อระบบจ าหน่าย 

โชติวุฒิ ชนะบุญ ภรชัย จูอนุวัฒนกุล  
และ ส าเริง ฮินท่าไม้  
คณะวิศวกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
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เวลา ชื่อบทความ ผู้น  าเสนอ 
13.30-13.45 น. ความเท่ียงตรงของอุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์รถยนต์ OBD II อดุลย์ พัฒนภักดี เผชิญ จันทร์สา และ

มณเฑียร แก่นสน 
คณะวิศวกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

13.45-14.00 น. ลดปริมาณรอยเช่ือมเสียท่ีเกิดจากการเช่ือมรางรถไฟ อ านาจ ทรงศิริ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ 

14.00-14.15 น. การลดความเค้นหนาแน่นของแผ่นส่ีเหล่ียมมีรูวงกลม 4 รู ภายใต้แรง
ดึงตามแนวแกนโดยใช้ระเบียบวิธีการทางไฟไนต์เอลิเมนต์ 

วัชระ  เครือรัฐติกาล 
และชาญเวช ศีลพิพัฒน์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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ภาระหนา้ที่ประธานและเลขานกุารห้องยอ่ย 

 

ประธาน 

1. เป็นผู้ด าเนินการน าเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
2. เป็นผู้แนะน านักวิจัยผู้น าเสนอผลงานให้แก่ผู้เข้าร่วมการประชุมและเปิดเวทีให้ซักถามและสรุป 
3. เป็นผู้ก ากับการน าเสนอผลงานและการซักถามให้เป็นไปตามก าหนดเวลา ไม่เกิน 15 นาที  
4. มอบจดหมายรับรองการน าเสนอผลงานและเกียรติบัตรให้แก่ผู้น าเสนอ 

 

เลขานกุาร 

1. เป็นผู้ช่วยประธานห้องย่อย 
2. อ านวยความสะดวกให้การน าเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ ด าเนินไปอย่างเรียบร้อย เช่น การ

ช่วยเหลือและประสานงานด้านอุปกรณ์ประกอบการน าเสนอ จับเวลาการน าเสนอ เป็นต้น 
3. งานอ่ืนๆ ตามที่ประธานมอบหมาย 

 
 
 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
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บันทกึ 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 


