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กาหนดการประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 13 ประจาปี 2561
เรื่อง “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อประเทศไทย 4.0”
ณ ห้อง Auditorium 1-2 ชั้น 14 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน
วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561
08.30-09.00 น.

ลงทะเบียนรับเอกสาร และรับอาหารว่าง

09.00-09.15 น.

ชม VDO presentation แนะนามหาวิทยาลัยศรีปทุม

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 “วิจัยและนวัตกรรมสาหรับประเทศไทย 4.0”
โดย ศาสตราจารย์ ดร. สมปอง คล้ายหนองสรวง
รองผู้อานวยการ และ รก.ผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

10.30-10.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

10.45-12.00 น.

การนาเสนอผลงานวิจัย (ห้องย่อย)
กลุ่มที่ 1 ผลงานวิชาการระดับนานาชาติ
กลุ่มที่ 2 ผลงานวิชาการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
กลุ่มที่ 3 ผลงานวิชาการระดับชาติ สาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

12.00-13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน (Zone A ชั้น 1 อาคาร 11)

13.00-16.30 น.

การนาเสนอผลงานวิจัย (ห้องย่อย)
กลุ่มที่ 1 ผลงานวิชาการระดับนานาชาติ
กลุ่มที่ 2 ผลงานวิชาการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
กลุ่มที่ 3 ผลงานวิชาการระดับชาติ สาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
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Conference Schedule
The 13th National and International Sripatum University Conference (SPUCON2018)
Research and Innovations for Thailand 4.0
at Auditorium 1-2 rooms, 14th floor, 40-years Building, Sripatum University,
Bangkhen Campus, Thailand
On Thursday 20th December 2018

08.30 am-09.00 am

Registration & Coffe Break

09.00 am-09.15 am

VDO presentation

09.15 am-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 am-10.30 am

Keynote Address: “Research and Innovations for Thailand 4.0”
By Prof. Dr. Sompong Klaynongsruang
Deputy Director and Acting Director of Academic Affairs
Thailand Research Fund (TRF)

10.30 am-10.45 am

Coffee Break

10.45 am-12.00 pm

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 pm-01.00 pm

Lunch (Zone A, 1st Floor, Building 11)

01.00 pm-04.30 pm

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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กลุ่มที่ 1 บทความภาษาอังกฤษ
Group 1: International Papers
--------------------------------------จานวน 29 เรื่อง
29 English Papers
--------------------------------------รวม 2 ห้อง
Two rooms
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Room No.
:
11-12A01
Chairman
:
Asst. Prof. Dr. Waraporn Thaima
Secretary
:
Dr. Kriangkrai Satjaharuthai
Time
Title
10.45-11.00
Antecedent Effects of The Collaborative CorporateCommunity Practices and Exemplary Role of Green
Industry Firms of Thailand: A Proposed Model
11.00-11.15
Social Engagement in Official Facebook of Bangkok
University, University Identification, and Academic
Performance Among Bangkok
11.15-11.30
Exposure to Chloe Print Advertisement, Brand Equity,
Customer Satisfaction, and Their Intention to Purchase
Among Thai Customers
11.30-11.45
Japanese Commercial Code: The Compatibility with
1980 Vienna Sales Convention as Compared with Thai
Civil and Commercial Code
11.45-12.00
Rethinking the Study of the Language Reform in South
Korea under the U.S. Occupation (1945-1948): The
Present Condition and the Prospects for the Orality
Approach
Lunch
13.00-13.15
The Perks of Studying in Thailand and Overseas

13.15-13.30

13.30-13.45

13.45-14.00

The Relationships Among Social Engagement in
Wechat, Family Communication Pattern, and Family
Satisfaction as Perceived by Young Chinese Adults
The leadership approaches and the prevention for
turnover intentions

The firm performances: a focus on emerging-market
multinational enterprise in developed countries
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Author
Angsaya Siepong
Sripatum University, Thailand
Cong Luo, Pacharaporn Kesaprakorn
Bangkok University, Thailand
Gao Yang, Pacharaporn Kesaprakorn
Bangkok University, Thailand
Jumpita Ruangvichathorn
Sripatum University, Thailand
Ken’ichiro HIGUCHI
Sugiyama Jogakuen University,
Japan

Kim Maurera Amigable, Sutthicha
Phetwira, Nattakan Diewtrakul
Sripatum University, Thailand
Kunlin Li, Pacharaporn Kesaprakorn
Bangkok University, Thailand
Papada Pitchayachananon,
Ravipa Akrajindanon,
Kriangkai Pookayaporn
Sripatum University, Thailand
Puttipong Anantasopon
Sripatum University, Thailand

Time
14.00-14.15

Title
The Effects of Marketing Mix on Social Commerce
Store Brand Loyalty: A Case Study of Social
Commerce in Thailand

14.15-14.30

Identity variation to class and gender on ‘Legally
Blonde’ film
Influences of Trust and Work Values towards the
Relationships Transferred between Psychological
Capital and the Employees’ Performance of Small
Enterprises in Thai Ceramic Industries

14.30-14.45

14.45-15.00

15.00-15.15

15.15-15.30

Author
Ravipa Akrajindanon, Anupong
Avirutha, Monton Tongpanung
Sripatum University, Thailand

Sirikanlaya Sakhet
Sripatum University, Thailand
Thanyanan Boonyoo,
Southeast Asia University, Thailand
Pharin Thanonthaweekul
Pharin Clinic Acupuncture, Thailand
Kanokorn Boonmakerd
Ramkhamhaeng University, Thailand
Multiple Mediation Effects of Emotion and Subjective Thanyanan Boonyoo
Norms toward Electronic Loyalty of Online Users
Southeast Asia University, Thailand
Wornpahol Sangtian
Ekarat Engineering Public Company
Limited, Thailand
Kanokorn Boonmakerd
Ramkhamhaeng University, Thailand
Wechat Uses and Gratifications for Health Information Xuanle Zhu, Pacharaporn
Among Chinese Elderly Users
Kesaprakorn
Bangkok University, Thailand
A Survey on View of Finding Employment and Reasons Yasumasa MORI
to Choose a Company by Students of Department of Sripatum University, Thailand
Japanese for Business Communication at Sripatum
University
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Room No.
:
11-12A02
Chairman
:
Dr. Piboon Sukvijit Barr
Secretary
:
Dr. Wilasinee Darachai
Time
Title
10.45-11.00
Wastes Management in Chatuchak Weekend Market
Bangkok Using the Principles of Facility Management
with Spatial Data

11.00-11.15

11.15-11.30
11.30-11.45

11.45-12.00

13.00-13.15

13.15-13.30

13.30-13.45

Author
Monnapatt Sikhao
Phranakhon Rajabhat University,
Thailand
Piamchan Doungmanee
Suan Sunandha Rajabhat University,
Thailand
Communicating Brand Identify to Vietnamese
Nguyen Le Phuong Quynh,
Audiences Via Celebrity Endorsement: A Case Study of Ratanasuda Punnahitanond
OPPO
Bangkok University, Thailand
Code Share Strategy and Its Future Trend
Nitana Maluangnon
Sripatum University, Thailand
Rectangular magnetic efficiency for magnetic
Thawachchai Jongkolrat, Ketvalee
nanoparticles in micro-vessel
Yongram, Nattapong Yongram
Naresuan University, Thailand
Trajectories of magnetic nanoparticle transport in the Thawachchai Jongkolrat, Nattapong
micro-vessels
Yongram, Ketvalee Yongram
Naresuan University, Thailand
Lunch
The Enhancement of Students’ English Speaking
Piboon Sukvijit Barr
Ability Through the Use of Face-to-Face TeacherSripatum University, Thailand
Student Conferencing: A Case Study of an Online
Learning Course in a Private University in Thailand
A Study on English Comunication Skills for Grade3
Phatcharin Thonaphalin,
Students by Adding "Ing" to the Base Verb by Using
Benjarat Ratchawang
Flashcards and Games
North Bangkok University, Thailand
A Learning Achievement Development of “Foreign
Sirisuda Thanawanitchayakul,
Language Words in Thai Language” by Using
Somsak Janthadee
Programmed Instruction for Ninth Graders of
Loei Rajabhat University, Thailand
Khonsarnwittayakom School under Secondary
Educational Service Area Office 30
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Time
13.45-14.00

14.00-14.15

14.15-14.30

14.30-14.45

14.45-15.00

15.00-15.15

Title
Enhancing English Reading Skills of Students Majoring
in English for Business Communication, School of
Liberal Arts, Sripatum University Through the World
Peace Ethics Contest
An Exploration of Interlanguage and Code-Switching; A
Better Understanding and Pedagogical Implications for
English Teaching and Learning
Enhancing Students' English Grammar Learning
Through Learning Management with Games and Songs

Author
Thavorn Thitthongkam,
Boonlert Wongprom
Sripatum University, Thailand

Wilasinee Darachai,
Piboon Sukvijit Barr
Sripatum University, Thailand
Wipada Photcharakawin,
Benjarat Ratchawang
North Bangkok University, Thailand
The Maximizing of Airline Revenue Through Loyalty
Sanhakot Vithayaporn,
Program
Kitsakul Jatanaviboon
Sripatum University, Thailand
Serial Mediated Effects of Motivation and Work Values Vilasinee Chobsa-ard
in Influencing Self-esteem towards Effectiveness of
Bank of Ayudhya Public Company
Volunteers at Saint Peter’s Church, Samphran, Nakhon Limited, Thailand
Pathom
Thanyanan Boonyoo
Southeast Asia University, Thailand
Investing in Water Resource Infrastructure and
Piamchan Doungmanee
Thailand's Economic Growth
Suan Sunandha Rajabhat University,
Thailand
Monnapatt Sikhao
Phranakhon Rajabhat University,
Thailand
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กลุ่มที่ 2 ผลงานวิชาการ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Group 2: Papers in Social Sciences and Humanities
--------------------------------------จานวน 196 เรื่อง
196 Articles
--------------------------------------รวม 13 ห้อง
13 Rooms
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ห้องที่ 1
:
11-12A03 (นิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์)
ประธาน
:
ผศ.ดร. โสภณ เจริญ
เลขานุการ
:
ดร. สุรีย์ฉาย พลวัน
เวลา
ชื่อบทความ
10.45-11.00 น. ปัญหาการให้ข้อมูลที่สาคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการปราบปราม
ผู้กระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษของผู้กระทาความผิด
11.00-11.15 น. การศึกษาเปรียบเทียบการจัดการกระบวนการคืนผู้ต้องขังสูส่ ังคมของกรม
ราชทัณฑ์ในประเทศไทยและประเทศสิงค์โปร์
11.15-11.30 น. ปัญหาทางกฎหมายในการคุม้ ครองแรงงานในงานประมงทะเล

11.30-11.45 น.

หลักนิติธรรมและหลักธรรมาภิบาลในการออกหนังสือและการเพิกถอน
หนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน

11.45-12.00 น.

ปัญหากฎหมายเกีย่ วกับการฟื้นฟูกิจการกรณีลูกหนีเ้ ป็นสหกรณ์ ตาม
พระราชบัญญัตลิ ้มละลาย พุทธศักราช 2483

13.00-13.15 น.
13.15-13.30 น.
13.30-13.45 น.
13.45-14.00 น.

14.00-14.15 น.
14.15-14.30 น.
14.30-14.45 น.

รับประทานอาหารกลางวัน
ความยุติธรรมทางเลือกกับคดีครอบครัว

ผู้นาเสนอ
เจียมจิต สุวรรณน้อย
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
จรัสสา การเกษตร
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
จีรนุช อภิชนสาคเรศ,
ชญาน์วัต สัตตบุศย์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
กมลยศ พันธุมาศโกมล,
สุนีย์ มัลลิกะมาลย์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ทนา ต้องโพนทอง,
อาภัสสร์ จันทวิมล, ภูมิ โชคเหมาะ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ทัชชภร มหาแถลง
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุม้ ครองสายลับ กรณีเป็นผู้กระทา
นวภร จันทร์บรรจง,เอกพงษ์ สารน้อย
ความผิดซึ่งให้ข้อมูลในคดียาเสพติด
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
สิทธิความเป็นส่วนตัวของบุคลากรด้านสาธารณสุขในขณะปฏิบตั ิหน้าที่
นาจรีย์ ชยะบุตร, สันติพงษ์ กุมารสิงห์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น
การศึกษากฎหมายคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเปรียบเทียบระหว่าง
นิสิต อินทมาโน,ช้องนาง วิพุธานุพงษ์,
กฎหมายไทยและกฎหมายของประเทศสมาชิกอาเซียนรวมถึงกฎหมายอื่น พิทยา ไชยมหาพฤกษ์,
ที่เกี่ยวข้อง
ธนะชาติ ปาลิยะเวทย์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มาตรการระงับข้อพิพาทสาหรับผู้ใช้บริการทางการเงินกับธนาคารพาณิชย์ พงษ์ศักดิ์ วงค์ชัย, นิสิต อินทมาโน
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เหตุผลกับกฎหมาย
เพียงพล เจริญพันธ์
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการติดฉลากผลิตภัณฑ์ถั่วเหลือง
วศวัจน์ ภูมิภัทราคม,นิสิต อินทมาโน
ดัดแปลงพันธุกรรม
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
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เวลา
14.45-15.00 น.
15.00-15.15 น.
15.15-15.30 น.

ชื่อบทความ
แนวทางการแก้ไขปัญหาการหลอกลวงให้โอนเงินผิดบัญชี ศึกษากรณี
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
สิทธิของสาธารณชนในการเข้าถึงจุลชีพที่ถูกฝากไว้เพื่อการขอรับสิทธิบัตร
ในประเทศไทย
ปัญหากฎหมายความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่
ปลอดภัยศึกษากรณีเหตุหลุดพ้นจากความรับผิดของผู้ประกอบการและ
กรณีอื่นที่เกี่ยวข้อง
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ผู้นาเสนอ
สลิลพร อิศรางกูร ณ อยุธยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สาธิตา ตันติวงศ์, นิพันธ์ จิตะสมบัติ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
สุภัจฉรี ชิดชอบ, รุ่งแสง กฤตยพงษ์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ห้องที่ 2
ประธาน
เลขานุการ
เวลา
10.45-11.00 น.
11.00-11.15 น.

11.15-11.30 น.
11.30-11.45 น.

11.45-12.00 น.

13.00-13.15 น.

13.15-13.30 น.
13.30-13.45 น.

13.45-14.00 น.

14.00-14.15 น.

14.15-14.30 น.

: 11-1001 (การบัญชี)
: ผศ.ดร. จิรพงษ์ จันทร์งาม
: อ.รมิดา คงเขตวณิช
ชื่อบทความ
ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการเงินทุนหมุนเวียนกับอัตราผลตอบแทนต่อ
สินทรัพย์ ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพการควบคุมภายในที่มีต่อคุณภาพ
รายงานทางการเงินของหน่วยงานภาครัฐ ในมุมมองของเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบสานักงานการตรวจเงินแเผ่นดิน
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
ภาษีอากร
โมเดลเชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพการใช้สารสนเทศ
ทางการบัญชีที่ส่งผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจ SMEs
ของไทย
การวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสาหรับธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
ด้วยวิธีการแยกทาสัญญา
รับประทานอาหารกลางวัน
การวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาโดยการกระจายรายได้

ผู้นาเสนอ
จิตรลดา วิวัฒน์เจริญวงศ์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
จิตรลดา สีหามาตย์,
จิรพงษ์ จันทร์งาม
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
นภาลัย บุญคาเมือง
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
นันทรัตน์ นามบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
พิเชษฐ์ โสภาพงษ์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

พิเชษฐ์ โสภาพงษ์, สุวรรณี
รุ่งจตุรงค์, รมิดา คงเขตวณิช
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
การประเมินความพึงพอใจของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในเขต
มิตร ทองกาบ, สุนันท์ ศลโกสุม
กรุงเทพมหานครต่อการให้บริการตรวจสอบบัญชี
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง นโยบายการบัญชี การ รองเอก วรรณพฤกษ์
เปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด : วิธีการปรับ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ย้อนหลังหรือวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป
ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนกระแสเงินสดกับความสามารถในการทา วนาลี ขันเงิน, พรพิไล
กาไรของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารที่จด นวกิจเจริญยิ่ง, เมธสิทธิ์ พูลดี
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์
ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัตติ ามหลักจรรยาบรรณของผู้ประกอบ
สุวรรณี รุ่งจตุรงค์
วิชาชีพบัญชีกับคุณภาพงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ผลกระทบของการกากับดูแลกิจการกับการบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ อุปพันธ์ ทวีผล
ของสถาบันการเงินที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
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ห้องที่ 3
ประธาน
เลขานุการ
เวลา
10.45-11.00 น.

11-1002 (บริหารธุรกิจ)
ดร. กัลยารัตน์ ธีระธนชัยกุล
อาจารย์อรนิษฐ์ แสงทองสุข
ชื่อบทความ
ภาวะผู้นาทีม่ ีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรในอุตสาหกรรม
เคมีภณ
ั ฑ์
11.00-11.15 น. พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม

11.15-11.30 น.

11.30-11.45 น.

11.45-12.00 น.

13.00-13.15 น.
13.15-13.30 น.

13.30-13.45 น.

13.45-14.00 น.
14.00-14.15 น.

:
:
:

ผู้นาเสนอ
กฤติกา เตโช, ประพันธ์ ชัยกิจอุราใจ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
กัลยารัตน์ ธีระธนชัยกุล, ประเสริฐ
สิทธิจิรพัฒน์, อรนิษฐ์ แสงทองสุข,
ณัฐินี การโพธิ์, ศุภวิชญ์ นิ่มศิริ, โชติกา
เขมวีราวงศ์, อนัญญา พัฒนพงศ์สุกุล

มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปัจจัยด้านทัศนคติ ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด และการยอมรับ กานต์ ภักดีสุข, ชุติมาวดี ทองจีน
เทคโนโลยีที่มีผลต่อการตัดสินใจซือ้ รถยนต์ไฟฟ้าของประชาชนใน
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
สภาพแวดล้อมในองค์การที่มผี ลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
จิตติมาภรณ์ ขาชู,
องค์การของบุคลากรในสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตร ประพันธ์ ชัยกิจอุราใจ
และสหกรณ์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
คุณภาพชีวิตในการทางานที่มผี ลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
ชนม์ขนิษฐ์ วิศิษฎ์สมบัต,ิ ประพันธ์
องค์การของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
ชัยกิจอุราใจ, พีระพงษ์
กิติเวชโภคาวัฒน์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
รับประทานอาหารกลางวัน
การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า และการบริหาร
นฤดล จิตสกูล
จัดการสื่อออนไลน์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนาดย่อม ผ้าหม้อห้อม จ.แพร่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
คุณค่าตราสินค้าต่อสินค้าแบรนด์ ADIDAS ประเภทสปอร์ตแฟชั่นของง ประภาภรณ์ เครืออนุกูล,
ผู้บริโภคกลุม่ Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร
ประพันธ์ วงศ์บางโพ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
คุณภาพชีวิตในการทางานทีส่ ่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดตี อ่
อัญชลี สอนไธสง,
องค์การของพนักงานกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ในเขต
ประพันธ์ ชัยกิจอุราใจ
กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
การปรับปรุงการจัดซื้อโดยใช้เทคนิคการพยากรณ์และเทคนิคการหา
ณกรณ์ พรรธนะจรัส
ปริมาณสั่งซื้อที่เหมาะสม ของธุรกิจกรณีศึกษาแห่งหนึ่ง
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
การนาทรัพย์สินมีรูปร่างและทรัพย์สินไม่มีรูปร่างมาเป็นหลักประกันทาง เอกสิทธิ์ ฤทธิ์วีระเดช,
ธุรกิจศึกษากรณี : สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
นิพันธ์ จิตะสมบัติ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
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ห้องที่ 4
ประธาน
เลขานุการ
เวลา
10.45-11.00 น.

:
:
:

11-1003 (บริหารธุรกิจ)
ผศ.ดร. ประเสริฐ สิทธิจิรพัฒน์
ดร. ณัฐธยาน์ ตรีผลา
ชื่อบทความ
การให้ความสาคัญและการรับรู้กลยุทธ์การตลาดบริการ (Q-MARK)
ของลูกค้าร้านเบเกอรี่ในจังหวัดภูเก็ต
11.00-11.15 น. การส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ผา้ ปักชนเผ่าม้งบ้านแม่สาน้อยด้วย
ระบบดิจิทลั คอมเมิร์ซภายใต้โครงการส่งเสริมการตลาดของผลิตภัณฑ์
หนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

11.15-11.30 น. ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงานของ
พนักงานในเขตการบิน
11.30-11.45 น. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าที่ซื้อสินค้าแฟชั่นใน
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
11.45-12.00 น. การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลของวิสาหกิจชุมชนในเขตสาม
จังหวัดชายแดนใต้เพื่อสร้างความสามารถการแข่งขันทางการค้าสู่
สากล

รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-13.15 น. ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้คณ
ุ ค่าตราสินค้ากับพฤติกรรมการซื้อ
สินค้าใน เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส ในเขตกรุงเทพมหานคร

13.15-13.30 น. กระบวนการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าภาพลักษณ์องค์กรทีส่ ่งผลต่อ
ความภักดีของลูกค้าธนาคารออมสิน ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้ เขต
ขอนแก่น 1
13.30-13.45 น. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องตลาดพันธบัตรไทย
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ผู้นาเสนอ
จุฑาทิพย์ ทองศรี, สมยศ วัฒนากมลชัย
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ชนินทร์ มหัทธนชัย, มานพ ชุ่มอุ่น,
บุษราภรณ์ มหัทธนชัย, จิตราภรณ์
ธาราพิทักษ์วงศ์,ทิวาวัลย์ ต๊ะการ,
วาสนา สันติธรี ากุล, พริ้มไพร วงค์ชมภู,
ชัยทัศน์ เกียรติยากุล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ชูชีพ แก่นแสง
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ดลนภัส บุญแก้ว, อรจันทร์ ศิริโชติ,
เจษฎา นกน้อย
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
นันทรัตน์ นามบุรี, กมลทิพย์
กรรไพเราะ, ณฏฐาระวี พงค์กระพันธุ์,
ฟาริดา เอ็ลลาฮี, แวอาซีซะห์
ดาหะยี, อัปสร อีซอ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ประเสริฐ สิทธิจริ พัฒน์, กัลยารัตน์
ธีระธนชัยกุล, อรนิษฐ์ แสงทองสุข,
พิชญฎา ภูมิพงศ์, ขนิษฐา ทับทิมทอง,
กุลปริยา โตอินทร์, ศศิธร ธรรมสาลี
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปรียาพร วรแสน, กัมปนาท ศิรโิ ยธา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เสาวณิต พูลเพชร,
บุหลันฉาย สมรรถนเรศวร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เวลา
ชื่อบทความ
13.45-14.00 น. ผลของการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีต่อความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ในเขตพัฒนา พิเศษภาคตะวันออก: กรณีศึกษาจังหวัดระยอง

ผู้นาเสนอ
อานนท์ เกศรีสม, สุมาลี สันติพลวุฒิ,
มานะ ลักษมีอรุโณทัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
14.00-14.15 น. การพัฒนาดัชนีวัดความไม่พึงพอใจของลูกค้าที่พักอาศัยในบ้านจัดสรร อานาจ วังจีน
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
14.15-14.30 น. ส่วนประสมทางการตลาด และการสื่อสารออนไลน์ที่มีผลต่อการ
ภาราดา แก้วนิยม,
ตัดสินใจซื้อกระเป๋าแบรนด์ แบ็ก อินดีด (Bag Indeed)
กาญจนา มีศลิ ปะวิกกัย
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
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ห้องที่ 5
ประธาน
เลขานุการ
เวลา
10.45-11.00 น.
11.00-11.15 น.
11.15-11.30 น.

11.30-11.45 น.

11.45-12.00 น.

:
:
:

11-1004 (บริหารธุรกิจ)
ดร. ณัฐสพันธ์ เผ่าพันธ์
อ. นิวัติ จันทราช
ชื่อบทความ
ความพึงพอใจของผู้โดยสารสูงอายุที่มีต่อการให้บริการของท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิ
การตัดสินใจดาวน์โหลดแอพพลิเคชันเกมของผู้บริโภคกลุม่ เจ
เนอเรชันวายในเขตกรุงเทพมหานคร
กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดและภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏราไพพรรณีทมี่ ีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี
ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าตรายี่ห้อที่ได้รับ
สิทธิ์ในการเป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการในการแข่งขัน
ฟุตบอลโลกปี 2018 : กรณีศึกษาเครื่องดื่มโค้ก
อีสปอร์ตคือการตลาดรูปแบบใหม่

รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-13.15 น. การกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ : เรื่องราวความน่ากลัวในสังคม
ออนไลน์
13.15-13.30 น. ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคใน
ตลาดโรงเกลือ จังหวัดสระแก้ว

13.30-13.45 น. การสร้างธุรกิจอัจฉริยะเพื่อเพิ่มความมั่นคงในการประกอบการ
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
13.45-14.00 น. ปัจจัยด้านลักษณะงานและภาวะผูน้ าที่มีผลต่อแรงจูงใจในการ
ทางานของพนักงานขายเวชภัณฑ์ยาของสัตว์
14.00-14.15 น. การเลือกใช้บริการ SMS แจ้งเตือนเงินเข้า-ออก ของธนาคาร
พาณิชย์ในกรุงเทพมหานคร
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ผู้นาเสนอ
ณัฎฐมน เผ่าพันธุ์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ณัฏฐา เปรมปราคิน, ประพันธ์ วงศ์บางโพ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ณัฐธยาน์ ถวิลวงษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
ดารณี พาลุสุข, วาสนา บุตรโพธิ์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ธีรศานต์ สหัสสพาศน์, ลภัสรดา สหัสสพาศน์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ธีรศานต์ สหัสสพาศน์, ลภัสรดา สหัสสพาศน์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
พัชรินทร์ โคตรคาทองดี, ยุวดี รัชอินทร์,
คณิต เรืองขจร
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
รุ่งฬิยา เฆมนิมิตรานนท์
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
พิชญ์ ภัทรภักดี, สุทธิศักดิ์ จันทวงษ์โส,
วีรภัทร เสถียรวงศา, ประเสริฐ เรืองมณี
มหาวิทยาลัยรังสิต
เพ็ญนภา ปานรัตน์, อมรินทร์ เทวตา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภากร พรประภาพิสุทธิ์, ชุติมาวดี ทองจีน
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

เวลา
ชื่อบทความ
14.15-14.30 น. ธุรกิจทีเ่ หมาะสมต่อการนาระบบ ERP มาใช้ในประเทศไทย

ผู้นาเสนอ
รชนีกร เอี่ยมสอาด, ภานินันท์ อยูค่ งดี,
ณัฐวรรณ รักษ์แก้ว, ชัยธวัช สุดประเสริฐ,
สุทธิศักดิ์ จันทวงษ์โส
มหาวิทยาลัยรังสิต
14.30-14.45 น. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบตั งิ านของบุคลากรสายสนับสนุน วิมล ชมจาปี, อนุพงศ์ อวิรุทธา
ในมหาวิทยาลัยเอกชน
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
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ห้องที่ 6
ประธาน
เลขานุการ
เวลา
10.45-11.00 น.

11.00-11.15 น.

11.15-11.30 น.

11.30-11.45 น.

11.45-12.00 น.

13.00-13.15 น.
13.15-13.30 น.

13.30-13.45 น.

13.45-14.00 น.

:
:
:

11-1005 (การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน)
ผศ.ดร. ธรินี มณีศรี
อ.วันวิสา ด่วนตระกูลศิลป์
ชื่อบทความ
การวางผังคลังสินค้าสาเร็จรูปด้วย ABC ANALYSIS กรณีศึกษา:
โรงงานผลิตผนังสาเร็จรูป

ผู้นาเสนอ
ฉัตรชัย ราคา, ภานุมาส ทองสุขดี,
ทรงศักดิ์ อยู่นาน
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
การเพิ่มผลผลิตในกระบวนการเจาะกรณีศึกษาอุตสาหกรรม
ชวลิต มณีศรี, กิติกุล ปุณศรี,
เฟอร์นิเจอร์บิวท์อิน
วรพล พินสาราญ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ลดเวลาการขนส่งสิ่งส่งตรวจ (SPECIMEN) ที่มีผลต่อการบริการ
ทัศนีย์ มีศิริ, พิมพ์ภัช วีรกุลเกรียงไกร,
กรณีศึกษาโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร
อัยลดา รุ่งเรืองรัมย์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
การพัฒนาระบบสารสนเทศสาหรับการจัดการขนส่งสินค้ากรณีศึกษา: ธรินี มณีศรี, วันวิสา ด่วนตระกูลศิลป์,
ผู้ให้บริการขนส่งสินค้า
วัชรพล สิงหะเนติ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
การตัดสินใจเลือกที่ตั้งศูนย์กระจายสินค้าเกษตรในจังหวัดยะลาด้วย ธีรยุทธ มูเล็ง
วิธีฟัซซี่ TOPSIS
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
รับประทานอาหารกลางวัน
การจัดการโซ่คณ
ุ ค่าของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน กรณีศึกษา
บดินทร์ อาสนะ, พีรธรัชต์ อิฐรัตนโชค
มหาวิทยาลัย ABC
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
การออกแบบปรับปรุงพื้นที่กิจกรรมในหมู่บ้านเศรษฐกิจ ซิตี้ จ.
บุญญฤทธิ์ ไตรหา, เปีย่ มจันทร์
สมุทรสาคร
ดวงมณี, ชุติพงศ์ เนียมทอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
บทบาทโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมการค้าระหว่างประเทศ
ปิยะฉัตร จารุธีรศานต์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ดุสิต แป้นมณี
CP ALL Public Company Limited
การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการลงทุนในธุรกิจทุเรียนแช่แข็ง:
ปิยะนาฎ ช่วยบางยี่โร, จักรกฤษณ์
กรณีศึกษาสหกรณ์การเกษตรเพื่อการแปรรูปและส่งออก จังหวัด
พจนศิลป์, เออวดี เปรมัยเฐียร
ตราด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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เวลา
ชื่อบทความ
14.15-14.30 น. กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบในสภาวะการแข่งขันสูงของธุรกิจ
ขนส่งด่วนในประเทศไทย

14.30-14.45 น. การคัดเลือกผู้จดั หาวัตถุดิบ โดยใช้เทคนิคกระบวนการตัดสินใจลาดับ
ชั้นเชิงวิเคราะห์ กรณีศึกษาธุรกิจของเล่นแห่งหนึ่ง
14.45-15.00 น. เขตปลอดภัยในการเดินอากาศบริเวณใกล้เคียงสนามบินของพลเรือน
และกองทัพอากาศ
15.00-15.15 น. การนาระบบการวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจมาประยุกต์ใช้เพื่อ
ยกระดับระบบโลจิสติกส์และซัพพลายเชนของร้านค้าในจังหวัด
นนทบุรี
15.15-15.30 น. การเพิ่มกาลังการผลิตพัดลมโรงเรือนโดยใช้การจัดสมดุลสายการผลิต

ผู้นาเสนอ
ปุณณรัตน์ ชนะสิทธิ์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ชุลีกร ชนะสิทธิ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี
เพ็ญวิภา วงค์อามาตย์,
ณัฐพัชร์ อารีรัชกุลกานต์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มนตรี ฑีฆะบุตร
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
วิศวะ อุนยะวงษ์, วทัญญู ชูภักตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

สุคนธ์ทิพย์ เพิ่มศิลป์, ศิริมา ลาวิลาศ
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
15.30-15.45 น. การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทยสู่ สุวัฒน์ จรรยาพูน, สรพล บูรณกูล,
ระดับสากล
กวิน พินสาราญ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
15.45-16.00 น. ปัจจัยของบริษัทตัวแทนผู้ขนส่งสินค้าทางอากาศต่อการเลือกใช้
อมรทิพย์ คงเนียม
บริการการขนส่งสินค้าทางอากาศ บริษัทการบินไทย จากัด (มหาชน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกาแพงแสน
กฤษณพงศ์ ภู่กลาง
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
16.00-16.15 น. การพัฒนาระบบสารสนเทศสาหรับการจัดการคลังสินค้าแบบ Real
อัศวิน วงศ์วิวัฒน์, อัศนีย์ หมอยา,
time กรณีศึกษา ธุรกิจชิ้นส่วนรถยนต์
ศุภลักษณ์ ไชยสิทธิ์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
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ห้องที่ 7
:
ประธาน
:
เลขานุการ
:
เวลา
10.45-11.00 น.
11.00-11.15 น.
11.15-11.30 น.

11-1006 (นิเทศศาสตร์)
ผศ.ดร.กาญจนา มีศิลปวิกกัย
อ. ผุสดี กลิ่นเกษร
ชื่อบทความ
การเปิดรับสื่อสังคม การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
การเปิดรับ และทัศนคติที่มตี ่อสื่อบันเทิงเกาหลีบนสื่อสังคมออนไลน์
ของวัยรุ่นไทย
พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักศึกษาสาขาวิชาระบบ
สารสนเทศวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

11.30-11.45 น.

รูปแบบของเนื้อหาพิเศษในสื่อออนไลน์

11.45-12.00 น.

การสื่อสารในภาวะวิกฤติ : กรณีศกึ ษาปฏิบัติการกูภ้ ัยถ้าหลวง

13.00-13.15 น.
13.15-13.30 น.
13.30-13.45 น.

13.45-14.00 น.
14.00-14.15 น.
14.15-14.30 น.

14.30-14.45 น.

รับประทานอาหารกลางวัน
การศึกษาวิดีโอความรูภ้ าษาอังกฤษทางยูทูบที่ประสบความสาเร็จและ
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกรับชมและความต้องการของผู้ชม
สถานภาพการจัดการการสื่อสารภาวะวิกฤตอุทกภัยกรุงเทพมหานคร
ปี 2554
ทัศนคติและการใช้ประโยชน์ของผู้ชมรายการในกรุงเทพมหานครทีม่ ี
ต่อรายการ MasterChef Thailand

ผู้นาเสนอ
กัตติกา แก้วมณี, อริชัย อรรคอุดม
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
เจษฎา นิลบุตร,กาญจนา มีศลิ ปวิกกัย
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ดนุเดช เอี่ยมพิพัฒน์,
สุทธิศักดิ์ จันทวงษ์โส
มหาวิทยาลัยรังสิต
ชุมพล มียิ่ง
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตรัยรัตน์ ปลืม้ ปิติชัยกุล
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น

นาบุญ นามเป็นบุญ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ชลทิพย์ อัศวกาญจน์
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
สิทธิ์สกุล เสือเจริญ,
กาญจนา มีศลิ ปวิกกัย
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
การติดตามและการใช้ประโยชน์ของผู้อ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ The
ธัญญาวดี ลิ้มประยูร, สิรยา คงสมพงษ์
Matter
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
การสร้างคอนเทนต์ใน “เน็ตฟลิกซ์” ตามแนวคิดการเล่าเรื่อง
นับทอง ทองใบ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
การศึกษาช่องทางการรับรู้ข่าวสารประชาสัมพันธ์งาน “หนาวนี้ที่เมือง ประธาน คาจินะ, อรนุช พันโท,
แกน” ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อาเภอแม่แตง จังหวัด
ธฤษ เรือนคา, เกษรา ปัญญา,
เชียงใหม่
อานาจ โกวรรณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
การแสดงตัวตนของผู้สูงอายุชาวไทยในเครือข่ายสังคมออนไลน์
เฟิร์น สุทธิพุ่ม, วิโรจน์ สุทธิสมี า
Facebook
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
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เวลา
14.45-15.00 น.

15.00-15.15 น.

15.15-15.30 น.

15.30-15.45 น.

15.45-16.00 น.

16.00-16.15 น.

ชื่อบทความ
ผู้นาเสนอ
บุคลิกภาพของผู้บริโภค ทัศนคติตอ่ ภาพยนตร์โฆษณา และสิ่งเร้าใจใน พิสณฒ์ กล่อมสมบูรณ์,
ภาพยนตร์โฆษณา กับการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตของประชาชนใน
อริชัย อรรคอุดม, รัตนสุดา
เขตกรุงเทพมหานคร
ปุณณะหิตานนท์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
การสื่อสารระหว่างบุคคลมีผลต่อการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ สกุลรัตน์ แจ้งหิรญ
ั , สุวรรณี ลัคนวณิช
นครบาล
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ทิพย์พาพร มหาสินไพศาล
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
สื่อสังคมออนไลน์กับอนุรักษ์ช้างไทย
รัฐธนันท์ ดอกคาฐิติพันธ์,
มนชญา สระบัว
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น
อิทธิพลของทัศนคติต่อแหล่งข้อมูลและความพึงพอใจในการรับสื่อ
วีรวรรณ แซ่จ๋าว, สมยศ
สังคมออนไลน์ด้านการท่องเที่ยวที่มีต่อพฤติกรรมการตัดสินใจวางแผน วัฒนากมลชัย, ปาเจร พัฒนศิริ
ท่องเที่ยวของคนวัยผู้ใหญ่ตอนต้น
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ปัจจัยและการประชาสัมพันธ์เพื่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อใน
วีระชัย ตระหง่านกิจ,
ระดับอุดมศึกษากรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
กาญจนา มีศลิ ปวิกกัย
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ทัศนคติต่อประเภทของข่าวและความพึงพอใจต่อประสิทธิผลการ
สอนของพ่อ สถิตในดวงใจ,
สื่อสารของผู้รับสารที่ส่งผลต่อการปรับตัวเชิงกลยุทธ์ของ MANAGER กาญจนา มีศลิ ปวิกกัย
ONLINE
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
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ห้องที่ 9
:
11-1007 (มนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ ประชากรศาสตร์)
ประธาน
:
อ.สุชาญวุฒิ กิ่งแก้ว
เลขานุการ
:
อ.บุญฑริกา มั่งคั่ง
เวลา
ชื่อบทความ
ผู้นาเสนอ
10.45-11.00 น.
ลายสักและเรือนร่างกับสื่อโฆษณาออนไลน์
ธนัช คงเกรียงไกร
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
11.00-11.15 น.
การนาเสนอภาพแม่เลี้ยงเดี่ยวในละครไทย: กรณีศึกษา เมีย 2018
นิโลบล วงศ์ภัทรนนท์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
11.15-11.30 น.
การแปลในยุคใหม่กับการปรับตัวของผู้เรียน ผูส้ อน และนักแปล
บุญเลิศ วงศ์พรม, ถาวร ทิศทองคา
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
11.30-11.45 น.
นาฏกรรมบาบัด : การเคลื่อนไหวสู่การเปลี่ยนแปลงของเด็กที่มีภาวะ ภิตินันท์ อะภัย
สมาธิสั้น
11.45-12.00 น.
ปัญหาของนักแสดง และแนวทางการแก้ปัญหาของผูฝ้ ึกฝนนักแสดง สุชาญวุฒิ กิ่งแก้ว
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-13.15 น.
การศึกษาศักยภาพของชุมชน ปัญหา และความต้องการของ
ศักรินทร์ วังคะฮาต, ฐาปนี เพ็งสุข,
ประชาชนบ้านราษฎร์สมบูรณ์ ตาบลท่าลี่ อาเภอกุมภวาปี จังหวัด
ศศิประภา พรหมทอง,
อุดรธานี
ณพล ธนาวัชรากุล, ปริญญา กัณหาสินธุ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
13.15-13.30 น.
พฤติกรรมใช้เวลาว่างของผู้สูงอายุในชุมชนต้นแบบ จังหวัดนครนายก สราวุธ ชัยวิชิต, อนงค์ หาญสกุล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13.30-13.45 น.
ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษกับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
โสมพิทยา อบรม, เพราพิลาส บูรณะ
วณิชกุล, ถาวร ทิศทองคา
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
13.45-14.00 น.
ภาพยนตร์ภาษาถิ่น - ภาพยนตร์ภมู ิภาค : ช่องทางใหม่ทางการตลาด ชาญวิทย พรหมพิทักษ์
“ป่าล้อมเมือง”
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
14.00-14.15 น.
แรงจูงใจในการย้ายถิ่นแรงงานไปยังประเทศเกาหลีใต้ภายใต้ระบบ
เมษา กิมวังตะโก, ณัฐวีณ์ บุนนาค
EPS
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
14.15-14.30 น.
การศึกษาความต้องการของช่างจัดดอกไม้ทมี่ ีต่อผ้ากันเปื้อน
รัฐ ชมภูพาน, วินัย ตาระเวช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
14.30-14.45 น.
การบูรณาการพุทธธรรมเพื่อพัฒนาสังคมไทย : แนวความคิดของ
ธนภณ สมหวัง
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
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ห้องที่ 10:

:

11-1101 (ศึกษาศาสตร์)

ประธาน
:
ผศ.ดร. กันยารัตน์ ศรีวิสทิยกุล
เลขานุการ
:
อ. อัจจิมา มณฑาพันธุ์
เวลา
ชื่อบทความ
10.45-11.00 น.
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องความเป็นไทย ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 จากการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 4
MAT
11.00-11.15 น.
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้นาของผู้บริหาร
สถานศึกษากับประสิทธิภาพการทางานเป็นทีมของข้าราชการครูใน
โรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี
เขต 4
11.15-11.30 น.

การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ภูมิปญ
ั ญาไทยสมัย
สุโขทัยสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

11.30-11.45 น.

การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง โน้ตดนตรีสากลสาหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

11.45-12.00 น.

การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง 1 สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

13.00-13.15 น.

13.15-13.30 น.

13.30-13.45 น.

13.45-14.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน
การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทยของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการบวกและ
การลบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
โดยใช้แนวคิดของโพลยาร่วมกับเทคนิคการวาดรูปบาร์โมเดล
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาญี่ปุ่น โดยใช้แอปพลิเคชั่น
Kahoot ของนักศึกษา สาขาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ คณะ
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร เรื่อง ข้อมูลและการทางานของระบบคอมพิวเตอร์ สาหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
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ผู้นาเสนอ
กนกวรรณ ประทุมเทา,
สุนันท์ ศลโกสุม
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
กนิษฐา แซ่ลิ้ม, ปฐมพรณ์
อินทรางกูร ณ อยุธยา
มหาวิทยาลัยธนบุรี
ธนายุส ธนธิติ
มหาวิทยาลัยมหิดล
นิภาภรณ์ ชัชวาลย์,
เบญจรัตน์ ราชฉวาง
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
นนท์ธวัช ปริญญาประเสริฐ,
อุทัยวรรณ สายพัฒนะ
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
กันยวรรณ กิ่งวาที,
เบญจรัตน์ ราชฉวาง
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
ทัตพิชา ทับทิมอ่อน,
ประสาน ประวัตริ ุ่งเรือง
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
จรัสนันท์ ตรียัง, สุนันท์ ศลโกสุม
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
จักรพันธ์ จตุพรพันธ์, ณัฐชัย ศรีเอีย่ ม,
พันธ์พนิต ช้างจันทร์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ดวงฤทัย ล่องอาไพ,
ประสาน ประวัตริ ุ่งเรือง
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

เวลา
14.00-14.15 น.

14.15-14.30 น.

14.30-14.45 น.

14.45-15.00 น.

15.00-15.15 น.

15.15-15.30 น.
15.30-15.45 น.

15.45-16.00 น.
16.00-16.15 น.

ชื่อบทความ
การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ผู้นาเสนอ
จิรัสยา คุณสืบพงษ์พันธ์,
เบญจรัตน์ ราชฉวาง
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง โสตประสาททางดนตรี ณัฐพล สิทธิพรรณโยธา,
สากล สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
อุทัยวรรณ สายพัฒนะ
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
สภาพปัญหาและความพร้อมต่อการเปลีย่ นผ่านทางดิจิทัล ขององค์กร ณัตตยา จิตผ่องแท้,
ระดับอาชีวศึกษาเพื่อขับเคลื่อนเข้าสู่ดิจิทลั ไทยแลนด์
ประสงค์ ประณีตพลกรัง
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง เลขยกกาลังของ ภาณุมาส วัฒนะกุมาร,
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จากการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เบญจรัตน์ ราชฉวาง
เทคนิค TAI
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
การเปรียบเทียบการจาแนกความสามารถในการเรียนรูต้ ามหลักพหุ
ภาณุวัฒน์ สุวรรณกูล,อรนุช พันโท,
ปัญญาโดยใช้เทคนิคเมืองข้อมูลของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัย สารุ่ง ตันตระกูล, ภัทราพร พรมคาตัน,
ราชภัฏเชียงใหม่
ศุภกฤษ เมธีโภคพงค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
การใช้เทคนิควิธีการฝึกทักษะและทาแบบฝึกหัดบนระบบการจัดการ รัฐสภา แก่นแก้ว
เรียนรูเ้ พื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามทฤษฎีพฤติกรรมนิยม
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
การดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาสังกัด
รัตติยาภรณ์ จินตนุกลู ,
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
จิรวัฒน์ วรุณโรจน์
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาบูรณาการภาษาไทย ศิลปะ คอมพิวเตอร์ สุนันท์ ศลโกสุม, ไพฑูรย์ โพธิสาร
เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ตัวเราและ อุมาพร บัวพล, อุทัยวรรณ สายพัฒนะ
สิ่งมีชีวิตรอบตัวของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จากการจัดการ
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
เรียนรูโ้ ดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
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ห้องที่ 11
:
11-1102 (ศึกษาศาสตร์)
ประธาน
:
รศ. ดร. สุบิน ยุระรัช
เลขานุการ
:
คุณสุปรียา สังข์ทอง
เวลา
ชื่อบทความ
10.45-11.00 น.
การปลูกฝังกรอบความคิดเรื่อง “ความรู้คู่คณ
ุ ธรรม” ให้กับนักศึกษา
ปริญญาตรีโดยใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
11.00-11.15 น.
ความรู้และการมีส่วนร่วมของผู้ศึกษาในระดับปริญญาตรีในเป้าหมาย
การพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)
11.15-11.30 น.

11.30-11.45 น.

11.45-12.00 น.

13.00-13.15 น.

13.15-13.30 น.
13.30-13.45 น.

13.45-14.00 น.

การพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการด้วยตนเอง
เพื่อการเผยแพร่งานวิจัยเป็นภาษาอังกฤษของนักวิจัยในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การสืบพันธุ์และการ
เจริญเติบโตของพืชดอกด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้น
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วนและทศนิยมของ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย จากการเรียนรู้โดยใช้แบบ
ฝึกทักษะประกอบการสอน
รับประทานอาหารกลางวัน
การศึกษาความสามารถทางการคานวณวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การ
บวกและการลบจานวนที่มผี ลลัพธ์ และตัวตั้งไม่เกิน 20 ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการ
แก้ปัญหา
การศึกษาสมรรถภาพทางกาย วิชา ว่ายน้า ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่
2 จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมโยคะ
การศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของไทยกับการจัดการการเรียนรู้แบบ
ผสมผสาน (Blended Learning Management)

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาดนตรีและศิลปะ ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จากการจัดการเรียนรู้แบบชินอิจิ ซูซูกิ
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ผู้นาเสนอ
สุบิน ยุระรัช
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
อานวย พิรุณสาร,
ประดับเดือน ทองเชื้อเชิญ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
จินตรัตน์ แสงศิริ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ชนกกานต์ ฉายแก้ว,
อรัญญา พิมพ์มงคล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ชัชชัย นภาลัย, สุนันท์ ศลโกสุม
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

ณิชาภัทร โตนิล, เบญจรัตน์ ราชฉวาง
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

ตรีเทพ จุ่นเงิน, เบญจรัตน์ ราชฉวาง
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
คุณากร ไวยวุฒิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ
พร้อมพร ภูวดิน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
กัญญ์วรา พลายชุม,
เบญจรัตน์ ราชฉวาง
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

เวลา
14.00-14.15 น.

ชื่อบทความ
ยุคการอ่านไร้กาแพงของเด็กและเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21

14.15-14.30 น.

ความสัมพันธ์ของการบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานกับ
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา สถานศึกษาสังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวการสอนเขียนแบบเน้นกระบวน
ร่วมกับกลวิธี RAFT ที่มีต่อความสามารถในการเขียนความเรียงและ
เจตคติต่อการเขียนความเรียงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ความสามารถการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยจากการจัด
ประสบการณ์กิจกรรมเกมการศึกษาโดยใช้มิตสิ ัมพันธ์

14.30-14.45 น.

14.45-15.00 น.

15.00-15.15 น.
15.15-15.30 น.

15.30-15.45 น.
15.45-16.00 น.
16.00-16.15 น.

การศึกษาคะแนนและเกรดของรายวิชาของภาควิชาเภสัชกรรม คณะ
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
การจัดการศึกษาสาหรับบุคคลพิการซ้อนในจังหวัดภาคเหนือตอนบน
ของประเทศไทย

การพัฒนาความสามารถด้านการฟังและการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้
รูปแบบสมองเป็นฐาน สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
การสร้างแรงจูงใจในการเรียนภาษาจีนสาหรับผู้เรียนใน
ระดับอุดมศึกษาไทย
ผลตอบแทนและรูปแบบการลงทุนการเงินของข้าราชการครู
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ผู้นาเสนอ
นฤมล พงษ์ประเสริฐ, ชลิดา วสุวตั ,
กุลกนก มณีวงค์
มหาวิทยาลัยพายัพ
สุจิรา ยีส่ ิ้น, ปฐมพรณ์ อินทรางกูร ณ
อยุธยา, ธนายุส ธนธิติ
มหาวิทยาลัยธนบุรี
นายทวิช อัศวตระกูลวงศ์,
ศุภวรรณ สัจจพิบูล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พลอยปภัส ชัยรัศม์วงศกร,
สุนันท์ ศลโกสุม
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
พูนทรัพย์ มี้เจริญ, พิณพิศ แสงเภา
มหาวิทยาลัยมหิดล
รัชนีกร ทองสุขดี, สร้อยสุดา วิทยากร,
พิกุล เลียวสิริพงศ์, รจนา พิใจ, วีระยุทธ
สุภารส, บุญเลิศ คาปัน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ลลิตา ผลจันทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ขวัญดาว มาอยู่, ชะเอม สังสีแก้ว
มหาวิทยาราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ฆนรส ผูกพยนต์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ห้องที่ 12
:
11-1103 (ศึกษาศาสตร์)
ประธาน
:
ดร. สุพรรณี สมานญาติ
เลขานุการ
:
ดร. เรืองอุไร เศษสูงเนิน
เวลา
ชื่อบทความ
10.45-11.00 น.
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน สังกัด
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดขอนแก่น
เขต 5
11.00-11.15 น.
การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาในการให้บริการของสานักงาน
บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น
11.15-11.30 น.
ศึกษาความสามารถออกเสียงภาษาจีนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
4 จากการจัดการเรียนรู้สัทอักษรภาษาจีนพินอิน
11.30-11.45 น.
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น เรื่อง การเลี้ยงไก่ไข่
อินทรีย์สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
11.45-12.00 น.
การใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาในทัศนะของ
ข้าราชการครูในเขตอาเภอบ้านแพ้ว สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-13.15 น.
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา เรื่อง อิทธิบาท
4 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้
กิจกรรมกลุ่ม
13.15-13.30 น.
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
กับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรูใ้ นโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัด
สมุทรปราการ
13.30-13.45 น.
ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดอรรถฐานร่วมกับรูปแบบการสอนซิ
นเนคติกส์ทมี่ ีต่อความสามารถในการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์
และเจตคติต่อการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5
13.45-14.00 น.
การศึกษาการบริหารเพื่อการเปลีย่ นแปลงของโรงเรียนปงพัฒนา
วิทยาคมให้เป็นไปตามโรงเรียนมาตรฐานสากล
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ผู้นาเสนอ
ณรงค์วิทย์ อินทร์นารมย์,
จักรพันธุ์ จันทร์เจริญ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น
จักรพันธุ์ จันทร์เจริญ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น
ธนพล มงคลสิริวงศ์, สุนันท์ ศลโกสุม
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
กฤติกานต์ คาพร, เบญจรัตน์ ราชฉวาง
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
พงศ์ศิริ แก้วรักษา, อุไรรัตน์ แย้มชุติ
มหาวิทยาลัยธนบุรี

พระวุฒิชัย โคเรือง, สุนันท์ ศลโกสุม
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
พระสัญญา กียะสูตร, อุไรรัตน์ แย้มชุติ
มหาวิทยาลัยธนบุรี

พล พิมพ์โพธิ,์ ศุภวรรณ สัจจพิบูล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

พัชรีภรณ์ ส่องเนตร, สมเกียรติ ตุน่ แก้ว,
ประเวศ เวชชะ, สุวดี อุปปินใจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

เวลา
14.00-14.15 น.

14.15-14.30 น.
14.30-14.45 น.

14.45-15.00 น.

15.00-15.15 น.

15.15-15.30 น.
15.30-15.45 น.

15.45-16.00 น.
16.00-16.15 น.

16.15-16.30 น.

ชื่อบทความ
ผู้นาเสนอ
การเปรียบเทียบอัตราการเปลีย่ นแปลงสมบัติน้ามันหล่อลื่นและการ พัทธิโรฒ ชาบุญมี,
ปล่อยมลพิษของรถบรรทุกขนาดใหญ่ที่ใช้น้ามันดีเซล B7 กับน้ามันไบ เชษฐวุฒิ ภูมิพิพัฒน์พงศ์,
โอดีเซล B20 ตามระยะการเปลีย่ นถ่าย
วรรณลักษณ์ เหล่าทวีทรัพย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
พฤติกรรมการบริหารการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
พิณยดา ทองรักษ์, จักรพันธ์ จันทร์เจริญ
โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 3 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูต้ ามแนวทางสืบเสาะหาความรู้ ร่วมกับ พิมนุชา อู๊ดเจริญ
การใช้บทเรียนเว็บเควสท์และคิวอาร์โค้ด เรื่อง ระบบร่างกายมนุษย์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
และสัตว์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนนวมินทราชินูทศิ
หอวัง นนทบุรี
ผลของการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับทางร่วมกับ
พีระเสก บริสุทธิ์บัวทิพย์,
การศึกษาบันเทิงและการจัดการเรียนรู้แบบเดิมที่มตี ่อผลสัมฤทธิ์
ศุภวรรณ สัจจพิบูล
ทางการเรียนภาษาไทยและความสุขในการเรียนของนักเรียนชั้น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มัธยมศึกษาปีที่ 6
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาภาษาไทย เรื่อง การอ่าน ภัทรวดี ดาทอง, เบญจรัตน์ ราชฉวาง
จับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยการจัดการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
แบบร่วมมือ (CIRC)
ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทผู้บริหารสถานศึกษากับแรงจูงใจในการ มนธิชา สาริกา, จิรวัฒน์ วรุณโรจน์
ปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอนทักษะ
เยาวนา สิทธิเชนทร์,
ปฏิบัติของ แฮร์โรว์ เรื่องงานประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ กลุม่ สาระการ
เพชรผ่อง มยูขโชติ,
เรียนรูก้ ารงานอาชีพและเทคโนโลยี สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จรีลักษณ์ รัตนาพันธ์
ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ฐานความรูส้ ู่การพัฒนานักศึกษาครูในการศึกษาไทยยุค 4.0
สุธีรา นิมติ รนิวัฒน์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การค้นหาการจัดการข้อมูล อรดาริญา ภูเขาทอง,
และการนาเสนอข้อมูลของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากการ
เบญจรัตน์ ราชฉวาง
จัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
ความคาดหวังและความพึงพอใจในการบริหารงานกิจกรรมลูกเสือใน เอกชัย ถาวรประเสริฐ, ปฐมพรณ์
โรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
อินทรางกูร ณ อยุธยา
ประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1
มหาวิทยาลัยธนบุรี
ธนายุส ธนธิติ
มหาวิทยาลัยมหิดล
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ห้องที่ 13
:
11-1104 (ศึกษาศาสตร์)
ประธาน
:
ผศ.ดร.สิรินธร สินจินดาวงศ์
เลขานุการ
:
อาจารย์สิริรัตน์ มัชฌิมาดิลก
เวลา
ชื่อบทความ
10.45-11.00 น.
การศึกษาความสามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4จากการจัดการเรียนรู้แบบสตอรีไ่ ลน์ (Storyline)
11.00-11.15 น.
การศึกษาความสามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5จากการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้แบบฝึกทักษะ
ประกอบ
11.15-11.30 น.
การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนแบบปฏิบัติการเป็นฐานสาหรับ
การศึกษาด้านวิศวกรรมสายอากาศ

11.30-11.45 น.

11.45-12.00 น.

13.00-13.15 น.

13.15-13.30 น.

13.30-13.45 น.
13.45-14.00 น.

ศึกษาความสามารถการอ่านและเขียนสะกดคาภาษาไทยสาหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึก
ทักษะการอ่านและเขียนสะกดคาภาษาไทย
การพัฒนาทักษะการฟัง การพูดภาษาจีนเพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจาวัน โดยใช้รูปแบบ 4 MAT สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 โรงเรียนอุตรดิตถ์
รับประทานอาหารกลางวัน
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาดนตรีสากล ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5จากการจัดการเรียนรูต้ ามแนวคิดของซูซูกิร่วมกับ
เทคนิคเพื่อนคู่คิด
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่
การจัดการอาชีพเรื่อง การนาเสนอข้อมูลสารสนเทศของนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1 แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
จากการจัดการเรียนรูด้ ้วยโปรแกรม Moodle
การใช้สื่อละครนิทานเพื่อปลูกฝังจิตสานึกรักธรรมชาติในเด็กปฐมวัย

ผู้นาเสนอ
ลักขณา มลิวัลย์, สุนันท์ ศลโกสุม
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
วงค์วาส คุ้มกลาง, สุนันท์ ศลโกสุม
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
วรรณิศา แก้วตาแสง, ณรงค์ศักดิ์
แสงป้อม, วิทฤทธิ์ โคตรมณี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ
วัลลภา แจ่มจันทร์, เบญจรัตน์ ราชฉวาง
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
ศิริลักษณ์ ศรีเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์

ศุภกร มอทิพย์, สุนันท์ ศลโกสุม
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
ศุภาพิชญ์ แก้วคา,เบญจรัตน์ ราชฉวาง
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

สมเจตน์ ยามาเจริญ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง หลักธรรมทางศาสนา ของ
สมเจษ คาแสง, สุนันท์ ศลโกสุม
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
ฐาน (PBL)
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เวลา
14.00-14.15 น.

14.15-14.30 น.

14.30-14.45 น.

14.45-15.00 น.

15.00-15.15 น.

15.15-15.30 น.

15.30-15.45 น.

15.45-16.00 น.

16,00-16.15 น.

ชื่อบทความ
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาเคมี เรื่อง เคมีอินทรีย์ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ
สืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมกับการ
ประกันคุณภาพด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญโรงเรียนในเขตอาเภอกระทุ่มแบน สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่
ประถมศึกษาสมุทรสาคร
พฤติกรรมการรังแกกันบนโลกไซเบอร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายอาเภอเมือง จังหวัดลาพูน

ผู้นาเสนอ
สราวุฒิ นิ่มนวล, อุทัยวรรณ สายพัฒนะ
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
สิรภัค สุขมณี, อุไรรัตน์ แย้มชุติ
มหาวิทยาลัยธนบุรี

สิริกาญจน์ สง่า, ปิยมาภรณ์ ยาแปง,
ทัศนันท์ จันทร
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
การศึกษาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการเรียนแบบ สิริมา ภู่สวัสดิ์, สุนยี ์ เหมะประสิทธิ์
ร่วมมืออย่างผสมผสานทีส่ ่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
การพัฒนาตัวบ่งชี้การประเมินการให้บริการการศึกษาของสถานศึกษา สุชาดา พินธะ,จักรพันธุ์ จันทร์เจริญ
ระดับปฐมวัยสังกัดสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น
หนองคาย
การศึกษาความสามารถในการสื่อสาร รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อชีวิต สุดารัตน์ ปานมีศรี, สุนันท์ ศลโกสุม
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
จากการจัดการเรียนรู้แบบเอส คิว โฟร์ อาร์ (SQ4R)
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการความรู้ด้าน
สุทธิกิตติ์ ธิติวรนันท์, อุไรรัตน์ แย้มชุติ
เทคโนโลยีสารสนเทศกับพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของ มหาวิทยาลัยธนบุรี
ครูในโรงเรียนอาเภอบางกรวย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา คณิตศาสตร์ เรื่อง สมการและ อนุรักษ์ เทพกรณ์,
การแก้สมการ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากการจัดการ
ประสาน ประวัตริ ุ่งเรือง
เรียนรูโ้ ดยใช้แบบฝึกทักษะการแก้ปัญหา
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง น้า ฟ้า และ อรพรรณ ไตรผา, อุทัยวรรณ สายพัฒนะ
ดวงดาวของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จากการจัดการเรียนรู้แบบ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
สืบเสาะหาความรูร้ ่วมกับแผนผังความคิด
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ห้องที่ 14
:
11-1105 (การท่องเที่ยว การโรงแรม การบิน)
ประธาน
:
ดร.วสวัตติ์ สุติญญามณี
เลขานุการ
:
อ.ธนภรณ์ กริยาผล
เวลา
ชื่อบทความ
10.45-11.00 น. ความปลอดภัยทางการบิน
11.00-11.15 น.

การส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวด้วยการพัฒนาสูตรอาหารชะลอวัย

11.15-11.30 น.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมการบินของชาติ พ.ศ.2559 2574
ความพึงพอใจและพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวเชิงกีฬา
ทางน้าใน เกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี
ความคิดเห็นของผู้ประกอบการในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เกี่ยวกับ
การค้าชายแดนไทย - เมียนมา บริเวณจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร
รับประทานอาหารกลางวัน
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการท่าอากาศยาน
นานาชาติสุวรรณภูมิ
การศึกษาแผนการเดินทางท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม 9 วัดรอบเกาะ
รัตนโกสินทร์

11.30-11.45 น.
11.45-12.00 น.

13.00-13.15 น.
13.15-13.30 น.

13.30-13.45 น.

13.45-14.00 น.

14.00-14.15 น.

ผู้นาเสนอ
ธนากร เอี่ยมปาน
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ณปภา หอมหวล, ศจีมาศ นันตสุคนธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ณัฐธยาน์ อัศวแสงรัตน์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ณัฐริการ์ ปานมาศ, พรพรหม ชมงาม
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ณัฐวดี สระประทุม, จุฑาทิพ คล้ายทับทิม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ธนกร ณรงค์วานิช, ณัฎฐมน เผ่าพันธุ์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
กิตติชัย ประเสริฐพรศรี, วรเศรษฐ์ อุดมสิน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก
ศนภสร รอดสนใจ
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
ธนิศา หนูทวี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก
รูปแบบการจัดการโรงแรมสีเขียวเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการ
บุญญาพร ดวงสา, วีระกิตติ์ เสาร่ม,
แข่งขันในประเทศไทย
กชธมน วงศ์คา
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
การวิเคราะห์ช่องว่างสมรรถนะของผู้จัดการแผนกต้อนรับของโรงแรม ประศาสน์ นิยม, วันเพ็ญ ควรสมาน
ในอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามกรอบมาตรฐาน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
สมรรถนะขั้นพื้นฐานของบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวแห่งอาเซียน
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการการขนส่งสินค้าทางอากาศกับ
ภีรดา ประดิษฐพงษ์
สายการบินในยุค 4.0
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
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เวลา
14.15-14.30 น.

14.30-14.45 น.
14.45-15.00 น.
15.00-15.15 น.

15.15-15.30 น.

15.30-15.45 น.

ชื่อบทความ
แนวทางการจัดการการท่องเที่ยวตามอัตลักษณ์และวิถีชุมชนในเขต
พื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในหมู่บ้านช้างเพนียดหลวง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
นวัตวิถีนครศรีธรรมราช: แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนนวัต
วิถีเส้นทางท่องเที่ยวหุบเขาทะเลหมอก จังหวัดนครศรีธรรมราช
กลยุทธ์การให้บริการของท่าอากาศยานกับความคาดหวังของ
ผู้โดยสาร
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเลือกที่พักประเภทโรงแรม
ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้นาเสนอ
มานะศิลป์ ศรทนงค์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วชิรวิทย์ บัวขาว, พัทธนันท์ อธิตัง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
สิริพร ทัตทวี
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
สิริวิมล ประทุม, ประยงค์ คูศิริสิน,
วินิตรา ลีละพัฒนา, วราภรณ์ ดวงแสง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ความสัมพันธ์ของการจัดการองค์ความรู้และการบริหารจัดการที่ส่งผล ดุสิต มีชนะ, ทรงวิทย์ เจริญกิจธนลาภ
กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรอุทยานประวัติศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนครศรีอยุธยา
สุวรรณภูมิ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานปฏิบัติการ:
วสวัตติ์ สุติญญามณี, ศราวุทธ แจ้งใจดี
กรณีศึกษาสายการบินต้นทุนต่าสัญขาติไทยแห่งหนึ่ง
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
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กลุ่มที่ 3 ผลงานวิชาการ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Group 3: Papers in Science and Technology
--------------------------------------จานวน 42 เรื่อง
42 Articles
--------------------------------------รวม 3 ห้อง
3 Rooms
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ห้องที่ 1
:
11-1106 (เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีดิจิทัล)
ประธาน
:
ผศ.ดร. ปราลี มณีรัตน์
เลขานุการ
:
ผศ.ดร. นิเวศ จิระวิชิตชัย
เวลา
ชื่อบทความ
ผู้นาเสนอ
10.45-11.00 น. ประสิทธิภาพการเรียนรูเ้ รื่องโรคเบาหวานผ่านสื่อมัลติมีเดียต่างๆ โดย กิตตินันท์ ชอบธรรม, พรชัย
การวิเคราะห์การจดจ่อของคลื่นสมอง
มงคลนาม, สุณสิ า สถาพรวจนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี
11.00-11.15 น. ระบบวิเคราะห์กจิ วัตรประจาวันสาหรับผูส้ ูงอายุ
ณัฐวุฒิ กอแก้วปฐมกุล, ธนพัฒน์
เด่นไกรรักษ์, กฤชบ์พัทธ์ สกุลชินสีห์,
ผิน แก้วฉัตรมณี, สุรชัย ทองแก้ว
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
11.15-11.30 น. อินเทอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่งสาหรับตรวจสอบสุขภาพจิตกลุม่ เสี่ยง
ดุสิตา สีตาชัย, เชิดศักดิ์ ดงบัง,
ภาวะโรคซึมเศร้า
ธีรพงษ์ คงประเสริฐ,
สุรชัย ทองแก้ว, นิมิตร ทักษวิทยาพงศ์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
11.30-11.45 น. การวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยคุณภาพซอฟต์แวร์ด้วยเทคนิคเหมือง ทิภาพร ศุภมิตร, สุรศักดิ์ มังสิงห์
ข้อมูลเพื่อหาตัวแบบการพยากรณ์ความบกพร่องของซอฟต์แวร์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
11.45-12.00 น. การกู้คืนสภาพเดิมเว็บไซต์แบบปรับตัวได้อย่างอัตโนมัตสิ าหรับรับมือ นนทวัตต์ สาระมาน,
เมื่อถูกโจมตีเปลี่ยนแปลงหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐ
ประสงค์ ประณีตพลกรัง
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-13.15 น. ระบบวิเคราะห์ข้อมูลสาหรับห้องอัจฉริยะ
นพรุจ เย็นใจ, นิรันต์กาล
ศิริสุขชัยถาวร, ปราณี นามมุง,
จิโรจน์ จริตควร
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
13.15-13.30 น. อินเตอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่งสาหรับระบบเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิต
นิมิตร ทักษวิทยาพงศ์,
และประหยัดพลังงานสาหรับฟาร์มกล้วยหอมทอง
กันยารัตน์ ศรีวิสทิยกุล
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
กฤษณ์ ไชยวงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
13.30-13.45 น. โปรแกรมควบคุมสไลด์ผ่าตัดด้วยการตรวจจับการเคลื่อนไหวของมือ ปณิธาน วงศ์สงค์, เตชิต ตติยาพิศาล,
สหวัสส์ ทรัพย์เจริญกูล,
สุรชัย ทองแก้ว, ผิน ฉัตรแก้วมณี
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
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เวลา
13.45-14.00 น.

14.00-14.15 น.

14.15-14.30 น.

14.30-14.45 น.

14.45-15.00 น.

15.00-15.15 น.
15.15-15.30 น.

15.30-15.45 น.

15.45-16.00 น.

ชื่อบทความ
การสังเคราะห์สัญญาณคลื่นไฟฟ้าหัวจากการติดอิเล็กโทรดแบบ 5
อิเล็กโทรดโดยใช้ลีด V1 ด้วยวิธีการของเจเนติกอัลกอริธึมสาหรับซัพ
พอร์ตเวกเตอร์แมชีนสาหรับสมการถดถอย

ผู้นาเสนอ
พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วิเชพ ใจบุญ, พัฒณัฏฐ์ เทพอัตถาพร
มหาวิทยาลัยเนชั่น
การพัฒนาแอปพลิเคชันคาศัพท์ภาษาอังกฤษเสมือนจริงบน
ภัทราพร พรหมคาตัน,รัฐพงศ์ ภูสโี สม,
ระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์
สุทัศน์ เผ่าตุ้ย, ณัฐดนัย บุญเขียว
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
การพัฒนาแอพพลิเคชั่นสาหรับการบันทึกการเข้าเรียนของนักศึกษา ภูริลาภ จุฑาวัชระพล,
ผ่านโปรแกรมไลน์
มาสวีร์ มาศดิศรโชติ,
อดิศักดิ์ ศุภธนสินเขษม
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพร้อมในการเข้าสูด่ ิจิทัล
มงคล เฟื่องฟูตระกูล,
อานนท์ ทับเทีย่ ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี
ระบบควบคุมการให้น้า ให้ปุ๋ยสาหรับการทาสวนกล้วยหอมทอง
วรพฤกษ์ คงเจริญ, วีรวัฒน์ แย้มโสม,
นันทวัฒน์ ฮาบละคร, สุรชัย ทองแก้ว
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการคานวณแบบคลาวด์เพื่อสนับสนุนการ
วราพร กรีเทพ
จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
จริยธรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในประเทศไทยยุค สุรสั วดี สร้อยมาลี, ปานชนก
4.0
แพร่พิพัฒน์มงคล, นครินทร์ อ้นชู,
อักษราภัค กุลสุวรรณ์,
สุทธิศักดิ์ จันทวงษ์โส
มหาวิทยาลัยรังสิต
แบบจาลองสามมิตเิ สริมการเคลื่อนไหวด้วยเทคโนโลยีเออาร์ เรื่อง
สุริยงค์ เลิศกุลวาณิชย์, จิรุจน์ พัฒน
พระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ จันทร์, ธนากรมาบางยาง, กนกกร
วัฒนศิลป์, สุทธิดา กึกสูงเนิน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างกลยุทธ์การกลายพันธุ์ที่แตกต่าง สรรพสิริ แสงประไพ, วุฒิพงษ์ ชินศรี
กันของขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมในการแก้ปัญหาการหาเส้นทางการ
มหาวิทยาลัยรังสิต
เดินเรือ
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ห้องที่ 2

:

11-1107 (วิศวกรรมศาสตร์)

ประธาน
:
ผศ.ดร. สุพัฒตรา เกษราพงศ์
เลขานุการ
:
ดร. เด่นชัย วรเดชจาเริญ
เวลา
ชื่อบทความ
10.45-11.00 น. การศึกษาความคุม้ ค่าทางเศรษฐศาสตร์ของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาสาหรับอาคารพาณิชย์
11.00-11.15 น.

11.15-11.30 น.
11.30-11.45 น.

11.45-12.00 น.

13.00-13.15 น.

13.15-13.30 น.

13.30-13.45 น.

ผู้นาเสนอ
เขมิกา จิตจานงค์,
ภรชัย จูอนุวัฒนกุล, สาเริง ฮินท่าไม้
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
การวิเคราะห์ก๊าซในน้ามันหม้อแปลงไฟฟ้าเพื่อการวางแผนบารุงรักษา จิตติมา ณรงค์, วิชชากร เฮงศรีธวัช,
เชิงป้องกัน
พศวีร์ ศรีโหมด, เพชร นันทิวัฒนา
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
การเสริมกาลังอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทีม่ ีความสาคัญระดับสูงมาก เจนศักดิ์ คชนิล
ให้ต้านทานแรงแผ่นดินไหวในเขตภาคเหนือของประเทศไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
พฤติกรรมการวิบัติของพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กเสริมกาลังด้วย CFRP ที่ ชัชวาลย์ พูนลาภพานิช, ณัฐวัฒน์
ความเหนียวต่า
จุฑารัตน์, มโนชญ์ สาชุม, พัฒนพงษ์
สิงห์สง่า, ศิโรรัตน์ จิตต์สุภาพรรณ,
ภาคภูมิ พิริยะภิญโญ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
การศึกษาระบบไฟส่องสว่างบนทางวิ่งและทางขับของสนามบิน
นิมิต บุญภิรมย์, กษิเดช
พานิชย์
ทิพย์อมรวิวัฒน์, ฐาภพ จันทรสุข,
ภาดา เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
รับประทานอาหารกลางวัน
เครื่องวัดคุณภาพน้ายางพาราด้วยระบบดิจติ อล
นิมิต บุญภิรมย์, พัศวีร์ ศรีโหมด,
จรัล สว่างอรุณ, นิติพงศ์ ขุนทอง
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
การวิเคราะห์ค่ากระแสลัดวงจรตามมาตรฐาน IEC60909 ของโรงงาน บวรวงศ์ วัธนไทยนันท์,
อุตสาหกรรมขนาดกลาง
โกศัลย์ สันติรักษ์โยธิน,
เพชร นันทิวัฒนา,วิชชากร เฮงศรีธวัช
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
การบริหารจัดการใช้พลังงานไฟฟ้าจากการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้
พศวีร์ ศรีโหมด, วิชชากร เฮงศรีธวัช,
พลังงานไฟฟ้า กรณีศึกษาโรงพยาบาลวิภาวดี
นิมิต บุญภิรมย์,
ธนภัทร พรหมวัฒนภักดี
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
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เวลา
13.45-14.00 น.

ชื่อบทความ
การวิเคราะห์ดัชนีเพื่อทานายการบารุงรักษาสาหรับระบบ PLC ผ่าน
SCADA

14.00-14.15 น.

การวิเคราะห์กาลังต้านทานแผ่นดินไหวของโครงสร้างที่มีผนังก่ออิฐ
แบบมีช่องเปิดบางส่วนเสริมกาลังด้วยเฟอร์โรซีเมนต์และตะแกรง
เหล็กฉีก
ระบบเฝ้าระวังความแรงสัญญาณการออกอากาศวิทยุกระจายเสียง
ต้นทุนต่า

14.15-14.30 น.

14.30-14.45 น.

14.45-15.00 น.

15.00-15.15 น.

ผู้นาเสนอ
วนิดา เครือภู่, สมชาย คาสัตย์,
เพชร นันทิวัฒนา, วิชชากร เฮงศรีธวัช
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ศักดา ชมภูยันต์, ไพบูลย์ ปัญญาคะโป
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

อัครเดช แย้มคลี่, จิรวัฒน์ พงษ์พานิช,
ธนภัทร หอมทรงทรัพย์,
เพชร นันทิวัฒนา, เติมพงษ์ ศรีเทศ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปรีชา กอเจริญ
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
กระบวนการผลิตไบโอดีเซลโดยใช้เครื่องดูดความชื้นความดันต่า
อดุลย์ พัฒนภักดี,
วิทยา พันธ์เจริญศิลป์, เผชิญ จันทร์สา
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
การพัฒนาระบบควบคุมการระบายอากาศอัตโนมัติสาหรับห้องปรับ เอกชัย ดีศิริ, ธนภัทร พรหมวัฒนภักดี,
อากาศเพื่อการประหยัดพลังงานโดยใช้การตรวจจับออกซิเจนและก๊าซ ปรากฤต เหลี่ยงประดิษฐ์
คาร์บอนไดออกไซด์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
พฤติกรรมโครงสร้างของป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ที่มีการเชื่อมต่อกัน
ธนะพล กิจชาญไพบูลย์,
เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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ห้องที่ 3
:
11-1108 (วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี พลังงาน สิ่งแวดล้อม)
ประธาน
:
ผศ.ดร. ขนิษฐา ชัยรัตนาวรรณ
เลขานุการ
:
ผศ.มนนภา เทพสุด
เวลา
ชื่อบทความ
10.45-11.00 น.
การกาจัดไนโตรเจนและฟอสฟอรัสด้วยระบบเอสบีอาร์ที่ใช้ฟิล์ม
ชีวภาพบนเส้นใยกรอง
11.00-11.15 น.

11.15-11.30 น.

11.30-11.45 น.

11.45-12.00 น.

13.00-13.15 น.

13.15-13.30 น.

13.30-13.45 น.
13.45-14.00 น.

การศึกษาการใช้ Business Model Canvas เพื่อมุ่งเน้นการเสนอ
คุณค่าให้กับผู้ใช้น้าประปาในพื้นทีด่ ูแลของการประปาส่วนภูมภิ าค
สาขาอุดรธานี (ชั้นพิเศษ)
การนาเถ้าหนักชีวมวลมาเป็นวัสดุถมกลับในหลุมเจาะ

ผู้นาเสนอ
กิตติชนม์ เรืองศรี ภัทรนาวิก,
สุริยะกิจ ย่อมมี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จินตวัฒน์ ละชินลา, ภิเษก ชัยนิรนั ดร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ณปภัช สมานวงศ์, นลพรรณ
ขันติกุลานนท์, จักรพงษ์ จิตต์จานงค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย
การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ซี-ไฟโคไซยานินเป็นรีเอเจนต์ในแลบ ดวย เฮียน โงวเยน, เทพปัญญา
ออนอะชิพเพื่อหาปริมาณโลหะหนักบางชนิด
เจริญรัตน์, นภาพร ยังวิเศษ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผลของการทาสารยึดติดยูนิเวอร์ซอลเมื่อเพิ่มเวลาทาเป็น 2 เท่าจาก ธิติสรรค์ ฦๅชา, อาภาภรณ์ ภาษาสุข,
คาแนะนาของผู้ผลิตต่อกาลังยึดเฉือนระดับจุลภาคของเนื้อฟัน
รัชฎา น้อยสมบัติ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รับประทานอาหารกลางวัน
พัฒนาเครื่องแยกน้ามันออกจากน้าโดยใช้ตัวดูดซับจากวัสดุธรรมชาติ นลพรรณ ขันติกุลานนท์, จักรพงษ์
จิตต์จานงค์, ณปภัช สมานวงศ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย
แผนการผลิตพืชที่เหมาะสมสู่การเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมใน ประกายดาว สาระแปง, เบญจพรรณ
ตาบลแม่แฝกใหม่ อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
เอกะสิงห์, จิรวรรณ กิจชัยเจริญ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาวะโลกร้อน: ปัญหาที่ท้าทายในศตวรรษที่ 21
มนนภา เทพสุด
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
การจัดการพลังงานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อชุมชนยั่งยืน วิชชุดา สุภาพวานิช, โสวัตรี ณ ถลาง,
วิพักตร์ จินตนา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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เวลา
14.00-14.15 น.

ชื่อบทความ
การประเมินผลกระทบกรณีรั่วไหลและเพลิงไหม้ของวัตถุอันตรายเฮก
ซะเมทิลไดไซลาเซน

14.15-14.30 น.

การจัดการขยะมูลฝอยในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติทางทะเลที่ยั่งยืน
โดยวิธี

14.30-14.45 น.

การเปรียบเทียบการประเมินความถูกต้องเชิงตาแหน่งของภาพถ่าย
ออร์โธที่ได้จากระบบเครือข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์
ในทันทีและแบบสถิต
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ผู้นาเสนอ
ศิวนันท์ แก้วบุญเรือง,
นันทิยา หาญศุภลักษณ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สุชานุช ชูสุวรรณ,
สุขุมา ชิตาภรณ์พันธุ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อัณณพ หักฤทธิ์ศึก, วิชัย พันธนะหิรัญ
และธารวิทย์ เสวกดรุณทร
มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ

ภาระหน้าที่ประธานและเลขานุการห้องย่อย

ประธาน
1.
2.
3.
4.

เป็นผู้ดาเนินการนาเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
เป็นผู้แนะนานักวิจัยผู้นาเสนอผลงานให้แก่ผู้เข้าร่วมการประชุมและเปิดเวทีให้ซักถามและสรุป
เป็นผู้กากับการนาเสนอผลงานและการซักถามให้เป็นไปตามกาหนดเวลา ไม่เกิน 15 นาที
มอบจดหมายรับรองการนาเสนอผลงานและเกียรติบัตรให้แก่ผู้นาเสนอ

เลขานุการ
1. เป็นผู้ช่วยประธานห้องย่อย
2. อานวยความสะดวกให้การนาเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ ดาเนินไปอย่างเรียบร้อย เช่น การ

ช่วยเหลือและประสานงานด้านอุปกรณ์ประกอบการนาเสนอ จับเวลาการนาเสนอ เป็นต้น
3. งานอื่นๆ ตามที่ประธานมอบหมาย

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺
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บันทึก
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