
No. Author Article

1 Angsaya Siepong Antecedent Effects of The Collaborative Corporate-Community Practices 

and Exemplary Role of Green Industry Firms of Thailand: A Proposed Model

2 Cong Luo, Pacharaporn Kesaprakorn                                                           Social Engagement in Official Facebook of Bangkok University, University 

Identification, and Academic Performance Among Bangkok

3 Gao Yang, Pacharaporn Kesaprakorn Exposure to Chloe Print Advertisement, Brand Equity, Customer 

Satisfaction, and Their Intention to Purchase Among Thai Customers

4 Jumpita Ruangvichathorn Japanese Commercial Code: The Compatibility with 1980 Vienna Sales 

Convention as Compared with Thai Civil and Commercial Code

5 Ken’ichiro HIGUCHI 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
6 Kim Maurera Amigable, Sutthicha 

Phetwira, Nattakan Diewtrakul

The Perks of Studying in Thailand and Overseas

7 Kunlin Li, Pacharaporn Kesaprakorn The Relationships Among Social Engagement in Wechat, Family 

Communication Pattern, and Family Satisfaction as Perceived by Young 

Chinese Adults

8 Monnapatt Sikhao, Piamchan 

Doungmanee

Wastes Management in Chatuchak Weekend Market Bangkok Using the 

Principles of Facility Management with Spatial Data

9 Nguyen Le Phuong Quynh, Ratanasuda 

Punnahitanond

Communicating Brand Identify to Vietnamese Audiences Via Celebrity 

Endorsement: A Case Study of OPPO

10 Nitana Maluangnon Code Share Strategy and Its Future Trend

11 Papada Pitchayachananon, Ravipa 

Akrajindanon, Kriangkai Pookayaporn

The leadership approaches and the prevention for turnover intentions 

12 Phatcharin Thonaphalin, Benjarat 

Ratchawang

A Study on English Comunication Skills for Grade3 Students by Adding 

"Ing" to the Base Verb by Using Flashcards and Games

13 Piamchan Doungmanee, Monnapatt 

Sikhao

Investing in Water Resource Infrastructure and Thailand's Economic 

Growth
14 Piboon Sukvijit Barr The Enhancement of Students’ English Speaking Ability Through the Use of 

Face-to-Face Teacher-Student Conferencing: A Case Study of an Online 

Learning Course in a Private University in Thailand

15 Puttipong Anantasopon The firm performances: a focus on emerging-market multinational 

enterprise in developed countries

16 Ravipa Akrajindanon, Anupong 

Avirutha, Tirasan  Sahatsapas

The Effects of Marketing Mix on Social Commerce Store Brand Loyalty: A 

Case Study of Social Commerce in Thailand

17 Sanhakot   Vithayaporn , Kitsakul 

Jatanaviboon 

The Maximizing of Airline Revenue Through Loyalty Program
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18 Sanhakot Vithayaporn , Kitsakul 

Jatanaviboon 

The Maximizing of Airline Revenue Through Loyalty Program

19 Sirikanlaya Sakhet Identity variation to class and gender on ‘Legally Blonde’ film

20 Sirisuda Thanawanitchayakul, Somsak 

Janthadee

A Learning Achievement Development of “Foreign Language Words in Thai 

Language” by Using Programmed Instruction for Ninth Graders of 

Khonsarnwittayakom School under Secondary Educational Service Area 

Office 30

21 Thanyanan  Boonyoo, Pharin  

Thanonthaweekul, Kanokorn   

Boonmakerd

Influences of Trust and Work Values towards the Relationships Transferred 

between Psychological Capital and the Employees’ Performance of Small 

Enterprises in Thai Ceramic Industries

22 Thanyanan  Boonyoo, Wornpahol   

Sangtian, Kanokorn   Boonmakerd

Multiple Mediation Effects of Emotion and Subjective Norms toward 

Electronic Loyalty of Online Users

23 Thavorn Thitthongkam,Boonlert 

Wongprom

Enhancing English Reading Skills of Students Majoring in English for 

Business Communication, School of Liberal Arts, Sripatum University 

Through the World Peace Ethics Contest

24 Thawachchai   Jongkolrat, Ketvalee 

Yongram , Nattapong Yongram

Rectangular magnetic efficiency for magnetic nanoparticles in micro-vessel

25 Thawachchai Jongkolrat, Nattapong 

Yongram, Ketvalee Yongram

Trajectories of magnetic nanoparticle transport in the micro-vessels

26 Vilasinee  Chobsa-ard, Thanyanan  

Boonyoo

Serial Mediated Effects of Motivation and Work Values in Influencing Self-

esteem towards Effectiveness of Volunteers at Saint Peter’s Church, 

Samphran, Nakhon Pathom
27 Wilasinee Darachai, Piboon Sukvijit 

Barr

An Exploration of Interlanguage and Code-Switching; A Better 

Understanding and Pedagogical Implications For English Teaching and 
28 Wipada Photcharakawin, 

Benjarat Ratchawang

Enhancing Students' English Grammar Learning Through Learning 

Management with Games and Songs

29 Xuanle Zhu, Pacharaporn Kesaprakorn Wechat Uses and Gratifications for Health Information Among Chinese 

Elderly Users

30 Yasumasa MORI A Survey on View of Finding Employment and Reasons to Choose a 

Company by Students of Department of Japanese for Business 

Communication at Sripatum University

Remarks

         The authors contributing the accepted papers above do the followings:

1.Prepare a powerpoint file for presentation (15 minutes); the first author should be the file name, such as Cong Luo.pptx

2.Send the powerpoint file (saved as .pdf, such as Cong Luo.pdf) to Email: spucon@spu.ac.th during 10-14 December 2018. 

(If it is overdue, please save the file to flash drive and bring it along on 20th December 2018)



ล ำดบัที่ ผู้เขยีน ชือ่บทควำม
1 กนกวรรณ ประทุมเทา, สุนันท์  ศลโกสุม การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองความเป็นไทย ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 จากการจัดการเรียนรู้

แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 4 MAT

2 กนิษฐา แซ่ล้ิม, ปฐมพรณ์ อินทรางกูร ณ อยุธยา,

ธนายุส ธนธิติ

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของ

ข้าราชการครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4

3 กมลยศ พันธุมาศโกมล, สุนีย์ มัลลิกะมาลย์ หลักนิติธรรมและหลักธรรมาภิบาลในการออกหนังสือและการเพิกถอนหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดิน

4 กฤติกา  เตโช, ประพันธ์ ชัยกิจอุราใจ ภาวะผู้น าท่ีมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรในอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์

5 กฤติกานต์  ค าพร, เบญจรัตน์  ราชฉวาง การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะส้ัน เร่ือง การเล้ียงไก่ไข่อินทรีย์ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3

6 กัญญ์วรา  พลายชุม, เบญจรัตน์  ราชฉวาง การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาดนตรีและศิลปะ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 จากการจัดการเรียนรู้แบบ

ชินอิจิ  ซูซูกิ

7 กัตติกา แก้วมณี, อริชัย อรรคอุดม การเปิดรับส่ือสังคม การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร

8 กันยวรรณ  ก่ิงวาที,เบญจรัตน์  ราชฉวาง การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 1 ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4

9 กัลยารัตน์ ธีระธนชัยกุล, ประเสริฐ สิทธิจิรพัฒน์, อรนิษฐ์ 

แสงทองสุข, ณัฐินี การโพธ์ิ, ศุภวิชญ์ น่ิมศิริ, โชติกา เขมวีรา
วงศ์, อนัญญา พัฒนพงศ์สุกุล

พฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม

10 กานต์ ภักดีสุข, ชุติมาวดี ทองจีน ปัจจัยด้านทัศนคติ ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด และการยอมรับเทคโนโลยีท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือรถยนต์

ไฟฟ้าของประชาชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

11 กิตติชนม์ เรืองศรี ภัทรนาวิก,  สุริยะกิจ ย่อมมี การก าจัดไนโตรเจนและฟอสฟอรัสด้วยระบบเอสบีอาร์ท่ีใช้ฟิล์มชีวภาพบนเส้นใยกรอง

12 กิตติชัย ประเสริฐพรศรี, วรเศรษฐ์ อุดมสิน, ศนภสร รอดสนใจ

, ธนิศา  หนูทวี

การศึกษาแผนการเดินทางท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 9  วัดรอบเกาะรัตนโกสินทร์

13 กิตตินันท์ ชอบธรรม, พรชัย มงคลนาม, 

สุณิสา สถาพรวจนา

ประสิทธิภาพการเรียนรู้เร่ืองโรคเบาหวานผ่านส่ือมัลติมีเดียต่างๆ โดยการวิเคราะห์การจดจ่อของคล่ืนสมอง

14 ขวัญดาว  มาอยู่, ชะเอม  สังสีแก้ว การสร้างแรงจูงใจในการเรียนภาษาจีนส าหรับผู้เรียนในระดับอุดมศึกษาไทย

15 เขมิกา จิตจ านงค์ , ภรชัย จูอนุวัฒนกุล , ส าเริง ฮินท่าไม้ การศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดต้ังบนหลังคาส าหรับอาคาร

พาณิชย์

16 คุณากร  ไวยวุฒิ,พร้อมพร  ภูวดิน การศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ของไทยกับการจัดการการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning Management)

17 ฆนรส   ผูกพยนต์ ผลตอบแทนและรูปแบบการลงทุนการเงินของข้าราชการครู

18 จรัสนันท์  ตรียัง,สุนันท์  ศลโกสุม การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ืองการบวกและการลบของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีได้รับ

การจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดของโพลยาร่วมกับเทคนิคการวาดรูปบาร์โมเดล

19 จรัสสา การเกษตร การศึกษาเปรียบเทียบการจัดการกระบวนการคืนผู้ต้องขังสู่สังคมของกรมราชทัณฑ์ในประเทศไทยและประเทศสิงค์โปร์

20 จักรพันธ์ จตุพรพันธ์, ณัฐชัย ศรีเอ่ียม, พันธ์พนิต  ช้างจันทร์ การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาญ่ีปุ่น โดยใช้แอปพลิเคช่ัน Kahoot ของนักศึกษา สาขาภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการ

ส่ือสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

บทควำมภำษำไทย

ประกำศรำยชื่อบทควำมที่ผ่ำนกำรพิจำรณำ
กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติและนำนำชำติ มหำวิทยำลัยศรปีทุม ครั้งที่ 13 ประจ ำปี 2560

เรื่อง “ผลงำนวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือประเทศไทย 4.0
ณ ห้อง Auditorium ชั้น 14 อำคำร 40 ปี มหำวิทยำลัยศรปีทุม

วันพฤหัสบดีที่ 20  ธนัวำคม 2561



ล ำดบัที่ ผู้เขยีน ชือ่บทควำม
21 จักรพันธ์ุ จันทร์เจริญ การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาในการให้บริการของส านักงานบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น

22 จิตติมา ณรงค์,  วิชชากร เฮงศรีธวัช,  พศวีร์ ศรีโหมด, เพชร 

นันทิวัฒนา

การวิเคราะห์ก๊าซในน้ ามันหม้อแปลงไฟฟ้าเพ่ือการวางแผนบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน

23 จิตติมาภรณ์ ข าชู,ประพันธ์ ชัยกิจอุราใจ สภาพแวดล้อมในองค์การท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การของบุคลากรในส านักงานเศรษฐกิจ

การเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

24 จิตรลดา  วิวัฒน์เจริญวงศ์ ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการเงินทุนหมุนเวียนกับอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ ของบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

25 จิตรลดา  สีหามาตย์, จิรพงษ์  จันทร์งาม ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพการควบคุมภายในท่ีมีต่อคุณภาพรายงานทางการเงินของหน่วยงานภาครัฐ ใน

มุมมองของเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบส านักงานการตรวจเงินแเผ่นดิน

26 จินตรัตน์ แสงศิริ การพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการด้วยตนเองเพ่ือการเผยแพร่งานวิจัยเป็นภาษาอังกฤษของ

นักวิจัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

27 จินตวัฒน์ ละชินลา,ภิเษก ชัยนิรันดร์ การศึกษาการใช้ Business Model Canvas เพ่ือมุ่งเน้นการเสนอคุณค่าให้กับผู้ใช้น้ าประปาในพ้ืนท่ีดูแลของการ

ประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี (ช้ันพิเศษ) 

28 จิรัสยา คุณสืบพงษ์พันธ์, เบญจรัตน์ ราชฉวาง การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชาคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2

29 จีรนุช อภิชนสาคเรศ,ชญาน์วัต  สัตตบุศย์ ปัญหาทางกฎหมายในการคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล

30 จุฑาทิพย์  ทองศรี, สมยศ วัฒนากมลชัย การให้ความส าคัญและการรับรู้กลยุทธ์การตลาดบริการ (Q-MARK) ของลูกค้าร้านเบเกอร่ีในจังหวัดภูเก็ต

31 เจนศักด์ิ  คชนิล การเสริมก าลังอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กท่ีมีความส าคัญระดับสูงมากให้ต้านทานแรงแผ่นดินไหวในเขตภาคเหนือของ
ประเทศไทย

32 เจษฎา นิลบุตร,กาญจนา มีศิลปวิกกัย การเปิดรับ และทัศนคติท่ีมีต่อส่ือบันเทิงเกาหลีบนส่ือสังคมออนไลน์ของวัยรุ่นไทย

33 เจียมจิต สุวรรณน้อย ปัญหาการให้ข้อมูลท่ีส าคัญและเป็นประโยชน์อย่างย่ิงในการปราบปรามผู้กระท าความผิดเก่ียวกับยาเสพติดให้โทษของ

ผู้กระท าความผิด

34 ฉัตรชัย ราคา, ภานุมาส ทองสุขดี, ทรงศักด์ิ อยู่นาน การวางผังคลังสินค้าส าเร็จรูปด้วย ABC ANALYSISกรณีศึกษา: โรงงานผลิตผนังส าเร็จรูป

35 ชนกกานต์ ฉายแก้ว, อรัญญา พิมพ์มงคล การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การสืบพันธ์ุและการเจริญเติบโตของพืชดอกด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะ 5 ข้ัน ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5

36 ชนม์ขนิษฐ์ วิศิษฎ์สมบัติ, ประพันธ์ ชัยกิจอุราใจ,

พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์

คุณภาพชีวิตในการท างานท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การของบุคลากรในมหาวิทยาลัย

37 ชนินทร์ มหัทธนชัย, มานพ ชุ่มอุ่น, บุษราภรณ์ มหัทธนชัย, 

จิตราภรณ์ ธาราพิทักษ์วงศ์,ทิวาวัลย์ ต๊ะการ, วาสนา สันติธีรา
กุล, พร้ิมไพร วงค์ชมภู, ชัยทัศน์ เกียรติยากุล

การส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ผ้าปักชนเผ่าม้งบ้านแม่สาน้อยด้วยระบบดิจิทัลคอมเมิร์ซภายใต้โครงการส่งเสริม

การตลาดของผลิตภัณฑ์หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ (OTOP)  อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

38 ชลทิพย์ อัศวกาญจน์ สถานภาพการจัดการการส่ือสารภาวะวิกฤตอุทกภัยกรุงเทพมหานคร ปี 2554

39 ชวลิต  มณีศรี, กิติกุล ปุณศรี, วรพล พินส าราญ การเพ่ิมผลผลิตในกระบวนการเจาะกรณีศึกษาอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์บิวท์อิน

40 ชัชชัย นภาลัย, สุนันท์ ศลโกสุม ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง เศษส่วนและทศนิยมของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาตอนปลาย จากการ

เรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการสอน

41 ชัชวาลย์ พูนลาภพานิช, ณัฐวัฒน์ จุฑารัตน์, ม

โนชญ์ สาชุม, พัฒนพงษ์ สิงห์สง่า,
ศิโรรัตน์ จิตต์สุภาพรรณ, ภาคภูมิ พิริยะภิญโญ

พฤติกรรมการวิบัติของพ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็กเสริมก าลังด้วย CFRP ท่ีความเหนียวต่ า

42 ชาญวิทย  พรหมพิทักษ์ ภาพยนตร์ภาษาถ่ิน - ภาพยนตร์ภูมิภาค : ช่องทางใหม่ทางการตลาด “ป่าล้อมเมือง”

43 ชุมพล มีย่ิง รูปแบบของเน้ือหาพิเศษในส่ือออนไลน์

44 ชูชีพ  แก่นแสง ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงานในเขตการบิน

45 ณกรณ์  พรรธนะจรัส การปรับปรุงการจัดซ้ือโดยใช้เทคนิคการพยากรณ์และเทคนิคการหาปริมาณส่ังซ้ือท่ีเหมาะสม ของธุรกิจกรณีศึกษา

แห่งหน่ึง

46 ณปภัช สมานวงศ์, นลพรรณ ขันติกุลานนท์, 

จักรพงษ์ จิตต์จ านงค์

การน าเถ้าหนักชีวมวลมาเป็นวัสดุถมกลับในหลุมเจาะ

47 ณปภา หอมหวล, ศจีมาศ นันตสุคนธ์ การส่งเสริมเส้นทางการท่องเท่ียวด้วยการพัฒนาสูตรอาหารชะลอวัย

48 ณรงค์วิทย์  อินทร์นารมย์,จักรพันธ์ุ  จันทร์เจริญ ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน สังกัด ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

จังหวัดขอนแก่น เขต 5

49 ณัฎฐมน เผ่าพันธ์ุ ความพึงพอใจของผู้โดยสารสูงอายุท่ีมีต่อการให้บริการของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

50 ณัฏฐา เปรมปราคิน, ประพันธ์ วงศ์บางโพ การตัดสินใจดาวน์โหลดแอพพลิเคชันเกมของผู้บริโภคกลุ่มเจเนอเรชันวายในเขตกรุงเทพมหานคร



ล ำดบัที่ ผู้เขยีน ชือ่บทควำม
51 ณัฐธยาน์  ถวิลวงษ์ กลยุทธ์การส่ือสารการตลาดและภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณีท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ

ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

52 ณัฐธยาน์ อัศวแสงรัตน์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมการบินของชาติ พ.ศ.2559 - 2574

53 ณัฐพล สิทธิพรรณโยธา, อุทัยวรรณ สายพัฒนะ การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง โสตประสาททางดนตรีสากล ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5

54 ณัฐริการ์ ปานมาศ, พรพรหม ชมงาม ความพึงพอใจและพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวเชิงกีฬาทางน้ าใน เกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี

55 ณัฐวดี สระประทุม, จุฑาทิพ คล้ายทับทิม ความคิดเห็นของผู้ประกอบการในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เก่ียวกับการค้าชายแดนไทย - เมียนมา บริเวณจุดผ่อนปรน

พิเศษด่านสิงขร

56 ณัฐวุฒิ กอแก้วปฐมกุล, ธนพัฒน์ เด่นไกรรักษ์, กฤชบ์พัทธ์ 

สกุลชินสีห์, ผิน แก้วฉัตรมณี, สุรชัย ทองแก้ว

ระบบวิเคราะห์กิจวัตรประจ าวันส าหรับผู้สูงอายุ

57 ณัตตยา จิตผ่องแท้, ประสงค์  ประณีตพลกรัง สภาพปัญหาและความพร้อมต่อการเปล่ียนผ่านทางดิจิทัล ขององค์กรระดับอาชีวศึกษาเพ่ือขับเคล่ือนเข้าสู่ดิจิทัลไทย

แลนด์

58 ณิชาภัทร  โตนิล, เบญจรัตน์  ราชฉวาง การศึกษาความสามารถทางการค านวณวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง การบวกและการลบจ านวนท่ีมีผลลัพธ์ และตัวต้ังไม่เกิน 

20 ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการแก้ปัญหา

59 ดนุเดช เอ่ียมพิพัฒน์, สุทธิศักด์ิ จันทวงษ์โส พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

60 ดลนภัส บุญแก้ว, อรจันทร์ ศิริโชติ, เจษฎา นกน้อย ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าท่ีซ้ือสินค้าแฟช่ันในพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

61 ดวงฤทัย  ล่องอ าไพ, ประสาน ประวัติรุ่งเรือง การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เร่ือง ข้อมูลและการท างานของระบบ

คอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5

62 ดวย เฮียน โงวเยน, เทพปัญญา เจริญรัตน์,

นภาพร  ยังวิเศษ

การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ซี-ไฟโคไซยานินเป็นรีเอเจนต์ในแลบออนอะชิพเพ่ือหาปริมาณโลหะหนักบางชนิด

63 ดารณี พาลุสุข, วาสนา บุตรโพธ์ิ ปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือสินค้าตราย่ีห้อท่ีได้รับสิทธ์ิในการเป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการใน

การแข่งขันฟุตบอลโลกปี 2018 : กรณีศึกษาเคร่ืองด่ืมโค้ก

64 ดุสิต มีชนะ,ทรงวิทย์ เจริญกิจธนลาภ ความสัมพันธ์ของการจัดการองค์ความรู้และการบริหารจัดการท่ีส่งผลกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

65 ดุสิตา สีตาชัย, เชิดศักด์ิ ดงบัง, ธีรพงษ์ คงประเสริฐ, 

สุรชัย ทองแก้ว, นิมิตร ทักษวิทยาพงศ์

อินเทอร์เน็ตของทุกสรรพส่ิงส าหรับตรวจสอบสุขภาพจิตกลุ่มเส่ียงภาวะโรคซึมเศร้า

66 ตรัยรัตน์ ปล้ืมปิติชัยกุล การส่ือสารในภาวะวิกฤติ : กรณีศึกษาปฏิบัติการกู้ภัยถ้ าหลวง

67 ตรีเทพ จุ่นเงิน, เบญจรัตน์  ราชฉวาง การศึกษาสมรรถภาพทางกาย วิชา ว่ายน้ า ของนักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี 2 จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมโยคะ

68 ทนา ต้องโพนทอง ,อาภัสสร์ จันทวิมล, ภูมิ โชคเหมาะ ปัญหากฎหมายเก่ียวกับการฟ้ืนฟูกิจการกรณีลูกหน้ีเป็นสหกรณ์ ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483

69 ทัชชภร  มหาแถลง ความยุติธรรมทางเลือกกับคดีครอบครัว

70 ทัตพิชา ทับทิมอ่อน, ประสาน ประวัติรุ่งเรือง การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยของนักเรียนช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพปีท่ี 1

71 ทัศนีย์ มีศิริ, พิมพ์ภัช วีรกุลเกรียงไกร, อัยลดา รุ่งเรืองรัมย์ ลดเวลาการขนส่งส่ิงส่งตรวจ (SPECIMEN) ท่ีมีผลต่อการบริการกรณีศึกษาโรงพยาบาลเอกชนแห่งหน่ึงใน

กรุงเทพมหานคร

72 ทิภาพร ศุภมิตร, สุรศักด์ิ มังสิงห์ การวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยคุณภาพซอฟต์แวร์ด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูลเพ่ือหาตัวแบบการพยากรณ์ความบกพร่อง
ของซอฟต์แวร์

73 ธนกร ณรงค์วานิช, ณัฎฐมน เผ่าพันธ์ุ ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

74 ธนพล มงคลสิริวงศ์, สุนันท์  ศลโกสุม ศึกษาความสามารถออกเสียงภาษาจีนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 จากการจัดการเรียนรู้สัทอักษรภาษาจีนพินอิน

75 ธนภณ สมหวัง การบูรณาการพุทธธรรมเพ่ือพัฒนาสังคมไทย :แนวความคิดของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต)

76 ธนะพล กิจชาญไพบูลย์, เกรียงศักด์ิ แก้วกุลชัย พฤติกรรมโครงสร้างของป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ท่ีมีการเช่ือมต่อกัน

77 ธนัช คงเกรียงไกร ลายสักและเรือนร่างกับส่ือโฆษณาออนไลน์

78 ธนากร เอ่ียมปาน ความปลอดภัยทางการบิน

79 ธรินี  มณีศรี, วันวิสา ด่วนตระกูลศิลป์, วัชรพล สิงหะเนติ การพัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับการจัดการขนส่งสินค้ากรณีศึกษา: ผู้ให้บริการขนส่งสินค้า

80 ธัญญาวดี ล้ิมประยูร,สิรยา คงสมพงษ์ การติดตามและการใช้ประโยชน์ของผู้อ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ The Matter

81 ธิติสรรค์ ฦๅชา, อาภาภรณ์ ภาษาสุข, รัชฎา น้อยสมบัติ ผลของการทาสารยึดติดยูนิเวอร์ซอลเม่ือเพ่ิมเวลาทาเป็น 2 เท่าจากค าแนะน าของผู้ผลิตต่อก าลังยึดเฉือนระดับจุลภาค

ของเน้ือฟัน



ล ำดบัที่ ผู้เขยีน ชือ่บทควำม
82 ธีรยุทธ   มูเล็ง การตัดสินใจเลือกท่ีต้ังศูนย์กระจายสินค้าเกษตรในจังหวัดยะลาด้วยวิธีฟัซซ่ี TOPSIS

83 ธีรศานต์ สหัสสพาศน์,ลภัสรดา สหัสสพาศน์ อีสปอร์ตคือการตลาดรูปแบบใหม่

84 ธีรศานต์ สหัสสพาศน์,ลภัสรดา สหัสสพาศน์ การกล่ันแกล้งทางไซเบอร์ : เร่ืองราวความน่ากลัวในสังคมออนไลน์

85 นนท์ธวัช ปริญญาประเสริฐ, อุทัยวรรณ สายพัฒนะ การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง โน้ตดนตรีสากลส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4

86 นนทวัตต์ สาระมาน,  ประสงค์  ประณีตพลกรัง การกู้คืนสภาพเดิมเว็บไซต์แบบปรับตัวได้อย่างอัตโนมัติส าหรับรับมือเม่ือถูกโจมตีเปล่ียนแปลงหน้าเว็บไซต์ของ

หน่วยงานภาครัฐ

87 นพรุจ เย็นใจ, นิรันต์กาล ศิริสุขชัยถาวร, ปราณี นามมุง, จิ

โรจน์ จริตควร

ระบบวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับห้องอัจฉริยะ

88 นภาลัย บุญค าเมือง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีภาษีอากร

89 นฤดล จิตสกูล การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้า และการบริหารจัดการส่ือออนไลน์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนาดย่อม ผ้า

หม้อห้อม จ.แพร่

90 นฤมล พงษ์ประเสริฐ,ชลิดา วสุวัต,กุลกนก มณีวงค์ ยุคการอ่านไร้ก าแพงของเด็กและเยาวชนไทยในศตวรรษท่ี 21

91 นลพรรณ ขันติกุลานนท์, จักรพงษ์ จิตต์จ านงค์, ณปภัช สมาน

วงศ์

พัฒนาเคร่ืองแยกน้ ามันออกจากน้ าโดยใช้ตัวดูดซับจากวัสดุธรรมชาติ

92 นวภร จันทร์บรรจง,เอกพงษ์ สารน้อย ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการคุ้มครองสายลับ กรณีเป็นผู้กระท าความผิดซ่ึงให้ข้อมูลในคดียาเสพติด

93 นันทรัตน์ นามบุรี โมเดลเชิงสาเหตุของปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพการใช้สารสนเทศทางการบัญชีท่ีส่งผลต่อความได้เปรียบทางการ

แข่งขันของธุรกิจ SMEs ของไทย

94 นันทรัตน์ นามบุรี, กมลทิพย์ กรรไพเราะ, 

ณฏฐาระวี พงค์กระพันธ์ุ, ฟาริดา เอ็ลลาฮี, แวอาซีซะห์ 
ดาหะยี, อัปสร อีซอ

การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลของวิสาหกิจชุมชนในเขตสามจังหวัดชายแดนใต้เพ่ือสร้างความสามารถการแข่งขัน

ทางการค้าสู่สากล 

95 นับทอง  ทองใบ การสร้างคอนเทนต์ใน “เน็ตฟลิกซ์” ตามแนวคิดการเล่าเร่ือง

96 นางสาวสุจิรา ย่ีส้ิน, ปฐมพรณ์ อินทรางกูร ณ อยุธยา, ธนายุส
 ธนธิติ

ความสัมพันธ์ของการบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา 
สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร

97 นาจรีย์ ชยะบุตร, สันติพงษ์ กุมารสิงห์ สิทธิความเป็นส่วนตัวของบุคลากรด้านสาธารณสุขในขณะปฏิบัติหน้าท่ี

98 นายทวิช อัศวตระกูลวงศ์,ศุภวรรณ สัจจพิบูล ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนร่วมกับกลวิธี RAFT ท่ีมีต่อความสามารถในการ

เขียนความเรียงและเจตคติต่อการเขียนความเรียงของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6

99 น าบุญ นามเป็นบุญ การศึกษาวิดีโอความรู้ภาษาอังกฤษทางยูทูบท่ีประสบความส าเร็จและปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกรับชมและความต้องการ
ของผู้ชม

100 นิภาภรณ์  ชัชวาลย์, เบญจรัตน์  ราชฉวาง การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง ภูมิปัญญาไทยสมัยสุโขทัยส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4

101 นิมิต บุญภิรมย์, กษิเดช ทิพย์อมรวิวัฒน์,  ฐาภพ จันทรสุข, 
ภาดา เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา

การศึกษาระบบไฟส่องสว่างบนทางว่ิงและทางขับของสนามบินพานิชย์

102 นิมิต บุญภิรมย์, พัศวีร์ ศรีโหมด, จรัล สว่างอรุณ, 

นิติพงศ์ ขุนทอง

เคร่ืองวัดคุณภาพน้ ายางพาราด้วยระบบดิจิตอล

103 นิมิตร ทักษวิทยาพงศ์, กันยารัตน์ ศรีวิสทิยกุล, 

กฤษณ์ ไชยวงศ์

อินเตอร์เน็ตของทุกสรรพส่ิงส าหรับระบบเพ่ิมประสิทธิภาพผลผลิตและประหยัดพลังงานส าหรับฟาร์มกล้วยหอมทอง

104 นิโลบล วงศ์ภัทรนนท์ การน าเสนอภาพแม่เล้ียงเด่ียวในละครไทย:กรณีศึกษา เมีย 2018

105 นิสิต อินทมาโน,ช้องนาง วิพุธานุพงษ์, พิทยา ไชยมหาพฤกษ์, 

   ธนะชาติ  ปาลิยะเวทย์

การศึกษากฎหมายคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเปรียบเทียบระหว่างกฎหมายไทยและกฎหมายของประเทศสมาชิก

อาเซียนรวมถึงกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

106 บดินทร์ อาสนะ, พีรธรัชต์ อิฐรัตนโชค การจัดการโซ่คุณค่าของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน กรณีศึกษา มหาวิทยาลัย ABC

107 บวรวงศ์ วัธนไทยนันท์,โกศัลย์ สันติรักษ์โยธิน,เพชร นันทิ
วัฒนา,วิชชากร เฮงศรีธวัช

การวิเคราะห์ค่ากระแสลัดวงจรตามมาตรฐาน IEC60909 ของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง

108 บุญญฤทธ์ิ ไตรหา, ป่ียมจันทร์ ดวงมณี, ชุติพงศ์ เนียมทอง การออกแบบปรับปรุงพ้ืนท่ีกิจกรรมในหมู่บ้านเศรษฐกิจ ซิต้ี จ.สมุทรสาคร

109 บุญญาพร  ดวงสา, วีระกิตต์ิ  เสาร่ม, กชธมน  วงศ์ค า รูปแบบการจัดการโรงแรมสีเขียวเพ่ือสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในประเทศไทย

110 บุญเลิศ วงศ์พรม,ถาวร ทิศทองค า การแปลในยุคใหม่กับการปรับตัวของผู้เรียน ผู้สอน และนักแปล

111 ปณิธาน วงศ์สงค์,  เตชิต ตติยาพิศาล, สหวัสส์ ทรัพย์เจริญกูล,

  สุรชัย ทองแก้ว, ผิน ฉัตรแก้วมณี

โปรแกรมควบคุมสไลด์ผ่าตัดด้วยการตรวจจับการเคล่ือนไหวของมือ

112 ประกายดาว สาระแปง, เบญจพรรณ  เอกะสิงห์, 

จิรวรรณ กิจชัยเจริญ

แผนการผลิตพืชท่ีเหมาะสมสู่การเกษตรท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมในต าบลแม่แฝกใหม่ อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่



ล ำดบัที่ ผู้เขยีน ชือ่บทควำม
113 ประธาน  ค าจินะ, อรนุช  พันโท, ธฤษ  เรือนค า, เกษรา  

ปัญญา, อ านาจ โกวรรณ

การศึกษาช่องทางการรับรู้ข่าวสารประชาสัมพันธ์งาน “หนาวน้ีท่ีเมืองแกน” ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อ าเภอ

แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

114 ประภาภรณ์ เครืออนุกูล, ประพันธ์ วงศ์บางโพ คุณค่าตราสินค้าต่อสินค้าแบรนด์ ADIDAS ประเภทสปอร์ตแฟช่ันของงผู้บริโภคกลุ่ม Generation Y ในเขต
กรุงเทพมหานคร

115 ประศาสน์ นิยม,วันเพ็ญ ควรสมาน การวิเคราะห์ช่องว่างสมรรถนะของผู้จัดการแผนกต้อนรับของโรงแรมในอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตาม

กรอบมาตรฐานสมรรถนะข้ันพ้ืนฐานของบุคลากรวิชาชีพท่องเท่ียวแห่งอาเซียน

116 ประเสริฐ สิทธิจิรพัฒน์, กัลยารัตน์ ธีระธนชัยกุล, 
อรนิษฐ์ แสงทองสุข, พิชญฎา ภูมิพงศ์, ขนิษฐา ทับทิมทอง, 

กุลปริยา โตอินทร์, ศศิธร ธรรมสาลี

ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้คุณค่าตราสินค้ากับพฤติกรรมการซ้ือสินค้าใน เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส ในเขต
กรุงเทพมหานคร

117 ปรียาพร วรแสน, กัมปนาท ศิริโยธา กระบวนการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าภาพลักษณ์องค์กรท่ีส่งผลต่อความภักดีของลูกค้าธนาคารออมสิน ศูนย์ควบคุม
และบริหารหน้ี เขตขอนแก่น 1

118 ปิยะฉัตร จารุธีรศานต์, ดุสิต แป้นมณี บทบาทโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมการค้าระหว่างประเทศ

119 ปิยะนาฎ  ช่วยบางย่ีโร, จักรกฤษณ์  พจนศิลป์, เออวดี เปร

มัยเฐียร

การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการลงทุนในธุรกิจทุเรียนแช่แข็ง:กรณีศึกษาสหกรณ์การเกษตรเพ่ือการแปรรูปและส่งออก

 จังหวัดตราด

120 ปุณณรัตน์ ชนะสิทธ์ิ, ชุลีกร ชนะสิทธ์ิ กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบในสภาวะการแข่งขันสูงของธุรกิจขนส่งด่วนในประเทศไทย

121 พงศ์ศิริ แก้วรักษา, อุไรรัตน์ แย้มชุติ, การใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาในทัศนะของข้าราชการครูในเขตอ าเภอบ้านแพ้ว สังกัดส านักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

122 พงษ์ศักด์ิ วงค์ชัย,นิสิต  อินทมาโน มาตรการระงับข้อพิพาทส าหรับผู้ใช้บริการทางการเงินกับธนาคารพาณิชย์

123 พระวุฒิชัย โคเรือง, สุนันท์  ศลโกสุม การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา เร่ือง อิทธิบาท 4  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 จากการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมกลุ่ม

124 พระสัญญา กียะสูตร, อุไรรัตน์ แย้มชุติ ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารกับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียน

มัธยมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  จังหวัดสมุทรปราการ

125 พล พิมพ์โพธ์ิ, ศุภวรรณ สัจจพิบูล ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดอรรถฐานร่วมกับรูปแบบการสอนซินเนคติกส์ท่ีมีต่อความสามารถในการเขียนร้อย

กรองเชิงสร้างสรรค์และเจตคติต่อการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5

126 พลอยปภัส  ชัยรัศม์วงศกร,  สุนันท์  ศลโกสุม ความสามารถการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยจากการจัดประสบการณ์กิจกรรมเกมการศึกษาโดยใช้มิติสัมพันธ์

127 พศวีร์  ศรีโหมด, วิชชากร เฮงศรีธวัช, นิมิต บุญภิรมย์, 

ธนภัทร พรหมวัฒนภักดี

การบริหารจัดการใช้พลังงานไฟฟ้าจากการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้า กรณีศึกษาโรงพยาบาลวิภาวดี

128 พัชรินทร์ โคตรค าทองดี, ยุวดี รัชอินทร์, คณิต เรืองขจร, รุ่งฬิ
ยา  เฆมนิมิตรานนท์

ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินค้าของผู้บริโภคในตลาดโรงเกลือ จังหวัดสระแก้ว

129 พัชรีภรณ์ ส่องเนตร, สมเกียรติ ตุ่นแก้ว, ประเวศ เวชชะ,
สุวดี อุปปินใจ

การศึกษาการบริหารเพ่ือการเปล่ียนแปลงของโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมให้เป็นไปตามโรงเรียนมาตรฐานสากล

130 พัทธิโรฒ ชาบุญมี, เชษฐวุฒิ ภูมิพิพัฒน์พงศ์, วรรณลักษณ์ 
เหล่าทวีทรัพย์

การเปรียบเทียบอัตราการเปล่ียนแปลงสมบัติน้ ามันหล่อล่ืนและการปล่อยมลพิษของรถบรรทุกขนาดใหญ่ท่ีใช้น้ ามัน
ดีเซล B7 กับน้ ามันไบโอดีเซล B20 ตามระยะการเปล่ียนถ่าย

131 พิชญ์ ภัทรภักดี, วีรภัทร เสถียรวงศา, ประเสริฐ เรืองมณี การสร้างธุรกิจอัจฉริยะเพ่ือเพ่ิมความม่ันคงในการประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

132 พิเชษฐ์  โสภาพงษ์ การวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาส าหรับธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ด้วยวิธีการแยกท าสัญญา

133 พิเชษฐ์ โสภาพงษ์,สุวรรณี รุ่งจตุรงค์,รมิดา คงเขตวณิช การวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาโดยการกระจายรายได้

134 พิณยดา ทองรักษ์,จักรพันธ์ จันทร์เจริญ พฤติกรรมการบริหารการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิเขต 3

135 พิมนุชา  อู๊ดเจริญ ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสืบเสาะหาความรู้  ร่วมกับการใช้บทเรียนเว็บเควสท์และคิวอาร์โค้ด  เร่ือง 

ระบบร่างกายมนุษย์และสัตว์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี

136 พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี, วิเชพ ใจบุญ, พัฒณัฏฐ์ เทพอัตถาพร การสังเคราะห์สัญญาณคล่ืนไฟฟ้าหัวจากการติดอิเล็กโทรดแบบ 5 อิเล็กโทรดโดยใช้ลีด V1 ด้วยวิธีการของเจเนติก

อัลกอริธึมส าหรับซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชีนส าหรับสมการถดถอย

137 พิสณฒ์ กล่อมสมบูรณ์, อริชัย อรรคอุดม, รัตนสุดา 
ปุณณะหิตานนท์

บุคลิกภาพของผู้บริโภค ทัศนคติต่อภาพยนตร์โฆษณา และส่ิงเร้าใจในภาพยนตร์โฆษณา กับการตัดสินใจซ้ือประกัน
ชีวิตของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร

138 พีระเสก บริสุทธ์ิบัวทิพย์,ศุภวรรณ สัจจพิบูล ผลของการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับทางร่วมกับการศึกษาบันเทิงและการจัดการเรียนรู้แบบเดิมท่ีมีต่อ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทยและความสุขในการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6

139 พูนทรัพย์ ม้ีเจริญ, พิณพิศ แสงเภา การศึกษาคะแนนและเกรดของรายวิชาของภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล



ล ำดบัที่ ผู้เขยีน ชือ่บทควำม
140 เพ็ญนภา ปานรัตน์,อมรินทร์  เทวตา ปัจจัยด้านลักษณะงานและภาวะผู้น าท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการท างานของพนักงานขายเวชภัณฑ์ยาของสัตว์

141 เพ็ญวิภา วงค์อามาตย์ , ณัฐพัชร์ อารีรัชกุลกานต์ การคัดเลือกผู้จัดหาวัตถุดิบ โดยใช้เทคนิคกระบวนการตัดสินใจล าดับช้ันเชิงวิเคราะห์ กรณีศึกษาธุรกิจของเล่นแห่งหน่ึง

142 เพียงพล เจริญพันธ์ เหตุผลกับกฎหมาย

143 เฟิร์น สุทธิพุ่ม, วิโรจน์ สุทธิสีมา การแสดงตัวตนของผู้สูงอายุชาวไทยในเครือข่ายสังคมออนไลน์ Facebook

144 ภัทรวดี ด าทอง, เบญจรัตน์ ราชฉวาง การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รายวิชาภาษาไทย เร่ือง การอ่านจับใจความของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 โดย

การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CIRC)

145 ภัทราพร พรหมค าตัน, รัฐพงศ์ ภูสีโสม, สุทัศน์ เผ่าตุ้ย, 

ณัฐดนัย บุญเขียว

การพัฒนาแอปพลิเคชันค าศัพท์ภาษาอังกฤษเสมือนจริงบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

146 ภากร พรประภาพิสุทธ์ิ, ชุติมาวดี ทองจีน การเลือกใช้บริการ SMS แจ้งเตือนเงินเข้า-ออก ของธนาคารพาณิชย์ในกรุงเทพมหานคร

147 ภาณุมาส วัฒนะกุมาร, เบญจรัตน์ ราชฉวาง การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง เลขยกก าลังของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จากการจัดการ

เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI

148 ภาณุวัฒน์ สุวรรณกูล,อรนุช  พันโท,สารุ่ง ตันตระกูล,ภัทราพร

 พรมค าตัน,ศุภกฤษ  เมธีโภคพงค์

การเปรียบเทียบการจ าแนกความสามารถในการเรียนรู้ตามหลักพหุปัญญาโดยใช้เทคนิคเมืองข้อมูลของนักศึกษา

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

149 ภาราดา  แก้วนิยม,กาญจนา มีศิลปะวิกกัย ส่วนประสมทางการตลาด และการส่ือสารออนไลน์ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือกระเป๋าแบรนด์ แบ็ก อินดีด (Bag Indeed)

150 ภิตินันท์ อะภัย นาฏกรรมบ าบัด : การเคล่ือนไหวสู่การเปล่ียนแปลงของเด็กท่ีมีภาวะสมาธิส้ัน

151 ภีรดา  ประดิษฐพงษ์ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการการขนส่งสินค้าทางอากาศกับสายการบินในยุค 4.0

152 ภูริลาภ จุฑาวัชระพล, มาสวีร์ มาศดิศรโชติ, 
อดิศักด์ิ ศุภธนสินเขษม

การพัฒนาแอพพลิเคช่ันส าหรับการบันทึกการเข้าเรียนของนักศึกษาผ่านโปรแกรมไลน์

153 มงคล เฟ่ืองฟูตระกูล, อานนท์ ทับเท่ียง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความพร้อมในการเข้าสู่ดิจิทัล

154 มนตรี  ฑีฆะบุตร เขตปลอดภัยในการเดินอากาศบริเวณใกล้เคียงสนามบินของพลเรือนและกองทัพอากาศ

155 มนธิชา สาริกา, จิรวัฒน์  วรุณโรจน์ ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทผู้บริหารสถานศึกษากับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษา

จังหวัดขอนแก่น

156 มนนภา เทพสุด ภาวะโลกร้อน: ปัญหาท่ีท้าทายในศตวรรษท่ี 21

157 มานะศิลป์ ศรทนงค์ แนวทางการจัดการการท่องเท่ียวตามอัตลักษณ์และวิถีชุมชนในเขตพ้ืนท่ีแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในหมู่บ้านช้าง

เพนียดหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

158 มิตร ทองกาบ, สุนันท์  ศลโกสุม การประเมินความพึงพอใจของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในเขตกรุงเทพมหานครต่อการให้บริการตรวจสอบบัญชี

159 เมษา  กิมวังตะโก, ณัฐวีณ์  บุนนาค แรงจูงใจในการย้ายถ่ินแรงงานไปยังประเทศเกาหลีใต้ภายใต้ระบบ EPS

160 เยาวนา  สิทธิเชนทร์, เพชรผ่อง มยูขโชติ, จรีลักษณ์ รัตนาพันธ์ การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของ แฮร์โรว์ เร่ืองงานประดิษฐ์จากวัสดุ

เหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3ในโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1

161 รชนีกร เอ่ียมสอาด,ภานินันท์ อยู่คงดี, ณัฐวรรณ รักษ์แก้ว, 
ชัยธวัช สุดประเสริฐ, สุทธิศักด์ิ จันทวงษ์โส

ธุรกิจท่ีเหมาะสมต่อการน าระบบ ERP มาใช้ในประเทศไทย

162 รองเอก วรรณพฤกษ์ มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและ

ข้อผิดพลาด : วิธีการปรับย้อนหลังหรือวิธีเปล่ียนทันทีเป็นต้นไป

163 รัชนีกร ทองสุขดี, สร้อยสุดา วิทยากร,พิกุล เลียวสิริพงศ์, 

รจนา พิใจ, วีระยุทธ สุภารส, บุญเลิศ ค าปัน

การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลพิการซ้อนในจังหวัดภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย

164 รัฐ ชมภูพาน, วินัย ตาระเวช การศึกษาความต้องการของช่างจัดดอกไม้ท่ีมีต่อผ้ากันเป้ือน

165 รัฐธนันท์ ดอกค าฐิติพันธ์, มนชญา สระบัว ส่ือสังคมออนไลน์กับอนุรักษ์ช้างไทย

166 รัฐสภา แก่นแก้ว การใช้เทคนิควิธีการฝึกทักษะและท าแบบฝึกหัดบนระบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตาม

ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม

167 รัตติยาภรณ์ จินตนุกูล, จิรวัฒน์ วรุณโรจน์ การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

168 ลลิตา ผลจันทร์ การพัฒนาความสามารถด้านการฟังและการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้รูปแบบสมองเป็นฐาน ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 4-6

169 ลักขณา  มลิวัลย์, สุนันท์  ศลโกสุม การศึกษาความสามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4จากการจัดการเรียนรู้แบบสตอร่ี

ไลน์ (Storyline)



ล ำดบัที่ ผู้เขยีน ชือ่บทควำม
170 วงค์วาส คุ้มกลาง,สุนันท์ ศลโกสุม การศึกษาความสามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบ

ฝึกประกอบ

171 วชิรวิทย์ บัวขาว, พัทธนันท์ อธิตัง นวัตวิถีนครศรีธรรมราช: แนวทางการพัฒนาการท่องเท่ียวชุมชนนวัตวิถีเส้นทางท่องเท่ียวหุบเขาทะเลหมอก จังหวัด

นครศรีธรรมราช

172 วนาลี ขันเงิน, พรพิไล นวกิจเจริญย่ิง, เมธสิทธ์ิ พูลดี ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนกระแสเงินสดกับความสามารถในการท าก าไรของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตร

และอุตสาหกรรมอาหารท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

173 วนิดา เครือภู่,สมชาย ค าสัตย์,เพชร นันทิวัฒนา,

วิชชากร เฮงศรีธวัช

การวิเคราะห์ดัชนีเพ่ือท านายการบ ารุงรักษาส าหรับระบบ PLC ผ่าน SCADA

174 วรพฤกษ์ คงเจริญ, วีรวัฒน์ แย้มโสม, 

นันทวัฒน์ ฮาบละคร, สุรชัย  ทองแก้ว

ระบบควบคุมการให้น้ า ให้ปุ๋ยส าหรับการท าสวนกล้วยหอมทอง

175 วรรณิศา แก้วตาแสง, ณรงค์ศักด์ิ แสงป้อม, 
วิทฤทธ์ิ โคตรมณี

การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนแบบปฏิบัติการเป็นฐานส าหรับการศึกษาด้านวิศวกรรมสายอากาศ

176 วราพร  กรีเทพ การประยกุต์ใช้เทคโนโลยีการค านวณแบบคลาวด์เพ่ือสนบัสนนุการจัดการเรียนการสอน

177 วศวัจน์ ภูมิภัทราคม,นิสิต อินทมาโน มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการติดฉลากผลิตภัณฑ์ถ่ัวเหลืองดัดแปลงพันธุกรรม

178 วสวัตต์ิ สุติญญามณี, ศราวุทธ แจ้งใจดี ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานปฏิบัติการ: กรณีศึกษาสายการบินต้นทุนต่ าสัญขาติไทยแห่งหน่ึง

179 วัลลภา แจ่มจันทร์, เบญจรัตน์ ราชฉวาง ศึกษาความสามารถการอ่านและเขียนสะกดค าภาษาไทยส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 จากการจัดการเรียนรู้

โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนสะกดค าภาษาไทย

180 วิชชุดา สุภาพวานิช, โสวัตรี ณ ถลาง, วิพักตร์ จินตนา การจัดการพลังงานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือชุมชนย่ังยืน

181 วิมล  ชมจ าปี,อนุพงศ์ อวิรุทธา ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยเอกชน

182 วิศวะ อุนยะวงษ์, วทัญญู ชูภักตร์ การน าระบบการวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจมาประยุกต์ใช้เพ่ือยกระดับระบบโลจิสติกส์และซัพพลายเชนของร้านค้าใน

จังหวัดนนทบุรี

183 วีรวรรณ แซ่จ๋าว, สมยศ วัฒนากมลชัย, ปาเจร พัฒนศิริ อิทธิพลของทัศนคติต่อแหล่งข้อมูลและความพึงพอใจในการรับส่ือสังคมออนไลน์ด้านการท่องเท่ียวท่ีมีต่อพฤติกรรม
การตัดสินใจวางแผนท่องเท่ียวของคนวัยผู้ใหญ่ตอนต้น

184 วีระชัย ตระหง่านกิจ, กาญจนา มีศิลปวิกกัย ปัจจัยและการประชาสัมพันธ์เพ่ือการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษากรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษม

185 ศักดา ชมภูยันต์, ไพบูลย์ ปัญญาคะโป การวิเคราะห์ก าลังต้านทานแผ่นดินไหวของโครงสร้างท่ีมีผนังก่ออิฐแบบมีช่องเปิดบางส่วนเสริมก าลังด้วยเฟอร์โรซี

เมนต์และตะแกรงเหล็กฉีก

186 ศักรินทร์ วังคะฮาต, ฐาปนี เพ็งสุข, ศศิประภา พรหมทอง, 

ณพล ธนาวัชรากุล, ปริญญา กัณหาสินธ์ุ

การศึกษาศักยภาพของชุมชน ปัญหา และความต้องการของประชาชนบ้านราษฎร์สมบูรณ์ ต าบลท่าล่ี อ าเภอกุมภวาปี 

จังหวัดอุดรธานี

187 ศิริลักษณ์ ศรีเพชร การพัฒนาทักษะการฟัง การพูดภาษาจีนเพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจ าวัน โดยใช้รูปแบบ 4 MAT ส าหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนอุตรดิตถ์

188 ศิวนันท์ แก้วบุญเรือง, นันทิยา หาญศุภลักษณ์ การประเมินผลกระทบกรณีร่ัวไหลและเพลิงไหม้ของวัตถุอันตรายเฮกซะเมทิลไดไซลาเซน

189 ศุภกร  มอทิพย์, สุนันท์  ศลโกสุม การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาดนตรีสากล ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5จากการจัดการเรียนรู้ตาม

แนวคิดของซูซูกิร่วมกับเทคนิคเพ่ือนคู่คิด

190 ศุภาพิชญ์  แก้วค า,เบญจรัตน์ ราชฉวาง การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพเร่ือง การน าเสนอข้อมูล

สารสนเทศของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ปีท่ี 1 แผนกวิชาช่างกลโรงงานจากการจัดการเรียนรู้ด้วย

โปรแกรม Moodle

191 สกุลรัตน์ แจ้งหิรัญ, สุวรรณี ลัคนวณิช, ทิพย์พาพร มหาสิน

ไพศาล

การส่ือสารระหว่างบุคคลมีผลต่อการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีต ารวจนครบาล

192 สมเจตน์   ยามาเจริญ การใช้ส่ือละครนิทานเพ่ือปลูกฝังจิตส านึกรักธรรมชาติในเด็กปฐมวัย

193 สมเจษ  ค าแสง, สุนันท์  ศลโกสุม การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง หลักธรรมทางศาสนา ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 จากการจัดการ

เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  (PBL)

194 สรรพสิริ แสงประไพ, วุฒิพงษ์ ชินศรี การเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างกลยุทธ์การกลายพันธ์ุท่ีแตกต่างกันของข้ันตอนวิธีเชิงพันธุกรรมในการแก้ปัญหา

การหาเส้นทางการเดินเรือ

195 สราวุฒิ  น่ิมนวล, อุทัยวรรณ สายพัฒนะ การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาเคมี เร่ือง เคมีอินทรีย์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จากการจัดการเรียนรู้

ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ข้ัน

196 สราวุธ ชัยวิชิต, อนงค์ หาญสกุล พฤติกรรมใช้เวลาว่างของผู้สูงอายุในชุมชนต้นแบบ จังหวัดนครนายก

197 สลิลพร อิศรางกูร ณ อยุธยา แนวทางการแก้ไขปัญหาการหลอกลวงให้โอนเงินผิดบัญชี ศึกษากรณีธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก



ล ำดบัที่ ผู้เขยีน ชือ่บทควำม
198 สอนของพ่อ สถิตในดวงใจ,กาญจนา มีศิลปวิกกัย ทัศนคติต่อประเภทของข่าวและความพึงพอใจต่อประสิทธิผลการส่ือสารของผู้รับสารท่ีส่งผลต่อการปรับตัวเชิงกลยุทธ์

ของ MANAGER ONLINE

199 สาธิตา ตันติวงศ์, นิพันธ์ จิตะสมบัติ สิทธิของสาธารณชนในการเข้าถึงจุลชีพท่ีถูกฝากไว้เพ่ือการขอรับสิทธิบัตรในประเทศไทย

200 สิทธ์ิสกุล เสือเจริญ,กาญจนา มีศิลปวิกกัย ทัศนคติและการใช้ประโยชน์ของผู้ชมรายการในกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อรายการ MasterChef Thailand

201 สิรภัค สุขมณี, อุไรรัตน์ แย้มชุติ ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมกับการประกันคุณภาพด้านกระบวนการจัดการเรียนการ

สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโรงเรียนในเขตอ าเภอกระทุ่มแบน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีประถมศึกษาสมุทรสาคร

202 สิริกาญจน์ สง่า, ปิยมาภรณ์ ยาแปง, ทัศนันท์  จันทร พฤติกรรมการรังแกกันบนโลกไซเบอร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายอ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน

203 สิริพร ทัตทวี กลยุทธ์การให้บริการของท่าอากาศยานกับความคาดหวังของผู้โดยสาร

204 สิริมา ภู่สวัสด์ิ, สุนีย์ เหมะประสิทธ์ิ การศึกษาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมืออย่างผสมผสานท่ีส่งเสริมทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  4

205 สิริวิมล ประทุม, ประยงค์ คูศิริสิน, วินิตรา ลีละพัฒนา, วรา

ภรณ์ ดวงแสง

พฤติกรรมของนักท่องเท่ียวชาวไทยในการเลือกท่ีพักประเภทโรงแรมในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

206 สุคนธ์ทิพย์ เพ่ิมศิลป์, ศิริมา ลาวิลาศ การเพ่ิมก าลังการผลิตพัดลมโรงเรือนโดยใช้การจัดสมดุลสายการผลิต

207 สุชาญวุฒิ ก่ิงแก้ว ปัญหาของนักแสดง และแนวทางการแก้ปัญหาของผู้ฝึกฝนนักแสดง

208 สุชาดา พินธะ,จักรพันธ์ุ จันทร์เจริญ การพัฒนาตัวบ่งช้ีการประเมินการให้บริการการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดส านักงานส่งเสริมการ

ปกครองท้องถ่ินจังหวัดหนองคาย

209 สุชานุช ชูสุวรรณ, สุขุมา ชิตาภรณ์พันธ์ุ การจัดการขยะมูลฝอยในแหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติทางทะเลท่ีย่ังยืนโดยวิธี

210 สุดารัตน์ ปานมีศรี, สุนันท์  ศลโกสุม การศึกษาความสามารถในการส่ือสาร รายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือชีวิต ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนสวน
กุหลาบวิทยาลัย ชลบุรีจากการจัดการเรียนรู้แบบเอส คิว โฟร์ อาร์ (SQ4R)

211 สุทธิกิตต์ิ ธิติวรนันท์, อุไรรัตน์ แย้มชุติ การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศของครูในโรงเรียนอ าเภอบางกรวย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี

212 สุธีรา นิมิตรนิวัฒน์ ฐานความรู้สู่การพัฒนานักศึกษาครูในการศึกษาไทยยุค 4.0

213 สุนันท์  ศลโกสุม,ไพฑูรย์  โพธิสาร การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาบูรณาการภาษาไทย  ศิลปะ  คอมพิวเตอร์ เพ่ือพัฒนาคุณภาพนักเรียนตามนโยบายลดเวลา

เรียน เพ่ิมเวลารู้

214 สุบิน ยุระรัช การปลูกฝังกรอบความคิดเร่ือง “ความรู้คู่คุณธรรม” ให้กับนักศึกษาปริญญาตรีโดยใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

215 สุภัจฉรี ชิดชอบ,รุ่งแสง กฤตยพงษ์ ปัญหากฎหมายความรับผิดต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินค้าท่ีไม่ปลอดภัยศึกษากรณีเหตุหลุดพ้นจากความรับผิด

ของผู้ประกอบการและกรณีอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

216 สุรัสวดี สร้อยมาลี, ปานชนก แพร่พิพัฒน์มงคล, นครินทร์ อ้น

ชู, อักษราภัค กุลสุวรรณ์, สุทธิศักด์ิ จันทวงษ์โส

จริยธรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในประเทศไทยยุค 4.0

217 สุริยงค์ เลิศกุลวาณิชย์, จิรุจน์ พัฒนจันทร์, ธนากรมาบางยาง,

 กนกกร วัฒนศิลป์, สุทธิดา  กึกสูงเนิน

แบบจ าลองสามมิติเสริมการเคล่ือนไหวด้วยเทคโนโลยีเออาร์ เร่ือง พระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา

ภูมิพลอดุลยเดชฯ

218 สุวรรณี  รุ่งจตุรงค์ ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีกับคุณภาพงบการเงินของบริษัทจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

219 สุวัฒน์ จรรยาพูน, สรพล บูรณกูล, กวิน พินส าราญ การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทยสู่ระดับสากล

220 เสาวณิต พูลเพชร, บุหลันฉาย สมรรถนเรศวร์ ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อสภาพคล่องตลาดพันธบัตรไทย

221 โสมพิทยา อบรม, เพราพิลาส บูรณะวณิชกุล, ถาวร ทิศทองค า ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษกับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

222 อดุลย์ พัฒนภักดี,วิทยา  พันธ์เจริญศิลป์,เผชิญ จันทร์สา กระบวนการผลิตไบโอดีเซลโดยใช้เคร่ืองดูดความช้ืนความดันต่ า

223 อนุรักษ์ เทพกรณ์,ประสาน ประวัติรุ่งเรือง การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา คณิตศาสตร์ เร่ือง สมการและการแก้สมการ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6

 จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการแก้ปัญหา

224 อมรทิพย์ คงเนียม,กฤษณพงศ์ ภู่กลาง ปัจจัยของบริษัทตัวแทนผู้ขนส่งสินค้าทางอากาศต่อการเลือกใช้บริการการขนส่งสินค้าทางอากาศ บริษัทการบินไทย 
จ ากัด (มหาชน)

225 อรดาริญา ภูเขาทอง, เบญจรัตน์  ราชฉวาง การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การค้นหาการจัดการข้อมูลและการน าเสนอข้อมูลของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี 6 จากการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT



ล ำดบัที่ ผู้เขยีน ชือ่บทควำม
226 อรพรรณ ไตรผา,อุทัยวรรณ สายพัฒนะ การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง น้ า ฟ้า และดวงดาวของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 จาก

การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับแผนผังความคิด

227 อัครเดช แย้มคล่ี,จิรวัฒน์ พงษ์พานิช,ธนภัทร หอมทรงทรัพย์

,เพชร นันทิวัฒนา,เติมพงษ์ ศรีเทศ,ปรีชา กอเจริญ

ระบบเฝ้าระวังความแรงสัญญาณการออกอากาศวิทยุกระจายเสียงต้นทุนต่ า

228 อัญชลี สอนไธสง,ประพันธ์  ชัยกิจอุราใจ คุณภาพชีวิตในการท างานท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีต่อองค์การของพนักงานกลุ่มบริษัทท่ีปรึกษาด้าน

ส่ิงแวดล้อม ในเขตกรุงเทพมหานคร

229 อัณณพ หักฤทธ์ิศึก, วิชัย พันธนะหิรัญ และธารวิทย์ เสวก

ดรุณทร

การเปรียบเทียบการประเมินความถูกต้องเชิงต าแหน่งของภาพถ่ายออร์โธท่ีได้จากระบบเครือข่ายการรังวัดด้วย

ดาวเทียมแบบจลน์ในทันทีและแบบสถิต

230 อัศวิน  วงศ์วิวัฒน์, อัศนีย์ หมอยา, ศุภลักษณ์ ไชยสิทธ์ิ การพัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับการจัดการคลังสินค้าแบบ Real time กรณีศึกษา ธุรกิจช้ินส่วนรถยนต์

231 อานนท์ เกศรีสม, สุมาลี สันติพลวุฒิ, มานะ ลักษมีอรุโณทัย ผลของการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีต่อความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในเขตพัฒนา พิเศษภาคตะวันออก: กรณีศึกษา

จังหวัดระยอง

232 อ านวย พิรุณสาร, ประดับเดือน ทองเช้ือเชิญ ความรู้และการมีส่วนร่วมของผู้ศึกษาในระดับปริญญาตรีในเป้าหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs)

233 อ านาจ  วังจีน การพัฒนาดัชนีวัดความไม่พึงพอใจของลูกค้าท่ีพักอาศัยในบ้านจัดสรร

234 อุปพันธ์ ทวีผล ผลกระทบของการก ากับดูแลกิจการกับการบริหารความเส่ียงด้านสินเช่ือของสถาบันการเงินท่ีจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

235 อุมาพร  บัวพล, อุทัยวรรณ  สายพัฒนะ การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์  เร่ือง  ตัวเราและส่ิงมีชีวิตรอบตัวของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
2  จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

236 เอกชัย ดีศิริ, ธนภัทร พรหมวัฒนภักดี, ปรากฤต เหล่ียง

ประดิษฐ์

การพัฒนาระบบควบคุมการระบายอากาศอัตโนมัติส าหรับห้องปรับอากาศเพ่ือการประหยัดพลังงานโดยใช้การ

ตรวจจับออกซิเจนและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

237 เอกชัย ถาวรประเสริฐ, ปฐมพรณ์ อินทรางกูร ณ อยุธยา,  

ธนายุส  ธนธิติ

ความคาดหวังและความพึงพอใจในการบริหารงานกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1

238 เอกสิทธ์ิ ฤทธ์ิวีระเดช,นิพันธ์ จิตะสมบัติ การน าทรัพย์สินมีรูปร่างและทรัพย์สินไม่มีรูปร่างมาเป็นหลักประกันทางธุรกิจศึกษากรณี : ส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์

หมำยเหต ุ 

          ผู้ท่ีมีรายช่ือผ่านการพิจารณาน าเสนอในงานการประชุมวิชาการ ให้ด าเนินการดังต่อไปน้ี

1.เตรียม PowerPoint ส าหรับน าเสนอบทความ (ระยะเวลา 15 นาที) โดยให้ต้ังช่ือไฟล์เป็นผู้เขียนท่านแรก เช่น กนกวรรณ ประทมุเทำ.pptx เป็นต้น

2.ส่งไฟล์ PowerPoint (Save เปน็ .pdf เชน่ กนกวรรณ ประทมุเทำ.pdf) มาท่ี E-mali: spucon@spu.ac.th โดยก าหนดส่ง ระหว่ำงวันที่ 10-14 ธันวำคม 2561 
(หำกเลยก ำหนดเวลำดงักล่ำว หรอืมแีก้ไขให ้Save ใส่ Thumb drive และถือตดิตวัมำในวันงำน)




