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1 Anupong Avirutha The Business Performance of Digital Business Transformation on 

Small and Medium Enterprises

2 Butaga Punturaumporn Learning from the past bubbles and burst: Understand Irrational 

Behavior and Learn from Intelligent Investor for sustainable return

3 Janpha Thadphoothon Students’ Attitudes towards the Cornell Note-Taking Method

4 Kodchakon Testhomya,Piyawadee 

Makpa

THE  DEVELOPING  OF  KHON  ACTIVITIES  TO  SUPPORT  

LEADERSHIP  SKILLS  FOR  LEARNERS AGED 13 – 15 YEARS 

OLD

5 Natcha Khemnantakul, Yong Yoon AN EVALUATION OF CREATIVE ECONOMY POLICY IN SOUTH 

KOREA (2013 - 2017)

6 Nattapol Tongegkaew,Santi 

Sanglestsawai, Kampanat 

Vijitsrikamol

Willingness to Pay for Low Carbon Pork Product in Thailand

7 Piyaporn Issararak , Tanayot 

Kulladon, Khomthat Suebsaichol, 

Chanapha Treewannakul

AN EXPLORATORY FACTOR ANALYSIS OF LOGISTICS AND 

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT COURSE

8 Ravipa Akrajindanon,  Anupong 

Avirutha, Natthaya Treepala

The Elements of Marketing Mix Affecting the Repurchase Electronic 

Marketplace (E-marketplace) in Thailand

9 Rubkwan Suwannakoot , Cheema 

Soralump

The Water Footprint of Electricity Generation in Thailand

10 Sirada Lolak , Vimonwan Hiengkaew , 

Peemongkon Wattananon

Effect of Commercial Game-based Virtual Reality Training with 

Knowledge of Performance Feedback on Compensatory Movement 

of Shoulder in Individuals with Stroke

11 TAWAN  WAENGSOTHORN, 

NIRANART  SANSA, WUNLAPA 

SABAIYING, RUNJUAN 

KAMWACHIRAPHITAK

THE DEVELOPMENT OF A SCALE TO MEASURE FOGIVENESS 

IN EARLY ADOLESCENTS

12 Teerohah Donroman , Apiradee Lim , 

Sarawuth Chesoh 

Variations in the Patterns of Fish Fingerling Abundance in the Na 

Thap Tidal River of Southern Thailand  

13 TIPAPORN SUPAMID, SURASAK 

MUNGSING

Comparative Analysis of Data Mining Techniques for finding model 

prediction of software project risk management

14 Waraporn Kreethep Development of  Management Process of Community Enterprise on 

the Participation Concept

15 William M. PETRUSCHAK, Ken’ichiro 

HIGUCHI

The Shift of Japanese Overseas English Study Programs to Asia 

Pacific Nations: Factors and Consequences

16 Yasumasa MORI A FACT-FINDING SURVEY ON SMARTPHONE JAPANESE 

LANGUAGE LEARNING APPLICATIONS FOR THAI JAPANESE-

LEARNERS:TARGETING JAPANESE MAJOR STUDENTS AT 

SRIPATUM UNIVERSITY   

17 กนกพนธ ์นลิสวัสดิ,์วรากร ถาวร, ผนิ ฉัตร
แกว้มณี, นมิติร ทักษวทิยาพงศ์

ลานจอดรถอจัฉรยิะ

18 กนกวรรณ บนุนาค, อนุรักษ์ เรอืงรอบ ภาวะผูน้ าทีม่ผีลตอ่ความพงึพอใจและขวัญก าลังใจในการปฏบิัตงิานใน
องคก์ารรัฐวสิาหกจิแหง่หนึง่ในจังหวัดชลบรุี

19 กรกนก เจรญิสขุ,ประพันธ ์ชยักจิอรุาใจ,

เบญญภา ธัญญเจรญิ
การศกึษาความผกูพันตอ่องคก์ารของพนักงาน บรษัิท มริาเคลิเฮ็ลธแ์คร ์
จ ากดั และบรษัิทในเครอื

ประกำศรำยชือ่บทควำมทีผ่ำ่นกำรพจิำรณำน ำเสนอใน
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20 กรรณกิา  พทุธรักษา, ธนชาต ิ จันทร์
เวโรจน์

พฤตกิรรมการเปิดรับและการใชป้ระโยชน์จากสือ่สงัคมออนไลน์ทีม่ผีลตอ่การ
เรยีนของนักเรยีนระดับมัธยมศกึษา โรงเรยีนกรงุเทพครสิเตยีนวทิยาลัย

21 กรศริ ิ คตภธูร,เกษมชาต ินเรศเสนีย,์บญุ
เลศิ  ไพรนิทร์

ยทุธศาสตรก์ารเผยแผพ่ทุธธรรมของคณะสงฆใ์นเขตภาคเหนือตอนลา่ง

22 กฤษฎา   สงัวรณ์ ปัจจัยทีส่ง่ผลตอ่การน าโครงการเสรมิสรา้งธรรมภบิาลในสถานศกึษา 
โรงเรยีนสจุรติมาปฏบิัต:ิ กรณีศกึษาโรงเรยีนเทพศรินิทรร์ม่เกลา้

23 กฤษฎา  ทวศีักดิศ์รี การศกึษาหลักสตูรการเรยีนการสอนสาขานเิทศศาสตร ์ระดับอดุมศกึษาใน
ประเทศไทยและประชาคมโลก

24 กฤษฎา พรหมมา, ลักษม ีเหมนรากร, 
สรุชยั ทองแกว้,  จโิรจน ์จรติควร

อนิเตอรเ์น็ตออฟตงิสส์ าหรับการควบคมุประสทิธภิาพของยาโดยการ
ตรวจสอบอณุหภมูิ

25 กญัฐณา ดษิฐแ์กว้,สนิีนาฏ วงคเ์ทยีนชยั
,พานชิ อนิตะ๊

การวเิคราะหต์น้ทนุและจดุคุม้ทนุของเครือ่งตน้แบบทีใ่ชส้นามไฟฟ้าแบบ
พัลสส์ าหรับฆา่เชือ้จลุนิทรยีใ์นน ้านม

26 กนัตวชิญ ์  เตมิฤทธกิลุ,ประชนั  คะเนวัน ความผกูพันตอ่องคก์ารของก าลังพลทีป่ฏบิัตงิานในกองพันทหารชา่งที ่202

 คา่ยสรุธรรมพทัิกษ์ จังหวัดนครราชสมีา

27 กลัยารัตน์  ธรีะธนชยักลุ แบบจ าลองความสมัพันธข์องปัจจัยทีม่อีทิธพิลตอ่ผลการด าเนนิงานของ
ธรุกจิอาหารและเครือ่งดืม่ในประเทศไทย

28 กติตภิพ  อดุมปัญญาโชต,ิ ณัฐกานต ์ อุ
กกฤษฏ์

อาการ “ปลาน็อคน ้า” ในระบบอาชวีศกึษาแบบทวภิาคี

29 กติตศิักดิ ์ สวนสอน,ปราล ี มณีรัตน์ การพัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับการบรหิารงานดา้นก าลังพล 
กองทัพอากาศ

30 เกศกาจน ์ ขันอว้น, สอาด  บรรเจดิฤทธิ์ ปัจจัยทีม่คีวามสมัพันธต์อ่การตัดสนิใจใชบ้รกิารจองหอ้งพักผา่นสือ่
ออนไลน์ของธรุกจิโรงแรม ในเขตอ าเภอหัวหนิ จังหวัดประจวบครีขีันธ์

31 ขวัญกมล ดอนขวา, เวทยา ใฝ่ใจด,ี ปนดิา

 สขุศริพัิฒนพงศ์
การตลาดการทอ่งเทีย่วเชงิสขุภาพ

32 คณติ เรอืงขจร, กรีฉัตร  วันชว่ย, ฆณการ 
ภัณณพิงส์

ปัจจัยทีส่ง่ผลในการเลอืกประกอบอาชพีของนักศกึษาหลักสตูรปรญิญาตรี
บรหิารธรุกจิบัณฑติ สาขาการจัดการท่ัวไป คณะวทิยาการจัดการ 
มหาวทิยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชปูถัมภ์

33 คณติา หอมทรัพย์ พระราชนพินธเ์รือ่งพระมหาชนกในพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอ
ดลุยเดช : นวมราชอจัฉรยิลักษณ์

34 คทาวธุ ชาตศิักดิย์ทุธ มมุมองของครกูบัการสรา้งสายสมัพันธใ์นชัน้เรยีนคณติศาสตร:์ กรณีศกึษา
ของครมูัธยมศกึษาตอนตน้ 3 คน

35 คมชยั  ปวโรภาส, สรุศักดิ ์มังสงิห์ ระบบอ านวยความสะดวกในการก าหนดคา่และค านวณทีอ่ยู ่ไอพ ีใหก้บั
อปุกรณ์เราเตอร์

36 คมสนั ศรบีญุเรอืง,มาลนิ ีค าเครอื,ปรเมศร์

 กลิน่หอม
ศักยภาพของผลติภัณฑผ์า้ทอกะเหรีย่ง ชมุชนบอ้งตี ้อ าเภอไทรโยค 
จังหวัดกาญจนบรุจีากเครือ่งมอืสือ่ความคดิการศกึษาชมุชน

37 จรยิาพัชร ์ พัฒนวนิจิ พฤตกิรรมผูบ้รโิภค สว่นประสมทางการตลาด และการตัดสนิใจเลอืกใช ้

บรกิารรา้นสปาในเขตสายไหม  กรงุเทพมหานคร

38 จักรนิ  อรณุรจุพัินธุ,์ตรเีพชร ์ จติรมหมึา เหตสุ ิน้สดุสมาชกิภาพของสมาชกิสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบล ในกรณีมี
ความประพฤตใินทางทีจ่ะน ามาซึง่ความเสือ่มเสยีของสมาชกิสภาองคก์าร
บรหิารสว่นต าบล

39 จติตมิา จันทรอ์ไุร, นันทพร ภัทรพทุธ, ศรี
รัตน ์ลอ้มพงศ์

ปัจจัยท านายพฤตกิรรมเสีย่งในการรับสมัผัสสารเคมขีองพนักงานในสถาน
ประกอบการซอ่มและเคาะพน่สรีถยนตใ์นเขตกรงุเทพมหานคร

40 จติรลดา  ววิัฒน์เจรญิวงศ์ ความสมัพันธร์ะหวา่งการจัดการเงนิทนุหมนุเวยีนทีม่ตีอ่ก าไรสทุธขิองกลุม่
สนิคา้อปุโภคบรโิภค บรษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย

41 จติรา วรรณสอน สือ่สงัคมออนไลน ์โอกาสใหมข่องผูป้ระกอบการความรู ้

42 จรีพัตร  นพรัตน,์ จริพงษ์ จันทรง์าม อทิธพิลทีม่ผีลตอ่ประสทิธภิาพในการปฏบิัตงิานการเบกิจา่ยเงนิในระบบ 
GFMIS ของกองทัพภาคที ่3

43 จรีพัส  บทมาตย์ จัดการเรยีนการสอนดว้ยวธิกีารเทยีบโอนความรูแ้ละประสบการณ์แตกตา่ง
กบัการจัดการเรยีนแบบเต็มเวลา (ภาคปกต)ิ อยา่งไร

44 จรีวรรณ  เกดิรว่ม, ธวรรณรัตน ์นาคเครอื, 

 น ้าเพชร  นาสารยี์
การออกแบบการเรยีนการสอน ใหเ้หมาะสมกบัสภาพความเขา้ใจ เรือ่ง
ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข์ัน้บรูณาการ และการท าโครงงาน
วทิยาศาสตรข์องนักศกึษาวชิาชพีครวูทิยาศาสตร์

45 จฑุารัตน ์ สมสขุ,จักรพันธุ ์ จันทรเ์จรญิ ภาวะผูน้ าเชงิสรา้งสรรคข์องผูบ้รหิารสถานศกึษาทีส่ง่ผลตอ่ความมี
ประสทิธผิลของโรงเรยีนขยายโอกาส  สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษาขอนแกน่ เขต 4

46 จฑุารัตน ์แตงไทย, รัตนวัฒน ์ไชยรัตน์ การใชรั้งเทยีมแบบกลอ่งเพือ่เพิม่ความหลากชนดิและความชกุชมุของนก 
ในพืน้ทีป่่าชายเลน บรเิวณศนูยศ์กึษาการพัฒนาอา่วคุง้กระเบนอนั
เนื่องมาจากพระราชด าร ิจังหวัดจันทบรุี

47 จฬุาวล ีมณีเลศิ, สนธยา อนิแปง, พรวนา 
รัตนชโูชค, สมรว ีอรา่มกลุ, ประธาน ค าจนิะ

แบบจ าลองการพยากรณ์น ้าหนักสลัดคอสอตเิกยีโดยใชโ้ครงขา่ยประสาท
เทยีม
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48 ฉัตรชยั  มากบญุ,พลวัฒน ์เลศิกลุวัฒน,์

สธุาวัลย ์พฤกษ์อ าไพ
ความมคีณุคา่ของขอ้มลูก าไรขาดทนุสทุธแิละก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวม:

ตัวอยา่งจากประเทศไทย

49 เฉลมิเกยีรต ิสอนเสยีม, อมราภรณ์ แกว้
ชะฎา, อรรถศักดิ ์จารยี์

การสงัเคราะหไ์ฮดรอกซเีมทลิเฟอรฟ์รัูลจากน ้าตาลฟรกุโตสโดยใชเ้รซิ

นแลกเปลีย่นไอออนเป็นตัวเรง่ปฏกิริยิาในเครือ่งปฏกิรณ์แบบเบดบรรจุ

50 ชญาดา  อาสนสวุรรณ, ธนชาต ิ จันทร์
เวโรจน์

การใชส้ือ่สงัคมออนไลน์เพือ่ใหไ้ดบ้ัณฑติทีพ่งึประสงคใ์นศตวรรษที ่21 

ของมหาวทิยาลัยราชภัฏหมูบ่า้นจอมบงึ

51 ชญาภา  ยาวะโนภาส,รัศฎา เอกบตุร ปัญหากฎหมายเกีย่วกบัสญัญาเชา่ซือ้ภายใตป้ระมวลกฎหมายแพง่และ
พาณชิย:์ศกึษากรณีความรับผดิของผูเ้ชา่ซือ้

52 ชนันภรณ์  อารกีลุ การพัฒนากรอบความคดิเตบิโตเพือ่เสรมิสรา้งศักยภาพคนไทย 4.0

53 ชลดา จัดประกอบ, สาวติร ี วทัญญไูพศาล การพัฒนาต ารับสบูก่อ้นขุน่จากสารสกดัสมอไทย

54 ชลลดา  เจรญิลาภ,สเุมธ แสงนิม่นวล การศกึษาภาวะผูน้ าของหัวหนา้งานทีม่อีทิธพิลตอ่การด าเนนิงานของ
ผูใ้ตบ้ังคับบัญชากรณีศกึษา ส านักงานอธกิารบด ีมหาวทิยาลัยศลิปากร 
ตลิง่ชนั

55 ชลลดา ทวคีณู เจตคตคิวามคดิเหมารวมของนักศกึษาทีแ่สดงออกตอ่พฤตกิรรมกลุม่

56 ชวลติ กะล าพัก,นลิบุล ศวิบวรวัฒนา,ธรี
วทิย ์กลางสพุรรณ์,ทองฟ ู  ศริวิงศ์

ความสมัพันธร์ะหวา่งคณุภาพชวีติการท างานกบัความผกูพันตอ่องคก์รของ
ผูช้ว่ยพยาบาลโรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา้

57 ชชัวาลย ์พนูลาภพานชิ, ณัฐวัฒน ์
จฑุารัตน,์ รนิทรล์ลดิา สบืสมทุร,อนงนุช 
พรโสม,กนกวรรณ สบืศรชียั,กติตศิักดิ ์
มณีนพรัตน์

ตัวคณูลดก าลังรับแรงดัดของพืน้คอนกรตีเสรมิเหล็กทางเดยีวเสรมิก าลังดว้ย
 CFRP ทีว่บิัตแิบบหลดุลอ่น ณ ยา่นความเหนียวสงู

58 ชยัรัตน์  เมฆโต,รุง่แสง กฤตยพงษ์,จมุพิ
ตา เรอืงวชิาธร

ปัญหากฎหมายเกีย่วกบัความรับผดิของผูค้ ้าประกนัตามพระราชบัญญัตแิกไ้ข
เพิม่เตมิประมวลกฎหมายแพง่และพาณชิย ์(ฉบับที ่20) พ.ศ. 2557

59 ชยัวัฒน์  โชตวิงษ์,ยศศักดิ ์ โกไศยกานนท์ การควบคมุองคก์รภาคเอกชนในธรุกจิอตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่ว

60 ชยัสรรค ์ รังคะภตู ิ ความสมัพันธร์ะหวา่งอตัราสว่นทางการเงนิและการตัดสนิใจลงทนุในตลาด
หลักทรัพยข์องธรุกจิอตุสาหกรรมทางการเงนิทีจ่ดทะเบยีนในตลาด
หลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย

61 ชาต ิทฆีะ การประยกุตใ์ชเ้ซนเซอรบ์นสมารต์โฟนในการจัดการเรยีนการสอนฟิสกิส์

กลศาสตร์

62 ชวีนิ  พุ่มเพชร,์ สพุรรณี สมานญาติ การด าเนนิงานระบบการดแูลชว่ยเหลอืนักเรยีนในโรงเรยีนสงักดั ส านักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสพุรรณบรุ ีเขต 1

63 โชตวิฒุ ิ ชนะบญุ ผลกระทบของระบบผลติไฟฟ้าจากเซลลแ์สงอาทติยท์ีต่ดิตัง้บนหลังคาและ
การชารจ์รถไฟฟ้าตา่ระบบจ าหน่ายของการไฟฟ้าสว่นภมูภิาค

64 ฐานวัฒน ์ ศภุเลศิสวุัฒน,์สมชาย  เล็กเจรญิ ระบบสนับสนุนการวเิคราะหแ์ละตัดสนิใจในการวางแผนบรรจขุา้ราชการของ
กรมก าลังพลทหารอากาศ

65 ฐริญาภรณ์  ค าพธุ, ยศศักดิ ์ โกไศยกา
นนท์

มาตรการทางกฎหมายเกีย่วกบัการควบคมุก ากบัดแูลเครือ่งส าอาง

66 ณัชชารยี ์ชยัศริจิริสนิ พฤตกิรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง พืน้ทีช่ายฝ่ังทะเล
ตะวันออกของประเทศไทย

67 ณัฐกานต ์เดยีวตระกลู,ถาวร ทศิทองค า การใชภ้าพเพือ่ศกึษาผลสมัฤทธิแ์ละความคงทนตอ่การเรยีนรูค้ าศัพท์
ภาษาองักฤษของนักศกึษาสาขาวชิาภาษาองักฤษสือ่สารธรุกจิ คณะศลิป
ศาสตร ์ มหาวทิยาลัยศรปีทมุ

68 ณัฐธดิา  สรุะพันธ,์ จริพงษ์ จันทรง์าม ปัจจัยทีม่คีวามส าคัญตอ่การพจิารณาเลอืกใชโ้ปรแกรมส าเร็จรปูทางการ
บัญชขีองธรุกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) ในเขตกรงุเทพมหานคร

69 ณัฐธดิา ประหยดัทรัพย,์จริพงษ์ จันทรง์าม คณุลักษณะทางวชิาชพีบัญชทีีส่ง่ผลตอ่คณุภาพรายงานทางการเงนิใน
มมุมองของผูส้อบบัญชภีาษีอากร ในเขตกรงุเทพมหานคร

70 ณัฐกิา  สขิัณฑกสมติ,ฐติาภรณ์  สนิจรญู
ศักดิ์

ประสทิธภิาพของการบรหิารสนิทรัพยส์ง่ผลตอ่ความสามารถในการท าก าไร
ของบรษัิททีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทยกลุม่
อตุสาหกรรมบรกิาร

71 ณัทชยั  ใจเย็น ปัจจัยทีม่ผีลตอ่ประสทิธภิาพในการปฏบิัตงิานของบคุลากรส านักงาน
ปลัดกระทรวงศกึษาธกิาร

72 ณัธภัชร เฉลมิแดน สือ่ออนไลน ์: โอกาสของนักเขยีนบนวกิฤตสิือ่ส ิง่พมิพ์

73 ณชิากร พรีะพันธุ,์พรีธรัชต ์อฐิรัตนโชค การพัฒนาระบบการบรหิารสนิคา้คงคลังโดยผูจั้ดจ าหน่ายบนหนา้เว็บ
แอพพลเิคชั่น ประเภทสนิคา้ Non-Food  กรณีศกึษา: บรษัิท เซ็นทรัลเรส
ตอรองส ์กรุ๊ป จ ากดั

74 เตชติา  สทุธรัิกษ์,อรรณพ ข าขาว,กลุวด ี 

 จันทรว์เิชยีร
การศกึษาการยอมรับกระบวนการการเรยีนการสอนแบบอเิล็กทรอนกิสโ์ดย
ใชส้ือ่ออนไลน์ของนักศกึษาในรายวชิาการเงนิธรุกจิภาควชิาบรหิารธรุกจิ
สาขาวชิาการจัดการคณะวทิยาการจัดการมหาวทิยาลัยราชภัฏ
นครศรธีรรมราช

75 ไตรรงค ์แซจ่วิ, สรูนีา มะตาหยง ระบบสารสนเทศแจง้เตอืนขอ้มลูดา้นคณุภาพและความปลอดภัยของ
ผลติภัณฑส์ขุภาพ กรณีศกึษาเขตบรกิารสขุภาพที ่10



ล ำดบัที่ ผูเ้ขยีน ชือ่บทควำม

76 ถาวร ทศิทองค า,ณัฐกานต ์เดยีวตระกลู การใชท้รัพยากรออนไลน์ชือ่เอ็ดเอ็กซเ์พือ่การพัฒนาทักษะภาษาองักฤษ
ของนักศกึษาสาขาวชิาภาษาองักฤษสือ่สารธรุกจิ คณะศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลัยศรปีทมุ

77 ถริฉัตร อตุสงควัฒน,์อภชิยั ภัทรนันท์
,ยทุธพงษ์ จริรักษ์โสภากลุ,ชนนิทร ์วงศ์

งามข า

การลดคา่การสญูเสยีสะทอ้นกลับของหัวตอ่เสน้ใยแกว้น าแสงดว้ยวัสดโุพลยีู
รเีทนแบบยดืหยุน่

78 ทวนฤทธิ ์ สหแพทย,์ สรุศักดิ ์ มังสงิห์ การวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบโฆษณาสือ่นอกบา้นโดยใชเ้ทคโนโลยบีคีอน

79 ทศพล เข็มเป้า, ภัทรภร สงัขปรชีา ปัจจัยการสือ่สารการตลาดเพือ่การตัดสนิใจซือ้เครือ่งส าอางผา่นเว็บไซต ์
www.konvy.com ของผูท้ีเ่คยซือ้เครือ่งส าอางผา่นเว็บไซต ์
www.konvy.com

80 ทัศนันท ์ จันทร, สริกิาญจน ์สงา่ ผลการจัดกจิกรรมการเรยีนรูแ้บบใชปั้ญหาเป็นฐานในรายวชิาการพัฒนาเว็บ
เบือ้งตน้

81 ทสิาภรณ์ ชาลมีุย้ การศกึษาความสมัพันธร์ะหวา่งการเปิดรับสือ่กบัพฤตกิรรมการเลยีนแบบ
วัฒนธรรมของวัยรุน่ไทยทีม่ตีอ่ซรีีส่ฮ์อรโ์มน วัยวา้วุน่ ซซีั่น 3

82 เทพฤทธิ ์พระเทพ, ประสงค ์ปราณีตพล
กรัง, ธเนศ วรีะศริิ

แนวทางการประยกุตใ์ชโ้ดรนและเทคโนโลยอีนิเทอรเ์น็ตประสานสรรพสิง่
รว่มกบัระบบสารสนเทศทางภมูศิาสตรส์ าหรับการชว่ยเหลอืผูป้ระสบภัยพบิัต ิ
อทุกภัย

83 เทอดธดิา ทพิยรั์ตน,์ ดสุติ ราษฎรน์ยิม, 

อภวิชิญ ์พลูสง, วมิรรศนา ณ สงขลา, 
วณัีฐกานต ์ รัตนธรีวงศ์

การประยกุตใ์ชก้ารวเิคราะหล์ักษณะขอ้บกพรอ่งและผลกระทบในการ
ประเมนิปัญหาในการประยกุตใ์ชส้ญัญา FIDIC ในงานกอ่สรา้ง

84 เทอดธดิา ทพิยรั์ตน,์ นพคณุ พลเมอืงศรี การเลอืกระบบรางกวา้ง 1.0 เมตร และระบบรางกวา้ง  1.435 เมตร  ดว้ย 
TOPSIS และ AHP

85 เทอดธดิา ทพิยรั์ตน,์ พงศฐ์กิา หลักงาม, 

วมิรรศนา ณ สงขลา, วณัีฐกานต ์ รัตนธรี
วงศ,์ ชาครติ ศรสีวุรรณรัตน์

การแกปั้ญหาการเลอืกวัสดกุอ่สรา้งเสาและคานรับหลังคาดว้ยการ
ประยกุตใ์ชว้ธิไีวโกรแ์ละกระบวนการล าดับชัน้เชงิวเิคราะห์

86 เทอดธดิา ทพิยรั์ตน,์ สรุชยั สมวงค์ การวางแผนงานรว่มกบัการวเิคราะหข์อ้ผดิพลาดในงานสถาปัตยกรรมโดย
ใชก้ารวเิคราะหฟ์อลทท์รแีละ PERT

87 เทอดธดิา ทพิยรั์ตน,์จารภัุทร ์ธรรมคันโธ
,นนทฉัตร กลุประภา,ภัทรสดุา โพธิศ์รี

การเลอืกใชบ้รษัิทวศิวกรทีป่รกึษาดา้นงานกอ่สรา้งตามระดับปัญหาในการ
ใชร้ะบบคณุภาพ ISO  

88 ธงชยั  กูท่รัพย,์ วราภรณ์  ไทยมา ภาพลักษณ์ของโรงเรยีนในเครอืฐานปัญญากรุ๊ปในมมุมองของผูป้กครอง

89 ธนกร ณรงคว์านชิ แนวทางการจัดการระบบสารสนเทศเพือ่แกปั้ญหาคลังเสบยีงทัณฑบ์นครัว
การบนิ: กรณีศกึษา บรษัิท การบนิไทย จ ากดั (มหาชน)

90 ธนเดช  ศริสินุทร,จักรพันธุ ์จันทรเ์จรญิ บทบาทของผูบ้รหิารในการสง่เสรมิคณุธรรมจรยิธรรมของนักเรยีนในสห
วทิยาเขต เวยีงเรอืค า ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามัธยมศกึษา เขต 25

91 ธนภร  ประจันตะเสน, ประเวศ เพ็ญวฒุกิลุ การจัดท างบการเงนิอยา่งเป็นระบบทีส่ง่ผลตอ่การตัดสนิใจของผูบ้รหิาร
วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม

92 ธนภมู ิเคลอืมณี, ส าเรงิ ฮนิทา่ไม,้ ภรชยั 
จอูนุวัฒนกลุ

มาตรฐานการป้องกนัฟ้าผา่ของประเทศไทยเทยีบกบัมาตรฐานสากล

93 ธนวัฒน ์สาธสุนิประเสรฐิ, ศภุชยั ศรสีชุาติ ผลกระทบของพระราชบัญญัตหิลักประกนัทางธรุกจิ พ.ศ. 2558 ตอ่การ
อนุมัตสินิเชือ่สัง่ซือ้รถยนตข์องธนาคารพาณชิย์

94 ธนวฒุ ิ ฐานานุกรม การวัดอ านาจทางการตลาดในตลาดสง่ออกยางแทง่ของประเทศไทยไปยงั
ประเทศจนี

95 ธนันทรเ์อก โอชารส,ปรางทพิย ์ ยวุานนท์ ความสมัพันธร์ะหวา่งสว่นประสมทางการตลาดและความพงึพอใจตอ่การใช ้

บรกิารกรณีศกึษา คา่ยมวยคงสทิธา

96 ธรรมรัตน ์ พลอยเพ็ชร์ ปัจจัยทีม่อีทิธพิลตอ่การเป็นลกูคา้ ของธนาคารพาณชิยไ์ทยในนครหลวง
เวยีงจันทน ์สาธารณรัฐประชาธปิไตย ประชาชนลาว

97 ธัชกร ภวูพัฒนดล,ปารฉัิตร หอมศลิป,สบุนิ

 ยรุะรัช
การเตรยีมความพรอ้มรับการประเมนิคณุภาพภายนอกรอบ 4 ของ
สถานศกึษาในระดับการศกึษาขัน้พืน้ฐาน

98 ธัญนติ โคกเพลาะ, พรวรรณ นันทแพศย,์

 ณัฐสพันธ ์เผา่พันธ,์ ประเสรฐิ สทิธิ
จริพัฒน์

การรับรูภ้าวะผูน้ าของนักธรุกจิเครอืขา่ยทีส่ง่ผลตอ่ประสทิธภิาพในการ
ท างานเป็นทมีของสมาชกิใน บรษัิท จอย แอนด ์คอยน ์คอรป์อเรชั่น จ ากดั

99 ธัศวนิทร ์ยิม้ละมัย, จันทมิา  พรอ่งครบรุี การศกึษาสภาพปัจจบุันและปัญหาการจัดการเรยีนรูค้ณติศาสตร ์ใน
ศตวรรษที ่21ของนักเรยีนโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลัยรามค าแหง

100 ธดิาพร ไมห้อม, เกรยีงไกร สจัจะหฤทัย กลยทุธก์ารพัฒนากฬีาบาสเกตบอลเพือ่ความเป็นเลศิในระดับอดุมศกึษา

101 ธดิารัตน ์ กองแกว้, ขจร ฝ้ายเทศ, ศรัณย์
ธร ศศธินากรแกว้

การเปิดรับสือ่สงัคมออนไลน ์ทัศนคต ิและ การตัดสนิใจซือ้อาหารคลนีของ
ผูบ้รโิภคเจเนอเรชั่นเอ็กซ ์และ เจเนอเรชั่นวายในกรงุเทพมหานคร

102 ธรีเนตร วโิรจน์สกลุ กระบวนการผลติสือ่เทคโนโลยแีบบมสีว่นรว่มของนักศกึษาสาขา
ศลิปะการแสดง : กรณีศกึษาการเตน้รว่มสมัยผสมสือ่แบบมสีว่นรว่ม ชดุ ตา่ง
 (อารมณ์ / ความเห็น / สงัคม)

103 นครนิทร ์ท่ังทอง, เกวล ีอนิมลูนอ้ย พฤตกิรรมการทอ่งเทีย่วของนักทอ่งเทีย่วเรอืส าราญในทา่เรอืแวะพักภเูก็ต
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104 นนทภัทร  ประวณีชยักลุ, รัตนา  ดวงแกว้ การบรหิารบคุลากรครตูามแนวคดิการพัฒนามนุษยข์องฉือจีก้รณีศกึษา: โรง
เรยีนฉือจีเ้ชยีงใหม ่อ.ฝาง จ.เชยีงใหม่

105 นภาวรรณ ปานศรแีกว้, สรุยีฉ์าย พลวัน การก าหนดเหตฉุกรรจใ์นความผดิทีก่ระท าตอ่เด็กและเยาวชน

106 นมดิา ซือ่สตัยส์กลุชยั,สรินัินท ์กาบบัว, 
อภชิยั ซือ่สตัยส์กลุชยั

การพัฒนาหนังสอือเิล็กทรอนกิสเ์พือ่อนุรักษ์อาหารพืน้บา้นของชมุชนต าบล
ป่ามะมว่งอ าเภอเมอืง จังหวัดตาก

107 นรวฒุ ิแกว้มณี,ยศศักดิ ์ โกไศยกานนท์ ความรับผดิและความเสยีหายทีเ่กดิจากสนิคา้ทีไ่มป่ลอดภัย: ศกึษากรณีการ
ใชโ้คมลอย

108 นฤดล จติสกลู แนวทางการจัดการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง ดา้นคอมพวิเตอรก์ราฟิกพืน้ฐาน ใน
ศตวรรษที ่21 โดยใชแ้นวคดิหอ้งเรยีนกลับดา้น โครงการพัฒนาศักยภาพ
เด็กและเยาวชนมลูนธิรัิกษ์ไทย

109 นมิมติา โฆสติสมบรูณ์, ภัทรภร สงัขปรชีา การวเิคราะหร์ปูแบบการน าเสนอและประเภทเนื้อหาสาร ทีส่ง่ผลตอ่การมี
สว่นรว่มของผูบ้รโิภคบนเฟสบุ๊คแฟนเพจของสถาบันสอนภาษาองักฤษ

110 นมิติ  บญุภริมย,์ ส าเรงิ ฮนิทา่ไม,้  สญัญา

 คณูขาว
การศกึษาการลดฮารม์อนกิของเครือ่งเชือ่มไฟฟ้าโดยใชว้งจรวัลเลยฟิ์ลล์
และวงจรชอปเปอร์

111 นริตุต ์จรเจรญิ, มาลนิ ีค าเครอื, วยิะดา 
พลชยั, ศภุลักษณ์   ฉนิตระกาล, จริาภรณ์ 

 บัวพวง

กลยทุธก์ารสือ่สารการตลาดออนไลน์เพือ่เสรมิสรา้งศักยภาพผลติภัณฑ์
ชมุชนสูเ่ศรษฐกจิดจิทัิลกรณีศกึษา ผลติภัณฑช์มุชนบอ้งตี ้อ าเภอไทรโยค 
จังหวัดกาญจนบรุี

112 นริธุ เจรญิลอย, สอาด  บรรเจดิฤทธิ์ การรับรูก้ารสนับสนุนจากองคก์รการรับรูค้วามยตุธิรรมในองคก์รทีม่อีทิธพิล
ตอ่ความสขุในการท างาน ของพนักงานทีป่ฏบิัตงิานภาคพืน้ดนิในสายการ
บนิไทยแอรเ์อเซยี

113 นลิบุล ศวิบวรวัฒนา, อ านาจ วังจนี การใชก้ารวเิคราะหอ์งคป์ระกอบก าหนดน ้าหนักสว่นประสมทางการตลาด
(4Ps)ของโครงการบา้นและทีพั่กอาศัยในเขตกรงุเทพและปรมิณฑล

114 นสิา  ผาสขุศาตร,์ กนกศักดิ ์สขุวัฒนาสิ

นทิธิ์
ผลกระทบของคณุภาพการตรวจสอบภายในสมัยใหมท่ีม่ตีอ่ประสทิธภิาพ
การจัดท ารายงานทางบัญชขีององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในจังหวัด
พระนครศรอียธุยา

115 บรรพต วรธรรมบัณฑติ กลยทุธก์ารใชก้ารตลาดดา้นเนื้อหาผา่นสือ่สงัคมออนไลน์เฟสบุ๊คของสือ่
โทรทัศน์ไทยในปี 2560

116 บญุญาภา หรรษากานต,์ จักรพงษ์ จันทร์
ประทักษ์, นมิติร ทักษวทิยาพงศ,์ ผนิ 
ฉัตรแกว้มณี

อนิเตอรเ์น็ตทกุสรรพสิง่ส าหรับถังขยะอจัฉรยิะ

117 บณุฑรกิา มั่งคั่ง การสือ่ความหมายของผูน้ าการฝึกปฏบิัต ิ(Workshop) ดา้นการแสดง : 
ศกึษาเฉพาะการสือ่ความหมายทีใ่ชใ้นการวอรม์ อพั  (Warm Up)

118 บษุบากร ไกรแสง, โกมลมณี  เกตตะพันธ์ พฤตกิรรมการบรโิภคอาหารจานดว่นของวัยรุน่ ในจังหวัดสงขลา

119 เบญจมาศ ชาตศิักดิย์ทุธ, พมิผกา  ธรรม
สทิธิ์

รปูแบบการเป็นพีเ่ลีย้งและการสอนงานของผูบ้รหิารสถานศกึษาเพือ่พัฒนา
กระบวนการเรยีนรูข้องครใูนโรงเรยีนสงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
มัธยมศกึษาเขต 39

120 เบญญาภา ยนืยง, ฐติาภรณ์  สนิจรญูศักดิ์ สมรรถนะของนักบัญช ีและมาตรฐานการจัดท าบัญชทีีม่อีทิธพิลตอ่
ประสทิธผิลการด าเนนิงานในงานราชการ

121 ปณนัญ สมใจอา้ย, อรโุณทัย จ าปีทอง กายวภิาคศาสตรเ์ชงิปรมิาณเปรยีบเทยีบกา้นชอ่ดอกปาลม์ผลติน ้าตาลและ
ปาลม์ไมผ่ลติน ้าตาลในประเทศไทย

122 ปนัดดา สดุาทพิย,์ สบุนิ ยรุะรัช การน าผลการประเมนิภายนอกไปใชใ้นการพัฒนาโรงเรยีนของเครอืขา่ย
โรงเรยีนที ่35  ส านักงานเขตลาดกระบัง  กรงุเทพมหานคร  

123 ประภาศร ี พรหมประกาย,วัฒนา  สนุทรธัย การเปรยีบเทยีบทักษะการเขยีนภาษาไทยดว้ยวธิสีอนทีมุ่ง่เนน้การพัฒนา    

 กระบวนการคดิของนักศกึษามหาวทิยาลัยกรงุเทพ

124 ปรยีากมล เอือ้งอา้ย,ขวัญกมล  ดอนขวา การบรหิารจัดการสนิคา้คงคลัง: กรณีศกึษา ธรุกจิ SMEs จังหวัดนครราชสมีา

125 ปวรศิ เมตตา,เมฆนิทร ์เมธาวกิลู ความรูแ้ละพฤตกิรรมในการน าหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงมาใชใ้นการ
ด าเนนิชวีติของขา้ราชการกรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณชิย์

126 ป่ินปินัทธ ์ลลีาอมัพรสนิ การพัฒนาหลักสตูรฝึกอบรมการใชภ้าษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร ส าหรับ
กลุม่ผูป้ระกอบการขายสนิคา้หนึง่ต าบลหนึง่ผลติภัณฑ ์(OTOP) อ าเภอเมอืง

 จังหวัดเพชรบรุี

127 ปิยะณัฐ เกยีงประสทิธิ,์ สอาด  บรรเจดิฤทธิ์ ปัจจัยทีม่อีทิธพิลตอ่การเป็นองคก์รแหง่การเรยีนรูข้องบคุลากรทีป่ฏบิัตงิาน
ในกลุม่ธรุกจิขนสง่และโลจสิตกิสใ์นประเทศไทย

128 ปิยะพรรณ ชา่งวัฒนชยั หว่งโซม่ลูคา่โลกกบัการพัฒนาเศรษฐกจิ

129 ปญุญ ์ มหถาวร,ตรเีพชร ์ จติรมหมึา ปัญหาการโตแ้ยง้คัดคา้นมตคิณะกรรมการตลุาการศาลยตุธิรรมในกรณีทีม่ี
ผลกระทบตอ่สทิธแิละเสรภีาพของบคุคลภายนอก ศกึษากรณีมติ
คณะกรรมการตลุาการศาลยตุธิรรมทีไ่มรั่บรองหลักสตูรปรญิญาโททาง
กฎหมายของสถาบันอดุมศกึษา



ล ำดบัที่ ผูเ้ขยีน ชือ่บทควำม

130 ผกาวด ีเมอืงมลู, รตพิร ถงึฝ่ัง, สมศักดิ ์
สามัคคธีรรม

การน านโยบายแรงงานตา่งดา้วไปปฏบิัต ิ: ศกึษาบทบาทของบรษัิทจัดหา
แรงงานตา่งดา้ว จังหวัดเชยีงใหม่

131 ผนิ ฉัตรแกว้มณี, นมิติร ทักษวทิยาพงศ์ อนิเตอรเ์น็ตของทกุสรรพสิง่ส าหรับโรงเพาะเห็ดอจัฉรยิะ

132 พงศกร เคยสนทิ,สรุยีฉ์าย พลวัน การตรวจสอบดลุพนิจิค าสัง่ไมฟ้่องของพนักงานอยัการ ตามประมวล
กฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา มาตรา 145/1

133 พรชติา มังกะลัง, เมธสทิธิ ์พลูดี ความสมัพันธร์ะหวา่งอตัราสว่นทางการเงนิกบัอตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้
ของบรษัิททีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทยใน : กลุม่
อตุสาหกรรมบรกิาร

134 พรพรรณ สนัทาลนัุย, สพุรรณี สมานญาติ การใชธ้รรมาภบิาลในการบรหิารสถานศกึษากบัความพงึพอใจของครู
โรงเรยีนเครอืขา่ยที ่35 ส านักงานเขตลาดกระบัง สงักดักรงุเทพมหานคร

135 พรภชิยั  ทะวงศ์ มาตรการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลโดยคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูสว่น
บคุคล

136 พรรณทพิย ์ อยา่งกลั่น ผลกระทบของประสทิธภิาพการบรหิารงานตอ่คณุภาพก าไรของบรษัิทจด
ทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย

137 พรรณี  พมิพโ์พธิ,์นุสรา ไชยสาลี การปรับตัวของธรุกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม ในพืน้ทีเ่ขตพัฒนา
เศรษฐกจิพเิศษจังหวัดสระแกว้

138 พลพชิติ อนิทราวธุ,ตรเีพชร ์ จติรมหมึา ปัญหาการคุม้ครองสทิธขิองผูใ้หข้อ้มลูซึง่ไมม่หีนา้ที:่ศกึษากรณี
บคุคลภายนอกทีใ่หเ้บาะแสธรุกรรมทีม่เีหตอุนัควรสงสยัตามกฎหมาย
ป้องกนัและปราบปราม การฟอกเงนิ

139 พัชร ีกะดังงา,พัตรา วสิาวะโท,พงศศ์วิา
กรณ์ ชนะชนม์

การพัฒนาประสทิธภิาพควบคมุรายการสนิคา้คงคลังดว้ยโปรแกรมประยกุต์

140 พัทธนันท ์อธติัง,วชริวทิย ์ บัวขาว การจัดการทอ่งเทีย่วเชงิวัฒนธรรมตามรอยผา้ยกเมอืงนคร ศนูยศ์ลิปาชพี
บา้นเนนิธัมมัง อ าเภอเชยีรใหญ ่จังหวัดนครศรธีรรมราช

141 พันธพ์งศ ์ ภรูวิัฒนพงศ์ มาตรการทางกฎหมายเกีย่วกบัความรับผดิตอ่ความเสยีหายทีเ่กดิขึน้จาก
สนิคา้ทีไ่มป่ลอดภัย : ศกึษากรณีผลติภัณฑท์ีเ่ป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้ม

142 พชิญาภา วศิษิฎศ์ลิป์ แนวคดิและกระบวนการสรา้งสรรคผ์ลงาน ชดุ “เจงิลายแจ็ส”

143 พชิามญชุ ์สมบญุ,มนสชิา อนุกลู ความสมัพันธร์ะหวา่งคณุภาพชวีติการท างานกบัประสทิธผิลการปฏบิัตงิาน
ของพนักงาน บรษัิท เวสเทริน์ ดจิติอล (ประเทศไทย) จ ากดั

144 พเิชษฐ ์ โสภาพงษ์ การใชต้ัวแบบวเิคราะหค์งามสมัพันธเ์ชงิโครงสรา้งเพือ่ยนืยนัปัจจัยทีม่ี
อทิธพิลตอ่พฤตกิรรมเลีย่งภาษี

145 พฐิฒพิฒุ พฒุธาธร, ไกรวทิย ์หลกีภัย, 

พรรณทพิย ์อยา่งกลั่น, สวุรรณี รุง่จตรุงค,์ 

รองเอก  วรรณพฤกษ์

ความรูค้วามเขา้ใจในการจัดท ารายงานทางการเงนิใหถ้กูตอ้งตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงนิส าหรับกจิการขนาดกลางและขนาดยอ่ม (TFRS for

 SMEs) ของส านักงานบรกิารรับท าบัญชแีละส านักงานสอบบัญชใีนเขต
กรงุเทพมหานคร

146 พพัิฒน์ กจิประเสรฐิโรจน,์ สอาด บรรเจดิ
ฤทธิ์

ความสมัพันธร์ะหวา่งปัจจัยทางการบรหิาร และผลประกอบการของธรุกจิ
โรงสขีา้ว เขตภาคกลาง ในประเทศไทย

147 พรียา สขุกจิเจ การเตบิโตของธรุกจิ Hostel  ในปัจจบุันกบัการตลาดถงึกลุม่เป้าหมาย

148 เพราพลิาส บรูณะวนชิกลุ การเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนรายวชิาภาษาองักฤษพืน้ฐาน 
ENG111 ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารประจ าวันของนักศกึษามหาวทิยาลัย
ศรปีทมุ ปีการศกึษา 2559 ทีส่อนโดยวธิกีารสอนตามสไตลก์ารเรยีนรูข้อง
ผูเ้รยีนและการสอนแบบปกติ

149 ไพจติร ผาวัน, นมิติ  บญุภริมย์ การประยกุตใ์ชเ้ทคนคิการวเิคราะหค์ณุลักษณะความเสยีหายและผลกระทบ
เพือ่ลดขอ้ผดิพลาดในงานตดิตัง้ระบบไฟฟ้าอาคาร

150 ไพบลูย ์จงผติะ, วัฒนา  ศรถีาวร การจ าแนกกลุม่ความมั่นคงทางการเงนิแบบอนัดับส าหรับธรุกจิประกนัวนิาศ
ภัยโดยใชเ้ทคนคิโครงขา่ยประสาทเทยีม 

151 ภรณี สขุสนัตด์ี การศกึษาขอ้ผดิพลาดการเรยีนรูค้ ากรยิา “看（kàn)” ในภาษาจนีของ
นักเรยีนไทย

152 ภัคจริา  วถิ,ีชดิใจ วงษ์วฒุพิงษ์,พรพรรณ 
แยม้มศีรี

ขวัญก าลังใจทีม่ผีลตอ่ประสทิธภิาพในการปฏบิัตงิานของขา้ราชการทหาร
สงักดักองพันทหารราบที ่1 กรมทหารราบที ่29

153 ภัคจริา ผดุโรย,ประพันธ ์ ชยักจิอรุาใจ,ธรี
วทิย ์กลางสพุรรณ์,ณัฐรจุา ฤทธิช์ว่ยรอด

ความสมัพันธร์ะหวา่งรปูแบบภาวะผูน้ ากบัประสทิธภิาพของการปฏบิัตงิาน
ของก าลังพลกองพันทหารชา่งที2่ รักษาพระองค์

154 ภัทรเวช ฟุ้งเฟ่ือง, Bhathravej 

Fungfueng

“ทศมนิทรราชสดดุ”ี สมเด็จพระเจา้อยูห่ัวมหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพ
ยวรางกรู“พระผูท้รงเป็นความหวังของพสกนกิร” บทอาศริวาทเฉลมิพระ
เกยีรตใินวโรกาสวันคลา้ยวันเฉลมิพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2560

155 ภัสนันท ์ศรอีภพัินธ์ บทวเิคราะหค์วามเหมอืน-ความแตกตา่งของโครงสรา้งภาษาจนีและ
ภาษาไทย

156 ภาณุพงศ ์ในเรอืน, สรุยีฉ์าย พลวัน การตรวจสอบการด าเนนิคดอีาญาของผูเ้สยีหายในความผดิตอ่ต าแหน่ง
หนา้ที ่: ศกึษาเฉพาะคดทีีอ่ยูใ่นอ านาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช.

157 ภาณุวัฒน ์สวุรรณกลู, สารุง่ ตันตระกลู, 

รสลนิ เพตะกร,อรนุช  พันโท
การศกึษาความสมัพันธร์ะหวา่งปัจจัยสว่นบคุคลกบัการรับรูค้วามสามารถ
ของตนเองดา้นอนิเทอรเ์น็ตของนักศกึษามหาวทิยาลัยราชภัฏเชยีงใหม ่

158 ภาวนา อนิทรจั์นทร,์ณัชพล กววีฒุฑ,์จติ
สภุา สาคร

ปัจจัยทีม่ผีลตอ่การใหบ้รกิารขนสง่สนิคา้:  กรณีศกึษาหา้งหุน้สว่นจ ากดั 
คลา้ยนคร ทรานสปอรต์
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159 ภาวศิา การัตน,์นธินา เมลอืงนนท,์ เยาว
ลักษณ์  ปานเพ็ชร์

การศกึษาสภาพแวดลอ้มทางการบรหิารของทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ

160 ภรีาวชิญ ์ชยัมาลา และคณะ ตักบาตรเป็งปุ๊ ด: มรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัดเชยีงราย

161 ภรูสิร ์ ฐานปัญญา, สบุนิ ยรุะรัช กลยทุธก์ารพัฒนาครดูา้นการเรยีนการสอนสูค่วามเป็นเลศิในเครอืฐาน
ปัญญากรุ๊ป

162 มณีทพิย ์ชายสมทุร ปัจจัยทีม่อีทิธพิลทีส่ง่ผลตอ่ความภักดใีนการซือ้สนิคา้ผา่นออนไลน์

163 มนทริา สงัขท์อง,  ธนกฤต ยอดอดุม, รวศิ 

 ค าหาญพล
โซอ่ปุทานการทอ่งเทีย่วของกลุม่อนุรักษ์ป่าชายเลนบา้นแหลมโฮมสเตย์

164 มานนิทร ์เจรญิลาภ การออกแบบและการน าเสนอเนื้อหาเพือ่กลุม่เจเนอเรชนัวาย (Y)

165 ยลลัดดา  บตุรวงค,์ ฐติาภรณ์  สนิจรญูศักดิ์ ความสมัพันธร์ะหวา่งการก ากบัดแูลกจิการทีด่กีบัผลการด าเนนิงานของ
บรษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ (MAI)

166 ยศพงศ ์สอนเนย, สอาด  บรรเจดิฤทธิ์ ปัจจัยทีม่อีทิธพิลตอ่ผลการปฏบิัตงิานของพนักงานทีป่ฏบิัตงิานหมวดธรุกจิ
พลังงานและสาธารณูปโภคในตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย

167 ยวุด ี เครอืรัฐตกิาล การสือ่สารเรือ่งส าคัญในการตรวจสอบในรายงานของผูส้อบบัญชรัีบอนุญาต
ส าหรับแตล่ะธรุกจิ

168 รสกร แกว้เมอืง, โกมลมณี  เกตตะพันธ์ ปัจจัยสว่นประสมทางการตลาด (7Ps) ทีม่อีทิธพิลตอ่ความพงึพอใจในการ
ใชบ้รกิารลอ่งเรอื “ซเีบสครซูเ์ซอร”์

169 รสรนิทร ์ผกูพันธ,์ ชตุมิา  เกศดายรัุตน์ กลยทุธก์ารสรา้งฐานแฟนเพจของเฟซบุ๊กแฟนเพจทีไ่มใ่ชอ่งคก์ร

170 รังสรรค ์เลศิในสตัย์ การประเมนิระดับความพงึพอใจตอ่คณุภาพการบรกิารของรา้นอาหารญีปุ่่ น
ในประเทศไทย

171 รังสภิรณ์ ศรเีพ็ญ,กอบหทัย สทิธริณฤทธิ์
,สชุรีา ภัทรายตุวรรตน์

การศกึษาคณุสมบัตขิองมาตรวัดความฉลาดทางสขุภาพจติ (The Mental 

Health Literacy Scale) ฉบับภาษาไทย

172 รัชตา กาญจนโรจน,์ สอาด  บรรเจดิฤทธิ์ ภาวะผูน้ าเชงิกลยทุธ ์ทีม่อีทิธพิลตอ่ระดับการมสีว่นรว่มของผูบ้รหิาร
สถานศกึษาสงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาเพชรบรุ ีเขต 1

173 รัชนี แกว้งาม, สอาด บรรเจดิฤทธิ์ ความสมัพันธร์ะหวา่งคณุลักษณะงานทีม่ตีอ่ความผกูพันตอ่องคก์ร ของ
บคุลากรกลุม่เจเนอเรชั่นวาย ทีป่ฏบิัตงิานหมวดธรุกจิอาหารและเครือ่งดืม่ที่
จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย

174 รัชพล ลิม้พรกลุ,นลิบุล ศวิบวรวัฒนา ความสมัพันธร์ะหวา่งความไวว้างใจและพฤตกิรรมการปฏบิัตงิานของ
พนักงานในบรษัิท หัวเวย่ เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จ ากดั

175 รัตนา แสงมงคล, สอาด บรรเจดิฤทธิ์ บรรยากาศองคก์รทีม่อีทิธพิลตอ่คณุภาพชวีติในการท างานของพนักงาน
ธนาคารอาคารสงเคราะห ์เขตสาขาภาคใตแ้ละภาคตะวันตก ในประเทศไทย

176 รามนิทร ์ราชวิงค,์ปารชิาต ิแสนนา การพัฒนาความเขา้ใจแนวคดิทางวทิยาศาสตรเ์รือ่ง โครงสรา้งของดอกและ
ชนดิของผล ของนักเรยีนชัน้มัธยมศกึษาปีที ่5 ทีไ่ดรั้บการจัดการเรยีนรูโ้ดย
ใชแ้บบจ าลองเป็นฐาน

177 ลัดดาวัลย ์สวา่งการ,สรุยีฉ์าย พลวัน ปัญหาการบังคับใชป้ระมวลกฎหมายอาญา มาตรา 285 : ศกึษากรณีผูใ้ช ้

อ านาจปกครอง

178 ลัลนา สวุรรณา,ธรนิ ีมณีศรี การลดตน้ทนุบรรจภัุณฑด์ว้ยหลักการ ECRS กรณีศกึษา: ผูผ้ลติโคมไฟ

179 วชริะ สรรพศร,ี นลิบุล ศวิบวรวัฒนา,สรุ ี
พฤกษ์ทวศีักดิ์

การศกึษาประสทิธภิาพในการปฏบิัตงิานของพนักงานบรษัิทโทรคมนาคม
แหง่หนึง่

180 วนดิา สจิง, สมุนมาลย ์ เนียมหลาง, 
อนนิท ์มมีนต์

การพัฒนาวัสดเุชงิประกอบขนเป็ดเสรมิแรงพอลโิพรพลินีส าหรับเป็นวัสดุ
ตกแตง่

181 วรรณศิา ผางตะ๊,อภชิยั ภัทรนันท,์ยทุธ
พงษ์ จริรักษ์โสภากลุ,เดชวฒุ ิขาวปรสิทุธิ์

การวเิคราะหค์า่การสญูเสยีจากการเชือ่มตอ่ดว้ยการหลอมระหวา่งเสน้ใย
แกว้น าแสงชนดิ SMF-28 กบั MP980

182 วรวธุ สนจนี, สอาด  บรรเจดิฤทธิ์ ความสมัพันธร์ะหวา่งแรงจงูใจตอ่ผลการปฏบิัตงิานของขา้ราชการต ารวจที่
ปฏบิัตงิานในเขตภาคตะวันตกประเทศไทย

183 วสวัตติ ์สตุญิญามณี ปัจจัยทีม่อีทิธพิลตอ่การตัดสนิใจในการเลอืกรปูแบบการทอ่งเทีย่วของ
ผูส้งูอายไุทย ในเขตกรงุเทพฯและปรมิณฑล

184 วัชระ  เครอืรัฐตกิาล, ชาญเวช 
ศลีพพัิฒน์

การลดความเคน้หนาแน่นของแผน่สีเ่หลีย่มมรีวูงกลม 4 ร ูภายใตแ้รงดงึตาม
แนวแกนโดยใชร้ะเบยีบวธิกีารทางไฟไนตเ์อลเิมนต์

185 วันวสิาข ์ เศรษฐมาน, กนกศักดิ ์สขุวัฒนา
สนิทิธิ์

ผลกระทบกลยทุธก์ารตรวจสอบภายในทีม่ตีอ่ประสทิธภิาพการท างานของผู ้
ตรวจสอบภายในสงักดักระทรวงยตุธิรรม

186 วาสนา  เภอแสละ,ประพันธ ์ชยักจิอรุาใจ การท างานเป็นทมีทีม่อีทิธพิลตอ่ความผกูพันตอ่องคก์ารของพนักงานใน
กลุม่อตุสาหกรรมยานยนต์

187 วจิติรา  ทพิรมย,์จักรพันธุ ์ จันทรเ์จรญิ ความสมัพันธร์ะหวา่ง ภาวะผูน้ าการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารโรงเรยีนกบั
ประสทิธผิลของโรงเรยีนเอกชน ระดับปฐมวัยสงักดัส านักงานคณะกรรมการ
สง่เสรมิการศกึษาเอกชนหนองคาย เขต 1

188 วชิชากร เฮงศรธีวัช, พศวรี ์ศรโีหมด,ธน
ภัทร พรหมวัฒนภักด,ี เพชร นันทวิัฒนา

การประเมนิคา่ประสทิธภิาพมอเตอรเ์หนี่ยวน า 3 เฟสทีใ่ชง้านรว่มกบัชดุปรับ
ความเร็วรอบในสภาวะท างานจรงิ

189 วทิฤทธิ ์โคตรมณี,อนุรักษ์ เมฆพะโยม การพัฒนาชดุการสอนแบบสือ่ประสม เรือ่งทอ่น าคลืน่และการประยกุตใ์ช ้

งานส าหรับการศกึษาดา้นวศิวกรรมโทรคมนาคม

190 วมิล  ชมจ าปี, อนุพงศ ์อวริทุธา สมรรถนะของบคุลากรสายสนับสนุนในมหาวทิยาลัยเอกชนตอ่การ
เปลีย่นแปลงในอตุสาหกรรมการศกึษา
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191 วไิลภรณ์ จริวัฒนเศรษฐ,์ พสษิฐ ์ โสภณ
พงศพัฒน,์ ขวัญใจ  จรยิาทัศน์กร

การวเิคราะหจ์ าแนกปัจจัยทีม่ผีลตอ่พฤตกิรรมการใชบ้รกิารโรงแรมบรเิวณ
รอบเขตถนนรัชดาภเิษก

192 วรียทุธ แกว้เกษ, จโิรจน ์จรติควร,สรุชยั 
ทองแกว้

ระบบ IOT และฐานขอ้มลูส าหรับการทดสอบปัจจัยการเจรญิเตบิโตของพชื

193 ศราวนิ โปลติานนท,์ รัชภาคย ์จติตอ์ารี การหาคา่มมุตกกระทบจากแผน่โลหะทีถ่กูยงิดว้ยกระสนุปืนขนาด .45

194 ศักรนิทร ์วังคะฮาต,ฐาปน ีเพ็งสขุ,ศศิ

ประภา พรหมทอง
การพัฒนาแผนบรกิารวชิาการแบบมสีว่นรว่มโรงเรยีนพระปรยิตัธิรรม แผนก
สามัญ จังหวัดอดุรธานี

195 ศาสตรศ์ลิป์ รสสคุนธส์กลุ, นวรรณ 
สบืสายลา

การศกึษาปรมิาณความตอ้งการทีเ่หมาะสมในการสัง่ซือ้เครือ่งชั่งสปรงิยีห่อ้
สงิโตคูก่รณีศกึษา : หา้งหุน้สว่นจ ากดัขอนแกน่สเกลแอนดซ์สีเท็ม

196 ศริวิรรณ ตันวรรณรักษ์,ภัทรภร  สงัขปรชีา การพัฒนากลยทุธแ์ผนธรุกจิอาหารเสรมิลดน ้าหนักทางสือ่สงัคมออนไลน์
ของผูป้ระกอบธรุกจิขนาดยอ่ม (SMEs)

197 ศริวิัฒน ์ชยัพพัิฒนพงษ์,กาญจนา มศีลิป
วกิกยั

กลยทุธก์ารสือ่สารเพือ่การพัฒนาสโมสรฟตุบอลอาชพีไทย

198 ศภุเชษฐ ์เศรษฐโชต,ิ ปฐมา สตะเวทนิ, 

โยธนิ แสวงดี
การตลาดเชงิเนื้อหาบนสือ่ดจิทัิลและความตัง้ใจรับประทานอาหารคลนี

199 สกฤษฏ ์ ชอ่งประเสรฐิ, ประพันธ ์ชยักจิ
อรุาใจ, พรพรรณ แยม้มศีรี

การรับรูก้ารสนับสนุนจากองคก์รทีม่อีทิธพิลตอ่พฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ ี
ตอ่องคก์รของพนักงาน บรษัิท สนิกา้วคอนสตรัค้ชั่น จ ากดั

200 สถาพร เพชรประดับ,จริพงษ์ จันทรง์าม ผลกระทบของการใชท้ฤษฏกีารบัญชทีีม่ตีอ่ความส าเร็จในการปฏบิัตงิาน
ของนักบัญชกีรณีศกึษาผูท้ าบัญชใีนเขตกรงุเทพมหานครและนนทบรุี

201 สมทรง วาน เบค๊,ประพันธ ์ชยักจิอรุาใจ,สรุี

 พฤกษ์ทวศีักดิ,์สบุนิ ยรุะรัช
ปัจจัยทีส่ง่ผลตอ่การธ ารงรักษาพนักงานบรษัิท พบิลูยช์ยัน ้าพรกิเผาไทยแม่
ประนอม จ ากดั

202 สมปอง  คงออ่น การน าเสนอระบบการบรหิารผลการปฏบิัตงิานตามมาตรฐานของส านักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา

203 สมฤด ีชมภแูดง,ประพันธ ์ชยักจิอรุาใจ,ชดิ
ใจ วงษ์วฒุพิงษ์,เบญญาภา ธัญญเจรญิ

คณุภาพชวีติในการท างานทีม่ผีลตอ่ผลการปฏบิัตงิานของพนักงานบรษัิท 
ขนสง่น ้ามันทางทอ่ จ ากดั

204 สญัญา คณูขาว, นมิติ  บญุภริมย,์ ปรากฤต

 เหลีย่งประดษิฐ์
การตอบสนองทางเวลาของสิง่ประดษิฐอ์เิล็กโทรโครมคิทังสเตนออกไซด์

205 สาวติร ี บญุเสมา ปัญหาทางกฎหมายเกีย่วกบัการท าสญัญาการประกอบธรุกจิน าเทีย่วแบบ
แพ็คเกจทัวร์

206 ส าราญ ไชยค าวัง, ประสงค ์ปราณีตพลกรัง แนวทางการใชอ้นิเทอรเ์น็ตประสานสรรพสิง่รว่มกบับิ๊กดาตาในสมารต์ฟารม์
ส าหรับวเิคราะหแ์ละคาดคะเนการเพาะปลกูเมลอนใหม้คีวามแมน่ย าใน
สภาพแวดลอ้มทีห่ลากหลาย

207 สนิี  พุ่มพวง,ประพันธ ์ชยักจิอรุาใจ,ณัฐรจุา

 ฤทธิช์ว่ยรอด
การศกึษาความผกูพันตอ่องคก์รของพนักงาน ในบรษัิทโทรคมนาคมแหง่หนึง่

208 สริพิร  แวน่แกว้, สรินิธร  สนิจนิดาวงศ์ การศกึษาความสมัพันธร์ะหวา่งภาวะผูน้ าของผูบ้รหิารโรงเรยีนกบั
ความสามารถในการบรหิารงานบคุคล โรงเรยีนในกลุม่กรงุธนเหนือสงักดั
กรงุเทพมหานคร

209 สริลิักษณ์  ประดจุพรม,พลูพงศ ์สขุสวา่ง
,พรี วงศอ์ปุราช

โมเดลความสมัพันธเ์ชงิสาเหตขุองพฤตกิรรมการกลัวตกเทรนดข์องนักเรยีน
มัธยมศกึษาตอนปลายจังหวัดชายแดนไทยกมัพชูา 

210 สกุญัญา  เทยีนนอ้ย, รัศฎา เอกบตุร ปัญหากฎหมายเกีย่วกบัเหตแุหง่การสมรสทีเ่ป็นโมฆยีะ

211 สกุญัญา  นาคศรมีว่ง,กนกศักดิ ์สขุวัฒนา
สนิทิธิ์

ความสมัพันธร์ะหวา่งประสทิธผิลระบบการควบคมุภายในกบัผลการ
ด าเนนิงานและประสทิธผิลของการด าเนนิงานของบรษัิทจดทะเบยีนใน
ตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย

212 สชุาญวฒุ ิกิง่แกว้ ครสูอนการแสดง : บทบาทและชวีติในปัจจบุัน

213 สทุธชิา เพชรวรีะ การศกึษาผลสมัฤทธิข์องการจัดกจิกรรมการเรยีนการสอนตามรปูแบบการ
เรยีนรูข้องผูเ้รยีน ในรายวชิา ENG213 ค าศัพทแ์ละทักษะการอา่นของ
นักศกึษามหาวทิยาลัยศรปีทมุ ปีการศกึษา 2559

214 สทุธพิร ลมลูนอ้ย, พรีวฒุ ิดขีม, จติสภุา 
สาคร

ปัจจัยทีม่ผีลตอ่การเลอืกใชบ้รกิารรถจักรยานยนตรั์บจา้งกรณีศกึษาอ าเภอ
พระประแดง 

215 สพุงศ ์ ศรกีาญจนา, สอาด  บรรเจดิฤทธิ์ คณุภาพชวีติในการท างานทีม่อีทิธพิลตอ่พฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีอง
พนักงานทีป่ฏบิัตงิานดา้นธรุกจิโรงแรมเขตจังหวัดประจวบครีขีันธ์

216 สพุรรษา  สมานสหุลง, หรรษมน  เพ็ง
หมาน

สว่นประสมทางการตลาดทีส่ง่ผลตอ่กระบวนการตัดสนิใจซือ้ผลติภัณฑเ์สรมิ
อาหารประเภทบ ารงุสมองของนสิติ คณะเศรษฐศาสตรแ์ละบรหิารธรุกจิ 
มหาวทิยาลัยทักษิณ

217 สพัุกตรา ศรเีจรญิ การศกึษาเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิา ENG339 ภาษาองักฤษ
เพือ่การเตรยีมพรอ้มสูง่านอาชพี ของนักศกึษามหามทิยาลัยศรปีทมุทีไ่ดรั้บ
การสอนตามสไตลก์ารเรยีนรูข้องผูเ้รยีนและโดยการสอนแบบปกติ

218 สพัุฒตา  รัตนบวรชยั, สบุนิ   ยรุะรัช การศกึษาสภาพการจัดการความรูแ้ละแนวทางในการพัฒนาโรงเรยีนใหเ้ป็น
องคก์รแหง่การเรยีนรู ้สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา
อา่งทอง 
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219 สภัุกษร หลงละเลงิ, ธันวา จติตส์งวน การพัฒนากลุม่ชาวนาเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพของระบบการผลติขา้ว
กรณีศกึษา โครงการเพิม่ประสทิธภิาพกลุม่ชาวนาบนทีด่นิพระราชทานเพือ่
การเกษตร จังหวัดพระนครศรอียธุยา

220 สภุาพร ทรุยิานนท,์ สบุนิ  ยรุะรัช การศกึษาผลของเจตคตขิองผูบ้รหิารสถานศกึษาและการจัดการความรูด้า้น
ประกนัคณุภาพทีม่ตีอ่คณุภาพของโรงเรยีนประถมศกึษาสงักดัส านักงาน
คณะกรรมการสง่เสรมิการศกึษาเอกชน กรงุเทพมหานคร

221 สภุาพร ยอดสายออ, ภัทรภรณ์ สงัขปรชีา ลักษณะทางประชากรศาสตร ์และการเปิดรับขอ้มลูของผูรั้บสารเฟซบุ๊ค 
(Facebook) “แฟนเพจ Bebe fit Routine

222 สภุาภร  นพพชิญังกรู การศกึษาขอ้บกพรอ่งของการใชภ้าษาไทยในการเสนอขา่วทางสมารท์โฟน

223 สรุชยั ศรจัีนทร,์นสิติ อนิทมาโน มาตรการทางกฎหมายในการระงับขอ้พพิาทคดลีะเมดิจากการเขา้รับบรกิาร
ทางการแพทย์

224 สรุพงษ์ สาเรชพันธุ์ การศกึษาความสมัพันธข์องคณะกรรมการบรหิารทีส่ง่ผลตอ่ผลตอบแทน
และมลูคา่หลักทรัพย ์เอ็มเอไอ

225 สรุภา สารประดษิฐ,์ วราภรณ์  ไทยมา การศกึษาการประกนัคณุภาพของโรงเรยีนมัธยมศกึษาจังหวัดอา่งทองสงักดั
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามัธยมศกึษา เขต 5 ทีผ่า่นการประเมนิคณุภาพ
ภายนอกรอบสามระดับดมีาก

226 สรัุตนชยั ชืน่ตา แนวทางการออกแบบอนิโฟกราฟิกใหค้วามรู ้เรือ่ง  ไทยแลนด ์4.0

227 สวุนันต ์ หลัดจัน, เสร ี ค าอัน่, อรณุรัตน ์
ทวกีลุ, น ้าเพชร  นาสารยี์

การศกึษาความคดิสรา้งสรรคด์า้นวทิยาศาสตร ์ของนักเรยีนระดับชัน้
มัธยมศกึษาปีที ่2 ทีไ่ดรั้บการจัดกจิกรรมการเรยีนรูแ้บบสะเต็มศกึษา

228 สวุรรณี  รุง่จตรุงค,์ กวนิทพิย ์ บญุสรา้ง โครงสรา้งภาษีเงนิไดบ้คุคลธรรมดา ปี 2560

229 เสรมิศักย ์ แสงมณี,ยศศักดิ ์ โกไศยกา
นนท์

มาตรการทางกฎหมายเกีย่วกบัการสง่เสรมิการประกอบธรุกจิมัคคเุทศก์

230 หัสยา  วรีะสมวงศ,์นสิติ  อนิทมาโน มาตรการทางกฎหมายในการควบคมุการโฆษณา ผลติภัณฑเ์สรมิอาหารลด
น ้าหนักผา่นสือ่โซเชยีลมเีดยี

231 เหมอืนฝัน คงสมแสวง,สรยิาภา คันธวัลย์ ความหมายของสมเด็จพระเจา้ตากสนิมหาราชทีป่รากฏผา่นการสือ่สารของ
พระองคแ์ละแนวทางการสือ่สารกบัเยาวชนในจังหวัดจันทบรุี

232 เหมอืนฝัน เฉลมิวัฒน,์ เกรยีงไกร สจัจะ
หฤทัย

การศกึษาแนวทางการจัดการความรูข้องโรงเรยีนระดับมัธยมศกึษา ในสงักดั
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามัธยมศกึษาเขต 5  จังหวัดอา่งทอง

233 อโณทัย  มสีวุรรณ, ปราล ีมณีรัตน์ การวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบการบรหิารงานดา้นก าลังพลกองทัพอากาศ
ดว้ยหลักการ การจัดการกระบวนการทางธรุกจิ 

234 อดลุย ์พัฒนภักด,ี เผชญิ จันทรส์า, 
มณเฑยีร แกน่สน

ความเทีย่งตรงของอปุกรณ์ตรวจวเิคราะหร์ถยนต ์OBD II

235 อต ิเรยีงสวุรรณ, พเิชษฐ อดุมสมัคร คณุภาพบรกิารของพนักงานตอ้นรับสว่นหนา้ของโรงแรมทีต่ัง้อยูใ่กล ้
สนามบนิสวุรรณภมู ิจังหวัดสมทุรปราการ

236 อตนุิช อรัญยะนาค, ชตุมิา เกศดายรัุตน์ กลยทุธก์ารผลติเนื้อหาการตลาดบนเฟซบุ๊กแฟนเพจตราสนิคา้รา้นอาหาร
ฟาสตฟ์ู้ดกบัความตัง้ใจซือ้ของผูบ้รโิภค 4 กลุม่ชว่งอาย ุกรณีศกึษาเคเอฟซี

ไทย แมคโดนัลดไ์ทย และพซิซา่ คอมปะนี 1112

237 อนันตชยั ศศธิร,สรุยีพ์ร ดษิฐส์วุรรณ
,เชีย่วชาญ   รว่มใจ

การลดของเสยีดว้ยคูม่อืปฏบิัตงิานมาตรฐานกระบวนการผลติบรรจภัุณฑจ์าก
กระดาษ

238 อนุพงศ ์อวริทุธา, นติยา ศรจัีนทรอ์นิทร,์ 
พนารัตน ์อปุพงศ์

การรับรูแ้ละยอมรับของผูบ้รโิภคตอ่การช าระเงนิผา่นควิอารโ์คด้
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239 อนุสรา เครือ่งทพิย,์ สอาด บรรเจดิฤทธิ์ ความสมัพันธร์ะหวา่ง กระบวนการจัดการ สภาพแวดลอ้มทางธรุกจิและความ
ไดเ้ปรยีบในการแขง่ขันของธรุกจิสปา ในจังหวัดประจวบครีขีันธ์

240 อมรรัตน ์ลขิติ,ยศศักดิ ์ โกไศยกานนท์ มาตรการทางกฎหมาย เกีย่วกบัการชว่ยเหลอื ชดเชย และเยยีวยา
นักทอ่งเทีย่วในธรุกจิอตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่ว

241 อรนษิฐ ์  แสงทองสขุ ปัจจัยทีส่ง่ผลตอ่พฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีองพนักงานระดับปฏบิัตกิาร
ทีป่ฏบิัตงิานในธรุกจิโรงแรมในประเทศไทย

242 อรอมุาวัน สมค า, ณัฐสพันธ ์เผา่พันธ,์ 

พรวรรณ นันทแพศย์
ปัจจัยทีส่ง่ผลตอ่พฤตกิรรมความตัง้ใจในการท าธรุกรรมการช าระเงนิผา่น
โทรศัพทเ์คลือ่นที ่ในเขตกรงุเทพมหานคร

243 อรอษุา  ดว้งชา้ง,ประเวศ  เพ็ญวฒุกิลุ อทิธพิลของมาตรฐานการปฏบิัตงิานดา้นความรูแ้ละทักษะทางวชิาชพีที่
สง่ผลตอ่ศักยภาพการปฏบิัตงิานทางการบัญชขีองผูท้ าบัญชใีนองคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ในประเทศไทย

244 อรญิรดา  ชนะคา้, ฐติาภรณ์  สนิจรญูศักดิ์ ความสมัพันธร์ะหวา่งอตัราสว่นทางการเงนิกบัมลูคา่หลักทรัพยข์องหมวด
ธรุกจิพลังงานและสาธารณูปโภคทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแ์หง่
ประเทศไทย

245 องัคณา นาควจิติร, สหธน รัตนไพจติร ความเสีย่งของผูรั้บประโยชน์ในการรับช าระเงนิจากการท าธรุกรรมเลตเตอร์
ออฟเครดติประเภทตา่งๆในการคา้ระหวา่งประเทศ

246 อจัฉรา  ลิม้วงษ์ทอง, กสุมุา ชยัโตษะ, 
วรรณสริ ีศักดาพพัิฒน์กลุ, วภิา อรา่ม
รุง่โรจน์ชยั, ชานุท บญุยสมติร

กลยทุธอ์งคก์รเพือ่รองรับการเปลีย่นแปลงบรบิทประเทศสูป่ระเทศไทย 4.0

247 อจัฉรา  สารค า,สพุรรณี สมานญาติ ทักษะการจัดการเรยีนการสอนในศตวรรษที2่1ของครสูงักดัส านักงานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษากรงุเทพมหานคร

248 อจัฉรา ทองออ่น, หรรษมน  เพ็งหมาน กลยทุธก์ารปรับตัวเพือ่ความอยูร่อดของรา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิ (โชหว่ย) ใน
เสน้ทางถนนราษฏรอ์ทุศิ 1  อ าเภอเมอืง จังหวัดสงขลา

249 อมัรา บญุประเสรฐิ, ปรวัน แพทยานนท์ การพัฒนาสาระการเรยีนรูท้อ้งถิน่ เรือ่งการแสดงแกลมอ ส าหรับนักเรยีนชัน้
มัธยมศกึษา ปีที ่1  โรงเรยีนตมูพทิยานุสรณ์ จังหวัดศรสีะเกษ

250 อศัวนิ วงศว์วิัฒน,์ กสุมุา ไชยโชติ การลดระยะเวลาการเตมิสนิคา้หนา้ชัน้วางโดยใชร้ะบบคัมบังกรณีศกึษา 
ธรุกจิคา้ปลกี

251 อารน์า  เจ๊ะหลง, โกมลมณี  เกตตะพันธ์ ปัจจัยสว่นประสมทางการตลาดทีส่ง่ผลตอ่การตัดสนิใจเลอืกซือ้ผลติภัณฑ์
กนัแดดในจังหวัดสงขลา

252 อ านาจ ทรงศริิ ลดปรมิาณรอยเชือ่มเสยีทีเ่กดิจากการเชือ่มรางรถไฟ

253 อนิทรยี ์ศรสีขุ, อนนิท ์มมีนต,์ ศริชิยั ตอ่
สกลุ

ปรับปรงุสมบัตทิางกลของวัสดผุสมอพีอกซเีรซนิเสรมิแรงดว้ยผงบดจาก
เปลอืกไข่

254 อไุร ทองหัวไผ่ พฤตกิรรมการแสวงหาสารสนเทศและผลการเรยีนรูใ้นรายวชิา POL7096 

การคน้ควา้อสิระทางรัฐศาสตร์

255 เอกพล   รัตนะ คณุคา่มรดกวัฒนธรรมของภาพยนตรไ์ทยทีไ่ดรั้บการขึน้ทะเบยีนมรดก
ภาพยนตรข์องชาติ

256 โอฬาร เลศิศักดิน์รนิทร์ การวเิคราะหจั์ดกลุม่และการอธบิายปัจจัยพืน้ฐานเกีย่วกบัความคดิ
สรา้งสรรคข์องนักศกึษามหาวทิยาลัยกรงุเทพชัน้ปีที ่2 และ 3 ในวชิาการ
จัดการผลติภัณฑ์

หมำยเหต ุ 

          ผูท้ ีม่รีำยชือ่ผำ่นกำรพจิำรณำน ำเสนอในงำนกำรประชุมวชิำกำร ใหด้ ำเนนิกำรดงัตอ่ไปนี้

1.ใหผู้น้ ำเสนอสง่ไฟล ์PowerPoint ส ำหรบัน ำเสนอบทควำม (ระยะเวลำ 15 นำท)ี  save เป็นไฟล ์pdf   

ระหวำ่งวนัที ่20 -30  พฤศจกิำยน 2560 ทำงอเีมล ์โดยสง่มำที ่E-mali: spucon2017@gmail.com (หำก

เลยก ำหนด หรอืมแีกไ้ขใหน้ ำมำเอง ไมต่อ้งสง่มำซ ำ้)

2.ใหใ้สช่ือ่ไฟล ์PowerPoint ส ำหรบัน ำเสนอบทควำม เป็นชือ่คนแรกของบทควำม

3.ใหน้ ำไฟล ์PowerPoint ส ำหรบัน ำเสนอบทควำมมำในวนัที ่14 ธนัวำคม 2560 ดว้ย (เพือ่เป็นไฟลส์ ำรอง)


