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Conference Schedule
th

The 16 National and International Sripatum University Online Conference: SPUCON2021
Research and Innovations to Sustainable Development
On Thursday 28th October 2021
****************************************

08.30 am-09.00 am

Online Registration (Google Form)

09.00 am-09.30 am

Opening Ceremony:
Introductory Report by
Assoc. Prof. Kalayaporn Parnmarerng
Vice President and Chairman of Organizing Committee
Welcome remarks by
Dr. Rutchaneeporn Pookayaporn Phukkamarn
President of Sripatum University, Thailand
(Zoom & Facebook Live: facebook.com/spuresearch)
* After opening, there will be a photo session via Zoom. *

09.30 am-10.30 am

Keynote Address: “Research & Innovations for SDGS and Circular Economy”
By Dr. Qwanruedee Chotichanathawewong
Director of the Research Center for Environmental Strategy,
National Research Council of Thailand (NRCT)
Former Director of the Thailand Environment Institute
(Zoom & Facebook Live: facebook.com/spuresearch)

10.30 am-10.45 am

Coffee Break

10.45 am-12.00 pm

Online Paper Presentation (Zoom)
Group 1: International Papers
Group 2: National Papers in Social Sciences and Humanities
Group 3: National Papers in Science and Technology

12.00 pm-01.00 pm

Lunch

01.00 pm-04.00 pm

Online Paper Presentation (Zoom)
Group 1: International Papers
Group 2: National Papers in Social Sciences and Humanities
Group 3: National Papers in Science and Technology

Remarks:

For opening ceremony and keynote address (9.00-10.30 am), Please sign in via Zoom
Method 1: Direct Link: https://bit.ly/SPUCON2021
Method 2: Zoom App. or Web: zoom.us Meeting ID: 914 7567 7480 Passcode: 413247
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กำหนดการประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ออนไลน์ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2564
เรื่อง “ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564
****************************************

08.30-09.00 น.

ลงทะเบียนออนไลน์ (Google Form)

09.00-09.30 น.

พิธีเปิด
กล่าวรายงาน โดย

รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม และประธานคณะกรรมการจัดงาน
กล่าวเปิดการประชุมโดย ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
(Zoom และถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live: facebook.com/spuresearch)
* หลังจากพิธีเปิด จะเป็นการถ่ายภาพร่วมกันผ่าน Zoom *
9.30-10.30 น.

ปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “วิจัยและนวัตกรรมด้าน SDGs และ Circular Economy”
โดย ดร. ขวัญฤดี โชติชนาทวีวงศ์
ผู้อำนวยการ ศูนย์ยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
อดีตผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
(Zoom และถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live: facebook.com/spuresearch)

10.30-10.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

10.45-12.00 น.

การนำเสนอบทความ (ห้องย่อย) (นำเสนอออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom)
กลุ่มที่ 1 International Papers
กลุ่มที่ 2 บทความระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มที่ 3 บทความระดับชาติ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

12.00-13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-16.30 น.

การนำเสนอบทความ (ห้องย่อย) (นำเสนอออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom)
กลุ่มที่ 1 International Papers
กลุ่มที่ 2 บทความระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
กลุ่มที่ 3 บทความระดับชาติ สาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

หมายเหตุ: สาหรับช่วงพิ ธีเปิ ดและการปาฐกถาพิ เศษ (9.00-10.30 น.), กรุณา sign in ผ่าน Zoom
วิธีที่ 1: เข้าผ่าน Link ตรง https://bit.ly/SPUCON2021
วิธีที่ 2: เข้าผ่าน Zoom App. หรือเว็บไซต์ zoom.us Meeting ID: 914 7567 7480 Passcode: 413247
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กำหนดการนำเสนอบทความ
Presentation Schedule

กลุ่มที่ 1 บทความระดับนานาชาติ
Group 1: International Papers
--------------------------------------จำนวน 33 เรื่อง
33 International Papers
--------------------------------------รวม 3 ห้อง
Three Rooms
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Room 1:
Education, Liberal Arts, Tourism, Political Science, Fine Arts
Chairman: Asst. Prof. Dr. Waraporn Thaima
Secretary: Asst. Prof. Dr. Piboon Sukvijit Barr
Zoom Login:
The Rehearsal Day: Method 1: Direct Link https://bit.ly/test-room1-inter
(21.10.21)

The Event Day:
(28.10.21)

Method 2: via Zoom App. or Website: zoom.us Meeting ID: 965 1061 8614 Passcode: 033879
Method 1: Direct Link https://bit.ly/room1-inter
Method 2: via Zoom App. or Website: zoom.us Meeting ID: 943 0990 9500 Passcode: 214632

Time
10.45-11.00

Title
University Students’ Perceptions of Cyberbullying:
A Research on Gender Difference in Thailand

11.00-11.15

The Development of Sawangdaendin
Technological College Based on Vocational
Education Standards Using Professional Learning
Community Process
Medical Tourism: A Case Study of Cosmetic Surgery
Packages of Thai Tourists in Korea

11.15-11.30

11.30-11.45

Supporting Teachers: The Transformation from
Classroom Teaching to Online Coaching during the
Covid-19 Pandemic

11.45-12.00

An Exploratory Study on Applying Teaching
Contents in Online Language Classrooms

13.00-13.15

Lunch
Challenges to Energy Security in Myanmar Between
2011 and 2020

13.15-13.30

Black Women’s Victory over the Patriarchy in Alice
Walker’s The Color Purple

13.30-13.45

The Re-Emergence of Alter Ego in the Novel of
Fight Club
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Author
Supavadee Nontakao,
Sritapum International College,
Sripatum University
Papada Lyn Pitchayachananon
British College, Sripatum University,
Thailand
Waraporn Boonson
Faculty of Education,
Sakon Nakhon Rajabhat University,
Thailand
Sirada Jattuchai, Natnaree
Apisitmontree, Rittikorn
Pitakchinnapong, Dararat
Simpattanawong
Faculty of Humanities, Kasetsart
University, Thailand
Piboon Sukvijit Barr, Nika Sarmiento,
Oscar Jr. Malicad
School of Liberal Arts, Sripatum
University, Thailand
Akhil Augustine, Sasiwan Intraskul
Faculty of TESOL International
Program, Thongsook International
College, Thailand
Clara Mang Sui Tang
Faculty of Political Science,
Chulalongkorn University, Thailand
Aphiradi Suphap
Faculty of Humanities and Social
Societies, Thaksin University,
Thailand
Aphiradi Suphap
Faculty of Humanities and Social
Societies, Thaksin University,
Thailand

Time
13.45-14.00

Title
The Finnish Education Quality Management

14.00-14.15

Thai second-year student teachers’ pedagogical
content knowledge in learning management
course: case studies at Surindra Rajabhat University

14.15-14.30

The Creation of Yarn Embroidery Artwork.
‘Fading Memory’

14.30-14.45

Reliability and validity of the Thai version of the
prosthesis evaluation questionnaire

14.45-15.00

Triggering the entrepreneurial mindset of students
as prerequisite for sustainable business success

15.00-15.15

A study of adults’ basic social skills of fourth-year
students, department of Japanese for business
communication, Sripatum University
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Author
Subin Yurarach, Panwasa Smith,
Pakawat Smith
Graduate College of Management
Sripatum University, Thailand
Chittamas Suksawang,
Urai Jantamuttukarn
Faculty of Education,
Surindra Rajabhat University,
Thailand
Chutima Promdecha
College of Fine Arts,
Bunditpatanasilpa Institute, Thailand
Waraporn Anyapho1, Piyapat
Dajpratham2, Weerasak
Muangpaisan3, Sutat
Pattaravoratham4, Marisa
Amattayakul5
1,2,3,5
Faculty of Medicine Siriraj
Hospital, Mahidol University
Bangkok, Thailand
4
Bangkok Metropolitan
Administration General Hospital
Bangkok, Thailand
Hans Michael Guelich1, Ulrike
Guelich2, Edward S. Tang3,
Jarupat Wongsangiam4
1,3,4
Stamford International
University, Thailand
2
School of Entrepreneurship and
Management, Bangkok University,
Thailand
Yasumasa MORI
School of Liberal Arts, Sripatum
University, Thailand

Room 2:
Business, Management
Chairman: Assoc. Prof. Dr. Chonlatis Darawong
Secretary: Dr. Mukdashine Sandmaung
Zoom Login:
The Rehearsal Day: Method 1: Direct Link https://bit.ly/test-room2-inter
(21.10.21)

The Event Day:
(28.10.21)

Method 2: via Zoom App. or Website: zoom.us Meeting ID: 987 9458 4419 Passcode: 525632
Method 1: Direct Link https://bit.ly/room2-inter
Method 2: via Zoom App. or Website: zoom.us Meeting ID: 974 0557 6455 Passcode: 154999

Time
10.45-11.00

Title
Factors affecting fast- and slow-delivery in
eCommerce Market in Thailand

11.00-11.15

Service Marketing Mix Affecting Customer Decision
Making of Domestic Private Express Courier Service

11.15-11.30

Some social entrepreneurs reinvest all profits
towards their purpose and others don’t – A
Southeast Asian perspective
Knowledge and Attitude of Thai Community
Enterprise Groups towards Personal Income Tax
System

11.30-11.45

11.45-12.00

13.00-13.15

13.15-13.30

13.30-13.45

Consuming Behavior of Elderly toward Online
Shopping in Thailand

Lunch
Enhancing SMEs ’s Leader and Business Resilience
towards Digital Marketing Engagement during
Covid-19 Pandemic

Antecedents and Consequences of eWOM,
Utilitarian and Hedonic Motivations toward SIP
Shop’s Online Purchase Intention in Bangkok,
Thailand
The effects of customer incivility on high-contact
service employees and organizational behaviors: a
framework and analysis of propositions
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Author
Worawat Joradon
Department of Logistics Management,
Faculty of Business Administration,
Bangkok University
Ravipa Akrajindanon,
Anupong Avirutha
School of Business,
Sripatum University
Ulrike Guelich
School of Entrepreneurship and
Management, Bangkok University
Arthit Sutjasen, Arporn Klaewtanong
College of Industrial Technology and
Management Rajamangala University
of Technology Srivijaya
Anupong Avirutha, Supawadee
Hamanee, Rachata Rungtrakulchai,
Prasert Sitthijirapat, Oyjai Maliwan,
School of Business,
Sripatum University
Kritcha Yawised, Darlin Apasrawirote
Faculty of Business, Economics, and
Communications, Naresuan University
Usa Padgate
Faculty of Humanities,
Naresuan University
Anuj Krishna Shrestha,
Ketsarin Puangrat, Warunee Buasri
School of Interdisciplinary Technology
and Innovation, Sripatum University
Papada Pitchayachananon
British College, Sripatum University,
Thailand
Supavadee Nontakao
Sripatum International College,
Sripatum University, Thailand

Time
13.45-14.00

14.00-14.15

14.15-14.30

14.30-14.45

14.45-15.00

Title
Factors affecting Chinese online purchase intention
toward Louis Vuitton Handbag-Study of Chongqing,
China
Antecedents of Employee Intention to Stay
: A Case Study of a Communication Technology
Company in China
Logistics costs management with activity based
costing for the community enterprise woven fabrics
of Ban Huai Sai, Chom Thong District, Chiangmai
province
Blockchain as a key to the development of the
efficiency of public management in Poland
Positive experiences of the Covid-19 period in the
operation of the Polish public sector
Contemporary cities and city networks – the key to
sustainable development
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Author
Hanwei Huang, Seongdok Kim
Assumption University, Thailand
Boqi Wang, Sasithorn Suwandee,
Felicito Jabutay, Suwat Vongsinsirikul
Kasem Bundit University, Thailand
Narumon Kumpong, Niwet Sriwichai,
Chayanisa Khumsillaprapa
Rajamangala University of Technology
Lanna, Thailand
Pawel Modrzynski
Faculty of Management, Bydgoszcz
University of Science and Technology,
Poland
Joanna Modrzynska
Faculty of Political Science and
Security Studies,
Uniwersytet Mikołaja Kopernika,
Poland

Room 3:
Science, Technology, Engineering
Chairman: Asst. Prof. Dr. Denchai Woradechjumroen
Secretary: Asst. Prof. Masawee Masdisornchote
Zoom Login:
The Rehearsal Day: Method 1: Direct Link https://bit.ly/test-room3-inter
(21.10.21)

The Event Day:
(28.10.21)

Method 2: via Zoom App. or Website: zoom.us Meeting ID: 981 4890 0608 Passcode: 072361
Method 1: Direct Link https://bit.ly/room3-inter
Method 2: via Zoom App. or Website: zoom.us Meeting ID: 977 2883 4422 Passcode: 349666

Time
10.45-11.00

Title
Growth rates and yield of spring onion (Allium
fistulosum L. ) grown in soil supplemented with
bamboo biochar

11.00-11.15

Landscape and Availability of AI in Various
Industry Platforms

11.15-11.30

Yield and nitrogen concentration in corn grown
under conservation agriculture cropping system

11.30-11.45

Augmented reality in education: using
augmented reality technology to advance high
school education in Burma

11.45-12.00

Determination of β-carotene in Musa surier L.
and Musa sapientum L. pulp at different
ripening stages by HPLC

13.00-13.15

Lunch
Using input shaping algorithm to the control of
robot arm with a swing pendulum
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Author
Saifon Sinsamudthai, Yupa Pootangon, Nualpen Puangpunsi, Pantipa Na
Chiangmai
Faculty of Animal Sciences and
Agricultural Technology, Silpakorn
University, Phetchaburi, Thailand
Saw Than Htike Zin, Tapu Ranjan
Biswas, Tongleng Leang, Suttisak
Jantavongso
International College,
Rangsit University, Thailand
Pengly Koun, Porntip Srimongkol
Faculty of Natural Resources and
Agro-Industry, Kasetsart University,
Chalermphrakiat Sakon Nakhon
Province Campus, Sakon Nakhon,
Thailand
Aung Khong, Thouk Dyna, Hout
Sakvongrith, Suttisak Jantavongso
International College, Rangsit
University, Thailand
Akharapong Krueajan
Graduate School,
Naresuan University, Thailand
Kongaphisith Tongpoolsomjit
Faculty of Applied Science,
King Mongkut's University of
Technology North Bangkok, Thailand
Jurupa Viyoch
Faculty of Pharmaceutical Science,
Naresuan University, Thailand
Puttiphong Jaroonsiriphan, Todsapond
Sukyot, Phadungsilp Phitak
Faculty of Engineering and
Technology, Pathumthani University

กลุ่มที่ 2 บทความระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Group 2: National Papers in Humanities and Social Sciences
--------------------------------------จำนวน 174 เรื่อง
174 Articles
--------------------------------------รวม 11 ห้อง
11 Rooms
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ห้องที่ 1: นิติศาสตร์
ประธาน: ผศ.ดร.นิสิต อินทมาโน
เลขานุการ: ผศ. ทัชชภร มหาแถลง
Zoom Login:
วันซ้อม
วิธีที่ 1 เข้าผ่าน Link โดยตรง โดยคลิกที่ https://bit.ly/test-room1-thai
(21.10.21) วิธีที่ 2 เข้าผ่าน Zoom Application หรือเว็บ zoom.us โดยกรอก Meeting ID: 984 5746 9809 Passcode: 401438
วันงาน:
วิธีที่ 1 เข้าผ่าน Link โดยตรง โดยคลิกที่ https://bit.ly/room1-thai
(28.10.21) วิธีที่ 2 เข้าผ่าน Zoom Application หรือเว็บ zoom.us โดยกรอก Meeting ID: 979 1711 5253 Passcode: 367546

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.

ชื่อบทความ
มาตรการทางกฎหมายสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ศึกษากรณีการ
ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่เหมือนหรือพ้องกัน
ปัญหาเกี่ยวกับการพิจารณาคดีอาญาลับหลังจำเลยตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณา
คดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2560
มาตรการทางกฎหมายในการรวบรวมพยานหลักฐานทาง
วิทยาศาสตร์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการเรียกให้เจ้าหน้าที่รัฐ
ชำระค่าสินไหมทดแทนแก่หน่วยงานของรัฐ (กรณีประมาท
เลินเล่ออย่างร้ายแรง)
มาตรการที่เหมาะสมในการควบคุมโฆษณาและจำหน่าย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์
รับประทานอาหารกลางวัน
ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายในการรวบรวมพยานหลักฐาน
อิเล็กทรอนิกส์ในความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเด็ก
ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมาย ในการนำพยานหลักฐานทาง
วิทยาศาสตร์ มาใช้ในการดำเนินคดีของพนักงานสอบสวน ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 131/1
ปัญหากฎหมายเกีย่ วกับระยะเวลาในการออกคำสั่งทาง
ปกครอง : กรณีศึกษาการดำเนินการทางวินัยข้าราชการตำรวจ
ตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547
มาตรการป้องกันปัญหาและข้อพิพาทระหว่างดำเนินการ
ก่อสร้างในประเทศไทย
มาตรการทางกฎหมายสำหรับการชี้ขาดข้อพิพาทอันเกี่ยวกับ
การชำระเงินตามสัญญาก่อสร้าง
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ผู้นำเสนอ
รวิสรา วราศิลป์
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
สุนทรินทร์ ประจงการ, รุ่งแสง กฤตยพงษ์
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
พาณิภัค ภัคพงศ์สิริ, รุ่งแสง กฤตยพงษ์
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
นที มีผิว
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
จารุพัฒน์ โชติวัฒนวริทธิ์, นิสิต อินทมาโน
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
กัญจน์ณฏั ฐ์ บุญวัฒน์, นิสิต อินทมาโน
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
สุรสิทธิ์ บุญวัฒน์, นิสิต อินทมาโน
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
อุเทน นุ้ยพิน
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
อพัฏศศิ นวะสิทธิ์, นิสิต อินทมาโน
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
นพพร ลีปรีชานนท์, นิสิต อินทมาโน
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

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.

15.45-16.00 น.
16.00-16.15 น.

16.15-16.30 น.
16.30-16.45 น.
16.45-17.00 น.
17.00-17.15 น.

17.15-17.30 น.

ชื่อบทความ
การระงับข้อพิพาททางกีฬาโดยอนุญาโตตุลาการใน
ประเทศไทย
ปัญหากฎหมายในการดำเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการรวบรวมพยานหลักฐาน
อิเล็กทรอนิกส์ในคดีอาญา
มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมมรรยาทวิชาชีพ
ทนายความ

ผู้นำเสนอ
ปิยะณัฐ แป้นเจริญ
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
รสา ปุณโณทก, รุ่งแสง กฤตยพงษ์
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
กุลนิดา ผาตินาวิน, รุ่งแสง กฤตยพงษ์
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
สอาด หอมมณี, เกรียงศักดิ์ พินทุสรศรี,
บวรวิทย์ เปรื่องวงศ์, ประกอบ ประพันธ์เนติวุฒิ,
มณฑา ประพันธ์เนติวุฒิ
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
วิทยาเขตชลบุรี

มาตรการทางกฎหมายภาษีอากรเพื่อบรรเทาภาระแก่ผู้มีหน้าที่ บุญยกร พนมอุปการ, เพียงจิต ตันติจรัสวโรดม
เสียภาษีในสถานการณ์ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มาตรการทางกฎหมายในการมีทนายความเพื่อคุ้มครองสิทธิ
วิลา กษิกุลศารวุฒิ, เกรียงศักด์ิ พินทุสรศรี
ของผู้ต้องหาและจำเลยในคดีอาญา
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
วิทยาเขตชลบุรี
มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมสถานประกอบกิจการ
วันทนีย์ แจ่มจันทร์
เพาะพันธุ์สัตว์เลี้ยง: ศึกษากรณีการเพาะพันธุ์แมว
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของ
ปุณณัตถ์ ทองทวน, อนันต์ เพียรวัฒนะกุลชัย
ประชาชนในการปกครองท้องถิ่น และคุณสมบัติของผู้บริหาร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เทศบาล
วิทยาเขตชลบุรี
ปัญหาทางกฎหมายและอุปสรรคในการบังคับใช้พระราชบัญญัติ พิมญาลักษณ์ พานิชวัฒา
โรงงาน พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปัญหาการริบมัดจำและเงินดาวน์กรณีจะซื้อขาย
เจียมจิต สุวรรณน้อย
อสังหาริมทรัพย์โดยการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ผู้ประกอบวิชาชีพทนายความกับบทบาทสำคัญในกระบวนการ ช้องนาง วิพุธานุพงษ์
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดูแลรักษาและการจัดการเงินการกุศลที่ วิภาวี วิเศษโชค, วิรัตน์ชดา สวัสดี, วัลญา
มีผู้บริจาคให้แก่วัด
คงบุญ, วันมุกตาร์ หยีมิง, วิชยุตม์ ขาช่วย,
จันทราทิพย์ สุขุม
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
วิทยาเขตสงขลา
มาตรการทางกฎหมายในการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยา
ธีรวัฒน์ แสนพวัง
เสพติดโดยสมัครใจ
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
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ห้องที่ 2:
รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
ประธาน:
รศ.ดร. ปิยากร หวังมหาพร
เลขานุการ: ผศ.ดร. ช้องนาง วิพุธานุพงษ์
Zoom Login:
วันซ้อม
วิธีที่ 1 เข้าผ่าน Link โดยตรง โดยคลิกที่ https://bit.ly/test-room2-thai
(21.10.21) วิธีที่ 2 เข้าผ่าน Zoom Application หรือเว็บ zoom.us โดยกรอก Meeting ID: 928 4278 4316 Passcode: 871212
วันงาน:
วิธีที่ 1 เข้าผ่าน Link โดยตรง โดยคลิกที่ https://bit.ly/room2-thai
(28.10.21) วิธีที่ 2 เข้าผ่าน Zoom Application หรือเว็บ zoom.us โดยกรอก Meeting ID: 999 0622 2750 Passcode: 267605

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.

ชื่อบทความ
ความสุขในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหารชั้นประทวน
สังกัดกรมข่าวทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
ความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากร กรมยุทธศึกษา
ทหารอากาศ
การรับรูค้ วามปลอดภัยทีส่ ่งผลต่อพฤติกรรมความปลอดภัย
ในการทำงานของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคจังหวัด
เชียงราย
ปัจจัยการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของพนักงาน บริษทั แอล พี พี พรอพเพอร์ตี้
มาเนจเมนท์ จำกัด
คุณภาพชีวิตของผูส้ ูงอายุในเขตเทศบาลตำบลหลักหก
อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
รับประทานอาหารกลางวัน
ปัจจัยในการทำงานที่ส่งผลต่อความสุขของลูกจ้างชั่วคราว
สายปฏิบตั ิการท่าอากาศยานดอนเมือง บริษัท ท่าอากาศ
ยานไทย จำกัด (มหาชน)
ความเป็นเลิศด้านการบริการขององค์กร: กรณีศึกษา บริษัท
พาร์ทเนอร์ชิพ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ แอนด์ แมนเนจเมนท์ จำกัด
ความคิดเห็นของผู้ต้องขังต่อการฝึกอบรมหลักสูตร
อาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ (อสรจ.) ทัณฑสถาน
โรงพยาบาลราชทัณฑ์
ปัจจัยการจัดการทีส่ ่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานคดี
พิเศษของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
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ผู้นำเสนอ
เทวิตา บุญวิเศษ, เกวลิน ศีลพิพัฒน์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พรรณทิพา โพธิ์เงิน, สานิต ศิริวศิ ิษฐ์กุล,
อนันต์ ธรรมชาลัย
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
สุริยนต์ เลิศสุภาผล, พงษ์ศักดิ์ เพชรสถิตย์,
อนันต์ ธรรมชาลัย, สุดาภรณ์ อรุณดี
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงทพ
ปิยะพงษ์ บุตรี, สานิต ศิริวิศิษฐ์กลุ ,
อนันต์ ธรรมชาลัย, สุดาภรณ์ อรุณดี
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงทพ
ธนัชชญา ภัทรบูชา, พงษ์ศักดิ์ เพชรสถิตย์,
อนันต์ ธรรมชาลัย
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
ธีรวีร์ ดอกสาคู
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เอนก ดาพา, สานิต ศิริวิศิษฐ์กุล
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
ศุภรัสมิ์ เพ็งอุดม, จุฑาทิพ คล้ายทับทิม,
ลลิตา นิพิฐประศาสน์ สุนทรวิภาต
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถิตย์ ลีเขาสูง, พงษ์ศักดิ์ เพชรสถิตย์,
อนันต์ ธรรมชาลัย
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

เวลา
14.00-14.15 น.

14.15-14.30 น.

ชื่อบทความ
ความต้องการสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง
จังหวัดนครราชสีมา
การตัดสินใจซื้อประกันชีวิตแบบฮาลาล (ตะกาฟุล) ของ
บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด มหาชน

14.30-14.45 น.

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองลาด
สวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

14.45-15.00 น.

การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม กรณีศึกษา: โครงการที่
ได้รับรางวัลประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม
ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม: ศึกษากรณีของการปฏิรูป
และการจัดการที่ดินในรูปแบบโฉนดชุมชนในประเทศไทย

15.00-15.15 น.

15.15-15.30 น.

ประสิทธิภาพในการปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่
ตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดปัตตานี

15.30-15.45 น.

การรับรูเ้ รื่องการปิดป้ายแสดงราคาและบทกำหนดโทษหาก
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัตติ ามประกาศคณะกรรมการกลาง
ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการของผู้ประกอบการร้านธงฟ้า
ประชารัฐ จังหวัดนครนายก
ภาวะความเครียดที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ราชทัณฑ์ ในเขตจังหวัดปทุมธานี

15.45-16.00 น.

16.00-16.15 น.
16.15-16.30 น.

คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรในสถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น
สมรรถนะด้านการบริหารจัดการของนายทหารนักเรียน
หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง
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ผู้นำเสนอ
ณัฐริกา พลอัน, พงษ์ศักดิ์ เพชรสถิตย์,
อนันต์ ธรรมชาลัย
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ
มณทิรา เดชอารัญ, สานิต ศิริวิศิษฐ์กุล,
อนันต์ ธรรมชาลัย, สุดาภรณ์ อรุณดี
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
ยุทธนา ศรีสมบัติ, สานิต ศิริวิศิษฐ์กุล,
อนันต์ ธรรมชาลัย
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
คณิศรา มีธรรมสวนะ, สุธรรมา นิติเกษตรสุนทร
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชัยวัฒน์ ม่านศรีสุข
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
จุมพล หนิมพานิช, ชมภูนุช หุ่นนาค
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ชนาภัทร โจมฤทธิ์, ธราวุฒิ แต่งตัง้ ,
ไวพจน์ ปัจฉิม
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยตาปี
อาภาภรณ์ บุญแจ่ม, สานิต ศิริวิศษิ ฐ์กุล,
อนันต์ ธรรมชาลัย
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์กรุงเทพ
สุรกิจ จิตมั่น, สานิต ศิริวิศิษฐ์กลุ ,
อนันต์ ธรรมชาลัย
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์กรุงเทพ
อรอนงค์ ปานคง, พงษ์ศักดิ์ เพชรสถิตย์
มหาวิทยาลัยนอร์กรุงเทพ
อินทิรา ศิริวัฒน์, สานิต ศิริวิศิษฐ์กุล,
อนันต์ ธรรมชาลัย
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

ห้องที่ 3:
ประธาน:
เลขานุการ:

บริหารธุรกิจ การบัญชี เศรษฐศาสตร์ (1)
ผศ.ดร. ประเสริฐ สิทธิจิรพัฒน์
ผศ. อรนิษฐ์ แสงทองสุข

Zoom Login:
วันซ้อม
วิธีที่ 1 เข้าผ่าน Link โดยตรง โดยคลิกที่ https://bit.ly/test-room3-thai
(21.10.21) วิธีที่ 2 เข้าผ่าน Zoom Application หรือเว็บ zoom.us โดยกรอก Meeting ID: 952 2051 6971 Passcode: 081486
วันงาน:
วิธีที่ 1 เข้าผ่าน Link โดยตรง โดยคลิกที่ https://bit.ly/room3-thai
(28.10.21) วิธีที่ 2 เข้าผ่าน Zoom Application หรือเว็บ zoom.us โดยกรอก Meeting ID: 941 3162 4703 Passcode: 249399

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.

ชื่อบทความ
การเพิ่มจำนวนการต่ออายุกรมธรรม์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต
กรณีศึกษาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สาขากำแพงเพชร
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการผิดนัดชำระหนี้ของลูกหนี้สหกรณ์ออม
ทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด
แนวทางการแก้ไขปัญหาการให้สินเชื่อที่เข้าข่ายผิดปกติ:
กรณีศึกษาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้ เครื่องดื่มผสมวิตามิน
ของผู้บริโภคอำเภอเมืองจังหวัดลำปาง

ผู้นำเสนอ
ปาณิดา วุฒิรตั น์
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
นันทวรรณ ลาภเกิน, ณคุณ ธรณีนิติญาณ,
ธิดารัตน์ คุม้ กิจ
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ทรรศมล สองแคว
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ณัฏฐนันท์ เนื่องชัย, กิตติยา โกศิร,ิ ธิษณา
บุญประสิทธิ์, ภัทรธิดา วัฒนาพรรณกิตติ,
ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
กันต์ธร ตั้งเจริญเวช
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

แนวทางการเพิ่มจำนวนผู้ใช้บริการแอปพลิเคชัน AOT
Airports
รับประทานอาหารกลางวัน
ผลของการเรียนเชิงรุกออนไลน์รายวิชาหลักการลงทุน
ปัทมา โกเมนท์จำรัส
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
นันทพร เศรษฐทัตต์
วิทยาลัยบริทิช มหาวิทยาลัยศรีปทุม
กลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ และความ นฤดม ต่อเทียนชัย, นภวรรณ คณานุรักษ์
เชื่อมั่นที่ส่งผลต่อความตั้งใจ เข้าร่วมงานอีเว้นท์ออนไลน์ของ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ผู้เข้าร่วมในเขตกรุงเทพมหานคร
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในงาน และพฤติกรรมการ
วิมลวรรณ เจียงวิลาวัณย์, ชวนชื่น อัคคะวณิชชา
เป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
จำกัด (มหาชน) เขตภาคตะวันตก
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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
โอกาสและความท้าทายของผู้ประกอบการค้าออนไลน์ใน
สภาวะการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

ผู้นำเสนอ

เรวดี สุขสราญรมย์
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
วิทยาเขตขอนแก่น
การเพิ่มรายได้ค่าธรรมเนียมและค่าบริการจากผลิตภัณฑ์เงิน จารุวรรณ ตัณศิลา, วรรณรพี บานชื่นวิจิตร
ฝากสงเคราะห์ชีวิตของธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
การเกษตร สาขากระแสสินธุ์
พฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภคชาวจีนในเขต รุ่ยถิง หยาง, ธีราลักษณ์ สัจจะวาที,
มณฑลยูนนาน
วิภา จงรักษ์สัตย์, จุรี วิชิตธนบดี
มหาวิทยาลัยพายัพ
การศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้บริโภคชาวจีนต่อ รุ่ยถิง หยาง, ธีราลักษณ์ สัจจะวาที,
การซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบออนไลน์
วิภา จงรักษ์สัตย์, จุรี วิชิตธนบดี
โดยประยุกต์ใช้แนวคิด ACSI
มหาวิทยาลัยพายัพ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีม่ ีผลต่อการซื้อของที่ระลึก รุ่ยถิง หยาง, ชยาภรณ์ เตชะสิริวฒ
ั นากูล,
ของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัด
ธีราลักษณ์ สัจจะวาที, สุพรรษา แซ่ลี้
เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยพายัพ
ส่วนประสมทางการตลาดบริการทีม่ ีอิทธิพลต่อการใช้บริการ รุ้งลาวัลย์ จันทร์ยอด, ธนกร สิรสิ คุ ันธา
ซ้ำของผู้ใช้บริการน้ำพุร้อนบ้านโป่งร้อน อำเภอเกาะคา
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
จังหวัดลำปาง
การจัดการความรู้ที่มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานของ
สุภเดช ธนากรฐิติคณ
ุ , ชลธิศ ดาราวงษ์
พนักงานในบริษัทผู้ผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์แห่งหนึ่งในจังหวัด
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ
ฉะเชิงเทรา
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
อิทธิพลของการจัดการการทำงานที่บ้าน (WORK FROM
ชนาเมธ น้อยอ่าง, พิมพ์วิริยา กิจศรีวิเชียร,
HOME) ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโร อัจฉราภรณ์ เกตุวงษ์, อัษฎาวุธ สวัสดิทัศน์,
นา 2019 ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน ของกลุ่ม
ภิญญดา รื่นสุข, ดารารัตน์ โพธิ์ประจักษ์
พนักงานบริษัทเอกชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
การวิเคราะห์โอกาสการขยายตลาดส่งออกของอุตสาหกรรม กฤติยาภรณ์ จิตไชยภูมิ, นันทรัตน์ ตั้งวิฑูรธรรม
ยางพาราไทย
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ห้องที่ 4:
ประธาน:
เลขานุการ:

บริหารธุรกิจ การบัญชี เศรษฐศาสตร์ (2)
ผศ.ดร. จิรพงษ์ จันทร์งาม
ดร. พรรณทิพย์ อย่างกลั่น

Zoom Login:
วันซ้อม
วิธีที่ 1 เข้าผ่าน Link โดยตรง โดยคลิกที่ https://bit.ly/test-room4-thai
(21.10.21) วิธีที่ 2 เข้าผ่าน Zoom Application หรือเว็บ zoom.us โดยกรอก Meeting ID: 974 9046 0595 Passcode: 245804
วันงาน:
วิธีที่ 1 เข้าผ่าน Link โดยตรง โดยคลิกที่ https://bit.ly/room4-thai
(28.10.21) วิธีที่ 2 เข้าผ่าน Zoom Application หรือเว็บ zoom.us โดยกรอก Meeting ID: 940 0256 1260 Passcode: 704696

เวลา
10.45-11.00 น.

ชื่อบทความ
การฝึกอบรมในองค์กรส่งผลต่อความผูกพันของพนักงาน
บริษัทซ่อมบำรุงเรือเดินสมุทรแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี

ผู้นำเสนอ
สุรพงศ์ นองสุข, ชลธิศ ดาราวงษ์
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

11.00-11.15 น.

หลุมพรางทางความคิดกับการการตัดสินใจทางธุรกิจ

ทิวาพร สำเนียงดี, นิศราวรรณ ไพบูลย์พรพงศ์,
อรณิช ก่ำเกลี้ยง
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
วิทยาเขตขอนแก่น

11.15-11.30 น.

การเปรียบเทียบผลกระทบของตัวชี้วัดเศรษฐกิจต่อความผัน
ผวนของผลตอบแทนบิทคอยน์ก่อนและระหว่างการแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19
การพัฒนาระบบตลาดผักปลอดภัยตามหลัก “การตลาดนำ
การผลิต” กรณีศึกษา : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาณุวัชร เอี่ยวสานุรักษ์, ปาริฉัตร ศิลปะเทศ
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นพปฎล ขิงทอง
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
โชคชัย ธาตุไพบูลย์, ธนินท์รัฐ รัตนพงศ์ภิญโญ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

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.

ปัจจัยกำหนดรูปแบบการจ้างงานสมัยใหม่ และการวัด
ประสิทธิผลการทำงานของบริษัทพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ใน
เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
รับประทานอาหารกลางวัน
อิทธิพลคุณภาพบริการที่มตี ่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ กิตติมา แซ่ยา่ ง, กาญจณา การดี, ชลธิชา
ขนส่งสาธารณะ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
รอดเกื้อ, ธิรนันท์ วัฒนโยธิน, เกศกุฎา โกฏิกลุ
คณะเทคโนโลยีการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)
ผลกระทบจากโครงการธนาคารน้ำใต้ดินเฉลิมพระเกียรติ
สุพิชชา เฮียงสา, สมหมาย อุดมวิทิต
ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งใน
นันทิยา ยอดรัก, อังคณา ใจสมุทร,
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
นรารัตน์ เกื้อทอง
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยตาปี
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เวลา
13.45-14.00 น.

14.00-14.15 น.

ชื่อบทความ
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการเงินที่คัดสรรกับอัตราการ
จ่ายเงินปันผล : กรณีศึกษาในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย กลุ่มหุ้นยั่งยืน (THSI)
ระดับความสำคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ
ที่มีผลต่อการใช้บริการตลาดนัด ในจังหวัดเชียงใหม่

14.15-14.30 น.

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจทำงานในกรุงเทพของนักศึกษา
จีน ในประเทศไทย

14.30-14.45 น.

ความสัมพันธ์ของส่วนประสมการตลาดบริการและคุณภาพ
การบริการที่มีต่อความพึงพอใจและความภักดีของลูกค้าใน
ธุรกิจคาร์เเคร์ครบวงจรในจังหวัดภูเก็ต
องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อความยืดหยุ่นทางจิตใจใน
องค์กรของกลุ่มบริษัทผลิตและส่งออกรองเท้าและเสื้อผ้า
สำเร็จรูปในกรุงเทพมหานคร
พฤติกรรมและปัจจัยทีมผี ลต่อการใช้บริการนวดแผนไทย
ของนักท่องเที่ยวไทยในเขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางของผู้หญิง
ในเขตกรุงเทพมหานคร

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.

16.30-16.45 น.

ผู้นำเสนอ
อธิวัชร์ พัวตระกูล, ธีราลักษณ์ สัจจะวาที
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ
ทศพล โปร่งจิตร
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ
ธีราลักษณ์ สัจจะวาที
คณะบัญชีและธุรกิจดิจิทลั มหาวิทยาลัยพายัพ
YUEXIN LUO, สมยศ อวเกียรติ,
สานิต ศิริวิศิษฐ์กลุ
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
ทวิช ถิ่นเกาะยาว, ศิรวิทย์ ศิริรักษ์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
สยุมพร โพธิอาภา
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

YANDAN LAN
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
TAO RUIXUE, สมยศ อวเกียรติ,
สานิต ศิริวิศิษฐ์กลุ
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
อิทธิพลของอินฟลูเอนเซอร์ต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ปิน่ ปินทั ธ์ จ่าดา
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี
แนวทางการจัดการสินค้าคงคลังของร้านขายยา
ภาณุวิชญ์ สุวรรณน้อย, นงนภัส แก้วพลอย
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
แนวทางการเพิ่มจำนวนผูม้ าใช้บริการขึ้นรางวัลสลากกินแบ่ง ชลญา แก้วภักดี
รัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหารายได้ค่าธรรมเนียมจ่ายเงินรางวัล
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
สลากกินแบ่งรัฐบาลของสาขาราษีไศลทีล่ ดลง
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีม่ ีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
Xiurong Nong
เครื่องสำอางผ่านระบบออนไลน์ของผู้บริโภคใน
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
กรุงเทพมหานคร
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้ เสื้อผ้าชุดทำงานของ
Wei Yaqin
ผู้หญิงผ่านอินสตราแกรมของผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ใน
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
กรุงเทพมหานคร
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ห้องที่ 5:
ประธาน:
เลขานุการ:

ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ พัฒนาชุมชน
ผศ.กิติภูมิ มีประดิษฐ์
ผศ. ปริยา ศุภวงศ์

Zoom Login:
วันซ้อม
วิธีที่ 1 เข้าผ่าน Link โดยตรง โดยคลิกที่ https://bit.ly/test-room5-thai
(21.10.21) วิธีที่ 2 เข้าผ่าน Zoom Application หรือเว็บ zoom.us โดยกรอก Meeting ID: 983 5082 4436 Passcode: 459653
วันงาน:
วิธีที่ 1 เข้าผ่าน Link โดยตรง โดยคลิกที่ https://bit.ly/room5-thai
(28.10.21) วิธีที่ 2 เข้าผ่าน Zoom Application หรือเว็บ zoom.us โดยกรอก Meeting ID: 997 0900 4811 Passcode: 570180

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.

ชื่อบทความ
รูปแบบการดำเนินชีวิตและวัฒนธรรมองค์กร ที่พยากรณ์
จิตสาธารณะของบุคลากรธนาคารรัฐวิสาหกิจ

ผู้นำเสนอ
สุธาโภชน์ แก้วน้อย, ชวนีย์ พงศาพิชณ์
คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิรัช เวโรจน์ฤดี
in Sinā adventus Rōmānōrum: การวิเคราะห์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
โครงเรื่องของเรื่องเล่าการตั้งถิ่นฐานของชาวโรมันบน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
แผ่นดินจีน
เครือข่ายทางสังคมกับความเชื่อเรือ่ งปู่ตาตะกวดเพื่อการ กาญจนา เถาว์ชาลี, พงษ์พันธ์ พึ่งตน
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ : กรณีศึกษาตำบลตรึม อำเภอ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
การเรียนรู้ศลิ ปวัฒนธรรมมุสลิมของเยาวชนชาวพุทธใน
คมสันต์ วงค์วรรณ, ปัญญา เทพสิงห์,
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
อับดุลเลาะ เจ๊ะหลง
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
“ภูมิปัญญาท้องถิ่น” คุณค่าทางวัฒนธรรมสู่การพัฒนา
วีระวัฒน์ อุดมทรัพย์
ชุมชนชาติพันธุ์บ้านวังกะ จังหวัดกาญจนบุรี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
รับประทานอาหารกลางวัน
โครงสร้างอำนาจชุมชนชาติพันธุ์ กรณีศึกษาผู้นำกิจกรรม มะรอแซะ เล๊าะและ
ในชุมชนกะเหรี่ยงโผล่ว บ้านไล่โว่–สาละวะ ตำบลไล่โว่
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี
การเปรียบเทียบระดับความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม
กัญจน์อธิป ปฐมวัฒนกิจ, ศศิธร สุวรรณเทพ,
เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานในภาคที่อยู่อาศัย อำเภอ
จารุวรรณ ชนม์ธนวัฒน์
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
การพัฒนารูปแบบการยกระดับชาอัสสัมหมู่บ้านนาจอกให้ รุ้งลาวัลย์ เอี่ยมกุศลกิจ, ชนิชา ไชยต้นเทือก,
ได้มาตรฐานและต่อยอดเชิงพาณิชย์ จังหวัดนครพนม
ธนภัทร สุระนรากุล, ภัทราวดี วงษ์วาศ
มหาวิทยาลัยนครพนม
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ห้องที่ 6:
ประธาน:
เลขานุการ:

โลจิสติกส์และซัพพลายเชน
ผศ.ดร. ธรินี มณีศรี
ผศ.ดร.วีรวิชญ์ เลิศไทยตระกูล

Zoom Login:
วันซ้อม
วิธีที่ 1 เข้าผ่าน Link โดยตรง โดยคลิกที่ https://bit.ly/test-room6-thai
(21.10.21) วิธีที่ 2 เข้าผ่าน Zoom Application หรือเว็บ zoom.us โดยกรอก Meeting ID: 924 7241 4154 Passcode: 769645
วันงาน:
วิธีที่ 1 เข้าผ่าน Link โดยตรง โดยคลิกที่ https://bit.ly/room6-thai
(28.10.21) วิธีที่ 2 เข้าผ่าน Zoom Application หรือเว็บ zoom.us โดยกรอก Meeting ID: 954 6603 3153 Passcode: 083305

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.

ชื่อบทความ
ปัจจัยในการเลือกรับข่าวสารและปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดที่ส่งผลต่อวิถีใหม่ และการปรับตัวของธุรกิจการ
ให้บริการจัดส่งอาหารในเขตกรุงเทพมหานคร ใน
วิกฤตการณ์โควิด-19
การเลือกรูปแบบการขนส่งพัสดุดว้ ยวิธีกระบวนการลำดับ
ชั้นเชิงวิเคราะห์
ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการเลือกผู้ให้บริการดำเนินพิธีการนำเข้า
และส่งออกสินค้าทางเรือด้วยการขนส่งแบบตู้คอนเทนเนอร์
ของผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัด
ชลบุรี
การลดขั้นตอนในกระบวนการขนย้ายสินค้าอุปโภคและ
บริโภค กรณีศึกษา: คลังสินค้าแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น

การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเส้นทางการขนส่งสินค้าในสาย
ใต้ล่าง กรณีศึกษาบริษัท XYZ

ผู้นำเสนอ
จรีพร ศรีทอง, ปีเตอร์ รุ่งเรืองกานต์,
ปิยะมาศ สื่อสวัสดิ์วณิชย์
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
พิสุทธิ์ รัตนแสนวงษ์, อัศวิน วงศ์วิวัฒน์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
บุลาภรณ์ บุญด้วง, มานะ เชาวรัตน์
คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา

พันเวทย์ ศรีเวียง, สุพรรษา สายวรรณ,
ธนพนธ์ หอมไสย, ภาณุพงษ์ ศรีมงุ คุล
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น
เกศกุฎา โกฏิกลุ , ชัญญานุช โมราศิลป์,
เย็นจิต นาคพุ่ม, กิตติมา แซ่ย่าง
คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รับประทานอาหารกลางวัน
การพยากรณ์อากาศยานแต่ละประเภทที่มาใช้บริการ
บุญญวัฒน์ อักษรกิตติ,์ อัศวิน วงศ์วิวัฒน์
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมดิ ้วยห่วงโซ่มาร์คอฟ
วิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
วรรษมนต์ สันติศริ ิ
สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
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เวลา
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.

14.45-15.00 น.

15.00-15.15 น.

ชื่อบทความ
การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการจัดซื้อโดยแนวคิดลีน
กรณีศึกษา สินค้าสายไฟ
การแก้ปัญหาการบรรทุกสัมภาระใต้อากาศยานในการขนส่ง
ทางอากาศ ด้วยวิธีการวิเคราะห์ตามลำดับชั้นในรูปแบบ
โปรแกรมคำนวณน้ำหนักและสมดุลอากาศยาน

ผู้นำเสนอ
ปดิวรัดา มีแสง, ฐิติมา วงศ์อินตา
คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา
วรรษมนต์ สันติศริ ิ, อัศวิน วงศ์วิวัฒน์
วิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
บุญญวัฒน์ อักษรกิตติ์
สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
การจัดเส้นทางการขนส่งสินค้าด้วยตัวแบบปัญหาการ
จุฑามาศ จอมคำสิงห์, ศิรภิ รณ์ ภูชมชื่น,
เดินทางของพนักงานขาย: กรณีศกึ ษาบริษัท น้ำแข็ง
พิทักษ์ ศิลปชัย
โคโรลิส จำกัด
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น
การคัดเลือกแนวทางการลดความสูญเสียของสินค้าด้วยการ กชกร เคนคาภา, ไอยลดา คูเมือง,
วิเคราะห์เชิงลำดับชั้น กรณีศึกษา: องค์การส่งเสริมกิจการ
ปะริตา บริหาร, นวรรณ สืบสายลา
โคนมแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น
การพยากรณ์ยอดขายด้วยวิธีอนุกรมเวลาและวิเคราะห์จดุ สั่ง สุนิษา ผินกลับ, กฤษณะ สาริบุตร,
ผลิต กรณีศึกษาบริษัทรับจ้างผลิตน้ำดื่ม
จิราวรรณ เนียมสกุล
คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
การจัดเส้นทางการเดินรถขนส่ง กรณีศึกษา บริษัท ทริพเพิล นรุตช์ นาควงษ์, จิรายุ อัครวิบลู ย์กิจ
ไอ แอร์ เอ็กซ์เพลส จำกัด
คณะบริหารธุรกิจเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
การหาหน่วยบริการที่เหมาะสมโดยใช้โปรแกรม FLEXSIM ดุสิตพล ชมพุฒ, กานต์อธิป โภคสวัสด์ิ,
กรณีศึกษา จุดบริการศูนย์ AIS สาขาเซ็นทรัลขอนแก่น
ภาณุทัต ย่ำแท่น, ภาณุพงษ์ ศรีมุงคุล
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น
การจัดการระบบติดตามและสอบกลับบรรจุภณ
ั ฑ์ด้วยคิวอาร์ ภาณุ จันทร์หอม, สุนทร อำมาตย์,
โค้ด กรณีศึกษาบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
สุรเดช แก้วมรกต, เสริมพงษ์ เนียมสกุล
คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
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ห้องที่ 7:
ประธาน:
เลขานุการ:

การท่องเที่ยว การโรงแรม การบิน
ดร. ปฏิพัทธ์ ตันมิ่ง
ผศ. ดร. วสวัตติ์ สุติญญามณี

Zoom Login:
วันซ้อม
วิธีที่ 1 เข้าผ่าน Link โดยตรง โดยคลิกที่ https://bit.ly/test-room7-thai
(21.10.21) วิธีที่ 2 เข้าผ่าน Zoom Application หรือเว็บ zoom.us โดยกรอก Meeting ID: 914 3824 9072 Passcode: 121363
วันงาน:
วิธีที่ 1 เข้าผ่าน Link โดยตรง โดยคลิกที่ https://bit.ly/room7-thai
(28.10.21) วิธีที่ 2 เข้าผ่าน Zoom Application หรือเว็บ zoom.us โดยกรอก Meeting ID: 926 2498 1341 Passcode: 504490

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.

ชื่อบทความ
ปัจจัยที่มีผลต่อความเต็มใจที่จะเดินทางด้วยอากาศยาน
ระหว่างการระบาดใหญ่ของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่
2019 (COVID-19)

ผู้นำเสนอ
นภา ผลภักดี, นปภา ภทรกมลพงษ์
สถาบันการบินพลเรือน
มาโนช โลหเตปานนท์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การรับรูค้ ุณภาพการให้บริการของสนามบินสุวรรณภูมิในช่วง ศศิรินทร์ แท่นทอง
โรคระบาดโควิด-19
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
แนวโน้มความต้องการการเดินทางทางอากาศของผู้โดยสาร วสวัตติ์ สุติญญามณี, สุรพจน์ ช้างเยาว์,
ชาวไทยในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลในช่วงวิกฤตการณ์
ธนภรณ์ กริยาผล
COVID-19 ทั้ง 3 ระลอกในประเทศไทย
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการการ
วสวัตติ์ สุติญญามณี, เมธาวี ธรรมเกสร
เดินทางภายในประเทศในยุคโควิด 19 ของประชากรไทยใน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เขตกรุงเทพและปริมณฑล: การศึกษาเปรียบเทียบระหว่าง
รถโดยสารประจำทางกับสายการบินต้นทุนต่ำ
การเติบโตของตลาดธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของ
พีรยา สุขกิจเจ, แวอัฟฟัล ราฮิม
ประเทศไทย
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
รับประทานอาหารกลางวัน
แรงจูงใจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ปวีดา สามัญเขตรกรณ์
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายปฏิบตั ิการครัว สิรัญรัชน์ พหลแพทย์
การบิน บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
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เวลา
13.30-13.45 น.

ชื่อบทความ
แนวทางการปรับตัวของชุมชนท่องเที่ยวในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

13.45-14.00 น.

การปรับตัวของธุรกิจบาร์ในช่วงสถานการณ์ Covid-19

14.00-14.15 น.

การท่องเที่ยวตลาดน้ำเชิงเกษตรในพื้นที่ฝั่งธนบุรี
กรุงเทพมหานคร
การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัด
นครศรีธรรมราช

14.15-14.30 น.

14.30-14.45 น.

14.45-15.00 น.

ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดอุบตั ิเหตุในการให้บริการของ
พนักงานภาคพื้นในเขตพื้นที่คลังสินค้าและลานจอดอากาศ
ยานท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง
มนุษย์ปัจจัยกับการป้องกันอุบัติเหตุด้านการบิน

15.00-15.15 น.

การศึกษาวัฒนธรรมความเทีย่ งธรรมในองค์กรการบิน

15.15-15.30 น.

การศึกษาแนวทางการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านความ
ปลอดภัยการบิน (กรณีศึกษาวิทยาลัยการบินและคมนาคม
มหาวิทยาลัยศรีปทุม)
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ผู้นำเสนอ
พันธ์วลี รวมรีย์
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
วันธงชัย ชีวะกลินศักดิ์
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
นิธิภัทร บาลศิริ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
กัณฐมณี ถ้วนถวิล, กนิษฐา พรหมพันธ์,
สาลินี ทิพย์เพ็ง
คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
สุภาพร สอนอินทร์
วิทยาลัยการบินและคมนาคม
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
สุภาพร สอนอินทร์
วิทยาลัยการบินและคมนาคม
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เตือนใจ ศรีชะฏา
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ธนากร เอี่ยมปาน
วิทยาลัยการบินและคมนาคม
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
วีรภัทร เกศะรักษ์
วิทยาลัยการบินและคมนาคม
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ธัญญรัตน์ คำเพราะ
สถาบันการบินพลเรือน
วสวัตติ์ สุติญญามณี
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

เวลา
15.30-15.45 น.

ชื่อบทความ
การจัดการปัญหาขยะอาหารของครัวการบิน

15.45-16.00 น.

การประเมินการบริหารความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของ
ระบบอากาศยานไร้คนขับขึ้นลงทางดิ่งพลังงานแสงอาทิตย์
ของกองทัพอากาศไทยตามมาตรฐานองค์กรการบินพลเรือน
ระหว่างประเทศ
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ผู้นำเสนอ
ธนกร ณรงค์วานิช, ณัฎฐมน เผ่าพันธุ์
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ธนากร เอี่ยมปาน, นุกลู สุขุประการ,
ประสาทพร วงษ์คาช้าง, วันชัย เจียจันทร์
สำนักบัณฑิตศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศนวมิ
นทกษัตริยาธิราช กองทัพอากาศ

ห้องที่ 8:
ประธาน:
เลขานุการ:

นิเทศศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ ดิจิทัลมีเดีย
ผศ.ดร. กาญจนา มีศิลปวิกกัย
ผศ.นฤดล จิตสกูล

Zoom Login:
วันซ้อม
วิธีที่ 1 เข้าผ่าน Link โดยตรง โดยคลิกที่ https://bit.ly/test-room8-thai
(21.10.21) วิธีที่ 2 เข้าผ่าน Zoom Application หรือเว็บ zoom.us โดยกรอก Meeting ID: 969 5763 5967 Passcode: 621964
วันงาน:
วิธีที่ 1 เข้าผ่าน Link โดยตรง โดยคลิกที่ https://bit.ly/room8-thai
(28.10.21) วิธีที่ 2 เข้าผ่าน Zoom Application หรือเว็บ zoom.us โดยกรอก Meeting ID: 952 0355 8682 Passcode: 567545

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.

ชื่อบทความ
การสร้างสรรค์ละครเพลงการศึกษาเรื่อง
สิ่งเล็กเล็กที่เรียกว่ารัก
บริการแบบ OTT กลยุทธ์ทางการตลาดกับช่องทางใหม่ของ
ผู้ผลิตสื่อในประเทศไทย
ปัจจัยที่มีผลต่อการลดทอนความเป็นมืออาชีพของสื่อ
กระแสหลัก
ผลการวิเคราะห์ เรื่อง การเชื่อมโยงภาพเชิงพหุวัฒนธรรม
ของผู้เรียนจากกระแสดราม่า : กรณีศึกษามิวสิกวิดีโอเพลง
LALISA, ลิซ่า วงแบล็กพิงก์
แนวทางการออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกแนวคิดกรีนดีไซน์
สำหรับธุรกิจกรีนคาเฟ่โดยเฉพาะ
รับประทานอาหารกลางวัน
การสร้างตัวละครในหนังสือการ์ตนู และแอนิเมชันญี่ปุ่นเรื่อง
“ดาบพิฆาตอสูร”
กระบวนการคัดเลือกนักแสดงละครโทรทัศน์ผ่านสื่อออนไลน์
การเรียนรู้พื้นฐานการแสดงเบื้องต้นผ่านกิจกรรมเวิร์คช็อป
แอคติ้งในรูปแบบการสอนออนไลน์
การสร้างสรรค์ความหมายในงานออกแบบเครื่องแต่งกาย
กรณีศึกษา ละครเวทีเรื่อง “เสียงรถลากจากหุบเขา
อุบาสุเทะ”
ประโยชน์และแนวทางการสร้างสรรค์วิดโี อทำอาหารรูปแบบ
ASMR
การสร้างเกมการเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะการออกแบบขั้น
พื้นฐานด้วย IMTEAC Model ในรูปแบบออนไลน์
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ผู้นำเสนอ
นิโลบล วงศ์ภัทรนนท์
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ชาญวิทย พรหมพิทักษ์
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
วรรณี งามขจรกุลกิจ
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
นฤดล จิตสกูล
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
นฤดล จิตสกูล
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
นับทอง ทองใบ
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
สุชาญวุฒิ กิ่งแก้ว
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
บุณฑริกา มั่งคั่ง
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
จุฑารัตน์ การะเกตุ
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
ชญาน์วัต กิจนพ
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ธีรเนตร วิโรจน์สกุล
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

เวลา
14.30-14.45 น.

ชื่อบทความ
พื้นรักใสบนผ้าปาเต๊ะ สู่งานสร้างสรรค์ลายรดน้ำร่วมสมัย

14.45-15.00 น.

การสร้างสติ๊กเกอร์ไลน์ด้วยสมการทางคณิตศาสตร์

15.00-15.15 น.

การจัดการการสื่อสารเพื่อป้องกันการเผยแพร่ข้อมูลสุขภาพ
เท็จในสื่อสังคมออนไลน์ของกระทรวงสาธารณสุข

15.15-15.30 น.

การเปิดรับข่าวสารทางการเงิน ความรู้ ทัศนคติ และ
พฤติกรรมการออมเพื่อการเกษียณของแรงงานนอกระบบ
ในการเข้าสูส่ ังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์
ความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม การรับรู้ ทัศนคติ และการตัดสินใจ
ซื้อเนื้อทำจากพืชของผู้บริโภค
ศักยภาพการรู้เท่าทันความผิดปกติของข้อมูลข่าวสารและ
ความตระหนักต่อสังคมพหุวัฒนธรรมของวัยรุ่นสามจังหวัด
ชายแดนใต้ ประเทศไทย

15.30-15.45 น.
15.45-16.00 น.
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ผู้นำเสนอ
วรรณวิสา พัฒนศิลป์
วิทยาลัยช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ชุติกาญจน์ พุทธิมา, รวินท์ นุ่มมีศรี,
ธนพล เรียนฉิมพลี, ไอริน ชุ่มเมืองเย็น
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
อุบลวรรณ ตันตระกูล
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
จิรายุ ชัยจิรวิวัฒน์, ธาตรี ใต้ฟ้าพูล
คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ธีรวัจน์ วุฒิปัญญาคม, ธาตรี ใต้ฟา้ พูล
คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปวิชญา ชนะการณ์
คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ห้องที่ 9:
ประธาน:
เลขานุการ:

ศึกษาศาสตร์ (1)
ผศ.ดร. สิรินธร สินจินดาวงศ์
ดร. ผุสดี กลิ่นเกษร

Zoom Login:
วันซ้อม
วิธีที่ 1 เข้าผ่าน Link โดยตรง โดยคลิกที่ https://bit.ly/test-room9-thai
(21.10.21) วิธีที่ 2 เข้าผ่าน Zoom Application หรือเว็บ zoom.us โดยกรอก Meeting ID: 975 3620 7444 Passcode: 412319
วันงาน:
วิธีที่ 1 เข้าผ่าน Link โดยตรง โดยคลิกที่ https://bit.ly/room9-thai
(28.10.21) วิธีที่ 2 เข้าผ่าน Zoom Application หรือเว็บ zoom.us โดยกรอก Meeting ID: 996 6069 2211 Passcode: 737304

เวลา
ชื่อบทความ
10.45-11.00 น. การศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
(5E) โดยการประยุกต์ใช้โมบายแอปพลิเคชัน ในวิชาดารา
ศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ
11.00-11.15 น. การประเมินโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี
การศึกษา 2562 ประเภททุน 2 ปี ระยะที่ 2 ของ
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
11.15-11.30 น. การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการวิถีพุทธด้วยบอร์ด
เกม สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัด
บวรนิเวศ

ผู้นำเสนอ
เอกลักษณ์ ผ่องใส, วราภรณ์ ไทยมา,
สิรินธร สินจินดาวงศ์
คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ไพฑูรย์ สุขผลานันท์
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออก

11.30-11.45 น. การพัฒนานิทานแอนิเมชั่น เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการ
ฟังและการพูดของเด็กปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
11.45-12.00 น. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง
ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร สำหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนท่ายางวิทยา ระหว่างการสอนโดย
ใช้แบบฝึกทักษะกับการสอนแบบปกติ
รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-13.15 น. การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน
เรื่องวิธีการทางประวัตศิ าสตร์ สำหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
13.15-13.30 น. การพัฒนาความฉลาดทางดิจิทลั ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โดยการจัดการ
เรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน ร่วมกับการเรียนรู้แบบ
ไมโครเลิร์นนิ่ง

ธนัทพัชร์ อยู่โต, ผุสดี กลิ่นเกษร
คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เอกกมล เลิศลิมปิยะรัตน์, อรนุช ลิมตศิริ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
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พระมหาวรุธ สันราษฎร์, วราภรณ์ ไทยมา,
สิรินธร สินจินดาวงศ์
คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

บุญลัดดา ปริสุทธ, ผุสดี กลิ่นเกษร
คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปิยะพงษ์ ธรรมรักษ์, ผุสดี กลิ่นเกษร
คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

เวลา
ชื่อบทความ
13.30-13.45 น. การศึกษาความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อหลักสูตรการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
13.45-14.00 น. การจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ ชิงรุกออนไลน์เพื่อส่งเสริมการอ่าน
ออกเสียงสัทอักษรภาษาจีนกลาง (Hanyu Pinyin) ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น
14.00-14.15 น. ผลของการจัดการเรียนรู้แบบ STAD ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ในการเรียนทฤษฎีดนตรีของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
14.15-14.30 น. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประโยชน์ทผี่ ู้เรียนได้รับในการเรียนวิชา
COS2101 การเขียนโปรแกรมเชิงกระบวนการ ผ่านระบบ
Course on demand ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง
14.30-14.45 น. การศึกษาแนวทางส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของบุคลากร
สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
14.45-15.00 น. การจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมโครงงานที่มีต่อพฤติกรรมจิต
สาธารณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2
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ผู้นำเสนอ
ทรงภพ ขุนมธุรส, ภัคพล คำหน้อย
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ภาณุมาศ วิสียา, วราภรณ์ ไทยมา
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

นพรุจ เกตุแก้ว, วัน เดชพิชัย, ชุติมา ทัศโร
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
อุไร ทองหัวไผ่
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
นิสากร เนตรเพ็ง, ผุสดี กลิ่นเกษร
คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
จิดาภา สกุลมา, พิทักษ์ นิลนพคุณ,
สุวรรณา จุ้ยทอง
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์

ห้องที่ 10:
ประธาน:
เลขานุการ:

ศึกษาศาสตร์ (2)
ดร. สุพรรณี สมานญาติ
ผศ.ดร. เกรียงไกร สัจจะหฤทัย

Zoom Login:
วันซ้อม
วิธีที่ 1 เข้าผ่าน Link โดยตรง โดยคลิกที่ https://bit.ly/test-room10-thai
(21.10.21) วิธีที่ 2 เข้าผ่าน Zoom Application หรือเว็บ zoom.us โดยกรอก Meeting ID: 974 9428 9398 Passcode: 861672
วันงาน:
วิธีที่ 1 เข้าผ่าน Link โดยตรง โดยคลิกที่ https://bit.ly/room10-thai
(28.10.21) วิธีที่ 2 เข้าผ่าน Zoom Application หรือเว็บ zoom.us โดยกรอก Meeting ID: 973 2918 7839 Passcode: 348839

เวลา
10.45-11.00 น.

ชื่อบทความ
การถ่ายทอดองค์ความรู้และภูมิปญ
ั ญาตามศักยภาพของ
ผู้สูงวัย

11.00-11.15 น.

แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ของครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โรงเรียนเอกชนจังหวัดมหาสารคาม
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ดา้ นไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
โดยใช้ห้องเรียนกลับด้าน บนเว็บแอปพลิเคชัน
สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้นที่มีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะความคิดสร้างสรรค์ของงาน
ปั้นประติมากรรมดินเผารูปลอยตัว นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล
การประยุกต์ใช้เฟซบุ๊กเป็นระบบการจัดการเรียนรูร้ ่วมกับ
แนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร ในระหว่างที่มีการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
รับประทานอาหารกลางวัน
การออกแบบการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้การสร้างเรื่องเล่าแบบ
ดิจิทัลตามแนวคิดคอนสตัคชันนิซมึ เพื่อส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
การสังเคราะห์งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้องกับการเรียนรู้เชิงรุก

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.
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ผู้นำเสนอ
สิรินธร สินจินดาวงศ์, รณิดา นุชนิยม
คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
กรกฎ ผกาแก้ว
ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

พูมภควัฒฐ์ ภูนาฤทธิ์, อรัญ ซุยกระเดื่อง
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
สุจินต์ พึ่งบุญเก่า, วราภรณ์ ไทยมา
คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ชรินรัตน์ สิงห์หันต์,
เกศราพรรณ พันธุ์ศรีเกตุ คงเจริญ
วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
สุทธิศิลป์ สุขสบาย
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

วรมณ ช่อไม้ทอง, นัทธีรัตน์ พีระพันธุ์
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ธราเทพ ศรีลาโพธิ์
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
อินทิรา รอบรู้
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

เวลา
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.

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
ผลการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพผ่านเว็บไซต์ที่มตี ่อ
ความสามารถในการคิดเชิงคำนวณของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2

ผู้นำเสนอ
อภิญญา ไทยลาว , สุวรรณา จุ้ยทอง,
เลอลักษณ์ โอทกานนท์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
นวัตกรรมกระบวนการการเรียนรู้โดยการชี้นำตนเองของ
ผุสดี กลิ่นเกสร
ผู้เรียนวัยผู้ใหญ่
คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
บอร์ดเกมส์ดิกซ์อิท: สื่อการสอนสร้างสรรค์สำหรับการสอน ตติยา ซีบังเกิด
ภาษาอังกฤษ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
เอกกมล ชลาชัย
คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
การออกแบบการสอนผลิตรายการโทรทัศน์ดจิ ิทัลตาม
รัฐสภา แก่นแก้ว
แนวคิดห้องเรียนกลับด้านภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ของเชื้อไวรัสโควิด-19: จากนโยบายสู่การปฏิบัติ
การพัฒนาแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้ชุดกิจกรรมการ
รุ่งโรจน์ สมนิล, ปิยะดา จิตรตั้งประเสริฐ,
เรียนรู้ เรื่อง การไทเทรตกรด-เบส สำหรับนักเรียนชั้น
ปิยรัตน์ ศรีวไิ ล
มัธยมศึกษาตอนปลาย
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
การศึกษาองค์ความรู้ บริบทพื้นที่ สังคม วัฒนธรรมของ
รณิดา นุชนิยม, สิรินธร สินจินดาวงศ์
ผู้สูงวัย จังหวัดราชบุรี
คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ผลการพัฒนาสื่อการสอนคณิตศาสตร์ เรื่อง การจำแนกชนิด อรยา สีระวัตร, อริศรา หมากสุก,
ของมุม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ปองกานต์ จันทนา, ไอริน ชุ่มเมืองเย็น
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ผลการสร้างสื่อการสอนเรื่องภาคตัดกรวยโดยใช้โปรแกรม
ภูริทัต พิลาบ, กัญญาณี สพประสงค์,
Spark AR Studio
ณัฐพล แก้วมณี, ไอริน ชุ่มเมืองเย็น
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัส
ธราทิพย์ แก่นอาสา, ปิยธิดา หาญอาวุธ,
COVID-19 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
วรรณพร จันโทภาส
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผลของการใช้ชุดกิจกรรมเกมบิงโกเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน บุษราภรณ์ บุญชู, โศภิษฐ์จา โพธิ์เพชร,
ออกเสียงคำควบกล้ำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
สุวิมล เด่นสุนทร
โรงเรียนทรัพย์ทวี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยตาปี
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ห้องที่ 11:
ประธาน:
เลขานุการ:

ศึกษาศาสตร์ (3)
รศ.ดร.สุบิน ยุระรัช
ผศ.ดร.จักรพันธ์ จันทร์เจริญ

Zoom Login:
วันซ้อม
วิธีที่ 1 เข้าผ่าน Link โดยตรง โดยคลิกที่ https://bit.ly/test-room11-thai
(21.10.21) วิธีที่ 2 เข้าผ่าน Zoom Application หรือเว็บ zoom.us โดยกรอก Meeting ID: 960 7988 9606 Passcode: 796464
วันงาน:
วิธีที่ 1 เข้าผ่าน Link โดยตรง โดยคลิกที่ https://bit.ly/room11-thai
(28.10.21) วิธีที่ 2 เข้าผ่าน Zoom Application หรือเว็บ zoom.us โดยกรอก Meeting ID: 910 8913 0485 Passcode: 122421

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.

ชื่อบทความ
การสร้างสื่อการเรียนการสอนด้วยโปรแกรม เรื่อง การบวก
และการลบจำนวนสองจำนวนที่มผี ลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน
100
การพัฒนาบทปฏิบัติการ เรื่อง การเกิดสารประกอบเชิงซ้อน
ของโลหะทองแดง เพื่อพัฒนาแนวคิดทางวิทยาศาสตร์
สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
การใช้การสอนแบบบูรณาการและการสอนร่วมกัน เพื่อ
เสริมสร้างความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปี
ที่ 3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
การพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 กับการจัดการการการ
เรียนรู้การสอนรูปแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน CBL CreativityBased Learning

คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนาการเรียน
การสอนยุคดิจิทัล กรณีศึกษา: โรงเรียนมัธยมศึกษาต้นแบบ
แห่งหนึ่ง
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ผู้นำเสนอ
ชลดา อยู่นาน, ศิริกาญจน์ เกษวิทย์,
ไอริน ชุ่มเมืองเย็น
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
นันท์นภัส วิรัตน์ภัทธิรากร, ปิยรัตน์ ศรีวิไล
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ไพบูลย์ สุขวิจิตร บาร์, วิลาสินี ดาราฉาย,
สุทธิชา เพชรวีระ
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เกรียงไกร สัจจะหฤทัย
คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
พีรยา สุขกิจเจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
อาทิตย์ เพชรี
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
กนกวรรณ ตุรงคินานนท์
โรงเรียนรัตนาธิเบศร์
สมภิศ ชาภักดี
โรงเรียนธัญรัตน์
ประภาวรรณ ตระกูลเกษมสุข
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
สุภาวดี วงษ์สกุล
โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

เวลา
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.

ชื่อบทความ
รับประทานอาหารกลางวัน
การใช้แนวการสอนภาษาทีเ่ น้นเนือ้ หาวิทยาศาสตร์
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษและ
ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
การออกแบบเกมดิจิทัลตามแนวคิดผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อ
ส่งเสริมความฉลาดทางดิจิทัล
การใช้กิจกรรม เค ดับเบิลยู แอล พลัส เพื่อพัฒนา
ความสามารถในการอ่าน การเขียนภาษาอังกฤษและการคิด
วิเคราะห์ ของผูเ้ รียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
การพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
โดยการใช้เกมออนไลน์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมฝึก
ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ เรื่อง English in daily life
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดพุฒ
ประสบการณ์การเป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษ:
ความสำเร็จ ปัญหา และแนวทางเสริม
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ผู้นำเสนอ
ชลดา สุมา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อมรพงศ์ สุขเสน, นัทธีรัตน์ พีระพันธุ,์
นฤมล ศิระวงษ์
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กรกนก กรฐิติปัญญา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เกศรินทร์ ฤทธิชัย, รสิดา ไสยรินทร์
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ศศิวมล อยู่ขาว, รสิดา ไสยรินทร์
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ถาวร ทิศทองคำ
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

กลุ่มที่ 3 บทความระดับชาติ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Group 3: National Papers in Science and Technology
--------------------------------------จำนวน 54 เรื่อง
54 Articles
--------------------------------------รวม 3 ห้อง
3 Rooms
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ห้องที่ 1:
ประธาน:
เลขานุการ:

วิศวกรรมศาสตร์
ผศ.ดร. ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล
ดร. วิชชากร เฮงศรีธวัช

Zoom Login:
วันซ้อม
วิธีที่ 1 เข้าผ่าน Link โดยตรง โดยคลิกที่ https://bit.ly/test-room1-thai-st
(21.10.21) วิธีที่ 2 เข้าผ่าน Zoom Application หรือเว็บ zoom.us โดยกรอก Meeting ID: 938 6537 0218 Passcode: 123456
วันงาน:
วิธีที่ 1 เข้าผ่าน Link โดยตรง โดยคลิกที่ https://bit.ly/room1-thai-st
(28.10.21) วิธีที่ 2 เข้าผ่าน Zoom Application หรือเว็บ zoom.us โดยกรอก Meeting ID: 973 3370 4168 Passcode: 123456

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.

ชื่อบทความ
การออกแบบถังพักไฮดรอลิกส์ ภายใต้ภาระโหลดความร้อน
ด้วยโปรแกรมคำนวณพลศาสตร์ของไหล
ค่าการยืดตัวของเหล็กเสริมอัดแรงแบบดึงเหล็กทีหลังของคาน
สะพานรูปตัวยู
การศึกษาพฤติกรรมการไหลของอากาศภายในปล่องลิฟต์
โดยสารด้วยวิธีพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ
การเสริมกำลังอาคารโรงพยาบาลโดยการหุ้มเสาด้วยคอนกรีต
เสริมเหล็กเพื่อต้านทานแผ่นดินไหว
การเพิ่มประสิทธิผลโรงเรือนขนาดเล็กระบบปิด ด้วยระบบ
ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นผ่านไอโอที

รับประทานอาหารกลางวัน
การหาพารามิเตอร์ที่เหมาะสมของกระบวนการยึดสายใยแก้วนำ
แสงด้วยกาวในการผลิตคอมบายเนอร์ของเครื่องตัดโลหะด้วย
เลเซอร์ โดยวิธีการออกแบบการทดลอง
การปรับปรุงคุณสมบัตเิ ชิงกลของคอนกรีตที่มีมวลรวมจากขยะ
พลาสติก HDPE ด้วย เปลือกไข่ไก่เผาและเถ้าแกลบ
การจำลองการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำ 3 เฟส ด้วย
MATLAB/Simulink สำหรับการสอนวิชาปฏิบัติการ
เครื่องจักรกลไฟฟ้าแบบออนไลน์
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ผู้นำเสนอ
เกียรติศักดิ์ สกุลพันธ์, ธนภัทร พรหมวัฒนภักดี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ไพบูลย์ ปัญญาคะโป
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ธนพงศ์ อุ้มปรีชา, เกียรติศักดิ์ สกุลพันธ์,
ธีรุตม์ สุปฏิ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
นุกูล บุญอินทร์, ไพบูลย์ ปัญญาคะโป
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ทีปกร คุณาพรวิวัฒน์1, วรพจน์
พันธุ์คง1, อภิรักษ์ สวัสดิ์กิจ1,
จิรายุ ยอดปัญญา2 ,
สุขใจ พรมประสานสุข2
1
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยปทุมธานี
เอกลักษณ์ กนกวิบูลย์ศรี, ช่อแก้ว จตุรานนท์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
ชัสมา ธัญกิจ, จักรพันธ์ เทือกต๊ะ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รุจิพรรณ สัมปันณา, วิชชากร เฮงศรีธวัช
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

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.
16.00-16.15 น.

ชื่อบทความ
แบบจำลองการคำนวณของวัสดุปอ้ งกันสำหรับคลื่นความถี่
แม่เหล็กไฟฟ้า

ผู้นำเสนอ
พงษ์ศักดิ์ อำภา, อำนวย เรืองวารี,
อาทิตยา บุญญาธิการ, ธีรพงศ์
นาคกุญชร, อดิเรก ทองทา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
การวิเคราะห์กระแสซีซีเอของแบตเตอรีร่ ถยนต์: กรณีศึกษา
เผชิญ จันทร์สา, อดุลย์ พัฒนภักดี,
ของโฟโมโคแบตเตอรี่
ไวทยา ชะฎามล
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
กำลังแบกทานของฐานรากตื้นจากข้อมูลทดสอบ SPT ในจังหวัด ชัชวาลย์ พูนลาภพานิช, คมวุธ วิศวไพศาล
สกลนคร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ชุดสาธิตระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้แบบไร้สาย
พศวีร์ ศรีโหมด, เติมพงษ์ ศรีเทศ,
เอกชัย ดีศิริ, ธนภัทร พรหมวัฒนภักดี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
การศึกษาความหนืดของน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์กรณีศึกษา
อดุลย์ พัฒนภักดี, สุดธิชัย ดอนแชอ้วน,
ศูนย์บริการนิสสัน
เผชิญ จันทร์สา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
การลดปัญหาการส่งงานล่าช้าในแผนกวิจัยและพัฒนาบรรจุ
อภินทร์พร วรรธนะกุลโรจน์,
ภัณฑ์ของบริษัทผลิตเครื่องสำอาง: กรณีศึกษา
อุษณีษ์ คำพูล
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
ระยะตรวจจับสูงสุดและความสว่างต่ำสุด ในการติดตั้งระบบ
เอกชัย ดีศิริ, ธนภัทร พรหมวัฒนภักดี,
สายพานลำเลียงสำหรับคัดแยกโลหะ อโลหะและการคัดแยกสี พศวีร์ ศรีโหมด, เติมพงษ์ ศรีเทศ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
การศึกษาการทดสอบกำลังในหัวรถจักรดีเซลไฟฟ้า
เผชิญ จันทร์สา, วิทยา พันธ์ุเจริญศิลป์,
ธนกฤต สุระมานนท์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
แบบจำลองการตัดสินใจของผูร้ ับเหมาในการเข้าร่วมประมูล
ชนทัช สอนศิริ, ไพจิตร ผาวัน
โครงการก่อสร้าง
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
การศึกษาการลัดวงจรและระบุตำแหน่งความผิดพร่องของระบบ ณฐพร ทองแพ, ยศศรุต นาคะเสถียร,
จำหน่าย 22 kV ในรูปแบบพิกัดทางภูมิศาสตร์
ณัฐพนธ์ ตรวจนอก, ศุภลักษณ์ ราชโส,
พัชรีวรรณ โปร่งจิต
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยปทุมธานี
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เวลา
16.15-16.30 น.

16.30-16.45 น.

16.45-17.00 น.

17.00-17.15 น.

17.15-17.30 น.

17.30-17.45 น.
17.45-18.00 น.

ชื่อบทความ
การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผลิตกระแสไฟฟ้าจากลม
ระบายความร้อนของเครื่องปรับอากาศ

ผู้นำเสนอ
ธนกร กาญจนถาวร
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
การหาปัจจัยที่เหมาะสมของกระบวนการตัดเฉือนของผลิตภัณฑ์ วัชรพล หลอดทอง, ช่อแก้ว จตุรานนท์
แผ่นฐานในอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
แบบจำลองระบบแจ้งเหตุผิดปกติในสถานีไฟฟ้าย่อย
กริชติลักษณ์ จรจรัล, สุปราโมทย์ โชติวรรณ,
ปกภูมิ โตทวี, ทศพร สุขยศ,
พุทธิพงษ์ จรูญสิริพันธ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยปทุมธานี
การศึกษาปัจจัยความเสียหายของคาปาซิเตอร์ในโรงงาน
สำเริง ฮินท่าไม้, นิมิต บุญภิรมย์
อุตสาหกรรมจากผลของกระแสฮาร์มอนิกของระบบขับเคลื่อน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
กระบวนการผลิต
การออกแบบเครื่องปอกเปลือกลูกตาลโตนดอ่อน
นัทวัฒร์ นิลมาลย์, ปรุฬห์ มะยะเฉี่ยว
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
การควบคุมกำลังไฟฟ้าเสมือนของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
สำเริง ฮินท่าไม้, นิมิต บุญภิรมย์
สำหรับระบบจำหน่ายไฟฟ้าโรงไฟฟ้าชีวมวล
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
การประยุกต์ใช้กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ในการคัดเลือก สำราญ คะปัญญา, ไพจิตร ผาวัน
ผู้รับเหมาย่อย : กรณีศึกษาผู้รับเหมางานตอกเสาเข็ม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
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ห้องที่ 2:
ประธาน:
เลขานุการ:

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ภูมิศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์
ผศ.ดร.ธนา สุขวารี
ดร.สุระชัย ทองแก้ว

Zoom Login:
วันซ้อม
วิธีที่ 1 เข้าผ่าน Link โดยตรง โดยคลิกที่ https://bit.ly/test-room2-thai-st
(21.10.21) วิธีที่ 2 เข้าผ่าน Zoom Application หรือเว็บ zoom.us โดยกรอก Meeting ID: 961 6451 2760 Passcode: 123456
วันงาน:
วิธีที่ 1 เข้าผ่าน Link โดยตรง โดยคลิกที่ https://bit.ly/room2-thai-st
(28.10.21) วิธีที่ 2 เข้าผ่าน Zoom Application หรือเว็บ zoom.us โดยกรอก Meeting ID: 930 6287 5718 Passcode: 123456

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.

ชื่อบทความ
การเปรียบเทียบสถิติทดสอบไม่อิงพารามิเตอร์และวิธี
บูตสแทร็ปสำหรับการทดสอบค่าเฉลี่ยประชากร 2 กลุ่มที่
เป็นอิสระกัน
สมการไดโอแฟนไทน์ 41x + 59y = z2 และ 47x + 53y = z2

ผู้นำเสนอ
กัณทิมา สดรุ่ง, อำไพ ทองธีรภาพ,
วันดี วณิชย์ศักดิ์พงศ์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โกมล ไพศาล, ไพลิน ชยาภัม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การพยากรณ์การเติบโตของธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทย นิฉา แก้วหาวงษ์, กฤตธน ประทีปะวณิช,
โดยใช้ตัวแบบการแยกส่วนประกอบร่วมกับ SARIMAX
ปฏิภาณ จำปาแดง, พิมพ์รพี สิงห์ชุมพร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
แนวทางปรับปรุงกระบวนการผลิตน้ำผึ้งตามมาตรฐานการ กาญจพรรณ จันทรถาวรพงศ์
ผลิตอาหารขั้นต้นเพื่อความเข้มแข็งของการผลิตในระดับ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
วิสาหกิจชุมชน กรณีกลุ่มเพาะเลี้ยงชันโรงบ้านคลองต่อ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผลกระทบต่อ
สุพล พรหมมาพันธุ์
จริยธรรมและความมั่นคงปลอดภัย
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
อำนาจ วังจีน
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีปทุม
รับประทานอาหารกลางวัน
การพัฒนาแอปพลิเคชันแชทบอทให้ข้อมูลและตอบคำถาม จีระศักดิ์ หมูตัน, สหัสวรรษ แซ่เลือ่ ง,
เกี่ยวกับกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา กรณีศึกษา มหาวิทยาลัย ยืนยง กันทะเนตร
พะเยา
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยพะเยา
ระบบบริหารจัดการฟาร์มกุ้ง กรณีศึกษา สมหวังฟาร์ม
พชรพล กูแบ่ง, กิตติศักดิ์ สายคา,
ยืนยง กันทะเนตร
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยพะเยา
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เวลา
13.30-13.45 น.

ชื่อบทความ
ผู้นำเสนอ
การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันต้นแบบด้วยระบบสารสนเทศ
ศักรินทร์ อุ่นทานนท์, อสมาภรณ์ สิทธิ,
ภูมิศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจการปลูกพืชเศรษฐกิจที่ สถาพร มนต์ประภัสสร
เหมาะสม
ภาควิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

13.45-14.00 น.

การพัฒนาแอปพลิเคชันแชทบอทเพื่อให้ข้อมูลและตอบ
คำถามเกี่ยวกับโรคออฟฟิศซินโดรม

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.

ศุภวิชญ์ เขียวงาม, ธนภัทร พันธ์แก้ว,
ยืนยง กันทะเนตร
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยพะเยา
การพยากรณ์ราคาทองคำแท่งรายปีโดยใช้วิธีการพยากรณ์ อำนาจ วังจีน
อนุกรมเวลาแบบคลาสสิค
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีปทุม
สุพล พรหมมาพันธุ์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
การศึกษาแนวความคิดในการปรับปรุงคุณค่าทางโภชนาการ ทัศน์พล ปานิเสน, อรวัลภ์ อุปถัมภานนท์
เต้าหูไ้ ข่
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
พิมพ์สิรี สุวรรณ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
การวิเคราะห์ผลการออกเลขท้าย 3 ตัวและเลขท้าย 2 ตัว
อำนาจ วังจีน, บงกช ธนวงศ์วิสูตร
รางวัลที่หนึ่งของล๊อตเตอรี่
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ระบบเว็บฐานข้อมูลพรรณไม้ในมหาวิทยาลัยพะเยา
เดชาธร ดวงปัน1, พชรวิชญ์ เวียงโอสถ2,
บุญช่วง บุญสุข3, ยืนยง กันทะเนตร4
1,2,4
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยพะเยา
3
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
การเร่งความเร็วการตรวจจับใบหน้าและการรู้จำใบหน้า
กุลปรียา ลาภกิจดี, คัชเชษฐ รัตนบุตรเบญจ,
มนุษย์บนโปรแกรมประยุกต์เว็บโดยใช้หน่วยประมวลผล
อรญา เงางาม, อภิสิทธิ์ รัตนาตรานุรักษ์,
กราฟิก
รวิ อุตตมธนินทร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
การศึกษาแนวความคิดในการพัฒนาเครื่องปรุงรสสำเร็จรูป ภัทเฑกรัตตา โทนุสิน, อรวัลภ์ อุปถัมภานนท์
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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เวลา
15.30-15.45 น.

15.45-16.00 น.

16.00-16.15 น.

16.15-16.30 น.

16.30-16.45 น.

16.45-17.00 น.
17.00-17.15 น.
17.15-17.30 น.

ชื่อบทความ
ผู้นำเสนอ
การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าห่มสำลีสำหรับเดินทาง สิงหา ปรารมภ์
กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนกลุม่ เย็บผ้าห่มสำลี จังหวัด
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
จันทิมา ปกครอง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์
การวิเคราะห์และการแสดงภาพข้อมูลของปัจจัยที่ส่งผลต่อ พัฒน์ฉัตร ภูริคลังโภคิน, พิมพ์วิสาข์ ติ่งเคลือบ,
ประสิทธิภาพของเครื่องจักร โดย Microsoft Power BI
ชัชวาลย์ วรวิทย์รัตนกุล, บุญศิริ มะสัน
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ศึกษาความ ภาณุ เยี่ยมประภา, อภิโชติ อุฬารตินนท์
เป็นไปได้การจัดสรรทีด่ ินในเขตตำบลนครสวรรค์ตก จังหวัด มหาวิทยาลัยเทตโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
นครสวรรค์
แนวทางการออกแบบเพื่อประสานระบบการเข้าถึงสถานี
อตินันทน์ สินศิลาเกตุ
รถไฟฟ้า กรณีศึกษาสถานีรถไฟฟ้าในเขตวัฒนา
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เปรียบเทียบการออกแบบ Slipway โดยใช้โปรแกรม Midas ชัยสิทธิ์ เปี่ยมสุข, อภิโชติ อุฬารตินนท์
Gen (กรณีศึกษาท่าเรือเอกชนแม่น้าเจ้าพระยา)
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
การพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อนำเสนอพันธุ์บัวในมหาวิทยาลัย วัศวัฒน์ ประณีตพลกรัง, อริชญา ช่างกำเหนิด
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการกู้คืนดีเอ็นเอมนุษย์จากน้ำลาย อรอนงค์ คนสูง, เขมิกา ลมไธสง
สำหรับงานนิติวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การประยุกต์ใช้หลักการออกแบบทางสถิติในการหา
กล้า วารีพิทักษ์, สายสัมพันธ์ ซุ้นเจริญ,
ค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมสำหรับวิธีการดมกลิ่นของฉลาม ภูพงษ์ พงษ์เจริญ
เพื่อใช้ในการออกแบบทางอุตสาหกรรม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
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ห้องที่ 3: วิทยาศาสตร์สุขภาพ
ประธาน: ผศ.ดร.ปาริชาติ คุณปลื้ม
เลขานุการ: ผศ.ดร.นิวัติ จันทราช
Zoom Login:
วันซ้อม
วิธีที่ 1 เข้าผ่าน Link โดยตรง โดยคลิกที่ https://bit.ly/test-room3-thai-st
(21.10.21) วิธีที่ 2 เข้าผ่าน Zoom Application หรือเว็บ zoom.us โดยกรอก Meeting ID: 971 9946 9381 Passcode: 123456
วันงาน:
วิธีที่ 1 เข้าผ่าน Link โดยตรง โดยคลิกที่ https://bit.ly/room3-thai-st
(28.10.21) วิธีที่ 2 เข้าผ่าน Zoom Application หรือเว็บ zoom.us โดยกรอก Meeting ID: 937 1366 9995 Passcode: 123456

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.

ชื่อบทความ
การประมาณอายุจากพัฒนาการของฟันกรามแท้ซี่ที่สาม:
เปรียบเทียบการใช้ภาพรังสีส่วนตัดอาศัยคอมพิวเตอร์กับ
ภาพรังสีปกติ

ผู้นำเสนอ
ปนิฐฐา กาบแก้ว, ยสนันท์ จันทรเวคิน,
เอดวาร์โด ยูโก ซูซูกิ, บุญศิวา ซูซกู ิ
คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ผลของนมอัลมอนด์ นมวัว นมข้าว นมถั่วเหลืองต่อ
สัจจพร อินทร์นิพัฒน์, กานต์ วงศ์ศุภสวัสดิ์
ความสามารถในการต้านอนุมลู อิสระในชาดำชนิดอิงลิชเบรก สำนักเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
ฟาสต์วัดโดยวิธี DPPH
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ความสามารถในการเข้าสู่เซลล์ของเชื้อเอนเทอโรคอคคัส ฟี พัสวี โอวาทฬารพร, เกวลิน ธรรมสิทธิ์บูรณ์,
คาลิส สายพันธุ์ที่แยกได้จากคลองรากฟันที่ล้มเหลวจากการ รวี เถียรไพศาล
รักษา
คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปริมาณกระดูกที่สัมพันธ์กับการมีอยู่ของฟันกรามซี่ที่สาม
ฤทธิ์สกุล ปัญจธรรมวิทย์, ทองนารถ คาใจ,
: มุมมองทางทันตกรรมจัดฟัน
ปราชญ์ พลวัฒน์, ศศธร ภูตินาถ
คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ความชุกของเชื้อพอไฟโรโมแนส จิงจิวาลิส ฟิวโซ
พรชนก ศรีสังข์, เกวลิน ธรรมสิทธิ์บูรณ์,
แบคทีเรียม นิวคลีเอทัม และเอนเทอโรคอคคัส ฟีคาลิส
รวี เถียรไพศาล
ในรอยโรคร่วมระหว่างโรคเนื้อเยื่อในและโรคปริทันต์ โดยวิธี คณะทันตแพทยศาสตร์
Real-Time PCR
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รับประทานอาหารกลางวัน
การประเมินผลการรักษา 3 ปีหลังการผ่าตัดกรอกระดูกทึบ ศรายุทธ จันทร์หอม, ทองนารถ คาใจ,
ร่วมกับการปลูกถ่ายกระดูกและซีจีเอฟเพื่อการรักษาทางทัน ยสนันท์ จันทรเวคิน, เบญจม์ภัทร วงศ์ไพบูลย์
ตกรรมจัดฟัน
คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
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