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สารอธิการบดี
มหาวิทยาลัยศรี ปทุ ม เป็ นสถาบันอุดมศึ กษาเอกชนที่ เติ บโตมานานมากกว่า 4 ทศวรรษ ภายใต้ปณิ ธาน
“ปั ญญา เชี่ยวชาญ เบิกบาน คุณธรรม” โดยเชื่อมัน่ ในปรัชญาที่วา่ “การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ” โดยมหาวิทยาลัย
ศรี ปทุม มีพนั ธกิจที่สาคัญในการผลิตบัณฑิต พัฒนางานวิจยั บริ การวิชาการแก่สังคม และทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม
สาหรับพันธกิจด้านการวิจยั มหาวิทยาลัยศรี ปทุมได้ส่งเสริ มและสนับสนุนการทาวิจยั และงานสร้างสรรค์ของบุคลากร
มาอย่างต่อเนื่ อง ตลอดจนการพิจารณาจัดสรรและกลัน่ กรองทุนวิจยั ภายในให้สอดคล้องกับทิ ศทางการวิจยั ของ
ประเทศ ที่ให้ความสาคัญกับการวิจยั เชิงบูรณาการหรื อเชิงสหวิทยาการ การสร้างเครื อข่ายการวิจยั โดยความร่ วมมือกับ
แหล่งทุนต่างๆ การบริ หารจัดการความรู ้จากงานวิจยั การส่ งเสริ มและสนับสนุนการเผยแพร่ ผลงานวิจยั ในระดับชาติ
และนานาชาติ และการนาผลงานวิจยั ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างกว้างขวาง
การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 12 ประจาปี 2560 ในหัวข้อ
เรื่ อง “ผลงานวิจยั และนวัตกรรมสู่ การพัฒนาที่ ยงั่ ยืน (Research and Innovations to Sustainable Development)” เป็ น
กิ จกรรมทางวิชาการที่ จะช่ วยส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้เกิ ดการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ องค์ความรู ้ ที่ได้จากการวิจยั ใน
หลากหลายสาขาอาชี พ ไม่ว่าจะเป็ นการวิจยั องค์ความรู ้ ทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี การวิจัยองค์ความรู ้
ทางด้านสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ การวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอน และผลงานวิทยานิ พนธ์ของนิ สิตและ
นักศึกษาในระดับปริ ญญาโทและปริ ญญาเอก การจัดการประชุมวิชาการในครั้งนี้จะเป็ นเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ที่สาคัญ
ทางการวิจยั ระหว่างนักวิจยั นักวิชาการ คณาจารย์ และนิ สิตนักศึกษา ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ตลอดจน
การสร้างเครื อข่ายการวิจยั และความร่ วมมือทางวิชาการในมิติต่างๆ ที่ จะนาไปสู่ การนาผลงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์
อย่างยัง่ ยืนต่อไป
ในนามของมหาวิทยาลัยศรี ปทุม ดิฉันขอขอบพระคุณ ศาสตราจารย์ ดร. ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช ศาสตราจารย์
ระดับ 11 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่ องกล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นักวิจยั ดีเด่นแห่งชาติ สภาวิจยั แห่งชาติ และเมธีวิจยั
อาวุโส สกว. ที่ได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษ เรื่ อง “วิจยั และนวัตกรรมสาหรับประเทศไทย 4.0” และขอขอบคุณประธาน
ห้องย่อย ตลอดจนผูเ้ ข้าร่ วมการประชุมวิชาการ ผูท้ รงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจยั ทุกท่าน และคณะกรรมการจัดการ
ประชุมวิชาการฯ ที่ ทาให้การจัดการประชุมวิชาการในครั้งนี้ เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย และบรรลุวตั ถุประสงค์ที่
กาหนดไว้ทุกประการ

(ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน)
อธิการบดี

III
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1. ทีป่ รึกษา
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อธิการบดี
ที่ปรึ กษามหาวิทยาลัย
รองอธิการบดี
ผูช้ ่วยอธิการบดี
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รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยูถ่ นอม
ศาสตราจารย์ ดร.ประภาส จงสถิตย์วฒั นา
ศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ สิ นลารัตน์
ศาสตราจารย์ ดร.วรศักดิ์ กนกนุกลุ ชัย
ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ
ศาสตราจารย์กิตติคุณ เดชา บุญค้ า
ศาสตราจารย์เกษมสันต์ วิลาวรรณ
ศาสตราจารย์นวลจันทร์ ทัศนชัยกุล
รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา แก้วเทพ
Prof. Dr.Howard W Combs
Prof. Dr.Marina Vayndorf-Sysoeva

ประธาน (มหาวิทยาลัยศรี ปทุม)
กรรมการ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
กรรมการ (มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์)
กรรมการ (สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย)
กรรมการ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
กรรมการ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
กรรมการ (ศาลแรงงานกลาง)
กรรมการ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
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กรรมการ (San José State University, USA)
กรรมการ (Sholokhov Moscow State University
for the Humanities, Russia)
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กรรมการ (Taylor's Education Group, Malaysia)
เลขานุการ (มหาวิทยาลัยศรี ปทุม)

(12) Prof. Dr.Yoshida Masami
(13) Prof. Dr.YoungHwan Kim
(14) Dr.en C.E.T. Juan José Contreras Castillo
(15) Dr.Daniel Tan Tiong Hok
(16) รองศาสตราจารย์ ดร.สุบิน ยุระรัช

3. คณะกรรมการอานวยการ
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(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยูถ่ นอม) ประธาน
รองอธิการบดี วิทยาเขตชลบุรี (ดร.บุษบา ชัยจินดา) รองประธาน
รองอธิการบดี (ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พนั ธ์) รองประธาน
ผูช้ ่วยอธิการบดีทุกคน
กรรมการ
คณบดีทุกคณะ
กรรมการ
ผูอ้ านวยการสานักวิชาศึกษาทัว่ ไป
กรรมการ
ผูอ้ านวยการวิทยาลัยนานาชาติ
กรรมการ
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(8)
(9)
(10)
(11)

ผูอ้ านวยการกลุ่มงานทุกกลุ่ม
รองคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตชลบุรี
ผูอ้ านวยการหลักสูตรทุกหลักสูตร
ผูอ้ านวยการศูนย์ส่งเสริ มและพัฒนางานวิจยั

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

4. คณะกรรมการพิจารณาผลงาน
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)

ผูอ้ านวยการศูนย์ส่งเสริ มและพัฒนางานวิจยั
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริ ฐ สิ ทธิจิรพัฒน์
ศาสตราจารย์ ดร.สุนีย ์ มัลลิกะมาลย์
รองศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ ปั ญญาคะโป
รองศาสตราจารย์เอกธิดา เสริ มทอง
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ ไทยมา
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตาภรณ์ สิ นจรู ญศักดิ์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สิ รินธร สิ นจินดาวงศ์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราลี มณี รัตน์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพฒั ตรา เกษราพงศ์
ดร.ชานนท์ วาสิ งหน
นางนิภาวรรณ พุทธสงกรานต์
นางสาวอรกัญญา ทองมาก
นายรักษพล สนิทยา

ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผูช้ ่วยเลขานุการ
ผูช้ ่วยเลขานุการ

5. คณะกรรมการประชาสั มพันธ์ ศิลปกรรม จัดพิมพ์เอกสาร และจัดทารายงานสื บเนื่อง
การประชุ มวิชาการ (CD-Proceedings)
(1)
(2)
(3)
(4)
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(6)

ผูอ้ านวยการสานักงานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่สานักงานประชาสัมพันธ์ทุกคน
เจ้าหน้าที่โรงพิมพ์ทุกคน
นางสาวกรองทอง หงษ์สินสี
นายณัฐพล ดิษบรรจง
นางรพีพรรณ นันทชลากรกิจ

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผูช้ ่วยเลขานุการ
ผูช้ ่วยเลขานุการ
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(3)

ผูอ้ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร ประธาน
เจ้าหน้าที่ศูนย์ ICT ทุกคน
กรรมการ
นายวิรุฬห์ ศัสตุระ
เลขานุการ

7. คณะกรรมการฝ่ ายอาคารและสถานที่
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(2)
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(4)

ผูอ้ านวยการสานักงานอาคารและสถานที่
นายภาคภูมิ อรรถกรศิริโพธิ์
นายเศกสรรค์ เสี ยงเพราะ
นายสมบูรณ์ แสงอินทร์

ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
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นายวีรพล เกตุอร่ าม
นายเสน่ห์ เข็มพรหมมา
นายสมหมาย เยีย่ มสถาน
นายถวัลย์ศกั ดิ์ กลัดเขียว
นายอานนท์ บุญสอน
นางสาวทัศนีย ์ ยิง่ ประทานพร
นายประคอง ฤกษ์เปรมปรี
นางสาวสุพตั รา ปั่ นไสว
นายธงชัย เอี่ยมทอง
นางวิมล ชมจาปี

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผูช้ ่วยเลขานุการ
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คณบดีวทิ ยาลัยการท่องเที่ยวและบริ การ
ดร.ยุพวรรณ นังคลาภิวฒั น์
นางราณี อมริ นทร์รัตน์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ฉฐั ชสรณ์ กาญจนศิลานนท์
นางสาวดวงเดือน อาจสมบุญ
นายโกสิ นทร์ ปานแย้ม
นายนคริ นทร์ ทัง่ ทอง
นางสาวเกวลิน อินทร์มูลน้อย
นางสาวขวัญลดา สาระนาค
นางสาวนิชาภัทรธ์ ติวงศ์
นางเตือนใจ ศรี ชะฎา
นางจันทร์สม พุทธวงษ์
นางสาวทัศนีย ์ ยิง่ ประทานพร

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผูช้ ่วยเลขานุการ
ผูช้ ่วยเลขานุการ

9. คณะกรรมการฝ่ ายบริการเทคโนโลยี แสง เสี ยง โสตทัศนูปกรณ์
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

ผูอ้ านวยการกลุ่มงานบริ การเทคโนโลยี
ผูอ้ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
ผูอ้ านวยการศูนย์มีเดีย
นายเทวา จรู ญไภษัชคุรุ
นายเนตินยั จรลี
นายกฤษ กิ่งแสง
นายวัชรพงษ์ ชาญสมิง
เจ้าหน้าที่ศูนย์มีเดียทุกคน
นายสมชาย บูรพามงคลชัย
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ประธาน
รองประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

10. คณะกรรมการฝ่ ายต้ อนรับ ลงทะเบียน และประเมินผล
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(29)
(30)
(31)

ผูอ้ านวยการสานักวิชาศึกษาทัว่ ไป
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์อานาจ วังจีน
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กรวยสวัสดิ์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ธนภณ สมหวัง
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ปริ ยา ศุภวงศ์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ธญ
ั กร คาแวง
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์มงคล หวังสุขใจ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ปรเมษฐ์ ปั ญญาเหล็ก
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์มนนภา เทพสุด
ว่าที่ ร.ต.สมเกียรติ แสงอรุ ณเฉลิมสุข
นางสาวอัณณ์ชญาน์ อนันตกานนท์
นายบรรเทิง แก่นสาร
นางสาวพิมพ์พร ฟองหล่า
นางสาวพรรณี บุญสุยา
นายพิชยั แช่มสา
นางวันเพ็ญ ลงยันต์
นางสาวกัลยา คงอนุมตั ิ
นางสาวมณี รัตน์ เกตุไสว
นางสาวเพ็ญประภา สุวรรณะ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา ชัยรัตนาวรรณ
นางสาวภัทรภรณ์ ศรี บุษย์

ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

11. คณะกรรมการฝ่ ายพิธีการ
(1)
(2)
(3)
(4)

ดร.ไพบูลย์ สุขวิจิตร บาร์
ดร.ถาวร ทิศทองคา
นางสาวสุทธิชา เพชรวีระ
นางสาวรัตติยา กิลคริ ส

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

VII

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิพจิ ารณาบทความ
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 12 ประจาปี 2560
ศาสตราจารย์พิศิษฐ์ ดร.จาเนียร จวงตระกูล
ศาสตราจารย์ ดร.จานงค์ อดิวฒั นสิ ทธิ์
ศาสตราจารย์ ดร.สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์
รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา แก้วเทพ
รองศาสตราจารย์ ดร.กีรติ ชยะกุลคีรี
รองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต ทะกอง
รองศาสตราจารย์ ดร.จรัสดาว อินทรทัศน์
รองศาสตราจารย์ พ.ต.อ.หญิง ดร.ทิพย์ฆมั พร เกษโกมล
รองศาสตราจารย์ ดร.ธนัญญา วสุศรี
รองศาสตราจารย์ ดร.ธรรมศักดิ์ รุ จิระยรรยง
รองศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี พรหมมาพันธุ์
รองศาสตราจารย์ ดร.ประพนธ์ เจียรกูล
รองศาสตราจารย์ ดร.ปิ ยากร หวังมหาพร
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรี ชา กอเจริ ญ
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรี ยานุช อภิบุณโยภาส
รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี
รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนีกลุ ภิญโญภานุวฒั น์
รองศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร กิณเรศ
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณย์ วรรธนัจฉริ ยา
รองศาสตราจารย์ ดร.สุนีย ์ เหมะประสิ ทธิ์
รองศาสตราจารย์ ดร.อรรณพ จีนะวัฒน์
รองศาสตราจารย์ จริ นทร์ เทศวานิช
รองศาสตราจารย์ ไฉไล ศักดิวรพงศ์
รองศาสตราจารย์ ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ
รองศาสตราจารย์ นิตยา เงินประเสริ ฐศรี
รองศาสตราจารย์ นิภา ศรี ไพโรจน์
รองศาสตราจารย์ รุ่ งฤดี แผลงศร
รองศาสตราจารย์ สถาพร ชาตาคม
รองศาสตราจารย์ เอกธิดา เสริ มทอง
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา มีศิลปวิกกัย
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลวรา สุ วรรณพิมล
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา ชัยรัตนาวรรณ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา วงษ์สีดาแก้ว

Far East University, South Korea
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วิทยาลัยพยาบาลตารวจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิศ ดาราวงษ์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ณคุณ ธรณี นิติญาณ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ อัศวโกวิทวงศ์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.เทพฤทธิ์ บัณฑิตวัฒนาวงศ์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรณ แสงสุวรรณ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ธริ นี มณี ศรี
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพทั ธ์ จงสวัสดิ์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ประณต บุญไชยอภิสิทธิ์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริ ฐ สิ ทธิจิรพัฒน์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.พรระพีพฒั น์ ภาสบุตร
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ระวี โรจน์รุ่งสัตย์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.พูลพงศ์ สุขสว่าง
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่ งรัศมี บุญดาว
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรัตน์ ปัตประกร
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วรลักษณ์ วงศ์โดยหวัง ศิริเจริ ญ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ ไทยมา
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล ลิ่มถาวรานันต์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรงค์ จันทร
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ พ่วงแสงสุข
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กรวยสวัสดิ์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ สาระพัด
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สิ รินธร สิ นจินดาวงศ์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพกั ตรา สุทธิสุภา
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพฒั ตรา เกษราพงศ์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ เจริ ญ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิภา ปรัชญพฤทธิ์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรา ติรศรี รัตน์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุพงศ์ อวิรุทธา
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อัศม์เดช วานิชชินชัย
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ธนภณ สมหวัง
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นฤมล ปิ่ นโต
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ปรเมษฐ์ ปั ญญาเหล็ก
ดร.ชาลี วรกุลพิพฒั น์
ดร.ทวี จันทชัยชนะ
ดร.นาวิน มีนะกรรณ

มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
มหาวิทยาลัยสยาม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

IX

ดร.บุญญาดา นาสมบูรณ์
ดร.พุฒิพงค์ หุ่นโตภาพ
ดร.ภาสวรรณ สุนทรารักษ์
ดร.มงคล อัศวดิลกฤทธิ์
ดร.รัชนี จันทร์เกษ
ดร.ธงชัย จีระดิษฐ์
ดร.ธีทตั ตรี ศิริโชติ
ดร.นฤมน รัตนรัต
ดร.วรกร แช่มเมืองปั ก
ดร.วิชชุกร ทองหล่อ
ดร.ศุภกร ปุญญฤทธิ์
ดร.สุรียฉ์ าย พลวัน
ดร.อาทิตย์ โสตรโยม
อาจารย์สุชาญวุฒิ กิ่งแก้ว
Dr.Yuanfeng Cai

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปนุ่
สานักงานอัยการพิเศษฝ่ ายคดีลม้ ละลาย 1
มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
กระทรวงสาธารณสุข
บริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บริ ษทั เพรสซิเดนท์ออโตโมบิล จากัด
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
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สื่ อแบบมีส่วนร่ วม ชุด ต่าง (อารมณ์ / ความเห็น / สังคม)
ธี รเนตร วิโรจน์ สกุล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม...................................................................... 1423
สื่ อออนไลน์ : โอกาสของนักเขียนบนวิกฤติสื่อสิ่ งพิมพ์
ณั ธภัชร เฉลิมแดน คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม…………………………………………….……….1432
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XXIV

สารบัญบทความ (ต่อ)
หน้ า
การศึกษาการยอมรับกระบวนการการเรี ยนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้สื่อออนไลน์ของนักศึกษา
ในรายวิชาการเงินธุรกิจ ภาควิชาบริ หารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรี ธรรมราช
เตชิ ตา สุทธิ รักษ์ อรรณพ ขาขาว และ กุลวดี จันทร์ วิเชี ยร คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรี ธรรมราช.......................................................................................................... 1453
พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศและผลการเรี ยนรู ้ในรายวิชา POL7096 การค้นคว้าอิสระทางรัฐศาสตร์
อุไร ทองหั วไผ่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง…………………………………………….………. 1464
การเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ENG111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
ประจาวันของนักศึกษามหาวิทยาลัยศรี ปทุม ปี การศึกษา 2559 ที่สอนโดยวิธีการสอนตามสไตล์การเรี ยนรู ้
ของผูเ้ รี ยนและการสอนแบบปกติ
เพราพิลาส บูรณะวนิชกุล คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม…………………..………….………………1474
ภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อความมีประสิ ทธิผลของโรงเรี ยนขยายโอกาส สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4
จุฑารั ตน์ สมสุข และ จักรพันธุ์ จันทร์ เจริ ญ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ขอนแก่ น.................................................................................................................... 1485
การศึกษาเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชา ENG339 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรี ยมพร้อมสู่งานอาชีพ
ของนักศึกษามหามิทยาลัยศรี ปทุมที่ได้รับการสอนตามสไตล์การเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนและโดยการสอนแบบปกติ
สุพักตรา ศรี เจริ ญ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม…………………………………………..….………..1496
การพัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร สาหรับกลุ่มผูป้ ระกอบการขายสิ นค้าหนึ่งตาบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
ปิ่ นปิ นัทธ์ ลีลาอัมพรสิ น คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี……….…..….. 1507
บทบาทของผูบ้ ริ หารในการส่งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรมของนักเรี ยน ในสหวิทยาเขต เวียงเรื อคา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
ธนเดช ศิริสุนทร และ จักรพันธุ์ จันทร์ เจริ ญ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ขอนแก่ น.....................................................................................................................1517
การใช้ทรัพยากรออนไลน์ชื่อเอ็ดเอ็กซ์เพื่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สื่ อสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
ถาวร ทิ ศทองคา และ ณั ฐกานต์ เดียวตระกูล คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม………………..……….1528
โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการกลัวตกเทรนด์ของนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดชายแดน
ไทยกัมพูชา
สิ ริลกั ษณ์ ประดุจพรม พูลพงศ์ สุขสว่ าง และ พีร วงศ์ อุปราช
วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปั ญญา มหาวิทยาลัยบูรพา…………………………………….……………1538

XXV

สารบัญบทความ (ต่อ)
หน้ า
การพัฒนาแผนบริ การวิชาการแบบมีส่วนร่ วมโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญ จังหวัดอุดรธานี
ศักริ นทร์ วังคะฮาต ฐาปนี เพ็งสุข และ ศศิประภา พรหมทอง คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ....................................................................................................................... 1548
การพัฒนาความเข้าใจแนวคิดทางวิทยาศาสตร์เรื่ อง โครงสร้างของดอกและชนิดของผล ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แบบจาลองเป็ นฐาน
รามินทร์ ราชิ วงค์ และ ปาริ ชาติ แสนนา คณะศึกษาศาสตร์ หาวิทยาลัยขอนแก่ น……………………..……. 1559
การใช้ภาพเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์และความคงทนต่อการเรี ยนรู ้คาศัพท์ภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สื่ อสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
ณั ฐกานต์ เดียวตระกูล และ ถาวร ทิ ศทองคา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม…………………..…….1569
ภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ ที่มีอิทธิพลต่อระดับการมีส่วนร่ วมของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
รั ชตา กาญจนโรจน์ และ สอาด บรรเจิดฤทธิ์ คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ ด…….. 1579
กลยุทธ์การพัฒนาครู ดา้ นการเรี ยนการสอนสู่ความเป็ นเลิศในเครื อฐานปั ญญากรุ๊ ป
ภูริสร์ ฐานปั ญญา และ สุบิน ยุระรั ช วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้ านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม….…….. 1590
ปั จจัยที่ส่งผลต่อการนาโครงการเสริ มสร้างธรรมภิบาลในสถานศึกษา โรงเรี ยนสุจริ ต มาปฏิบตั ิ: กรณี ศึกษาโรงเรี ยน
เทพศิรินทร์ร่มเกล้า
กฤษฎา สังวรณ์ คณะสังคมศาสตร์ (พัฒนสังคมศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ……………………….. 1600
การออกแบบการเรี ยนการสอน ให้เหมาะสมกับสภาพความเข้าใจ เรื่ องทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ขั้นบูรณาการ และการทาโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาวิชาชีพครู วทิ ยาศาสตร์
จี รวรรณ เกิดร่ วม ธวรรณรั ตน์ นาคเครื อ และนา้ เพชร นาสารี ย์ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง…………………………………………………………………………………………...…1609
การพัฒนาสาระการเรี ยนรู ้ทอ้ งถิ่น เรื่ องการแสดงแกลมอ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา ปี ที่ 1
โรงเรี ยนตูมพิทยานุสรณ์ จังหวัดศรี สะเกษ
อัมรา บุญประเสริ ฐ และ ปรวัน แพทยานนท์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ……. 1622
การเปรี ยบเทียบทักษะการเขียนภาษาไทยด้วยวิธีสอนที่มุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการคิดของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
ประภาศรี พรหมประกาย และ วัฒนา สุนทรธัย มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ……………………………..…………. 1633
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนกับความสามารถในการบริ หารงานบุคคล
โรงเรี ยนในกลุ่มกรุ งธนเหนือ สังกัดกรุ งเทพมหานคร
สิ ริพร แว่ นแก้ ว และ สิ รินธร สิ นจิ นดาวงศ์ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้ านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม…1644
การนาผลการประเมินภายนอกไปใช้ในการพัฒนาโรงเรี ยนของเครื อข่ายโรงเรี ยนที่ 35 สานักงานเขตลาดกระบัง
กรุ งเทพมหานคร
ปนัดดา สุดาทิ พย์ และ สุบิน ยุระรั ช วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้ านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม……….… 1654

XXVI

สารบัญบทความ (ต่อ)
หน้ า
การเตรี ยมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 ของสถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ธัชกร ภูวพัฒนดล ปาริ ฉัตร หอมศิลป และ สุบิน ยุระรั ช วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้ านการจัดการ
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม.................................................................................................................................... 1665
การใช้ธรรมาภิบาลในการบริ หารสถานศึกษากับความพึงพอใจของครู โรงเรี ยนเครื อข่ายที่ 35
สานักงานเขตลาดกระบัง สังกัดกรุ งเทพมหานคร
พรพรรณ สันทาลุนัย และ สุพรรณี สมานญาติ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้ านการจัดการ
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม………………………………………………………………………………………………….1676
การบริ หารบุคลากรครู ตามแนวคิดการพัฒนามนุษย์ของฉื อจี้ กรณี ศึกษา : โรงเรี ยนฉื อจี้เชียงใหม่ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
นนทภัทร ประวีณชัยกุล และ รั ตนา ดวงแก้ ว แขนงวิชาบริ หารการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช……………………………………………………………………………………1687
ผลการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบใช้ปัญหาเป็ นฐานในรายวิชาการพัฒนาเว็บเบื้องต้น
ทัศนันท์ จันทร และ สิ ริกาญจน์ สง่ า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี ยงใหม่ ………………………………………….. 1701
การศึกษาสภาพการจัดการความรู ้และแนวทางในการพัฒนาโรงเรี ยนให้เป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
สุพัฒตา รั ตนบวรชัย และ สุบิน ยุระรั ช วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้ านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม.......... 1713
ความสัมพันธ์ระหว่าง ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนกับประสิ ทธิผลของโรงเรี ยนเอกชน
ระดับปฐมวัย สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการศึกษาเอกชนหนองคาย เขต 1
วิจิตรา ทิ พรมย์ และ จักรพันธุ์ จันทร์ เจริ ญ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้ านการจัดการ
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ขอนแก่ น.................................................................................................................... 1724
รู ปแบบการเป็ นพีเ่ ลี้ยงและการสอนงานของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ของครู
ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39
เบญจมาศ ชาติศักดิ์ยทุ ธ และ พิมผกา ธรรมสิ ทธิ์ คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ ……..….... 1735
มุมมองของครู กบั การสร้างสายสัมพันธ์ในชั้นเรี ยนคณิ ตศาสตร์: กรณี ศึกษาของครู มธั ยมศึกษาตอนต้น 3 คน
คทาวุธ ชาติศักดิ์ยทุ ธ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ……………………………………..……..1746
การศึกษาแนวทางการจัดการความรู ้ของโรงเรี ยนระดับมัธยมศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 5 จังหวัดอ่างทอง
เหมือนฝั น เฉลิมวัฒน์ และ เกรี ยงไกร สัจจะหฤทัย วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้ านการจัดการ
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม………………………………………………………………………………………………….1755
กลยุทธ์การพัฒนากีฬาบาสเกตบอลเพื่อความเป็ นเลิศในระดับอุดมศึกษา
ธิ ดาพร ไม้ หอม และ เกรี ยงไกร สัจจะหฤทัย วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้ านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม...1766
การศึกษาผลของเจตคติของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและการจัดการความรู ้ ด้านประกันคุณภาพที่มีต่อคุณภาพ
ของโรงเรี ยนประถมศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการศึกษาเอกชน กรุ งเทพมหานคร
สุภาพร ทุริยานนท์ และ สุบิน ยุระรั ช วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้ านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม……...…1777

XXVII

สารบัญบทความ (ต่อ)
หน้ า
การดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนในโรงเรี ยน สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 1
ชี วิน พุ่มเพชร์ และ สุพรรณี สมานญาติ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้ านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม…..… 1785
การศึกษาการประกันคุณภาพของโรงเรี ยนมัธยมศึกษาจังหวัดอ่างทองสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 5 ที่ผา่ นการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามระดับดีมาก
สุรภา สารประดิษฐ์ และ วราภรณ์ ไทยมา วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้ านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม..… 1796
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน ในรายวิชา ENG213
คาศัพท์และทักษะการอ่าน ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศรี ปทุม ปี การศึกษา 2559
สุทธิ ชา เพชรวีระ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม………………………………………………………..1805
แนวทางการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง ด้านคอมพิวเตอร์กราฟิ กพื้นฐาน ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้แนวคิดห้องเรี ยน
กลับด้าน โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน มูลนิธิรักษ์ไทย
นฤดล จิ ตสกูล และ ปิ่ นปิ นัทธ์ จ่ าดา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม………………………….…..…1814
การพัฒนาชุดการสอนแบบสื่ อประสม เรื่ องท่อนาคลื่นและการประยุกต์ใช้งาน สาหรับการศึกษาด้านวิศวกรรม
โทรคมนาคม
วิทฤทธิ์ โคตรมณี และ อนุรักษ์ เมฆพะโยม คณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมิ……………………………………………………………………. 1825
การส่งเสริ มทักษะการจัดการเรี ยนการสอนในศตวรรษที่21ของครู สงั กัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุ งเทพมหานคร
อัจฉรา สารคา และ สุพรรณี สมานญาติ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้ านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม…..… 1836
การศึกษาความคิดสร้างสรรค์ดา้ นวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่ได้รับการจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู ้แบบสะเต็มศึกษา
สุวนันต์ หลัดจัน เสรี คาอั่น อรุ ณรั ตน์ ทวีกลุ และนา้ เพชร นาสารี ย์ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง……………………………………………………………………………………….……. 1845
การจัดการเรี ยนการสอนด้วยวิธีการเทียบโอนความรู ้และประสบการณ์
จี รพัส บทมาตย์ และ ณั ฐกานต์ อุกกฤษฏ์ คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ.................................................................................. 1858
ภาพลักษณ์ของโรงเรี ยนในเครื อฐานปั ญญากรุ๊ ปในมุมมองของผูป้ กครอง
ธงชัย กู่ทรั พย์ และ วราภรณ์ ไทยมา วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้ านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม………….1868
อาการ “ปลาน็อคน้ า” ในระบบอาชีวศึกษาแบบทวิภาคี
กิตติภพ อุดมปั ญญาโชติ และ ณั ฐกานต์ อุกกฤษฏ์ คณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ…………………….…………………………………..…. 1878
การศึกษาสภาพปั จจุบนั ของการจัดการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรี ยนโรงเรี ยนสาธิต
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ธัศวินทร์ ยิม้ ละมัย และ จันทิ มา พร่ องครบุรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง…………………..1886

XXVIII

สารบัญบทความ (ต่อ)
หน้ า
ตักบาตรเป็ งปุ๊ ด: มรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงราย
ภีราวิชญ์ ชัยมาลา และคณะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้ านนา เชี ยงราย......................................... 1896
การจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามรอยผ้ายกเมืองนคร ศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง อาเภอเชียรใหญ่
จังหวัดนครศรี ธรรมราช
พัทธนันท์ อธิ ตัง และวชิ รวิทย์ บัวขาว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรี ธรรมราช……... 1906
ยุทธศาสตร์การเผยแผ่พทุ ธธรรมของคณะสงฆ์ในเขตภาคเหนือตอนล่าง
กรศิริ คตภูธร เกษมชาติ นเรศเสนีย์ และ บุญเลิศ ไพริ นทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ………………………………………………………………………………………………..1917
พระราชนิพนธ์เรื่ องพระมหาชนกในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช : นวมราชอัจฉริ ยลักษณ์
คณิ ตา หอมทรั พย์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร………………………………………………….… 1927
ศักยภาพของผลิตภัณฑ์ผา้ ทอกะเหรี่ ยง ชุมชนบ้องตี้ อาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรีจากเครื่ องมือ
สื่ อความคิดการศึกษาชุมชน
คมสัน ศรี บญ
ุ เรื อง คุณมาลินี คาเครื อ และปรเมศร์ กลิ่นหอม คณะครุ ศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี.................................................................................................................... 1938
ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจในการเลือกรู ปแบบการท่องเที่ยวของผูส้ ูงอายุไทย ในเขตกรุ งเทพฯและปริ มณฑล
วสวัตติ์ สุติญญามณี วิทยาลัยการท่ องเที่ ยวและการบริ การ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม........................................ 1949
ความรู ้และพฤติกรรมในการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาเนินชีวติ ของข้าราชการ
กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิ ชย์
ปวริ ศ เมตตา และ เมฆินทร์ เมธาวิกูล หลักสูตรรั ฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม......... 1959
แนวทางการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อแก้ปัญหาคลังเสบียงทัณฑ์บนครัวการบิน:
กรณี ศึกษา บริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
ธนกร ณรงค์ วานิช วิทยาลัยการท่ องเที่ ยวและการบริ การ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม...........................................1969
พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวเรื อสาราญในท่าเรื อแวะพักภูเก็ต
นคริ นทร์ ทั่งทอง และเกวลี อินมูลน้ อย วิทยาลัยการท่ องเที่ ยวและการบริ การ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม……... 1980
เจตคติความคิดเหมารวมของนักศึกษาที่แสดงออกต่อพฤติกรรมกลุ่ม
ชลลดา ทวีคูณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมิ………………………………1991
บทวิเคราะห์ความเหมือน-ความแตกต่างของโครงสร้างภาษาจีนและภาษาไทย
ภัสนันท์ ศรี อภิพันธ์ วิทยาลัยนานาชาติจีน มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ……………………………………...………. 2001
การเติบโตของธุรกิจโฮสเทลในปัจจุบนั กับการเข้าถึงกลุ่มตลาดเป้ าหมาย
พีรยา สุขกิจเจ วิทยาลัยการท่ องเที่ ยวและการบริ การ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม................................................. 2011
การศึกษาข้อผิดพลาดการเรี ยนรู ้คากริ ยา “看 (kàn)” ในภาษาจีนของนักเรี ยนไทย
ภรณี สุขสันต์ ดี วิทยาลัยนานาชาติจีน มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ…………………………………….…………….. 2019

XXIX

สารบัญบทความ (ต่อ)
หน้ า
“ทศมินทรราชสดุดี” สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร “พระผูท้ รงเป็ นความหวังของ
พสกนิกร” บทอาศิรวาทเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2560
ภัทรเวช ฟุ้ งเฟื่ อง และ Bhathravej Fungfueng คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา…………………………………………………………….…….……. 2028
การศึกษาข้อบกพร่ องของการใช้ภาษาไทยในการเสนอข่าวทางสมาร์ทโฟน
สุภาภร นพพิชญังกูร คณะมนุษยศาสตร์ และการจัดการการท่ องเที่ยว มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ……….…….. 2029
มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดต่อความเสี ยหายที่เกิดขึ้นจากสิ นค้าที่ไม่ปลอดภัย :
ศึกษากรณี ผลิตภัณฑ์ที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม
พันธ์ พงศ์ ภูริวฒ
ั นพงศ์ …………………………………………………………………………………..…..……... 2049
มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมกากับดูแลผูป้ ระกอบธุรกิจเครื่ องสาอาง
ฐิ รญาภรณ์ คาพุธ และ ยศศักดิ์ โกไศยกานนท์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม……………..……….. 2058

กลุ่มที่ 3 ผลงานวิชาการ สาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
การพัฒนาประสิ ทธิภาพควบคุมรายการสิ นค้าคงคลังด้วยโปรแกรมประยุกต์
พัชรี กะดังงา พัตรา วิสาวะโท และพงศ์ ศิวากรณ์ ชนะชนม์
คณะเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยียานยนต์ มหาชัย……………………………………………….…………… 2069
การลดของเสี ยด้วยคู่มือปฏิบตั ิงานมาตรฐานกระบวนการผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์จากกระดาษ
อนันตชัย ศศิธร สุรีย์พร ดิษฐ์ สุวรรณ และ เชี่ ยวชาญ ร่ วมใจ คณะเทคโนโลยี
สถาบันเทคโนโลยียานยนต์ มหาชัย…………………………………………………………………….…..…..…. 2079
การพัฒนาระบบสารสนเทศสาหรับการบริ หารงานด้านกาลังพล กองทัพอากาศ
กิตติศักดิ์ สวนสอน และ ปราลี มณี รัตน์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม…………..….. 2087
ระบบสนับสนุนการวิเคราะห์และตัดสิ นใจในการวางแผนบรรจุขา้ ราชการของกรมกาลังพลทหารอากาศ
ฐานวัฒน์ ศุภเลิศสุวฒ
ั น์ และ สมชาย เล็กเจริ ญ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรั งสิ ต…………. 2098
การวิเคราะห์และออกแบบระบบโฆษณาสื่ อนอกบ้านโดยใช้เทคโนโลยีบีคอน
ทวนฤทธิ์ สหแพทย์ และ สุรศักดิ์ มังสิ งห์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม……….….… 2109
ระบบอานวยความสะดวกในการกาหนดค่าและคานวณที่อยู่ ไอพี ให้กบั อุปกรณ์เราเตอร์
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