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Graduate School Conference 2018
ดว้ยในวนัที� 30 พฤศจกิายน 2561 มหาวทิยาลยัไมส่ามารถใหบ้รกิารที�จอดรถแกผู่เ้ขา้รว่มงานไดท้กุทา่น เนื�องจาก

สถานที�จํากดั ขอความอนุเคราะหผ์ูนํ้าเสนอเดนิทางโดยรถประจําทาง หรอืสามารถนํารถมาจอดไดท้ี� ซอยวดัราชาธวิาส

ตรงขา้มมหาวทิยาลยั (คา่บํารงุสถานที�วดั 20 บาท)

เลม่ Proceeding online จะเผยแพรห่ลงัจัดงาน 2 สปัดาห ์**หากเผยแพรแ่ลว้ไมส่ามารถแกไ้ขบทความในทกุกรณี**

เปิดรับบทความจํานวนจํากดั (130 บทความ)

ตรวจสอบรายชื�อผูผ้า่นการคดัเลอืกใหนํ้าเสนอผลงานวจัิยในการประชมุวชิาการและนําเสนอผลงานวจัิย ระดบัชาติ

ครั �งที� 2 ไดท้ี�เมนูดาวนโ์หลด

สง่บทความวจัิย ตั �งแตว่นันี� ถงึ 31 ตลุาคม 2561 (กอ่นเวลา 15.00 น.) และกําหนดวนัสิ�นสดุการรับบทความวจัิย/

บทความปรทิศันแ์ละชาํระเงนิคา่ลงทะเบยีน ภายในวนัที� 31 ตลุาคม 2561 (กอ่นเวลา 15.00 น.) และผูว้จัิยที�ชาํระเงนิ

หลงัวนัที� 31 ตลุาคม 2561 เป็นตน้ไป ทางผูจั้ดขอสงวนสทิธิ�ไมค่นืคา่ลงทะเบยีนในทกุกรณี

หวัขอ้การเสนอผลงาน

1. กลุม่วชิาดา้นมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์

2. กลุม่วชิาดา้นการศกึษา

3. กลุม่วชิาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

4. กลุม่วชิาดา้นบรหิารธรุกจิและรัฐประศาสนศาสตร์

Graduate School Conference 2018
Submission duration is September 1 – 31, 2018 (Until 3.00 PM). The last date for paper submission and

payment due is September 31, 2018 (Until 3.00 PM). Registration Fee once paid is not refundable or

adjustable under any circumstances.

Conference Topics:

1. Humanities and Social Science

2. Education

3. Science and Technology

4. Business Administration and Political Science

อตัราคา่ลงทะเบยีน
- ผูนํ้าเสนอบทความวจัิยระดบัชาต ิ2,500 บาท (คณาจารย,์นักวจัิย,นักศกึษาระดบับณัฑติศกึษา)

ขา้ราชการและ/หรอืพนักงานมหาวทิยาลยั สามารถเบกิคา่ลงทะเบยีนจากตน้สงักดัไดแ้ละเขา้รว่มสมัมนาทางวชิาการได ้

โดยไมถ่อืเป็นวนัลาทั �งนี�เมื�อไดรั้บอนุญาตจากผูบ้งัคบับญัชาเรยีบรอ้ยแลว้ (กรณีชาํระเงนิคา่ลงทะเบยีนแลว้ บณัฑติ

วทิยาลยัจะไมค่นืเงนิใหใ้นทกุกรณีความจําเป็นเนื�องจากเป็นคา่ใชจ้า่ยในการดําเนนิงาน)

หมายเหต ุกรณีคณะผูเ้ชี�ยวชาญพจิารณาผลงานมมีตไิมต่อบรับ ใหนํ้าเสนอผลงาน สงวนสทิธิ�ไมค่นื คา่ลงทะเบยีน

เนื�องจากไดใ้ชเ้ป็นคา่ตอบแทนผูพ้จิารณาผลงานแลว้

Fee
- Thai presenters (for the National Conference): 2,500 Thai Baht (Lecturers, researchers, graduate

students)

หนา้หลกั ขอ้มลูทั�วไป ผูท้รงคณุวฒุิ
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- Government officers will be reimbursed for the registration fees from their origins affiliation. The

participation on will not be counted as leave days. (In case that registration fee has been paid, the Graduate

School will not resend the fee in all any cases, as the fee will be used for the operation expense.)

Note: If your manuscript pass to the evaluation process then either accepted or rejected, the registration fee

is not refundable.
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หลกัการและเหตผุล
มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนัุนทา เป็นสถาบนัการศกึษาที�พรอ้มขบัเคลื�อนสูค่วามสําเร็จในงานดา้นวชิาการ จงึไดเ้ล็ง

เห็นวา่การพัฒนางานวจัิยควบคูไ่ปกบัการจัดการความรูผ้า่นระบบการเรยีนการสอนทั �งในชั �นเรยีนและนอกชั �นเรยีน เป็น
รากฐานที�สําคญัของการนําองคค์วามรูท้างวชิาการไปสูก่ารประยกุตใ์ช ้เพื�อการพัฒนาชมุชนทอ้งถิ�นบนพื�นฐานของ
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง และพรอ้มตอ่การเปลี�ยนแปลงที�เกดิขึ�นทั �งในระดบัชมุชน ทอ้งถิ�น และระดบัภมูภิาค ดว้ยการ
เผยแพรแ่ละถา่ยทอดผลงานวจัิยเป็นภารกจิหนึ�งของงานบรหิารการวจัิยภายใตย้ทุธศาสตรด์า้นความเป็นเลศิดา้นงานวจัิย

 บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนัุนทา ไดเ้ห็นถงึความสําคญัดงักลา่วจงึไดจั้ดการประชมุวชิาการเสนอผล
งานวจัิยระดบัชาต ิ“Graduate School Conference 2018” เพื�อแลกเปลี�ยนเรยีนรูแ้ละประสบการณเ์กี�ยวกบัผลงานวจัิย
ระหวา่งนักศกึษา คณาจารย ์และนักวชิาการ ซึ�งจะนําไปสูแ่นวทางการวจัิยเพื�อพัฒนาประเทศและแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่ง
สมัฤทธิ�ผล นอกจากนี�ยงัเป็นโอกาสไดถ้า่ยทอดและนําออกเผยแพรสู่ส่าธารณชนสามารถนําความรูแ้ละเทคโนโลย ีไป
พัฒนาอาชพีใหเ้กดิประโยชนอ์นัจะสง่ผลดตีอ่การพัฒนาประเทศตอ่ไป ทั �งนี�การประชมุวชิาการไดม้กีารพัฒนาใหเ้ขา้สู่
เกณฑม์าตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอดุมศกึษา (สกอ.) ยอ่มจะเป็นการยกระดบัตวัชี�วดัดา้นงานวจัิยของ
มหาวทิยาลยั และรวมทั �งไดพั้ฒนาศกัยภาพในดา้นตา่งๆ ใหพ้รอ้มตอ่การกา้วสูป่ระชาคมอาเซยีนตอ่ไป

วตัถปุระสงค์
1. เพื�อสง่เสรมิใหนั้กวชิาการ คณาจารย ์นักวจัิย และนักศกึษาระดบับณัฑติศกึษา มหาวทิยาลยัของรัฐและเอกชน และ
หน่วยงานวจัิยตา่ง ๆ ไดนํ้าเสนอผลงานวจัิยและเผยแพรผ่ลงานวชิาการสูส่าธารณชนและชมุชนวชิาการ
2. เพื�อเปิดเวทใีหนั้กศกึษาระดบับณัฑติศกึษาทั�วประเทศนําเสนอผลงานวจัิยตามเกณฑก์ารสําเร็จการศกึษาของ
สํานักงานคณะกรรมการการอดุมศกึษา (สกอ.)
3. เพื�อกระตุน้ใหนั้กวชิาการ คณาจารย ์นักวจัิย และนักศกึษาระดบับณัฑติศกึษา และผูเ้กี�ยวขอ้งไดแ้ลกเปลี�ยนเรยีนรู ้
ประสบการณต์ลอดจนขอ้คดิเห็นในการพัฒนางานวจัิยอนัจะทําใหเ้กดิงานวจัิยที�มปีระสทิธภิาพมากยิ�งขึ�น

รปูแบบการนําเสนอ
การนําเสนอแบบ Oral Presentation
1.ผูนํ้าเสนอจะตอ้งจัดทํางานนําเสนอบทความวจัิยในรปูแบบโปรแกรม Powerpoint
2.ใชเ้วลานําเสนอเรื�องละไมเ่กนิ 10 นาท ีตอบขอ้ซกัถามไมเ่กนิ 5 นาที
3.ผูนํ้าเสนอจะตอ้งนําไฟลนํ์าเสนอใหก้บัเจา้หนา้ที�ประจําหอ้งยอ่ยเพื�อตรวจสอบและนําลงเครื�องคอมพวิเตอรก์อ่นขึ�นนํา
สนอในวนัที�ทา่นมกีารนําเสนอ วนัที� 30 พฤศจกิายน 2561
คณะกรรมการจัดงาน ขอขอบคณุในความสนใจเขา้รว่มงานและหวงัเป็นอยา่งยิ�งวา่จะไดรั้บความรว่มมอืจากทา่นเป็นอยา่ง
ด ีตลอดการจัดงานครั�งนี�เสร็จสมบรูณ์
หมายเหต ุคณะกรรมการของสงวนสทิธิ�การนําเสนอและเผยแพรใ่นทกุลกัษณะสําหรับผลงานที�ไมไ่ดส้ง่ตามขั �นตอนดงั
กลา่ว ทนัตามเวลาที�กําหนดจะไมม่กีารพจิารณาคนืเงนิคา่สมคัร

หนา้หลกั ขอ้มลูทั�วไป ผูท้รงคณุวฒุิ
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แผนการดําเนนิกจิกรรมโครงการ
ลาํดบั กจิกรรมการปฏบิตังิาน

1 กนัยายน 2561 - เริ�มประชาสมัพันธโ์ครงการ

2 1 ต.ค. 2561 - เปิดรับบทความวจัิย/บทความปรทิศัน์

3 31 ต.ค. 2561 - วนัสิ�นสดุการรับบทความและชาํระคา่ลงทะเบยีน กอ่น 15.00 น.

4 15 พ.ย. 2561 - ประกาศผลงานที�ไดรั้บการคดัเลอืกใหนํ้าเสนอและแบบตอบรับผลงานที�ไดรั้บการคดัเลอืก

5 30 พ.ย. 2561 - นําเสนอผลงาน
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เมนหูลกั

ข ั�นตอนสง่บทความ

กาํหนดการดาํเนนิงาน

กาํหนดการนําเสนอ

จาํนวน / สถานะบทความวจิยั

ดาวนโ์หลด

ตวัอยา่งบทความ

อตัราคา่ลงทะเบยีน / วธิกีารชําระเงนิ

รายงานการประชุมที�ผา่นมา

หนงัสอืตอบรบั

ตดิตอ่สอบถาม:

ที�อยู ่: สอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิไดท้ี� บณัฑติวทิยาลยั
มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนัุนทา เลขที� 1 ถนนอูท่องนอก
เขตดสุติ กรงุเทพมหานคร 10300

อเีมล :    grad.ssru@hotmail.com

เบอรโ์ทร : (+66)2 1601174-75

โทรสาร : (+66)2 160 1177

ตดิตอ่

กําหนดการนําเสนอ
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เมนหูลกั

ข ั�นตอนสง่บทความ

กาํหนดการดาํเนนิงาน

กาํหนดการนําเสนอ

จาํนวน / สถานะบทความวจิยั

ดาวนโ์หลด

ตวัอยา่งบทความ

อตัราคา่ลงทะเบยีน / วธิกีารชําระเงนิ

รายงานการประชุมที�ผา่นมา

หนงัสอืตอบรบั

ตดิตอ่สอบถาม:

ที�อยู ่: สอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิไดท้ี� บณัฑติวทิยาลยั
มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนัุนทา เลขที� 1 ถนนอูท่องนอก
เขตดสุติ กรงุเทพมหานคร 10300

อเีมล :    grad.ssru@hotmail.com

เบอรโ์ทร : (+66)2 1601174-75

โทรสาร : (+66)2 160 1177

ตดิตอ่

สถานะผลงาน

No. Title / Author Type File
Upload Payment Approving

1 The study of Linguistic Repertoire and Language
Attitudes of Thai Soeng Dam Ban Talat Khwaaj,
ChomBueng District, Ratchaburi Province   /  ปณุยจ์รี
ย ์สรสสีม

thaioral yes รอแจง้โอน
เงนิ

ไมผ่า่น
เกณฑก์าร
พจิารณา

2 การศกึษาถงึสื�อโซเชยีลมเีดยีที�สง่ผลตอ่การตดัสนิใจซื�อ
รถยนตข์องประชากรในเขตกรงุเทพมหานคร กรณีศกึษา :
รถยนตนั์�งยี�หอ้โตโยตา้   /  รจุเิรข ศรแีสนสขุ

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

ไมผ่า่น
เกณฑก์าร
พจิารณา

3 การบรหิารงานแบบมุง่ผลสมัฤทธิ� : กระบวนทศันก์ารบรหิาร
ในศตวรรษที� 21   /  สุพุพัตรา สดุใจ

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

4 การศกึษาบทบาทภาวะผูนํ้าการเปลี�ยนแปลงของผูบ้รหิาร
สถานศกึษาสงักดัอาชวีศกึษา ในจังหวดัระยอง จันทบรุ ีและ
ตราด   /  จริะเดช สวสัดภิกัดิ�

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

5 บทบาทและอํานาจหนา้ที�ของคณะกรรมการสถานศกึษาขั �น
พื�นฐาน   /  ชยัชาญ แกว้ชงิดวง

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

6 พฤตกิรรมการดื�มเครื�องดื�มที�มแีอลกอฮอลข์องผูส้งูอายใุน
เขตอําเภอทุง่สง จังหวดันครศรธีรรมราช   /  สดุารัตน ์สดุ
สมบรูณ์

thaioral yes รอแจง้โอน
เงนิ

ไมผ่า่น
เกณฑก์าร
พจิารณา

7 ปัจจัยองคก์รและสภาพแวดลอ้มในดําเนนิงาน ที�มผีลตอ่การ
เพิ�มผลผลติ ในการปฏบิตังิาน กรณีศกึษา หา้งหุน้สว่นจํากดั
อมร ซสิเต็มส ์  /  นภิาวรรณ อูบ่วังาม

thaioral yes รอแจง้โอน
เงนิ

ไมผ่า่น
เกณฑก์าร
พจิารณา

8 สมรรถนะคร:ู เครื�องมอืที�มคีวามสําคญัในการบรหิารการ
ศกึษา   /  ขวญัชนก บญุนาค

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

9 ตน้ทนุและผลตอบแทนจากการทํานาบวัตดัดอก : กรณี
ศกึษาตําบลคลองโยง อําเภอพทุธมณฑล จังหวดันครปฐม  
/  จรนิทร นามขาน

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

10 พัฒนาขั �นตอนวธิกีารวดัความสงูตน้ออ้ยดว้ยการประมวลผล
ภาพแบบอตัโนมตั ิ  /  วศนิ วริยิาภรณป์ระภาส

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

11 บทบาทของครกูบัการเรยีนการสอนในศตวรรษที� 21   /
 อนันต ์เถื�อนเนาว์

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

12 การบรหิารสถานศกึษาเพื�อใหเ้กดิประสทิธผิลทางการศกึษา
  /  วาสนิ ีจนีดี

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

13 การพัฒนาทกัษะการสื�อสารวทิยาศาสตรข์องนักเรยีนชั �น
มธัยมศกึษาปีที� 5 โดยใชก้ารจัดการเรยีนรู ้ดว้ยประเด็นทาง
สงัคมที�เกี�ยวเนื�องกบัวทิยาศาสตรร์ว่มกบัเทคโนโลยดีว้ย
เครื�องมอืไอซที ี  /  กมลชนก ชวีะกลุ

thaioral yes รอแจง้โอน
เงนิ

ไมผ่า่น
เกณฑก์าร
พจิารณา

14 ประสทิธภิาพของสารสกดัจากใบสาบเสอืในการยบัยั �งเชื�อ
Ralstonia solanacearum ในขงิ   /  สพัุฒนา จันทา

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

15 ผลของการใชช้ดุกจิกรรมการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ตามแนวคดิ
การจัดการเรยีนรูโ้ดยใชส้มองเป็นฐาน ที�มตีอ่ผลสมัฤทธิ�
ทางการเรยีนวทิยาศาสตรแ์ละจติวทิยาศาสตรข์องนักเรยีน
ชั �นประถมศกึษาปีที� 6   /  เกษณี เตชพาหพงษ์

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

16 ความสมัพันธร์ะหวา่งคา่บโีอดกีบัคา่ซโีอดขีองระบบบําบดันํ�า
เสยีมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนัุนทา   /  ศวิมิล เชื�อรุง่

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

17 การรับรูแ้ละการมสีว่นรว่มกบัการดําเนนิงานประกนัคณุภาพ
การศกึษาภายในของอาจารยป์ระจําหลกัสตูรในมหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมู ิ  /  พัฒนพ์ล แกว้ยม

thaioral yes รอแจง้โอน
เงนิ

ไมผ่า่น
เกณฑก์าร
พจิารณา

18 การพัฒนาทกัษะการฟังและการพดูภาษาองักฤษของ
นักเรยีนชั �นประถมศกึษาปีที� 1 ที�ไดรั้บการสอนโดยวธิสีอน
แบบตอบสนองดว้ยทา่ทาง   /  นติยิา หอมชาลี

thaioral yes รอแจง้โอน
เงนิ

ไมผ่า่น
เกณฑก์าร
พจิารณา

หนา้หลกั ขอ้มลูทั�วไป ผูท้รงคณุวฒุิ

Email:    Password:  login

สถานะการจา่ยเงนิ : ทง้หมด

ขอ้ความสบืคน้ :  Search

http://conference.grad.ssru.ac.th/manual
http://conference.grad.ssru.ac.th/important-date.php?l=th
http://conference.grad.ssru.ac.th/schedule-mini
http://conference.grad.ssru.ac.th/paper-status.php?l=th
http://conference.grad.ssru.ac.th/download.php?l=th
http://conference.grad.ssru.ac.th/fullPaper-info.php?l=th
http://conference.grad.ssru.ac.th/fee.php?l=th
http://conference.grad.ssru.ac.th/proceeding.php?l=th
http://conference.grad.ssru.ac.th/
http://conference.grad.ssru.ac.th/index.php?l=th
http://conference.grad.ssru.ac.th/info.php?l=th
http://conference.grad.ssru.ac.th/expert.php?l=th


11/30/2018 Graduate School Conference 2018

http://conference.grad.ssru.ac.th/paper-status.php?l=th 2/6

No. Title / Author Type File
Upload Payment Approving

19 การประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษาเพื�อสรา้งมาตรฐานการ
ศกึษายคุใหม ่  /  ผกามาศ มาสอน

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

20 แบบจําลองสามมติเิสรมิการเคลื�อนไหวดว้ยเทคโนโลยเีอ
อาร ์เรื�อง พระราชกรณียกจิพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหา
ภมูพิลอดลุยเดชฯ   /  สรุยิงค ์เลศิกลุวาณชิย์

thaioral yes รอแจง้โอน
เงนิ

ไมผ่า่น
เกณฑก์าร
พจิารณา

21 ความสมัพันธร์ะหวา่งความเสี�ยงกบัอตัราสว่นทางการเงนิ
กรณี กลุม่อตุสาหกรรมบรกิารทางการแพทยท์ี�จดทะเบยีนใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย   /  สาธติา ศภุาพชิญช์ตุิ
ภาส

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

22 การรับรู ้ความรู ้และการเขา้ถงึ การชว่ยเหลอืทางการเงนิแก่
ผูเ้สยีหาย และจําเลยในคดอีาญา ตามพระราชบญัญัตคิา่
ตอบแทนผูเ้สยีหาย และคา่ทดแทน และคา่ใชจ้า่ย แกจํ่าเลย
ในคดอีาญา พ.ศ. 2544   /  วชัระพงศ ์อนิทรักษ์

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

23 ความสมัพันธร์ะหวา่งอตัราสว่นทางการเงนิกบัราคาหลกั
ทรัพยก์ลุม่สนิคา้ฟุ่ มเฟือยใน ตลาดหลกัทรัพยโ์ฮจมินิห์
ประเทศเวยีดนาม   /  ณัฐทพัสส ์ฉันทานุลกัษณ์

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

24 การพัฒนาเกณฑก์ารประเมนิความเป็นผูนํ้าทางวชิาการของ
ศกึษานเิทศกด์ว้ยการวดัฉันทามต ิของทฤษฎรัีฟเซตในเท
คนคิเดลฟายแบบอเิล็กทรอนกิส ์  /  กรรณกิาร ์ปานนุช

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

25 การรับรูเ้กี�ยวกบัการกลบัเขา้มาเป็นผูป้ระกนัตนโดยสมคัร
ใจมาตรา 39 ในเขตความรับผดิชอบของสํานักงานประกนั
สงัคมกรงุเทพมหานครพื�นที� 12   /  วรัชญา เตชะนอก

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

26 การพัฒนาโปรแกรมประเมนิความเป็นผูนํ้าทางวชิาการของ
ศกึษานเิทศกแ์บบออนไลน ์  /  กรรณกิาร ์ปานนุช

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

27 การเรยีนรว่ม : แนวทางใหมใ่นการจัดการศกึษาสําหรับเด็ก
ออทสิตกิ   /  จติราพร แกว้พรม

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

28 การเตรยีมยางแข็งพเิศษสําหรับประยกุตใ์ชเ้ป็นไมร้ะแนง
เทยีมยดืหยุน่ จากยางธรรมชาตริเีคลมเบลนดก์บัเอทลินีไว
นลิอะซเิตท   /  อจัฉราวด ีชเูกตุ

thaioral yes รอแจง้โอน
เงนิ

ไมผ่า่น
เกณฑก์าร
พจิารณา

29 ความหมายของอาหารเพื�อสขุภาพและพฤตกิรรมการบรโิภค
อาหารแชแ่ข็งพรอ้มทานในเชยีงใหม ่  /  อภญิญ ์พรหม
จันทร์

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

30 ความสมัพันธร์ะหวา่งความเสี�ยงและอตัราสว่นทางการเงนิ
ของกลุม่อตุสาหกรรมขนสง่และโลจสิตกิสท์ี�จดทะเบยีนใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย   /  ปณพัฒน ์ประสาน
บญุเลศิ

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

31 ปัจจัยจําแนกการตดัสนิใจศกึษาตอ่ระดบัมธัยมศกึษาใน
โรงเรยีนเดมิของนักเรยีนชั �นมธัยมศกึษาปีที� 1 โรงเรยีนขยาย
โอกาสทางการศกึษา เขตพื�นที�การศกึษาประถมศกึษา
เชยีงรายเขต 4   /  จักรนิทร ์รวมจติ

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

32 การนําหลกัธรรมาภบิาลมาใชใ้นการบรหิารงานของเทศบาล
ในจังหวดัปทมุธาน ี  /  กาญจนา แกว้กลุ

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

33 การบรหิารความขดัแยง้ใหเ้กดิประโยชนใ์นสถานศกึษา   /
 ขวญัชวีา กกํุาจัด

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

34 ทศันคต ิและปัจจัยสว่นผสมทางการตลาดที�มผีลตอ่
กระบวนการตดัสนิใจซื�อ กลอ้งวงจรปิดในตลาดบา้นหมอ้
กรงุเทพมหานคร   /  สกุลัญา ทบัทมิ

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

35 การบรหิารจัดการงานสภาวฒันธรรมเขตป้อมปราบศตัรพูา่ย
กรงุเทพมหานคร   /  ศศชิา นยิมสนัติ

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

ไมผ่า่น
เกณฑก์าร
พจิารณา

36 แรงจงูใจในการทํางานของพนักงานในอตุสาหกรรมตวัแทน
ผูรั้บจัดการขนสง่สนิคา้ระหวา่งประเทศในองคก์รธรุกจิไทย  
/  กรกช วนกรกลุ

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

37 ผลการทดลองใชร้ะบบสะสมหน่วยการเรยีนรู ้(Credit Bank
System) เพื�อพัฒนาคณุภาพและยกระดบัการศกึษาขั �นพื�น
ฐานของผูเ้รยีน   /  พัชราภา ตนัตชิเูวช

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

38 ผลการปฏบิตังิาน และปัญหาของคณะกรรมการตรวจสอบ
และตดิตามการบรหิารงานตํารวจของสถานตํีารวจภธูรใน
จังหวดันครปฐม   /  ขจรศกัดิ� วเิศษสงิห์

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

39 ปัจจัยที�มผีลตอ่ประสทิธภิาพในการฝึกอบรมของพนักงาน
กรณีศกึษา:บรษัิท ธรรมรักษ์ ออโตพารท์ จํากดั   /  ชรนิทร
เขยีวจันทร์

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

40 คําถามสมัภาษณง์านเชงิความสามารถและสมรรถนะ ยงั
ใชไ้ดด้จีรงิหรอืกบักลุม่คน ยคุเจนเนอเรชั�นวายถงึแซด?   /
 พลอยพัชร กอ้นบาง

thaioral yes รอแจง้โอน
เงนิ

ไมผ่า่น
เกณฑก์าร
พจิารณา

41 การปรับปรงุกระบวนการขนสง่อปุกรณอ์เิล็กทรอนกิส ์โดยใช ้
ทฤษฎมีลิครั์น ซกิซซ์กิมา พาเรโต และ มดูะ กรณศีกึษา
บรษัิท เจแอนดเ์จ ดสิทรบิวิชั�น เซน็เตอร ์จํากดั   /  วภิาดา
วฒันคณุ

thaioral yes รอแจง้โอน
เงนิ

ไมผ่า่น
เกณฑก์าร
พจิารณา

42 การศกึษาแนวทางการลดผลกระทบดา้นสิ�งแวดลอ้มจากการ
ทอ่งเที�ยว กรณีศกึษา : ตลาดนํ�าบางนอ้ย, จังหวดั
สมทุรสงคราม   /  ภทัรสดุา มณฑา

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

43 ปัจจัยที�มผีลตอ่การตดัสนิใจเดนิทางไปทอ่งเที�ยวตา่ง
ประเทศดว้ยตนเองของนักทอ่งเที�ยวชาวไทย   /  กญัญา
พัชร วฒุยิา

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

44 ความสมัพันธร์ะหวา่งสมรรถนะของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชทีี�
มตีอ่คณุลกัษณะของนักบญัชใีนยคุไทยแลนด ์4.0   /  วรยิา
ปานปรงุ

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

45 การสรา้งแบบทดสอบวดัความถนัดทางการเรยีนบญัชขีอง
นักศกึษาสาขาบญัช ีมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร   /  ปัญจ
พร ทองเล็ก

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ
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46 สภาพและแนวทางการพัฒนาการดําเนนิงานวชิาการใน
โรงเรยีนมธัยมศกึษา สงักดัสํานักงานเขตพื�นที�การศกึษา
มธัยมศกึษาเขต 38   /  ชยัวฒัน ์บรรลอื

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

47 การจัดการโลจสิตกิสแ์ละโซอ่ปุทานในการเลี�ยงกุง้กา้มแดง  
/  จรยิา สริรัิตนค์ณุาธปิ

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

48 กลยทุธส์ง่เสรมิการตลาดออนไลนท์ี�มคีวามสมัพันธต์อ่
พฤตกิรรมผูบ้รโิภค: กรณีศกึษาการขายเสื�อผา้แฟชั�นสตรผีา่
นทางเฟซบุค๊   /  ฤทธิ�เดชา ตาบญุใจ

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

49 ระบบอตุสาหกรรม กบัมาตรฐานอาชพี และคณุวฒุวิชิาชพี
ธรุกจิอสงัหารมิทรัพย ์กรณีศกึษา อาชพีผูบ้รหิารจัดการ
โครงการอสงัหารมิทรัพย ์  /  อรณุ ศริจิานุสรณ์

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

ไมผ่า่น
เกณฑก์าร
พจิารณา

50 การออกแบบบรรจภุณัฑแ์ปรรปูผลติภณัฑแ์กว้มงักรเพื�อสง่
เสรมิการขายตําบลกอ่เอ ้อําเภอเขื�องใน จังหวดัอบุลราชธานี
  /  นรศิรา สารบีตุร

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

51 การมสีว่นรว่มของศษิยเ์กา่และขอ้เสนอเชงินโยบายในการ
จัดการศกึษาของโรงเรยีนบา้นบางมนั อําเภอสขุสําราญ
สงักดัสํานักงานเขตพื�นที�การศกึษาประถมศกึษาระนอง   /
 ธติสิรณ ์ณ เเฉลม้

thaioral yes รอแจง้โอน
เงนิ

ไมผ่า่น
เกณฑก์าร
พจิารณา

52 การศกึษาอทิธพิลของสื�อตา่ง ๆ และแรงจงูใจ ปัจจัยผลกัที�มี
ตอ่ความสนใจในการทอ่งเที�ยวเชงิประวตัศิาสตร ์  /  สุ
พรรษา เทยีมประสทิธิ�

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

53 ผูบ้รหิารสถานศกึษาในศตวรรษที� 21   /  กฤษธรา ยองใย thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

54 ปัจจัยสว่นประสมทางการตลาด คณุคา่ตราสนิคา้ และรปูแบบ
การดําเนนิชวีติที�สง่ผลตอ่ กระบวนการตดัสนิใจซื�อชาไขม่กุ
ในกรงุเทพมหานคร   /  นฏกร สทิธสิทุธิ�

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

55 สว่นประสมทางการตลาดสําหรับธรุกจิบรกิาร โมเดล
โครงสรา้งทศันคต ิและทฤษฎขีองคณุภาพบรกิารสง่ผลตอ่
การตดัสนิใจซื�อประกนัยนตผ์า่นบรษัิทประกนัภยัของผู ้
บรโิภคในกรงุเทพมหานคร   /  ศภุรดา เผอืกงาม

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

56 ผลกระทบจากโครงการจัดทําทางผันนํ�าในพื�นที�ลุม่นํ�ายอ่ย
ที�ราบแมนํ่�าแมก่ลอง : กรณีศกึษาดา้นคณุคา่การใช ้
ประโยชนท์ี�ดนิและดา้นคณุภาพชวีติ   /  เอกสทิธิ� ชาตนิทุ

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

57 ปัจจัยที�มคีวามสมัพันธต์อ่ความความจงรักภกัดตีอ่องคก์ร
ของพนักงานระดบัปฏบิตักิารในองคก์ร ภาคเอกชนใน
กรงุเทพมหานครและปรมิณฑล   /  เดชพงศ ์โพธสิวุรรณ

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

58 การวเิคราะหเ์ชงิวพิากษ์บทบาทสตรใีนละครชดุอเมรกินัโดย
ใชม้มุมองของสตรนียิม กรณีศกึษา “สมาคมแมบ่า้นหวัใจ
เปลี�ยว”   /  ชลวชัร ประวาลปัทมกลุ

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

59 เครื�องมอืการสื�อสารการตลาดแบบบรูณาการ คณุคา่ตราสนิ
คา้ และปัจจัยการบรกิารที�มผีลตอ่กระบวนการตดัสนิใจของผู ้
ซื�อตอ่สายการบนิแหง่ชาต ิ  /  ภวูรักษ์ ไผทรักษ์

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

60 การสรา้งมลูคา่เพิ�มใหผ้ลติภณัฑจ์ากสมนุไพรไทยทอ้งถิ�น
แบบมสีว่นรว่ม เพื�อยกระดบัสูผ่ลติภณัฑท์อ่งเที�ยวไทยเชงิ
สขุภาพ : กรณีศกึษาเมอืงทอ่งเที�ยวเชงิสขุภาพภมูภิาคตะวนั
ตกของประเทศไทย   /  พมิมญ์ภทัร สพุรรณพงศ์

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

61 ภาพลกัษณอ์งคก์รและการรับรูค้ณุภาพการบรกิารที�สง่ผลตอ่
ความพงึพอใจในการใชบ้รกิารโรงพยาบาลเอกชนในจังหวดั
นครราชสมีา   /  ณษิา วงศส์ตุาล

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

62 การสื�อสารทางการตลาดแบบบรูณาการที�มผีลตอ่การตดัสนิ
ใจซื�อโทรศพัทม์อืถอืแอปเปิล รุน่ไอโฟน ของกลุม่เจเนอเร
ชนัวาย ในเขตเทศบาลนครนครราชสมีา   /  ธรี ์ชาตภิธูร

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

63 Proactive constitute enhancing Performance Security
Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT).
  /  ณชิดาภา ทพิรังศรี

interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

64 ภมูภิาคแหลง่กําเนดิ (Region of Origin) สนิคา้จนีที�สง่ผล
ตอ่การรับรูข้องผูบ้รโิภคชาวไทย   /  ปณธิ ีชลนธิี

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

65 อดุมศกึษาไทยในอาเซยีน รปูแบบ แนวโนม้ และทศิทางการ
ปรับตวัในอนาคต   /  กานตส์ดุา แกว้มสีี

interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

66 The Perspective of Digital Forensic and Method
Techniques from Finance Terrorism to Prevent
Money Laundering   /  อสิราพร นรนิทร์

interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

67 ศาสตรพ์ระราชา : สูก่ารบรหิารสถานศกึษา   /  พศิทุธิ�ศกัดิ�
กลุสาร

interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

68 การสรา้งขาตั �งไมร้ะดบัเพื�อลดความคลาดเคลื�อนในการทํา
ระดบั   /  สมภพ เพ็ชรดี

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

69 การศกึษาความเป็นไปไดใ้นการลงทนุระบบประปา ของการ
ประปาสว่นภมูภิาค สาขาบา้นฉาง จังหวดัระยอง   /  วทิวสั
เล็กพนูเกดิ

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

70 แบบจําลองโมเดลสมการโครงสรา้งปัจจัยที�มอีทิธพิลตอ่
ความตั �งใจในการเคลื�อนยา้ยแรงงานของวศิวกรวชิาชพี
ภายในประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน   /  ศภุกร เตชะนร
เศรษฐศริิ

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

71 การตดัสนิใจเลอืกอาชพีของพนักงานองคก์รเอกชน ใน
จังหวดันครปฐม   /  ธรียทุธ แกว้เกร็ด

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

72 แนวคดิรว่มสมยั พัฒนาการของการใชด้เีอ็นเอในการสรา้งอตั
ลกัษณ ์  /  ชนิะวฒัน ์อํานวยพล

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

73 สื�อสงัคมออนไลน ์คณุภาพการบรกิาร และการบรหิารความ
สมัพันธล์กูคา้ สง่ผลตอ่การตดัสนิใจในการใชบ้รกิารรา้นทํา
เล็บของผูห้ญงิในกรงุเทพมหานคร   /  นํ�ามนต ์สขุสงวน

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

74 ปัจจัยที�สง่ผลตอ่ราคานํ�ามนัปาลม์ในประเทศไทย ปี 2560  
/  อทุศิ ฉัตรสริภพ

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ
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75 พฤตกิรรมและความเชื�อมั�นในการใช ้QR Code ในการชาํระ
เงนิ   /  วรีวฒัน ์พุม่พยอม

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

76 ปัจจัยที�มผีลตอ่การตดัสนิใจเลอืกซื�อผลติภณัฑบํ์ารงุผวิหนา้
ของผูบ้รโิภค ที�อาศยัในกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล ผา่น
ชอ่งทางตลาดอเิล็กทรอนกิส ์  /  ศรัณย ์เถาสวุรรณ์

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

77 การจัดการเปลี�ยนแปลงในยคุโลกาภวิฒันก์บัอตุสาหกรรม
4.0 บ. ลน่ีา(ประเทศไทย) จํากดั   /  ขจรศกัดิ� ศกัดาพงศา
นุรักษ์

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

78 ผลสมัฤทธิ�จากการเรยีนรูด้า้นทกัษะการสื�อสารภาษาจนี โดย
ใชร้ปูแบบ Storyline Model ของนักเรยีนชั �นมธัยมศกึษาปีที�
4 โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนัุนทา   /  กติติ
พงษ์ เสนาะสรรพ์

interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

79 The Entrepreneurial Challenge for the Development
Program on Export Performance of Thai Small and
Medium Enterprises (SME)   /  Panidhan
Panyanidhikul

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

80 กระบวนทศันใ์หมด่า้นนโยบายทางการศกึษากบัการพัฒนา
ครเูด็กปฐมวยั ในศตวรรษที� 21   /  กรจักร สขุลิ�ม

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

81 แอปพลเิคชนัแจง้เตอืนเหตกุารณผ์ดิปกตจิากสิ�งแวดลอ้มบน
ทอ้งถนน ดว้ยเสยีงสําหรับรถยนต ์  /  มทุติา สําเภาเงนิ

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

82 กระบวนการบําบดัผูเ้สพยาเสพตดิโดยการมสีว่นรว่มของ
ชมุชน เพื�อการคนืคน (เคย) ด ีสูก่ารเป็นคนดอียา่งยั�งยนื :
กรณีศกึษาภาคเหนอื   /  วลรัีตน ์แสงไชย

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

83 ผลสมัฤทธิ�จากการเรยีนรูเ้รื�องการเฉลมิฉลอง
(Celebrations) โดยใชร้ปูแบบเอสเอวไีอ (SAVI) รายวชิา
ภาษาองักฤษ ชั �นประถมศกึษาปีที� 1   /  อนิทอุร ลาเทศ

interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

84 แนวคดิในการเพิ�มความเชื�อมั�นของพยานหลกัฐานทาง
นติวิทิยาศาสตร ์  /  ชดิชนก ขวญัพรม

interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

85 พฤตกิรรมการเปิดรับสื�อ และการตอบสนองตอ่โฆษณาแบบ
True View In-Stream Ad บนยทูบู ของผูบ้รโิภคกลุม่ GEN
M   /  ปิยะ ออ่นจันทร์

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

ไมผ่า่น
เกณฑก์าร
พจิารณา

86 การศกึษาตํารับยาผสมโคคลานสตูร 3 เพื�อลดอาการปวด
ของขอ้เขา่เสื�อมในทางการแพทยแ์ผนไทย   /  เรณู ผอ่ง
เสรี

interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

87 กรอบความคดิการพัฒนาสื�อสงัคมออนไลนเ์พื�อใชใ้นการ
ประชาสมัพันธม์หาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนัุนทา   /  สนุทร
นลิอรณุ

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

ไมผ่า่น
เกณฑก์าร
พจิารณา

88 ความลา่ชา้ของงานกอ่สรา้งอาคารชดุพักอาศยัรวมที�มคีวาม
สงูไมเ่กนิ 23 เมตร ในจังหวดัชลบรุ ี  /  วรสรรค ์แสนตระกลู

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

89 กรอบแนวคดิการจัดการความรูท้ี�มอีทิธพิลตอ่ประสทิธภิาพ
การทํางานของพนักงานในโรงงานอตุสาหกรรม กรณีศกึษา
ธรุกจิ SMEs ในนคิมอตุสาหกรรมสมทุรสาคร   /  กมลวรรณ
สขุทรรศนยี์

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

ไมผ่า่น
เกณฑก์าร
พจิารณา

90 กรอบแนวคดิสว่นประสมทางการตลาดที�มอีทิธพิลตอ่ความ
พงึพอใจของลกูคา้ในการใชบ้รกิาร รา้น SSRU Closet   /
 อนิทริา เพยีรสขุ

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

91 ความสมัพันธร์ะหวา่งแรงจงูใจในการปฏบิตังิานกบัความ
ผกูพันองคก์ารของขา้ราชการครโูรงเรยีนในสํานักงานเขต
บางเขน กรงุเทพมหานคร   /  ภรูวิชิญ ์โทสรุนิทร์

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

92 ความคาดหวงัและการรับรูข้องนักทอ่งเที�ยวชาวตา่งชาตทิี�มี
ตอ่คณุภาพการบรกิาร : กรณีศกึษา เซอรว์สิอพารท์เมน้ท์
ระดบั 3 ดาวและ 4 ดาวในเขตพญาไท จังหวดั
กรงุเทพมหานคร   /  อภสิรา กวางครีี

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

93 ปัจจัยที�มผีลตอ่การตดัสนิใจเลอืกเชา่อพารท์เมนท ์  /  สนุิ
ดา ภาคภมูิ

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

ไมผ่า่น
เกณฑก์าร
พจิารณา

94 การพัฒนาสื�ออนิโฟกราฟิกสําหรับการนําเสนอผลงานทาง
ธรุกจิ   /  จรยิา เกดิไกรแกว้

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

95 การศกึษาปัจจัยแหง่ความพงึพอใจที�สง่ผลตอ่การกลบัมา
เยอืนซํ�าจังหวดัเชยีงใหม ่กรณีศกึษาเปรยีบเทยีบระหวา่งนัก
ทอ่งเที�ยวชาวไทยและชาวตา่งชาต ิ  /  ณัฐธยาน ์ชณุห
วริยิะกลุ

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

96 พฤตกิรรมในการเขา้ชมและตดิตามเว็บไซต ์3 แบรนด:์
Lazada TH, Shopee TH และ 11Street TH ของประชากร
ในกรงุเทพมหานคร   /  ดารวุรรณ ์พลาชยั

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

97 การรับรูต้อ่สื�อโฆษณาผา่นสื�อออนไลนท์ี�สง่ผลตอ่การตดัสนิ
ใจทําศลัยกรรมจมกู ของกลุม่วยัรุน่   /  มณัฑนา นํ�าประสาร
ไทย

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

ไมผ่า่น
เกณฑก์าร
พจิารณา

98 ความสมัพันธร์ะหวา่งภาวะผูนํ้าเชงิสถานการณก์บั
ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของขา้ราชการครโูรงเรยีนใน
สงักดัสํานักงานเขตบางเขน กรงุเทพมหานคร   /  บญัชา
บญุบํารงุ

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

99 การวางแผนกลยทุธบ์รหิารสถานศกึษาเอกชนระดบัปฐมวยั
ในจังหวดัตรัง   /  กจิภทัร สขุลิ�ม

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

100 การใชล้ะอองนํ�าในการลดอณุหภมูเิซลลแ์สงอาทติย ์  /
 สทิธพัิฒน ์ภูท่อง

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

101 ปัจจัยจงูใจที�สง่ผลตอ่การประกอบวชิาชพีครตูามเกณฑ์
มาตรฐานวชิาชพีครใูนสถานศกึษาขั �นพื�นฐาน สงักดั
สํานักงานเขตพื�นที�การศกึษาประถมศกึษาสมทุรปราการ
เขต2   /  อานุภาพ คุม้วงษ์

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

102 ความเสี�ยงดา้นการควบคมุตน้ทนุกอ่สรา้งโครงการอาคารชดุ
พักอาศยั 8 ชั �น ในเขตกรงุเทพมหานคร   /  ศรตุ ดลิกภทัร
วฒุิ

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ
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103 การรับรูศ้กัยภาพทางการทอ่งเที�ยวที�มอีทิธพิลตอ่ความพงึ
พอใจของนักทอ่งเที�ยวชาวไทยในการมาเยอืนจังหวดั
อทุยัธาน ี  /  พัณมนณัฐ เพ็ชรมาตย์

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

104 การประยกุตใ์ชท้ฤษฎกีารรับรูค้วามสามารถแหง่ตนเพื�อปรับ
เปลี�ยนพฤตกิรรมการรับประทาน อาหารและการออกกําลงั
กายของผูป่้วยโรคความดนัโลหติสงู   /  นยิม บรุะคร

interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

105 การใชแ้ละการประเมนิผลประโยชนข์องเทคโนโลยสีะอาด
สําหรับอตุสาหกรรมสิ�งทอไทย   /  ชชินันท ์ชา้งเนยีม

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

106 สมรรถนะของบณัฑติตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบั
อดุมศกึษาแหง่ชาตแิละความพงึพอใจที�มตีอ่คณุภาพของ
หลกัสตูรศกึษาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาสขุศกึษาและการสง่
เสรมิสขุภาพ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่  /  สมเกยีรต ิอนิท
สงิห์

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

107 แนวทางประยกุตเ์ทคโนโลยบีล็อคเชนสําหรับกจิการไฟฟ้า
เสรรีะดบัชมุชน: กรณีศกึษารปูแบบคา้ปลกี   /  ณฐมน ไรวา

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

108 การปฏบิตัติอ่ผูต้อ้งขงัหญงิระหวา่งพจิารณาคดใีน
ประเทศไทยตามขอ้กําหนดกรงุเทพ (Bangkok Rules)   /
 สตรรัีตน ์แสงวเิชยีร

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

109 การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสารเพื�อลดปรมิาณ
กระดาษ ของคณะวนศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์  /
 สหีส์รุะ วารสีอาด

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

110 การสํารวจรอ่งรอยหนูและสภาพการสขุาภบิาลสิ�งแวดลอ้มที�
เอื�อตอ่การเพาะพันธุห์นูในยา่นที�พักอาศยัแหง่หนึ�งในเขต
เทศบาลเมอืงน่าน ประเทศไทย   /  สจุติตรา เอกภมูิ

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

111 การมสีว่นรว่มของแฟนคลบักบัการพัฒนาของสโมสรฟตุบอล
อาชพี   /  ธรีะวฒุ ิวชริมโนวาทย์

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

112 ความสมัพันธร์ะหวา่งภาวะผูนํ้าแบบมสีว่นรว่มกบังานประกนั
คณุภาพการศกึษาของโรงเรยีนขนาดเล็ก สงักดัสํานักงาน
เขตพื�นที�การศกึษาประถมศกึษาสระบรุ ีเขต 1   /  ลดัดา
วลัย ์สมตน

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

113 ปัจจัยการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศที�สง่ผลตอ่การบรหิารงาน
ของสถานศกึษา สงักดัสํานักงานเขตพื�นที�การศกึษาประถม
ศกึษาสมทุรปราการ เขต 2   /  วานชิ อนิคงงาม

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

114 การพัฒนาหลกัสตูรและการจัดการเรยีนการสอนแบบมสีว่น
รว่มในรายวชิาบทละครเพื�อการสอนภาษาองักฤษของ
นักศกึษา คณะครศุาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฎัเชยีงราย   /
 รักษ์ วรณุวนารักษ์

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

115 ปัจจัยที�มผีลตอ่การตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารอูซ่อ่มรถรถยนต์
ในจังหวดัระนอง   /  ไพโรจน ์สวุรรณปักขณิ

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

116 การศกึษารปูแบบการเคลื�อนที�ของแทง่แมเ่หล็กผา่นทอ่ทอง
แดงและอลมูเินยีม   /  สริไิชย พรมเจยีม

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

117 ทนุทางจติวทิยาดา้นบวกและแนวโนม้ของการชอบความ
เสี�ยงที�มผีลตอ่ความตั �งใจที�จะเป็นผูป้ระกอบการของผู ้
ประกอบการรุน่ใหม:่ การตรวจสอบทศันคตติอ่การเป็นผู ้
ประกอบการเป็นตวัแปรคั�นกลาง   /  พมิพกิา พลูสวสัดิ�

interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

118 การเกดิกา๊ซชวีภาพจากการหมกัรว่มระหวา่งตะกอนจากบอ่
เลี�ยงกุง้รว่มกบัของเสยีกลเีซอรอล   /  ณัฎฐช์ดุา บญุชื�น

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

119 สว่นประสมทางการตลาด คณุคา่ตราสนิคา้ และทศันคตทิี�สง่
ผลตอ่การตดัสนิใจซื�อสนิคา้ผักปลอดสารพษิของผูบ้รโิภคใน
กรงุเทพมหานคร   /  ชนนกิานต ์จงไกรจักร

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

120 บทความวชิาการ นําเสนอเรื�อง กลยทุธก์ารพัฒนาเยาวชน
เพื�อสรา้งศกัยภาพในการแขง่ขนักบันานาชาต ิ  /  เอราวณั
ทบัพลี

interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

121 การประยกุตใ์ชว้ธิ ีSix Sigma ในการแกปั้ญหาการโหลด
กระเป๋าสมัภาระผดิพลาด   /  โรจนพงศ ์องอาจอทิธชิยั

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

122 การสรา้งบทเรยีนคอมพวิเตอรช์ว่ยสอนแบบจําลอง
สถานการณ ์เรื�อง เวอรเ์นยีรค์าลเิปอรแ์ละไมโครมเิตอร ์  /
 ระวพิรขนษิฐ ์สนทิพว่ง

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

123 การพัฒนาแบบฝึกตามหลกัการออกแบบการเรยีนรูท้ี�เป็น
สากลเพื�อพัฒนาสมรรถนะคนพกิารดา้นการเขยีนแบบ   /
 ณัฐกฤตา ทองบอ่

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

124 ผลของการทําแหง้ดว้ยลมหมนุตอ่สขีองมะมว่งสกุ   /
 วลิาวณัย ์จงึมานะกจิ

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

125 ปัจจัยที�สง่ผลตอ่การตดัสนิใจซื�ออาหารคลนี   /  อมัพชุ พวง
ไม ้

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

126 การพัฒนาบทเรยีนบนเว็บโดยใชร้ปูแบบการเรยีนรูส้มองเป็น
ฐาน ที�สง่เสรมิความคดิสรา้งสรรค ์สําหรับนักเรยีนชั �นประถม
ศกึษาปีที� 4   /  ปารฉัิตร จันทะเขยีง

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

127 การศกึษามโนทศันท์ี�คลาดเคลื�อนทางพชีคณติของนักศกึษา
สาขาวชิาคณติศาสตร ์คณะครศุาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏั
นครสวรรค ์  /  ไอรนิ ชุม่เมอืงเย็น

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

128 ผลของการควบคมุอณุหภมูใินการทําแหง้ดว้ยลมรอ้นตอ่การ
หดตวั และการคนืกลบัความชื�นของมะมว่งสกุ   /  กรชนก
ชมพกิลุ

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

129 การตดัสนิใจซื�ออาหารผา่นทางแอพพลเิคชั�นออนไลนข์องผู ้
บรโิภคในกรงุเทพมหานคร   /  ศภุธดิา มทีอง

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

130 การศกึษาสว่นประสมทางการตลาด การยอมรับเทคโนโลยี
และการสื�อสารแบบบอกตอ่ที�มผีลตอ่การตดัสนใจซื�อสนิคา้
ผา่นทางแอปพลเิคชั�น Shopee   /  อรอนงค ์ทองกระจา่ง

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

131 ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของบคุลากรในสงักดักรม
กําลงัพลทหารบก   /  ดนัย ดษิาภริมย์

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ
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Upload Payment Approving

132 ปัญหาการเรยีนการสอนภาษาองักฤษในประเทศไทย และ
ขอ้เสนอแนะดา้นยทุธศาสตรก์ารพัฒนาการเรยีนการสอน
ภาษาองักฤษ ปี 2564 – 2568   /  ชชัรยี ์บนุนาค

interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

133 ตน้ทนุการฟื�นฟสูภาพป่าในพื�นที�ทําการเกษตรบนพื�นที�ลาด
ชนั ในอําเภอสนัตสิขุ จังหวดัน่าน   /  ณฐมน จนิดา

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

134 ปัจจัยการตลาดที�มตีอ่การเลอืกซื�อของที�ระลกึของแฟนคลบั
สโมสรฟตุบอลอยธุยา ยไูนเต็ด   /  นักรบ กลา้ศกึ

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

135 การใชผ้ลพลอยไดจ้ากอตุสาหกรรมการเกษตรเป็นอาหาร
ราคาถกูในการผลติเอ็กโซโพลแีซคคาไรดค์เีฟอรัน   /  อภสิ
รา เอยีดเจรญิ

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

136 การแยกกรดไขมนัอสิระที�สภาวะสญุญากาศจากนํ�ามนัปาลม์
ดบิกรดสงู   /  นันทนติย ์โตะ๊ปอง

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

137 ผลสมัฤทธิ�การเรยีนรูด้ว้ยการสื�อสารภาษาจนีพื�นฐานโดยใช ้
รปูแบบการเรยีนการสอนแบบสตอรี�ไลน ์สําหรับนักเรยีนชั �น
ประถมศกึษาปีที� 4 โรงเรยีนกหุลาบวทิยา   /  วรรษมน
โลกานุวตัรเสถยีร

interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

138 การพัฒนาผลสมัฤทธิ�ทางการเรยีนวชิาภาษาองักฤษที�เนน้
ภาระงานและกระบวนการกลุม่สมัพันธข์องนักเรยีนชั �นประถม
ศกึษา   /  พรพศิ งามพงษ์

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

139 ผูนํ้าสายพันธใ์หมใ่นยคุ 4.0   /  ขวญักมล สายเสน็ thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

140 อทิธพิลของคณุคา่ในการเลอืกซื�อผลติภณัฑจ์ากชอ่งทาง
หนา้รา้น, เว็บไซต,์ แอพพลเิคชั�นโทรศพัทเ์คลื�อนที� และ
เครอืขา่ยสงัคมออนไลนท์ี�มตีอ่คณุคา่ในการเลอืกซื�อ
ผลติภณัฑจ์ากชอ่งทางการจัดจําหน่ายแบบบรูณาการของผู ้
บรโิภคเจเนอเรชั�นวาย   /  วรนิรําไพ รุง่เรอืงจติต์

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ
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กาํหนดการนําเสนอ

จาํนวน / สถานะบทความวจิยั

ดาวนโ์หลด

ตวัอยา่งบทความ

อตัราคา่ลงทะเบยีน / วธิกีารชําระเงนิ

รายงานการประชุมที�ผา่นมา

หนงัสอืตอบรบั

ตดิตอ่สอบถาม:

ที�อยู ่: สอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิไดท้ี� บณัฑติวทิยาลยั
มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนัุนทา เลขที� 1 ถนนอูท่องนอก
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เมนหูลกั

ข ั�นตอนสง่บทความ

กาํหนดการดาํเนนิงาน

กาํหนดการนําเสนอ

จาํนวน / สถานะบทความวจิยั

ดาวนโ์หลด

ตวัอยา่งบทความ

อตัราคา่ลงทะเบยีน / วธิกีารชําระเงนิ

รายงานการประชุมที�ผา่นมา

หนงัสอืตอบรบั

ตดิตอ่สอบถาม:

ที�อยู ่: สอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิไดท้ี� บณัฑติวทิยาลยั
มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนัุนทา เลขที� 1 ถนนอูท่องนอก
เขตดสุติ กรงุเทพมหานคร 10300

อเีมล :    grad.ssru@hotmail.com

เบอรโ์ทร : (+66)2 1601174-75

โทรสาร : (+66)2 160 1177

ตดิตอ่

ตวัอยา่งบทความ
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เมนหูลกั

ข ั�นตอนสง่บทความ

กาํหนดการดาํเนนิงาน

กาํหนดการนําเสนอ

จาํนวน / สถานะบทความวจิยั

ดาวนโ์หลด

ตวัอยา่งบทความ

อตัราคา่ลงทะเบยีน / วธิกีารชําระเงนิ

รายงานการประชุมที�ผา่นมา

หนงัสอืตอบรบั

ตดิตอ่สอบถาม:

ที�อยู ่: สอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิไดท้ี� บณัฑติวทิยาลยั
มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนัุนทา เลขที� 1 ถนนอูท่องนอก
เขตดสุติ กรงุเทพมหานคร 10300

อเีมล :    grad.ssru@hotmail.com

เบอรโ์ทร : (+66)2 1601174-75

โทรสาร : (+66)2 160 1177

ตดิตอ่

อตัราคา่ลงทะเบยีน / วธิกีารชาํระเงนิ
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การประชุมวชิาการและนาํเสนอผลงานวิจัยระดบัชาติ ครั้งที่ 2 
“Graduate School Conference 2018”  

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชมุช่อแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา                                                        
 

หมายเหตุ     1.  เวลา 10.15-10.30 น. และเวลา 14.30-14.45 น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
                 2.  ผศ.ดร.รวีวรรณ โปรยรุ่งโรจน์  ดําเนินรายการ ช่วงพิธีเปิด (ช่วงเช้า) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา     
      3.  ผู้นําเสนอในแต่ละห้องจะได้รับเกียรติบัตรหลังจากการนําเสนอเสร็จสิ้น 

วัน เดือน ปี เวลา กิจกรรม สถานที่ 
 
 
 
 

 
 

ศุกร์ 
30 พ.ย. 61 

 

08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน 
 

 
 
 
 
 

ห้องประชุมช่อแก้ว 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

09.00 - 09.15 น. กล่าวรายงาน โดย ผศ.ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

09.15 - 09.30 น. ประธานกล่าวเปิดงาน โดย รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

09.30 - 10.00 น. พิธีมอบโล่เจ้าภาพร่วม และมอบวุฒิบัตรผลงานวิจยัที่ได้รับการคัดเลือกดีเด่น  
โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
 

 10.00 – 10.15 น. การแสดงของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 

   10.30 – 12.00 น. นําเสนอผลงานวิจัยของนักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และคณาจารย์มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน (กลุ่มย่อย) 
ระดับชาติ ในหัวข้อ 1. งานวิจัยกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  2. งานวิจัยกลุ่มวิชาการศึกษา 
                         3. งานวิจัยกลุ่มวิชาบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ 4. งานวิจัยกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

 
 
 

อาคารศรีจุฑาภา 
12.00 -13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

 
13.00 - 17.00 น. นําเสนอผลงานวิจัยของนักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และคณาจารย์มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน (กลุ่มย่อย) 

ระดับชาติ ในหัวข้อ 1. งานวิจัยกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  2. งานวิจัยกลุ่มวิชาการศึกษา 
                         3. งานวิจัยกลุ่มวิชาบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ 4. งานวิจัยกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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กิจกรรม ลําดับที่ ชื่อผลงาน ชื่อผู้จัดทํา
1 การออกแบบบรรจุภัณฑ์แปรรูปผลิตภัณฑ์แก้วมังกรเพื่อส่งเสริมการขาย ตําบลก่อเอ้ อําเภอเขื่อง ใน

จังหวัดอุบลราชธานี
นางนริศรา สารีบุตร

2 การสร้างขาตั้งไม้ระดับเพื่อลดความคลาดเคลื่อนในการทําระดับ นายสมภพ เพ็ชรดี
3 ความล่าช้าของงานก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมที่มีความสูงไม่เกิน 23 เมตร ในจังหวัดชลบุรี นายวรสรรค์ แสนตระกูล
4 การใช้ละอองน้ําในการลดอุณหภูมิเซลล์แสงอาทิตย์ นายสิทธิพัฒน์ ภู่ทอง
5 การประยุกต์ใช้วิธี Six Sigma ในการแก้ปัญหาการโหลดกระเป๋าสัมภาระผิดพลาด นายโรจนพงศ์ องอาจอิทธิชัย

กําหนดการนําเสนอด้วยวาจา (ห้องย่อย)
GRADUATE SCHOOL CONFERENCE 2018

วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร

กลุ่มวิชาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (3)
    จํานวน 5 คน

สถานที่
    อาคาร 21 ชั้น 1 ห้องประชุมศรีจุฑาภา
    10.30 - 11.45 น.

ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์
    1. รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว
    2. ผศ.ดร.สุรพันธุ์ รัตนาวะดี

ผู้ดําเนินรายการ
     น.ส.เกษรา ตรีไพชยนต์ศักดิ์
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กิจกรรม ลําดับที่ ชื่อผลงาน ชื่อผู้จัดทํา
1 ผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 นางสาวกฤษธรา ยองใย
2 อุดมศึกษาไทยในอาเซียน รูปแบบ แนวโน้ม และทิศทางการปรับตัวในอนาคต นางสาวกานต์สุดา แก้วมีสี
3 การวางแผนกลยุทธ์บริหารสถานศึกษาเอกชนระดับปฐมวัยในจังหวัดตรัง นายกิจภัทร สุขลิ้ม
4 ผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรู้ด้านทักษะการสื่อสารภาษาจีน โดยใช้รูปแบบ Storyline Model ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
นายกิตติพงษ์ เสนาะสรรพ์

5 ผลของการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ที่มีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวเกษณี เตชพาหพงษ์

6 ผู้นําสายพันธ์ใหม่ในยุค 4.0 นางสาวขวัญกมล สายเส็น
7 สมรรถนะครู: เครื่องมือที่มีความสําคัญในการบริหารการศึกษา นางสาวขวัญชนก บุญนาค
8 การบริหารความขัดแย้งให้เกิดประโยชน์ในสถานศึกษา นางสาวขวัญชีวา กุกําจัด
9 การพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิกสําหรับการนําเสนอผลงานทางธุรกิจ นางจริยา เกิดไกรแก้ว
10 ปัจจัยจําแนกการตัดสินใจศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนเดิมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4
นายจักรินทร์ รวมจิต

11 การเรียนร่วม : แนวทางใหม่ในการจัดการศึกษาสําหรับเด็กออทิสติก นางจิตราพร แก้วพรม

กําหนดการนําเสนอด้วยวาจา (ห้องย่อย)
GRADUATE SCHOOL CONFERENCE 2018

วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร

กลุ่มวิชาด้านการศึกษา (1)
    จํานวน 11 คน

สถานที่
    อาคาร 21 ชั้น 3 ห้อง 2132
    10.30 - 14.15 น.

ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์
    1. ผศ.ดร.เยาวภา บัวเวช
    2. อ.ดร.อัญชนา สุขสมจิตร
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กิจกรรม ลําดับที่ ชื่อผลงาน ชื่อผู้จัดทํา
1 การศึกษาบทบาทภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา ในจังหวัดระยอง

 จันทบุรี และตราด
นายจิระเดช สวัสดิภักดิ์

2 ปัญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย และข้อเสนอแนะด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ี ั ปี

นางสาวชัชรีย์ บุนนาค

3 บทบาทและอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นายชัยชาญ แก้วชิงดวง
4 สภาพและแนวทางการพัฒนาการดําเนินงานวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38
นายชัยวัฒน์ บรรลือ

5 การพัฒนาแบบฝึกตามหลักการออกแบบการเรียนรู้ที่เป็นสากลเพื่อพัฒนาสมรรถนะคนพิการด้านการ
เขียนแบบ

นางสาวณัฐกฤตา ทองบ่อ

6 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําเชิงสถานการณ์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการครูโรงเรียน
ในสังกัดสํานักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

นายบัญชา บุญบํารงุ

7 การพัฒนาบทเรียนบนเว็บโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้สมองเป็นฐาน ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวปาริฉัตร จันทะเขียง

8 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อสร้างมาตรฐานการศึกษายุคใหม่ นางสาวผกามาศ มาสอน
9 ผลการทดลองใช้ระบบสะสมหน่วยการเรียนรู้ (Credit Bank System) เพื่อพัฒนาคุณภาพและยกระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐานของผู้เรียน
ผศ.ดร.พัชราภา ตันติชูเวช

10 ศาสตร์พระราชา : สู่การบริหารสถานศึกษา นายพิศุทธิ์ศักดิ์ กุลสาร
11 การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบจําลองสถานการณ์ เรื่อง เวอร์เนียร์คาลิเปอร์และ

ไมโครมิเตอร์
นางสาวระวิพรขนิษฐ์ สนิทพ่วง

กําหนดการนําเสนอด้วยวาจา (ห้องย่อย)
GRADUATE SCHOOL CONFERENCE 2018

วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร

กลุ่มวิชาด้านการศึกษา (2)
    จํานวน 11 คน

สถานที่
    อาคาร 21 ชั้น 3 ห้อง 2133
    10.30 - 14.15 น.

ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์
    1. ผศ.ดร.สุทธิพงศ์ บุญผดุง
    2. ผศ.ดร.โกมล ไพศาล
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กิจกรรม ลําดับที่ ชื่อผลงาน ชื่อผู้จัดทํา
1 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมในรายวิชาบทละครเพื่อการสอน

ภาษาอังกฤษของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
นางรักษ์ วรุณวนารักษ์

2 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําแบบมีส่วนร่วมกับงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1

นางสาวลัดดาวัลย์ สมตน

3 ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ด้วยการสื่อสารภาษาจีนพื้นฐานโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบสตอรี่ไลน์ 
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศกึษาปีที่ 4 โรงเรียนกุหลาบวิทยา

นางสาววรรษมน โลกานุวัตร
เสถียร

4 ปัจจัยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผลต่อการบริหารงานของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2

นายวานิช อินคงงาม

5 การบริหารสถานศึกษาเพื่อให้เกิดประสิทธิผลทางการศึกษา นางวาสินี จีนดี
6 สมรรถนะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและความพึงพอใจที่มีต่อ

คุณภาพของหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ 
ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์

7 การบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ : กระบวนทัศน์การบริหารในศตวรรษที่ 21 นางสาวสุพพัตรา สุดใจ
8 ชื่อบทความการบริหารหลักสูตรสถานศึกษากับการศึกษาไทย นายอนันต์ เถื่อนเนาว์
9 ปัจจัยจูงใจที่ส่งผลต่อการประกอบวิชาชีพครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต2
นายอานุภาพ คุ้มวงษ์

10 ผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรู้เรื่องการเฉลิมฉลอง (Celebrations) โดยใช้รูปแบบเอสเอวีไอ (SAVI) รายวิชา
ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวอินทุอร ลาเทศ

11 การศึกษามโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

นางสาวไอริน ชุ่มเมืองเย็น

กําหนดการนําเสนอด้วยวาจา (ห้องย่อย)
GRADUATE SCHOOL CONFERENCE 2018

วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร

กลุ่มวิชาด้านการศึกษา (3)
    จํานวน 11 คน

สถานที่
    อาคาร 21 ชั้น 3 ห้อง 2136
    10.30 - 14.15 น.

ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์
    1. รศ.ดร.สจีวรรณ ทรรพวสุ
    2. ผศ.ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์

ผู้ดําเนินรายการ
    1. น.ส.กัญธนัช สินสมบุญ
    2. น.ส.อณิธิตา ยมสาร
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กิจกรรม ลําดับที่ ชื่อผลงาน ชื่อผู้จัดทํา
1 ความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงกับอัตราส่วนทางการเงิน กรณี กลุ่มอุตสาหกรรมบริการทางการแพทย์ที่จด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นางสาวสาธิตา ศุภาพิชญ์ชุติภาส

2 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับราคาหลักทรัพย์กลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือยใน ตลาดหลักทรัพย์โฮจิ
มินห์ ประเทศเวียดนาม

นางสาวณัฐทพัสส์ ฉันทานุลักษณ์

3 ความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงและอัตราส่วนทางการเงินของกลุ่มอุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นายปณพัฒน์ ประสานบุญเลิศ

4 การสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทยท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม เพื่อยกระดับสู่ผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยว
ไทยเชิงสุขภาพ : กรณีศึกษาเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย

นางสาวพิมม์ญภัทร สุพรรณพงศ์

5 การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนระบบประปา ของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านฉาง จังหวัดระยอง นายวิทวัส เล็กพูนเกิด

6 แบบจําลองโมเดลสมการโครงสร้างปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการเคลื่อนยา้ยแรงงานของวิศวกร
วิชาชีพ ภายในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

นายศุภกร เตชะนรเศรษฐศิริ

7 ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาน้ํามันปาล์มในประเทศไทย ปี 2560 นายอุทิศ ฉัตรสิรภพ
8 ความเสี่ยงด้านการควบคุมต้นทุนก่อสร้างโครงการอาคารชุดพักอาศัย 8 ชั้น ในเขตกรุงเทพมหานคร นายศรุต ดิลกภัทรวุฒิ
9 ทุนทางจิตวิทยาด้านบวกและแนวโน้มของการชอบความเสี่ยงที่มีผลต่อความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการ

ของผู้ประกอบการรุ่นใหม่: การตรวจสอบทัศนคติต่อการเป็นผู้ประกอบการเป็นตัวแปรคั่นกลาง
นางสาวพิมพิกา พูลสวัสดิ์

กําหนดการนําเสนอด้วยวาจา (ห้องย่อย)
GRADUATE SCHOOL CONFERENCE 2018

วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร

กลุ่มวิชาด้านบริหารธุรกิจและ
รัฐประศาสนศาสตร์ (1)
    จํานวน 9 คน
  
สถานที่
    อาคาร 21 ชั้น 5 ห้อง 2141
    10.30 - 13.45 น.

ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์
    1. ศ.ดร.ภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน์
    2. ผศ.ดร.สมภูมิ แสวงกุล
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กิจกรรม ลําดับที่ ชื่อผลงาน ชื่อผู้จัดทํา
1 การนําหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานของเทศบาลในจังหวัดปทุมธานี นางสาวกาญจนา แก้วกุล
2 ผลการปฏิบัติงาน และปัญหาของคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจของสถานี

ตํารวจภูธรในจังหวัดนครปฐม
นายขจรศักดิ์ วิเศษสิงห์

3 แรงจูงใจในการทํางานของพนักงานในอุตสาหกรรมตัวแทนผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศใน
องค์กรธุรกิจไทย

นางสาวกรกช วนกรกุล

4 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานระดับปฏิบัติการในองค์กร 
ภาคเอกชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

นายเดชพงศ์ โพธิสุวรรณ

5 การตัดสินใจเลือกอาชีพของพนักงานองค์กรเอกชน ในจังหวัดนครปฐม นายธีรยุทธ แก้วเกร็ด
6 กระบวนทัศน์ใหม่ด้านนโยบายทางการศึกษากับการพัฒนาครูเด็กปฐมวัย ในศตวรรษที่ 21 นายกรจักร สุขลิ้ม
7 กระบวนการบําบัดผู้เสพยาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อการคืนคน (เคย) ดี สู่การเป็นคนดี

อย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาภาคเหนือ
นางสาววลีรัตน์ แสงไชย

8 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับความผูกพันองค์การของข้าราชการครูโรงเรียนใน
สํานักงานเขตบางเขน กรงุเทพมหานคร

นายภูริวิชญ์ โทสุรินทร์

กําหนดการนําเสนอด้วยวาจา (ห้องย่อย)
GRADUATE SCHOOL CONFERENCE 2018

วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร

กลุ่มวิชาด้านบริหารธุรกิจและ
รัฐประศาสนศาสตร์ (2)
    จํานวน 8 คน

สถานที่
    อาคาร 21 ชั้น 4 ห้อง 2143
    10.30 - 13.30 น.

ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์
    1. ผศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา
    2. ผศ.ดร.นัทนิชา หาสุนทรี
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กิจกรรม ลําดับที่ ชื่อผลงาน ชื่อผู้จัดทํา
1 The Entrepreneurial Challenge for the Development Program on Export Performance of 

Thai Small and Medium Enterprises (SME)
นายปณิธาน ปัญญานิธิกุล

2 การจัดการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน์กับอุตสาหกรรม 4.0 บ. ลีน่า(ประเทศไทย) จํากัด นายขจรศักดิ์ ศักดาพงศานุรักษ์
3 ส่วนประสมทางการตลาด คุณค่าตราสินค้า และทัศนคติที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผักปลอดสารพิษ

ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
นางสาวชนนิกานต์ จงไกรจักร

4 ภาพลักษณ์องค์กรและการรับรู้คุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการโรงพยาบาล
เอกชนในจังหวัดนครราชสีมา

นางสาวณิษา วงศ์สุตาล

5 พฤติกรรมในการเข้าชมและติดตามเว็บไซต์ 3 แบรนด์: Lazada TH, Shopee TH และ 11Street TH ของ
ประชากรในกรุงเทพมหานคร

นางสาวดารุวรรร์ พลาชัย

6 การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือแอปเปิล รุ่นไอโฟน ของ
กลุ่มเจเนอเรชันวาย ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา

นายธีร์ ชาติภูธร

7 การมีส่วนร่วมของแฟนคลับกับการพัฒนาของสโมสรฟุตบอลอาชีพ นายธีระวุฒิ วชิรมโนวาทย์
8 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด คุณค่าตราสินค้า และรูปแบบการดําเนินชีวิตที่ส่งผลต่อ กระบวนการ

ตัดสินใจซื้อชาไข่มุกในกรุงเทพมหานคร
นางสาวนฏกร สิทธิสุทธิ์

9 ปัจจัยการตลาดที่มีต่อการเลือกซื้อของที่ระลึกของแฟนคลับสโมสรฟุตบอลอยุธยา ยูไนเต็ด นายนักรบ กล้าศึก
10 สื่อสังคมออนไลน์ คุณภาพการบริการ และการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า ส่งผลต่อการตัดสินใจในการใช้

บริการร้านทําเล็บของผู้หญิงในกรุงเทพมหานคร
นางสาวน้ํามนต์ สุขสงวน

กําหนดการนําเสนอด้วยวาจา (ห้องย่อย)
GRADUATE SCHOOL CONFERENCE 2018

วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร

กลุ่มวิชาด้านบริหารธุรกิจและ
รัฐประศาสนศาสตร์ (3)
    จํานวน 10 คน

สถานที่
    อาคาร 21 ชั้น 4 ห้อง 2144
    10.30 - 14.00 น.

ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์
    1. ผศ.ดร.สิทธิชัย ธรรมเสน่ห์
    2. อ.ดร.พิเชษฐ์ เกิดวิชัย
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กิจกรรม ลําดับที่ ชื่อผลงาน ชื่อผู้จัดทํา
1 ภูมิภาคแหล่งกําเนิด (Region of Origin) สินค้าจีนที่ส่งผลต่อการรับรู้ของผู้บริโภคชาวไทย นางสาวปณิธี ชลนิธี
2 การสร้างแบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรียนบัญชีของนักศึกษาสาขาบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร นางปัญจพร ทองเล็ก
3 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการอู่ซ่อมรถรถยนต์ในจังหวัดระนอง นายไพโรจน์ สุวรรณปักขิณ
4 เครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ คุณค่าตราสินค้า และปัจจัยการบริการที่มีผลต่อกระบวนการ

ตัดสินใจของผู้ซื้อต่อสายการบินแห่งชาติ
นายภูวรักษ์ ไผทรักษ์

5 กลยุทธ์ส่งเสริมการตลาดออนไลน์ที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมผู้บริโภค: กรณีศึกษาการขายเสื้อผ้าแฟชั่น
สตรีผ่านทางเฟซบุ๊ค

นายฤทธิ์เดชา ตาบุญใจ

6 อิทธิพลของคุณค่าในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากช่องทางหน้าร้าน, เว็บไซต์, แอพพลิเคชั่นโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
และเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มีต่อคุณค่าในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากช่องทางการจัดจําหน่ายแบบบูรณาการ
ของผู้บริโภคเจเนอเรชั่นวาย

นางสาววรินรําไพ รุ่งเรืองจิตต์

7 ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่มีต่อคุณลักษณะของนักบัญชีในยุคไทยแลนด์ 4.0 นางสาววริยา ปานปรุง
8 พฤติกรรมและความเชื่อมั่นในการใช้ QR Code ในการชําระเงิน นายวีรวัฒน์ พุ่มพยอม
9 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์บํารุงผิวหน้าของผู้บริโภค ที่อาศัยในกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล ผ่านช่องทางตลาดอิเล็กทรอนิกส์ นายศรัณย์ เถาสุวรรณ์
10 การตัดสินใจซื้ออาหารผ่านทางแอพพลิเคชั่นออนไลน์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร นางสาวศุภธิดา มทีอง

กําหนดการนําเสนอด้วยวาจา (ห้องย่อย)
GRADUATE SCHOOL CONFERENCE 2018

วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร

กลุ่มวิชาด้านบริหารธุรกิจและ
รัฐประศาสนศาสตร์ (4)
    จํานวน 10 คน

สถานที่
    อาคาร 21 ชั้น 4 ห้อง 2146
    10.30 - 14.00 น.

ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์
    1. รศ.ดร.สุดา สุวรรณาภิรมย์
    2. รศ.ดร.สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ
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กิจกรรม ลําดับที่ ชื่อผลงาน ชื่อผู้จัดทํา
1 ส่วนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ โมเดลโครงสร้างทัศนคติ และทฤษฎีของคุณภาพ

บริการส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันยนต์ผ่านบริษัทประกันภัยของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
นางสาวศุภรดา เผือกงาม

2 ทัศนคติ และปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ กล้องวงจรปิดในตลาด
บ้านหม้อ กรุงเทพมหานคร

นางสาวสุกัลญา ทับทิม

3 การศึกษาส่วนประสมทางการตลาด การยอมรับเทคโนโลยี และการสื่อสารแบบบอกต่อที่มีผลต่อ
การตัดสนใจซื้อสินค้าผ่านทางแอปพลิเคชั่น Shopee

นางสาวอรอนงค์ ทองกระจ่าง

4 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารคลีน นายอัมพุช พวงไม้
5 กรอบแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการ ร้าน 

SSRU Closet
นางสาวอินทิรา เพียรสุข

6 บทความวิชาการ นําเสนอเรื่อง กลยุทธ์การพัฒนาเยาวชนเพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขันกับ
นานาชาติ

นายเอราวัณ ทับพลี

7 ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการฝึกอบรมของพนักงาน กรณีศึกษา:บริษัท ธรรมรักษ์ ออโตพาร์ท
 จํากัด

นางสาวชรินทร เขียวจันทร์

8 การรับรู้เกี่ยวกับการกลับเข้ามาเป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจมาตรา 39 ในเขตความรับผิดชอบของ
สํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 12

นางสาววรัชญา เตชะนอก

9 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศด้วยตนเองของนักท่องเที่ยวชาวไทย นางสาวกัญญาพัชร วุฒิยา

กําหนดการนําเสนอด้วยวาจา (ห้องย่อย)
GRADUATE SCHOOL CONFERENCE 2018

วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร

กลุ่มวิชาด้านบริหารธุรกิจและ
รัฐประศาสนศาสตร์ (5)
    จํานวน 9 คน

สถานที่
    อาคาร 21 ชั้น 4 ห้อง 2147
    10.30 - 13.45 น.

ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์
    1. ผศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์
    2. ผศ.ดร.พิสิษฐ์ พจนจารุวิทย์
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กิจกรรม ลําดับที่ ชื่อผลงาน ชื่อผู้จัดทํา
1 การรับรู้ ความรู้ และการเข้าถึง การช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหาย และจําเลยในคดีอาญา ตาม

พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน และค่าใช้จ่าย แก่จําเลย ในคดีอาญา พ.ศ. 2544
นายวัชระพงศ์ อินทรักษ์

2 ผลกระทบจากโครงการจัดทําทางผันน้ําในพื้นที่ลุ่มน้ําย่อยที่ราบแม่น้ําแม่กลอง : กรณีศึกษาด้านคุณค่าการใช้
ประโยชน์ที่ดินและด้านคุณภาพชีวิต

นายเอกสิทธิ์ ชาตินทุ

3 การศึกษาอิทธิพลของสื่อต่าง ๆ และแรงจูงใจ ปัจจัยผลักที่มีต่อความสนใจในการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ นางสาวสุพรรษา เทียม
ประสิทธิ์

4 การวิเคราะห์เชิงวิพากษ์บทบาทสตรีในละครชุดอเมริกันโดยใช้มุมมองของสตรีนิยม กรณีศึกษา “สมาคม
แม่บ้านหัวใจเปลี่ยว”

นายชลวัชร ประวาลปัทมกุล

5 การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถแห่งตนเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทาน อาหารและการ
ออกกําลังกายของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง

นางนิยม บุระคร

6 การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงระหว่างพิจารณาคดีในประเทศไทยตามข้อกําหนดกรุงเทพ (Bangkok Rules) นางสาวสตรีรัตน์ แสงวิเชียร
7 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดกรมกําลังพลทหารบก พันเอกดนัย ดิษาภิรมย์
8 แนวคิดร่วมสมัย พัฒนาการของการใช้ดีเอ็นเอในการสร้างอัตลักษณ์ นายชินะวัฒน์ อํานวยพล

กําหนดการนําเสนอด้วยวาจา (ห้องย่อย)
GRADUATE SCHOOL CONFERENCE 2018

วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร

กลุ่มวิชาด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ (1)
    จํานวน 8 คน

สถานที่
    อาคาร 21 ชั้น 4 ห้อง 2148
    10.30 - 13.30 น.

ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์
    1. รศ.ดร.วรางคณา จันทร์คง
    2. รศ.พิศณุ พูนเพชรพันธุ์
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กิจกรรม ลําดับที่ ชื่อผลงาน ชื่อผู้จัดทํา
1 ต้นทุนและผลตอบแทนจากการทํานาบัวตัดดอก : กรณีศึกษาตําบลคลองโยง อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม นางสาวจรินทร นามขาน
2 การพัฒนาโปรแกรมประเมินความเป็นผู้นําทางวิชาการของศึกษานิเทศก์แบบออนไลน์ นางกรรณิการ์ ปานนุช
3 การใช้และการประเมินผลประโยชน์ของเทคโนโลยีสะอาดสําหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย นางสาวชิชนันท์ ช้างเนียม
4 การศึกษาปัจจัยแห่งความพึงพอใจที่ส่งผลต่อการกลับมาเยือนซ้ําจังหวัดเชียงใหม่ กรณีศึกษาเปรียบเทียบ

ระหว่างนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ
นางณัฐธยาน์ ชุณหวิริยะกุล

5 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ที่เน้นภาระงานและกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ของนักเรียน : กรณีศึกษาวิธีการสอนการอ่าน
ภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษา

ดร.พรพิศ งามพงษ์

6 การรับรู้ศักยภาพทางการท่องเที่ยวที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการมาเยือนจังหวัด
อุทัยธานี

นางสาวพัณมนณัฐ เพ็ชรมาตย์

7 ความหมายของอาหารเพื่อสุขภาพและพฤติกรรมการบริโภคอาหารแช่แข็งพร้อมทานในเชียงใหม่ นางสาวอภิญญ์ พรหมจันทร์
8 ความคาดหวังและการรับรู้ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีต่อคุณภาพการบริการ : กรณศีึกษา เซอร์วิส

อพาร์ทเม้นท์ระดับ 3 ดาวและ 4 ดาวในเขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร
นางสาวอภิสรา กวางคีรี

9 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในการเลี้ยงกุ้งก้ามแดง นางสาวจริยา สิริรัตน์คุณาธิป

กําหนดการนําเสนอด้วยวาจา (ห้องย่อย)
GRADUATE SCHOOL CONFERENCE 2018

วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร

กลุ่มวิชาด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ (2)
    จํานวน 9 คน

สถานที่
    อาคาร 21 ชั้น 5 ห้อง 2153
    10.30 - 13.45 น.

ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์
    1. ผศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์
    2. อ.ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง
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กิจกรรม ลําดับที่ ชื่อผลงาน ชื่อผู้จัดทํา
1 พัฒนาขั้นตอนวิธีการวัดความสูงต้นอ้อยด้วยการประมวลผลภาพแบบอัตโนมัติ นายวศิน วิริยาภรณ์ประภาส
2 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าบีโอดีกับค่าซีโอดีของระบบบําบัดน้ําเสียมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นางสาวศิวิมล เชื้อรุ่ง
3 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการท่องเที่ยว กรณีศึกษา ตลาดน้ําบางน้อย อ.บางคนที จ.

สมุทรสงคราม
นางสาวภัทรสุดา มณฑา

4 แอปพลิเคชันแจ้งเตือนเหตกุารณ์ผิดปกติจากสิ่งแวดล้อมบนท้องถนน ด้วยเสียงสําหรับรถยนต์ นางสาวมุทิตา สําเภาเงิน
5 แนวทางประยุกต์เทคโนโลยีบล็อคเชนสําหรับกิจการไฟฟ้าเสรีระดับชุมชน: กรณีศึกษารูปแบบค้าปลีก นางสาวณฐมน ไรวา
6 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อลดปริมาณกระดาษ ของคณะวนศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ว่าที่ร้อยตรีสีห์สุระ วารีสอาด

7 การสํารวจร่องรอยหนูและสภาพการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเพาะพันธุ์หนูในย่านที่พักอาศัยแห่งหนึ่งใน
เขตเทศบาลเมืองน่าน ประเทศไทย

นางสาวสุจิตตรา เอกภูมิ

8 ต้นทุนการฟื้นฟูสภาพป่าในพื้นที่ทําการเกษตรบนพื้นที่ลาดชัน ในอําเภอสันติสุข จังหวัดน่าน นางสาวณฐมน จินดา
9 ผลการเกิดก๊าซชีวภาพจากการหมักร่วมระหว่างตะกอนจากบ่อเลี้ยงกุ้งร่วมกับของเสียกลีเซอรอล นางสาวณัฎฐ์ชุดา บุญชื่น

กําหนดการนําเสนอด้วยวาจา (ห้องย่อย)
GRADUATE SCHOOL CONFERENCE 2018

วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร

กลุ่มวิชาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (1)
    จํานวน 9 คน

สถานที่
    อาคาร 21 ชั้น 5 ห้อง 2154
    10.30 - 13.45 น.

ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์
    1. ผศ.ดร.อาณติ ต๊ะปินตา
    2. อ.ดร.กิตติคุณ มีทองจันทร์
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กิจกรรม ลําดับที่ ชื่อผลงาน ชื่อผู้จัดทํา
1 ประสิทธิภาพของสารสกัดจากใบสาบเสือในการยับยั้งเชื้อ Ralstonia solanacearum ในขิง นางสาวสุพัฒนา จันทา
2 Proactive approaches to escalate the efficiency of security works in Electricity Generating 

Authority of Thailand (EGAT)
นางสาวณิชดาภา ทิพรังศรี

3 การศึกษาตํารับยาผสมโคคลานเพื่อลดอาการเข่าเสื่อมในทางการแพทย์แผนไทย นางเรณู ผ่องเสรี
4 การศึกษารูปแบบการเคลื่อนที่ของแท่งแม่เหล็กผ่านท่อทองแดงและอลูมิเนียม นายสิริไชย พรมเจียม
5 The Perspective of Digital Forensic and Method Techniques from Finance Terrorism to 

Prevent Money Laundering
นางอิสราพร นรินทร์

6 แนวทางการศึกษาการรวบรวมพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ นางสาวชิดชนก ขวัญพรม
7 ผลของการทําแห้งด้วยลมหมุนต่อสีของมะม่วงสุก นางสาววิลาวัณย์ จึงมานะกิจ
8 ผลของการควบคุมอุณหภูมิในการทําแห้งด้วยลมร้อนต่อการหดตัว และการคืนกลับความชื้นของมะม่วงสุก นางสาวกรชนก ชมพิกุล
9 การแยกกรดไขมันอิสระที่สภาวะสุญญากาศจากน้ํามันปาล์มดิบกรดสูง นางสาวนันทนิตย์ โต๊ะปอง
10 การใช้ผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นอาหารราคาถูกในการผลิตเอ็กโซโพลีแซคคาไรด์คีเฟอรัน นางสาวอภิสรา เอียดเจริญ

กําหนดการนําเสนอด้วยวาจา (ห้องย่อย)
GRADUATE SCHOOL CONFERENCE 2018

วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร

กลุ่มวิชาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (2)
    จํานวน 10 คน

สถานที่
    อาคาร 21 ชั้น 5 ห้อง 2157
    10.30 - 14.00 น.

ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์
    1. อ.ดร.พลอยทราย โอฮาม่า
    2. อ.ดร.ศันสนีย์ แสนศิริพันธ์

ผู้ดําเนินรายการ
    1. น.ส.ศศิเพ็ญ ครุธชั่งทอง
    2. น.ส.พีรยา อานมณี


	2ndNationalConferenceGraduateSchoolConference2018
	Graduate School Conference 2018
	Graduate School Conference 2018-1
	Graduate School Conference 2018-2
	Graduate School Conference 2018-3
	Graduate School Conference 2018-4
	Graduate School Conference 2018-5
	Graduate School Conference 2018-6
	Graduate School Conference 2018-7
	Graduate School Conference 2018-8
	Graduate School Mini-Conference 2018-9

	2ndNationalConferenceGraduateSchoolConference20181
	30112018
	2111
	2132
	2133
	2136
	2141
	2143
	2144
	2146
	2147
	2148
	2153
	2154
	2157


