
9/5/22, 10:37 AM Graduate School Confernece 2022

conference.grad.ssru.ac.th 1/2

   

เมนูหลกั

ข ั�นตอนสง่บทความ

กาํหนดการดาํเนนิงาน

กาํหนดการนําเสนอ

จาํนวน / สถานะบทความวจิยั

ดาวนโ์หลด

ตวัอยา่งบทความ

อตัราคา่ลงทะเบยีน / วธิกีารชําระเงนิ

รายงานการประชุมที�ผา่นมา

ประกาศรายชื�อและหนงัสอืตอบรบั

ตดิตอ่สอบถาม:

ที�อยู ่: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนัุนทา

เลขที� 1 ถนนอูท่องนอก เขตดสุติ กรงุเทพฯ 10300

อเีมล :    grad@ssru.ac.th

เบอรโ์ทร : (+66)2 1601174-75

โทรสาร : (+66)2 160 1177

ตดิตอ่

Graduate School Conference 2022
16/8/2565 ผูจั้ดงานฯ ขอแจง้แนวปฏบิตัใินการรว่มงานการประชมุวชิาการนําเสนอผลงานวจัิยระดบัชาตคิรั �งที� 4 วนัที�

31 สงิหาคม 2565 ดงันี�
1. ซอ้มใหญ ่วนัที� 30 สงิหาคม 2565 วเลา 10.00-12.00 น .

2. กําหนดการ 31 สงิหาคม 2565 เวลา 8.00-10.30 น. พธิเ๊ปิด และบรรยายพเิศษ และเวลา 10.30-16.00 น. นํา
เสนอหอ้งยอ่ย

3. link หอ้งประชมุและหอ้งนําเสนอ สามารดจูากไดเ้มนูดา้นซา้ย-กําหนดการนําเสนอ
4. เกบีรตบิตัร, ใบเสร็จรับเงนิ และของที�ระลกึ จะสง่ทางในวนัที� 1 กนัยายน 2565 โดยจะเปิดใหล้งทะเบยีน และกรอก

ที�อยูท่ี�จัดสง่เอกสารผา่น google form ในวนัที� 31 สงิหาคม 2565 เวลา 8.30-9.00 น.

ผูว้จัิยสามารถตรวจสอบรายชื�อผูผ้า่นการคดัเลอืกใหนํ้าเสนอผลงานวจัิยในการประชมุวชิาการและนําเสนอผลงานวจัิย
ระดบัชาตแิละนานาชาต ิไดท้ี�เมนูหลกั- ประกาศรายชื�อและหนังสอืตอบรับ

ผูว้จัิยสามารถ edit บทความภายในวนัที� 13 สงิหาคม 2565 เทา่นั�น ขอสงวนสทิธิ�ไมรั่บแกไ้ขบทความหลงัจากวนัที�
13 สงิหาคม 2565

เปิดลงทะเบยีนสง่บทความ และชาํระเงนิเขา้รว่ม รปูแบบ Online นําเสนอผลงานวจัิยระดบัชาต ิระหวา่งวนัที� 1
มถินุายน ถงึ 15 กรกฎาคม 2565 (กอ่นเวลา 15.00 น.) ชาํระเงนิคา่ลงทะเบยีน 1 มถินุายน - 15 กรกฎาคม 2565 (กอ่น
เวลา 15.00 น.)

เลม่ Proceeding online อยูใ่นฐานขอ้มลู Google Scholar และจะเผยแพรใ่นวนัจัดงานหรอืไมเ่กนิ 2 สปัดาห ์**หาก
เผยแพรแ่ลว้ไมส่ามารถแกไ้ขบทความในทกุกรณี**

หวัขอ้การเสนอผลงาน
1. กลุม่วชิาดา้นมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์
2. กลุม่วชิาดา้นการศกึษา
3. กลุม่วชิาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
4. กลุม่วชิาดา้นบรหิารธรุกจิ

Graduate School Conference 2022
4th National Conference(Graduate School Conference 2022) (online presentation) submission and

payment duration is June 1, 2021 - July 15, 2022 (Until 3.00 PM). The date for payment due is June 1-July

15, 2022 (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

หนา้หลกั ขอ้มลูทั�วไป ผูท้รงคณุวฒุิ
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อตัราคา่ลงทะเบยีน
สง่บทความพรอ้มชาํระเงนิ 21 มถินุายน - 15 กรกฎาคม 2565

- ผูนํ้าเสนอบทความวจัิยระดบัชาต ิ3,000 บาท
ขา้ราชการและ/หรอืพนักงานมหาวทิยาลยั สามารถเบกิคา่ลงทะเบยีนจากตน้สงักดัไดแ้ละเขา้รว่มสมัมนาทางวชิาการได ้
โดยไมถ่อืเป็นวนัลาทั �งนี�เมื�อไดรั้บอนุญาตจากผูบ้งัคบับญัชาเรยีบรอ้ยแลว้ (กรณีชาํระเงนิคา่ลงทะเบยีนแลว้ บณัฑติ
วทิยาลยัจะไมค่นืเงนิใหใ้นทกุกรณีความจําเป็นเนื�องจากเป็นคา่ใชจ้า่ยในการดําเนนิงาน)

หมายเหต ุกรณีคณะผูเ้ชี�ยวชาญพจิารณาผลงานมมีตไิมต่อบรับ ใหนํ้าเสนอผลงาน สงวนสทิธิ�ไมค่นื คา่ลงทะเบยีน
เนื�องจากไดใ้ชเ้ป็นคา่ตอบแทนผูพ้จิารณาผลงานแลว้

Fee
Summit & Payment June 21 - July 15, 2022

- Thai presenters (for the National Conference): 3,000 Thai Baht

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.

 Co-Organized By :Organized By :
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หลกัการและเหตผุล
ในสภาวะปัจจบุนัโลกกําลงัเผชญิกบัการเปลี�ยนแปลงครั�งใหญ ่รวดเร็วและตอ่เนื�องทั �งทางสงัคม เศรษฐกจิและสภาพ

แวดลอ้ม สง่ผลใหก้ารใชช้วีติประจําวนัและพฤตกิรรมของมนุษยเ์ปลี�ยนแปลงไปอยา่งหลกีเลี�ยงไมไ่ด ้การปรับตวัเพื�อให ้
อยูร่อดในภายใตก้ารเปลี�ยนแปลงนั�นจําเป็นตอ้งมกีารปรับตวัอยา่งตอ่เนื�อง การเรยีนรูแ้ละการสรา้งความแข็งแกรง่ทาง
วชิาการ จงึเป็นสิ�งคําสญัที�จะชว่ยใหเ้ราปรับตวัไดง้า่ยขึ�นในสภาวะที�เปลี�ยนแปลงเชน่นี�

บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนัุนทา ตระหนักถงึสถานการณค์วามเปลี�ยนแปลงสําคญั อนัเกดิขึ�นทั�วโลก
นี� และเล็งเห็นวา่เราจําตอ้งทบทวนความคลอ่งตวัทางศาสตรต์า่งๆ เพื�อปรับตวัและในการใช ้ศาสตรท์างดา้นมนุษยศาสตร์
และสงัคมศาสตรศ์าสตรท์างดา้นการศกึษา ศาสตรท์างดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีละศาสตรท์างดา้นบรหิารธรุกจิ
มาแกไ้ขปัญหาใหม ่ๆ ของมนุษยแ์ละสงัคมที�หลากหลายและซบัซอ้น อกีทั �งการจัดการประชมุวชิาการ จงึนับไดว้า่เป็น
เครื�องมอืที�สําคญัอยา่งหนึ�งที�บณัฑติวทิยาลยัมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนัุนทา ใชเ้ป็นชอ่งทางในการสง่เสรมิใหเ้กดิการ
พัฒนางานวจัิยและเผยแพรอ่งคค์วามรู ้รวมทั �งยงัเป็นเวทสํีาหรับการแลกเปลี�ยนประสบการณแ์ละสรา้งเครอืขา่ยหรอืความ
รว่มมอืระหวา่งผูเ้ขา้รว่มประชมุสมัมนาที�มาจากสถาบนัการศกึษาตา่ง ๆ หน่วยงานภาครัฐ และองคก์รภาคธรุกจิจากทั�ว
ประเทศ ที�ผา่นมาบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนัุนทา ไดจั้ดการประชมุวชิาการระดบัชาต ิมาแลว้ 3 ครั�ง
สําหรับในปี พ.ศ. 2565 นี� ถอืเป็นการจัดประชมุฯ ครั�งที� 4 เพื�อใหนั้กวจัิยไดต้ระหนักถงึบรบิทตา่งๆ ที�มกีารเปลี�ยนแปลง
อยา่งตอ่เนื�อง การปรับตวัเพื�อความอยูร่อดขององคก์รในยคุที�สงัคมและเทคโนโลยมีกีารเปลี�ยนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว
ตลอดจนสง่เสรมิและสรา้งเครอืขา่ยการท าผลงานวจัิยรว่มกบัหน่วยงานภายนอกเพื�อใหไ้ดผ้ลงานวจัิยและงานสรา้งสรรค์
ที�มคีณุภาพ สามารถตอบสนองความตอ้งการของชมุชน สงัคม และกอ่ใหเ้กดิประโยชนต์อ่สาธารณชนและประเทศตอ่ไป
ไดอ้ยา่งสงูสดุ

วตัถปุระสงค์
1. เพื�อสง่เสรมิใหนั้กวชิาการ คณาจารย ์นักวจัิย และนักศกึษาระดบับณัฑติศกึษา มหาวทิยาลยัของรัฐและเอกชน และ
หน่วยงานวจัิยตา่ง ๆ ไดนํ้าเสนอผลงานวจัิยและเผยแพรผ่ลงานวชิาการสูส่าธารณชนและชมุชนวชิาการ
2. เพื�อเปิดเวทใีหนั้กศกึษาระดบับณัฑติศกึษาทั�วประเทศนําเสนอผลงานวจัิย
3. เพื�อสง่เสรมิและสรา้งความรว่มมอืทางวชิาการในการพัฒนาศาสตรต์า่ง ๆ ใหม้คีวามกา้วหนา้และมุง่สูค่วามเป็นเลศิ
4. เพื�อกระตุน้ใหนั้กวชิาการ คณาจารย ์นักวจัิย และนักศกึษาระดบับณัฑติศกึษา และผูเ้กี�ยวขอ้งไดแ้ลกเปลี�ยนเรยีนรู ้
ประสบการณต์ลอดจนขอ้คดิเห็นในการพัฒนางานวจัิยอนัจะทําใหเ้กดิงานวจัิยที�มปีระสทิธภิาพมากยิ�งขึ�น

รปูแบบการนําเสนอ
การนําเสนอ Online แบบ Oral Presentation
1.ผูนํ้าเสนอจะตอ้งจัดทํางานนําเสนอบทความวจัิยในรปูแบบโปรแกรม Powerpoint
2.ใชเ้วลานําเสนอเรื�องละไมเ่กนิ 10 นาท ีตอบขอ้ซกัถามไมเ่กนิ 5 นาที
3.ผูนํ้าเสนอจะตอ้งเขา้รว่มในวนัซอ้มใหญเ่พื�อเตรยีมความพรอ้มกอ่นนําเสนอจรงิในวนัที� 31 สงิหาคม 2565
คณะกรรมการจัดงาน ขอขอบคณุในความสนใจเขา้รว่มงานและหวงัเป็นอยา่งยิ�งวา่จะไดรั้บความรว่มมอืจากทา่นเป็นอยา่ง
ด ีตลอดการจัดงานครั�งนี�เสร็จสมบรูณ์
หมายเหต ุคณะกรรมการของสงวนสทิธิ�การนําเสนอและเผยแพรใ่นทกุลกัษณะสําหรับผลงานที�ไมไ่ดส้ง่ตามขั �นตอนดงั
กลา่ว ทนัตามเวลาที�กําหนดจะไมม่กีารพจิารณาคนืเงนิคา่สมคัร

หนา้หลกั ขอ้มลูทั�วไป ผูท้รงคณุวฒุิ
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รายชื�อผูท้รงคณุวฒุกิลั�นกรองบทความวจัิยระดบัชาติ
(Peer Review)
ลาํดบั รายชื�อ

001 ศ. พ.ต.อ. นพ. อทุยั ตรีะวนนิทร โรงเรยีนนายรอ้ยตํารวจ
002 ศ. ดร.สนิ พันธุพ์นิจิ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก
003 ศ. อดศิกัดิ� ทองบญุ ราชบณัฑติยสถาน
004 รศ. ดร.ฤๅเดช เกดิวชิยั มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนัุนทา
005 รศ. ดร.สทุธนัินท ์พรหมสวุรรณ มหาวทิยาลยักรงุเทพ
006 รศ. ดร.โยธนิ แสวงดี มหาวทิยาลยัมหดิล
007 รศ. ดร.ไพบลูย ์แจม่พงษ์ มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนัุนทา
008 รศ. ดร.สจวีรรณ ทรรพวสุ มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนัุนทา
009 รศ. ดร.กลา้ณรงค ์ศรรีอด มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
010 รศ. ดร.อภนัินท ์จันตะนี มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณร์าชวทิยาลยั
011 รศ. ดร.กลุวด ีโรจนไ์พศาลกจิ มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร์
012 รศ .ดร.มนตร ีพริยิะกลุ มหาวทิยาลยัรามคําแหง
013 รศ.ดร.ธวชัชยั เหลา่ศริหิงษ์ทอง มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุี
014 รศ. ดร.วรางคณา จันทรค์ง มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช
015 รศ. ดร.ธนสวุทิย ์ทบัหรัิญรักษ์ มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนัุนทา
016 รศ. ดร.ปรณิภา จติราภณัฑ์ มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนัุนทา
017 รศ. ธรีะดา ภญิโญ มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนัุนทา
018 รศ. พศิณุ พนูเพชรพันธุ์ มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนัุนทา
019 รศ. อสิยา จันทรว์ทิยานุชติ มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกยีรติ
020 รศ.ดร.สงิหนาท พวงจันทรแ์ดง มหาวทิยาลยัขอนแกน่

รายชื�อผูท้รงคณุวฒุกิลั�นกรองบทความวจัิยระดบั
นานาชาต ิ(Peer Review)
รายชื�อ Peer นานาชาติ ประเทศ

1. Prof.Dr.Joseph Khedari France

2. Prof.Dr.Toony Moon Australia

3. Prof.Josep Nelson The United States of America

4. Prof.Gorana Pesakovic The United States of America

5. Prof.G.C.Bhattacharya India

6. Assoc.Prof.Dr.Jaya Kandarony Australia

7. Assis.Prof.Dr.Krik Person The United States of America

8. Dr.Denis Sergeevich Ushakov Russia

9. Dr.Kenneth Dobsson The United States of America

10. Dr.Vinh Truong Hoang Vietnam

11. Assoc.Prof.Dr.Salmi Mohd Isa Malaysia

12. Prof.Dr.You Jianpeng China

หนา้หลกั ขอ้มลูทั�วไป ผูท้รงคณุวฒุิ
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ลาํดบั รายชื�อ

021 รศ. ดร.สมเดช รุง่ศรสีวสัดิ� มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนัุนทา
022 รศ. ดร.วทิยา เมฆขํา มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนัุนทา
023 รศ. ดร.บณัฑติ ผังนรัินดร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนัุนทา
024 รศ. ดร.ณรงค ์สงัวาระนที มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนัุนทา
025 ผศ. ดร.ไสว ฟักขาว มหาวทิยาลยัราชภฏัจันทรเกษม
026 ผศ. ดร.กติตรัิตน ์ฐานสวุรรณศรี มหาวทิยาลยัราชภฏัสมเด็จเจา้พระยา
027 ผศ. ดร.สวุรยี ์ยอดฉมิ มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนัุนทา
028 ผศ. ดร.อาณัต ิตะ๊ปินตา มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนัุนทา
029 ผศ. ดร.ศนัสนยี ์จะสวุรรณ์ มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนัุนทา
030 ผศ.(พเิศษ) พล.ต.ท.ดร.ณรงค ์กลุนเิทศ มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนัุนทา
031 ผศ. ดร.ศวิพร หวงัพพัิฒนว์งศ์ มหาวทิยาลยักรงุเทพ
032 ผศ. ดร.ศริวิฒัน ์จริะเดชประไพ มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร์
033 ผศ. ดร.จันทนา กาญจนก์มล มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
034 ผศ. ดร.ไชยยศ ไพวทิยศริธิรรม มหาวทิยาลยัศลิปากร
035 ผศ. ดร.สชุรีา มะหเิมอืง มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนัุนทา
036 ผศ.ดร.ศภุโยธนิ ณ สงขลา มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนัุนทา
037 ผศ.ทญ. ดร. กนกพร พะลงั จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั
038 ผศ.ดร.สทุธพิงศ ์บญุผดงุ มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนัุนทา
039 วา่ที� ร.ต. ดร.เกยีรตชิยั สายตาคํา มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร์
040 ดร.ไกรฤกษ์ ปิ�นแกว้ มหาวทิยาลยักรงุเทพ
041 ดร.โสมฤทยั สนุธยากร จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั
042 ดร.ธรรมนติย ์วราภรณ์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยอีสิเทริน์
043 ดร.วรพรรณ พรมศลิา สถาบนัเคมี
044 ดร.เพ็ญศร ีวรรณสขุ มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงราย
045 ดร.กฤตยา นาคประสทิธิ� มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสมีา
046 ดร.อรพรรณ อนุรักษ์วรกลุ มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร
047 ดร.พวงเพ็ญ ชรูนิทร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎรธ์านี
048 ดร.วเิศษ แสงกาญจนวนชิ มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนัุนทา
049 ผศ.ดร.เกรยีงไกร ฮอ่งเฮงเสง็ มหาวทิยาลยัมหดิล
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เมนหูลกั

ข ั�นตอนสง่บทความ
กาํหนดการดาํเนนิงาน
กาํหนดการนําเสนอ
จาํนวน / สถานะบทความวจิยั
ดาวนโ์หลด
ตวัอยา่งบทความ
อตัราคา่ลงทะเบยีน / วธิกีารชําระเงนิ
รายงานการประชุมที�ผา่นมา
ประกาศรายชื�อและหนงัสอืตอบรบั

ตดิตอ่สอบถาม:

ที�อยู ่: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนัุนทา
เลขที� 1 ถนนอูท่องนอก เขตดสุติ กรงุเทพฯ 10300

อเีมล :    grad@ssru.ac.th

เบอรโ์ทร : (+66)2 1601174-75

โทรสาร : (+66)2 160 1177

ตดิตอ่

ขั �นตอนการสง่บทความ
1 / 1

หนา้หลกั ขอ้มลูทั�วไป ผูท้รงคณุวฒุิ
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ข้ันตอนการสงบทความ 

1. ลงทะเบียน (registration) 

2. สงผลงานใหม/รวมรับฟงสมัมนา เลือกหัวขอนําเสนอผลงาน 

 รับเฉพาะไฟล Word .doc หรือ .docx ไมรับไฟล PDF 

3. ชําระคาลงทะเบียนพรอมแจงการโอนเงิน (Pay Fee) 

รายละเอียดการชําระเงินเพิ่มเติม (Detail Pay) 

http://conference.grad.ssru.ac.th/fee  

ข้ันตอนการตรวจสอบบทความท่ีสงผลงานแลว 

1. เมนูหลัก – สถานะบทความวิจัย (Home – View Paper Status) 

หรือ 

1. login username (email ที่ใชสมัคร) password (รหัสทีท่านระบุไว) 

2. ขอมูลสวนตัว (Profile) 

3. ขอมูลการรวมสัมมนา (Seminar Info) 

 

สามารถตรวจสอบผลการสงบทความ แกไขบทความตามขอเสนอแนะของ Peer 

review และตรวจสอบรูปแบบ ดังเอกสารแนบ ไดดังน้ี 

1. login username (email ที่ใชสมัคร) password (รหัสทีท่านระบุไว) 

2. ขอมูลสวนตัว (Profile) 

3. ผลการตรวจสอบ (Project Info) 

 

หลังจากแกไขแลว กรณุาแนบไฟลท่ีแกไขภายใน 2 วัน หลังจากไดรับอีเมล โดย 

1. login 

2. ขอมูลสวนตัว (Profile) 

3. ขอมูลการรวมสัมมนา (Seminar Info) 

4. edit (แนบไฟลแกไข) 

5. บันทึก (save) 

http://conference.grad.ssru.ac.th/fee
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เมนหูลกั

ข ั�นตอนสง่บทความ
กาํหนดการดาํเนนิงาน
กาํหนดการนําเสนอ
จาํนวน / สถานะบทความวจิยั
ดาวนโ์หลด
ตวัอยา่งบทความ
อตัราคา่ลงทะเบยีน / วธิกีารชําระเงนิ
รายงานการประชุมที�ผา่นมา
ประกาศรายชื�อและหนงัสอืตอบรบั

ตดิตอ่สอบถาม:

ที�อยู ่: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนัุนทา
เลขที� 1 ถนนอูท่องนอก เขตดสุติ กรงุเทพฯ 10300

อเีมล :    grad@ssru.ac.th

เบอรโ์ทร : (+66)2 1601174-75

โทรสาร : (+66)2 160 1177

ตดิตอ่

แผนการดําเนนิกจิกรรมโครงการ
ลาํดบั กจิกรรมการปฏบิตังิาน

1 พฤษภาคม 2565- เริ�มประชาสมัพันธโ์ครงการ
2 1 มถินุายน 2565 - 15 กรกฎาคม 2565 - เปิดรับบทความวจัิย
3 1 - 20 มถินุายน 2565 (Early bird) และ 21 มถินุายน - 15 กรกฎาคม 2565 กอ่นเวลา 15.00 น.

4 15 สงิหาคม 2565 - ประกาศผลงานที�ไดรั้บการคดัเลอืกใหนํ้าเสนอและแบบตอบรับผลงานที�ไดรั้บการคดั
เลอืก

5 31 สงิหาคม 2565 - นําเสนอผลงาน

หนา้หลกั ขอ้มลูทั�วไป ผูท้รงคณุวฒุิ

Email:    Password:  login
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เมนหูลกั

ข ั�นตอนสง่บทความ
กาํหนดการดาํเนนิงาน
กาํหนดการนําเสนอ
จาํนวน / สถานะบทความวจิยั
ดาวนโ์หลด
ตวัอยา่งบทความ
อตัราคา่ลงทะเบยีน / วธิกีารชําระเงนิ
รายงานการประชุมที�ผา่นมา
ประกาศรายชื�อและหนงัสอืตอบรบั

ตดิตอ่สอบถาม:

ที�อยู ่: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนัุนทา
เลขที� 1 ถนนอูท่องนอก เขตดสุติ กรงุเทพฯ 10300

อเีมล :    grad@ssru.ac.th

เบอรโ์ทร : (+66)2 1601174-75

โทรสาร : (+66)2 160 1177

ตดิตอ่

กําหนดการนําเสนอ

หนา้หลกั ขอ้มลูทั�วไป ผูท้รงคณุวฒุิ
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ก ำหนดกำร 
 “กำรประชุมวิชำกำรและน ำเสนอผลงำนวิจัยระดับชำติ ครั้งท่ี 4 Graduate School Conference 2022” 

iHappiness: ควำมสุขและคุณภำพชีวิตท่ีดีอย่ำงย่ังยืนในยุคสังคมดิจิทัล 
วันพุธที่ 31 สิงหำคม พ.ศ. 2565 

(Online Conference) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

วัน เดือน ป ี เวลำ กิจกรรม สถำนที ่
 
 
 
 

 

31 สิงหาคม 65 
 

08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน https://forms.gle/dTVWmiwj6j8seBtt7 Zoom Meeting 

 
Meeting ID: 985 840 0770 

Passcode: PhDDAD 

09.00 - 09.30 น. ประธานกลา่วเปิดงาน โดย รศ.ดร.นันทิยำ น้อยจนัทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา   
09.00 - 09.30 น. แนะน าเจ้าภาพร่วมทั้ง 3 หน่วยงาน และประกาศประผลงานวิจัยดเีด่น ดี ชมเชย 
9.30 - 10.15 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง ความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีอยา่งยั่งยืนในยุคสงัคมดิจิทัล  

โดย พระครสูังฆรักษณ์สงบ ธรรมะสันตโิก  
10.30 - 12.00 น. น าเสนอผลงานวิจัยของนักวิจัย นกัศึกษาระดับบณัฑติศึกษา และคณาจารย์มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน (กลุ่มย่อย) 

ระดับชำติ ในหัวข้อ 1. งานวิจัยกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  2. งานวิจัยกลุม่วิชาการศึกษา 
                         3. งานวจิัยกลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ  4. งานวิจัยกลุม่วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 
 
 

Google Meet /   
Zoom Meeting 

แยกตามห้อง 

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 - 17.00 น. น าเสนอผลงานวิจัยของนักวิจัย นกัศึกษาระดับบณัฑติศึกษา และคณาจารย์มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน (กลุ่มย่อย) 
ต่อ 
ระดับชำติ ในหัวข้อ 1. งานวิจัยกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  2. งานวิจัยกลุม่วิชาการศึกษา 
                         3. งานวจิัยกลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ  4. งานวิจัยกลุม่วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
แบบประเมินโครงการ https://forms.gle/mZLeVKnnpx3X1vo66  

https://forms.gle/dTVWmiwj6j8seBtt7
https://forms.gle/mZLeVKnnpx3X1vo66
https://zoom.us/j/9858400770?pwd=RHU3U0gxYmlFc2VpRVcvbHRDYzVYQT09


ก ำหนดกำร 
 “กำรประชุมวิชำกำรและน ำเสนอผลงำนวิจัยระดับชำติ ครั้งท่ี 4 Graduate School Conference 2022” 

iHappiness: ควำมสุขและคุณภำพชีวิตท่ีดีอย่ำงย่ังยืนในยุคสังคมดิจิทัล 
วันพุธที่ 31 สิงหำคม พ.ศ. 2565 

(Online Conference) 
 

 

ลงทะเบียน 

 

แบบประเมิน 

 

https://zoom.us/j/9858400770?pwd=RHU3U0gxYmlFc2VpRVcvbHRDYzVYQT09


ก ำหนดกำรน ำเสนอด้วยวำจำ (ห้องย่อย) 
 “กำรประชุมวิชำกำรและน ำเสนอผลงำนวิจัยระดับชำติ ครั้งท่ี 4 Graduate School Conference 2022” 

iHappiness: ควำมสุขและคุณภำพชีวิตท่ีดีอย่ำงย่ังยืนในยุคสังคมดิจิทัล 
วันพุธที่ 31 สิงหำคม พ.ศ. 2565 

 

1 

กิจกรรม ล ำดับที ่ ชื่อผลงำน ชื่อผู้จัดท ำ เวลำ 

กลุ่มวชิำด้ำนบริหำรธุรกิจ (1) 
    จ ำนวน 14 คน 
 
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพำกษ์ 
   1. ผศ.ดร.ปรีชำ วรำรัตน์ไชย 
   2. ผศ.ดร.ธงไชย สุรินทร์วรำงกูร 
 
ผู้ด ำเนินรำยกำร 
   คุณรุ้งเพชร / คุณณัฐติญำ 
 

Meet Login 10.30 น. – 15.00 น. 

     

    Link: meet.google.com/dum-oezr-vjc 

     PIN: 286 658 193 2666#  

1 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อความภักดีของแรงงานต่างด้าวในการเลือกใช้บริการ จัดท า
เอกสารแรงงานต่างด้าวแบบครบวงจร ท่ีตั้งอยู่บริเวณตลาดไท จังหวัดปทุมธานี 

นายวิฑูรย์ อยู่ยั่งยืน 10.30 น. 

2 การมุ่งเน้นการตลาดที่ส่งผลต่อผลการด าเนินงานทางการตลาดของธุรกิจเทคโนโลยีทางการศึกษา น.ส.ฐิตารีย์ เจริญสิทธิศิร ิ 10.45 น. 
3 การเปิดรับข่าวสารผ่านช่องทางออนไลน์และคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการขนส่งอาหาร 

กรณีศึกษา ฟู้ดแพนด้า ในจังหวัดอุทัยธาน ี
นายจงณิชณพ รสอรณุ 11.00 น. 

4 กลยุทธ์การตลาดเชิงเนื้อหาที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งในชุมชนตราสินค้าสื่อสังคมออนไลน์: กรณีศึกษา อิเกีย ประเทศไทย นายธงชัย ศรีวรรธนะ 11.15 น. 
5 การจัดการโลจิสติกส์ส าหรับการท่องเที่ยวในชุมชนบางกระเจ้า อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ น.ส.ฐิติมา พุ่มเรือง 11.30 น. 
6 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อคุณภาพการบริการของบริษัท โสภาการบัญชีและกฎหมาย จ ากัด น.ส.นภาพรรณ ค าคง 11.45 น. 
7 ความพึงพอใจของผู้รับบริการแผนกผู้ป่วยในโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์เนชั่นแนล น.ส.ทิพย์วรรณ กลิ่นอินทร 13.00 น. 
8 อิทธิพลของการใช้ผู้มีช่ือเสียงรับรองสินค้าที่มีต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อความงาม ของ

ผู้บริโภคในประเทศไทย กรณีศึกษา ไบร์ท (วชิรวิชญ์ ชีวอารี) และ วิน (เมธวิน โอภาสเอี่ยมขจร) 
น.ส.เปรมใจ จัดสม 13.15 น. 

9 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าธรรมเนียมสอบบัญชี นวัตกรรม สัดส่วนของผู้บริหารเพศหญิงต่อผลการด าเนินงานของบริษัท น.ส.อรชุดา หมื่นแก้ว 13.30 น. 
10 บรรยากาศองค์การเเละพฤติกรรมการท างานที่มีประสิทธิภาพของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
น.ส.มินท์ธิตา เเดงสรุิศรี

โสภาศ 
13.45 น. 

11 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนตามแนวคิดปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม “PAR” ร่วมกับชุมชนเทศบาลไชยสถาน 
อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 

น.ส.กุลภาภร แต้มพุดชา 14.00 น. 

12 คุณภาพการบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจกลับมาใช้บริการซ้ าของผู้ใช้บริการเช่ารถยนต์เพื่อการท่องเที่ยว : 
กรณีศึกษา Budget Thailand 

นายบุญผล รักษาศร ี 14.15 น. 

13 การจัดการธุรกิจท้องถิ่นในยุคเศรษฐกิจใหม่: โครงการตลาดต้องชม นายกิตติศักดิ์ งามสง่า 14.30 น. 
14 ความจ าเป็นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากร ส านักงานศาลยุติธรรมในศาลจังหวัดนนทบุรี นางสาวธัญภา ทองสงค ์ 14.45 น. 

 

meet.google.com/dum-oezr-vjc


ก ำหนดกำรน ำเสนอด้วยวำจำ (ห้องย่อย) 
 “กำรประชุมวิชำกำรและน ำเสนอผลงำนวิจัยระดับชำติ ครั้งท่ี 4 Graduate School Conference 2022” 

iHappiness: ควำมสุขและคุณภำพชีวิตท่ีดีอย่ำงย่ังยืนในยุคสังคมดิจิทัล 
วันพุธที่ 31 สิงหำคม พ.ศ. 2565 

 

2 

กิจกรรม ล ำดับที ่ ชื่อผลงำน ชื่อผู้จัดท ำ เวลำ 

กลุ่มวชิำด้ำนบริหำรธุรกิจ (2) 
    จ ำนวน 13 คน 
 
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพำกษ์ 
   1. รศ.ดร.สุทธินันทน์ พรหมสวุรรณ์ 
   2. ผศ.ดร.สิทธิชัย ธรรมเสน่ห์ 
 
ผู้ด ำเนินรำยกำร 
   คุณวิมลภักดิ์ / คุณสุวรรณี 
 
Meet Login 10.30 น. – 14.45 น. 

     

    Link: meet.google.com/sxu-huax-nff 

     PIN: 869 485 846 2266# 

 

1 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหาร Camping Café 
Ratchayothin 

น.ส.ภัทราวีร์ บัวเทศ 10.30 น. 

2 การศึกษาแรงจูงใจในการปฎิบัติงานของบุคลากรกองบริหารทรัพยากรนนทบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ 

น.ส.มณฑิรา สาระพันธ์ 10.45 น. 

3 วิจัยตลาดทุนในมุมของข้อมูลทางการบัญชี ดร.ปิยะณัฐ ถุนพุทธดม 11.00 น. 
4 ความพึงพอใจที่มีผลต่อความผูกพันของผู้ ใช้แรงงานช่างฝีมือในงานก่อสร้างขององค์กรในเขต 

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
นายไชยา พลอยหิน 11.15 น. 

5 ทัศนคติของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพฯ ที่มีต่อการขายสินค้าบริโภคโดยใช้ระบบออนไลน์ น.ส.สุปราณี ปาวิลัย 11.30 น. 
6 คุณภาพชีวิตในการท างานของพยาบาลวิชาชีพทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ น.ส.กรกนก ขูรรูักษ์ 11.45 น. 
7 ความสัมพันธ์ของการปรับใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การจัดสภาพแวดล้อม การปรับปรุง

กระบวนการ และการมีส่วนร่วม ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของสมาชิกกลุ่มเห็ดเขาพนม จังหวัดกระบี ่
น.ส.ชนิษฎากานต์ นาคสวาท 13.00 น. 

8 แนวทางการพัฒนาศักยภาพการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของพนักงาน กรณีศึกษา บริษัท พีซีเอ็ม โพรเซ็ส
ซิ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด 

นายวิชัย พิณเสนาะ 13.15 น. 

9 การศึกษาแนวโน้มตลาดหุ้นจีนจากการใช้นโยบาย Common Prosperity น.ส.สุทธิญาณ นิติกิจไพบลูย ์ 13.30 น. 
10 ความคาดหวังและความพึงพอใจในคุณภาพการบรกิารของ กรณีศึกษาโรงแรมแห่งหนึ่งใน จังหวัดเพชรบุรี นายณัฐนันท์ ศรีศรศาสตร ์ 13.45 น. 
11 ตัวแปรที่มีผลต่อการรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบการ ขนาดเล็กและขนาดกลางในเขต

กรุงเทพมหานคร 
นายสุเมธ สันติกลุ 14.00 น. 

12 การจัดการความรู้ในองค์การเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ กรณีศึกษา : บริษัท เวอร์ติคอล จ ากัด น.ส.คริษฐา อ้อนกระโทก 14.15 น. 
13 คุณค่าตราสินค้าที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม ในอ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย น.ส.กรวิกา ใจปินตา 14.30 น. 

 

meet.google.com/sxu-huax-nff


ก ำหนดกำรน ำเสนอด้วยวำจำ (ห้องย่อย) 
 “กำรประชุมวิชำกำรและน ำเสนอผลงำนวิจัยระดับชำติ ครั้งท่ี 4 Graduate School Conference 2022” 

iHappiness: ควำมสุขและคุณภำพชีวิตท่ีดีอย่ำงย่ังยืนในยุคสังคมดิจิทัล 
วันพุธที่ 31 สิงหำคม พ.ศ. 2565 

 

3 

กิจกรรม ล ำดับที ่ ชื่อผลงำน ชื่อผู้จัดท ำ เวลำ 

กลุ่มวชิำด้ำนมนุษยศำสตร์และสงัคมศำสตร์ (1) 
    จ ำนวน 9 คน  
 
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพำกษ์ 
   1. อ.ดร.วีระ วีระโสภณ 
   2. อ.ดร.ศุภศักดิ์ เงำประเสริฐวงศ ์
 

ผู้ด ำเนินรำยกำร 

   คุณกฤษฎำ / คณุชลธิชำ 

 

Meet Login 10.30 น. – 13.45 น. 

     

    Link: meet.google.com/dxq-humf-wxr 

     PIN: 187 892 382 6662#  

1 แรงจูงใจในการท่องเที่ยวแบบอิสระของนักท่องเที่ยวในยุค COVID-19 น.ส.ณัฐกาญจน์ นวลจันทร ์ 10.30 น. 
2 การศึกษาพฤติกรรมความพึงพอใจผู้ใช้บริการ โรงแรม สิเหน่ ภูเก็ต ลักซ์ชัวรี่ จังหวัดภูเก็ต นายปิยะ สดีอกบวบ 10.45 น. 
3 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าแบบเสริมสร้างพลังอ านาจกับความผาสุกของพนักงานบริษัทเอกชน  

ด้านการเงินและการธนาคาร: บทบาทการเป็นตัวแปรสื่อของงานท่ีมีความหมาย 
นายณัฐธกรณ์ กรีติวัฒนธรณ ์ 11.00 น. 

4 คุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรศาลช านัญพิเศษในเขตกรุงเทพมหานคร น.ส.ศิรินทิพย์ แก้วกาญจน ์ 11.15 น. 
5 ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานระบบบริการออนไลน์ศาลยุติธรรม (CIOS) ของบุคลากรศาลเยาวชนและ

ครอบครัวจังหวัดปทุมธานี  
น.ส.ศิรภิรณ์ จักรคุม้ 11.30 น. 

6 พระเครื่องและเรื่องเล่า: กรณีศึกษา พระเครื่องของหลวงปู่มั่น ทตฺโต วัดบ้านโนนเจริญ อ าเภอนาจะหลวย 
จังหวัดอุบลราชธาน ี

น.ส.สมฤทัย เกษอินทร์ษา 11.45 น. 

7 แนวทางการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนบ้านชายทะเลกาหลง อ าเภอเมืองสมุทรสาคร 
จังหวัดสมุทรสาคร 

น.ส.นิภาไล สวาสดิ์ฉัตรภูม ิ 13.00 น. 

8 ผู้หญิงขายไข่กับวาทกรรมปิตาธิปไตยและมายาคติเกี่ยวกับคนไทยและจีนในอเมริกา น.ส.อรอ าไพ นับสิบ 13.15 น. 
9 การศึกษาวิเคราะห์ความเช่ือและการบูชารอยพระพุทธบาทของพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ ท่ีมี

ต่อรอยพระพุทธบาทที่ประดิษฐานภายในพระมณฑปวัดมหาพุทธาราม พระอารามหลวง อ าเภอเมืองฯ 
จังหวัดศรีสะเกษ 

อาจารย์ธันยพงศ์ สารรตัน ์ 13.30 น. 

 
 
 

 
  

meet.google.com/dxq-humf-wxr


ก ำหนดกำรน ำเสนอด้วยวำจำ (ห้องย่อย) 
 “กำรประชุมวิชำกำรและน ำเสนอผลงำนวิจัยระดับชำติ ครั้งท่ี 4 Graduate School Conference 2022” 

iHappiness: ควำมสุขและคุณภำพชีวิตท่ีดีอย่ำงย่ังยืนในยุคสังคมดิจิทัล 
วันพุธที่ 31 สิงหำคม พ.ศ. 2565 

 

4 

กิจกรรม ล ำดับที ่ ชื่อผลงำน ชื่อผู้จัดท ำ เวลำ 

กลุ่มวชิำด้ำนมนุษยศำสตร์และสงัคมศำสตร์ (2) 
    จ ำนวน 9 คน  
 
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพำกษ์ 
   1. ผศ.ดร.นรินทร์ ยืนทน 
   2. อ.ดร.ปำรณีย์ ศรีแก้ว 
 

ผู้ด ำเนินรำยกำร 

   คุณกำญจนำ / คุณเก็จมณี 

 

Meet Login 10.30 น. – 13.45 น. 

     

    Link: meet.google.com/ufp-rcbh-mng 

     PIN: 687 076 431 6131#  

1 การส ารวจพฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวไทยมุสลิมที่เดินทางไปอุมเราะห์เเบบ New Normal ที่นครมักกะฮ์ 
ประเทศซาอดุิอาระเบีย หลังการแพร่ระบาดโควิด-19 

น.ส.กฤชมน บุญอยู ่ 10.30 น. 

2 การศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ MissXiang Xiao 10.45 น. 
3 การศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจผู้ใช้บริการร้านอาหารไม้หมอน จังหวัดภูเก็ต นายนิวิฐ อุ๋ยชินกรรม 11.00 น. 
4 การศึกษาพฤติกรรมความพึงพอใจผู้ใช้บริการ บริษัททัวร์ทางน้ า Charter Marine จังหวัดภเูก็ต ว่าท่ีร้อยตรีชาญณรงค์ 

ประทีป ณ ถลาง 
11.15 น. 

5 การพัฒนาความรู้และทักษะการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในบริบท ด้วยการเรียนรูแ้บบเชิงรุก (Active 
Learning) โดยการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ของนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 หลักสูตรภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลยัสวนดสุิต 

ดร.พรพิศ งามพงษ ์ 11.30 น. 

6 ส ารวจพฤติกรรมนักท่องเที่ยว outbound หลังสถานการณ์ covid 19 นายเมธวัจน์ อภิพัฒน์ชุติโชต ิ 11.45 น. 
7 การพิจารณาเชิงจริยธรรมโครงการวิจัยเร่งด่วนเกี่ยวกับโรคโควดิ-19 ในช่วงระบาดใหญ่ : กรณีศึกษาของ

คณะกรรมการจรยิธรรม และนักวิจัย คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวทิยาลัยมหิดล 
น.ส.สุกญัญา ประกอบธรรม 13.00 น. 

8 ประสิทธิภาพทางเทคนิคการผลติโคเนื้อ ของสมาชิกสหกรณ์โคเนื้อคณุภาพดจีังหวัดแพร่ จ ากดั น.ส.วันวสา วิโรจนารมย ์ 13.15 น. 
9 การบริหารนโยบายสาธารณะแนวใหม่: กรณเีมืองโคราช น.ส.ภัทราพร รอดบญุเกิด 13.30 น. 

  

meet.google.com/ufp-rcbh-mng


ก ำหนดกำรน ำเสนอด้วยวำจำ (ห้องย่อย) 
 “กำรประชุมวิชำกำรและน ำเสนอผลงำนวิจัยระดับชำติ ครั้งท่ี 4 Graduate School Conference 2022” 

iHappiness: ควำมสุขและคุณภำพชีวิตท่ีดีอย่ำงย่ังยืนในยุคสังคมดิจิทัล 
วันพุธที่ 31 สิงหำคม พ.ศ. 2565 

 

5 

กิจกรรม ล ำดับที ่ ชื่อผลงำน ชื่อผู้จัดท ำ เวลำ 

กลุ่มวชิำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (1) 
    จ ำนวน 13 คน 
 
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพำกษ์ 
   1. ผศ.ดร.จิตรลดำ ชูมี 
   2. อ.ดร.พลอยทรำย โอฮำม่ำ 
 
ผู้ด ำเนินรำยกำร 
   คุณสุวรรณี / คุณปรินดำ 
 

Meet Login 10.30 น. – 14.45 น. 

     

    Link: meet.google.com/grw-cbbw-phq 

     PIN: 671 895 429 5705# 

 

  

1 การลดระดับเสียงหอนในระบบขยายเสียงด้วยระบบดิจิทัลแบบปรับตัว ดร.ราชู พันธ์ฉลาด 10.30 น. 
2 ผงสีย้อมผ้าจากอัญชัน กระเจี๊ยบแดง ดาวเรือง และใบเตยบนสารดูดซับ นายกีรติ กุลวานิชไชยนันท์ 10.45 น. 
3 การวิเคราะห์การรับมือโรคโควิด -19 ด้วยเทคนิคการใช้ต้นไม้การตัดสินใจ กรณีศึกษานักศึกษา

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
ผศ.สริิธร เจริญรัตน ์ 11.00 น. 

4 อิทธิพลของการเตรียมพื้นผิวและวัสดุที่ใช้ในการซ่อมแซมต่อความแข็งแรงยึดเฉือนของวัสดุเรซินชนิด
ช่ัวคราวที่ข้ึนรูปด้วยเครื่องพิมพ์แบบ 3 มิติ 

นายนัธทวัฒน์ ท้าวค าพ ุ 11.15 น. 

5 สถานภาพของสัตว์ป่าคุ้มครองชนิดที่เพาะพันธุ์ได้ที่อยู่ในความครอบครองของประชาชน ระหว่างปี พ.ศ. 
2551 - 2560 

นายสัครินทธ์ อ้นประวัต ิ 11.30 น. 

6 ระบบควบคุมการเข้าออกพ้ืนท่ีโดยใช้การจดจ าใบหน้าและวัดอุณหภูมิร่างกายแบบไม่สัมผัส นายบัณฑร จิตตส์ุภาพ 11.45 น. 
7 ประเมินกัมมันตภาพรังสีธรรมชาติ และปริมาณรังสีในดินตะกอนจากเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี พื้นที่

ที่มีสารกัมมันตรังสีภูมิหลังสูงของประเทศไทย 
น.ส.ผกามาศ แตม้จันทร ์ 13.00 น. 

8 ก าลังรับน้ าหนักแบกทานประลัยของฐานรากตื้นกรณีมี 2 ฐานรากใกล้เคียงกัน ด้วยวิธีไฟไนต์อิลิเมนต์
แบบการวิเคราะห์ลิมิต 

นายดุลพินิจ หนเูอียด 13.15 น. 

9 ผลเฉลยใหม่ส าหรับปัญหาฐานรากรับแรงแบกทานและแรงถอนในดินเหนียวแบบไม่สมนัย นายทินภัทร อุ่นใจเพื่อน 13.30 น. 
10 การวิเคราะห์ประสบการณ์ผู้ใช้และส่วนติดต่อผู้ใช้ของแพลตฟอร์มการเรียนออนไลน์ นายกันต์ปาณัสม์ อ าไพวรรณ 13.45 น. 
11 การประเมินนิวไคลด์กัมมันตรังสี (226Ra, 232Th และ 40K) ในดินบริเวณรอยเลื่อนเขาเด่น จังหวัดสุ

ราษฎร์ธาน ี
น.ส.อลิษา ทวีลาภ 14.00 น. 

12 การใช้เลเยอร์ดับเบิลไฮดรอกไซด์ ในขั้วไอออนเลือกจ าเพาะชนิดพอลิเมอร์เมมเบรน นายกฤติพงศ์ คนแรง 14.15 น. 
13 การเปรยีบเทียบรอยกดบนกระดาษแผ่นรองในกระดาษแต่ละชนิดดว้ยเครื่องตรวจพิสูจน์เอกสาร ว่าท่ีร้อยตรีนนทพันธ์  

ยั้งประยุทธ ์
14.30 น. 

 

meet.google.com/grw-cbbw-phq


ก ำหนดกำรน ำเสนอด้วยวำจำ (ห้องย่อย) 
 “กำรประชุมวิชำกำรและน ำเสนอผลงำนวิจัยระดับชำติ ครั้งท่ี 4 Graduate School Conference 2022” 

iHappiness: ควำมสุขและคุณภำพชีวิตท่ีดีอย่ำงย่ังยืนในยุคสังคมดิจิทัล 
วันพุธที่ 31 สิงหำคม พ.ศ. 2565 
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กิจกรรม ล ำดับที ่ ชื่อผลงำน ชื่อผู้จัดท ำ เวลำ 

กลุ่มวชิำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (2) 
    จ ำนวน 10 คน 
 
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพำกษ์ 
   1. ผศ.ดร.ศุภะลักษณ์ ฟักค ำ 
   2. อ.ดร.ธัญญะ พรหมศร 
 
ผู้ด ำเนินรำยกำร 
   คุณวรำภรณ์ / คุณธัญลักษณ ์
 

Meet Login 10.30 น. – 14.00 น. 

     

    Link: meet.google.com/xij-fbdq-ged 

     PIN: 709 162 582 0116#  

1 แนวทางการบริหารงานการแพทย์แผนไทยตามหลักพรหมวิหาร 4 นายชัยยุทธ บุญฑริกรัตน ์ 10.30 น. 
2 การให้บริการที่ดีของการแพทย์แผนไทยตามหลักพุทธธรรม น.ส.สรุีรตัน์ ลิ้มสุรินทร ์ 10.45 น. 
3 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพวิธีการคัดกรองสารเสพติดเบื้องต้น ของเมทแอมเฟตามีนและยาแก้แพ้ น.ส.เบญจศิลป์ เหล่าวงษ ี 11.00 น. 
4 ความพึงพอใจจากการใช้ต ารับยาทาพระเส้น ต่อการรักษาโรคลมจับโปงแห้งเข่า ท่ีโรงพยาบาลการแพทย์

แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน 
น.ส.กิตตยิา ขันทอง 11.15 น. 

5 ประสิทธิผลของต ารับน้ ามันมหาจักรในการลดอาการปวดในผู้ป่วยโรคลมปลายปัตคาตสัญญาณ 4 หลัง น.ส.โชติกา แหร่มบรรเทิง 11.30 น. 
6 แนวทางด้านการบริการและสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็นวีลแชร์ในการเดินทางโดย

เครื่องบินของสายการบินพรีเมี่ยม 
น.ส.ภาดา ฤกษ์สุรณรงค ์ 11.45 น. 

7 ผลการรักษาผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม ด้วยวิธีหัตถบ าบัด ประคบสมุนไพร และการพอกเข่าด้วยยาสมุนไพร น.ส.จามจุรี ศรีปญัญา 13.00 น. 
8 การดูแลสุขภาพมารดาและทารกด้วยทฤษฎีการแพทย์แผนไทย น.ส.กนกวรรณ ประภากลุ 13.15 น. 
9 การศึกษาการรักษาโรคในระบบทางเดินอาหารด้วยทฤษฎีการแพทย์แผนไทย นางวรรณา สินธาราศริิกุลชัย 13.30 น. 
10 ความพึงพอใจของผู้เข้ารักษาโรคลมปลายปัตคาตสัญญาณ 4 5 หลัง ด้วยการสักยา โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลเตรียม อ าเภอ คุระบุรี จังหวัดพังงา 
น.ส.ภัทรภรณ์ พรหมแก้ว 13.45 น. 

 
  

meet.google.com/xij-fbdq-ged


ก ำหนดกำรน ำเสนอด้วยวำจำ (ห้องย่อย) 
 “กำรประชุมวิชำกำรและน ำเสนอผลงำนวิจัยระดับชำติ ครั้งท่ี 4 Graduate School Conference 2022” 

iHappiness: ควำมสุขและคุณภำพชีวิตท่ีดีอย่ำงย่ังยืนในยุคสังคมดิจิทัล 
วันพุธที่ 31 สิงหำคม พ.ศ. 2565 

 

7 

กิจกรรม ล ำดับที ่ ชื่อผลงำน ชื่อผู้จัดท ำ เวลำ 

กลุ่มวชิำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (3) 
    จ ำนวน 11 คน 
 
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพำกษ์ 
   1. ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ จิตต์ระเบียบ 
   2. ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง 
 
ผู้ด ำเนินรำยกำร 
   คุณกุลภัสสรณ์ / คุณยุภำ 
 

Meet Login 10.30 น. – 14.15 น. 

     

    Link: meet.google.com/ojq-aruc-zvd 

     PIN: 218 011 724 2271# 

 

  

1 การแสดงออกของยีน MRR1 ที่เกี่ยวข้องกับการดื้อยาฟลโูคนาโซล ของเชื้อ Candida parapsilosis น.ส.อัญญาภสัร์ ชัยฐิตารีย ์ 10.30 น. 
2 การศึกษาเปรยีบเทียบประสิทธิภาพของการฉีดสเตยีรอยด์ร่วมกับการใช้คลื่นวิทยุความถีสู่งแบบแบ่งสว่น

ชนิดมีเข็มขนาดไมโครเทยีบกับการฉีดสเตียรอยด์ในการรักษาแผลเป็นนูนและคลีอยด ์
น.ส.ศศิประภา พิสิฐตระกูลพร 10.45 น. 

3 ประสทิธิภาพของเทคนิคการฉีดโบทลูินัมทอกซินชนดิเอเข้าในช้ันผิวหนัง ในการรักษาฝา้ชนิดลึกและชนดิผสม นพ.ทรงศักดิ์ สุขสันติลาภ 11.00 น. 
4 ปัจจัยที่มผีลต่อการตัดสินใจเลือกซือ้ผลิตภณัฑ์ขนมหวานแปะก้วยเพื่อสุขภาพ ของผูบ้รโิภคกลุม่เจเนอเรชันวาย นายอนุกูล วิเขตกิจ 11.15 น. 
5 ความรอบรูด้้านสุขภาพและการปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมวณัโรคปอด ของเจ้าหน้าท่ีราชทณัฑ์ใน

เรือนจ า จังหวัดนครศรีธรรมราช 
น.ส.สุวดิา รักไพฑูรย ์ 11.30 น. 

6 ประสิทธิผล และความปลอดภัยของแผ่นมาส์กไบโอเซลลโูลสชุบด้วยสารกระตุ้นการสร้างเซลลผ์ิวหนงั 
เพื่อการดูแลบาดแผลหลังการรักษาด้วยเลเซอร์แฟรกชันนอลเออร์เบยีม 1550 นาโนเมตร 

น.ส.ยุตินันท์ เอื้ออารีธรรม 11.45 น. 

7 การศึกษาเปรยีบเทียบประสิทธิผลการรักษาระหว่างการใช้แฟรกชั่นแนลพิโคเซคคั่นเลเซอร์ 1064 นาโน
เมตร ร่วมกับเทคนิคครอส เทยีบกบัแฟรกชั่นแนลพิโคเซคคั่นเลเซอร ์1064 นาโนเมตรเพียงอย่างเดยีว
ส าหรับแผลเป็นหลุมสิว 

น.ส.ศนิชยา นราธรสวสัดิกลุ 13.00 น. 

8 การศึกษาเปรยีบเทียบประสิทธิผลของการทา เจลผงบุกคอนยัค กลูโคแมนแนน ไฮโดรไลเซท 5% กับยา
เจลคลินดามัยซิน 1% ในการรักษาสิว 

นายสิรพิงษ์ เตชะภญิญาวัฒน ์ 13.15 น. 

9 การรับรูภ้าวะสุขภาพ ความเชื่อมัน่และการแสวงหาบริการสุขภาพการแพทย์กระแสหลักและการแพทย์
แผนไทยของเด็กท่ีมคีวามต้องการจ าเป็นพิเศษระหว่างการระบาดของโรคโควิด-19 

น.ส.สุปรียา แซภู่ ่ 13.30 น. 

10 การตรวจหาเชื้อไวรสัที่มีแมลงเป็นพาหะในประชากรกลุ่มเสี่ยงในจังหวัด สุราษฎร์ธาน ี นายอานนท์ แซ่อึ่ง 13.45 น. 
11 บทบาทของภาวะเครียดออกซิเดชันในโรคกระดูกสันหลังส่วนเอวเสือ่ม น.ส.มนสันันท์ จิตรจ านงค์ 14.00 น. 

 

 

 

meet.google.com/ojq-aruc-zvd


ก ำหนดกำรน ำเสนอด้วยวำจำ (ห้องย่อย) 
 “กำรประชุมวิชำกำรและน ำเสนอผลงำนวิจัยระดับชำติ ครั้งท่ี 4 Graduate School Conference 2022” 

iHappiness: ควำมสุขและคุณภำพชีวิตท่ีดีอย่ำงย่ังยืนในยุคสังคมดิจิทัล 
วันพุธที่ 31 สิงหำคม พ.ศ. 2565 
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กิจกรรม ล ำดับที ่ ชื่อผลงำน ชื่อผู้จัดท ำ เวลำ 

กลุ่มวชิำด้ำนกำรศึกษำ (1) 
    จ ำนวน 15 คน 
 
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพำกษ์ 
   1. อ.ดร.บัวลักษณ์ เพชรงำม 
   2. อ.ดร.ภัทรำ อุ่นทินกร 
 
ผู้ด ำเนินรำยกำร 
   คุณเพ็ญพักตร์ / คุณวรเทพ 
 

Meet Login 10.30 น. – 15.15 น. 

     

    Link: meet.google.com/ned-zitb-gvm 

     PIN: 857 645 619 4116# 

1 ระบบดูแลช่วยเหลือและการจัดสวัสดิการส าหรับนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพช้ันสูง (กสศ.) วิทยาลัย
ชุมชนสตูล 

นางกิตติยา ฤทธิภักด ี 10.30 น. 

2 การพัฒนาผลการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบโครงงาน ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 

น.ส.พัชรินทร์ บุญเขื่อง 10.45 น. 

3 การพัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนภาษาไทย ของนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้
ชุดการเรียนรู้สื่อดิจิทัล 

น.ส.อัญชัน แก้วมณ ี 11.00 น. 

4 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมศักยภาพด้านวิชาการและทักษะชีวิตโดยใช้ทักษะกระบวนการคิดของครู
และนักเรียนโรงเรียนเครือข่ายการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม ่

น.ส.นวพร ชลารักษ์ 11.15 น. 

5 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะ 5E ร่วมกับแบบฝึกทักษะ เรื่อง ระบบย่อยอาหารของมนุษย์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

น.ส.สุธติา ศรสีมบัต ิ 11.30 น. 

6 การพัฒนาความสามารถในการเขียนตัวเลขอารบิก 1-10 ของเด็กปฐมวัย โดยใช้การเขียนแบบการจดจ ารูปภาพ น.ส.มณัฑนา ทองต้ง 11.45 น. 
7 การพัฒนาการด าเนินงานตามแนวทางการด าเนินงานโครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 
นางศิราณี ฤทธิเดช 13.00 น. 

8 การพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนสะกดค าไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด  โดยใช้หนังสือนิทาน
อิเล็กทรอนิกส์ (e - book) ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนดาราวิทยาลัย 

น.ส.ศราพร กันทะนัน 13.15 น. 

9 การพัฒนาความสามารถในการส ารวจปัญหาและการวางแผนในการท าโครงงานด้วยการจัดการเรียนรู้
แบบโครงงานร่วมกับชุดค าถามตามเทคนิคหมวก 6 ใบ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนแสง
ทองวิทยา อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
 

น.ส.รณิญดา คงเอียง 13.30 น. 

meet.google.com/ned-zitb-gvm


ก ำหนดกำรน ำเสนอด้วยวำจำ (ห้องย่อย) 
 “กำรประชุมวิชำกำรและน ำเสนอผลงำนวิจัยระดับชำติ ครั้งท่ี 4 Graduate School Conference 2022” 

iHappiness: ควำมสุขและคุณภำพชีวิตท่ีดีอย่ำงย่ังยืนในยุคสังคมดิจิทัล 
วันพุธที่ 31 สิงหำคม พ.ศ. 2565 
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กิจกรรม ล ำดับที ่ ชื่อผลงำน ชื่อผู้จัดท ำ เวลำ 

10 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีวงจรความรู้  (Knowledge Spiral : SECI Model) 
เรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่นผ้าทอกะเหรี่ยง ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบ้านผาเยอ ต าบล
กองก๋อย อ าเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

น.ส.รัศมิ์ลภัส กัลยาณเลศิ 13.45 น. 

11 การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ร่วมกับสะเต็มศึกษา เรื่อง การออกแบบเครื่องรดน้ าอัจฉริยะด้วยบอร์ด 
Micro: bit ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

น.ส.จิตติมา ปัญญาพิสิทธ์ิ 14.00 น. 

12 การประเมินความต้องการจ าเป็นในการมีส่วนร่วมของครูในการด าเนินการประกันคุณภาพภายในของ
โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 

นายวศิน ชูชาติ 14.15 น. 

13 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะการรู้เท่าทันสื่อ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
โรงเรียนธรรมโฆสิต 

น.ส.กรรณทิมา อิสระโชต ิ 14.30 น. 

14 การประเมินโครงการเด็กดีมีเงินออมโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา นางเพ็ญนภา คูวิบูลย์ศิลป ์ 14.45 น. 
15 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการคิดแก้ปัญหาและการก ากับตนเอง  ใน

การเรียน เรื่อง งานและพลังงาน ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 
นางณิฏญา สีดา 15.00 น. 

 

  



ก ำหนดกำรน ำเสนอด้วยวำจำ (ห้องย่อย) 
 “กำรประชุมวิชำกำรและน ำเสนอผลงำนวิจัยระดับชำติ ครั้งท่ี 4 Graduate School Conference 2022” 

iHappiness: ควำมสุขและคุณภำพชีวิตท่ีดีอย่ำงย่ังยืนในยุคสังคมดิจิทัล 
วันพุธที่ 31 สิงหำคม พ.ศ. 2565 

 

10 

กิจกรรม ล ำดับที ่ ชื่อผลงำน ชื่อผู้จัดท ำ เวลำ 

กลุ่มวชิำด้ำนกำรศึกษำ (2) 
    จ ำนวน 14 คน 
 
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพำกษ์ 
   1. ผศ.ดร.กรรณิกำร์ ภิรมย์รัตน์ 
   2. ผศ.ดร.ทัศนีย์ เศรษฐพงษ์ 
 
ผู้ด ำเนินรำยกำร 
   คุณวรำพงษ์ / คุณกุลสตรี 
 

Meet Login 10.30 น. – 15.00 น. 

     

    Link: meet.google.com/pim-umhj-fiw 

     PIN: #5041 615 985 349  

1 ปัจจัยภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงต่อการบริหารองค์การนวัตกรรมการศึกษา ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาของประเทศไทย 

นางอรพนิต ลิ่มสุวรรณโรจน ์ 10.30 น. 

2 ความต้องการจ าเป็นของการส่งเสริมความเป็นองค์กรแห่งความสุขของสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี 

ว่าท่ีร้อยตรภีัทรพล สายแวว 10.45 น. 

3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธผิลการท างานเป็นทมีของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี ว่าที่ร้อยตรีวันทยาพร ศรีมันตะ 11.00 น. 
4 การประเมินความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาภาวะผู้น า  เชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาหนองบัวล าภู 
น.ส.คณุัชญ์พัฒน์ พวรรณา 11.15 น. 

5 การประยุกต์ใช้วงจรการบริหารงานคุณภาพ PDCA : กรณีศึกษาโรงเรียนวัดใหม่เนินพยอม นายพงศธร สรภูม ิ 11.30 น. 
6 ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบัติ งานวิชาการของสถานศึกษา น.ส.อาฬสา วิเศษ 11.45 น. 
7 การพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในยุคใหม่ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
นายเจนวุฒิ บุญชูพงศ์ 13.00 น. 

8 คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษากับการพัฒนาวัฒนธรรมองค์การเชิงสร้างสรรค์ในสถานศึกษา นายปรเมศวร์ รอบคอบ 13.15 น. 
9 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการรับรู้ความสามารถของตนเองทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การแยกตัวประกอบ

ของพหุนามดีกรีสอง โดยการจัดการเรียนรู้แบบ ACE ร่วมกับเทคนิคตั๋วออก 
นายเทพชา บารม ี 13.30 น. 

10 การบริหารจัดการเชิงรุกในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา น.ส.นปภา สกุลพิทักษ ์ 13.45 น. 
11 การศึกษาผลการเรียนนักศึกษาช้ันปี 1 จากรอบการรับต่างๆ ตามระบบ TCAS น.ส.นุษรา นอบน้อม 14.00 น. 
12 แนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 
น.ส.ณัฐกานต์ กลีบมะล ิ 14.15 น. 

13 การพัฒนาแนวทางการด าเนินงานกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 

น.ส.สุพิชา คณาโจด 14.30 น. 

meet.google.com/pim-umhj-fiw


ก ำหนดกำรน ำเสนอด้วยวำจำ (ห้องย่อย) 
 “กำรประชุมวิชำกำรและน ำเสนอผลงำนวิจัยระดับชำติ ครั้งท่ี 4 Graduate School Conference 2022” 

iHappiness: ควำมสุขและคุณภำพชีวิตท่ีดีอย่ำงย่ังยืนในยุคสังคมดิจิทัล 
วันพุธที่ 31 สิงหำคม พ.ศ. 2565 

 

11 

กิจกรรม ล ำดับที ่ ชื่อผลงำน ชื่อผู้จัดท ำ เวลำ 

14 รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียน ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพ น.ส.ณัฐกาญจน์ ญาณแขก 14.45 น. 

 

  



ก ำหนดกำรน ำเสนอด้วยวำจำ (ห้องย่อย) 
 “กำรประชุมวิชำกำรและน ำเสนอผลงำนวิจัยระดับชำติ ครั้งท่ี 4 Graduate School Conference 2022” 

iHappiness: ควำมสุขและคุณภำพชีวิตท่ีดีอย่ำงย่ังยืนในยุคสังคมดิจิทัล 
วันพุธที่ 31 สิงหำคม พ.ศ. 2565 
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กิจกรรม ล ำดับที ่ ชื่อผลงำน ชื่อผู้จัดท ำ เวลำ 

กลุ่มวชิำด้ำนกำรศึกษำ (3) 
    จ ำนวน 13 คน 
 
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพำกษ์ 
   1. รศ.ดร.สจีวรรณ ทรรพวสุ 
   2. อ.ดร.ธีรำภรณ์ พลำยเล็ก 
 
ผู้ด ำเนินรำยกำร 
   คุณอณิธิตำ / คุณจินตนันท ์
 

Meet Login 10.30 น. – 14.45 น. 

    

    Link: meet.google.com/qvv-dvkg-svn 

     PIN: 0134 730 815 856 # 
 

1 บทบาทของผู้บริหารในการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษา น.ส.ปาฏลี พรหมอ่อน 10.30 น. 
2 กลยุทธ์การบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดทักษะภาวะผู้น าท่ียอดเยี่ยม นายอรรถวุฒิ เกียรตสิุข 10.45 น. 
3 ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 น.ส.ณัฐนิช สรุสิงหไ์กรสร 11.00 น. 
4 การบริหารงานกิจการนักเรียน ในปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนในกลุ่มเหล็กน้ าพี้ เขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษา เขต 1 อุตรดิตถ์ 
นายอรรถนนท์ บุญทองเสือ 11.15 น. 

5 มาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ น.ส.กิ่งแก้ว แช่มบริสุทธ์ิ 11.30 น. 
6 บทบาทภาวะผู้น าเชิงบารมีในการพัฒนาสถานศึกษาสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ น.ส.ธีรพร ทิวงค์ษา 11.45 น. 
7 การส่งเสริมความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักเรียนในศตวรรษท่ี 21 น.ส.ประกาย สเีขียว 13.00 น. 
8 ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารในการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา น.ส.ศศิธร พิมพ์แก้ว 13.15 น. 
9 การประยุกต์ใช้ทฤษฎี Z ในการบริหารองค์กร นายปรีชา คุณฮวย 13.30 น. 
10 ภาวะผู้น าเชิงบารมีของผู้บริหารสถานศึกษา น.ส.วาสินี สุวรรณคาม 13.45 น. 
11 ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาและการขับเคลื่อนนวัตกรรมสู่การศึกษา 4.0 นายทศวรรษ เกิดติ๋ง 14.00 น. 
12 ปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ร้อยโทหญิงศศิธร กรานสุข 14.15 น. 
13 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ในสถานศึกษาสู่ความส าเร็จ น.ส.มาลัยพร ก้านอินทร ์ 14.30 น. 

 

  

meet.google.com/qvv-dvkg-svn


ก ำหนดกำรน ำเสนอด้วยวำจำ (ห้องย่อย) 
 “กำรประชุมวิชำกำรและน ำเสนอผลงำนวิจัยระดับชำติ ครั้งท่ี 4 Graduate School Conference 2022” 

iHappiness: ควำมสุขและคุณภำพชีวิตท่ีดีอย่ำงย่ังยืนในยุคสังคมดิจิทัล 
วันพุธที่ 31 สิงหำคม พ.ศ. 2565 
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กิจกรรม ล ำดับที ่ ชื่อผลงำน ชื่อผู้จัดท ำ เวลำ 

กลุ่มวชิำด้ำนกำรศึกษำ (4) 
    จ ำนวน 14 คน 
 
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพำกษ์ 
   1. ผศ.ดร.อัญชนำ สุขสมจิตร 
   2. ผศ.ดร.พร้อมภัค บึงบัว 
 
ผู้ด ำเนินรำยกำร 
   คุณชุติมำ / คุณสุกัญญำ 
 

Meet Login 10.30 น. – 15.00 น. 

     

    Link: meet.google.com/ueq-acwe-qot 

     PIN: 3494 163 839 982 # 

1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน น.ส.อริศรา ชูช่วย 10.30 น. 
2 การบริหารจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานเพ่ือพัฒนาศักยภาพของครูในสถานศึกษา น.ส.จินตนา พรายชมภ ู 10.45 น. 
3 การบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่ น.ส.วราภรณ์ พรมทอง 11.00 น. 
4 ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียน นายปัญญา สมุทรหล้า 11.15 น. 
5 ภาวะผู้น ายุคดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษา น.ส.สกาวรัตน์ เมืองจันทร์ 11.30 น. 
6 หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน น.ส.พรรณีย์ สุรีย์แสง 11.45 น. 
7 การบริหารความเสี่ยงของผู้บริหารสถานศึกษาและการประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา ว่าท่ีร้อยตรีหญิงปาริชาติ 

ธรรมสุวรรณ 
13.00 น. 

8 ภาวะผู้น ากับการบริหารในยุคดิจิตอล น.ส.ศศิวิมล มาลาพงษ์ 13.15 น. 
9 การบริหารจัดการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษในโรงเรียนเรียนรวม น.ส.ณัฐฐา นพเกา้ 13.30 น. 
10 แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคดิสรัปชั่น น.ส.สุพตัรา วงษ์สุวรรณ 13.45 น. 
11 ภาวะผู้น าการบริหารงานงบประมาณในสถานศึกษา นายอัครพนธ์ นวนจันทร ์ 14.00 น. 
12 การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา น.ส.มนัตฐา ท้าวด่าน 14.15 น. 
13 การบริหารงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศในสถานศึกษา น.ส.วิสา แสนเลิง 14.30 น. 
14 กระบวนการบริหารสถานศึกษาสู่โรงเรียนคุณภาพ น.ส.นภสัพรพรรณ มนทอง 14.45 น. 

 

  

meet.google.com/ueq-acwe-qot


ก ำหนดกำรน ำเสนอด้วยวำจำ (ห้องย่อย) 
 “กำรประชุมวิชำกำรและน ำเสนอผลงำนวิจัยระดับชำติ ครั้งท่ี 4 Graduate School Conference 2022” 

iHappiness: ควำมสุขและคุณภำพชีวิตท่ีดีอย่ำงย่ังยืนในยุคสังคมดิจิทัล 
วันพุธที่ 31 สิงหำคม พ.ศ. 2565 
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กิจกรรม ล ำดับที ่ ชื่อผลงำน ชื่อผู้จัดท ำ เวลำ 

กลุ่มวชิำด้ำนกำรศึกษำ (5) 
    จ ำนวน 14 คน 
 
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพำกษ์ 
   1. ผศ.ดร.สุทธิพงศ์ บุญผดุง 
   2. อ.ดร.กัญญ์รัชกำรย์ เลิศอมรศักดิ์ 
 
ผู้ด ำเนินรำยกำร 
   คุณกัญธนัช / คุณญำนิภัส 
 

Meet Login 10.30 น. – 15.00 น. 

     

    Link: meet.google.com/skk-ypbi-zke 

     PIN: 3742 424 758 496 # 

1 ภาวะผู้น ายุคดิจิทัลของผู้บริหารการศึกษาที่ส่งผลต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารสถานศึกษา น.ส.นิรดา แก้วเขียว 10.30 น. 
2 ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการ กับการด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา น.ส.ธนัชพร อ่อนศร ี 10.45 น. 
3 การบริหารแบบไตรภาคี “บวร” ตามหลักการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก 

กรุงเทพมหานคร 
น.ส.อิชยา มุขรักษ ์ 11.00 น. 

4 ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก น.ส.กมลวรรณ แสนเสนาะ 11.15 น. 
5 การบริหารหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครู น.ส.ณัฐธยาน์ หร่ายขุนทด 11.30 น. 
6 การบริหารวิชาการเพื่อการจัดการศึกษาด้านภาษาที่สามสู่ทักษะอาชีพท่ีเป็นเลิศ น.ส.ศิริวมิล กรวดนอก 11.45 น. 
7 ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาในยุค vuca world น.ส.ยุพารตัน์ ใยเมือง 13.00 น. 
8 การบริหารสถานศึกษาเพื่อตอบสนองความพึงพอใจต่อผู้รับบริการ นายเอกชัย แตบสวสัดิ ์ 13.15 น. 
9 การบริหารการเตรียมความพร้อมของครูเพื่อมุ่งสู่หลักสูตรฐานสมรรถนะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายภานุพงศ์ ตันสุข 13.30 น. 
10 การบริหารวิชาการเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาสู่ทักษะอาชีพ น.ส.ประพรรณสี มีส าโรง 13.45 น. 
11 การบริหารงานวิชาการโดยใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน น.ส.ณัฐธดิา ชนะพลชัย 14.00 น. 
12 การบริหารงานวิชาการโดยใช้แนวคิดการสอนงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร น.ส.อรปรียา เหลือนับ 14.15 น. 
13 การบริหารวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียน นายทัศน์พล แก้วเพชรบุตร 14.30 น. 
14 การบริหารงานบุคคลที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของครูในสถานศึกษา น.ส.สุพิชญา แสงแก้ว 14.45 น. 

 

 

 

meet.google.com/skk-ypbi-zke


ก ำหนดกำรน ำเสนอด้วยวำจำ (ห้องย่อย) 
 “กำรประชุมวิชำกำรและน ำเสนอผลงำนวิจัยระดับชำติ ครั้งท่ี 4 Graduate School Conference 2022” 

iHappiness: ควำมสุขและคุณภำพชีวิตท่ีดีอย่ำงย่ังยืนในยุคสังคมดิจิทัล 
วันพุธที่ 31 สิงหำคม พ.ศ. 2565 
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กิจกรรม ล ำดับที ่ ชื่อผลงำน ชื่อผู้จัดท ำ เวลำ 

กลุ่มวชิำด้ำนกำรศึกษำ (6) 
    จ ำนวน 23 คน 
 
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพำกษ์ 
   1. รศ.ดร.นันทิยำ น้อยจันทร์ 
   2. ผศ.ดร.ธดำ สิทธิ์ธำดำ 
 
ผู้ด ำเนินรำยกำร 
   คุณกมลวรรณ / Mr. Xin Liu 
 

Meet Login 10.30 น. – 17.15 น. 
 

 
     Zoom Meeting ID: 232 911 5226 
     Passcode: Phdea1  

1 Research on Classroom Management Strategy of Primary School Affiliated to Yunnan 
University of Finance and Economics 

Miss Wenting Luo 10.30 น. 

2 PDCA Cycle Case Analysis of Teaching Quality in Universities Miss Lingxuan Wang 10.45 น. 
3 Research on the Problems and Countermeasures of Practical Teaching Management of 

Applied Undergraduate Lvliang University in My Country 
Miss Yinxian Jiang 11.00 น. 

4 Educational Management Styles of the Teachers at Jinzhong College of Information in Shanxi Miss Liangyi Duan 11.15 น. 
5 Investigation and Analysis of the Popularization of Mandarin in Colleges and Universities 

in Yunnan Province and Countermeasures Research -- taking Yunnan Technology and 
Business College as an example 

Miss Weiqing Yang 11.30 น. 

6 Analysis on the Work and Team Building of College Counselors Based on SWOT Miss Dongna Weng 11.45 น. 
7 Empirical Study on the influencing Factors of Higher Education Quality at Ji’an College in China Mr.Yunhui Xiao 13.00 น. 

8 Based on the Development Path of the Online Public Opinion Work of Higher Vocational 
College Counselors in the Micro-era 

Miss Mengmeng Wang 13.15 น. 

9 Research on the Optimization of Innovation and Entrepreneurship Education 
Management Model in X University in Guangxi Province 

Miss Man Yun 13.30 น. 

10 Research on the current situation of personal knowledge management of teachers in 
special education schools in Guangxi 

Miss Xiaolan Ma 13.45 น. 

11 Research on the Management Model of Music Education - A Case Study of Three 
Colleges and Universities in Henan Province 

Miss Jia Jiao 14.00 น. 

12 Research on People-Oriented Teaching Management in Colleges and Universities Miss Baoqin Huang 14.15 น. 

https://zoom.us/j/2329115226?pwd=b3YvMlZQekt1UGlGdUVJd280NEhVQT09


ก ำหนดกำรน ำเสนอด้วยวำจำ (ห้องย่อย) 
 “กำรประชุมวิชำกำรและน ำเสนอผลงำนวิจัยระดับชำติ ครั้งท่ี 4 Graduate School Conference 2022” 

iHappiness: ควำมสุขและคุณภำพชีวิตท่ีดีอย่ำงย่ังยืนในยุคสังคมดิจิทัล 
วันพุธที่ 31 สิงหำคม พ.ศ. 2565 

 

16 

กิจกรรม ล ำดับที ่ ชื่อผลงำน ชื่อผู้จัดท ำ เวลำ 

13 A preliminary study on the Countermeasures for the Education and Management of left-
behind Children in Rural areas 

Miss Meng Yang 14.30 น. 

 14 Fundamental concepts for motivating work in educational organizations Mr.Jie Zhu 14.45 น. 
 15 Parental involvement in promoting early childhood learning Mr.Yi Li 15.00 น. 
 16 Academic administration to improve English language skills of university students Miss Xilu Li 15.15 น. 
 17 Parental Involvement in Education Management of Primary School Miss Weijia Yang 15.30 น. 

 
18 Motivation for the performance of the lecturers of the Faculty of Education, Suan 

Sunandha Rajabhat University 
Jie Zhu 15.45 น. 

 
19 Academic administration to improve students' English skills Faculty of Education, Suan 

Sunandha Rajabhat University 
Xilu Li 16.00 น. 

 20 Problems and Countermeasures of Preschool Education Management Wang Lingxuan 16.15 น. 

 
21 กรณีศึกษาหลักสูตรสุภาษิตเคอชาน:การพัฒนาและใช้ทรัพยากรหลักสูตรท้องถิ่นให้เกิดประสิทธิภาพใน

การจัดการศึกษา 
Weng Dongna 16.30 น. 

 
22 Parental Involvement in Education Management in Watthamsatitvararam School, Samut 

Songkhram Primary Education Service Area Office 
Weijia Yang 16.45 น. 

 
23 Parental involvement in promoting early childhood learning in Watthamsatitvararam 

School, Samut Songkhram Primary Education Service Area Office 
Li Yi 17.00 น. 
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เมนหูลกั

ข ั�นตอนสง่บทความ
กาํหนดการดาํเนนิงาน
กาํหนดการนําเสนอ
จาํนวน / สถานะบทความวจิยั
ดาวนโ์หลด
ตวัอยา่งบทความ
อตัราคา่ลงทะเบยีน / วธิกีารชําระเงนิ
รายงานการประชุมที�ผา่นมา
ประกาศรายชื�อและหนงัสอืตอบรบั

ตดิตอ่สอบถาม:

ที�อยู ่: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนัุนทา
เลขที� 1 ถนนอูท่องนอก เขตดสุติ กรงุเทพฯ 10300

อเีมล :    grad@ssru.ac.th

เบอรโ์ทร : (+66)2 1601174-75

โทรสาร : (+66)2 160 1177

ตดิตอ่

สถานะผลงาน

No. Title / Author Type File
Upload Payment Approving

1 ปัจจัยสว่นประสมทางการตลาดบรกิารที�สง่ผลตอ่ความภกัดี
ของแรงงานตา่งดา้วในการเลอืกใชบ้รกิาร จัดทําเอกสาร
แรงงานตา่งดา้วแบบครบวงจร ที�ตั �งอยูบ่รเิวณตลาดไท
จังหวดัปทมุธาน ี  /  วฑิรูย ์อยูย่ั�งยนื

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

2 การพัฒนาการอา่นเพื�อความเขา้ใจ โดยใชก้ารจัดการเรยีนรู ้
บทความภาษาองักฤษ สําหรับนักศกึษาสาขาวชิาการสอน
ภาษาองักฤษ ชั �นปีที�4 คณะครศุาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏั
สกลนคร   /  ธเนศพล เจรญิราษฎร์

thaioral yes รอแจง้โอน
เงนิ

ไมผ่า่นการ
พจิารณา

3 ปัจจัยภาวะผูนํ้าการเปลี�ยนแปลงตอ่การบรหิารองคก์าร
นวตักรรมการศกึษา ของสถานศกึษาขั �นพื�นฐานในพื�นที�
นวตักรรมการศกึษาของประเทศไทย   /  อรพนติ ลิ�มสวุรรณ
โรจน์

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

4 การลดระดบัเสยีงหอนในระบบขยายเสยีงดว้ยระบบดจิทิลั
แบบปรับตวั   /  ราช ูพันธฉ์ลาด

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

5 การมุง่เนน้การตลาดที�สง่ผลตอ่ผลการดําเนนิงานทางการ
ตลาดของธรุกจิเทคโนโลยทีางการศกึษา   /  ฐติารยี ์เจรญิ
สทิธศิริ ิ

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

6 การเปิดรับขา่วสารผา่นชอ่งทางออนไลนแ์ละคณุภาพการ
บรกิารที�สง่ผลตอ่การตดัสนิใจใชบ้รกิารขนสง่อาหาร กรณี
ศกึษา ฟู้ดแพนดา้ ในจังหวดัอทุยัธาน ี  /  จงณชิณพ รส
อรณุ

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

7 กลยทุธก์ารตลาดเชงิเนื�อหาที�สง่ผลตอ่ความเขม้แข็งใน
ชมุชนตราสนิคา้สื�อสงัคมออนไลน:์ กรณีศกึษา อเิกยี
ประเทศไทย   /  ธงชยั ศรวีรรธนะ

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

8 ความคดิเห็นของนักศกึษามหาวทิยาลยัที�มตีอ่การใชก้าร
เรยีนภาษาที�เนน้ภาษาแมใ่นการเรยีนภาษาองักฤษ   /  นธิิ
นาฏ บลุมาก

thaioral yes รอแจง้โอน
เงนิ

ไมผ่า่นการ
พจิารณา

9 บทบาทของผูบ้รหิารในการสรา้งแรงจงูใจในการปฏบิตังิาน
ของบคุลากรในสถานศกึษา   /  ปาฏล ีพรหมออ่น

interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

10 ผลกระทบของโควดิ-19 ตอ่ธรุกจิโรงแรม จังหวดัชลบรุี
(พัทยา)   /  ธณภทัร นธิโิชตวิชัรกลุ

thaioral yes รอแจง้โอน
เงนิ

ไมผ่า่นการ
พจิารณา

11 กลยทุธก์ารบรหิารโรงเรยีนมธัยมศกึษาตามแนวคดิทกัษะ
ภาวะผูนํ้าที�ยอดเยี�ยม   /  อรรถวฒุ ิเกยีรตสิขุ

interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

12 ภาวะผูนํ้าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษาในศตวรรษที�
21   /  ณัฐนชิ สรุสงิหไ์กรสร

interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

13 การจัดการโลจสิตกิสสํ์าหรับการทอ่งเที�ยวในชมุชน
บางกระเจา้ อําเภอพระประแดง จังหวดัสมทุรปราการ   /  ฐติิ
มา พุม่เรอืง

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

14 ปัจจัยสว่นประสมทางการตลาดบรกิารที�สง่ผลตอ่พฤตกิรรม
การใชบ้รกิารรา้นอาหาร Camping Café Ratchayothin   /
 ภทัราวรี ์บวัเทศ

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

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
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://grad.ssru.ac.th/page/15082565
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
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15 ระบบดแูลชว่ยเหลอืและการจัดสวสัดกิารสําหรับนักศกึษาทนุ
นวตักรรมสายอาชพีชั �นสงู (กสศ.) วทิยาลยัชมุชนสตลู   /
 กติตยิา ฤทธภิกัดี

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

16 การศกึษาแรงจงูใจในการปฎบิตังิานของบคุลากรกองบรหิาร
ทรัพยากรนนทบรุ ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
สวุรรณภมู ิ  /  มณฑริา สาระพันธ์

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

17 คณุภาพชวีติในการทํางานของเลขานุการผูบ้รหิารธนาคาร
กสกิรไทย จํากดั (มหาชน)   /  ชชิา หอมอดุม

thaioral yes รอแจง้โอน
เงนิ

ไมผ่า่นการ
พจิารณา

18 การแสดงออกของยนี MRR1 ที�เกี�ยวขอ้งกบัการดื�อยาฟลโูค
นาโซล ของเชื�อ Candida parapsilosis   /  อญัญาภสัร ์ชยั
ฐติารยี์

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

19 วจัิยตลาดทนุในมมุของขอ้มลูทางการบญัช ี  /  ปิยะณัฐ ถนุ
พทุธดม

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

20 ความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารที�มตีอ่คณุภาพการบรกิารของ
บรษัิท โสภาการบญัชแีละกฎหมาย จํากดั   /  นภาพรรณ
คําคง

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

21 ความพงึพอใจของผูรั้บบรกิารแผนกผูป่้วยในโรงพยาบาล
จฬุารัตน ์3 อนิเตอรเ์นชั�นแนล   /  ทพิยว์รรณ กลิ�นอนิทร

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

22 แรงจงูใจในการทอ่งเที�ยวแบบอสิระของนักทอ่งเที�ยวในยคุ
COVID-19   /  ณัฐกาญจน ์นวลจันทร์

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

23 อทิธพิลของการใชผู้ม้ชี ื�อเสยีงรับรองสนิคา้ที�มตีอ่การตดัสนิ
ใจซื�อผลติภณัฑเ์สรมิอาหารเพื�อความงาม ของผูบ้รโิภคใน
ประเทศไทย กรณีศกึษา ไบรท์ (วชริวชิญ ์ชวีอาร)ี และ วนิ
(เมธวนิ โอภาสเอี�ยมขจร)   /  เปรมใจ จัดสม

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

24 การสํารวจพฤตกิรรมนักทอ่งเที�ยวชาวไทยมสุลมิที�เดนิทาง
ไปอมุเราะหเ์เบบ New Normal ที�นครมกักะฮ ์ประเทศ
ซาอดุอิาระเบยี หลงัการแพรร่ะบาดโควดิ-19   /  กฤชมน
บญุอยู่

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

25 การศกึษาพฤตกิรรมนักทอ่งเที�ยวที�เดนิทางทอ่งเที�ยวจังหวดั
เชยีงใหม ่  /  Xiang Xiao

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

26 การศกึษาพฤตกิรรมความพงึพอใจผูใ้ชบ้รกิาร โรงแรม สเิหน่
ภเูกต็ ลกัซช์วัรี� จังหวดัภเูกต็   /  ปิยะ สดีอกบวบ

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

27 การศกึษาพฤตกิรรมและความพงึพอใจผูใ้ชบ้รกิารรา้นอาหาร
ไมห้มอน จังหวดัภเูกต็   /  นวิฐิ อุย๋ชนิกรรม

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

28 การศกึษาพฤตกิรรมความพงึพอใจผูใ้ชบ้รกิาร บรษัิททวัร์
ทางนํ�า Charter Marine จังหวดัภเูกต็   /  ชาญณรงค์
ประทปี ณ ถลาง

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

29 ผงสยีอ้มผา้จากอญัชนั กระเจี�ยบแดง ดาวเรอืง และใบเตย
บนสารดดูซบั   /  กรีต ิกลุวานชิไชยนันท์

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

30 การวเิคราะหก์ารรับมอืโรคโควดิ-19 ดว้ยเทคนคิการใชต้น้ไม ้
การตดัสนิใจ กรณีศกึษานักศกึษามหาวทิยาลยั
หอการคา้ไทย   /  สริธิร เจรญิรัตน์

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

31 การพัฒนาผลการเรยีนรูว้ชิาภาษาองักฤษ โดยการจัด
กจิกรรมการเรยีนรู ้แบบโครงงาน ของนักเรยีนชั �นประถม
ศกึษาปีที� 6   /  พัชรนิทร ์บญุเขื�อง

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

32 การศกึษาเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพของการฉีดสเตยีรอยด์
รว่มกบัการใชค้ลื�นวทิยคุวามถี�สงูแบบแบง่สว่นชนดิมเีข็ม
ขนาดไมโครเทยีบกบัการฉีดสเตยีรอยดใ์นการรักษาแผลเป็น
นูนและคลีอยด ์  /  ศศปิระภา พสิฐิตระกลูพร

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

33 อทิธพิลของการเตรยีมพื�นผวิและวสัดทุี�ใชใ้นการซอ่มแซม
ตอ่ความแข็งแรงยดึเฉือนของวสัดเุรซนิชนดิชั�วคราวที�ข ึ�นรปู
ดว้ยเครื�องพมิพแ์บบ 3 มติ ิ  /  นัธทวฒัน ์ทา้วคําพุ

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

34 การสรา้งแบบวดัการรูว้ทิยาศาสตร ์สาระวทิยาศาสตรโ์ลก
และอวกาศ สําหรับนักศกึษาสาขาการสอนวทิยาศาสตร ์ตาม
กรอบการประเมนิการรูว้ทิยาศาสตรข์อง PISA   /  วรีะชยั นา
สารยี์

thaioral yes รอแจง้โอน
เงนิ

ไมผ่า่นการ
พจิารณา

35 การสํารวจพฤตกิรรมนักทอ่งเที�ยวชาวไทยมสุลมิที�เดนิทาง
ไปอมุเราะหเ์เบบ New Normal ที�นครมกักะฮ ์ประเทศ
ซาอดุอิาระเบยีหลงัการแพรร่ะบาดโควดิ-19   /  กฤชมน
บญุอยู่

thaioral yes รอแจง้โอน
เงนิ

ไมผ่า่นการ
พจิารณา

36 การพัฒนาทกัษะการอา่น คดิวเิคราะห ์และเขยีนภาษาไทย
ของนักเรยีน ชั �นประถมศกึษาปีที� 5 โดยใชช้ดุการเรยีนรูส้ ื�อ
ดจิทิลั   /  อญัชนั แกว้มณี

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

37 ความพงึพอใจที�มผีลตอ่ความผกูพันของผูใ้ชแ้รงงานชา่ง
ฝีมอืในงานกอ่สรา้งขององคก์รในเขต กรงุเทพมหานครและ
ปรมิณฑล   /  ไชยา พลอยหนิ

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

38 การพัฒนารปูแบบการสง่เสรมิศกัยภาพดา้นวชิาการและ
ทกัษะชวีติโดยใชท้กัษะกระบวนการคดิของครแูละนักเรยีน
โรงเรยีนเครอืขา่ยการฝึกประสบการณว์ชิาชพีของวทิยาลยั
แมฮ่อ่งสอน มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม ่  /  นวพร ชลา
รักษ์

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

39 การบรหิารงานกจิการนักเรยีน ในปีการศกึษา 2564 ของ
โรงเรยีนในกลุม่เหล็กนํ�าพี� เขตพื�นที�การศกึษาประถมศกึษา
เขต 1 อตุรดติถ ์  /  อรรถนนท ์บญุทองเสอื

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ



9/5/22, 10:40 AM Graduate School Conference 2019

conference.grad.ssru.ac.th/paper-status.php?l=th 3/8

No. Title / Author Type File
Upload Payment Approving

40 การศกึษาผลสมัฤทธิ�ทางการเรยีนและทกัษะกระบวนการ
ทางวทิยาศาสตร ์โดยใชก้ารจัดการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะ 5E
รว่มกบัแบบฝึกทกัษะ เรื�อง ระบบยอ่ยอาหารของมนุษย์
สําหรับนักเรยีนชั �นประถมศกึษาปีที� 6   /  สธุติา ศรสีมบตัิ

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

41 การพัฒนาความรูแ้ละทกัษะการใชไ้วยากรณภ์าษาองักฤษใน
บรบิท ดว้ยการเรยีนรูแ้บบเชงิรกุ (Active Learning) โดย
การจัดการเรยีนการสอนแบบออนไลนข์องนักศกึษาชั �นปีที� 1
หลกัสตูรภาษาองักฤษ มหาวทิยาลยัสวนดสุติ   /  พรพศิ
งามพงษ์

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

42 ประสทิธภิาพของเทคนคิการฉีดโบทลูนัิมทอกซนิชนดิเอเขา้
ในชั �นผวิหนัง ในการรักษาฝ้าชนดิลกึและชนดิผสม   /  ทรง
ศกัดิ� สขุสนัตลิาภ

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

43 การพัฒนาความสามารถในการเขยีนตวัเลขอารบกิ 1-10 ของ
เด็กปฐมวยั โดยใชก้ารเขยีนแบบการจดจํารปูภาพ   /
 มณัฑนา ทองตง้

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

44 สํารวจพฤตกิรรมนักทอ่งเที�ยว outbound หลงัสถานการณ์
covid 19   /  เมธวจัน ์อภพัิฒนช์ตุโิชติ

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

45 ทศันคตขิองผูบ้รโิภคในเขตกรงุเทพฯ ที�มตีอ่การขายสนิคา้
บรโิภคโดยใชร้ะบบออนไลน ์  /  สปุราณี ปาวลิยั

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

46 แนวทางการบรหิารงานการแพทยแ์ผนไทยตามหลกัพรหม
วหิาร 4   /  ชยัยทุธ บญุฑรกิรัตน์

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

47 การใหบ้รกิารที�ดขีองการแพทยแ์ผนไทยตามหลกัพทุธธรรม
  /  สรุรัีตน ์ลิ�มสรุนิทร์

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

48 ความสมัพันธร์ะหวา่งคา่ธรรมเนยีมสอบบญัช ีนวตักรรม
สดัสว่นของผูบ้รหิารเพศหญงิตอ่ผลการดําเนนิงานของ
บรษัิท   /  อรชดุา หมื�นแกว้

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

49 คณุภาพชวีติในการทํางานของพยาบาลวชิาชพีทณัฑสถาน
โรงพยาบาลราชทณัฑ ์  /  กรกนก ขรูรัูกษ์

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

50 ความสมัพันธข์องการปรับใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื�อสาร การจัดสภาพแวดลอ้ม การปรับปรงุกระบวนการ และ
การมสีว่นรว่ม ที�มผีลตอ่ประสทิธภิาพการทํางานของสมาชกิ
กลุม่เห็ดเขาพนม จังหวดักระบี�   /  ชนษิฎากานต ์นาคสวาท

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

51 การพจิารณาเชงิจรยิธรรมโครงการวจัิยเรง่ดว่นเกี�ยวกบัโรค
โควดิ-19 ในชว่งระบาดใหญ ่: กรณีศกึษาของคณะกรรมการ
จรยิธรรม และนักวจัิย คณะเวชศาสตรเ์ขตรอ้น มหาวทิยาลยั
มหดิล   /  สกุญัญา ประกอบธรรม

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

52 สถานภาพของสตัวป่์าคุม้ครองชนดิที�เพาะพันธุไ์ดท้ี�อยูใ่น
ความครอบครองของประชาชน ระหวา่งปี พ.ศ. 2551 - 2560
  /  สคัรนิทธ ์อน้ประวตัิ

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

53 ความตอ้งการจําเป็นของการสง่เสรมิความเป็นองคก์รแหง่
ความสขุของสถานศกึษา สงักดัสํานักงานเขตพื�นที�การศกึษา
มธัยมศกึษาปทมุธาน ี  /  ภทัรพล สายแวว

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

54 มาตรฐานวชิาชพีผูบ้รหิารสถานศกึษาสูค่วามเป็นผูบ้รหิาร
สถานศกึษามอือาชพี   /  กิ�งแกว้ แชม่บรสิทุธิ�

interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

55 บทบาทภาวะผูนํ้าเชงิบารมใีนการพัฒนาสถานศกึษาสูก่าร
เป็นองคก์รแหง่การเรยีนรู ้  /  ธรีพร ทวิงคษ์า

interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

56 ปัจจัยที�สง่ผลตอ่ประสทิธผิลการทํางานเป็นทมีของคร ูสงักดั
สํานักงานเขตพื�นที�การศกึษาประถมศกึษาปทมุธาน ี  /  วนั
ทยาพร ศรมีนัตะ

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

57 การสง่เสรมิความเป็นพลเมอืงดจิทิลัของนักเรยีนในศตวรรษ
ที� 21   /  ประกาย สเีขยีว

interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

58 แนวทางการพัฒนาศกัยภาพการประหยดัพลงังานไฟฟ้าของ
พนักงาน กรณีศกึษา บรษัิท พซีเีอ็ม โพรเซส็ซิ�ง
(ประเทศไทย) จํากดั   /  วชิยั พณิเสนาะ

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

59 ประสทิธภิาพทางเทคนคิการผลติโคเนื�อ ของสมาชกิสหกรณ์
โคเนื�อคณุภาพดจัีงหวดัแพร ่จํากดั   /  วนัวสา วโิรจนารมย์

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

60 การพัฒนาการดําเนนิงานตามแนวทางการดําเนนิงาน
โครงการโรงเรยีนคณุธรรม สพฐ. สํานักงานเขตพื�นที�การ
ศกึษาประถมศกึษานครราชสมีา เขต 4   /  ศริาณี ฤทธเิดช

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

61 ภาวะผูนํ้ายคุดจิทิลัของผูบ้รหิารการศกึษาที�สง่ผลตอ่การใช ้
เทคโนโลยสีารสนเทศ เพื�อการบรหิารสถานศกึษา   /  นริดา
แกว้เขยีว

interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

62 ความสมัพันธร์ะหวา่งการบรหิารงานวชิาการ กบัการดําเนนิ
การประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา   /  ธนัชพร ออ่นศรี

interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

63 การบรหิารแบบไตรภาค ี“บวร” ตามหลกัการมสีว่นรว่มเพื�อ
พัฒนาคณุภาพการศกึษาในโรงเรยีนขนาดเล็ก
กรงุเทพมหานคร   /  อชิยา มขุรักษ์

interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

64 บรรยากาศองคก์ารเเละพฤตกิรรมการทํางานที�มี
ประสทิธภิาพของพนักงานมหาวทิยาลยัสายสนับสนุน
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับรุ ี  /  มนิทธ์ติา เเดง
สรุศิรโีสภาศ

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

65 การศกึษาเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพวธิกีารคดักรองสารเสพ
ตดิเบื�องตน้ ของเมทแอมเฟตามนีและยาแกแ้พ ้  /  เบญจ
ศลิป์ เหลา่วงษี

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ
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66 ความพงึพอใจจากการใชตํ้ารับยาทาพระเสน้ ตอ่การรักษา
โรคลมจับโปงแหง้เขา่ ที�โรงพยาบาลการแพทยแ์ผนไทย
และการแพทยผ์สมผสาน   /  กติตยิา ขนัทอง

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

67 ประสทิธผิลของตํารับนํ�ามนัมหาจักรในการลดอาการปวดใน
ผูป่้วยโรคลมปลายปัตคาตสญัญาณ 4 หลงั   /  โชตกิา แห
รม่บรรเทงิ

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

68 ภาวะผูนํ้าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษากบัการ
พัฒนาการจัดการเรยีนรูเ้ชงิรกุ   /  กมลวรรณ แสนเสนาะ

interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

69 การบรหิารหลกัสตูรฝึกอบรมเพื�อสง่เสรมิความสามารถในการ
จัดการเรยีนรูเ้ชงิรกุของคร ู  /  ณัฐธยาน ์หรา่ยขนุทด

interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

70 การพัฒนาผลติภณัฑช์มุชนตามแนวคดิปฏบิตักิารอยา่งมสีว่น
รว่ม “PAR” รว่มกบัชมุชนเทศบาลไชยสถาน อําเภอสารภี
จังหวดัเชยีงใหม ่  /  กลุภาภร แตม้พดุชา

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

71 การประเมนิความตอ้งการจําเป็นในการพัฒนาภาวะผูนํ้า
เชงิกลยทุธข์องผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดัสํานักงานเขต
พื�นที�การศกึษาหนองบวัลําภ ู  /  คณัุชญพั์ฒน ์พวรรณา

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

72 ระบบควบคมุการเขา้ออกพื�นที�โดยใชก้ารจดจําใบหนา้และวดั
อณุหภมูริา่งกายแบบไมส่มัผัส   /  บณัฑร จติตส์ภุาพ

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

73 ปัจจัยที�มผีลตอ่การตดัสนิใจเลอืกซื�อผลติภณัฑข์นมหวาน
แปะกว้ยเพื�อสขุภาพ ของผูบ้รโิภคกลุม่เจเนอเรชนัวาย   /
 อนุกลู วเิขตกจิ

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

74 การศกึษาแนวโนม้ตลาดหุน้จนีจากการใชน้โยบาย Common
Prosperity   /  สทุธญิาณ นติกิจิไพบลูย์

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

75 ความรอบรูด้า้นสขุภาพและการปฏบิตัใินการป้องกนัและ
ควบคมุวณัโรคปอด ของเจา้หนา้ที�ราชทณัฑใ์นเรอืนจํา
จังหวดันครศรธีรรมราช   /  สวุดิา รักไพฑรูย์

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

76 ประเมนิกมัมนัตภาพรังสธีรรมชาต ิและปรมิาณรังสใีนดนิ
ตะกอนจากเกาะสมยุ จังหวดัสรุาษฎรธ์าน ีพื�นที�ที�มสีาร
กมัมนัตรังสภีมูหิลงัสงูของประเทศไทย   /  ผกามาศ แตม้
จันทร์

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

77 การบรหิารวชิาการเพื�อการจัดการศกึษาดา้นภาษาที�สามสู่
ทกัษะอาชพีที�เป็นเลศิ   /  ศริวิมิล กรวดนอก

interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

78 ผลการใชช้ดุกจิกรรมแนะแนวควบคูก่บัภมูปัิญญาวถิปีกาเก
อะญอ เพื�อพัฒนาความรับผดิชอบของนักเรยีน ชั �นประถม
ศกึษาปีที� 4 – 6 โรงเรยีนบา้นหว้ยนํ�าใส จังหวดั แมฮ่อ่งสอน
  /  ลําดวน อาลยั

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

ไมผ่า่นการ
พจิารณา

79 การพัฒนาทกัษะการอา่นและเขยีนสะกดคําไมต่รงตาม
มาตราตวัสะกด โดยใชห้นังสอืนทิานอเิล็กทรอนกิส ์(e -
book) สําหรับนักเรยีนชั �นประถมศกึษาปีที� 2 โรงเรยีนดารา
วทิยาลยั   /  ศราพร กนัทะนัน

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

80 การพัฒนาความสามารถในการสํารวจปัญหาและการวางแผน
ในการทําโครงงานดว้ยการจัดการเรยีนรูแ้บบโครงงานรว่มกบั
ชดุคําถามตามเทคนคิหมวก 6 ใบ ของนักเรยีนชั �น
มธัยมศกึษาปีที� 3 โรงเรยีนแสงทองวทิยา อําเภอหาดใหญ่
จังหวดัสงขลา   /  รณิญดา คงเอยีง

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

81 การพัฒนาการจัดการเรยีนรูโ้ดยประยกุตใ์ชท้ฤษฎวีงจรความ
รู ้(Knowledge Spiral : SECI Model) เรื�อง ภมูปัิญญาทอ้ง
ถิ�นผา้ทอกะเหรี�ยง สําหรับนักเรยีนชั �นประถมศกึษาปีที� 5
โรงเรยีนบา้นผาเยอ ตําบลกองกอ๋ย อําเภอสบเมย จังหวดั
แมฮ่อ่งสอน   /  รัศมิ�ลภสั กลัยาณเลศิ

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

82 การประยกุตใ์ชว้งจรการบรหิารงานคณุภาพ PDCA : กรณี
ศกึษาโรงเรยีนวดัใหมเ่นนิพยอม   /  พงศธร สรภมูิ

interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

83 ความสมัพันธร์ะหวา่งภาวะผูนํ้าแบบเสรมิสรา้งพลงัอํานาจกบั
ความผาสกุของพนักงานบรษัิทเอกชน ดา้นการเงนิและการ
ธนาคาร: บทบาทการเป็นตวัแปรสื�อของงานที�มคีวามหมาย  
/  ณัฐธกรณ ์กรีตวิฒันธรณ์

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

84 ประสทิธผิล และความปลอดภยัของแผน่มาสก์ไบโอ
เซลลโูลสชบุดว้ยสารกระตุน้การสรา้งเซลลผ์วิหนัง เพื�อการ
ดแูลบาดแผลหลงัการรักษาดว้ยเลเซอรแ์ฟรกชนันอล
เออรเ์บยีม 1550 นาโนเมตร   /  ยตุนัินท ์เอื�ออารธีรรม

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

85 คณุภาพชวีติการทํางานของบคุลากรศาลชาํนัญพเิศษในเขต
กรงุเทพมหานคร   /  ศรินิทพิย ์แกว้กาญจน์

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

86 ภาวะผูนํ้าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษาที�สง่ผลตอ่
คณุภาพการปฏบิตั ิงานวชิาการของสถานศกึษา   /  อาฬสา
วเิศษ

interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

87 การพัฒนาสมรรถนะของผูบ้รหิารโรงเรยีนมธัยมศกึษาในยคุ
ใหม ่สงักดัสํานักงานเขตพื�นที�การศกึษามธัยมศกึษา
พระนครศรอียธุยา   /  เจนวฒุ ิบญุชพูงศ์

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

88 การเรยีนรูด้า้นการแพทยฉุ์กเฉนิในสถานศกึษาพื�นที�จังหวดั
เชยีงราย   /  เกรยีงศกัดิ� ยทุโท

thaioral yes รอแจง้โอน
เงนิ

ไมผ่า่นการ
พจิารณา

89 ภาวะผูนํ้าของผูบ้รหิารสถานศกึษาในยคุ vuca world   /
 ยพุารัตน ์ใยเมอืง

interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ
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90 การศกึษาเปรยีบเทยีบประสทิธผิลการรักษาระหวา่งการใช ้
แฟรกชั�นแนลพโิคเซคคั�นเลเซอร ์1064 นาโนเมตร รว่มกบั
เทคนคิครอส เทยีบกบัแฟรกชั�นแนลพโิคเซคคั�นเลเซอร์
1064 นาโนเมตรเพยีงอยา่งเดยีวสําหรับแผลเป็นหลมุสวิ   /
 ศนชิยา นราธรสวสัดกิลุ

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

91 การพัฒนาบทเรยีนออนไลนร์ว่มกบัสะเต็มศกึษา เรื�อง การ
ออกแบบเครื�องรดนํ�าอจัฉรยิะดว้ยบอรด์ Micro:bit สําหรับ
นักเรยีนชั �นมธัยมศกึษาปีที� 2   /  จติตมิา ปัญญาพสิทิธิ�

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

92 คณุภาพการบรกิารที�มผีลตอ่การตดัสนิใจกลบัมาใชบ้รกิารซํ�า
ของผูใ้ชบ้รกิารเชา่รถยนตเ์พื�อการทอ่งเที�ยว : กรณีศกึษา
Budget Thailand   /  บญุผล รักษาศรี

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

93 กําลงัรับนํ�าหนักแบกทานประลยัของฐานรากตื�นกรณีม ี2
ฐานรากใกลเ้คยีงกนั ดว้ยวธิไีฟไนตอ์ลิเิมนตแ์บบการ
วเิคราะหล์มิติ   /  ดลุพนิจิ หนูเอยีด

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

94 ผลเฉลยใหมสํ่าหรับปัญหาฐานรากรับแรงแบกทานและแรง
ถอนในดนิเหนยีวแบบไมส่มนัย   /  ทนิภทัร อุน่ใจเพื�อน

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

95 ปัจจัยดา้นสภาพแวดลอ้มของผูเ้รยีนที�สง่ผลตอ่ผลสมัฤทธิ�
ทางการเรยีนรายวชิาคณติศาสตร ์ของนักเรยีนชั �น
มธัยมศกึษาปีที� 2 โรงเรยีนสงขลาวทิยาคม   /  ปารฉัิตร รัก
เงนิ

thaioral yes รอแจง้โอน
เงนิ

ไมผ่า่นการ
พจิารณา

96 คณุลกัษณะของผูบ้รหิารสถานศกึษากบัการพัฒนาวฒันธรรม
องคก์ารเชงิสรา้งสรรคใ์นสถานศกึษา   /  ปรเมศวร ์รอบคอบ

interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

97 การประเมนิความตอ้งการจําเป็นในการมสีว่นรว่มของครใูน
การดําเนนิการประกนัคณุภาพภายในของโรงเรยีนสามชกุ
รัตนโภคาราม   /  วศนิ ชชูาติ

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

98 Research on Classroom Management Strategy of
Primary School Affiliated to Yunnan University of
Finance and Economics   /  Wenting Luo

interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

99 ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานระบบบรกิารออนไลนศ์าล
ยตุธิรรม (CIOS) ของบคุลากรศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวดัปทมุธาน ีThe efficiency of performance on
Case Information Online Service (CIOS) of personnel
in The Pathumthani Juvenile and Family Court   /  ศริิ
ภรณ ์จักรคุม้

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

100 การศกึษาเปรยีบเทยีบประสทิธผิลของการทา เจลผงบกุ
คอนยคั กลโูคแมนแนน ไฮโดรไลเซท 5% กบัยาเจลคลนิดา
มยัซนิ 1% ในการรักษาสวิ   /  สริพิงษ์ เตชะภญิญาวฒัน์

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

101 ความคาดหวงัและความพงึพอใจในคณุภาพการบรกิารของ
กรณีศกึษาโรงแรมแหง่หนึ�งใน จังหวดัเพชรบรุ ี  /  ณัฐนันท์
ศรศีรศาสตร์

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

102 PDCA Cycle Case Analysis of Teaching Quality in
Universities   /  Lingxuan Wang

interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

103 Research on the Problems and Countermeasures of
Practical Teaching Management of Applied
Undergraduate Lvliang University in My Country   /
 Yinxian Jiang

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

104 Educational Management Styles of the Teachers at
Jinzhong College of Information in Shanxi   /  Liangyi
Duan

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

105 Investigation and Analysis of the Popularization of
Mandarin in Colleges and Universities in Yunnan
Province and Countermeasures Research -- taking
Yunnan Technology and Business   /  Weiqing Yang

interoral yes รอแจง้โอน
เงนิ

ไมผ่า่นการ
พจิารณา

106 Investigation and Analysis of the Popularization of
Mandarin in Colleges and Universities in Yunnan
Province and Countermeasures Research -- taking
Yunnan Technology and Business College as an
example   /  Weiqing Yang

interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

107 Education Administration   /  Xue Yang interoral yes รอแจง้โอน
เงนิ

ไมผ่า่นการ
พจิารณา

108 การพัฒนาหลกัสตูรฝึกอบรมเพื�อเสรมิสรา้งทกัษะการรูเ้ทา่
ทนัสื�อ สําหรับนักเรยีนชั �นมธัยมศกึษาตอนปลาย โรงเรยีนธร
รมโฆสติ   /  กรรณทมิา อสิระโชติ

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

109 การศกึษาผลสมัฤทธิ�ทางการเรยีนและการรับรูค้วามสามารถ
ของตนเองทางคณติศาสตร ์เรื�อง การแยกตวัประกอบของ
พหนุามดกีรสีอง โดยการจัดการเรยีนรูแ้บบ ACE รว่มกบั
เทคนคิตั�วออก   /  เทพชา บารมี

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

110 การบรหิารนโยบายสาธารณะแนวใหม:่ กรณีเมอืงโคราช   /
 ภทัราพร รอดบญุเกดิ

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

111 ตวัแปรที�มผีลตอ่การรับเงนิอเิล็กทรอนกิสข์องผูป้ระกอบการ
ขนาดเล็กและขนาดกลางในเขตกรงุเทพมหานคร   /  สเุมธ
สนัตกิลุ

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

112 Analysis on the Work and Team Building of College
Counselors Based on SWOT   /  Dongna Weng

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ
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113 การรับรูภ้าวะสขุภาพ ความเชื�อมั�นและการแสวงหาบรกิาร
สขุภาพการแพทยก์ระแสหลกัและการแพทยแ์ผนไทยของ
เด็กที�มคีวามตอ้งการจําเป็นพเิศษระหวา่งการระบาดของโรค
โควดิ-19   /  สปุรยีา แซภู่่

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

114 การจัดการความรูใ้นองคก์ารเพื�อเพิ�มประสทิธภิาพการบรหิาร
จัดการ กรณีศกึษา : บรษัิท เวอรต์คิอล จํากดั   /  ครษิฐา
ออ้นกระโทก

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

115 การวเิคราะหป์ระสบการณผ์ูใ้ชแ้ละสว่นตดิตอ่ผูใ้ชข้อง
แพลตฟอรม์การเรยีนออนไลน ์  /  กนัตป์าณัสม ์อําไพวรรณ

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

116 พระเครื�องและเรื�องเลา่: กรณีศกึษา พระเครื�องของหลวงปู่
มั�น ทตฺโต วดับา้นโนนเจรญิ อําเภอนาจะหลวย จังหวดั
อบุลราชธาน ี  /  สมฤทยั เกษอนิทรษ์า

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

ไมผ่า่นการ
พจิารณา

117 การบรหิารจัดการเชงิรกุในสถานศกึษาระดบัประถมศกึษา   /
 นปภา สกลุพทิกัษ์

interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

118 การบรหิารสถานศกึษาเพื�อตอบสนองความพงึพอใจตอ่ผูรั้บ
บรกิาร   /  เอกชยั แตบสวสัดิ�

interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

119 การประเมนิโครงการเด็กดมีเีงนิออมโรงเรยีนครีรีาษฎรพั์ฒนา
  /  เพ็ญนภา ควูบิลูยศ์ลิป์

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

120 การประเมนินวิไคลดก์มัมนัตรังส ี(226Ra, 232Th และ 40K)
ในดนิบรเิวณรอยเลื�อนเขาเดน่ จังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี  /  อ
ลษิา ทวลีาภ

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

121 ผลการรักษาผูป่้วยโรคขอ้เขา่เสื�อม ดว้ยวธิหีตัถบําบดั
ประคบสมนุไพร และการพอกเขา่ดว้ยยาสมนุไพร   /  จามจรุี
ศรปัีญญา

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

122 การจัดการธรุกจิทอ้งถิ�นในยคุเศรษฐกจิใหม:่ โครงการตลาด
ตอ้งชม   /  กติตศิกัดิ� งามสงา่

interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

123 การใชเ้ลเยอรด์บัเบลิไฮดรอกไซด ์ในขั �วไอออนเลอืก
จําเพาะชนดิพอลเิมอรเ์มมเบรน   /  กฤตพิงศ ์คนแรง

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

124 การดแูลสขุภาพมารดาและทารกดว้ยทฤษฎกีารแพทยแ์ผน
ไทย   /  กนกวรรณ ประภากลุ

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

125 การศกึษาผลการเรยีนนักศกึษาชั �นปี 1 จากรอบการรับตา่งๆ
ตามระบบ TCAS   /  นุษรา นอบนอ้ม

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

126 ความจําเป็นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยข์องบคุลากร
สํานักงานศาลยตุธิรรมในศาลจังหวดันนทบรุ ีThe necessity
for human resource development of the personnel at
Office of the Court of Justice in Nonthaburi
Provincial Court   /  ธญัภา ทองสงค์

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

127 คณุคา่ตราสนิคา้ที�สง่ผลตอ่กระบวนการตดัสนิใจซื�อ
คอนโดมเินยีม ในอําเภอเมอืงเชยีงราย จังหวดัเชยีงราย   /
 กรวกิา ใจปินตา

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

128 การศกึษาการรักษาโรคในระบบทางเดนิอาหารดว้ยทฤษฎี
การแพทยแ์ผนไทย   /  วรรณา สนิธาราศริกิลุชยั

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

129 แนวทางการพัฒนาการจัดกจิกรรมตามนโยบาย “ลดเวลา
เรยีน เพิ�มเวลารู”้ ของโรงเรยีนขนาดเล็ก สงักดัสํานักงาน
เขตพื�นที�การศกึษาประถมศกึษากาฬสนิธุ ์เขต 1   /  ณัฐ
กานต ์กลบีมะลิ

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

130 ความพงึพอใจของผูเ้ขา้รักษาโรคลมปลายปัตคาตสญัญาณ
4 5 หลงั ดว้ยการสกัยา โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตําบล
เตรยีม อําเภอ ครุะบรุ ีจังหวดัพังงา   /  ภทัรภรณ ์พรหมแกว้

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

131 การพัฒนาแนวทางการดําเนนิงานกจิกรรมชมุชนการเรยีนรู ้
ทางวชิาชพี (PLC) ของสถานศกึษาขั �นพื�นฐานในสงักดั
สํานักงานเขตพื�นที�การศกึษาประถมศกึษากาฬสนิธุ ์เขต 2  
/  สพุชิา คณาโจด

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

132 การตรวจหาเชื�อไวรัสที�มแีมลงเป็นพาหะในประชากรกลุม่
เสี�ยงในจังหวดั สรุาษฎรธ์าน ี  /  อานนท ์แซอ่ึ�ง

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

133 แนวทางการจัดการการทอ่งเที�ยวเชงินเิวศของชมุชนบา้น
ชายทะเลกาหลง อําเภอเมอืงสมทุรสาคร จังหวดัสมทุรสาคร
  /  นภิาไล สวาสดิ�ฉัตรภมูิ

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

134 บทบาทของภาวะเครยีดออกซเิดชนัในโรคกระดกูสนัหลงั
สว่นเอวเสื�อม   /  มนัสนันท ์จติรจํานงค์

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

135 การพัฒนารปูแบบการจัดการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรเ์พื�อสง่เสรมิ
การคดิแกปั้ญหาและการกํากบัตนเอง ในการเรยีน เรื�อง งาน
และพลงังาน สําหรับนักเรยีนชั �นมธัยมศกึษาปีที� 2   /
 ณฏิญา สดีา

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

136 ผูห้ญงิขายไขก่บัวาทกรรมปิตาธปิไตยและมายาคตเิกี�ยวกบั
คนไทยและจนีในอเมรกิา   /  อรอําไพ นับสบิ

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

137 การศกึษาวเิคราะหค์วามเชื�อและการบชูารอยพระพทุธบาท
ของพทุธศาสนกิชนชาวจังหวดัศรสีะเกษ ที�มตีอ่รอย
พระพทุธบาทที�ประดษิฐานภายในพระมณฑปวดัมหาพทุธา
ราม พระอารามหลวง อําเภอเมอืงฯ จังหวดัศรสีะเกษ   /
 ธนัยพงศ ์สารรัตน์

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

138 การเปรยีบเทยีบรอยกดบนกระดาษแผน่รองในกระดาษแตล่ะ
ชนดิดว้ยเครื�องตรวจพสิจูนเ์อกสาร   /  นนทพันธ ์ยั �ง
ประยทุธ์

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ
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139 Empirical Study on the influencing Factors of Higher
Education Quality at Ji’an College in China   /
 Yunhui Xiao

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

140 Based on the Development Path of the Online Public
Opinion Work of Higher Vocational College
Counselors in the Micro-era   /  Mengmeng Wang

interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

141 Research on the Optimization of Innovation and
Entrepreneurship Education Management Model in X
University in Guangxi Province   /  Man Yun

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

142 Research on the current situation of personal
knowledge management of teachers in special
education schools in Guangxi   /  Xiaolan Ma

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

143 Research on the Management Model of Music
Education - A Case Study of Three Colleges and
Universities in Henan Province   /  Jia Jiao

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

144 Research on People-Oriented Teaching Management
in Colleges and Universities   /  Baoqin Huang

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

145 แนวทางดา้นการบรกิารและสิ�งอํานวยความสะดวกเพื�อผูส้งู
อายทุี�ใชร้ถเข็นวลีแชรใ์นการเดนิทางโดยเครื�องบนิของสาย
การบนิพรเีมี�ยม   /  ภาดา ฤกษ์สรุณรงค์

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

146 ทบทวนวรรณกรรม การจัดการพลงังานสทุธเิป็นศนูย;กรณี
ศกึษา อาคารสถานพยาบาล   /  ปิต ิอนนตพันธ์

thaioral yes รอแจง้โอน
เงนิ

ไมผ่า่นการ
พจิารณา

147 A preliminary study on the Countermeasures for the
Education and Management of left-behind Children
in Rural areas   /  Meng Yang

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

148 การบรหิารการเตรยีมความพรอ้มของครเูพื�อมุง่สูห่ลกัสตูร
ฐานสมรรถนะ ระดบัชั �นมธัยมศกึษาตอนปลาย   /  ภานุพงศ์
ตนัสขุ

interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

149 ภาวะผูนํ้าเชงิกลยทุธข์องผูบ้รหิารในการพัฒนาการศกึษา
ของสถานศกึษา   /  ศศธิร พมิพแ์กว้

interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

150 การประยกุตใ์ชท้ฤษฎ ีZ ในการบรหิารองคก์ร   /  ปรชีา คณุ
ฮวย

interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

151 การบรหิารวชิาการเพื�อพัฒนาแหลง่เรยีนรูใ้นสถานศกึษาสู่
ทกัษะอาชพี   /  ประพรรณส ีมสํีาโรง

interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

152 ปัจจัยที�สง่ผลตอ่การดําเนนิงานระบบดแูลชว่ยเหลอืนักเรยีน
  /  อรศิรา ชชูว่ย

interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

153 การบรหิารจัดการเรยีนรูโ้ดยใชโ้ครงงานเป็นฐานเพื�อพัฒนา
ศกัยภาพของครใูนสถานศกึษา   /  จนิตนา พรายชมภู

interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

154 ภาวะผูนํ้าเชงิบารมขีองผูบ้รหิารสถานศกึษา   /  วาสนิี
สวุรรณคาม

interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

155 การบรหิารสถานศกึษาตามหลกัธรรมาภบิาลของผูบ้รหิาร
สถานศกึษายคุใหม ่  /  วราภรณ ์พรมทอง

interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

156 ภาวะผูนํ้าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษาในโรงเรยีน  
/  ปัญญา สมทุรหลา้

interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

157 ภาวะผูนํ้ายคุดจิทิลัของผูบ้รหิารสถานศกึษา   /  สกาวรัตน์
เมอืงจันทร์

interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

158 หลกัการบรหิารแบบมสีว่นรว่มกบัการบรหิารงานบคุคลใน
โรงเรยีน   /  พรรณีย ์สรุยีแ์สง

interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

159 รปูแบบการบรหิารจัดการศกึษาโรงเรยีน ในสงักดัสํานักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขั �นพื�นฐานใหม้ปีระสทิธภิาพ   /
 ณัฐกาญจน ์ญาณแขก

interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

160 ภาวะผูนํ้าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษาและการขบั
เคลื�อนนวตักรรมสูก่ารศกึษา 4.0   /  ทศวรรษ เกดิติ�ง

interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

161 การบรหิารความเสี�ยงของผูบ้รหิารสถานศกึษาและการ
ประยกุตใ์ชใ้นสถานศกึษา   /  ปารชิาต ิธรรมสวุรรณ

interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

162 ภาวะผูนํ้ากบัการบรหิารในยคุดจิทิลั   /  ศศวิมิล มาลาพงษ์ interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

163 การบรหิารจัดการศกึษาสําหรับเด็กที�มคีวามตอ้งการพเิศษใน
โรงเรยีนเรยีนรวม   /  ณัฐฐา นพเกา้

interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

164 แนวทางการพัฒนาคณุลกัษณะความเป็นมอือาชพีของผู ้
บรหิารสถานศกึษาในยคุดสิรัปชั�น   /  สพัุตรา วงษ์สวุรรณ

interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

165 ภาวะผูนํ้าการบรหิารงานงบประมาณในสถานศกึษา   /  อคัร
พนธ ์นวนจันทร์

interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

166 ปัจจัยที�สง่ผลตอ่สมรรถนะการบรหิารงานวชิาการของผู ้
บรหิารสถานศกึษา   /  ศศธิร กรานสขุ

interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

167 การบรหิารงานวชิาการโดยใชส้ื�อและเทคโนโลยเีพื�อ
พัฒนาการจัดการเรยีนการสอน   /  ณัฐธดิา ชนะพลชยั

interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

168 ชมุชนแหง่การเรยีนรูท้างวชิาชพี(PLC)ในสถานศกึษาสูค่วาม
สําเร็จ   /  มาลยัพร กา้นอนิทร์

interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

169 การพัฒนาหลกัสตูรและการเรยีนการสอนภาษาองักฤษใน
โรงเรยีนพระปรยิตัธิรรม แผนกสามญัศกึษา   /  มนัตฐา ทา้ว
ดา่น

interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

170 การบรหิารงานวชิาการโดยใชแ้นวคดิการสอนงาน เพื�อ
พัฒนาศกัยภาพบคุลากร   /  อรปรยีา เหลอืนับ

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ
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171 การบรหิารวชิาการเพื�อพัฒนาทกัษะอาชพีของผูเ้รยีน   /
 ทศันพ์ล แกว้เพชรบตุร

interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

172 การบรหิารงานวชิาการสูค่วามเป็นเลศิในสถานศกึษา   /
 วสิา แสนเลงิ

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

173 การบรหิารงานบคุคลที�สง่ผลตอ่ประสทิธภิาพการทํางานของ
ครใูนสถานศกึษา   /  สพุชิญา แสงแกว้

interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

174 แนวทางการพัฒนากระบวนการนเิทศการจัดกจิกรรมการเรยีน
การสอนของครปูฐมวยั โดยใชร้ปูแบบกลัยาณมติร   /  ดวง
หทยั สขุเมอืง

interoral yes รอแจง้โอน
เงนิ

ไมผ่า่นการ
พจิารณา

175 กระบวนการบรหิารสถานศกึษาสูโ่รงเรยีนคณุภาพ   /  นภสั
พรพรรณ มนทอง

interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

176 การบรหิารโรงเรยีนคณุภาพใหม้ปีระสทิธผิล   /  ณัฐกาญจน์
ญาณแขก

interoral yes รอแจง้โอน
เงนิ

ไมผ่า่นการ
พจิารณา
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แบบตอบรับการประชมุวชิาการและนําเสนอผลงานวจัิย ระดบัชาตแิละนานาชาต ิครั�งที� 10 "Global Goals, Local
Actions: Looking Back and Moving Forward"
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รูปแบบการเขียนบทความวิจัย 
Research Article Format 
 เป็นบทความภาษาไทย ที่มีความยาวไม่เกิน 8 หน้ากระดาษขนาด เอ 4  พิมพ์ด้วยตัวอักษร             
TH Sarabun PSK ขนาด 16 pts. อาจมีภาพ  ตาราง  แผนภูมิประกอบได้  โดยมีทั้งหมดน้ีรวมอยู่ในข้อจํากัด

จํานวนไม่เกิน 8 หน้า และต้ังค่าหน้ากระดาษ บน ล่าง ซ้าย ขวา 1 น้ิว 
 Research article must be in Thai , length not more than 8 pages (A4 paper size).  
Using TH Sarabun PSK font, 16 pts. It can probably presented by pictures, tables or graphs 
but all must be included in those 8 pages limitation. Set page layout margins 1 inch 
 
องค์ประกอบของบทความปริทัศน ์

1. ช่ือเรื่องวิจัย (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) 
Title (Both Thai and English)  

2. ช่ือ นามสกุลผูวิ้จัย หลักสูตร  สาขาวิชา  มหาวิทยาลัย Email 
Author(s) full name, curriculum, course and university, Email 

3. บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) สาํหรับภาษาอังกฤษไม่เกิน 150 คํา 
Abstract (Both Thai and English).  English abstract shall not contain more than 150 
words. 

4. คําสําคัญ (ภาษาไทย) ไม่เกิน 3 คํา 
Keywords (Thai) 3 keywords maximum. 

5. บทนํา  
Introduction 

6. ขอบเขตเน้ือหา 
Research Scope 

7. เน้ือหา : ผลการวิเคราะห์ / สงัเคราะห์ประเด็นต่าง ๆ ที่ได้นําเสนอ 
Findings/ Results 

8. บทสรุป 
Conclusion 

9. รายการอ้างอิง 
References 

 
 
 
 



องค์ประกอบของบทความวิจัย 
Research Article Contents 

1. ช่ือเรื่องวิจัย (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)  
Title (Both Thai and English)  

2. ช่ือ นามสกุลผูวิ้จัย หลักสูตร  สาขาวิชา  มหาวิทยาลัย Email 
Author(s) full name, curriculum, course and university, Email 

3. บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) สาํหรับภาษาอังกฤษไม่เกิน 150 คํา 
Abstract (Both Thai and English).  English abstract shall not contain more than 150 
words. 

4. คําสําคัญ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) ไม่เกิน 3 คํา 
Keywords (Both Thai and English). 3 keywords maximum. 

5. บทนํา  
Introduction 

6. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
Purpose/Objective 

7. ขอบเขตการวิจัย  
Research Scope 

8. การทบทวนวรรณกรรม 
Literature Review 

9. วิธีดําเนินการวิจัย 
Methodology 

10. ผลการวิจัย  
Findings/ Results 

11. สรุป และอภิปรายผลการวิจัย  
Conclusion and Discussion 

12. ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 
 Suggestion (If any) 

13. เอกสารอ้างอิง  
References 

 
 
 
 



ชื่อเรื่องภาษาไทย 
Title  (ชื่อเรือ่งภาษาอังกฤษ) 

ช่ือ นามสกุลผูวิ้จัย1   
ช่ือ นามสกุลอาจารย์ที่ปรึกษาคนที่1 (หรือผู้วิจัยร่วม)2  (ถ้ามี) 

Email 
ช่ือ นามสกุลอาจารย์ที่ปรึกษาคนที่2 (หรือผูวิ้จัยร่วม)3  (ถ้ามี) 

Email 
ช่ือ นามสกุลอาจารย์ที่ปรึกษาคนที่3 (หรือผูวิ้จัยร่วม)4  (ถา้มี) 

Email 
1นักศึกษาระดับปริญญา... สาขาวิชา  มหาวิทยาลัย (หรือผู้วิจัย พร้อมสงักัด) 

Email 
2สังกัด (ถ้ามี) 
3สังกัด (ถ้ามี) 
 4สังกัด (ถ้ามี) 

บทคัดย่อ 
 บทคัดย่อภาษาไทย เป็นส่วนที่เสนอวัตถุประสงค์ของการวิจัย วิธีการวิจัย และผลการวิจัย โดยสรุป 
เพ่ือให้เห็นภาพรวมท้ังฉบับ ประกอบด้วยข้อความท่ีเป็นคําสําคัญทั้งหมด มีความกะทัดรัด และสั้น 
 
คําสําคญั  
 คําสําคัญ 1,  คําสําคัญ 2, คาํสําคัญ 3 
 
Abstract 
 บทคัดย่อภาษาไทย เป็นส่วนที่เสนอวัตถุประสงค์ของการวิจัย วิธีการวิจัย และผลการวิจัย โดยสรุป 
เพ่ือให้เห็นภาพรวมท้ังฉบับ ประกอบด้วยข้อความท่ีเป็นคําสําคัญทั้งหมด มีความกะทัดรัด และสั้น 
 
Keywords  
 Keyword 1, keyword 2, keyword 3 
 
บทนํา 

ให้เขียนเป็นความเรียงที่ดี  กล่าวถึงภูมิหลังที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ค้นคว้าวิจัย หรือที่มาของเร่ืองที่นํามา

วิจัย  ช้ีให้เห็นถึงสภาพปัญหา  ความจําเป็น และความสําคัญ โดยนําทฤษฎี หลักวิชาการ และข้อมูลที่

เก่ียวข้องมาอ้างอิงสนับสนุน อธิบายถึงวัตถุประสงค์ (objectives) ของการทําวิจัยให้ชัดเจนมีขอบเขตการทําที่

แน่นอน รวมถึงทฤษฎี แนวคิดที่จะนํามาใช้และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง และประโยชน์ที่จะได้รับจากงานวิจัย   



 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. วัตถุประสงค์ข้อ 1 
2. วัตถุประสงค์ข้อ 2 

 
 
ขอบเขตการวิจัย  

1. ขอบเขตประชากร  
2. ขอบเขตตัวแปร 
3. ขอบเขตเวลา 

 
วิธีดําเนนิการวิจัย 
             1.  ระเบียบวิธีวิจัย 
             2.  ขั้นตอนการวิจัย 
             3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
             4.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
ผลการวิจัย  

แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูล (Analysis Results) เสนอเน้ือหาที่ เป็นการบรรยายแนวทางการ

วิเคราะห์ข้อมูล และตามด้วยผลการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลความหมาย สําหรับผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่

อยู่ในรูปตารางหรือรูป ต้องมีการบรรยายสาระประกอบด้วย มิใช่เสนอแต่ตารางหรือรูปโดยไม่มีการบรรยาย 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

เลือกส่วนที่เป็นประเด็นสําคัญของผลการวิจัย มาแสดงความคิดในเชิงวิชาการที่มีเหตุมีผล  นําข้อมูล

มาสนับสนุนผลการวิจัยที่นํามาอภิปราย 
 

ข้อเสนอแนะ  
1.  ข้อเสนอแนะเพ่ือการนําผลการวิจัยไปใช้งาน  
2.  ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยต่อไป 

 
 
 
 



เอกสารอ้างอิง  
 ให้เขียนตามรูปแบบที่กําหนด 

1.  การอ้างอิงหนังสือทั่วไป 
รูปแบบ 
ช่ือผู้แต่ง./(ปีที่พิมพ์)./ช่ือหนังสือ/(ครั้งที่พิมพ์) (ถ้ามี)./สถานที่พิมพ์:/สํานักพิมพ์. 
ตัวอย่าง 
ยุดา  รักไทย และเบญจมาศ  อํ่าพันธ์ุ. (2546). การบริหารความเปลี่ยนแปลง (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ:       

ธีระป้อมวรรณกรรม. 
Nagle, T. T. & Holden, R. K. (2003). The strategy and tactics of pricing (3rd ed.).  Englewood 

Cliffs, NJ: Pearson Education. 
 

 2.  การอ้างอิงหนังสือแปล 
รูปแบบ 
ผู้แต่ง./(ปีที่พิมพ์)./ช่ือหนังสือ/(แปลจาก ช่ือหนังสือ โดยช่ือผู้แปล)./สถานที่พิมพ์:/สํานักพิมพ์. 
 
ตัวอย่าง 
Gary, R. S. (2544). การฝึกปฏิบัติในงานจริง (แปลจาก Hands-On Training โดยยุดา  รักไทย). กรงุทพฯ: 

เอ็กซเปอร์เน็ต. 
Laplace, P. S. (1951). A philosophical essay on probabilities (Emory, F. W., Trans.)  
 New York: Dover. 
 
 3.  การอ้างอิงหนังสือที่ผู้แต่งเปน็กลุ่มบคุคล หรือนิติบคุคล หรือหนว่ยราชการ 
รูปแบบ 
นิติบุคคล./(ปีที่พิมพ์)./ช่ือหนังสือ/(ครั้งที่พิมพ์) (ถ้ามี)./สถานที่พิมพ์:/สํานักพิมพ์. 
ตัวอย่าง 
กระทรวงศึกษาธิการ. (2545). 107 ปี กระทรวงศึกษาธิการ. กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง. 
 
 4.  การอ้างอิงหนังสือที่ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง 
รูปแบบ 
ช่ือหนังสือ./(ปีที่พิมพ์)./สถานที่พิมพ์:/สํานักพิมพ์. 
ตัวอย่าง 
เบิกบานธรรม: คติธรรมจากพระเถระผู้เป็นที่พ่ึงของชาวพุทธ. (2542). กรุงเทพฯ: ธรรมสภา. 
It’ s O.K. to say no to drugs. (1987). New York: Brad Schmell.   



 5.  การอ้างอิงบทความในหนังสือ 
รูปแบบ 
ช่ือผู้เขียนบทความ./(ปีที่พิมพ์)./ช่ือบทความ./ใน/ช่ือบรรณาธิการ/(บรรณาธิการ),/ช่ือหนังสือ/(ครั้งที่พิมพ์) 

(ถ้ามี)./(หน้า)./สถานที่พิมพ์:/สํานักพิมพ์. 
ตัวอย่าง 
อําไพ  สุจริตกุล. (2541). ประมวลเทคนิคและวิธีการสอนในระดับประถมศึกษา. ใน ทรงสมร            
 อยู่สถาพร (บรรณาธิการ), เทคนิคและวิธีการสอนในระดับประถมศึกษา. (หน้า 8-13).   กรุงเทพฯ: 
สํานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  
Rosenshine, B. & Steven, R. (1986). Teaching functions. In Wittrock, M. (Ed.),  
 Handbook of research on teaching (3rd ed.). (pp. 10-15). New York: MacMillan.   
 

 6.  การอ้างอิงบทความในสารานุกรม 
รูปแบบ 
ช่ือผู้แต่ง./(ปีที่พิมพ์)./ช่ือเรื่อง/ใน/ช่ือหนังสือ/(เล่มที่, หน้า)./สถานที่พิมพ์:/สํานักพิมพ์. 
ตัวอย่าง 
เจริญ  อินทรเกษตร. (2515-2516). ฐานันดร ใน สารานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน (เล่มที ่11, หน้า 

6912). กรุงเทพฯ: อมรินทรพ์ริ้นต้ิง. 
Bergmann, P. G. (1993). Relativity. In The new encyclopedia Britannica (Vol. 26, pp. 501-508). 

Chicago: Encyclopedia Britannica. 
 

 7.  การอ้างอิงบทความในรายงานการประชุม หรือสัมมนาทางวิชาการ 
รูปแบบ 
ผู้เขียน./(ปีที่พิมพ์)./ช่ือบทความ./ใน/ช่ือเอกสารการประชุม หรือสมัมนา./(หน้า)./สถานที่:/หน่วยงาน. 
ตัวอย่าง 
กฤษดา  กรุดทอง. (2545). ผลลัพธ์การเรยีน. ใน เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร

ระดับปริญญาโท  สาขาการจัดการคุณภาพ. (ไม่ปรากฏเลขหน้า). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา. 
 

 8.  การอ้างอิงบทความในวารสารหรือนิตยสาร 
รูปแบบ 
ช่ือผู้เขียนบทความ./(ปีที่พิมพ์)./ช่ือบทความ./ช่ือวารสาร หรือช่ือนิตยสาร./ปีที่ หรือเล่มที่ หรือ Volume(ฉบับ

ที่ หรือ Number),/เลขหน้า. 
ตัวอย่าง 
วินิจ  เทือกทอง. (2541). การวิเคราะห์ถดถอยแบบลอจิสติก. ครุศาสตรป์ริทัศน์. 1(1), 21-28. 
Rafferty, C.D. (1999). Literacy in the information age. Educational Leadership. 57(2), 22-25. 



 9.  การอ้างอิงบทความในหนังสือพิมพ ์
รูปแบบ 
ช่ือผู้เขียนบทความ./(ปีที่พิมพ์,/เดือน/วันที่)./ช่ือบทความ./ช่ือหนังสือพิมพ์./หน้า. 
ตัวอย่าง 
อรรถจักร์  สัตยานุรักษ์. (2542, กันยายน 29). การ์ตูนกับการประกันคุณภาพในมหาวิทยาลัย. กรุงเทพธุรกิจ. 

หน้า 17. 
Haward, S. (2000, May 13). Bar code strategy to recoup college loans. Bangkok Post. p. 3. 
 
 10.  การอ้างอิงข่าวจากหนงัสือพิมพ์   
รูปแบบ 
หัวข้อข่าว./(ปีที่พิมพ์,/เดือน/วันที่)./ช่ือหนังสือพิมพ์./หน้า. 
ตัวอย่าง 
เพ่ิมสัตว์ป่าคุ้มครอง 356 ชนิด. (2546, พฤศจิกายน 6). ไทยรัฐ. หน้า 7. 
 
 11.  การอ้างอิงบทความในจดหมายข่าว  
รูปแบบ 
ช่ือผู้เขียน./(ปีที่พิมพ์,/เดือน/วันที่)./ช่ือเรื่อง./ช่ือจดหมายข่าว./ปีที่หรือเล่มที่ หรือ volume(ฉบับที่ หรือ 

number),/หน้า. 
ตัวอย่าง 
สมศักด์ิ  สว่างศรี. (2547, พฤศจิกายน 30). กระบวนการทําวิทยานิพนธ์. จดหมายข่าวแก้วเจ้าจอม. 4(21), 

หน้า 2. 
 
     12.  การอ้างอิงวิทยานพินธ ์
รูปแบบ 
ช่ือผู้จัดทํา./(ปีที่พิมพ์)./ช่ือวิทยานิพนธ์./ระดับวิทยานิพนธ์/ช่ือสาขาวิชา/คณะ/ช่ือมหาวิทยาลัย  
ตัวอย่าง 
เอมอร กฤษณะรังสรรค์. (2537). ผลของการฝึกอบรมตามหลักไตรสิกต่อความรับผิดชอบในหน้าที่ของ

นักศึกษาวิชาชีพครูสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา. ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต ภาควิชาจิตวิทยา 
คณะครุศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

Bhuntuvech, C. (1986). Curriculum development in electronics technology: teachers’ 
colleges in Thailand. Unpublished doctoral dissertation New York University.  

 



 13.  การอ้างอิงบทคัดย่อวิทยานพินธ์ปรญิญาโท และปริญญาเอกจากหนังสือรวมเล่มต่างประเทศ
จาก Dissertation Abstracts International (DAI) 
รูปแบบ 
ช่ือผู้จัดทํา./(ปีที่พิมพ์)./ช่ือวิทยานิพนธ์./(ระดับวิทยานิพนธ์,/ช่ือมหาวิทยาลัย,/ปีที่จดัทํา). Dissertation 

Abstracts International./เล่มที,่/เลขหน้า. 
ตัวอย่าง 
Black, R. A. (1983). A match of leaning style to teaching style based on use of hemispheric 

dominance theory to enhance learning of creative thinking skills. (Doctoral 
dissertation, University of Georgia, 1983). Dissertation Abstracts International. 45, 
393A. 
 
14.  การอ้างอิงคําสั่ง  ประกาศ และจดหมายเหตุ  

รูปแบบ 
ช่ือหน่วยงาน./(ปี,/เดือน/วัน)./ช่ือของเอกสาร./เลขที่ของเอกสาร (ถ้ามี). 
ตัวอย่าง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. (2550, พฤศจิกายน 10). แต่งต้ังคณะกรรมการที่ปรึกษางานวิจัย. 

1531/2550. 
กระทรวงศึกษาธิการ, สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. (2548, กุมภาพันธ์ 21). ประกาศ  
  
 15.  การอ้างอิงจุลสาร สูจิบัตร แผ่นพับ โฆษณา และแผ่นปลิว   
รูปแบบ 
ช่ือผู้แต่ง./(ปีที่พิมพ์)./ช่ือเรื่อง/(ครั้งที่พิมพ์)/[ลักษณะเอกสาร]./สถานทีพิ่มพ์:/สํานักพิมพ์ หรือผู้พิมพ์. 
ตัวอย่าง 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. (2546). ทอ่งเที่ยวเชียงใหม่ [แผ่นพับ]. กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง. 
Research and Training Center on Independent Living. (1993). Guiltiness for reporting and  

writing about people with disabilities (4th ed.) [Brochure]. Laurence, KS: Author.  
 
 16.  การอ้างอิงราชกิจจานเุบกษา 
รูปแบบ 
ช่ือกฏหมาย./(ปี,/เดือน/วัน)./ราชกิจจานุเบกษา./หน้า. 
ตัวอย่าง 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช 2547. (2547, กรกฎาคม 29). ราชกิจจานุเบกษา.        

หน้า 1-20.  



 17.  การอ้างอิงโสตทัศนวัสดุ   
รูปแบบ 
ช่ือผู้จัดทํา./(ปีที่จัดทํา)./ช่ือเรื่อง/[ลักษณะของโสตทัศน์วัสดุ]./สถานที่พิมพ์:/หน่วยงานที่จัดทํา.            
ตัวอย่าง 
พระมหาถาวร จิตฺตถาวโร. (2538). อุบายทําจิตใจให้สงบ [แถบเสียง]. กรุงเทพฯ: มูลนิธิถาวร จิตตถาวโรวงศ์

มาลัย. 
กรมศิลปากร. (2525). รําวงมาตรฐาน [วีดิทัศน์]. กรุงเทพฯ: ศิลปากร. 
Miller, R. (Producer). (1999). The mind [Television  series]. New York: WNET. 
  
 18.  การอ้างอิงรายการวิทยุโทรทัศน ์
รูปแบบ 
ช่ือผู้ผลิตรายการ./(ผู้ผลิตรายการ)./(ปี,/เดือน/วัน)./ช่ือรายการ/[รายการวิทยุ หรือรายการโทรทัศน์]./

สถานที:่/สถานีวิทยุโทรทัศน์. 
ตัวอย่าง 
นิรมล  เมธีสุวกุล. (ผู้ผลิตรายการ). (2545, พฤศจิกายน 2). ทุ่งแสงตะวัน [รายการโทรทัศน์].กรุงเทพฯ: 

สถานีโทรทัศน์ช่อง 3. 
Grystal, L. (Executive Producer). (1993, October 11). The Mac Neil/Lehrer news hour 

[Television broadcast]. New York and Washington, DC: Public Broadcasting Service. 
   

 19.  การอ้างอิงบทความในวารสารบนอินเตอร์เน็ต (an internet-only journal) 
รูปแบบ 
ช่ือผู้เขียนบทความ./(ปีที่พิมพ์)./ช่ือบทความ./ช่ือวารสาร หรือช่ือนิตยสาร./ปีที่ หรือเล่มที่ หรือ Volume(ฉบับ

ที่ หรือ Number) หรือชนิดของเอกสาร./สบืค้นเมื่อ หรือ Retrieved/เดือน/วันที่ค้น,/ปี,/จาก หรือ 
from แหล่งคน้. 

ตัวอย่าง 
ธีรภัทร  มนตรศีาสตร์. (2545). Thumb drive มิติใหม่แห่งการเก็บข้อมูล. ไมโครคอมพิวเตอร์. 8(204). 

สืบค้นเมื่อ มิถนุายน 7, 2545, จาก http://www.micro.seed.com/content/ 
Mc204/default.asp. 

Frederickson, B. L. (2000, March 7). Cultivating positive emotions to optimize health and 
well-being. Prevention & Treatment. 3, Article 0001a. Retrieved November 20, 2007, 
from http://journal.apa.org/prevention/volume3/pre0030001a.html 
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บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
(https://grad.ssru.ac.th/th)

หน้าหลักมหาวิทยาลัย (http://www.ssru.ac.th)   (https://grad.ssru.ac.th/th/page/15082565) 
(https://grad.ssru.ac.th/en/page/15082565)

   

ประกาศรายชื�อและแบบตอบรับการประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ ครั�งที� 4

ประกาศรายชื�อและแบบตอบรับการประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติ ครั�งที� 4

รายชื�อผู้ผ่านการคัดเลือกให้นําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั�งที� 4
(http://grad.ssru.ac.th/useruploads/�les/20220817/8ce1a456415abf10f1c6f36c2f310fa0e38d9bb0.pdf)

�

https://grad.ssru.ac.th/th
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แบบตอบรับการประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติ ครั�งที� 4

Miss Baoqin Huang.
(http://grad.ssru.ac.th/useruploads/�les/20220815/47dd2a4a9854befa15ba7ead0b2c36f91b6f844e.pdf)

Miss Dongna Weng.
(http://grad.ssru.ac.th/useruploads/�les/20220815/bae9b2b9cce534c2a4224839d2c98c219f4417c9.pdf)

Miss Jia Jiao
(http://grad.ssru.ac.th/useruploads/�les/20220815/996cb574e435532296a041958140dbee32b9397e.pdf)

Miss Jia Jiao
(http://grad.ssru.ac.th/useruploads/�les/20220815/f209db4188eb39899f09527814362864e7058b8b.pdf)

http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20220815/47dd2a4a9854befa15ba7ead0b2c36f91b6f844e.pdf
http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20220815/bae9b2b9cce534c2a4224839d2c98c219f4417c9.pdf
http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20220815/996cb574e435532296a041958140dbee32b9397e.pdf
http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20220815/f209db4188eb39899f09527814362864e7058b8b.pdf
http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20220815/acf2b2dd367fb9cda3b0bdd915905e1c56ef7fbb.pdf
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Miss Liangyi Duan
(http://grad.ssru.ac.th/useruploads/�les/20220815/acf2b2dd367fb9cda3b0bdd915905e1c56ef7fbb.pdf)

Miss Lingxuan Wang
(http://grad.ssru.ac.th/useruploads/�les/20220815/45fd14247af56db9338caaaa3a64be12415d05f1.pdf)

Miss Man Yun
(http://grad.ssru.ac.th/useruploads/�les/20220815/be790b243d346af4513a36e522e64e128cf6dcc4.pdf)

Miss Meng Yang
(http://grad.ssru.ac.th/useruploads/�les/20220815/0d4219e7e20497b8fd5ba0112d2f90af35866c9c.pdf)

Miss Mengmeng Wang
(http://grad.ssru.ac.th/useruploads/�les/20220815/4159581a01c333a8802a04e565550f531ea38989.pdf)

Miss Weiqing Yang
(http://grad.ssru.ac.th/useruploads/�les/20220815/67965264e113cea17818684d2f3d37bcd8a95e6a.pdf)

Miss Wenting Luo
(http://grad.ssru.ac.th/useruploads/�les/20220815/adf6b7f6a78b878f47b34a31340439af7be3565f.pdf)

Miss Xiang Xiao
(http://grad.ssru.ac.th/useruploads/�les/20220815/968c66ee1a46a24ba36a800cc7ba1bca53042b61.pdf)

Miss Xiaolan Ma
(http://grad.ssru.ac.th/useruploads/�les/20220815/63566932f1c6fb8a805e1572d2f6c295cb911641.pdf)

Miss Yinxian Jiang
(http://grad.ssru.ac.th/useruploads/�les/20220815/bc02f873cac73a0c54b10c3b929f261bf8978eda.pdf)

Mr. Yunhui Xiao
(http://grad.ssru.ac.th/useruploads/�les/20220815/90f9e5486fe576b61f2a8ffc067c46ceb6d1c799.pdf)

คุณกนกวรรณ ประภากุล
(http://grad.ssru.ac.th/useruploads/�les/20220815/dbf7d4f9f5aa5e45fb3c409725a76b229615d722.pdf)

คุณกมลวรรณ แสนเสนาะ
(http://grad.ssru.ac.th/useruploads/�les/20220815/bcc72659b20ed3e364dcd0aff143ad487ba255ae.pdf)

คุณกรกนก ขูรูรักษ์
(http://grad.ssru.ac.th/useruploads/�les/20220815/e5dd991bdbe81c44c2ec3a03c7b68ca13e578ff1.pdf)

คุณกรรณทิมา อิสระโชติ
(http://grad.ssru.ac.th/useruploads/�les/20220815/e0c2aa047cf865b6ce4f46ada7d0d7f63ab92cd1.pdf)

คุณกรวิกา ใจป�นตา
(http://grad.ssru.ac.th/useruploads/�les/20220815/31a50b7ebfde00c71fd4f00409c82cf9d16ee0c0.pdf)

คุณกฤชมน บุญอยู่
(http://grad.ssru.ac.th/useruploads/�les/20220815/32ebfbb88addb2149e40e3e79412d38a75b937d1.pdf)

คุณกฤติพงศ์ คนแรง
(http://grad.ssru.ac.th/useruploads/�les/20220815/7a5ddc3e296b76d6054a45fab87347ae536cb0eb.pdf)

คุณกันต์ปาณัสม์ อําไพวรรณ
(http://grad.ssru.ac.th/useruploads/�les/20220815/34adb0849ae5f34a9902731b2d7a326585a7bae4.pdf)

คุณกิ�งแก้ว แช่มบริสุทธิ�
(http://grad.ssru.ac.th/useruploads/�les/20220815/55e16bb7886f5415b74ce6ee085a53df46928edd.pdf)

http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20220815/acf2b2dd367fb9cda3b0bdd915905e1c56ef7fbb.pdf
http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20220815/45fd14247af56db9338caaaa3a64be12415d05f1.pdf
http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20220815/be790b243d346af4513a36e522e64e128cf6dcc4.pdf
http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20220815/0d4219e7e20497b8fd5ba0112d2f90af35866c9c.pdf
http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20220815/4159581a01c333a8802a04e565550f531ea38989.pdf
http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20220815/67965264e113cea17818684d2f3d37bcd8a95e6a.pdf
http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20220815/adf6b7f6a78b878f47b34a31340439af7be3565f.pdf
http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20220815/968c66ee1a46a24ba36a800cc7ba1bca53042b61.pdf
http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20220815/63566932f1c6fb8a805e1572d2f6c295cb911641.pdf
http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20220815/bc02f873cac73a0c54b10c3b929f261bf8978eda.pdf
http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20220815/90f9e5486fe576b61f2a8ffc067c46ceb6d1c799.pdf
http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20220815/dbf7d4f9f5aa5e45fb3c409725a76b229615d722.pdf
http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20220815/bcc72659b20ed3e364dcd0aff143ad487ba255ae.pdf
http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20220815/e5dd991bdbe81c44c2ec3a03c7b68ca13e578ff1.pdf
http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20220815/e0c2aa047cf865b6ce4f46ada7d0d7f63ab92cd1.pdf
http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20220815/31a50b7ebfde00c71fd4f00409c82cf9d16ee0c0.pdf
http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20220815/32ebfbb88addb2149e40e3e79412d38a75b937d1.pdf
http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20220815/7a5ddc3e296b76d6054a45fab87347ae536cb0eb.pdf
http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20220815/34adb0849ae5f34a9902731b2d7a326585a7bae4.pdf
http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20220815/55e16bb7886f5415b74ce6ee085a53df46928edd.pdf
http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20220815/cfbf7f522cb786513ece9bc6b17af71b0c5b8736.pdf
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คุณกิตติยา ขันทอง
(http://grad.ssru.ac.th/useruploads/�les/20220815/cfbf7f522cb786513ece9bc6b17af71b0c5b8736.pdf)

คุณกิตติยา ฤทธิภักดี
(http://grad.ssru.ac.th/useruploads/�les/20220815/1718ad877b7951d1fe2c815fa910758c97e1eb03.pdf)

คุณกิตติศักดิ� งามสง่า
(http://grad.ssru.ac.th/useruploads/�les/20220815/5d61c9835edf316c70a23a8e5e760cddd135bb3d.pdf)

คุณกีรติ กุลวานิชไชยนันท์
(http://grad.ssru.ac.th/useruploads/�les/20220815/85444412cbc6ad284549cb5bd995bd2db60bcd77.pdf)

คุณกุลภาภร แต้มพุดชา
(http://grad.ssru.ac.th/useruploads/�les/20220815/65003d605c0402cdab778a615e44dfa4ce6bb9c8.pdf)

คุณคริษฐา อ้อนกระโทก
(http://grad.ssru.ac.th/useruploads/�les/20220815/07b7e263e751555ed372cc26b951d0690a904276.pdf)

คุณคุณัชญ์พัฒน์ พวรรณา
(http://grad.ssru.ac.th/useruploads/�les/20220815/9a3cb3574327813c7be5d05b7ab27499bcdc4be6.pdf)

คุณจงณิชณพ รสอรุณ
(http://grad.ssru.ac.th/useruploads/�les/20220815/49d90d3855443f32e43789288144fa95dadcc061.pdf)

คุณจามจุรี ศรีป�ญญา
(http://grad.ssru.ac.th/useruploads/�les/20220815/660c1d9d0751f1d1a054a88baf48a4401bcaca8a.pdf)

คุณจิตติมา ป�ญญาพิสิทธิ�
(http://grad.ssru.ac.th/useruploads/�les/20220815/aa1b92ba62093bcb354d14bb9ce0c47d64fc3901.pdf)

คุณจินตนา พรายชมภู
(http://grad.ssru.ac.th/useruploads/�les/20220815/ceee057dd90daa7ecd1687366f9f84beee35b429.pdf)

คุณเจนวุฒิ บุญชูพงศ์
(http://grad.ssru.ac.th/useruploads/�les/20220815/c49195c68c9be1b76a2b084070f04eae02111e45.pdf)

คุณชาญณรงค์ ประทีป ณ ถลาง
(http://grad.ssru.ac.th/useruploads/�les/20220816/a7d4d3934dfbc879a4a0a641e17be741dcc7c845.pdf)

คุณชนิษฎากานต์ นาคสวาท
(http://grad.ssru.ac.th/useruploads/�les/20220815/17356fda4cd4845b783a5576113afe8394af1f91.pdf)

คุณชัยยุทธ บุญฑริกรัตน์
(http://grad.ssru.ac.th/useruploads/�les/20220815/f520db7b0dafed265b2e8ab6171cd618cbb8cc61.pdf)

คุณโชติกา แหร่มบรรเทิง
(http://grad.ssru.ac.th/useruploads/�les/20220815/a26ecbb42aebaabf58aca72e3420c8e5ab09b655.pdf)

คุณไชยา พลอยหิน
(http://grad.ssru.ac.th/useruploads/�les/20220815/aa7c1d88606d2e636e8f3b0a1bbfc437da1da52e.pdf)

คุณฐิตารีย์ เจริญสิทธิศิริ
(http://grad.ssru.ac.th/useruploads/�les/20220815/75d0c47faf7e135a1192927a9b8a7a86d6b2d478.pdf)

คุณฐิติมา พุ่มเรือง
(http://grad.ssru.ac.th/useruploads/�les/20220815/5c1a11dc1e3cfb292112af86ad8daa0a7988438b.pdf)

คุณณัฐกาญจน์ ญาณแขก
(http://grad.ssru.ac.th/useruploads/�les/20220815/917572de83068c9026b5e37faa8d744251f5403a.pdf)

http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20220815/cfbf7f522cb786513ece9bc6b17af71b0c5b8736.pdf
http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20220815/1718ad877b7951d1fe2c815fa910758c97e1eb03.pdf
http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20220815/5d61c9835edf316c70a23a8e5e760cddd135bb3d.pdf
http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20220815/85444412cbc6ad284549cb5bd995bd2db60bcd77.pdf
http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20220815/65003d605c0402cdab778a615e44dfa4ce6bb9c8.pdf
http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20220815/07b7e263e751555ed372cc26b951d0690a904276.pdf
http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20220815/9a3cb3574327813c7be5d05b7ab27499bcdc4be6.pdf
http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20220815/49d90d3855443f32e43789288144fa95dadcc061.pdf
http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20220815/660c1d9d0751f1d1a054a88baf48a4401bcaca8a.pdf
http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20220815/aa1b92ba62093bcb354d14bb9ce0c47d64fc3901.pdf
http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20220815/ceee057dd90daa7ecd1687366f9f84beee35b429.pdf
http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20220815/c49195c68c9be1b76a2b084070f04eae02111e45.pdf
http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20220816/a7d4d3934dfbc879a4a0a641e17be741dcc7c845.pdf
http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20220815/17356fda4cd4845b783a5576113afe8394af1f91.pdf
http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20220815/f520db7b0dafed265b2e8ab6171cd618cbb8cc61.pdf
http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20220815/a26ecbb42aebaabf58aca72e3420c8e5ab09b655.pdf
http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20220815/aa7c1d88606d2e636e8f3b0a1bbfc437da1da52e.pdf
http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20220815/75d0c47faf7e135a1192927a9b8a7a86d6b2d478.pdf
http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20220815/5c1a11dc1e3cfb292112af86ad8daa0a7988438b.pdf
http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20220815/917572de83068c9026b5e37faa8d744251f5403a.pdf
http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20220815/fc4a30611f15c71a827066c073b55a4947b73557.pdf


9/5/22, 10:41 AM บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสนัุนทา

grad.ssru.ac.th/page/15082565 11/18

คุณณัฐกาญจน์ นวลจันทร์
(http://grad.ssru.ac.th/useruploads/�les/20220815/fc4a30611f15c71a827066c073b55a4947b73557.pdf)

คุณณัฐกานต์ กลีบมะลิ
(http://grad.ssru.ac.th/useruploads/�les/20220815/f5ea5bd8ee7c711736c978f0a9796ff1cc118e23.pdf)

คุณณัฐฐา นพเก้า
(http://grad.ssru.ac.th/useruploads/�les/20220815/82dc64ada0b96ce3aca43a01bf999f21411c79ef.pdf)

คุณณัฐธยาน์ หร่ายขุนทด
(http://grad.ssru.ac.th/useruploads/�les/20220815/7903a1519331d2565a0fe295f85df978d02dbaea.pdf)

คุณณัฐธิดา ชนะพลชัย
(http://grad.ssru.ac.th/useruploads/�les/20220815/0e22e0398eda76c7c73c0d48e19e74ef6cbc3e08.pdf)

คุณณัฐนันท์ ศรีศรศาสตร์
(http://grad.ssru.ac.th/useruploads/�les/20220815/312c4d927723027881443b5f546c89af41cafd7c.pdf)

คุณณัฐนิช สุรสิงห์ไกรสร
(http://grad.ssru.ac.th/useruploads/�les/20220815/d07680ecb98bc2393385e11cd93b3849fd5dcf16.pdf)

คุณณิฏญา สีดา
(http://grad.ssru.ac.th/useruploads/�les/20220815/08e79a9ec44000088dee0587790304756f3dfcf9.pdf)

ยกเลิกแบบตอบรับ คุณดวงหทัย สุขเมือง
(http://grad.ssru.ac.th/useruploads/�les/20220830/0f30f8752c0bffa67f1728895fbd1ebf080af742.pdf)

คุณดุลพินิจ หนูเอียด
(http://grad.ssru.ac.th/useruploads/�les/20220815/a4bc4691ca16a49289cae425e45886d047cbd2fb.pdf)

คุณทรงศักดิ� สุขสันติลาภ
(http://grad.ssru.ac.th/useruploads/�les/20220815/d47c228852a4e7e2c750a017db5320911c5daafd.pdf)

คุณทศวรรษ เกิดติ�ง
(http://grad.ssru.ac.th/useruploads/�les/20220815/91e6d95221b7b1b5ee96e4dd101a46ce69f6deed.pdf)

คุณทัศน์พล แก้วเพชรบุตร
(http://grad.ssru.ac.th/useruploads/�les/20220815/4685a708fa942063d689b1ccc2838c2e26fc68fc.pdf)

คุณทินภัทร อุ่นใจเพื�อน
(http://grad.ssru.ac.th/useruploads/�les/20220815/e01d1609dc9bd687e73d1760fe57c9498b83efac.pdf)

คุณทิพย์วรรณ กลิ�นอินทร
(http://grad.ssru.ac.th/useruploads/�les/20220815/72270a6983eccf3651c0885bc2cc0f3d3de0f962.pdf)

คุณเทพชา บารมี
(http://grad.ssru.ac.th/useruploads/�les/20220815/25fc0d41d2706700cf138ead0e2f9434c2012922.pdf)

คุณธงชัย ศรีวรรธนะ
(http://grad.ssru.ac.th/useruploads/�les/20220815/4bbad00e76b78debc512a244a4593c57101b1459.pdf)

คุณธนัชพร อ่อนศรี
(http://grad.ssru.ac.th/useruploads/�les/20220815/60a0c90e090d08f4ef425d662d8a27e92e0c9f5a.pdf)

คุณธัญภา ทองสงค์
(http://grad.ssru.ac.th/useruploads/�les/20220815/53b52cf8f0c0a6cfcb1d22033a26e1a5f4095798.pdf)

คุณธันยพงศ์ สารรัตน์
(http://grad.ssru.ac.th/useruploads/�les/20220815/38e0c51a6bdf0b17c623159b16c35263e75bef8e.pdf)

http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20220815/fc4a30611f15c71a827066c073b55a4947b73557.pdf
http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20220815/f5ea5bd8ee7c711736c978f0a9796ff1cc118e23.pdf
http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20220815/82dc64ada0b96ce3aca43a01bf999f21411c79ef.pdf
http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20220815/7903a1519331d2565a0fe295f85df978d02dbaea.pdf
http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20220815/0e22e0398eda76c7c73c0d48e19e74ef6cbc3e08.pdf
http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20220815/312c4d927723027881443b5f546c89af41cafd7c.pdf
http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20220815/d07680ecb98bc2393385e11cd93b3849fd5dcf16.pdf
http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20220815/08e79a9ec44000088dee0587790304756f3dfcf9.pdf
http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20220830/0f30f8752c0bffa67f1728895fbd1ebf080af742.pdf
http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20220815/a4bc4691ca16a49289cae425e45886d047cbd2fb.pdf
http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20220815/d47c228852a4e7e2c750a017db5320911c5daafd.pdf
http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20220815/91e6d95221b7b1b5ee96e4dd101a46ce69f6deed.pdf
http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20220815/4685a708fa942063d689b1ccc2838c2e26fc68fc.pdf
http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20220815/e01d1609dc9bd687e73d1760fe57c9498b83efac.pdf
http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20220815/72270a6983eccf3651c0885bc2cc0f3d3de0f962.pdf
http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20220815/25fc0d41d2706700cf138ead0e2f9434c2012922.pdf
http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20220815/4bbad00e76b78debc512a244a4593c57101b1459.pdf
http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20220815/60a0c90e090d08f4ef425d662d8a27e92e0c9f5a.pdf
http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20220815/53b52cf8f0c0a6cfcb1d22033a26e1a5f4095798.pdf
http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20220815/38e0c51a6bdf0b17c623159b16c35263e75bef8e.pdf
http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20220815/fa4ba4e0e17d1d09ab500ead9c84e96f4ebbfd91.pdf
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คุณธีรพร ทิวงค์ษา
(http://grad.ssru.ac.th/useruploads/�les/20220815/fa4ba4e0e17d1d09ab500ead9c84e96f4ebbfd91.pdf)

คุณนนทพันธ์ ยั�งประยุทธ์
(http://grad.ssru.ac.th/useruploads/�les/20220815/c02fc2faa6ea09e844c530aeae48c13f467b691d.pdf)

คุณนปภา สกุลพิทักษ์
(http://grad.ssru.ac.th/useruploads/�les/20220815/ae5b01f55dbef20229253c7003f0258b6f1d1cd3.pdf)

คุณนภัสพรพรรณ มนทอง
(http://grad.ssru.ac.th/useruploads/�les/20220815/5d1e9421ac9bc5f7813960401c87ebd3c7653128.pdf)

คุณนภาพรรณ คําคง
(http://grad.ssru.ac.th/useruploads/�les/20220815/16d8ee3d57dabb728668e6732ee6149bd6dff1e5.pdf)

คุณนวพร ชลารักษ์
(http://grad.ssru.ac.th/useruploads/�les/20220815/44c8edf89c5a9961cde572659b3ecc7684df149c.pdf)

คุณนัธทวัฒน์ ท้าวคําพุ
(http://grad.ssru.ac.th/useruploads/�les/20220815/17a14feabca00a155857a369ebf66f6ca1601361.pdf)

คุณนิภาไล สวาสดิ�ฉัตรภูมิ
(http://grad.ssru.ac.th/useruploads/�les/20220815/d744d6cc6913c8dbeb06a315524768beb4daed02.pdf)

คุณนิรดา แก้วเขียว
(http://grad.ssru.ac.th/useruploads/�les/20220815/f7eebd0715901f6529014a8080c10f3d18df1383.pdf)

คุณนุษรา นอบน้อม
(http://grad.ssru.ac.th/useruploads/�les/20220815/445b35f30250c8ca80dbeb7727835a78636dd623.pdf)

คุณบัณฑร จิตต์สุภาพ
(http://grad.ssru.ac.th/useruploads/�les/20220815/d2ed8967f4c75c6c992c9e030690caf657c74b42.pdf)

คุณบุญผล รักษาศรี
(http://grad.ssru.ac.th/useruploads/�les/20220815/1b0ef5094b0e0bf927b44b218a8ce9f36e53d51d.pdf)

คุณเบญจศิลป� เหล่าวงษี
(http://grad.ssru.ac.th/useruploads/�les/20220815/4583a62a9ae9f6ecacd780edf716d459d2bca5de.pdf)

คุณปนิวิฐ อุ๋ยชินกรรม
(http://grad.ssru.ac.th/useruploads/�les/20220815/69ba124afe4e2a0bf66e0ef044ad03dd6439095b.pdf)

คุณปรเมศวร์ รอบคอบ
(http://grad.ssru.ac.th/useruploads/�les/20220815/ed2d07c5db13ed929a8d3188044631d0917aeb75.pdf)

คุณประกาย สีเขียว
(http://grad.ssru.ac.th/useruploads/�les/20220815/a9c9370df332ad7deca6306deacc6b1deb4f2d88.pdf)

คุณประพรรณสี มีสําโรง
(http://grad.ssru.ac.th/useruploads/�les/20220815/ae5251057bc66ba016ee4c41bf8cfb79df994629.pdf)

คุณปรีชา คุณฮวย
(http://grad.ssru.ac.th/useruploads/�les/20220815/086596a372d5267e67ed6b25b8d843f0c9b29312.pdf)

คุณป�ญญา สมุทรหล้า
(http://grad.ssru.ac.th/useruploads/�les/20220815/95b77c70f4a9d065faa4708a5af684610b576587.pdf)

คุณปาฏลี พรหมอ่อน
(http://grad.ssru.ac.th/useruploads/�les/20220815/6f0b751615e2f2e706ca214d10002be25e875cce.pdf)

http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20220815/fa4ba4e0e17d1d09ab500ead9c84e96f4ebbfd91.pdf
http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20220815/c02fc2faa6ea09e844c530aeae48c13f467b691d.pdf
http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20220815/ae5b01f55dbef20229253c7003f0258b6f1d1cd3.pdf
http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20220815/5d1e9421ac9bc5f7813960401c87ebd3c7653128.pdf
http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20220815/16d8ee3d57dabb728668e6732ee6149bd6dff1e5.pdf
http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20220815/44c8edf89c5a9961cde572659b3ecc7684df149c.pdf
http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20220815/17a14feabca00a155857a369ebf66f6ca1601361.pdf
http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20220815/d744d6cc6913c8dbeb06a315524768beb4daed02.pdf
http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20220815/f7eebd0715901f6529014a8080c10f3d18df1383.pdf
http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20220815/445b35f30250c8ca80dbeb7727835a78636dd623.pdf
http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20220815/d2ed8967f4c75c6c992c9e030690caf657c74b42.pdf
http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20220815/1b0ef5094b0e0bf927b44b218a8ce9f36e53d51d.pdf
http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20220815/4583a62a9ae9f6ecacd780edf716d459d2bca5de.pdf
http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20220815/69ba124afe4e2a0bf66e0ef044ad03dd6439095b.pdf
http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20220815/ed2d07c5db13ed929a8d3188044631d0917aeb75.pdf
http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20220815/a9c9370df332ad7deca6306deacc6b1deb4f2d88.pdf
http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20220815/ae5251057bc66ba016ee4c41bf8cfb79df994629.pdf
http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20220815/086596a372d5267e67ed6b25b8d843f0c9b29312.pdf
http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20220815/95b77c70f4a9d065faa4708a5af684610b576587.pdf
http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20220815/6f0b751615e2f2e706ca214d10002be25e875cce.pdf
http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20220815/c10b0083769f8735d265963e2eacf59a20d407af.pdf
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คุณปาริชาติ ธรรมสุวรรณ
(http://grad.ssru.ac.th/useruploads/�les/20220815/c10b0083769f8735d265963e2eacf59a20d407af.pdf)

คุณป�ยะ สีดอกบวบ
(http://grad.ssru.ac.th/useruploads/�les/20220815/58b1c16b8be551cad894e99452552c6d33e2ecf2.pdf)

คุณป�ยะณัฐ ถุนพุทธดม
(http://grad.ssru.ac.th/useruploads/�les/20220815/257a8cacf2ab456e5f965cdee8f46b34e93aecf3.pdf)

คุณเปรมใจ จัดสม
(http://grad.ssru.ac.th/useruploads/�les/20220815/aee0ada32a40d031805c9e14c3642b190258b541.pdf)

คุณผกามาศ แต้มจันทร์
(http://grad.ssru.ac.th/useruploads/�les/20220815/0cc29133de399fbe91732e0e138afbfffc6d4b8e.pdf)

คุณพงศธร สรภูมิ
(http://grad.ssru.ac.th/useruploads/�les/20220815/cf5742bf64865c3a9e512aa1f28f98e0cb2c8e86.pdf)

คุณพรพิศ งามพงษ์
(http://grad.ssru.ac.th/useruploads/�les/20220818/7cbffd9c086bd9caea030f570e95525be84231e2.pdf)

คุณพรรณีย์ สุรีย์แสง
(http://grad.ssru.ac.th/useruploads/�les/20220815/101a7144d080477fb624371b26740acd1657835d.pdf)

คุณพัชรินทร์ บุญเขื�อง
(http://grad.ssru.ac.th/useruploads/�les/20220815/b92ec6bc7c6f0abba522bd243878916851f42a01.pdf)

คุณเพ็ญนภา คูวิบูลย์ศิลป�
(http://grad.ssru.ac.th/useruploads/�les/20220815/f533e690574979d2edd7bf01aaf80e12198d2633.pdf)

คุณภัทรพล สายแวว
(http://grad.ssru.ac.th/useruploads/�les/20220815/8f0ae0e3d53fce0f1d26fd1b0950ced608084a5f.pdf)

คุณภัทรภรณ์ พรหมแก้ว
(http://grad.ssru.ac.th/useruploads/�les/20220815/0c4ae9d424c6d15472dc0c722503f4b4d24d92a8.pdf)

คุณภัทราพร รอดบุญเกิด
(http://grad.ssru.ac.th/useruploads/�les/20220815/a50e211554cf1aea3b5abd9c5b5f0411d8019ac3.pdf)

คุณภัทราวีร์ บัวเทศ
(http://grad.ssru.ac.th/useruploads/�les/20220815/01ff20bba4155195df7a98565b40f5114b25d56a.pdf)

คุณภาดา ฤกษ์สุรณรงค์
(http://grad.ssru.ac.th/useruploads/�les/20220815/788bad808e6db99739341c513ae1c48cae64eb69.pdf)

คุณภานุพงศ์ ตันสุข
(http://grad.ssru.ac.th/useruploads/�les/20220816/f6dca6c128b45590d254184ff1207a0785d41c92.pdf)

คุณมณฑิรา สาระพันธ์
(http://grad.ssru.ac.th/useruploads/�les/20220815/c36ad427a22ab62041324b66c67d8c471f598e54.pdf)

คุณมนัตฐา ท้าวด่าน
(http://grad.ssru.ac.th/useruploads/�les/20220815/dc0ca5f73a63726c0af90116765e35ac9839e3ff.pdf)

คุณมนัสนันท์ จิตรจํานงค์
(http://grad.ssru.ac.th/useruploads/�les/20220815/e8659855f111eb707809a633618836bd8dc29688.pdf)

คุณมัณฑนา ทองต้ง
(http://grad.ssru.ac.th/useruploads/�les/20220815/d42a1553d56ff9bca858ab4740d2540be8f236cd.pdf)

http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20220815/c10b0083769f8735d265963e2eacf59a20d407af.pdf
http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20220815/58b1c16b8be551cad894e99452552c6d33e2ecf2.pdf
http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20220815/257a8cacf2ab456e5f965cdee8f46b34e93aecf3.pdf
http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20220815/aee0ada32a40d031805c9e14c3642b190258b541.pdf
http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20220815/0cc29133de399fbe91732e0e138afbfffc6d4b8e.pdf
http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20220815/cf5742bf64865c3a9e512aa1f28f98e0cb2c8e86.pdf
http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20220818/7cbffd9c086bd9caea030f570e95525be84231e2.pdf
http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20220815/101a7144d080477fb624371b26740acd1657835d.pdf
http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20220815/b92ec6bc7c6f0abba522bd243878916851f42a01.pdf
http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20220815/f533e690574979d2edd7bf01aaf80e12198d2633.pdf
http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20220815/8f0ae0e3d53fce0f1d26fd1b0950ced608084a5f.pdf
http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20220815/0c4ae9d424c6d15472dc0c722503f4b4d24d92a8.pdf
http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20220815/a50e211554cf1aea3b5abd9c5b5f0411d8019ac3.pdf
http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20220815/01ff20bba4155195df7a98565b40f5114b25d56a.pdf
http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20220815/788bad808e6db99739341c513ae1c48cae64eb69.pdf
http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20220816/f6dca6c128b45590d254184ff1207a0785d41c92.pdf
http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20220815/c36ad427a22ab62041324b66c67d8c471f598e54.pdf
http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20220815/dc0ca5f73a63726c0af90116765e35ac9839e3ff.pdf
http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20220815/e8659855f111eb707809a633618836bd8dc29688.pdf
http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20220815/d42a1553d56ff9bca858ab4740d2540be8f236cd.pdf
http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20220815/c37529f671233e96761cc2d257d677bfc32ed3ba.pdf
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คุณมาลัยพร ก้านอินทร์
(http://grad.ssru.ac.th/useruploads/�les/20220815/c37529f671233e96761cc2d257d677bfc32ed3ba.pdf)

คุณมินท์ธิตา เเดงสุริศรีโสภาศ
(http://grad.ssru.ac.th/useruploads/�les/20220815/a2daca2533b60497e9d4e3833f98485138abc85f.pdf)

คุณเมธวัจน์ อภิพัฒน์ชุติโชติ
(http://grad.ssru.ac.th/useruploads/�les/20220815/450755468ac752f1e3c22c4b9b9953347c1bf008.pdf)

คุณยุตินันท์ เอื�ออารีธรรม
(http://grad.ssru.ac.th/useruploads/�les/20220815/3cdd7f174846149445493a01c5f5be0c59809b72.pdf)

คุณยุพารัตน์ ใยเมือง
(http://grad.ssru.ac.th/useruploads/�les/20220815/ffd8ed25e173f3f8a494f8b6fb522c2ae2f34da8.pdf)

คุณรัศมิ�ลภัส กัลยาณเลิศ
(http://grad.ssru.ac.th/useruploads/�les/20220815/134580d6988d6bce33764a731f7b1801564fdf6a.pdf)

คุณราชู พันธ์ฉลาด
(http://grad.ssru.ac.th/useruploads/�les/20220815/8ac3d99f30a9810d3b6760cff9bbefba37ded707.pdf)

คุณริณญดา คงเอียง
(http://grad.ssru.ac.th/useruploads/�les/20220815/2cdbb4d4e334fa258d580ec8a2607521da4bd4cf.pdf)

คุณวรรณา สินธาราศิริกุลชัย
(http://grad.ssru.ac.th/useruploads/�les/20220815/4d1c62f6da70ccd9665337f62ceaee9845cc6ed4.pdf)

คุณวราภรณ์ พรมทอง
(http://grad.ssru.ac.th/useruploads/�les/20220815/e9a0049ef7d5ed940364df2faa2d2cb1a1a00ccf.pdf)

คุณวศิน ชูชาติ
(http://grad.ssru.ac.th/useruploads/�les/20220815/fd8b6d318eb2ae03c25fa5115cb90c858a1ae8b5.pdf)
คุณวันทยาพร ศรีมันตะ
(http://grad.ssru.ac.th/useruploads/�les/20220815/c091e6a7b7f90f434d1cc13c647e9abd4351383b.pdf)

คุณวันวสา วิโรจนารมย์
(http://grad.ssru.ac.th/useruploads/�les/20220815/ba814214801d302c73e2df64050a999af1f1fe1b.pdf)

คุณวาสินี สุวรรณคาม
(http://grad.ssru.ac.th/useruploads/�les/20220815/2fcdd384c4d224983998e47de8daee98fe7818a6.pdf)

คุณวิชัย พิณเสนาะ
(http://grad.ssru.ac.th/useruploads/�les/20220815/dc045369cc19233ada5c91f8a3953f942e9af393.pdf)

คุณวิฑูรย์ อยู่ยั�งยืน
(http://grad.ssru.ac.th/useruploads/�les/20220815/7b6b700c1facc2d7a850bdcac160b6185794c6fd.pdf)

คุณวิสา แสนเลิง
(http://grad.ssru.ac.th/useruploads/�les/20220815/fa74b98fbc1ab16a1092a6f5d592c543ab2c4c06.pdf)

คุณศนิชยา นราธรสวัสดิกุล
(http://grad.ssru.ac.th/useruploads/�les/20220815/de387e3291b469de49030fde46abe48aeab7e121.pdf)

คุณศราพร กันทะนัน
(http://grad.ssru.ac.th/useruploads/�les/20220815/71258bc99b6ccf0ed8647b813eaeeb471dffb73c.pdf)

คุณศศิธร กรานสุข
(http://grad.ssru.ac.th/useruploads/�les/20220815/1bd443c4d8d68f5b3b342b75c7ab9682120f956f.pdf)

http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20220815/c37529f671233e96761cc2d257d677bfc32ed3ba.pdf
http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20220815/a2daca2533b60497e9d4e3833f98485138abc85f.pdf
http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20220815/450755468ac752f1e3c22c4b9b9953347c1bf008.pdf
http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20220815/3cdd7f174846149445493a01c5f5be0c59809b72.pdf
http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20220815/ffd8ed25e173f3f8a494f8b6fb522c2ae2f34da8.pdf
http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20220815/134580d6988d6bce33764a731f7b1801564fdf6a.pdf
http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20220815/8ac3d99f30a9810d3b6760cff9bbefba37ded707.pdf
http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20220815/2cdbb4d4e334fa258d580ec8a2607521da4bd4cf.pdf
http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20220815/4d1c62f6da70ccd9665337f62ceaee9845cc6ed4.pdf
http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20220815/e9a0049ef7d5ed940364df2faa2d2cb1a1a00ccf.pdf
http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20220815/fd8b6d318eb2ae03c25fa5115cb90c858a1ae8b5.pdf
http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20220815/c091e6a7b7f90f434d1cc13c647e9abd4351383b.pdf
http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20220815/ba814214801d302c73e2df64050a999af1f1fe1b.pdf
http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20220815/2fcdd384c4d224983998e47de8daee98fe7818a6.pdf
http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20220815/dc045369cc19233ada5c91f8a3953f942e9af393.pdf
http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20220815/7b6b700c1facc2d7a850bdcac160b6185794c6fd.pdf
http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20220815/fa74b98fbc1ab16a1092a6f5d592c543ab2c4c06.pdf
http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20220815/de387e3291b469de49030fde46abe48aeab7e121.pdf
http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20220815/71258bc99b6ccf0ed8647b813eaeeb471dffb73c.pdf
http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20220815/1bd443c4d8d68f5b3b342b75c7ab9682120f956f.pdf
http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20220815/cfeb40c91207ddedea52dee5c89946321924f7d2.pdf
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คุณศศิธร พิมพ์แก้ว
(http://grad.ssru.ac.th/useruploads/�les/20220815/cfeb40c91207ddedea52dee5c89946321924f7d2.pdf)

คุณศศิประภา พิสิฐตระกูลพร
(http://grad.ssru.ac.th/useruploads/�les/20220815/478c4d92cd39e282b0af87873cb5962c59517a02.pdf)

คุณศศิวิมล มาลาพงษ์.pdf
(http://grad.ssru.ac.th/useruploads/�les/20220816/be0831c9a58cbe2ca2dcbddba7ae43dda058b40a.pdf)

คุณศิราณี ฤทธิเดช
(http://grad.ssru.ac.th/useruploads/�les/20220815/2bc11ce637b60d768d1a0ed6401c0b1eb7c73dc7.pdf)

คุณศิรินทิพย์ แก้วกาญจน์
(http://grad.ssru.ac.th/useruploads/�les/20220815/50986d6af13ca72016c668f840fe06a11a0b9628.pdf)

คุณศิริภรณ์ จักรคุ้ม
(http://grad.ssru.ac.th/useruploads/�les/20220815/156aa90220082f15949f277f34c66a6f7374b3d0.pdf)

คุณศิริวิมล กรวดนอก
(http://grad.ssru.ac.th/useruploads/�les/20220815/2761939393f04ddb8108397d1704141f342c9af2.pdf)

คุณสกาวรัตน์ เมืองจันทร์
(http://grad.ssru.ac.th/useruploads/�les/20220815/2472d2cc5753a56346b409f38731e1156a9f71e3.pdf)

ยกเลิกแบบตอบรับ.  คุณสมฤทัย เกษอินทร์ษา
(http://grad.ssru.ac.th/useruploads/�les/20220830/d991c00b203521a0a4e75f720531aa13965fdc88.pdf)

คุณสัครินทธ์ อ้นประวัติ
(http://grad.ssru.ac.th/useruploads/�les/20220815/84f7d924a61363450c2452e1e6e520a6fc3cb319.pdf)

คุณสิริธร เจริญรัตน์
(http://grad.ssru.ac.th/useruploads/�les/20220815/b079897d4289869aa33377b01e4ae1d4c1cdab50.pdf)

คุณสิริพงษ์ เตชะภิญญาวัฒน์
(http://grad.ssru.ac.th/useruploads/�les/20220815/33608ae61ab6d96a9af30150aa70ed1f8d611ad8.pdf)

คุณสุกัญญา ประกอบธรรม
(http://grad.ssru.ac.th/useruploads/�les/20220815/8e603b58ab8eb7af4429fe995188f7f3be3e5346.pdf)

คุณสุทธิญาณ นิติกิจไพบูลย์
(http://grad.ssru.ac.th/useruploads/�les/20220815/5b686902d0e6ac5f938b6b2ab9794517389c5e56.pdf)

คุณสุธิตา ศรีสมบัติ
(http://grad.ssru.ac.th/useruploads/�les/20220815/611414eb10dd06341b72dab841cc74d490cbc89c.pdf)

คุณสุปราณี ปาวิลัย
(http://grad.ssru.ac.th/useruploads/�les/20220815/49fb86ff79f267738a9b314ffb790f8376f12d57.pdf)

คุณสุปรียา แซ่ภู่
(http://grad.ssru.ac.th/useruploads/�les/20220815/74dc720b9214ea7b606c381ff23aac0e5e408a29.pdf)

คุณสุพัตรา วงษ์สุวรรณ
(http://grad.ssru.ac.th/useruploads/�les/20220815/b242a40fe7e8675af9d849284cbfbd4a81020c3d.pdf)

คุณสุพิชญา แสงแก้ว
(http://grad.ssru.ac.th/useruploads/�les/20220815/d0920a215376cbe7bbb155e799cdce6a85eb43ca.pdf)

คุณสุพิชา แคณาโจด
(http://grad.ssru.ac.th/useruploads/�les/20220815/b36df63acbf88a03fc3db12df4b9fe3a075f0997.pdf)

http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20220815/cfeb40c91207ddedea52dee5c89946321924f7d2.pdf
http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20220815/478c4d92cd39e282b0af87873cb5962c59517a02.pdf
http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20220816/be0831c9a58cbe2ca2dcbddba7ae43dda058b40a.pdf
http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20220815/2bc11ce637b60d768d1a0ed6401c0b1eb7c73dc7.pdf
http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20220815/50986d6af13ca72016c668f840fe06a11a0b9628.pdf
http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20220815/156aa90220082f15949f277f34c66a6f7374b3d0.pdf
http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20220815/2761939393f04ddb8108397d1704141f342c9af2.pdf
http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20220815/2472d2cc5753a56346b409f38731e1156a9f71e3.pdf
http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20220830/d991c00b203521a0a4e75f720531aa13965fdc88.pdf
http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20220815/84f7d924a61363450c2452e1e6e520a6fc3cb319.pdf
http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20220815/b079897d4289869aa33377b01e4ae1d4c1cdab50.pdf
http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20220815/33608ae61ab6d96a9af30150aa70ed1f8d611ad8.pdf
http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20220815/8e603b58ab8eb7af4429fe995188f7f3be3e5346.pdf
http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20220815/5b686902d0e6ac5f938b6b2ab9794517389c5e56.pdf
http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20220815/611414eb10dd06341b72dab841cc74d490cbc89c.pdf
http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20220815/49fb86ff79f267738a9b314ffb790f8376f12d57.pdf
http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20220815/74dc720b9214ea7b606c381ff23aac0e5e408a29.pdf
http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20220815/b242a40fe7e8675af9d849284cbfbd4a81020c3d.pdf
http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20220815/d0920a215376cbe7bbb155e799cdce6a85eb43ca.pdf
http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20220815/b36df63acbf88a03fc3db12df4b9fe3a075f0997.pdf
http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20220815/d5a0c11e1a3b7d9d86e0adab8edc646ac4d23eb8.pdf
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คุณสุเมธ สันติกุล
(http://grad.ssru.ac.th/useruploads/�les/20220815/d5a0c11e1a3b7d9d86e0adab8edc646ac4d23eb8.pdf)

คุณสุรีรัตน์ ลิ�มสุรินทร์
(http://grad.ssru.ac.th/useruploads/�les/20220815/1a463ec524f07c5b82edef73fb7c6ab317d9d7b9.pdf)

คุณสุวิดา รักไพฑูรย์
(http://grad.ssru.ac.th/useruploads/�les/20220815/0d5ad567e55ed00c94f8fe606d197e0072d8e3d2.pdf)

คุณอนุกูล วิเขตกิจ
(http://grad.ssru.ac.th/useruploads/�les/20220815/62d2e221a15f4f7b2068feea46f7e2cd4c602b3d.pdf)

คุณอรชุดา หมื�นแก้ว
(http://grad.ssru.ac.th/useruploads/�les/20220815/900f0b60d6869a438be608fb08bab61dfa01e3f0.pdf)

คุณอรปรียา เหลือนับ
(http://grad.ssru.ac.th/useruploads/�les/20220815/56205d0f5e41da5fa5eda17c47333d780e1fe379.pdf)

คุณอรพนิต ลิ�มสุวรรณโรจน์
(http://grad.ssru.ac.th/useruploads/�les/20220815/e10e1dc246fe8b8ec48de061e0e8965f16065e15.pdf)

คุณอรรถนนท์ บุญทองเสือ
(http://grad.ssru.ac.th/useruploads/�les/20220815/a26ceb14d63df8ac2b1dbfcc6d6f9bea0ac55f11.pdf)

คุณอรรถวุฒิ เกียรติสุข
(http://grad.ssru.ac.th/useruploads/�les/20220815/cb19a453e27877c184815afee2eb1cf96ac14cb7.pdf)

คุณอรอําไพ นับสิบ
(http://grad.ssru.ac.th/useruploads/�les/20220815/5ee7992ec727b7ad4fc91dc9bd762b4ad0a379ed.pdf)

คุณอริศรา ชูช่วย
(http://grad.ssru.ac.th/useruploads/�les/20220815/d52174e0b37b54d2546f939f629b0a54ebb04cd4.pdf)

คุณอลิษา ทวีลาภ
(http://grad.ssru.ac.th/useruploads/�les/20220815/a9504440ad6df1883ced1da0c6158b5dc1eb9bcb.pdf)

คุณอัครพนธ์ นวนจันทร์
(http://grad.ssru.ac.th/useruploads/�les/20220815/f03cd2af911ed8ab3236d8b9c96397b0e91988e2.pdf)

คุณอัญชัน แก้วมณี
(http://grad.ssru.ac.th/useruploads/�les/20220815/9ba9466d040761202b031a0490c44f2f0954e5e9.pdf)

คุณอัญญาภัสร์ ชัยฐิตารีย์
(http://grad.ssru.ac.th/useruploads/�les/20220815/d8f29197133661e33af79fbe6630995de59f3746.pdf)

คุณอานนท์ แซ่อึ�ง
(http://grad.ssru.ac.th/useruploads/�les/20220815/5e40b73a2cd983c5594715e1326efbca85f7c1a3.pdf)

คุณอาฬสา วิเศษ
(http://grad.ssru.ac.th/useruploads/�les/20220815/fcce07a7441f6f8630cb36917de65d7897bd598f.pdf)

คุณอิชยา มุขรักษ์
(http://grad.ssru.ac.th/useruploads/�les/20220815/61535e958d387e301dac78bfc8f3b6054803fe03.pdf)

คุณเอกชัย แตบสวัสดิ�
(http://grad.ssru.ac.th/useruploads/�les/20220815/84ca40378d5cf653976b0e891f856515f2cd88d8.pdf)

ณัฐธกรณ์ กีรติวัฒนธรณ์.pdf
(http://grad.ssru.ac.th/useruploads/�les/20220815/ee0e35d3e3ba49d81c6fffa35e7be4275d986aaa.pdf)

http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20220815/d5a0c11e1a3b7d9d86e0adab8edc646ac4d23eb8.pdf
http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20220815/1a463ec524f07c5b82edef73fb7c6ab317d9d7b9.pdf
http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20220815/0d5ad567e55ed00c94f8fe606d197e0072d8e3d2.pdf
http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20220815/62d2e221a15f4f7b2068feea46f7e2cd4c602b3d.pdf
http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20220815/900f0b60d6869a438be608fb08bab61dfa01e3f0.pdf
http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20220815/56205d0f5e41da5fa5eda17c47333d780e1fe379.pdf
http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20220815/e10e1dc246fe8b8ec48de061e0e8965f16065e15.pdf
http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20220815/a26ceb14d63df8ac2b1dbfcc6d6f9bea0ac55f11.pdf
http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20220815/cb19a453e27877c184815afee2eb1cf96ac14cb7.pdf
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คณะ/วิทยาลัย/MOU
ครุศาสตร์ (https://edu.ssru.ac.th/home)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (https://sci.ssru.ac.th/home)
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (http://hs.ssru.ac.th/home)
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (http://www.�t.ssru.ac.th/home)
วิทยาการจัดการ (https://fms.ssru.ac.th/home)
ศิลปกรรมศาสตร์ (http://www.far.ssru.ac.th/home)
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
(http://www.chm.ssru.ac.th/)
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
(http://www.cim.ssru.ac.th/home)
วิทยาลัยพยาบาล (http://www.nurse.ssru.ac.th/home)
วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ (http://www.ahs.ssru.ac.th/home)
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
(http://www.cls.ssru.ac.th/home)
วิทยาลัยสถาป�ตยกรรมศาสตร์
(http://www.ca.ssru.ac.th/home)
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง (http://www.cpg.ssru.ac.th/)
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ (http://www.cca.ssru.ac.th/)
UNIVERSITI SAINT MALASIA (USM)
(https://www.usm.my/index.php/en/)
GRADUATE SCHOOL OF BUSINESS (GSB)
(http://www.gsb.usm.my/)

วารสาร
วารสารบัณฑิตศึกษา (https://so05.tci-
thaijo.org/index.php/ssrugraduate)
วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา
(http://www.phdindevadmin.com/)
วารสารวิจัยและพัฒนา (https://www.tci-
thaijo.org/index.php/irdssru/index)
วารสารสวนสุนันทาวิชาการและวิจัย
(http://journal.ssru.ac.th/index.php/ssajournal)
วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(http://www.journal.�t.ssru.ac.th/)
วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
(http://journal.jms.ssru.ac.th/aboutjn.php)
Suan Sunandha Science and Technology Journal (SSSTJ)
(http://www.ssstj.sci.ssru.ac.th/)
วารสารนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา (https://so03.tci-
thaijo.org/index.php/journalcim)
วารสารศิลป�ปริทัศน ์(https://www.tci-
thaijo.org/index.php/APJ)
วารสารสหเวชศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
(http://journal.ssru.ac.th/index.php/jahs)
วารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี
(http://www.jait.ssru.ac.th/index.php/JAIT)

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและ
นานาชาติ
ประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ
(http://conference.grad.ssru.ac.th/)
การประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับขาติ ครั�งที� 1 (http://sansci.ssru.ac.th/)
การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ด้าน "การวิจัยเพื�อการ
พัฒนาอย่างยั�งยืน" ครั�งที� 7
(http://rdi.ssru.ac.th/conference2017)
International Conference on Business Sustainability and
Innovation (ICBSI) (http://www.icbsi.usm.my/)
ประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ
ครั�งที� 47 (มรภ.มหาสารคาม) (https://ngrc.rmu.ac.th/)
สัมมนาวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิต
ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั�งที� 19
(http://gnru2019.cmru.ac.th)

กรอบภาระงานและกรอบอัตรากําลัง ประจําป�งบประมาณ
2559-2562
คํานํา
(http://58.181.147.25/grad/images/download/pdf/GS/intro.pdf)
ปกหน้า
(http://58.181.147.25/grad/images/download/pdf/GS/cover.pdf)
ส่วนที� 1 ประวัติหน่วยงาน
(http://58.181.147.25/grad/images/download/pdf/GS/history.pdf)
ส่วนที� 2 โครงสร้าง
(http://58.181.147.25/grad/images/download/pdf/GS/structure.pdf
ส่วนที� 3 นิยามหรือคําจํากัดความ
(http://58.181.147.25/grad/images/download/pdf/GS/meaning.pdf
ส่วนที� 4 กรอบภาระงานและกรอบอัตรากําลังประจําป� 2559-
2562
(http://58.181.147.25/grad/images/download/pdf/GS/2559%20-
%202562.pdf)
ภาคผนวก
(http://58.181.147.25/grad/images/download/pdf/GS/appendix.pd
กรอบอัตรากําลังและตําแหน่งเพิ�มใหม ่สําหรับสายสนับสนุน
วิชาการ ระยะ 4 ป� (พ.ศ. 2559-2562)
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ติดตามได้ทาง  (GRAD-SSRU-306009906116311)  (https://www.statcounter.com/)

 (http://directory.truehits.net/shownewsdetail.php?id=31127)

(http://58.181.147.25/grad/images/download/pdf/GS/cover.pdf)

ประกันคุณภาพการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
(http://grad.ssru.ac.th/page/sar)
ผลการปฏิบัติราชการ (กพร.) (http://ssruplan.ssru.ac.th/)
การจัดการความรู้ (http://grad.ssru.ac.th/page/km)
การเขียนอ้างอิงแบบ APA (http://grad.ssru.ac.th/page/apa)
บทความนําเสนอ
(https://grad.ssru.ac.th/page/paperresearch)

ระบบสารสนเทศ
เว็บไซต์เดิม (http://58.181.147.25/grad/index.php/th/)
ตรวจสอบผลการเรียน (http://www.reg.ssru.ac.th/)
SSRU Mail (http://gmail.ssru.ac.th/)
ตรวจสอบรหัสการใช้อินเทอร์เน็ต
(http://203.209.82.24/radius/)
ระบบยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศ (http://www.e-
lib.ssru.ac.th:8080/liberty/libraryHome.do)
ระบบการใช้งาน VPN
(https://vpn2.ssru.ac.th/por/login_psw.csp?
rnd=0.25008018971597035#https%3A%2F%2Fvpn2.ssru.ac.th%2F)
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