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สารจากอธิการบดี วิทยาลัยนครราชสีมา
วิทยาลัยนครราชสีมา และภาคีเครือข่ายทาง
วิชาการ ได้ก าหนดจั ดการประชุม วิช าการระดั บชาติ
วิ ท ยาลั ย นครราชสี ม า ครั้ ง ที่ 6 ประจ าปี พ.ศ.2562
หั ว ข้ อ “สั งคมผู้ สู ง วัย : โอกาสและความท้ าทายของ
อุ ด มศึ กษ า ” ณ วิ ท ยาลั ยนคร ราชสี มา จั งหวั ด
นครราชสีมา ด้วยถือ เป็นภารกิ จส าคั ญ ในฐานะที่เ ป็น
สถาบันอุดมศึกษาในการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัย
ซึ่ ง จากการจั ด ประชุ ม ฯ ครั้ ง ที่ ผ ่ า นมา ได้ ร ั บ ความ
สนใจอย่ า งมากจากอาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา
ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา และผู้ ที่ ส นใจ เข้ า ร่ ว มงานเป็ น
จานวนมาก
การประชุมวิชาการระดับชาติในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้คณาจารย์
ในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาตระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ ของการผลิ ต และเผยแพร่ ผ ลงานทางวิ ช าการ
การบูรณาการองค์ความรู้จากงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นาไปสู่การใช้ประโยชน์และเป็น องค์ความรู้
สู่สังคมที่ยั่งยืน
นอกจากการจั ด ประชุ ม วิ ช าการและน าเสนอผลงานวิ จั ย ระดั บ ชาติ เป็ น การเผยแพร่
ผลงานวิจัยสู่สาธารณชน และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการกับหน่วยงานต่างๆ แล้ว
ยัง มี ก ารบรรยายพิ เ ศษเรื่ อ ง ทิ ศ ทางการศึ กษาไทยในอนาคต โดย ดร.วิ ริย ะ ฤาชั ยพาณิ ชย์
นักวิชาการอิสระ การนาเสนอผลงานวิจัยทั้งแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ ใน 6 กลุ่มสาขาวิชา
ได้แก่ ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม ด้านบริหารธุรกิจ โลจิสติกส์ และการท่องเที่ยว ด้านกฎหมาย
การเมืองและการปกครอง ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ด้านวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ
ขอขอบคุณทุกท่าน ทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมและสนับสนุน ทั้งวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้นาเสนอ
ผลงาน ผู้เข้าร่วมงาน จนทาให้การจัดการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติในครั้งนี้
สาเร็จลุล่ว งตามวัตถุ ประสงค์ทุก ประการ ในนามวิทยาลั ยนครราชสี มา ขอขอบคุณอย่างสู งมา
ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนด้วยดีในโอกาสต่อไป

รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาส ทองสุทธิ์
อธิการบดี
ภาคบรรยาย
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ประวัติ วิทยากรพิเศษ
นักวิชาการอิสระ นักพูด นักเขียน เป็นผู้นาเสนอแนวคิดด้านการเรียนรู้ และ
ผู้ วิ จั ย พั ฒ นาเทคโนโลยี ม าใช้ ใ ห้ เ กิ ด ประโยชน์ ต่ อ วงการการศึ ก ษาของประเทศ
มากกว่า15 ปี ผลงานที่โดดเด่น ได้แก่ เรื่องความคิดสร้างสรรค์ทาให้ได้รับเชิญไปพูด
และฝึกอบรมหลักสูตร ปฏิบัติการ Creative Plus ให้องค์กรและหน่วยงานต่างๆ เช่น
ศูน ย์ ส ร้ า งสรรค์ ง านออกแบบ Thailand and Creative Design Center (TCDC),
Roche Thailand, Abbott Thailand, Rightman Ltd., มหาวิ ท ยาลั ย ต่ า งๆ ฯลฯ
เป็นผู้ร่วมทางานวิจัย Creativity-Based Learning (CBL) ซึ่งเป็น แนวทางการสอน
เพื่อสร้างให้ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 และ พัฒนาระบบห้องเรียนแห่งอนาคต
ได้อบรมปฏิบัติการการสอนแบบความคิดสร้างสรรค์เป็นฐานให้คณะอาจารย์และ ผู้บริหารสถานศึกษาทั่วประเทศ
การศึกษา
- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ปริญญาเอกด้านการศึกษา RMU. USA.
ผลงานด้านการศึกษาและสังคม
- คณะทางานที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
- คณะกรรมการการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งชาติกระทรวงศึกษาธิการ
- คณะกรรมการส่งเสริมคุณภาพหลักสูตรสวนกุหลาบฯศึกษา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
- ผู้ก่อตัง้ www.eduzones.com เว็บไซต์การศึกษาอันดับหนึ่งของประเทศ
- กรรมการตรวจสอบการทางานระบบแอดมิชชั่น กระทรวงศึกษาธิการ
- วิทยากรพิเศษ สภาการศึกษาแห่งชาติ , กรรมาธิการฝ่ายการศึกษาสภาผู้แทนราษฎร, สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, สานักประสานงานและ
บูรณาการการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ฯลฯ
- ผู้เขียนบทความทางการศึกษาลงหนังสือพิมพ์และนิตยสารต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก, นิตยสารการศึกษาวันนี้, Up Magazine, หนังสือพิมพ์ภูเก็ตโพสต์, ปาจารย
สาร, Top Universities ฯลฯ
- ผู้เขียนพ็อคเก็ตบุค Future Career, Future Education สาขาแห่งอาชีพอนาคต, บกพร่องทาง
เกรด ก็Success ได้,กด Like ให้อาเซียน
- แขกรับเชิญประจาในรายการTV คิดต่างสร้างปัญญา Nation Channel
- ผู้ก่อตั้งและดาเนินรายการ สถานีวิทยุออนไลน์เพื่อการศึกษาแห่งแรกในประเทศ Channel E
- ผู้ทางานวิจัยและเผยแพร่ ผลงานด้านการศึกษาในด้านสาขาอาชีพแห่งอนาคต
ภาคบรรยาย
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โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 6 ประจาปี พ.ศ.2562
ณ วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
หลักการและเหตุผล
การผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ถือเป็นภารกิจสาคัญของสถาบันอุดมศึกษา
เพื่อช่วยให้อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ได้มีโอกาสเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการดาเนินการ
วิจัยของตนเอง เปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์กับผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัยและ
นักวิชาการอื่นๆ รวมทั้งนักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจ นอกจากนี้ ยังนับเป็นโอกาสที่จะเผยแพร่
ผลงานวิจัยให้แก่องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจได้นาผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในองค์กรได้อย่าง
กว้างขวาง ซึ่งถือเป็นกลไกที่สนับสนุนให้มีการใช้องค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยให้เกิดประโยชน์ในการ
พัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างสูงสุด
วิทยาลั ย นครราชสี ม า มีน โยบายส่ ง เสริ มสนับ สนุ นการผลิ ต และเผยแพร่ งานวิจั ยและงาน
สร้างสรรค์ จึงได้จัดการประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติขึ้นทุกปี ซึ่งในปีนี้ พ.ศ.2562 นี้
นับเป็นครั้งที่ 6 โดยกาหนดจัดในวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2562 ณ วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา เพื่อให้เกิดเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานทางวิชาการระดับชาติที่รวบรวมผลงานด้านการวิจัยอัน
ทรงคุณค่า และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากงานวิจัยในวงกว้าง และเป็นการบูรณาการองค์
ความรู้ทางวิช าการและการวิจัย องค์ความรู้ที่มีคุณค่าจากการแลกเปลี่ ยนทัศนะและประสบการณ์
เพื่อให้เกิดการนาไปใช้ประโยชน์อันเป็ นที่ประจักษ์ต่อสังคมโดยรวบรวม ทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่าย
ความเข้มแข็งทางวิช าการและการวิจั ย เพื่อตอบโจทย์ให้ กับการแก้ไขปัญหาในสั งคมต่างๆ โดยให้
มหาวิทยาลัยเป็นที่พึ่งพาของสังคมอย่างยั่งยืน และเป็นฐานในการคิดอย่างสร้างสรรค์ในการพัฒนา
ประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

วัตถุประสงค์
เพื่ อ เป็ น เวที ก ารน าเสนอผลงานวิ จั ย และงานสร้ า งสรรค์ ข องนั ก ศึก ษาระดั บบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
อาจารย์และผู้ที่สนใจ ของวิทยาลัยและหน่วยงานที่เป็นสถาบันร่วมจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ
เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการกับหน่วยงานภายนอก

การพิจารณาผลงานเพื่อตีพิมพ์
พิจ ารณาผลงานโดยคณะกรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ที่มีประสบการณ์ มีความ
เชี่ ย วชาญตรงตามสาขาของบทความ และพิ จ ารณาคั ด เลื อ กผลงานที่ จ ะน าเสนอในการประชุ ม
และรวบรวมเป็นบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings)
ฉบับเต็ม (Full paper)
ภาคบรรยาย
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กาหนดการ
การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 6 ประจาปี พ.ศ.2562
“สังคมผู้สูงวัย : โอกาสและความท้าทายของอุดมศึกษา”
วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2562 ณ วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

เวลา
08.00–09.00 น.

ลงทะเบียน
ณ ห้องประชุมลาตะคอง ชั้น 1

09.00–09.10 น.

กล่าวต้อนรับและรายงานการจัดโครงการ
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาส ทองสุทธิ์ อธิการบดี

09.10–09.30 น.

พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6
โดย นางปิยฉัตร อินสว่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

09.30–11.00 น.

การบรรยายพิเศษ “ทิศทางการศึกษาไทยในอนาคต”
โดย อาจารย์ ดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ วิทยากรพิเศษ

11.00–12.20 น.

นาเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย Session 1

12.20–13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00–14.20 น.

นาเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ และ
นาเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย Session 2

14.20–16.00 น.

นาเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย Session 3

16.00–16.30 น.

มอบเกียรติบัตร และ มอบรางวัลแก่ผู้นาเสนอผลงาน

ภาคบรรยาย

การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 6 ประจาปี พ.ศ.2562 “สังคมผู้สูงวัย: โอกาสและความท้าทายของอุดมศึกษา”

ตารางห้องนาเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย
อาคารวิทยาลัยนครราชสีมา
ห้องนาเสนอ

Session 1

Session 2

Session 3

เวลา 11.00 – 12.20 น. เวลา 13.00 – 14.20 น. เวลา 14.20 – 16.00 น.

ห้องลาตะคอง OBA101 – OBA104 OBA105 – OBA108 OBA109 – OBA111
505A
ชั้น 5

OBA201 – OBA204 OBA205 – OBA208 OBA209 – OBA211

506A
ชั้น 5

OBA301 – OBA304 OBA305 – OBA308 OBA309 – OBA311

507A
ชั้น 5

OED101 – OED104 OED105 – OED108 OED109 – OED112

502A
ชั้น 5

OLA101 – OLA104 OLA105 – OLA106

503A
ชั้น 5

OIT101 – OIT102
OHS101 – OHS102

OSC101 – OSC104 OSC105 – OSC108

ภาคบรรยาย

ดานบริหารธุรกิจ โลจิสติกส และการทองเทีย่ ว (1)
หองบรรยาย : หองประชุมลําตะคอง
ผูประสานงานหลัก : อาจารยเทพรัตน เอื้อธรรมถาวร
ภาคเชา
เวลา 11.00 – 12.20 น.
รหัส
ชื่อผลงาน
นําเสนอ
OBA101 แนวโนมการทองเที่ยวเชิงอาหารของธุรกิจที่พักแรมในประเทศไทย
ตามพฤติกรรมของนักทองเที่ยวมิลเลนเนียล
OBA102 การพัฒนาตราสัญลักษณเพื่อสงเสริมอัตลักษณผลิตภัณฑชุมชน
เทศบาลตําบลพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

เจาของผลงาน

ญาณเดช ชืน่ จิตต
รามณรงค นิลกําแหง
วัชระ เวชประสิทธิ์
โสภาพร กล่าํ สกุล
จริยา รัชตโสตถิ์
OBA103 การพัฒนาสื่อการสงเสริมอัตลักษณผลิตภัณฑชุมชนตําบลยางหยอง โสภาพร กล่าํ สกุล
อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี
OBA104 ความนาไววางใจของธุรกิจเฟอรนิเจอรที่สงผลตอความตั้งใจซื้อ
ณัฐกฤษณ รัตนเหม
สินคาผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
พักรับประทานอาหารกลางวัน
และชมการนําเสนอผลงานภาคโปสเตอร

ภาคบาย
เวลา 13.00 – 16.00 น.
รหัส
ชื่อผลงาน
นําเสนอ
OBA105 การศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางพฤติกรรมการใชบัตรเครดิต
ตอการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ของผูใชบตั รเครดิต ใน
เขตอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
OBA106 ความตองการตอการเลือกใชบริการมัคคุเทศกของประชาชนใน
พื้นที่กรุงเทพมหานคร
OBA107 ความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีสงผลตอทัศนคติในการนําไปใชงานและ
ความตั้งใจในการใชงานเทคโนโลยี Internet of Things โดยมี
อิทธิพลทางสังคมเปนปจจัยแทรก
ภาคบรรยาย

เจาของผลงาน
ชฎิลลดา ออนหนองหวา
อนิรุธ พิพัฒนประภา
กมลทิพย ทองไทย
จงกลนี แสงเพลิง
พนิตพร วิพันธุ และคณะ
อภิรัฐ ฉัตรกาล
จันทนา แสนสุข

รหัส
ชื่อผลงาน
เจาของผลงาน
นําเสนอ
OBA108 ความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษีและทัศนคติตอการชําระภาษี สงผล ธิพาภรณ ไตรสุธา
ตอความตั้งใจชําระภาษีเงินไดนติ ิบุคคลของกิจการในจังหวัด
จันทนา แสนสุข
พระนครศรีอยุธยา
OBA109 ปจจัยที่สง ผลตอความสําเร็จของผลิตภัณฑชุมชน ในเขตภาคกลาง หทัยกานต ทองสวัสดิ์
แสงทอง บุญยิง่
OBA110 ปจจัยและพฤติกรรมที่มีผลตอการซื้อสินคาและบริการผานทาง
วรชาติ โชครัศมีดาว
อินเทอรเน็ตในประเทศไทย
ผศ.ดร.ยศ อมรกิจวิกัย
OBA111 ผลกระทบของผูน ําการเปลี่ยนแปลงและคุณภาพของขอมูลตอ
ศนิ วิริยะโชติกุล
ความสําเร็จในการตัดสินใจ: ธุรกิจผลิตในจังหวัดนครราชสีมา
จุฑารัตน นามหิงษ
พิทยา ผอนกลาง และคณะ
 มอบเกียรติบัตรแกผูนําเสนอผลงาน 

ภาคบรรยาย

ดานบริหารธุรกิจ โลจิสติกส และการทองเทีย่ ว (2)
หองบรรยาย : ชั้น 5 หอง 505A
ผูประสานงานหลัก : อาจารยปาลิดา เชษขุนทด
ภาคเชา
เวลา 11.00 – 12.20 น.
รหัส
ชื่อผลงาน
เจาของผลงาน
นําเสนอ
OBA201 ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเดินทางทองเที่ยวของกลุมครอบครัวใน จินดารัตน แสงเพ็ชร
พื้นที่กรุงเทพมหานคร
รจนกร ทรัพยประเสริฐ
รุงนภา เจริญจิตรี และคณะ
OBA202 คุณภาพบริการและความไววางใจที่มีอิทธิพลตอความจงรักภักดี
ปวีณา หัดสูงเนิน
ของสมาชิกในการใชบริการเครดิตยูเนี่ยนในจังหวัดนครราชสีมา
ปฏิมา ถนิมกาญจน
และจังหวัดชลบุรี
OBA203 ผลกระทบของการวัดและประเมินผลที่ครอบคลุม และความผูกพัน ธรรพวฤนท สิทธิชัยกานต
ตอองคกรตอผลการดําเนินงาน: ธุรกิจผลิตในจังหวัดนครราชสีมา ลินดา ขํานับพะเนา
พิทยา ผอนกลาง และคณะ
OBA204 ผลกระทบของประสิทธิผลการดําเนินงานดานตนทุน และการ
ศุภฤกษ อัตถาวงศ
ตระหนักถึงสิ่งแวดลอมตอความยั่งยืนขององคกร : ธุรกิจผลิตใน
พิทยา ผอนกลาง
จังหวัดนครราชสีมา
อธิต ทิวะศะศิธร
พักรับประทานอาหารกลางวัน
และชมการนําเสนอผลงานภาคโปสเตอร

ภาคบาย
เวลา 13.00 – 14.20 น.
รหัส
ชื่อผลงาน
นําเสนอ
OBA205 ปจจัยที่เปนเหตุและผลของการรับรูคุณภาพการบริการของลูกคาที่
ใชบริการ K PLUS ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
OBA206 ความพรอมของผูทําบัญชีไทย สูค วามเปนประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน

ภาคบรรยาย

เจาของผลงาน
ธันยาดา บุญมาวัย
จันทนา แสนสุข
ภาณิชา ออนทาว
พิทยา ผอนกลาง.

รหัส
ชื่อผลงาน
นําเสนอ
OBA207 การศึกษาความเปนไปไดในการลดปญหาการขนสงสาธารณะ
โดยเฉพาะรถสองแถว กรณีศึกษาจังหวัดนครราชสีมา
OBA208 ปจจัยทํานายประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

เจาของผลงาน
นรรัฐ รื่นกวี

พรกุล สุขสด
ชมสุภัค ครุฑกะ
สุกัญญา หอมหวาน
OBA209 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา
ภัทราวุฒิ ดานคําแหง
(เรียนเต็มเวลา จันทร-ศุกร) ในคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย ฐาปนี จุฑาจันทร
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ปการศึกษา 1/2561 ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
OBA210 การรับรูวัฒนธรรมองคการของผูประกอบการ
พรกุล สุขสด
ชมสุภัค ครุฑกะ
ฐิติรัตน มีเพิ่มพูนศรี
OBA211 การศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินคาผานสื่อสังคมออนไลน
กัลยา โตทองหลาง
(Facebook) ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในเขตอําเภอเมือง
สุภัทริดา บรรดาศักดิ์
จังหวัดนครราชสีมา
อุบลวรรณ เลิศนอก
 มอบเกียรติบัตรแกผูนําเสนอผลงาน 

ภาคบรรยาย

ดานบริหารธุรกิจ โลจิสติกส และการทองเทีย่ ว (3)
หองบรรยาย : ชั้น 5 หอง 506A
ผูประสานงานหลัก : อาจารยณัทปภา สุริยะ
ภาคเชา
เวลา 11.00 – 12.20 น.
รหัส
ชื่อผลงาน
นําเสนอ
OBA301 การลดระยะเวลาในการจัดสงอะไหลโดยการปรับปรุงผังการจัดเก็บ
อะไหล กรณีศึกษา บริษัท เอวาย จํากัด
OBA302 การปรับปรุงพืน้ ที่การจัดเก็บถุงพลาสติกเพื่อลดคาใชจายที่เพิ่มขึ้น
ในการเปลี่ยนโหมดการขนสงสินคา กรณีศึกษา บริษทั นิชชิน
อิเลคทริค จํากัด
OBA303 การปรับปรุงกระบวนการทํางานการผลิตชิ้นสวนอุปกรณทาง
การแพทยโดยใชหลักการ ECRS กรณีศึกษาบริษัท SKR จํากัด
OBA304 การลดตนทุนการดําเนินงานในกระบวนการรับผลิตภัณฑเขา
คลังสินคา กรณีศึกษา โรงงานผลิตภัณฑบรรจุภัณฑประเภทขวด
แกว

เจาของผลงาน
ธนิษฐนนั ท จันทรแยม
นภาพร อัครพิเชษฐ
วัชรพล วงศจนั ทร
เจตวัตร พลายพันธุ
พิชญณี ตีรณากรณ
สาวิตรี โตเจริญ
ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
วรัญญา อวีระพล

พักรับประทานอาหารกลางวัน
และชมการนําเสนอผลงานภาคโปสเตอร

ภาคบาย
เวลา 13.00 – 16.00 น.
รหัส
ชื่อผลงาน
นําเสนอ
OBA305 การพัฒนารูปแบบการสงเสริมการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน
ตําบลหลุมรัง อําเภอบอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
OBA306 แนวทางการสรางมูลคาเพิ่มในงานโลจิสติกส

ภาคบรรยาย

เจาของผลงาน
เมธาวิน สาระยาน
โสภาพร กล่าํ สกุล
คงขวัญ ศรีสอาด
ปยะฉัตร จารุธีรศานต
นพพร เทพสิทธา
จตุพร วัฒนดิลก

รหัส
ชื่อผลงาน
นําเสนอ
OBA307 การศึกษาศักยภาพแหลงทองเทีย่ วชุมชนหนองบัว จังหวัดจันทบุรี
OBA308 คุณลักษณะอันพึงประสงคของบุคลากรในยุคประเทศไทย 4.0

OBA309 การศึกษาความแตกตางระหวางปจจัยสวนบุคคลและทัศนคติ
เกี่ยวกับการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาของประชาชนในเขต
เทศบาลตําบลมวกเหล็ก อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
OBA310 ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับคุณภาพการรับบริการ
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม

เจาของผลงาน
เปรมฤดี ทองลา
ชนากานต สุวรรณรัตนศรี
ฉัตรมณี บัววรรณ
ชุติกร ปรุงเกียรติ
สุบิน พุทโสม

นุชนาถ บัวสุดตา
เตือนใจ สิงหสุ
อรปวีณ บัวชู
OBA311 ปจจัยที่สง ผลตอความสําเร็จในการสื่อสารภายในองคการภาครัฐใน กาญจนา ชุมสงค
จังหวัดสุรินทร
ชุติกร ปรุงเกียรติ
 มอบเกียรติบัตรแกผูนําเสนอผลงาน 

ภาคบรรยาย

ดานกฎหมาย การเมือง และการปกครอง
หองบรรยาย : หอง 502A
ชั้น 5
ผูประสานงานหลัก : อาจารยอนุชา พิมายนอก
ภาคเชา
เวลา 11.00 – 12.20 น.
รหัส
ชื่อผลงาน
นําเสนอ
OLA101 การศึกษาปจจัยองคกรที่สงผลตอการดําเนินธุรกิจดวยความ
รับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑล
OLA102 สภาพปญหาและแนวทางพัฒนาการเยียวยาเหยื่อการคามนุษย
โดยกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว
OLA103 สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติของพนักงานสอบสวนคดี
พิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม
OLA104 มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมธุรกิจสถานบริการดูแล
ผูสูงอายุภาคเอกชนในจังหวัดสงขลา

เจาของผลงาน
นัฎพิสชา นาคผจญ
ดร.สานิต ศิริวิศิษฐกุล
ดร.อนันต ธรรมชาลัย
วันเพ็ญ อินทะพร

ปริญญา นิราศนภาภัย
ตระกูล จิตวัฒนากร
จันทราทิพย สุขุม
หทัยกาญจน กําเหนิดเพชร
ศุภวีร เกลี้ยงจันทร

พักรับประทานอาหารกลางวัน
และชมการนําเสนอผลงานภาคโปสเตอร

ภาคบาย
เวลา 13.00 – 16.00 น.
รหัส
ชื่อผลงาน
นําเสนอ
OLA105 หลักการภาวะวิสัยภายใตบทบาทของอัยการไทยในการสั่งฟอง
คดีอาญา ศึกษากรณีคดีสิทธิเสรีภาพของประชาชน
OLA106 ปญหาการกําหนดเงื่อนไขของมาตรการพิเศษแทนการดําเนินคดี
อาญาของเด็กและเยาวชนที่กระทําความผิด
 มอบเกียรติบัตรแกผูนําเสนอผลงาน 
ภาคบรรยาย

เจาของผลงาน
ณัฏฐศศิ หมูแกวเครือ
เมธาพร กาญจนเตชะ

ดานการศึกษาและวัฒนธรรม
หองบรรยาย : ชั้น 5 หอง 507A
ผูประสานงานหลัก : อาจารย ดร.ชุดิมา พรหมผุย
ภาคเชา
เวลา 11.00 – 12.20 น.
รหัส
ชื่อผลงาน
นําเสนอ
OED101 แนวทางการสรางเครือขายการใหบริการชวยเหลือสนับสนุน
นักศึกษาที่มีความพิการเรียนรวมในระดับอุดมศึกษา
OED102 การเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวทางวัฒนธรรมของกลุมชาติพนั ธุ
ลาวเวียง ตําบลเทวราช อําเภอไชโย จังหวัดอางทอง
OED103 การวิเคราะหการทําหนาทีต่ างกันของขอสอบที่มีเทสตเลต ของ
แบบทดสอบระดับชาติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยใช
วิธี BAYESIAN
OED104 ความคาดหวังของประชากรในเขตเทศบาลเมืองหนองบัวลําภู ที่มี
ตอบทบาทหนาที่ของสถาบันอุดมศึกษาในทองถิ่น

เจาของผลงาน
รศ.ดร.สุรินทร ยอดคําแปง
ดร.พิมพปฏิมา นเรศศิริกุล
วราสินี อยูสนุ ทร
รศ.ดร.ไพรัตน วงษนาม
ผศ.ดร.สมพงษ ปน หุน
เกียรติศักดิ์ ชารีโคตร
วิไล พลพวก
ละดา ดอนหงษา

พักรับประทานอาหารกลางวัน
และชมการนําเสนอผลงานภาคโปสเตอร

ภาคบาย
เวลา 13.00 – 14.20 น.
รหัส
ชื่อผลงาน
เจาของผลงาน
นําเสนอ
OED105 การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยการประยุกตใช
ธัชพนธ สรภูมิ
เทคโนโลยีสารสนเทศบนโทรศัพทเคลื่อนที่ ของการศึกษาไทยในยุค
Thailand 4.0
OED106 การตั้งชื่อนกในจังหวัดสงขลา
สมิทธชาต พุมมา
ฉันทัส ทองชวย
ภาคบรรยาย

รหัส
ชื่อผลงาน
นําเสนอ
OED107 วิเคราะหการเขียนบทสารคดีวทิ ยุของนิสิตวิชาโทภาษาไทย
ชั้นปที่ 3 มหาวิทยาลัยทักษิณ
OED108 แนวทางการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในบริบทของประเทศไทย

OED109 การศึกษาสภาพปญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
กรุงเทพมหานคร
OED110 การบริหารงานกิจการนักเรียนของสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน กลุม
โรงเรียนเครือขายอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
OED111 ปญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขัน้ พื้นฐานในกลุม
เครือขายอัมพวา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสงคราม
OED112 การพัฒนาชุดกิจกรรมสงเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรเรื่อง
การจัดประเภทและเรื่องเซตของเด็กปฐมวัยชัน้ อนุบาลปที่ 3
โรงเรียนทรงวิทยศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน
 มอบเกียรติบัตรแกผูนําเสนอผลงาน 

ภาคบรรยาย

เจาของผลงาน
สมิทธชาต พุมมา
ทีปวิท พงศไพบูลย
ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์
นิคม โยกัญญา
อัญชนา ศรีเรืองฤทธิ์
วีระพงษ พิมพสาร

อติคุณ บุญจูง
ดร.สาริศา เจนเขวา
วัชรินทร บุญเลิศ
ดร.สาริสา เจนเขวา
วิราณี สุขทรัพย
อัญชลี ชัยรัชตกุล
ปยรัตน เที่ยงภักดิ์
ลัดดา เชียงนางาม

ดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
หองบรรยาย : ชั้น 5 หอง 503A
ผูประสานงานหลัก : อาจารยกัมปนาท คําสุข
ภาคเชา
เวลา 11.00 – 11.40 น.
รหัส
ชื่อผลงาน
นําเสนอ
OIT101 ระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสสาํ หรับเกษตรกรสูงวัย

OIT102 การปรับปรุงระบบการเดินทางพนักงานขายแบบเพื่อนบานใกลสุด
ดวยเทคนิคการเคลื่อนยายแบบ 2-opt

เจาของผลงาน

บุรัสกร อยูสุข
วีณา จันทรรัชชกูล
จงกล จันทรเรือง
ชวลิต โควีระวงศ

ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ สาธารณสุข และสิง่ แวดลอม
หองบรรยาย : ชั้น 5 หอง 503A
ผูประสานงานหลัก : อาจารยกัมปนาท คําสุข
ภาคเชา
เวลา 11.40 – 12.20 น.
รหัส
ชื่อผลงาน
นําเสนอ
OHS101 การพยาบาลผูป วยผาตัดกระดูกสันหลัง(กรณีศึกษาผูปวย 2 ราย
เปรียบเทียบกัน)
OHS102 สมการทํานายอุณหภูมิรางกายของพนักงานโรงงานโลหะแหงหนึ่ง
ในจังหวัดระยอง

เจาของผลงาน
นภานุช การะเกษ

ปณณวัฒน สุขประเสริฐ
อนามัย เทศกะทึก
ปวีณา มีประดิษฐ และคณะ
OHS103 การศึกษาภาคตัดขวางความชุกและปจจัยกําหนดภาวะเมตาบอลิค วัฒนา ชยธวัช
ซินโดรมในกลุมบุคลากรมหาวิทยาลัยเอกชนแหงหนึ่ง
พักรับประทานอาหารกลางวัน
และชมการนําเสนอผลงานภาคโปสเตอร
ภาคบรรยาย

ดานวิทยาศาสตรกายภาพและชีวภาพ
หองบรรยาย : ชั้น 5 หอง 503A
ผูประสานงานหลัก : อาจารยกัมปนาท คําสุข
ภาคบาย
เวลา 14.30 – 16.00 น.
รหัส
ชื่อผลงาน
นําเสนอ
OSC101 สภาวะที่เหมาะสมในการสกัดเพคตินจากเปลือกผลมะพราว
OSC102 การศึกษาคุณลักษณะทางเอนไซมบางประการของแบคทีเรียทีผ่ ลิต
เอนไซม แอลฟา-อะไมเลสสายพันธุ Bacillus licheniformis
DNP0507 ซึ่งแยกไดจากดิน ในจังหวัดระยอง ประเทศไทย
OSC103 การศึกษาคุณลักษณะทางเอนไซมบางประการของแบคทีเรียทีผ่ ลิต
เอนไซมอะไมเลส สายพันธุ Pseudomonas plecoglossicida
DNP0201 ซึ่งแยกไดจากดินปาชายเลนในจังหวัดระยอง ประเทศ
ไทย
OSC104 การเตรียมกลาเชื้อผงสําหรับการผลิตผักกาดดอง
OSC105 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของการตรึงรูปเอนไซมไลเปสจากตับ
ออนของหมูบนวัสดุสนับสนุนพอลิเมอรดวยพันธะโควาเลนต
OSC106 การศึกษาคุณสมบัติของเอนไซมไลเปสตรึงรูปบนวัสดุรองรับพอลิ
เมอรดวยวิธีการดูดซับทางกายภาพ
OSC107 การตั้งตํารับเจลผสมสารสกัดเนระพูสี

OSC108 การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพเบื้องตนตอการชะลอวัยของสารสกัด
เนระพูสี

 มอบเกียรติบัตรแกผูนําเสนอผลงาน 
ภาคบรรยาย

เจาของผลงาน
เอราวัณ เบาทอง
รติมา กลิ่นฟุง
สุนิสา บุญมา
อัยยะ จันทรศิริ
ชนัญลญา ธรรมเกษร
สุนิสา บุญมา
อัยยะ จันทรศิริ
ดร.กัณฐวุฒิ บุญมี
กฤตพร รําจวนเกียรติ
สกุลตลา เจริญสุข
อัยยะ จันทรศิริ
ทรงศักดิ์ พลานนท
ฐาปนี ปธานราษฎร
อัยยะ จันทรศิริ
วราพร ชนะกุล
Pahol Sansomchai
Onuma Chansatein
Laddawan Paworn
Sawat Worratanakit
Pahol Sansomchai
Onuma Chansatein
Pattrawan Rodphet
Sawat Worratanakit

สารบัญ
ดานบริหารธุรกิจ โลจิสติกส และการทองเที่ยว

หนา

OBA101 แนวโนมการทองเที่ยวเชิงอาหารของธุรกิจที่พักแรมในประเทศไทยตามพฤติกรรมของ
นักทองเที่ยวมิลเลนเนียล
ญาณเดช ชืน่ จิตต
รามณรงค นิลกําแหง
OBA102 การพัฒนาตราสัญลักษณเพื่อสงเสริมอัตลักษณผลิตภัณฑชุมชนเทศบาลตําบลพระแทน
อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
วัชระ เวชประสิทธิ์
โสภาพร กล่าํ สกุล
จริยา รัชตโสตถิ์
OBA103 การพัฒนาสื่อการสงเสริมอัตลักษณผลิตภัณฑชุมชนตําบลยางหยอง อําเภอทายาง จังหวัด
เพชรบุรี
โสภาพร กล่าํ สกุล
OBA104 ความนาไววางใจของธุรกิจเฟอรนิเจอรที่สงผลตอความตั้งใจซื้อสินคาผานระบบพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส
ณัฐกฤษณ รัตนเหม
OBA105 การศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางพฤติกรรมการใชบัตรเครดิตตอการสื่อสารทางการตลาด
แบบบูรณาการ ของผูใชบตั รเครดิต ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ชฎิลลดา ออนหนองหวา
อนิรุธ พิพัฒนประภา
OBA106 ความตองการตอการเลือกใชบริการมัคคุเทศกของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
กมลทิพย ทองไทย
จงกลนี แสงเพลิง
พนิตพร วิพันธุ และคณะ
OBA107 ความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีสงผลตอทัศนคติในการนําไปใชงานและความตัง้ ใจในการใชงาน
เทคโนโลยี Internet of Things โดยมีอิทธิพลทางสังคมเปนปจจัยแทรก
อภิรัฐ ฉัตรกาล
จันทนา แสนสุข
OBA108 ความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษีและทัศนคติตอการชําระภาษี สงผลตอความตัง้ ใจชําระภาษี
เงินไดนติ ิบุคคลของกิจการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ธิพาภรณ ไตรสุธา
จันทนา แสนสุข

1-14

ภาคบรรยาย
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สารบัญ
ดานบริหารธุรกิจ โลจิสติกส และการทองเที่ยว

หนา

OBA109 ปจจัยที่สง ผลตอความสําเร็จของผลิตภัณฑชุมชน ในเขตภาคกลาง
หทัยกานต ทองสวัสดิ์
แสงทอง บุญยิง่
OBA110 ปจจัยและพฤติกรรมที่มีผลตอการซื้อสินคาและบริการผานทางอินเทอรเน็ตในประเทศไทย
วรชาติ โชครัศมีดาว
ผศ.ดร.ยศ อมรกิจวิกัย
OBA111 ผลกระทบของผูน ําการเปลี่ยนแปลงและคุณภาพของขอมูลตอความสําเร็จในการตัดสินใจ:
ธุรกิจผลิตในจังหวัดนครราชสีมา
ศนิ วิริยะโชติกุล
จุฑารัตน นามหิงษ
พิทยา ผอนกลาง และคณะ
OBA201 ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเดินทางทองเที่ยวของกลุมครอบครัวในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
จินดารัตน แสงเพ็ชร
รจนกร ทรัพยประเสริฐ
รุงนภา เจริญจิตรี และคณะ
OBA202 คุณภาพบริการและความไววางใจที่มีอิทธิพลตอความจงรักภักดีของสมาชิกในการใชบริการ
เครดิตยูเนี่ยนในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดชลบุรี
ปวีณา หัดสูงเนิน
ปฏิมา ถนิมกาญจน
OBA203 ผลกระทบของการวัดและประเมินผลที่ครอบคลุม และความผูกพันตอองคกรตอผลการ
ดําเนินงาน: ธุรกิจผลิตในจังหวัดนครราชสีมา
ธรรพวฤนท สิทธิชัยกานต
ลินดา ขํานับพะเนา
พิทยา ผอนกลาง และคณะ
OBA204 ผลกระทบของประสิทธิผลการดําเนินงานดานตนทุน และการตระหนักถึงสิ่งแวดลอมตอความ
ยั่งยืนขององคกร : ธุรกิจผลิตในจังหวัดนครราชสีมา
ศุภฤกษ อัตถาวงศ
พิทยา ผอนกลาง
อธิต ทิวะศะศิธร
ภาคบรรยาย

95-105

106-114

115-120

121-133

134-145

146-152

153-158

สารบัญ
ดานบริหารธุรกิจ โลจิสติกส และการทองเที่ยว

หนา

OBA205 ปจจัยที่เปนเหตุและผลของการรับรูคุณภาพการบริการของลูกคาที่ใชบริการ K PLUS
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ธันยาดา บุญมาวัย
จันทนา แสนสุข
OBA206 ความพรอมของผูทําบัญชีไทย สูค วามเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ภาณิชา ออนทาว
พิทยา ผอนกลาง
OBA207 การศึกษาความเปนไปไดในการลดปญหาการขนสงสาธารณะโดยเฉพาะรถสองแถว
กรณีศึกษาจังหวัดนครราชสีมา
นรรัฐ รื่นกวี
OBA208 ปจจัยทํานายประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม
พรกุล สุขสด
ชมสุภัค ครุฑกะ
สุกัญญา หอมหวาน
OBA209 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา (เรียนเต็มเวลา จันทร-ศุกร)
ในคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ป
การศึกษา 1/2561
ภัทราวุฒิ ดานคําแหง
ฐาปนี จุฑาจันทร
ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
OBA210 การรับรูวัฒนธรรมองคการของผูประกอบการ
พรกุล สุขสด
ชมสุภัค ครุฑกะ
ฐิติรัตน มีเพิ่มพูนศรี
OBA211 การศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินคาผานสื่อสังคมออนไลน (Facebook) ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
กัลยา โตทองหลาง
สุภัทริดา บรรดาศักดิ์
อุบลวรรณ เลิศนอก
ภาคบรรยาย

159-170

171-182

183-191

192-201

211-219

220-231

232-250

สารบัญ
ดานบริหารธุรกิจ โลจิสติกส และการทองเที่ยว

หนา

OBA301 การลดระยะเวลาในการจัดสงอะไหลโดยการปรับปรุงผังการจัดเก็บอะไหล กรณีศึกษา บริษัท
เอวาย จํากัด
ธนิษฐนนั ท จันทรแยม นภาพร อัครพิเชษฐ
OBA302 การปรับปรุงพืน้ ที่การจัดเก็บถุงพลาสติกเพื่อลดคาใชจายที่เพิ่มขึ้นในการเปลี่ยนโหมดการ
ขนสงสินคา กรณีศึกษา บริษัท นิชชินอิเลคทริค จํากัด
วัชรพล วงศจนั ทร
เจตวัตร พลายพันธุ
OBA303 การปรับปรุงกระบวนการทํางานการผลิตชิ้นสวนอุปกรณทางการแพทยโดยใชหลักการ ECRS
กรณีศึกษาบริษัท SKR จํากัด
พิชญณี ตีรณากรณ
สาวิตรี โตเจริญ
OBA304 การลดตนทุนการดําเนินงานในกระบวนการรับผลิตภัณฑเขาคลังสินคา กรณีศึกษา โรงงาน
ผลิตภัณฑบรรจุภัณฑประเภทขวดแกว
ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
วรัญญา อวีระพล
OBA305 การสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรคตําบลหลุมรัง อําเภอบอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี สูการจัด
สวัสดิการชุมชนอยางยั่งยืน
เมธาวิน สาระยาน
โสภาพร กล่าํ สกุล
คงขวัญ ศรีสอาด
OBA306 แนวทางการสรางมูลคาเพิ่มในงานโลจิสติกส
ปยะฉัตร จารุธีรศานต
นพพร เทพสิทธา
จตุพร วัฒนดิลก
OBA307 การศึกษาศักยภาพแหลงทองเทีย่ วชุมชนหนองบัว จังหวัดจันทบุรี
เปรมฤดี ทองลา
OBA308 คุณลักษณะอันพึงประสงคของบุคลากรในยุคประเทศไทย 4.0
ชนากานต สุวรรณรัตนศรี
ฉัตรมณี บัววรรณ
ชุติกร ปรุงเกียรติ
ภาคบรรยาย

232-250

251-260

261-271

272-281

282-289

290-298

299-305
306-314

สารบัญ
ดานบริหารธุรกิจ โลจิสติกส และการทองเที่ยว

หนา

OBA309 การศึกษาความแตกตางระหวางปจจัยสวนบุคคลและทัศนคติเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินได
บุคคลธรรมดาของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลมวกเหล็ก อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
สุบิน พุทโสม
OBA310 ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับคุณภาพการรับบริการของนักศึกษามหาวิทยาลัย
นครพนม
นุชนาถ บัวสุดตา
เตือนใจ สิงหสุ
อรปวีณ บัวชู
OBA311 ปจจัยที่สง ผลตอความสําเร็จในการสื่อสารภายในองคการภาครัฐในจังหวัดสุรินทร
กาญจนา ชุมสงค
ชุติกร ปรุงเกียรติ

ดานกฎหมาย การเมือง และการปกครอง

315-229

330-341

342-354

หนา

OLA101 การศึกษาปจจัยองคกรที่สงผลตอการดําเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ
โรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
นัฎพิสชา นาคผจญ
ดร.สานิต ศิริวิศิษฐกุล
ดร.อนันต ธรรมชาลัย
OLA102 สภาพปญหาและแนวทางพัฒนาการเยียวยาเหยื่อการคามนุษย โดยกระทรวงแรงงานและ
สวัสดิการสังคม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
วันเพ็ญ อินทะพร
OLA103 สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดี
พิเศษ กระทรวงยุติธรรม
ปริญญา นิราศนภาภัย
ตระกูล จิตวัฒนากร
OLA104 มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมธุรกิจสถานบริการดูแลผูส งู อายุภาคเอกชนในจังหวัด
สงขลา
จันทราทิพย สุขุม
หทัยกาญจน กําเหนิดเพชร
ศุภวีร เกลี้ยงจันทร
ภาคบรรยาย

356-362

363-370

371-385

386-396

สารบัญ
ดานกฎหมาย การเมือง และการปกครอง

หนา

OLA105 หลักการภาวะวิสัยภายใตบทบาทของอัยการไทยในการสั่งฟองคดีอาญา ศึกษากรณีคดีสิทธิ
เสรีภาพของประชาชน
ณัฏฐศศิ หมูแกวเครือ
OLA106 ปญหาการกําหนดเงื่อนไขของมาตรการพิเศษแทนการดําเนินคดีอาญาของเด็กและเยาวชน
ที่กระทําความผิด
เมธาพร กาญจนเตชะ

ดานการศึกษาและวัฒนธรรม

397-405

406-413

หนา

OED101 แนวทางการสรางเครือขายการใหบริการชวยเหลือสนับสนุนนักศึกษาที่มีความพิการเรียน
รวมในระดับอุดมศึกษา
รศ.ดร.สุรินทร ยอดคําแปง
OED102 การเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวทางวัฒนธรรมของกลุมชาติพนั ธุลาวเวียง ตําบลเทวราช
อําเภอไชโย จังหวัดอางทอง
ดร.พิมพปฏิมา นเรศศิริกุล
OED103 การวิเคราะหการทําหนาทีต่ างกันของขอสอบที่มีเทสตเลต ของแบบทดสอบระดับชาติ ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยใชวิธี BAYESIAN
วราสินี อยูสนุ ทร
รศ.ดร.ไพรัตน วงษนาม
ผศ.ดร.สมพงษ ปน หุน
OED104 ความคาดหวังของประชากรในเขตเทศบาลเมืองหนองบัวลําภู ที่มีตอบทบาทหนาที่ของ
สถาบันอุดมศึกษาในทองถิ่น
เกียรติศักดิ์ ชารีโคตร
วิไล พลพวก
ละดา ดอนหงษา
OED105 การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศบน
โทรศัพทเคลื่อนที่ ของการศึกษาไทยในยุค Thailand 4.0
ธัชพนธ สรภูมิ
OED106 การตั้งชื่อนกในจังหวัดสงขลา
สมิทธชาต พุมมา
ฉันทัส ทองชวย
ภาคบรรยาย

416-427

428-437

438-449

450-460

461-472

473-482

สารบัญ
ดานการศึกษาและวัฒนธรรม

หนา

OED107 วิเคราะหการเขียนบทสารคดีวทิ ยุของนิสิตวิชาโทภาษาไทย
ชั้นปที่ 3 มหาวิทยาลัยทักษิณ
สมิทธชาต พุมมา
ทีปวิท พงศไพบูลย
OED108 แนวทางการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในบริบทของประเทศไทย
ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์
นิคม โยกัญญา
อัญชนา ศรีเรืองฤทธิ์
OED109 การศึกษาสภาพปญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตรระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร
วีระพงษ พิมพสาร
OED110 การบริหารงานกิจการนักเรียนของสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน กลุมโรงเรียนเครือขาย
อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
อติคุณ บุญจูง
ดร.สาริศา เจนเขวา
OED111 ปญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขัน้ พื้นฐานในกลุม เครือขายอัมพวา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม
วัชรินทร บุญเลิศ
ดร.สาริสา เจนเขวา
OED112 การพัฒนาชุดกิจกรรมสงเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรเรื่องการจัดประเภทและเรื่องเซต
ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปที่ 3 โรงเรียนทรงวิทยศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการศึกษาเอกชน
วิราณี สุขทรัพย
อัญชลี ชัยรัชตกุล
ปยรัตน เที่ยงภักดิ์
ลัดดา เชียงนางาม

ภาคบรรยาย

483-494

495-505

506-515

516-526

527-537

538-547

สารบัญ
ดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

หนา

OIT101 ระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสสาํ หรับเกษตรกรสูงวัย

550-559

บุรัสกร อยูสุข
วีณา จันทรรัชชกูล
จงกล จันทรเรือง
OIT102 การปรับปรุงระบบการเดินทางพนักงานขายแบบเพื่อนบานใกลสุดดวยเทคนิคการเคลื่อนยาย
แบบ 2-opt
ชวลิต โควีระวงศ

ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ สาธารณสุข และสิ่งแวดลอม
OHS101 การพยาบาลผูป วยผาตัดกระดูกสันหลัง(กรณีศึกษาผูปวย 2 รายเปรียบเทียบกัน)
นภานุช การะเกษ
OHS102 สมการทํานายอุณหภูมิรางกายของพนักงานโรงงานโลหะแหงหนึ่งในจังหวัดระยอง
ปณณวัฒน สุขประเสริฐ
อนามัย เทศกะทึก
ปวีณา มีประดิษฐ และคณะ
OHS103 การศึกษาภาคตัดขวางความชุกและปจจัยกําหนดภาวะเมตาบอลิค ซินโดรมในกลุมบุคลากร
มหาวิทยาลัยเอกชนแหงหนึ่ง
วัฒนา ชยธวัช

ดานวิทยาศาสตรกายภาพและชีวภาพ

560-567

หนา
570-583
584-594

595-607

หนา

OSC101 สภาวะที่เหมาะสมในการสกัดเพคตินจากเปลือกผลมะพราว
เอราวัณ เบาทอง
OSC102 การศึกษาคุณลักษณะทางเอนไซมบางประการของแบคทีเรียทีผ่ ลิตเอนไซม แอลฟา-อะ
ไมเลสสายพันธุ Bacillus licheniformis DNP0507 ซึ่งแยกไดจากดิน ในจังหวัดระยอง
ประเทศไทย
รติมา กลิ่นฟุง
สุนิสา บุญมา
อัยยะ จันทรศิริ

ภาคบรรยาย

670-678
679-689

สารบัญ
ดานวิทยาศาสตรกายภาพและชีวภาพ

หนา

OSC103 การศึกษาคุณลักษณะทางเอนไซมบางประการของแบคทีเรียทีผ่ ลิตเอนไซมอะไมเลส สาย
พันธุ Pseudomonas plecoglossicida DNP0201 ซึ่งแยกไดจากดินปาชายเลนในจังหวัด
ระยอง ประเทศไทย
ชนัญลญา ธรรมเกษร
สุนิสา บุญมา
อัยยะ จันทรศิริ
OSC104 การเตรียมกลาเชื้อผงสําหรับการผลิตผักกาดดอง
ดร.กัณฐวุฒิ บุญมี
กฤตพร รําจวนเกียรติ
OSC105 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของการตรึงรูปเอนไซมไลเปสจากตับออนของหมูบนวัสดุ
สนับสนุนพอลิเมอรดวยพันธะโควาเลนต
สกุลตลา เจริญสุข
อัยยะ จันทรศิริ
ทรงศักดิ์ พลานนท
OSC106 การศึกษาคุณสมบัติของเอนไซมไลเปสตรึงรูปบนวัสดุรองรับพอลิเมอรดวยวิธีการดูดซับทาง
กายภาพ
ฐาปนี ปธานราษฎร
อัยยะ จันทรศิริ
วราพร ชนะกุล
OSC107 การตั้งตํารับเจลผสมสารสกัดเนระพูสี
Pahol Sansomchai
Onuma Chansatein
Laddawan Paworn
Sawat Worratanakit
OSC108 การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพเบื้องตนตอการชะลอวัยของสารสกัดเนระพูสี
Pahol Sansomchai
Onuma Chansatein
Pattrawan Rodphet
Sawat Worratanakit
ภาคบรรยาย
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