สารบัญ
ดานการศึกษาและวัฒนธรรม

สภาพการบริหารแหลงเรียนรูของโรงเรียนปากชอง
สัง กัด สำนักงานเขตพื้น ที่ก ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 จัง หวัด
นครราชสีมา
สภาพปญหาที่มีผลตอการบริหารจัดการการทดสอบ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยนครพนม

ภาณุพันธ พรมสวัสดิ์
ชุติมา พรหมผุย
ภควรรณ ลุนสำโรง
นุชนาถ บัวสุดตา
สุภัทรา เขียวศรี
ภาวดี พันธรักษ
การพั ฒ นาแบบประเมิ น สมรรถนะผู  บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาในยุ ค ศิรินนาถ ทับทิมใส
การศึกษาที่พลิกผัน
พรอมพิไล บัวสุวรรณ
วรรณวิศา
สืบนุสรณ คลายจำแลง
การพัฒนาแบบประเมินอิทธิพลของภาวะผูนำดิจิทัลของผูบริหาร
คมกริช สังขรัตน
สถานศึกษาที่มีตอประสิทธิผลของสถานศึกษา
พรอมพิไล บัวสุวรรณ
มีชัย ออสุวรรณ
ภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาตามความ
กรรณิการ มะโนมั่น
คิดเห็นของครูในโรงเรียนวัดไรขิงวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
กฤษฎา วัฒนศักดิ์
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม
การมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบาน
ทศพร ณ นคร
หมี่วิทยาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
กรองทิพย นาควิเชตร
การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปฐมวัย
สุภาพร ปานหอม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
วิรัลพัชร วงศวัฒนเกษม
ภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สุนันทา แกวสวาง
วิรัลพัชร วงศวัฒนเกษม
จรรยาบรรณวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู ศศิธร แซมเทศ
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่ กรองทิพย นาควิเชตร
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10

หนา
1
2

16
28

40
51
63
73
85
97

ความพึง พอใจของผูป กครองนักเรียนที่มีตอการบริหารงานของ สุภาภรณ สุวาท
โรงเรี ย นวั ด ไร ข ิ ง วิ ท ยา สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษา ภควรรณ ลุนสำโรง
มัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม

107

ภาวะผูนำเชิงจริยธรรมของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม
การมีสวนรวมของครูผูสอนในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัด
นครปฐม

117

ภาคบรรยาย

เลิศดนัย บารมี
ภควรรณ ลุนสำโรง
อิสราภรณ เกียรติคงนนท
ภควรรณ ลุนสำโรง

128

สารบัญ
หนา

ดานการศึกษาและวัฒนธรรม

การใชหลัก ธรรมาภิบ าลในการบริ หารสถานศึ กษาของผูบ ริ ห าร
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี
เขต 1
การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี
เขต 1
การศึกษาพฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุราษฏรธานี เขต 2
ภาวะผูนำของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
ภาวะผูนำที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็น
ของครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี สังกัด สำนักงาน
เขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี
การดำเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนใน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนวัด
จันทราวาส (ศุขประสารราษฎร) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 10
คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น
ของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง
Tense ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเทศบาลวัดทรง
ธรรมที่เรียนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะกับการเรียนแบบปกติ
การเปรียบเทียบความสามารถดานการฟงของเด็กปฐมวัย ระหวาง
การจัดประสบการณโดยใชหนังสือนิทานเลมใหญประกอบคำคลอง
จอง ชุด ผลไมไทยกับการจัดประสบการณตามปกติ
การสรางเสริมคุณลักษณะจิตสาธารณะของเด็กปฐมวัย จากการจัด
ประสบการณโดยใชนิทานมัลติมีเดีย ชุด ตนออกับกอแกว

ภาคบรรยาย

ปริญาภรณ ลำบาล
กรองทิพย นาควิเชตร

137

ธวัชชัย ฉีดเสน
ชุติมา พรหมผุย
เพชรรัตน ศรีสุกใส
ชุติมา พรหมผุย

149

ผุสดี ฉีดเสน
ชุติมา พรหมผุย

169

เจนจิรา ออยแดง
กฤษฎา วัฒนศักดิ์
ลัดดา เอี่ยมมั่น
กฤษฎา วัฒนศักดิ์

182

สุพรรณษา คงตั้ง
ชุติมา พรหมผุย
จรินทร ชูนาวา
ชุติมา พรหมผุย
สุนันทา ปกษาสวย
วิรัลพัชร วงศวัฒนเกษม
นิกัญญา หอมรื่น
ชุติมา พรหมผุย
สมสินธ รักบุญ
อรนุช ลิมตศิริ

160

193
206
217
229
239
251

วายูน เสนาวรรณ
กรวิภา สรรพกิจจำนง

262

รสสุคนธ คนงาม

273

สารบัญ
หนา

ดานการศึกษาและวัฒนธรรม

การเปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ ์ ท างการเรี ย นของนั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 2 วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Nouns (คำนาม) โดยใช
แบบฝกเสริมทักษะกับการสอนแบบปกติ
การศึกษาแนวทางการบริหารการเรียนการสอนพลศึกษาในศตวรรษ
ที่ 21 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ กระทรวง
การทองเที่ยวและกีฬา
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง พืช
และสัตวของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ระหวางการสอนโดยใช
บทเรียนสื่อประสมชุด พืชและสัตวนารู กับการสอนแบบปกติ
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่อง การอาน
จับใจความสำคัญ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนชำฆอ
พิทยาคม ระหวางการสอนโดยใชแบบฝกทักษะรวมกับเทคนิคการ
สอนแบบ SQ4R กับการสอนแบบปกติ
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง การแกโจทย
ปญหาการคูณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โดยใชวิธีการสอน
ตามแนวคิดโพลยา (Polya's)
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษเรื่อง My free
time ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โดยใชแบบฝกเสริมทักษะ
กับการเรียนแบบปกติ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใหมทาพาณิชย)
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาญี่ปุนเรื่อง อักษร
คันจิ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ระหวางการสอนโดยใช
บทเรียนสื่อประสม ชุด สนุกกับคันจิ กับการสอนแบบปกติ
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษเรื่อง Present
Tensessของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยใชแบบฝกเสริม ทักษะ
กับการสอนแบบปกติโรงเรียนบานบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห”
ปจจัยในการตัดสินใจเขาศึกษาตอสาขาวิชาการบัญชีของนักเรียน
สายสามัญและสายอาชีพกรณีศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร วิทยา
เขตวังไกลกังวล

แปงหอม สุวะธรรม
อรนุช ลิมตศิริ

282

กุลรัศมิ์ ทองคำเภา
จิราวัฒน ขจรศิลป

292

ขวัญฤทัย รัตนชัย

303

จันทิมา สรรเสริญ

314

ดวงชนก เบ็ญมาศ
สุรัตน ขวัญบุญจันทร

326

เนตรชนก นวลมณี

337

ฉัตรแกว สุขราช
กรวิภา สรรพกิจจำนง

347

มยุรี วิบูลยกุล

356

สุพัตรา ชัมภูชะนะ
รสิกา ปรีเปรม
รจนา ไทยสงฆ
สรินทิพย กาญจนะ
พิมพปวีณ มะณีวงค
การศึกษาความเหมาะสมและความพึงพอใจของการจัดการเรียนรู ศุภชัย โชติกิจภิวาทย
โดยบูรณาการการประยุกตใชแอปพลิเคชันดวยเทคโนโลยีดิจิทัล
ธณัฐชา รัตนพันธ
อนุวัฒน จันทสะ
เศณวี ฤกษมงคล
สมรรถนะการมุงผลสัมฤทธิ์ของผูบริหารโรงเรียน จังหวัดเพชรบุรี
สุดารัตน เอี๊ยะแหวด
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
กฤษฎา วัฒนศักดิ์
ภาคบรรยาย

368

379

388

สารบัญ
หนา

ดานการศึกษาและวัฒนธรรม

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยกระบวนการสอนแบบ
สรางสรรคเปนฐาน ผานแพลตฟอรมการเรียนรูแบบรวมมือ เพื่อ
ออกแบบนวัตกรรม
การพัฒนาสื่อแอนิเมชัน เรื่อง การจัดการไฟลอยางมีระบบ
(วิทยาการคำนวณ) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2
ปจจัยที่สงผลตอการออกกลางคันของนักเรียนในสถานศึกษาสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการออกแบบเชิง
วิศวกรรม เรื่องพลังงานความรอน เพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรค
ทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
บทบาทการเปนผูนำทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

เดนชัย พันธุเกตุ
ดุษฎี เทิดบารมี
เกียรติขร โสภณาภรณ
อังคาร ปริญญาชัยศักดิ์
อรจิรา เบ็ญยะแม
รัฐพร กลิ่นมาลี
เวชรินทร เกษตริน
วิรัลพัชร วงศวัฒนเกษม
ศิรินนาถ ทับทิมใส
ชนินันท พฤกษประมูล

398

ติมาภรณ แซเลา
ภควรรณ ลุนสำโรง

441

409
419
430

หนา
ดานบริหารธุรกิจ โลจิสติกสและการทองเที่ยว

452

แนวทางการบริหารจัดการดานการพัฒนากีฬาเพื่อความเปนเลิศของ
เมืองกีฬา จังหวัดชลบุรี

สุกาญจนา ศรีเขียวพงษ
อัศวิน จันทรสระสม

การศึกษาสมรรถนะหลักของพนักงาน บริษัท ABC จำกัด

สโรชา ชัยปาณี
ดร.บำรุง สาริบุตร

464

การบริหารจัดการเชิงกลยุทธธุรกิจฟเนส กรณีศึกษา : บริษัท พีค
พอยทเพอรฟอรมแมนซ จำกัด

ปวีณา สืบสิงห
ปทัญทิญา สิงหคราม

474

การบริหารจัดการศูนยสุขภาพชุมชนบางทรายสูการเปนชุมชน
ตนแบบในการเลนกีฬาและการออกกำลังกาย สำหรับการเปนเมือง
กีฬา

จักรพันธ เสมอวม
อัศวิน จันทรสระสม
นพเวช บุญมี

485

ภาคบรรยาย

453

สารบัญ
หนา

ดานบริหารธุรกิจ โลจิสติกสและการทองเที่ยว
การเพิ่มประสิทธิภาพการเบิก-จายอะไหลกรณีศึกษา : บริษัท โต
โยตาแกนนคร จำกัด
การศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความคาดหวังของสภาพการจาง
งานของผูพิการ
การประยุกตใชเทคนิคเดลฟายสำหรับเลือกกลุมแปรรูปสินคาเกษตร
ตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาทองถิ่น

พรชนัน พันทองคำ
ฐิติพร สุทธิบุตร
สรวงสุดา ใจยะสาร
นวรรณ สืบสายลา
นภัสสร ตัจฉกรณ
วุฒิพร เสือเมือง
สุรชัย สุขสกุลชัย

497

508

ปริวรรต นาสวาสดิ์
ณัฐภัทร กาญจนเรืองรอง
สมศักดิ์ ทองแกว
ณัฐกุล ตันนพรัตน
เสาวภา มณฑศก
ณัฐรดา ไทยยากรณ
พรรณี พิมพโพธิ์
จิระศักดิ์ เฮงศรีสมบัติ
รังสรรค ลีเบี้ยว

518

การปรับปรุงคุณภาพของการใหบริการนักศึกษาสำนักกิจการ
นักศึกษา สถาบันการศึกษาเอกชนแหงหนึ่ง

มัทนา เปรมรุงเจตน
บำรุง สาริบุตร
นิธิภัทร กมลสุข

539

การศึกษาความสัมพันธของบุคลิกภาพของยูทูบเบอร ที่สงผลตอ
ความตั้งใจมีสวนรวมของผูใชโซเชียลมีเดียยูทูบ ในชองสวนตัวของยู
ทูบเบอร จังหวัดนครราชสีมา
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอตัดสินใจเลือกที่พักประเภทโฮมสเตยของ
วิสาหกิจชุมชนเขมราฐ ลุมน้ำโขง จังหวัดอุบลราชธานี

ชญาภา วงศมณี
ดร.สุขุมาล เกิดนอก
อ.กรปรียา ใจสำราญ
สิรภพ วงศลภัส
สุชาติ เหลาปรีดา
เริงรัก จำปาเงิน

550

การบริหารจัดการสินคาคงเหลือในแผนกคลังสินคาของบริษัท
ขอนแกนผลิตภัณฑคอนกรีต จำกัด

สุพัตรา หารัญดา

569

ความคาดหวังและความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอสินคาและบริการ
ของรานเทสโก โลตัส เอ็กซเพรส กับ รานขายของชำแบบเกาใน
จังหวัดสระแกว

ภาคบรรยาย

528

559

สารบัญ
หนา

ดานบริหารธุรกิจ โลจิสติกสและการทองเที่ยว

แนวทางการจัดการธุรกิจสนามกอลฟเพื่อการทองเที่ยวเชิงกีฬาใน
เมืองพนมเปญประเทศกัมพูชา

ปทัญทิญา สิงหคราม
หลัก พุทธิสิทธิ์

576

การทองเที่ยวเพื่อสงเสริมผลผลิตและผลิตภัณฑสินคาในชุมชนหนอง พลอยไพลิน ทูลสูงเนิน
สาหรายอำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา อยางยั่งยืน
ดุสิตา โตสูงเนิน
นิตยา พัดเกาะ
นิคม บุญญานุสิทธิ์

586

การศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของนักทองเที่ยวผูพิการ ชัชวาล มวงพรวน
ทางการเคลื่อนไหวที่มีตอการตัดสินใจมาทองเที่ยวในเขตเทศบาล
เมืองแมเหียะ จังหวัดเชียงใหม

597

การจัดการโลจิสติกสการทองเที่ยววัดรองขุน จังหวัดเชียงราย

ธนาวัฒน ขันติวงค
ผศ.ดร.ธราธร พชรฐิติกุล

607

แบบจำลองกำหนดการเชิงเสนจำนวนเต็มแบบผสมสำหรับการเลือก เกษศิรินทร ธีรธิติไชพา
ทำเลที่ตั้งของศูนยกระจายสินคาบริษัทโลจิสติกส
ศิริกาญจน จันทรสมบัติ

617

ความแตกตางระหวางคุณลักษณะตลาดและปจจัยแหงความสำเร็จ:
ทัศนคติของผูประกอบการคาสงผักและผลไมเมืองหนาว ตลาดสี่มุม
เมือง กรุงเทพมหานคร

วัลลี พุทโสม
จิตตาภรณ พุทธฉายา

632

การใชโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีที่มีผลตอประสิทธิภาพการ
ทำงานของพนักงานบัญชีในบริษัทขนาดกลางและขนาดยอมใน
อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ

วิลาสินี สวางงาม
เกศินี จันทรมาก
ธัญญาลักษณ เหมบุรุษ
กมลวรรณ บุญปก
พิมพปวีณ มะณีวงค

644

ภาคบรรยาย

สารบัญ
หนา

ดานบริหารธุรกิจ โลจิสติกสและการทองเที่ยว

การยอมรับการจัดทำบัญชีสิ่งแวดลอมที่มีผลตอประสิทธิภาพการ
จัดทำบัญชีของโรงงานอุตสาหกรรมในเขตอำเภอปราณบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ

สุชาดา บางพิทักษ
ญาดานันท อินทบุตร
สุภาวดี มะณีวงค
พิมพปวีณ มะณีวงค

654

ความสัมพันธระหวางภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีกับผลการดำเนินงาน สุนันทา ปาสาเลา
ของบริ ษ ั ท จดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทย: พิทยา ผอนกลาง
กรณีศึกษากลุมอุตสาหกรรมบริการ
ชุติญาภัค วาฤทธิ์
ศันสนีย มีพรอม

664

การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่สงผลกระทบตอนัก
บัญชี

674

อภิญญา วิเศษสิงห
ลัดดา หิรัญยวา
ปณณิกา โพธิเวชเทวัญ

แนวทางการส ง เสริ ม พฤติ ก รรมการวางแผนทางการเงิ น ของ ดวงฤดี จำรัสธนสาร
นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร
สุชานุช สุขเสวี
สิริวรรณ ชวลิตเมธา

682

การศึ ก ษาป ญ หาและรู ป แบบการจั ด ทำบั ญ ชี ส ู  ก ารพั ฒ นาแนว ภูวณี แดงสกล
ทางการจัดทำบัญชีวิสาหกิจชุมชนของกลุมแมบานเกษตรกรวังยาว ชลลดา กลัดสมบูรณ
ตำบลวังกพง อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ
สุกญ
ั ญา เขมะรังษี
ปาริชาติ ประเสริฐ
พิมพปวีณ มะณีวงค

692

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดากับ
ประสิทธิภาพการขอคืนภาษีของประชาชนผูเสียภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดาในจังหวัดประจวบคีรีขันธ

703

ภาคบรรยาย

ฤทัยรัตน เบี่ยงสวาท
ชนนิกานต บูชาพันธ
สุภาวดี มะณีวงค
พิมพปวีณ มะณีวงค

สารบัญ
หนา
ดานกฎหมายการเมืองและการปกครอง

715

การพัฒนากฎหมายในการควบคุมการพนันผานชองทางออนไลนใน คณาธิป ทองรวีวงศ
ประเทศไทย
ปราชญา ออนนาค
กุสุมา สุนประชา
การบริหารจัดการเพื่อสงเสริมการมีสวนรวมผูสูงอายุของ
สุพาพร โมออน
องคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี
เกษมชาติ นเรศเสนีย

726

การศึกษาความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของที่ทำการ รังสรรค ลีเบี้ยว
ปกครองอำเภอเขาฉกรรจ จังหวัดสระแกว
พรรณี พิมพโพธิ์
พิมพา คงประเสริฐ

747

ความหมายทางกฎหมายและความสอดคลองกับหลักสิทธิมนุษยชน คณาธิป ทองรวีวงศ
ของ “ข อ มู ล คอมพิ ว เตอร ท ี ่ บ ิ ด เบื อ น” ตามมาตรา 14 (1)
พระราชบัญญัติวาดวยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
พ.ศ. 2550 ที่แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2560

ดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบรานเชารถยนต

กานดา ศิริจันทรประเวช
ชลธิชา ธีรประชา
อรทัย อินทะนัย
ธนกร ทาสีดำ
กายสิทธิ์ รักษศิริ
สงกรานต จรรจลานิมิตร
นำชัย ผันผยอง
ชุติมณฑน แพงคำฮัก
เสาวนีย เรือนนอย
ธีรพัฒน พงศจิตธรรม
ภริดา ทองปน
สงกรานต จรรลานิมิตร

ระบบยืม-คืนอุปกรณสาธิต

ภาคบรรยาย

716

735

หนา
756
757

769

สารบัญ
หนา
ดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบรานขายเครื่องพิมพออนไลน

ระบบรานขายเสื้อผาเด็กออนไลน

การประเมินความสามารถในการใชงานระบบการประยุกตใช
เทคโนโลยีคิวอารโคดเพื่อสงเสริมการเรียนรูวิถีชีวิตชาวอีสาน

ประดิษฐ ตังมณี
สุจินดา บุญสนอง
ปยะณัฐ ปยะเรืองไกรศรี
เอกสิทธิ เทพพิทักษ
จันทรรัตน ผลยะวา
สงกรานต จรรจลานิมิตร
กนกวรรณ นาสวน
พนิดา ติ๊บแกว
สุชานันท วรรณศักดิ์ศรี
วุฒิชัย เจริญวงศ
วุฒิชัย คุมครอง
สงกรานต จรรลานิมิตร
ชุติญาภัค วาฤทธิ์
กิติพงษ จันทรถาวร
อธิต ทิวะศะศิธร

ดานวิทยาศาสตรกายภาพและชีวภาพ
ผลกระทบจากภัยธรรมชาติตอการผลิตไฟฟาจากพลังงาแสงอาทิตย
แบบติดตั้งบนพื้นดินในประเทศไทย

การเปรียบเทียบระหวางผลจากการตรวจสอบกับผลจากการจำลอง
ของแผงโซลารเซลล

ภาคบรรยาย

ชัยพร สุภาหิตานุกุล
สถาปนิก อัจจิมากุล
ยชญสุธา วิชัยธนพัฒน
อรุณยุพา บัวทรัพย
เพ็ญศิริ ดวงศรีแกว
สุธิรัตน สอนเพ็ชร
สาธิตา สุภาหิตานุกุล
จงจิตร หิรัญลาภ
ชัยพร สุภาหิตานุกุล
ธีระเศรษฐ ศรีประภัสสร
ยชญสุธา วิชัยธนพัฒน
สถาปนิก อัจจิมากุล
อาคม บุญปญญา
ขจรศักดิ์ วงศสำราญ
โจเซฟ เคดารี
จงจิตร หิรัญลาภ

780

790

801

หนา
810
811

824

สารบัญ
หนา
ดานวิทยาศาสตรกายภาพและชีวภาพ

การวิเคราะหจุดคุมทุนและความคุมคาของระบบไฟฟาพลังงาน ธีระเศรษฐ ศรีประภัสสร
แสงอาทิตยบนหลังคาแบบเชื่อมตอกับระบบจำหนายไฟฟาสำหรับ ชัยพร สุภาหิตานุกุล
การติดตั้งบนอาคารโรงงาน
สถาปนิก อัจจิมากุล
อาคม บุญปญญา
ทัศวัลย คัมภีระพันธุ
ฉัตรชัย หิรัญลาภ
โจเซฟ เคดารี
จงจิตร หิรัญลาภ

ดานวิทยาศาสตรสขุ ภาพ สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

837

หนา
855

ประสิทธิผลทากายบริหารแบบษีดัดตนในการรักษารวมในโรคขอ
เขาเสื่อม

นุชชุดา มารยาท
วิชัย โชควิวัฒน

รูปแบบกิจกรรมพลศึกษากับผูสูงอายุในโครงการกีฬาเพื่อมวลชน
4.0

ขวัญตา พวงสิน
สบสันติ์ มหานิยม

864

การศึกษาอันตรายจากการประกอบอาชีพเกษตรกรชาวสวนมะมวง
: กรณีศึกษาตำบลสาวชะโงก อำเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา

คนึงนิตย ชื่นคา

872

ผลของโปรแกรมการสงเสริมกิจกรรมเพื่อสุขภาพในองคกรที่มีตอ
คุณภาพชีวิตของพนักงานบริษัท

ศุภนิธิ ขำพรหมราช
ญัฐธิดา บังเมฆ
พัชรี วงษาสน
ธรรศ วัฒนวงศวิสุทธิ์
ภรภัทร ศิลปศาสตร
ปยกาญจน พูนเกิดมะเริง
รชนีกร พลปถพี
ชาญชัย ทองโสภา
พรศิริ จงกลุ
สมปรารถนา สุขเกษม
เพ็ญนภา ภูกันงาม

881

การพัฒนางานบรรจุขาวสารดวยเครื่องมือการประเมินความเสี่ยง
ทางการยศาสตรของรยางคสวนบน

ผลการจัดกิจกรรมหยั่งรูอันตราย แผนกกระบวนการขึ้นรูปชิ้นงาน
และเคลือบชิ้นงานปองกันสนิม บริษัทผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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856

892

904

สารบัญ
หนา
ดานวิทยาศาสตรสขุ ภาพ สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

ผลของการสรางแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพรวมกับพฤติกรรม
การสงเสริมสุขภาพในการปองกันการหกลมของผูสูงอายุ ของ
อาสาสมัครประจำครอบครัว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เพ็ญนภา ภูกันงาม
สุภารัตน ชัยกิตติภรณ

913

ความสัมพันธระหวางความรู ทัศนคติทางพลศึกษาที่มีผลตอ
พฤติกรรมการออกกำลังกายของครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
โรงเรียนสังกัดเทศบาล เมืองกระทุมแบน

โกศล ศรีบัวทอง
จิราวัฒน ขจรศิลป

919

ผลการฝกตาราง 9 ชองในน้ำที่มีตอความแข็งแรงของกลามเนื้อขา
และความคลองแคลววองไวในนักศึกษาชาย มหาวิทยาลัยการกีฬา
แหงชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ

ปนัดดา กายงาม
สบสันติ์ มหานิยม

928

ผลการฝกตารางเกาชองรวมกับการฝกกระดานทรงตัว ที่มีตอความ
คลองแคลววองไวในกีฬาปนจักสีลัตของ มหาวิทยาลัยการกีฬา
แหงชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ

รักษ ศักดิ์ภูเขียว
ธิติพงษ สุขดี
ณรงณ วิชัยรัตน

938

ผลของการฝกจินตภาพที่มีตอความสามารถในการยกน้ำหนักทาส
แนทซของนักกีฬายกน้ำหนัก โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี

วิภาวรรณ นาคพงษ
สบสันติ์ มหานิยม

948

ความเชื่อถือไดดานการวัดซ้ำของการประเมินการรับรูตำแหนงขอ
เทาดวย Biodex Multi-Joint System 4 ในเด็กที่มีภาวะขอเทาไม
มั่นคงเรื้อรัง

จารุตา ขันฤทธิ์
ระวีวรรณ เล็กสกุลไชย
สุพรรณิการ ขัดลิ

958

ภาคบรรยาย

