
ที ่ เวลาที่น าเสนอ ชื่อ-สกุล ชื่อบทความวิจัย หน่วยงานที่สังกัด ห้อง 
1 13.20-13.40 น. ผศ.ดร.ภิราช  รัตนันต์ ผลลัพธ์ด้านทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 3-1 
2 13.40-14.00 น. นายหาญณรงค์  ประดิษฐ์กุลเจริญ คุณค่าตราสินค้าท่ีมีความสัมพันธ์ต่อการตั้งใจซื้อรถยนต์ซูซูกิ

ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  3-1 

3 14.00-14.20 น. นางสาวสิริสุดา  สุยะลา อิทธิพลของการรณรงค์การสื่อสารการตลาดเพ่ือสังคมออนไลน์
ที่มีต่อพฤติกรรมการออมเงินยามเกษียณของผู้บริโภควัยท างาน
ในกรุงเทพมหานคร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  3-1 

4 14.20-14.40 น. นายวัชระ  มีวันรวย การเพ่ิมประสิทธิภาพของการให้บริการสอบเทียบอุปกรณ์
การแพทย์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 3-1 

5 14.40-15.00 น. อาจารย์สุชาวดี   เดชทองจันทร์             
ลิมปนนาคทอง 

ความเครียด : ตัวส่งเสริมและตัวท าลายทุนมนุษย์ในการ
ปฏิบัติงาน 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 3-1 

6 15.00-15.20 น. ผศ.อัมพร  เที่ยงตระกูล ปัจจัยที่มีผลต่อศักยภาพของนักศึกษาหลักสูตรการบัญชีใน
ระดับอุดมศึกษาในการประกอบวิชาชีพบัญชีเมื่อมีการเปิด
การค้าเสรีทางด้านบัญชีในการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 3-1 

7 15.20-15.40 น. นางสาวจีรนุช   เครืออินทร์ ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างผู้ถือหุ้นกับความสามารถในการ
ท าก าไรทางบัญชี ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 3-1 

8 15.40 - 16.00 น. ดร.กรรณิกา เรืองเดช ชาวสวนศรี
เจริญ 

การศึกษาความสุขของนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 
จังหวัดตรัง 

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  3-1 

9 16.00 - 16.20 น. นางสาวปนิดา  อ่อนดี ประโยชน์ของข้อมูลทางบัญชีเพ่ือการตัดสินใจของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เอ็ม เอ ไอ 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 3-1 

10 16.20 - 16.40 น. นางสาวมนัสศิริ  นุตยกุล แนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าที่เหมาะสมกับศักยภาพของบุคคล
ตามลายผิววิทยา กรณีศึกษาธนาคารเอกชนแห่งหนึ่ง 

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 3-1 



ที ่ เวลาที่น าเสนอ ชื่อ-สกุล ชื่อบทความวิจัย หน่วยงานที่สังกัด ห้อง 
1 13.20-13.40 น. นางสาวภาวิณี  เลิศนวลจันทร์ แนวทางการพัฒนาพื้นที่นันทนาการของกรมการทหารสื่อสาร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 3-2 
2 13.40-14.00 น. ว่าที่ร้อยตรีปรมินทร์  อยู่เป็นสุข การศึกษาการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการของครูในส านักงาน

เขตบางบอนกรุงเทพมหานคร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 3-2 

3 14.00-14.20 น. ดร.สุรศักดิ์  เครือหงษ์ ความคิดเห็นของนิสิตสาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการที่มีต่อ
การจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 3-2 

4 14.20-14.40 น. อาจารย์ไชยวัฒน์  นามบุญลือ ผลของการออกก าลังกายด้วยน้ าหนักของร่างกายแบบสถานีที่มี
ต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและองค์ประกอบของร่างกายใน
เยาวชนที่มีภาวะน้ าหนักเกิน 

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชานี 3-2 

5 14.40-15.00 น. นางสาวรวีวรรณ วิไลเลิศสมบัติ ศึกษาการเจริญสัญญา  ๑๐  ประการกบัการบรรลุธรรมใน
คัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  3-2 

6 15.00-15.20 น. นางชุติพร เจริญพัฒนา พุทธวิธีในการบรรเทาความเครียดของผู้สูงอายุในสังคมไทย : 
กรณีศึกษาสถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อ
เปิ่นอุปถัมภ์) จังหวัดนครปฐม 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  3-2 

7 15.20-15.40 น. นางสาวกาฬวัลย์  พูลแก้ว การพัฒนาบุคลากรตามหลักไตรสิกขาส าหรับโรงเรียน
ประถมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 1 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 3-2 

8 15.40 - 16.00 น. นางวนิดา  ชุณหศรีวงศ์ อุปฆาตกกรรมในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 3-2 
9 16.00 - 16.20 น. พระครูสิริรัตนานุวัตร  ศึกษาแนวคิดและกระบวนการเสริมสร้างสุขภาวะองค์รวมตาม

แนวพุทธจิตวิทยา 
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 3-2 

10 16.20 - 16.40 น. นางสาวกาญจน์ชนก  บัววัฒน์ การวิเคราะห์การลงทุนในกองทุนส ารองเลี้ยงชีพของประเทศ
ไทย 

 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 3-2 

 
 

     



ที ่ เวลาที่น าเสนอ ชื่อ-สกุล ชื่อบทความวิจัย หน่วยงานที่สังกัด ห้อง 
1 13.20-13.40 น. นางสาวมาลินี  รุ่งศรี ปัจจัยที่มีผลต่อการน าเข้าผลิตภัณฑ์ ไก่แปรรูปจากไทยของ

ประเทศญี่ปุ่น 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 3-3 

2 13.40-14.00 น. ดร.อาชวิน  ใจแก้ว การส่งเสริมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์
ผ่านธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคในประเทศไทย 

 มหาวิทยาลัยนครพนม 3-3 

3 14.00-14.20 น. นายณัฐวุฒิ  เลิศวัฒนเกษม ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 3-3 

4 14.20-14.40 น. นางสาวอมรรัตน์  เชาว์ไว อิทธิพลของการเปิดรับสารรณรงค์การสื่อสารการตลาดเพ่ือ
สังคมจากสื่อออนไลน์ต่อการลดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของ
เยาวชนชายในระดับอุดมศึกษา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  3-3 

5 14.40-15.00 น. นางสาวดวงรัตน์ รัตนพงษ์  การเสริมสร้างความเข้มแข็งคุณค่าตราสินค้าของการรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย  (รฟม.) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  3-3 

6 15.00-15.20 น. นายณรงค์  นาคเลี้ยง ความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมีต่อการให้บริการของธนาคาร
กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) กรณีศึกษา สาขาถนนพระราม 9 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 3-3 

7 15.20-15.40 น. นางสาวชิดชนก แซ่เอา  ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อการว่างงานของประเทศไทย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 3-3 
8 15.40 - 16.00 น. อาจารย์กฤตติกา  เศวตอมรกุล การน านโยบายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปปฏิบัติรอบ

สถานศึกษา                 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 3-3 

9 16.00 - 16.20 น. นางสาวลัดดาวัลย์ พรหมมา ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการลาออกของผู้แทนขายเวชภัณฑ์ใน
ประเทศไทย 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 3-3 

10 16.20 - 16.40 น. นางสาวปารณีย์  มณีภาค ปัจจัยที่ก าหนดปริมาณสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัยของธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 3-3 

 
 
 

     



ที ่ เวลาที่น าเสนอ ชื่อ-สกุล ชื่อบทความวิจัย หน่วยงานที่สังกัด ห้อง 
1 13.20-13.40 น. อาจารย์เตชภณ ทองเติม การละเล่นพื้นบ้านในงานบุญงันเฮือนดี : กรณีศึกษาในจังหวัด

ศรีสะเกษ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 3-4 

2 13.40-14.00 น. นางสาวศศิบังอร ธรรมคุณ การพัฒนาทักษะชีวิต: การประเมินคุณภาพจากงานวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา 3-4 
3 14.00-14.20 น. นางสาวอัมพิกา เบ้าพรม การถอดบทเรียนการจัดค่ายเตรียมน้องสู่รั้วมหาวิทยาลัย 

กรณีศึกษาโรงเรียนสันติสุขพิทยาคม จังหวัดน่าน 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 3-4 

4 14.20-14.40 น. อาจารย์นิติพล ธาระรูป หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดชกับการพัฒนาจังหวัดส่งเสริมคุณธรรม 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 3-4 

5 14.40-15.00 น. ดร.พัชราภา  ตันติชูเวช บทบาทของครูในยุคประเทศไทย 4.0 กับการพัฒนาผู้เรียนเจ
เนอเรชั่นแอลฟา 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 3-4 

6 15.00-15.20 น. นางสาวณิภกร กรับไกรแก้ว  การศึกษาชีวประวัติและวิธีการสอนฆ้องวงใหญ่ของครูสุเชาว์ 
หริมพานิช 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 3-4 

7 15.20-15.40 น. นางสาวรัชภร บุญรักษาเดชธนา การศึกษาชีวประวัติและวิธีการสอนซึงของครูพรหเมศวร์ สรรพ
ศร ี

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  3-4 

8 15.40 - 16.00 น. นางสาวพัชรา    สินธรมงคล ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนจากผู้บริหารและทัศนคติต่อ
ผู้บริหาร กับการท างานแบบมีส่วนร่วมของครู 

มหาวิทยาลัยพะเยา 3-4 

9 16.00 - 16.20 น. นางสาวXUE YUN  ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารกับผู้บริหาร ทัศนคติต่อ
ผู้บริหาร กับการท างานตามหน้าที่ครู 

มหาวิทยาลัยพะเยา 3-4 

10 16.20 - 16.40 น. นายนฤชิต  วัฒนะจันทร์ รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุขององค์ประกอบที่มี
อิทธิพลต่อภาวะผู้น าของผู้บริหารการศึกษาในสังกัดเทศบาล 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 3-4 

 
 
 
 

     



ที ่ เวลาที่น าเสนอ ชื่อ-สกุล ชื่อบทความวิจัย หน่วยงานที่สังกัด ห้อง 
1 13.20-13.40 น. รศ.ดร.อัศวิน  แสงพิกุล การตลาดออนไลน์ของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 3-5 
2 13.40-14.00 น. นางสาวโสธราภรณ์ ต่อหยกสกุลชัย การถอดบทเรียนอัตลักษณ์ชุมชนตลาดน้ าโบราณนครเนื่องเขต

เพ่ือการพัฒนาตามแนวนโยบายประเทศไทย 4.0  
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 3-5 

3 14.00-14.20 น. นางสาวอมรรัตน์  นาคดิลก พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการมา
เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ ไม้กลายเป็นหิน จังหวัดนครราชสีมา 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 3-5 

4 14.20-14.40 น. ดร.ณัฏฐ์วรดี  คณิตินสุทธิทอง ความต้องการของตลาดและศักยภาพในการรองรับการ
ท่องเที่ยวเชิงสุภาพของประเทศไทย 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิขัย 3-5 

5 14.40-15.00 น. นายโดม อินทรกระทึก ความรู้ความเข้าใจและการรับรู้ในเรื่องการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติกุยบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 3-5 

6 15.00-15.20 น. อาจารย์วัฒนา ศรีวรมย์ การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับทีวีดิจิตอล ของนักศึกษาสาขาวิชา
นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยนครพนม 

วิทยาลัยนครพนม 3-5 

7 15.20-15.40 น. นายเจมส์  พ่ึงผล พฤติกรรมการรับฟังและความพึงพอใจในการรับฟังวิทยุรายการ 
"สมุนไพรให้ประโยชน์น าผลประโยชน์เข้าสู่ชุมชน"  ของ
ประชาชน  อ าเภอบ้านโคก  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และ
สาธารณสุข  กาญจนาภิเษก  นนทบุรี 

3-5 

8 15.40 - 16.00 น. นายไพศาล ตั้งค้าวานิช ความสอดคล้องระหว่างหลักการออกแบบเพื่อคนทุกคนกับ
หลักฮวงจุ้ย  กรณีศึกษา บ้านพักอาศัยที่มีผู้สูงอายุ 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 3-5 

9 16.00 - 16.20 น. ดร.สุรวงศ์  วรรณปักษ์ การรับบริการสาธารณะด้านสาธารณสุขอย่างเป็นธรรมใน
ประเทศไทย 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 3-5 

 
 
 
 

     



ที ่ เวลาที่น าเสนอ ชื่อ-สกุล ชื่อบทความวิจัย หน่วยงานที่สังกัด ห้อง 
1 13.20-13.40 น. นางสาวดุษฎี  กงเกตุ สื่อมัลติมีเดียเพ่ือน าเสนอความรู้ เรื่อง การดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์ 

อัมพาตเบื้องต้น 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 3-7 

2 13.40-14.00 น. นางสาววทันยา หงษ์ทอง การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพ่ือเสริมสร้างการเรียนรู้ เรื่อง ความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 3-7 

3 14.00-14.20 น. นางสาวอรพรรณ  กรมนิล การวิเคราะห์และออกแบบนวัตกรรมแบบจ าลองการจัดสรรที่
จอดรถยนต์ ในประเทศไทย 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม  3-7 

4 14.20-14.40 น. ดร.ดวงกมล  โพธิ์นาค รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูการสร้างสื่อปฏิสัมพันธ์
โดยใช้โครงงานเป็นฐานร่วมกับการเรียนรู้แบบ MIAP เพ่ือ
ส่งเสริมการเรียนการสอนทักษะการปฏิบัติ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ 

3-7 

5 14.40-15.00 น. จ.ส.อ.โชคชัย เอกศรีวิชัย การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบประสิทธิภาพของไฮเพอร์ไวเซอร์ 
วีเอ็มแวร์ เวิร์คสเตชัน และ ออราเคิล วีเอ็ม เวอร์ชวลบ๊อคซ์: 
สมรรถนะและการบริโภคทรัพยากรทางกายภาพ 

 มหาวิทยาลัยศรีปทุม 3-7 

6 15.00-15.20 น. อาจารย์ศรัญญา  เกิดขาว การพัฒนาไอโฟนแอปพลิเคชันแนะน าสมุนไพรในการบรรเทา
อาการป่วย 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 3-7 

7 15.20-15.40 น. นางสาวนภาภรณ์  แสงสุวอ พฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานของคนงานในร้านรับซื้อ
ของเก่าเขตประเวศ  กรุงเทพมหานคร 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 3-7 

8 15.40 - 16.00 น. นางสาวดุษฎี วรรณาหาร การประเมินทัศนคติและพฤติกรรมความปลอดภัย ในการ
ท างานของพนักงานขับรถพยาบาล ในโรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดระยอง 

มหาวิทยาลัยบูรพา 3-7 

9 16.00 - 16.20 น. นายจาตุรันต์ แช่มสุ่น ผลกระทบของขนาดพ้ืนที่จัดเก็บและกฎการจ่ายงานใน
สายการผลิต แบบตามงานสโตคาสติกพลวัต 

มหาวิทยาลัยมหิดล  3-7 

10 16.20 - 16.40 น. นายสราวุธ แรงมัน การศึกษาสมรรถนะพลังงานของระบบปรับอากาศแบบรวม
ศูนย์ด้วยวิธีทางตรงและทางอ้อม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี  

3-7 



ที ่ เวลาที่น าเสนอ ชื่อ-สกุล ชื่อบทความวิจัย หน่วยงานที่สังกัด ห้อง 
1 13.20-13.40 น. นายธนากร  ศฤงคารชยธวัช  สุขภาพช่องปากและปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดฟันผุของเด็ก 9 ถึง 

30 เดือน ในจังหวัดพังงา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สัจจา 

2 
2 13.40-14.00 น. ผศ.ปิยะวิทย์  ทิพรส การสังเคราะห์งานวิจัยผลิตภัณฑ์ข้าวนึ่งสุขภาพเพ่ือการบริโภค

ภายในประเทศ 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สัจจา 

2 
3 14.00-14.20 น. ผศ.ปิยะวิทย์  ทิพรส การผลิตข้าวนึ่งเพื่อสุขภาพจากข้าวมีสีเต็มเมล็ดที่มีสารต้าน

อนุมูลอิสระสูง 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สัจจา 

2 
4 14.20-14.40 น. นางทัศนีย์  วงศ์มณีโรจน์ ชนิดจุลินทรีย์และความสามารถต้านอนุมูลอิสระของน้ าหมัก

ชีวภาพผลมะขามป้อม 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  สัจจา 

2 
5 14.40-15.00 น. ทพญ.วนพร  นพนาคีพงษ์ การศึกษาในห้องปฎิบัติการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงค่า

ความเป็นกรด-ด่างของเนื้อฟันเมื่อใช้แคลเซียมไฮดรอกไซด์ต่าง
ชนิดในฟันกรามน ้านม 

มหาวิทยาลัยมหิดล สัจจา 
2 

6 15.00-15.20 น. ทพญ.วิชญาตรี  ยศแผ่น ค่าการยึดติดในสารยึดติดระบบยูนิเวอร์ซอลของฟันน้ านม   มหาวิทยาลัยมหิดล สัจจา 
2 

7 15.20-15.40 น. นางสาวชลิดา  ชองขันปอน ความสัมพันธ์ระหว่างความแข็งแรงที่ทดสอบด้วยแบบประเมิน
มาตรฐานและแรงบีบมือในเด็กอายุ 9-12 ป ี

มหาวิทยาลัยมหิดล  สัจจา 
2 

8 15.40 - 16.00 น. อาจารย์ชมลรรค กองอรรถ ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพกับ
โรคเบาหวานของประชากรไทย 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง สัจจา 
2 

9 16.00 - 16.20 น. ดร.ชนะวงศ์  หงษ์สุวรรณ ผลของการนวดแผนไทยประยุกต์ ต่อความยืดหยุ่นของ
กล้ามเนื้อและข้อต่อของนักกีฬา 
 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง สัจจา 
2 

 
 
 

     



ที ่ เวลาที่น าเสนอ ชื่อ-สกุล ชื่อบทความวิจัย หน่วยงานที่สังกัด ห้อง 
1 13.20-13.40 น. อาจารย์สายฝน  เทียมแก้ว รายการค าศัพท์พ้ืนฐาน 1,000 ค า ในการเรียนการสอนรายวิชา

คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ าวัน (MA103) ส าหรับ
นักศึกษาชาวจีนที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสองของ 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สัจจา 
3 

2 13.40-14.00 น. อาจารย์ณพล  ม่วงงาม หลักการเขียนและโครงสร้างของอักษรจีน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สัจจา 
3 

3 14.00-14.20 น. นางชฎาทิพย์  กาญจน์ส าเริง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่อง
แรงและการเคลื่อนที่ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ระหว่างการใช้ชุดการเรียนการสอนและการสอนแบบปกติ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี สัจจา 
3 

4 14.20-14.40 น. นายศราวุธ  เทพสุภา การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้ เรื่องอาหารและสารเสพติด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
2  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี  สัจจา 
3 

5 14.40-15.00 น. อาจารย์วันนิสา  สุวรรณเนตร บริบทการใช้ค า“一点儿”[yidianr] และ“有点儿
”[youdianr]ในภาษาจีน 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สัจจา 
3 

6 15.00-15.20 น. อาจารย์ธันยนันท์  ทองบุญตา การศึกษาวิธีเผเชิญปัญหาทางการเรียนของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สัจจา 
3 

7 15.20-15.40 น. นางสาวพรพิรินทร์ อินโส  ประสบการณ์การถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัวของ
เด็กหญิง : แนวคิดอ านาจชายเป็นใหญ่ 

 มหาวิทยาลัยมหิดล   สัจจา 
3 

8 15.40 - 16.00 น. นายอิทธิพงษ์  วรสายัณห์ ความแตกต่างระหว่างบุคคลที่มีผลต่อความสามารถเผชิญและ
ฟันฝ่าอุปสรรคของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

มหาวิทยาลัยบูรพา สัจจา 
3 

9 16.00 - 16.20 น. อาจารย์รัตนากร  นามวงษ์ การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สัจจา 
3 

      



ที ่ เวลาที่น าเสนอ ชื่อ-สกุล ชื่อบทความวิจัย หน่วยงานที่สังกัด ห้อง 
1 13.20-13.40 น. อาจารย์เนตรนภา  ขวัญยืน ปัจจัยส่วนบุคคลและการสนับสนุนทางสังคมในการเลี้ยงลูกด้วย

นมแม่ของมารดาที่ท างานนอกบ้าน 
มหาวิทยาลัยพะเยา 6-2 

2 13.40-14.00 น. นางกาญจนา  ปัญญาดี การประเมินความเสี่ยงด้านการยศาสตร์ของงานเคลื่อนย้าย
ผู้ป่วย  ในกลุ่มผู้ช่วยพยาบาลในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งของ
จังหวัดชลบุร ี

มหาวิทยาลัยบูรพา 6-2 

3 14.00-14.20 น. นางสาวศิโรรัตน์ มลัยจันทร์ การประเมินความเสี่ยงด้านการยศาสตร์ของงานสาวอวน ใน
กลุ่มชาวประมงพ้ืนบ้าน เขตเทศบาลนครแหลมฉบัง จังหวัด
ชลบุร ี

มหาวิทยาลัยบูรพา 6-2 

4 14.20-14.40 น. นางสาวไลลา  มะยีแต การศึกษาความชุกของอาการผื่นผิวหนังอักเสบของพนักงานท า
ความสะอาดในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งจังหวัดชลบุรี 

มหาวิทยาลัยบูรพา 6-2 

5 14.40-15.00 น. นายเอกพล  หมั่นพลศรี ผลของการใช้มะนาวเลิกบุหรี่ในผู้ป่วยคลินิกพิเศษ โรงพยาบาล
วังสะพุง  อ าเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย 

วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และ
สาธารณสุข  กาญจนาภิเษก  นนทบุรี 

6-2 

6 15.00-15.20 น. นายจิตติศักดิ์  แวงค า พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของนักศึกษากลุ่มเสี่ยงโรค
ความดันโลหิตสูง   วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และ
สาธารณสุข      กาญจนภิเษก 

วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และ
สาธารณสุข  กาญจนาภิเษก  นนทบุรี 

6-2 

7 15.20-15.40 น. ทพญ.เพ็ญพิชชา  เอ่ียมระหงษ์ ค่าการยึดติดของสารยึดติดระบบเซลฟ์เอชชิงที่ปลดปล่อย
ฟลูออไรด์ได้ในเนื้อฟันของฟันน้ านม 

มหาวิทยาลัยมหิดล 6-2 

8 15.40 - 16.00 น. นางสาวรัตนประภา  ไกรฤกษ์ การศึกษาประสิทธิภาพของน้ ามันมะรุมในการลดริ้วรอยรอบ
ดวงตา 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 6-2 

9 16.00 - 16.20 น. นางเพียรธรรม เจริญสุขพัฒนา การศึกษาผลของน้ าดื่มแต่ละชนิดที่ใช้เตรียมน้ าอินฟิวส์ต่อ
ความสามารถ ในการต้านอนุมูลอิสระ 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 6-2 

10 16.20 - 16.40 น. อาจารย์มนฤดี  กีรติพรานนท์ พฤติกรรมและปัจจัยในการท าศัลยกรรมความงามของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
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ที ่ เวลาที่น าเสนอ ชื่อ-สกุล ชื่อบทความวิจัย หน่วยงานที่สังกัด ห้อง 
1 13.20-13.40 น. พญ.รักษ์ ภูษณสุวรรณศรี ประสิทธิผลของขม้ินชันในการลดความดันในโลหิตในผู้ที่มีความ

เสี่ยงสูงต่อโรคความดันโลหิตสูง 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 6-1 

2 13.40-14.00 น. พญ.วิจิตรา วิมลชัยฤกษ์ การเตรียมพลาสมาท่ีมีเกล็ดเลือดเข้มข้นในการรักษารอยแตก
ลายในคลินิก 
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3 14.00-14.20 น. นพ.ณัฐพล สุวรรณบริรักษ์ การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของ N-acetylcysteine 
เปรียบเทียบกับ Glutathione ในการลดระดับ oxidative 
stress ในผู้ป่วยเบาหวาน 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  6-1 

4 14.20-14.40 น. พญ.วิสุทธิยา บุญสม  การศึกษาประสิทธิผลของการใช้โลชั่นกรดแพนโธธีนิคขนาด
ความเข้มข้น 20% ส าหรับการรักษาสิวที่มีความรุนแรงระดับ
น้อยในอาสาสมัครเพศหญิง 
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5 14.40-15.00 น. ดร.ศศิธร  อนันตโสภณ แนวคิดในการจ าลองรูปแบบค่าสินไหมทดแทนและการก าหนด
เบี้ยประกันภัย ด้วยรูปแบบผสมไม่จ ากัดของข้อมูลรายเดี่ยว 
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6 15.00-15.20 น. อาจารย์วรุณพันธ์  คงสม พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
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7 15.20-15.40 น. Dr.Janpha Thadphoothon An Instructional Model for Cooperative Mind Mapping 
in order to Develop Thai Students’ English Language 
Skills and Their Transversal Competencies 
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8 15.40 - 16.00 น. ผศ.ดร.พิทักษ์  ศรีสุขใส อัตราดอกเบี้ยเสมอภาค : กรณีศึกษาประเทศไทย  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 6-1 
9 16.00 - 16.20 น. ดร.ชมภูนุช  หุ่นนาค รูปแบบของระบบอภิบาลในการจัดการผลิตผลเกษตรอินทรีย์ 

เพ่ือการพ่ึงพาตนเองอย่างยั่งยืน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์  

6-1 

10 16.20 - 16.40 น. อาจารย์สถาวร  เลิศสุวรรณกุล    
และนางสาวพชรพรรณ  สมบัติ 

การเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการผ่านช่องทางระบบ
สารสนเทศ ของ บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 
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