
 

 
*ก ำหนดกำรน ำเสนอ อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม  1 

ก ำหนดกำรน ำเสนอผลงำน 
ภำคบรรยำย 

 
ด้ำนกำรศึกษำและวัฒนธรรม 
ห้องบรรยำย : ห้อง 506A ชั้น 5   ภำคเช้ำ  เวลา 10.30 น.  
ประธำนกลุ่ม :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต  เกตุกระทุ่ม  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุง  เพชรสุข   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรุดา  ชัยสุวรรณ 
ผู้ด ำเนินรำยกำร :  อาจารย์ ดร.ศิริกาญจน์  ไกรบ ารุง 
เลขำนุกำร :  อาจารย์ ดร.สาริศา  เจนเขว้า 
เจ้ำหน้ำที่คอมพิวเตอร์ :  อาจารย์ธีรภัทร  วชิยพงศ์ 
ผู้ประสำนงำนหลัก :  อาจารย์ ดร.วิรัลพัชร  วงศ์วัฒน์เกษม 

 
รหัส

น ำเสนอ 
ชื่อผลงำน เจ้ำของผลงำน 

OED101 การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และความสุขในการเรียนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนวิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์ 
โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคกลุ่มเรียนรู้
ร่วมกัน 

ธวัชชัย สุขล้อม* 
สนอง ทองปาน 

OED102 การประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยวงษ์
ชวลิตกุล ปีการศึกษา 2559 

พิทยา ผ่อนกลาง* 
บัลลังก ์จงวัฒนานุกูล 

OED103 การพัฒนาทักษะการเขียนค าตอบข้อสอบอัตนัยประยุกต์ 
กรณีศึกษาวิชา 420 402 การจัดการเชิงกลยุทธ์  
มหาวิทยาลัยราชธานี 

ยุพด ีทองโคตร* 
วนิดา พรพิสุทธิ์นิติชัย 
วรรณกร ศรีรอด 

OED104 ความต้องการพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) 
วิทยาลัยนครราชสีมา 

จิรวัฒน์  กิติพิเชฐสรรค์* 
วิรัลพัชร วงศ์วัฒน์เกษม 
ศิริกาญจน์ ไกรบ ารุง 
สาริศา เจนเขว้า 
สนั่น ใจโชต ิ

 
พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 

และชมกำรน ำเสนอผลงำนภำคโปสเตอร์ 
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ด้ำนกำรศึกษำและวัฒนธรรม 
ห้องบรรยำย : ห้อง 506A ชั้น 5   ภำคบ่ำย  เวลา 13.20 น.  
ประธำนกลุ่ม :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต  เกตุกระทุ่ม  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุง  เพชรสุข   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรุดา  ชัยสุวรรณ 
ผู้ด ำเนินรำยกำร :  อาจารย์ ดร.ศิริกาญจน์  ไกรบ ารุง 
เลขำนุกำร :  อาจารย์ ดร.สาริศา  เจนเขว้า 
เจ้ำหน้ำที่คอมพิวเตอร์ :  อาจารย์ธีรภัทร  วชิยพงศ์ 
ผู้ประสำนงำนหลัก :  อาจารย์ ดร.วิรัลพัชร  วงศ์วัฒน์เกษม 

 
รหัส

น ำเสนอ 
ชื่อผลงำน เจ้ำของผลงำน 

OED105 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา เรื่องเศษส่วนที่มีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที ่6 

ประภาพรรณ เดชชาญชัย* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
*ก ำหนดกำรน ำเสนอ อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม  3 

 
ด้ำนกฎหมำย กำรเมือง และกำรปกครอง 
ห้องบรรยำย : ห้อง 506A ชั้น 5   ภำคบ่ำย  เวลา 14.20 น.  
ประธำนกลุ่ม :  รองศาสตราจารย์บัญชา  วิทยอนันต์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฒน์ศิณ  ส าเริงรัมย์   ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจินันท์  วาธีวัฒนารัตน ์
ผู้ด ำเนินรำยกำร :  อาจารย์ปรัชญา  ศิลปะ 
เลขำนุกำร :  อาจารย์ศศิมาพร  สร้อยกระโทก 
เจ้ำหน้ำที่คอมพิวเตอร์ :  อาจารย์ลัคนา  น้อยไพล 
ผู้ประสำนงำนหลัก :  อาจารย์อนุชา  พิมายนอก 

 
รหัส

น ำเสนอ 
ชื่อผลงำน เจ้ำของผลงำน 

OLA101 แบบจ าลองอาชญากรที่มีเหตุมีผลกับการรายงานความผิดพลาด
ด้วยความสมัครใจของพนักงานในฝ่ายซ่อมบ ารุงอากาศยาน 

ศิรินันท ์ลีลาพีระพันธ์* 

OLA102 สถานภาพทางกฎหมายของพนักงานรักษาความปลอดภัยตาม
พระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.๒๕๕๘ 

จีรวัฒน์ เรืองรอง 

 
 มอบเกียรติบัตรแก่ผู้น ำเสนอผลงำน  
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ด้ำนบริหำรธุรกิจ โลจสิติกส ์และกำรท่องเทีย่ว 
ห้องบรรยำย : ห้อง 507A ชั้น 5   ภำคเช้ำ  เวลา 10.30 น.  
ประธำนกลุ่ม :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกอร  บุญมี 
อาจารย์ ดร.ปรียาณัฐ  เอ๊ียบศิริเมธี    รองศาสตราจารย์ ดร.ณิชรัตน์  แสงทอง 
ผู้ด ำเนินรำยกำร :  อาจารย์ประภากร  อุ่นอินทร์ 
เลขำนุกำร :  อาจารย์ปาลิดา  เชษฐ์ขุนทด 
เจ้ำหน้ำที่คอมพิวเตอร์ :  นายสุระสิทธิ์  เขียวเชย 
ผู้ประสำนงำนหลัก :  อาจารย์เทพรัตน์  เอ้ือธรรมถาวร 

 
รหัส

น ำเสนอ 
ชื่อผลงำน เจ้ำของผลงำน 

OBA101 การจัดการเชิงกลยุทธ์การแข่งขันของธุรกิจเครือข่าย 
ในประเทศไทย 

ธีรวัฒน์ ธวัลรัตน์โภคิน* 

OBA102 อิทธิพลการตลาดโซเชียลมีเดียของสินค้าไอทีที่มีผลต่อตราสินค้า
และการตอบสนองของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ชัยสิทธิ์ แป้นอินทร์* 
สุมามาลย์ ปานค า 

OBA103 ความสัมพันธ์ของบรรยากาศองค์การกับคุณภาพชีวิตการท างาน
ของบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญ จังหวัดนครราชสีมา 

ยตนะ เตียรวัฒนศิริ* 
ปฏิมา ถนิมกาญจน์ 

OBA104 ผลตอบแทนและความพึงพอใจในการท างานที่มีผลต่อแรงจูงใจใน
การท างานของ นักบัญชีบริษัทในจังหวัดนครราชสีมา 

ธาริณี อังค์ยศ* 
 

 
พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 

และชมกำรน ำเสนอผลงำนภำคโปสเตอร์ 
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ด้ำนบริหำรธุรกิจ โลจสิติกส ์และกำรท่องเทีย่ว 
ห้องบรรยำย : ห้อง 507A ชั้น 5   ภำคบ่ำย  เวลา 13.20 น.  
ประธำนกลุ่ม :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกอร  บุญมี 
อาจารย์ ดร.ปรียาณัฐ  เอ๊ียบศิริเมธี    รองศาสตราจารย์ ดร.ณิชรัตน์  แสงทอง 
ผู้ด ำเนินรำยกำร :  อาจารย์ประภากร  อุ่นอินทร์ 
เลขำนุกำร :  อาจารย์ปาลิดา  เชษฐ์ขุนทด 
เจ้ำหน้ำที่คอมพิวเตอร์ :  นายสุระสิทธิ์  เขียวเชย 
ผู้ประสำนงำนหลัก :  อาจารย์เทพรัตน์  เอ้ือธรรมถาวร 

 
รหัส

น ำเสนอ 
ชื่อผลงำน เจ้ำของผลงำน 

OBA105 แนวคิดการปรับปรุงพ้ืนที่คลังสินค้า ด้วยทฤษฎีควบคุมโดยสายตา
และการใช้มาตรฐานสีเครื่องหมายความปลอดภัย 

พรทิพย์พา จริยเต็มสี* 
ปิยาภรณ์ รัตโนภาส 

OBA106 การปรับปรุงประสิทธิภาพการส่งมอบพัสดุ กรณีศึกษา  
บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จ ากัด 

ยศพนธ์ ชนะชัยเสถียร* 
ปรเมษฐ์ บ ารุงพฤกษ์ 
ธนยศ กุลฑล   

OBA107 การลดต้นทุนการขนส่งโดยการปรับเปลี่ยนยานพาหนะ สุวรรณญา วิสาละ* 
เสาวภา มูลสันเทียะ 
ธนยศ กุลฑล 

OBA108 การลดต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานด้วยระบบ RFID ดาราพร กุลดี 
ธาราทิพย์ เกิดทอง* 
ธนยศ กุลฑล   

OBA109 ความสัมพันธ์ระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของงาน 
กับความสุขในการท างานของพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา 

กชกร เจริญสันธิ์* 
ปฏิมา ถนิมกาญจน์ 
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ด้ำนบริหำรธุรกิจ โลจสิติกส ์และกำรท่องเทีย่ว  (ต่อ) 

 
รหัส

น ำเสนอ 
ชื่อผลงำน เจ้ำของผลงำน 

OBA110 การเพ่ิมศักยภาพในงานขนถ่ายสินค้าข้ึนจากเรือบรรทุก 
ตู้คอนเทนเนอร์ 

ปิยะวัฒน์  สมพงษ ์   
ฉัตรชัย  สุขก้อน*     

OBA111 แนวทางการจัดการคุณภาพการบริการและปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด เพ่ือยกระดับการให้บริการ โฮสเทลสไตล์แคปซูล ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

สุวิมล จันโททัย* 
กนกวรรณ ขันทอง 
เจนนภา ทวีพฤกษ์สกุล 
ฐาปนี บุญชิต 
ทิพย์วรรณ รอดรักษ์ 
ปาริฉัตร ธาราเสาวรภย ์
วิศินี นาคเด่น 
สุปรียา เกวียนวงษ ์ 
อัศรา ทองหรี่ 

OBA112 โครงงานศึกษาโครงสร้างต้นทุนและแนวทางการลดต้นทุน 
การขนส่ง กรณีศึกษา บริษัทเอบีซีเนชั่นแนล แพ็คเก็จจิ้ง จ ากัด 

กรองทอง พรมสวรรค์* 
พรรณนารายณ์ เกิดข า 
ธัชนันท์ สังวาลย ์

 
 มอบเกียรติบัตรแก่ผู้น ำเสนอผลงำน  
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ด้ำนเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสำรสนเทศ 
ห้องบรรยำย :  ห้อง 510A  ชั้น 5  ภำคเช้ำ  เวลา 10.30 น.  
ประธำนกลุ่ม :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รณชัย  ชื่นธวัช 
อาจารย์รัตนา  สุมขุนทด     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริกาญจนา  พิลาบุตร 
ผู้ด ำเนินรำยกำร :  อาจารย์คุณัญญา หอมหวล 
เลขำนุกำร :  นางสาวปติญญา  โหลานิตย ์
เจ้ำหน้ำที่คอมพิวเตอร์ :  นายอภิชาติ  อยู่วิวัฒน์ 
ผู้ประสำนงำนหลัก :  อาจารย์สุปราณี  ทัพมงคล 

 
รหัส

น ำเสนอ 
ชื่อผลงำน เจ้ำของผลงำน 

OIT101 โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความตั้งใจจองคอนโดมิเนียมผ่าน
เว็บไซต์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ชรินทร์ทิพย ์นิวิฐจรรยงค์* 
สุมามาลย์ ปานค า 

OIT102 ศึกษาการยอมรับ G Suite ของบุคลากรในองค์กรธุรกิจทีวีโฮม 
ช้อปปิ้งแห่งหนึ่งในประเทศไทย 

ณัฐนันทน์ ภมะราภา*    
ชุติมา เบี้ยวไข่มุข    

OIT103 โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุการตัดสินใจซื้อฟิกเกอร์โมเดล 
ผ่านเฟซบุ๊ก 

สิทธิชัย ปัญญาทิพย์* 
สุมามาลย์ ปานค า 

OIT104 โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความตั้งใจซื้อสินค้าแบรนด์เนม 
ผ่านเฟซบุ๊กของประชากรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

วรินทร รตันผล* 
สมชาย เล็กเจริญ 

 
พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 

และชมกำรน ำเสนอผลงำนภำคโปสเตอร์ 
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ด้ำนเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสำรสนเทศ 
ห้องบรรยำย :  ห้อง 510A  ชั้น 5  ภำคบ่ำย  เวลา 13.20 น.  
ประธำนกลุ่ม :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รณชัย  ชื่นธวัช 
อาจารย์รัตนา  สุมขนุทด     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริกาญจนา  พิลาบุตร 
ผู้ด ำเนินรำยกำร :  อาจารย์คุณัญญา หอมหวล 
เลขำนุกำร :  นางสาวปติญญา  โหลานิตย ์
เจ้ำหน้ำที่คอมพิวเตอร์ :  นายอภิชาติ  อยู่วิวัฒน์ 
ผู้ประสำนงำนหลัก :  อาจารย์สุปราณี  ทัพมงคล 

 
รหัส

น ำเสนอ 
ชื่อผลงำน เจ้ำของผลงำน 

OIT105 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการผันแปรของหุ้นกลุ่มอุปโภคบริโภค
โดยใช้เทคนิคการท าเหมืองข้อมูล 

ณัฐวุฒิ ชญานิษฐ์กุล* 
สมชาย เล็กเจริญ 

OIT106 การพยากรณ์ปริมาณน้ าฝนรายเดือนในจังหวัดพัทลุง  
ณ ศูนย์อุทกวิทยาฯ ภาคใต้ 

ธนากร โชติช่วง*   
สมชาย เล็กเจริญ    

OIT107 เซิร์ฟเวอร์สอบออนไลน์บนเครื่องโน้ตบุ๊กรองรับผู้เข้าสอบ 
500,000 คน 

สมพันธุ์ ชาญศิลป์* 
คะชา ชาญศิลป์ 

 
 มอบเกียรติบัตรแก่ผู้น ำเสนอผลงำน  

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
*ก ำหนดกำรน ำเสนอ อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม  9 

 
ด้ำนวิทยำศำสตร์สุขภำพ กำรสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม และ  
ด้ำนวิทยำศำสตร์กำยภำพและชีวภำพ 
ห้องบรรยำย :  ห้อง 503A  ชั้น 5  ภำคเช้ำ  เวลา 10.30 น.  
ประธำนกลุ่ม :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พอ.หญิง สุดาลักษณ์  ธัญญาหาร 
อาจารย์ ดร.กรฐณธัช  ปัญญาใส    อาจารย์ ดร.ชุภาศิริ  อภินันท์เดชา 
ผู้ด ำเนินรำยกำร :  อาจารย์ลักษณ์นารา  นาอ้อม 
เลขำนุกำร :  อาจารย์วราพรรณ  เพ็งแจ่ม 
เจ้ำหน้ำที่คอมพิวเตอร์ :  อาจารย์ศุภรดา  โมขุนทด 
ผู้ประสำนงำนหลัก :  อาจารย์ ดร.สุภาภรณ์  ตันตินันทตระกูล 

 
รหัส

น ำเสนอ 
ชื่อผลงำน เจ้ำของผลงำน 

OHS101 ปัจจัยภายในโรงพยาบาล และปัจจัยด้านสุขภาพที่มีผลกระทบ 
ต่อความสุขในการท างานของบุคลากรทางสุขภาพ : โรงพยาบาล
รัฐบาล A จังหวัดนครราชสีมา 

สมทรง  คันธนที*   

OHS102 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุ 
ของผู้ประกอบอาชีพก่อสร้าง : กรณีศึกษาห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
เพียงขวัญ กรุ๊ป 

กรฐณธัช ปัญญาใส*    
สุภาพร ชินสมพล    
นิพาวรรณ ์แสงพรม 
จารุพร ดวงศรี 
พีระพงศ ์เกื้อศิริกุล 
รังสรรค์ อินทร์ดี 
ณิชา ศรีวัง 
ศรายุทธ พักสัน 
สุธินันท์ แสงพรม 
ปริพล ปลอดกลาง 

OHS103 ระบาดวิทยาของเชื้อมัยโคแบคทีเรียม ฟอร์ตุยตุ้ม ที่คัดแยกจาก 
สิ่งส่งตรวจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย 

ไอริน ค างาม*    
วิเศษ นามวาท   
เกียรติไชย ฟักศรี   
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ด้ำนวิทยำศำสตร์สุขภำพ กำรสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม และ  
ด้ำนวิทยำศำสตร์กำยภำพและชีวภำพ   (ต่อ) 

 
รหัส

น ำเสนอ 
ชื่อผลงำน เจ้ำของผลงำน 

OHS104 การจ าลองระบบอัดอากาศของบันไดหนีไฟด้วยโปรแกรม 
CONTAM 

สาริณ ีชมภู*    
พลกฤต กฤชไมตรี    
ณัฐศักดิ ์บุญม ี   
เอกไท วิโรจน์สกุลชัย   

 
พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 

และชมกำรน ำเสนอผลงำนภำคโปสเตอร์ 
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ด้ำนวิทยำศำสตร์สุขภำพ กำรสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม และ  
ด้ำนวิทยำศำสตร์กำยภำพและชีวภำพ 
ห้องบรรยำย :  ห้อง 503A  ชั้น 5  ภำคบ่ำย  เวลา 13.20 น.  
ประธำนกลุ่ม :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พอ.หญิง สุดาลักษณ์  ธัญญาหาร 
อาจารย์ ดร.กรฐณธัช  ปัญญาใส    อาจารย์ ดร.ชุภาศิริ  อภินันท์เดชา 
ผู้ด ำเนินรำยกำร :  อาจารย์ลักษณ์นารา  นาอ้อม 
เลขำนุกำร :  อาจารย์วราพรรณ  เพ็งแจ่ม 
เจ้ำหน้ำที่คอมพิวเตอร์ :  อาจารย์ศุภรดา  โมขุนทด 
ผู้ประสำนงำนหลัก :  อาจารย์ ดร.สุภาภรณ์  ตันตินันทตระกูล 

 
รหัส

น ำเสนอ 
ชื่อผลงำน เจ้ำของผลงำน 

OHS105 ผลของโปรแกรมการฝึกพลัยโอเมตริกควบคู่การฝึก เอส เอ คิว  
ที่มีต่อความเร็วและความคล่องแคล่วว่องไวของนักกีฬาฟุตบอล 

เมธาสิทธิ์ ถาไชยลา* 

OHS106 การใช้ประโยชน์ ปัญหา และความต้องการพัฒนาในพ้ืนที่อ่างเก็บน้ า
ตอนใต้ของเขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 

พิศดาร แสนชาติ*    

OHS107 การวิเคราะห์ปัญหา และปรับปรุงงานด้านการยศาสตร์ของ
พนักงานขนย้าย และติดตั้งท่อสแตนเลสในกระบวนการติดตั้งงาน
ระบบท่อในงานก่อสร้าง 

โสมรัศมิ ์ เศวตชัยกุล* 
จเร เลิศสุดวิชัย    

OHS108 พฤติกรรมและการรับรู้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผล 
ต่อการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร 

รุจิภา สินสมบูรณ์ทอง* 
สุวพัชร วุฒิเสน 

 
 มอบเกียรติบัตรแก่ผู้น ำเสนอผลงำน  

 
 
 
 
 
 


