การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2559
4th Suan Sunandha Academic National Conference on Research for Sustainable Development 2016
วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
การนําเสนอผลงานภาคบรรยาย กลุ่มการศึกษา
อาคารกรรณาภรณ์พิพัฒน์ คณะครุศาสตร์ ห้องที่ 1 ห้อง 1152
กรรมการประจําห้อง

1. ศาสตราจารย์ ดร.รวีวรรณ ชินะตระกูล
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพงศ์ บุญผดุง
1. นางสาวภัทรพร หัสดี

เลขานุการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา

เวลา

หมายเลข

ชื่องานวิจัย

13.00 – 13.15

9

ความคิดเห็นของนิสิตที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชานาฏยศิลป์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

วิทวัส กรมณีโรจน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

13.20 – 13.35

20

การเสริมสร้างความรู้เรื่องความหลากหลายทางวัฒนธรรมในอําเภอพุทธมณฑล
สําหรับเด็กและเยาวชน

เชาวน์มนัส ประภักดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

13.40 – 13.55

29

การสร้างโจทย์คําถาม แบบการสร้างตัวเลือกถูกและผิดโดยอัตโนมัติ

ธนาพร สรรพรอด

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

14.00 – 14.15

48

สาริณี มณีเนียม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

14.20 – 14.35

51

สมฤดี เลี่ยมทอง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

14.40 – 14.55

108

สุพิชฌาย์ ศรีโคตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

15.00 – 15.15

161

หยาดพิรุณ นาชัยสินธุ์

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

15.20 – 15.35

263

ศักรินทร์ กลีบแก้ว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

15.40 – 15.55

281

การใช้วิธีการสอนแบบโครงงานเป็นฐานกับการพัฒนาทักษะชีวิตของนักศึกษาครู

สิริมณี บรรจง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา

16.00 – 16.15

308

การพัฒนาแบบคัดกรองพฤติกรรมเสีย่ งของนักเรียนโดยใช้เทคนิคการทําเหมืองข้อมูล

สุรินทร์ อุ่นแสน

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิก๊ ซอว์ร่วมกับแผนผังมโนทัศน์ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่อง โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ผลการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือที่มีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีเรื่อง กรด-เบส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
การพัฒนาชุดฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมผู้เรียนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ด้วยอุปกรณ์ Raspberry Pi
พฤติกรรมการสนทนาและการสื่อสารในเฟซบุ๊ก (Facebook) กรณีศึกษา
นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตงั้ ตรัง
แอนิเมชั่นเสริมการเรียนรู้ปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศ
เรื่อง มหัศจรรย์หยดน้ําฟ้า สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

ชื่อผู้วิจัย

สังกัด

*มอบวุฒิบัตรหลังจากนําเสนอเสร็จ, **รับอาหารว่างที่จุดลงทะเบียนประจําห้อง, ***เวลาที่แจ้งเป็นเพียงการประมาณเวลา กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และขึ้นอยู่กับเวลาการนําเสนอของผู้วิจัยแต่ละท่าน

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2559
4th Suan Sunandha Academic National Conference on Research for Sustainable Development 2016
วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา

การนําเสนอผลงานภาคบรรยาย กลุ่มการศึกษา
อาคารกรรณาภรณ์พิพัฒน์ คณะครุศาสตร์ ห้องที่ 2 ห้อง 1153
กรรมการประจําห้อง

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา กรุดทอง
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชีรา มะหิเมือง
1. นางสาวมณีเนตร รวมภักดี

เลขานุการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา

เวลา

หมายเลข

ชื่องานวิจัย

13.00 – 13.15

42

รูปแบบการพัฒนาครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

วรรณภร ศิริพละ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

13.20 – 13.35

72

แนวทางการบริหารจัดการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตําบล (กศน.ตําบล)
จังหวัดนครสวรรค์

มาลินี มีสําราญ

สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย

13.40 – 13.55

79

พิมพ์ชนก ซึมกลาง

วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี

14.00 – 14.15

174

นิรมล คงรอด

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช

14.20 – 14.35

280

วันวิสาข์ สุมล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

14.40 – 14.55

365

กฤษณกร ต้นคําฮัก

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

15.00 – 15.15

370

ชูฉกาจ ชูเลิศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา

15.20 – 15.35

399

เบญจวรรณ เสวีวัลลภ

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

15.40 – 15.55

400

สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาขัน้ พื้นฐานในทศวรรษหน้า

วิชชุตา ถาวรกัลปชัย

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

16.00 – 16.15

387

การพัฒนาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เรื่อง ความถี่เสียง โดยใช้การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้

พลอยทราย โอฮาม่า

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา

การบริหารความขัดแย้งของผู้บริหาร ตามความคิดเห็นของครู
สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
การพัฒนาชุดการเรียนรู้เรื่องการแยกตัวประกอบพหุนามที่สง่ เสริมทักษะ
และกระบวนการให้เหตุผลสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
การสร้างชุดการสอนคณิตศาสตร์ เรื่อง ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบปัญหาเป็น
ฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
การพัฒนาสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐานเพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปญ
ั หา
การเขียนโปรแกรมภาษาซี
การพัฒนาการเรียนการสอน เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจํานวนจริง
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
องค์ประกอบการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ

ชื่อผู้วิจัย

สังกัด

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2559
4th Suan Sunandha Academic National Conference on Research for Sustainable Development 2016
วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
*มอบวุฒิบัตรหลังจากนําเสนอเสร็จ, **รับอาหารว่างที่จุดลงทะเบียนประจําห้อง, ***เวลาที่แจ้งเป็นเพียงการประมาณเวลา กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และขึ้นอยู่กับเวลาการนําเสนอของผู้วิจัยแต่ละท่าน

การนําเสนอผลงานภาคบรรยาย กลุ่มการศึกษา
อาคารกรรณาภรณ์พิพัฒน์ คณะครุศาสตร์ ห้องที่ 3 ห้อง 1156
กรรมการประจําห้อง

1. รองศาสตราจารย์ ดร.สจีวรรณ ทรรพวสุ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ
1. นางสาวเมสินี อยู่ยั่งยืน

เลขานุการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เวลา

หมายเลข

ชื่องานวิจัย

13.00 – 13.15

77

ปัจจัยการสร้างแรงจูงใจในการเรียนของนักเรียนเตรียมทหาร
โรงเรียนเตรียมทหาร สังกัดกระทรวงกลาโหม

ปรัชญา กมลเพชร

มหาวิทยาลัยรังสิต

13.20 – 13.35

119

การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการอริยสัจสี่ตามหลักพุทธวิธีที่มีผลต่อการพัฒนาทักษะการคิด
แก้ปญ
ั หาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จังหวัดฉะเชิงเทรา

ดวงภรณ์ ว่องไว

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

13.40 – 13.55

149

ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นของนักศึกษาพยาบาล
ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา ประจําปีการศึกษา 2558

มัณทนาวดี เมธาพัฒนะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา

14.00 – 14.15

277

อัตลักษณ์นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชัน้ ปีที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

วันทนีย์ บางเสน

มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์

14.20 – 14.35

288

ผลการพัฒนาเกมการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปญ
ั หาสําหรับการออกแบบอัลกอริทึม

สุมันตา สุภธีระ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

14.40 – 14.55

328

สุพันธ์วดี ไวยรูป

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา

15.00 – 15.15

367

ชัยพร มิตรพิทักษ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

15.20 – 15.35

373

น้ําผึ้ง ชูเลิศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา

15.40 – 15.55

386

ธนกฤชช์ โยมไธสง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นิทานเพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองไทยให้แก่เด็กปฐมวัยโดยใช้ทักษะการเรียนรู้
และนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์
การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และเจตคติต่อสะเต็มของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ด้วยกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (STEM)
เรื่อง สมบัติของธาตุและสารประกอบ
การพัฒนาการเรียนการสอน เรื่อง การเขียนเศษส่วนในรูปทศนิยม
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

การพัฒนาเกมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปญ
ั หา เรื่อง รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่าย

ชื่อผู้วิจัย

สังกัด

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2559
4th Suan Sunandha Academic National Conference on Research for Sustainable Development 2016
วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
*มอบวุฒิบัตรหลังจากนําเสนอเสร็จ, **รับอาหารว่างที่จุดลงทะเบียนประจําห้อง, ***เวลาที่แจ้งเป็นเพียงการประมาณเวลา กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และขึ้นอยู่กับเวลาการนําเสนอของผู้วิจัยแต่ละท่าน

การนําเสนอผลงานภาคบรรยาย กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาคารนิภานภดล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ห้องที่ 1 ห้อง 3561
กรรมการประจําห้อง

1. ศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ ธนสถิตย์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พสชนัน นิรมิตรไชยนนท์
1. นายพีรพงศ์ โผแพ

เลขานุการ

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มหาวิทยาลัยมหิดล

เวลา

หมายเลข

ชื่องานวิจัย

13.00 – 13.15

109

รูปแบบพื้นที่อุตสาหกรรมกับความหนาแน่นทางที่ตั้งของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร
ในจังหวัดราชบุรี

พรเพิ่ม แซ่โง้ว

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา

13.20 – 13.35

237

การแก้ไขปัญหาด้านการจัดการขยะชุมชนอย่างมีส่วนร่วมโดยแกนนํา อสม.
ในเขตเทศบาลป่าตันนาครัว จังหวัดลําปาง

กิ่งแก้ว ทิศตึง

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

13.40 – 13.55

247

วรรณภา วงค์สวรรค์

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

14.00 – 14.15

272

ขวัญชัย อําไพรัตน์

มหาวิทยาลัยมหิดล

14.20 – 14.35

278

อนุรัตน์ ไชยปิน

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

14.40 – 14.55

306

พนิดา บุญจันทร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ

15.00 – 15.15

321

เนื้อหาและโครงสร้างกับกลยุทธ์ในภาพยนตร์สารคดีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน

อารีรัตน์ ใจประดับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา

15.20 – 15.35

329

รูปแบบงานสร้างภาพยนตร์ของ เวส แอนเดอร์สันกับแนวทางสร้างเอกสารการออกแบบ
เป็นภาษาไทย

พิสณฑ์ สุวรรณภักดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา

15.40 – 15.55

377

การศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดนิ ในอุทยานแห่งชาติน้ําตกห้วยยาง จ.ประจวบคีรีขันธ์

สุนี ลําสา

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

แนวทางการแก้ไขปัญหาภาระหนีส้ ินสะสมของเกษตรกรลูกค้า
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ต.ไทยชนะศึก อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย
ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อนโยบายเรียนฟรี 15 ปี
กรณีศึกษา : โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
แนวทางการจัดตั้งตลาดนัดชุมชนเพื่อการพึ่งตนเองของชุมชนหมูบ่ ้านห้วยโค้ง
ตําบลยางเปีย งอําเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
การรับรู้การจัดการความปลอดภัย ที่มีผลต่อพฤติกรรมในการทํางานของ
พนักงานฝ่ายผลิต บริษัท ไดคุเระ (ไทยแลนด์) จํากัด

ชื่อผู้วิจัย

สังกัด

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2559
4th Suan Sunandha Academic National Conference on Research for Sustainable Development 2016
วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
*มอบวุฒิบัตรหลังจากนําเสนอเสร็จ, **รับอาหารว่างที่จุดลงทะเบียนประจําห้อง, ***เวลาที่แจ้งเป็นเพียงการประมาณเวลา กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และขึ้นอยู่กับเวลาการนําเสนอของผู้วิจัยแต่ละท่าน

การนําเสนอผลงานภาคบรรยาย กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาคารนิภานภดล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ห้องที่ 2 ห้อง 3562
กรรมการประจําห้อง

1. รองศาสตราจารย์ ดร.อุทัยทิพย์ เจี่ยวิวรรธน์กุล
2. อาจารย์ ดร.รัมภาภัค ฤกษ์วีระวัฒนา
1. นายเจริญพร เดชมณี

เลขานุการ

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา

เวลา

หมายเลข

ชื่องานวิจัย

13.00 – 13.15

10

ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการงานช่างของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา

มงคล รื่นเริงฤทธิ์

มหาวิทยาลัยสยาม

13.20 – 13.35

11

ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ณัฐวุฒิ ผดุงเพียร

มหาวิทยาลัยสยาม

13.40 – 13.55

64

ณิช วงศ์ส่องจ้า

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา

14.00 – 14.15

65

วิลาสิณี คีตวัฒนานนท์

มหาวิทยาลัยมหิดล

14.20 – 14.35

99

ภคพร กุลจิรันธร

โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

14.40 – 14.55

197

พนิดา จันทรกรานต์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

15.00 – 15.15

236

เส้นทางสูป่ ระชาธิปไตยของเกาหลีใต้

บุญวัฒน์ สว่างวงศ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา

15.20 – 15.35

401

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ณพกร พานิชยกุล

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

15.40 – 15.55

101

แนวทางการพัฒนางานด้านการข่าว กองทัพภาคที่ 4

อัฑฒเศรษฐ์ เต็มมีศรี

โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

กลไกการมีส่วนร่วมระหว่างตํารวจและประชาชนในการแก้ไขปัญหาจราจร
บริเวณห้างสรรพสินค้า โรงเรียน และตลาดสด ในเขตพืน้ ที่กองบัญชาการตํารวจนครบาล
ความเจ็บป่วยและการแสวงหาการดูแลสุขภาพของแรงงานข้ามชาติกัมพูชา
ที่ตลาดการค้าชายแดนช่องจอมจังหวัดสุรินทร์
แนวทางในการพัฒนาศักยภาพกําลังพลกองทัพบกที่พิการจากราชการสนาม
เพื่อประกอบอาชีพที่เหมาะสม
การศึกษาการเห็นคุณค่าในตนเองของนักศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ชื่อผู้วิจัย

สังกัด

*มอบวุฒิบัตรหลังจากนําเสนอเสร็จ, **รับอาหารว่างที่จุดลงทะเบียนประจําห้อง, ***เวลาที่แจ้งเป็นเพียงการประมาณเวลา กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และขึ้นอยู่กับเวลาการนําเสนอของผู้วิจัยแต่ละท่าน

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2559
4th Suan Sunandha Academic National Conference on Research for Sustainable Development 2016
วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา

การนําเสนอผลงานภาคบรรยาย กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาคารนิภานภดล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ห้องที่ 3 ห้อง 3563
กรรมการประจําห้อง

1. ศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ศรีคํา
2. รองศาสตราจารย์ธีระดา ภิญโญ
1. นางสาวศุภลักษณ์ พงศ์พิพฒ
ั น์

เลขานุการ

มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา

เวลา

หมายเลข

ชื่องานวิจัย

13.00 – 13.15

12

การบริหารการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ต่อนโยบายควบคุมมาตรฐานการศึกษา

อรทัย เลียงจินดาถาวร

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

13.20 – 13.35

34

ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตในการทํางานของข้าราชการ
สังกัดกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ในส่วนภูมิภาค

พยอม สดใส

มหาวิทยาลัยสยาม

13.40 – 13.55

132

อลิษา ศรีคราม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

14.00 – 14.15

139

ภูษณิศา หงษ์ร่อน

สํานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน

14.20 – 14.35

172

พรทิพย์ เพ็ชรนพรัตน์

กระทรวงศึกษาธิการ

14.40 – 14.55

173

คุณภาพชีวิตและความสุขของคนในชุมชนหมู่ 6 ทุ่งครุเขตทุง่ ครุ กรุงเทพมหานคร

ริเรืองรอง รัตนวิไลสกุล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

15.00 – 15.15

232

การจัดการคุณภาพแสงในห้องเรียนที่เหมาะสมกับนักเรียนผู้พิการด้านการเคลื่อนไหว

จิตราวดี รุ่งอินทร์ กันกา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา

15.20 – 15.35

392

ปราณี ตันประยูร

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

15.40 – 15.55

104

จิรวัฒน์ แก้วรุ่งโรจน์

โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

สภาพแวดล้อมในการทํางานที่ส่งผลต่อความสุขในการทํางาน ของพนักงานสายปฏิบัติการฯ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของข้าราชการที่มีต่อสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
(สํานักงาน ก.พ.)
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการ
สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุนที่มีต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการฝึกกองร้อยรถถังด้วยวิธีผสานการปฏิบตั ิ
ด้วยการฝึกแบบปกติและ การฝึกโดยเครื่องช่วยฝึกทาคอส

ชื่อผู้วิจัย

สังกัด

*มอบวุฒิบัตรหลังจากนําเสนอเสร็จ, **รับอาหารว่างที่จุดลงทะเบียนประจําห้อง, ***เวลาที่แจ้งเป็นเพียงการประมาณเวลา กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และขึ้นอยู่กับเวลาการนําเสนอของผู้วิจัยแต่ละท่าน

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2559
4th Suan Sunandha Academic National Conference on Research for Sustainable Development 2016
วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา

การนําเสนอผลงานภาคบรรยาย กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาคารนิภานภดล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ห้องที่ 4 ห้อง 3564
กรรมการประจําห้อง

1. รองศาสตราจารย์เสาวภา ไพทยวัฒน์
2. อาจารย์ ดร.ศยามล เจริญรัตน์
1. ว่าที่ ร.ต หญิง สุรีพร พวงทอง

เลขานุการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เวลา

หมายเลข

ชื่องานวิจัย

13.00 – 13.15

302

การเปิดพื้นที่ทางสังคมและวัฒนธรรมเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาฝ่ามหายานในสังคมเมือง
ของคณะสงฆ์จีนนิกาย : กรณีศึกษาวัดมังกรกมลาวาส (วัดเล่งเน่ยยี่) กรุงเทพฯ

เสาวภา ไพทยวัฒน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา

13.20 – 13.35

45

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้ผู้ทรงอิทธิพล

วิสาข์ เชี่ยวสมุทร

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

13.40 – 13.55

107

การจํากัดเสรีภาพในการชุมนุมภายใต้หลักนิตธิ รรม

กานต์กิตติ อินทรวิเชียร

มหาวิทยาลัยรังสิต

14.00 – 14.15

168

วิถีชุมชนกับการสืบทอดภูมิปญ
ั ญาเครื่องปั้นดินเผาในเขตลุ่มแม่น้ําเจ้าพระยา

ภานุ พัฒนปณิธิพงศ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

14.20 – 14.35

175

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงวิถชี ีวิตของชาวบ้านในตําบลแม่กา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยาหลังการ
ก่อตั้งมหาวิทยาลัยพะเยา

ไพรินทร์ ขัดธิพงษ์

มหาวิทยาลัยพะเยา

14.40 – 14.55

185

การสอนศิลปบําบัดและสื่อใหม่ให้กบั เด็กที่อยู่ในสภาวะ ความบกพร่องในการเรียน

เอกพจน์ ธนะสิริ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา

15.00 – 15.15

327

กรกฎ แพทย์หลักฟ้า

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

15.20 – 15.35

282

อลีนา ปานสวัสดิ์

มหาวิทยาลัยมหิดล

กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม :
กรณีศึกษาชุมชนริมน้ําจันทบูร
การศึกษาวิเคราะห์พุทธจริยธรรมที่ปรากฏในประเพณีสงกรานต์ของชาวมอญ
กรณีศึกษามอญปากลัด อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

ชื่อผู้วิจัย

สังกัด

*มอบวุฒิบัตรหลังจากนําเสนอเสร็จ, **รับอาหารว่างที่จุดลงทะเบียนประจําห้อง, ***เวลาที่แจ้งเป็นเพียงการประมาณเวลา กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และขึ้นอยู่กับเวลาการนําเสนอของผู้วิจัยแต่ละท่าน

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2559
4th Suan Sunandha Academic National Conference on Research for Sustainable Development 2016
วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา

การนําเสนอผลงานภาคบรรยาย กลุ่มเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ และการจัดการ
อาคารศรีจฑ
ุ าภา บัณฑิตวิทยาลัย ห้องที่ 1 ห้อง 2141
กรรมการประจําห้อง

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ แฉล้มวงษ์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ญาณัญฎา ศิรภัทร์ธาดา
1. นางพรรณนลิน สัชฌุกร

เลขานุการ

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา

เวลา

หมายเลข

ชื่องานวิจัย

13.00 – 13.15

28

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านระบบ QR Code ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร

นภัสวันต์ ชมภูนุช

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

13.20 – 13.35

41

ชนัญพงศ์ บุรฉัตรเจริญกุล

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

13.40 – 13.55

53

ศิริวรรณ อุดมเวชภัณฑ์

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

14.00 – 14.15

80

ปรมินทร์ จันทร์สกุล

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

14.20 – 14.35

96

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารสุนัขสําเร็จรูปของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
การเปิดรับข่าวสาร ส่วนประสมทางการตลาดบริการ และคุณภาพการให้บริการ ที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ ในจังหวัดนนทบุรี
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกับดัชนีราคาตลาด
หลักทรัพย์ต่างประเทศก่อนและหลังวิกฤตการเงิน Sub Prime ด้วย VAR Model
การสร้างคุณค่าตราสินค้าระดับโลก(Global Brand Equity) ที่ส่งผลต่อ
การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ซมั ซุงของผู้บริโภคเจนเนอร์เรชั่น วาย ในเขตกรุงเทพมหานคร

ธรรมภรณ์ สิงห์กฤตยา

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

14.40 – 14.55

127

กลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดของไอศกรีมกูลิโกะ

ปริญญ์ จงสมจิตต์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

15.00 – 15.15

177

ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย

ปุณยนุช ปิ่นกุมภีร์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

15.20 – 15.35

198

การศึกษาความผิดปกติของตลาดหลักทรัพย์: อิทธิพลของวันหยุด และเดือนของตลาด

กาญจนา ส่งวัฒนา

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

15.40 – 15.55

218

มกรพ์พล พันสวัสดิวง

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

16.00 – 16.15

266

จิรายุ ยี่โถทอง

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

16.20 – 16.35

163

ณัฐรดา ประสงค์ทรัพย์

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

แนวทางการพัฒนาทักษะการบริหารและการปฏิบัติงานตามกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหาร
ระดับต้นในการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เขตภาคกลาง
ทัศนคติของผู้รับการตรวจในกองทัพบกที่มีต่อการตรวจสอบภายใน
คุณภาพการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce quality) ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าหรือบริการผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ตของผู้บริโภคภายในเขตกรุงเทพมหานครและเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

ชื่อผู้วิจัย

สังกัด

*มอบวุฒิบัตรหลังจากนําเสนอเสร็จ, **รับอาหารว่างที่จุดลงทะเบียนประจําห้อง, ***เวลาที่แจ้งเป็นเพียงการประมาณเวลา กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และขึ้นอยู่กับเวลาการนําเสนอของผู้วิจัยแต่ละท่าน

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2559
4th Suan Sunandha Academic National Conference on Research for Sustainable Development 2016
วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
การนําเสนอผลงานภาคบรรยาย กลุ่มเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ และการจัดการ
อาคารศรีจฑ
ุ าภา บัณฑิตวิทยาลัย ห้องที่ 2 ห้อง 2143
กรรมการประจําห้อง

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ เนียมนาค
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ปริณภา จิตราภัณฑ์
1. นางสาววิศษิ ฐา จินดาลัทธ

เลขานุการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา

เวลา

หมายเลข

ชื่องานวิจัย

13.00 – 13.15

16

การศึกษาความรู้ความเข้าใจในข้อมูลทางบัญชีของบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

13.20 – 13.35

37

13.40 – 13.55

43

14.00 – 14.15

54

14.20 – 14.35

ชื่อผู้วิจัย

สังกัด

อรนุชา อภิบุญญาวรกุล

มหาวิทยาลัยมหิดล

ฐิติพงษ์ กุ่ยอ่อง

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ชุติมาศ ปั้นตระกูล

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าใช้บริการร้านล้างรถในจังหวัดสระบุรี

วริญญา แก้วรอดวงษ์

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

85

ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการดําเนินงานของนายทหารบัญชีในสังกัดกองทัพบก

จิรายุทธ ภิมล

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

14.40 – 14.55

129

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพชนิดขนมหวาน

วาสนา การเขว้า

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

15.00 – 15.15

140

15.20 – 15.35

201

15.40 – 15.55

228

16.00 – 16.15

คุณค่าตราสินค้า กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด (7’P) และการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร
(IMC) ที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านเวดดิ้งของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
การยอมรับเทคโนโลยี ส่วนประสมทางการตลาดบริการ และทัศนคติที่มีอทิ ธิพล
ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการแอปพลิเคชันเรียกแท็กซี่ในกรุงเทพมหานคร

ศึกษาการเปรียบเทียบพฤติกรรมผู้บริโภคอาหารเสริมเพื่อสุขภาพของผู้ใช้บริการสถาบันออกกําลังกาย
(ฟิตเนส) ชาวไทยและชาวต่างชาติ ในเขตกรุงเทพมหานคร
การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ที่จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัตงิ านของนักบัญชีในกองทัพบก
เขตกรุงเทพมหานคร

เพชรสุก เลิศลิมปิยะรัตน์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กิตติธัช ฐานีพานิชสกุล

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สืบศิริ ศรีนิล

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

276

การศึกษาเชิงลึกการขนส่งห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจไข่ไก่

ศรีสุดา พิทักษ์วงษ์

มหาวิทยาลัยธนบุรี

16.20 – 16.35

362

ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการส่งเสริมการขายและแรงจูงใจซื้ออินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ 4G

พิมพ์นภัส ฌาดา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

16.40 – 16.55

265

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความภักดีของลูกค้าสินเชื่อ บมจ.ธนาคารกรุงไทยในจังหวัดสระบุรี

ขนิษฐา สุขสมคุณ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

*มอบวุฒิบัตรหลังจากนําเสนอเสร็จ, **รับอาหารว่างที่จุดลงทะเบียนประจําห้อง, ***เวลาที่แจ้งเป็นเพียงการประมาณเวลา กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และขึ้นอยู่กับเวลาการนําเสนอของผู้วิจัยแต่ละท่าน

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2559
4th Suan Sunandha Academic National Conference on Research for Sustainable Development 2016
วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
การนําเสนอผลงานภาคบรรยาย กลุ่มเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ และการจัดการ
อาคารศรีจฑ
ุ าภา บัณฑิตวิทยาลัย ห้องที่ 3 ห้อง 2144
กรรมการประจําห้อง

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณย์ วรรธนัจฉริยา
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว
1. นางสาวปราณี ชื่นตา

เลขานุการ
เวลา

หมายเลข

13.00 – 13.15
13.20 – 13.35

32
38

13.40 – 13.55

46

14.00 – 14.15

56

14.20 – 14.35

84

14.40 – 14.55

112

15.00 – 15.15

211

15.20 – 15.35

217

15.40 – 15.55

220

16.00 – 16.15

262

16.20 – 16.35

295

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา

ชื่องานวิจัย
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันขององค์กรของพนักงาน กรณีศึกษา ธนาคารออมสินสํานักงานใหญ่
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกสมัครเป็นสมาชิกฟิตเนสของคนกรุงเทพมหานคร
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของโรงเรียนกวดวิชาของผู้ปกครองของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ

ชื่อผู้วิจัย

สังกัด

พัณณ์ชิตา เหลืองสดใส
ปองพล วรพิชิตพงศ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ลีลานุช อารยะกุล

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

จุฑารัตน์ คําสุรินทร์

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ณัฐพล จันทราภรณ์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

กฤษยา มะแอ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา เชียงใหม่

ชัชณีย์ยา ชัญญาศิริเจริญ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

จุไรรัตน์ ศรีสัตตรัตน์

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

บุญสิทธิ์ อิทธิวิภาต

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การจัดการธุรกิจโคขุน กรณีศึกษาสหกรณ์การเกษตรหนองสูง จํากัด (สาขาปศุสัตว์)อําเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

ณัฐชัย โคตรปัญญา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินและราคาหลักทรัพย์ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการทาง
การแพทย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ธัญญ์ภทั ท์ ศักดาเดชาเรืองศรี

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าผ่านโฆษณาแฝงในรายการทางโทรทัศน์ ของวัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร

ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการกํากับดูแลกิจการกับความสามารถในการบริหารสินทรัพย์
ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การศึกษาปัญหาสถาบันทางสังคม ในการจัดทําแผนพัฒนาชุมชนบ้านแม่กลางหลวง
ตําบลบ้านหลวง อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
ผลกระทบจากร่างมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) เรื่อง การแสดงความเห็น
และการรายงานต่องบการเงิน ต่อการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี
สมรรถนะนักบัญชีที่ส่งผลต่อความสําเร็จด้านบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ในการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เขตภาคกลาง
ความสัมพันธ์ระหว่างการกํากับดูแลกิจการที่ดีกับผลการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

*มอบวุฒิบัตรหลังจากนําเสนอเสร็จ, **รับอาหารว่างที่จุดลงทะเบียนประจําห้อง, ***เวลาที่แจ้งเป็นเพียงการประมาณเวลา กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และขึ้นอยู่กับเวลาการนําเสนอของผู้วิจัยแต่ละท่าน

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2559
4th Suan Sunandha Academic National Conference on Research for Sustainable Development 2016
วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
การนําเสนอผลงานภาคบรรยาย กลุ่มเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ และการจัดการ
อาคารศรีจฑ
ุ าภา บัณฑิตวิทยาลัย ห้องที่ 4 ห้อง 2146
กรรมการประจําห้อง

1. รองศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ โรจน์แสง
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์
1. นายกฤษฎา กมลสาร

เลขานุการ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา

เวลา

หมายเลข

ชื่องานวิจัย

13.00 – 13.15

39

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคในการใช้บริการร้านอาหาร
ที่ใช้โปรแกรมสั่งอาหารอัตโนมัติในเขตกรุงเทพมหานคร

ขวัญพงศ์ พันธ์เจริญวรกุล

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

13.20 – 13.35

50

อิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคขนมไทยของคนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร

ภูริชา กรพุฒินันท์

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

13.40 – 13.55

57

ปัจจัยที่มีอิทธิผลต่อการตัดสินใจบริโภคอาหารเสริมกลูตาไธโอนในจังหวัดนนทบุรี

เนตรนภา โอรสานนท์

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

14.00 – 14.15

82

ผลกระทบของความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานทางการบัญชีของผู้ทําบัญชี
ที่มีผลต่อคุณภาพงบการเงินของบริษทั กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

พัณณ์ชิตา รักชาติ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

14.20 – 14.35

118

ความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจประกันภัยของ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด(มหาชน)

พัชราภรณ์ นามวงษ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

14.40 – 14.55

176

จุฑามาศ ขีดขิน

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมป์ฟอร์ด

15.00 – 15.15

202

สุภาภรณ์ วงศ์ทองคํา

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

15.20 – 15.35

226

ความสัมพันธ์ของคุณภาพกําไรกับผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นลิน สถาวรนันท์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

15.40 – 15.55

227

การศึกษาแนวทางการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อธุรกิจร้านอาหารในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล

ธนพล ชินภพเอกกวิน

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

16.00 – 16.15

320

ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยในอาเซียน

นรรธพนธ์ จักรวุฒิ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

16.20 – 16.35

332

การรับรู้ระบบสัญลักษณ์เชิงประจักษ์กับผลที่มีต่อการรับรู้
บุคลิกภาพของแบรนด์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ของผู้บริโภค

สายวริน อธิบาย

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดและปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจรับการรักษา
โดยใช้ยาสมุนไพรที่คลินิกแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี
ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการเปิดเผยข้อมูลของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ชื่อผู้วิจัย

สังกัด

*มอบวุฒิบัตรหลังจากนําเสนอเสร็จ, **รับอาหารว่างที่จุดลงทะเบียนประจําห้อง, ***เวลาที่แจ้งเป็นเพียงการประมาณเวลา กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และขึ้นอยู่กับเวลาการนําเสนอของผู้วิจัยแต่ละท่าน

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2559
4th Suan Sunandha Academic National Conference on Research for Sustainable Development 2016
วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา

การนําเสนอผลงานภาคบรรยาย กลุ่มเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ และการจัดการ
อาคารศรีจฑ
ุ าภา บัณฑิตวิทยาลัย ห้องที่ 5 ห้อง 2147
กรรมการประจําห้อง

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ณักษ์ กุลิสร์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา สุวรรณนิพนธ์
1. นางสาวเอื้ออารี เวฬุวนารักษ์

เลขานุการ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา

เวลา

หมายเลข

ชื่องานวิจัย

13.00 – 13.15

40

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจต่อการรับชมโฆษณาดิจิตอลออนไลน์ (youtube)ของประชากรในกรุงเทพ

ธัญญนันท์ ปัณณพรพิชญ์

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

13.20 – 13.35

52

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผ้าทอของจังหวัดอุทัยธานี

ณัฐนรินทร์ เพ็งอุ่น

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

13.40 – 13.55

58

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องครัวทันสมัยของคนในกรุงเทพมหานคร

นันท์นภัส สงวนวงษ์

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

14.00 – 14.15

78

ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์กรกับคุณภาพการปฏิบัติงานทางด้านบัญชี ของนายทหารบัญชีในกองทัพบก

ตะวัน สุรินโต

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

14.20 – 14.35

86

กลยุทธ์คุณภาพการให้บริการสายการบินที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้สายการบินระหว่างประเทศ
ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ณัฐกาณต์ ชินวงศ์อมร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา

14.40 – 14.55

310

แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของท่าอากาศยานขนาดใหญ่

มนต์ชัย สุระรัตน์ชัย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

15.00 – 15.15

120

ความสามารถในการแข่งขันของโรงพยาบาลสมิติเวชในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน

กิตติกร มหาวรรณ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

15.20 – 15.35

179

อิทธิกร ประพฤติงาม

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

15.40 – 15.55

274

ธวัทชัย สุวรรณพงค์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตตรัง

16.00 – 16.15

183

ปทิตตา ไพบูลย์วิวรรธน์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

16.20 – 16.35

270

จิรพงศ์ จันทร์พรหม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

การรับรู้และทัศนคติต่อสื่อโฆษณาในเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุก๊ ที่มีตอ่ พฤติกรรมการซื้อสินค้าและ
บริการของผู้บริโภค
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสินค้าที่ผู้ซื้อสนใจกับสินค้าที่ระบบแนะนํา
บนเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ทักษะความรู้ทางการบัญชีที่สง่ ผลต่อผลการปฏิบัติงานของนักบัญชีโรงพยาบาลรัฐบาล
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภารการควบคุมภายในระบบบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์ทหารบก
ในเขตพื้นที่กองทัพภาคที่ 1

ชื่อผู้วิจัย

สังกัด

*มอบวุฒิบัตรหลังจากนําเสนอเสร็จ, **รับอาหารว่างที่จุดลงทะเบียนประจําห้อง, ***เวลาที่แจ้งเป็นเพียงการประมาณเวลา กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และขึ้นอยู่กับเวลาการนําเสนอของผู้วิจัยแต่ละท่าน

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2559
4th Suan Sunandha Academic National Conference on Research for Sustainable Development 2016
วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
การนําเสนอผลงานภาคบรรยาย กลุ่มเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ และการจัดการ
อาคารศรีจฑ
ุ าภา บัณฑิตวิทยาลัย ห้องที่ 6 ห้อง 2148
กรรมการประจําห้อง

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์
1. นางสาวเพ็ญพักตร์ สว่าง

เลขานุการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
มหาวิทยาลัยบูรพา

เวลา

หมายเลข

ชื่องานวิจัย

13.00 – 13.15

21

การบริหารจัดการโลจิสติกส์อุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน

นุชษรา พื่งวิริยะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

13.20 – 13.35

26

การศึกษาปัญหาการบริหารเงินอุดหนุนการวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

อรนุชา อภิบุญญาวรกุล

มหาวิทยาลัยมหิดล

13.40 – 13.55

125

ปณัสชนล จึงเหลืองอ่อน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

14.00 – 14.15

137

น้ําฝน จันทร์นวล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

14.20 – 14.35

146

แนวทางจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างมีส่วนร่วม กรณีศึกษา ป่าชุมชนบ้านโคกหัวข้าว จังหวัด ฉะเชิงเทรา ภูมิหทัย กิตติพัฒนกุล

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

14.40 – 14.55

189

ผลกระทบของประสิทธิภาพการประยุกต์ใช้การบริหารต้นทุนสมัยใหม่ทมี่ ตี ่อความสําเร็จ
ในการดําเนินงานของธุรกิจระบบทําความเย็นในภาคกลาง

จิรพัชร์ เหลาสา

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

15.00 – 15.15

275

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าฉลากคาร์บอนในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

อัญชณา คุ้มญาติ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

15.20 – 15.35

303

ตัวแบบการพัฒนาการค้ามะม่วงสู่ความเป็นเลิศทางธุรกิจ ของกลุม่ ผู้ส่งออกมะม่วงจังหวัดฉะเชิงเทรา

อภิรดี เมืองเดช

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

15.40 – 15.55

315

มาตรฐานโฮมสเตย์ไทยตามการรับรู้ของผู้ใช้บริการในเขตพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก

สมพงษ์ อัศวริยธิปัติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก

16.00 – 16.15

337

การจัดการต้นทุนโลจิสติกส์กับความได้เปรียบทางการแข่งขันของกลุ่มเกษตรกรสวนผลไม้
ในจังหวัดนครศรีธรรมราช

กมลนันท์ ชีวรัตนาโชติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทย
เมื่อเข้าสู่ประชาชมเศรษฐกิจอาเซียน
ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวชาวจีนต่อส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์
ทางการท่องเที่ยวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จังหวัดภูเก็ต

ชื่อผู้วิจัย

สังกัด

*มอบวุฒิบัตรหลังจากนําเสนอเสร็จ, **รับอาหารว่างที่จุดลงทะเบียนประจําห้อง, ***เวลาที่แจ้งเป็นเพียงการประมาณเวลา กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และขึ้นอยู่กับเวลาการนําเสนอของผู้วิจัยแต่ละท่าน

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2559
4th Suan Sunandha Academic National Conference on Research for Sustainable Development 2016
วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
การนําเสนอผลงานภาคบรรยาย กลุ่มศิลปะและการออกแบบ
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคาร 58) คณะศิลปกรรมศาสตร์
ห้องประชุมคณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น 1
กรรมการประจําห้อง

1. รองศาสตราจารย์สถาพร ดีบุญมี ณ ชุมแพ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงวุฒิ เอกวุฒิวงศา
1. นางสาวกัญญาณัฐ จินพละ

เลขานุการ
เวลา

หมายเลข

13.00 – 13.15

17

13.20 – 13.35

19

13.40 – 13.55

36

14.00 – 14.15

59

14.20 – 14.35

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารสาดกระบัง

ชื่องานวิจัย
การออกแบบเก้าอี้หวายตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการมีภูมคิ ุ้มกัน

ชื่อผู้วิจัย

สังกัด

จง บุญประชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา

โดม สว่างอารมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

นภดล สังวาลเพ็ชร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา

คติไตรภูมิจักรวาลในพุทธสถาปัตยกรรมล้านนา

ชนัญชิดา ยุกติรัตน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา

73

จิตวิทยาในการสื่อสารกับวัยรุ่นตอนปลายผ่านสื่อภาพเคลื่อนไหว

ธีรพงศ์ เสรีสําราญ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา

14.40 – 14.55

89

การออกแบบตัวละครโทะกุซะสึไทย “หนุมานะ”

ศิริเดช ศิริสมบูรณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา

15.00 – 15.15

116

การศึกษาปัญหาทางนิ้วบทเพลง Castles of Spain Volume 1 Federico Moreno Torroba
กรณีศึกษา Jim Ferguson

วัชรินทร์ สุขทรัพย์ศรี

มหาวิทยาลัยศิลปากร

15.20 – 15.35

141

การเพิ่มมูลค่าพลอยตกเกรดด้วยกระบวนการทางด้านการออกแบบสําหรับเครื่องประดับ

ธนกฤต ใจสุดา

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

15.40 – 15.55

152

การศึกษาเทคนิคการจัดตกแต่งนิทรรศการเพื่อสร้างอัตลักษณ์และส่งเสริมภาพลักษณ์
ผลิตภัณฑ์หัตถกรรม

ธนัฐพงศ์ ไพรวันรัตน์

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนนั ทา

16.00 – 16.15

184

การออกแบบเนื้อหา e-Book และ e-Learning ด้วยโปรแกรม Open Source

ธีรเทพ ชนไมตรี

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนนั ทา

วิเคราะห์ผลงานการประพันธ์เพลงของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์
กรมพระนครสวรรค์วรพินิต : กรณีศึกษาเพลงจิง้ จกทอง เถา และเพลงสุดถวิลเถา
ภูมิปัญญาปั้นปูนสดสกุลช่างเพชรบุรกี ับการประยุกต์ใช้ในการออกแบบตกแต่งผลิตภัณฑ์สาธารณะ
เพื่อสร้างอัตลักษณ์จังหวัดเพชรบุรี

*มอบวุฒิบัตรหลังจากนําเสนอเสร็จ, **รับอาหารว่างที่จุดลงทะเบียนประจําห้อง, ***เวลาที่แจ้งเป็นเพียงการประมาณเวลา กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และขึ้นอยู่กับเวลาการนําเสนอของผู้วิจัยแต่ละท่าน

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2559
4th Suan Sunandha Academic National Conference on Research for Sustainable Development 2016
วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา

การนําเสนอผลงานภาคบรรยาย กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อาคาร 47 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ห้องที่ 1 ห้อง 4721
กรรมการประจําห้อง

1. รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยา แก้วอาษา
1. นางสาวบงกช พุทธวงศ์

เลขานุการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

เวลา

หมายเลข

ชื่องานวิจัย

ชื่อผู้วิจัย

13.00 – 13.15

30

การศึกษาประสิทธิภาพของถ่านกัมมันต์จากชานอ้อยและเหง้ามันสําปะหลังในการบําบัดน้ําเสียจากการ
ย้อมไหม

อรนิจ อุปรี

13.20 – 13.35

153

การดูดซับเมททิลีนบลูของถ่านกัมมันต์จากขี้เลื่อยไม้มะพร้าว

สุดปราถนา ถิราติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี

13.40 – 13.55

317

ผลกระทบของความชื้นในอากาศต่อการส่งผ่านคลื่นไมโครเวฟในโรงเรือนเพาะเห็ด

พรพิมล ฉายแสง

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

14.00 – 14.15

336

การเปรียบเทียบความคุม้ ค่าของการผลิตก๊าซชีวภาพกับการอัดแท่งเชื้อเพลิง จากกากของเสียการเพาะ
เห็ดฟาง

เสถียร เจียนครบุรี

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

14.20 – 14.35

203

การลดของเสียในกระบวนการฉีดพลาสติกฝากล่องนาฬิกา

มุสตาซะห์ ยูโซะ

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

14.40 – 14.55

340

วิศวินทร์ อัครปัญญาธร

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

15.00 – 15.15

385

เอกนรา จันดา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

การประเมินกําลังต้านทานแผ่นดินไหวด้วยข้อกําหนด FEMA 356 และ มยผ.1303-57 : กรณีศึกษา
อาคารตัวอย่างคอนกรีตเสริมเหล็กสองชั้นในจังหวัดเชียงใหม่
พฤติกรรมของอาคารตึกแถวที่ออกแบบด้วนระบบโครงต้านแรงดัดคอนกรีตเสริมเหล็กทีม่ ีความเหนียว
ภายใต้แผ่นดินไหวในประเทศไทย

สังกัด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

*มอบวุฒิบัตรหลังจากนําเสนอเสร็จ, **รับอาหารว่างที่จุดลงทะเบียนประจําห้อง, ***เวลาที่แจ้งเป็นเพียงการประมาณเวลา กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และขึ้นอยู่กับเวลาการนําเสนอของผู้วิจัยแต่ละท่าน

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2559
4th Suan Sunandha Academic National Conference on Research for Sustainable Development 2016
วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
การนําเสนอผลงานภาคบรรยาย กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อาคาร 47 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ห้องที่ 2 ห้อง 4722
กรรมการประจําห้อง

1. ศาสตราจารย์ ดร.ชิดชนก เหลือสินทรัพย์
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัฐไชย ลีนาวงศ์
1. นางสาวอุบลรัตน์ เดือดขุนทด

เลขานุการ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารสาดกระบัง

เวลา

หมายเลข

ชื่องานวิจัย

13.00 – 13.15

200

การสัญจรในผังชุมชนรอบสถาบันอุดมศึกษา กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

พัสตราภรณ์ ทิพยโสธร

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

13.20 – 13.35

298

การศึกษาดัชนีชี้วัดอาคารสีเขียวเพื่อการประหยัดพลังงานกรณีศึกษาอาคารสีเขียวของบริษัทมหาชน

เทียนธรรม จุนเจือจาน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

13.40 – 13.55

316

14.00 – 14.15

70

14.20 – 14.35

264

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณความหวานของสารละลายและสัมประสิทธิ์การส่งผ่าน ด้วย
คลื่นไมโครเวฟ
การพัฒนาแผนที่อินโฟกราฟิกแบบมีปฏิสัมพันธ์บนอินเทอร์เน็ต เพื่อการประชาสัมพันธ์สถานที่สําคัญใน
โรงพยาบาลศิริราช

การผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ําจากเครื่องสูบน้ําสุญญากาศ

ชื่อผู้วิจัย

ประพัน ลี้กุล
ณัฐสักก์ เรืองสําอางค์
พรชัย พรหฤทัย

สังกัด

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

*มอบวุฒิบัตรหลังจากนําเสนอเสร็จ, **รับอาหารว่างที่จุดลงทะเบียนประจําห้อง, ***เวลาที่แจ้งเป็นเพียงการประมาณเวลา กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และขึ้นอยู่กับเวลาการนําเสนอของผู้วิจัยแต่ละท่าน

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2559
4th Suan Sunandha Academic National Conference on Research for Sustainable Development 2016
วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
การนําเสนอผลงานภาคบรรยาย กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารศูนย์วทิ ยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อาคาร 26) ชั้น 5
ห้องที่ 1 ห้อง 26501 วิทยาศาสตร์การอาหารและชีวภาพ
กรรมการประจําห้อง

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ชื่นจิตร บุญเฉิด
2. รองศาสตราจารย์อบเชย วงศ์ทอง
1. นางสาวเมลานี อุระสนิท

เลขานุการ

ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เวลา

หมายเลข

ชื่องานวิจัย

ชื่อผู้วิจัย

สังกัด

13.00 – 13.15

6

การศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างในรสชาติกลิ่น สี และความเค็ม ระหว่างเส้นพาสต้าแบบดั้งเดิม
กับเส้นพาสต้าผสมชะครามอบแห้ง

กัญญาพัชร เพชราภรณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา

13.20 – 13.35

147

การใช้พันธุ์ข้าวต้านทานและสารฟอสฟีนในการควบคุมด้วงงวงข้าวโพด Maize weevil, Sitophilus
zeamais Motschulsky (Coleoptera: Curculionidae)

ณฐพงศ์ เมธินธรังสรรค์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

13.40 – 13.55

150

ความเป็นพิษของสารสกัดจากต้นแคต่อเซลล์ลิมโฟบลาสต์ (TK6)
และเซลล์มะเร็งลําไส้ใหญ่ (Caco-2) ของมนุษย์

วรนุช กีรตินันท์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

14.00 – 14.15

309

การพัฒนาเค้กชิฟฟ่อนไขมันต่ําโดยใช้แก่นตะวันทดแทนไขมัน

ณัฐพล ประเทิงจิตต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา

14.20 – 14.35

344

สูตรไอศกรีมปลายข้าวไรซ์เบอรี่เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่ม

อัมพรศรี พรพิทักษ์ดํารง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา

พักรับประทานอาหารว่าง
พิธีมอบวุฒิบัตรแด่ผเู้ ข้าร่วมเสนอผลงานวิจัย

14.40-15.10
15.15 – 15.30

360

การพัฒนาขนมปังแซนด์วิชเสริมใยอาหารจากกากผลมะม่วงหิมพานต์ผง

สิริโสภา จุนเด็น

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

15.35 – 15.50

389

ผลของการใช้แก่นตะวันผงต่อลักษณะทางประสาทสัมผัสของเส้นพาสต้า

ดุสิต บุหลัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา

15.55 – 16.10

393

นิธินาถ เจริญโภคราช

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา

16.15-16.30

394

เพชรพนม จิตมั่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา

ความหลากชนิดของนกบริเวณสํานักงานโครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาตามพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
ความหลากชนิดของนกอพยพบริเวณเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ
ในพื้นที่โรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลน ตําบลบางแก้ว อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2559
4th Suan Sunandha Academic National Conference on Research for Sustainable Development 2016
วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
การนําเสนอผลงานภาคบรรยาย กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารศูนย์วทิ ยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อาคาร 26) ชั้น 5
ห้องที่ 2 ห้อง 26502 วิทยาศาสตร์กายภาพ และสิ่งแวดล้อม
กรรมการประจําห้อง

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญวิทย์ โฆษิตานนท์
2. อาจารย์ ดร.เจนจิรา ปานชมพู
1. นางสาววิรงรอง ทําโย

เลขานุการ

ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เวลา

หมายเลข

ชื่องานวิจัย

ชื่อผู้วิจัย

สังกัด

13.00 – 13.15

93

การจัดการขยะรีไซเคิลภายในโรงเรียนโดยใช้กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา

พาวิตา ใจสอาด

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

13.20 – 13.35

170

ความเสื่อมโทรมของคุณภาพน้าํ ผิวดินในอําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ศิวพันธุ์ ชูอินทร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา

13.40 – 13.55

250

การสกัดอินนูลินจากกล้วยน้ําว้าเพื่อใช้ผลิตแยมผลไม้เพื่อสุขภาพ

จิดาภา สหัสโพธิ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา

14.00 – 14.15

287

การศึกษารูปแบบเชิงพื้นทีข่ องคุณภาพหน้าผิวดิน ในอ้าเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงคราม

มรกต วรชัยรุ่งเรือง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา

14.20 – 14.35

289

ฤทธิ์ต้านอนุมลู อิสระฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสและปริมาณสารประกอบฟีโนลิกทั้งหมด
ของสารสกัดจากผลมะม่วงหาวมะนาวโห่

จันทนา กาญจน์กมล

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา

พักรับประทานอาหารว่าง
พิธีมอบวุฒิบัตรแด่ผเู้ ข้าร่วมเสนอผลงานวิจัย

14.40-15.10

จรรยพัฒน์ แสงสุวรรณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา

359

ความคงตัวของกรดไฮยาลูรอนิคและอนุพันธ์ในผลิตภัณฑ์เม็ดบีดเจลเพื่อลดผิวหยาบกร้าน
จากต้นชํามะเลียง
กระบวนการผลิตกระดาษทํามือจากดอกดาวเรืองและต้นกกที่เหลือทิ้งจากชุมชน

ณัฐกมล พึ่งสําราญ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา

15.55 – 16.10

371

สกัดแทนนินจากกาบมะพร้าว :หนึ่งหนทางสู่การเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจชุมชน

วนิดา วอนสวัสดิ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา

16.15-16.30

375

การผลิตกระดาษเปลือกมะพร้าวโดยใช้สารกระจายเยื่อจากเปลือกส้มโอ

จิตรลดา ชูมี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา

15.15 – 15.30

348

15.35 – 15.50

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2559
4th Suan Sunandha Academic National Conference on Research for Sustainable Development 2016
วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
การนําเสนอผลงานภาคบรรยาย กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารศูนย์วทิ ยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อาคาร 26) ชั้น 5
ห้องที่ 3 ห้อง 26503 วิทยาศาสตร์ สถิติ และคณิตศาสตร์
กรรมการประจําห้อง

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล
2. อาจารย์ ดร.สิริทิพ วะศินรัตน์
1. นางสาวตรีนุช นุม่ สีหมอก

เลขานุการ

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

เวลา

หมายเลข

13.00 – 13.15

14

13.20 – 13.35

27

13.40 – 13.55

35

14.00 – 14.15

231

การเปรียบเทียบวิธีลูกโซ่มาร์คอฟมอนติคาร์โลสําหรับการอนุมานแบบเบส์เมื่อมีเงื่อนไขบังคับเชิงอันดับ

ณภัชนันท์ อุทธโยธา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

14.20 – 14.35

351

การพัฒนาระบบงานงบประมาณของโรงพยาบาล กรณีศึกษาโรงพยาบาลนครไทย

รุ่งนภา เรืองธนันต์รักษ์

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

15.15 – 15.30

374

15.35 – 15.50

381

พักรับประทานอาหารว่าง
พิธีมอบวุฒิบัตรแด่ผเู้ ข้าร่วมเสนอผลงานวิจัย
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและบริหารจัดการเพื่อธุรกิจการเช่าที่ดิน
กมลชนก มณีแสง
กรณีศึกษา บริษัท เอ.บี.ซี. แลนด์ลิส จํากัด
ความสัมพันธ์ของปริมาณแอลกอฮอล์ในกระแสเลือดกับระดับความรุนแรงของการบาดเจ็บ
อุไรภรณ์ พิมพ์ทอง
จากอุบัติเหตุจราจรในเขตอําเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานี

15.55 – 16.10

390

การพยากรณ์การใช้ลูกกอล์ฟในสนามฝึกซ้อมกอล์ฟโดยใช้ตัวแปรอนุกรมเวลา

สุพาพร บรรดาศักดิ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตศรีราชา

16.15-16.30

18

การพัฒนากรอบความคิดการใช้ข้อมูลภาพวาดเพื่อสร้างการแสดงอารมณ์บนใบหน้า
ด้วยเบลนเชป

นีรชา โสพล

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

14.40-15.10

ชื่องานวิจัย
เทคนิคการพยากรณ์ตัวแบบราคาน้ํามันในประเทศไทย

ชื่อผู้วิจัย
สมรวย อภิชาติบุตรพงศ์

การเปลี่ยนแปลงการนําไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงโดยใช้สารสกัดของข้าวเหนียวลืมผัว
ศานิตย์ สุวรรณวงศ์
ภายใต้การฉายแสง
แบบจําลองการเคลื่อนที่เกาส์มาร์คอฟแบบชี้นํา เพื่อการจําลองการหนีภัยพิบัติ
อนุรัตน์ กําแหงหาญ
ของเครือข่ายเฉพาะกิจเคลื่อนที่

สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2559
4th Suan Sunandha Academic National Conference on Research for Sustainable Development 2016
วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
การนําเสนอผลงานภาคบรรยาย กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารศูนย์วทิ ยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อาคาร 26) ชั้น 5
ห้องที่ 4 ห้อง 26504 วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ และ เทคโนโลยีสารสนเทศ
กรรมการประจําห้อง
เลขานุการ
เวลา

หมายเลข

13.00 – 13.15

169

13.20 – 13.35

253

13.40 – 13.55

284

14.00 – 14.15

293

14.20 – 14.35

296

14.40-15.10

1.รองศาสตราจารย์ ดร.พรฤดี เนติโสภากุล
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณเฑียร รัตนศิริวงศ์วุฒิ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าพระนครเหนือ
1. นางสาวพิลาวรรณ กองทองนอก
ชื่องานวิจัย
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามแนวทฤษฎี SDLC กรณีศึกษาบาสเกตบอล
ระบบการจัดการเครื่องลูกค่ายห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
โดยเทคนิคการจัดการเก็บข้อมูลบนเครื่องเซิร์ฟเวอร์
การประเมินการไหลบ่าของน้ําผิวดินและการสูญเสียดินในการผลิตข้าวไร่บนพื้นที่สูง
โดยใช้แบบจําลองโครงการคาดการณ์การพังทลายของดินโดยน้ํา อําเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

การสืบค้นข้อมูลสมุนไพรไทยบนมือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

ชื่อผู้วิจัย

สังกัด

ธนัชพร โสพรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

นนทวรรษ ธงสิบสอง

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

วันรัก ปรางค์วัฒนากุล

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทวีชัย อังกุรนาค

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา

การประยุกต์ใช้โครงข่ายการสัญจรอิสระเพื่อศึกษาการเคลื่อนที่และการปิดการจราจร
กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์
ของกลุม่ ผู้ชุมนุมทางการเมือง ในกรุงเทพมหานคร
พักรับประทานอาหารว่าง
พิธีมอบวุฒิบัตรแด่ผเู้ ข้าร่วมเสนอผลงานวิจัย
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการศึกษาพฤติกรรมการใช้ปยุ๋
วลัยพร ผ่อนผัน
ของเกษตรกร ตําบลบางแค อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา

15.15 – 15.30

323

15.35 – 15.50

343

การพัฒนาแบบตรวจสอบเว็บไซต์ที่ทกุ คนเข้าถึงได้

สุรินทร์ อุ่นแสน

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

15.55 – 16.10

372

การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการร้านค้า กรณีศึกษา:ร้าน Magic Beauty

สุนทรี กุแก้ว

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

16.15-16.30

395

การวิเคราะห์การเคลื่อนที่มลพิษในน้าํ บาดาลด้วยแบบแบบจําลองทางคณิตศาสตร์

รณบรรจบ อภิรติกุล

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2559
4th Suan Sunandha Academic National Conference on Research for Sustainable Development 2016
วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
การนําเสนอผลงานภาคบรรยาย กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารศูนย์วทิ ยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อาคาร 26) ชั้น 5
ห้องที่ 5 ห้อง 26505 วิทยาศาสตร์กายภาพ และ เทคโนโลยีสารสนเทศ
กรรมการประจําห้อง
เลขานุการ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรสิทธิ์ ชูชัยวัฒนา
2. อาจารย์ ดร.นพดล ผู้มีจรรยา
1. นายปวิตร คงประเสริฐ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เวลา

หมายเลข

ชื่องานวิจัย

ชื่อผู้วิจัย

สังกัด

13.00 – 13.15

241

ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการเย็บพันริมผ้าถักและการเกิดตําหนิจากรูเข็ม

ณรัช พรนิธิบุญ

13.20 – 13.35

254

ระบบช่วยวิเคราะห์รายการเพลงที่ร้องในโบสถ์โดยการใช้เทคนิคกฎความสัมพันธ์ของข้อมูล

วรัญญา ธนาวงศ์งานหมั่น

13.40 – 13.55

291

ฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุนเส้นทางท่องเที่ยว เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

มรกต วรชัยรุ่งเรือง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา

14.00 – 14.15

292

การหาลักษณะเฉพาะของบิสมัทออกซีไอโอไดด์ที่สังเคราะห์ขึ้นด้วยกระบวนการไฮโดรเทอร์มอ
ลและการประยุกต์ใช้ในกระบวนการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง

หนึ่งฤทัย เอกธรรมทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

14.20 – 14.35

299

การประมาณผลผลิตมะพร้าว ด้วยระบบภูมิสารสนเทศ ในจังหวัดสมุทรสงคราม

กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตศรีราชา

พักรับประทานอาหารว่าง
พิธีมอบวุฒิบัตรแด่ผเู้ ข้าร่วมเสนอผลงานวิจัย

14.40-15.10
14.20 – 14.35

324

ระบบพยากรณ์ปริมาณการขายน้ํามันหล่อลื่นกรณีศึกษาร้านสร้อยทอง

วัชรพล บัณฑิตย์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

14.40 – 14.55

355

การสังเคราะห์ทังสเตนซัลไฟด์ด้วยวิธีไฮโดรเทอร์มอลอุณหภูมิต่ําเพื่อใช้เป็นขั้วเคาน์เตอร์
สําหรับเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง

ละดาวรรณ แก้วไพศาล

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

15.00 – 15.15

356

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงเพื่อธุรกิจยานยนต์

ปิยนันท์ เทียบศรไชย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

15.20 – 15.35

369

การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียการเรียนรู้และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมของชุมชนกรณีศึกษาบ้าน
ยางน้ํากลัดเหนือ จังหวัดเพชรบุรี

ประภาส ทองรัก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2559
4th Suan Sunandha Academic National Conference on Research for Sustainable Development 2016
วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา

การนําเสนอผลงานภาคบรรยาย กลุ่มพยาบาลศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
อาคาร 47 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ห้องที่ 1 ห้อง 4731
กรรมการประจําห้อง

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญรัตน์ ลาภวงศ์วัฒนา
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี กิตติโชติพาณิชย์
1. นางสาวพัชรินทร์ บุญทศ

เลขานุการ
เวลา

หมายเลข

13.00 – 13.15

2

13.20 – 13.35

13

13.40 – 13.55

74

14.00 – 14.15

88

14.20 – 14.35

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา

ชื่องานวิจัย
พฤติกรรมการจ่ายยาเม็ดสเตียรอยด์จากร้านขายยาในเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ชื่อผู้วิจัย

สังกัด

พิมพร ทองเมือง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา

อุปสรรคต่อการนํากระบวนการพยาบาลไปใช้ในการฝึกปฏิบัติในคลินกิ ของนักศึกษาพยาบาล
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนนั ทา
การพัฒนาโปรแกรมการรับรู้ความสามารถตนเองและการควบคุมตนเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้สารเสพติด
ของเยาวชนในประเทศไทย
การประเมินความเสี่ยงโรคไข้เลือดออกและความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้ําฝนกับลูกน้ํายุงลาย
ในอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

วิจิตรา กุสุมภ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา

ฐิตวันต์ หงษ์กิตติยานนท์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา

ธนวัฒน์ ชัยพงศ์พัชรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา

128

ความเครียดของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

สุจิตรา อู่รัตนมณี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา

14.40 – 14.55

155

ความสัมพันธ์ของภาวะกรดยูริคในเลือดสูงกับภาวะไขมันเกาะตับในประชากรไทย

หทัยรัตน์ ทองปลัง่

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

15.00 – 15.15

199

ประสิทธิผลของ กลุ่มช่วยเหลือตนเองกับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพจิตตนเองต่อภาวะซึมเศร้า
ของผู้สูงอายุในตําบลบางนางลี่อําเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงคราม

วชิรพร โชติพานัส

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา

15.20 – 15.35

235

การประเมินคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหญิงเรือนจํากลางอุดรธานี

อัญชลี จันทาโภ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา

*มอบวุฒิบัตรหลังจากนําเสนอเสร็จ, **รับอาหารว่างที่จุดลงทะเบียนประจําห้อง, ***เวลาที่แจ้งเป็นเพียงการประมาณเวลา กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และขึ้นอยู่กับเวลาการนําเสนอของผู้วิจัยแต่ละท่าน

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2559
4th Suan Sunandha Academic National Conference on Research for Sustainable Development 2016
วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา

การนําเสนอผลงานภาคบรรยาย กลุ่มพยาบาลศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
อาคาร 47 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ห้องที่ 2 ห้อง 4732
กรรมการประจําห้อง

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา สุดเจริญ
2. ดร.สุภิกา แดงกระจ่าง
1. นางสาวสุพัสวี โมรากุล

เลขานุการ
เวลา

หมายเลข

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ชื่องานวิจัย

ชื่อผู้วิจัย

สังกัด

13.00 – 13.15

240

แบบแผนการเผชิญความเครียดที่มีผลต่อการปรับตัวของบุคคลวัยผู้ใหญ่

นิตยา ศรีจํานง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา

13.20 – 13.35

279

การเข้าถึงบริการทันตกรรมของผู้สูงอายุในจังหวัดชลบุรี

ปิ่นทอง ประสงค์สขุ

มหาวิทยาลัยบูรพา

13.40 – 13.55

301

การประยุกต์รูปแบบการให้ข้อมูล การสร้างแรงจูงใจ และการฝึกทักษะในการป้องกันการตั้งครรภ์
ในนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

รัศมิ์ลภัส ใจยะสิทธิ์

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นพรัตน์วชิระ

14.00 – 14.15

353

ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพหญิงวัยรุ่นครรภ์แรก

กษมา นาคกระแสร์

มหาวิทยาลัยมหิดล

14.20 – 14.35

361

การถอดบทเรียนการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วมภายใต้รูปแบบโรงเรียนมั่นยืน

ศักดิ์ขรินทร์ นรสาร

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

14.40 – 14.55

363

ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาชีวเคมีของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

หนึ่งฤทัย โพธิ์ศรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา

15.00 – 15.15

364

ยาตํารับรักษาอาการลมอัมพฤกษ์ อัมพาต ในตําราและคัมภีร์การแพทย์แผนไทย

พิเซษฐ์ ชัยประทุม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา

15.20 – 15.35

398

การสํารวจความสามารถของแกนนําวัยรุ่นตามแนวทางการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน
ในจังหวัดสมุทรสงคราม

สุภาวดี เลิศสําราญ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา

15.40 – 15.55

402

ปัจจัยทํานายการเสพแอมเฟตามีนของเยาวชนในชุมชนแออัด

อัญชลี โตเอี่ยม

มหาวิทยาลัยมหิดล

*มอบวุฒิบัตรหลังจากนําเสนอเสร็จ, **รับอาหารว่างที่จุดลงทะเบียนประจําห้อง, ***เวลาที่แจ้งเป็นเพียงการประมาณเวลา กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และขึ้นอยู่กับเวลาการนําเสนอของผู้วิจัยแต่ละท่าน

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2559
4th Suan Sunandha Academic National Conference on Research for Sustainable Development 2016
วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา

การนําเสนอผลงานภาคบรรยาย กลุ่มนานาชาติ
อาคาร 43 ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
กรรมการประจําห้อง

1. Professor Allan Whitfield, Faculty of Health, Arts & Design, Swinburne University of Technology Australia
2. Associate Professor Deirdre Barron, Faculty of Health, Arts & Design, Swinburne University of Technology Australia
3. Dr. Palang Wongtanasuporn, Faculty of Industrial Technology, Suan Sunandha Rajabhat University
1. นางสาวณธกมล ลูกคํา

เลขานุการ
เวลา

หมายเลข

ชื่องานวิจัย

ชื่อผู้วิจัย

สังกัด

13.00 – 13.15

68

Speaking out the views of mentors’ role through critical discourse analysis

Sasiporn Phongploenpis

Suan Sunandha Rajabhat University

13.20 – 13.35

113

Desirable Student Characteristics and Professional Experiences in Printing Technology based on
Printing Industry Establishment in Sathon

Wat Ploysri

Suan Sunandha Rajabhat University

13.40 – 13.55

133

Production of Process Color Offset Printing Ink with Coconut Oil-Based Ink for Environment

Krairop Charoensopa

Suan Sunandha Rajabhat University

14.00 – 14.15

141

Graphic Design on Halal Products Packaging for Malaysian Muslims

Pibool Waijittragum

Suan Sunandha Rajabhat University

14.20 – 14.35

216

Behavior of the Consumer Publishing Services in Phuthamonthol District, NakhonPathom Province

Suppawan Pankohlerng

Suan Sunandha Rajabhat University

14.40 – 14.55

243

Short Films Defining Themselves through the Production Techniques They Use

Samuel R.Forkner

Suan Sunandha Rajabhat University

15.00 – 15.15

403

PRACTICE-LED: Role Play With Mock-Ups as a Tool to Reveal Users Design Ideas

Mohd Shahrizal DOLAH

Universiti Putra Malaysia

*มอบวุฒิบัตรหลังจากนําเสนอเสร็จ, **รับอาหารว่างที่จุดลงทะเบียนประจําห้อง, ***เวลาที่แจ้งเป็นเพียงการประมาณเวลา กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และขึ้นอยู่กับเวลาการนําเสนอของผู้วิจัยแต่ละท่าน

