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The Comparison of Fuel Consumption for Small Jackkapan Meearsa
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Investigations of the Slider Bars Thickness Effected to Kittikom Nontprasat
Bar Defection for Slider Fabrication in Machining
Process
CONTROLLING THE LINE FOLLOWER DELIVERY ROBOT Supaphon Kamon
USING MIT APP INVENTOR

ENG004

ENG005

ENG006
ENG007
ENG012
ENG013

ENG014

ENG015

A conceptual framework for the innovative design of
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รหัส
บทความ
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ENG002
ENG003
ENG010
ENG013

ENG014
SCI001
SCI002
SCI003
SCI004
SCI008

SCI009

SCI010
SCI012

SCI013

เรื่อง

ผู้นาเสนอ

การหาประสิ ท ธิ ภ าพชุ ด ควบคุ ม อุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ า ผ่ า น สงกรานต์ ภารกุล
อินเตอร์เฟสสวิตซ์
สุกิจธวัช สมหน่อ
การทดสอบประสิทธิภาพของรถพลังงานแสงอาทิตย์
ศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานของอุตสาหกรรมโลหะ : ชูกฤต องคานนท์
กรณีศึกษาของโรงงานอุตสาหกรรมผลิตลวดเหล็ก
การพัฒนาดัดแปลงติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 5 กิโลวัตต์ แทน
เครื่องยนต์
การศึกษาความสอดคล้องด้านสมรรถนะวิชาชีพของอาชีพช่าง
ตั ว ถั ง รถยนต์ ร ะหว่ า งสถาบั น คุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ กั บ ศู น ย์ บ ริ ก าร
รถยนต์โตโยต้า
การพัฒนาเครื่องอัดก้อนเชื้อเห็ดโดยใช้ระบบพีแอลซีควบคุม
การพั ฒ นาระบบการจั ด ข้ อ มู ล ลู ก ค้ า ประกั น ภั ย รถยนต์ ผ่ าน
สมาร์ทโฟน
การพัฒนามัลติมีเดีย เรื่อง “คาไทยที่มักใช้ผิด”
การพัฒนามัลติมีเดียเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เรื่อง การ
สร้างแอนิเมชั่นเบื้องต้น
การพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพการสร้ า งฐานข้ อ มู ล โดยการสอน
รูปแบบแอกทีฟ (Active Learning) ในวิชาระบบฐานข้อมูล
การพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีโดยใช้แอปพลิเคชันโซโลเลิร์นในกิจกรรมการ
เรียนการสอน
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีทั่วไปที่เรียนโดย
การสอนแบบบรรยาย และการสอนแบบพู ด ถามตอบของ
นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
เทคโนโลยี Internet of Thing : LoRa เครือข่ายไร้สาย
การพั ฒ นาการเรี ย นรู้ แ บบโครงงานเป็ น ฐาน วิ ช าการเขี ย น
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปี
ที่ 1
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องโครงสร้างข้อมูล
แบบแสตก รายวิช าโครงสร้างข้อมูล และขั้นตอนวิธี ส าหรับ
นักศึกษาปริญญาตรี

พสกวุฒิ มหิงสพันธ์ชู
จักรพันธุ์ มีอาษา

จิรวัฒน์ กรุณา
ปณิธาน ทาปลูก
ทิว หงษ์ทอง
ภารวี ศรีกาญจน์
ทนุวงศ์ จักษุพา
รตวรรณ ทวีรักษากุล

วันเพ็ญ วสุพงษ์พันธ์

วรวัฒน์ ทรงวิวัฒน์

ประภาศรี บิดาศักดิ์

กัญณัฏฐ์ สุริยันต์

SCI014

SCI015
SCI016

SCI017
SCI047
SCI048
SCI049

SCI050

SCI060
SCI061
SCI062
SCI063

SCI064

SCI065

การพั ฒ นาบทเรี ย นออนไลน์ โดยใช้ ก ารจั ด การเรี ย นรู้ แ บบ
ปั ญ หาเป็ น ฐาน เรื่ อ ง วิ วั ฒ นาการของสื่ อ ภาพยนตร์ วิ ช า
หลักการภาพยนตร์และโทรทัศน์
การพัฒนาระบบแจ้งเตือนการโดยสารรถโรงเรียนและการทัศน
ศึกษา
ผลของการใช้ บ ทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอน บนเครื อ ข่ า ย
อินเตอร์เน็ต วิชาการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ หลักสูตรปริญญา
ตรี
การประเมินความพึงพอใจต่อการนาไอแพดมาใช้งานแทนที่
กระดาษโดยใช้กรณีศึกษาจาก บริษัท เอสที พี แอนด์ ไอ จากัด
แนวทางการลดความสูญเสียของชิ้นงานโดยการลดไฟฟ้าสถิต
ของบริษัท อุตสาหกรรมยานยนต์แห่งหนึ่ง
แนวทางพัฒนาการเคลื่ อนย้ายตุ๊กตาเพื่อลดความสูญเสีย ใน
การจัดส่งกรณีศึกษา บริษัท แฟนซีอาร์ท จากัด
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายสินค้าสาเร็จรูปกรณี
การศึกษาของบริ ษั ท ดีเอสแอล ซัพพลายเชน ประเทศไทย
จากัด
การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการจัดการคลังสินค้าอุปกรณ์
วางท่อกรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจากัด พี.บี. 85 การช่าง
การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการเบิ ก จ่ า ยเครื่ อ งมื อ วั ด กรณี ศึ ก ษา
บริษัท เอ็มพีเอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จากัด
การเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ กรณีศึกษา บริษัท เดอะ
เวิร์คส์ คอมมิวนิตี้ แมนเนจเม้นท์ จากัด
การเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการบริการ ยลชัย เวชกรรมคลินิก
การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพกระบวนการจัด ซื้ อ จั ด หา กรณี ศึ ก ษา
ธนาคารพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการตรวจสอบชิ้ น งานของพนั ก งาน
ตรวจสอบด้วยการลดกระบวนการทางานของบริษัท ไทยซัมมิท
โอโตโมทีฟ จากัด
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริการลูกค้าด้วยระบบการบริหาร
ลู ก ค้ า สั ม พั น ธ์ (CRM) กรณี ศึ ก ษา บริ ษั ท ไอโออิ กรุ ง เทพ
ประกันภัย จากัด (มหาชน)

ชัยวัฒน์ ยะปัญญา
ประวีณ ไม้เกตุ

ประภาศรี บิดาศักดิ์
นิลุบล สุทธิอาภา
วรรณิภา มีชาติ
กมลชนก เต่าทอง

คนึงนิตย์ สุวรรณกูฏ
เมลาณีย์ คามาก
ภาณุวัฒน์ คาหอม
อวิรุทธิ์ เรืองไชยแก้ว
จันจิรา นิยมทวี
สมจินตนา เยื้องย่อง

รจนา มนมิภักดิ์

อรอุมา ทองละมุล

SCI066
SCI067

SCI068
SCI070
SCI071
SCI072
SCI073
SCI074
SCI075
SCI076
SCI077
SCI078

SCI079

SCI080

การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการบริการตามมาตรฐาน
10 S ของมารีนรีสอร์ท กรณีศึกษา มารีนรีสอร์ท
การเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานด้านเอกสารการส่งออก
สินค้า บริษัท อินเตอร์แนชชั่นแนลรับเบอร์พาทส์ จากัด
การลดของเสี ย จากกระบวนการผลิ ต ท่ อ น้ ามั น รถยนต์ ข อง
แผนก Quality กรณี ศึ ก ษา บริ ษั ท ที ไ อ ออโทโมที ฟ (ไทย
แลนด์) จากัด
การวิเคราะห์ทาเลที่ตั้งการให้บริการนอกสถานที่ กรณีศึกษา
บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 จากัด
การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพสิ น ค้ าคงคลั ง กรณี ศึ ก ษา บริ ษั ท โรม
อินทิเกรเต็ด ซีสเต็มส์ จากัด
การจัดทาขั้นตอนการซ่อมบารุงเครื่องจักรกลกรณี ศึกษาบริษัท
พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จากัด
ศึกษาการจัดการคลังสินค้าโดยวิธี 5ส กรณีศึกษา บริษัท ไซน่า
ปิโตรเลียม ไปป์ไลน์บูโร
การวิ เ คราะห์ ปั จ จั ย คั ด เลื อ กบริ ษั ท ภายนอก (Outsource)
กรณีศึกษา บริษัท เดอะอินเนอร์ สกิน
การศึกษาวิจัยความเป็นไปได้ของการนาเทคโนโลยีมาใช้แทน
กระดาษของบริษัท เคอรี่ สยามซีพอร์ต จากัด
ศึ ก ษาการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการดู แ ลลู ก ค้ า ฝ่ า ยซ่ อ มบ ารุ ง
กรณีศึกษา บริษัท คลู ชิลเลอร์ จากัด
วิเคราะห์ต้นทุนด้านโลจิสติกส์โดยใช้ระบบต้นทุนฐานกิจกรรม
อย่างง่าย กรณีศึกษา บริษัทเวซูเวียส (ประเทศไทย) จากัด
การปรับปรุงกระบวนการทางานของฝ่ายออกแบบด้วยไคเซ็น
กรณีศึกษา บริษัท แกมม่า อินดัสตรี้ส์ จากัด
การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการท างานโดยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) กรณีศึกษา บริษัท โรม อินทิ
เกรเต็ด ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จากัด
การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานคลังสิน ค้าด้วยเทคโนโลยี
บาร์โค้ด กรณีศึกษา บริษัท เพกาซัส โกลบอลเอ็กซ์เพรส(ไทย
แลนด์)จากัด

ธนัทอร อ่วมน้อย
ศิริรัตน์ สระทองหลาง

อิทธิกร พิมสอน
ขจีวรรณ ทับไทย
ธีระศักดิ์ สังอุตตัง
เทิดศักดิ์ เพชรศรี
อัครวัฒน์ ฐกฤตกุลวิวัฒน์
จิราภรณ์ ทุยาวัด
กชกร จันทโชติ
อาภรณ์ ศรีแสงเมือง
ชิษณุพงศ์ ศิริอินทร์
วีรยุทธ น้าจันทร์

วรรณภา อรรถวัน

สุพรรณา โตค้างพลู

SCI081
SCI083

Soc001

Soc002
Soc003

Soc004
Soc005

Soc006
Soc007
Soc009

Soc016
Soc022
Soc023

แนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบชิ้นงานประเภท
จออิเลคทรอนิ กส์ ในยานยนต์ กรณีศึกษา บริษัท แคลเรียน
เอเซีย (ประเทศไทย ) จากัด
การเพิ่มประสิทธิภาพในคลังสินค้าด้วยวิธี 5ส กรณีศึกษา
โรงเรียนนานาชาติ รีเจ้นท์ พัทยา
ความต้ อ งการได้ รั บ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของคนพิ ก าร :
กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกาด อาเภอแม่วาง
จังหวัดเชียงใหม่
การประเมิน ผลการพัฒ นาผลสั มฤทธิ์แนวทางการแก้ ปั ญ หา
เยาวชน กรณีศึกษาลูกผู้ชายเพชรพันธุ์แท้อาเภอท่ายางจังหวัด
เพชรบุรี
การพัฒนาความสามารถการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
โดยใช้เทคนิคการสอน DR-TA ร่วมกับโปรแกรม Kahoot
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
5 ขั้นตอน (QSCCS) ในรายวิชาการใช้โปรแกรมสานักงานขั้น
สู ง ของนั กศึกษาระดั บ ประกาศนีย บัตรวิช าชีพชั้ นสู ง ปีที่ 1
วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์
พุทธศาสนากับประชาธิปไตยในสังคมไทย
ความพึงพอใจของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองฝ้าย อาเภอหนองหงส์ จังหวัด
บุรีรัมย์
แนวทางการพัฒ นาพระพุทธศาสนากับศาสตร์การเมืองการ
ปกครองของไทย
การศึกษาบทบาทของผู้ประนีประนอมยอมความต่อการไกล่
เกลี่ยข้อพิพาทของศาลจังหวัดหัวหิน
การประกอบสร้างความเป็ นชาติผ่ านสื่ อโทรทัศน์กรณี ศึ กษา
ละครชุ ด อาสะโดระ ขององค์ ก รแพร่ ภ าพกระจายเสี ย ง
สาธารณะของของรัฐบาลญี่ปุ่น
การบริหารงานบุคคลในเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ อาเภอ
ศรีราชา จังหวัดชลบุรี
คุณภาพชีวิตการทางานของบุคลากรเมืองพัทยา อาเภอบางละ
มุง จังหวัดชลบุรี

นางสาวพิศมัย น้อมสาโรง
บุญเยี่ยม ดกอแก้ว
ชานนท์ คันธฤทธิ์

วิวัฒน์ วรวงษ์
กิตติ รัตนราษี

กิตติ รัตนราษี
วีร์สุดา พันธุ์โสภณ

ชานนท์ คันธฤทธิ์
ชุมพล เพ็งศิริ
อธิพัฒน์ วรนิธิภาคย์
อธิพัฒน์ วรนิธิภาคย์

สุพงษ์ พันธ์เฉลิมชัย
ชนิดาภา แฮมิลทัน

Soc024
Soc025
Soc026
Soc027
Soc028
Soc029
Soc030
Soc031
Soc032

Soc033

Soc035
Soc036
Soc037
Soc038

คุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชนชุม ชนชุม สายในเขตเมื อ งพัทยา
อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตาบลบ้านบ่อ อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
ภาวะผู้นาของกานัน ผู้ใหญ่บ้านตามการรับรู้และความคาดหวัง
ของประชาชนในพื้นที่อาเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร
ภาวะผู้นาใฝ่บริการของผู้บริหารสถานศึกษา
แรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรขององค์การบริห าร
ส่วนตาบลบ้านบ่อ อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
ความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลชัยมงคล อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของเทศบาลตาบลนาแก อาเภอนาแก จังหวัดสกลนคร
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่ว น
ตาบลบ้านไร่ อาเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการดาเนินงานของเทศบาลเมือง
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
รายงานการศึ ก ษาพั ฒ นาผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นรายวิ ช า
หลักการบัญชี โดยใช้เอกสารประกอบการสอน
เรื่อง
การจั ด ท าบั ญ ชี ข องกิ จ การให้ บ ริ ก าร หลั ก สู ต รอนุ ป ริ ญ ญา
บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทั่วไป
วิทยาลัย
ชุมชนสมุทรสาคร
รายงานการศึกษาพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา หลัก
เศรษฐศาสตร์ โดยใช้เอกสารประกอบการสอนเรื่อง หลั ก
เศรษฐศาสตร์ หลั กสู ตรอนุปริญญาบริห ารธุรกิจ สาขาวิช า
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ปั ญ หาหนี้ ที่ ไ ม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด รายได้ ข อง
พนักงานธนาคารออมสินในจังหวัดสมุทรสาคร
การพั ฒ นาโมเดลสมรรถนะเพื่ อ พั ฒ นาบุ ค คลในองค์ ก รทาง
การศึกษา
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดสมุทรสาคร

จิรวัฒน์ ปลุกใจ
สาธร กลับศรี
สงวน หงษ์สิงห์
ศรายุทธ์ ตรีรมณ์
ลลดา วฤทธิไกรกิตติ
พสิษฐ์ แก้วศรีงาม
ณรงค์ศักดิ์ พุลเงิน
ณรงค์ศักดิ์ พูลเงิน
ฐิติวัฒน์ ยะชัยมา

สุณัฐชา กุณาศล

ณรงค์ศักดิ์ พูลเงิน
ธงชัย เหมทานนท์
ชัชรินทร์ ชวนวัน
เจริญ หนูหีด

Soc039
Bus001

Bus002
Bus003
Bus004
Bus005
Bus006
Bus007
Bus008
Bus009
Bus010
Bus011

Bus012
Bus013
Bus014

ความคิดเห็ น ของประชาชนที่มีต่อการบริการด้านสั งคมของ
เทศบาลตาบลกระจัน อาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
การจัดการความรู้การใช้หลักสูตรยางนากับพระราชาและวิจัย
ยางนาในสถานศึกษา
การศึ ก ษาความพึ ง พอใจในการใช้ บ ริ ก ารของรถตู้ โ ดยสาร
สาธารณะ กรณีศึกษา : ข้อมูลเส้นทางของสายมหาวิทยาลั ย
ธุรกิจบัณฑิตย์ -เดอะมอลล์งามวงศ์วาน-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
หมายเลขเส้นทาง ต.86
ปัจจัยส่งเสริมการท่องเที่ยวและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
ต่อตลาดน้าอโยธยา
การใช้ข้อมูลบัญชีบริหารเพื่อการจัดการธุรกิจโรงแรมระดับ 23 ดาวในจังหวัดนครปฐม
การใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศในการบริ ห ารงานบั ญ ชี ข อง
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านนา อาเภอเมือง จังหวัดชุมพร
ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการรั บ รู้ เ กี่ ย วกั บ เทคโนโลยี ท างการเงิ น
กรณีศึกษาของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
ความพึ ง พอใจของลู ก ค้ า ต่ อ การใช้ บ ริ ก ารสิ น เชื่ อ เคหะของ
ธนาคารออมสิน สาขาเชียงราย
พฤติ ก รรมการออมของอาจารย์ ป ระจ าในระดั บ อุ ด มศึ ก ษา
เอกชน กรณีศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าในตลาดนัด
หัวมุม เกษตร-นวมินทร์
ระบบการบริหารจัดการเงินกู้ยืมกองทุนหมู่บ้าน
การบริหารความเสี่ยง : ตัวอย่างการดาเนินงานเพื่อนาระบบมา
ใช้ใน SME ไทย
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องโครงสร้างข้อมูล
แบบแสตก รายวิช าโครงสร้างข้อมูล และขั้นตอนวิธี ส าหรับ
นักศึกษาปริญญาตรี
การพัฒนาระบบร้านขายรองเท้ากีฬาออนไลน์ : กรณีศึกษาร้าน
ขายอุปกรณ์กีฬาในเขตกรุงเทพมหานคร
ประสิ ท ธิ ผ ลของการเรี ย นการสอนแบบร่ ว มมื อ สู่ ผ ลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียนรายวิชาระบบปฏิบัติการ

ณรงค์ศักดิ์ พูลเงิน
เอกชัย บุญมีพิพิธ

ณัฐธยาน์ โสกุล
วงศกร อยู่มาก
สุภาพร สุขวิจิตร
นิติเวช นนท์จันทร์
จักรกฤษณ์ ติชะวาณิชย์
ทรงวุฒิ คาแสน
สุรางค์ บุญยะพงศ์ไชย
ภาคิน พันธ์ขาว
พิษณุ พร้อมญาติ
เดชา โลจนสิริศิลป

นิติกร ถ้าแก้ว
นิติกร ถ้าแก้ว
วาริตา ตรีนุภาพ

Bus015
Bus016

Bus017
Bus018

Bus019
Bus021
Bus022

Bus023
Bus025
Bus026
Bus027
Bus034
Bus035
Bus036

การเปรียบเทียบการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับ
ด้านกับการเรียนการสอนแบบปกติ เรื่องโครงสร้างข้อมูลแบบ
อาร์เรย์สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี
การพัฒนาบทเรียนผ่านเว็บวิชาระบบฐานข้อมูล เพื่อการเรียน
คาสั่งสืบค้นข้อมูล สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
การหาประสิทธิภาพและผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนของผู้ เรี ยน
โดยใช้บ ทเรี ย นคอมพิว เตอร์ผ่ านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเรื่ อ ง
หลักการเขียนโปรแกรมภาษาจาวา
การวิ เ คราะห์ ก ารตลาดออนไลน์ ธุ ร กิ จ ล่ อ งเรื อ ส าราญที่
ให้บริการอาหารค่าในกรุงเทพมหานคร
ความพึ ง พอใจของลู ก ค้ า ต่ อ การให้ บ ริ ก ารธนาคารทาง
โทรศัพท์มือถือของธนาคารออมสิ นสาขากลางเวียง จังหวัด
เชียงราย
การให้บริการออมเงินกับกองทุนการออมแห่งชาติของธนาคาร
ออมสินสาขากลางเวียง จังหวัดเชียงราย
ปัจจัยในการเลือกใช้บริการบัตรเครดิตธนาคารออมสิน สาขา
เชียงราย
การเปรี ย บเทีย บปั จ จัย ส่วนบุคคลของผู้เสียภาษีอากรที่มีต่อ
ความรู้ ใ นการเสี ย ภาษี เ งิ น ได้ บุ ค คลธรรมดาของส านั ก งาน
สรรพากรพื้นที่สาขาเชียงราย
รูปแบบการจัดการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าไหมมัดหมี่ บ้าน
หนองแคน อาเภอศรีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
การจ าลองสถานการณ์ตัว แบบของการจัด การสิ น ค้า คงคลั ง
กรณีศึกษา บริษัท เค.เอ็ม. จากัด
การจั ด การเรี ย นรู้ โ ดยใช้ โ ครงงานเป็น ฐาน ในรายวิ ช า การ
วิเคราะห์และออกแบบระบบ หลักสูตรปริญญาตรี
ส่วนประสมทางการตลาดที่ใช้บริการรถไฟฟ้า BTS สายสีลม
ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
สมาร์ทโฟนยี่ห้อวีโว่
พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ เขตบางกอกใหญ่
กรุงเทพมหานคร

ชนกานต์ ห้อยยี่ภู่
สุภัคชญา เชียงหนุ้น

กัญณัฏฐ์ สุริยันต์
ธนวัตน์ สกุณาธวงศ์

โรจนา ลิ้มสกุลวานิจ
รณฤทธิ์ ชัยวงค์
นภษร ไชยมงคล

นิติเวช นนท์จันทร์
กานต์ วัฒนะประทีป
ชลิดา โป๊ะมา
ทณพล พันธุ์วงศ์
เกสรี สมประสงค์
ศิริวรรณ ดีเขื่อนเพชร
ภัทรัตน์ เพชรมรกฏ

Bus037
Bus038
Bus039

Bus040
Bus044

Bus045
Bus046
Bus047
Bus048
Bus049
Bus050
Bus051

Bus052
Bus053

พฤติกรรมการเลือกใช้บริการธุรกิจค้าปลีกประเภทซูเปอร์เซ็ น
เตอร์ของพนักงานบริษัท ไดเซล เซฟตี้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย)
จากัด ในเขตนิคมอุตสาหกรรม 304 อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
ปัจจัยที่มีอิทธิพลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ระงับ
กลิ่นกายของผู้บริโภค เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การบริ โ ภคนมพร้ อ มดื่ ม (UHT) ของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งปั จ จั ย ส่ ว นประสมทางการตลาดกั บ
พฤติกรรมการเลือกซื้อโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของนักศึกษากลุ่ม
อาชีวศึกษา เขตอาเภอเมืองจังหวัดราชบุรี
ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับการเลือกใช้บริการรีส อร์
ทของนักท่องเที่ยวในอาเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับการเลือก
ซื้ อ สิ น ค้ า ที่ ร ะลึ ก ประเภทหั ต ถกรรมเครื่ อ งปั้ น ดิ น เผาของ
นักท่องเที่ยวในเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
พฤติกรรมและผลกระทบการใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
พฤติกรรมการซื้อสิ น ค้าออนไลน์ผ่ านระบบอินเทอร์เน็ตของ
นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
ประสิทธิผลการให้บริการประชาชนของเทศบาลเมืองแหลม
ฉบังจังหวัดชลบุรี
การบริหารงานด้านงานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ
เทศบาลเมืองบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี
การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบลในเขต
อาเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
กระบวนการพัฒ นาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้ บริหาร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการให้บริการอย่างมีประสิทธิผลของ
ส ห ก ร ณ์ อ อ ม ท รั พ ย์ ส า ธ า ร ณ สุ ข จ า กั ด ใ น ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน
ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรมการตั ด สิ น ใจเลื อ กใช้ บ ริ ก าร
มัคคุเทศก์ไทยของนักท่องเที่ยวในเขตกรุงเทพมหานคร

จุฬาลักษณ์ ราหูรักษ์
นราธิป วงศ์สินธุ์วิเศษ
วงศ์บวร สระปทุม

อายุวัต จงเจริญชัยกุล
เยาวเรศ วรปิยวัฒน์

นฤมล ชาญจินดา
อรรถกร มงคลประเสริฐ
ธนกร เริงเกษตรกรณ์
ณัฐพัชร์ ทับทิม
ภาณุทัช ภัทรเดชระวี
พลกฤษณ์ ศุ ภ รั ต นชาติ
พันธุ์
เจษฏาภรณ์ ศรีบู่

ดร.นิติเวช นนท์จันทร์
ศิริชัย มัฆวิบูลย์

Bus054

การศึ ก ษาการรั บ รู้ แ ละความคาดหวั ง ของพนั ก งานระดั บ
ปฏิบัติการต่อบทบาทภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
ระดับต้น กรณีศึกษา บริษัทครี เอทีฟเจมส์แอนด์จิวเวลรี่จากัด
(มหาชน)
ไตรรัตน์ สิทธิทูล

ITECH 2018 (Oral)
01.00-04.00 PM

ห้องบรรยายที่ 1 (9601) จานวน 7 เรื่อง
Mr. Sumit Kumar Bhalla ประธาน
อาจารย์ทิชากร วิสาลสกล กรรมการ
รหัส
ผู้นาเสนอ
เรื่อง
บทความ
ENG008 IMPROVEMENT THE MODULE TEMPERATURE MODEL IN Promphak Dawan
1D5P FORECASTING OF POWER OUTPUT FOR
PHOTOVOLTAIC SYSTEMS
ENG009

Eng011
SCI001
SCI002

Evaluation of Phase Change Materials (PCMs) Supapad Malasai
applications in a small scale solar dryer by using
mathematical model
CREW MEMBER FATIGUE DUE TO COMMUTTING
EFFECTS
Gaurav Sengupta
FUNERAL INFUSION MACHINE MODEL
Arnon Jumlongkul1
UTILIZING OF INFORMATION AND COMMUNICATION Naughtakid
TECHNOLOGY FOR LOCATING CRIMINAL OFFENDERS IN Phromchan
CRIMINAL CASE

SCI003
SCI004

The Conception of Cybersecurity in Thailand

Jakkrit
Chuamuangphan
Development the Green IT Evaluation System Using Nitivadee Pathep
Mobile Application by Optimizing the Value for Higher
Education in Bangkok

ห้องบรรยายที่ 2 (9602) จานวน 6 เรื่อง
Mr. Nanda Lal Banik ประธาน
อาจารย์ปกรณ์ อัคฆกาญจนสุภา กรรมการ
รหัส
เรื่อง
ผู้นาเสนอ
บทความ
SCI005 Health Risk Assessment for Human Exposure to Jiaranai
Volatile Organic Compounds (VOCs) at The National Pathomrotsakun
Archives Chanthaburi Branch
SCI006 PREVALENCE OF HYPERTENSION AND ITS ASSOCIATION Weerakorn
AMONG THE OLDER ADULT IN NAKHON PATHOM Thichumpa
PROVINCE
: SUB-DISTRICT CASE STUDY, PHASE I
SOC004 Using Action Songs in Teaching Actions Words to Chutima Bunparit
Young Learners
BUS004 Study of Optimizing the Supply Chain Management of Manthanaporn
Mushroom Cultivation Farm Project Case Study of The Arunrueang
Model Farm Project initiated by Her Majesty with
theory model of Supply Chain Operations Reference
(SCOR Model) and the theory of Lean
BUS005 C OMMUNITY BUSINESS MANAGEMENT ON SELF- Pitchayut Penmas
SUFFICIENCY ECONOMY: A CASE STUDY OF
NOPPHITAM DISTRICT NAKHON SI THAMMARAT
PROVINCE
BUS006 THE IMPACT OF LEADERSHIP STYLE IN ORGANIZATION
BENSON
CLETUS
PERFORMANCE
OGADINMA

TECHCON 2018 (Oral)
13.00-16.00 น.

ห้องบรรยายที่ 1 (9603) จานวน 8 เรื่อง
ผศ.ดร.สุริยา พันธ์โกศล ประธาน
ดร.สุภาพรรณ สัจวรรณ กรรมการ
รหัส
เรื่อง
บทความ
ENG004 เครื่องทาความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว
ENG005 ความร่ ว มมื อ ในยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาซุ เ ปอร์ ค ลั ส เตอร์
อุตสาหกรรมยานยนต์
ENG006 ระบบเคลื่อนที่อัตโนมัติสาหรับหุ่นยนต์ประชาสัมพันธ์
ENG007 การศึกษาหาความสัมพันธ์ ระหว่างการประเมินสภาพถนนด้วย
สายตาเปรียบเทียบกับค่าดัชนีความเรียบสากล
ENG008 อิทธิพลของอุณหภูมิการอบแห้งต่อการลดลงของความชื้นใน
ว่านหางจระเข้ที่อบแห้งด้วยเทคนิครังสีอินฟราเรดไกลร่วมกับ
อากาศร้อน
ENG009 การพั ฒ นาระบบการจ่ า ยพลั ง งานรถยนต์ ใ ช้ ม อเตอร์ ไ ฟฟ้ า
ขนาด 5 กิโลวัตต์
ENG011 การศึกษาผลกระทบจากกรณีการบังคับใช้กฎหมายไม่ให้ผู้ขับขี่
รถจักรยานยนต์ใช้สะพานภูมิพล
ENG012 การประเมินปริมาณคาร์บอนของป่าชุมชนด้วยเทคนิคอากาศ
ยานไร้ ค นขั บ กรณี ศึ ก ษาป่ า ชุ ม ชนบ้ า นบุ ต าต้ อ ง จั ง หวั ด
นครราชสีมา

ผู้นาเสนอ
อนุรักษ์ มะโนมัย
ไพรินทร์ จิรัฐิติเจริญ
ณรงค์เดช กีรติพรานนท์
โชติวิทย์ เรืองอรุณ
วีระ ศรีอริยะกุล

ประเสริฐศักดิ์ เปียจันทร์
สิริลักษณ์ สุทธิโสม
ธนวิทย์ ถมกระจ่าง

ห้องบรรยายที่ 2 (9604) จานวน 6 เรื่อง
ผศ.ดร.ประไพ ศรีดามา ประธาน
ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สนใจธรรม กรรมการ
รหัส
เรื่อง
บทความ
SCI039 การหาสภาวะที่เหมาะสมด้ว ยกระบวนการทางสถิติส าหรั บ
ปฏิกิริ ย าเอสเทอริ ฟิเคชั่น ของน้ ามัน พืช ใช้แล้ ว ที่มี กรดไขมั น
อิสระสูง
SCI040 การพั ฒ นาแอพพลิ เ คชั่ น นามบั ต รบนระบบปฏิ บั ติ ก ารแอน
ดรอยด์
SCI043 การวิเคราะห์เชิงพื้นที่และเวลาของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนใน
จังหวัดชลบุรี
SCI044 การออกแบบนวั ต กรรมหุ่ น ต้ น แบบการฝึ ก ปฐมพยาบาล
ช่วยเหลือผู้หยุดหายใจเบื้องต้นด้วยเวกเตอร์แรง
SCI046 การพัฒนาซอฟต์แวร์ ประยุ กต์บนอุปกรณ์สื่ อสารเคลื่ อนที่ เพื่ อ
แนะนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
SCI011 การพัฒนาและทดสอบประสิทธิภาพ Mobile Learning เรื่อง
การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

ผู้นาเสนอ
ณิชาภัส สิทธิศุข

กฤษดา ประทุม
จุลเสนีย์ วัยวัฒนะ
วิโรจน์ ขาวละออ
ถิรพันธ์ พันธ์ชื่น
สุทธิลักษณ์ ชุนประวัติ

ห้องบรรยายที่ 3 (9605) จานวน 9 เรื่อง
รศ.พิพัฒน์ ลักษมีจรัลกุล ประธาน
อาจารย์สรินทร พัฒอาพันธ์ กรรมการ
รหัส
เรื่อง
บทความ
SCI018 ประสิ ท ธิ ภ าพของจุ ลิ น ทรี ย์ ที่ คั ด แยกเพื่ อ ใช้ ล ดปริ ม าณ
แอมโมเนียที่เกิดขึ้นระหว่างการย่อยสลายสารอินทรีย์
SCI019 นวัตกรรมเครื่องทาลายเข็มฉีดยาเพื่อลดปริมาณของเสียมีคมใน
โรงพยาบาลบางมด
SCI020 การศึกษาพฤติ กรรมการบริโ ภคเครื่ องดื่ ม แอลกอฮอล์ และ
ผ ล ก ร ะ ท บ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ก ร ณี ศึ ก ษ า อ า เ ภ อ บ า ง ไ ท ร จ .
พระนครศรีอยุธยา
SCI021 ปัจจัยที่ทาให้เกิดภาวะน้าหนักตัวเกิน ของประชาชนที่มีอายุ
15 ปี ขึ้นไป ในเขตชนบท
SCI022 การพัฒนาสุขลักษณะสถานที่ผลิตอาหารหมักดอง บริษัท เจริญ
ผล กิมเซ็ง อิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต จากัด เพื่อขอรับรองมาตรฐาน
การผลิตขั้นต้น
SCI023 การประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพตาม
หลัก 3อ.2ส. ของพนักงานบริษัทเอ็มอีทรานส์ จากัด
SCI025 การศึกษาความเสี่ยงด้านสุขภาพในการทางานของแรงงานนอก
ระบบ กรณีศึกษาคนงานที่ ท างานแบบเหมาช่ว งของบริ ษั ท
รับเหมาก่อสร้างแห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง
SCI026 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของฝุ่น PM2.5 กับ
PM10 ในอากาศภายในอาคารหอจดหมายเหตุ กรณีศึกษาหอ
จดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรี
SCI027 การประยุ ก ต์ ใ ช้ ร ะบบสารสนเทศภู มิ ศ าสตร์ ใ นการควบคุ ม
ไข้เลือดออกในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

ผู้นาเสนอ
มรกต อังอานวยศิริ
ประภาพร คาแสนราช
เจียระไน ปฐมโรจน์สกุล

วีรากร ธิจุมปา
สิทธิพันธุ์ ไชยนันทน์

ญาณิศา พึ่งเกตุ
ปัญจ์ปพัชรภร บุญพร้อม

สุคนธ์ ขาวกริบ

สรินทร พัฒอาพันธ์

ห้องบรรยายที่ 4 (9608) จานวน 10 เรื่อง
รศ.วชิระ สิงหะคเชนทร์ ประธาน
อาจารย์สุคนธ์ ขาวกริป กรรมการ
รหัส
เรื่อง
บทความ
SCI028 การประเมิน ความเสี่ ย งด้านการยุ ทธศาสตร์ของพนักงานใน
แผนกขัดลายผ้า กรณีศึกษาโรงงานฟอกย้อมเครื่องนุ่งห่มแห่ง
หนึ่งในจังหวัดสมุทรสาคร
SCI029 การเฝ้าระวังการยาเสพติดในสถานประกอบกิจการในพื้นที่เขต
บางกอกใหญ่
SCI030 การปฏิ บั ติ ด้ า นความปลอดภั ย ทางชี ว ภาพของบุ ค ลากรใน
ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง กรุงเทพมหานคร
SCI031 การใช้สื่อดิจิตัลเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
หวาน มัน เค็มในกลุ่มเด็กและเยาวชน
SCI033 การศึกษาปริมาณฝุ่นทุกขนาดและฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10
ไมครอน: กรณีศึกษาโรงงานซักฟอกย้อมเครื่องนุ่งห่มแห่งหนึ่ง
ในจังหวัดสมุทรสาคร
SCI034 ทัศนคติต่อการตัดสินใจมีบุตรของคนวัยเจริญพันธุ์ในยุคเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุ
SCI035 ความพึ ง พอใจที่ มี ต่ อ ระบบการคั ด เลื อ กบุ ค คลเข้ า ศึ ก ษาใน
สถาบันอุดมศึกษารูปแบบใหม่ (TCAS)
SCI036 ผลของโปรแกรมการจั ดการความเครียดต่อภาวะสุขภาพใน
ระยะสั้ น ของวั ย ท างานในองค์ ก รรั ฐ วิ ส าหกิ จ แห่ ง หนึ่ ง เขต
กรุงเทพมหานคร
SCI037 การศึกษาพฤติ กรรมการบริโ ภคเครื่ องดื่ ม แอลกอฮอล์ และ
ผ ล ก ร ะ ท บ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ก ร ณี ศึ ก ษ า อ า เ ภ อ บ า ง ไ ท ร จ .
พระนครศรีอยุธยา
SCI038 ภาวะความเครียดและการจัดการความเครียดของนักศึกษาชั้น
ปี ที่ 1 หลั ก สู ต รนิ ติ ศ าสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช านิ ติ ศ าสตร์
มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง

ผู้นาเสนอ
ชวินทร มัยยะภักดี

รัชนีกร ชมสวน
สิทธิพันธุ์ ไชยนันทน์
สุวัฒน์ ศรีสรฉัตร์
ปัญจ์ปพัชรภร บุญพร้อม

นาถนัดดา มรกตศรีวรรณ
นาถนัดดา มรกตศรีวรรณ
สรินทร พัฒอาพันธ์

เจียระไน ปฐมโรจน์สกุล

ญาณิศา พึ่งเกตุ

ห้องบรรยายที่ 5 (9610) จานวน 10 เรื่อง
ดร.สุพัชรี สุปริยกุล ประธาน
อาจารย์วรรณลักษณ์ อภินาวิน กรรมการ
รหัส
เรื่อง
บทความ
SCI045 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยเทคนิคของลีน
กรณีศึกษาบริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์แห่งหนึ่ง
SCI051 การศึกษาปัญหาในการน าเทคโนโลยีระบบแทงโก้มาประยุ กต์
กรณีศึกษา บริษัท เช้งเกอร์ (ไทย) จากัด
SCI052 การเพิ่มประสิทธิภาพคลังสินค้าอะไหล่เครื่องยนต์บริษัทอะไหล่
ไทย จากัด
SCI053 การนาระบบ การลดความสูญเปล่า ด้วยการจัดเรียงใหม่ มาใช้ใน
การจัดการคลังสินค้าของ บริษัท ตงหมิง จากัด
SCI054 การเพิ่มประสิ ทธิภ าพในการจั ดซื้ อ -จัดหา กรณีศึกษา บริษั ท
ซื่อตรงคอนสตรั๊คชั่น จากัด
SCI055 แนวทางการลดความสูญเปล่าในการปฏิบัติงานของฝ่ายผลิตโดย
ใช้หลักการ ECRS กรณีศึกษาบริษัท อุตสาหกรรมยานยนต์แห่ง
หนึ่ง
SCI057 การเพิ่มประสิทธิภาพในคลังสินค้าด้วยวิธี 5ส
กรณีศึกษา บริษัท เอบีซี (ประเทศไทย) จากัด
SCI058 การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทางานโดยใช้ระบบ APT
ของพนักงานกรณีศึกษาบริษัท ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย)
จากัด
SCI059 การเพิ่มประสิทธิภาพจัดเก็บคลังสินค้าสารเคมีกรณีศึกษา
บริษัท พลาสติกและหีบห่อไทย จากัด (มหาชน)
การเพิ่มประสิ ทธิภ าพการบริ การลู กค้ าด้ว ยระบบการบริ ห าร
ลู ก ค้ า สั ม พั น ธ์ (CRM) กรณี ศึ ก ษา บริ ษั ท ไอโออิ กรุ ง เทพ
SCI065 ประกันภัย จากัด (มหาชน)

ผู้นาเสนอ
ทิพวรรณ์ พรมเหลา
ณัฐสุดา พงษ์เรือง
จริยา กันทัง
กรุง มั่นเจียง
อรพรรณ บุรีวชิระ
สุทธิดา มีชาติ

ไพรินทร์ นันตะชัย
ธนยศ สุทธิโป

ธนพล ชูใจหาญ

อรอุมา ทองละมุล

ห้องบรรยายที่ 6 (9611) จานวน 6 เรื่อง
ผศ.ดร.พิมลพรรณ เพชรสมบัติ ประธาน
ดร.ภิศาชล พรมวงศ์ กรรมการ
รหัส
เรื่อง
บทความ
SOC008 การปรั บ ตั ว ของชุ ด วั ฒ นธ รรมในบริ บ ทโลกาภิ วั ตน์ ที่
เปลี่ ย นแปลง : กรณีศึกษาคนไทยเชื้อสายจีน ย่านเยาวราช
ย่านเจริญไชย และย่านตลาดน้อย
SOC010 การสารวจความรับผิดชอบต่อสังคมของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
SOC011 การคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ที่ จ ะถู ก ลื ม (Right to be forgotten) ใน
บริบทการสื่อสารข้อมูลดิจิทัล : ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมาย
คุ้ ม ค ร อ ง ข้ อ มู ล ส่ ว น บุ ค ค ล ข อ ง ส ห ภ า พ ยุ โ ร ป กั บ
พระราช บั ญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ยการกระท าคว ามผิ ด เกี่ ย วกั บ
คอมพิวเตอร์ ที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2560
SOC012 การปรับใช้ พรบคอม พ.ศ. 2550 ที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2560
กับ เนื้อหาที่กระทบชื่อเสียงของบุคคลทางระบบคอมพิวเตอร์
SOC013 การศึกษาองค์ประกอบเชิงยืนยันลาดับที่สองจากแรงจูงใจใน
การทางานของแรงงานต่างด้าวในจังหวัดนครปฐม
SOC021 การบริ ห ารตามหลั กธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองศรี ร าชา
จังหวัดชลบุรี

ผู้นาเสนอ
อธิพัฒน์ วรนิธิภาคย์

ศรันย์ดิษฐ์ เบญจพงศ์
คณาธิป ทองรวีวงศ์1

คณาธิป ทองรวีวงศ์1
วิศิษฐ์ ฤทธิบุญไชย
ปิยพงษ์ ประเสริฐรัตน์

ห้องบรรยายที่ 7 (9612) จานวน 6 เรื่อง
ดร.นุชรี ภิญโญสวัสดิ์สกุล ประธาน
ดร.ชุติมาพร หมอนใหญ่ กรรมการ
รหัส
เรื่อง
ผู้นาเสนอ
บทความ
SOC014 แนวทางกลยุ ทธ์การจัดการท่องเที่ยวของชุมชน :กรณีศึกษา ปาริฉัตร ศรีหะรัญ
ชุมชนบ้านน้าเชี่ยว จังหวัดตราด
SOC015 แนวคิดการมีส่วนร่วมในการจัดการด้านการท่องเที่ยวของชุมชน ตรีฤกษ์ เพชรมนต์
เพื่อความยั่งยืน
SOC017 บทวิเคราะห์นวัตกรรมกับวัฒนธรรมไทยในศตวรรษที่ 21 : การ ธัชภรณ์ ศรีเมือง
สร้างนวัตกรรม ทุนทางวัฒนธรรม และเศรษฐกิจสร้างสรรค์
SOC018
SOC019
SOC020

ทัศนคติของครูดนตรีไทยกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ส่งผล อรญา กรับไกรแก้ว
ต่อดนตรีไทย
ที่มาสมาชิกวุฒิสภาของประเทศไทยภายหลังการเปลี่ยนแปลง นิติพันธ์ อินทรโชติ
การปกคครองในปี พ.ศ. ๒๔๗๕
ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจในการกลับมาใช้ซ้าและความตั้งใจใน ปุณพีร์ สิทธิกิจ
การบอกต่อของแอพพลิเคชันที่ใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม
กรณีศึกษา: แอพพลิเคชันอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศ
ในอาเซียน

ห้องบรรยายที่ 8 (9613) จานวน 7 เรื่อง
ดร.ณัฏภัทรศญา เศรษฐ์โชติสมบัติ ประธาน
ดร.สุมิตรา ยาประดิษฐ์ กรรมการ
รหัส
เรื่อง
บทความ
BUS032 ผลการดาเนินงานและกระแสเงินไหลเข้าสุทธิของกองทุนรวม
ตราสารทุนที่ลงทุนในตราสารทุนประเทศญี่ปุ่น
BUS030 พฤติกรรมการออมของพนั กงานมหาวิ ทยาลั ย สายวิช าการ
กรณีศึกษา:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
BUS031 ส่ ว นประสมทางการตลาดที่ ส่ ง ผลต่ อ การเช่ า หอพั ก ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี
BUS033 รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
สานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
BUS041 ผลการดาเนินงาน และจับจังหวะเวลาลงทุนของกองทุนรวม
ผสมแบบยืดหยุ่น ในประเทศไทย
BUS042 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการกลับมาใช้ซ้าและความ
ตั้งใจในการบอกต่อคราวด์ซอร์สซิ่งที่มีการผสมผสานเกม
BUS043 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงและมาตรการการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ในพื้นที่พรุควนขี้เสียนและพรุควนเคร็ง

ผู้นาเสนอ
ฐานิดา สุพรรณโท
กุลภา เปรื่องเวทย์
นภัสนันท์ พันยา

จันทิมา บุญอนันต์วงศ์
ทรายขวัญ เรืองสุขา
ปาลิณี ตีรบุลกุล
ภาวิณี จิตต์ศรัทธา

ITECH 2018
ห้องโปสเตอร์
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 13 เรื่อง
สาขาวิทยาศาสตร์
- เรือ่ ง
สาขาสังคมศาสตร์
1 เรือ่ ง
สาขาบริหาร 4 เรื่อง
รวม 18 เรื่อง

TECHCON 2018
ห้องโปสเตอร์
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 6 เรื่อง
สาขาวิทยาศาสตร์
39 เรื่อง
สาขาสังคมศาสตร์
26 เรื่อง
สาขาบริหาร 43 เรื่อง
รวม 114 เรื่อง

ITECH 2018
ห้องบรรยาย
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 3 เรื่อง
สาขาวิทยาศาสตร์
6 เรื่อง
สาขาสังคมศาสตร์
1 เรือ่ ง
สาขาบริหาร 3 เรื่อง
รวม 13 เรื่อง

TECHCON 2018
ห้องบรรยาย
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 8 เรื่อง
สาขาวิทยาศาสตร์
35 เรื่อง
สาขาสังคมศาสตร์
12 เรือ่ ง
สาขาบริหาร 7 เรื่อง
รวม 62 เรื่อง

รวมโปสเตอร์ทั้งหมด 132 เรื่อง
รวมบรรยายทั้งหมด 75 เรื่อง
รวมบทความทั้งหมด 207 บทความ

