
ที่ เวลา รหัส ช่ือ - สกุล ช่ือบทความ

1 8:30-8:50 น. nbus004 ทศันียา ถาวรรัตน์
การเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่สงัคมผู้สงูอายขุองแรงงานนอกระบบในภาคบริการ: 

กรณีศกึษาเขตเทศบาลต าบลสนัพระเนตร อ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชียงใหม่

2 8:50-9:10 น. nbus055 พรพิมล ฟองศรี ปัจจยัที่มีอิทธิพลตอ่อปุสงค์การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวจีนในประเทศไทย

3 9:10-9:30 น. nbus117 ลาวณัย์ ทพิย์มาศ พฤติกรรมผู้บริโภคที่มีตอ่สว่นประสมทางการตลาดในการใช้บริการร้านอาหารไทย ในเขตชายแดนไทย-มาเลเซีย

4 9:30-9:50 น. nbus122 ดร.วิลาวลัย์ อินทร์ช านาญ กิจกรรมการออกแบบเกมเพ่ือการเรียนรู้แบบยัง่ยนื

5 9:50-10:10 น. nbus054 สลลิ พงึวฒันานกุลู แนวทางการสง่เสริมอตุสาหกรรมในพืน้ที่เขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ จงัหวดัตาก

6 13:30-13:50 น. nbus118 วชัระ ขาวสงัข์ ผลการสงัเคราะห์งานวิจยัปัญหาและความต้องการของกลุ่มอาชีพ ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา

7 13:50-14:10 น. nbus119 สาวิณี โกพลรัตน์ ปัจจยัการตลาดที่มีความสมัพนัธ์ตอ่พฤติกรรมการเดินทางโดยเคร่ืองบินของผู้ โดยสารกลุ่มจงัหวดัสนกุ (สกลนคร นครพนม และมกุดาหาร)

8 14:10-14:30 น. nbus056 ดร.บวับตุรี ศริิวฒัน์ นโยบาย e- Education กบัการพฒันาการศกึษาในประเทศไทยอยา่งมีประสทิธิภาพ

9 14:30-14:50 น. nbus114 พิเนต ตนัศริิ ปัจจยัที่มีผลกระทบตอ่ก าไรจากการด าเนินงานของธนาคาร : กรณีศกึษาธนาคารกรุงเทพ จ ากดั
 (มหาชน)

10 14:50-15:10 น. nbus020 ธิตยิา ค านนท์ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพบญัชีของนักศกึษา มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรีุ

11 15:10-15:30 น. nbus063 สไรรา ไกรสนิ สื่อสารธารณะกบัการศกึษาเพ่ือความเป็นพลเมืองในสงัคมไทย : กรณีศกึษารายการนักขา่วพลเมืองขององค์การกระจายเสยีงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

12 15:30-15:50 น. nbus060 กฤตตกิา เศวตอมรกลุ ชมุชนเข้มแข็งสู่เป้าหมายการพฒันาที่ยัง่ยนื

13 15:50-16:10 น. nbus019 จรินทร นามขาน ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการเสยีภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา : กรณีศกึษา ผู้ เข้าร่วมโครงการ
มืออาชีพด้านภาษีอากร จดัโดยคณะบญัชี มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรีุ

                                          รายชือ่ผูเ้ขา้เสนอบทความวจิยัดา้นสงัคมศาสตร ์                                                                                           หอ้งที ่ 1 (R1402)                                                                                                                  

ผูป้ระสานงาน

ผูท้รงคณุวฒุทิ ี ่2

ผูท้รงคณุวฒุทิ ี ่1 

อ.นพชักร  ทองเรอืนดี

รศ.ดร.พศิมยั จารจุติตพินัธ์

รศ.ดร.สมศกัด ิ ์  สามคัคธีรรม



ที่ เวลา รหสั ช่ือ - สกุล ช่ือบทความ

1 8:30-8:50 น. nbus089 พลเอก ภสัสร อิศรางกรู  ณ อยธุยา การบริหารแรงงานตา่งด้าว จงัหวดัสมทุรสาครและสมทุรปราการ

2 8:50-9:10 น. nbus046 นิภารัตน์ นกัตรีพงศ์ การศกึษาคา่ใช้จา่ยเพ่ือการศกึษาของนักศกึษาระดบัปริญญาตรี คณะวทิยาการจดัการ 
มหาวทิยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช

3 9:10-9:30 น. nbus109 ผศ.แวอาซีซะห์ ดาหะยี การใช้สถานการณ์จริงเพ่ือพฒันาทกัษะการสื่อสารของนักศกึษาสาขาวชิานิเทศศาสตร์ชัน้ปีที่ 3 คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา

4 9:30-9:50 น. nbus057 ดร.ขนัทอง ใจดี กระบวนการทนุทางสงัคม ที่สง่ผลตอ่การพฒันาอยา่งยัง่ยนืของชมุชนในจงัหวดัสมทุรสงคราม

5 9:50-10:10 น. nbus111 เพ็ชร คชรัตน์
ความสมัพนัธ์ระหวา่งแรงจงูใจกบัขวญัและก าลงัใจในการปฏิบตัิงานพนักงานบริการภาคพืน้ของพนักงานจ้างประจ าและพนักงานจดัจ้างภายนอก

ใน 3 ท่าอากาศยานกลุม่ลุม่น า้โขง

6 13:30-13:50 น. nbus021 วรเทพ ตรีวิจิตร
การศกึษาแรงจงูใจนักศกึษาอนปุริญญาในการเลอืกศกึษาตอ่ระดบัปริญญาตรีชัน้ปีที่ 1

คณะบริหารธรุกิจ : ศนูย์การศกึษามหาวทิยาลยัธนบรีุ วทิยาลยัเทคโนโลยศีรีวฒันาบริหารธรุกิจ

7 13:50-14:10 น. nbus059 บุญวฒัน์ สว่างวงศ์ กระบวนการสูป่ระชาธิปไตยของเกาหลใีต้

8 14:10-14:30 น. nbus110 มนภทัร บุษปฤกษ์ การบริหารความขดัแย้งตอ่ประสทิธิภาพในการทางาน กรณีศกึษาพนักงานในโรงแรม อ .พระนครศรีอยธุยา จ.พระนครศรีอยธุยา

9 14:30-14:50 น. nbus064 สมบูรณ์ ภมุรินทร์ การสื่อสารการตลาดแบบบรูณาการและคณุคา่ตราสนิค้ามีผลตอ่การตดัสนิใจซือ้ข้าวสาร
บรรจถุงุของผู้บริโภคในจงัหวดันนทบรีุ

10 14:50-15:10 น. nbus124 กรุณา แย้มพราย การพฒันาต้นแบบเกมความจริงเสมือน 3มิติ ที่ให้ความรู้เก่ียวกบัมารยาทและธรรมเนียมปฏิบตัิของไทยสาหรับนักท่องเที่ยว

11 15:10-15:30 น. nbus018 ธนิตา คงชยั รูปแบบการดาเนินชีวติ การเปิดรับขา่วสาร และพฤติกรรมการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์กบัการใช้ประโยชน์ของนักท่องเที่ยวชาวไทย: ในบริบทเทศกาลดนตรี

12 15:30-15:50 น. nbus123 วิญญ ูนิรนาทล า้พงศ์ การเพ่ิมประสทิธิภาพของการเข้าถงึผลลพัธ์การค้นคืนจากการออกแบบหน้าจอแสดงผลการค้นคืนด้วยเทคนิคการจดักลุม่

13 15:50-16:10 น. nbus125 ขวญัดาว อดุมสิน ปัจจยัทางการตลาดบริการที่มีตอ่ความพึงพอใจของผู้ โดยสารที่ใช้ท่าอากาศยานนครพนม

                                          รายชือ่ผูเ้ขา้เสนอบทความวจิยัดา้นสงัคมศาสตร ์                                                                                           หอ้งที ่ 2 (R1403)

ผูป้ระสานงาน

ผูท้รงคณุวฒุทิ ี ่2

ผูท้รงคณุวฒุทิ ี ่1 

อ.พทุธนินัท ์ นาคสขุ

ดร. ตระกลู จติวฒันากร

ผศ.ดร.พพิฒัน ์ นนทนาธรณ์



ที่ เวลา รหสั ช่ือ - สกุล ช่ือบทความ

1 8:30-8:50 น. nbus093 ธวลัพร มะรินทร์ ปัจจยัที่สง่ผลตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนนายเรือ

2 8:50-9:10 น. nbus094 สภุาพร บญุเอ่ียม ปัจจยัที่มีอิทธิพลตอ่การมีสว่นร่วมในกิจกรรมทัง้ภายใน และภายนอกของนักศกึษา
มหาวทิยาลยักรุงเทพธนบรีุ

3 9:10-9:30 น. nbus092 รัชนีภรณ์ คลอ่งแคลว่ การศกึษาพฤติกรรมการออกก าลงักายของประชากรในพืน้ที่ส านักงานเขตสะพานสงู

4 9:30-9:50 น. nbus010 ชฎาพร ทบัคง รูปแบบการดาเนินชีวติ การรับรู้ขา่วสาร ความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์จากขา่วสาร
ทางทีวอีอนไลน์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร

5 9:50-10:10 น. nbus002 จามีกร ชทูรัพย์ วรรณกรรมกลอนสวดเร่ืองพระปรมตัถ์ : การน าเสนอเพ่ิมเติม

6 13:30-13:50 น. nbus120 บญัญพนต์ พลูสวสัดิ์ กลไกการเปรียบเทียบประสทิธิภาพของสื่อดิจิทลัตอ่ความสนใจของผู้บริโภค

7 13:50-14:10 น. nbus155 ณฐัวฒิุ วิเศษะภตูิ แนวทางการพฒันาความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนในประเทศไทย

8 14:10-14:30 น. nbus039 เกศกนก ปักกระโทก การศกึษาความพึงพอใจในการใช้บริการร้านกาแฟสตาร์บคัส์ของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานครปีการศกึษา 2559

9 14:30-14:50 น. nbus154 เฉลิมพล นิยมสินธุ์ นโยบายการกระจายอ านาจทางการศกึษาสูอ่งค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน

10 14:50-15:10 น. nbus038 รัชนีภรณ์ คลอ่งแคลว่ การศกึษาพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดของส านักงานทศันีย์การบญัชี

11 15:10-15:30 น. nbus121 บญัญพนต์ พลูสวสัดิ์ การพฒันาสถานการณ์จ าลอง 4 มิติร่วมกบัเทคโนโลยคีวามจริงเสมือน

12 15:30-15:50 น. nbus091 รัชนีภรณ์ คลอ่งแคลว่ ปัจจยัที่มีตอ่การตดัสนิใจเลอืกซือ้บ้านจดัสรรของประชาชนในเขตหนองจอก จงัหวดักรุงเทพมหานคร

13 15:50-16:10 น. nbus032 เกศกนก ปักกระโทก การศกึษาพฤติกรรมการเลอืกซือ้อาหารส าเร็จรูปของผู้บริโภคในเขตลาดกระบงั

14 16:10-16:30 น. nbus066 ชนิศรณ์ วีระชิงชยั ความรับผิดชอบตอ่สงัคมและความไว้วางใจที่มีตอ่การตดัสนิใจซือ้สนิค้าและบริการ
ขององค์การคลงัสนิค้า

                                          รายชือ่ผูเ้ขา้เสนอบทความวจิยัดา้นสงัคมศาสตร ์                                                                                           หอ้งที ่ 3 (R1406)

ผูป้ระสานงาน

ผูท้รงคณุวฒุทิ ี ่2

ผูท้รงคณุวฒุทิ ี ่1 

อ.อนมุาศ  แสงสวา่ง

ดร.อนนัต ์ธรรมชาลยั

รศ.ดร.วไิลลกัษณ์  รตันเพยีรธมัมะ



ที่ เวลา รหสั ช่ือ - สกุล ช่ือบทความ

1 8:30-8:50 น. nbus062 ฉัตรราณี หนจูนัทร์ การสื่อสารทางการตลาดแบบบรูณาการและการรับรู้ภาพลกัษณ์มีผลตอ่การตดัสนิใจซือ้สนิค้าเกษตรแปรรูปในเขตจงัหวดันนทบรีุ

2 8:50-9:10 น. nbus037 กวีกานต์ กลัน่มา ทศันคติของนักศกึษาตอ่การเตรียมความพร้อมเข้าสูอ่าเซียน

3 9:10-9:30 น. nbus072 อภณิห์พร ตรีรัตนะพฒัน์ การพฒันาภาษาที่ 3 เพ่ือการให้บริการบนเคร่ืองบินของพนักงานต้อนรับบนเคร่ืองบิน
 บริษัท การบินไทย จ ากดั (มหาชน)

4 9:30-9:50 น. nbus027 รัชดาภรณ์ เพ่ิมความเจริญ ประเภทของสญัญาจ้างมีผลตอ่ประสทิธิภาพการท างานของพนักงานต้อนรับบนเคร่ืองบิน 
ในบริษัท การบินไทย จ ากดั (มหาชน)

5 9:50-10:10 น. nbus132 พ.อ.ต.สวุิบลูย์ พวงสมบตัิวนิช สมรรถนะของชา่งซอ่มบ ารุงอากาศยานสายการบินคเูวตแอร์เวย์

6 13:30-13:50 น. nbus015 ธันยธรณ์ ฤทธ์ิก่ิง แรงจงูใจที่สง่ผลตอ่การปฏิบตัิงาน ของพนักงานระดบัปฏิบตัิการ
บริษัท โรงพิมพ์ตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)

7 13:50-14:10 น. nbus067 ณฐันนัท์ พลดัเกตุ คณุภาพการให้บริการมีผลตอ่การตดัสนิใจซือ้สนิค้าเกษตรในร้านค้าปลกีสมยัใหม่

8 14:10-14:30 น. nbus078 วรัญญา ทพิย์มณฑา ปัจจยัที่มีผลตอ่พฤติกรรมการเลอืกซือ้ข้าวสารกล้องบรรจถุงุของผู้บริโภคในจงัหวดันครปฐม

9 14:30-14:50 น. nbus068 สิวภา ฟักเจริญ การยอมรับเทคโนโลย ีการรับรู้ความเสี่ยง และ ความไว้วางใจของการใช้งานสง่ผลตอ่
ความตัง้ใจซือ้สนิค้าการเกษตรผา่นระบบพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์    

10 14:50-15:10 น. nbus044 สาวิตรี เจือทอง ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดที่มีผลตอ่พฤติกรรมการเลอืกซือ้อะไหลร่ถยนต์ของผู้บริโภค
ในจงัหวดันครปฐม

11 15:10-15:30 น. nbus049 กมลชนก วิเศษะภตูิ ประสทิธิภาพการปฏิบตัิงานของพนักงานคลงัสนิค้า บริษัท การบินไทย จากดั
(มหาชน)

12 15:30-15:50 น. nbus017 นวรัตน์ สธุรรมชยั รูปแบบการดาเนินชีวติ ความพึงพอใจ การเปิดรับข้อมลูขา่วสาร และพฤติกรรมการท่องเที่ยว
แบบธรรมชาติของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร

13 15:50-16:10 น. nbus065 ก่ิงดาว ช้างจนัทร์ การบริหารลกูค้าสมัพนัธ์ที่มีผลตอ่ความจงรักภกัดีของลกูค้าตอ่ธรุกิจบริการน า้ดื่มตามครัวเรือน

14 16:10-16:30 น. nbus070 อนรัุกษ์ จนัทร์ด า การศกึษารูปแบบ เนือ้หา และการสื่อสารของบลอ็กเกอร์ท่องเที่ยวในเวบ็ไซต์ Readme.me 

                                          รายชือ่ผูเ้ขา้เสนอบทความวจิยัดา้นสงัคมศาสตร ์                                                                                            หอ้งที ่ 4 (R1407)

ผูป้ระสานงาน

ผูท้รงคณุวฒุทิ ี ่2

ผูท้รงคณุวฒุทิ ี ่1 

อ.ขวญัรพ ี ศรใีส

ดร.วชัระ  ค าเขยีว

รศ.เรอืนแกว้  ภทัรานปุระวตั ิ



ที่ เวลา รหสั ช่ือ - สกุล ช่ือบทความ

1 8:30-8:50 น. nbus005 พนัเอกสรุศิษฏ์ กิจพิทกัษ์ การด าเนินชีวติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของข้าราชการกรมยทุธศกึษาทหารบก

2 8:50-9:10 น. nbus133 มสุฏอฟา ลือโมะ แรงจงูใจในการปฏิบตัิงานของครูโรงเรียนอิสลามวทิยามลูนิธิส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 
อ าเภอสะบ้าย้อย  จงัหวดัสงขลา

3 9:10-9:30 น. nbus103 ศภุาวิณี กิติวินิต ศกึษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวกรณีศกึษา บอ่น า้พรุ้อนเบตง อ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา

4 9:30-9:50 น. nbus098 สาภรีา หะมะ สว่นประสมทางการตลาดที่มีผลตอ่การเลอืกใช้บริการบ้านสวนพฤกษารีสอร์ท จงัหวดัพทัลงุ

5 9:50-10:10 น. nbus099 สตัตบงกช อินทองแก้ว พฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้บริการร้านกาแฟใน อ าเภอเมือง จงัหวดัยะลา

6 13:30-13:50 น. nbus033 วรรณพิมล ชยัประคองชีพ ศกึษาผลกระทบของสิ่งแวดล้อมที่มีผลตอ่การปฏิบตัิงานของพนักงานในธรุกิจผลติชิน้สว่นรถยนต์จงัหวดัชลบรีุ 

7 13:50-14:10 น. nbus074 ไผทพงศ์ อินทโสตถิ แรงจงูใจในการปฏิบตัิหน้าที่บริการของพนักงานบริการในห้องรับรองพิเศษ กรณีศกึษา 
โอมานแอร์

8 14:10-14:30 น. nbus043 LAN HEHUI ปัจจยัส าคญัในการตดัสนิใจท่องเที่ยวที่เมืองพทัยาจงัหวดัชลบรีุของนักท่องเที่ยวชาวจีน

9 14:30-14:50 น. nbus105 อ าภรณ์ ขนุด า พฤติกรรมเชิงบวกในการบริโภคน า้อดัลมใน 3 จงัหวดัชายแดนใต้

10 14:50-15:10 น. nbus108 วลัย์ลดา สหสัทศั ทกัษะการสื่อสารเพ่ือการแก้ปัญหาระหวา่งปฏิบตัิงานของพนักงานต้อนรับบนเคร่ืองบิน บริษัท การบินไทย จ ากดั (มหาชน)

11 15:10-15:30 น. nbus045 LIANG JIA LIN ปัจจยัที่มีผลตอ่การดาวน์โหลดแอพพลเิคชัน่ของผู้ ใช้โทรศพัท์มือถือ iphone
ในเขตสายไหมกรุงเทพมหานคร

12 15:30-15:50 น. nbus047 ศราวฒุ ศรีวารินทร์ ปัจจยัที่ส าคญัตอ่การตดัสนิใจซือ้เสือ้ผ้าแฟชัน่ส าเร็จรูปค้าสง่ในยา่นประตนู า้
กรุงเทพมหานคร

13 15:50-16:10 น. nbus081 รัชพล ธนกาศพาณิชย์ ปัจจยัทางการตลาดที่มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสนิใจซือ้ข้าวสารบรรจถุงุแบบสง่
ถงึที่ในจงัหวดันนทบรีุ

14 16:10-16:30 น. nbus058 พาขวญั ยินดีวิทย์ การศกึษาสภาพการบริหารงานบคุลฝ่ายโรงงานและอะไหลก่ารไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย :สถานีไฟฟ้าแรงสงูยอ่ยไทรน้อย

                                       รายชือ่ผูเ้ขา้เสนอบทความวจิยัดา้นสงัคมศาสตร ์                                                                                          หอ้งที ่ 5 (R1504)

ผูท้รงคณุวฒุทิ ี ่1 

ผูท้รงคณุวฒุทิ ี ่2

ผูป้ระสานงาน อ.กมลชนก  เขยีวแกว้

ดร. สาธนยี ์ แซช่ิน่

ดร.ศรนัย ์  นาคถนอม



ที่ เวลา รหสั ช่ือ - สกุล ช่ือบทความ

1 8:30-8:50 น. nbus031 สวุลัณา คหูากาญจน์ ศกึษาความคาดหวงัและความพึงพอใจของผู้ เรียนตอ่การบริหารจดัการสภาพแวดล้อม
ภายในสถานศกึษาระดบัอดุมศกึษา ในเขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร

2 8:50-9:10 น. nbus100 นศัรียา ยาดาอแุม การพฒันาผลติภณัฑ์ชมุชน กรณีศกึษา : กาแฟโบราณ ต าบลบ้านแหร จงัหวดัยะลา

3 9:10-9:30 น. nbus116 วิภาวลัย์ วรวรรณปรีชา ประสทิธิภาพขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน

4 9:30-9:50 น. nbus115 ณฐัพนธ์ แสงดีจริง ปัจจยัที่มีอิทธิพลตอ่ประสทิธิภาพในการสื่อสารภายในแผนกชา่งซอ่มบ ารุงอากาศยานขัน้
โรงงาน บริษัท การบินไทย จ ากดั (มหาชน)

5 9:50-10:10 น. nbus034 ภทัรกร ยิ่งกิจสถาวร แรงจงูใจในการปฏิบตัิงานของพนักงานฝ่ายเทคโนโลยกีารผลติบริษัทผลติยางรถยนต์ นิคมอตุสาหกรรมอมตะซิตี ้จงัหวดัระยอง

6 13:30-13:50 น. nbus048 ปฐมพงษ์ ภพูาที ปัจจยัที่มีสง่ผลตอ่การตดัสนิใจเลอืกใช้บริการร้านกาแฟ ในต าบลบงึค าพร้อย 
อ าเภอล าลกูกา จงัหวดัปทมุธานี

7 13:50-14:10 น. nbus080 กฤษสกุล เจตนะวิบลูย์ ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดมีผลตอ่ความพึงพอใจของผู้ โดยสารสายการบินต้นทนุต ่า

8 14:10-14:30 น. nbus052 พรพิลาศ สนุทรหงส์ ประสทิธิผลการจดัเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของกรุงเทพมหานคร 

9 14:30-14:50 น. nbus053 นนัทพล พนัธุเดช ปัจจยัที่สง่ผลตอ่การเข้าร่วมกิจกรรมของนักศกึษามหาวทิยาลยันอร์ทกรุงเทพ

10 14:50-15:10 น. nbus079 อนรัุกษ์ บรูณะวิริยะกุล ปัจจยัที่มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซือ้ข้าวสารบรรจถุงุของผู้บริโภคในจงัหวดันนทบรีุ

11 15:10-15:30 น. nbus073 มนพทัธ์ สีขาว การศกึษาประสทิธิภาพในเชิงบริหารจดัการในการจดัเก็บขยะมลูฝอยในมหาวทิยาลยั
: กรณีศกึษาเปรียบเทียบภายในมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุันทา

12 15:30-15:50 น. nbus008 จ่าสิบเอก โสภณ จินดาวงษ์ พฤติกรรมการติดตอ่สื่อสารของข้าราชการทหารในสงักดั กรมการทหารสื่อสาร

13 15:50-16:10 น. nbus016 วารุณี แก้วอินทร์ แรงจงูใจที่มีผลตอ่การปฏิบตัิงานของบคุลากร บริษัทโรงพยาบาล ภทัร จ ากดั

14 16:10-16:30 น. nbus076 จนัฑิสา ศิริสนุทร ปัจจยัทางการตลาดที่สง่ผลตอ่พฤติกรรมการซือ้น า้ดื่มบรรจขุวดของผู้บริโภคในจงัหวดั
นนทบรีุ

                                      รายชือ่ผูเ้ขา้เสนอบทความวจิยัดา้นสงัคมศาสตร ์                                                                                         หอ้งที ่ 6 (R1505)

ผูท้รงคณุวฒุทิ ี ่1 

ผูท้รงคณุวฒุทิ ี ่2

ผูป้ระสานงาน อ.วลัภา  คงพวัะ

ดร.วยิะดา วรานนทว์นชิ

ดร.สธุาสนิ ี แสงมกุดา



ที่ เวลา รหสั ช่ือ - สกุล ช่ือบทความ

1 8:30-8:50 น. nbus101 อบุลวรรณ หมดภยั ประสทิธิภาพการบริหารจดัการการจดัเก็บรายได้ขององค์การบริหารสว่นต าบลหน้าถ า้ อ าเภอเมือง จงัหวดัยะลา

2 8:50-9:10 น. nbus007 กรชศา นวนเนตร การมีสว่นร่วมของประชาชนในการพฒันาเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

3 9:10-9:30 น. nbus041 LAN QI YAN ปัจจยัทางการตลาดที่มีผลตอ่พฤติกรรมการซือ้สนิค้าโอทอป 5 ดาว ออนไลน์ผา่นเวบ็ไซต์ไทย ต าบลดอทคอม

4 9:30-9:50 น. nbus042 GAN XUE YAN ปัจจยัที่สง่ผลตอ่พฤติกรรมการใช้บริการนวดแผนไทยของนักท่องเที่ยวจีนในเขตปทมุวนั
กรุงเทพมหานคร

5 9:50-10:10 น. nbus028 ศรัญญ ูเพ่ิมความเจริญ ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดมีผลตอ่การตดัสนิใจใช้บริการสายการบินไทยสมายล์
ของผู้ โดยสารชาวไทย ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง

6 13:30-13:50 น. nbus036 สงวนศ กดิ์ พรหมเพศ ปัจจยัที่สง่ผลตอ่ความพึงพอใจในการบริโภคอาหารนานาชาติของประชากรในกรุงเทพมหานคร

7 13:50-14:10 น. nbus025 ศรีวิชยั สรุะชาติ การน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยกุต์ใช้ในการด าเนินชีวติอยา่งยัง่ยนื
ของชมุชนบ้านงิว้

8 14:10-14:30 น. nbus040 พิชญ์สกุานต์ วสัสกาญจน์ ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดที่มีความส าคญัตอ่การตดัสนิใจของนักท่องเที่ยว
ที่ใช้บริการที่พกับนเกาะล้าน จงัหวดัชลบรีุ

9 14:30-14:50 น. nbus035 ศิริรัตน์ ชยตุิแสงไพศาล
ศกึษาความพึงพอใจศกึษาความพึงพอใจของผู้บริโภคตอ่ศนูย์บริการล้างอดัฉีดรถยนต์ในเขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร

ของผู้บริโภคตอ่ศนูย์บริการล้างอดัฉีดรถยนต์ในเขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร

10 14:50-15:10 น. nbus050 จนัทมิา เนินชยั ปัจจยัที่มีผลตอ่การตดัสนิใจเลอืกบริโภคอาหารบฟุเฟ่ต์ในอ าเภอสตัหีบ จงัหวดัชลบรีุ

11 15:10-15:30 น. nbus051 กรีโกญา สกุใส ปัจจยัที่มีผลตอ่การตดัสนิใจเลอืกใช้บริการนวดแผนไทยเพ่ือสขุภาพ ในอ าเภอมือง จงัหวดันนทบรีุ

12 15:30-15:50 น. nbus075 ลกัขณา ศิริรัตน์ ปัจจยัที่มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการบริโภคน า้ดื่มบรรจขุวดตราเนสท์เลเ่พียวไลฟ์ในจงัหวดันนทบรีุ

13 15:50-16:10 น. nbus071 หฤทชนนัท์ เอกะวิภาต ประสทิธิภาพการท างานของพนักงานต้อนรับบนเคร่ืองบินตามการจดักลุม่เคร่ืองบิน
ของ บริษัท การบินไทย จ ากดั (มหาชน)

                                      รายชือ่ผูเ้ขา้เสนอบทความวจิยัดา้นสงัคมศาสตร ์                                                                                            หอ้งที ่ 7 (R1506)

ผูท้รงคณุวฒุทิ ี ่1 

ผูท้รงคณุวฒุทิ ี ่2

ผูป้ระสานงาน อ.สถาพร  ภสูวุรรณ์

ดร.พงษศ์กัด ิ ์เพรชสถติ

ดร.ธปิตัย ์   โสตถวิรรณ์



ที่ เวลา รหสั ช่ือ - สกุล ช่ือบทความ

1 8:30-8:50 น. nbus097 กาญจนา ผนัผวน สว่นประสมทางการตลาดในการใช้บริการร้านกาแฟสด ในเขตเทศบาลนครยะลา

2 8:50-9:10 น. nbus112 ไลลา สาและ ปัจจยัที่มีผลตอ่พฤติกรรมการเลอืกซือ้รถยนต์ผา่นเต็นท์รถมือสองในอ าเภอเมือง จงัหวดัยะลา

3 9:10-9:30 น. nbus113 นรูฟารีดา แวสแม พฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตของนักศกึษาภาค กศ.บป ปี59 มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา

4 9:30-9:50 น. nbus131 คอลีเยาะ เจ๊ะมะ วถีิชีวติตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของคนในชมุชน บ้านบาเฆะ ต าบลโคกเคียน 
อ าเภอเมือง จงัหวดันราธิวาส

5 9:50-10:10 น. nbus088 อรุุชา มุง่หมาย
ทศันคติของพนักงานชา่งซอ่มบ ารุงตอ่การบ ารุงรักษาเตียงพยาบาลบนเคร่ืองบิน ของบริษัท 

การบินไทย จ ากดั(มหาชน)

6 13:30-13:50 น. nbus011 WENHUA MO ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีตอ่การท่องเที่ยวในประเทศไทย

7 13:50-14:10 น. nbus086 ลินดา พงษ์ศกัดิ์ ปัจจยัที่มีความสมัพนัธ์ตอ่พฤติกรรมการเลอืกซือ้น า้แร่บรรจขุวดของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

8 14:10-14:30 น. nbus009 จ่าสิบเอก พิสิฐโชค พาบวั การมีสว่นร่วมในการสง่เสริมคณุภาพชีวติของผู้สงูอายใุนคลนิีคผู้สงูอาย ุ  โรงพยาบาล
พระมงกฏุเกล้า

9 14:30-14:50 น. nbus013 รพรชยั อทุยารักษ์ แรงจงูใจที่สง่ผลตอ่การปฎิบตัิงาน ของพนักงาน บริษัท พานาโซนิค  แมนแูฟคเจอร่ิง อยธุยา

10 14:50-15:10 น. nbus006 พลอยทพิย์ กิตติวงศ์สนุทร ปัจจยัที่สง่ผลตอ่ความสขุในการปฏิบตัิงานของพนักงานหน่วยงานบญัชี 
บริษัท การบินไทย จ ากดั  (มหาชน)

11 15:10-15:30 น. nbus024 สธิุดา ถนอมวงษ์ คณุภาพชีวติในการท างานของพนักงานบริษัทกลุม่อตุสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ในนิคมอตุสาหกรรมเขตภาคกลาง

12 15:30-15:50 น. nbus087 สทุธิพงษ์ มหาพรหมรักษ์
ปัจจยัที่สง่ผลตอ่ความปลอดภยัการปฏิบตัิงานชา่งซอ่มเคร่ืองบิน กองปฏิบตัิการซอ่มบ ารุง อากาศยาน ฝ่ายชา่ง บริษัท การบินไทย จ ากดั (มหาชน)

 ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู

13 15:50-16:10 น. nbus014 รัตติกาล โสวะภาส ปัจจยัที่สง่ผลตอ่การจดัเก็บภาษีขององค์การบริหารสว่นต าบลคลองสาม

ผูท้รงคณุวฒุทิ ี ่1 

ผูท้รงคณุวฒุทิ ี ่2

ผูป้ระสานงาน

                                      รายชือ่ผูเ้ขา้เสนอบทความวจิยัดา้นสงัคมศาสตร ์                                                                                           หอ้งที ่ 8 (R1507)

อ.ดสุติา  ปานสวุรรณ

ดร.ดวงกมล แกว้แดง

ดร.วรรณสนิท ์  สตัยานวุตัร



ที่ เวลา รหสั ช่ือ - สกุล ช่ือบทความ

1 8:30-8:50 น. nbus001 ทรัพสิริ เสนีวงศ์ ณ อยธุยา
ความพึงพอใจของผู้ โดยสารที่มีตอ่การบริการของพนักงานต้อนรับบนเคร่ืองบิน เที่ยวบิน BKK-CNX-BKK บริษัท การบินไทย จ ากดั (มหาชน) 

ณ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่-ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู กรุงเทพฯ

2 8:50-9:10 น. nbus129 นรีูดา วามิง ปัญหาและแนวทางการพฒันาของกลุม่อาชีพท าน า้บดูขู้าวย า บ้านสโุสะ หมูท่ี่ 2  ต าบลธารคีรี อ าเภอสะบ้าย้อย  จงัหวดัสงขลา

3 9:10-9:30 น. nbus012 LILI HUANG พฤติกรรมและการตดัสนิใจซือ้สนิค้าออนไลน์ของนักศกึษาปริญญาตรี 
คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์

4 9:30-9:50 น. nbus128 นรูอารีนา จะปะกียา ความพึงพอใจของประชาชนตอ่การใช้บริการเทศบาลเมืองปัตตานี

5 9:50-10:10 น. nbus146 พิชญา เสมาชยั
พฤติกรรมการใช้บริการและสว่นประสมทางการตลาดที่มีผลตอ่การตดัสนิใจ

เลอืกใช้บริการในเส้นทางการบิน กรุงเทพ-นาริตะบริษัท การบินไทย จ ากดั (มหาชน)

6 13:30-13:50 น. nbus130 ซมัสรีุย์ แดมอ การศกึษาปัจจยัที่มีผลตอ่การท า ธรุกิจร้านอาหารเชือ้สายจีนในรูปแบบแฟรนไชส์

7 13:50-14:10 น. nbus082 นนัท์ชนก หาญตะคุ ระดบัการรับรู้ของชา่งซอ่มบ ารุงอากาศยานที่มีตอ่การปฏิบตัิงานซอ่มบ ารุง   อากาศยานใน
สายการบินต้นทนุต ่า 

8 14:10-14:30 น. nbus022 ดารารัตน์ เกษแก้ว แรงจงูใจที่สง่ผลตอ่การปฏิบตัิงานของบคุลากรมหาวทิยาลยันอร์ทกรุงเทพ

9 14:30-14:50 น. nbus126 รุวาเลข ตัง้ประเสริฐ ปัจจยัที่สง่ผลตอ่การตดัสนิใจเลอืกใช้บริการสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส เส้นทางกรุงเทพฯ-
เชียงใหม่

10 14:50-15:10 น. nbus127 พลอยฉัตรี ศิริพฒัน์
การศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งการรับรู้ของบคุลากรกบัการมีสว่นร่วมในการด าเนินงานตาม

แนวคิดความรับผิดชอบตอ่สงัคม (CSR) ขององค์การคลงัสนิค้า (อคส.)

11 15:10-15:30 น. nbus090 ศิมนัตร์ กัณหาวงศ์ ปัจจยัที่มีตอ่ประสทิธิภาพการท างานเป็นทีมของชา่งอากาศยาน และพนักงานต้อนรับบน
เคร่ืองบินของ บริษัท การบินไทย จ ากดั (มหาชน) 

12 15:30-15:50 น. nbus069 นิตยา ค าสวนจิก คณุภาพการให้บริการที่มีผลตอ่การตดัสนิใจใช้บริการองค์การคลงัสนิค้า

13 15:50-16:10 น. nbus085 เกศณรินทร์ งามเลิศ แรงจงูใจที่มีผลตอ่ประสทิธิภาพในการปฏิบตัิงานของพนักงาน และลกูจ้างองค์การคลงัสนิค้า

ดร.โกศล สอดสอ่ง

ดร.ดวง  บงกชเกตสุกลุ

                                      รายชือ่ผูเ้ขา้เสนอบทความวจิยัดา้นสงัคมศาสตร ์                                                                                                หอ้งที ่ 9 (R1508)

ผูป้ระสานงาน

ผูท้รงคณุวฒุทิ ี ่2

ผูท้รงคณุวฒุทิ ี ่1 

อ.สกุญัญา  ศริโิท



ที่ เวลา รหสั ช่ือ - สกุล ช่ือบทความ

1 8:30-8:50 น. nbue001 วรางคณา ยอดแก้ว ความคิดเห็นของครูและบคุลากรที่มีตอ่การบริหารงานบคุคล ในกลุม่โรงเรียนบ้านคา่ย ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาระยอง เขต 1

2 8:50-9:10 น. nbue034 วิษณกุรณ์ ผ่องใส การศกึษาคณุธรรม จริยธรรมของผู้บริหารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดั ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาตราด

3 9:10-9:30 น. nbue036 วา่ที่ร้อยตรีหญิง สภุาพร ศรีดาวงศ์ บทบาทของผู้บริหารในการพฒันาคณุภาพการศกึษาของโรงเรียนในกลุม่โรงเรียนบ้านหนองพอน สงักดัส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาตราด

4 9:30-9:50 น. nbue048 นโรดมภ์ หอมสวสัดิ์ การศกึษาความคิดเห็นของผู้ปกครองตอ่การบริหารจดัการศกึษาในโรงเรียนกลุม่อ าเภอโป่งน า้ร้อน สงักดัส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาจนัทรบรีุเขต 2

5 9:50-10:10 น. nbue054 ปัทมิกา มลาฤทธ์ิ การมีสว่นร่วมในการบริหารสถานศกึษาของคณะกรรมการสถานศกึษา สงักดัเทศบาลเมืองปู่ เจ้าสมิงพราย

6 13:30-13:50 น. nbue162 ดร.ประดิษฐา ภาษาประเทศ การพฒันารูปแบบฝึกอบรม MAAM เพ่ือสง่เสริมจิตลกัษณะและพฤติกรรมการดแูลเด็กปฐมวยัของบคุลากรทางการศกึษาปฐมวยั

7 13:50-14:10 น. nbue052 เทพสดุา สารลกึ ความคิดเห็นของครูที่มีตอ่ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษา กลุม่ศรีราชา 2 สงักดัส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาชลบรีุ เขต 3

8 14:10-14:30 น. nbue032 สรีุย์พร กวานปรัชชา การมีสว่นร่วมของผู้ปกครองในการบริหารงานวชิาการ : กรณีศกึษาโรงเรียนอนบุาลบอ่พลอยราษฎร์รังสรรค์ สงักดัส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาตราด

9 14:30-14:50 น. nbue039 วิทวชั ตู้จนัโต
ความสมัพนัธ์ระหวา่งภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษากบัความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศกึษา

ขัน้พืน้ฐานในกลุม่เกาะแก้ว สงักดัส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาระยองเขต 1

10 14:50-15:10 น. nbue064 สภุาษิณี ดีศิลป์ ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีตอ่การด าเนินงานตามระบบดแูลชว่ยเหลอืนักเรียนของโรงเรียนบ้านหนองจอก สงักดัส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาระยอง เขต 1

11 15:10-15:30 น. nbue049 ชววรรณ พิทกัษ์วนาวงศ์
การศกึษาสภาพปัญหาการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศตามความคิดเห็นของครู : 

กรณีศกึษาโรงเรียนสงักดัส านักงานคณะกรรมการสง่เสริมการศกึษาเอก ในเขตบางกะปิ

12 15:30-15:50 น. nbue053 วรรณิภา กัณหาเขียว ความคิดเห็นของครูกลุม่ศรีราชา 2 ตอ่สมรรถนะหลกัทางการบริหารส าหรับผู้บริหารสถานศกึษาสงักดัส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาชลบรีุ เขต 3

13 15:50-16:10 น. nbue033 ชนก ประทมุชาติ ความคิดเห็นของครูตอ่การบริหารงานวชิาการของโรงเรียนในกลุม่เครือขา่ยการศกึษาทิวบรรทดั ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาตราด

14 16:10-16:30 น. nbue040 กานดา เซ่ียงฟงุ
ความพึงพอใจของข้าราชการครูที่มีตอ่การบริหารงานของผู้บริหารสถานศกึษาของเขตอ าเภอท่าม่วง จ.กาญจนบรีุ 

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษากาญจนบรีุ เขต 1

15 16:30-16:50 น. nbue010 นงลกัษณ์ งามวาจา ศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองการศกึษาภมิูศาสตร์ ของนักเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5 โรงเรียนวดัปู่ เจ้า จงัหวดัสพุรรณบรีุ จากการสอนแบบซิปปา

                                     รายชือ่ผูเ้ขา้เสนอบทความวจิยัดา้นศกึษาศาสตร ์                                                                                                หอ้งที ่ 10 (R1602)

ผูท้รงคณุวฒุทิ ี ่1 ดร.บปุผา ปลืม้ส าราญ

ผูท้รงคณุวฒุทิ ี ่2 รศ.ดร.เสาวณีย ์สกิขาบณัฑติ

ผูป้ระสานงาน อ.พรชยั มหาพนัธ์



ที่ เวลา รหสั ช่ือ - สกุล ช่ือบทความ

1 8:30-8:50 น. nbue055 กัลยา ใจช่ืน การศกึษาตามต้องการการพฒันาตนเองของครูโรงเรียนเขาสมิงวทิยาคม "จงจินต์รุจิรวงศ์อปุถมัภ์" สงักดัส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 17

2 8:50-9:10 น. nbue061 ศศิวรา ทบัพุ่ม
ความพึงพอใจของข้าราชการครูที่มีตอ่วธีิการแก้ปัญหาความขดัแข้งในสถานศกึษาของผู้บริหารสถานศกึษา 

สงักดัส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาถมศกึษา สระบรีุ เขต 2

3 9:10-9:30 น. nbue065 กมล ต้นภเูขียว
คณุลกัษณะของผู้บริหารที่พึงประสงค์ตามความต้องการของครูผู้สอนในสถานศกึษาขึน้พืน้ฐานในอ าเภอขลงุ 

สงักดัส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาจนัทบรีุ เขต 3

4 9:30-9:50 น. nbue068 ธนิตานนัท์ ใจกล้า ความต้องการพฒัานาวชิาการของพนักงานครูเทศบาล สงักดัเทศบาลเมืองท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบรีุ

5 9:50-10:10 น. nbue160 ขวญัใจ บรรณจิต การมีสว่นร่วมของชมุชนในการจดัการศกึษาระดบัปฐมวยัของศนูย์พฒันาเด็กเลก็เทศบาลต าบลท่าพริกเนินทราย สงักดัองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน

6 13:30-13:50 น. nbue115 จิรัชญา พลเจียก
ความพึงพอใจของครูตอ่การบริหารงานงบประมาณในโรงเรียนกลุม่พฒันาคณุภาพการศกึษาวงัคชสาร 

สงักดัส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาพระนครศรีอยธุยา เขต 1

7 13:50-14:10 น. nbue070 นฤมล พฒิุฤทธ์ิ
การน าหลกัธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารงานของโรงเรียนประถมศกึษาในอ าเภอเขาคิชฌกฎู 

สงักดัส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาจนัทบรีุ เขต 2

8 14:10-14:30 น. nbue074 พตุตาล บตุรละคร การบริหารงานวชิาการตามแนวความคิดเห็นของครูโรงเรียนในอ าเภอโป่งน า้ร้อน สงักดัส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาจนัทบรีุ เขต 2

9 14:30-14:50 น. nbue058 นวพร คมชิตจิระ ความคิดเห็นของครูที่มีตอ่ความส าคญัของคณุลกัษณะภาวะผู้น าที่มีประสทิธิภาพของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ในเขตบางกะปิ จงัหวดักรุงเทพมหานคร

10 14:50-15:10 น. nbue066 สลุีพร แพนคร การมีสว่นร่วมของผู้ปกครองที่มีตอ่การบริหารจดัการในศนูย์พฒันาเด็กเลก็องค์การบริหารสว่นต าบลหนองคนัทรง อ าเภอเมืองตราด จงัหวดัตราด

11 15:10-15:30 น. nbue059 ปราณี นกโนรี พฤติกรรมการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศกึษา สงักดัส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาหนองศรีอยธุยา เขต 2

12 15:30-15:50 น. nbue075 ภทิติา สยามไชย
การศกึษาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศกึษา ตามความคิดเห็นของครูผู้สอนในโรงเรียนเขตอ าเภอโป่งน า้ร้อน 

สงักดัส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถทศกึษาจนัทบรีุ เขต 2

13 15:50-16:10 น. nbue076 มยรีุ นาทสีทา ความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีตอ่ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศกึษาในอ าเภอโป่งน า้ร้อน สงักดัส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาจนัทบรีุ เขต 2

14 16:10-16:30 น. nbue028 ยพุา บญุรัตน์ ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนตอ่การเรียนการสอนของศนูย์พฒันาเด็กเลก็ องค์การบริหารสง่นต าบลหนองกนัทรง อ าเภอเมืองตราด จงัหวดัตราด

15 16:30-16:50 น. nbue126 ศรัญญ ูมหงิสพนัธ์ ความคิดเห็นของครูและบคุลากรทางการศกึษาที่มีตอ่การบริหารสถานศกึษาของผู้บริหารโรงเรียนวดัป่าคาเจริญวทิยา 

สงักดัองค์การบริหารสว่นจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

                                      รายชือ่ผูเ้ขา้เสนอบทความวจิยัดา้นศกึษาศาสตร ์                                                                                                หอ้งที ่ 11 (R1603)

ผูท้รงคณุวฒุทิ ี ่1 ผศ.ดร.อญัชล ี ไสยวรรณ

ผูท้รงคณุวฒุทิ ี ่2 ดร.เพชราวลยั ถริะวณฐัพงศ์

ผูป้ระสานงาน อ.ธรรมศกัด ิ ์ คว่ยเทศ



ที่ เวลา รหสั ช่ือ - สกุล ช่ือบทความ

1 8:30-8:50 น. nbue006 ปนฐักาญ พุ่มเกษร ศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรู้วชิาภาษาองักฤษธรุกิจของนักเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลยั กรุงเทพมหานคร 

จากการจดัการเรียนรู้ โดยประยกุต์ใช้ทฤษฎีการอา่นแบบบรูณาการของเมอร์ดอกซ์

2 8:50-9:10 น. nbue009 สปุราณี ประสมศรี ศกึษาความสามารถในการอา่นจบัใจความาภาษาองักฤษ ของนักเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านชอ่งกะพดั จงัหวดัจนัทบรีุ 

จากการใช้นิทานประกอบการจดัการเรียนรู้
3 9:10-9:30 น. nbue011 ละอองดาว เบยีดนอก การศกึษาความสามารถการอา่นสะกดค าที่ตรงตามมาตราตวัสะกดของนักเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 1 โรงเรียนกวฒันากร 
วดัอดุมธานี จ.นครก โดยใช้แบบฝึกทกัษะการอา่นแจกลกูค า

4 9:30-9:50 น. nbue014 สงา่ ทองด ารงชยั การพฒันาหลกัสตูรภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสาร ส าหรับนักเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4 ตามหลกัสตูรแกนกลาง พทุธศกัราช 2551

5 9:50-10:10 น. nbue016 วรธน เกสแก้ว ศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การบวก การลบ การคณู และการหารเศษสว่น ของนักเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5 

โรงเรียนวดัสงิห์ อ าเภอคา่ยบางระจนั จงัหวดัสงิห์บรีุ จากการใช้แบบฝึกเสริมทกัษะคณิตศาสตร์ประกอบการจดัการเรียนรู้
6 13:30-13:50 น. nbue159 สวุรรณา อานามวงษ์ ศกึษาการบริหารสถานศกึษา สงักดัส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาตราด

7 13:50-14:10 น. nbue037 ฐิติศกัดิ์ ชาติการุณ ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีตอ่การบริหารของโรงเรียนอนบุาลกรสภุา สงักดัส านักงานคณะกรรมการสง่เสริมการศกึษาเอกชน

8 14:10-14:30 น. nbue018 วริฐา ดวงข า การศกึษาความสามารถในการอา่นออกเสยีงค าควบกล า้ของนักเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5 โดยใช้แบบฝึกการอา่นออก

เสยีงค าควบกล า้แบบเป็นประโยคภาษาไทย

9 14:30-14:50 น. nbue007 ปิยนชุ นิยมไชยวิสาล การศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน รายวชิา การงานอาชีพฯ เร่ืองงานบ้านของนักเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2

โรงเรียนวดัโสธรวรารามวรวหิาร จากการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
10 14:50-15:10 น. nbue012 ภคพร เครือจนัทร์ การศกึษาความสามารถในการคิดวเิคราะห์ ของนักเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4 โรงเรียนกวฒันากร วดัอดุมธานี จ.นครก 
โดยใช้เทคนิคการตัง้ค าถาม(5WIH) ในการจดัการเรียนรู้

11 15:10-15:30 น. nbue015 บษุกร รักเรืองรอง ศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ เร่ือง เวลา ของนักเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านยางสงู จงัหวดักาญจนบรีุ 

จากการจดัการเรียนรู้ที่ใช้แบบฝึกเสริมทกัษะประกอบ
12 15:30-15:50 น. nbue017 นงลกัษณ์ อ ่าช้าง การศกึษาความสามารถในการแก้ปัญหาทางวทิยาศาสตร์ของนักเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 1 จากการใช้กิจกรรมประกอบการสอน

13 15:50-16:10 น. nbue025 กรธฤต วรศกัดิ์ การจดัประสบการณ์เลา่นิทานเพ่ือพฒันาทกัษะการพดูของเด็กปฐมวยัโรงเรียนสหกรณ์นิคมบ้านคลองปลาดกุลาย ต ายลทุง่โพธ์ิ อ าเภอนาดี จงัหวดัปราจีนบรีุ

14 16:10-16:30 น. nbue008 สวุิชชา ประทมุขนัธ์ ศกึษาความสามารถการปฏิบตัิงานประดิษฐ์ของนักเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4 โรงเรียนประชินนสุรณ์ 
จงัหวดัสมทุรสาคร จากการจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีเดวส์ี

15 16:30-16:50 น. nbue013 วลัวิภา เจริญวงศ์ การสร้างชดุกิจกรรมการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์4 ส าหรับนักกีฬา ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2 โรงเรียนกีฬาจงัหวดัชลบรีุ

16 16:50-17:10 น. nbue035 คมข า ชมพคู า การศกึษาความคิดเห็นของบคุลากรตอ่พฤติกรรมการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผู้บริหาร โรงเรียนศรียานสุรณ์ 
สงักดัส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 17

                                      รายชือ่ผูเ้ขา้เสนอบทความวจิยัดา้นศกึษาศาสตร ์                                                                                      หอ้งที ่ 12 (R1604)

ผูท้รงคณุวฒุทิ ี ่1 รศ.ดร.มนสชิ สทิธสิมบรูณ์

ผูท้รงคณุวฒุทิ ี ่2 ดร.สริกิาญจน ์ธนวฒุพิรพนิติ

ผูป้ระสานงาน อ.สหสั  ไพภกัด ิ์



ที่ เวลา รหสั ช่ือ - สกุล ช่ือบทความ

1 8:30-8:50 น. nbue077 ฤทยั สขุเลิศ การมีสว่นร่วมของครูในการบริหารงานโรงเรียน สงักดัส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาจนัทบรีุ เขต 2

2 8:50-9:10 น. nbue080 จรีุพร ม่ิงมาลี ความคิดเห็นของครูที่มีตอ่การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศกึษาในอ าเภอโป่งน า้ร้อน ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาจนัทบรีุ เขต 2

3 9:10-9:30 น. nbue082 จรูญ ลาผ่าน การศกึษาความต้องการพฒัานวชิาการในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานในอ าเภอเมือง สงักดัส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาอ านาจเจริญ

4 9:30-9:50 น. nbue087 รพีพร อินทร์พร การบริหารงานการจดัการเรียนรู้ที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคญัของครูในสงักดัเทศบาลเมืองป่าสมิงพราย

5 9:50-10:10 น. nbue085 สนุนัท์ ลาผ่าน การศกึษาสภาพการด าเนินงานสง่เสริมสขุภาพของนักเรียนในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาอ านาจเจริญ

6 13:30-13:50 น. nbue078 สมยศ ฤทธิรณสกุล บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานในการจดัการศกึษาของโรงเรียนในสงักดัส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา เขต 2

7 13:50-14:10 น. nbue083 ชนม์พรรษ ฤทธิรณสกุล การศกึษาความพึงพอใจของครูที่มีตอ่ปัจจยัในการปฏิบตัิของข้าราชการครูในโรงเรียนในอ าเภอโป่งน า้ร้อน ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา จนัทบรีุ เขต 2

8 14:10-14:30 น. nbue088 เสาวลกัษณ์ บบุผาสงัข์ ความพึงพอใจในการท างานเป็นทีมของข้าราชการครูโรงเรียนแกลง "วทิยสถาวร" อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง สงักดัส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 18

9 14:30-14:50 น. nbue079 อริสรา ชยัสมิต ความคิดเห็นของครูที่มีผลตอ่ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงรองผู้บริหารสถานศกึษา อ าเภอโป่งน า้ร้อน สงักดัส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาจนัทบรีุ เขต 2

10 14:50-15:10 น. nbue084 นชุวรา ลสุมบตัิ
ประสทิธิผลของการประกนัคณุภาพการศกึษาภายในสถานศกึษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษาและครูผู้สอน

สงักดัส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษายโสธร เขต 2

11 15:10-15:30 น. nbue095 เกษราภรณ์ สอนนนฐี ความพึงพอใจของครูตอ่การบริหารงานวชิาการของผู้บริหารโรงเรียน ส านักงานเขตสะพานสงู สงักดัส านักการศกึษากรุงเทพมหานคร

12 15:30-15:50 น. nbue096 วิศลัยา ประสงค์แก้ว ความพึงพอใจตอ่การบริหารงานทัว่ไปของผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองม่วง อ าเภอวงัจนัทร์ จงัหวดัระยอง

13 15:50-16:10 น. nbue107 ปรียาฉัตร พลูเพ่ิม การศกึษาขวญัก าลงัใจในการปฏิบตัิงานของครู โรงเรียนขยายโอกาส อ าเภอบางปะอิน สงักดัส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาพระนครศรีอยธุยา

14 16:10-16:30 น. nbue112 สินไทย เคนบบุผา การมีสว่นร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการบริหารโรงเรียนบางขนุเทียนศกึษา ส านักงานเขตบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร

15 16:30-16:50 น. nbue129 ดรัณภพ สวุรรณโน
การศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่6 เร่ืองการบวก คณูหารละคนของนักเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 3 

โรงเรียนประเสริฐอิสลาม จ.นนทบรีุ จากการสอนแบบแนะให้รู้คิด

                                      รายชือ่ผูเ้ขา้เสนอบทความวจิยัดา้นศกึษาศาสตร ์                                                                                         หอ้งที ่ 13 (R1605)

ผูท้รงคณุวฒุทิ ี ่1 ผศ.ดร.ศริพิรรณ ศรวีนัยงค ์

ผูท้รงคณุวฒุทิ ี ่2 ดร.สวุพร  เซ็มเฮง

ผูป้ระสานงาน อ.เกรยีงศกัด ิ ์ โพยมรตัน์



ที่ เวลา รหสั ช่ือ - สกุล ช่ือบทความ

1 8:30-8:50 น. nbue020 ผกาพนัธ์ เชฏฐาวิวฒันา ศกึษาการเขียนพยญัชนะไทยของนักเรียนชัน้อนบุาล 2 จากการใช้รูปภาพประกอบศิลปะสร้างสรรค์

2 8:50-9:10 น. nbue023 ณรงค์ฤทธ์ิ สขุสมกิจ ศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ทวปีอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ ของนักเรียนชัน้ มธัยมศกึษาปีที่ 3 โรงเรียนบ ารุงวทิยา 
จงัหวดันครปฐม โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน

3 9:10-9:30 น. nbue026 อนสุรณ์ คงศรี
การศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาสงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม เร่ือง พลเมืองดี วถีิประชาธิปไตย ของนักเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6

โรงเรียนอนบุาลระยอง จากการจดัการเรียนรู้โดยใช้ชดุกิจกรรมเพลนิ (Plearn)

4 9:30-9:50 น. nbue029 เพ็ญวดี สขุเลิศ ความคิดเห็นของครูตอ่บรรยากาศองค์การในโรงเรียนประถมศกึษา อ าเภอโป่งน า้ร้อน สงักดัส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาจนัทบรีุ เขต 2

5 9:50-10:10 น. nbue031 อนพุงษ์ ลดัลอย ปัญหาการจดัการระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจดัการ (MIS) ในโรงเรียนขยายโอกาส ในเขตอ าเภอบอ่ไร่ สงักดัส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาตราด

6 13:30-13:50 น. nbue063 นนัทนา พิลาม พฒันาชดุฝึกทกัษะการอา่นค า ส าหรับนักเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น

7 13:50-14:10 น. nbue057 วิชยั ธนะภมิูชยั การพฒันาบทเรียนส าเร็จรูป เร่ือง ประวตัิพระมหาราชวงศ์จกัรี ส าหรับนักเรียน ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6

8 14:10-14:30 น. nbue021 วรางคณา สวุานิช การศกึษาความสามารถในการอา่นภาษาไทยของนักเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4 จากการใช้บทเรียนส าเร็จรูปประกอบการสอน

9 14:30-14:50 น. nbue105 น า้ค้าง ค าสขุ การพฒันาแบบฝึกโครงงานวทิยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 3 โรงเรียนศนูย์เครือขา่ยสถานศกึษาเทพนิมิต จงัหวดัตราด

10 14:50-15:10 น. nbue113 อริสา อารมณ์ช่ืน ศกึษาความสามารถในการสื่อสารภาษาองักฤษของนักเรียนประถมศกึษาปีที่ 6 โรงเรียนราษฎร์บ ารุง จากการสอนที่เน้นการสื่อสาร (B-SLIM Model)

11 15:10-15:30 น. nbue056 ทรงไทย ไชยโย การพฒันาชดุการสอนวชิาคณิตศาสตร์ เร่ืองระบบจ านวนเต็ม ส าหรับนักเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1

12 15:30-15:50 น. nbue060 วีรพทัธ์ บาระมี การพฒันาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์ วชิาสงัคมศกึษาของนักเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน

13 15:50-16:10 น. nbue022 วฒิุพงษ์ สวา่งวงษ์
ศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ดาราศาสตร์และอากาศ ของนักเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 6 ของโรงเรียนอสัสมัชญัระยอง 

โดยประยกุต์ใช้แบบสบืเสารหาความรู้ 5E ในการจดัการเรียนการสอน

14 16:10-16:30 น. nbue024 อภชิยั เพ็ญวรรณ์
ศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ของนักเรียนชัน้ประถทศกึษาปีที่ 4 โรงเรียนวดัทุง่เพล (พรช านิอปุถมัภ์) 

จากการสอนที่ใช้ทกัษะการคิดเชิงบริหาร

15 16:30-16:50 น. nbue102 ธนวรรณ บญุพร้อม ความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานของข้าราชการครูโรงเรียนในเครือขา่ยวงัจนัทร์ สงักดัส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาระยอง เขต 2

                                      รายชือ่ผูเ้ขา้เสนอบทความวจิยัดา้นศกึษาศาสตร ์                                                                                         หอ้งที ่ 14 (R1606)

ผูท้รงคณุวฒุทิ ี ่1 ผศ.ดร.ไพฑรูย ์โพธสิาร

ผูท้รงคณุวฒุทิ ี ่2 ผศ.ดร.สนุนัท ์ศลโกสมุ

ผูป้ระสานงาน อ.วโิรจน ์ หมืน่เทพ



ที่ เวลา รหสั ช่ือ - สกุล ช่ือบทความ

1 8:30-8:50 น. nbue002 เอ็มอร ทองเหลือ บทบาทของครูและความพึงพอใจของนักเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2 ในการสอนและการเรียนรู้วชิาสงัคมศกึษา โดยใช้รูปแบบไตรสกิขา

2 8:50-9:10 น. nbue100 ฐิติรัตน์ ก่ิงไม้กลาง ความพึงพอใจของบคุลากรที่มีตอ่กระบวนการการนิเทศ เพ่ือพฒันาบลุากรภายในสถานศกึษา

3 9:10-9:30 น. nbue104 นทัยา พลพิทกัษ์ การศกึษาความพึงพอใจของครูที่มีตอ่การบริหารงานของโรงเรียนบางขนุเทียนศกึษา ส านักงานเขตบางขนุเทียน สงักดักรุงเทพมหานคร

4 9:30-9:50 น. nbue098 ขนิษฐา สดุเจริญ ความคิดเห็นของครูโรงเรียนวดัดา่นส าโรงที่มีตอ่ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษา สงักดัส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา ประถมศกึษาสมทุรปราการ เขต 1

5 9:50-10:10 น. nbue114 อาทติยา ละครพล ความคดิเหน็ของบุคลากรทางการศกึษาตอ่การด าเนินการประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษากลุม่โรงเรียนทา่จีนก้าวหน้า ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา นครปฐม เขต 2

6 13:30-13:50 น. nbue109 ป่ินสดุารักษ์ สโุน ความพึงพอใจของครูที่มีตอ่คณุลกัษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนกลุม่เครือขา่ยการศกึษาวงัจนัทร์ สงักดัส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาระยอง เขต 2

7 13:50-14:10 น. nbue116 จฑุามาศ สปุรีย์รัตนา ความคิดเห็นของข้าราชกาลครูตอ่สภาพและปัญหาการบริหารงานวชิาการกลุม่โรงเรียนท่าจีนก้าวหน้า สงักดั ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษานครปฐม เขต 2

8 14:10-14:30 น. nbue069 ถนอมพรรณ มารูปหมอก ความพึงพอใจของครูที่มีตอ่การบริหารงานของผู้บริหารสถานศกึษา สงักดัส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาตราด

9 14:30-14:50 น. nbue092 สยาม ศรีษะเดช ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีตอ่การจดัการศกึษาโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจงัหวดัระยอง ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาระยอง เขต 1

10 14:50-15:10 น. nbue119 กิตติเกียรติ นิลด า ความพึงพอใจของครูที่มีตอ่พฤติกรรมการบริการแบบมีสว่นร่วมของโรงเรียนเตรียมอดุมศกึษาน้อมเกล้า สมทุรปราการ

11 15:10-15:30 น. nbue081 เกษริน เข็มสขุ การศกึษาการมีสว่นร่วมของผู้ปกครองในการบริหารจดัการศนูย์พฒันาเด็กเลก็ สงักดัองค์กรบริหารสว่นต าบล อ าเภอเมือง จงัหวดัอ านาจเจริญ

12 15:30-15:50 น. nbue103 นจัพนัธ์ แสนลงัพฒันะ ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูตอ่การด าเนินงานเพ่ือเสริมสร้างวนิัยนักเรียน โรงเรียนเรณวูทิยานกุลู อ.เรณนูคร จ.นครพนม

13 15:50-16:10 น. nbue047 นนัทภทัร์ วิเศษ ความคาดหวงัของครูที่มีตอ่การบริหารงานบคุคลของโรงเรียนในกลุม่เครือขา่ย 69 ส านักงานเขตธนบรีุ

14 16:10-16:30 น. nbue090 ยพุา สดุเขียว ความคิดเห็นของครูกลุม่เมืองบางปตูอ่การนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศกึษา สงักดัส านักงานการศกึษาประถมศกึษาสมทุรปราการ เขต 1

15 16:30-16:50 น. nbue027 พรรณพิภา รุ่งเรือง การศกึษาความคิดเห็นที่มีตอ่ระบบดแูลชว่ยเหลอืนักเรียนของครูกลอ่มโรงเรียนเกาะช้างวทิยาคม สงักดัส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 17

16 16:50-17:10 น. nbue086 อิทธิพล คณิูรัตน์ การศกึษาความพึงพอใจตอ่การปฏิบตังิาน ตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการศถานศกึษาขัน้พืน้ฐานในสถานศกึษาขนาดเลก็ สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาอ านาจเจริญ

                                      รายชือ่ผูเ้ขา้เสนอบทความวจิยัดา้นศกึษาศาสตร ์                                                                                           หอ้งที ่ 15 (R1607)

ผูท้รงคณุวฒุทิ ี ่1 ดร.จกัรกฤษณ์ โปณะทอง

ผูท้รงคณุวฒุทิ ี ่2 รศ.ดร.สมศกัด ิ ์คงเทีย่ง

ผูป้ระสานงาน อ.นภาวรรณ  ลบับวังาม



ที่ เวลา รหสั ช่ือ - สกุล ช่ือบทความ

1 8:30-8:50 น. nbue118 โสภดิา มีโสภา ความพึงพอใจของครูและผู้ปกครองตอ่การบริหารงานโรงเรียนวดัทุง่ควายกิน ต าบลทุง่ควายกิน อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง

2 8:50-9:10 น. nbue121 เกรียงศกัดิ์ ปักโคทานงั ความพึงพอใจของครูตอ่การบริหารงานวชิาการโรงเรียนศรีพฤฒา สงักดัส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร

3 9:10-9:30 น. nbue127 ภราดา แสงสวา่ง ความคิดเห็นของครูที่มีตอ่การใช้หลกัธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศกึษาในสงักดัส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษาเขต6

4 9:30-9:50 น. nbue142 จิณารัตน์ ซุ้นเจริญ การมีสว่นร่วมของครูผู้สอนในการบริหารงานโรงเรียน สงักดักลุม่โรงเรียนองครักษ์พฒันา อ าเภอองครักษ์ จงัหวดันครนายก

5 9:50-10:10 น. nbue106 นิลบุล ดวงตานนท์
การศกึษาความพึงพอใจของครูที่มีตอ่การบริหารงานวชิาการของโรงเรียนวดัดา่นส าโรง อ าเภอเมืองสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ สงักดัส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา

สมทุรปราการเขต 1

6 13:30-13:50 น. nbue155 ปรัชพล ซัว้เจริญ การศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง เวป็ไซต์ ของนักเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 6 จากการจดัการเรียนรู้แบบกลุม่ร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD

7 13:50-14:10 น. nbue144 เพ็ญพยอม ภกูะฐิน ความคิดเห็นของครูที่มีตอ่การบริหารงานวชิาการของโรงเรียนวดัตาขนัสงักดัส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาระยอง เขต 1

8 14:10-14:30 น. nbue125 ศภุกิจ อินทรวิเศษ ความสมัพนัธ์ระหวา่งแรงจงูใจในการท างานของครูกบัประสทิธิพล ของโรงเรียนบ้านมาบตาพดุ สงักดัส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาระยองเขต 1

9 14:30-14:50 น. nbue108 ปาลิตา แปรงขนุทด ความพึงพอใจของครูที่มีตอ่การบริหารงานวชิาการของโรงเรียนบางขนุเทียนศกึษา สงักดักรุงเทพมหานคร

10 14:50-15:10 น. nbue157 นฤมล ศรีบวรประภาส ความพึงพอใจของครูตอ่การบริหารงานโรงเรียนในเครือขา่ยโรงเรียนที่ 46(8) เขตหนองจอก สงักดัส านักการศกึษากรุงเทพมหานคร

11 15:10-15:30 น. nbue046 อาณตัิ เชือ้วงัค า การศกึษาผลสมัฤทธ์ฺทางการเรียน เร่ือง การท าน า้หมกัจลุนิทรีย์ของนักเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4 จากการใช้ชดุกิจกรรมการเรียนรู้การเรียนรู้เช่ือมโยงภมิูปัญญาท้องถ่ิน

12 15:30-15:50 น. nbue131 จกัรพงศ์ กองทรัพย์ ความพึงพอใจของครูตอ่การบริหารงานวชิาการในกลุม่พฒันาคณุภาพการศกึษาวงัคชสาร สงักดัส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาพระนครศรีอยธุยา เขต 1

13 15:50-16:10 น. nbue143 วาสนา เปรมประสงค์ ความคิดเห็นของครูที่มีตอ่การบริหารงานวชิาการโรงเรียนมธัยมศกึษาในอ าเภอเมืองสระแก้ว จงัหวดัสระแก้ว

14 16:10-16:30 น. nbue111 ภาวนา ทามบญุ ความคิดเห็นของครูที่มีตอ่ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนในเขตทุง่ครุ สงักดักรุงเทพมหานคร

15 16:30-16:50 น. nbue067 จิระศกัดิ์ ภศูิริด ศกึษาการบริหารงานวชิาการตามทรรศนะของครูโรงเรียนวดัวชัคามคชทวปี อ าเภอเกาะช้าง จงัหวดัตราด

16 16:50-17:10 น. nbue099 เจนจิรา จนัทสิงห์ ความคิดเห็นของครูเก่ียวกบัภาวะผู้น าทางวชิาการของผู้บริหารสถานศกึษาโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ สงักดัองค์การบริหารสว่นจงัหวดัชลบรีุ

                                      รายชือ่ผูเ้ขา้เสนอบทความวจิยัดา้นศกึษาศาสตร ์                                                                                          หอ้งที ่ 16 (R1608)

ผูท้รงคณุวฒุทิ ี ่1 รศ.ดร.ธาวฒุ ิปลืม้ส าราญ

ผูท้รงคณุวฒุทิ ี ่2 ดร.ทรงยศ แกว้มงคล

ผูป้ระสานงาน อ.สจัจวฒัน ์ เรอืงกาญจนก์ลุ



ดร.ดษุฎ ี สวีงัค า

ที่ เวลา รหสั ช่ือ - สกุล ช่ือบทความ

1 8:30-8:50 น. nbue041 อรอนงค์ ทรงกลด การพฒันาแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดตวัการรันต์ ส าหรับนักเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4

2 8:50-9:10 น. nbue045 เมธาวี ดอกค า การศกึษาความสามารถด้านการอา่นเชิงวเิคราะห์ของนักเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4 จากการจดัการเรียนรู้โดยใช้เทคนิตหมวกหกใบ

3 9:10-9:30 น. nbue062 ไพรัช พลแสน การศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนการสอนวชิาคณิตศาสตร์ด้วยชดุการสอนเร่ือง อตัราสว่นและร้อยละ ชนัมธัยมศกึษาปีที่ 2

4 9:30-9:50 น. nbue093 อารยา พิมพ์ทอง
การศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในการแก้โจยท์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านธาต(ุสนพฒันานสุรณ์) 

จากการจดัการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทกัษะ

5 9:50-10:10 น. nbue123 สพุจน์ แป้นจ ารัส
ศกึษาผลสมัฤทธ์ิทสงการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาการบวกการลบ การคณูและการหารของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท ี5

 จากการจดัการเรียนรู้แบบการวาดจ าลอง

6 13:30-13:50 น. nbue094 นริตษา ด้วงมหาสอน ความพึงพอใจของครูตอ่การมีสว่นร่วมในการบริหารโรงเรียนวดัดา่นส าโรง สงักดัส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา สมทุรปราการ เขต 1

7 13:50-14:10 น. nbue132 เบญจวรรณ อรุณชยั การศกึษาความสามารถในการร าวงมาตรฐาน ส าหรับนักเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่6 โรงเรียนอนบุาลปทมุราชวงศา การจดัการเรียนรู้โดยประยกุต์ใช้ทฤษฏีพหปัุญญา

8 14:10-14:30 น. nbue043 ฤทยั นาคะเนจร การพฒันาชดุกิจกรรมทกัษะการฟังและการพดูภาษาองักฤษ ส าหรับนักเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 1 โรงเรียนอนบุาลตราด 

9 14:30-14:50 น. nbue089 อาทติย์ รากวงค์ การศกึษาความสามารถในการเป่าขลุย่เพียงออ ของนักเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5 โรงเรียนอนบุาลปทมุราชวงศา โดยใช้แบบฝึกทกัษะ

10 14:50-15:10 น. nbue101 ณฐัวรรณ โกมลมรรค การศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ธรุกิจการจดัการ  ของนักเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2 โรงเรียนสามเสนวทิยาลยั จากการจดัการเรียนรู้แบบเพ่ือนชว่ยเพ่ือน

11 15:10-15:30 น. nbue128 ธนากร ประภสัสรางกูล การศีกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสอ่งทรัพยากรธรรมชาติของนักเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 จากการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD

12 15:30-15:50 น. nbue130 ณภทัร ต้นโพธ์ิ การศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5 จากการจดัการเรียนรู้โดยใช้หลกัซปึปา

13 15:50-16:10 น. nbue044 พิชญสินี จรรยาไพบลูย์ การพฒันาชดุฝึกทกัษะคณิตศาสตร์ เร่ืองสมบตัิของเลขยกก าลงั ส าหรับนักเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2

14 16:10-16:30 น. nbue091 อจัฉรียา สามารถ การศกึษาความสามารถการอา่นสะกดค าของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา โดยวธีิการสอนแบบโพนิกส์ร่วมกยัการใช้เทคนิค
การปรับพฤติกรรมเสริมแรงด้วยเบีย้อรรถ

15 16:30-16:50 น. nbue167 นชุรัตน์ คุ้มครองทรัพย์ การศกึษาทกัษะการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านคา่ย จงัหวดัระยอง โดยการใช้การจดัการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมทศันศิลป์สร้างสรรค์

16 16:50-17:10 น. nbue166 วา่ที่ ร.ต.ฉัตรพิชยั วฒันะ
การศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์เร่ืองการด ารงชีวติของพืชและความพึงพอใจในการเรียนของนักเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4 โรงเรียนวดัคลองตะเคียน อ าเภอ

เขาคิชฌกฎู จงัหวดัจนัทบรีุ จากการจดัการเรียนรู้ที่ประยกุต์ใช้สะเต็มศกึษา

                                      รายชือ่ผูเ้ขา้เสนอบทความวจิยัดา้นศกึษาศาสตร ์                                                                                          หอ้งที ่ 17 (R1609)

ผูท้รงคณุวฒุทิ ี ่1 

ผูท้รงคณุวฒุทิ ี ่2 ดร.อทุยัวรรณ สายพฒันะ

ผูป้ระสานงาน อ.ณฐัพล  วฒันไชย



ที่ เวลา รหสั ช่ือ - สกุล ช่ือบทความ

1 8:30-8:50 น. nbue003 เดือนฉาย อนภุาพ
การศกึษาสภาพการบริหารงานวชิาการตามความคิดเห็นของบคุลากรศนุย์พฒันาเด็กเลก็ในศนุย์พฒันาเด็กเลก็

 ในศนูย์พฒันาเด็กเลก็ สงักดัองค์การบริหารสว่นต าบล จงัหวดัอ านาจเจริญ

2 8:50-9:10 น. nbue133 ส้มโอ บญุสมยา การพฒันาบทเรียนส าเร็จรูป เร่ืองการวาดภาพระบายส ีส าหรับนักเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 3

3 9:10-9:30 น. nbue135 พรประภา กันทะนิตร์ การพฒันาบทเรียนส าเร็จรูปเร่ือง การสื่อสารภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนัส าหรับนักเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6

4 9:30-9:50 น. nbue141 นาถตยา มีภงูา การมีสว่นร่วมของผู้ปกครองในการจดัการศกึษาของโรงเรียนบงึสงิโต (สหากหะยเีลาะสมคัประชาสรรค์) สงักดัส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1

5 9:50-10:10 น. nbue147 กิตติภทัร ทศันบรรจง การศกึษาความสามารถการเลน่องักะลงุของนักเรียนประถมศกึษาโรงเรียนวดับางสะแก (ล้อมประชานกุลู) จงัหวดัสมทุรสงคราม โดยการจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีเดวส์ี

6 13:30-13:50 น. nbue153 กุ้ง มาพบ การศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 2 จากการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน

7 13:50-14:10 น. nbue150 พรภทัรา ศรีจนัทร์อินทร์ ความคิดเห็นของครูผู้สอนตอ่การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนเขาสมิงวทิยาคมฯ สงักดัส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 17

8 14:10-14:30 น. nbue004 เกศรา เจริญวฒันวิญญู ศกึษาผลของการจดักิจกรรมการเขียนเชิงสร้างสรรค์รักษ์วรรณคดีไทย ตามหลกัของการลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ 
ส าหรับนักเรียนชัน้ประถมศกึษาตอนปลาย

9 14:30-14:50 น. nbue136 สมัมนา ไกยสิทธ์ิ การศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองสิ่งแวดล้อมของนักเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลอ านาจ จากการจดัการเรียนรู้แบบพหปัุญญา

10 14:50-15:10 น. nbue145 ชตุิภาดา เทพนวล ความคิดเห็นของครูและบคุลากรเก่ียวกบัการบริหารจดัการความขดัแย้งของผู้บริหารสถานศกึษา โรงเรียนเครือขา่ยที่ 46 (8) ส านักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

11 15:10-15:30 น. nbue149 จิรัฏฐิติกาล อนัทรินทร์ ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีตอ่การจดัการศกึษาแบบเรียนรวมของโรงเรียนวดัจ้งสริสมพนัธ์ (สโมสรสากลอทุิศ) ส านักงานการศกึษาประถมศกึษา นนทบรีุ เขต 1

12 15:30-15:50 น. nbue151 สพุรรษา อารมคง การศกึษาความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัที่ท าให้เกิดความเครียดของผู้บริหารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานสงักดัส านักงานเขตพืน้ที่การศกึาปทมุธานี เขต 2

13 15:50-16:10 น. nbue154 พนิดา อภบิาล การศกึษาผลสมัฤทธ์ิการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เร่ืองแรงและการเคลือ่นที ่ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที ่2 โรงเรียนอนบุาลตราด 
จากการใช้ชดุกิจกรรมแบบ 4MAT ประกอบการจดัการเรียนรู้

14 16:10-16:30 น. nbue156 น า้ฝน ถันจนัทร์ การศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 2 จากการใช้ชดุกิจกรรมเรียนรู้แบบชินเนกติกส์ประกอบการจดัการเรียนรู้ เวบ็สิ่งแวดล้อม

15 16:30-16:50 น. nbue158 ไตรลกัษณ์ ภญิโญ การศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง การปฏิบตัิตนตามสขุบญัญัติแห่งชาติของนักเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 1 จากการจดัการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทกัษะการคิดวเิคราะห์

                                     รายชือ่ผูเ้ขา้เสนอบทความวจิยัดา้นศกึษาศาสตร ์                                                                                             หอ้งที ่ 18 (R1610)

ผูท้รงคณุวฒุทิ ี ่1 รศ.ดร.ทวิตัถ ์มณีโชค

ผูท้รงคณุวฒุทิ ี ่2 ผศ.ดร.ค าเพชร ภรูปิรญิญา

ผูป้ระสานงาน ดร.ศริพิร  ทศันศรี



ที่ เวลา รหสั ช่ือ - สกุล ช่ือบทความ

1 8:30-8:50 น. nbue019 อโนชา เกตแุก้ว ศกึษาความสามารถอา่นของนักเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 3 โรงเรียนวดัมะพร้าวเตีย้ กรุงเทพมหานคร จากการใช้แบบฝึกเสริมทกัษะการอา่นแจกลกูสะกดค า

2 8:50-9:10 น. nbue124 สวรรค์ กวดขนุทด ความคิดเห็นของครูเก่ียวกบับทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาในการศกึษา โรงเรียนสามคัคีบ ารุง ส านักงานเขตทุง่ครุ กรุงเทพมหานคร

3 9:10-9:30 น. nbue139 ณฐวรรณ์ ถ่ินมาบแค ศกึษาความคาดหวงัตอ่การจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานของผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนวดัก่ิงแก้ว (เทวะพฒันาคาร) ต.ราชาเทวะ อ.บางพล ีจ.สมทุรปราการ

4 9:30-9:50 น. nbue148 กุสมุา ใจทน ความคิดเห็นตอ่ขวญัและก าลงัใจของบคุลากรอยูโ่รงเรียนบ้านมาบตาพดุ ต าบลมาบตาพดุ อ าเภอเมือง จงัหวดัระยอง

5 9:50-10:10 น. nbue161 เฉลิมเกียรติ กฤษณจนัทร์ ความสมัพนัธ์ระหวา่งภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกบัการปฏิบตัิงานของครูในสถานศกึษา สงักดัส านังานเขตสะพานสงู กรุงเทพมหานคร

6 13:30-13:50 น. nbue165 กานดา จนัททกานนท์ การมีสว่นร่วมของผู้ปกครองในการสง่เสริมพฒันาการเด็กปฐมวยั โรงเรียนวดัอา่วใหญ่ สงักดัส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาตราด

7 13:50-14:10 น. nbue163 ดร.กิตติมา บญุยศ การพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้เพ่ือสง่เสริมพฤติกรรมการท าความดีส าหรับเด็กปฐมวยั

8 14:10-14:30 น. nbue050 เมธี ศรีวะรมย์ แนวทางการบริหารจดัการแหลง่เรียนรู้ส าหรับสถานศกึษาของวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศกึษาเอกชน จงัหวดัยโสธร

9 14:30-14:50 น. nbue140 จฑุารัตน์ เบญจามฤต ความต้องการนิเทศการสอนของครูในโรงเรียนแกลง"วทิยสถาวร" สงักดัส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษษ เขต 18

10 14:50-15:10 น. nbue152 ณรงค์ชยั ด าริห์
การศกึษาความสามารถในการอา่นออกเสยีงค าภาษาองักฤษของนักเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 3 โรงเรียนธมัมสริิศกึษา นนทบรีุ

 โดยใช้แบบฝึกทกัษะแบบฝึกการอา่นออกเสยีงเป็นค า

11 15:10-15:30 น. nbue137 ออนอมุา หกประเสริฐ การศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ เร่ืองโรงเรียนบ้านเขาตก(ไตรเดชวทิยา)จงัหวดักาญจนบรีุ โดยใช้การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ(STAD)

12 15:30-15:50 น. nbue164 กฤษฎา พลอยศรี การสงัเคราะห์รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือที่มีระบบน าเสนอความรู้อตัโนมตัิบนฐานความรู้ของผู้ เรียน

13 15:50-16:10 น. nbue051 คณาภรณ์ สีมาวงค์ แนวทางการบริหารจดัการการเสริมสร้างคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ของนักเรียนในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษายโสธร

14 16:10-16:30 น. nbue146 สายณัย์ เรือนเรือง ความคิดเห็นของครูที่มีตอ่ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศกึษา โรงเรียนวดัราษฎร์บรูณะ สงักดัส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสมุทรปราการ เขต 2

15 16:30-16:50 น. nbue138 สร้อยแก้ว บญุปก ความพึงพอใจของครูตอ่การบริหารวชิาการของโรงเรียนแกลง "วทิยสถาวร" จงัหวดัระยอง ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 18 

16 8:30-8:50 น. nbue019 อโนชา เกตแุก้ว ศกึษาความสามารถอา่นของนักเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 3 โรงเรียนวดัมะพร้าวเตีย้ กรุงเทพมหานคร จากการใช้แบบฝึกเสริมทกัษะการอา่นแจกลกูสะกดค า

                                      รายชือ่ผูเ้ขา้เสนอบทความวจิยัดา้นศกึษาศาสตร ์                                                                                            หอ้งที ่ 19 (R1503)

ผูท้รงคณุวฒุทิ ี ่1 ดร.ธ ารง    รตันภานเุดช

ผูท้รงคณุวฒุทิ ี ่2 ดร.ณรงค ์ พมิสาร

ผูป้ระสานงาน อ.ศภุวรรณ  เสารจ์กัรวาฬ



ที่ เวลา รหสั ช่ือ - สกุล ช่ือบทความ

1 8:30-8:50 น. nbus137 นาวา ลาวะสทุธ์ิ
ศกึษาคณุลกัษณะที่พึงประสงค์ของครูผู้ดแูลเด็กตามความคิดเห็นของผู้ปกครองศนูย์พฒันา

เด็กเลก็บ้านโนนเจริญศิลป์สงักดัองค์การบริหารสว่นต าบลหนองแวงใต้  อ าเภอวานรนิวาส  จงัหวดัสกลนคร

2 8:50-9:10 น. nbus138 ณฐพร ธิวะโต
ความคิดเห็นของผู้ปกครองตอ่การสง่เสริมคณุธรรม จริยธรรมนักเรียนของผู้บริหาร

โรงเรียนบ้านค าแหวสงักดัส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร  เขต 2

3 9:10-9:30 น. nbus139 ศิริภรณ์ พนัสอาด การมีสว่นร่วมของผู้ปกครองในการบริหารการจดัการศกึษาของศนูย์พฒันาเด็กเลก็
สงักดัองค์การบริหารสว่นต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จงัหวดัสกลนคร

4 9:30-9:50 น. nbus140 อจัฉราภรณ์  ต้นภบูาล ความคิดเห็นของผู้ปกครองตอ่การพฒันาเด็กของศนูย์พฒันาเด็กเลก็สงักดัองค์การบริหารสว่นต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส  จงัหวดัสกลนคร

5 9:50-10:10 น. nbus152 สดุารัตน์ คงคาชาติ การจดัการสภาพแวดล้อมในการเรียนภาษาองักฤษระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ ของวทิยาลยั
อาชีวศกึษาเอกชน ในเขตราชเทว ี 

6 13:30-13:50 น. nbus148 รัชนี ศิริสภุา แนวทางการแก้ไขปัญหาการจดัการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยสีารสนเทศของครูผู้สอนวทิยาลยัเทคโนโลยสีหะพาณิชย์บริหารธรุกิจ

7 13:50-14:10 น. nbue073 พรพิศ ละม้าย ปัญหาและแนวทางพฒันาการด าเนินงานตามระบบประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษาของโรงเรียน ในสงักดัส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาจนัทบรีุ เขต 2

8 14:10-14:30 น. nbue120 กิตินนัท์ นาเสถียร การบริหารกิจกรรมการเรียนการสอนลกูเสอื-เนตรนารี สามญัตามความคาดหวงัและการปฏิบตัิจริง ในโรงเรียนคลองบางแก้ว(ภิรมย์ประชาราษฎร์)

9 14:30-14:50 น. nbue117 ดาราพร บงัอร ความคิดเห็นของครูเก่ียวกบัองค์ประกอบชองแรงจงูใจในการปฏิบตัิงานในโรงเรียนสเุหร่าลาดบวัขาว ส านักงานเขตสะพานสงู สงักดัส านักการศกึษากรุงเทพมหานคร

10 14:50-15:10 น. nbue110 พชัรา ล้วนดี การศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์เร่ือง การบวก ลบ คณู หารระคนของนักเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 3 จากการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT

11 15:10-15:30 น. nbue030 กฤตภพ กุลจนัทร์ ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนตอ่ระเบียบวนิัยนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองประทนุ ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาตราด

12 15:30-15:50 น. nbue097 กตญัชลีภรณ์ เจียรส าราญ ความคิดเห็นของครูที่มีตอ่การบริหารจดัการศกึษาตามจดุเน้นที่ก าหนดไว้ในพรบ. การศกึษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2545

13 15:50-16:10 น. nbue072 ปริยากร ถนอมทอง สมรรถนะการบริหารงานวชิาการของผู้บริหารสถานศกึษา สงักดัส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาระยอง เขต 2

14 16:10-16:30 น. nbue038 สรายทุธ ศรีภา การศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการอา่นเชิงวเิคราะห์ของนักเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 จากการใช้แบบฝึกทกัษะการอา่นเชิงวเิคราะห์ประกอบการจดัการเรียนรู้

15 16:30-16:50 น. nbue134 ธนทัภทัร บญุหาญ การพฒันาบทเรียนส าเร็จรูป เร่ืองอริยสจั 4 ส าหรับนักเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 1

                                      รายชือ่ผูเ้ขา้เสนอบทความวจิยัดา้นศกึษาศาสตร ์                                                                                            หอ้งที ่ 20 (R1509)

ผูท้รงคณุวฒุทิ ี ่1 

ผูท้รงคณุวฒุทิ ี ่2

ผูป้ระสานงาน อ.มยรุ ี ศริยิม

ดร.ชยัวฒุ ิ จนัมา

ผศ.ดร ศรดุา ชยัสวุรรณ 



ที่ รหสั รายช่ือ ช่ือบทความ

1 nbus023 ดวงใจ ดีนาน การจดัอนัดบัสหกรณ์ออมทรัพย์ครูในประเทศไทยปี 2558

2 nbus026 ธเนศ ตัง้จิตเจริญเลิศ การพฒันาระบบอาจารย์ที่ปรึกษามหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครบน
ระบบปฏิบตัิการไอโอเอส

3 nbus029 ชยัชนะ พนัธ์ พงษ์ การศกึษาความเป็นไปได้ทางการเงิน เศรษฐกิจและสงัคมเพ่ือการจดัตัง้สหกรณ์โคเนือ้ อ าเภอขนุหาญ จงัหวดัศรีษะเกษ

4 nbus061 พลต ารวจตรี ดร.สพิุศาล ภกัดีนฤนาถ รูปแบบของนวตักรรมการบริหารจดัการ : อดีตชาติ

5 nbus077 ขจรศกัดิ์  บญุด้วยลาน การพฒันาศนูย์การเรียนรู้การอนรัุกษ์พืชพนัธุ์ลานอยา่งมีสว่นร่วมของชมุชนไทยเบิง ต าบลมะนาวหวาน อ าเภอพฒันานิคม จงัหวดัลพบรีุ

6 nbus083 บญุเรือง เลียงรัตนชยักุล การพฒันารูปแบบธนาคารต้นไม้เพ่ือการอนรัุกษ์ทรัพยากรป่าไม้ต าบลหนัทราย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

7 nbus084 รัชนีวรรณ จีนธรรม การพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเครือขา่ยกสกิรรมธรรมชาติ

8 nbus095 ภริาช รัตนนัต์ การจดัการทรัพยากรมนษุย์ร่วมสมยัในองค์การ : แนวคิดบทบาท เคร่ืองมือและการวจิยั

9 nbus096 สราวฒิุ โพธ์ิศรี ความรู้ ความตระหนัก และพฤติกรรมการจดัการขยะของนักศกึษาและบคุคลากร ในมหาวทิยาลยัราชภฎัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชปูถมัภ์

10 nbus102 ศรัญญา แจ้งข า ปัจจยัสว่นผสมการตลาดที่มีผลตอ่การตดัสนิใจเลอืกซือ้ผลติภณัฑ์อาหารเสริมสขุภาพของกลุม่ผู้สงูอายใุนเขตบางนา กรุงเทพมหานคร

11 nbus106 คณุภทัรวดี นารอด การใช้ประโยชน์จากการจดัการโลจิสติกส์ท่องเที่ยว เพ่ือสง่เสริมการตลาดหนึ่งต าบล หนึ่งผลติภณัฑ์ กรณีศกึษา โอง่มงักร จงัหวดัราชบรีุ

12 nbus107 ธนะโรจน์ พงศ์กิตติอิสรา การลดต้นทนุการขนถา่ยชิน้สว่นประกอบคอมเพรสเซอร์โดยการใช้รถอตัโนมตัิ(Automated Guided Vehicle) กรณีศกึษา บริษัท คาลโซนิคคนัเซ(ประเทศไทย)จ ากดั

13 nbus134 มยเุรศ  แขสมบญุ บรรยากาศองค์การที่สง่ผลตอ่คณุภาพชีวติการท างานของบคุลากร สงักดัมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี

14 nbus135 เรืองศกัดิ์ มทัทวีงศ์ การบริหารจดัการโรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวทิยาศาสตร์ของโรงเรียนสงักดัส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 26

15 nbus136 น า้ฝน เสถียร์ ความคิดเห็นของผู้ปกครองตอ่คณุภาพการจดัการศกึษาของศนูย์พฒันาเด็กเลก็สงักดัองค์การบริหารสว่นต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จงัหวดัสกลนคร

16 nbus141 อมรรัตน์ ระวิชยั การมีสว่นร่วมของผู้บริหาร ครู และกรรมสถานศกึษาที่มีตอ่การบริหารโรงเรียน สงักดัสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน จงัหวดัปทมุธานี

17 nbus142 เปรมฤทยั บญุอดุ การบริหารวชิาการของผู้บริหาร ครูโรงเรียนอนบุาลองค์การบริหารองการสว่นต าบลคลองสาม จงัหวดัปทมุธานี

18 nbus143 พรรณี ศิลาภยั การบริหารจดัการประกนัคณุภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา กรณีศกึษาโรงเรียนอนบุาลองค์การบริหารสว่นต าบลคลองสาม จงัหวดัปทมุธานี

19 nbus144 ชนญัชิดา ศรีสดุา ความสมัพนัธ์ระหวา่งคณุภาพการให้บริการกบัภาพลกัษณ์ท่าอากาศยานสรุาษฎร์ธานี

20 nbus145 อรทยั ค าทวี ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด คณุคา่ตราสนิค้ากบัความจงรักภกัดีของผู้บริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ ด ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี

21 nbus149 คชาภรณ์ ปานคล้าย คณุลกัษณะของผู้ประกอบการที่สง่ผลตอ่ความสาเร็จในการประกอบการธรุกิจลานเทปาล์มน้ามนั ในจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี

22 nbus150 ณภสัทร์ วารีวชัรสกุล การจดัการโลจิสติกส์ที่สง่ผลตอ่ความได้เปรียบในการแขง่ขนัของผู้ประกอบธรุกิจลานเทปาล์มน้ามนั ในจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี

23 nbus151 ฤทยัชนก หนสูอน อปุสงค์การเข้าใช้บริการโรงภาพยนตร์ของผู้บริโภคในอ าเภอเมืองจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี*

24 nbue071 ปณุยนชุ ไพยสตูร ความพึงพอใจของครูตอ่การบริหารงานวชิาการในโรงเรียน สงักดัส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา จนัทบรีุ เขต 2

รายชือ่การน าเสนอโปสเตอร์


