
ห้อง Chiangmai 1 Chiangmai 2 Chiangmai 3 Chiangmai 4 Board room1 Board room2 Board room3 Board room 4

กลุ่มเกษตรศาสตร์
กลุ่มวศิวกรรมศาสตร์และ

เทคโนโลยี
กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ

และสุขภาพ
กลุ่มบริหาร บัญช ีและ

พาณิชยศาสตร์
กลุ่มบริหาร บัญช ีและ

พาณิชยศาสตร์
กลุ่มบริหาร บัญช ีและ

พาณิชยศาสตร์
กลุ่มสังคมและมนุษยศาสตร์ กลุ่มสังคมและมนุษยศาสตร์

Session 1 Session 1 Session 1 Session 1 Session 2 Session 3 Session 1 Session 2

 13.45-14.00 แก้วอุดร แสนมณี  นิธิพร วรรณโสภณ อลงกต สิงห์โต  สาวิตรี อ่ําอําไพ  ณัฐชานันท์ นันทพงศ์โภคิน  ชลรว ีฤาชา นิฮุสนานี  ละตะเย๊าะ ปาณิสรา  สัมฤทธินอก

 14.00-14.15  บุษกร กิติสุธาธรรม  จักรพันธ์ วงศ์ฤกษ์ดี มนทิรา เจยีรนัยกุลวานิช  อัญชณา อุตอิ่นแก้ว  รัฐธนันท์ นันทพงศ์โภคิน  ณัฐวุฒ ิทรัพย์บุญมี พิสิฐ  ตั้งพรประเสริฐ อรรถวิทย ์ โตวรรณ

 14.15-14.30 สันติ ปียะเดซ  วีระพล ศรีเมือง ลียานา บินมะยะโกะ  บูรณ ีอภิชาติพงศ์ชัย  ชวัลภร แก้วแกมทอง  ชนากานต์ ศรีวะรมย์ จารุวรรณ  สันทา ภานุวัฒน์  เมฆะ

 14.30-14.45 พรแก้ว อานุศักดิ์  ตะวัน จะิ อนวัช ฤทธิรงค์  ทินารัตน์ ปุริโส  วีระยุทธ เศรษฐเสถยีร  วรางคณา เต็มธนกิจไพศาล อนุธิดา  ชุมวัน นางฉัตรชญา  ศรีบุรี

 14.45-15.00 ดร.อรพนิธุ์ สฤษดิ์นํา  พิรพงศ์ ลิ้มประสิทธิ์วงศ์ พลอยไพลิน ตุลาผล  วัชราภรณ ์วีระวัฒนส์กุล  พรฐิมา แก้วทอง  สุภาพร บาลี รศ.จง  บุญประชา ผศ.ดร.นทัต  อัศภาภรณ์

 15.00-15.15 เวยีงพระจันทร์ บันดาลสุข  รชต มณีโชติ ไอลีน สุระคําแหง  วิทวัส โชครัตนกาญจน์ Khaing Khant Bone Kyaw  กิ่งกานต์ สาริวาท ฉัตรชนก  วงศ์ใหญ่ สวรรค์นิมิต  เตชาวงศ์

 15.15-15.30 เสาวนีย ์เมฆานุพักตร์  รัฐวุฒ ิสุดสงวน พลอยนวล พันธ์อมรชัย  นิลาภรณ ์วิมาเณย์  ปิยะณัฐ ขันแข็ง  สุพชิชา พันพั่ว วสนันท์ อทิธิมีชัย อ.ดร.สมเกียรต ิ อนิทสิงห์

กลุ่มเกษตรศาสตร์
กลุ่มวศิวกรรมศาสตร์และ

เทคโนโลยี
กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ

และสุขภาพ
กลุ่มบริหาร บัญช ีและ

พาณิชยศาสตร์
กลุ่มบริหาร บัญช ีและ

พาณิชยศาสตร์
กลุ่มบริหาร บัญช ีและ

พาณิชยศาสตร์
กลุ่มสังคมและมนุษยศาสตร์ กลุ่มสังคมและมนุษยศาสตร์

Session 2 Session 2 Session 2 Session 4 Session 5 Session 6 Session 3 Session 4

 15.45 – 16.00 ปุณณป์วรี์ เขตวจิารย์ ส.ต. ณัฐพล เข็มเพ็ชร์ จติิมนต์ ไทรตระกูล  ธนกฤต แก้วมณี  จักรกริช กวงแหวน  อัจฉราพรรณ จันชู อังคณา  จะ๊เขียว สุภชัย  สมฤทธิ์

 16.00 – 16.15 พัชราลักษณ ์สุวรรณ สมบัติ  สันกวา๊น DANTE JR. MENDILLO FABROS  นภัสกร เหล่าวาณิชวัฒนา  ณัฐพันธุ์ มีสัตย์  สลิลา ชัยวัฒนกุลวานชิ ธนัง  ชาญกจิชัญโญ ผศ.นันทพรรดิ์  นิตยพงศ์ชัย

 16.15 – 16.30 อํานาจ โพธิ์กรุณา  ภานุพงศ์ สุเป็ง ธนภรณ ์ศิริแสง นภัสส์ชนันท์ สุรัติกาล  กุศลิน ทิพย์มโนสิงห์  ศศิธร บัวมะลิ จิตรลดา  ชาตตนนท์ เศรษฐา  สุขัน

 16.30 – 16.45 สุภาพร สัตตัง  ศักดิ์ณรินทร์ วรรณโล วัลลภา วาสนาสมปอง  อัจฉริยาพร สิมาฉายา นาง มณีวรรณ บรรลุสิลป์  ณัฐวุฒ ิเวยีงจันทึก เพ็ญภิมล  โสภณธนกิจ นาตาชา  มาลาพัฒน์

 16.45 – 17.00 ว่าที่ร้อยตรี ฉัตรชัย ศรีเพิ่ม  มนต์ชัย ทิวาวรชัย เกรียงไกร ราชกิจ  พิชญาภา จันศรี บัณฑิตา ไคร้โท้ง  คมกริช พรรณเชษฐ์ รัชนี  ซือมือ ดวงใจ  สีเขียว

 17.00 – 17,15  เบญจพร ฤทธิสุทธิ์  ธนพงศ์ คุ้มญาติ  บุณยนุช จันประเสรฐิศรี  ณัฏฐวัฒน์ จติมานะ เกวลิน ชัยวัฒนกุลวานิช กมลทิพย ์ แก้วทิตย์ สุวรรณนลี  ชัยเสน

 17.15 – 17.30  ภูวดิท ดิฐศุภมาศ  ชวาลา มุทาพร  ตุลยา เรอืงอุไร  กุสุมา พรหมยานนท์ นางเยาวทิวา  นามคุณ จุฑามาศ  ศรีจันทร์อนิทร์

กลุ่มบริหาร บัญช ีและ
พาณิชยศาสตร์

กลุ่มบริหาร บัญช ีและ
พาณิชยศาสตร์

กลุ่มบริหาร บัญช ีและ
พาณิชยศาสตร์

กลุ่มสังคมและมนุษยศาสตร์ กลุ่มสังคมและมนุษยศาสตร์

Session 7 Session 8 Session 9 Session 5 Session 6

 17.45 – 18.00  เมวกิา ศรีฉ่ํา  สมนึก พึ่งมว่ง  อรรถพล ตันอนิต๊ะ ผศ.ศศิพงษ์  ศรีสวัสดิ์ จติประสงค ์สุลิเดช

 18.00 – 18.15  วิลาสินี ดาราษฎร์  ศาสตรา มาพร  สุชาดา ฉุนฉ่ํา มชีัย ท่อนคํา ศรีสวรรค์  วงศ์ลอคํา

 18.15 – 18.30  จริาพันธ์ สินชวานนท์  อรุณ ีขวัญเมือง  ปริณรัฐ กาบจันทร์ นางวาสนา  จักร์แก้ว

 18.30 – 18.45  ชญานิศา บัวลอย  ปรัชวัน ออ่นคง

กลุ่มวศิวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยี

กลุ่มวศิวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยี

กลุ่ม สังคมและมนุษยศาสตร์
กลุ่มบริหาร บัญช ีและ

พาณิชยศาสตร์
กลุ่มบริหาร บัญช ีและ

พาณิชยศาสตร์
กลุ่มบริหาร บัญช ีและ

พาณิชยศาสตร์
Session 3 Session 4 Session 7 Session 10 Session 11 Session 12

8.30 - 8.45 รัชชานนท ์วงศ์จันทรา  อัจฉราภา ชวนชัย จักรวุฒ ิ มุกทอง  วรชัย วงษ์เจริญ  นุชรี มณีจร  พีรชยา ภูคําน้อย

8.45 - 9.00  อาทร อนุดวง  วีระพงศ์ พันธุมิตร วชิราภรณ์  วรรณโชติ  จุฑามาศ ชัยประสิทธิกุล  กฤษดา อาบสุวรรณ์  นิชานาถ ยะรินทร์

9.00 - 9.15  กวนินา ราวิชัย  ศุภชัย เพชรธาราวดี ดร.ราเชนทร์  นพณัฐวงศกร  ปวีณา สกุลคู  สิริชัย มีประเสริฐ  สาวิตรา สุวรรณ์

9.15 - 9.30  นนทกานต์ อุน่ลื้อ  เอกรินทร์ มหาวิริโย  มุกศิรินทร์  ขาวสัก  กมลพร พิสิฐมุกดา  พรพิมล ขุนทอง  อัครนนท์ บุรัญบุญดา

9.30 - 9.45  เยาวเรศ ทิพย์สุวรรณ์  โยธิน กัลยาเลิศ ธนวรรธน์  ท้าวนอก  ภาสกร สกุลปิ่นจง ยุทธศิลป์ แก้วแก่น  ศุภกิจ ทองปาน

9.45 - 10.00 PHUONG THI, VU  เจนณรงค์ โทติวัล  อติศักดิ์ ซึงมะนูจวงการ  จรีภัทร นามปั่น  พรวจ ีบุญเลี้ยง

10.00 - 10.15  นําโชค มั่นหมาย  ปาลิดา ศรีบุญชู กนกวรรณ อุดมเดช  กวีพล การเจริญดี

10.15 - 10.30 ว่าที่ร้อยตรี วัชรชพี ศศิตรานนท์  ศดานันท์ บุตรงา  อารดา จันทร์ประเสริฐ

10.30 - 10.45 พระ อานนท์ ปัญญาวิลาศ  สิริมน สนธิสุข  ธนพร สิทธิยศ

เวลา

ตารางนําเสนอ ภาคบรรยาย วันที่ 17 สิงหาคม 2560

เวลา

ตารางนําเสนอ ภาคบรรยาย วันที่ 18 สิงหาคม 2560

เวลา

พัก 15 นาที

เวลา

พัก 15 นาที



กําหนดการการนําเสนอภาคบรรยาย (Oral Presentation)  
กลุ่มสาขาวิชาเกษตรศาสตร ์(Session 1 ) 
วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 ณ ห้อง Chiangmai 1 

ประธานกลุ่ม: ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.สิริวัฒน์ สาครวาสี 

รองประธานกลุ่ม:อาจารย์ ดร. ปรีดา นาเทเวศน์พงศ์   

เลขาฯ: นักศึกษาบณัฑิตวิทยาลัย 

เวลา ชื่อ-สกุล ชื่อบทความ รหัส 

1 13.45-14.00 แก้วอุดร แสนมณี ผลของการจัดการน้ําต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าว C000071 

2 14.00-14.15 บุษกร กิติสุธาธรรม ผลของการใช้วัสดุรองก้นหลุมที่มีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตกล้วยไข่ [Musa (AA group) 

“Kluai Khai”] 

C000129 

3 14.15-14.30 สันติ ปียะเดซ การตรวจสอบคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวสายพันธุ์ใหม่ C000201 

4 14.30-14.45 พรแก้ว อานศุักดิ์ ผลของกรดจิบเบอเรลลิกและไคโตซานต่อการงอกของเมล็ดผักหวานป่า (Melientha suavis 

Pierre) 

C000217 

5 14.45-15.00 อรพินธุ์ สฤษดิ์นํา ผลของรังสีแกมมาต่ออัตราการงอก อัตราการอยู่รอด และการเจริญเติบโตของพริก C000305 

6 15.00-15.15 นายเวียงพระจันทร์ 

บันดาลสุข 

วิเคราะห์จุดคุ้มทุนการปลูกข้าว 3 รูปแบบ C000070 

7 15.15-15.30 เสาวนีย์ เมฆานุพักตร์ การปรับตัวจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการจัดการน้ําของเกษตรกร

อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 

C000252 

หมายเหต:ุ กาํหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 



กลุ่มสาขาวิชาเกษตรศาสตร ์(Session 2 ) 
ประธานกลุ่ม: ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.สิริวัฒน์ สาครวาสี 

รองประธานกลุ่ม:อาจารย์ ดร. ปรีดา นาเทเวศน์พงศ์   

เลขาฯ: นักศึกษาบณัฑิตวิทยาลัย 

ที่ เวลา ชื่อ-สกุล ชื่อบทความ รหัส 

1 15.45-16.00 ปุณณ์ปวีร์ เขตวิจารย์ บทบาทหน้าที่ของผู้จําหน่ายในการให้คําแนะนําการใช้สารป้องกันกําจัดศัตรูพืชอย่างถูก

วิธีแก่เกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ด 

C000276 

2 16.00-16.15 พัชราลักษณ์ สุวรรณ คุณภาพชีวิตชีวิตของผู้ประกอบอาชีพนอกภาคเกษตรหลังการเข้าสู่อาชีพเกษตรกรรม C000285 

3 16.15-16.30 อํานาจ โพธิ์กรุณา ประสิทธิผลในการส่งเสริมการเกษตรโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ของบริษัทโพธิ์กรุณา จํากัด 

จังหวัดเชียงใหม่ 

C000302 

4 16.30-16.45 สุภาพร สัตตงั การเจริญเติบโต การเจริญพันธุ์ และคุณภาพเนื้อของปลาลูกผสมบึกสยามแม่โจ้ (ปลาบึก 

X ปลาสวาย) รุ่นที่ 2 ในกระชัง 

C000186 

5 16.45-17.00 ฉัตรชัย ศรีเพิม่ ปริมาณคอลลาเจนและคุณภาพเนื้อของกล้ามเนื้อสันนอกในแพะพื้นเมืองภาคใต้และแพะ

ลูกผสม 

C000237 

6 17.00-17.15 นางสาว เบญจพร ฤทธิสุทธิ์ การตรวจหาปรสิตในเลือดโคพื้นเมืองที่เลี้ยงในจังหวัดเชียงใหม่ภายใต้โครงการเฝ้าระวัง

และควบคุมโรคระบาดสัตว์ที่ติดต่อถึงคน 

C000253 

หมายเหต:ุ กาํหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 

 

 



กลุ่มวิชาวิศวกรรมศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (Session 1) 
วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 ณ ห้อง Chiangmai 2 

ประธานกลุ่ม: อาจารย์ ดร.กิติศักดิ์ โอสถานันต์กุล 

รองประธานกลุ่ม: รองศาสตราจารย์ ดร.พูนพัฒน์ พูนน้อย 

เลขาฯ: นักศึกษาบณัฑิตวิทยาลัย 

ที่ เวลา ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่อง รหัส 

1 13.45-14.00 นิธิพร วรรณโสภณ 
การพัฒนาแอพพลิเคชั่นคํานวณราคายางพาราสําหรบัร้านรบัซื้อยางพาราผ่านสมาร์ท

โฟน 
C000023 

2 14.00-14.15 จักรพันธ์ วงศ์ฤกษ์ดี 
การส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของสมเด็จพระเจ้าตากสิน

มหาราช ในเขตอําเภอเมืองตากจงัหวัดตาก ด้วยแบบจําลองสถานที่แบบ 3 มิติออนไลน์ 
C000082 

3 14.15-14.30 วีระพล ศรีเมือง 
ระบบอัจฉริยะแจ้งเตือนการทําความสะอาดแผงเซลล์แสงอาทิตย์สําหรับโรงงานไฟฟ้า

จากพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็ก 
C000200 

4 14.30-14.45 ตะวัน จินายะ 
การสร้างเครือ่งควบคุมค่าการนําไฟฟ้า และค่าความเป็นกรด-ด่างในการปลูกผักไฮโดรโป

นิกส์โดยควบคุมผ่านเว็บไซต์ 
C000244 

5 14.45-15.00 พิรพงศ์ ลิ้มประสิทธิว์งศ์ 
การพัฒนาระบบปรบัแผงเซลล์แสงอาทิตย์ตามการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์สําหรับงาน

การเกษตร 
C000096 

6 15.00-15.15 รชต มณีโชต ิ รถสามล้อไฟฟ้าตัดหญ้า สําหรับคนพิการและผู้สูงอายุ C000144 

7 15.15-15.30 รัฐวุฒิ สุดสงวน 
การประเมินศกัยภาพการอนุรกัษ์พลังงานในอาคารด้วยวิธีตรวจวัดพลังงานตามมาตรฐาน 

LEED-EBOM 
C000264 

หมายเหต:ุ กาํหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 



กลุ่มวิชาวิศวกรรมศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (Session 2) 
วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 ณ ห้อง Chiangmai 2 

ประธานกลุ่ม: อาจารย์ ดร.ธีรพล ธรุกิจเสรี 

รองประธานกลุ่ม: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูพงษ์ ภาคภูมิ 

เลขาฯ: นักศึกษาบณัฑิตวิทยาลัย 

ที่ เวลา ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่อง รหัส 

1 15.45-16.00 ณัฐพล เข็มเพ็ชร ์
ศึกษาความเป็นไปได้ในการลดอุณหภมูิแผงเซลล์แสงอาทิตย์ โดยการใช้แผ่นเทอร์

โมอิเล็กทริกระบายความร้อนร่วมกับน้ํา 

C000225 

2 16.00-16.15 สมบัต ิ สันกว๊าน 
ประยกุต์วงจรจ่ายกําลังแบบฮาล์ฟบริดจ์สําหรบัชุดทาํน้ําร้อน-น้ําเย็นด้วยเทอร์โมอิ

เล็กทริก 

C000231 

3 16.15-16.30 ภานุพงศ์ สุเปง็ 
การพัฒนาวงจรฟลายแบคคอนเวอร์เตอร์แรงดันสูงกระแสตรงสําหรับระบบกําจดั

ควันด้วยไฟฟ้าสถิต 

C000270 

4 16.30-16.45 ศักดิ์ณรินทร์ วรรณโล 
การออกแบบและสร้างชุดรกัษาระดับแรงดันไฟฟ้าของเครื่องกําเนิดซิงโครนัสด้วย

วิธีควบคุมกระแสกระตุ้นสนามแม่เหล็ก 

C000271 

5 16.45-17.00 มนต์ชัย ทิวาวรชัย 
การศึกษาอิทธิพลของระยะห่างระหว่างวาล์วควบคุมอัตราการไหลกับใบกงัหนัน้าํ

ต่อประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าของเครือ่งผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ําขนาดจิ๋ว 

C000277 

6 17.00-17.15 ธนพงศ์ คุ้มญาติ เครื่องให้ความอบอุ่นแบบแผ่รังสีสําหรับทารกคลอดก่อนกําหนด C000298 

7 17.15-17.30 ภูวดิท ดิฐศภุมาศ การประเมินสมรรถนะแก๊สซิไฟเออร์เมื่อใช้หัวเตาเผาประสิทธิภาพสูง C000167 

หมายเหต:ุ กาํหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 



กลุ่มวิชาวิศวกรรมศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (Session 3) 
วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 ณ ห้อง Chiangmai 1 
ประธานกลุ่ม: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ นาคประสม 

รองประธานกลุ่ม: อาจารย์ ดร.กาญจนา นาคประสม 

เลขาฯ: นักศึกษาบณัฑิตวิทยาลัย 
ที่ เวลา ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่อง รหัส 

1 08.30-08.45 รัชชานนท์ วงศ์จันทรา 
ผลกระทบของเทคโนโลยีแบบผสมผสานต่อปริมาณจุลินทรีย์และอายุการเก็บ

รักษาของการแปรรปูลําไยกรอบ 
C000043 

2 08.45-09.00 อาทร อนุดวง 
การผลิตลูกตาวแช่อิ่มอบแห้งรสกาแฟ จากลูกตาวคัดทิ้งของโรงงานลูกตาว

เชื่อม 
C000053 

3 09.00-09.15 กวินนา ราวิชัย 
ผลของมอลโตเดกซ์ทริน และกัมอะราบิกในกระบวนการกักเกบ็สารประกอบฟี

นอลิกจากน้ําหมักเมี่ยงด้วยวิธีการทําแห้งแบบแช่เยือกแข็ง 
C000122 

4 09.15-09.30 นนทกานต์ อุ่นลื้อ 
การสกัดน้ํามนัจากเมล็ดชาอัสสัม (Camellia sinensis var. assamica) ด้วยเฮ

กเซนและ โพรพานอลภายใต้สภาวะต่ํากว่าจุดวิกฤต ิ
C000126 

5 09.30-09.45 เยาวเรศ ทิพย์สุวรรณ ์ การนําสารสกัดจากแก่นฝางมาใช้ในการยับยั้งเชื้อก่อโรคในอาหาร C000162 

6 09.45-10.00 PHUONG THI, VU 
The feasibility of release sugar from gooseweed and small-flowered 

nutsedge by alkaline-oxidant pretreatment 
C000293 

7 10.00-10.15 นาย นําโชค มั่นหมาย การเปรียบเทียบวิธีการปรบัสภาพของใบอ้อยสําหรบัการผลิตไบโอเอทานอล C000275 

หมายเหต:ุ กาํหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 



กลุ่มวิชาวิศวกรรมศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (Session 4) 
วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 ณ ห้อง Chiangmai 2 
ประธานกลุ่ม: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ช่อทิพา สกูลสิงหาโรจน์ 

รองประธานกลุ่ม: อาจารย์ ดร.จฑุามาศ มณีวงศ์ 

เลขาฯ: นักศึกษาบณัฑิตวิทยาลัย 

ที่ เวลา ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่อง รหัส 

1 08.30-08.45 อัจฉราภา ชวนชัย 
การประเมินผลการหมักร่วมแบบไม่ใช้ออกซิเจนระหว่างหญ้าขนและมูลกระบือเพื่อ

การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตก๊าซชีวภาพ 
C000292 

2 08.45-09.00 วีระพงศ์ พันธมุิตร Biogas production potential of longan leaves (Dimocarpus longan) C000173 

3 09.00-09.15 ศุภชัย เพชรธาราวดี การวิเคราะห์พลังงานในการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นทีร่าบ C000149 

4 09.15-09.30 เอกรินทร์ มหาวิริโย จุดบกพร่องงานก่อสร้างและค่าซ่อมแซมในโครงการก่อสร้างอาคารสูง C000197 

5 09.30-09.45 โยธิน กัลยาเลิศ 
การสะท้อนความร้อนของเม็ดสีที่เตรียมด้วยปฏิกิริยาสภาวะของแข็งระหว่าง 

Cr2O3 และ Al2O3 
C000125 

6 09.45-10.00 เจนณรงค์ โทติวัล การปรบัปรุงผลิตภาพการผลิตในกระบวนการผลิตตวัถังรถยนต์ด้วยเทคนิค ECRS C000216 

หมายเหต:ุ กาํหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 



กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและสุขภาพ (Session 1) 
วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 ณ ห้อง Chiangmai 3 

ประธานกลุ่ม: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสงทอง พงษ์เจริญกิต 

รองประธานกลุ่ม: อาจารย์ ดร.สมคิด ดีจริง 

เลขาฯ: นักศึกษาบณัฑิตวิทยาลัย 

ที่ เวลา ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่อง รหัส 
1 13.45-14.00 อลงกต สิงห์โต การพัฒนาตํารับอาหารลดโซเดียมตามธาตุเจ้าเรือนเสมหะ C000020 

2 14.00-14.15 มนทิรา เจียรนัยกุลวานิช การพัฒนาผลิตภัณฑ์ย้อมสีผมจากสารสกัดต้นห้อม (Baphicacan thuscusia (Nees) 

Bremek.) 

C000044 

3 14-15-14.30 ลียานา บินมะยะโกะ การใช้ยางพาราผสมยางรีเคลม เศษแผ่นฟิล์ม LDPE และสารก่อฟองสําหรับแผ่นยาง

ฉนวนกนัความร้อน 

C000069 

4 14.30-14.45 อนวัช ฤทธิรงค์ การวิเคราะห์ปริมาณโลหะ (Ca, Mn, Fe, Cu, Zn) ในข้าวหุงสุกด้วยวิธี Synchrotron 

Radiation X-ray fluorescence (SR-XRF) 

C000081 

5 14.45-15.00 พลอยไพลิน ตุลาผล ผลของความชื้นเริม่ต้นของกากถั่วเหลืองที่มีต่อปริมาณกาบาและกรดกลูตามิกในแป้ง

กากถั่วเหลืองที่ได้จากการหมักด้วย Rhizopus oligosporus และ Rhizopus oryzae 

C000087 

6 15.00-15.15 ไอลีน สุระคําแหง เปรียบเทียบการฝึกทรงท่าและการฝึกไพรโอเมตริกต่อการควบคมุการทรงท่าในผู้หญิง

ที่มีภาวะข้อเท้าไม่มัน่คง 

C000124 

7 15.15-15.30 พลอยนวล พันธ์อมรชัย ผลทันทีของการฝึกกระบวนจินตภาพการเคลื่อนไหวแบบทั่วไปและแบบจําเพาะเจาะจง

ต่อความสามารถการเดินในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 

C000127 

หมายเหต:ุ กาํหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 



กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและสุขภาพ (Session 2) 
วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 ณ ห้อง Chiangmai 3 

ประธานกลุ่ม: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน เจริญตนัธนกุล 

รองประธานกลุ่ม: อาจารย์ ดร. ยุวลี อันพาพรม 

เลขานุการ: นักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย 

ที่ เวลา ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่อง รหัส 
1 15.45 -16.00 จิติมนต์ ไทรตระกูล สภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตเอนไซม์ไคโตซาเนสจากแบคทีเรียในกลุ่ม Bacillus sp. ที่

แยกได้จากถัว่เน่า 

C000152 

2 16.00-16.15 DANTE JR. MENDILLO 

FABROS 

Antiviral potential of cinnamaldehyde from Cinnamomum verum Presl. against 

porcine reproductive and respiratory syndrome virus 

C000174 

3 16.15-16.30 ธนภรณ์ ศิริแสง โฟลว์อินเจก็ชันแอมเพอโรเมตรีสําหรบัตรวจวัดไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ C000184 

4 16.30-16.45 วัลลภา วาสนาสมปอง ผลของการสอนสุขศึกษาด้วยรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือทีม่ีต่อ ความรู้เรื่อง

โภชนาการเกินในนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนบุาลสมทุรสงคราม 

C000208 

5 16.45-17.00 เกรียงไกร ราชกิจ เสถียรภาพของระบบไม่เชิงเส้น C000218 

หมายเหต:ุ กาํหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 

 

 

 

 



กลุ่มวิชาบริหาร บัญช ีและพาณิชยศาสตร ์(Session 1 ) 
วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 ณ ห้อง Chiangmai 4 

ประธานกลุ่ม: รองศาสตราจารย์ ดร.จําเนียร บุญมาก 

รองประธานกลุ่ม: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัดพงศ ์อวิโรธนานนท์ 

เลขานุการ: นักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย 

ที่ เวลา ชื่อ-สกุล ชื่อบทความ รหัส 

1 
13.45-14.00 สาวิตรี อ่ําอําไพ 

กลยุทธ์การประกอบธุรกิจออนไลน์ของผลิตภัณฑ์ Mache re by Jumi (มาเชอรี่ บาย จูม)ิ ในเขตอําเภอ

เมือง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อขยายโอกาสทางการขายผลิตภัณฑ์ 
C000250 

2  14.00-14.15 อัญชณา อุตอิ่นแกว้ ปัจจัยที่มีผลกับความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพของผู้แทนยาบริษัทยาข้ามชาติ C000255 

3  14.15-14.30
บูรณี อภิชาติพงศ์ชัย 

การเปรียบเทียบช่องทางการจัดจําหน่ายเครื่องสําอางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ในเขตจังหวัด

เชียงใหม่ 
C000058 

4  14.30-14.45 ทินารัตน์ ปุริโส การวางแผนการตลาดในการเพิ่มยอดขายร้านหอมโภชนา C000074 

5  14.45-15.00
วัชราภรณ์ วีระวัฒน์สกุล 

แผนการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายธุรกิจออกแบบตกแต่งภายในร้านธนัท โฮมดีไซน ์อําเภอเมือง จังหวัด

อุดรธานี 
C000076 

6  15.00-15.15 วิทวัส โชครัตนกาญจน์  แผนการตลาดในการจําหน่ายเสื้อผ้าแนวสตรีทของร้าน FWCK SHOP ผ่านสื่อสังคมออนไลน ์ C000077 

7  15.15-15.30
นิลาภรณ์ วิมาเณย์  

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุค๊ (FaCebook) ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า

ประเภทเครื่องสําอางบํารุงผิวหน้า 
C000101 

หมายเหต:ุ กาํหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 

 

 



กลุ่มวิชาบริหาร บัญช ีและพาณิชยศาสตร ์(Session 2 ) 
วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 ณ ห้อง Board room 1 

ประธานกลุ่ม: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริกุล ตุลาสมบัติ 

รองประธานกลุ่ม: อาจารย์ ดร.กุลชญา แว่นแก้ว 

เลขานุการ: นักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย 

ที่ เวลา ชื่อ-สกุล ชื่อบทความ รหัส 

1  13.45-14.00 ณัฐชานันท์ นันทพงศโ์ภคนิ  แนวทางการปรับปรุงประสบการณ์ของลูกคา้ประกันชีวิต โดยใช้สื่อ InfographiC C000140 

2  14.00-14.15
รัฐธนันท์ นันทพงศ์โภคิน  

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารตัวแทนที่ประสบความสําเร็จในอาชีพของบริษัทประกันชีวิตใน

ประเทศไทย 
C000181 

3  14.15-14.30 ชวัลภร แก้วแกมทอง การจัดการความรู้ในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล กรณีศึกษาผู้ผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรกล C000032 

4  14.30-14.45
วีระยุทธ เศรษฐเสถียร  

การพัฒนากลยุทธ์การบริหารจัดการเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันระดับนานาชาติของ

อุตสาหกรรม MICE ในจังหวัดเชียงใหม ่
C000038 

5  14.45-15.00
พรฐิมา แก้วทอง 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ของอุตสาหกรรม

แปรรูปทางการเกษตร ในจังหวัดพิจิตร 
C000052 

6  15.00-15.15
Khaing Khant Bone Kyaw 

SMART TOURISM: USING AUGMENTED REALITY APPLICATION AS SERVICE INNOVATION; CASE 

STUDY: SUPHA BEE FARM, CHIANGMAI, THAILAND 
C000314 

7  15.15-15.30 ปิยะณัฐ ขันแข็ง แนวทางการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานในการดําเนินงาน ของ สวนอาหารจ้อก้อฟาร์มร้อยเอ็ด C000090 

หมายเหต:ุ กาํหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 

 

 



กลุ่มวิชาบริหาร บัญช ีและพาณิชยศาสตร ์(Session 3 ) 
วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 ณ ห้อง Board room 2 

ประธานกลุ่ม: รองศาสตราจารย์ จงกลบดินทร์ แสงอาสภวิริยะ 
รองประธานกลุ่ม: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาณวนิ สงเคราะห ์

เลขานุการ: นักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย 

ที่ เวลา ชื่อ-สกุล ชื่อบทความ รหัส 

1  13.45-14.00
ชลรว ีฤาชา  

การสร้างความภักดีของผู้บริโภคที่มีต่อร้านยาแผนปัจจุบันและร้านยาสาขากรณีศึกษา: อําเภอ

เมือง จังหวัดพิษณุโลก 
C000189 

2  14.00-14.15
ณัฐวุฒ ิทรัพย์บุญมี  

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ KTB netbankของลูกค้าบมจ.ธนาคารกรุงไทย ในเขต

กรุงเทพมหานคร 
C000191 

3  14.15-14.30 ชนากานต์ ศรีวะรมย์  แนวทางการเพิ่มยอดขายของร้านบุฟเฟต์มีดีสุกี้ แอนด ์ติ่มซํา อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น C000196 

4  14.30-14.45 วรางคณา เต็มธนกิจไพศาล  แนวทางการเพิ่มยอดขายแป้งพัฟผสมรองพื้นวาราในจังหวัดขอนแก่น C000198 

5  14.45-15.00 สุภาพร บาลี  แนวทางการเพิ่มยอดขายอาหารเสริมลดน้ําหนักดาร์วิน ในจังหวัดขอนแก่น C000202 

6  15.00-15.15 กิ่งกานต์ สาริวาท  ปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อบ้านจัดสรรในเขตจังหวัดเชียงใหม ่ C000206 

7  15.15-15.30 สุพิชชา พันพั่ว แผนการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายผลิตภัณฑ์สบู่ก้อนล้างหน้าAlatus C000282 

หมายเหต:ุ กาํหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 

 

 

 



กลุ่มวิชาบริหาร บัญช ีและพาณิชยศาสตร ์(Session 4) 
วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 ณ ห้อง Chiangmai 4 

ประธานกลุ่ม: รองศาสตราจารย์ ดร.จําเนียร บุญมาก 

รองประธานกลุ่ม: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัดพงศ ์อวิโรธนานนท์ 

เลขานุการ: นักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย 

ที่ เวลา ชื่อ-สกุล ชื่อบทความ รหัส 

1 15.45 – 16.00 ธนกฤต แก้วมณี แผนการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายร้านเกษตรเซ็นเตอร์ อําเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา C000113 

2 16.00 – 16.15 นภัสกร เหล่าวาณิชวัฒนา  ความตั้งใจซื้อของผู้บริโภคจากการตลาดดิจิตอลผ่านเฟซบุ๊ก กรณีศึกษา สินค้าประเภทเสริมอาหาร C000156 

3 
16.15 – 16.30 นภัสส์ชนันท์ สุรัติกาล 

การออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อการจัดการเศษไม้เหลือใช้จากการผลิตตูล้ําโพงของร้านซีทีซาวด์

จังหวัดหนองบัวลําภู 
C000114 

4 16.30 – 16.45 อัจฉริยาพร สิมาฉายา  แนวทางในการเพิ่มยอดขายผลิตภัณฑ์ความงามพรทิน่าผ่านสื่อสังคมออนไลน ์ C000119 

5 
16.45 – 17.00 พิชญาภา จันศรี  

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดการท่องเที่ยวที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวในการ

เดินทางท่องเที่ยว : กรณีศึกษา หมู่บ้านคีรีวงกต จังหวัดอุดรธานี 
C000128 

6 
17.00 – 17.15 บุณยนุช จันประเสริฐศรี  

การเพิ่มศักยภาพธุรกิจด้วยช่องทางการตลาดของผลิตภัณฑ์เวชสําอางจากสาหร่าย : กรณีศึกษาแบ

รนด์ธามม ์
C000130 

7 17.15 – 17.30 ชวาลา มุทาพร แนวทางเพิ่มความจงรักภักดีและการสื่อสารแบบปากต่อปาก ร้านกาแฟอเมซอน จังหวัดขอนแก่น C000131 

หมายเหต:ุ กาํหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 

 

 



กลุ่มวิชาบริหาร บัญช ีและพาณิชยศาสตร ์(Session 5 ) 
วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 ณ ห้อง board room 1 

ประธานกลุ่ม: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริกุล ตุลาสมบัติ 

รองประธานกลุ่ม: อาจารย์ ดร.กุลชญา แว่นแก้ว 

เลขานุการ: นักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย 

ที่ เวลา ชื่อ-สกุล ชื่อบทความ รหัส 

1 
15.45 – 16.00 จักรกริช กวงแหวน 

การเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจฐานรากด้วยการจัดการกลุ่มของมูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบท อําเภอแม่ริม 

จังหวัดเชียงใหม ่
C000263 

2 
16.00 – 16.15 ณัฐพันธุ์ มีสัตย์ 

ความคาดหวังและความพึงพอใจของสมาชิกต่อการใช้บริการการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่

จํากัด 
C000274 

3 
16.15 – 16.30 กุศลิน ทิพย์มโนสิงห ์

การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงทางด้านสารสนเทศในสถาบันการศึกษากรณศีึกษา โรงเรียนจุฬา

ภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 
C000117 

4 
16.30 – 16.45 มณีวรรณ บรรลุสิลป ์ 

การจัดการการผลิตและต้นทุนการปลูกมันแกว: กรณีศึกษาบ้านน้ําก่ํา ตําบลน้ําก่ํา อําเภอธาตุพนม 

จังหวัดนครพนม 
C000151 

5 16.45 – 17.00 บัณฑิตา ไคร้โท้ง การวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของสหกรณ์นิคมพร้าว จํากัด C000060 

6 
17.00 – 17.15 ณัฏฐวัฒน ์จิตมานะ  

การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการขยายกําลังผลิตไฟฟ้าขนาด 20 เมกะวัตต์ของโรงไฟฟ้าชีวมวลมิตรภู

หลวง อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 
C000172 

7 
17.15 – 17.30 ตุลยา เรืองอุไร 

อิทธิพลของวันในสัปดาห์ต่ออัตราผลตอบแทนหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย และตลาด

หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 
C000227 

หมายเหต:ุ กาํหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 

 



กลุ่มวิชาบริหาร บัญช ีและพาณิชยศาสตร ์(Session 6) 
วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 ณ ห้อง Board room 2 

ประธานกลุ่ม: รองศาสตราจารย์ ดร.จงกลบดินทร์ แสงอาสภวิริยะ 
รองประธานกลุ่ม: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาณวนิ สงเคราะห ์

เลขานุการ: นักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย 

ที่ เวลา ชื่อ-สกุล ชื่อบทความ รหัส 

1  15.45 – 16.00
อัจฉราพรรณ จันชู 

 แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยวิธีสุนทรียสาธก : กรณีศึกษา

ธนาคารออมสิน สาขาบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย ์
C000115 

2  16.00 – 16.15
สลิลา ชัยวัฒนกุลวานิช  

แผนการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายธุรกิจวัสดุก่อสร้าง กรณีศึกษา: ร้านเด่นเจริญวัสดุ อ.นาวัง จ.

หนองบัวลําภู 
C000118 

3  16.15 – 16.30
ศศิธร บัวมะลิ  

การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน บ้านป่าสักงาม ตําบลลวงเหนือ อําเภอ

ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม ่ 
C000138 

4  16.30 – 16.45
ณัฐวุฒ ิเวียงจันทกึ  

 แนวทางการสร้างแรงจูงใจสําหรับพนักงานในยุคเจนเนอเรชั่นวายโดยใชสุ้นทรียสาธก กรณีศึกษา : 

ธนาคารกรุงไทย สํานักงานเขตนครราชสีมา 1 
C000141 

5  16.45 – 17.00
คมกริช พรรณเชษฐ์  

กลยุทธ์การจัดการธุรกิจค้าปลีกที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อของผู้บริโภคอะไหล่ยนต์ในเขต อําเภอเมือง 

จังหวัดพิษณุโลก 
C000185 

6  17.00 – 17,15 นางสาว เกวลิน ชัยวัฒนกุลวานิช การออกแบบ แบบจําลองธุรกิจร้านค้าปลีกรองเท้าสนีกเกอร์ Get Your KiCks ภายในจังหวัดอุดรธานี C000107 

7  17.15 – 17.30
กุสุมา พรหมยานนท์ 

รูปแบบการจัดการหว่งโซ่คุณค่าการผลิตไม้สักท่อนของสวนป่า ตามแนวคิดการจัดการห่วงโซ่อุปทาน

ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน 
C000236 

หมายเหต:ุ กาํหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 

 



กลุ่มวิชาบริหาร บัญช ีและพาณิชยศาสตร ์(Session 7) 
วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 ณ ห้อง Chiangmai 4 

ประธานกลุ่ม: รองศาสตราจารย์ ดร.จําเนียร บุญมาก 

รองประธานกลุ่ม: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัดพงศ ์อวิโรธนานนท์ 

เลขานุการ: นักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย 

ที่ เวลา ชื่อ-สกุล ชื่อบทความ รหัส 

1  17.45 – 18.00  เมวิกา ศรีฉ่ํา  แนวทางการจัดการชอ่งทางการจัดจําหน่ายทุเรียน ของผู้ประกอบการจังหวัดอุตรดิตถ์ C000134 

2  18.00 – 18.15
วิลาสิน ีดาราษฎร์  

กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายร้านวัสดุก่อสร้างเคพีเอส เอ็นจีเนียริ่ง อําเภอเมือง จังหวัด

ขอนแก่น 
C000139 

3  18.15 – 18.30
จิราพันธ์ สินชวานนท์  

การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณค่าแบรนด์หรือแบรนด์อิควิตี้ในสังคมยุคดิจิทัล: กรณีศึกษา

ตราสินค้าเบียร์สิงห ์ภายใต้บริษัทสิงห์คอร์เปอเรชันจํากัด ประเทศไทย 
C000207 

4  18.30 – 18.45
ชญานิศา บัวลอย 

การศึกษางานวิจัยการสร้างแรงจูงใจในการตัดสินใจซื้อ ถังบําบัดน้ําเสียของผู้รับเหมา โดยใช้

วงจรเดมิ่ง(Deming cycle) กรณีศึกษา บริษัท ไบโอคลีน จํากัด 
C000283 

หมายเหต:ุ กาํหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 



กลุ่มวิชาบริหาร บัญช ีและพาณิชยศาสตร ์(Session 8) 
วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 ณ ห้อง Board room 1 

ประธานกลุ่ม: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริกุล ตุลาสมบัติ 

รองประธานกลุ่ม: อาจารย์ ดร.กุลชญา แว่นแก้ว 

เลขานุการ: นักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย 

ที่ เวลา ชื่อ-สกุล ชื่อบทความ รหัส 

1 
17.45 – 18.00 สมนึก พึ่งม่วง 

ความรู้ความเข้าใจทางการเงินและทัศนคติทางการเงินของนิสิตระดับปริญญาตรี กรณีศึกษา มหาวิทยาลัย

นเรศวร 
C000153 

2 18.00 – 18.15 ศาสตรา มาพร ผลกระทบของวันออกสลากกินแบ่งรัฐบาลต่อดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย C000086 

3 18.15 – 18.30 อรุณี ขวัญเมือง การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโรงงานทุเรียนแช่แข็งอบกรอบ ในจังหวัดจันทบุรี C000229 

หมายเหต:ุ กาํหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



กลุ่มวิชาบริหาร บัญช ีและพาณิชยศาสตร ์(Session 9) 
วันศุกร์ ที่ 17 สิงหาคม 2560 ณ ห้อง Board room 2 

ประธานกลุ่ม: รองศาสตราจารย์ ดร.จงกลบดินทร์ แสงอาสภวิริยะ 
รองประธานกลุ่ม: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาณวนิ สงเคราะห ์

เลขานุการ: นักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย 

ที่ เวลา ชื่อ-สกุล ชื่อบทความ รหัส 

1  17.45 – 18.00 อรรถพล ตันอินต๊ะ การจัดการห่วงโซ่คุณค่าของของเล่นจากไม้ ชมรมหัตถกรรมพื้นบ้านหมู่บ้านป่าขาม อ.สันทราย จ.

เชียงใหม่ 
C000267 

2  18.00 – 18.15 สุชาดา ฉุนฉ่ํา การจัดการระบบโลจิสติกส์แสตมป์สรรพสามิตของสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ C000228 

3  18.15 – 18.30 ปริณรัฐ กาบจันทร์ การจัดการห่วงโซ่อุปทานของลิ้นจี้ กรณีศึกษากลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกลิ้นจี่อําเภอไชยปราการ จังหวัด

เชียงใหม่ 
C000269 

4  18.30 – 18.45 ปรัชวัน อ่อนคง ห่วงโซ่คุณค่าของปลาลูกผสมบึกสยามแม่โจ้ในจังหวัดเชียงใหม ่ C000273 

หมายเหต:ุ กาํหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 

 

 
 
 
 
 
 



กลุ่มวิชาบริหาร บัญช ีและพาณิชยศาสตร ์(Session 10 ) 
วันศุกร์ ที่ 18 สิงหาคม 2560 ณ ห้อง Board room 2 

ประธานกลุ่ม: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุมิตรา จิระวุฒินันท์ 

รองประธานกลุ่ม: อาจารย์ ดร. แคทลียา ชาปะวัง 

เลขานุการ: นักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย 

ที่ เวลา ชื่อ-สกุล ชื่อบทความ รหัส 
1 8.30 - 8.45 วรชัย วงษ์เจริญ  กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดที่ส่งผลต่อความภักด ีของผู้ใช้บริการร้านรับซื้อของเก่ารีไซเคิล C000165 

2 8.45 - 9.00 จุฑามาศ ชัยประสิทธิกุล  

แนวทางการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการซื้อซ้ําของผู้บริโภค : 

กรณีศึกษา ร้านดับเบิ้ลชอท จังหวัดขอนแก่น 
C000169 

3 9.00 - 9.15 ปวีณา สกุลคู  แนวทางการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายร้าน The Cake House อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น C000170 

4 9.15 - 9.30 กมลพร พิสิฐมุกดา 
ความสามารถในการแข่งขันการส่งออกกล้วยไม้ตัดดอกของไทยระหว่างปี พ.ศ. 2550 – 2557 โดยใช้การ

วิเคราะห์ส่วนแบ่งตลาดคงที่ 
C000234 

5 9.30 - 9.45 ภาสกร สกุลปิ่นจง  

ทัศนคติต่อการรับบริการการรักษาโดยการแพทย์แผนจีน สถานพยาบาลการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยราช

ภัฎจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร 
C000147 

6 9.45 - 10.00 อติศักดิ์ ซึงมะนูจวงการ การศึกษาความเป็นไปได้การให้บริการแอพพลิเคชั่นสั่งอาหารออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร C000150 

7 10.00 - 10.15 ปาลิดา ศรีบุญชู กลยุทธ์การสื่อสารทางธุรกิจเพื่อโน้มน้าวใจแพทย์ของผู้แทนยาบริษัทข้ามชาติในกรุงเทพมหานคร C000261 

8 10.15 - 10.30 วัชรชีพ ศศิตรานนท์ การจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อขยายโอกาสทางการตลาดเครื่องเงินจังหวัดน่าน C000247 

9 10.30 - 10.45 พระ อานนท์ ปัญญาวิลาศ กลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจเชิงพุทธพาณิชย์ในพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ่ C000301 

หมายเหต:ุ กาํหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 

 

 

 



กลุ่มวิชาบริหาร บัญช ีและพาณิชยศาสตร ์(Session 11 )  
วัน ศุกร์ ที่ 18 สิงหาคม 2560 ณ ห้อง Board room 3 

ประธานกลุ่ม: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล 

รองประธานกลุ่ม: อาจารย์ ดร.ศฐา วรุณกูล 

เลขานุการ: นักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย 

ที่ เวลา ชื่อ-สกุล ชื่อบทความ รหัส 

1 8.30 - 8.45 นุชร ีมณจีร 
การเพิ่มประสิทธิภาพความครอบคลุมสาขาของธนาคาร NKBเพื่อคุณภาพการให้บริการให้เกิดความพึงพอใจ

สูงสุดและประหยัดค่าใช้จ่าย 
C000109 

2 8.45 - 9.00 กฤษดา อาบสุวรรณ์  การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโครงการตลาดลําพญากลาง อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี C000192 

3 9.00 - 9.15 สิริชัย มีประเสริฐ  

การวางแผนกลยุทธ์การจัดการธุรกิจโดยการประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคดาต้าไมน์นิงและการ

เขียนแผนภาพแบบจําลองทางธุรกิจ: กรณีศึกษา พอใจพันธ์ไม้ 
C000195 

4 9.15 - 9.30 พรพิมล ขุนทอง การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจเกสต์เฮ้าส์ ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ C000222 

5 9.30 - 9.45 นายยุทธศิลป์ แก้วแก่น 
ผลกระทบของประสิทธิภาพการผลิตที่มีผลต่อการยอมรับการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีของ

เกษตรกร อําเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด 
C000059 

6 9.45 - 10.00 นางสาว จีรภัทร นามปัน่ 
ผลกระทบความสามารถการบริหารทางการบัญชีที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการดําเนินงานของธุรกิจใน

จังหวัดมหาสารคาม 
C000034 

7 10.00 - 10.15 
นางสาวกนกวรรณ อุดม

เดช 

ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติงานทางการบัญชีกับประสิทธิภาพการทํางานของนักบัญชีในสถาน

ประกอบการจังหวัดมหาสารคาม 
C000064 

8 10.15 - 10.30 นางสาว ศดานันท์ บุตรงา ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริการกบัความจงรักภกัดีของผู้ใช้บริการสายการบินไทยแอร์เอเชีย C000028 

9 10.30 - 10.45 นางสาว สิริมน สนธิสุข การรับรู้โฆษณาแฝงที่ส่งผลต่อการจดจําตราสินค้าของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม C000031 

หมายเหต:ุ กาํหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 



กลุ่มวิชาบริหาร บัญช ีและพาณิชยศาสตร ์(Session 12 )  
วัน ศุกร์ ที่ 18 สิงหาคม 2560 ณ ห้อง Board room 4 

ประธานกลุ่ม: อาจารย์ ดร.ศรีรุ่งรัตน์ สุดสมบรูณ์ 

รองประธานกลุ่ม: อาจารย์ ดร.อัครเดช ฉวีรักษ์ 

เลขานุการ: นักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย 

ที่ เวลา ชื่อ-สกุล ชื่อบทความ รหัส 
1 8.30 - 8.45 พีรชยา ภูคําน้อย คุณภาพชีวิตการทํางานของข้าราชการตํารวจ ศูนย์ปฏิบัติการจราจร สถานีตํารวจภูธร จังหวัดลําพูน C000221 

2 8.45 - 9.00 นิชานาถ ยะรินทร์ วัฒนธรรมในองค์กรที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน๗ในจังหวัดเชียงใหม ่ C000262 

3 9.00 - 9.15 สาวิตรา สุวรรณ์ 
ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขตอําเภอเมือง 

จังหวัดเชียงใหม ่
C000257 

4 9.15 - 9.30 อัครนนท์ บุรัญบุญดา ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จของผู้ประกอบการร้านขายสัตว์เลี้ยงในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ C000290 

5 9.30 - 9.45 
ศุภกิจ ทองปาน แนวทางการจัดการกจิกรรมการทอ่งเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ์แบบครบวงจร ตําบลบางปิด อําเภอแหลมงอบ 

จังหวัดตราด C000287 

6 9.45 - 10.00 พรวจี บุญเลี้ยง การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์แคบหมูนายแม ่จังหวัดลําปาง C000249 

7 10.00 - 10.15 กวีพล การเจริญด ี
พฤติกรรมและการยอมรับของผู้ใช้บริการแอปพลิเคชัน MYMO BY GSB ของธนาคารออมสินในเขตอําเภอเมือง

เชียงใหม่ 
C000286 

8 10.15 - 10.30 อารดา จันทร์ประเสริฐ อิทธิพลของวัน ต่ออัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กับตลาดหลักทรัพย์ประเทศเวียดนาม C000258 

9 10.30 - 10.45 ธนพร สิทธิยศ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ไวน์สตรอเบอรี่สวนดอยแก้ว เชียงใหม่ C000289 

หมายเหต:ุ กาํหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 

 

 

 



กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ Session 1 
วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 ณ ห้อง Board room 3 

ประธานกลุ่ม: อาจารย์ ดร.นทีทพิย ์ศรรพตานนท์ 

รองประธานกลุ่ม: อาจารย์ ดร.เกรียงไกร เจริญผล 

เลขานุการ: นักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย 

 

หมายเหต:ุ กาํหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 
 

ที่ เวลา ชื่อ-สกุล ชื่อบทความ รหัส 
1 13.45-14.00 นิฮุสนาน ี ละตะเยา๊ะ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางด้านครอบครัวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชา

รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

C000014 

2 14.00-14.15 พิสิฐ  ตั้งพรประเสริฐ การวิเคราะห์การจัดกจิกรรมศิลปะกับชุมชน “ย้อนรอยพระบาทยาตรา ณ บ้านโป่ง นิทรรศการทัศนศิลป์

เทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 9” เพื่อน้อมราลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ

ดุลยเดช ณ อําเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 

C000033 

3 14-15-14.30 จารุวรรณ  สันทา การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามแนวทางสะเต็มศึกษาที่เน้นการคิดวิเคราะห์ เรื่อง ภาคตัด

กรวย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

C000036 

4 14.30-14.45 อนุธิดา  ชุมวัน การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นฐาน 

ที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

C000037 

5 14.45-15.00 จง  บุญประชา ออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประเภทของประดับตกแต่งด้วยความคิดสร้างสรรค์ C000068 

6 15.00-15.15 ฉัตรชนก  วงศ์ใหญ่ คู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง จังหวัดเชียงใหม่ C000078 

7 15.15-15.30 วสนันท ์อิทธิมีชัย ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อความหมายของบทเพลงกับมิวสิกวิดีโอของปาน ธนพร แวกประยูร C000079 



กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ Session 2 

วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 ณ ห้อง Board room 4 

ประธานกลุ่ม: อาจารย์ ดร.รักษศ์รี เกียรติบุตร 
รองประธานกลุ่ม: อาจารย์ ดร.สุชาดา สายทิ 

เลขานุการ: นักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย 

 

หมายเหต:ุ กาํหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 
 
 
 

ที่ เวลา ชื่อ-สกุล ชื่อบทความ รหัส 
1 13.45-14.00 ปาณิสรา  สัมฤทธินอก ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับการใช้เชื้อราไตรโครเดอร์มาในการควบคุมศัตรูพืชในนาข้าวของเกษตรกร

อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ่

C000080 

2 14.00-14.15 อรรถวิทย ์ โตวรรณ การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือนมอินทรีย์ในจังหวัดเชียงใหม่ C000085 

3 14-15-14.30 ภานุวัฒน ์ เมฆะ การวิจัยประเมินความต้องการจําเป็นในการพัฒนาการดําเนินงานทางหลักสูตร

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ ้

C000088 

4 14.30-14.45 ฉัตรชญา  ศรีบุรี การบริหารจัดการเชิงบูรณาการเพื่อป้องกันการกระทําผิดซ้ําของผู้ต้องขังคดียาเสพติด C000091 

5 14.45-15.00 นทัต  อัศภาภรณ์ การวิเคราะห์ความสอดคล้องของกระบวนวิชากลุ่มวิชาชีพครูกับมาตรฐานความรู้ของคุรุสภา C000092 

6 15.00-15.15 สวรรค์นิมิต  เตชาวงศ์ การจัดการความมั่นคงด้านแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย C000240 

7 15.15-15.30 สมเกียรติ  อินทสิงห์ การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร การสอน และเทคโนโลยีการเรียนรู ้

แขนงวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

C000093 



กําหนดการนําเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (Oral Presentation) 
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ Session 3 

วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 ณ ห้อง Board room 3 

ประธานกลุ่ม: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร แสงสุโพธิ์ 
รองประธานกลุ่ม: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระ เลิศสมพร 

เลขาฯ: นักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย 

หมายเหต:ุ กาํหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 

ที ่ เวลา ชื่อ-สกุล ชื่อบทความ รหัส 
1 15.45 -16.00 อังคณา  จ๊ะเขียว การจัดการความรู้การฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าบ้านแม่ทัง ตําบลหางดง อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ C000097 

2 16.00-16.15 ธนัง  ชาญกิจชัญโญ การศึกษาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากเส้นใยปอ C000100 

3 16.15-16.30 จิตรลดา  ชาตตนนท์ รูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวแบบอิสระของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นในจังหวัดเชียงใหม่ C000103 

4 16.30-16.45 เพ็ญภิมล  โสภณธนกิจ การตลาดเชิงเนื้อหาของสํานักพมิพท์ี่ส่งผลต่อความพึงพอใจ การตัดสินใจซื้อ และความภักดีของผู้อ่าน : สํานัก

พิมพ์อะบุ๊กและสํานักพิมพ์แซลมอน 

C000105 

5 16.45-17.00 รัชนี  ซือมือ ภาพลักษณ์นักทอ่งเที่ยวชาวจีนของชาวเชียงใหม่ C000106 

6 17.00-17.15 กมลทิพย์  แก้วทิตย์ แผนการดําเนินงานห้องสมุดของโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ 

เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวด ีจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

C000110 

7 17.15-17.30 เยาวทิวา  นามคุณ ปัจจัยจูงใจของภาคีเครือข่ายในการเข้ามามีส่วนร่วมปฏิรูปการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ C000112 



กําหนดการนําเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (Oral Presentation) 
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ Session 4 

วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 ณ ห้อง Board room 4 
ประธานกลุ่ม: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ 

รองประธานกลุ่ม: อาจารย์ ดร.วันชาต ินภาศรี 

เลขาฯ: นักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย 

หมายเหต:ุ กาํหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ที่ เวลา ชื่อ-สกุล ชื่อบทความ รหัส 
1 15.45 -16.00 สุภชัย  สมฤทธิ์ แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนพื้นที่พิเศษ เขตพื้นทีการศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 C000158 

2 16.00-16.15 นันทพรรดิ์  นิตยพงศ์ชัย การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคและปัจจัยส่วนผสมการตลาดต่อผักพ้ืนบ้านไทย C000177 

3 16.15-16.30 เศรษฐา  สุขัน ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการระบบบริการการศึกษา ของนักศึกษาวิทยาลัยธาตุพนม 

มหาวิทยาลัยนครพนม 

C000190 

4 16.30-16.45 นาตาชา  มาลาพัฒน์ การศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการให้บริการห้องสมุด

วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม 

C000193 

5 16.45-17.00 ดวงใจ  สีเขียว ผลการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ

ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรแ์ละความสามารถในการแก้ปัญหาทาง

วิทยาศาสตร์ 

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

C000204 

6 17.00-17.15 สุวรรณนล ี ชัยเสน การจัดการการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนของบ้านธาตุอิงฮัง

เมืองไกสอนพมวิหาน แขวงสะหวันนะเขต สาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

C000226 

7 17.15-17.30 จุฑามาศ  ศรีจันทร์อินทร์ ผลกระทบของระบบมาตรการการรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า

ด้วยตนเองของผู้ส่งออกเพื่อได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป (GSP) 

C000142 



กําหนดการนําเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (Oral Presentation) 
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ Session 5 

วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 ณ ห้อง Board room 3 

ประธานกลุ่ม: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร แสงสุโพธิ์ 
รองประธานกลุ่ม: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระ เลิศสมพร 

เลขาฯ: นักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย 

 

หมายเหต:ุ กาํหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ เวลา ชื่อ-สกุล ชื่อบทความ รหัส 
1 17.45-18.00 ศศิพงษ์  ศรีสวัสดิ์ การพัฒนาชุดการสอนวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร โดยใช้บทเพลงช่วยสอน 

สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน ี

C000146 

2 18.00-18.15 มีชัย ท่อนคํา การพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในเมืองท่าแขก แขวงคําม่วน C000230 

3 18.15-18.30 ธนาชัย ธีรพัฒนวงศ์ ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารภาครัฐ C000337 



 
กําหนดการนําเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (Oral Presentation) 
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ Session 6 

วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 ณ ห้อง Board room 4 

ประธานกลุ่ม: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ 

รองประธานกลุ่ม: อาจารย์ ดร.วันชาต ินภาศรี 

เลขาฯ: นักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย 

 

 

หมายเหต:ุ กาํหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 

ที่ เวลา ชื่อ-สกุล ชื่อบทความ รหัส 
1 17.30-17.45 จิตประสงค์ สุลิเดช การมีส่วนร่วมของครัวเรือนในการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน บ้านนาด้วง เมืองวังเวียง แขวง

เวียงจันทน ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) 

C000238 

2 17.45-18.00 ศรีสวรรค์  วงศ์ลอคํา การตอบสนองของตลาดข้าวเหนียวพันธุ์ไก่น้อยในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว C000241 

3 18.00-18.15 วาสนา  จักร์แก้ว นโยบายและการจัดการศึกษาสําหรับเด็กด้อยโอกาสของประเทศไทย C000251 



 
กําหนดการนําเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (Oral Presentation) 
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ Session 7 

วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2560 ณ ห้อง Chiangmai 3 

ประธานกลุ่ม: รองศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย กังวล 

รองประธานกลุ่ม: อาจารย์ ดร.สุริยจรัส เตชะตันมีนสกุล 

เลขาฯ: นักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย 

 

หมายเหต:ุ กาํหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 

 

 

 

ที่ เวลา ชื่อ-สกุล ชื่อบทความ รหัส 
1 08.30-09.00 จักรวุฒิ  มุกทอง แนวทางในการลดต้นทุนโลจิสติกสข์องเกษตรกรผู้ปลูกสตรอเบอร์รี่ 

ในอําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม ่

C000268 

2 09.00-09.30 วชิราภรณ์  วรรณโชติ การใช้ชีวิตในพื้นที่สาธารณะของคนเร่ร่อนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น C000284 

3 09.30-09.45 ดร.ราเชนทร์  นพณัฐวงศกร การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของสํานักงานเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร C000291 

4 09.45-10.00 มุกศิรินทร์  ขาวสัก ศักยภาพของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผ้าฝ้ายทอในจังหวัดลําพูน

สู่ประคมเศรษฐกิจอาเซียน 

C000296 

5 10.00-10.15 ธนวรรธน์  ท้าวนอก การออกแบบชุดโคมไฟไม้และกระถางต้นไม้ขนาดเล็ก C000304 


