๑๐.๔๐ - ๑๐.๕๕
๑๑.๐๐ - ๑๑.๑๕
๑๑.๒๐ - ๑๑.๓๕
๑๑.๔๐ - ๑๑.๕๕
๑๓.๐๐ - ๑๓.๑๕
๑๓.๒๐ - ๑๓.๓๕
๑๓.๔๐ - ๑๓.๕๕
๑๔.๐๐ - ๑๔.๑๕
๑๔.๒๐ - ๑๔.๓๕
๑๔.๔๐ - ๑๔.๕๕
๑๕.๐๐ - ๑๕.๑๕
๑๕.๒๐ - ๑๕.๓๕
๑๕.๔๐ - ๑๕.๕๕
๑๖.๐๐ - ๑๖.๑๕

๘๗
๙๒
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๓
๑๔๗
๑๕๔
๑๖๔
๑๗๑
๑๗๖
๑๗๙
๑๘๗

การนําเสนอแบบบรรยาย กลุ่มศิลปะและการออกแบบ
วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มิถนุ ายน ๒๕๖๐
ห้องบงกชรัตน์ A
ผู้ทรงคุณวุฒิประจําห้อง : รองศาสตราจารย์สถาพร ดีบุญมี ณ ชุมแพ
นาฏยลักษณ์ฟ้อนผูไ้ ทยบ้านโพนสวาง ตําบลกุดสิมคุ้มใหม่ อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
แนวทางการสร้างสรรค์นาฏศิลป์ไทยจากนาฏศิลป์พื้นบ้านที่ปรากฏ ในการแสดงชุดระบําอัศวลีลานาฏดนตรีและระบํา
หรรษานาฏดนตรี
ละครสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมของเด็กกําพร้าที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์
การใช้นาฏยประดิษฐ์ ชุดพฤกษศาสตร์โรงเรียนเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชน กรณีศึกษาโรงเรียนบดินทรเด
ชา (สิงห์ สิงหเสนี)
อํานาจนิยมจากบทบาทการแสดงของตัวละครในละครไทย
การสร้างสรรค์รําโทน เพื่อส่งเสริมการเปลีย่ นแปลงความรู้
เรื่องค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
หอศิลป์เอกชนในกรุงเทพมหานคร: การจัดการและการดํารงอยู่ในบริบทของศิลปวัฒนธรรมไทยร่วมสมัย
การออกแบบเชิงแนวคิดของแผ่นพื้นดาดฟ้าแบบระบายอากาศ
แนวทางการออกแบบพื้นที่ใช้สอยภายในห้องพักอาจารย์ อาคาร ๔๗ คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา เพื่อรองรับกับการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
ละครสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิจารณญาณของเยาวชน
ละครสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมความรอบรู้ดา้ นสุขภาพ
การสร้างสรรค์ลเิ กสําหรับเยาวชน เรื่อง ฮอร์โมนวัยว้าวุ่น ตอน ความไว้ใจที่ถูกทําลาย
ละครชาตรีคณะธิดา ณ บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ศึกษาชีวิตและการสร้างสรรค์ผลงานของจิตรกรในลัทธิประทับใจภายใต้บริบททางสังคมและวัฒนธรรมไทยเพื่อจัดทําบท
ภาพยนตร์สั้นเรื่อง The Impressionist

นพรัตน์ บรรณาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ณฐมน ภูมินทร์
สุดาพร นิ่มขํา

โรงเรียนบ้านวังสะพุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

นัจกร ผู้ทรงธรรม
กุสุมา เทพรักษ์
จิณณ์ฎาภัสส์ สรรค
พงษ์
วิภูษณะ ศุภนคร
กิตติพจน์ วัฒนมั่นคง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดวงใจ ลิ้มศักดิ์ศรี
สุวรรณี ใบโพธิ์
กฤษณา เพชรซ้อน
วรรณิกา ไชยสิงห์
สุนิศา โพธิแสนสุข

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ธีรพงศ์ เสรีสําราญ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

๑๖.๒๐ - ๑๖.๓๕
๑๖.๔๐ - ๑๖.๕๕

๑๙๐
๑๙๗

การนําเสนอแบบบรรยาย กลุ่มศิลปะและการออกแบบ
วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มิถนุ ายน ๒๕๖๐
ห้องบงกชรัตน์ A
ผู้ทรงคุณวุฒิประจําห้อง : รองศาสตราจารย์สถาพร ดีบุญมี ณ ชุมแพ (ต่อ)
หลักการออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์เซรามิกซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หนึง่ ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของชุมชนหาดส้ม
แป้น จังหวัดระนองที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
ต้นฝน ทรัพย์นิรันดร์
การสร้างสรรค์นาฏยศิลป์ร่วมสมัย เรื่อง สตรีทไี่ ด้รับผลกระทบทางด้านจิตใจจากเหตุการณ์ไม่สงบในเขตชายแดนภาคใต้
ของประเทศไทย
ธนภรณ์ แสนอ้าย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การนําเสนอแบบบรรยาย กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มิถนุ ายน ๒๕๖๐
ห้องบงกชรัตน์ C
ผู้ทรงคุณวุฒิประจําห้อง : รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ

๑๓.๐๐ - ๑๓.๑๕
๑๓.๑๕ - ๑๓.๓๐
๑๓.๓๐ - ๑๓.๔๕
๑๓.๕๐ – ๑๔.๐๕

๙๓

การใช้พลังงานจากไมโครเวฟร่วมกับอากาศร้อนในการอบแห้งกระชายดํา
การเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินรถตู้โดยสารปรับอากาศประจําทาง กรณีศึกษา : การเดินรถตู้โดยสาร สายสะพานใหม่-บีที
๑๕๑
เอสหมอชิต
๑๙๔ การพัฒนาบ้านพักอาศัยแบบสําเร็จรูป
๑๔๘ การประเมินผลการดําเนินงานมหาวิทยาลัยสีเขียว: บทเรียนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปกรณ์เกียรติ ภูกอง
พลอย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

บรรพจน์ มีสา
ภาวดี บุญรอดอยู่
ณฐพล รําพึงกิจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การนําเสนอแบบบรรยาย กลุ่มการศึกษา
วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มิถนุ ายน ๒๕๖๐
ห้องบุษบงกช A
ผู้ทรงคุณวุฒิประจําห้อง : ดร.ผดุงชัย ภู่พัฒนา
๑๓.๐๐ - ๑๓.๑๕
๑๓.๒๐ - ๑๓.๓๕
๑๓.๔๐ - ๑๓.๕๕
๑๔.๐๐ - ๑๔.๑๕
๑๔.๒๐ - ๑๔.๓๕
๑๔.๔๐ - ๑๔.๕๕
๑๕.๐๐ - ๑๕.๑๕
๑๕.๒๐ - ๑๕.๓๕
๑๕.๔๐ - ๑๕.๕๕
๑๖.๐๐ - ๑๖.๑๕
๑๖.๒๐ - ๑๖.๓๕
๑๖.๓๕ - ๑๖.๕๕
๑๖.๕๕ – ๑๗.๑๐

๓
๑๕
๑๗
๓๐
๓๘
๔๑
๔๗
๑๙๙
๕๙
๖๒
๖๙
๗๔
๑๔๙

เด็กไร้สญ
ั ชาติ แต่ไม่ไร้สิทธิทางการศึกษา
ระดับความคิด และความสามารถในการพิสูจน์เรขาคณิตของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
การบูรณาการการรูเ้ รื่องคณิตศาสตร์และการรู้เรื่องภาษาอังกฤษโดยใช้การเรียนรูเ้ ชิงบริบท
การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ ๕W ๑H ของนักศึกษา

สุภาพร ชาวสวน
สุพจน์ ไชยสังข์
ฉวีวรรณ แก้วไทรฮะ
ศักดิ์ศรี สืบสิงห์

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์และความคิดสร้างสรรค์ของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการของนักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรม
การเรียนรู้แบบสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ร่วมกับกิจกรรมทํานาย-สังเกต-อธิบาย (POE) เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
พฤติกรรมการอ่านตําราภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
รูปแบบกิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะการเห็นคุณค่าในตนเอง สําหรับนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ความสัมพันธ์ระหว่างอัตลักษณ์กบั การจัดการเรียนการสอนตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาวะผู้นําทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล
ปัจจัยในการบริหารจัดการเรียนร่วมของโรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการเรียนการสอนสําหรับผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๑ – ๓ โรงเรียนสันป่าตอง
ศึกษา อําเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
การวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ รายวิชาวิธีสอนการศึกษาปฐมวัย ๑ โดยบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา การ
เรียนรูด้ ้วยโครงงานฐานวิจัย และระบบพี่เลี้ยง

พัชรินทร์ เศรษฐีชัยชนะ
สันติ จําปาเงิน
ธีราภรณ์ พลายเล็ก
ทิพาพันธ์ สังฆะพงษ์
อดิศัย โทวิชา
ลักขณา ยอดกลกิจ
ฐิติมา ดวงแก้ว

มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

พัชรณัญท์ สหรัตน์วรกมล มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ศิริมาศ โกศัลย์พิพัฒน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

๐๙.๐๐ - ๐๙.๑๕
๐๙.๒๐ - ๐๙.๓๕
๐๙.๔๐ - ๐๙.๕๕
๑๐.๐๐ - ๑๐.๑๕
๑๐.๒๐ - ๑๐.๓๕
๑๐.๔๐ - ๑๐.๕๕
๑๑.๐๐ - ๑๑.๑๕
๑๑.๒๐ - ๑๑.๓๕
๑๑.๔๐ - ๑๑.๕๕
๑๓.๐๐ - ๑๓.๑๕
๑๓.๒๐ - ๑๓.๓๕
๑๓.๔๐ - ๑๓.๕๕
๑๔.๐๐ - ๑๔.๑๕

๗๕
๗๙
๘๖
๘๙
๙๖
๑๑๐

การนําเสนอแบบบรรยาย กลุ่มการศึกษา
วันศุกร์ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐
ห้องบงกชรัตน์ C
ผู้ทรงคุณวุฒิประจําห้อง : รองศาสตราจารย์ ดร.ธานี เกศทอง
รูปแบบคุณลักษณะบัณฑิตครูที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานในภาคบริการทางการศึกษา
ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้แผนผังความคิด เพื่อพัฒนาทักษะการคิด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
แนวทางการพัฒนาหน่วยงานสังกัดกรมยุทธศึกษาทหารอากาศสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
ปัจจัยด้านการบริหารการศึกษาที่มีผลต่อพฤติกรรมของนักเรียนในโรงเรียนขั้นพื้นฐานสังกัดกรุงเทพมหานคร
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ เรื่อง เซลล์ของสิ่งมีชีวิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๔ ที่
ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบจําลองเป็นฐาน
ผลการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ดว้ ยการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

๑๑๑

การยอมรับของผูเ้ รียนในการใช้งานระบบจัดการการเรียนรู้ขนาดเล็กสําหรับตรวจแก้ข้อผิดพลาดในการเขียนภาษาอังกฤษ
๑๑๓ รูปแบบการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนการศึกษาพิเศษด้านการบกพร่องทางสติปัญญา
๑๒๑
๑๔๒
๑๐๕
๑๕๒
๑๖๑

การพัฒนาสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในโรงเรียนบ้านผากลางดง อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ แบบ
เลือกตอบเมื่อตรวจด้วยวิธีการให้คะแนนความรูบ้ างส่วนด้วยวิธีที่ตา่ งกัน
ระบบการศึกษาไทยกับการสอนภาษาจีนในระดับอุดมศึกษา ทศวรรษที่ ๒ และ ๓
การออกแบบกระบวนการอบรมเยาวชนตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา กรณีศึกษา นักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๔ โรงเรียน
ท่าเรือ “นิตยานุกูล” อําเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลักในรายวิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและ
ความรู้ของนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์

ศิริ ชะระอ่ํา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

สุธนา สิริธนดีพันธ์
ชัยภรณ์ โคตรเวียง
พระมหาสุเธียร์ คง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

อุบล บุญชู
ภัคนันท์ หงษ์ษา

จักรกฤษณ์ โพดาพล

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยสยาม
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง

วรารัตน์ แสงสุข
หนึ่งฤทัย บุญญังกูร

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ประวีณ วงศ์เทียมจันทร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วัลลภา วาสนาสมปอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ภาคภูมิ อิทธิรัตนะโกมล
ลําพึง ศรีมีชัย

๑๔.๒๐ - ๑๔.๓๕
๑๔.๔๐ - ๑๔.๕๕
๑๕.๐๐ - ๑๕.๑๕
๑๕.๒๐ - ๑๕.๓๕
๑๕.๔๐ - ๑๕.๕๕
๑๖.๐๐ - ๑๖.๑๕

๑๖๘
๑๗๗
๑๘๑
๑๘๘
๑๙๕

การนําเสนอแบบบรรยาย กลุ่มการศึกษา
วันศุกร์ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐
ห้องบงกชรัตน์ C
ผู้ทรงคุณวุฒิประจําห้อง : รองศาสตราจารย์ ดร.ธานี เกศทอง (ต่อ)
GUI-SCILAB สําหรับการเรียนการสอนเรื่องปริพันธ์เชิงตัวเลข
การส่งเสริมทักษะการสื่อสารเพื่อความร่วมมือของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
เทคโนโลยีกับทฤษฎีโซเชียลคอนสตรัคติวสิ ต์ในเรื่อง ประชากร
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการตรวจสอบการทําหน้าที่ต่างกันของข้อสอบในข้อสอบแบบต่อเนื่องสองขั้นตอนระหว่างวิธี
วิเคราะห์ฟังก์ชันการจําแนกแบบโลจิสติกกับวิธีแมนเทล-แฮนส์เซลทั่วไป
ระบบบริหารจัดการการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

ความสําคัญและความต้องการในการใช้ภาษาอังกฤษของวิศวกรไทยในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
การเปรียบเทียบผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานในวิชาตลาดการเงินและสถาบันการเงินระหว่างนักศึกษาที่เพศและ
๑๙๘
พื้นความรู้เดิมต่างกัน

สาริสา ปิ่นคํา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เพียงหทัย ยาวิราช
อัชฌาภรณ์ ตันติดํารง
กุล
สมรวย อภิชาติบุตรพงศ์
กาญจนา จันทร์
พราหมณ์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เพชรี ศิริกิจจาขจร

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

การนําเสนอแบบบรรยาย กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
วันศุกร์ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐
ห้องบงกชรัตน์ A
ผู้ทรงคุณวุฒิประจําห้อง : รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา จันทร์คง
๐๙.๐๐ - ๐๙.๑๕
๐๙.๒๐ - ๐๙.๓๕
๐๙.๔๐ - ๐๙.๕๕
๑๐.๐๐ - ๑๐.๑๕
๑๐.๒๐ - ๑๐.๓๕
๑๐.๔๐ - ๑๐.๕๕
๑๑.๐๐ - ๑๑.๑๕
๑๑.๒๐ - ๑๑.๓๕
๑๑.๔๐ - ๑๑.๕๕
๑๓.๐๐ - ๑๓.๑๕
๑๓.๒๐ - ๑๓.๓๕

๒๔
๔๓
๔๙
๕๐
๕๖
๕๗
๗๐
๘๐
๙๕
๙๘
๑๓๖

การรวบรวมตํารับยาสมานแผลแผนไทย
พลังสุขภาพจิตของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน ในสามจังหวัดชายแดนใต้ของไทย

วิชญาณี พันธ์งาม
ฐิติรัตน์ ดิลกคุณานันท์

พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูส้ ูงอายุที่เป็นโรคเรื้อรังจังหวัดสมุทรสงคราม

บุญศรี เลิศวิริยจิตต์

ปริมาณฟินอลิกรวมและฤทธิ์ในการยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสในสารสกัดเกสรบัวหลวง
ผลของการกินสารสกัดมะเขือพวงอบแห้งด้วยน้ํา ๘ สัปดาห์ ต่อการทํางานของระบบหัวใจและหลอดเลือด ในหนูแรท
เพศผู้ วัยกลางชีวิต

อนรรฆนง ลิ้มสุวรรณ

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการรับรูข้ องพยาบาลวิชาชีพต่อการเป็นโรงพยาบาลที่ดึงดูดใจ

ฐิตวันต์ หงษ์กิตติยานนท์

ผลของโปรแกรมป้องกันการพลัดตกหกล้มของผูส้ ูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี
ผลของการฝึกการเพิม่ ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจออก โดย BreatheMAX ต่อความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการ
ไหลของอากาศหายใจออกที่สูงทีส่ ดุ และความดันสูงสุด ของการหายใจออกที่บริเวณปาก ในกลุม่ ผูส้ ูงอายุ

มลฤดี โพธิ์พิจารย์

พัฒนาการนวดไทยเพื่อสุขภาพตามแบบแผนวังสวนสุนันทา
ผลของการนวดไทยเพื่อสุขภาพตามแบบแผนวังสวนสุนันทา ที่มีต่อการผ่อนคลายและความพึงพอใจ กับสมรรถภาพ
ทางกายของผู้สูงอายุ ๖๐-๘๐ ปี ในชุมชนวัดคอนเซ็ปชัญ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
การเชื่อมโยงองค์ความรู้สมุนไพรไทยจากภูมิปญ
ั ญาดั้งเดิมมาเป็นด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมสุขภาพและการจัดแหล่ง
เรียนรู้ของท้องถิ่น :กรณีศึกษาตํานานยาอุทัยประสิทธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี

สายจิต สุขหนู

คทาวุธ ผิวจินดา
กิ่งแก้ว แจ้งสวัสดิ์
นงนุช บุญแจ้ง
เสาวภา ไพทยวัฒน์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ
นคร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา

๑๓.๔๐ – ๑๓.๕๕
๑๔.๐๐ - ๑๔.๑๕
๑๔.๒๐ - ๑๔.๓๕
๑๔.๔๐ - ๑๔.๕๕
๑๕.๐๐ - ๑๕.๑๕
๑๕.๒๐ - ๑๕.๓๕
๑๕.๔๐ - ๑๕.๕๕
๑๖.๐๐ - ๑๖.๑๕

๑๕๓
๑๖๒
๑๗๐
๑๗๓

การนําเสนอแบบบรรยาย กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
วันศุกร์ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐
ห้องบงกชรัตน์ A
ผู้ทรงคุณวุฒิประจําห้อง : รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา จันทร์คง (ต่อ)
คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยภายหลังการขยายหลอดเลือดหัวใจและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
ภาวะซึมเศร้าของผูส้ ูงอายุชมรมบ้านสาลวัล เทศบาลตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
อิทธิพลของปัจจัยด้านบุคคล การบําบัดรักษา และการสนับสนุนจากครอบครัวและสังคมต่อการไม่กลับไปเสพยาซ้ํา ณ
วัดแห่งหนึ่งในภาคใต้

๑๗๘

การใช้นาฏศิลป์ไทยเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กปฐมวัย
ภาพตัวแทนความเจ็บป่วยและพฤติกรรมการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔

การศึกษาแนวเวชปฏิบัติการรักษาโรคอัมพฤกษ์-อัมพาตด้วยกรรมวิธกี ารแพทย์แผนไทย
สุขภาวะและความเสี่ยงในการทํางานของพนักงานกวาดถนน กรุงเทพมหานคร
ความชุกของอาการผิดปกติของระบบทางเดินหายใจของผู้เพาะเห็ดในจังหวัดเชียงราย

นางสาวพิมพ์พิศา กริยาลีลากุล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
วันวิสาข์ สายสนั่น ณ อยุธยา สุนันทา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ณัฐติญา นกแก้ว
วิทยาเขตหาดใหญ่
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
ศศิประภา รัตนวราหะ
สุนันทา
เลอลักษณ์ ไล้เลิศ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รุสนี มามะ
เชียงราย
ธนิดา รัตนวิจติ ร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปัทมาพร บัวแดง
มหาวิทยาลัยบูรพา

๑๓.๐๐ - ๑๓.๑๕
๑๓.๒๐ - ๑๓.๓๕
๑๓.๔๐ - ๑๓.๕๕
๑๔.๐๐ - ๑๔.๑๕
๑๔.๒๐ - ๑๔.๓๕
๑๔.๔๐ - ๑๔.๕๕
๑๕.๐๐ - ๑๕.๑๕
๑๕.๒๐ - ๑๕.๓๕
๑๕.๔๐ - ๑๕.๕๕
๑๖.๐๐ - ๑๖.๑๕
๑๖.๒๐ - ๑๖.๓๕
๑๖.๓๕ - ๑๖.๕๕

การนําเสนอแบบบรรยาย กลุ่มบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการจัดการ
วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มิถนุ ายน ๒๕๖๐
ห้องภาณุรังษี
ผู้ทรงคุณวุฒิประจําห้อง : รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ เนียมนาค
๒๕ โมเดลการตลาดเชิงกิจกรรมสําหรับใช้ในการสื่อสารของกิจการค้าปลีกขนาดกลางประเทศไทย
๓๓
๔๒
๔๕
๕๘
๖๑
๖๖
๖๗

การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตลาดน้ําและเส้นทางท่องเที่ยวทางน้ํา ในเขตตลิ่งชันกรุงเทพฯ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการท่องเที่ยวแบบพํานักระยะยาว (Long Stay) ของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุในอําเภอหัวหิน
และอําเภอชะอํา
บุพปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการดําเนินงานของพนักงานขาย
ปัจจัยแห่งความสําเร็จในการทําธุรกิจขนาดเล็กของมนุษย์เงินเดือน
ปัจจัยที่เป็นตัวกําหนดราคาผลิตภัณฑ์ชาพร้อมดืม่ ภายในประเทศไทย
แนวทางการพัฒนากลยุทธ์การตลาดสําหรับธุรกิจโค-เวิร์คกิ้ง สเปซ
การศึกษาปัจจัยทีม่ ีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

๙๐

ความสอดคล้องระหว่างความเป็นพลวัตของตลาด ทรัพยากรของกิจการและ ความสามารถเชิงพลวัตกับความสําเร็จของธุรกิจ
๑๐๔ กลยุทธ์การตลาดทีม่ ีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวตลาดน้ําบางน้อย
๑๐๖
๑๐๗

กลยุทธ์และปัจจัยทางการตลาดทีส่ ่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคน้ําตาลออร์แกนิค
ปัจจัยการแข่งขันทางการค้าของผูป้ ระกอบการเครื่องประดับสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร

ปริพัชร์ เวทสรณสุธี
รัมภาภัค ฤกษ์วีระ
วัฒนา

มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

สุพัตรา ปราณี
สุเนตร มีนสุข
บุญชู สงวนความดี
สมภูมิ แสวงกุล
ศิริวรรณ แก่นจันทร์
ปองหทัย ไล้สุวรรณ
กรธวัฒน์ สกลคฤห
เดช
ภัทรภร พลพนาธรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ธนิษฐ์ ขจิตวรพันธ์
ปุณชญา อรรถการ
พงษ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์

๐๙.๐๐ - ๐๙.๑๕
๐๙.๒๐ - ๐๙.๓๕
๐๙.๔๐ - ๐๙.๕๕
๑๐.๐๐ - ๑๐.๑๕
๑๐.๒๐ - ๑๐.๓๕
๑๐.๔๐ - ๑๐.๕๕
๑๑.๐๐ - ๑๑.๑๕
๑๑.๒๐ - ๑๑.๓๕
๑๑.๔๐ - ๑๑.๕๕
๑๓.๐๐ - ๑๓.๑๕
๑๓.๒๐ - ๑๓.๓๕
๑๓.๔๐ - ๑๓.๕๕

๗๘
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๕
๑๑๗

การนําเสนอแบบบรรยาย กลุ่มบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการจัดการ
วันศุกร์ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐
ห้องภาณุรังษี
ผู้ทรงคุณวุฒิประจําห้อง : รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ เนียมนาค
ปัจจัยการบริหารจัดการที่มีผลต่อความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจอุตสาหกรรม
การพัฒนารูปแบบการรับรู้คุณค่าแบรนด์ และปัจจัยเสี่ยงที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าแบรนด์เฉพาะ
ส่วนประสมการตลาดบริการที่มีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเช่าพื้นที่ขายของในตลาดนัดของผู้ค้าในเขตกรุงเทพมหานคร
ผลกระทบของปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินที่มตี ่อประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของ
ประชาชน ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครนายก
เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจต่อการตัดสินใจของผู้เข้าใช้บริการร้านกาแฟพรีเมี่ยมในเขตกรุงเทพมหานคร ฯ ด้วย
แบบจําลอง ACSI

๑๑๘

การเปรียบเทียบเว็บไซต์ด้านการท่องเที่ยวของ ๕ จังหวัดภาคอีสานตอนกลาง
อุปนิสัยการออม แรงจูงใจ และกลุม่ อ้างอิง ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวและการตัดสินใจท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมของ
๑๑๙
นักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร
๑๒๔

การวิเคราะห์การตลาดออนไลน์ของสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย
แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมการขาย ของตลาดน้ําโบราณบางพลี เทศบาลตําบลบางพลี อําเภอบางพลี จังหวัด
๑๓๒
สมุทรปราการ
๑๔๕ รูปแบบการบริหารธุรกิจ SMEs ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม สู่ความเป็นเลิศ
กระบวนการแก้ปญ
ั หาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ําด้วยรูปแบบการแลกเปลี่ยนผลผลิตตามการบริหารจัดการโดยสหกรณ์
๑๗๔
การเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานี จํากัด และสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จํากัด
๑๙๓ แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดระยอง

ปรุง บุญผดุง
เผด็จ เย็นวิชัย
พรสุดา มัชฌิมา
ศศิวิมล อินทร์ฉ่ํา
กรวิการ์ แสนหาญ
สุพรรษา เทียม
ประสิทธิ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์

สกลภัส ปลูกจิตรสม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ณัฐธยาน์ ชุณหวิริยะ
กุล
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
สาโรจน์ นราศรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

เบญจพนธ์ มีเงิน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ชาญวุฒิ แดงอร่าม
อนัญญา ปาอนันต์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

การนําเสนอแบบบรรยาย กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มิถนุ ายน ๒๕๖๐
ห้องบุษบงกช B
ผู้ทรงคุณวุฒิประจําห้อง : รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์
๑๓.๐๐ - ๑๓.๑๕
๑๓.๒๐ - ๑๓.๓๕
๑๓.๔๐ - ๑๓.๕๕
๑๔.๐๐ - ๑๔.๑๕
๑๔.๒๐ - ๑๔.๓๕
๑๔.๔๐ - ๑๔.๕๕
๑๕.๐๐ - ๑๕.๑๕
๑๕.๒๐ - ๑๕.๓๕
๑๕.๔๐ - ๑๕.๕๕
๑๖.๐๐ - ๑๖.๑๕
๑๖.๒๐ - ๑๖.๓๕
๑๖.๓๕ - ๑๖.๕๕
๑๖.๕๕ – ๑๗.๑๐

๔

วุ้นฟักข้าวเพื่อเป็นของหวานพลังงานต่ํา
๕ การพัฒนาผลิตภัณฑ์มะพร้าวแก้วแบบเส้นพลังงานต่ํา
๓๑ ผลของกลูเตนข้าวสาลี และเถ้าไม้ยางบดที่มีผลต่อสมบัติของพลาสติกชีวภาพจากแป้ง
๓๕
๔๐
๖๘
๗๖
๙๗
๑๑๖
๑๒๗
๑๒๘

การเปรียบเทียบวิธีคัดกรองตัวแปรสําหรับข้อมูลทีม่ ีมิตสิ ูง
การคัดแยกขยะรีไซเคิลของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมอัญมณีแห่งหนึ่ง จังหวัดสมุทรปราการ
การศึกษาโครงสร้างค่าไฟฟ้าสําหรับระบบพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีระบบกักเก็บพลังงาน
แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาสู่องค์กรสุขภาวะ
การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อโอกาสการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน กรณีศึกษาช่วงเทศกาลปีใหม่
การย้อมสีไหมด้วยเมล็ดมะขามและเปลือกหุม้ เมล็ดมะขามเพื่อเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์
การศึกษาองค์ประกอบชนิดอาหารใน กระเพาะอาหารของปูแสม (Metaplex elegans) บริเวณป่าชายเลน
ปากแม่น้ําแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม

ผลกระทบจากการทํากิจกรรมบ่อกุ้งต่อประชาคมไส้เดือนทะเล บริเวณป่าชายเลนปากแม่น้ํา จังหวัดสมุทรสงคราม
๑๒๙ การพยากรณ์ปริมาณนําเข้าน้ํามันดิบโดยวิธีอารีมา
๔๖ คุณภาพของแป้งมันสําปะหลังออกเทนิลซัคซิเนตจากแป้งที่ถูกย่อยด้วยเอนไซม์ และการใช้ประโยชน์ในน้ําสลัดไขมันต่ํา

กัญญาพัชร เพชรา
ภรณ์
จุฑามาศ มูลวงศ์
ธัญจิรา สั้นดํา
ทวีศักดิ์ เล็กตระกูล
ชัย
อาภาภรณ์ บุล
สถาพร
ปีติภัทร ถิระเกียรติ
อดิศัย โทวิชา
สิริทิพ วะศินรัตน์
อรนุช นาคชาติ
ธีรดา น้อยถนอม
สรนันท์ วิธิรวาท
สมฤดี พงษ์เสนา
ภาวิณี ศิลาเกษ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระ
เกียรติ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตกําแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตกําแพงแสน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี ัมย์

๐๙.๐๐ - ๐๙.๑๕
๐๙.๒๐ - ๐๙.๓๕
๐๙.๔๐ - ๐๙.๕๕
๑๐.๐๐ - ๑๐.๑๕
๑๐.๒๐ - ๑๐.๓๕
๑๐.๔๐ - ๑๐.๕๕
๑๑.๐๐ - ๑๑.๑๕
๑๑.๒๐ - ๑๑.๓๕
๑๑.๔๐ - ๑๑.๕๕
๑๓.๐๐ - ๑๓.๑๕
๑๓.๒๐ - ๑๓.๓๕
๑๓.๔๐ - ๑๓.๕๕

การนําเสนอแบบบรรยาย กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันศุกร์ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐
ห้องบุษบงกช B
ผู้ทรงคุณวุฒิประจําห้อง : รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์
ความแตกต่างของความเข้มข้นของสารเบนซีนทีไ่ ด้จากการตรวจวัดจริงกับการประเมินด้วยแบบจําลอง CALINE - ๔
๕๔
บริเวณริมถนนโดยรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อความเข้มแข็งของท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอย กรณีศึกษาเทศบาลตําบลสวนหลวง
๗๗
อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
๑๓๐

การเตรียมเส้นใยพอลิไวนิลลิดีนฟลูออไรด์เฮกซะฟลูออโรโพรพิลีนด้วยเทคนิคอิเล็กโทรสปินนิง
การปรับสภาพไม้ปาล์มน้ํามันด้วยกรดฟอสฟอริกร่วมกับการให้ความร้อนด้วยไมโครเวฟก่อนการย่อยด้วยเอนไซม์เพื่อผลิต
๑๓๔
กลูโคส
๑๓๕ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการแข็งตัวของนมพาสเจอร์ไรซ์
การศึกษาพฤติกรรมการกินอาหารของปลากระบอก (Chelon subviridis)ในพื้นที่ป่าชายเลนชายฝั่งบ้านแหลม จังหวัด
๑๔๑
เพชรบุรี
๑๔๔

ประสิทธิภาพการดูดซับแคดเมียมโดยใช้วัสดุจากธรรมชาติ
๑๔๖ การประเมินจุลินทรีย์และคุณภาพของไอศกรีมมะม่วงหาวมะนาวโห่ (Carissa carandas L.)
๑๕๐

ศิวพันธุ์ ชูอินทร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ไพบูลย์ แจ่มพงษ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตกําแพงแสน
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระ
เกียรติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

กนกวรรณ นะวะกะ
จรียา สทานสัตย์
กฤษณะ พรมดวงศรี
สุทิสา ทองคํา
ชฎาภรณ์ ประสาทกุล
มนัสวี เดชกล้า
กานต์ชนา สิทธิ์เหล่า
ถาวร
ณัฐพล ประเทิงจิตต์

การผลิตไวน์จากไส้ในแคนตาลูปทีเ่ หลือทิ้ง
๑๕๗ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เยลลี่มะม่วงน้ําดอกไม้
การเปรียบเทียบปริมาณ Trans verbenol และ ๘-hydroxymenthol ที่สกัดจากใบจําปีสริ ินธรโดยการกลั่นและการสกัด
๑๕๘
ด้วยคาร์บอนไดออกไซด์เหลวที่สภาวะเหนือวิกฤต
มณฑนะ สมเกิด
๑๕๙ ความหลากชนิดของนกบริเวณจุดดูนกในเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ ตําบลบางแก้ว อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
นิธินาถ เจริญโภคราช

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

๑๔.๐๐ - ๑๔.๑๕
๑๔.๒๐ - ๑๔.๓๕
๑๔.๔๐ - ๑๔.๕๕
๑๕.๐๐ - ๑๕.๑๕
๑๕.๒๐ - ๑๕.๓๕
๑๕.๔๐ - ๑๕.๕๕
๑๖.๐๐ - ๑๖.๑๕
๑๖.๒๐ - ๑๖.๓๕

การนําเสนอแบบบรรยาย กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันศุกร์ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐
ห้องบุษบงกช B
ผู้ทรงคุณวุฒิประจําห้อง : รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์ (ต่อ)
การจําแนกชนิดและเพศของยุงก้นปล่อง Anopheles subpictus, An. barbirostus และ An. maculatus ด้วยเทคนิค
๑๖๕
สัณฐานวิทยาเชิงเรขาคณิตในพื้นที่การระบาดของโรคมาลาเรียในอําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ประเทศไทย
๑๖๖

การศึกษาการหลั่งกรดอินทรีย์ที่มนี ้ําหนักโมเลกุลต่ําของพันธุ์ข้าวพื้นเมือง
๑๖๗ การพัฒนาคุณสมบัติเชิงกลของกระดาษเปลือกมะพร้าว
๑๖๙ การพัฒนาผลิตภัณฑ์บะหมีส่ ดเสริมโคเอนไซม์คิวเทน
๑๘๐ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมเส้นใยอาหารจากวุ้นสวรรค์
๑๘๖
๑๘๙

การชักนําเพศปลาช่อนทะเลให้เสถียรด้วยเทคนิคทางไฟฟ้า

แนวทางการศึกษาการรับรู้เชิงพื้นที่ผังพื้นด้วยภาพกราฟิกสามมิติ
๑๙๖ การศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการน้ําเสียพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม

ธนวัฒน์ ชัยพงศ์พัชรา
เกรียงศักดิ์ ลือชัย
จิตรลดา ชูมี
อธิชา เนตรบุตร
ศิริลักษณ์ นามวงษ์
เสาวลักษณ์ ขาวแสง
กิตติศักดิ์ เตชะกาญจน
กิจ
ศรีสุวรรณ เกษมสวัสดิ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

๑๓.๐๐ - ๑๓.๑๕
๑๓.๒๐ - ๑๓.๓๕
๑๓.๔๐ - ๑๓.๕๕
๑๔.๐๐ - ๑๔.๑๕
๑๔.๒๐ - ๑๔.๓๕
๑๔.๔๐ - ๑๔.๕๕
๑๕.๐๐ - ๑๕.๑๕
๑๕.๒๐ - ๑๕.๓๕
๑๕.๔๐ - ๑๕.๕๕
๑๖.๐๐ - ๑๖.๑๕
๑๖.๒๐ - ๑๖.๓๕
๑๖.๓๕ - ๑๖.๕๕
๑๗.๐๐ – ๑๗.๑๕

๒
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๖
๒๘
๔๔
๕๑

การนําเสนอแบบบรรยาย กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มิถนุ ายน ๒๕๖๐
ห้องบงกชรัตน์ B
ผู้ทรงคุณวุฒิประจําห้อง : รองศาสตราจารย์ ดร.อุทัยทิพย์ เจี่ยวิวรรธน์กุล
การศึกษาลําดับขั้นตอนองค์ประกอบและปัจจัยทีเ่ กี่ยวข้องของกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนที่ทําให้ชุมชนเข้มแข็งในชุมชน
จังหวัดสมุทรปราการ
ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับความพึงพอใจ ในงานนอกเวลาราชการ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลศูนย์
สกลนคร จังหวัดสกลนคร
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ประเพณีการละเล่นผีขนน้ํา บ้านนาซ่าว ตําบลนาซ่าว อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
การให้บริการเฉพาะด้านของเทศบาลตําบลโนนปอแดง อําเภอผาขาว จังหวัดเลย
การจัดการให้บริการขายยาให้กับลูกค้าของ ร้านพูลทรัพย์ฟาร์ม่า ในอําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
ศึกษาระดับความพึงพอใจการให้บริการด้านรักษาพยาบาลแผนกผูป้ ่วยนอก โรงพยาบาลนากลาง อําเภอนากลาง จังหวัด
หนองบัวลําภู
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาสามปี ขององค์การบริหารส่วนตําบลหาดคัมภีร์ อําเภอปากชม จังหวัด
เลย
คุณภาพการให้บริการของสํานักงานที่ดินจังหวัดเลย สาขาเชียงคาน
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผาสุกในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
พฤติกรรมการดูแลตนเองในโรคภูมิแพ้อากาศของเกษตรกรสูงอายุในพื้นที่ อําเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงคราม
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเดินทางและการพักแรมกับ คุณภาพการบริการของธุรกิจที่พักแบบโฮมสเตย์ จังหวัด
ระนอง

การจัดสวัสดิการผู้สูงอายุของเขตองค์การบริหารส่วนตําบลสาลี จังหวัดสุพรรณบุรี
โครงการศึกษาวิจยั ข้อเสนอแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาด่านสิงขรด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว จังหวัด
๕๒
ประจวบคีรีขันธ์

สุชีลา ศักดิ์เทวิน

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

พัชรา ธงยศ
วชิระ พลอยพุ่ม
เมญาริญ สุวรรณแสน
วัชราภรณ์ สมเมือง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เสรี มอญขันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โสวิท ผดุงสิทญิ์
อนุวัฒน์ จันทร์สว่าง
อรรถสิทธิ์ นิกรวัฒน์
พิมพร ทองเมือง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

สุพัตรา ปราณี
อังศุมาลิน วงศ์ศรี
เผือก

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วลัยพร รัตนเศรษฐ

๐๙.๐๐ - ๐๙.๑๕
๐๙.๒๐ - ๐๙.๓๕
๐๙.๔๐ - ๐๙.๕๕
๑๐.๐๐ - ๑๐.๑๕
๑๐.๒๐ - ๑๐.๓๕
๑๐.๔๐ - ๑๐.๕๕
๑๑.๐๐ - ๑๑.๑๕
๑๑.๒๐ - ๑๑.๓๕
๑๑.๔๐ - ๑๑.๕๕
๑๓.๐๐ - ๑๓.๑๕
๑๓.๒๐ - ๑๓.๓๕
๑๓.๔๐ - ๑๓.๕๕
๑๔.๐๐ - ๑๔.๑๕

๖
๓๗
๔๘
๕๓
๕๕

การนําเสนอแบบบรรยาย กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วันศุกร์ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐
ห้องบงกชรัตน์ B
ผู้ทรงคุณวุฒิประจําห้อง : รองศาสตราจารย์ ดร.อุทัยทิพย์ เจี่ยวิวรรธน์กุล
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตํารวจในการนํา ใบสั่งอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการออกใบสั่งในเขต
พื้นที่สถานีตํารวจทางหลวง ๔ กองกํากับการ ๔ กองบังคับการตํารวจทางหลวง
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแผนการบริหารจัดการน้ําเสีย ขององค์ปกครองท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัด
สมุทรสงคราม
กลยุทธ์การบูรณาทํางานการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน ปีพ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒ ระหว่างกรุงเทพมหานครกับชุมชนในพื้นที่
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
การวิเคราะห์คําร้องเรียนทางเว็บไซต์ของแขกที่เข้าพักโรงแรมระดับ ๓ -๕ ดาว
กลยุทธและระบบงานที่มผี ลต่อประสิทธิภาพในการให้บริการสายการบินต้นทุนต่ํา

๖๓

"องค์บาก Live Show" มูลค่าเพิ่มของทุนทางวัฒนธรรม
๗๒ ความเป็นหลังนวยุคในข้อคิดคํานึงของสมณสภาเพื่อความยุติธรรมและสันติเรื่อง “กระแสเรียกของผู้นาํ ธุรกิจ
๘๑ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และระดับความรุนแรงของอุบัติเหตุทางหลวงแผ่นดิน จังหวัดนครปฐม
๘๓
๘๔
๙๔
๑๒๐
๑๒๒

เปรียบเทียบรายวิชาเอกวิชาภาษาจีนในระดับปริญญาตรีของBLCUกับจุฬาฯ
การคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงต่อความเสียหายหากเกิดเหตุการณ์เกิดน้ําท่วม บริเวณพื้นที่เศรษฐกิจ ใจกลางกรุงเทพมหานคร
บุพปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การค้าชายแดนไทย – สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน
คุณลักษณะผู้นําของผู้บังคับบัญชา สมรรถนะที่จําเป็นในการปฏิบตั งิ านและจรรยาบรรณวิชาชีพเลขานุการที่ส่งต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของเลขานุการผู้บริหาร
พระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนกในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช: การศึกษาในฐานะวรรณกรรมเฉลิม

เข็มทอง ป้องศิริ
กัญญรัชการย์
นิลวรรณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

สุดาภรณ์ อรุณดี
ศรัญญา มีมุ้ย
นพดล บุรณนัฏ
รัชฌกร พลพิพัฒน์
สาร
กันต์สินี สมิตพันธุ์
พรเพิ่ม แซ่โง้ว
กาญจนา สิริสิทธิ
มหาชน
ศิวกร พิเศษนิธิโชติ
ฉัฐมณฑน์ ทองสม
จิตติ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

สมพร สิทธิ
คณิตา หอมทรัพย์

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

๑๔.๒๐ - ๑๔.๓๕
๑๔.๔๐ - ๑๔.๕๕
๑๕.๐๐ - ๑๕.๑๕
๑๕.๒๐ - ๑๕.๓๕
๑๕.๔๐ - ๑๕.๕๕
๑๖.๐๐ - ๑๖.๑๕
๑๖.๒๐ - ๑๖.๓๕
๑๖.๔๐ - ๑๖.๕๕

พระเกียรติของไทย
๑๒๕ การสํารวจปัจจัยทีเ่ อื้อต่อการเพาะพันธุ์หนูในชุมชนตําบลหอไกร จังหวัดพิจิตร
๑๓๓
๑๕๕
๑๕๖
๑๗๕
๑๘๕
๑๙๑
๑๙๒

ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อแพคเกจทัวร์ต่างประเทศของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร
การวิเคราะห์เทคนิคการแปล: "แฮร์รี่ พอตเตอร์ กับ เด็กต้องคําสาป ภาคหนึ่งและสอง"
โดย เจ เค โรว์ลิง แปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยโดย สุมาลี
การสํารวจความคิดเห็นต่อการจัดเตรียมเอกสารการเรียนการสอน ภาควิชาชีวเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
แมว : หน้าที่เชิงสัญลักษณ์ที่ปรากฏในประเพณีชีวิตของคนไทย
A Study of English Vocabulary Learning Strategies of the high English learning achievement students at
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
ความคาดหวังและมิติความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในการท่องเที่ยวเกาะล้าน จังหวัดชลบุรี
ภาพลักษณ์ทางด้านการท่องเที่ยวและทัศนคติต่อการท่องเที่ยวในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่
ส่งผลต่อการกลับมาเยือนซ้ํา
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