
ล ำดับ รหสั ชื่อ - สกุล ชื่อบทควำม      

1 OU BA. 009 ร.ต.หญงิ ชลธิชำ ธนำมี
ประสิทธิภำพกำรใหบ้รกิำรด้ำนกำรเงนิและบญัชีของกองกำรฌำปนกิจ กรมสวัสดิกำรทหำรบก ที่มีผลต่อควำมพึงพอใจของสมำชิก
ฌำปนกิจสงเครำะห ์กองทพับก

2 OU BA. 010 นำงสำว เพ็ญพิชชำ ผลไพบลูย์ ประสิทธิผลของระบบสำรสนเทศทำงบญัชีภำยใต้ระบบ GFMIS ที่มีผลต่อควำมส ำเรจ็ในกำรปฏบิตัิงำนทำงบญัชี

3 OU BA. 020 นำง สุนัน คงธงชัย
แรงจูงใจในกำรแชร ์คุณค่ำประสบกำรณ ์และทศันคติที่ส่งผลต่อควำมตั้งใจแนะน ำรำ้นกำแฟสดขนำดย่อมผู้ประกอบกำรไทย ของ
ผู้บรโิภคในเขตกรงุเทพมหำนคร

4 OU BA. 023 นำงสำว นภำพร  ภู่บบุผำ
ทศันคติต่อกำรใช้เทคโนโลยี และสื่อสังคมออนไลน์ที่ส่งผลต่อควำมตั้งใจซ้ือกล้องติดรถยนต์ผ่ำนช่องทำงออนไลน์ของผู้บรโิภคใน
กรงุเทพมหำนครและปรมิณฑล

5 OU BA. 025 นำงสำว สำฟีนำ ลำเต๊ะ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรบรหิำรเงนิทนุหมุนเวียนกับมูลค่ำของกิจกำรของบรษัิทจดทะเบยีนในตลำดหลักทรพัย์แหง่ประเทศไทย กลุ่ม
ธุรกิจอุตสำหกรรมเกษตรและอำหำร

6 TOU BA. 002 นำงสำว สุรรีตัน์ ชดช้อย ปจัจัยที่มีอิทธิพลต่อควำมพึงพอใจของลูกค้ำที่มีต่อกำรสรำ้งควำมภกัดีอย่ำงยั่งยืนของลูกค้ำที่เลือกซ้ือเครือ่งประดับออนไลน์

7 TOU BA. 003 นำย จรนิทร ์จำรเุสน กลยุทธ์กำรเข้ำถึงแหล่งเงนิทนุของผู้ประกอบกำรวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม ประเภทธุรกิจค้ำปลีกในเขตกรงุเทพมหำนคร

8 TOU BA. 004 นำย สยำม ประเสรฐิกุล
อิทธิพลของควำมผูกพันต่องำนและควำมยุติธรรมในองค์กำร ในฐำนะปจัจัยก ำกับที่เปลี่ยนแปลงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมพึงพอใจ
ต่องำนกับประสิทธิภำพในกำรปฏบิตัิงำน

9 WUD BA. 001 นำย ด ำรงค์ สุดวิลัย กำรสรำ้งศักยภำพของผู้ประกอบกำรในยุคไทยแลนด์ 4.0

10 WUD BA. 002 นำงสำว ทองนัชชำ วรรณพฤกษ์ กลยุทธ์กำรประกอบธุรกิจส่งออกเครือ่งส ำอำงไทย

11 WUD BA. 003 นำย พัฒนพงษ์ ฤำชัยสำ
ปจัจัยที่มีควำมสัมพันธ์กับประสิทธิภำพกำรท ำงำนของพนักงำนธนำคำรของธนำคำรกรงุศรอียุธยำ จ ำกัด(มหำชน) ในเขต
กรงุเทพมหำนคร

12 WUD BA. 004 นำงสำว ศิรเิพ็ญ อภธิรรมวงศ์ กลยุทธ์กำรประกอบธุรกิจทอ่งเที่ยวตลำดน้ ำ

13 WUD BA. 005 นำงสำว ธฤตำภำ  ปำนบำ้นเกรด็ กำรควบคุมภำยในและกำรบรหิำรควำมเสี่ยงของวัดในเขตกรงุเทพมหำนคร

14 TOU BA. 006 นำง ธฤตำภำ ปำนบำ้นเกรด็ กำรประเมินประสิทธิภำพกำรใช้โปรแกรมส ำเรจ็รปู e-accountingของผู้ประกอบกำร จังหวัดกำญจนบรุี

กำรประชุมทำงวิชำกำรและน ำเสนอผลงำนวิจยัระดับชำติ ครั้งที่ 15 (กำรน ำเสนอผลงำนกำรวิจยัแบบปำกเปล่ำ)

หอ้งที่ 1  (Meeting 1) ชั้น 6  หลักสูตร บรหิำรธุรกิจ  อำจำรย์ผู้วิพำกษ์      ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กฤษฎำ  ตันเปำว์  /  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. วรนิทรท์พิย์ ก ำลังแพทย์

วันเสำร์ที่ 7 และวันอำทิตยท์ี่ 8 ธันวำคม พ.ศ. 2562   ณ อำคำรคณะทันตแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเวสเทิร์น (วัชรพล)



ล ำดับ รหสั ชื่อ - สกุล ชื่อบทควำม      

1 OU BA. 029 นำยพุทธิพงศ์  หม่อมวงศ์
กำรวัดคุณภำพเว็บไซต์ กำรยอมรบัเทคโนโลยี กำรสื่อสำรกำรตลำดแบบครบวงจร กับกำรตัดสินใจซ้ือกำรด์จอจำกเว็บไซต์ J.I.B ของ
ผู้บรโิภคในกรงุเทพมหำนคร

2 OU BA. 030 นำงสำวคคนำนต์  จุฑำมงคล อิทธิพลของโฆษณำยูทบู รปูแบบบมัเปอร ์ต่อกระบวนกำรตัดสินใจซ้ือสินค้ำ กลุ่มอำหำรและเครือ่งดื่ม ของกลุ่มคนเจนวำย

3 OU BA. 031 นำงสำวจิรำภรณ ์ ทศัจันทร์ พฤติกรรมกำรเปดิรบัสื่อดิจิทลัของกลุ่มเปำ้หมำยกับกำรพิจำรณำเลือกใช้ทอ่น้ ำ ไทย พีพี-อำร์

4 OU BA. 036 รอ้ยโทหญงิวรวรรณ  สีจันทำ ปจัจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรตรวจสอบภำยใน ในมุมมองของผู้รบัตรวจของกองบญัชำกำรกองทพัไทย

5 TOU BA. 005 นำงสำว เบญจมำส สิรใิจ องค์กำรแหง่กำรเรยีนรู ้ กำรสื่อสำรภำยในองค์กำร และกำรรบัรูน้วัตกรรมเพ่ือกำรพัฒนำประสิทธิผลของธนำคำรกรงุเทพจ ำกัด มหำชน

6 TOU BA. 007 นำงศศิวิมล  แรงสิงห์ ผลของกำรจัดกำรเรยีนกำรสอน โดยใช้ระบบพ่ีเลี้ยงเตรยีมควำมพรอ้ม วิชำคณติศำสตรเ์บื้องต้น มหำวิทยำลัยเนชั่น

7 TOU BA. 008 นำยเถลิงศักดิ์  สุทธเขต ปจัจัยที่มีผลต่อกำรเลือกใช้บรกิำรส ำนักงำนบญัชีของผู้ประกอบกำรธุรกิจบรกิำรและพำณชิยกรรม ในเขตเทศบำลเมืองล ำปำง

8 TOU BA. 010 นำยทศพล  ปรชีำศิลป์
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคุณภำพชีวิตกำรท ำงำนและพฤติกรรมกำรเปน็สมำชิกที่ดีขององค์กำรของพนักงำนธนำคำรพำณชิย์แหง่หน่ึงใน
จังหวัดสุพรรณบรุี

9 WUD BA. 006 นำยณฐัพล  ทองสีขำว ส่วนประสมทำงกำรตลำดในมุมมองของผู้บรโิภคสินค้ำ

10 WUD BA. 007 นำยมำนพ  ชลพำนิชกุล กำรพัฒนำควำมสุขเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรท ำงำนของพนักงำนตำมหลักองค์กรแหง่ควำมสุข (สสส.)

11 WUD BA. 008 นำยวรเศรษฐ์  สุพรรณพงศ์ พำณชิย์อิเล็กทรอนิกส์กับกำรตัดสินใจซ้ือในสังคมดิจิทลั

12 WUD BA. 009 นำงสำวเกวลิน  สุรคุปต์ กลยุทธ์ควำมส ำเรจ็ของธุรกิจผลิตภณัฑ์เพ่ือสัตว์เลี้ยง

13 TWU BA. 015 นำยณฐัพงษ์  แต้มแก้ว กำรใช้ทฤษฎเีก่ียวกับพฤติกรรมผู้บรโิภควิเครำะหร์ะบบอีซ่ีพำสเทคโนโลยีโลจิสติกส์เพ่ือแก้ปญัหำ   รถติดบนทำงด่วน

14 TWU BA. 002 ดร.ทนพ. นพดล พันธุ์พำนิช ยุทธศำสตรท์ำงธุรกิจของประเทศไทยภำยใต้ภำวะสงครำมกำรค้ำของโลก

หอ้งที่ 2  (Meeting 2) ชั้น 6  หลักสูตร  บรหิำรธุรกิจ   อำจำรย์ผู้วิพำกษ์     ผู้ช่วยศำตรำจำรย์ ดร.ตรเีนตร ตันตระกูล  /  ผู้ช่วยศำตรำจำรย์ ดร.สุมำลี  รำมนัฎ



หอ้งที่ 3  (Meeting 3) ชั้น 6  หลักสูตร  พยำบำลศำสตร ์, วิศวกรรมศำสตร ์ อำจำรย์ผู้วิพำกษ์     รองศำสตรำจำรย์ ดร .เดชำ  พวงดำวเรอืง  /  ดร.จุรวีรรณ  มณแีสง

ล ำดับ รหสั ชื่อ - สกุล ชื่อบทควำม      

1 OU DS. 001 นำงสำววีณำ  รนิสำธร
ผลของกำรใช้สำรสกัดขมิ้นชันรปูแบบเจลและแสงสีฟ้ำในกระบวนกำรบ ำบดัโฟโตไดนำมิกรว่มกับกำรรกัษำโรคปรทินัต์อักเสบเรือ้รงั
แบบอนุรกัษ์ต่อกำรต้ำนเชื้อพรโีวเทลลำ อินเตอรม์ีเดีย และเชื้อฟิวโซแบคทเีรยีม นิวคลีเอตัม

2 OU DS. 002 นำงสำวกัณฐิกำ  กำงบญุเรอืง
กำรประเมินองค์ประกอบของน้ ำลำยในผู้ปว่ยโรคเหงอืกอักเสบและปรทินัต์อักเสบด้วยเครือ่งฟูเรยีรท์รำนส์ฟอรม์ อินฟรำเรดสเปคโทร
มิเตอร์

3 TWU NS. 001 ผศ.ดร. ทกัษิณำร ์ไกรรำช กำรปอ้งกันและลดควำมพิกำรผู้ปว่ยโรคเรือ้รงัด้วยนวัตกรรมภมูิปญัญำชำชงสมุนไพร

4 TWU NS. 002 นำง นวรตัน์ พระเทพ ADDIE Model: กำรพัฒนำกำรเรยีนรูท้ำงกำรพยำบำล

5 TOU Eng. 001 นำย คมวุธ วิศวไพศำล กำรใช้เทคนิคกำรสอนด้วยกำรลอกเลียนแบบในวิชำก ำลังวัสดุ

6 OU Eng. 001 นำงสำว พรชนก เที่ยงตรง กำรลดกำรปล่อยก๊ำซคำรบ์อนไดออกไซด์โดยใช้อุปกรณผ์ลิตไฟฟ้ำจำกมนุษย์

7 OU Eng. 002 นำงสำวกรรณกิำร ์ กรมถิน กำรค ำนวณจุดเดือดและควำมดันไอของสำรประกอบระเบดิด้วยวิธี Group Contribution

8 OU Eng. 003 นำงสำวนัยนำ  ชลเจรญิ กำรศึกษำกำรต้ำนทำนเชื้อแบคทเีรยีของผ้ำไม่ทอไลโอเซลล์ที่ผ่ำนกระบวนกำรตกแต่งส ำเรจ็ด้วยสำรสกัดจำกฝำง



หอ้งที่ 4  (บรรยำย 1) ชั้น 4  หลักสูตร  ศึกษำศำสตร ์  อำจำรย์ผู้วิพำกษ์      ดร.นิพิฐพนธ์  สนิทเหลือ  /  รองศำสตรำจำรย์ ดร.ชุติมำ  มุสิกำนนท์

ล ำดับ รหสั ชื่อ - สกุล ชื่อบทควำม      

1 OU ED.EA 001 นำงสำว จิรภทัร ์มั่นคง ปจัจัยด้ำนควำมรูค้วำมสำมำรถของข้ำรำชกำรและพนักงำนกำรเงนิและบญัชีกรมกำรเงนิทหำรบกที่มีต่อคุณภำพข้อมูลทำงกำรเงนิ

2 OU ED.CI 002 นำงสำว นิภำพร สอนสุด
กำรพัฒนำรปูแบบกำรเรยีนรู ้เรือ่ง กำรต่อสู้ปอ้งกันตัว ด้วยรปูแบบ  m-Learning รว่มกับ Active Learning ส ำหรบัเจ้ำหน้ำที่
เรอืนจ ำอ ำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทยั

3 TOU ED.CI 004 อำจำรย์ ธเนศพล เจรญิรำษฎร์
กำรจัดกิจกรรมกำรเรยีนรูแ้บบ SQ4R เพ่ือพัฒนำทกัษะกำรอ่ำนภำษำอังกฤษเพ่ือควำมเข้ำใจ ส ำหรบันักศึกษำสำขำวิชำกำรสอน
ภำษำอังกฤษชั้นปทีี่ 2หลักสูตรครศุำสตรบณัฑิต คณะครศุำสตร ์มหำวิทยำลัยรำชภฏัสกลนคร

4 WUM ED.EA 008 นำย กัมปนำท กุจะพันธ์ ควำมพึงพอใจของผู้ปกครองต่อกำรบรหิำรงำนของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กในสังกัดเทศบำลต ำบลโนนปอแดง อ ำเภอผำขำว จังหวัดเลย

5 WUM ED.EA 010 นำงสำวจำรวุรรณ  นิระมิตร ควำมพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรยีนที่มีต่อกำรบรหิำรงำนโรงเรยีนในสังกัดเทศบำลเมืองวังสะพุง อ ำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

6 WUD ED.CI 002 นำย สิทธิพร สุดพรหม
กำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรแก้โจทย์ปญัหำวิชำคณติศำสตร ์ โดยกำรจัดกำรเรยีนรูแ้บบรว่มมือเทคนิค เอสทเีอดี รว่มกับกลวิธีแบบ
เอสทเีออำร ์ ส ำหรบันักเรยีนชั้นมัธยมศึกษำ

7 WUD ED.CI 003 นำงสำว พัณบงกช ปำณมำลำ MALA model ทกัษะและประสิทธิภำพกำรเรยีนรูใ้นศตวรรษที่ 21

8 WUD ED.EA 001 พระ มหำสมหมำย บรสิำร กำรด ำเนินงำนโรงเรยีนวิถีพุทธในสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนสังกัดส ำนักงำนพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 3

9 WUD ED.EA 002 นำย เฉลิมชนม์ รกัลีลำวัฒน์
กำรพัฒนำรปูแบบกำรจัดกระบวนกำรเรยีนรูท้ี่สอดคล้องกับกำรพัฒนำกำรทำงสมอง สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
สุพรรณบรุี

10 WUD ED.EA 003 นำย อภเิดช ชัยรำชำ กำรประเมินควำมต้องกำรจ ำเปน็ในกำรพัฒนำกลยุทธ์กำรบรหิำรโรงเรยีนขนำดเล็กของมูลนิธิแหง่สภำครสิตจักรในประเทศไทย

11 WUD ED.EA 004 นำย ธวัชไชย ลิ้มสุวรรณ กำรพัฒนำระบบกำรบรหิำรสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมอำชีวศึกษำสู่เชิงพำณชิย์ในยุคดิจิทลัด้วยแพลตฟอรม์

12 WUD ED.EA 005 นำงสำว ปำรญิำ รกัษำทรพัย์ กำรพัฒนำองค์กำร: แนวคิดกระบวนกำรของนักบรหิำรกำรพัฒนำองค์กำร

13 WUD ED.EA 006 นำย อดุล โตเขียว ผู้บรหิำรสถำนศึกษำในศตวรรษที่ 21

14 WUD ED.EA 007 นำง ฐรนิดำ โตเขียว กำรขับเคลื่อนปรชัญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถำนศึกษำ

15 TWU ED.EA 001 รศ.ดร. สันต์ชัย พูลสวัสดิ์ กำรพัฒนำครเูพ่ือส่งเสรมิระบบกำรศึกษำของประเทศไทยในอนำคต

16 TWU ED.EA 003 นำงสำว นิษฐ์วดี จิรโรจน์ภญิโญ กำรพัฒนำสมรรถนะผู้บรหิำรในกำรบรหิำรโรงเรยีนยุค 4.0

17 TWU ED.EA 008 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.จิรำภรณ ์ สุภสิิงห์
บทบำทและควำมรบัผิดชอบของอำจำรย์นิเทศในฐำนะผู้อ ำนวยควำมสะดวกในกำรฝึกปฏบิตัิงำนประสบกำรณว์ิชำชีพกำรบรหิำร
กำรศึกษำ: กรณศึีกษำส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่เขต 1

18 TOU SCA. 002 อำจำรย์ขรรค์เพชร  ค ำสัตย์  กำรพัฒนำชุดฝึกทกัษะรำยวิชำปฏบิตัิคีย์บอรด์ 1 ส ำหรบันักศึกษำ



หอ้งที่ 5  (บรรยำย 2) ชั้น 4  หลักสูตร   รฐัประศำสนศำสตร ์ อำจำรย์ผู้วิพำกษ์       รองศำสตรำจำรย์ ดร .อภนัินท ์ จันตะนี  /  รองศำสตรำจำรย์ ดร.ศรดุำ  สมพอง

ล ำดับ รหสั ชื่อ - สกุล ชื่อบทควำม      

1 TOU PA. 004 ดร.จุมพล  ไชยวงศ์ กำรบรหิำรโครงกำรพัฒนำของรฐัแนวใหม่ศึกษำกรณ ี:โครงกำรอำหำรเชียงใหม่ปลอดภยัของส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดเชียงใหม่

2 TWU PA. 008 รศ.ดร.สมิหรำ  จิตตลดำกร องค์กำรกับกำรสื่อสำร : แนวคิดทฤษฎี

3 WUM PA. 029 นำง กัลยำ อุศีรษะ
บทบำทของคณะกรรมกำรหมู่บำ้นในกำรพัฒนำชุมชนตำมแผนพัฒนำต ำบล ในเขตพ้ืนที่เทศบำลต ำบลสันพระเนตร อ ำเภอสันทรำย 
จังหวัดเชียงใหม่

4 WUM PA. 030 นำงสำว นันทยิำ สุยะบตุร วัฒนธรรมกับควำมเข็มแข็งของชุมชน: กรณศึีกษำชนเผ่ำลั๊วะในเขตพ้ืนที่เทศบำลต ำบลบอ่หลวง อ ำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

5 WUD PA. 001 นำย เจรญิธพงศ์ มำชู กำรออกโฉนดที่ดินในจังหวัดภเูก็ตตำมแนวทำงหลักธรรมำภบิำล

6 WUD PA. 002 นำงสำวฆัคนัมพร  ศิรพัิฒน์ ควำมรว่มมือภำครฐัและเอกชนตำมนโยบำยสำนพลังประชำรฐั เพ่ือพัฒนำแหล่งทอ่งเที่ยวเชิงประวัติศำสตรแ์ละวัฒนธรรมในจังหวัดนครพนม

7 WUD PA. 003 นำงสำว ฉัตรธสนัน สรรวงษ์ละคร กำรพัฒนำองค์กรใหเ้ปน็องค์กรอัจฉรยิะ

8 WUD PA. 004 นำง ปทัมำ ยมศิริ กำรพัฒนำสุขภำพ เพ่ือคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุ

9 WUD PA. 005 นำย คมพันธ์ จินดำวัฒน์ กำรคอรปัชั่นในประเทศไทย

10 WUD PA. 006 พ.ต.อ. ชัยวัฒน์ อุ้ยค ำ กำรบรหิำรจัดกำรควำมปลอดภยัทำงทะเล

11 WUD PA. 007 นำย สมเพ็ชร เจียรมณทีวีสิน ป ีพ.ศ. 2562 ของอุตสำหกรรมสิ่งพิมพ์ในประเทศไทย

12 WUD PA. 008 นำยรฐัวิชญ ์ อรยิพัชญพ์ล ดุลยพินิจในกำรลงโทษของศำลไทย : ศึกษำเปรยีบเทยีบจำกประสบกำรณข์องประเทศสหรฐัอเมรกิำ

13 WUD PA. 009 นำงสำว ช่อทพิย์ เตตะนัง ประสิทธิผลองค์กำร

14 WUD PA. 010 นำงสำว สุภำรตัน์ มหำเทยีน ระบบบรกิำรขนส่งสำธำรณะยุคดิจิทลั

15 WUM LL. 004 นำยพรอ้มพล  พระพรหม ปญัหำกำรรบัฟังควำมคิดเหน็ของผู้เก่ียวข้องในกระบวนกำรตรำกฎหมำย

16 WUM LL. 005 นำงพรทพิย์  ไชยทเศรษฐ์ ปญัหำกำรตรวจสอบหลักฐำนกำรโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหำรมิทรพัย์ของกรรมกำรบรษัิทจ ำกัดที่เปน็บคุคลต่ำงด้ำว



หอ้งที่ 6  (บรรยำย 3) ชั้น 4  หลักสูตร   รฐัประศำสนศำสตร ์  อำจำรย์ผู้วิพำกษ์    รองศำสตรำจำรย์ ดร .เพ็ญศร ี ฉิรนัิง  /  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พภสัสรณ ์ วรภทัรถิรกุล

ล ำดับ รหสั ชื่อ - สกุล ชื่อบทควำม      

1 TOU PA. 001 พลตร ีดร. วัลลภ มณเีชษฐำ กำรจัดกำรทรพัยำกรปำ่ไม้ชุมชนดอยหวังม้ ในรปูแบบเครอืข่ำยของต ำบลหวังม้อ ำเภอพำน จังหวัดเชียงรำย  Hua-Ngom

2 TWU PA. 004 รองศำสตรำจำรย์ ดร. สืบพงศ์ สุขสม คุณภำพชีวิตในยุคดิจิตัล

3 WUM PA. 032 นำงสำว นปภชั กลิ่นวัน กำรพัฒนำสมรรถนะของบคุลำกรขององค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลธนู

4 WUM PA. 035 นำย พรชัย แสนวงศ์ใน กำรใหก้ำรบรกิำรของฝ่ำยปอ้งกันและบรรเทำสำธำรณภยั องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลบำงพลีใหญอ่ ำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร

5 WUM PA. 040 นำยธนเดช  ไผ่สมสกุล กำรพัฒนำมำตรฐำนฝีมือแรงงำนไทยใหไ้ด้มำตรฐำนสำกล สำขำช่ำงไฟฟ้ำภำยในอำคำร ระดับ 1 ในเขตพ้ืนที่จังหวัดปรำจีนบรุี

6 WUD PA. 011 นำงสำว เบญจวรรณ เปี่ยมสุวรรณ ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันขององค์กำรโดยใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ

7 WUD PA. 012 นำย กิตติวัตร ฝอยทอง หลักจิตส ำนึกและควำมรบัผิดชอบของผู้น ำทอ้งถ่ิน

8 WUD PA. 013 ดำบต ำรวจ วันชัย แก้วแสน กำรจัดกำรเครอืข่ำยปำ่ชุมชนต้นน้ ำ

9 WUD PA. 014 นำงสำวกำญจน์หทยั  กองภำ นโยบำยของกระทรวงสำธำรณสุขกับกำรเปน็องค์กำรอัจฉรยิะ

10 WUD PA. 015 นำวำตรหีญงิ ปยิะมำศ งำมกำร กำรขับเคลื่อนระบบบรกิำรสุขภำพยุคดิจิทลั

11 WUD PA. 016 พ.อ.สฤษดิ์  แผนสนิท กำรเกณฑ์ทหำรกับควำมมั่นคงแหง่ชำติ

12 WUD PA. 017 นำงสำวนรศิรนิทร  พันธเพชร กำรพัฒนำควำมรว่มมือกับกำรบรหิำรจัดกำรโครงกำรธนำคำรน้ ำใต้ดิน

13 WUD PA. 018 นำยบรรจง  อินประสิทธิ์ กำรบรหิำรจัดกำรวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs) ในยุคประเทศไทย 4.0

14 WUD PA. 019 นำงสำวจิรฐำ  ทศิกระโทก ธรรมำภบิำลเพ่ือกำรจัดกำรและพัฒนำองค์กำรใหเ้กิดยั่งยืน

15 WUD PA. 020 นำงปำณสิรำ  เนตรธำรธร แนวทำงกำรพัฒนำเมืองอัจฉรยิะ Smart City

16 WUM LL. 006 นำยอรรถ  แสงจิตต์ ปญัหำกำรค ำนวณหำจ ำนวนสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบบญัชีรำยชื่อ

17 WUM LL. 007 นำยวรตุม์  จันทรท์อง ปญัหำกำรยุบพรรคกำรเมืองของประเทศไทย



หอ้งที่ 7  (บรรยำย 4) ชั้น 4  หลักสูตร  สำธำรณสุขศำสตร ์   อำจำรย์ผู้วิพำกษ์      รองศำสตรำจำรย์ ดร .สุธรรม  นันทมงคลชัย  /  รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุรยี์  จันทรโมลี

ล ำดับ รหสั ชื่อ - สกุล ชื่อบทควำม      

1 WUD PH. 001 นำงสำว นฤมล พรำหมเภทย์ กำรแก้ปญัหำน้ ำหนักเกินในวัยรุน่แบบบรูณำกำรโดยใช้เทคโนโลยีปญัญำประดิษฐ์

2 WUD PH. 002 นำงมยุร ี รตันพฤกษ์ ปญัหำและสถำนกำรณภ์ำวะน้ ำหนักหนักน้อยกว่ำเกณฑ์ในเด็ก

3 WUD PH. 003 ว่ำที่รอ้ยตรหีญงิทพิย์สุคนธ์  ศรลีำธรรม พฤติกรรมสุขภำพเพ่ือปอ้งกันควบคุมโรคควำมดันโลหติสูง

4 WUD PH. 004 นำย สุธีศักดิ์ ภษิูตำกรณ์ สมรรถนะของบคุลำกรและผลส ำเรจ็ของโรงพยำบำลส่งเสรมิสุขภำพต ำบล

5 WUD PH. 005 นำงสำว วุชธิตำ คงดี  สถำนกำรณข์องโรคระบบทำงเดินหำยใจในยุค 4.0

6 WUD PH. 006 นำงพนมพร  กีรติตำนนท์ ภำวะน้ ำหนักเกิน : ภยัสุขภำพใกล้ตัว

7 WUD PH. 007 นำงศิรวิรรณ  วิเศษแก้ว กำรปอ้งกันกำรพลัดตกหกล้มส ำหรบัผู้สูงอำยุ

8 WUD PH. 008 ผศ.ดร.วิรำสิรริิ ์ วสีวีรสิว์ กำรสนับสนุนกำรจัดกำรดูแลตนเองเพ่ือปอ้งกันภำวะแทรกซ้อนส ำหรบัผู้ปว่ยโรคเบำหวำนชนิดที่ 2

9 WUM PH. 006 นำงสุรรีกัษ์  อจลพงศ์ กำรปอ้งกันและควบคุมเชื้อดื้อยำต้ำนจุลชีพในประเทศไทย: บทบำทของบคุลำกรสำธำรณสุข

10 WUM PH. 009 นำงสำวพรมิำ  ชัยเทยีนทอง ปจัจัยที่มีอิทธิพลต่อควำมตั้งใจคงอยู่ในงำนของพยำบำลวิชำชีพ โรงพยำบำลปทมุธำนี จังหวัดปทมุธำนี 


