
ลําดับที่ รหัส ชื่อ - สกุล ชื่อบทความ

1 OU BA. 003 นางสาว ปรียาวดี ธีรานุวัตร
อิทธิพลของความพึงพอใจในสวนประสมทางการตลาดบริการของศูนยกีฬาเทควันโดที่มีตอความผูกพันของผูเรียนชาว

ไทยและชาวตางชาติ

2 OU BA. 004 นาย ธนิต อมรวิทยกิจเวชา การนํานโยบาย พรบ อาวุธปน ไปปฎิบัติ 

3 TOU BA. 001 นาย พีรพจน ยอดยิ่ง การสรางสรรคงานโฆษณาในสื่อ YouTube  ใหดึงดูดความสนใจในการตลาดยุคดิจิทัล

4 TOU BA. 002 นายอนุวัต  สงสม
โมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุระหวางการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ คุณภาพบริการ และความภักดีของลูกคา 

กรณีศึกษา: ลูกคาสายการบินตนทุนต่ําเสนทางในประเทศของสนามบินนานาชาติ หาดใหญ

5 WUD BA. 003 นาย คํานาย อภิปรัชญาสกุล แนวทางการพัฒนาตัวชี้วัดศักยภาพการแขงขันสูความสําเร็จของผูใหบริการโลจิสติกสไทยเพื่อรองรับอุตสาหกรรม 4.0

6 WUM BA. 007 นางสาว ยุวดี เนาวบุตร ปญหาการบริหารความเสี่ยงดานสินเชื่อของธนาคารออมสินใน จังหวัดอุบลราชธานี

7 WUM BA. 017 นางสาว นริญญา โภคานฤมิต
ประสิทธิผลของการจัดสรรงบประมาณสําหรับการใหบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตําบลหนอง

โพรงอําเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรี

การประชุมทางวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11

วันเสารที่ 3 - วันอาทิตยที่ 4  มีนาคม  2561  ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน (วัชรพล)

   หองที่ 1 (Meeting1) ชั้น 6  หลักสูตร บริหารธุรกิจ (เวลา 11.00 - 16.30 น.) ** กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม **

                       อาจารยผูวิพากษ      ผูชวยศาสตราจารย ดร.กฤษฎา  ตันเปาว

                       อาจารยผูวิพากษ      ผูชวยศาตราจารย ดร.สุมาลี รามนัฎ



ลําดับที่ รหัส ชื่อ - สกุล ชื่อบทความ

1 WUD PA. 001 จาสิบเอก ชาญชัย  ดีบุก แนวทางการดําเนินงานของกรมการขาวที่สอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรประเทศไทย 4.0

2 WUM PA. 004 นายพงศธร  เทียนสุวรรณ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทัณฑสถานบําบัดพิเศษสงขลา

3 WUM PA. 011 นายฐาปนา  กัลปพฤษ ปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารเทศบาลในเขตอําเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี

4 WUM PA. 017 นายธวัชชัย  ครองธรรม ความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการของสํานักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหมสาขาแมแตง

การประชุมทางวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11

วันเสารที่ 3 - วันอาทิตยที่ 4  มีนาคม  2561  ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน (วัชรพล)

   หองที่ 2 (Meeting2) ชั้น 6  หลักสูตร  รัฐประศาสนศาสตร (เวลา 11.00 - 16.30 น.) ** กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม **

                       อาจารยผูวิพากษ     รองศาสตราจารย ดร.เพ็ญศรี  ฉิรินัง

                       อาจารยผูวิพากษ     ผูชวยศาสตราจารย ดร.สืบพงศ  สุขสม



ลําดับที่ รหัส ชื่อ - สกุล ชื่อบทความ

1 TWU VM. 001 นางสาววรกาญจน  บุญเหาะ ความแปรปรวนของอัตราการเตนของหัวใจในกระตาย

2 OU NS. 001 นาง อัจฉริยา ปุนนา ผลของโปรแกรมการใหขอมูลและการสนับสนุนจากสามีตอความรูสึกไมแนนอนของมารดาที่มีบุตรเกิดกอนกําหนด

3 WUD PH. 001 นาย ธนศักดิ์ จันทศิลป
งานวิจัยความชุก ความสัมพันธกับภาวะซึมเศราและปจจัยที่สามารถทํานายภาวะซึมเศราในคนไทย: การทบทวน

เอกสารอยางเปนระบบเชิงคุณภาพ

4 WUD PH. 002 นาย อาทิตย บุญรอดชู การมีสวนรวมในกระบวนการบริหารตําบลจัดการสุขภาพจังหวัดกระบี่

5 WUD PH. 003 นางสาว พิมพร เจริญสุข โรคหลอดเลือดสมอง:ปจจัยเสี่ยง ผลกระทบและการฟนฟูรางกาย

ชวงบาย

การประชุมทางวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11

วันเสารที่ 3 - วันอาทิตยที่ 4  มีนาคม  2561  ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน (วัชรพล)

   หองที่ 3 (Meeting3) ชั้น 6 หลักสูตร สัตวแพทยศาสตร + พยาบาลศาสตร + สาธารณสุขศาสตร (เวลา 11.00 - 16.30 น.)

ชวงเชา

                       อาจารยผูวิพากษ     ผูชวยศาสตราจารย ดร.เบญจวรรณ  ตื้อตัน  

                       อาจารยผูวิพากษ     รองศาสตราจารย ดร.สุธรรม นันทมงคลชัย / ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิราสิริริ์ วสีวีรสิว



ลําดับที่ รหัส ชื่อ - สกุล ชื่อบทความ

1 OU LL. 001 นาย สิทธา จันทรวิบูลย หนี้นอกระบบ : ศึกษากรณีมาตรการทางกฎหมายในการปองกันการปลอยเงินกูนอกระบบ

2 WUM LL. 006 นาย รังสฤษดิ์ จินดาวงศ มาตรการทางกฎหมาย เกี่ยวกับการทวงหนี้

3 OU Eng. 001 นางสาว ณัฐรดา นักธรรม การผลิตเอทานอลจากของเหลือทิ้งทะลายปาลมเปลาโดยวิธีการหมักแบบแยกขั้นตอน (SHF) ดวยยีสต 

Saccharomyces cerevisiae SC90 TISTR

4 OU Eng. 002 นาย ไพศาล เดชปองหา การวิเคราะหตนทุนโลจิสติกสในการปลูกตนหอมดวยระบบตนทุนฐานกิจกรรม กรณีศึกษาเกษตรกรผูปลูกตนหอม 

จังหวัดนครพนม

5 WUM Eng. 004 นายปณณวิชญ  เดิมผองจิตต ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพการควบคุมชางควบคุมเครื่องจักรฝายผลิต บริษัท บีฟูดส โปรดักส อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

ชวงบาย

ชวงเชา

การประชุมทางวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11

วันเสารที่ 3 - วันอาทิตยที่ 4  มีนาคม  2561  ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน (วัชรพล)

   หองที่ 4 (บรรยาย1) ชั้น 4  หลักสูตร นิติศาสตร + วิศวกรรมศาสตร  (เวลา 11.00 - 16.30 น.) ** กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม **

                       อาจารยผูวิพากษ     รองศาสตราจารย ธนโรจน หลอธนะไพศาล / ดร.รัฐชฎา ฤาแรง  

                       อาจารยผูวิพากษ     รองศาสตราจารย ดร.เดชา  พวงดาวเรือง / ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีระพันธ  ดวงทองสุข



ลําดับที่ รหัส ชื่อ - สกุล ชื่อบทความ

1 WUM ED.CI 001 นายอัครเดช  เมฆสุรินทร การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในจังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 

2 WUM ED.EA 001 นางสาว วิภาดา เวชชประสิทธิ์
ตนพฤติกรรมนักเรียน นักศึกษาในคุณลักษณะที่พึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ วิทยาลัยการอาชีพปาซาง อําเภอ

ปาซาง จังหวัดลําพูน

3 WUM ED.EA 002 นาย ชาตรี กลิ่นจันทร ความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ที่มีตอการใชบริการหองสมุด ของวิทยาลัยอาชีพปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน

4 WUM ED.EA 003 นาง ปุญณิศา ดอกแกว ความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษาที่มีตอการบริหารงานปกครองวิทยาลัยการอาชีพปาซาง  อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน

5 WUM ED.EA 004 นาย ตระกูล พรสินโลก
การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูในเขตอําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

แมฮองสอน เขต 1

6 WUM ED.EA 005 นาง เปรมวิกา แลสันกลาง ความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในกลุมเจาพอเขาแกว อําเภอสามเงา จังหวัดตาก

7 WUM ED.EA 006 นางสาว รุจิรัตน เปงสา ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหาร สังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดลําปาง

8 WUM ED.EA 007 นางสาว ทัศนีภรณ สุยะ ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน กลุมภูเกลือใต   อําเภอบอเกลือ   จังหวัดนาน

9 WUM ED.EA 008 นาย ธนาวุฒิ โตลํามะ
ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหารกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในอําเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต 1

10 WUM ED.EA 009 นางสาวณัฐสินี ชวดพงษ สภาพการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญในวิทยาลัยการอาชีพปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน

การประชุมทางวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11

วันเสารที่ 3 - วันอาทิตยที่ 4  มีนาคม  2561  ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน (วัชรพล)

   หองที่ 5 (บรรยาย 2) ชั้น 4  หลักสูตร ศึกษาศาสตร  (เวลา 11.00 - 16.30 น.) ** กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม **

                       อาจารยผูวิพากษ     รองศาสตราจารย ดร.ปรีชา วิหคโต

                       อาจารยผูวิพากษ     รองศาสตราจารย ดร.สันตชัย พูลสวัสดิ์



ลําดับที่ รหัส ชื่อ - สกุล ชื่อบทความ

1 OU ED.CI 016 นางสาวปยนุช  คําเหลา
 การสํารวจความเขาใจมโนมติคลาดเคลื่อนเรื่องของไหลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 OU ED.CI 017 นางสาวนาถอนงค  วันธงไชย
ความเขาใจมโนมติที่คลาดเคลื่อนเรื่องโครงสรางและหนาที่ของพืชดอกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5

3 OU ED.CI 018 นางสาวเยี่ยมศิริ  กุณาวงศ
การสํารวจความเขาใจมโนมติคลาดเคลื่อนเรื่องปฏิสัมพันธในระบบสุริยะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

4 OU ED.CI 019 นางสาวสุวรักษ  สุวรรณไตร
ความเขาใจมโนมติคลาดเคลื่อน เรื่องอาณาจักรของสิ่งมีชีวิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  ปที่ 6

5 OU ED.CI 021 นางสาวนันทนภัส  พรมโสภา
การสํารวจความเขาใจมโนมติคลาดเคลื่อนเรื่องงานและการเปลี่ยนรูปพลังงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

6 OU ED.CI 022 นายสถิรมาศ  การคนซื่อ
การสํารวจความเขาใจมโนมติคลาดเคลื่อนเรื่องของโมเมนตัมและการชนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

7 WUM ED.EA 010 นางสาว พิมพา ชนะเกษตร การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน

8 WUM ED.EA 013 นางสาวปรวรรณ  เลื่อมสุทธิ
ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนวัดราชสิงขร สํานักงานเขตบางคอ

แหลม สังกัดกรุงเทพมหานคร

9 WUM ED.EA 018 นายอนุวัฒน  หรุนเลิศ การบริหารงานวิชาการโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

10 WUM ED.EA 025 นางขนิษฐา แกวขวัญ
การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเครือขายชุมพลบุรี 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

11 WUM ED.EA 026 นางสาว นิตยา ภูจําปา
ความพึงพอใจในการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน ในอําเภอมวกเหล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

การประชุมทางวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11

วันเสารที่ 3 - วันอาทิตยที่ 4  มีนาคม  2561  ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน (วัชรพล)

   หองที่ 6 (บรรยาย 3) ชั้น 4  หลักสูตร ศึกษาศาสตร (เวลา 11.00 - 16.30 น.) ** กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม **

                       อาจารยผูวิพากษ     รองศาสตราจารย ดร.ชุติมา มุสิกานนท

                       อาจารยผูวิพากษ     ดร.นิพิฐพนธ  สนิทเหลือ



ลําดับที่ รหัส ชื่อ - สกุล ชื่อบทความ

1 OU ED.CI 023 นาย บุญเหลือ งามสิทธิ์ ความเขาใจมโนมติคลาดเคลื่อน เรื่อง การถายทอดทางพันธุกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5

2 OU ED.CI 026 นางสาวรติยา  รันรัติยา การสํารวจความเขาใจมโนมติคลาดเคลื่อนเรื่องแรงและการเคลื่อนที่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4

3 OU ED.CI 027 นางสาวประภาพร  บุสุวะ การสํารวจความเขาใจมโนมติคลาดเคลื่อนเรื่องแรงและการเคลื่อนที่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

4 TWU ED.EA 003 ผศ.ดร ปนณิชา อุตตมะเวทิน
การสงเสริมการอานของประเทศไทย และแผนแมบทสงเสริมวัฒนธรรมการอานสูสังคมแหงการเรียนรูของไทย 

พ.ศ.2560-2564

5 TWU ED.EA 004 ดร. นิษฐวดี จิรโรจนภิญโญ การวิจัยเชิงอนาคตดวยเทคนิค EDFR

6 TWU ED.EA 007 ดร จิราภรรณ  สุภิสิงห
การพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรูดวยกรอบความคิดที่พัฒนาได (Growth mindset): ความเชื่อวาทุกคนมี

ความสามารถและศักยภาพที่จะเรียนรูได

การประชุมทางวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11

วันเสารที่ 3 - วันอาทิตยที่ 4  มีนาคม  2561  ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน (วัชรพล)

   หองที่ 7 (บรรยาย 4) ชั้น 4  หลักสูตร ศึกษาศาสตร (เวลา 11.00 - 16.30 น.) ** กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม **

                       อาจารยผูวิพากษ     รองศาสตราจารย ดร.กัญญามน อินหวาง

                       อาจารยผูวิพากษ     
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