รายชื่อผู้นาเสนอผลงาน การประชุมวิชาการระดับชาติ
เรื่อง คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรม ครั้งที่ 9
(9th National Conference on Quality Management and Technology Innovation)
วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565
กลุ่มบริหารธุรกิจ (ห้องกานดา)
เวลา
ผู้นาเสนอ
13.00-13.15 น.
จิราภา ชาลาธราวัฒน์
13.15-13.30 น.
ทศวรรณ จารุอรรถทวี
13.30-13.45 น.
สุชาดา วงษ์ประเสริฐดี
13.45-14.00 น.

พรพิมล สร้างเขต

14.00-14.15 น.

ตุลยา วิทยพิบูลย์

14.15-14.30 น.

จรุญศรี โชคศิริวรรณา

14.30-14.45 น.

พิธารัตน์ อนันวสุตพงศ์

14.45-15.00 น.
15.00-15.15 น.

รุ้งระวี แช่มชื่น
ภัชราพร ปิ่นทอง

15.15-15.30 น.

รุ้งทราย จันทร์มา

ชื่อบทความ
แรงจูงใจการชาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในสถานการณ์โควิด-19
แนวทางการเลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการพัฒนาโครงการอาคารชุดพักอาศัย
การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการกาหนดอัตราการคิดลดของอสังหาริมทรัพย์
ประเภทโรงแรม ในเขตกรุงเทพมหานคร
ความคิดเห็นต่อธุรกิจอาคารชุดของผู้พัฒนาโครงการอาคารชุด ต่อกฏหมายการ
เพิ่มอัตราส่วนกรรมสิทธ์การถือครองห้องชุดของต่างชาติ ในประเทศไทย
การศึกษาความต้องการที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยวของคน
เจนเนอเรชันแซด สาหรับการออกแบบนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่อยู่อาศัยในอนาคต
การศึกษาลักษณะทางกายภาพของที่ดินที่จะนาไปสู่การตัดสินใจซื้อโครงการที่อยู่
อาศัย ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
การศึกษาทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อการใช้นวัตกรรมผลิตภัณฑ์โครงการอาคารชุด
พักอาศัยระดับบน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการควบคุมภายในของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
องค์ประกอบทางภูมิสถาปัตยกรรมที่เพิ่มมูลค่าให้กับโครงการอสังหาริมทรัพย์
ประเภทอาคารชุดพักอาศัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
การศึกษามาตรการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่เพื่อปรับอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวม
ต่อพื้นที่ดิน ในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้มีความเหมาะสมกับการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์แบบผสมผสาน

กลุ่ม
บริหารธุรกิจ
บริหารธุรกิจ
บริหารธุรกิจ

ประเภท
Oral
Oral
oral

หมายเหตุ

บริหารธุรกิจ

Oral

บริหารธุรกิจ

Oral

บริหารธุรกิจ

Oral

online

บริหารธุรกิจ

oral

online

บริหารธุรกิจ
บริหารธุรกิจ

oral
Oral

online
online

บริหารธุรกิจ

Oral

online

กลุม่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ห้อง Lecture 1)
เวลา
ผู้นาเสนอ
ชื่อบทความ
13.00-13.15 น.
เกียรติสิน กาญจนวนิชกุล ระบบยืนยันตัวตนโดยใช้การรู้จาใบหน้าและแจ้งเตือน
ออนไลน์
13.15-13.30 น.
นัทธ์หทัย ชมสุขประกิต การจาแนกและการสืบค้นโลโก้ ตราสินค้าที่มีความคล้าย
ในระบบฐานข้อมูลโลโก้ตราสินค้า
13.30-13.45 น.
ชนิสา แหวนเงิน
การพัฒนางานบริหารเวชภัณฑ์โรงพยาบาลปรางค์กู่โดย
ใช้ ABC–VEN matrix
ชลชิด คาพันธ์
องค์ความรู้ทางการแพทย์แผนไทยเกี่ยวกับโรคฝีในคัมภีร์
ทิพย์มาลา กรณีศึกษา หมอจาเนียร จันทร์สดใส

กลุ่ม
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

กลุ่มบริหารธุรกิจ (ห้อง Lecture 1)
เวลา
ผู้นาเสนอ
ชื่อบทความ
13.45-14.00 น. วราภรณ์ สุธรรมเทวกุล ความพึงพอใจที่มีต่อการซื้อทรัพย์รอการขายประเภทที่อยู่อาศัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล
14.00-14.15 น.
อภิเดช จันทร์ทีกูล การศึกษาการเลือกใช้กลยุทธ์ของธุรกิจบริหารสินทรัพย์
14.15-14.30 น. วิภาดา อาชานุกูลรัตน์ ความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ การปฏิสัมพันธ์ และประสบการณ์ และความ
พึงพอใจตามความแตกต่างด้านประชากรของแขกชาวไทยที่พักในโรงแรมระดับหรูหรา
14.30-14.45 น.
สุรเดช ภัทรวิเชียร
การออกแบบ Smart warehouse เพื่อปรับปรุงการจัดเก็บแม่พิมพ์
สาหรับผลิตอลูมิเนียมเส้น กรณีศึกษา บริษัท ABC จากัด
14.45-15.00 น.
วรรณิศา นาวาล่อง การประเมินศักยภาพที่ดินเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยสาหรับผู้มีรายได้น้อย
ในกรุงเทพมหานคร

ประเภท
Oral

หมายเหตุ

Oral
Oral
Poster

กลุ่ม
บริหารธุรกิจ

ประเภท หมายเหตุ
Oral
online

บริหารธุรกิจ
บริหารธุรกิจ

Oral
Oral

online
online

บริหารธุรกิจ

Oral

online

บริหารธุรกิจ

Oral

online

กลุม่ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ห้อง Lecture 3)
เวลา
13.00-13.15 น.

ผู้นาเสนอ
ประพันธ์ อภิวงค์

13.15-13.30 น.

อานาจ เอี่ยมสาอาง

13.30-13.45 น.

เมทิกา พ่วงแสง

13.45-14.00 น.

ชัยวุฒิ ชัยฤกษ์

14.00-14.15 น.

จักรพงษ์ ฟองชัย

14.15-14.30 น.

ไพรินทร์ ขันตีสกุลเจริญ
จีระ เลขะสันต์
เดวิท ไชยสาร

รภัส ศิลป์ศรีกุล

ชื่อบทความ
พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี มหาวิทยาลัยเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่
การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในเขตเทศบาลเมือง
เพชรบุรี

กลุ่ม
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

ประเภท
Oral

พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยวในพื้นที่
จังหวัดพัทลุง
แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยรถจักรยานยนต์: กรณีศึกษา
กรุงเทพมหานคร
การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลส่งผลต่อประสิทธิผลการดาเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอาเภอนาแห้ว จังหวัดเลย
ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม : ศึกษากรณีมลพิษทางน้า

มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

Oral

การประเมินผลโครงการตารวจอิเล็กทรอนิกส์ โดยระบบแอปพลิเค
ชัน Police i lert u กรณีศึกษา กองบังคับการตารวจนครบาล 6
ความรู้ความเข้าใจในการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในงาน
สืบสวนสอบสวนของข้าราชการตารวจฝ่ายสืบสวนสอบสวน กอง
บังคับการตารวจนครบาล 2
การศึกษาเอกลักษณ์ท้องถิ่นเพื่อพัฒนาที่พักโฮมสเตย์ในตาบลหัวป่า
อาเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

หมายเหตุ

Oral

Oral
Oral
Oral
Poster

online

Poster

online

Poster

online

กลุ่มการศึกษา (ห้อง D.Ed)
เวลา
13.00-13.15 น.

ผู้นาเสนอ
ณัฐธยาน์ การุญ

13.15-13.30 น.

นันทริน เขื่อนแก้ว

13.30-13.45 น.

พิมพ์ปรียา อินวงค์

13.45-14.00 น.

ชัยวัฒน์ ภีระมูล

14.00-14.15 น.

ศุภมาส คาสี

ชื่อบทความ
การศึกษาการไม่ส่งงานหรือการบ้านรายวิชาภาษาไทยใน
รูปแบบการสอนแบบออนไลน์
แนวทางการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาโรงเรียนไทยรัฐ
วิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง)
การพัฒนาการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดการเรียนรู้อย่างมี
ความสุข ประกอบการใช้สื่อ EF for Fun
การพัฒนาความร่วมมือในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนบ้าน
น้อยห้วยรินวิทยา อาเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่
การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโควิด 19 อาเภอคลองหลวง สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

กลุ่ม
การศึกษา

ประเภท
Oral

การศึกษา

Oral

การศึกษา

Oral

การศึกษา

Oral

การศึกษา

Oral

หมายเหตุ

online

กลุ่มการศึกษา (ห้อง D.Pol)
เวลา
13.00-13.15 น.
13.15-13.30 น.

13.30-13.45 น.

13.45-14.00 น.

14.00-14.15 น.

ผู้นาเสนอ
สุภาวดี ตัวละมูล

ชื่อบทความ
การพัฒนาการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดสะตีมศึกษาที่
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย
ชัยรัตน์ สิริเบญจวงศ์
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของครูในกลุ่มโรงเรียนศรีพุทธ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ณัฐวุฒิ ยศหล้า
การพัฒนาการดาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนตาบลบ้านทับ อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
เทวาฤทธิ์ วงศ์เหรียญทอง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษากับ
การดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน
อาเภอบางบัวทอง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัส COVID-19
สมิต ค่อยประเสริฐ
การพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนดิจิทัล เรื่อง ชีวิต
สดใสไร้ยาเสพติด สาหรับผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่

กลุ่ม
การศึกษา

ประเภท
Oral

การศึกษา

Oral

การศึกษา

Oral

การศึกษา

Oral

การศึกษา

Oral

หมายเหตุ

online

กลุ่มการศึกษา (ห้อง MBA)
เวลา
13.00-13.15 น.

13.15-13.30 น.

13.30-13.45 น.
13.45-14.00 น.
14.00-14.15 น.

ผู้นาเสนอ
สรายุทธ์ สีหะวงค์

ชื่อบทความ
การศึกษาระดับการรับรู้ความสามารถของตนเองและ
พฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ว่าที่ร้อยตรี มานะวุฒิ ทองส่งโสม การศึกษาปัญหาการบริหารงานวิชาการในสภาวะวิกฤติช่วง
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) ของโรงเรียนในกลุ่มสหวิทยาเขตสวน เทพรัตน์ทีปไท้
เฉลิมพระเกียรติ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาปทุมธานี
ยุพาวดี สรศิลป์
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้หนังสือนิทานประกอบ
ภาพ เพื่อส่งเสริมคุณธรรม สาหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 5-6 ปี)
รติรัตน์ กุญแจทอง
การใช้สื่อการเรียนการสอนภาษาไทยออนไลน์ของนักศึกษา
จีน
Mr.Cell Dilon
ENGLISH ACQUISITION FOR THAI STUDENTS IN THE
ONLINE ENVIRONMENT
พนมพร ช่วงชิง
ความสัมพันธ์ระหว่าง การใช้พละ 5 กับชุมชนการเรียนรู้
วิชาชีพครู และขีดความสามารถผู้เรียน
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