กำรประชุมทำงวิชำกำรและนำเสนอผลงำนวิจยั ระดับชำติ ครั้งที่ 15 (กำรนำเสนอผลงำนกำรวิจยั แบบปำกเปล่ำ)
วันเสำร์ที่ 7 และวันอำทิตย์ที่ 8 ธันวำคม พ.ศ. 2562 ณ อำคำรคณะทันตแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเวสเทิร์น (วัชรพล)
ห้องที่ 1 (Meeting 1) ชั้น 6 หลักสูตร บริหำรธุรกิจ อำจำรย์ผู้วิพำกษ์ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กฤษฎำ ตันเปำว์ / ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. วรินทร์ทพิ ย์ กำลังแพทย์
ลำดับ
รหัส
ชื่อ - สกุล
ชื่อบทควำม
ประสิทธิภำพกำรให้บริกำรด้ำนกำรเงินและบัญชีของกองกำรฌำปนกิจ กรมสวัสดิกำรทหำรบก ที่มีผลต่อควำมพึงพอใจของสมำชิก
1 OU BA. 009 ร.ต.หญิง ชลธิชำ ธนำมี
ฌำปนกิจสงเครำะห์ กองทัพบก
2 OU BA. 010 นำงสำว เพ็ญพิชชำ ผลไพบูลย์
ประสิทธิผลของระบบสำรสนเทศทำงบัญชีภำยใต้ระบบ GFMIS ที่มีผลต่อควำมสำเร็จในกำรปฏิบตั ิงำนทำงบัญชี
แรงจูงใจในกำรแชร์ คุณค่ำประสบกำรณ์ และทัศนคติที่ส่งผลต่อควำมตั้งใจแนะนำร้ำนกำแฟสดขนำดย่อมผู้ประกอบกำรไทย ของ
3 OU BA. 020 นำง สุนัน คงธงชัย
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหำนคร
ทัศนคติต่อกำรใช้เทคโนโลยี และสื่อสังคมออนไลน์ที่ส่งผลต่อควำมตั้งใจซื้อกล้องติดรถยนต์ผ่ำนช่องทำงออนไลน์ของผู้บริโภคใน
4 OU BA. 023 นำงสำว นภำพร ภู่บบุ ผำ
กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรบริหำรเงินทุนหมุนเวียนกับมูลค่ำของกิจกำรของบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่ม
5 OU BA. 025 นำงสำว สำฟีนำ ลำเต๊ะ
ธุรกิจอุตสำหกรรมเกษตรและอำหำร
6 TOU BA. 002 นำงสำว สุรรี ตั น์ ชดช้อย
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อควำมพึงพอใจของลูกค้ำที่มีต่อกำรสร้ำงควำมภักดีอย่ำงยั่งยืนของลูกค้ำที่เลือกซื้อเครือ่ งประดับออนไลน์
7

TOU BA. 003 นำย จรินทร์ จำรุเสน

8

TOU BA. 004 นำย สยำม ประเสริฐกุล

9

WUD BA. 001 นำย ดำรงค์ สุดวิลัย

10 WUD BA. 002 นำงสำว ทองนัชชำ วรรณพฤกษ์

กลยุทธ์กำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบกำรวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม ประเภทธุรกิจค้ำปลีกในเขตกรุงเทพมหำนคร
อิทธิพลของควำมผูกพันต่องำนและควำมยุติธรรมในองค์กำร ในฐำนะปัจจัยกำกับที่เปลี่ยนแปลงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมพึงพอใจ
ต่องำนกับประสิทธิภำพในกำรปฏิบตั ิงำน
กำรสร้ำงศักยภำพของผู้ประกอบกำรในยุคไทยแลนด์ 4.0

12 WUD BA. 004 นำงสำว ศิรเิ พ็ญ อภิธรรมวงศ์

กลยุทธ์กำรประกอบธุรกิจส่งออกเครือ่ งสำอำงไทย
ปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์กับประสิทธิภำพกำรทำงำนของพนักงำนธนำคำรของธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จำกัด(มหำชน) ในเขต
กรุงเทพมหำนคร
กลยุทธ์กำรประกอบธุรกิจท่องเที่ยวตลำดน้ำ

13 WUD BA. 005 นำงสำว ธฤตำภำ ปำนบ้ำนเกร็ด

กำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเสี่ยงของวัดในเขตกรุงเทพมหำนคร

14

กำรประเมินประสิทธิภำพกำรใช้โปรแกรมสำเร็จรูป e-accountingของผู้ประกอบกำร จังหวัดกำญจนบุรี

11 WUD BA. 003 นำย พัฒนพงษ์ ฤำชัยสำ

TOU BA. 006 นำง ธฤตำภำ ปำนบ้ำนเกร็ด

ห้องที่ 2 (Meeting 2) ชั้น 6 หลักสูตร บริหำรธุรกิจ อำจำรย์ผู้วิพำกษ์ ผู้ช่วยศำตรำจำรย์ ดร.ตรีเนตร ตันตระกูล / ผู้ช่วยศำตรำจำรย์ ดร.สุมำลี รำมนัฎ
ลำดับ
รหัส
ชื่อ - สกุล
ชื่อบทควำม
กำรวัดคุณภำพเว็บไซต์ กำรยอมรับเทคโนโลยี กำรสื่อสำรกำรตลำดแบบครบวงจร กับกำรตัดสินใจซื้อกำร์ดจอจำกเว็บไซต์ J.I.B ของ
1 OU BA. 029 นำยพุทธิพงศ์ หม่อมวงศ์
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหำนคร
2

OU BA. 030 นำงสำวคคนำนต์ จุฑำมงคล

อิทธิพลของโฆษณำยูทบู รูปแบบบัมเปอร์ ต่อกระบวนกำรตัดสินใจซื้อสินค้ำ กลุ่มอำหำรและเครือ่ งดื่ม ของกลุ่มคนเจนวำย

3

OU BA. 031 นำงสำวจิรำภรณ์ ทัศจันทร์

พฤติกรรมกำรเปิดรับสื่อดิจิทลั ของกลุ่มเป้ำหมำยกับกำรพิจำรณำเลือกใช้ทอ่ น้ำ ไทย พีพี -อำร์

4

OU BA. 036 ร้อยโทหญิงวรวรรณ สีจันทำ

ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรตรวจสอบภำยใน ในมุมมองของผู้รบั ตรวจของกองบัญชำกำรกองทัพไทย

5

TOU BA. 005 นำงสำว เบญจมำส สิรใิ จ

องค์กำรแห่งกำรเรียนรู้ กำรสื่อสำรภำยในองค์กำร และกำรรับรูน้ วัตกรรมเพือ่ กำรพัฒนำประสิทธิผลของธนำคำรกรุงเทพจำกัด มหำชน

6

TOU BA. 007 นำงศศิวิมล แรงสิงห์

ผลของกำรจัดกำรเรียนกำรสอน โดยใช้ระบบพีเ่ ลี้ยงเตรียมควำมพร้อม วิชำคณิตศำสตร์เบื้องต้น มหำวิทยำลัยเนชั่น

7

TOU BA. 008 นำยเถลิงศักดิ์ สุทธเขต

ปัจจัยที่มีผลต่อกำรเลือกใช้บริกำรสำนักงำนบัญชีของผู้ประกอบกำรธุรกิจบริกำรและพำณิชยกรรม ในเขตเทศบำลเมืองลำปำง

8

TOU BA. 010 นำยทศพล ปรีชำศิลป์

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคุณภำพชีวิตกำรทำงำนและพฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกที่ดีขององค์กำรของพนักงำนธนำคำรพำณิชย์แห่งหนึ่งใน
จังหวัดสุพรรณบุรี

9

WUD BA. 006 นำยณัฐพล ทองสีขำว

ส่วนประสมทำงกำรตลำดในมุมมองของผู้บริโภคสินค้ำ

10 WUD BA. 007 นำยมำนพ ชลพำนิชกุล

กำรพัฒนำควำมสุขเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภำพในกำรทำงำนของพนักงำนตำมหลักองค์กรแห่งควำมสุข (สสส.)

11 WUD BA. 008 นำยวรเศรษฐ์ สุพรรณพงศ์

พำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกำรตัดสินใจซื้อในสังคมดิจิทลั

12 WUD BA. 009 นำงสำวเกวลิน สุรคุปต์

กลยุทธ์ควำมสำเร็จของธุรกิจผลิตภัณฑ์เพือ่ สัตว์เลี้ยง

13 TWU BA. 015 นำยณัฐพงษ์ แต้มแก้ว

กำรใช้ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภควิเครำะห์ระบบอีซี่พำสเทคโนโลยีโลจิสติกส์เพือ่ แก้ปญ
ั หำ รถติดบนทำงด่วน

14 TWU BA. 002 ดร.ทนพ. นพดล พันธุ์พำนิช

ยุทธศำสตร์ทำงธุรกิจของประเทศไทยภำยใต้ภำวะสงครำมกำรค้ำของโลก

ห้องที่ 3 (Meeting 3) ชั้น 6 หลักสูตร พยำบำลศำสตร์ , วิศวกรรมศำสตร์ อำจำรย์ผู้วิพำกษ์ รองศำสตรำจำรย์ ดร.เดชำ พวงดำวเรือง / ดร.จุรวี รรณ มณีแสง
ลำดับ
รหัส
ชื่อ - สกุล
ชื่อบทควำม
ผลของกำรใช้สำรสกัดขมิ้นชันรูปแบบเจลและแสงสีฟ้ำในกระบวนกำรบำบัดโฟโตไดนำมิกร่วมกับกำรรักษำโรคปริทนั ต์อักเสบเรือ้ รัง
1 OU DS. 001 นำงสำววีณำ รินสำธร
แบบอนุรกั ษ์ต่อกำรต้ำนเชื้อพรีโวเทลลำ อินเตอร์มีเดีย และเชื้อฟิวโซแบคทีเรียม นิวคลีเอตัม
กำรประเมินองค์ประกอบของน้ำลำยในผู้ปว่ ยโรคเหงือกอักเสบและปริทนั ต์อักเสบด้วยเครือ่ งฟูเรียร์ทรำนส์ฟอร์ม อินฟรำเรดสเปคโทร
2 OU DS. 002 นำงสำวกัณฐิกำ กำงบุญเรือง
มิเตอร์
3 TWU NS. 001 ผศ.ดร. ทักษิณำร์ ไกรรำช
กำรป้องกันและลดควำมพิกำรผู้ปว่ ยโรคเรือ้ รังด้วยนวัตกรรมภูมิปญ
ั ญำชำชงสมุนไพร
4

TWU NS. 002 นำง นวรัตน์ พระเทพ

ADDIE Model: กำรพัฒนำกำรเรียนรูท้ ำงกำรพยำบำล

5

TOU Eng. 001 นำย คมวุธ วิศวไพศำล

กำรใช้เทคนิคกำรสอนด้วยกำรลอกเลียนแบบในวิชำกำลังวัสดุ

6

OU Eng. 001 นำงสำว พรชนก เที่ยงตรง

กำรลดกำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์โดยใช้อุปกรณ์ผลิตไฟฟ้ำจำกมนุษย์

7

OU Eng. 002 นำงสำวกรรณิกำร์ กรมถิน

กำรคำนวณจุดเดือดและควำมดันไอของสำรประกอบระเบิดด้วยวิธี Group Contribution

8

OU Eng. 003 นำงสำวนัยนำ ชลเจริญ

กำรศึกษำกำรต้ำนทำนเชื้อแบคทีเรียของผ้ำไม่ทอไลโอเซลล์ที่ผ่ำนกระบวนกำรตกแต่งสำเร็จด้วยสำรสกัดจำกฝำง

ห้องที่ 4 (บรรยำย 1) ชั้น 4 หลักสูตร ศึกษำศำสตร์ อำจำรย์ผู้วิพำกษ์
ลำดับ

รหัส

ดร.นิพิฐพนธ์ สนิทเหลือ / รองศำสตรำจำรย์ ดร.ชุติมำ มุสิกำนนท์

ชื่อ - สกุล

1

OU ED.EA 001 นำงสำว จิรภัทร์ มั่นคง

2

OU ED.CI 002 นำงสำว นิภำพร สอนสุด

ชื่อบทควำม

4 WUM ED.EA 008 นำย กัมปนำท กุจะพันธ์

ปัจจัยด้ำนควำมรูค้ วำมสำมำรถของข้ำรำชกำรและพนักงำนกำรเงินและบัญชีกรมกำรเงินทหำรบกที่มีต่อคุณภำพข้อมูลทำงกำรเงิน
กำรพัฒนำรูปแบบกำรเรียนรู้ เรือ่ ง กำรต่อสู้ปอ้ งกันตัว ด้วยรูปแบบ m-Learning ร่วมกับ Active Learning สำหรับเจ้ำหน้ำที่
เรือนจำอำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรูแ้ บบ SQ4R เพือ่ พัฒนำทักษะกำรอ่ำนภำษำอังกฤษเพือ่ ควำมเข้ำใจ สำหรับนักศึกษำสำขำวิชำกำรสอน
ภำษำอังกฤษชั้นปีที่ 2หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร
ควำมพึงพอใจของผู้ปกครองต่อกำรบริหำรงำนของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กในสังกัดเทศบำลตำบลโนนปอแดง อำเภอผำขำว จังหวัดเลย

5 WUM ED.EA 010 นำงสำวจำรุวรรณ นิระมิตร

ควำมพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อกำรบริหำรงำนโรงเรียนในสังกัดเทศบำลเมืองวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

6 WUD ED.CI 002 นำย สิทธิพร สุดพรหม

กำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรแก้โจทย์ปญ
ั หำวิชำคณิตศำสตร์ โดยกำรจัดกำรเรียนรูแ้ บบร่วมมือเทคนิค เอสทีเอดี ร่วมกับกลวิธีแบบ
เอสทีเออำร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำ

7 WUD ED.CI 003 นำงสำว พัณบงกช ปำณมำลำ

MALA model ทักษะและประสิทธิภำพกำรเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21

8 WUD ED.EA 001 พระ มหำสมหมำย บริสำร

10 WUD ED.EA 003 นำย อภิเดช ชัยรำชำ

กำรดำเนินงำนโรงเรียนวิถีพุทธในสถำนศึกษำขั้นพืน้ ฐำนสังกัดสำนักงำนพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 3
กำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดกระบวนกำรเรียนรูท้ ี่สอดคล้องกับกำรพัฒนำกำรทำงสมอง สังกัดสำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
สุพรรณบุรี
กำรประเมินควำมต้องกำรจำเป็นในกำรพัฒนำกลยุทธ์กำรบริหำรโรงเรียนขนำดเล็กของมูลนิธิแห่งสภำคริสตจักรในประเทศไทย

11 WUD ED.EA 004 นำย ธวัชไชย ลิ้มสุวรรณ

กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมอำชีวศึกษำสู่เชิงพำณิชย์ในยุคดิจิทลั ด้วยแพลตฟอร์ม

12 WUD ED.EA 005 นำงสำว ปำริญำ รักษำทรัพย์

กำรพัฒนำองค์กำร: แนวคิดกระบวนกำรของนักบริหำรกำรพัฒนำองค์กำร

13 WUD ED.EA 006 นำย อดุล โตเขียว

ผู้บริหำรสถำนศึกษำในศตวรรษที่ 21

14 WUD ED.EA 007 นำง ฐรินดำ โตเขียว

กำรขับเคลื่อนปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถำนศึกษำ

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

กำรพัฒนำครูเพือ่ ส่งเสริมระบบกำรศึกษำของประเทศไทยในอนำคต

16 TWU ED.EA 003 นำงสำว นิษฐ์วดี จิรโรจน์ภญ
ิ โญ

กำรพัฒนำสมรรถนะผู้บริหำรในกำรบริหำรโรงเรียนยุค 4.0

3 TOU ED.CI 004 อำจำรย์ ธเนศพล เจริญรำษฎร์

9 WUD ED.EA 002 นำย เฉลิมชนม์ รักลีลำวัฒน์

บทบำทและควำมรับผิดชอบของอำจำรย์นิเทศในฐำนะผู้อำนวยควำมสะดวกในกำรฝึกปฏิบตั ิงำนประสบกำรณ์วิชำชีพกำรบริหำร
17 TWU ED.EA 008 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.จิรำภรณ์ สุภสิ ิงห์
กำรศึกษำ: กรณีศึกษำสำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่เขต 1
18 TOU SCA. 002 อำจำรย์ขรรค์เพชร คำสัตย์

กำรพัฒนำชุดฝึกทักษะรำยวิชำปฏิบตั ิคีย์บอร์ด 1 สำหรับนักศึกษำ

ห้องที่ 5 (บรรยำย 2) ชั้น 4 หลักสูตร รัฐประศำสนศำสตร์ อำจำรย์ผู้วิพำกษ์
ลำดับ
รหัส
ชื่อ - สกุล

รองศำสตรำจำรย์ ดร.อภินันท์ จันตะนี / รองศำสตรำจำรย์ ดร.ศรุดำ สมพอง
ชื่อบทควำม

1

TOU PA. 004 ดร.จุมพล ไชยวงศ์

กำรบริหำรโครงกำรพัฒนำของรัฐแนวใหม่ศึกษำกรณี :โครงกำรอำหำรเชียงใหม่ปลอดภัยของสำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดเชียงใหม่

2

TWU PA. 008 รศ.ดร.สมิหรำ จิตตลดำกร

องค์กำรกับกำรสื่อสำร : แนวคิดทฤษฎี

3

WUM PA. 029 นำง กัลยำ อุศีรษะ

บทบำทของคณะกรรมกำรหมู่บำ้ นในกำรพัฒนำชุมชนตำมแผนพัฒนำตำบล ในเขตพืน้ ที่เทศบำลตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทรำย
จังหวัดเชียงใหม่

4

WUM PA. 030 นำงสำว นันทิยำ สุยะบุตร

วัฒนธรรมกับควำมเข็มแข็งของชุมชน: กรณีศึกษำชนเผ่ำลั๊วะในเขตพืน้ ที่เทศบำลตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

5

WUD PA. 001 นำย เจริญธพงศ์ มำชู

กำรออกโฉนดที่ดินในจังหวัดภูเก็ตตำมแนวทำงหลักธรรมำภิบำล

6

WUD PA. 002 นำงสำวฆัคนัมพร ศิรพิ ัฒน์

ควำมร่วมมือภำครัฐและเอกชนตำมนโยบำยสำนพลังประชำรัฐ เพือ่ พัฒนำแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศำสตร์และวัฒนธรรมในจังหวัดนครพนม

7

WUD PA. 003 นำงสำว ฉัตรธสนัน สรรวงษ์ละคร

กำรพัฒนำองค์กรให้เป็นองค์กรอัจฉริยะ

8

WUD PA. 004 นำง ปัทมำ ยมศิริ

กำรพัฒนำสุขภำพ เพือ่ คุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุ

9

WUD PA. 005 นำย คมพันธ์ จินดำวัฒน์

กำรคอรัปชั่นในประเทศไทย

10 WUD PA. 006 พ.ต.อ. ชัยวัฒน์ อุ้ยคำ

กำรบริหำรจัดกำรควำมปลอดภัยทำงทะเล

11 WUD PA. 007 นำย สมเพ็ชร เจียรมณีทวีสิน

ปี พ.ศ. 2562 ของอุตสำหกรรมสิ่งพิมพ์ในประเทศไทย

12 WUD PA. 008 นำยรัฐวิชญ์ อริยพัชญ์พล

ดุลยพินิจในกำรลงโทษของศำลไทย : ศึกษำเปรียบเทียบจำกประสบกำรณ์ของประเทศสหรัฐอเมริกำ

13 WUD PA. 009 นำงสำว ช่อทิพย์ เตตะนัง

ประสิทธิผลองค์กำร

14 WUD PA. 010 นำงสำว สุภำรัตน์ มหำเทียน

ระบบบริกำรขนส่งสำธำรณะยุคดิจิทลั

15 WUM LL. 004 นำยพร้อมพล พระพรหม

ปัญหำกำรรับฟังควำมคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องในกระบวนกำรตรำกฎหมำย

16 WUM LL. 005 นำงพรทิพย์ ไชยทเศรษฐ์

ปัญหำกำรตรวจสอบหลักฐำนกำรโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหำริมทรัพย์ของกรรมกำรบริษัทจำกัดที่เป็นบุคคลต่ำงด้ำว

ห้องที่ 6 (บรรยำย 3) ชั้น 4 หลักสูตร รัฐประศำสนศำสตร์ อำจำรย์ผู้วิพำกษ์ รองศำสตรำจำรย์ ดร.เพ็ญศรี ฉิรนิ ัง / ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พภัสสรณ์ วรภัทรถิรกุล
ลำดับ
รหัส
ชื่อ - สกุล
ชื่อบทควำม
1

TOU PA. 001 พลตรี ดร. วัลลภ มณีเชษฐำ

กำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ชุมชนดอยหัวง้ม ในรูปแบบเครือข่ำยของตำบลหัวง้มอำเภอพำน จังหวัดเชียงรำย Hua-Ngom

2

TWU PA. 004 รองศำสตรำจำรย์ ดร. สืบพงศ์ สุขสม คุณภำพชีวิตในยุคดิจิตัล

3

WUM PA. 032 นำงสำว นปภัช กลิ่นวัน

กำรพัฒนำสมรรถนะของบุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลธนู

4

WUM PA. 035 นำย พรชัย แสนวงศ์ใน

กำรให้กำรบริกำรของฝ่ำยป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงพลีใหญ่อำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร

5

WUM PA. 040 นำยธนเดช ไผ่สมสกุล

กำรพัฒนำมำตรฐำนฝีมือแรงงำนไทยให้ได้มำตรฐำนสำกล สำขำช่ำงไฟฟ้ำภำยในอำคำร ระดับ 1 ในเขตพืน้ ที่จังหวัดปรำจีนบุรี

6

WUD PA. 011 นำงสำว เบญจวรรณ เปี่ยมสุวรรณ

ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันขององค์กำรโดยใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ

7

WUD PA. 012 นำย กิตติวัตร ฝอยทอง

หลักจิตสำนึกและควำมรับผิดชอบของผู้นำท้องถิ่น

8

WUD PA. 013 ดำบตำรวจ วันชัย แก้วแสน

กำรจัดกำรเครือข่ำยป่ำชุมชนต้นน้ำ

9

WUD PA. 014 นำงสำวกำญจน์หทัย กองภำ

นโยบำยของกระทรวงสำธำรณสุขกับกำรเป็นองค์กำรอัจฉริยะ

10 WUD PA. 015 นำวำตรีหญิง ปิยะมำศ งำมกำร

กำรขับเคลื่อนระบบบริกำรสุขภำพยุคดิจิทลั

11 WUD PA. 016 พ.อ.สฤษดิ์ แผนสนิท

กำรเกณฑ์ทหำรกับควำมมั่นคงแห่งชำติ

12 WUD PA. 017 นำงสำวนริศรินทร พันธเพชร

กำรพัฒนำควำมร่วมมือกับกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรธนำคำรน้ำใต้ดิน

13 WUD PA. 018 นำยบรรจง อินประสิทธิ์

กำรบริหำรจัดกำรวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs) ในยุคประเทศไทย 4.0

14 WUD PA. 019 นำงสำวจิรฐำ ทิศกระโทก

ธรรมำภิบำลเพือ่ กำรจัดกำรและพัฒนำองค์กำรให้เกิดยั่งยืน

15 WUD PA. 020 นำงปำณิสรำ เนตรธำรธร

แนวทำงกำรพัฒนำเมืองอัจฉริยะ Smart City

16 WUM LL. 006 นำยอรรถ แสงจิตต์

ปัญหำกำรคำนวณหำจำนวนสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบบัญชีรำยชื่อ

17 WUM LL. 007 นำยวรุตม์ จันทร์ทอง

ปัญหำกำรยุบพรรคกำรเมืองของประเทศไทย

ห้องที่ 7 (บรรยำย 4) ชั้น 4 หลักสูตร สำธำรณสุขศำสตร์ อำจำรย์ผู้วิพำกษ์
ลำดับ

รหัส

รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุธรรม นันทมงคลชัย / รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุรยี ์ จันทรโมลี

ชื่อ - สกุล

ชื่อบทควำม

1

WUD PH. 001 นำงสำว นฤมล พรำหมเภทย์

กำรแก้ปญ
ั หำน้ำหนักเกินในวัยรุน่ แบบบูรณำกำรโดยใช้เทคโนโลยีปญ
ั ญำประดิษฐ์

2

WUD PH. 002 นำงมยุรี รัตนพฤกษ์

ปัญหำและสถำนกำรณ์ภำวะน้ำหนักหนักน้อยกว่ำเกณฑ์ในเด็ก

3

WUD PH. 003 ว่ำที่รอ้ ยตรีหญิงทิพย์สุคนธ์ ศรีลำธรรม พฤติกรรมสุขภำพเพือ่ ป้องกันควบคุมโรคควำมดันโลหิตสูง

4

WUD PH. 004 นำย สุธีศักดิ์ ภูษิตำกรณ์

สมรรถนะของบุคลำกรและผลสำเร็จของโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบล

5

WUD PH. 005 นำงสำว วุชธิตำ คงดี

สถำนกำรณ์ของโรคระบบทำงเดินหำยใจในยุค 4.0

6

WUD PH. 006 นำงพนมพร กีรติตำนนท์

ภำวะน้ำหนักเกิน : ภัยสุขภำพใกล้ตัว

7

WUD PH. 007 นำงศิรวิ รรณ วิเศษแก้ว

กำรป้องกันกำรพลัดตกหกล้มสำหรับผู้สูงอำยุ

8

WUD PH. 008 ผศ.ดร.วิรำสิรริ ิ์ วสีวีรสิว์

กำรสนับสนุนกำรจัดกำรดูแลตนเองเพือ่ ป้องกันภำวะแทรกซ้อนสำหรับผู้ปว่ ยโรคเบำหวำนชนิดที่ 2

9

WUM PH. 006 นำงสุรรี กั ษ์ อจลพงศ์

กำรป้องกันและควบคุมเชื้อดื้อยำต้ำนจุลชีพในประเทศไทย: บทบำทของบุคลำกรสำธำรณสุข

10 WUM PH. 009 นำงสำวพริมำ ชัยเทียนทอง

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อควำมตั้งใจคงอยู่ในงำนของพยำบำลวิชำชีพ โรงพยำบำลปทุมธำนี จังหวัดปทุมธำนี

