
เรียน ผู้น ำเสนอผลงำนวิจัย ทุกท่ำน 

 

 ผู้น ำเสนอผลงำนวิจัย ดังรำยชื่อท่ีปรำกฏตำมตำรำงล ำดับกำรน ำเสนอฯ ขอควำมร่วมมือ
ให้ด ำเนินกำร อย่ำงเร่งด่วน ดังนี้ 

1. ตรวจสอบรำยชื่อผู้น ำเสนอผลงำนฯ และรำยละเอียดต่ำง ๆ ว่ำ ถูกต้องหรือไม่ หำกพบว่ำ 
ไม่ถูกต้อง ขอให้ติดต่อแจ้งแก้ไขทันที โทร. 0-2310-8557 

2. ตรวจสอบก ำหนดวัน เวลำ และสถำนท่ี ท่ีน ำเสนอผลงำนฯ 
3. ผู้น ำเสนอผลงำนวิจัยต้องจัดส่งข้อมูลสื่อท่ีใช้ในกำรน ำเสนอผลงำนฯ ได้แก่       
   3.1 PowerPoint (Version 2010 ขึ้นไปเท่ำนั้น) จ ำนวนไม่เกิน 20 หน้ำ 
   3.2 PowerPoint ตำมข้อ 3.1 บันทึกข้อมูลเป็นรูปแบบ PDF (ส ำรองกรณีไม่สำมำรถ

เปิดใชข้้อมูล PowerPoint ได้)  
    โดยส่งข้อมูลท้ังหมดมำยัง e-mail: gsru.thailand@gmail.com  ให้แก่ฝ่ำยมำตรฐำน-

วิชำกำร บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง ภำยในวันพฤหัสบดีท่ี 21 พฤศจิกำยน 2562 
เวลำ 15.00 น. (อำจตอบกลับช้ำหน่อย ขอให้ผู้น ำเสนอผลงำนทุกท่ำนใจเย็น ๆ นะครับ) 

4. ขอควำมร่วมมือ ผู้น ำเสนอผลงำนฯ ทุกท่ำน เข้ำร่วมประชุมใหญ่ ภำคเช้ำ อย่ำงพร้อม
เพรียงกัน ในวันพฤหัสบดทีี่ 28 พฤศจิกำยน 2562 โดยลงทะเบยีนเข้ำร่วมประชุม เวลำ 08.00-
09.15 น. ณ ห้องรับรอง ชัน้ 11 อำคำรศรีศรัทธำ (รัฐศำสตร์ 2) มหำวทิยำลยัรำมค ำแหง หวัหมำก 

ข้อแนะน ำจำกกำรประชุมวิชำกำรฯ ครั้งท่ีผ่ำนมำ 
1. ขอให้ผู้น ำเสนอผลงำนฯ ทุกท่ำน แต่งกำยอย่ำงสุภำพถูกต้องตำมกำลเทศะ และมีควำม

เป็นทำงกำรเหมำะสมกับกำรเข้ำร่วมน ำเสนอผลงำนวิจัย (ไม่แต่งกำยในลักษณะชดุล ำลอง เช่น เสื้อยืด 
กำรเกงยืด กำงเกงยีนส์ รองเท้ำแตะ เป็นต้น) 

2. PowerPoint ไม่จ ำเป็นต้องมีลูกเล่นในกำรน ำเสนอมำก โดยปัญหำท่ีพบ คือ ผู้น ำเสนอ-
ผลงำนมักน ำ PowerPoint ท่ีใช้สอบมำน ำเสนอโดยไม่เรียบเรียงใหม่ งำนประชุมฯ ขอควำมร่วมมือ
ให้เตรียม PowerPoint จ ำนวน 20 หน้ำในกำรน ำเสนอเท่ำนั้น เพรำะใช้เวลำน ำเสนอผลงำนรวม
ตอบข้อซักถำมไม่เกิน 20 นำที 

3. กำรจรำจรบริเวณถนนรำมค ำแหง ซึ่งก ำลังก่อสร้ำงโครงกำรรถไฟฟ้ำใต้ดิน ท ำให้
กำรจรำจรติดขัดมำก ขอให้ผู้น ำเสนอผลงำนวำงแผนกำรเดินทำง โดยเผื่อเวลำกำรเดินทำงไว้ด้วย 

4. ขอควำมร่วมมือให้ผู้น ำเสนอผลงำนซักซ้อมและจับเวลำในกำรน ำเสนอผลงำนด้วย 
เพรำะท่ีผ่ำนมำ มีผู้น ำเสนอผลงำนบำงท่ำนใช้เวลำกำรน ำเสนอเกินท่ีก ำหนด ส่งผลเสียต่อ
บรรยำกำศของกำรน ำเสนอผลงำนในห้องนั้น ๆ  

5. ส ำหรับผู้น ำเสนอผลงำนบำงท่ำนท่ีมีอำกำรแพ้อำหำร โปรดแจ้งให้ทรำบด้วย เพื่องำนประชุมฯ 
จะได้จัดเตรียมอำหำรรับรองให้เหมำะสมต่อไป (อำหำรว่ำงและอำหำรกลำงวัน มุสลิมทำนได้) 

 
                                         บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง 
                                                     14 พฤศจิกำยน 2562 
 
 

mailto:gsru.thailand@gmail.com


 
 

ก ำหนดกำร 
จัดประชุมวิชำกำรระดับชำติ เพื่อน ำเสนอผลงำนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษำ ครั้งที่ ๑๑ 

เนื่องในโอกำสสถำปนำมหำวิทยำลัยรำมค ำแหง ครบรอบ ๔๘ ปี 
วันพฤหัสบดีที ่ ๒๘  พฤศจิกำยน  ๒๕๖๒ 

ณ  อำคำรศรีศรัทธำ (SIB) 
มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง  หัวหมำก 
_________________________ 

 
เวลำ ๐๘.๐๐ – ๐๙.๑๕ น.  ลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุม ณ ห้องรับรอง ชั้น ๑๑   

อำคำรศรีศรัทธำ (อำคำรรัฐศำสตร์ใหม่)   
พร้อมรับประทำนอำหำรว่ำง 

เวลำ ๐๘.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.  ผู้เข้ำร่วมประชุม เข้ำประชุม ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๑๒ 
     อำคำรศรีศรัทธำ 
เวลำ ๐๙.๓๐ – ๐๙.๔๕ น.  -กล่ำวรำยงำน โดย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. สืบพงษ์ ปรำบใหญ่ 
      คณบดีบัณฑิตวิทยำลัย 

-พิธีเปิด โดย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วุฒิศักดิ์ ลำภเจริญทรัพย์ 
 อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำมค ำแหง 

เวลำ ๐๙.๔๕ – ๑๑.๔๕ น. กำรบรรยำยพิเศษ หัวข้อ “มิติใหม่ของสถำบันอุดมศึกษำ    
ภำยใต้กระทรวงกำรอุดมศึกษำ” 

     โดย ศำสตรำจำรย์ ดร. สัมพันธ์ ฤทธิเดช 
เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 

เวลำ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.  ลงทะเบียนและน ำเสนอผลงำนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษำ 
แยกตำมกลุ่มย่อย ณ อำคำรศรีศรัทธำ   

 
 
หมำยเหตุ: ขอควำมกรุณำเข้ำร่วมกิจกรรมตำมเวลำที่ก ำหนด 

 



 

 
 

ตารางการน าเสนอผลงานวิจยัภาคบรรยาย (Oral Presentation) 
อาคารศรีศรทัธา ชัน้ 8 ห้อง 802 มหาวิทยาลยัรามค าแหง หวัหมาก 

 
กลุ่มสาขาวิชารฐัศาสตร ์รฐัประศาสนศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

 

กลุ่มสาขาวิชาศึกษาศาสตรแ์ละนวตักรรมแห่งการเรียนรู้ 

 
ขอ้มลู: ฝ่ายมาตรฐานวชิาการ บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

ท่ี เวลา ช่ือเรือ่ง ช่ือผูน้ าเสนอผลงาน สถาบนั 
1.  13.00-   

 13.20 น. 
บทบาทภาครฐัและประชาสงัคมกบัการแกไ้ขปัญหา
ความรุนแรงต่อสตรใีนครอบครวั 

นนัทน์ภสั พงศเ์กศธเนศ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

2.  13.20-  
 13.40 น. 

บทบาทของรฐัในการพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษเชยีงราย อนิทธั รตันไตร มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

3.  13.40-  
 14.00 น. 

การศกึษาปัจจยัทีส่ง่ผลต่อคณุภาพชวีติผูส้งูอายุ
ศูนยบ์รกิารสาธารณสขุ 4 ดนิแดง 

ภทัราลกัษมณ์ ตาดชื่น มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

4.  14.00- 
 14.20 น. 

ประสทิธผิลการจดัการศกึษานกัศกึษาพกิาร  
มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

ชาตชิาย ธรรมรตัน์ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

5.  14.20- 
 14.40 น. 

นโยบายรฐับาลปัจจบุนักบัการสง่เสรมิการท่องเทีย่ว 
ของชมุชนทอ้งถิน่ในต าบลทะเลน้อย อ าเภอควนขนุน 
จงัหวดัพทัลุง 

ณชรต ฤทธศิกัดิ ์ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

ท่ี เวลา ช่ือเรือ่ง ช่ือผูน้ าเสนอผลงาน สถาบนั 
6.  14.40- 

 15.00 น. 
แนวทางการบรหิารการจดักจิกรรมแนะแนวเพื่อ
เสรมิสรา้งความเป็นพลเมอืงดจิทิลัของนกัเรยีน 
ในโรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานคร 

ฑวิาวรรณ สุวานิโช มหาวทิยาลยันอรท์กรงุเทพ 

7.  15.00- 
 15.20 น. 

แนวทางการพฒันาทกัษะการโคช้ส าหรบัผูบ้รหิาร
สถานศกึษาสงักดักรงุเทพมหานคร 

สริาวชิญ์ วชัรกาฬ1 
ณรงค ์พมิสาร2 

สริกิาญจน์ ธนวฒุพิรพนิิต3 

มหาวทิยาลยันอรท์-
กรงุเทพ1,2,3 

8.  15.20- 
 15.40 น. 

การมสีว่นร่วมในการบรหิารสถานศกึษาตามการรบัรู้
ของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ในโรงเรยีน
สงักดักรงุเทพมหานคร ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา
กรงุเทพใต้ 

นุจรยี ์กนัยาประสทิธิ1์ 
อ านวย ทองโปรง่2 

มหาวทิยาลยัรามค าแหง1,2 

9.  15.40- 
 16.00 น. 

ผลการใชก้จิกรรมการเรยีนวชิาคณิตศาสตร ์เรื่อง  
เซต ของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 ตามวธิกีาร
จดัการเรยีนการสอนแบบรว่มมอืแบบเทคนิค TGT 

นนัทป์ภสัร ์อ ่าบรสิทุธิ1์ 
นพพร แหยมแสง2 

มหาวทิยาลยัรามค าแหง1,2 

10.  16.00- 
 16.20 น. 

ผลการใชชุ้ดกจิกรรมศลิปะสรา้งสรรคท์ีม่ตี่อสมาธขิอง
เดก็ออทสิตกิ ชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ โครงการพฒันา
ศกัยภาพนักเรยีนทีม่คีวามตอ้งการพเิศษเรยีนรว่ม  
โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัรามค าแหง 

วราภรณ์ เหมกุล มหาวทิยาลยัรามค าแหง 



 

 
 

ตารางการน าเสนอผลงานวิจยัภาคบรรยาย (Oral Presentation) 
อาคารศรีศรทัธา ชัน้ 8 ห้อง 803 มหาวิทยาลยัรามค าแหง หวัหมาก 

 
กลุ่มสาขาวิชาศึกษาศาสตรแ์ละนวตักรรมแห่งการเรียนรู้ 

 

ขอ้มลู: ฝ่ายมาตรฐานวชิาการ บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
 

ท่ี เวลา ช่ือเรือ่ง ช่ือผูน้ าเสนอผลงาน สถาบนั 
1.  13.00-   

 13.20 น. 
การพฒันาความคดิสรา้งสรรคข์องนกัเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่1 โดยใชชุ้ดกจิกรรมการเรยีนรูต้าม
กระบวนการเชื่อมโยงความรู ้เรื่อง การออกแบบ 
ชิน้งานกราฟิก 

สดุารตัน์ อะไพวรรณ์ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

2.  13.20-  
 13.40 น. 

ผลการใชบ้ทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนแบบแกปั้ญหา 
เรื่อง วงจรไฟฟ้ากบัการใชป้ระโยชน์ ส าหรบันกัเรยีนระดบั
ประถมศกึษาปีที ่6 

ยาบสั สาและ1 
สพุจน์ องิอาจ2 
ศยามน อนิสะอาด3 

มหาวทิยาลยัรามค าแหง1,2,3 

3.  13.40-  
 14.00 น. 

พฤตกิรรมการใชส้ารสนเทศเพื่อการตดัสนิใจเลอืกซือ้
ผลติภณัฑค์วามงามของวยัรุน่ในเขตกรงุเทพมหานคร 

นาถฤด ีนพพนัธ ์ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

4.  14.00- 
 14.20 น. 

การใชแ้หล่งสารสนเทศในการจดัการเรยีนรูข้องครแูละ
นกัเรยีน โรงเรยีนมธัยมศกึษา ในจงัหวดัสมทุรปราการ 

ธรีนุช วงษ์ศริ ิ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

5.  14.20- 
 14.40 น. 

ผลการใชม้ลัตมิเีดยีรว่มกบัการเรยีนตามแนวคอนสตรคัต-ิ
วสิต ์เรื่อง ศลิปะการถ่ายภาพ ของนกัศกึษาระดบั 
ปรญิญาตร ี

ธรีพร วนัพุธ1 
ศุภชยั ตนัศริ2ิ 
ศยามน อนิสะอาด3 

มหาวทิยาลยัรามค าแหง1,2,3 

6.  14.40- 
 15.00 น. 

การศกึษาเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน เรื่อง  
ขอ้มลู สารสนเทศ และกระบวนการแกปั้ญหาของนกัเรยีน 
ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 ทีเ่รยีนดว้ยชุดการสอนกบั 
การเรยีนแบบปกต ิ

จติรา ครฑุสงัข1์  
ศุภนิต อารหีทยัรตัน์2  
สมจติรา เรอืงศร3ี 

มหาวทิยาลยัรามค าแหง1,2,3 

7.  15.00- 
 15.20 น. 

การพฒันาการจดัการเรยีนรูแ้บบหอ้งเรยีนกลบัทาง
รว่มกบัแบบปัญหาเป็นฐาน เพื่อส่งเสรมิความสามารถใน
การแก้ปัญหา เรื่อง พืน้ทีผ่วิและปรมิาตรของนักเรยีน 
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 

นิสากร อบัดลุเลาะห1์ 
ปกรณ์ สปิุนานนท2์ 
ประภสัสร วงษ์ด3ี 

มหาวทิยาเทคโนโลย-ี 
พระจอมเกลา้ธนบุร1ี,2,3 

8.  15.20- 
 15.40 น. 

การพฒันากจิกรรมฝึกอบรม โดยใชแ้นวคดิการเรยีนรู้
แบบมสีว่นร่วม ร่วมกบัสื่อประสมเพื่อเสรมิสรา้งความรู ้
เกีย่วกบัการบรโิภคไขมนัทรานส ์ของนกัเรยีน 
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 

ณชัชา พสิตูรวงศ์1 
ประภสัสร วงษ์ด2ี 
พรรษา เอกพรประสทิธิ3์ 

มหาวทิยาเทคโนโลย-ี 
พระจอมเกลา้ธนบุร1ี,2,3 

9.  15.40- 
 16.00 น. 

การพฒันาชุดสื่อการเรยีนรู ้ดว้ยเทคโนโลยเีสมอืนจรงิ
(AR) เรื่องหน้าที่พลเมอืง วฒันธรรม และการด าเนินชวีติ
ในสงัคม ร่วมกบัการจดัการเรยีนรูแ้บบ STAD เพื่อเพิม่
ทกัษะการท างานเป็นกลุ่ม ส าหรบันกัเรยีน 
ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 

พรรวษา หมื่นเขม็1 
พรรษา เอกพรประสทิธิ2์ 
เพยีงเพญ็ จริชยั3 

มหาวทิยาเทคโนโลย-ี 
พระจอมเกลา้ธนบุร1ี,2,3 

10.  16.00- 
 16.20 น. 

การพฒันาสื่อการสอนรปูแบบ e-learning โดยใชก้าร
จดัการเรยีนรูแ้บบทมี (Team-Based Learning) เรื่อง  
การออกแบบสื่อออนไลน์เพื่อการตลาดรายวชิาการ
สื่อสารการตลาด ส าหรบันักศกึษาระดบัประกาศนียบตัร
วชิาชพีชัน้สูง ชัน้ปีที ่1 วทิยาลยัอาชวีศกึษา 
สรุาษฎรธ์านี 

กมลภรณ์ สมคัรการไถ1  
สรุพล บุญลอื2 
ปกรณ์ สปิุนานนท3์ 

มหาวทิยาเทคโนโลย-ี 
พระจอมเกลา้ธนบุร1ี,2,3 



 

 
 

ตารางการน าเสนอผลงานวิจยัภาคบรรยาย (Oral Presentation) 
อาคารศรีศรทัธา ชัน้ 8 ห้อง 806 มหาวิทยาลยัรามค าแหง หวัหมาก 

 
กลุ่มสาขาวิชาการบริหารและการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์
ท่ี เวลา ช่ือเรือ่ง ช่ือผูน้ าเสนอผลงาน สถาบนั 
1.  13.00-   

 13.20 น. 
โปรแกรมการพฒันาสมรรถนะของบุคลากร 
ภาคธรุกจิบนัเทงิ ในสื่อโทรทศัน์ 

ฤทธไิกร ทองมาลา1 
โฆษติ อนิทวงศ์2 
บุญม ีพนัธุไ์ทย3 
วนัชยั ปานจนัทร4์ 

มหาวทิยาลยัรามค าแหง1,3,4 
นกัวชิาการอสิระ2 

2.  13.20-  
 13.40 น. 

แนวทางการพฒันาภาวะผูน้ าของผูน้ าระดบัสงู  
บรษิทั การบนิไทย จ ากดั (มหาชน) 

ทวติยีา พทุธมนต์1 
ดวงเดอืน จนัทรเ์จรญิ2 
ชมสภุคั ครฑุกะ3 
สมุาล ีสงัขศ์ร4ี 

มหาวทิยาลยัรามค าแหง1,2,3 
มหาวทิยาลยัสโุขทยั- 
ธรรมาธริาช4 

3.  13.40-  
 14.00 น. 

รปูแบบการพฒันาองคก์รนวตักรรมส าหรบักลุ่มภารกจิ
ดา้นรายไดข้องกระทรวงการคลงั 

นนัทน์ภสั สนิจนานุรกัษ์1 
ดวงเดอืน จนัทรเ์จรญิ2 
ชมสภุคั ครฑุกะ3 
ปรชัญนนัท ์นิลสขุ4 

มหาวทิยาลยัรามค าแหง1,2,3 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลย-ี 
พระจอมเกลา้พระนครเหนือ4 

4.  14.00- 
 14.20 น. 

โปรแกรมฝึกอบรมเสรมิสรา้งความฉลาดในการแกไ้ข
อุปสรรค โดยใชปั้ญหาเป็นฐานของผูน้ ากลุ่มการท่องเทีย่ว
โดยชุมชนจงัหวดัภูเกต็ 

รุง่นภา อรยิะพลปัญญา1 
ชมสภุคั ครฑุกะ2 
ดวงเดอืน จนัทรเ์จรญิ3 

มหาวทิยาลยัรามค าแหง1,2,3 
 

5.  14.20- 
 14.40 น. 

รปูแบบการพฒันาสมรรถนะผูบ้รหิารระดบัตน้ 
องคก์รธรุกจิคา้ปลกีในประเทศไทย 

ดวงมณี เบญจนราสทุธิ1์ 
วนัชยั ปานจนัทร2์ 
บุญม ีพนัธุไ์ทย3 
เอกสทิธิ ์สนามทอง4 
ทวศีกัดิ ์รปูสงิห5์ 

มหาวทิยาลยัรามค าแหง1,2,3,4 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลย-ี 
พระจอมเกลา้พระนครเหนือ5 

6.  14.40- 
 15.00 น. 

พฤตกิรรมการออกก าลงักายของอาจารย ์
มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

ชาญชยั ชอบธรรมสกุล1 
ศริวิรรณ ชอบธรรมสกุล2 
สหชยั ชชัวาล3 
มนเฑยีร อยูเ่ยน็4 
พนชักร ภวภูตานนท ์ 
          ณ มหาสารคาม5 
กฤชญา พุม่พนิ6 

มหาวทิยาลยัรามค าแหง1-6 
 

7.  15.00- 
 15.20 น. 

การศกึษาสภาพการจดัการความรูข้องบุคลากร  
บรษิทั บฟั (ประเทศไทย) จ ากดั 

ศริพิร  บุญยวง1  
ชมสภุคั ครฑุกะ2 

มหาวทิยาลยัรามค าแหง1,2 

8.  15.20- 
 15.40 น. 

รปูแบบการพฒันาสมรรถนะบุคลากรกองบงัคบัการ
ป้องกนัปราบปรามการทุจรติและประพฤตมิชิอบ 

สมศกัดิ ์เนียมเลก็1 
วนัชยั ปานจนัทร2์ 
อรไท ชัว้เจรญิ3 
เอกสทิธิ ์สนามทอง4 
ทวศีกัดิ ์รปูสงิห5์ 

มหาวทิยาลยัรามค าแหง1,2,3,4 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลย-ี 
พระจอมเกลา้พระนครเหนือ5 

9.  15.40- 
 16.00 น. 

การพฒันาโปรแกรมฝึกอบรมเพื่อเสรมิสรา้งสมรรถนะ 
ทีจ่ าเป็นของผูบ้รหิารระดบักลางในธรุกจิโรงแรม 

ภคมน วงศ์ใหญ่1  
โฆษติ อนิทวงศ์2  
ชมสภุคั ครฑุกะ3  
บุญม ีพนัธุไ์ทย4 

มหาวทิยาลยัรามค าแหง1,3,4 
นกัวชิาการอสิระ2 



 

 
 

 

 

ขอ้มลู: ฝ่ายมาตรฐานวชิาการ บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
 

 

ท่ี เวลา ช่ือเรือ่ง ช่ือผูน้ าเสนอผลงาน สถาบนั 
10.  16.00- 

 16.20 น. 
รปูแบบการสรา้งภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของ
ผูบ้รหิารระดบัสงู บรษิทัในกลุ่มอุตสาหกรรม 
ลสีซิง่ชัน้น าในเขตกรงุเทพมหานคร 

อภศิกัดิ ์หนูชูไชย1 
ชมสภุคั ครฑุกะ2 
ดวงเดอืน จนัทรเ์จรญิ3 

มหาวทิยาลยัรามค าแหง1,2,3 
 



 

 
 

ตารางการน าเสนอผลงานวิจยัภาคบรรยาย (Oral Presentation) 
อาคารศรีศรทัธา ชัน้ 9 ห้อง 902 มหาวิทยาลยัรามค าแหง หวัหมาก 

 
กลุ่มสาขาวิชานิติศาสตร ์

 

ขอ้มลู: ฝ่ายมาตรฐานวชิาการ บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
 

 

ท่ี เวลา ช่ือเรือ่ง ช่ือผูน้ าเสนอผลงาน สถาบนั 
1.  13.00-   

 13.20 น. 
มาตรการทางกฎหมายระหวา่งประเทศในการลดก๊าซ
เรอืนกระจกตามกลไกการมสีว่นร่วมทีป่ระเทศก าหนด
ภายใตค้วามตกลงปารสี 

สกุฤต ยงัเจรญิยิง่ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

2.  13.20-  
 13.40 น. 

ปัญหาการจ าแนกประเภทและระดบัการคุม้ครองสิง่บง่ชี ้
ทางภูมศิาสตร ์

สญัญา วรรณศร1ี 
สมุาล ีวงษ์วฑิติ2 
ธนพจน เอกโยคยะ3 

มหาวทิยาลยัรามค าแหง1,2 

บรษิทั ท่าอากาศยานไทย 
จ ากดั (มหาชน)3 

3.  13.40-  
 14.00 น. 

ปัญหาทางกฎหมายในคดเีลอืกตัง้ ธนาวธุ ทองเจรญิ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

4.  14.00- 
 14.20 น. 

ปัญหากฎหมายเกีย่วกบัการประกอบธรุกจิและการประกอบ
อาชพีดแูลผูป่้วยและผูส้งูอายตุามสถานทีอ่ยูอ่าศยั 

รษิฎกีร สรุยิจนัทร ์ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

5.  14.20- 
 14.40 น. 

มาตรการทางกฎหมายในการป้องกนัและปราบปราม 
การกระท าใหบุ้คคลสญูหายโดยเจา้หน้าทีข่องรฐั 

อนุวรรณ ทองหตัถา มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

6.  14.40- 
 15.00 น. 

มาตรการทางกฎหมายเกีย่วกบัการตรวจสอบค าชีข้าด 
ของอนุญาโตตุลาการ 

ประภาพรรณ ดาราสม มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

7.  15.00- 
 15.20 น. 

การคุม้ครองตามกฎหมายลขิสทิธิส์ าหรบัการตกแต่ง
อาหารของเชฟมอือาชพี 

ฤทยัชนก เนียมวด ี มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

8.  15.20- 
 15.40 น. 

มาตรการทางกฎหมายในการปฏบิตัติ่อนกัโทษเดด็ขาด 
ทีไ่ดร้บัการปล่อยตวัหลงัครบก าหนดโทษ 

ชนิดา เพชรรตัน์1 
จรลั เลง็วทิยา2 

มหาวทิยาลยัรามค าแหง1,2 

 



 

 
 

ตารางการน าเสนอผลงานวิจยัภาคบรรยาย (Oral Presentation) 
อาคารศรีศรทัธา ชัน้ 9 ห้อง 903 มหาวิทยาลยัรามค าแหง หวัหมาก 

 
กลุ่มสาขาวิชานิติศาสตร ์

 

ขอ้มลู: ฝ่ายมาตรฐานวชิาการ บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
 

 

ท่ี เวลา ช่ือเรือ่ง ช่ือผูน้ าเสนอผลงาน สถาบนั 
1.  13.00-   

 13.20 น. 
มาตรการทางกฎหมายในการช่วยเหลอืเยยีวยา
ผูเ้สยีหายในคดอีาญาตามพระราชบญัญตัคิา่ตอบแทน
ผูเ้สยีหาย และคา่ทดแทนและคา่ใช้จา่ยแก่จ าเลย 
ในคดอีาญา พ.ศ. 2544 

สภุคั ครองยตุ ิ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

2.  13.20-  
 13.40 น. 

ปัญหาทางกฎหมายในการออกเอกสารสทิธิต์าม
กฎกระทรวงฉบบัที ่43 (พ.ศ. 2537) 

วสนัต ์มเีสน มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

3.  13.40-  
 14.00 น. 

การไกล่เกลีย่ขอ้พพิาทคดอีาญาในชัน้พนักงานอยัการ ธชัชยั สนิธพ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

4.  14.00- 
 14.20 น. 

ปรมิณฑลของความเป็นงานอนัมลีขิสทิธิ ์ ครองขวญั ทองสวรรค ์ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

5.  14.20- 
 14.40 น. 

ปัญหากฎหมายเกีย่วกบัการน าสทิธใินทรพัยส์นิทางปัญญา
เป็นหลกัประกนัทางธรุกจิ 

กสนิ คงคาทพิย ์ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

6.  14.40- 
 15.00 น. 

ปัญหาทางกฎหมายในการใชอ้ านาจของพนกังานเจา้หน้าที่
ตามพระราชบญัญตัสิถานประกอบการเพื่อสขุภาพ  
พ.ศ. 2559 

รมยร์วนิท ์ พวัสวุรรณ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

7.  15.00- 
 15.20 น. 

การก าหนดหลกัเกณฑใ์นการพจิารณางานศลิปกรรม 
เมื่อมกีารแปรรปูสมับูรณ์ (Transformative) 

วนัวสิาข ์คงสกุล มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

8.  15.20- 
 15.40 น. 

ปัญหาทางกฎหมายสทิธขิองผูเ้สยีหายในความผดิฐาน
ขม่ขนืกระท าช าเรา 

สรุยี ์จ าปาเงนิ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 



 

 
 

ตารางการน าเสนอผลงานวิจยัภาคบรรยาย (Oral Presentation) 
อาคารศรีศรทัธา ชัน้ 9 ห้อง 906 มหาวิทยาลยัรามค าแหง หวัหมาก 

 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละภาษาศาสตร ์

 

ขอ้มลู: ฝ่ายมาตรฐานวชิาการ บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
 

 

ท่ี เวลา ช่ือเรือ่ง ช่ือผูน้ าเสนอผลงาน สถาบนั 
1.  13.00-   

 13.20 น. 
การเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและความ
คงทนในการเรยีนซ่อมเสรมิหลกัภาษาไทย เรื่อง  
ค าไทยแทแ้ละค าทีย่มืมาจากภาษาอื่น ของนกัเรยีน 
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 โดยใชบ้ทเรยีนบนเครอืขา่ย
อนิเทอรเ์น็ตแบบมปีฏสิมัพนัธแ์ละแบบไมม่ปีฏสิมัพนัธ์ 

กานตร์ว ีศรปีระไพ1 
จไุรรตัน์ ลหัษณะศริ2ิ 

มหาวทิยาลยัรามค าแหง1,2 

2.  13.20-  
 13.40 น. 

ปัจจยัทีม่ผีลต่อกระบวนการแปลวรรณกรรมเยาวชน 
ของนกัแปลชาวไทย 

โสภดิา จริกาวสาน1 
อญัชล ีโตพึง่พงศ2์ 

มหาวทิยาลยัรามค าแหง1,2 

3.  13.40-  
 14.00 น. 

การศกึษาเปรยีบเทยีบการแปลวรรณกรรมเยาวชน
ภาษาเยอรมนั เรื่อง “เอมลิ ยอดนักสบื” ฉบบัแปล 
ภาษาไทยสองส านวน 

กนกอร ยงคไ์พบูลย1์ 
อญัชล ีโตพึง่พงศ2์ 

มหาวทิยาลยัรามค าแหง1,2 

4.  14.00- 
 14.20 น. 

Neo-Aristotelian Criticism of the Rhetoric of Three 
American Presidents in the State of the Union Address 

นฤชล สขุา มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

5.  14.20- 
 14.40 น. 

การวเิคราะหก์ารแปลค าเรยีกขานจากภาษาจนีกลางเป็น
ภาษาไทย: กรณีศกึษานวนิยายเรื่อง “ต านานรกัทุ่งสเีพลงิ” 
ของมัว่เหยยีน ฉบบัแปลโดย ประเทอืงพร วริชัโภค ี

Chaolan Zeng มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

6.  14.40- 
 15.00 น. 

ชนิดและกลวธิกีารแปลภาพพจน์ในนวนิยายจนี เรื่อง  
“ล าน ากระเทยีม” แปลโดย มนตร ีเจยีมจรงุยงศ ์

วนัวสิา อุบลฤทธิ ์ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

7.  15.00- 
 15.20 น. 

ค าเรยีกขานทีป่รากฏในนวนิยายแปลเรื่อง 
ความรกัใดจะไมป่วดรา้ว 

จติมิา วจิติรสมบตั ิ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 



 

 
 

ตารางการน าเสนอผลงานวิจยัภาคบรรยาย (Oral Presentation) 
อาคารศรีศรทัธา ชัน้ 10 ห้อง 1002 มหาวิทยาลยัรามค าแหง หวัหมาก 

 
กลุ่มสาขาวิชาเศรษฐศาสตรแ์ละบริหารธรุกิจ 

 

ขอ้มลู: ฝ่ายมาตรฐานวชิาการ บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
 

 

ท่ี เวลา ช่ือเรือ่ง ช่ือผูน้ าเสนอผลงาน สถาบนั 
1.  13.00-   

 13.20 น. 
การพยากรณ์การสง่ออกอาหารฮาลาลของประเทศไทย ณรงค ์หศันี มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

2.  13.20-  
 13.40 น. 

การพยากรณ์ดชันีราคาอสงัหารมิทรพัย ์ ณฐันนัท ์ สถาพร มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

3.  13.40-  
 14.00 น. 

ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อดชันีราคาหลกัทรพัยข์องกลุ่ม
อุตสาหกรรมในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

ฐติมิา สมัมาสทิธิ ์ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

4.  14.00- 
 14.20 น. 

ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการสง่ออกสนิคา้เกษตรของไทย 
ไปยงักลุ่มประเทศอาเซยีน 

พไิลพร ทบัเปีย มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

5.  14.20- 
 14.40 น. 

ความสมัพนัธข์องการเจรฐิเตบิโตทางเศรษฐกจิกบั 
การคา้ชายแดนของจงัหวดัเชยีงราย 

รฐัพล ทพัะรงัส ี มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

6.  14.40- 
 15.00 น. 

ปัจจยัก าหนดปรมิาณสนิเชื่อของธนาคารไทยพาณิชย ์
จ ากดั (มหาชน) 

เพญ็วด ีไชยภกัด ี มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

7.  15.00- 
 15.20 น. 

ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสายการบนิ
ตน้ทุนต ่า กรณีศกึษาสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีและ 
สายการบนินกแอร ์

พกุิล จนัจรมานิตย ์ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

8.  15.20- 
 15.40 น. 

ผลกระทบการจดัท าบญัชแีละงบการเงนิของ
ผูป้ระกอบการ SME บญัชเีล่มเดยีวในเขต
กรงุเทพมหานคร 

สชุาดา เลามนต์1 
สชุาต ิเหล่าปรดีา2 
บณัฑติ ประสานตร3ี 

มหาวทิยาลยัรามค าแหง1,2 

มหาวทิยาลยัราชภฏั- 
พระนคร3 

9.  15.40- 
 16.00 น. 

ปัจจยัทีส่ง่ผลต่อการตดัสนิใจเลอืกลงทุนในกองทุนรวม
ตราสารหน้ี 

เมทณิี รกัปลอด1 
บุญธรรม ราชรกัษ2์ 

มหาวทิยาลยัรามค าแหง1,2 

10.  16.00- 
 16.20 น. 

ความสมัพนัธร์ะหว่างโครงสรา้งเงนิทุน มลูคา่เพิม่ 
เชงิเศรษฐศาสตร ์(EVA) ก าไรต่อหุน้ (EPS) และ
ผลตอบแทนของหลกัทรพัย:์ กรณีศกึษาบรษิทั 
จดทะเบยีนไทยทีม่กีารก ากบัดูแลกจิการระดบัดเีลศิ 

วงศต์ะวนั อุทุมรตัน์1 
ปรยิดา สขุเจรญิสนิ2 

สถาบนับณัฑติพฒัน- 
บรหิารศาสตร1์,2 



 

 
 

ตารางการน าเสนอผลงานวิจยัภาคบรรยาย (Oral Presentation) 
อาคารศรีศรทัธา ชัน้ 10 ห้อง 1003 มหาวิทยาลยัรามค าแหง หวัหมาก 

 
กลุ่มสาขาวิชาเศรษฐศาสตรแ์ละบริหารธรุกิจ 

 

ขอ้มลู: ฝ่ายมาตรฐานวชิาการ บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
 

 

ท่ี เวลา ช่ือเรือ่ง ช่ือผูน้ าเสนอผลงาน สถาบนั 
1.  13.00-   

 13.20 น. 
แนวทางความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององคก์รธุรกจิใน
ประเทศไทย 

จฑุาทพิย ์เดชยางกูร มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

2.  13.20-  
 13.40 น. 

ปัจจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการเขา้พกัโรงแรม  
5 ดาวในเขตกรงุเทพมหานครของนกัท่องเทีย่วชาวต่างชาต ิ

ณฐัวฒุ ิไชยะกติตริตันา มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

3.  13.40-  
 14.00 น. 

การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนัล าดบัทีส่อง 
การสื่อสารปากต่อปากผา่นเครอืข่ายสงัคมออนไลน์  
ในประเทศไทย 

นิเวศน์  ธรรมะ1 
วนัเพญ็  อนิวรรตนพงศ์2 
วภิาดา  ศุภรพนัธ3์ 
บุญชาล  ทองประยรู4 

มหาวทิยาลยัรามค าแหง1,2,3,4 

4.  14.00- 
 14.20 น. 

อทิธพิลของเจตคตติ่อความตัง้ใจซือ้สนิคา้ออนไลน์ วชัรพงษ ์ ตนัฑพ์รชยั1 
มนตร ีปัญญาธรีารกัษ์2 
วไิลพรรณ  ตารชิกุล3 
ธญัพฒัน์ ทองน่ิม4 

นกัวชิาการอสิระ1 
มหาวทิยาลยัรามค าแหง2,3,4 

5.  14.20- 
 14.40 น. 

ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดกบัการตดัสนิใจซือ้ 
บรรจภุณัฑก์ล่องกระดาษลูกฟูกของโรงงานอุตสาหกรรม 
ในเขตพืน้ทีนิ่คมอุตสาหกรรมอมตะซติี ้ชลบุร ี

วลยั จวิะสทิธกุิล มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

6.  14.40- 
 15.00 น. 

กระบวนการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ผา่นเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์
เฟซบุ๊กของผูบ้รโิภคในกรงุเทพมหานคร 

พทิยตุม ์ โตข า1 
วนัเพญ็  อนิวรรตนพงศ์2 
วภิาดา ศุภรพนัธ3์ 
วไิลพรรณ  ตารชิกุล4 

นกัวชิาการอสิระ1 
มหาวทิยาลยัรามค าแหง2,3,4 

7.  15.00- 
 15.20 น. 

ผลกระทบของวฒันธรรมองคก์ารและความพงึพอใจ 
ในการท างานต่อพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิที่ดขีอง
บุคลากรสายสนบัสนุนมหาวทิยาลยัของรฐัแหง่หน่ึง 

อภภิู ชาตดิ ารงค1์ 
ประยงค ์มใีจซื่อ2 
แกว้ตา ผูพ้ฒันพงศ3์ 

มหาวทิยาลยัรามค าแหง1,2,3 

8.  15.20- 
 15.40 น. 

ผลกระทบของความพงึพอใจในงาน ความผูกพนัต่อ
องคก์ารและพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์าร
ต่อผลการปฏบิตังิานของพนักงานธนาคารพาณิชยไ์ทย
ในกรงุเทพมหานคร 

ธนัยพร งามวไิลศริวิงศ์1 
ประยงค ์มใีจซื่อ2 
แกว้ตา ผูพ้ฒันพงศ3์ 

มหาวทิยาลยัรามค าแหง1,2,3 

9.  15.40- 
 16.00 น. 

ความไวว้างใจ การรบัรูด้า้นราคาและประสทิธภิาพของ
เวบ็ไซตท์ีส่ง่ผลต่อความตัง้ใจซือ้สนิคา้ผา่นทางออนไลน์
จากหา้งสรรพสนิคา้ทีม่ชีื่อเสยีงโดยผูซ้ือ้ในเขตสาทร 
กรงุเทพมหานคร 

ภรณัยา เปรมสวสดิ1์ 
คมสนั ตนัสกุล2 

มหาวทิยาลยักรงุเทพ1,2 

10.  16.00- 
 16.20 น. 

อทิธพิลของการรบัรูด้า้นคณุภาพ ภาพลกัษณ์ตราสนิคา้
และความพงึพอใจของ ผูบ้รโิภคทีม่ผีลต่อความตัง้ใจ 
ซือ้ซ ้าของผลติภณัฑช์ุดชัน้ในสตรวีาโก ้ 
ในเขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล 

เบญจมาศ ทพัชา1 
คมสนั ตนัสกุล2 

มหาวทิยาลยักรงุเทพ1,2 



 

 
 

ตารางการน าเสนอผลงานวิจยัภาคบรรยาย (Oral Presentation) 
อาคารศรีศรทัธา ชัน้ 10 ห้อง 1006 มหาวิทยาลยัรามค าแหง หวัหมาก 

 
กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

 

 

กลุ่มสาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร ์

 

ขอ้มลู: ฝ่ายมาตรฐานวชิาการ บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
 

 

ท่ี เวลา ช่ือเรือ่ง ช่ือผูน้ าเสนอผลงาน สถาบนั 
1.  13.00-   

 13.20 น. 
การศกึษาความเหมาะสมดา้นความเรว็ของยานพาหนะ
ตามกฎหมายจราจรและหลกัวศิวกรรม 

พรหมชาต ิเชือ้สาย1 
วรานนท ์ คงสง2 
บุญธรรม  หาญพาณิชย3์ 
เสรยี ์ ตูป้ระกาย4 

มหาวทิยาลยัรามค าแหง1,2,4 
โรงพยาบาลเกษมราษฎร-์
รตันาธเิบศร3์ 

2.  13.20-  
 13.40 น. 

การประเมนิความปลอดภยัและความเสีย่งดา้นอคัคภียั 
กรณีศกึษา “อาคารขนาดใหญ่พเิศษ” อาคารคอนโดมเินียม 

ปัญญา บนิยซูบ1 
นนัทวรรณ อ ่าเอีย่ม2 

มหาวทิยาลยัรามค าแหง1,2 
 

3.  13.40-  
 14.00 น. 

การเปรยีบเทยีบความปลอดภยัในการท างานก่อสรา้ง
ดว้ยการก่อสรา้งส าเรจ็รปูและการก่อสรา้งทัว่ไปส าหรบั
ทีพ่กัอาศยัขนาดเลก็ 

พรศกัด ิเพง็ค า1 
วรานนท ์คงสง2 
เสร ีตูป้ระกาย3 
บุญธรรม หาญพาณิชย4์ 

มหาวทิยาลยัรามค าแหง1,2,3 
โรงพยาบาลเกษมราษฎร-์
รตันาธเิบศร4์ 

ท่ี เวลา ช่ือเรือ่ง ช่ือผูน้ าเสนอผลงาน สถาบนั 
1.  14.00- 

 14.20 น. 
คณุภาพของระบบเฝ้าระวงัโรคไขเ้ลอืดออกโรงพยาบาลใน
พืน้ทีก่รงุเทพมหานคร ปี 2559 

อรสิรา สงัขะรมย ์ มหาวทิยาลยัมหดิล 

2.  14.20- 
 14.40 น. 

การรอดชพีของผูป่้วยวณัโรคชนิดดือ้ยาหลายขนาน  
(MDR-TB) ในจงัหวดัระยอง ประเทศไทย 

เวสารชั วรตุมะพงศ์พนัธุ์ มหาวทิยาลยัมหดิล 


