วันที่ 20 กรกฎาคม 2560
ห้อง มัลติมีเดีย ชั้น 2 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) กรุงเทพฯ
กลุ่มวิทยาศาสตร์

13.00-13.20 น.

รหัส
บทความ
247

13.20-13.40 น.

259

13.40-14.00 น.

264

14.00-14.20 น.

275

14.20-14.40 น.

286

14.40-15.00 น.

242

เวลา

ชื่อ-นามสกุล
สุพิชชา มาเมืองบน
การประมาณค่าข้อมูลสูญหายของแผนแบบบล็อกไม่สมบูรณ์แบบสมดุลที่
ซ้อนในที่สร้างจากวิธี Harmonised series
พัชราภรณ์ พรดาเนินสวัวดิ์
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบ
พีนอลไลซ์ชนิด L1 และ L2 นอมในกรณีข้อมูลมีมิติสูงแบบบางเบา
จันทิมา รอดภัย
ความหลากชนิดและความสัมพันธ์ของหอยกับปริมาณสารอินทรีย์ของ
ตะกอนดินในเขต น้้าขึ้นน้้าลงชายหาดจังหวัดตรัง
ปราณี แดงเขียว
พฤติกรรมการจัดการมูลฝอยในครัวเรือนและสถานประกอบการของเทศบาล
ต้าบลพระแท่น อ้าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
ภัทรพรรณ เพียนอก
รูปแบบและอายุของเชื้อตั้งต้นที่มีผลต่อประสิทธิภาพการหมักคอมบูชา
จารุวรรณ เหมือนเงิน
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีการอนุมานในตัวแบบถดถอย
ลอจิสติก

ลายเซ็น

หมายเหตุ

14.40-15.00 น.

242

15.00-15.20 น.

263

15.20-15.40 น.

310

จารุวรรณ เหมือนเงิน
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีการอนุมานในตัวแบบถดถอย
ลอจิสติก
นงลักษณ์ จินทศร
การออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กรส้าหรับรองรับการปรับเปลี่ยน
สู่ธนาคารดิจิทัล
ขวัญจิตร เดชเดชะสุนันท์
การพัฒนาระบบสารสนเทศงานกิจการนักเรียน ส้าหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม

วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560
ห้อง 401 ชั้น 4 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) กรุงเทพฯ
กลุ่ม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

13.00-13.20 น.

รหัส
บทความ
260

13.20-13.40 น.

19

13.40-14.00 น.

27

14.00-14.20 น.

77

14.20-14.40 น.

106

เวลา

ชื่อ-นามสกุล
ราเชนทร์ นพณัฐวงศกร
ปัญหาขยะ : ความล้มเหลวในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ของกรุงเทพมหานคร
อาทิตย์ สุจเสน
การศึกษาการปฏิบัติทางการบัญชีต่อการใช้ข้อมูลทางการบัญชีบริหาร
ของกิจการโรงแรม กรณีศึกษาอ้าเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
พรรณี ลาวรรณวงศ์
ทัศนคติของนักศึกษาต่อการเรียนในชั้นเรียนร่วมกับการใช้เทคโนโลยีผ่าน
ระบบการเรียนรู้ทางไกล : กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ฟ้าลั่น กระสังข์
ทุนทางสังคมกับกระบวนทัศน์ในการแก้ไขความยากจนของชาวไทยทรงด้า
ต้าบลรางหวาย อ้าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
เอกรัตน์ รวยรวย
กรอบแนวคิดในการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพตามแนวทางของ
ชุมชนกระบวนกร มจธ.

ลายเซ็น

หมายเหตุ

14.40-15.00 น.

177

15.00-15.20 น.

22

15.20-15.40 น.

58

15.40-16.00 น.

288

อรุณี เลิศกรกิจจา
การศึกษาความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อ“ข้อเรียกร้องเร่งแก้ไขวิกฤตวงการ
ภาพยนตร์ไทย”โดยการวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้ข้อมูลเชิงคุณภาพ
พจนารถ เกือสกุล
พฤติกรรมการใช้บริการและเปรียบเทียบคุณภาพการบริการงานคลัง
ของผู้ใช้บริการในมหาวิทยาลัยของรัฐบาลและมหาวิทยาลัยของเอกชน
สุพจนีย พัดจาด
รูปแบบการบริหารโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดดอนมูลชัยที่มีประสิทธิผล
สุภาพร ม่วงเขียว
การประเมินการปฏิบัติตามหลักการก้ากับดูแลกิจการที่ดีปี 2555 ของบริษัท
จดทะเบียน ในหมวดบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย และหมวดการเปิดเผยข้อมูล
และความโปร่งใส

วันที่ 20 กรกฎาคม 2560
ห้อง 402 ชั้น 4 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) กรุงเทพฯ
กลุม่ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ภูมิศาสตร์/โบราณคดี)

13.00-13.20 น.

รหัส
บทความ
94

13.20-13.40 น.

172

13.40-14.00 น.

105

14.00-14.20 น.

152

14.20-14.40 น.

159

14.40-15.00 น.

161

15.00-15.20 น.

170

เวลา

ชื่อ-นามสกุล
ฮาพีฟี สะมะแอ
การประเมินความเปราะบางของชุมชนชายฝั่งทะเลจากน้้าท่วมชายฝั่ง
กรณีศึกษาชายฝั่งทะเล จังหวัดสมุทรปราการ
ณัฐวัลย์ ชัยโอภานนท์
การวิเคราะห์ที่ตั้งที่เหมาะสมส้าหรับโรงงานผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด
ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์: กรณีศึกษา ภาคใต้ของประเทศไทย
จีรนันท์ ภูมิวัฒน์
ภาพสันนิษฐานสามมิติ มณฑปประธาน วัดโบสถ์ เมืองโบราณบางขลัง
พงศธร บัวคาปัน
การศึกษาวิเคราะห์ค้าขับค้าสอนไทลื้อ ฉบับน้อยพรหม เมืองยอง
ธัญลักษณ์ เจี่ยรุ่งโรจน์
รูปแบบและอายุสมัยของเจดีย์วัดพระนอน จังหวัดก้าแพงเพชร
ชัยสิทธิ์ ปะนันวงค์
การศึกษาวิเคราะห์จารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรี
ดอนค้า อ้าเภอลอง จังหวัดแพร่
ลลิตา อัศวสกุลฤชา
แนวคิดอารยสถาปัตย์ในการออกแบบนิทรรศการที่พิพิธภัณฑ์เหรียญ

ลายเซ็น

หมายเหตุ

วันที่ 20 กรกฎาคม 2560
ห้อง 601 ชั้น 6 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) กรุงเทพฯ
กลุม่ วิทยาศาสตร์สุขภาพ/เภสัชศาสตร์

13.00-13.20 น.

รหัส
บทความ
202

13.20-13.40 น.

70

13.40-14.00 น.

124

14.00-14.20 น.

171

14.20-14.40 น.

222

14.40-15.00 น.

250

เวลา

ชื่อ-นามสกุล
ณฐพล วาสนา
การใช้กฎความสัมพันธ์เพื่อศึกษาการเกิดของอาการไม่พึงประสงค์จาก
การใช้ยาที่มีวิธีการบริหารยาที่แตกต่างกัน
สุภัทรา จันทร์คา
ผลของโปรแกรมฝึกสมองต่อหน้าที่ด้านการรู้คิดของผู้สูงอายุที่มีความ
บกพร่องทางการรู้คิด
รุ่งทิพย์ หิรัญจันทร์
แขนกลยกตุ้มน้้าหนักมาตรฐานส้าหรับสอบเทียบเครื่องชั่งน้้าหนัก
ทิพวรรณ คงสินธุ์
เรื่อง เครื่องเฝ้าระวังการให้สารน้้าแบบไร้สายส้าหรับการฟอกเลือด
สุธิภรณ์ ศรีประโชติ
ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้ความสามารถและความคาดหวังของ
ผู้ปกครองต่อการควบคุมน้้าหนักเด็กวัยก่อนเรียนที่มีภาวะอ้วน
สุธาสินี อัตนะ
ความปวด การท้ากิจวัตรประจ้าวัน และการบูรณาการในชุมชนของ
ผู้รอดชีวิตจากการบาดเจ็บรุนแรงในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง: การศึกษา
เบื้องต้น

ลายเซ็น

หมายเหตุ

15.00-15.20 น.

266

15.20-15.40 น.

273

ปิยะพร พรหมแก้ว
ความเหนื่อยล้าและคุณภาพชีวิตของญาติผู้ดูแลผู้รอดชีวิตจากการ
บาดเจ็บสมอง
ภรณ์ทิพย์ ขุนพิทักษ์
สถานการณ์การแพทย์แผนไทยในระบบบริการสาธารณสุขระดับตติย
ภูมิของโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปในเขตบริการสุขภาพที่
12

วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560 ห้อง 602 ชั้น 6 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) กรุงเทพฯ
กลุ่ม วิทยาศาสตร์ / วิทยาศาสตร์สุขภาพ / วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม/เกษตรศาสตร์
กลุ่ม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

13.00-13.20 น.

รหัส
บทความ
5

13.20-13.40 น.

12

13.40-14.00 น.

142

14.00-14.20 น.

215

14.20-14.40 น.

301

เวลา

14.40-15.00 น.

220

ชื่อ-นามสกุล
ธัญญรัตน์ ไชยคราม
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย
จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยการตัดสินใจแบบพหุเกณฑ์
มงคล รัชชะ
พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง
ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลดงซ่อม
ต้าบลเชียงทอง อ้าเภอวังเจ้า จังหวัดตาก
ศรัญญา เกิดขาว
การพัฒนาแอปพลิเคชันวัดความรู้ค้าศัพท์ภาษาอังกฤษส้าหรับไอโฟน
ศิริวรรณ เกตุเพชร
การศึกษาแนวเวชปฏิบัติส้าหรับการดูแลรักษาสุขภาพของผู้สูงอายุ
ด้วยกรรมวิธีการแพทย์แผนไทย
ปิยะเชษฐ์ สมนึก
วิธีฮิวรีสติกส์ ส้าหรับการแก้ปัญหาการหาต้าแหน่งที่ตั้ง
วชิราภรณ์ วรรณโชติ
ผลการบ้าบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยยาเสพติด : กรณีศึกษาโรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี

ลายเซ็น

หมายเหตุ

วันที่ 20 กรกฎาคม 2560
ณ หอดนตรีศาสตราจารย์ตรึงใจ บูรณสมภพ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
กลุ่ม ศิลปะและการออกแบบ (ดุริยางคศาสตร์)

13.00-13.20 น.

รหัส
บทความ
83

13.20-13.40 น.

93

13.40-15.00 น.

158

15.00-15.20 น.

184

15.20-15.40 น.

194

15.40-16.00 น.

203

16.00-16.20 น.

72

เวลา

ชื่อ-นามสกุล
ณัฐพัชร์ วรวงศ์จิตติ
กลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจร้านจ้าหน่ายเครื่องดนตรี ประเภทเครื่องสาย
ตะวันตก กรณีศึกษา สถานประกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร
อาทิต พจนานนท์
กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ศิลปินอิสระผ่านสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์ค
กรณีศึกษาเว็บไซต์ยูทูป
จุฑาพร บุตรสีเขียว
กลยุทธ์การบริหารจัดการธุรกิจดนตรีเพื่อส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยว
ในจังหวัดนครราชสีมา
กุลิสร์ บุญญะสัญ
สันติ ลุนเผ่ กับบทเพลงชาตินิยม
ณัฐดนย์ มหาศิรธนโรจน์
ดนตรีป๊อปของวัยรุ่นมุสลิม กรณีศึกษา : วง ลาบานูน
อานาจ ปลั่งประมูล
การส้ารวจวัฒนธรรมดนตรีบนถนนข้าวสารยามค่้าคืน
จิรยุทธ มาศงามเมือง
การศึกษาแนวทางในการบริหารจัดการศิลปินคัฟเวอร์เพลงญี่ปุ่นใน
เขตพื้นที่กรุงเทพมหานครด้วยกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด

ลายเซ็น

หมายเหตุ

16.20-16.40 น.

119

16.40-17.00 น.

282

17.00-17.20 น.

113

สุรชาติ ไชยสาลี
ทิศทาง เสียงธรรมชาติ บอก ทิศทางชีวิต
วรธรรม สละวาสี
วัฒนธรรมดนตรีนมัสการของคริสเตียน
กรณีศึกษา : คริสตจักรกิจการของพระคริสต์
กชกร มิ่งบุญ
กลยุทธ์การสร้างตราสินค้าของค่ายเพลงอิสระขนาดเล็ก
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์

