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สารบัญ
สารจากอธิการบดี มหาวิทยาลัยรังสิ ต
สารจากอธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
สารจากบัญชาการสถาบันวิชาการป้ องกันประเทศ
สารจากประธานสมาพันธ์ผใู ้ ห้บริ การโลจิสติกส์ไทย
สารจากคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิ ต
สารจากคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
โครงการการประชุมนาเสนอผลงานวิจยั บัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 13 ประจาปี การศึกษา 2561
กาหนดการการประชุมนาเสนอผลงานวิจยั บัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 13 ประจาปี การศึกษา 2561
ตารางการนาเสนอผลงานวิจยั บัณฑิตศึกษา ภาคบรรยาย
รายชื่อผลงานวิจยั บัณฑิตศึกษา ภาคโปสเตอร์
สารบัญ
บทความวิจยั กลุ่มสาขาวิชาบริหารและการจัดการ
BA1061-การจัดการห่วงโซ่คุณค่าของอาหารทางการแพทย์สาหรับผูส้ ูงอายุที่มีโรคเรื้ อรัง:
กรณี ศึกษาโรงพยาบาลมเหสักข์ กรุ งเทพมหานคร
วิษณุ ปานจันทร์ และ โรจนศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ์
BA1126-การจัดการห่วงโซ่อุปทานที่ส่งผลต่อความได้เปรี ยบทางการแข่งขันของผูป้ ระกอบการเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดเพชรบุรี
อานวย จันทร์ ทอง วัชระ เวชประสิ ทธิ์ และ กฤตชน วงศ์ รัตน์
BA1145-การศึกษาความสัมพันธ์ของความพึงพอใจในคุณภาพการจัดการการให้บริ การโลจิสติกส์
ของบริ ษทั พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จากัด ที่มีผลต่อความผูกพันของลูกค้าในประเทศไทยที่ใช้
เม็ดพลาสติก ภายใต้ตราสิ นค้า “Innoplus”
ปรเมษฐ สุขมูล และ พนิตา สุรชั ยกุลวัฒนา
BA1149-การกาหนดช่องทางการกระจายสิ นค้าที่เหมาะสมกับการกระจายสิ นค้าทางกายภาพของ
ธุรกิจเครื่ องปรับอากาศกรณี ศึกษาในปั จจุบนั
วิภาดา สาครสถิตย์ และ ดร.นพปฎล สุวรรณทรั พย์
BA1168-การศึกษาระบบสารสนเทศในการจาหน่ายตัว๋ เครื่ องบินผ่านตัวแทนจาหน่ายในเขต
ปกครองพิเศษเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
วรรษมนต์ สันติศิริ
BA2022-การศึกษาคุณภาพการบริ การที่ส่งผลต่อความภักดีในการให้บริ การของธนาคารออมสิ น
สาขาถนนเพชรบุรีตดั ใหม่
ธนานิษฐ์ สิ ริวงศ์ วชั ระ และ ศิริรัตน์ รั ตนพิทักษ์
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หน้ า
BA2034-การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันและความผูกพันของพนักงาน
บริ ษทั ไอบีเอ็ม โซลูชนั่ ส์ ดิลิเวอรี่ จากัด
71
คงพล ช่ วงโชติ และ พนิตา สุระชัยกุลวัฒนา
BA2066-แรงจูงใจที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานบริ ษทั ไทยเคียววะไบโอเทคโนโลยีส์ จากัด
82
ฐิ ติพร เสถียรพันธุ์ และ พนิตา สุรชัยกุลวัฒนา
BA2070-ความสัมพันธ์ของสิ่ งจูงใจที่ไม่ใช่เงินกับความพึงพอใจในงานของพนักงานเจนเนอเรชัน่ วาย
และเจนเนอเรชัน่ เอกซ์ กรณี ศึกษาฝ่ ายรังสี วทิ ยา โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง
90
วิไลพร ศรี ชัวชม และ ภูษิต วงศ์ หล่ อสายชล
BA2080-ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทางานกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานต้อนรับ
บนเครื่ องบิน สายการบินนอร์วเี จียน ประจาประเทศไทย
103
กาญจนากร ปั นวารี และ ภูษิต วงศ์ หล่ อสายชล
BA2087-คุณลักษณะภาวะผูน้ าแบบผูน้ าการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการประเมินคุณภาพผลของ
การทางานของพนักงานฝ่ ายผลิต บริ ษทั แซนต้า แฟคทอรี่ จากัด
117
สุนันต์ ทา พิษณุวงษ์ และ ภาวิณี เพชรสว่ าง
BA2091-ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทางานกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน
ระดับปฏิบตั ิการ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรี บุรินทร์
127
รั ฐพล นิธินันท์ กลุ ภัทร และ ภูษิต วงศ์ หล่ อสายชล
BA2112-ปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อเสื้ อผ้าในเขตตลาดโบ๊เบ๊ของธุรกิจค้าปลีก
138
ปฏิ พาร์ เพชรศิริ และ อมริ นทร์ เทวตา
BA2115-ระบบการบริ หารผลการปฏิบตั ิงานที่ส่งผลต่อความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรและ
ประสิ ทธิผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในเขต
ภูมิภาคตะวันตก
148
ภูริชญา เพ็งเอียด วัชระ เวชประสิ ทธิ์ และ กฤตชน วงศ์ รัตน์
BA2123-ความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร กรณี ศึกษา บริ ษทั พลวัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ ง ซัพพลาย
จากัด
161
พัชราภรณ์ บารุ งพืช และ อนุฉัตร ชา่ ชอง
BA2140-การจัดการความขัดแย้งที่ส่งผลต่อการเป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู ้ของ บมจ.ธนาคารกรุ งไทย
สังกัดพื้นที่กลุ่มเครื อข่ายภาคกลาง
170
วรั ญญา กลัวผิด และ อมริ นทร์ เทวตา
BA2143-การสร้างความได้เปรี ยบทางการแข่งขันของธุรกิจการท่องเที่ยวในกลุ่มผูส้ ูงอายุ
ในประเทศไทย
182
มันทนา รั งสีกลุ และ ดร.ธนากร รั ชตกุลพัฒน์
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หน้ า
BA2148-ผลกระทบของค่านิยมตามมิติทางวัฒนธรรมที่มีต่อผลการปฏิบตั ิงานขององค์กร
บริ ษทั รับเหมาก่อสร้างจากประเทศญี่ปุ่นในสานักงานประเทศสิ งคโปร์
สุวรรณ์ จาปาคง และ ภาวิณี เพชรสว่ าง
BA2173-การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ตาบลถ้ ารงค์ อาเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
พงศ์ ลดั ดา ป้ านสุวรรณ
BA2174-ความพึงพอใจในการทางาน การจัดการสวัสดิการ และความผูกพันต่อองค์กรของ
พนักงานบริ หารฝ่ ายขายภาคสนาม บริ ษทั เคที อิเล็คโทรนิกส์ จากัด
กัญญาวีรณั ฐ ธิ มาวรฉั ตร และ อนุฉัตร ชา่ ชอง
BA2186-อิทธิพลของการจัดการความสัมพันธ์กบั ลูกค้าต่อความจงรักภักดีในการใช้บริ การเงินฝาก
ธนาคารออมสิ น สาขานาวังจังหวัดหนองบัวลาภู
ศิริกัญญา พรพลทอง และ พิศมร กิเลนทอง
BA2190-ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในงานกับความผูกพันต่อองค์กรที่มีผลต่อการลาออก
ของพนักงาน บริ ษทั ปั ญจพล เปเปอร์ อินดัสตรี้ จากัด
ยุทธนา ชาญนอก
BA2210-ความชื่นชอบในคุณลักษณะของคอนโดมิเนียมผูส้ ูงอายุ : กลุ่มใกล้เกษียณ
ณภาภัช แสงวิมลมาส และ รองศาสตราจารย์ ดร.สุพีชา พาณิ ชย์ ปฐม
BA2233-กลยุทธ์การจัดการความต้องการของผูป้ ระกอบการในการประกอบการธุรกิจค้าปลีก
ประเภทร้านสะดวกซื้อ ในอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ปิ ยมาศ ศรประสิ ทธิ์ และ อนิวชั แก้ วจานงค์
BA2234-ปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิภาพการทางานของพนักงานกลุ่มธุรกิจผลิตเครื่ องสาอาง
ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ
พิชารั ตน์ นุ่มสวัสดิ์ และ อนุฉัตร ชา่ ชอง
BA2254-อัตลักษณ์วงดนตรี อิสระ กรณี ศึกษาวงดนตรี อิสระในกรุ งเทพมหานคร
อรรถพล หมัน่ เจริ ญ
BA2263-สภาพปั ญหาและแนวทางในการพัฒนาในการจัดการคุณภาพการบริ การของพนักงาน
ธนาคารกรุ งไทย สาขาศรี สุริยวงศ์ จังหวัดราชบุรี
พรนริ นทร์ ลิม้ ฐาสิ ทธิ์ สกุล และ ปริ ญญา หรุ่ นโพธิ์
BA2268-คุณภาพการบริ การและการบริ หารความสัมพันธ์กบั ผูร้ ับบริ การที่ส่งผลต่อความไว้วางใจ
ความพึงพอใจ และความภักดีของผูใ้ ช้บริ การโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดปทุมธานี
โสรั จจะราช เถระพันธ์ เกษมสันต์ พิพัฒน์ ศิริศักดิ์ และ นิตนา ฐานิตธนกร
BA2270-พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อสิ่ งอานวยความสะดวกของท่าอากาศยานรอง
ในภูมิภาคของไทย
พีรันธร พัวเจริ ญ และ วรรั กษ์ สุเฌอ
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BA2271-ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทางานกับประสิ ทธิภาพในการทางานของพนักงาน
บริ ษทั ไฮท์ ควอลิต้ ี การ์เม้นท์ จากัด
กฤตเมธ เลขาวิจิตร
BA2272-การจัดการการใช้สื่อ ที่ส่งผลต่อผลการดาเนินงานขององค์กรในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร
กลุ่มอุปโภคบริ โภค และกลุ่มการเงินการธนาคาร ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กุลนิษฐ์ เลาหพิบูลรั ตนา และ อังศุธร ศรี สุทธิ สอาด
BA2273-ความสัมพันธ์ระหว่างสัมพันธภาพระหว่างบุคคลกับประสิ ทธิภาพในการทางานของ
พนักงานโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุ งเทพฯ
ทิ ชากร รอดแสง และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี เพชรสว่ าง
BA2274-การศึกษาและวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ของการเป็ นผูใ้ ห้บริ การคลาวด์อีอาร์พีซอฟต์แวร์
ธนบูรณ์ เกตุวงศ์ วิริยะ
BA2275-การศึกษาพฤติกรรมและความคาดหวังของผูบ้ ริ โภค เพื่อการยกระดับตราสิ นค้า แป๊ ะฮก
ในการประกอบธุรกิจร้านอาหารไทย รู ปแบบครอบครัว ภายในศูนย์การค้าฟิ วเจอร์พาร์ค รังสิ ต
ประภาพร ปรี ชาวุฒิวฒ
ั น์
BA2278-ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะงานกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริ ษทั
ลีสซิ่งกสิ กรไทย จากัด สานักงานใหญ่
พวงแก้ ว รั ตนสุมาวงศ์
BA2279-พฤติกรรมการเลือกซื้อวัสดุก่อสร้างในเขตอาเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วิภากร ถนนแก้ ว
BA2281-การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทางานต่อประสิ ทธิภาพในการทางานของ
พนักงานขายทางโทรศัพท์ บริ ษทั โปรมาร์ค สแตรททิจีส์ จากัด โรงแรมและรี สอร์ทเครื อเซ็นทารา
เกสรา โรจนานนท์ และ ผุสดี พลสารั มย์
BA2282-ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติต่อการใช้แอพพลิเคชัน่ ไลน์ในการปฏิบตั ิงานกับความตั้งใจ
ในการใช้แอพพลิเคชัน่ ไลน์ของพนักงานในองค์กร
เยาวลักษณ์ พิศเพลิน และ อังศุธร ศรี สุทธิ สอาด
BA2284-ความผูกพันต่อองค์กรที่ส่งผลต่อประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
กัญศิฌา ศรี สุริยงค์
BA2285-ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทางานกับความผูกพันองค์กรของพนักงาน
โรงแรม AAA
ตะวัน สุวรรณชีพ และ ภูษิต วงศ์ หล่ อสายชล
BA2288-แรงจูงใจในการทางานกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์
50 แห่ง ในเขตกรุ งเทพ ฯ และนนทบุรี
นภัส ปั ญญางามเนตร และ รวิดา วิริยกิจจา
วันพฤหัสบดีที ่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
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BA2289-การศึกษาและกาหนดกลยุทธ์เพื่อสร้างความได้เปรี ยบทางการแข่งขันในธุรกิจขายส่ง
ผ้าสต๊อก : กรณี ศึกษาของ CN-Fabric Shop
พวงผกา วรรณการ
BA2290-ความสัมพันธ์ระหว่าง ลักษณะงานกับพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ
กรณี ศึกษา บริ ษทั บัซซี่บีส์ จากัด
วิไลลักษณ์ พงษ์ สมศักดิ์ และ อังศุธร ศรี สุทธิ สอาด
BA2291-ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์กรและพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีของ
สมาชิกชมรมกองกีฬา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
วีระยุทธ พินโยภรณ์
BA2317-ปั จจัยค้ าจุนและปั จจัยจูงใจที่มีผลกับความภักดีต่อองค์กรของพนักงานบริ ษทั ฤทธา จากัด
สุพัฒนิตย์ ธัญวิริยโยธิ น และ ดร.กฤษฎา มูฮัมหมัด
BA2318-ปั จจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการทางานของพนักงาน บริ ษทั โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์
จากัด (มหาชน) สานักงานใหญ่
กิติดา เย็นคา และ ดร.กฤษฎา มูฮัมหมัด
BA2319-ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ บริ ษทั โคลอสซอล อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด
สุวิมล จุรีรัตนวนิช และ ผศ.ดร.พัฒน์ พิสิษฐเกษม
BA2320-ปั จจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การโต๊ะจีนสุนทรี ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัด
สระบุรี
กาพล หาสุนทรี และ พัชร์ หทัย จารุ ทวีผลนุกูล
BA2321-ปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรกลุ่มบริ ษทั ไทยรัฐ กรุ๊ ป
ธัณย์ สิตา รั งสิ วฒ
ุ ิวงศ์ และ พัชร์ หทัย จารุ ทวีผลนุกูล
BA2322-ปั จจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการออมเงินของประชาชนในจังหวัดปทุมธานี
ธนกิจ บุญลือ และ เฉลิมพร เย็นเยือก
BA2324-ปั จจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยรังสิ ต
รั งสรรค์ อนันต์ นรานนท์ และ ผศ.ดร.พัฒน์ พิสิษฐเกษม
BA2325-ปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อรถยนต์ บริ ษทั ควิกมันนี่ จากัด
ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
ชาติชาย อนุจารวัฒน์ และ ดร.พัชร์ หทัย จารุทวีผลนุกูล
BA3017-ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการซื้อของผูบ้ ริ โภคที่ส่งผลต่อ
มูลค่าตราสิ นค้า Nut Walker กรณี ศึกษา เฮอริ เทจฟู้ดส์ จากัด
เปรมฤดี สุวรรณธนาสาร และ สวรส ศรี สุตโต
BA3018-การศึกษาความแตกต่างด้านพฤติกรรมและความพึงพอใจ ของผูใ้ ช้บริ การระหว่าง
MYMO และ I-Banking กรณี ศึกษาธนาคารออมสิ น สานักพหลโยธิน
พิริยะดา รอดเพ็ชรภัย1 และ สวรส ศรี สุตโต
วันพฤหัสบดีที ่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
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BA3021-พฤติกรรมการใช้บริ การสลากดิจิทลั ที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การสลากดิจิทลั
ของลูกค้าธนาคารออมสิ น สาขาสานักพหลโยธิน
577
ปิ ติพร เนตรวัชระ และ พิศมร กิเลนทอง
BA3024-พฤติกรรมและปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การสลากออมสิ นออนไลน์ของลูกค้าธนาคารออมสิ นธนาคารออมสิ นสาขาสานักพหลโยธิน
592
ชนินท์ ตา บุญสู และ ศุภสัณห์ ปรี ดาวิภาต
BA3027-การเปรี ยบเทียบทัศนคติดา้ นส่วนประสมทางการตลาดและความภักดีที่มีต่อธนาคารออมสิน
ระหว่างกลุ่มเจเนเรชัน่ ( B X Y Z) ในเขตธนาคารออมสิ น ภาค 2
601
สุนันทา จันทร์ แสง และ แสงดาว ประสิ ทธิ สุข
BA3039-การศึกษาพฤติกรรมและปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดบริ การในการตัดสิ นใจซื้อ
สลากออมสิ นพิเศษของลูกค้าธนาคารออมสิ น สาขาศรี ยา่ น กรุ งเทพมหานคร
609
นิศานาถ ใจสุข และ ศิริรัตน์ รั ตนพิทักษ์
BA3043-ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้อสติกเกอร์ของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตกรุ งเทพมหานคร
621
ณธัช พฤกษ์ บุณยปรั ท และ สิ ริพนั ธ์ วงศ์ อินทวัง
BA3044-การศึกษาความแตกต่างของปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการใช้บตั รเครดิต
ธนาคารออมสิ น
634
ธีรภัทร์ ตระกูลกาญจน์ และ ศุภสัณห์ ปรี ดาวิภาต
BA3054-การแบ่งกลุ่มลูกค้าตามความสาคัญด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ
การใช้บริ การสิ นเชื่อเคหะ กรณี ศึกษา: ธนาคารออมสิ นเขตพังงา
649
มนัสนันท์ บุญชัด และ แสงดาว ประสิ ทธิ สุข
BA3074-พฤติกรรมการใช้สินเชื่อและความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้บริ การสิ นเชื่อที่อยูอ่ าศัย
ธนาคารออมสิ นเขตสุราษฎร์ธานี 2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
659
วุฒิชัย นิ่มนวล และ จรั ชวรรณ จันทรั ตน์
BA3105-ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริ การและกระบวนการตัดสิ นใจ
ชาระสิ นค้าด้วย QR Code ผ่าน MyMo Pay ธนาคารออมสิ น สาขาพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
671
กชภรณ์ ใจเพชร และ สิ ริพันธ์ วงศ์ อินทวัง
BA3109-ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมและความพึงพอใจส่วนประสมทางการตลาดบริ การ
สิ นเชื่อธุรกิจ : กรณี ศึกษา ธนาคารออมสิ น จังหวัดสระบุรี
687
ปานนรี เนียมหมวก และ ดร.จรั ชวรรณ จันทรั ตน์
BA3113-พฤติกรรมความพึงพอใจ และความภักดีของลูกค้าต่อการใช้บริ การ I-Banking และ
M-Banking: กรณี ศึกษาธนาคารออมสิ น
699
นฤมล บงกชการ
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BA3114-ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริ การและกระบวนการตัดสิ นใจ
ในการเลือกใช้บริ การธุรกรรมการเงินอิเล็กทรอนิกส์ในการรับชาระค่าสิ นค้าและบริ การของ
ผูป้ ระกอบการในเขตพญาไท
ธิ ดารั ชต์ มธุรสวันรั ชต์ และ สิ ริพันธ์ วงศ์ อินทวัง
BA3116-ความคิดเห็นด้านคุณภาพบริ การต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การ MYMO PAY
ของกลุ่มลูกค้าธนาคารออมสิ น ในเขตกรุ งเทพมหานคร
ณั ฐกิตติ์ เล่ งเจ๊ ะ และ สิ ริพันธ์ วงศ์ อินทวัง
BA3127-การศึกษาปัจจัยภายในที่มีผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจสมัครบัตรกดเงินสด People Card
ของลูกค้าธนาคารออมสิ นสาขาบิ๊กซี สุขสวัสดิ์
ณั ฐพร ละอองบัว และ ดร.สิ ริพันธ์ วงศ์ อินทวัง
BA3129-แรงจูงใจและพฤติกรรมในการใช้บริ การ Mobile-Banking ของธนาคารออมสิ น
กรณี ศึกษา ธนาคารออมสิ น จังหวัดเพชรบูรณ์
ธนพร คาทิ พย์ และ ดร.รวิดา วิริยกิจจา
BA3130-การศึกษาพฤติกรรมการใช้บริ การและความพึงพอใจในการใช้บริ การ I-Banking
ธนาคารออมสิ น สาขาพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ฌิลลิฌา รั กษาชล และ ดร.พิศมร กิเลนทอง
BA3131-อิทธิพลของการตลาดภายในต่อความภักดีของพนักงานธนาคารออมสิ น จังหวัดสระบุรี
อนุสรา บรรดาศักดิ์ และ ดร.นารี วงศ์ เลิศคุณากร
BA3135-ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้บริ การและความพึงพอใจในคุณภาพบริ การ
Mobile Banking (MyMo) ของลูกค้าธนาคารออมสิ น สานักพหลโยธิน
มยุรา สาลี และ ดร.สิ ริพันธ์ วงศ์ อินทวัง
BA3136-ปั จจัยด้านแรงจูงใจ และปั จจัยด้านการรับรู ้ในด้านส่วนประสมทางการตลาด (7P) ที่มีต่อ
กระบวนการตัดสิ นใจในการใช้บริ การ MyMo By GSB ของธนาคารออมสิ น ในเขต
พระนครศรี อยุธยา
สุจิตรา สุโพธิ์ และ อริ สรา เสยานนท์
BA3153-การศึกษาส่วนประสมการตลาดเพื่อกิจการค้าฮาร์พแก่ลูกค้าชาวไทย
อัครพงศ์ อัครพราหมณ์
BA3154-กลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจวงดนตรี อคูสติกในสถานบันเทิง:กรณี ศึกษาสถานบันเทิงเขต
กรุ งเทพมหานคร
พงศธร กุลชล และ ดร.นุกูล แดงภูมี
BA3172-การรับรู ้ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริ การ และทัศนคติดา้ นภาพลักษณ์ตราผลิตภัณฑ์
ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ MYMO ของลูกค้าธนาคารออมสิ น
วิภาดา มณี โชติ และ ผศ.ดร.สวรส ศรี สุตโต
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835

BA3175-การรับรู ้ในนวัตกรรมของส่วนประสมทางการตลาดขนมหวานในจังหวัดเพชรบุรี
กัลยา สมมาตย์
BA3181-การศึกษาเปรี ยบเทียบพฤติกรรมและความพึงพอใจต่อการใช้บริ การโอนเงินในรู ปแบบ
ออนไลน์และเคาน์เตอร์ของลูกค้าธนาคารออมสิ น สาขาเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
841
อัฒชาพันธ์ วรรณสุวงศ์ และ สิ ริพันธ์ วงศ์ อินทวัง
BA3188-ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริ การกับพฤติกรรมการใช้บริ การของ
ผูใ้ ช้บริ การบัตรเครดิตธนาคารออมสิ น กรุ งเทพมหานคร
856
เชษฐ์ ดนัย กลิ่นโชยสุคนธ์ และ อริ สรา เสยานนท์
BA3189- ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ปั จจัยด้านภาพลักษณ์ตราสิ นค้า
ที่มีต่อการตัดสิ นใจการใช้บริ การบัตรเครดิตของธนาคารออมสิ นของผูใ้ ช้บริ การในเขต
กรุ งเทพมหานคร
868
ณภัทรารั ตน์ แสงพินิจ และ อริ สรา เสยานนท์
BA3191-อิทธิพลของภาพลักษณ์ตราสิ นค้าต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การ MYMO: กรณี ศึกษา ธนาคาร
ออมสิ นสาขาเลย อาเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
880
จิ ตรา สุริสา และ ดร.พิสมร กิเลนทอง
BA3197-ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้ออิฐมวลเบาของกลุ่มช่าง
และร้านค้าวัสดุก่อสร้างในเขตเมือง จังหวัดนครราชสี มา
889
คณั สนันท์ อัจจุตมานัส และ ปราณี เอี่ยมละออภักดี
BA3207-พฤติกรรมการใช้บริ การและความต้องการส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจ
เลือกใช้บริ การสิ นเชื่อสวัสดิการของภาครัฐกับธนาคารออมสิ น ในสังกัดเขตสุราษฎร์ธานี 2
900
ณั ฐพิฌา พาหมะ และ ดร.จรั ชวรรณ จันทรั ตน์
BA3208-การวางแผนการสื่ อสารการตลาดของสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิทลั ในยุคประเทศไทย 4.0 916
นคริ นทร์ ชานะมัย
BA3214-ปั จจัยภายในและปั จจัยทางการตลาดบริ การที่มีผลต่อการเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อที่อยูอ่ าศัย
ของธนาคารออมสิ น เขตสมุทรปราการ
924
วัลลภา ปิ่ นวิรุฬห์ และ ปราณี เอี่ยมละออภักดี
BA3217-ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการใช้บริ การบัตรเครดิต ธนาคารออมสิ น
สาขาสมุทรสงคราม
933
ฐิ ติมา ร้ ายไพรี และ ศิริรัตน์ รั ตนพิทักษ์
BA3218-ความสัมพันธ์ของประชากรศาสตร์กบั ความพึงพอใจผูใ้ ช้บริ การ Mobile Banking (MyMo)
ของลูกค้าธนาคารออมสิ น สาขาพุนพิน
943
กิตติพงษ์ ธนกิจบารุ งสกุล และ ดร.ศุภสัณห์ ปรี ดาวิภาต
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BA3222-ปั จจัยส่วนบุคคลและทัศนคติดา้ นส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการ
ตัดสิ นใจใช้บริ การ GSB prompt pay ของธนาคารออมสิ นสาขาเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรี ธรรมราช
นิรมล สมพร
BA3229-การศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจในการใช้บริ การชาระเงินผ่าน QR Code ของ
ธนาคารออมสิ น จังหวัดเชียงราย
ประกายรุ้ ง ไชยศิลป์ และ อริ สรา เสยานนท์
BA3230-ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล พฤติกรรม และความคาดหวังในบริ การ MyMo
ของธนาคารออมสิ น ในจังหวัดนครศรี ธรรมราช
ชญานิศ ศิริสมบัติ และ ดร.ศุภสัณห์ ปรี ดาวิภาต
BA3232-การแบ่งกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติตามระดับความสาคัญส่วนประสมการตลาดและ
กระบวนการตัดสิ นใจใช้บริ การโรงแรมช่องฟ้า รี สอร์ท จังหวัดพังงา
อนุพงศ์ สงวนนาม และ อริ สรา เสยานนท์
BA3237-ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อธุรกิจของผูป้ ระกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
จงธิ ดาพา นิตย์ นรา และ แสงดาว ประสิ ทธิ สุข
BA3238-ปั จจัยที่ส่งให้เกิดหนี้คา้ งชาระของลูกค้าธนาคารออมสิ นเขตสุราษฎร์ธานี 2
อภิญญา เสลา และ แสงดาว ประสิ ทธิ สุข
BA3242-ความพึงพอใจด้านส่วนประสมทางการตลาด และความภักดีต่อการใช้บริ การ MYMO
ของลูกค้าธนาคารออมสิ น สานักงานใหญ่
กรวิทย์ เจริ ญวิศาล และ อริ สรา เสยานนท์
BA3246-ปั จจัยด้านพฤติกรรมของกลุ่มลูกค้าเจนเนเรชัน่ y ในการใช้บริ การธนาคารออมสิ น
สาขาอาเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประภัสสร ลอยเกตุ และ ดร.รวิดา วิริยกิจจา
BA3251-พฤติกรรมการเลือกใช้บริ การด้านนวัตกรรมต่อการรับรู ้ส่วนประสมการตลาดบริ การ
ของลูกค้าธนาคารออมสิ น สานักงานใหญ่
วิลาวัณย์ วิเชียรทศพร และ ดร.ผุสดี พลสารั มย์
BA3258-อิทธิพลของการสื่ อสารทางการตลาดแบบบูรณาการต่อกระบวนการตัดสิ นใจใช้บริ การ
Mymo Pay ของลูกค้าธนาคารออมสิ น สาขาแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
สุจิตรา ตั๋นคา และ สิ ริพันธ์ วงศ์ อินทวัง
BA3260-ปั จจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการให้บริ การแบบ M-Banking ของธนาคารออมสิ น
กรณี ศึกษา จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
ฐาณั ฐ ทับทิ มทอง, จรั ชวรรณ จันทรั ตน์
BA3261-การศึกษากลยุทธ์การตลาดของผูป้ ระกอบการส่งออกข้าวหอมมะลิไทยในตลาดฮ่องกง
จุฬารั ตน์ เผ่ าสูง และ ดร.ผุสดี พลสารั มย์
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BA3265-ปั จจัยที่มีผลต่อความเชื่อมัน่ ในการใช้บริ การทางการเงิน ผ่าน Mobile Banking Application
ของผูใ้ ช้บริ การในจังหวัดลพบุรี
1090
พรวิมล เวชพานิช และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริ สรา เสยานนท์
BA3266-ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและการตัดสิ นใจของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยในการเลือกใช้บริ การโรงแรมในอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มา
1103
พิมพ์ นิภา รั ตนจันทร์ , ณพรรณ สิ นธุศิริ, ผุสดี นิลสมัคร และ ปิ ยมาภรณ์ เทียมจิ ตร
BA3277-การแบ่งกลุ่มผูใ้ ช้บริ การสัง่ อาหารส่งถึงบ้าน โดยใช้รูปแบบการดาเนินชีวติ และพฤติกรรม
การใช้บริ การสัง่ อาหารส่งถึงบ้าน ในพื้นที่จงั หวัดสมุทรสาคร กรณี ศึกษา พอร์โต้ ชิโน่
1113
พรประภา จิ ตต์ วารี
BA3283-การแบ่งกลุ่มลูกค้าตามกระบวนการตัดสิ นใจซื้อ อุปกรณ์แบดมินตัน จังหวัด สุราษฎร์ธานี
และทัศนคติต่อส่วนประสมร้านค้าปลีก
1123
กฤษฎ์ ณัฏฐ์ แง้ เจริ ญกุล และ ปราณี เอี่ยมลออภักดี
BA3292-การรับรู ้คุณค่าตราสิ นค้าส่งผลต่อความภักดีต่อตราสิ นค้าผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารคอลลาเจน
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
1129
หนึ่งฤทัย ใจขาน และ รวิดา วิริยกิจจา
BA3293-การศึกษาระดับความพึงพอใจของตลาดสิ ริพกั ตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน่
1137
อรวรรณ แสงศรี
BA3323-ส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การพร้อมเพย์ในจังหวัด
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
1148
วณิ ชพงศ์ วณิ ชปั ญจพล และ ดร.สุมาลี สว่ าง
BA4023-ปั จจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่ออัตราดอกเบี้ยเงินฝากเผื่อเรี ยกและอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MLR
ของธนาคารออมสิ น
1159
ภิญญดา รอดรั กษา และ นงนภัส แก้ วพลอย
BA4026-ปั จจัยทางเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (MAI Index)
1169
อาจอง วงศ์ ภูกานต์ นนท์ และ ประสิ ทธิ์ มะหะหมัด
BA4028-อัตราส่วนทางการเงินที่สาคัญที่มีอิทธิพลต่ออัตราผลตอบแทนของการลงทุนหุน้ คุณค่า 1183
กานต์ บุญฤทธิ์ และ ผศ.ดร.วรรณรพี บานชื่ นวิจิตร
BA4031-ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินและอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนใน
หุน้ สามัญของบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: กลุ่มอุตสาหกรรมค้าปลีก 1194
โชติรัตน์ พัวอุดมเจริ ญ
BA4037-ปั จจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่ออัตราผลตอบแทนของบริ ษทั ธุรกิจการเงินหมวดเงินทุนและ
หลักทรัพย์
1205
พิมพ์ นิภา ล่ วงพ้ น และ นงนภัส แก้ วพลอย
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BA4040-ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินและอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนใน
หลักทรัพย์ของบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: กลุ่มพลังงานและ
สาธารณูปโภค
ธนัญภรณ์ ชูดวงแก้ ว
BA4048-ปั จจัยที่มีผลต่อการเกิดหนี้คา้ งชาระ (NPLs) ธนาคารออมสิ น สาขาภูผาม่าน จังหวัด
ขอนแก่น
อาทิ ตย์ แสนจู และ ดร.ธฤตพน อู่สวัสดิ์
BA4049-ปั จจัยที่มีผลต่อหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ของสิ นเชื่อธุรกิจกับธนาคารออมสิ น
ในเขตอุดรธานี 1
ชุติมา คารุ้ ง
BA4052-การศึกษาความมีประสิทธิภาพของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: กรณี ศึกษาบริ ษทั
ที่จดทะเบียน ในกลุ่มอุตสาหกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์
สหชาติ จรุ งจิ ตรประชารมย์ และ ดร.ประสิ ทธิ์ มะหะหมัด
BA4057-ปั จจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) ในกลุ่ม
ธนาคารพาณิ ชย์
บุญญภัสร์ พจนานันทกุล และ วรรณรพี บานชื่ นวิจิตร
BA4069-ปั จจัยที่มีผลต่อปริ มาณการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ทิ พวัลย์ ภาคทรั พย์ ศรี และ ประสิ ทธิ์ มะหะหมัด
BA4073-ปั จจัยที่มีผลต่อการเกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของสิ นเชื่อที่อยูอ่ าศัยของธนาคารออมสิ น
ในเขตกรุ งเทพมหานคร
ยาใจ ไทพิทักษ์ และ นงนภัส แก้ วพลอย
BA4076-ปั จจัยที่มีผลกระทบต่อปริ มาณสิ นเชื่อเคหะของธนาคารออมสิ นสาขาเทสโก้โลตัสนาดี
อุดรธานี
พิชามญชุ์ พันธุ์เดิมวงษ์ และ ดร.ประสิ ทธิ์ มะหะหมัด
BA4077-ปั จจัยที่ส่งผลกระทบต่อหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) ของสิ นเชื่อเคหะธนาคารออมสิ น
วันทนีย์ ภิรมย์ ฤกษ์ , ดร.ประสิ ทธิ์ มะหะหมัด
BA4079-ปั จจัยที่ส่งผลกระทบต่อปริ มาณหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของสิ นเชื่อโครงการ
สวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. ธนาคารออมสิ นเขตกาแพงเพชร
ทิ นกร ภูมิพนาสัณฑ์
BA4082-ปั จจัยที่ส่งผลกระทบต่อปริ มาณเงินฝาก ของธนาคารออมสิ นสาขาในสังกัดเขตอุดรธานี 1
ชาริ ณี จาปาบรรพ์ และ ดร.นงนภัส แก้ วพลอย
BA4093-ปั จจัยที่มีผลต่อเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์
ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
ปุญญิศา สุขชู และ นงนภัส แก้ วพลอย
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BA4094- Effects of Corporate Governance on Dividend Policy: An Evidence from Financial Firms
listed in the Chinese Stock Markets from 2011 to 2016
1344
Xia Yuan1 and Witsaroot Pariyaprasert
BA4097-ปั จจัยที่ส่งผลต่ออัตราผลตอบแทนของดัชนีหุน้ กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์
1356
กชพร บุญเพ็ชร์
BA4099-ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่ออัตราผลตอบแทนจากธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของ
ธนาคารออมสิ น
1366
ธัญลักษณ์ อุดมสม และ ดร.วรรณรพี บานชื่ นวิจิตร
BA4101-ปั จจัยที่มีผลต่อดัชนีราคากลุ่มธนาคารพาณิ ชย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
1377
สุภาพรรณ ชุ่มเชย และ นงนภัส แก้ วพลอย
BA4104-ปั จจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเกิดสิ นเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ของสิ นเชื่อ
โครงการธนาคารประชาชน ธนาคารออมสิ นสาขาวังสะพุง
1384
ศิวรั กษ์ พุทซาคา
BA4110-ปั จจัยที่ส่งผลต่อปริ มาณหนี้คา้ งชาระสิ นเชื่อเคหะ ของธนาคารออมสิ นเขตเชียงใหม่ 3 1396
กัญชริ ญา รั งทะษี
BA4132-ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อปริ มาณเงินฝากของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
1408
สุทธิ พงษ์ กอวิจิตร และ วรรณรพี บานชื่ นวิจิตร
BA4152-ปั จจัยที่มีผลต่อราคาหุน้ บริ ษทั ปตท.สารวจและผลิตปิ โตรเลียม จากัด (มหาชน)
1420
ธิ ดารั ตน์ ภิวงค์
BA4156-ปั จจัยที่ส่งผลต่อดัชนี ราคาตลาดหลักทรัพย์ SET HD ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1431
อัครเดช บุญญยุวะ และ ประสิ ทธิ์ มะหะหมัด
BA4158-ปั จจัยที่มีผลกระทบต่อราคาทองคาแท่งในประเทศไทย
1442
วีรยา ทองประไพ และ ธฤตพน อู่สวัสดิ์
BA4161-ปั จจัยที่ส่งผลต่อหนี้สินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อสิ นเชื่อรวมของธนาคารออมสิ น
เขตนนทบุรี 2
1451
วิภา ผิวผ่ อง และ ผศ.ดร.วรรณรพี บานชื่ นวิจิตร
BA4164-ปั จจัยที่ส่งผลต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์ SET 100 และความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้น
และตัวแปรตาม
1460
วิสารั ตน์ พันต่ วน และ ดร.ธฤตพน อู่สวัสดิ์
BA4165-ปั จจัยที่ส่งผลต่อดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ SET 50
1471
ปวีณา ศรี น้อย และ บุญเลิศ จิ ตรมณี โรจน์
BA4182-ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อปริ มาณการซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุน ETF
1479
นันทยา ยะแสง และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณรพี บานชื่ นวิจิตร
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BA4198-ปั จจัยที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริ ษทั ในกลุ่มอุตสาหกรรมสิ นค้าอุปโภคบริ โภค
สุพาพร ยันศรี สิริชัย
BA4199-ปั จจัยที่ส่งผลต่อปริ มาณสิ นเชื่อธุรกิจ SMEs ของธนาคารออมสิ น กรณี ศึกษาพื้นที่
จังหวัดลาพูน
ชิ นวร เวศยาสิ รินทร์
BA4200-อัตราส่วนทางการเงินที่มีผลต่อความสามารถในการทากาไรของธนาคารพาณิ ชย์
ในประเทศไทย ขนาดใหญ่ พ.ศ. 2556-2560
พิมพิกา พงษ์ พานิช
BA4202-ปั จจัยที่มีผลกระทบต่อราคาหุน้ บริ ษทั ปูนซีเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
สมฤดี คงต๊ ะ และ บุญเลิศ จิ ตรมณี โรจน์
BA4203-ปั จจัยที่มีผลต่อการกาหนดอัตราดอกเบี้ยสิ นเชื่อเคหะของธนาคารออมสิ น
พัชราวดี โสมนัส และ ธฤตพน อู่สวัสดิ์
BA4205-ปั จจัยที่มีผลต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์กลุ่มธนาคารพาณิ ชย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
จุฑามาส สุขะ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณรพี บานชื่ นวิจิตร
BA4206-ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในสลากออมสิ นพิเศษ ธนาคารออมสิ นสาขาคาม่วง
จังหวัดกาฬสิ นธุ์
ภูริชญา วันทา และ ดร.ธฤตพน อู่สวัสดิ์
BA4216-ปั จจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของธนาคารกสิ กรไทย จากัด
(มหาชน)
สสิ มนต์ อัคนิบุตร และ ผศ. ดร.บุญเลิศ จิ ตรมณี โรจน์
BA4221-ปั จจัยที่มีผลกระทบต่อราคาหุน้ กลุ่มสื่ อสาร กรณี ศึกษาบริ ษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จากัด
(มหาชน) บริ ษทั โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั แอดวานซ์ อินโฟร์
เซอร์วสิ จากัด (มหาชน)
เอกรั ตน์ แหวนทอง และ ธฤตพน อู่สวัสดิ์
BA4224-ปั จจัยที่ส่งผลต่อปริ มาณเงินฝากของธนาคารออมสิ น
ระวีวรรณ เจียมจิ ตร และ วรรณรพี บานชื่ นวิจิตร
BA4235-การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่ออัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทไทยต่อเงินวอนเกาหลี
กิตติยา หมวดนุ่ม และ ผศ. ดร.บุญเลิศ จิ ตรมณี โรจน์
BA4241-ปั จจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์บริ ษทั ทิพยประภัย จากัด (มหาชน)
พิทยา กาญจนพานิช และ ผศ.ดร.วรรณรพี บานชื่ นวิจิตร
BA4243-ปั จจัยที่มีผลต่อราคา Bitcoin
ชลธีร์ จันทรท่ าจีน
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BA4244-ปั จจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ บริ ษทั เมืองไทยประกันภัย จากัด
(มหาชน)
กมลพรรณ ฤทธิ เลิศ และ ดร.นงนภัส แก้ วพลอย
BA4245-ปั จจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อราคาหุน้ ของบริ ษทั ซีพีออลล์ จากัด (มหาชน)
ภัชธีญา บุณยมงคลกุล
BA4256-ปั จจัยที่มีผลกระทบต่ออัตราดอกเบี้ยเงินกูข้ องธนาคารพาณิ ชย์
อัจฉรา นาเมืองรั กษ์ และ ดร.สุทธาวรรณ จีระพันธุ
BA4259-ปั จจัยที่มีผลต่อดัชนีราคาหน่วยลงทุน Property Fund และ REIT ที่จดทะเบียน
ในประเทศไทย
สรรเพ็ชร สุทธิ พันธ์ และ บุญเลิศ จิ ตรมณี โรจน์
BA4269-ปั จจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อปริ มาณสิ นเชื่อของธนาคารออมสิ นสาขาแม่ริม จ.เชียงใหม่
วัชราพร ตาสิ งห์
BA4286-ปั จจัยที่มีผลต่ออัตราผลตอบแทนหลักทรัพย์ กลุ่มอาหารแช่แข็งและแปรรู ป
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ธัญญรั ตน์ เฮงสกุล และ ธฤตพน อู่สวัสดิ์
BA4287-ปั จจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อดัชนีราคา SET50 Index
ธิ ธารา รุ จิพลพัฒน์ และ วรรณรพี บานชื่ นวิจิตร
BA5025-คุณลักษณะทางการเงินของบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ที่ถูกจัดอยูใ่ นกลุ่มที่มีการจ่ายเงินปั นผลสูงสุด 30 อันดับแรก
อภิสิทธิ์ จาดเชย และ ดร.ภัทรณั ชชา โชติคุณากิตติ
BA5047-ต้นทุนและผลลัพธ์ของการพัฒนานักกีฬายูโดของมหาวิทยาลัยรังสิ ต
กาญจนพัฒน์ จรรยา และ นิ่มนวล วิเศษสรรพ์
บทความวิจยั กลุ่มสาขาวิชา ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
SS1038-ความคิดเห็นและความต้องการใช้วธิ ีการอ่านแบบกว้างขวางในการพัฒนาทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษ
กุสุมา มะแซ และ นิสากร จารุ มณี
SS1064-การสร้างแบบทดสอบทักษะกีฬาเซปั กตะกร้อสาหรับนักเรี ยนระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
กลุ่มโรงเรี ยนบรรพตบูรพา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 2
รั ตนะ ชาวนา
SS1086-การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กระบวนการสื บเสาะทางวิทยาศาสตร์แบบ 5 ขั้น เพื่อพัฒนา
การสร้างคาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ในวิชาฟิ สิ กส์ เรื่ อง การเคลื่อนที่แบบวงกลม ของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
เขมรั ฐ จุฑานฤปกิจ, เอกภูมิ จันทรขันตี และ สุรศักดิ์ เชียงกา
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SS1088-ผลการจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงานที่มีต่อทักษะปฏิบตั ิและเจตคติตอ่ การเรี ยนวิชา
การงานอาชีพและเทคโนโลยีของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
ปาณิ นันท์ แตพรม
SS1089-ผลการสอนโดยใช้เพลงประกอบที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาภาษาจีน
ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
ณั ฐฐิ ดา สุขสาราญ
SS1092-ผลการสอนภาษาจีนโดยใช้วดี ิทศั น์ประกอบที่มีต่อสามารถในการฟังและการพูด
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
ประภาพร แสนงาม
SS1117-ผลการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือด้วยเทคนิค เอสทีเอดี ที่มีต่อความสามารถในการอ่าน
เพื่อความเข้าใจต่อการเรี ยนวิชาภาษาจีน ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
วนัทดา ศรี ปิยะรั ต และ พรรณราย เทียมทัน
SS1118-ผลการสอนโดยใช้หนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับการสอนแบบปฏิบตั ิการ เรื่ อง
ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
ปั ทมาพร กันสุข และ ดร.พรรณราย เทียมทัน
SS1124-การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสี ยงคากริ ยาในอดีตรู ปปกติโดยใช้เทคนิคการเล่านิทาน
ร่ วมกับการใช้สื่อประสมของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
กนกรดา โพธิ กนิษฐ และ ศรี สมร พุ่มสะอาด
SS1125-การพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสร้างสรรค์ชิน้ งานโดยใช้กระบวนการเรี ยนรู ้
แบบสะเต็มศึกษาของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
ปฐมาภรณ์ จิ รพนธ์ โชติการ และ ศรี สมร พุ่มสะอาด
SS1147-การพัฒนาแบบฝึ กเสริ มทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้กิจกรรม
การเรี ยนรู ้แบบเน้นภาระงาน สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
เพ็ญนภา ทัพพันธ์ และ ภัทร์ ธีรา เทียนเพิ่มพูล
SS1204-การเรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษแบบพึ่งพาตนเอง กับความเข้าใจที่แท้จริ งสาหรับการเรี ยนการสอน
ภาษาอังกฤษในประเทศไทย
เอษณ ยามาลี, นันทา เดชธรรมฤทธิ์ และ อิสยาภรณ์ พิทยาภรณ์
SS1225-ผลการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือด้วยเทคนิคซี ไอ อาร์ ซี ที่มีต่อความสามารถใน การอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 3 กรณี ศึกษาโรงเรี ยนขาณุวทิ ยา อาเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพชร
วาสนา ขันกสิ กรรม
SS2060-ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกศึกษาในวิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิ ต
ฉั ตรชัย สุขนิยม และ นิภาพร เฉลิมนิรันดร
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SS2128-แนวทางการนิเทศภายในสถานศึกษาของโรงเรี ยนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
จังหวัดนครสวรรค์
ธาวิต วิริยสกุลทอง
SS2163-แนวทางการบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในอาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
สุรเศรษฐ์ บุญนก และ ดร.สายทิ ตย์ ยะฟู
SS2187-การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้ขอ้ มูลในชีวติ จริ ง เพื่อส่งเสริ มการรู ้ทางสถิติของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
นันทวรรณ เอมโอช และ ทิ พย์ รัตน์ นพฤทธิ์
SS2192-แนวทางการพัฒนาสมรรถนะของครู การศึกษาพิเศษ ในโรงเรี ยนเฉพาะความพิการ กลุ่ม 5
สานักบริ หารงานการศึกษาพิเศษ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วิรัตน์ สุทัศน์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธร ทรั พย์ รวงทอง
SS2196-แนวทางการบริ หารทรัพยากรมนุษย์สู่ความเป็ นเลิศของสภากาชาดไทย ตามเกณฑ์รางวัล
คุณภาพแห่งชาติ (TQA)
นิภาพร ลิม้ เฉลิม และ มิ่งขวัญ คงเจริ ญ2
SS2201-แนวทางการบริ หารระบบสารสนเทศของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
มลจิ รา บุญเสริ ม
SS2213-แนวทางการบริ หารงานวิชาการของสถานศึกษาในจังหวัดชัยนาท สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5
ภัทราภรณ์ คล้ ายแก้ ว
SS2247-แนวทางการบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยนขนาดเล็ก อาเภอบ้านไร่ สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทยั ธานี เขต 2
จตุฤทธิ์ สัมฤทธิ์
SS2262-ผลการจัดโปรแกรมกิจกรรมทางกายที่มีต่อพฤติกรรมการออกกาลังกายและ
สมรรถภาพทางกาย เพื่อสุขภาพของนักเรี ยน ช่วงชั้นที่ 1
พลกฤษณ์ เจริ ญมูล, สุนทรา กล้ าณรงค์ และ ชัยลิขิต สร้ อยเพชรเกษม
SS4005-การคอรัปชัน่ ทางการเมืองที่สะท้อนผ่านละครโทรทัศน์ชุด “เหนือเมฆ”
วงเดือน ขาวสุข และ รศ.ดร.ลักษณา คล้ ายแก้ ว
SS4006-การวิจยั และสร้างสรรค์สื่อวีดิทศั น์เพื่อการเรี ยนการสอนยิมนาสติกสาหรับ กีฬาเชียร์ลีดดิ้งเด็กเล็ก
ชาญณรงค์ คาภูธร และ ลักษณา คล้ ายแก้ ว
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SS4007-การวิจยั และสร้างสรรค์สื่อวีดิทศั น์เพื่อการฝึ กสอนเชียร์ลีดดิ้ง แบบมีปฏิสมั พันธ์
สาหรับนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลาย
2000
ธารงกุล โภคทรั พย์ และ ลักษณา คล้ ายแก้ ว
SS4008-การวิจยั และการสร้างสรรค์ภาพถ่ายแฟชัน่ แนว วะบิ-ซะบิ
2012
นพวิทย์ วิศิษฎ์ วรกุล และ กฤษณ์ ทองเลิศ
SS4009-การสะท้อนสังคมไทยที่ปรากฏในภาพยนตร์ไทยร่ วมสมัยรางวัลสุพรรณหงส์
พ.ศ. 2550-2559
2021
นริ สร เติมชัยธนโชติ
SS4020-การอุปมาอุปไมยเชิงภาพเพื่อการรณรงค์อนุรักษ์สตั ว์ป่าขององค์การกองทุนสัตว์ป่า
2031
สรสิ ช ชัยกิตติคุณ และ กฤษณ์ ทองเลิศ
SS4030-ภาพลักษณ์ประเทศไทยในภาพยนตร์ฮอลลีวดู
2040
พลอยชมพู เชาวนปรี ชา และ ผศ.ดร.ฉลองรั ฐ เฌอมาลย์ ชลมารค
SS4042-การรับรู ้ผา่ นการสื่ อสารการตลาดที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์เวทีการประกวด
มิสแกรนด์ไทยแลนด์
2052
โสภาพรรณ วิรุฬหมาศ และ ดร.ธนชาติ จันทร์ เวโรจน์
SS4051-กลยุทธ์การบริ หารและการปรับตัวของคลื่นวิทยุกระจายเสี ยง FM 90 ลูกทุ่งรักไทย
2061
พลอยไพลิน แก้ วประดับจิ ตร์ , ผศ.ดร.ธรรญธร ปั ญญโสภณ และ ดร.มนฑิรา ธาดาอานวยชัย
SS4053-การวิจยั และสร้างสรรค์กระบวนการสื่ อสารสุขภาพในผูป้ ่ วยเบาหวานชนิดที่ 2
2073
ลลิตา ต่ อไพบูลย์ และ ลักษณา คล้ ายแก้ ว
SS4059-การดารงอยูข่ องสัญรู ปแห่งนาคบนงานภาพจิตรกรรมฝาผนังไทย
2084
ณชรต อิ่มณะรั ญ และ กฤษณ์ ทองเลิศ
SS4065-การสื่ อสารในรู ปแบบของสติ๊กเกอร์ไลน์แอพพลิเคชัน่ กับการจดจาตราสิ นค้า
ของธนาคารกรุ งเทพ
2094
ฌาลิสา ฤทธิ ธรรมกุล และ ผศ.ร.ต.อ.หญิง ดร.มัลลิกา ผลอนันต์
SS4072-การรับรู ้การสื่ อสารตราสิ นค้าผ่านสื่ อดิจิทลั กับความเชื่อมัน่ ต่อสถาบันการเงินของ
ทายาทนักธุรกิจกลุ่มมิลเลนเนียล ก่อนการตัดสิ นใจใช้บริ การสิ นเชื่อเพื่อธุรกิจรายใหญ่
2105
เนติรัตน์ พุทธา และ ผศ.ดร.ธรรญธร ปั ญญโสภณ
SS4083-การวิจยั และการสร้างสรรค์สื่อเฟซบุ๊กแฟนเพจเพื่องานสื่ อสารการตลาดของ
สถาบันการจัดการปั ญญาภิวฒั น์
2117
ธัญลักษณ์ กานต์ ศิริกลุ และ ลักษณา คล้ ายแก้ ว
SS4090-การศึกษาความพึงพอใจต่อการเปิ ดรับรายการพลิกปมข่าวสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
ของผูช้ มในกรุ งเทพมหานคร
2128
สกล เจริ ญเวช
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SS4095-การแสดงตัวตนของผูใ้ ช้สื่อสังคมออนไลน์บน Facebook ของ Generation C
ในกรุ งเทพมหานคร
ณฤทธิ์ พงษ์ ศรี และ ดร.วิโรจน์ สุทธิ สีมา
SS4096-บทบาทผูท้ รงอิทธิพลทางความงามบนสื่ อสังคมออนไลน์ กรณี ศึกษา: เจ๊อบเชย
(Cinnamongal)
สลิลรั ตน์ อัศวเคนทร์ กลุ และ ลักษณา คล้ ายแก้ ว
SS4107-กลยุทธ์การสื่ อสารการตลาดเพื่อการตัดสิ นใจซื้อเครื่ องมือช่างผ่านสื่ อออนไลน์
ในเขตกรุ งเทพมหานคร: กรณี ศึกษา บริ ษทั ชุมพลโลหะกิจ (8888) จากัด
ปาณิ สรา ดิษฐคาเหมาะ
SS4111-การรับรู ้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการใช้แบรนด์ UNDER ARMOUR ในเขต
กรุ งเทพมหานคร
จุฑามาศ เต็มใจรั ก และ วิโรจน์ สุทธิ สีมา
SS4119-พฤติกรรมการเปิ ดรับการสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการกับการเปิ ดรับสื่ อ ที่ส่งผลต่อ
การตัดสิ นใจของนักศึกษาที่เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุ งเทพ
บารมี โกนบาง
SS4139-การวิเคราะห์สญ
ั ญะของนักกีฬาในภาพยนตร์โฆษณาไทย
พีรดนย์ บุญมา และ วิโรจน์ สุทธิ สีมา
SS4141-การสื่ อสารกับการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพของประชากรในอาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
อาภาพร ปิ งมูล และ วิโรจน์ สุทธิ สีมา
SS4146-การสื่ อความหมายของตราสัญลักษณ์ทีมสโมสรวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก ปี พ.ศ.
2559-2560
รั กชาติ สงวนชม และ กฤษณ์ ทองเลิศ
SS4151-ความคาดหวังและความพึงพอใจที่ส่งผลต่อการตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคคล
(CUSTOMIZATION) ของธุรกิจเสื้ อผ้าทางอินเทอร์เน็ตในกลุ่มผูห้ ญิงวัยทางาน
อุกฤษ ทองบุญนุ่ม และ พรพรหม ชมงาม
SS4157-การรับรู ้ ทัศนคติ และการตอบสนองต่อแบรนด์แคมเปญแฮชแท็ก ผ่านสื่ อสังคมออนไลน์
ของธนาคารกสิ กรไทย ธนาคารกรุ งไทย และบัตรเครดิตวีซ่า
ณธีรา ชาญจิ ตรวิทยา และ ปฐมา สตะเวทิ น
SS4167-ประสิ ทธิผลแบรนด์เนอร์แอด (Banner Ads) บนแพลตฟอร์มเฟซบุ๊ก กรณี ศึกษา
แบตเตอรี่ สารอง ฉุกเฉินแบรนด์ Zuperzup
ภูริช นุสิทธิ์ ชัยการ และ ผศ.ดร.ปฐมา สตะเวทิ น
SS4183-การศึกษา การรับรู ้และการตอบสนองของผูบ้ ริ โภคต่อการสื่ อสารในภาวะวิกฤตผ่านสื่ อ
สังคมออนไลน์ของธุรกิจร้านอาหาร : กรณี ศึกษาร้านอาหารบาร์บีคิวพลาซ่า
ปทิ ตตา ธันยนิติกลุ และ ชุติมา เกศดายุรัตน์
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SS4195-การใช้เพจเฟซบุ๊ก บัณฑิต อึ้งรังษี เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ
นภกุล พงษ์ จินดา
SS4215-รู ปแบบรายการพยากรณ์อากาศทางสื่ อโทรทัศน์ในยุคดิจิทลั
ยศภัค เวชสวรรค์
SS4315-ประเภทและรู ปแบบในการนาเสนอเนื้อหาเพื่อการสื่ อสารการตลาดดิจิทลั สาหรับ
โรงแรมระดับ 5 ดาว
ณั ฐธภา ชัยถิรสกุล และ ปฐมา สตะเวทิ น
SS5071-แนวทางการฝึ กอบรมด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนสาหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
พัทธมน คานูเอนก และ กนกกานต์ แก้ วนุช
SS5081-อัตลักษณ์ของประเพณี บุญเดือนหก (บุญบั้งไฟ) กรณี ศึกษา ตาบลบ้านถ่อน อาเภอท่าบ่อ
จังหวัดหนองคาย
พระพีระพงษ์ พิชาลี และ ชุลรี ั ตน์ เจริ ญพร
SS5144-ทัศนคติของเยาวชนในพื้นที่ จชต.ที่เข้าร่ วมโครงการสานใจเด็กไทยของชาติ (ทอ.)
พงศ์ นริ นทร์ กั่นเปี่ ยมแจ่ ม
SS5150-เรื่ องเล่าชีวติ การปรับตัวและการดารงอยูข่ องเกษตรกรผูป้ ลูกมะพร้าว หมู่บา้ นคลองบางขุน
อาเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ในระบบเศรษฐกิจแบบการค้า
คทาเทพ สวนชานิ และ ชิ ษณุพงศ์ ศิริโชตินิศากร
SS5166-การทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ในโครงการในต่างประเทศและโครงการในประเทศไทยของวงการ
ธุรกิจก่อสร้าง
วโรตนม์ เทศเนตร และ รั ตพงษ์ สอนสุภาพ
SS5212-บทบาทอาหารฮาลาลในมิติของบัญญัติอิสลามและเศรษฐกิจ
ทวี นุ้ยผอม และ มะรอนิง สาแลมิง
SS5227-แนวทางการสร้างขวัญและกาลังใจของทหารกองประจาการตามหลักพรหมวิหาร 4:
ศึกษาเฉพาะกรณี กรมทหารขนส่งรักษาพระองค์
จ่ าสิ บเอก สุชาย ทะสุวรรณ์ และ พระราชปริ ยตั ิมนุ ี (เทียบ สิ ริญาโณ)
SS6239-ประสิ ทธิผลการบริ หารจัดการสถานที่ออกกาลังกายในร่ ม: กรณี ศึกษาสนามกีฬา
สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี และสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
ธรณ์ เทพจรั ส เพ่ งพิศ, นนท์ น้ าประทานสุข, เฉลิมชัย ปั ญญาดี และ บงกชมาศ เอกเอี่ยม
SS8029-ปั ญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558
สุรชัย นาคา และ ญาดา กาศยปนันทน์
SS8033-การเปิ ดเสรี สาขาบริ การประกันชีวติ ภายใต้กรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
สิ รินทร จันทร์ ศร และ ธเนศ สุจารี กลุ
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SS8035-ปั ญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการยืน่ คาขอรับชาระหนี้ในคดีลม้ ละลาย : ศึกษากรณี
หนี้โทษปรับทางอาญาของลูกหนี้ในคดีลม้ ละลาย
กนกอร เกษสุพรรณ์ และ ดร.ญาดา กาศยปนันท์
SS8036-การกาหนดความผิดและโทษเกี่ยวกับการใช้หมายเลขฉุกเฉิ นโดยมิชอบ
นิชนันท์ พานแก้ ว และ ญาดา กาศยปนันท์
SS8045-มาตรการในการหยุดนับระยะเวลาการปลดจากล้มละลายตามพระราชบัญญัติลม้ ละลาย
พุทธศักราช 2483
ชัยเดช รั ตนโกมล และ ญาดา กาศยปนันทน์
SS8046-การกาหนดความผิดเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ในประการที่
ก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อผูอ้ ื่น
กรกริ ช มุ่งสวัสดิ์ และ ญาดา กาศยปนันทน์
SS8067-แนวทางในการนามาตรการอื่นแทนการลงโทษจาคุกมาใช้เป็ นทางเลือกในประเทศไทย
วนัส สาเภาเงิน และ ศิริโรจน์ รั ฐประเสริ ฐ
SS8276-ปั ญหาองค์กรที่มีอานาจกาหนดค่าทดแทนอสังหาริ มทรัพย์ กรณี ศึกษาเปรี ยบเทียบ
ประเทศไทยกับประเทศอังกฤษ
ปุญณิ ศา เนติกฤษฎา และ ศิริญญา ดุสิตนานนท์
บทความวิจยั กลุ่มสาขาวิชาศิลปกรรม วิจติ รศิลป์ และประยุกต์ศิลป์
FA1002-การศึกษารู ปทรงเพื่อสร้างงานประติมากรรม Art Toy
โกเมศ กาญจนพายัพ
FA1056-การออกแบบเพื่อสร้างโอกาสและการปฏิสมั พันธ์สาหรับผูป้ กครองของเด็กที่มีพฒั นาการ
บกพร่ อง
มณศิกานต์ สารโภค
FA1171-การออกแบบอัตลักษณ์องค์กรการศึกษา กรณี ศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ณั ฐวดี ศรี คชา
FA3010-บทประพันธ์เพลง เดอะ คอนฟิ วส์ชนั อิน โซไซตี้ สาหรับแจ๊สออร์เคสตรา
ฐิ ฏิวฒ
ั น์ ตรี ภพ และ เด่ น อยู่ประเสริ ฐ
FA3015-วิเคราะห์เปรี ยบเทียบการอิมโพรไวส์ของบิลล์ อีแวนส์ และคีธ จาร์เร็ ตต์ ในบทเพลง
ไอเลิฟส์ยพู อร์จี
ศตวรรษ ทองบ่ อ และ เด่ น อยู่ประเสริ ฐ
FA3019-การตีความและฝึ กซ้อมในบทเพลงเปี ยโนโซนาตาหมายเลข 23 ลาดับที่ 57 ของเบโทเฟน
ธีรพล หลิว และ วิบูลย์ ตระกูลฮุ้ น
FA3050-วิเคราะห์การร้องด้นสดโดย เอลล่า ฟิ ตซ์เจอรัลด์ในบทเพลงฟลายอิงโฮม
วชิ รัตน์ วรรณวิจิตร
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หน้ า
2515

FA3159-การแสดงเดี่ยวโอโบ
ณิ ชาภัทร ศิริพจนากุล และ ยศ วณี สอน
บทความวิจยั กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี
EN1075-การลดปริ มาณของเสี ยจากกระบวนการย้อมและตกแต่งสาเร็ จโดยหลักการซิกซ์ ซิ กม่า
วันชาติ แก้ วยินดี, คเณศ พันธุ์สวาส และ กวินธร สัยเจริ ญ
EN1120-การศึกษาผลกระทบของความยาวแบริ่ งต่อลักษณะการไหลตัวของโลหะในกระบวนการ
อัดรี ดอลูมิเนียม
นิธิ มหรั ตนวิโรจน์ , วิบุญ ตั้งวโรดมนุกูล และ อุษณี ษ์ คาพูล
EN3078-พฤติกรรมการถ่ายแรงลงบนเสาเข็มบ้านแบบผนังรับน้ าหนักชนิดแผ่นคอนกรี ตหล่อสาเร็ จ
จุลศักดิ์ ทาเนาว์ , ดร.พิสิทธิ์ ขันติวฒ
ั นะกูล, ดร.เกียรติศักดิ์ สหะศักดิ์มนตรี
EN3255- ANALYSIS OF STRESS DISTRIBUTION IN METER GAUGE RAILROAD TRACKS
SUBJECTED TO MODERATE AXLE LOADS AND RAIL SPEEDS

Kittiya S. and Pongpipat A., Ph.D.
EN3316-การเคลื่อนไหวการก่ออิฐ เพื่อเพิ่มผลิตภาพงานก่อสร้าง โดยการเก็บข้อมูลจากกล้อง
TIME LAPSE
ประกาศิต เงินทิ พย์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ต่ อตระกูล ยมนาค
EN4004-ปั จจัยที่มีผลต่อการผันแปรของหุน้ กลุ่มเทคโนโลยีโดยใช้เทคนิคการทาเหมืองข้อมูล
ยศสยา แสงหิ รัญ และ สมชาย เล็กเจริ ญ
EN4248-ระบบการประมวลผลคลาวด์ดว้ ยโฮสต์ที่ไม่มีฮาร์ดดิสก์
ปกรณ์ ดวงดี และ ชัยพร เขมะภาตะพันธ์
EN4249-การประเมินสมรรถนะและเปรี ยบเทียบประสิ ทธิภาพอินเกรสคอนโทรลเลอร์บน
ระบบคลัสเตอร์คูเบอร์เนทิส
อาธิ ป พวงลาใย และ ชัยพร เขมะภาตะพันธ์
EN6299-การวัดผลการดาเนินงานกลยุทธ์พอร์ตโฟลิโอที่คานึงถึงความเสี่ ยง
กรพรหม ประทุมทอง และ สมพร ปั่ นโภชา2
EN6300-ความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวระหว่างดัชนีหลักทรัพย์กลุ่มประกันภัยกับปัจจัย
ทางเศรษฐกิจ
กิจสุเมธ พุมมะริ น และ ภูมิฐาน รั งคกูลนุวฒ
ั น์
EN6301-การพยากรณ์ความผันผวนดัชนีค่าเงินที่แท้จริ งของประเทศคู่คา้ ที่สาคัญของไทย
จิ ตตฤณ ชลูดดง และ สมพร ปั่ นโภชา
EN6302-เปรี ยบเทียบความผันผวนของใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ของหุน้ AOT ในแต่ละช่วงเวลา
ด้วยแบบจาลองการประเมินมูลค่าออปชัน่ แบบไบโนเมียล
เจีย้ ม จันทร์ อนันต์ และ ธนโชติ บุญวรโชติ

วันพฤหัสบดีที ่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

หน้ า บบ

2528
2529

2537
2550

2563

2572
2582
2591

2601
2610

2623
2644

2656

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

การประชุมนาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ครัง้ ที่ ๑๓ ปี การศึกษา ๒๕๖๑

หน้ า
EN6303-การประเมินราคาออปชันของอัตราแลกเปลี่ยนคู่สกุลเงินดอลลาห์สหรัฐต่อบาทไทย
ประยุกต์ใช้ในการบริ หารความเสี่ ยงของธุรกิจนาเข้าและส่งออก
ดนัยภัทร เนตรพิทูร, สมพร ปั่ นโภชา และ บารุ ง พ่ วงเกิด
EN6304-การหามูลค่าของตราสารอนุพนั ธ์สภาพอากาศ (Weather Derivatives) ด้วยวิธีการของ
Monte Carlo Simulations
ธงชัย ศิริจันทร์ พันธุ์, สมพร ปั่ นโภชา, และ บารุ ง พ่ วงเกิด
EN6305-การพยากรณ์ค่าความผันผวนของดัชนี MSCI ของกลุ่มประเทศโลกเกิดใหม่ ในภูมิภาค
ประเทศเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
นันท์ นภัส อาทิ ตยรั ตน์ สกุล และ ดร.ภูมิฐาน รั งคกูลนุวฒ
ั น์
EN6306-ค่าเหมาะที่สุดสาหรับพอร์ทการลงทุนของหลักทรัพย์ ระหว่าง Conditional Value at Risk
กับ Mean-Variance
พงศ์ สิทธิ์ อัจฉริ ยบดี, สมพร ปั่ นโภชา และ บารุ ง พ่ วงเกิด
EN6307-การประเมินมูลค่าของ Callable Bond โดยใช้ Monte Carlo Simulation Techniques
พิมพ์ ชนก แก้ วชัยเจริ ญกิจ และ สมพร ปั่ นโภชา
EN6308-กระบวนการทาธุรกรรมทางการเงินด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชนและการสร้างสกุลเงินดิจิทลั
มณฑิรา กาจร และ ดร.บารุ ง พ่ วงเกิด
EN6309-การประมาณอัตราการป้ องกันความเสี่ ยงที่เหมาะสม และประสิ ทธิภาพในการป้ องกัน
ความเสี่ ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
วรณั น ถิรอมรจิ นดา และ สมพร ปั่ นโภชา
EN6310-วิเคราะห์แบบจาลองอนุกรมเวลาที่เหมาะสมในการพยากรณ์มูลค่ากองทุนรวมตามนโยบาย
การลงทุน
ศุภกิจ เกลีย้ งชู และ ภูมิฐาน รั งคกูลนุวฒ
ั น์
EN6311-เปรี ยบเทียบการพยากรณ์ดชั นีหุน้ กลุ่มอสังหาริ มทรัพย์และก่อสร้างหมวดวัสดุก่อสร้าง
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยแบบจาลองทางสถิติ
สุภัตรา ใจเร็ ว และ ศาสตราจารย์ ดร.ภูมิฐาน รั งคกูลนุวฒ
ั น์
EN6312-วิธีการวัดสภาพการอ่อนไหวของราคาตราสารหนี้ดว้ ยอัตราดอกเบี้ยที่มีความแม่นยาสูง
สุวรรณา พวงดอกไม้ และ สมพร ปั่ นโภชา
EN6313-การปรับโคแวเรี ยนต์เมทริ กซ์ให้มีคุณสมบัติแบบกึ่งบวกเสมอ และศึกษาการจัดสรร
การลงทุนภายใต้ความเสี่ ยงต่าสุด: กรณี ศึกษาอัตราผลตอบแทนของ SET50
อนรรฆนงค์ แซ่ หลู่ และ สมพร ปั่ นโภชา
EN7003- Context-Awareness on Mobile Learning Virtual Private Network
Areerat Songsakulwattana and Surachai Deyhing
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หน้ า
EN7011-การศึกษาความพร้อมในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน สาหรับระบบ
ตรวจวัดข้อมูลระยะไกลด้านอุทกวิทยา
2827
ณั ฐพล แก่ นศิริ และ สุทธิ ศักดิ์ จันทวงษ์ โส
EN7012-ระบบควบคุมห้องเรี ยนอัจฉริ ยะด้วย Internet of Things (IOT) ผ่าน Android และ IOS
2839
ศรี ร่ ุ ง แก้ วไพทูรย์ และ สมชาย เล็กเจริ ญ
EN7013-การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันการรับรู ้ความสามารถของตนเองด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสารของนักเรี ยนระดับอาชีวศึกษา จังหวัดบุรีรัมย์
2853
ทิ พย์ ญาดา พรเดชเดชะ และ ผศ.ดร.สมชาย เล็กเจริ ญ
EN7068- Utilizing of Information Technology for Locating Cybercriminal in
Computer Related-Crime
2864
Naughtakid Phromchan and Sanon Chimmanee
EN7084-รู ปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการยอมรับและการใช้เทคโนโลยีที่มีผลต่อพฤติกรรม
การใช้แอปพลิเคชันช๊อปปิ งบนสมาร์ทโฟนอาลีเอ๊กส์เพสของประชาชนในประเทศไทย
2872
อัศนี เปลีย่ นพันธ์ และ สมชาย เล็กเจริ ญ
EN7085-รู ปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการยอมรับเทคโนโลยีที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้
สื่ อสังคมในการแบ่งปั นความรู ้ดา้ นกฎหมายการจ้างงานแรงงานต่างด้าวของนายจ้างในประเทศไทย 2883
มนสิ ชา คงเอี่ยม และ สุมามาลย์ ปานคา
EN7103-ปั จจัยที่ส่งผลต่อคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรี อยุธยา โดยใช้เทคนิคการทาเหมืองข้อมูล
2895
กัญญาภรณ์ ศรี ไทย และ สมชาย เล็กเจริ ญ
EN7137-โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความตั้งใจซื้อสิ นค้าแฟชัน่ ผ่านอินสตาแกรมของประชากร
ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
2903
วรรณวิชา แสงทอง และ สมชาย เล็กเจริ ญ
EN7193-การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดการข้อมูลโครงการบริ การวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2913
ธนภัทร เจิ มขวัญ, ณั ฐพงษ์ ยีหวังเจริ ญ และ พุฒิธร ตุกเตียน
EN7228-รู ปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการยอมรับและการใช้เทคโนโลยีที่มีผลต่อพฤติกรรม
การบริ โภคเกมแบบดิจิทลั ผ่าน PlayStation Store บนเครื่ องเล่นวิดีโอเกมของประชากรใน
ประเทศไทย
2923
บูชิตา เชื อ้ ศรี และ สมชาย เล็กเจริ ญ
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บทความวิจยั กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สุขภาพ
HS1055- CANDIDA ALBICANS IN GUT ENHANCED THE SEVERITY OF DEXTRAN SULFATE
SOLUTION-INDUCED COLITIS MOUSE MODEL

หน้ า
2934
2935

Pratsanee Hiengrach, Asada Leelahavanichkul, and Ariya Chindamporn
HS1058-การคัดเลือกคิลเลอร์เซลล์ที่ถูกชักนาด้วยไซโตไคน์ต่อภาวะตับอักเสบที่ถูกทาลาย
โดยระบบภูมิคุม้ กันตัวเองในหนูเมาส์
2943
วรากร ศรี สันติสุข, จันทร์ เพ็ญ จันทร์ เจ้ า และ กิติพงศ์ สุนทราภา
HS1102- INCREASING OF MICRORNA-137AS A BIOMARKER FOR ENCEPHALOPATHY 2950
Peerapat Visitchanakun and Asada Leelahavanichkul
HS1121-โปรตีน Mip ของเชื้อ Legionella สามารถกระตุน้ การตอบสนองทางภูมิคุม้ กันด้านสารน้ า
ในกระต่ายทดลอง
2958
พลากร เค้ าแคน, สรศักดิ์ อินทรสูต และ อมรรั ตน์ อินทรสูต
HS1160- THE PREVALENCE OF CARBAPENEM RESISTANT ENTEROBACTERIACEAE IN
THE LOWER NORTH REGION OF THAILAND
2964
Farida noothong, Panyupa pankhong, Jirapas Jongjitwimol and Noppadon Jumroon
HS1170- TERATOGENIC EFFECTS OF CHLOROQUINE ON DEVELOPING CHICK EMBRYOS 2973
Oraphan Kalong, Vasana Plakornkul, D.V.M., M.Sc.,
Jantima Roongruangchai, D.D.S., Ph.D., Yadaridee Viravud, D.D.S., M.Sc.
and Kesorn Sripaoraya, M.Sc.
HS1176- THE TERATOGENIC EFFECT OF RIFAMPICIN ON THE DEVELOPING CHICK
EMBRYO
2981
Netchanok Chaisriram, Vasana Plakornkul, D.V.M., M.Sc.,
Jantima Roongruangchai, D.D.S., Ph.D., Yadaridee Viravud, D.D.S., M.Sc.,
and Kesorn Sripaoraya, M.Sc.
HS1177- THE TERATOGENIC EFFECT OF METFORMIN ON THE DEVELOPMENT OF CHICK
EMBRYO
2988
Thitima Duangsanit, Vasana Plakornkul, D.V.M, M.Sc.,
Jantima Roongruangchai, D.D.S., Ph.D., Yadaridee Viravud, D.D.S., M.Sc.,
and Kesorn Sripaoraya, M.Sc.
HS1179-ผลของเมลามีนและกรดไซยานูริคต่อการเจริ ญเติบโต, สี ผิว และการเปลี่ยนแปลงของ
เนื้อเยือ่ ไตในปลาดุกพันธุ์ผสม
2995
นัทท์ นันทพงศ์ , สุณีย์ หวันเหล็ม, มะลิ บุณยรั ตผลิน และวุฒิพร พรหมขุนทอง
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HS1185- Reproductive aging of hypothalamus-pituitary-testicular axis in middle-aged male rats
Patteera Wititsuwankul, Suchinda Malaivijitnond, Sukanya Jaroenporn
and Taratorn Fainanta
HS1236- THUNBERGIA LAURIFOLIA LINDL. EXTRACT ATTENUATE MOTOR IMPAIRMENT
IN ACUTE MPTP MOUSE MODELS OF PARKINSON’S DISEASE

Thanasit Chaiwut, Ranida Quiggins and Chainarong Tocharus
HS1253- ISOLATION AND PURIFICATION OF LEPTOSPIRAL EXTRACELLULAR VESICLES
Eakalak Phanchamnan and Kanitha Patarakul
HS1294-การศึกษาประสิ ทธิผลของการฉี ดสารไฮยาลูโรนิกแอซิดเข้าชั้นใต้ผิวหนัง ในการรักษา
ผูป้ ่ วยโรคผิวหนังอักเสบของต่อมไขมันที่ใบหน้า
นายแพทย์ ธีรัช ศรี สุวรรณวัฒนา และ นายแพทย์ รัสมิ์ภูมิ สุเมธีวิทย์
HS1295-ประสิ ทธิผลของเครื่ องพลาสมาแบบไม่ใช้ความร้อนในการรักษาสิ วบริ เวณหลัง
กชกร เจริ ญผลพิบูลย์ , สิ รินทิ พย์ ชัยชโลทรกุล และ ทวี สายวิชัย
HS1296-การศึกษาประสิ ทธิผลของครี ม Dipeptide Diaminobutyroyl Benzylamide Diacetate 4%
ในการลดริ้ วรอยบริ เวณคอ
วรรณวลี สุวตั ิพานิช , สิ รินทิ พย์ ชัยชโลทรกุล และ ทวี สายวิชัย
HS2162- THE CORRELATION OF BITE FORCE IN MAXIMAL INTERCUSPAL POSITION
BETWEEN PATIENT’S PERCEPTIONS AND T-SCAN III SYSTEM: A PILOT STUDY

Nitikarn Ruttitivapanich, Ratchawan Tansalarak, Jadesada Palasuk,and Jittima Pumklin
HS2178-ผลของเพลทเลท ริ ช ไฟบริ นต่อการเพิ่มจานวนและการสร้างแคลเซียม ของเซลล์
สร้างกระดูกของหนูในห้องปฏิบตั ิการ
ธนัญญา ธรเสนา, ดุษฎี หอมดี, อรุ ณ ทีรฆพงศ์ และ วราภรณ์ สุวรรณรงค์
HS2180- The Methylation Level of Alu in Human Dental Pulp Stem Cell-derived Osteoblasts:
Preliminary Report
Thitapat Prucksakorn, Keskanya Subbalekha, Apiwat Mutirangura and Prasit Pavasant
HS2184-เปรี ยบเทียบการหายของแผลในส่วนของเนื้อเยือ่ อ่อนทางคลินิกด้วยการเสริ มสันเหงือก
โดยใช้กระดูกปลูกถ่ายเอกพันธุ์และเยือ่ กั้นคอลลาเจนร่ วมกับการใช้หรื อไม่ใช้เพลทเลท ริ ช ไฟบริ น
นวลทิ พย์ ตปนียากร, วราภรณ์ สุวรรณรงค์ และ แสงโสม ประจะเนย์
HS2264- Effects of Erythrosine With/out Nano-TiO2 Dioxide-Mediated Photodynamic Therapy
On HGF-1 and HOK Cells By PrestoBlue® Viability Assay
Jirayu Anantawan, Teerasak Damrongrungruang and Aroon Teerakapong
HS3001-ประสิ ทธิผลของการรักษาข้อไหล่ติดแบบผสมผสานด้วยการนวดราชสานักและการใช้
ยาเถาวัลย์เปรี ยงชนิดแคปซูล
สุรศักดิ์ สิ งห์ ชัย, สุพัตรา ศรี ไชยรั ตน์ และ สุรีย์ ศุภลักษณ์ นารี
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หน้ า
3122

HS3063-การประเมินฤทธิ์ตา้ นอนุมูลอิสระและความเป็ นพิษเฉี ยบพลันของต้นย่านางแดง
พรพิมล ตั้งเจียวลี,้ นันทพงศ์ ขาทอง และ ธีรทัศน์ สุดสาย
HS4219-ฤทธิ์ตา้ นมะเร็ งของสารสกัดคูซูโนไคนินจากพริ กไทยดาในหนูขาวที่ถูกเหนี่ยวนาด้วยสาร
NMU
3131
ศิรินภา ดอกดวง, อามานร์ เทศอาเส็น, ศิริพร หมาดหล้ า, สมชาย ศรี วิริยะจันทร์
และ พจนพร ไกรดิษฐ์
HS4314-ผลของยาไอเวอร์เม็คตินต่อการฟักของไข่ยงุ ลาย
3143
วรั ญญรั ชต์ บัววิสัย, ทวี สายวิชัย, มรกต แก้ วธรรมสอน, พัชรา ศรี วิชัย
และ สุวรรณา เชาน์ รัตนกวี
HS5108-ผลของการฝึ กหายใจด้วยกระบังลมและกล้ามเนื้อทรวงอกร่ วมกับการหายใจออก
โดยการห่อปาก ต่ออาการถอนนิโคติน และอัตราการเลิกบุหรี่ ในผูท้ ี่ตอ้ งการเลิกบุหรี่
3151
สุกัลยา กฤษณเกรี ยงไกร, นิภาภัทร ใหม่ ยะ และ นิศารั ตน์ เวชสนิท
HS5122-ผลของการกระโดดซ้ าต่อความสามารถในการทรงท่าในวัยรุ่ นตอนต้นที่มีภาวะอุง้ เท้าแบน
ชนิดยืดหยุน่
3160
ฐิ ติยา คล้ ายแก้ ว, วันวิสาข์ พานิชาภรณ์ และ วิทวัส อินต๊ ะเสนา
HS5231-ผลของการออกกาลังกายต่อความสามารถในการเดินร่ วมกับทากิจกรรมในผูส้ ูงอายุ
เพศหญิง
3171
วันวิสาข์ พานิชาภรณ์ , ภาณุวตั ร พันธ์ สิทธิ์ , วทันยา วานิชกมลนันทน์ และ อาริ ยา น้ อยสุวรรณ
HS6032-ความต้องการของผูด้ ูแลผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมอง และปั จจัยทานายความต้องการ
ของผูด้ ูแลผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมอง
3180
วรรณภา ศรี หาบรรดิษฐ์ , นิภา กิมสูงเนิน และ รั ชนี นามจันทรา
HS6041-ผลลัพธ์ของการใช้แนวปฏิบตั ิเพื่อป้ องกันและจัดการท้องผูกในผูป้ ่ วยมะเร็งระยะลุกลาม
ที่ได้รับประทานยากลุ่มโอปิ ออยด์ (OPIOIDS)
3192
จิ รภา ปรารมภ์ , อาภาพร นามวงศ์ พรหม และ นา้ อ้ อย ภักดีวงศ์
HS6062-ความสามารถในการดูแลตนเอง และการรับรู ้ความรุ นแรงของอาการข้างเคียงของเคมีบาบัด
ในผูป้ ่ วยมะเร็ งลาไส้ใหญ่และทวารหนักที่ได้รับโปรแกรมการสนับสนุนและให้ความรู ้
3204
สุชาดา พุฒิเพ็ญ, อาภาพร นามวงศ์ พรหม และ นา้ อ้ อย ภักดีวงศ์
HS6138-ประสบการณ์การมีอาการ วิธีการจัดการ และความรุ นแรงของโรคหลอดเลือดสมอง
ของผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดเฉี ยบพลัน
3216
รพีภัทร ชานาญเพาะ, หทัยรั ตน์ แสงจันทร์ และ ทิ พมาส ชิ ณวงศ์
รายชื่อผูเ้ ชี่ยวชาญประเมินผลบทความ (Peer Review)
3229
คาสัง่ มหาวิทยาลัยรังสิ ต ที่ 1139/2561 เรื่ อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมนาเสนอผลงานวิจยั บัณฑิตศึกษา
ครั้งที่ 13 ประจาปี การศึกษา 2561
3234

วันพฤหัสบดีที ่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
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