ด้านสุขภาพ
ประธานผู้ทรงคุณวุฒิ : ผศ.ดร.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ
ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 2 : ผศ.ดร.พลเทพ พูนพล
ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 3 : อ.ดร.จรัล อุ่นฐิติวัฒน์
ลาดับ
ชื่อ-สกุล
1 อมราพร สุรการ
2
3
4

5
6

7

ชื่อบทความ
กระบวนการสู่ความสาเร็จในการดาเนินงานตาบลสุขภาวะ
ของเทศบาลเมืองวังนาเย็น จังหวัดสระแก้ว
สุววุฒิ วงศ์ทางสวัสดิ์
การส่งเสริมสุขภาวะในนิสิตนักศึกษาปริญญาตรีด้วยการ
ปรึกษาเชิงจิตวิทยารายบุคคลผ่านการสนทนาออนไลน์
สมสุข นิธิอุทัย
การสังเคราะห์รูปแบบการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤต
ชีวิตของผู้สูงอายุ
พสิษฐ์ เงางาม
การศึกษาประสบการณ์การเจ็บป่วยด้วยโรคตุ่มนาพองใสของ
ผู้ป่วยโรคตุ่มนาพองใส
พักรับประทานอาหารว่าง
ธนยศ สุมาลย์โรจน์
ความเป็นมืออาชีพทางการแพทย์ : การพัฒนาและตรวจสอบ
คุณภาพของแบบวัด
ร่มตะวัน กาลพัฒน์
การศึกษาตัวแปรความผูกพันทางศาสนาและสัมพันธภาพที่ดี
อังศินันท์ อินทรกาแหง ภายในครอบครัวที่เกี่ยวข้องกับการจัดการภาวะวิกฤตทาง
จรัล อุ่นฐิติวัฒน์
อารมณ์ของผู้รับบริการคลินิกวัยทอง ในเขตกรุงเทพมหานคร
เบญจพร ประณีตวตกุล ปัจจัยทางจิตสังคมที่มีความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการรับแพร่โรคในชีวิตประจาวันของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
พิธีมอบเกียรติบัตร (ในห้อง)

เวลา
13.00-13.20
13.20-13.40
13.40-14.00
14.00-14.20

14.30-14.50
14.50-15.10

15.10-15.30

พิธีกรประจาห้อง (MC) : นายธีรศักดิ์ พลพันธ์
Timer : นางสาวเทพสุดา จิวตระกูล
สถานที่ : ห้องเรียนรวม
เวลาในการนาเสนอ : 10 นาที
เวลาในการซักถามและให้ข้อเสนอแนะ : 10 นาที
แก้ไขล่าสุด 16-08-60

ด้านการศึกษา
ประธานผู้ทรงคุณวุฒิ : รศ.ดร.ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร
ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 2 : ผศ.ดร.กาญจนา ภัทราวิวัฒน์
ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 3 : อ.ดร.สุดารัตน์ ตันติวิวัทน์
ลาดับ
ชื่อ-สกุล
ชื่อบทความ
1 ปาจรีย์ ทรงเสรีย์
ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้และทักษะแห่ง
วิชุดา กิจธรธรรม
ศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสานักงานเขต
พืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 กรุงเทพมหานคร
2 นิปาตีเมาะ หะยีหามะ
การสร้างแบบวัดเอกลักษณ์พลเมืองอาเซียนของนิสิตนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี
3 นิติธร ปิลวาสน์
การวิเคราะห์องค์ประกอบและการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครู
ปฐมวัย
4
สาคร ใจเด็จ
การศึกษาผลของการใช้รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบ
IMAS ต่อคุณลักษณะ มารยาทไทยของนักเรียนโครงการภาคภาษาอังกฤษ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
พักรับประทานอาหารว่าง
5 ฮานานมูฮิบบะตุดดีน นอจิ การตรวจสอบความเที่ยงตรงของโครงสร้างองค์ประกอบการมองเชิงบวก
ทางวิชาการของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดชายแดนใต้
6 วิศรุจน์ เมืองปลืม
ปัจจัยเชิงเหตุด้านจิตสังคมและผลด้านความภาคภูมิใจในผลงานวิชาการ
ของการมีพฤติกรรมป้องกันการคัดลอกผลงานวิชาการ ของบัณฑิตศึกษา
เขตกรุงเทพมหานคร
7 ปาจรีย์ หวังรุ่งกิจ
การพัฒนาตัวบ่งชีคุณลักษณะความยึดมั่นผูกพันในวิชาการของนักศึกษา
ปริญญาตรี
8 ญาดา อัจจิกุล
ความสัมพันธ์ระหว่างการคิดแบบโยนิโสมนสิการและความมีกัลยาณมิตร
กับการให้อภัยของนักเรียนชันมัธยมศึกษาตอนต้น เขตกรุงเทพมหานคร
พิธีมอบเกียรติบัตร (ในห้อง)
พิธีกรประจาห้อง (MC) : นายประสิทธิ์ชัย เชขา
Timer : นางสาวศรันยา สมทรง
สถานที่ : ห้องเรียน 1
เวลาในการนาเสนอ : 10 นาที
เวลาในการซักถามและให้ข้อเสนอแนะ : 10 นาที

เวลา
13.00-13.20

13.20-13.40
13.40-14.00
14.00-14.20

14.30-14.50
14.50-15.10

15.10-15.30
15.30-15.50

แก้ไขล่าสุด 16-08-60

ด้านการสื่อสาร
การจัดการและเศรษฐศาสตร์
ประธานผู้ทรงคุณวุฒิ : อ.ดร. นำชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล
ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 2 : ผศ.ดร.ยุทธนำ ไชยจูกุล
ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 3 : อ.ดร.พิชญำณี พูลพล
ลาดับ
ชื่อ-สกุล
1 ธันยำกร ตุดเกื้อ
2
3
4
5
6
7

ชื่อบทความ
รูปแบบ ผลกระทบ และวิธีกำรจัดกำรเมื่อถูกรังแกบนโลกไซเบอร์
ของนักศึกษำวิทยำลัยแห่งหนึ่งในภำคใต้ของประเทศไทย
พนมพร เปี่ยมศิลธรรม ปัจจัยจิตลักษณะและสถำนกำรณ์ทำงสังคมที่เกี่ยวข้องกับ
ปิยดำ สมบัติวัฒนำ
พฤติกรรมกำรจัดกำรทำงกำรเงิน ของข้ำรำชกำรครู สังกัด
อังศินันท์ อินทรกำแหง สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร
วรัญญภัสสร์
กำรสื่อสำรเพื่อลดควำมขัดแย้งในชีวิตคู่ ของคู่สมรสเจนเนอเรชั่น
สิรินิธิยประภำ
วำยในเขตกรุงเทพมหำนคร
วีรพงษ์ พวงเล็ก
วิธีกำรสร้ำงแบรนด์และผลของกำรสร้ำงแบรนด์ภำยในองค์กร
ของสถำบันอุดมศึกษำ ในเขตกรุงเทพมหำนคร
พักรับประทานอาหารว่าง
ศุวิกำ ชุมพงศ์
สถำนกำรณ์ทำงสังคมและลักษณะทำงจิตที่เกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรม กำรพิทักษ์สิทธิ์ตนเองของผู้ใช้บริกำร
โทรศัพท์เคลื่อนที่
วิภำวรรณ ลิขิตเลิศล้ำ กำรศึกษำควำมหมำยและองค์ประกอบของกำรใช้เครือข่ำยสังคม
ออนไลน์อย่ำงเหมำะสม บนแอพพลิเคชั่น
ไลน์ ของผู้สูงอำยุในเขตกรุงเทพมหำนคร
ปณิธี วิมุตเกษม
พฤติกรรมของผู้บริโภคน้ำอัดลมที่ตอบสนองต่อมำตรกำรจัดเก็บ
ภำษีสรรพสำมิตเครื่องดื่มรสหวำน: มุมมองทำงเศรษฐศำสตร์เชิง
พฤติกรรม
พิธีมอบเกียรติบัตร (ในห้อง)

เวลา

13.00-13.20
13.20-13.40
13.40-14.00
14.00-14.20
14.30-14.50
14.50-15.10
15.10-15.30

พิธีกรประจาห้อง (MC) : นำยกฤติธี สีหมนตรี
Timer : นำยภำนุพงศ์ แก้วด้วง
สถานที่ : ห้องสำรสนเทศ
เวลาในการนาเสนอ : 10 นำที
เวลาในการซักถามและให้ข้อเสนอแนะ : 10 นำที
แก้ไขล่าสุด 16-08-60

ด้านจิตวิทยาและสังคมวิทยา
ประธานผู้ทรงคุณวุฒิ : ผศ.ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ
ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 2 : ผศ.ดร.ศรัณย์ พิมพ์ทอง
ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 3 : อ.สิทธิพร ครามานนท์
ลาดับ
ชื่อ-สกุล
1 จักเรศ เมตตะธารงค์
2
3

ปรีชา ขยัน
เสรี ใหม่จันทร์
คมกริช นันทะโรจพงศ์

4

พุฒิศักดิ์ แนวทอง

5

ปณสาส์น ตังเจริญ

6
7

มติ ทาเจริญศักดิ์
ปาลิดา เหมพฤทธิ์

8

นัชชิมา บาเกาะ

ชื่อบทความ
ปัจจัยการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาอาชีพของชาวบ้านในจังหวัด
สกลนคร

เวลา
13.00-13.20

การเสริมสร้างความหวังของนักศึกษามหาวิทยาลัย
โดยใช้การให้การปรึกษากลุ่มแบบผสมผสาน
องค์ประกอบของคุณลักษณะการมีภาวะผู้นาเพื่อการพัฒนา
นักศึกษาบริหารธุรกิจในยุคประเทศไทย 4.0
การวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้นากลุ่มของครูในโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร
พักรับประทานอาหารว่าง
สถานการณ์ทางสังคมและจิตลักษณะที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม
การเป็นพลเมืองใส่ใจสังคมของนิสิตระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กระบวนการถ่ายทอดทางสังคมในการเล่นหมากล้อม
ปัจจัยส่วนบุคคลและสภาพแวดล้อมในการทางานที่เกี่ยวข้อง
กับพฤติกรรมความร่วมมือในการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อม
ศึกษาของครูในโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา
การจัดการตนเองและการจัดการภายในครอบครัวที่ทาให้
ครอบครัวเข้มแข็งของครูสตรีมุสลิมสมรสในพืนที่บริบทสังคม
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
พิธีมอบเกียรติบัตร (ในห้อง)

13.20-13.40
13.40-14.00
14.00-14.20

14.30-14.50

14.50-15.10
15.10-15.30

15.30-15.50

พิธีกรประจาห้อง (MC) : นางสาวศิวพร ละม้ายนิล
Timer : นางสาวอมินดารา อริยธาดา
สถานที่ : ห้องเรียน 1
เวลาในการนาเสนอ : 10 นาที
เวลาในการซักถามและให้ข้อเสนอแนะ : 10 นาที
แก้ไขล่าสุด 16-08-60

