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คณะกรรมการพิจารณาบทความ (Peer Review)
กำหนดการ
สารบัญ
ก น นผงนจ
ก ท
ต ข พ
5HS_O01 การพัฒนา กม ซน ซอร พือ หความรู นการปฏิบัติตน พือปองกัน
ละบรร ทาอาการออฟฟศซิน ดรม : กรณีศึกษากลุมงานขาราชการ นจังหวัดชัยภูมิ
รัชชานนท สุขะเกตุ และสิริลักษณ บริรักษ

ก
ข
ค
ฉ
ช

5HS_O02 ความรู ละการรับรู อกาส สียงตอการติด ชือบริ วณชองปาก ละ บหนา
ทีมีสา หตุจากฟน นผูปวยสูงอายุที ปน บาหวาน กรณีศึกษา: ผูสูงอายุ นอำ ภอนาทวี
จังหวัดสงขลา
อักษร พึ่งวิรวัฒน และพิชัย วิทยากิตติพงษ

9

1

5HS_O03 การสรางรอยผุบน นือฟนมนุษยจาก บบจำลองดวย ชือกอ รค นหองปฏิบัติการ
ศุทธินี วิริยะสืบพงศ, รัชฎา ฉายจิต, ปรดา เพชรสุก
และจันทรธิดา ภวภูตานนท ณ มหาสารคาม

20

5HS_O04 การศึกษา ปรียบ ทียบปจจัยดานพฤติกรรม ละความ ครียดระหวาง
กลุมทีมีภาวะ มตาบอลิกซิน ดรม ละ มมีภาวะ มตาบอลิกซิน ดรม
มัญชุกานต งามบุญฤทธิ์, มยุรี หอมสนิท, สุคนธา สิริ และสมบูรณ อินทลาภาพร

32

5HS_O05 ความสัมพันธระหวางอนามัยชองปากกับการรูคิด นผูสูงอายุ
ทีมีภาวะการรูคิดบกพรอง ลกนอย นอำ ภอหาด หญ จังหวัดสงขลา
รังสินี เตชวิทูรวงศ, เสมอจิต พิธพรชัยกุล และอังคณา เธียรมนตรี

48

5HS_O06 ความ ขง รงยึดดึงระดับจุลภาคของการซอม ซม รซินคอม พสิต
ดวยสารยึดติดที ตกตางกัน
อนุรัชนี อนุสสรราชกิจ, สุชาติ วงศขันตี และรัชฎา ฉายจิต

59

5HS_O07 การรับรูทักษะศตวรรษที 21 ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
ทศา ชัยวรรณวรรต, สุกัญญา เกิดสุข, อำพร ชุมสิงห, อุไรวรรณ สารัง,
ณัฏฐนรี สีหะวงษ, สุทธิกานต ประภาสัย, กุลสตรี โสสะดา, จุฑามาศ วังคะฮาต,
ชฎาภรณ คำเสนา และชลิตา ทองพันชั่ง

68
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5HS_O08 ผลของ ปร กรมการ หสุขศึกษา พือปองกันภาวะสมอง สือม ดยประยุกต ช
ทฤษฎี บบ ผนความ ชือดานสุขภาพ นผูสูงอายุชุมชนบานนาคำ
ตำบลขาม หญ อำ ภอ มือง จังหวัดอุบลราชธานี
พัชราภรณ อนุพันธ, พรรณงาม วรรณพฤกษ และจินตนา เด่นสันติกุล

80

5HS_O09 ผลของสารละลาย ครงรางสัง คราะหชนิด ฮดรอกซีอะพา ทตสามมิติ
ตอ ซลลปฐมภูมิกระดูกมนุษย
สุนทรี บุญนาดี, อุทัยวรรณ อารยะตระกูลลิขิต, พูนศักดิ์ ภิเศก,
ธิดารัตน อังวราวงศ และ จินตมัย สุวรรณประทีป

90

5HS_O10 ผลการ รียนรูดานพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรม หงวิชาชีพ ละทักษะการปฏิบัติการ
พยาบาล นวิชาการพยาบาลมารดาทารก ละการผดุงครรภ 1
ชลลดา มีทอง, ธัญญาสิริ ธันยสวัสดิ์, วิไลพร โกศัลวิตร และพิสิทธ กันธทิพย
ก ท
ต
ทค น
5ST_O01 วบ อปพลิ คชัน พือสง สริมการทอง ทียว หมูบานชาง จ.สุรินทร
ผาน ทค น ลยี ลก สมือนผสาน ลกจริง
อัตพล คุณเลิศ

102

111

5ST_O02 การ ปรียบ ทียบประสิทธิภาพวิธีการจำ นกการ กิดภาวะซึม ศรา
กรณีศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัย หงหนึง นประ ทศญีปุน
สุธิดา มณีรัตนโชติ และสายชล สินสมบูรณทอง

121

5ST_O03 การพยากรณปริมาณผลผลิตมันสำปะหลัง นภาคตะวันออก ฉียง หนือ ดย ช
วิธีการวิ คราะหการถดถอยพหุคูณ ละวิธี ครงขายประสาท ทียม
จุฑารัตน ศรีชะบา และสายชล สินสมบูรณทอง

131

5ST_O04 ผลกระทบของการ ช หลง มลดพันธุขาวที ตกตางกันตอ ซอุปทานขาว ปลือก
ดานการ ชทรัพยากร ละตนทุนการผลิต
วนิดา นกทอง และกุลภา โสรัตน

140

5ST_O05 การ พรกระจายของคลอ รฟลล อ บริ วณ หลง พาะ ลียงหอย ครงตำบลคลอง คน
จังหวัดสมุทรสงคราม ละตำบลบางตะบูน จังหวัด พชรบุรี
ตีรณรรถ ศรีสุนนท และชยารัตน ศรีสุนนท

152

5ST_O06 ฤทธิตาน บาหวานของสาร นกลุมทอรพีนอยด ละอิริดอยด กล ค ซด
จากลำตนตดหมูตดหมา
ศรินรัตน ฉัตรธีระนันท และกนกอร ระยานิล

162
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5ST_O07 การวิ คราะหสภาพปญหา ละ นวทาง ก ขระบบฐานขอมูลการประชุมวิชาการ
ละนำ สนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
กฤติเดช ฉายจรุง, จิรวัฒน ตั้งวันเจริญ และสุเมธ สุภัทรจำเนียร
ก บ ธ กจ
ฐ ต
5BU_O01 ปจจัยทีมีอิทธิพลตอดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย หงประ ทศ ทย:
กรณีศึกษาดัชนีราคาหลักทรัพยกลุมอุตสาหกรรมบริการ
วิวัฒนวงศ บุญหนุน และนัทชา โสภาพร

173

184

5BU_O02 ผลกระทบของปจจัยการบริหารจัดการความรู รืองรายงานทางการ งิน
ตอประสิทธิผลการจัดการความรู นสถาบันอุดมศึกษา
กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ นประ ทศ ทย
นัยนปพร ปีทะ และสมใจ บุญหมื่นไวย

192

5BU_O03 ทัศนคติตอคุณภาพการบริการทีสงผลตอความจงรักภักดีของ
ผู ดยสารสายการบิน ทย อร อ ชีย
สันติพงศ จิโรจนกุลกิจ, องครักษ ธรรมวิหาร, และกฤษณ วิทวัสสำราญกุล

202

5BU_O04 ความตองการ ชขอมูลทางบัญชีของผูบริหารธุรกิจ น
ขตนิคมอุตสาหกรรมอีส ทิรนซีบอรด (ระยอง)
ชนิตา ศรีชื่น, กชกร ผ่องผาด, ธัญวรัตน ดำมาก และกาญจนา ผลาผล

211

5BU_O05 คุณลักษณะของนักบัญชีทีพึงประสงค น ขตนิคมอุตสาหกรรมอีส ทิรนซีบอรด
(ระยอง)
อรัชพร มีดี, กมลทิพย นอยอารมณ, มณธิการ สามิภักดิ์ และกาญจนา ผลาผล

223

5BU_O06 ผลกระทบของการจัดการความ สียง นระบบ GFMIS ทีมีตอคุณภาพของงบการ งิน:
กรณีศึกษาสวนราชการ ขตภาคตะวันออก ฉียง หนือ
ศิริไพร สินประกอบ และอุษณา แจงคลอย

234

5BU_O07 การศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดทีมีผลตอการซือ ครืองสำอางออน ลน
กรณีศึกษา อำ ภอ มือง จังหวัดอุบลราชธานี
วารุณี เตชะคุณารักษ, มณฑา ทิพยสุมนทา, ยุพดี ทองโคตร,
กนกกาญจน ศรีสุรินทร และไพรสุวรรณ คะณะพันธ

243

5BU_O08 ความรูความเขาใจในการวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาของประชาชน
ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
สิริมา บูรณกุศล, ธนาศักดิ์ ข่ายกระโทก และอัจฉรา ชินนิยมพาณิชย

252
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5BU_O09 กระบวนการตัดสินใจใชบริการธุรกิจจัดส่งอาหารในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
ธนาศักดิ์ ข่ายกระโทก, สิริมา บูรณกุศล, อรุณ หงสทอง และศรัณย ตันวัฒนะพงษ
ก ก
5ED_O01

ต
ม ดลความสัมพันธ ชิงสา หตุปจจัยคัดสรรทีสงผลตอประสิทธิผล
ของ รง รียนมัธยมศึกษา นภาคตะวันออก ฉียง หนือ
รัชพล จอมไตรคุป, ศิกานต เพียรธัญญกรณ และ สวัสดิ์ โพธิวัฒน

263

275

5ED_O02 ขอ สนอ ชิงน ยบาย พือพัฒนาการจัดการศึกษาตาม ผนการศึกษา หงชาติ 20 ป
(พ.ศ. 2560 – 2579) นจังหวัดนครพนม
วชิระ พลพิทักษ, ธวัชชัย ไพใหล และเพลินพิศ ธรรมรัตน

288

5ED_O03 ผลของการจัดการ รียนรู บบ นนภาระงาน พือพัฒนาทักษะการ ขียนภาษาอังกฤษ
พือการสือสารของนัก รียนชันมัธยมศึกษาปที 6
อาทิตย เพชรี และสรณบดินทร ประสารทรัพย

305

5ED_O04 การพัฒนา ผนการจัดการ รียนรูรายวิชา ลก ดาราศาสตร ละอวกาศ
หนวยธรณีพิบัติภัย ของนัก รียนชันมัธยมศึกษาปที 5
ดย ชกระบวนการสืบ สาะหาความรู 5Es รวมกับบท รียนออน ลน
ทิพวดี ศิริวิริยานันท, เจริญวิชญ สมพงษธรรม, มล.จันทรกฤษณา ผลวิวัฒน,
ชญานิธิ แบรตี้ และรัตนลักษณ มณีรัตนโชติวงค

316

5ED_O05 การพัฒนา ผนการจัดการ รียนรูภาษา ทย รือง การ ขียน รืองตามจินตนาการ
ของนัก รียนชันประถมศึกษาปที 6 ดย ช บบฝกทักษะ
สุจิตรา พรมพินิจ, เจริญวิชญ สมพงษธรรม, สมบัติ มหารส,
พรรณวดี เสงี่ยมศักดิ์ และลลินธร กิจจาธิการกุล

326

ED_O06 การพัฒนากิจกรรมทางภาษาอังกฤษ พือการสือสาร ดย ชการจัดการ รียนรู
บบรวมมือสำหรับนัก รียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน
ศูนยการศึกษานอกระบบ ละการศึกษาตามอัธยาศัย
เพ็ญยุพา แยมศรี, อนุสรณ จันทรประทักษ และรัตติกาล สารกอง

335

5ED_O07 ภาวะผูนำการ ปลียน ปลงของผูบริหารสถานศึกษา นยุคการศึกษา 4.0
สังกัดสำนักงาน ขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา ขต 29
ธีรศักดิ์ สารสมัคร, ไพรวัลย โคตรตะ และชวนคิด มะเสนะ

348
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น
5ED_O08 การพัฒนา ผนการจัดการ รียนรู สาระทองถิน รือง กษตรพอ พียง
กลุมสาระการ รียนรูการงานอาชีพ ละ ทค น ลยี ชันประถมศึกษาปที 5
ดย ชการจัดการ รียนรู บบ CIPPA MODEL
วาสนา โพธิ์ไทร, เจริญวิชญ สมพงษธรรม, วรรณกร ศรีรอด, บุลภรณ เทวอนรัมย,
ศันสนีย บุญเฉลียว และไพรสุวรรณ คะณะพันธ

359

5ED_O09 การบริหารงานวิชาการดานการพัฒนากระบวนการ รียนรู นยุคการศึกษา 4.0
ของ รง รียนสังกัดสำนักงาน ขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี ขต 2
สุพรรษา แสงจันทรนวล, เกริกไกร แกวลวน และชวนคิด มะเสนะ

368

5ED_O10 ผลสัมฤทธิทางการ รียน ดยการ ช บบฝกหัดรายกลุม นรายวิชากลศาสตรวิศวกรรม
กนกกาญจน ศรีสุรินทร, อภินันทน มัณยานนท, วารุณี เตชะคุณารักษ
และพิศิษฐ กันธทิพย

380

5ED_O11 การศึกษาผลการ รียนรูกลุมสาระการ รียนรูภาษาตางประ ทศรายวิชาภาษาอังกฤษ
หนวย Me and My family ของนัก รียนชันประถมศึกษาปที 5
รง รียน นสังกัดสำนักงาน ขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะ กษ ขต 3
ที ดรับการสอน ดย ชชุดกิจกรรม นการสอน บบ ชปญหา ปนฐาน
(Problem-based learning)
อรปรียา ดวงมะณี, ทองสุข วันแสน, อำไพ สวัสดิราช, วรรษิษฐา อัครธนวยมนต
และชลิลลา บุษบงก

389

5ED_O12 การจัดประสบการณ ดย ชคำคลองจอง พือพัฒนาทักษะทางภาษา
ดานการพูดของ ดกปฐมวัย
ภาณุวัฒน มุกดาหาร, นนทชนนปภพ ปาลินทร, ไพฑูรย มีกุศล
และจันทรกฤษณา ผลวิวัฒน

404

5ED_O13 การศึกษาสภาพ ละ นวทางการพัฒนางานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา
นศตวรรษที 21 สังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
สถิตย เทศาราช, เจริญวิชญ สมพงษธรรม, อมรทิพย เจริญผล, มัธยม เรืองแสน
และปาริชาติ สุภิมารส

411

5ED_O14 การศึกษาผลการ รียนรูกลุมสาระการ รียนรูภาษาตางประ ทศ รายวิชาภาษาอังกฤษ
หนวย Number ของนัก รียนชันประถมศึกษาปที 4 รง รียน นสังกัด
สำนักงาน ขตพืนที การศึกษาประถมศึกษาย สธร ขต 1 ดย ชบท รียนการตูน
นการสอน บบ Team Pair Solo (TPS)
ศิริธร บุญศิริ, ทองสุข วันแสน, รุจิรา ศรียันต, คตศิลป์ อกอุ่น และวสันต หอมจันทร

428
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5ED_O15 การศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงานของขาราชการครู
สังกัดสำนักงาน ขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร ขต 3
อัญชลี วงษขันธ, เกริกไกร แกวลวน และนเรศ ขันธะรี

440

5ED_O16 การศึกษาผลการ รียน กลุมสาระการ รียนรูภาษาตางประ ทศ รายวิชาภาษาอังกฤษ
หนวย What do you want to be? ของนัก รียนชันประถมศึกษาปที 6
รง รียน นสังกัดสำนักงาน ขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะ กษ ขต 3
ดย ชชุดกิจกรรมการสอน บบ CIPPA
อารีรัตน มะณู, เจริญวิชญ สมพงษธรรม, สุรศักดิ์ หลาบมาลา และอมรทิพย เจริญผล

450

5ED_O17 ปจจัยทีสงผลตอพฤติกรรมจิตสาธารณะของนัก รียนชันมัธยมศึกษาปที 3
นจังหวัดอุดรธานี
วิไลลักษณ เกลี้ยงเกลา, เอกราช ดีนาง และนครชัย ชาญอุไร

461

5ED_O18 การศึกษาความคิด หนของผูปกครอง ดกปฐมวัยตอการ รียนการสอนของ
รง รียนบานทาบอ จังหวัดอุบลราชธานี
ปาริชาติ สุภิมารส, วสันต หอมจันทร, กฤติเดช ฉายจรุง, ไพรสุวรรณ คะณะพันธ
และภรณี แกวลี

472

5ED_O19 การจัดประสบการณ ลานิทาน พือพัฒนาทักษะทางภาษาของ ดกวัยอนุบาล
รง รียนบานคอนอย อำ ภอสำ รง จังหวัดอุบลราชธานี
วรรษิษฐา อัครธนยวมนต, ไพรสุวรรณ คะณะพันธ และกฤติกรณ ศรีโสภา

479

5ED_O20 การพัฒนาทักษะการพูดภาษา ทยของ ดกปฐมวัย ดย ชคำคลองจองประกอบภาพ
ระดับชันอนุบาล 2 รง รียนบาน พน มืองมะทัน อำ ภอมวงสามสิบ
จังหวัดอุบลราชธานี
ไพรสุวรรณ คะณะพันธ, วสันต หอมจันทร, ปาริชาติ สุภิมารส,
วรรษิษฐา อัครธนยวมนต และดรุณี คชพรหม

489

5ED_O21 การพัฒนา ผนการจัดการ รียนรูวิชาสังคมศึกษา รือง ทวีปยุ รป
สำหรับนัก รียนชันมัธยมศึกษาปที 2 ดย ชกระบวนการ GPAS 5 Steps
รัฐพงษ ศิริวิริยานันท, เจริญวิชญ สมพงษธรรม, ปิยาณี สมบูรณทรัพย,
รุจิรัตน บวรธรรมศักดิ์ และอำไพ สวัสดิราช
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5ED_O22 การศึกษาผลการ รียนรู กลุมสาระการ รียนรูภาษาตางประ ทศ รือง Number
ดย ชการจัดการ รียนรู บบ 2W3P ของนัก รียนชันมัธยมศึกษาปที 2
รง รียน นสังกัดสำนักงาน ขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี ขต 2
วาริณี ไกรศรี, เจริญวิชญ สมพงษธรรม, อมรทิพย เจริญผล, ประภาศิลป์ ญาติเจริญ
และบุลภรณ เทวอนรัมย
5ED_O23 การพัฒนาหลักสูตร สริม พือพัฒนาความสามารถดานการฟงภาษาอังกฤษ
ของนัก รียนชันประถมศึกษาปที 5 ดย ชนิทาน ปนสือ นการ รียนรู
ปฏิญญา พั่วระยะ, เจริญวิชญ สมพงษธรรม, สิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ
และสุกานดา พันตาเอก

506

5ED_O24 การพัฒนา ผนการจัดการ รียนรูกลุมสาระการ รียนรูวิทยาศาสตร หนวยสิงมีชีวิตกับ
สิง วดลอม ของนัก รียนชันประถมศึกษาปที 5 รง รียน นกลุม ครือขาย มือง 2 น
สังกัดสำนักงาน ขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี ขต 1
ดย ชชุดกิจกรรมการสอน บบ 5E
ณัชกร สุวรรณหงษ, เจริญวิชญ สมพงษธรรม, สิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์
และประภาศิลป์ ญาติเจริญ

532

5ED_O25 การพัฒนาผลสัมฤทธิทางการ รียนรูวิชาคณิตศาสตรของนัก รียนชันประถมศึกษา
ปที 1 รือง การบวก ละการลบ ดยวิธีการสอน บบรวมมือ
สิริพร พุทธพันธ, เจริญวิชญ สมพงษธรรม, ประภาศิลป์ ญาติเจริญ
และอำไพ สวัสดิราช

542

5ED_O26 การศึกษาผลการ รียนรูกลุมสาระวิทยาศาสตร รือง ลม ฟา อากาศ ของนัก รียนชัน
ประถมศึกษาปที 5 ดย ชการจัดการ รียนรู บบสะ ตมศึกษา (STEM)
เพชรรัตน พูลเพิ่ม, เจริญวิชญ สมพงษธรรม, วิวัฒน เพชรศรี และชลิลลา บุษบงค

550

5ED_O27 การพัฒนา ผนการจัดการ รียนรูกลุมสาระภาษาตางประ ทศ รือง Animals
ชันประถมศึกษาปที 4 ดย ชชุดฝกทักษะภาษาอังกฤษประกอบการจัดการ รียนรู
บบ BBL
นิตยา แหวตะนะ, เจริญวิชญ สมพงษธรรม, สิริรัตน อินทรยู่, และสุกัญญา เกิดสุข

559

5ED_O28 การพัฒนา ผนการจัดการ รียนรูรายวิชาการขาย 1 รืองปจจัยทีมีอิทธิพลตอการ
กำหนดชองทางการจัดจำหนายของนักศึกษาระดับชัน ปวช.1
ดย ชวิธีการสอน บบซิปปา
จิรัญญา สิงหทอง, เจริญวิชญ สมพงษธรรม, สุรศักดิ์ หลาบมาลา
และรุจิรัตน บวรธรรมศักดิ์

569
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5ED_O29 พฤติกรรมจิตอาสา ละปจจัย กียวกับพฤติกรรมจิตอาสาของ
นัก รียนอาชีววิทยาลัยจุลมณีอุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะ กษ
ธัญญาสิริ ธันยสวัสดิ์, กุหลาบ นวลสาย และชลลดา มีทอง

579

5ED_O30 การ พิมประสิทธิภาพ นการสอนวิชาคณิตศาสตร ละสถิติ บืองตน
ดยวิธีการ รียนออน ลนผานสือสังคมออน ลน YouTube
จิรวัฒน ตั้งวันเจริญ, โอฬาร จรุงพรสวัสดิ์, อรุณ หงษทอง และกฤติเดช ฉายจรุง

589

ก น
ต
งค
ต
5SC_O01 คุณภาพการบริการของสำนักงานทีดินจังหวัดนครพนม
นารี คำมุงคุณ, ละมัย ร่มเย็น และชาติชัย อุดมกิจมงคล

598

5SC_O02 การมีสวนรวม นการจัดการปาชาย ลนของชุมชนบานสหกรณ 1
ตำบล คกขาม อำ ภอ มือง จังหวัดสมุทรสาคร
วัชระ ใบยูซบ, ธีระนันท วิชัยดิษฐ และสุภัทรา บุญปญญโรจน

610

5SC_O04 คุณภาพชีวิตการทำงานทีสงผลตอความผูกพันตอองคการของบุคลากรสายสนับสนุน
สังกัด รงพยาบาลนครพนม
กัญญา บุดดาจันทร, สามารถ อัยกร และชาติชัย อุดมกิจมงคล

622

5SC_O05 ปจจัยองคการทีมีผลตอความ หนือยลาทางการบิน
กรณีศึกษา พนักงานตอนรับบน ครืองบินสายการบินนอรวี จียน อรชัท ทิล
ณัฒชิราธรณ นวลสม, ศศิรินทร แท่นทอง และกฤษณ วิทวัสสำราญกุล

633

5SC_O06 การอนุรักษ ละสืบสานประ พณีตักบาตรนำผึงชุมชนมอญบานหนองดู
ตำบลบาน รือน อำ ภอปาซาง จังหวัดลำพูน
สิทธิศักดิ์ คำภู

641

5SC_O07 ความพึงพอ จตอการฝกอบรมหัวหนาพนักงานตอนรับบน ครืองบิน
ดานความปลอดภัย กรณีศึกษา: บริษัท การบินกรุง ทพ จำกัด (มหาชน)
ปนัดดา ศรีแจ่ม, สุกัญญา หรูลักษณานนท และณัดดา ทิพยจันทา

651

5SC_O08 ความรู นการจัดการขยะมูลฝอย ละพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย
ทีสงผลตอประสิทธิภาพ นการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน
น ขตอำ ภอ มืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
ชนัญชิดา พิมสุคะ, สัญญาศรณ สวัสดิ์ไธสง และชาติชัย อุดมกิจมงคล
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5SC_O09 ภาวะผูนำ ชิงพฤติกรรมทีสงผลตอการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที
ของกำนัน ละผู หญบาน น ขตอำ ภอบานดุง จังหวัดอุดรธานี
ปภินวิช ศรีกุล, ชาติชัย อุดมกิจมงคล และจิตติ กิตติเลิศไพศาล

672

5SC_O10 การ ปลียน ปลงของ ครือขายชุมชนที ชกระบวนการประ มินผลกระทบดานสุขภาพ
ดยชุมชน กรณีศึกษาชุมชนรอบ รง ฟฟา อำ ภอปราสาท จังหวัดสุรินทร
พิศมัย นามพรม และมานะ นาคำ

683

5SC_O11 การรับรูขอมูลตอการคุมครองขอมูลสวนบุคคล (GDPR) ของพนักงานบริการภาคพืน
กรณีศึกษาทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
อาทิตติยา แสงจันทร และ ธงชัย จีระดิษฐ

695

5SC_O12 ปญหาการ ช บบฟอรมศาลคดีผูบริ ภคศึกษากรณี บบฟอรมศาล
สำหรับการยืนคำฟอง
สุเมธ สุภัทรจำเนียร, สิริมา บูรณกุศล, กนกกาญจน ศรีสุรินทร และพิรมนต สอนดี

706

5SC_O13 ปญหาการ รียกรองคาสิน หมทด ทน นคดี พง กียว นืองกับคดีอาญา
ศึกษากรณี ผูตองรวมรับผิดทาง พงกับผู ยาวซึงกระทำความผิดอาญา
สุเมธ สุภัทรจำเนียร, สิริมา บูรณกุศล, กนกกาญจน ศรีสุรินทร และพัชราภา ดินดำ
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