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ชื่อเรื่อง ผู้นําเสนอ สังกัด 
การบริหารช่องทางการจัดจาํหน่ายท่ีส่งผลต่อ
ตลาดผู้บริโภค และตลาดผู้ผลิตของธุรกิจเกษตร
ทุเรียนหลงลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ภาศิริ เขตปิยรัตน์
สินีนาถ  วิกรมประสิทธิ  
ชนิกานต์  อัศวนันท์  และ 
กมลวรรณ  ม่ังคั่ง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ 

การสังเคราะห์งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการพัฒนา
วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดนครราชสีมา 

ประศาสน์ นิยม มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต 

การพัฒนากลุ่มทอผ้าบ้านน้ําหลงตามแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

ชินพันธ์  โรจนไพบูลย์
 เถลิงศักด์ิ สุทธเขต และ 
ปวินท์รัตน์ แซ่ต้ัง 

มหาวิทยาลัยเนชั่น

องค์ประกอบการท่องเที่ยวท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจมาเท่ียวแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ 
และวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม 

ชนพงษ์  อาภรณ์พิศาล มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม 

การจัดการองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน วิถีการผลิต
ข้าวพันธ์ุพ้ืนเมือง บ้านทิพุเย อําเภอทองผาภูมิ 
จังหวัดกาญจนบุรี 

ลัดดาวัลย์  จําปา และ 
อรทัย  โหรา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี 

การศึกษาการจัดทําบัญชีครัวเรือนของชุมชน
บ้านหนองโดนน้อย ตําบลโคกกลาง อําเภอ 
ลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 

แก้วมณี อุทิรัมย์  

สุพัตรา รักการศิลป์   

ผกามาศ มูลวันดี 

ฐิติพร วรฤทธ์ิ  
ทิพย์สุดา ทาสีดํา และ 
สายฝน อุไร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ 

การศึกษาอิทธิพลของการได้รับการรับรองมาตรฐาน
ด้านสิ่งแวดล้อมต่อผลการดําเนินงานของธุรกิจ
โรงแรมในประเทศไทย 

ศินีนาฎ พูลเกื้อ และ
พัทรียา หลักเพ็ชร 

สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร์  

ความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์การตลาดสีเขียวกับ
ความภักดีต่อตราร้านค้าปลีก 

พรชนก  บุญญานันทกุล มหาวิทยาลัยเอเชีย
อาคเนย์ 

ความสัมพันธ์ระหว่างการเสริมสร้างพลังอํานาจกบั
ผลผลิตของงานของเจ้าหน้าท่ีฝ่ายบริหารงานท่ัวไป
โรงพยาบาลของรัฐในจังหวัดนครราชสีมา 

อุสา พ่วงกลาง
เบ็ญจาภา สุทธะพินทุและ 
ชาตยา  นิลพลับ 

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน 
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ชื่อเรื่อง ผู้นําเสนอ สังกัด 
THE ROLE OF ORGANIZATIONAL 
KNOWLEDGE IN KNOWEDGE CREATION 

Khalid Abdul Wahid Universiti 
Teknologi MARA, 
Malaysia 

ศึกษาระบบบัญชีของชุมชนกลุ่มทอผ้าไหม
บ้านโนนศิลา ตําบลถลุงเหล็ก อําเภอเมือง  
จังหวัดบุรีรัมย์ 

ผกามาศ  มูลวันดี  
ฐิติพร  วรฤทธ์ิ และ 
เกษมะณี  การินทร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ 

ปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อการออกกลางคัน
ของนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเทพสตรี 

บุญสนอง เภาคํา
พิธพร  ไทยภูมิ และ 
รุ่งโรจน์ กลัดกลีบ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี 

การวิเคราะห์ปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับการตัดสินใจ
เลือกเช่าหอพักของผู้เช่าพักบริเวณโดยรอบ
มหาวิทยาลัย 

ขวัญใจ  จริยาทัศน์กร และ 
พสิษฐ์  โสภณพงศพัฒน์ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
และมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏจันทรเกษม 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการธํารงรักษาบุคลากรของ
สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี 

วิไลพร  ทรหด และ
สอาด  บรรเจิดฤทธิ์ 

มหาวิทยาลัย
นานาชาต ิ
แสตมป์ฟอร์ด 

แนวทางการพัฒนาการสื่อสารทางการตลาดของ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา 

วรรณภา แตกปัญญา และ
แสงแข บุญศิริ 

สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร์ 

พฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ของ
โรงแรมในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  
ท่ีส่งผลต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

รามณรงค์  นิลกําแหง และ
สวียา ปรารถนา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา 

แนวปฎิบัติการจัดการห่วงโซ่อุปทานและ
การตอบสนองในห่วงโซ่อุปทานท่ีสร้างความ
ได้เปรียบในการแข่งขัน กรณีศึกษา : อุตสาหกรรม
อาหารในประเทศไทย 

พิทักษ์พงษ์  ดิษฐาอนันต์
เสาวลักษณ์ จิตต์น้อม  และ 
ชาตยา นิลพลับ 

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน 

คุณลักษณะของผู้ประกอบการท่ีส่งผลต่อ
ความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจของธุรกิจร้านค้าวัสดุ
และอุปกรณ์ก่อสร้างในจังหวัดนครราชสีมา 

มะลิวัลย์  เหวชัยภูมิ 
เบ็ญจาภา สุทธะพินทุ และ 
ชาตยา  นิลพลับ 

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน 
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ชื่อเร่ือง ผู้นําเสนอ สังกัด 
เม่ือ Facebook เข้ามาเอ่ียวกับ Marketing
When Facebook is involved the marketing 

อัญชลี เยาวราช มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ 

คุณลักษณะของธุรกิจกับประสิทธิภาพการทํางาน
ของระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
ในองค์กรธุรกิจในอําเภอเมือง  จังหวัดเลย 

ขนิษฐา  หาระคุณ และ
วนันพรณ์  ชื่นพิบูลย์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เลย 

การวิเคราะห์จําแนกปัจจัยท่ีมีผลต่อการยอมรับ
และการใช้งานระบบการเรียนผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 

ขวัญใจ  จริยาทัศน์กร และ 
พสิษฐ์  โสภณพงศพัฒน์ 

มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม 

การพัฒนาเว็บท่าธุรกิจอัญมณีและเคร่ืองประดับ
จังหวัดจันทบุรี 

ชัยวิทย์ ถิระวณัฐพงศ์
ศักด์ิดา อ่างวัฒนกิจ  
ต่อสันต์ พิพัฒนสุทธ์ิ และ 
อนุพล สิงขรเขตต์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณี 

ประสิทธิผลของการนําแผนยุทธศาสตร์กรมการ
ปกครองไปปฏิบติัในกลุ่มจังหวัด 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

พัฒน์ธนธร ตันติเวชยานนท์
เกษมชาติ นเรศเสนีย์ และบุญเลิศ 
ไพรินทร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ 

กลยุทธ์ในการดําเนินงานของผู้ประกอบการท่ีส่งผล
ต่อความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

นันท์นภัส  คะชะนา และ
ปริญญา บรรจงมณี 

มหาวิทยาลัย
นานาชาติ 
แสตมฟอร์ด 

การออกแบบและพัฒนาข้ันตอนวิธีเมตาฮิวริสติก
สําหรับระบบวางแผนการเดินทางท่องเที่ยว 
แบบออนไลน์ 

ปิยรัตน์ งามสนิท และ
รัฐพรรัตน์ งามวงศ ์

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน 

การศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยส่วนผสมทาง
การตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือบ้านจัดสรรของ
ผู้บริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

แก้วตา  ศรีตะปัญญะ และ
สุธาสินี  โพธ์ิชาธาร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา 

การศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างลักษณะของ
การบริหารงานกับประสิทธิภาพการให้บริการ
สมาชิกของสหกรณ์การเกษตรเมืองนครราชสีมา 
จํากัด 

วัลทิวา ศรีสมุทร และ
สุธานันท์ โพธ์ิชาธาร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา 
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ชื่อเรื่อง ผู้นําเสนอ สังกัด 

แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู่บ้าน 

ณัฏฐา  จริยาจินดาเสถียร และ
ปาจรีย์  ผลประเสริฐ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร 

จิตอาสาบนพ้ืนท่ีชุมชนตลาดพระประแดง สรรเสริญ  หุ่นแสน
และธันย์นิชา  วิโรจน์รุจน์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์ และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ 

ขีดความสามารถการบริหารการจัดการวิสาหกิจ
ชุมชน อําเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

เยาว์ธิดา  รัตนพลแสน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เลย 

การพัฒนาการให้บริการของฝ่ายสนับสนุนนักธุรกิจ
อิสระและสมาชิกธุรกิจขายตรงกลุ่มธุรกิจอาหาร
เสริมของสมาคมพัฒนาการขายตรงไทย 

ณฐาพัชร์  วรพงศ์พัชร์
ณรงค์ฤทธ์ิ    ธีระเวช 

อชิตพล  พลเขต และ 
สุปรียา  ภาระภิตานนท์ 

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร และ
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน 

ผลกระทบของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
ท่ีมีต่อคุณภาพรายงานการตรวจสอบภายในของ        
ผู้ตรวจสอบภายใน สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 

สุมิตตา  ศรีคําภา และ
สุรีย์  โบษกรนัฏ 

มหาวิทยาลัย 
ศรีปทุม   

การศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยท่ีมีต่อเกาะเสม็ดภายหลังเหตุการณ์
น้ํามันดิบร่ัว บริเวณอ่าวพร้าว เกาะเสม็ด  
จังหวัดระยอง 

กฤษรักษ์ อยู่เจริญ และ
เจริญชัย เอกมาไพศาล 

สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร์ 

ความรู้และการมีส่วนร่วมการบริหารงานด้าน
การเงินและการบัญชีท่ีสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงาน
ของหัวหน้าส่วนการคลังองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ในเขตจังหวัดชัยภูมิ 

สุพรรษา  ปลื้มสุด
บุษยา  วงษ์ชวลิตกุล และ 
เบญจวรรณ   รักษ์สุธี 

มหาวิทยาลัยวงษ์
ชวลิตกุล 

การศึกษาคุณภาพการให้บริการสาธารณะ 
ขององค์การบริหารส่วนตําบลมะเฟือง  
อําเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 

นงเยาว์  วงษ์บุตร และ
สุธานันธ์  โพธ์ิชาธาร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา 

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําของผู้บริหารกับ
ประสิทธิผลเชิงดุลยภาพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในเขตอําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 

นิภาพร  พลฉิม และ
สุธานันธ์ โพธ์ิชาธาร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา 

 
 
 



กลุ่มวิทยาการจัดการ/มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร ์ห้องที่ 5 
 

 
ห้องประชุม  22.8.1  อาคาร 22 ชั้น 8 
 

ชื่อเรื่อง ผู้นําเสนอ สังกัด 
การตลาดข้าวอินทรีย์ในสังคมไทย ปราโมทย์  ยอดแก้ว มหาวิทยาลัย 

สวนดุสิต 
ปัจจัยความผูกพันของพนักงานต่อองค์การใน
ยุคปัจจุบัน 

ศิริพงษ์ ฐานม่ัน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ 

ผลสัมฤทธ์ิจากการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปทดลองใช้ในการพัฒนาธุรกิจ 

สุชีรา   ธนาวุฒิ 
บรรพต  วิรุณราช และ 
ลลิต  ถนอมสิงห์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา และ
มหาวิทยาลัยบูรพา 

กลยุทธ์การตลาดบริการท่ีมีผลต่อการเลือกเข้าใช้
บริการโรงแรมภายใต้การกํากับดูแลของ
มหาวิทยาลัยในประเทศไทยตามความคาดหวังของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกและภาคตะวันตก 

สมพงษ์  อัศวริยธิปัติ และ 
ปรีชา  คํามาดี 

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก 

การวิเคราะห์พฤติกรรมการท่องเท่ียวของ
นักท่องเที่ยวชาวจีน ภายหลังวิกฤตการเมืองไทย  
ในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 – 2557 

ปนัดดา ศรีบุศย์ดี สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร์ 

ปัจจัยเกี่ยวกับผู้ตรวจสอบภายในท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิผลในการกํากับดูแลกิจการในมุมมองของ
ผู้รับการตรวจ ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา 

กาญจนา  สินกิ่ง และ
สุรีย์  โบษกรนัฏ 

มหาวิทยาลัย  
ศรีปทุม 

ความสัมพันธ์ระหว่างค่านิยมในการทํางานกับ
องค์การแห่งการเรียนรู้ของบุคลากรเจนเนอเรชั่นวาย 
:  กรณีศึกษา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรจังหวัดนครราชสีมา 

เจนจุฬา วุฒิวรจินดา และ
สุวัฒนา  ตุ้งสวัสด์ิ 

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน 

การศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริการ
กับความพึงพอใจของผู้มารับบริการองค์การบริหาร
ส่วนตําบลวังทอง อําเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ 

ปราณีต   วิไลเขวา และ
สุธานันธ์ โพธ์ิชาธาร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา 

ปัจจัยอนามัยท่ีมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานเทศบาลนครนครราชสมีา 

ชุลีพร  แสงฤทธิ์
เบ็ญจาภา สุทธะพินทุ และ 
เพ็ญพร ปุกหุต 

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน 

การศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างรูปแบบภาวะผู้นํา
ของผู้จัดการธนาคารพาณิชย์กับความสําเร็จเชิง 
ดุลยภาพของธนาคารพาณิชย์ ในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา 

ศรินญา  ศรีบงกช และ
สุธาสินี  โพธ์ิชาธาร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา 

 



 
กลุ่มวิทยาการจัดการ/มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร ์ห้องที่ 6 

 

 
ห้องประชุมวิทยาการจัดการ 4  (ห้องภาษาเกาหลี)  อาคาร 13 ชั้น 1 
 

ชื่อเรื่อง ผู้นําเสนอ สังกัด 
Micro Nano Pico แหล่งเงินทุนทางการเงิน
Micro Nano Pico Source of Fund 

อุบล  ไม้พุ่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ 

ความเชื่อมโยงของสภาพเศรษฐกิจของครอบครัว
และการออมเงินของนักศึกษา : กรณีศึกษา
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

พรภัทร อินทรวรพัฒน์ มหาวิทยาลัย 
สวนดุสิต 

ผลกระทบของมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 12
เร่ืองภาษีเงินได้ท่ีมีต่อการคํานวณภาษีอากรของ 
นักบัญชีในจังหวัดบุรีรัมย์ 

ฐิติพร วรฤทธิ์ 
สุพัตรา รักการศิลป์  
เอมอร แสวงวโรตม์  
ผกามาศ มูลวันด ี 
แก้วมณี อุทิรมัย์ และ 
ทิพย์สุดา ทาสีดาํ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ 

ปัจจัยการตัดสินใจเลือกซ้ืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง
ของผู้บริโภค ในเขตอําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 

อัซลันซะห์ อาหะหมัด และ
ปริญญา บรรจงมณี 

มหาวิทยาลัย
นานาชาติ 
แสตมฟอร์ด 

แรงจูงใจในการทํางานท่ีมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงาน
ของพนักงานบริษัท ABC จํากัด 

วิรัช  สงวนวงศ์วาน
คณิต  เรืองขจร  และ 
นิภาวรรณ  เทศนะ 

มหาวิทยาลัย
รามคําแหง และ
มหาวิทยาลัยวงษ์
ชวลิตกุล 

การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการท่ีส่งผลต่อ
การตัดสินใจซ้ือประกันภัยข้าวนาปีของธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาด่านขุนทด 
สํานักงานจงัหวัดนครราชสีมา : กรณีศึกษา 
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีบัญชี  2557 

ศุภิสรา พินโย
ดุษฎี  เทียมเทศ และ 
บุญมา สูงทรง  
 

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน 

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ท่ีส่งผลต่อ
ความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจโรงแรม
ขนาดกลางในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

นภัทร สิทธิโชคสหสุข และ
สุวัฒนา ตุ้งสวัสด์ิ 

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน 

กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อ
ความจงรักภักดีของผู้ปกครองท่ีซ้ือชุดนักเรียน 
ในอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

ณิชกุล  ชาติวาณิชกุล และ
ยุทธกร  ฤทธ์ิไธสง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรม
การเลือกซ้ือสินค้าของลูกค้าร้านคา้ปลีกวัสดุก่อสร้าง
ขนาดใหญ่ ในจังหวัดนครราชสีมา 

ธีรวรรธน์ วงศ์เนาวรัตน์ และ
สุวรรณา เตชะธีระปรีดา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา 



ห้องที่ 7 กลุ่มศึกษาศาสตร ์ 
 
 

ห้องประชุมวิทยาการจัดการ 7  (13.11)  อาคาร 13 ชั้น 1 
 

ชื่อเร่ือง ผู้นําเสนอ สังกัด 
ขนาดผลกระทบ : ผลลัพธ์ท่ีสําคญัท่ีสุดของ
การทดสอบสมมติฐาน 

สําเริง  ไกยวงค์  
อัญชลี  ชัยศรี  และ  
สุภธัชวุฒิ ตู้พจ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชัยภูมิ 

การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานโดยใช้
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน รายวิชาการเป็น
ผู้ประกอบการ สําหรับนักศึกษาหลักสูตร
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

เพชรา  บุดสีทา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร 

แรงจูงใจในการเลือกเรียนหลักสูตรสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษและหลักสูตสาขาวิชาภาษาจีนธุรกจิ 
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยนานาชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

สงกรานต์  ถุงแก้ว  

 จิรพรรณ  ทองมาก    
เสกสรร  ทัพผดุง    
วรางคณา  สุติน   และ 
ทิพภากานต์ ทองเชื้อเดช 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ 

ผลของการใช้การเรียนการสอนโดยใช้ปัญหา
เป็นฐานท่ีเน้นการปฏิสัมพันธ์ทางเครือข่ายท่ีมีต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ในรายวิชา การออกแบบ
และพัฒนาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาของ
นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต  
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 

ประภัสสร  กองทอง มหาวิทยาลัยวงษ์
ชวลิตกุล   

การศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการเรียน  
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต  32 

เพ็ญพิชญา  ติชะรา
ปิยะธิดา  ปัญญา  และ 
ไพศาล  วรคํา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม 

การดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาตามวงจรคุณภาพ  ตามทรรศนะของ
ผู้บริหารและครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 32 

เรวัติ  ชํานาญเท  
เชาว์  การวิชา และ 
กระพัน  ศรีงาน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ 

การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนเปียโนเบื้องต้น
สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศกึษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี 

ศราวุธ เสียงแจ่ม
วันดี เภาคํา 

กฤษฎางค์ ไวยนันท์ 

เกียรติรัตน์ หุ่นสุวรรณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี 

การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินออนไลน์ สําหรับ
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 
 

ธารทิพย์  ทองพันชั่ง 
อุบล สุริพล  
เยาวเรศ จันทะคัต   และ 
เอกชัย  แซ่จึง 

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน 



ห้องที่ 8 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 

ห้องประชุมวิทยาการจัดการ 5  อาคาร 13 ชั้น 1 
 

ชื่อเร่ือง ผู้นําเสนอ สังกัด 
การพัฒนาการผลิตก๊าซชีวภาพเพ่ือลดต้นทุนการใช้
พลังงาน LPG ในชุมชน ตําบลหนองโสน อําเภอ 
สามง่าม จังหวัดพิจิตร 

ภาคิณ มณีโชติ 
นิวดี คลังสีดา  
พลวัต อินตะ  และ 
ณัฐพล  สายสนั่น 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร 

เคร่ืองอบแห้งดอกมะลิพลังงานแสงอาทิตย์ เสาวลักษณ์ ยอดวิญญูวงศ์
ภาคิณ มณีโชติ  
ไตรเทพ เดชะผล และ 
มณฑล วิจิตราประชา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร 

การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพของเคร่ืองเติม
อากาศสําหรับบ่อเลี้ยงกุ้ง 

สมพร ธเนศวาณิชย์
จิราภรณ์ เบญจประกายรัตน์  และ
วัชระ เพ่ิมชาติ 

มหาวิทยาลัย
รามคําแหง และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ 

การศึกษาปริมาณแคดเมียม ตะกั่ว สังกะสี ไนโต
รแจน ฟอสฟอรัส และโปรแตสเซียมในน้ําเสียจาก
กระบวนการผลิตแผ่นยางพาราของเกษตรกร 
จังหวัดกาฬสินธ์ุ 

กชพรรณ วงค์เจริญ และ
อนงค์นาถ โรจนกร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาฬสินธ์ุ 

การศึกษาวัสดุท้องถ่ิน เพ่ือนํามาสร้างผลิตภัณฑ์
เคร่ืองปั้นดินเผา ดังคําขวัญ ของจังหวัดกําแพงเพชร 
: กรณีศึกษาการหาอัตราส่วนผสมระหว่างดินเหนียว
ทุ่งเศรษฐี  ดินลูกรังเพ่ือทําพระซุ้มกอ จังหวัด
กําแพงเพชร 

สฤษณ์  พรมสายใจ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร 

การศึกษาถ่านอัดแท่งจากใบอ้อยและชานอ้อย เสาวลักษณ์ ยอดวิญญูวงศ์
ธนิรัตน์  ยอดดําเนิน  
ธิดารัตน์  จันโทสถ และ 
ภานุเดช  สุริยวงค์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร 

ระบบผลิตไฟฟ้าโดยใช้กังหันวัฏจักรแรงกิน
สารอินทรีย์ 

สายชล ท่าประเสริฐ  
มานนท์ สุขละมัย และ 
ทวีวัฒน์ สุภารส 

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี 

การพยากรณ์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากปัจจัย
พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือการศึกษาของ
นักศึกษาพยาบาล ด้วยเทคนิค Data Mining 

กิตติยา อาษากิจ และ
วรฤทธ์ิ  กอปรสิริพัฒน์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา 

 
 



กลุ่มผู้นําเสนอภาคโปสเตอร ์ 
 
บริเวณติดโปสเตอร์ :  หน้าห้องประชุมวิทยาการจัดการ 1  (ห้อง 22.14)  อาคาร 22 ชั้น 1 
 
 

กลุ่มวิทยาการจัดการ/มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร ์
  
 

ชื่อเรื่อง ผู้นําเสนอ สังกัด 

คุณภาพการให้บริการด้านการจัดเก็บภาษีท้องถ่ินของ
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหมู  อําเภอวิหารแดง  
จังหวัดสระบุรี 

เกศรา สุมาลานุกูล
สุกัญญา พยุงสิน และ 
นันทนา แจ้งสว่าง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี 

กลยุทธ์การตลาดธุรกิจร้านโทรศัพท์มือถือในเขตเทศบาล
เมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 

จิรพัฒน์  พงชะอุ่มดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์ 

เว็บไซต์เพ่ือการประชาสัมพันธ์และการบริหารจัดการ
องค์กร: กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือใหม่ 
อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 

จิรศักด์ิ ศิริรัตนพล และ
ลักษมี โขมโนทัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา 

ประสิทธิผลของท่ีทําการปกครองตามทัศนะของข้าราชการ
ท่ีทําการปกครองจังหวัดสิงห์บุรี 

ฐิติมา  ทัพสาวิกา  
กาสัก  เต๊ะขันหมาก และ 
พนิตสุภา  ธรรมประมวล 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี 

การรับรู้และความตระหนักในการใช้สื่อสังคมต่อการละเมิด
ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ของเยาวชนในจังหวัดลพบุรี 

ณัฏฐชา  หน่อทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี 

ทัศนคติ ความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคม 
(CSR) กับภาพลักษณ์ขององค์การเครือซีเมนต์ไทย (SCG) ท่ี
มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์และบริการของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

เดือนเพ็ญ แบสิ่ว และ
วิจิตร สุพินิจ 

มหาวิทยาลัยสยาม

ความรับรู้และความไว้วางใจท่ีส่งผลต่อความภักดีในการทํา
ประกันภัยรถยนต์ของผู้บริโภคของบริษัท ทิพยประกันภัย 
จํากัด (มหาชน) 

ธนพล คงกวินวงศ์ และ
วิจิตร สุพินิจ 

มหาวิทยาลัยสยาม

การศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อแนวโน้มการลาออกของพนักงาน
บริษัทจํากัด 

นฤพันธ์ อาชาไกรสร และ        
นิรินธนา บุษปฤกษ์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ฯ 

ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือ
เฟอร์นิเจอร์ 

นฤพันธ์ อาชาไกรสร และ
อัจฉราวรรณ สุขเกิด 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ฯ 

บทบาทภาครัฐและภาคเอกชนในการส่งเสริมยุทธศาสตร์
การค้าตลาดชายแดนไทย-เมียนมาร์(ด่านสิงขร) จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 

นาตยา พุ่มเรือง และ
วิภวานี เผือกบัวขาว 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี 

การพัฒนาการจัดทําบัญชีโรงสีข้าวชุมชน ตําบลมะเกลือใหม่ 
อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 

เบญจมาศ อภิสิทธ์ิภิญโญ  
นิวัต  กุลศุภโชติ และ 
จันทิมา  งานโคกกรวด 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา 



ชื่อเรื่อง ผู้นําเสนอ สังกัด 
บูรณาการความเชื่อในพุทธปรัชญากับการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตชุมชน:กรณีศึกษาตําบลสาวชะโงก อําเภอบางคล้า 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ประมวล  น้อยทรง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์ 

การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองเสนา อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

พรชัย  พันธ์ุธาดาพร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ 

ภาวะผู้นําในการพัฒนาชุมชนของเจ้าอาวาส ในเขตจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
 

พรชัย  พันธ์ุธาดาพร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ 

บทบาทของสถานศึกษาในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน กรณีศึกษา โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ อําเภอ
มโนรมย์  จังหวัดชัยนาท 

พรชัย  พันธ์ุธาดาพร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ 

ภาวะผู้นําของผู้จัดการแผนกท่ีส่งผลต่อความตั้งใจคงอยู่ใน
งานของพนักงานองค์กรเอกชนในเขตบางรัก 

พัชรินทร์ กล้าหาญ และ
กิตติพันธ์ คงสวัสด์ิเกียรติ 

มหาวิทยาลัย
รามคําแหง 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนตําบลหนองหมู อําเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 

เพ็ญจันทร์ โง้วสกุล
สุกัญญา พยุงสิน  และ 
นันทนา แจ้งสว่าง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี 

ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของ
พนักงานโรงงานอาหารสัตว์ บริษัท เบทาโกร จํากัด 
(มหาชน) 

ไพฑูรย์ บุญเพียร 
ธนิดา ภู่ แดง และ 
พนิตสุภา ธรรมประมวล 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี 

ทุนทางสังคมเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
อําเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

มนัสวี นวลละออง
กอบกุล วิศิษฏ์สรศักด์ิ และ
มยุรี วัดแก้ว 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี 

กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงงานจัดซ้ือจัดจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตําบล  อําเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

รวีวรรณ   คีรีนิล และ
สาโรช  เผือกบัวขาว 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี 

แนวทางการอนุรักษ์ประเพณีถือศีลกินผักในจังหวัดภูเก็ต ลลิดา  ภคเมธาวี และ
พรรณวดี  ขําจริง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภูเก็ต 

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการบริหารจัดการธุรกิจ
แปรรูปกระยาสารท สู่ชุมชนในจังหวัดลพบุรี 

ธนิดา  ภู่แดง และ
วนิดา  เพ่ิมศิริ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี 

ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรโรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 
อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

วัชระ สอนจันทึก และ
สวียา ปรารถนาดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา 

ประสิทธิภาพการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขององค์การ
บริหารส่วนตําบลนิคมลํานารายณ์ อําเภอชัยบาดาล จังหวัด
ลพบุรี 

วันชัย  ดีศรี และ
ธัชพล  ทีดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี 

กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติระดับท้องถ่ินแบบมี
ส่วนร่วม : กรณีศึกษาตําบลพลสงคราม อําเภอโนนสูง  
จังหวัดนครราชสีมา 

วิภาวี  พูลทวี และ 

เอกรัตน์ เอกศาสตร์   
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา 



ชื่อเรื่อง ผู้นําเสนอ สังกัด
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ของคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยตามความต้องการของผู้ประกอบการ

วิลัยพร  ยาขามป้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เลย 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาล
ตําบลบางโขมด  อําเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 

วิลาวัณย์ โสผล  
กาสัก เต๊ะขันหมาก และ 
พนิตสุภา ธรรมประมวล 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการคงอยู่งานประเพณีกวนข้าวมธุปายาส 
(ข้าวทิพย์) กรณีศึกษาประเพณีกวนข้าวมธุปายาส              
(ข้าวทิพย์) ของวัดแก้วสุริย์ฉาย ตําบลลานกระบือ อําเภอ
ลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร 

วีรวรรณ แจ้งโม้ และ
ชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร 

ความต้องการสนับสนุนจากภาครัฐในการจ้างแรงงาน
ข้ามชาติของกลุ่มธุรกิจก่อสร้าง จังหวัดลพบุรี 

ศศิธร  วชิรปัญญาพงศ์ และ
ชวลิต  ศุภศักด์ิธํารง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี 

การพัฒนาศักยภาพการแสดงละครเวที ศุภโชคชัย นันทศรี และ
พธูรําไพ ประภัสสร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร 

แนวทางการบริหารความขัดแย้งในองค์กรเทศบาลตําบล
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

สมัชญา  จับใจ และ
สาโรช  เผือกบัวขาว 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี 

การสร้างตราสินค้าโรงสีข้าวชุมชนตําบลมะเกลือใหม่ อําเภอ
สูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 

สุจิตรา  จําปาศรี และ
กนก บุญศักด์ิ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา 

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการงานบริการของ
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด 

อัจฉราภรณ์  จุฑาผาด และ 
สุติมา  ฮามคําไพ 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด 

การศึกษาแนวทางเพ่ือลดการสูญเสียท่ีดินของประชาชนใน
พ้ืนท่ีอําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

เอกราช หนูแก้ว และ
เอกรัตน์ เอกศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลุ่มศึกษาศาสตร ์
 

ชื่อเรื่อง ผู้นําเสนอ สังกัด 
การพัฒนาทักษะการเขียนโน้ตดนตรีสากลของนักศึกษา        
ชั้นปีท่ี 1 สาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนโน้ตดนตรีสากลเบื้องต้น 

ญาณเทพ  อารมย์อุ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี 

การพัฒนาทักษะทางการเรียนวิชาหลักการบัญชีโดยวิธีการ
เรียนรู้แบบร่วมมือของนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะ
วิทยาการจัดการ 

ธนิดา  ภู่แดง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี 

บทบาทของผู้บริหารในการดําเนินงานโรงเรียนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 

นารี  คุณวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ 

ความสัมพันธ์ระหว่างระดับทักษะที่จําเป็นในศตวรรษท่ี 21 
กับการปฏิบัติงานวิชาการของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 

นารี  ทําดี และสรรฤดี  ดีปู่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา 

การศึกษาทักษะกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ของ
นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาตาม
การรับรู้ของผู้ปกครอง 

บดินทร์  หวังร่วมกลาง และ
สรรฤดี  ดีปู่ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา 

การพัฒนาทักษะการออกเสียงท้ายคํากริยาช่อง2 ท่ีลงท้าย
ด้วย-ed โดยใช้แบบฝึกทักษะวิชาภาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

เบญจพร นวลประเสริฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เร่ือง การตัดสินใจ
ลงทุน รายวิชาการบัญชีเพ่ือการจัดการ 

เบญจมาศ  อภิสิทธ์ิภิญโญ
และนิวัต  กุลศุภโชติ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา 

การพัฒนาการออกเสียงพยัญชนะเสียงเสียดแทรก โดยใช้
แบบฝึกอ่านคู่เทียบของนักศึกษาสาขาการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

พิมพ์ชนา พาณิชย์กุล มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี 

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชา ระบบ
สารสนเทศทางการตลาดของนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด  
โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน 

วนิดา เพ่ิมศิริ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี 

การออกแบบและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเพ่ือ
ใช้ในการอ่านคําศัพท์ของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6 ท่ีมีความบกพร่อง 
ทางสติปัญญา 

วรมณ  เดชสุภา และ
เพ็ญศรี  อมรศิลปะชัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา 

การหาประสิทธิภาพแผนการจัดการเรียนรู้วิชางานประดิษฐ์
ดอกไม้ประจําชาติ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง (นาคอุปถัมภ์) อําเภอเมือง
กําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร 

วิลาวัณย์  เณรมณี โรงเรียนชุมชนบ้าน
หนองปลิง  
(นาคอุปถัมภ์) 
จังหวัดกําแพงเพชร 

การหาประสิทธิภาพชุดการสอนการเชื่อมต่อการรับสัญญาณ
ภาคพ้ืนดินประกอบการสอนรายวิชาการสื่อสารดาวเทียม 

อานนท์ วงษ์มณี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร 



กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

ชื่อเรื่อง ผู้นําเสนอ สังกัด
ผลของกระบวนการแช่ข้าวหอมมะลิ 105 ข้าวหอมนิล         
ข้าวเหนียวกล่ํา ข้าวเหนียว กข6 ต่อปริมาณสาร                 
แกมมาอะมิโนบิวเทอริกเอซิคในการผลิตข้าว ฮางงอก 

กชพรรณ วงค์เจริญ
และ พัฒนา พาสอน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาฬสินธ์ุ 
และมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

การจัดการขยะมูลฝอยในระดับครัวเรือนของหมู่บ้าน           
โป่งสุริยา ตําบลโป่งแดง อําเภอขามทะเลสอ จังหวัด
นครราชสีมา 

พัชรี  ศรีกุตา และคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา 

การศึกษาส่วนผสมของเคลือบข้ีเถ้าจากหลอดกระเปาะแก้ว พิชิต  พจนพาที มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร 

การจัดกลุ่มและพยากรณ์การเกิดโรคมะเร็งปอด โดยใช้
ทฤษฎีต้นไม้ตัดสินใจ 

รักถ่ิน เหลาหา
ภาวิณี  ธรรมเกตุ และ  
สิริภา  อุทัยแพน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม 

การลดปัญหาความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนต่อกระบวนการผลิต
เคร่ืองปั้นดินเผาตําบลทุ่งหลวง อําเภอศีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 
กรณีศึกษา: การเตรียมเนื้อดินปั้นสําหรับข้ึนรูปทรง
ผลิตภัณฑ์ ประเภทกระถางปลูกต้นไม้ 

สฤษณ์  พรมสายใจ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร 

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลทางการตลาดออนไลน์ เพ่ือ
ส่งเสริมการผลิตกระทงจากเปลือกข้าวโพดของชุมชนบ้าน
ลานดอกไม้ตก อําเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกําแพงเพชร 

อนัน หยวกวัด มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร 

 
 

 
 
 

 
 


