
สังคมศาสตร์ วทิยาศาสตร์ การศึกษา อาจารย์ นักศึกษา
1 กชกร  รุ่งหวัไผ่ และ ดุษฎี  โยเหลา การวิจยัปฏิบัติการเชิงวิพากษเ์พือ่การพฒันาสมรรถนะของ

หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนจฑุาภรณราชวิทยาลัย 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน

บรรยาย  

2 กชพรรณ วงค์เจริญ การศึกษาปริมาณแคดเมียม ตะกัว่ สังกะสี ไนโตรแจน 
ฟอสฟอรัส และโปรแตสเซียมในน้ าเสียจากกระบวนการผลิต
แผ่นยางพาราของเกษตรกร จงัหวัดกาฬสินธ์ุ

บรรยาย  

3 กชพรรณ วงค์เจริญ ผลของกระบวนการแช่ข้าวหอมมะลิ 105 ข้าวหอมนิล ข้าว
เหนียวกล่ า ข้าวเหนียว กข6 ต่อปริมาณสารแกมมาอะมิโนบิ
วเทอริกเอซิคในการผลิตข้าว ฮางงอก

โปสเตอร์  

4 กฤษรักษ ์อยู่เจริญ การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการท่องเทีย่วของ
นักท่องเทีย่วชาวไทยกบัข้อมูลประชากรศาสตร์ภายหลัง
เหตุการณ์น้ ามันดิบร่ัว บริเวณอา่วพร้าว เกาะเสม็ด จงัหวัด
ระยอง

บรรยาย  

5 กาญจนา  สินกิง่  ดร.สุรีย์  โบษกรนัฏ ปัจจยัเกีย่วกบัผู้ตรวจสอบภายในทีส่่งผลต่อประสิทธิผลใน
การก ากบัดูแลกจิการในมุมมองของผู้รับการตรวจ ในสังกดั
ส านักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา

บรรยาย  

ล าดับ

ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการพิจารณาเข้าร่วมการประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที ่6
“ศาสตร์แหง่วิทยาการจัดการเพ่ือรับใช้สังคม.....3 ทศวรรษแหง่การตามรอยแม่ของแผ่นดิน”

The National Academic Research Conference 6th “Management Science for Socially Engagement : Over the Three Decades of following the Mother of the 
Earth”

โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากับเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏทัว่ประเทศ และภาคีเครือข่ายในพ้ืนทีจ่ังหวัดนครราชสีมา
วันศุกร์ที ่19 สิงหาคม 2559  ณ หอ้งประชุมวิทยาการจัดการ 22.14 (อาคาร 22 ช้ัน 1) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

กลุม่ สถานะ
ช่ือ-สกุล ช่ือเรือง รูปแบบการน าเสนอ



สังคมศาสตร์ วทิยาศาสตร์ การศึกษา อาจารย์ นักศึกษา
ล าดับ

กลุม่ สถานะ
ช่ือ-สกุล ช่ือเรือง รูปแบบการน าเสนอ

6 กติติยา อาษากจิ การพยากรณ์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากปัจจยัพฤติกรรมการ
ใช้อนิเทอร์เน็ตเพือ่การศึกษาของนักศึกษาพยาบาล ด้วย
เทคนิค Data Mining

บรรยาย  

7 เกศรา สุมาลานุกลู คุณภาพการใหบ้ริการด้านการจดัเกบ็ภาษที้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมู อ าเภอวิหารแดง จงัหวัด
สระบุรี

โปสเตอร์  

8 ขนิษฐา  หาระคุณ คุณลักษณะของธุรกจิกบัประสิทธิภาพการท างานของระบบ
สารสนเทศทางการบัญชีในองค์กรธุรกจิในอ าเภอเมือง  
จงัหวัดเลย

บรรยาย  

9 ว่าทีร้่อยตรีหญงิ ดร. ขวัญใจ  จริยา
ทัศน์กร

การวิเคราะหจ์ าแนกปัจจยัทีม่ีผลต่อการยอมรับและการใช้
งานระบบการเรียนผ่านเครือข่ายอนิเทอร์เน็ต

บรรยาย  

10 แกว้มณี อทุิรัมย์ การศึกษาการจดัท าบัญชีครัวเรือนของชุมชนบ้านหนองโดน
น้อย ต าบลโคกกลาง อ าเภอล าปลายมาศ จงัหวัดบุรีรัมย์

บรรยาย  

11 แกว้ตา  ศรีตะปัญญะ การศึกษาพฤติกรรมและปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดทีม่ีผล
ต่อการตัดสินใจซ้ือบ้านจดัสรรของผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมือง
 จงัหวัดนครราชสีมา

บรรยาย  

12 จริพฒัน์  พงชะอุม่ดี กลยุทธ์การตลาดธุรกจิร้านโทรศัพท์มือถือในเขตเทศบาล
เมืองสุรินทร์ จงัหวัดสุรินทร์

โปสเตอร์  



สังคมศาสตร์ วทิยาศาสตร์ การศึกษา อาจารย์ นักศึกษา
ล าดับ

กลุม่ สถานะ
ช่ือ-สกุล ช่ือเรือง รูปแบบการน าเสนอ

13 จริศักด์ิ ศิริรัตนพล,ลักษมี โขมโนท้ย เว็บไซต์เพือ่การประชาสัมพนัธ์และการบริหารจดัการองค์กร:
กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลมะเกลือใหม่ อ าเภอสูง
เนิน จงัหวัดนครราชสีมา

บรรยาย  

14 จฑุารัตน์  ธาราทิศ กลยุทธ์สู่ความส าเร็จของผู้ประกอบการสินค้า OTOP ใน
จงัหวัดสุราษฎร์ธานี ไม่ระบุ

 

15 เจนจฬุา วุฒิวรจนิดา

ความสัมพนัธ์ระหว่างค่านิยมในการท างานกบัองค์กรแหง่การ
เรียนรู้  ของบุคลากรเจนเนอเรชั่นวาย  กรณีศึกษา  ธนาคาร
เพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจงัหวัดนครราชสีมา 

บรรยาย  

16 ชนพงษ ์ อาภรณ์พศิาล องค์ประกอบการท่องเทีย่วทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจมา
เทีย่วแหล่งท่องเทีย่วเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจงัหวัด
นครปฐม

บรรยาย  

17 ชัยวิทย์ ถิระวณัฐพงศ์ การพฒันาเว็บท่าธุรกจิอญัมณีและเคร่ืองประดับจงัหวัด
จนัทบุรี

บรรยาย  

18 นายชินพนัธ์ โรจนไพบูลย์ การพฒันากลุ่มทอผ้าบ้านน้ าหลงตามแนวคิดเศรษฐกจิ
สร้างสรรค์

บรรยาย  

19 ฐิติพงศ์ ต่อตรงนิสาร การศึกษาการตัดสินใจเลือกซ้ือสมาร์ทโฟนของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร

โปสเตอร์  

20 ฐิติพร วรฤทธ์ิ ผลกระทบของมาตรฐานการบัญชีฉบับที ่12 เร่ืองภาษเีงินได้
ทีม่ีต่อการค านวณภาษอีากรของนักบัญชีในจงัหวัดบุรีรัมย์

บรรยาย  



สังคมศาสตร์ วทิยาศาสตร์ การศึกษา อาจารย์ นักศึกษา
ล าดับ

กลุม่ สถานะ
ช่ือ-สกุล ช่ือเรือง รูปแบบการน าเสนอ

21 นางสาวฐิติมา  ทัพสาวิกา ประสิทธิผลของทีท่ าการปกครองตามทัศนะของข้าราชการ
ทีท่ าการปกครองจงัหวัดสิงหบ์ุรี

โปสเตอร์  

22 ณฐาพชัร์  วรพงศ์พชัร์ การพฒันาการใหบ้ริการของฝ่ายสนับสนุนนักธุรกจิอสิระและ
สมาชิกธุรกจิขายตรงกลุ่มธุรกจิอาหารเสริมของสมาคม
พฒันาการขายตรงไทย ไม่ระบุ

 

23 ณัฏฐชา  หน่อทอง การรับรู้และความตระหนักในการใช้ส่ือสังคมต่อการละเมิด
ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ของเยาวชนในจงัหวัดลพบุรี

โปสเตอร์  

24 ณัฏฐา  จริยาจนิดาเสถียร แนวทางการพฒันาการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมูบ่้าน

บรรยาย  

25 ณิชกลุ  ชาติวาณิชกลุ กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดทีม่ีอทิธิพลต่อความ
จงรักภักดีของผู้ปกครองทีซ้ื่อชุดนักเรียนในอ าเภอเมือง 
จงัหวัดนครราชสีมา

บรรยาย  

26 เดือนเพญ็  แบส่ิว ทัศนคติความสัมพนัธ์ระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)
 กบัภาพลักษณ์ขององค์การเครือซีเมนต์ไทย (SCG) ทีม่ีผลต่อ
การตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์และบริการของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร

โปสเตอร์  

27 ธนพล  คงกวินวงศ์ ความรับรู้และความไว้วางใจทีส่่งผลต่อความภักดีในการท า
ประกนัภัยรถยนต์ของผู้บริโภคของบริษทั ทิพยประกนัภัย 
จ ากดั (มหาชน)

โปสเตอร์  



สังคมศาสตร์ วทิยาศาสตร์ การศึกษา อาจารย์ นักศึกษา
ล าดับ

กลุม่ สถานะ
ช่ือ-สกุล ช่ือเรือง รูปแบบการน าเสนอ

28 ธนิดา  ภู่แดง การพฒันาทักษะทางการเรียนวิชาหลักการบัญชีโดยวิธีการ
เรียนรู้แบบร่วมมือของ
นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจดัการ

ไม่ระบุ  

29 ธารทิพย์  ทองพนัชั่ง เว็บไซต์เพือ่การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นส าหรับโรงเรียนใน
สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

บรรยาย  

30 ธีรวรรธน์ วงศ์เนาวรัตน์ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีม่ีผลต่อพฤติกรรมการเลือก
ซ้ือสินค้าของลูกค้าร้านค้าปลีกวัสดุกอ่สร้างขนาดใหญ ่ใน
จงัหวัดนครราชสีมา

บรรยาย  

31 นงเยาว์  วงษบ์ุตร การศึกษาคุณภาพการใหบ้ริการสาธารณะ ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลมะเฟอืง 
อ าเภอพทุไธสง จงัหวัดบุรีรัมย์

บรรยาย  

32 นันท์นภัส  คะชะนา กลยุทธ์ในการด าเนินงานของผู้ประกอบการทีส่่งผลต่อ
ความส าเร็จในการด าเนินธุรกจิวิสาหกจิขนาดกลางและขนาด
ย่อม ในจงัหวัดประจวบคีรีขันธ์

บรรยาย  

33 นาตยา พุม่เรือง บทบาทภาครัฐและภาคเอกชนในการส่งเสริมยุทธศาสตร์
การค้าตลาดชายแดนไทย-เมียนมาร์ (ด่านสิงขร) จงัหวัด
ประจวบคีรีขันธ์

โปสเตอร์  



สังคมศาสตร์ วทิยาศาสตร์ การศึกษา อาจารย์ นักศึกษา
ล าดับ

กลุม่ สถานะ
ช่ือ-สกุล ช่ือเรือง รูปแบบการน าเสนอ

34 นารี  คุณวงศ์

บทบาทของผู้บริหารในการด าเนินงานโรงเรียนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3

โปสเตอร์  

35 นารี  ท าดี ความสัมพนัธ์ระหว่างระดับทักษะทีจ่ าเป็นในศตวรรษที ่21 
กบัการปฏิบัติงานวิชาการของครู สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

โปสเตอร์  

36 นิพนธ์ ภัทรวุฒิพงษ์ การใช้เทคนิค RFM และ Association Rules วิเคราะหก์าร
ขายของ TOPS Supermarket

บรรยาย  

37 นิภาพร  พลฉิม ความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผู้น าของผู้บริหารกบัประสิทธิผล
เชิงดุลยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตอ าเภอพมิาย จงัหวัดนครราชสีมา

บรรยาย  

38 บดินทร์  หวังร่วมกลาง การศึกษาทักษะกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 ของ
นักเรียน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาตามการรับรู้
ของผู้ปกครอง

โปสเตอร์  



สังคมศาสตร์ วทิยาศาสตร์ การศึกษา อาจารย์ นักศึกษา
ล าดับ

กลุม่ สถานะ
ช่ือ-สกุล ช่ือเรือง รูปแบบการน าเสนอ

39 บุญสนอง เภาค า ปัจจยัเชิงสาเหตุทีม่ีอทิธิพลต่อการออกกลางคันของนักศึกษา
สาขาวิชานิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

บรรยาย  

40 เบญจมาศ  อภิสิทธ์ิภิญโญ การจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เร่ือง การตัดสินใจ
ลงทุน รายวิชาการบัญชีเพือ่การจดัการ

โปสเตอร์  

41 เบญจมาศ อภิสิทธ์ิภิญโญ การพฒันาการจดัท าบัญชีโรงสีข้าวชุมชน ต าบลมะเกลือใหม่ 
อ าเภอสูงเนิน จงัหวัดนครราชสีมา

โปสเตอร์  

42 ปนัดดา  ศรีบุศย์ดี การวิเคราะหพ์ฤติกรรมการท่องเทีย่วของนักท่องเทีย่วชาวจนี
 ภายหลังวิกฤตการเมืองไทย  ในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556
 – 2557

บรรยาย  

43 ประภัสสร  กองทอง
ผลของการใช้การเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานทีเ่น้น
การปฏิสัมพนัธ์ทางเครือข่ายทีม่ีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ในรายวิชา การออกแบบและพฒันาเทคโนโลยีและส่ือสาร
การศึกษา ของนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษช์วลิตกลุ

บรรยาย  

44 ประมวล  น้อยทรง บูรณาการความเชื่อในพทุธปรัชญากบัการพฒันาคุณภาพชีวิต
ชุมชน:กรณีศึกษาต าบลสาวชะโงก อ าเภอบางคล้า จงัหวัด
ฉะเชิงเทรา

ไม่ระบุ
 

45 ประศาสน์ นิยม การสังเคราะหง์านวิจยัทีเ่กีย่วกบัการพฒันาวิสาหกจิชุมชนใน
จงัหวัดนครราชสีมา

บรรยาย  



สังคมศาสตร์ วทิยาศาสตร์ การศึกษา อาจารย์ นักศึกษา
ล าดับ

กลุม่ สถานะ
ช่ือ-สกุล ช่ือเรือง รูปแบบการน าเสนอ

46 ร.ต.หญงิปราณีต   วิไลเขวา การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพการบริการกบัความ
พงึพอใจของผู้มารับบริการองค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง 
อ าเภอภักดีชุมพล จงัหวัดชัยภูมิ

บรรยาย  

47 ปราโมทย์  ยอดแกว้ การตลาดข้าวอนิทรีย์ในสังคมไทย บรรยาย  

48 ปวีณา  ดีชุม ประสิทธิผลของการใช้กระบวนการเรียนรู้เป็นทีมในการ
จดัการมาตรฐานบริการสุขภาพ

โปสเตอร์  

49 ปิยรัตน์  งามสนิท การออกแบบและพฒันาขั้นตอนวิธีเมตาฮิวริสติกส าหรับ
ระบบวางแผนการเดินทางท่องเทีย่วแบบออนไลน์

บรรยาย  

50 ผกามาศ  มูลวันดี ศึกษาระบบบัญชีของชุมชนกลุ่มทอผ้าไหมบ้านโนนศิลา 
ต าบลถลุงเหล็ก อ าเภอเมือง จงัหวัดบุรีรัมย์

บรรยาย  

51 พรชนก  บุญญานันทกลุ ความสัมพนัธ์ระหว่างกลยุทธ์การตลาดสีเขียวกบัความภักดี
ต่อตราร้านค้าปลีก

บรรยาย  

52 พรชัย  พนัธ์ุธาดาพร การมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนของประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองเสนา อ าเภอเสนา จงัหวัดพระนครศรีอยุธยา

โปสเตอร์  

53 พรชัย  พนัธ์ุธาดาพร ภาวะผู้น าในการพฒันาชุมชนของเจา้อาวาส ในเขตจงัหวัด
พระนครศรีอยุธยา

โปสเตอร์  

54 พรชัย  พนัธ์ุธาดาพร บทบาทของสถานศึกษาในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนกรณีศึกษาโรงเรียนอลิุตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ อ าเภอ
มโนรมย์  จงัหวัดชัยนาท

โปสเตอร์  



สังคมศาสตร์ วทิยาศาสตร์ การศึกษา อาจารย์ นักศึกษา
ล าดับ

กลุม่ สถานะ
ช่ือ-สกุล ช่ือเรือง รูปแบบการน าเสนอ

55 พรภัทร อนิทรวรพฒัน์ ความเชื่อมโยงของสภาพเศรษฐกจิของครอบครัวและการออม
เงินของนักศึกษา: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต

บรรยาย  

56 พสิษฐ์  โสภณพงศพฒัน์ การวิเคราะหป์ัจจยัทีสั่มพนัธ์กบัการตัดสินใจเลือกเช่าหอพกั
ของผู้เช่าพกับริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย

บรรยาย  

57 พชัรินทร์ กล้าหาญ ภาวะผู้น าของผู้จดัการแผนกทีส่่งผลต่อความต้ังใจคงอยู่ใน
งานของพนักงานองค์กรเอกชนในเขตบางรัก

โปสเตอร์  

58 พชัรี  ศรีกตุา
การจดัการขยะมูลฝอยในระดับครัวเรือนของหมูบ่้านโป่งสุริยา
 ต าบลโป่งแดง อ าเภอขามทะเลสอ 
จงัหวัดนครราชสีมา

โปสเตอร์  

59 พฒัน์ธนธร ตันติเวชยานนท์

ประสิทธิผลของการน าแผนยุทธศาสตร์กรมการปกครองไป
ปฏิบัติในกลุ่มจงัหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

บรรยาย  

60 พทิักษพ์งษ ์ ดิษฐาอนันต์ แนวปฎิบัติการจดัการหว่งโซ่อปุทาน
และการตอบสนองในหว่งโซ่อปุทานทีส่ร้างความได้เปรียบใน
การแข่งขัน กรณีศึกษา: อตุสาหกรรมอาหารในประเทศไทย

บรรยาย  



สังคมศาสตร์ วทิยาศาสตร์ การศึกษา อาจารย์ นักศึกษา
ล าดับ

กลุม่ สถานะ
ช่ือ-สกุล ช่ือเรือง รูปแบบการน าเสนอ

61 เพชรา  บุดสีทา การจดัการเรียนการสอนแบบโครงงานโดยใช้แหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชน รายวิชาการเป็นผู้ประกอบการ ส าหรับนักศึกษา
หลักสูตรบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร

บรรยาย  

62 เพญ็จนัทร์ โง้วสกลุ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองหมู อ าเภอวิหารแดง จงัหวัดสระบุรี

โปสเตอร์  

63 เพญ็พชิญา  ติชะรา การศึกษาปัจจยัทีม่ีอทิธิพลต่อแรงจงูใจในการเรียน  ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่5  สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  32

บรรยาย  

64 ไพฑูรย์ บุญเพยีร ความรู้เกีย่วกบัความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของพนักงาน
โรงงานอาหารสัตว์ บริษทั เบทาโกร จ ากดั (มหาชน)

โปสเตอร์  

65 เสาวลักษณ์ยอดวิญญูวงศ์ การศึกษาถ่านอดัแท่งจากใบออ้ยและชานออ้ย บรรยาย  

66 ภาคิณ มณีโชติ การพฒันาการผลิตกา๊ซชีวภาพเพือ่ลดต้นทุนการใช้พลังงาน 
LPG ในชุมชน ต.หนองโสน อ.สามง่าม จ.พจิติร

บรรยาย  

67 เสาวลักษณ์ ยอดวิญญูวงศ์ เคร่ืองอบแหง้ดอกมะลิพลังงานแสงอาทิตย์ บรรยาย  

68 ภาศิริ เขตปิยรัตน์ การบริหารช่องทางการจดัจ าหน่ายทีส่่งผลต่อตลาดผู้บริโภค 
และตลาดผู้ผลิต ของธุรกจิเกษตรทุเรียนหลงลับแล จงัหวัด
อตุรดิตถ์

บรรยาย  

69 มนัสวี   นวลละออง ทุนทางสังคมเพือ่การพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน
อ าเภอกยุบุรี จงัหวัดประจวบคีรีขันธ์

โปสเตอร์  



สังคมศาสตร์ วทิยาศาสตร์ การศึกษา อาจารย์ นักศึกษา
ล าดับ

กลุม่ สถานะ
ช่ือ-สกุล ช่ือเรือง รูปแบบการน าเสนอ

70 เยาว์ธิดา  รัตนพลแสน ขีดความสามารถการบริหารการจดัการวิสาหกจิชุมชน อ าเภอ
ภูเรือ จงัหวัดเลย

บรรยาย  

71 รสนันท์  ศรีดิลก ประสิทธิภาพการบริหารตามภารกจิของผู้บริหารสถาน
สงเคราะหเ์ด็กและเยาวชนในอ าเภอธัญบุรี จงัหวัดปทุมธานี

บรรยาย  

72 รักถิ่น เหลาหา การพยากรณ์ความเส่ียงการเกดิโรคมะเร็งปอดโดยใช้ทฤษฎี
ของการทาเหมืองข้อมูล

โปสเตอร์  

73 รามณรงค์  นิลก าแหง พฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟต์่ของโรงแรมในเขต
อ าเภอเมือง จงัหวัดนครราชสีมา ทีส่่งผลต่อปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดบริการ

บรรยาย  

74 เรวัติ  ช านาญเท การด าเนินงานการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาตาม
วงจรคุณภาพ สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา
เขต 32

บรรยาย  

75 ลลิดา  ภคเมธาวี แนวทางการอนุรักษป์ระเพณีถือศีลกนิผักในจงัหวัดภูเกต็ โปสเตอร์  

76 ลัดดาวัลย์  จ าปา การจดัการองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีการผลิตข้าวพนัธ์ุ
พืน้เมือง บ้านทิพเุย อ าเภอทองผาภูมิ จงัหวัดกาญจนบุรี

บรรยาย  

77 ธนิดา  ภู่แดง การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการบริหารจดัการธุรกจิ
แปรรูปกระยาสารทสู่ชุมชนในจงัหวัดลพบุรี

โปสเตอร์  



สังคมศาสตร์ วทิยาศาสตร์ การศึกษา อาจารย์ นักศึกษา
ล าดับ

กลุม่ สถานะ
ช่ือ-สกุล ช่ือเรือง รูปแบบการน าเสนอ

78 วรมณ  เดชสุภา

การออกแบบและพฒันาบทเรียนคอมพวิเตอร์มัลติมีเดียเพือ่
ใช้ในการอา่นค าศัพท์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่4-6 ที่
มีความบกพร่องทางสติปัญญา

บรรยาย  

79 วรรณภา แตกปัญญา แนวทางการพฒันาการส่ือสารทางการตลาดของแหล่ง
ท่องเทีย่วเชิงประวัติศาสตร์
อ าเภอพมิาย จงัหวัดนครราชสีมา

บรรยาย  

80 วัชระ สอนจนัทึก ความผูกพนัต่อองค์การของบุคลากรโรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 
อ าเภอปากช่อง จงัหวัดนครราชสีมา

โปสเตอร์  

81 วัชระ เพิม่ชาติ การศึกษาการเพิม่ประสิทธิภาพของเคร่ืองเติมอากาศส าหรับ
บ่อเล้ียงกุง้

บรรยาย  

82 วันชัย ดีศรี ประสิทธิภาพการจดัสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์ อ าเภอชัยบาดาล จงัหวัด
ลพบุรี

โปสเตอร์  

83 วัลทิวา ศรีสมุทร การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างลักษณะของการบริหารงาน
กบัประสิทธิภาพการใหบ้ริการสมาชิกของสหกรณ์การเกษตร
เมืองนครราชสีมา จ ากดั

บรรยาย  

84 วิลัยพร  ยาขามป้อม

คุณลักษณะบัณฑิตทีพ่งึประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอดุมศึกษาแหง่ชาติของคณะวิทยาการจดัการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตามความต้องการของผู้ประกอบการ

โปสเตอร์  



สังคมศาสตร์ วทิยาศาสตร์ การศึกษา อาจารย์ นักศึกษา
ล าดับ

กลุม่ สถานะ
ช่ือ-สกุล ช่ือเรือง รูปแบบการน าเสนอ

85 วิลาวัณย์ โสผล การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาล
ต าบลบางโขมด อ าเภอบ้านหมอ จงัหวัดสระบุรี

โปสเตอร์  

86 วิไลพร  ทรหด ปัจจยัทีม่ีผลต่อการธ ารงรักษาบุคลากรของสาธารณสุขจงัหวัด
เพชรบุรี

บรรยาย  

87 วีรวรรณ แจง้โม้และชญาน์นันท์ ศิริกจิ
เสถียร

ปัจจยัทีส่่งผลต่อการคงอยู่งานประเพณีกวนข้าวมธุปายาส 
(ข้าวทิพย์) กรณีศึกษาประเพณีกวนข้าวมธุปายาส (ข้าวทิพย์)
 ของวัดแกว้สุริย์ฉาย ต าบลลานกระบือ อ าเภอลานกระบือ 
จงัหวัดก าแพงเพชร

โปสเตอร์  

88 ศรินญา  ศรีบงกช การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างรูปแบบภาวะผู้น าของ
ผู้จดัการธนาคารพาณิชย์กบัความส าเร็จเชิงดุลยภาพของ
ธนาคารพาณิชย์ ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวัดนครราชสีมา

บรรยาย  

89 ศศิธร  วชิรปัญญาพงศ์

ความต้องการสนับสนุนจากภาครัฐในการจา้งแรงงานข้ามชาติ
ของกลุ่มธุรกจิกอ่สร้าง จงัหวัดลพบุรี

โปสเตอร์  

90 ศินีนาฎ พลูเกือ้ การศึกษาอทิธิพลของการได้รับการรับรองมาตรฐานด้าน
ส่ิงแวดล้อมต่อผลการด าเนินงานของธุรกจิโรงแรมในประเทศ
ไทย

บรรยาย  

91 ศิริพงษ ์ฐานมัน่
ปัจจยัความผูกพนัของพนักงานต่อองค์การในยุคปัจจบุัน

โปสเตอร์  

92 ศุภโชคชัย นันทศรี การพฒันาศักยภาพการแสดงละครเวที โปสเตอร์  



สังคมศาสตร์ วทิยาศาสตร์ การศึกษา อาจารย์ นักศึกษา
ล าดับ

กลุม่ สถานะ
ช่ือ-สกุล ช่ือเรือง รูปแบบการน าเสนอ

93 ศุภิสรา พนิโย
การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการทีส่่งผลต่อการตัดสินใจ
ซ้ือประกนัภัยข้าวนาปี ของธนาคารเพือ่การเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตรสาขาด่านขุนทดส านักงานจงัหวัด
นครราชสีมา: กรณีศึกษา เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีปีบัญชี  
2557

บรรยาย  

94 สงกรานต์  ถุงแกว้ แรงจงูใจในการเลือกเรียนหลักสูตรสาขาวิชาภาษาองักฤษ
และหลักสูตรสาขาวิชาภาษาจนีธุรกจิของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอตุรดิตถ์

บรรยาย  

95 สมพงษ ์ อศัวริยธิปัติ กลยุทธ์การตลาดบริการทีม่ีผลต่อการเลือกเข้าใช้บริการ
โรงแรมภายใต้การก ากบัดูแลของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย
ตามความคาดหวังของประชาชนในพืน้ทีภ่าคตะวันออกและ
ภาคตะวันตก

ไม่ระบุ  

96 สรรเสริญ  หุน่แสน จติอาสาบนพืน้ทีชุ่มชนตลาดพระประแดง บรรยาย  

97 สฤษณ์  พรมสายใจ การศึกษาวัสดุท้องถิ่น เพือ่น ามาสร้างผลิตภัณฑ์
เคร่ืองปัน้ดินเผา ดังค าขวัญ ของจงัหวัดก าแพงเพชร : 
กรณีศึกษาการหาอตัราส่วนผสมระหว่างดินเหนียวทุง่เศรษฐี  
ดินลูกรังเพือ่ท าพระซุ้มกอ จงัหวัดก าแพงเพชร

บรรยาย  



สังคมศาสตร์ วทิยาศาสตร์ การศึกษา อาจารย์ นักศึกษา
ล าดับ

กลุม่ สถานะ
ช่ือ-สกุล ช่ือเรือง รูปแบบการน าเสนอ

98 สฤษณ์  พรมสายใจ การลดปัญหาความเส่ียงทีเ่กดิขึ้นต่อกระบวนการผลิต
เคร่ืองปัน้ดินเผาต าบลทุง่หลวง อ าเภอศีรีมาศ จงัหวัดสุโขทัย
กรณีศึกษา: การเตรียมเนือ้ดินปัน้ส าหรับขึ้นรูปทรงผลิตภัณฑ์
ประเภทกระถางปลูกต้นไม้

โปสเตอร์  

99 ส าเริง  ไกยวงค์ ขนาดผลกระทบ : ผลลัพธ์ทีส่ าคัญทีสุ่ดของการทดสอบ
สมมติฐาน

บรรยาย  

100 สุชีรา   ธนาวุฒิ ผลสัมฤทธ์ิจากการน าปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงไปทดลอง
ใช้ในการพฒันาธุรกจิ

บรรยาย  

101 สุมิตตา  ศรีค าภา ผลกระทบของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในทีม่ีต่อคุณภาพ
รายงานการตรวจสอบภายในของผู้ตรวจสอบภายใน 
ส านักงานต ารวจแหง่ชาติ

บรรยาย  

102 อนัน หยวกวัด การพฒันาระบบฐานข้อมูลทางการตลาดออนไลน์ เพือ่
ส่งเสริมการผลิตกระทงจากเปลือกข้าวโพดของชุมชนบ้าน
ลานดอกไม้ตก อ าเภอโกสัมพนีคร จงัหวัดก าแพงเพชร

โปสเตอร์  

103 อซัลันซะห ์อาหะหมัด ปัจจยัการตัดสินใจเลือกซ้ืออาหารส าเร็จรูปแช่แข็งของ
ผู้บริโภค ในเขตอ าเภอหวัหนิ 
จงัหวัดประจวบคีรีขันธ์

บรรยาย  

104 อญัชลี เยาวราช เมือ่ Facebook เข้ามาเอีย่วกบั Marketing
When Facebook is involved the marketing

บรรยาย  



สังคมศาสตร์ วทิยาศาสตร์ การศึกษา อาจารย์ นักศึกษา
ล าดับ

กลุม่ สถานะ
ช่ือ-สกุล ช่ือเรือง รูปแบบการน าเสนอ

105 อานนท์ วงษม์ณี

การหาประสิทธิภาพชุดการสอนการเชื่อมต่อการรับสัญญาณ
ภาคพืน้ดินประกอบการสอนรายวิชาการส่ือสารดาวเทียม

โปสเตอร์  

106 อศิริย์ เดชตานนท์ การศึกษากลยุทธ์การจดัการเส้นทางท่องเทีย่วเพือ่พฒันา
เศรษฐกจิของจงัหวัดนครราชสีมา

บรรยาย  

107 อบุล  ไม้พุม่ Micro Nano Pico แหล่งเงินทุนทางการเงิน
Micro Nano Pico Source of Fund

บรรยาย  

108 เอกราช หนูแกว้ การศึกษาแนวทางเพือ่ลดการสูญเสียทีดิ่นของประชาชนใน
พืน้ทีอ่ าเภอปากช่อง จงัหวัดนครราชสีมา

โปสเตอร์  



สังคมศาสตร์ วทิยาศาสตร์ การศึกษา อาจารย์ นักศึกษา
ล าดับ

กลุม่ สถานะ
ช่ือ-สกุล ช่ือเรือง รูปแบบการน าเสนอ

หมายเหตุ :  นักวิจยัทีผ่่านการคัดเลือกเพือ่เข้าร่วมการประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ คร้ังที ่6 
                “ศาสตร์แหง่วิทยาการจดัการเพือ่รับใช้สังคม.....3 ทศวรรษแหง่การตามรอยแม่ของแผ่นดิน”  

                กรุณาตอบแบบยืนยันการเข้าร่วมตามฟอร์มทีก่ าหนดใหม้าที ่email : nrru.fms@gmail.com                                 
 ภายในวันที ่28 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  เพือ่ทีท่างคณะผู้จดัจะได้ส่งข้อคิดเหน็/ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ

 ใหท้่านได้ปรับแกไ้ขบทความวิจยัใหม้ีความสมบูรณ์มากขึ้น 

อนึง่ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพจิารณาเข้าร่วมการประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ คร้ังที ่6
ในคร้ังนี ้เป็นการประกาศเบือ้งต้นเท่านัน้  หากนักวิจยัไม่ยืนยันการเข้าร่วม หรือไม่แกไ้ขบทความตามข้อเสนอแนะ

ของผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้จดัสามารถยกเลิกรายชื่อทีป่ระกาศไว้ได้โดยไม่มีเง่ือนไข 

*** หากมีข้อผิดพลาดในการพมิพ ์ชื่อเร่ือง ชื่อ-นามสกลุ สังกดั รูปแบบ และกลุ่มของบทความวิจยั 
ท่านสามารถแกไ้ขได้ในแบบยืนยันการเข้าร่วมประชุมวิชาการฯ 

และส่งข้อมูลกลับมายัง email : nrru.fms@gmail.com เพือ่ด าเนินการจดัท าสูจบิัตรต่อไป***                                


