
สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การศึกษา อาจารย์ นักศึกษา

1 เกษร  สมาทอง ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น

ของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 

โปสเตอร์  

2 เขมิกา  สงวนพวก ผลของการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยเน้น

กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองในวิชาการจัดการธุรกิจขนาด

ย่อม ต่อความสามารถในการจัดการความรู้ และความพึง

พอใจในการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาสาขาการ

จัดการ

โปสเตอร์  

3 จงจินต์ เจิมจอหอ คุณค่าตราสินค้าเฮ้าส์แบรนด์ที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของ

ลูกค้าในเขตอําเภอเมือง จังหวดันครราชสีมา

บรรยาย  

4 จรรยา  สัตนาโค การใช้กลวิธีการอ่านผ่านบล็อกเพื่อพัฒนาความเข้าใจในการ

อ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

บรรยาย  

5 จันทร์เพ็ญ   เดชสองชั้น การศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสุ

รสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

โปสเตอร์  

6 ชนานาถ  ผดุงศิลป์ สมรรถนะหลักที่มีผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

บรรยาย  

ลําดับ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 7

กลุ่ม สถานะ
ชื่อ-สกุล ชื่อเรือง รูปแบบการนําเสนอ

“มหาวิทยาลัยเพื่อรับใช้สังคม.....พลังขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ยุค ๔.๐”

The National Academic Research Conference 7th “University Social Engagement as a Driving Force for Thailand 4.0”

โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กับเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ และภาคีเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ ๖-๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ อาคาร ๑๓ และ อาคาร ๒๒ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา



สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การศึกษา อาจารย์ นักศึกษา
ลําดับ

กลุ่ม สถานะ
ชื่อ-สกุล ชื่อเรือง รูปแบบการนําเสนอ

7 ญาณิศา  หวังคุ้มกลาง การศึกษาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และพฤติกรรมทาง

สังคมของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 จากการจัดประสบการณ์

การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้

บรรยาย  

8 ณฐภัทร หงษ์พงษ์ ทักษะทางวิชาชีพที่มีต่อคุณภาพของรายงานทางการเงินของ

ผู้ทําบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครและนนทบุรี

บรรยาย  

9 ณฐาพัชร์  วรพงศ์พัชร์ ความคาดหวัง ความพึงพอใจและการรับรู้ของนักท่องเที่ยว 

สเปน ตุรกีและอินเดีย (STI) ต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยว

ไทยภายใต้แคมเปญเที่ยววิถีไทย

บรรยาย  

10 ณภทัรกฤต  จันทวงศ์ การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

เพื่อเชิดชูเกียรติสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง 

บุนนาค)

บรรยาย  

11 ณัญธัญ   รัตนกูล ผลการใช้ชุดฝึกอบรมออนไลน์เรื่อง การสร้างสื่อบนอุปกรณ์

เคลื่อนที่ โดยใช้โปรแกรม MIT APP INVENTOR 2สําหรับ

ครูสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โปสเตอร์  

12 ณัฐพงษ์ มูฮําหมัด ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงกับ

ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูผู้สอนโรงเรียน

ประถมศึกษาในเขตอําเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

โปสเตอร์  

13 ธงชัย ศรีเบญจโชติ และคณะ การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตําบลบางสระเก้า 

อําเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

โปสเตอร์  



สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การศึกษา อาจารย์ นักศึกษา
ลําดับ

กลุ่ม สถานะ
ชื่อ-สกุล ชื่อเรือง รูปแบบการนําเสนอ

14 ธนพัฒน์ ขันกฤษณ์ ความสัมพันธ์ระหว่างการควบคุมภายในกับประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานราชการกรมการ

เงินทหารบก

บรรยาย  

15 ธัญญลักษณ์  ศรีชัยมูล ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ในการทําหน้าที่พัสดุกับ

ประสิทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของเจ้าหน้าที่พัสดุ ใน

หน่วยงานราชการเขตอําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

บรรยาย  

16 ธิดารัตน์ เทพพานิช ความสัมพันธ์ของการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ กับ

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของข้าราชการ

สังกัดสํานักงานสรรพากรพื้นที่ในจังหวัดนครราชสีมา

บรรยาย  

17 เบญจพร  บุญสยมภู การพัฒนาความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์ กฎหมาย

วิธีพิจารณาความอาญา โดยใช้กรณีศึกษา ของนักศึกษา

สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

โปสเตอร์  

18 ประสาร  ศรีพงษ์เพลิด การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมทางจริยธรรมของ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

บรรยาย  

19 ปวริศา เลิศวิริยะประสิทธิ์ และคณะ ความต้องการของคนในชุมชนต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 

อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวตาม

วิถีชาวมอญ

โปสเตอร์  

20 ปาริชาต  พรมโคตร คุณภาพการให้บริการของสํานักงานที่ดินจังหวัดนครพนม 

สาขาท่าอุเทน ส่วนแยกบ้านแพง

บรรยาย  



สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การศึกษา อาจารย์ นักศึกษา
ลําดับ

กลุ่ม สถานะ
ชื่อ-สกุล ชื่อเรือง รูปแบบการนําเสนอ

21 พระมหาวรวุฒิ วรวุฑฺฒิเมธี (พุดศรี) ศึกษาปัญหาการใช้หลักสังคหวัตถุธรรมในการบริหารงาน

ของผู้บริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนพระ

ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในกลุ่ม 11

โปสเตอร์  

22 พิชญ์กสินี  นนท์กาญจนจินดา และ

เบญจพร  บุญสยมภู

ผลการจดการเรยนรูโดยใชแผนผงความคดทมผลตอ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชากฎหมายกับชีวิต ของนักศึกษา

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพ

สตรี

โปสเตอร์  

23 ฑัชวงษ์  จุลสวัสดิ์ และภาสกร  รอด

แผลง

องค์ความรู้ในศิลปะการแสดงลิเก: กรณีศึกษาคณะลิเกพร

เทพ พรทวี ตําบลท่าข้าม อําเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

โปสเตอร์  

24 รัชดากร  จิตรามาศ ความโปร่งใสในการดําเนินงานกับประสิทธิผลการดําเนินงาน

ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตําบลคําตากล้า 

อําเภอคําตากล้า จังหวัดสกลนคร

บรรยาย  

25 วราวรรณ  อินธิปีก สัมฤทธิผลของการดําเนินงานตามมาตรการส่งเสริมความ

เป็นอยู่ระดับตําบล เทศบาลตําบลแพด อําเภอคําตากล้า 

จังหวัดสกลนคร

บรรยาย  

26 วันวิสาข์ ธรรมวิชา ศึกษาพฤติกรรมการออมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น

โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

โปสเตอร์  

27 ศิริพงศ์ สมพีรพันธุ์ กระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานของพนักงานสหกรณ์ภาคการเกษตรใน

จังหวัดนครราชสีมา

บรรยาย  



สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การศึกษา อาจารย์ นักศึกษา
ลําดับ

กลุ่ม สถานะ
ชื่อ-สกุล ชื่อเรือง รูปแบบการนําเสนอ

28 สันติชัย แย้มใหม่   และสรัญ เพชร

รักษ์

ภูมิรู้สู่ภูมิธรรมของโนราใหญ่ บรรยาย  

29 สุชาติ หัตถ์สุวรรณ และดวงดี 

วิเชียรโหตุ

การหาประสิทธิภาพของเครื่องสีข้าวชุมชน บรรยาย  

30 โสภาพร  ยอดแก้วเรือง การใช้การเรียนรู้โดยเน้นการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาทักษะ

การพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษา  พณิชยกรรม ระดับชั้น

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์

บริหารธุรกิจ  นครราชสีมา

บรรยาย  

31 อรอุมา  เข็มอนุสุข ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรมของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

โปสเตอร์  

32 อัจฉรา เมฆสุวรรณ  และขจรศักดิ์ 

วงศ์วิราช
อิทธิพลของภาวะผู้ประกอบการและวัฒนธรรมองค์การที่มี

ต่อความได้เปรียบในการแข่งขันของ SMEs อุตสาหกรรม

แปรรูปการเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่

โปสเตอร์  

33 อุกฤษฎ์    นาจําปา วัสดุกันกระแทกจากไฟเบอร์กลาสผสมยางพารา บรรยาย  

34 ชคัตตรัย  รยะสวัสดิ์ การศึกษาศักยภาพเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนาธุรกิจในตาํบล

ถนนโพธิ์ อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

โปสเตอร์  



สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การศึกษา อาจารย์ นักศึกษา
ลําดับ

กลุ่ม สถานะ
ชื่อ-สกุล ชื่อเรือง รูปแบบการนําเสนอ

35 เกียรติศักดิ์  โมครัตน์ อิทธิพลของคุณภาพชีวิตในการทํางาน และความผูกพันต่อ

องค์การ ที่มีผลต่อการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของ

บุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบล ในเขตอําเภอเมือง

สกลนคร จังหวัดสกลนคร

บรรยาย  

36 ปทิตตา  หวายสันเทียะ คุณภาพการบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งผลต่อความพึง

พอใจของผู้ใช้ระบบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก

 ณ ที่จ่าย กรณีศึกษา : หน่วยงานส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

นครราชสีมา

บรรยาย  

37 กิติพงษ์ จันทร์ถาวร และศศิธร พิมาน

สกุลวัฒน์

ผลิตภัณฑ์จากดอกมะลิในเขตอําเภอพิมาย จังหวัด

นครราชสีมา

บรรยาย  

38 สิทธิศักดิ์  สุวรรณี การศึกษารูปแบบการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ที่มีผลต่อการ

ตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราช

ภัฏสกลนคร กรณีศึกษา นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนคร ปีการศึกษา 2559

โปสเตอร์  

39 พรพรรณ เข้มแข็ง ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรแห่งการเรียนรู้และผลการ

ดําเนินงานของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

บรรยาย  

40 พันธ์ทิพา  คนฉลาด การพัฒนาการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 โดยใช้สื่อการ

สอน Kahoot : กรณีศึกษารายวิชาโปรแกรมประยุกต์ด้าน

วิจัยและสถิติ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

โปสเตอร์  



สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การศึกษา อาจารย์ นักศึกษา
ลําดับ

กลุ่ม สถานะ
ชื่อ-สกุล ชื่อเรือง รูปแบบการนําเสนอ

41 เสาวลักษณ์  จิตต์น้อม การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางใน

วิชาวิจัยทางการเงิน ด้วยการบูรณาการวิธีสอนแบบเน้น

โครงการ และวิธีสอนแบบเน้นกระบวนการกลุ่ม

บรรยาย  

42 รุ่งนภา สิงห์สถิตย์ การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์

อาหารเสริมสุขภาพ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

หมู่บ้านจอมบึง อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

บรรยาย  

43 นารินทร์  มานะการ รายวิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาของครู สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 
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บรรยาย  

44 ธนากร แสงกุดเลาะ ตนเอง เรื่อง ระบบสารสนเทศด้านการบริหารการเงิน งาน

แผนงานโครงการ สําหรับบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ชัยภูมิ

บรรยาย  

45 นวัตกรณ์ แซ่จิว และคณะ การตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม ในเขต

เทศบาลนครสงขลา

บรรยาย  

46 ปณตนนท์ เถียรประภากุล และคณะ การศึกษาความคิดเชิงบวกและความวิตกกังวลทางสังคม

ของนักศึกษาในรายวิชาจิตวิทยาสําหรับครู

โปสเตอร์  

47 วชิรญา ตติยนันทกุล และปาริฉัตร 

แฟนพิมาย
ปัจจัยส่วนผสมการตลาดบริการ ที่มีผลต่อการท่องเที่ยวด้าน

บรรพชีวินของนักท่องเที่ยวชาวไทย กรณีศึกษา :สถาบันวิจัย

ไม้กลายเป็นหิน และทรัพยากรธรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

บรรยาย  



สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การศึกษา อาจารย์ นักศึกษา
ลําดับ

กลุ่ม สถานะ
ชื่อ-สกุล ชื่อเรือง รูปแบบการนําเสนอ

48 ฐิตาภา  วงค์อินตา ปัจจัยกระบวนการบริหารที่ส่งผลต่อสภาพการบริหาร

งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัด

นครราชสีมา

บรรยาย  

49 บารมี ชูชัย กลยุทธ์การสื่อสารของนักเรียนชาวต่างประเทศที่มาเรียน

มวยไทย

บรรยาย  

50 ปิยะพล ขําอุดม การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพชีวิตของนักศึกษาพยาบาล 

วิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก เขตภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ

บรรยาย  

51 วศิน นิลวงศ์ การนําเสนอภาพข่าวความรุนแรงที่ละเมิดต่อสิทธิเด็กบน

หน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ไทยรฐั

บรรยาย  

52 สุธิดา พลชํานิ และ เกศนีย์ พิมพ์พก สําหรับนักเรียนชนเผ่า โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนใน

พระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี

โปสเตอร์  

53 จิราภรณ์   แก้วเชือกหนัง ภาวะผู้นําของผู้อํานวยการโรงเรียนธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

ตามหลักสังคหวัตถุ  4

บรรยาย  

54 ณัฏฐิญา  บัวรุ่ง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ กรมส่งกําลังบํารุง

ทหารบก

บรรยาย  

55 พรณิชา จันทร์กลิ่น ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้มารับบริการ ในงาน

ด้านการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมของสํานักงานที่ดิน

จังหวัดนนทบุรี สาขาปากเกร็ด

บรรยาย  



สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การศึกษา อาจารย์ นักศึกษา
ลําดับ

กลุ่ม สถานะ
ชื่อ-สกุล ชื่อเรือง รูปแบบการนําเสนอ

56 วราภรณ์  ชาวเวียง การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ

ข้าราชการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

บรรยาย  

57 วิไลพร  ชนะศึก การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของสํานักงาน

ปลัดกระทรวงยุติธรรม

บรรยาย  

58 สุนิศา สุตตสันต์ ความคิดเห็นต่อหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับพฤติกรรม

การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ของข้าราชการและ

เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

บรรยาย  

59 หทัยพันธุ์ ชัยพรประเสริฐ ภาครัฐ กรณีศึกษา: งานพระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศล

ถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ

ดุลยเดช

ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง

บรรยาย  

60 ประสิทธิ์  นนทะเสน และประมุข  ศรี

ชัยวงษ์
การศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบระบายน้ําเสียของชุมชน

รอบมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

โปสเตอร์  

61 นวัตกรณ์ แซ่จิว และคณะ การตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม ในเขต

เทศบาลนครสงขลา

บรรยาย  

62 ปฏิภาณ  สิทธิคุณ โปรแกรมระบบสารสนเทศค้นหาและการเดินทาง สําหรับ

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 ด้วยการ

ประยุกต์ใช้ Google Maps APIs

บรรยาย  



สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การศึกษา อาจารย์ นักศึกษา
ลําดับ

กลุ่ม สถานะ
ชื่อ-สกุล ชื่อเรือง รูปแบบการนําเสนอ

63 อรนลิน  ไทยเจริญ ผลของการปรึกษาแบบกลุ่มเพื่อเสริมสร้างเจตคติในการ

ป้องกันโรคของผู้ที่มีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด 

โรงพยาบาลวังม่วงสัทธรรม จังหวัดสระบุรี

บรรยาย  

64 ศศิธร     อิ่มวุฒิ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านทาง

เว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : กรณีศึกษามหาวิทยาลัย

วงษ์ชวลิตกุล

บรรยาย  

65 ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช อัจฉรา เมฆ

สุวรรณ และอนุรักษ์ อาทิตย์กวิน

ศักยภาพชุมชนกับการเป็นแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนในพื้นที่

ตําบลแจ้ห่ม อําเภอแจ้ห่ม จังหวัดลําปาง

บรรยาย  

66 คมกฤช พรหมฉิน การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของภาวะผู้นําเชิงกล

ยุทธ์ในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา

บรรยาย  

67 เชษินีร์ แสวงสุข ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผล

ต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู

บรรยาย  

68 ณัฏฐ์รมณ ศรีสุข สมรรถนะทางการบัญชีสมัยใหม่ที่มีผลต่อความสําเร็จในการ

ปฏิบัติงานของผู้ทําบัญชีในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีและ

กรุงเทพมหานคร

บรรยาย  

69 ณัฐวุฒิ ปัญญา  และคณะ การประเมินความคุ้มค่าในการใช้ไส้เดือนดินกําจัดขยะ

อินทรีย์และแนวทางการจัดการผลผลิตจากไส้เดือนดินแบบ

ครบวงจรของชุมชนไหล่หิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

บรรยาย  



สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การศึกษา อาจารย์ นักศึกษา
ลําดับ

กลุ่ม สถานะ
ชื่อ-สกุล ชื่อเรือง รูปแบบการนําเสนอ

70 ณิชารีย์ ขําแก้ว แนวทางการปฏิบัติที่ดีและกลยุทธ์การขายบัตรเดบิต

ประเภทมีประกันภัยของพนักงานธนาคารกรุงไทย : 

กรณีศึกษา ธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

บรรยาย  

71 ทวีนุช แฝงฤทธิ์ โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อทักษะ

ชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดชัยภูมิ 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โปสเตอร์  

72 นิภาพร  ฤทธิพันธ์ การศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาการบรหิารงาน

กิจการนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1-7

โปสเตอร์  

73 พนารัตน์ เดชกุลทอง
การวิจัยและพัฒนาการผลิตผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ : 

กรณีศึกษากลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ หนองบัวแดง อ.หนอง

บัวแดง จ.ชัยภูมิ และศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพห้วยหงส์สําหรับ

ผู้หญิงบ้านห้วยหงส์  เมืองจันทะบูลี นครหลวงเวียงจันทร์ 

สปป.ลาว

บรรยาย  

74 ตุลยดา อุดมศิลป์ และคณะ การตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคาร

พาณิชย์ของลูกค้าในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

บรรยาย  

75 เยาวลักษณ์ วงษ์ประภารัตน์ ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์การและพฤติกรรม

การทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการ

บรรยาย  

76 พัชรนันท์  รุจน์รวีหิรัญ การใช้ทฤษฎีอะเพรเซิลในการวิเคราะห์บทอ่านของข้อสอบ

โอเน็ต สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

บรรยาย  



สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การศึกษา อาจารย์ นักศึกษา
ลําดับ

กลุ่ม สถานะ
ชื่อ-สกุล ชื่อเรือง รูปแบบการนําเสนอ

77 นิศา  วรอินทร์ แนวทางการพัฒนาการดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบล  ในเขตอําเภอเมือง  จังหวัด

กําแพงเพชร  ตามเกณฑ์มาตรฐาน

บรรยาย  

78 สุนันทา  ปาสาเลา ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทาง

การเงินกับกําไรสุทธิของกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ที่

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บรรยาย  

79 วิรงลอง  คืดนอก การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําทางวิชาการกับ

การส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารสถานศกึษา

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

โปสเตอร์  

80 ปริญญา   รวมใหม่ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการ

เลือกใช้บริการ  สถาบันสอนภาษาอังกฤษ ของผู้ที่มี

วัตถุประสงค์เพื่อนําไปใช้ในการทํางานในเขตอําเภอเมือง

นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

โปสเตอร์  

81 กนิษฐา พุทธเสถียร และคณะ การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยสําหรับชาวต่างประเทศ

ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

บรรยาย  

82 กนกวรรณ  ป้องกัน ผลของการเรียนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ของไดรเวอร์

และเบลล์เสริมด้วยเทคนิคแบบทํานาย-สังเกต-อธิบาย (POE)

 ต่อความเข้าใจมโนมติสารชีวโมเลกุลของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 5

บรรยาย  



สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การศึกษา อาจารย์ นักศึกษา
ลําดับ

กลุ่ม สถานะ
ชื่อ-สกุล ชื่อเรือง รูปแบบการนําเสนอ

83 ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์ และคณะ การกําจัดขยะอินทรีย์ด้วยไส้เดือนดินของชุมชนตําบลไหล่หิน

 อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

บรรยาย  

84 ดลนภัส บุญแก้ว และคณะ แรงจูงใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมในเขตเทศบาลนครสงขลา

โปสเตอร์  

85 ทัตชญา ยาเสร็จ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการ

ตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมในอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

บรรยาย  

86 ธิดา สุบรรณภาพ ปัจจัยคุณภาพชีวิตในการทาํงาน สมรรถนะในการทํางานที่มี

ความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน

ธนาคารกรุงไทย  สํานักงานเขตราชบุรี

โปสเตอร์  

87 นรีรัตน์  ประสานไทย วัฒนธรรมองค์กรและการเปลี่ยนแปลงองค์กรที่มี

ความสัมพันธ์กับความสุขในการทํางานของพนักงาน

ธนาคารกรุงไทย สํานักงานเขตราชบุรี

โปสเตอร์  

88 ปวีณา  ศิริโชติ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติตามนโยบายลดพุงลดโรคด้วย

หลัก 3 อ. ของบุคลากรโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

โปสเตอร์  

89 พงษ์นรินทร์  ศรีพลอย การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์

 สําหรับการเรียนรู้ เทคโนโลยีเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ใน

ยุคที่ 3 (3G) และยุคที่ 4 (4G) ในรายวิชา 506410 

เทคโนโลยี บรอดแบนด์

บรรยาย  



สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การศึกษา อาจารย์ นักศึกษา
ลําดับ

กลุ่ม สถานะ
ชื่อ-สกุล ชื่อเรือง รูปแบบการนําเสนอ

90 เฉลิมวุฒิ คําเมือง และ ไพรัชช์ จันทร์

งาม
การศึกษาและสร้างนวัตกรรมที่ใช้แก้ไขมโนทัศน์ที่

คลาดเคลื่อนทางคณิตศาสตร์ในสาระจํานวนและการ

ดําเนินการของนักศึกษาครูคณิตศาสตร์ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

บรรยาย  

91 วชิวัฒน์   ตรีเดช คิดเชิงคณิตศาสตร์ เรื่องสมการและการแก้สมการ ด้วยการ

จัดการเรียนรู้ที่ใช้วิจัยเป็นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 6

บรรยาย  

92 รินรดา วรรณี การรับรู้คุณภาพบริการและองค์ประกอบของการบริการใน

โรงแรมของนักท่องเที่ยวสูงอายุชาวต่างชาติ

บรรยาย  

93 ศรัณยู เอี่ยมชื่น
การให้ความหมาย ที่มาของความหมาย และกระบวนการ

ตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อธุรกิจธนาคารกรุงไทย จํากัด 

(มหาชน) ของผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

(SMEs) ในเขตในที่จังหวัดราชบุรี

โปสเตอร์  

94 สนธิญา สุวรรณราช1, เกศนีย์ สัต

ตรัตนขจร และกมลวรรณ  ทาวัน

การบริหารจัดการท่องเที่ยวฐานธรรมอย่างมีส่วนร่วม 

หมู่บ้านปงถ้ํา ตําบลวังทอง อําเภอวังเหนือ จังหวดัลําปาง

บรรยาย  

95 สุชาติ แตงอ่อน การให้ความหมาย ที่มาของความหมาย ในการใช้สินเชื่อ

อเนกประสงค์สวัสดิการพนักงาน สําหรับพนักงาน

ธนาคารกรุงไทย สํานักงานเขตราชบุรี จังหวัดราชบุรี

โปสเตอร์  



สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การศึกษา อาจารย์ นักศึกษา
ลําดับ

กลุ่ม สถานะ
ชื่อ-สกุล ชื่อเรือง รูปแบบการนําเสนอ

96 สุกัญญา  ใจอดทน และอรณิชชา  

ทศตา
ปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อความสําเร็จด้านการบริหาร

จัดการและการยกระดับสินค้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้า

ไหม อําเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

โปสเตอร์  

97 ณฤทธิ์ ประจงแต่ง การศึกษากระบวนการทําลวดลายทองรดน้ํา โปสเตอร์  

98 สาวิตรี จูเจี่ย  นฤมลวรรณ สุขไมตรี 

และอรวรรณ แท่งทอง

การพฒนาผลสมฤทธทางการเรยน พฤตกรรมการเรยน และ

ความพึงพอใจในการเรียน รายวิชาการจัดการงาน

เลขานุการและธุรการด้วยคอมพิวเตอร์ โดยการจัดการเรียนรู้

เชิงรุก   (Active Learning) สําหรับนักศึกษาสาขา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

โปสเตอร์  

99 ปริมาภรณ์ ศรีพรหม การศึกษาความสัมพันธ์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มี

ต่อพฤติกรรม การตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตของ

ผู้บริโภคผ่าน ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขต

เทศบาลนครนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

โปสเตอร์  

100 พนิดา ปะทุมศรี และภัทรชนันท์  รา

ณรงค์

ความต้องการพัฒนาศักยภาพในการประกอบการวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อมของผู้ประกอบการในจังหวัดชัยภูมิ

โปสเตอร์  

101 อารีย์  นาสะอ้าน รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความสามารถใน

การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่

  1  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 30

บรรยาย  

102 ชัญญานุช  พลธรรม และคณะ การศึกษาการจัดการโซ่อุปทานผ้าฝ้ายย้อมคราม 

ผู้ประกอบการ บ้านนาขาม อําเภอพรรณานิคม จังหวัด

สกลนคร

ไม่ระบุ  



สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การศึกษา อาจารย์ นักศึกษา
ลําดับ

กลุ่ม สถานะ
ชื่อ-สกุล ชื่อเรือง รูปแบบการนําเสนอ

103 พัชรินทร์ ธนฤทธิ์ไพศาล การเพิ่มมูลค่าอย่างสร้างสรรค์ในการจัดการเกษตรปลอด

สารพิษของผู้สูงอายุเพื่อการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน

โปสเตอร์  

104 รัศมีเพ็ญ  นาครินทร์ และอภิรักษ์ 

ชาญศึก

การศึกษาความเสี่ยงทางการเงินของเกษตรกรฟาร์มไก่เนื้อ

จังหวัดชัยภูมิในประเทศไทย

โปสเตอร์  

105 สุปราณี  แก้มาพะเนา
การศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการเตรียมความ

พร้อมเพื่อรับการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5

โปสเตอร์  

106 นฤมล จันทร์สุข และชวนนท์  จันทร์

สุข

การศึกษาความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา

พยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท

โปสเตอร์  

107 ชวนนท์  จันทร์สุข  และนฤมล จันทร์

สุข

ผลของการใช้กิจกรรมกลุ่มที่มีต่อพลังสุขภาพจิตของ

นักศึกษาพยาบาล

โปสเตอร์  

108 รพีภัทร  ศรีไกรภักดิ์ แนวทางการจัดการทรัพยากรป่าชุมชนตามแนวเทือกเขา

พนมดงรัก

โปสเตอร์  

109 ชิตาภา สุขพลํา ความคิดเห็นที่มีต่อการเล่นเกมออนไลน์ ของนิสิต

มหาวิทยาลัยบูรพา

บรรยาย  

110 ภัคร์ภัสสร ว่องเจริญสุข การพัฒนาความสามารถการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นโดยใช้

แนวคิดกระบวนการปฏิบัติ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน

อาชีพและเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

โปสเตอร์  



สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การศึกษา อาจารย์ นักศึกษา
ลําดับ

กลุ่ม สถานะ
ชื่อ-สกุล ชื่อเรือง รูปแบบการนําเสนอ

111 สุวรรณคํา ราศี คุณภาพการให้บริการและส่วนประสมทางการตลาดใน

มุมมองของผู้บริโภคที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของลูกค้า 

ในการใช้บริการเรือนพัก เมือง หลวงพระบาง แขวง หลวง

พระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

บรรยาย  

112 มณีรัตน์ กวดขุนทด
การศึกษาประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร์ในสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5

บรรยาย  

113 สุชาวดี  เดชทองจันทร์  ลิมปนนาค

ทอง

การธํารงรักษาคนเก่งในยุค Thailand 4.0 ด้วยแนวคิดการ

สร้างสมดุลในชีวิตการทํางาน

บรรยาย  

114 ธนารีย์ เลิศนราพันธ์ องค์ประกอบความสุขในการทํางานของบุคลากร

มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

บรรยาย  

115 สมพงษ์ อัศวริยธิปัติ และปรีชาคํามาดี ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารทรัพยากรมนุษย์กับความ

ผูกพันในธุรกิจบริการของพนักงานกลุ่ม GEN Yในพื้นที่ภาค

ตะวันออก

บรรยาย  

116 พิชญ์ณี ตีรณากรณ์ และสุชาดา 

บุราณดี

การลดต้นทุนในการซ่อมบํารุงรถบรรทุกโดยใช้ทฤษฎีการ

บํารุงรักษาเชิงป้องกัน กรณีศึกษา บริษัท เคเอ็ม จํากัด

บรรยาย  

117 วัชรพลวงศ์จันทร์ และสยาม ลงอ่อน การปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์เพื่อลดต้นทุนบรรจุภัณฑ์ของไส้

กรองอากาศ กรณีศึกษา บริษัท XYZ จํากัด

บรรยาย  



สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การศึกษา อาจารย์ นักศึกษา
ลําดับ

กลุ่ม สถานะ
ชื่อ-สกุล ชื่อเรือง รูปแบบการนําเสนอ

118 หนึ่งฤทัย  อุเทศ
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT เสริมด้วยเทคนิค

การใช้คําถามและผังมโนมติต่อความเข้าใจมโนมติระบบ

ประสาทและอวัยวะรับความรู้สึกและความสามารถในการ

นําเสนอผลงานทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 5

โปสเตอร์  

119 ราชันย์   รองพล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน ในโรงเรียน

ขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ชัยภูมิ เขต 3

โปสเตอร์  

120 เกศรินทร์ ดีแสน ผลของวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นเสริมด้วยเทคนิคการอุปมา 

ต่อมโนมติ เรื่อง เซลล์ และความสามารถในการคิดวิเคราะห์

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

โปสเตอร์  

121 จิตรลดา  รอดพลอย การจัดการเรียนการสอน โดยใช้กรณีศึกษากับการเรียน

รายวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของนักศึกษาสาขาวิชา

บริหารทรัพยากรมนุษย์

โปสเตอร์  

122 ชวนขวัญ  สงขุนทด การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปร

เดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนโดยใช้

รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือตามเทคนิค STAD กับการ

เรียนรู้แบบร่วมมือตามเทคนิค LT

โปสเตอร์  



สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การศึกษา อาจารย์ นักศึกษา
ลําดับ

กลุ่ม สถานะ
ชื่อ-สกุล ชื่อเรือง รูปแบบการนําเสนอ

123 ทศพร  จันทร์เผือก การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในรายวิชาเครื่องมือวัด

ทางไฟฟ้าเรื่องการใช้งานมัลติมิเตอร์ ด้วยการพัฒนาหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์

บรรยาย  

124 อาภาภรณ์ สุขหอม การจัดการการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมของชุมชนแม่ละนา 

อําเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

บรรยาย  

125 ณัฐธยาน์ เรืองธนรัตน์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้ยาแก้ปวดของผู้มาซื้อยาที่

ร้านขายยาประเภท ขย 2 ในอําเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

โปสเตอร์  

126 กิจฐเชต ไกรวาส การสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยในชุมชน

ต้นแบบที่ดี : กรณีศึกษาชุมชนชากตาด้วง ตําบลห้วยยาง 

อําเภอแกลง จังหวัดระยอง

ไม่ระบุ  

127 ธนพร  พงศ์พสิษฐ์
ุ ู

เปลี่ยนแปลงของพื้นที่ปลูกพืชไร่ อําเภอท่าหลวง จังหวัด

ลพบุรี

บรรยาย  

128 กัลยา  อรัญทิศ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์รายวิชาประวัติศาสตร์ ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ

สืบเสาะ ( Group Investigation : GI) ร่วมกับสื่อสังคม

ออนไลน์

โปสเตอร์  

129 อมรรัตน์  สนิทชอบ, อรอุมา   

ปราชญ์ปรีชา  และสิริวดี   ไทยสมัคร

การมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวชุมชนภูฝอย

ลม อําเภอหนองแสง จงัหวัดอุดรธานี

ไม่ระบุ  



สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การศึกษา อาจารย์ นักศึกษา
ลําดับ

กลุ่ม สถานะ
ชื่อ-สกุล ชื่อเรือง รูปแบบการนําเสนอ

130 อังคณา  รักเพื่อน
การพฒนาความสามารถการใชโปรแกรมประมวลผลคา โดย

ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ของกาเย่ กลุ่มสาระการเรียนรู้

การงานอาชีพและเทคโนโลยี สําหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 5

โปสเตอร์  

131 ราเชนทร์ นพณัฐวงศกร และภูกิจ 

ยลชญาวงศ์

ความขัดแย้งและผลกระทบจากโครงการก่อสร้างเขื่อนแม่

วงก์ อําเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

บรรยาย  

132 ราเชนทร์ นพณัฐวงศกร และภูกิจ 

ยลชญาวงศ์

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันธ์ในองค์กรของบุคลากร 

มหาวิทยาลัยเอกชน ในกรุงเทพมหานคร

บรรยาย  

133 วชิวัฒน์   ตรีเดช การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการ

คิดเชิงคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการและการแก้สมการ ด้วยการ

จัดการเรียนรู้ที่ใช้วิจัยเป็นฐาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 6

ไม่ระบุ  

134 ชัยศม สัมมาทิตย์ การมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกโดยที่ไม่ยินยอม ศึกษาในเด็ก

นักเรียนระดับมัธยมศึกษา

บรรยาย  

135 ปุญจรีย์   ชื่นชม การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของบริษัท

ตัวแทนจําหน่ายรถยนต์ในเครือ เจเอส  กรุ๊ป

บรรยาย  

136 รัชญา ทองแย้ม การมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการที่ส่งผลต่อความสําเร็จ

ของธุรกิจผ้าไหม จังหวัดนครราชสีมา

บรรยาย  

137 นันทิชา เรียงเงิน ผลของโปรแกรมการสร้างเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหาร

และการออกกําลังกายต่อค่าดัชนีมวลกายของอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจําหมู่บ้านอําเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

โปสเตอร์  



สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การศึกษา อาจารย์ นักศึกษา
ลําดับ

กลุ่ม สถานะ
ชื่อ-สกุล ชื่อเรือง รูปแบบการนําเสนอ

138 ลักษมี โขมโนทัย และคณะ ความต้องการและความสําคัญทางด้าน ICT ในการปฏิบัติ

หน้าที่ด้าน ICT: กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตําบล

มะเกลือใหม่ อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

โปสเตอร์  

139 นุชตรียา ผลพานิชย์ แนวทางการพัฒนาตนเองของบุคลากรในองค์การบริหาร

ส่วนตําบลมะเกลือใหม่  อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

โปสเตอร์  

140 นพดล เพิ่มสมบูรณ์ รูปแบบการจัดการศึกษาดูงานเพื่อการเรียนรู้ : กรณีศึกษา

การจัดโปรแกรมการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับ

เกษตรกรผู้ปลูกมะขามเทศ ตําบลถนนโพธิ์ อําเภอโนนไทย 

จังหวัดนครราชสีมา

โปสเตอร์  

141 ชลิตา  แควกลาง การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการทาง

การเงินของเกษตรกรผู้ปลูกมะขามเทศ หมู่ 6 ตําบลถนนโพธิ์

 อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

โปสเตอร์  

142 กัญญาภัค  เอียการนา คุณภาพระบบที่ส่งผลต่อการใช้งานระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส์ (E-Document) ของบุคลากรมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

บรรยาย  

143 พรไพรินทร์  พฤฒิรัตน์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการของสํานักงานอัยการ

คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี

จังหวัดนครราชสีมา

บรรยาย  



สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การศึกษา อาจารย์ นักศึกษา
ลําดับ

กลุ่ม สถานะ
ชื่อ-สกุล ชื่อเรือง รูปแบบการนําเสนอ

144 สุกฤตา  แก้วพะเนา การศึกษาอิทธิพลของภาพลักษณ์เทศบาลตําบลบ้านใหม่ ที่

มีต่อเจตคติในการชําระภาษีของประชาชนในเขตเทศบาล

ตําบลบ้านใหม่ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

บรรยาย  

145 เบญจมาศ อภิสิทธิ์ภิญโญ และคณะ การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกมะขามเทศ

 บ้านดอนสระจันทร์ อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

โปสเตอร์  

146 กนก  บุญศักดิ์ และสุจิตรา  จําปาศรี แนวทางการออกแบบตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน

บ้านดอนสระจันทร์ อําเภอโนนไทย จงัหวัดนครราชสีมา

โปสเตอร์  

147 พราวพุทธิ วรรณคํา การประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่

ตําบลถนนโพธิ์  อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

บรรยาย  

148 พวงพรภัสสร์  วิริยะ และสุภาพร 

ลักษมีธนสาร

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ํามะขามเทศ บ้านดอนสระ

จันทร์ อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

โปสเตอร์  

149 วิรงรอง แสงเดือน ภัทรา สวนโสก

เชือก  และเกียรติศักดิ์  พระเนตร

การรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราอย่างมีส่วนร่วมเพื่อ

ความมั่นคงด้านอาชีพ บ้านโนนโพธิ์ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี

บรรยาย  

150 กนกวรรณ สุภักดี และคณะ การลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิตตุ๊กตาปั้นดินเผา

กรณีศึกษา กลุ่มหัตถกรรมเครื่องปั่นดินเผา ต.บุ่งไหม อ.วา

รินชําราบ จ.อุบลราชธานี

บรรยาย  



สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การศึกษา อาจารย์ นักศึกษา
ลําดับ

กลุ่ม สถานะ
ชื่อ-สกุล ชื่อเรือง รูปแบบการนําเสนอ

***** อนึ่ง คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาที่สังกัดมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ยกเว้น มรภ.นครราชสีมา นําเสนอผลงานวิจัย ในวันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น.

สําหรับ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นําเสนอผลงานในวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. *****
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