ประกาศผลการเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐
The National Academic Research Conference 10th “Connecting Local Research to International Perspectives”
โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กับเครือข่ายมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ และภาคีเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ ๗-๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารยุพราชเบญจมงคล (อาคาร ๓๑) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
กลุม่
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สถานะ
สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การศึกษา นาฏศิลป์ฯ อาจารย์ นักศึกษา

ลาดับ
1

วุทธิเมธว๑ เกื้อกอบ

ปัจจัยทางจิตสังคมทีเ่ กี่ยวกับพฤติกรรมความผูกพันตํอองค๑การ





2

ปกาศิต เจิมรอด

ความรู๎ความเข๎าใจทีม่ ีตํอพระราชบัญญัติวาํ ด๎วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร๑
พ.ศ. 2550 ในการใช๎คอมพิวเตอร๑และระบบเครือขํายอินเทอร๑เน็ตของนักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา





3

กานต๑ เนตรกลาง

ยุทธศาสตร๑การยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2





4

จักรรวี แสงจันทร๑

การพัฒนาสื่อให๎ความรู๎ในการบริการซํอมบารุงคอมพิวเตอร๑เบือ้ งต๎น





5

กัญจน๑ญาพิม ดุษฎีนิศากร

สมรรถนะของผู๎บริหารโรงเรียนทีส่ ํงผลตํอผลการดาเนินงานของโรงเรียนสังกัดสานักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 31



6

ชัยวิชญ๑ มํวงหมี

ศึกษาองค๑ประกอบของกลยุทธ๑ตลาดน้าประเทศไทย 4.0 เพือ่ การทํองเทีย่ วแบบยั่งยืน

7

สิงห๑ สิงห๑ขจร

การจัดการการสื่อสารในการดูแลผู๎สูงอายุของเทศบาลตาบลเขาพระงาม

8

พงษ๑พันธ๑ มวยหมั่น

การศึกษาการมีสํวนรํวมในกระบวนการทาไคเซนเพือ่ เพิม่ ผลผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม
อิเลคทรอนิคส๑ในเขตจังหวัดนครราชสีมา



9

ประภวิษณุ๑ พนัสทรัพย๑สุข

กระบวนการสื่อสารของโรงเรียนผู๎สูงอายุตาบลราชสถิตย๑ องค๑การบริหารสํวนตาบลราช
สถิตย๑ อาเภอไชโย จังหวัดอํางทอง



โมเดลความสัมพันธ๑เชิงสาเหตุของปัจจัยทีม่ ีอิทธิพลตํอประสิทธิผลการจัดบริการสุขภาพ
ด๎านการแพทย๑แผนไทย ของโรงพยาบาลชุมชน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน



10 วัชรินทร๑ บุญรักษา
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11 พระนัสชนะ สํางช๎าง

บทบาททางการเมืองของพระสังฆาธิการ ในระบบการปกครองแบบประชาธิปไตย ในเขต
อาเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

12 สุรินทร๑ ฉ่ามาก

การพัฒนาการ๑ตูนแอนิเมชันวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง กาล (Tense) สาหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5

13 ธนภัทร เต็มรัตนะกุล

แนวทางการสื่อสารความรู๎ในโครงการวิจัยแบบกลุํมวิชาการ กรณีศึกษาโครงการวิจัย
ภายใต๎โครงการการบริหารจัดการน้าแบบมีสํวนรํวมเพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ คนลุํมน้า
อยํางยั่งยืน กรณีศึกษาคลองปุาพะยอม - คลองทําแนะ จังหวัดพัทลุง



14 นฤชา อันทามา

ความคิดเห็นของประชาชนตํอการดาเนินงานของเทศบาลเมืองนางรอง อาเภอนางรอง
จังหวัดบุรีรัมย๑



15 เทอดธิดา ทิพย๑รัตน๑

การวางแผนงานกํอสร๎างถนนโดยใช๎เทคโนโลยีคอมพิวเตอร๑ 4 มิติ

16 เทอดธิดา ทิพย๑รัตน๑

การประมาณราคากํอสร๎างอาคารโดยใช๎เทคโนโลยีคอมพิวเตอร๑ 5 มิติ

17 สายไหม ไชยศิรินทร๑

กระบวนทัศน๑วาํ ด๎วยทุนในงานพัฒนาชุมชนของผู๎นาชุมชน บ๎านมันแกว อาเภอกุดรัง
จังหวัดมหาสารคาม

18 สโรชินี แก๎วธานี
19 ปาริชาติ สืบศิริวริ ิยะกุล

20 วิชมัย อิ่มวิเศษ

21 วัชรินทร๑ บุญรักษา

การวิเคราะห๑บริบทชุมชนด๎วยข๎อมูลเชิงพืน้ ทีใ่ นตาบลกระเบือ้ งใหญํ อาเภอพิมาย และ
ตาบลหินดาด อาเภอห๎วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
ปัจจัยทีม่ ีผลตํอการตัดสินใจเข๎าชมคอนเสิร๑ต “ทีเด็จฯ 3” Bodyslam-The Power of
Sharing Concert (กิจกรรมทาดีตามคาพํอสอน 9) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ๎านสมเด็จ
เจ๎าพระยา
การศึกษาการใช๎พจนานุกรมและปัญหาการใช๎พจนานุกรมในการแปล 2 นักศึกษา
วิชาเอกภาษาจีนชั้นปีที่ 3 คณะมนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครราชสีมา
โมเดลความสัมพันธ๑เชิงสาเหตุของปัจจัยทีม่ ีอิทธิพลตํอประสิทธิผลการจัดบริการสุขภาพ
ด๎านการแพทย๑แผนไทย ของโรงพยาบาลชุมชน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
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22 ทวีศักดิ์ ธาตุชัย

ปัจจัยทางการบริหารทีส่ ํงผลตํอการบริหารจัดการสถานศึกษาพอเพียงในโรงเรียน สังกัด
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี

23 วิลัยพร ยาขามปูอม

ศักยภาพด๎านการบริหารจัดการของผู๎ประกอบการ SMEs ทีส่ ามารถพัฒนาสูํเศรษฐกิจสี
เขียว เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

24 ณภัทรกฤต จันทวงศ๑

ระบบสารสนเทศสมเด็จพระเจ๎าตากสินมหาราชบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด๑

25 กนกพร จันทร

ปัจจัยด๎านสํวนประสมทางการตลาดบริการทีม่ ีผลตํอความพึงพอใจของลูกค๎าสินเชื่อธุรกิจ
ขนาดเล็กธนาคารกรุงไทยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา



26 ธนชัย กะตะศิลา

ความคาดหวังและสมรรถนะทางบัญชี ของนักบัญชีทปี่ ฏิบัติงานในสถานประกอบการใน
เขตอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา





27 ปวีณา งามประภาสม

บทบาทเทศบาลตาบลในการอนุรักษ๑ประเพณีตานตอดอยํางมีสํวนรํวม : กรณีศึกษา
เทศบาลตาบลปุาตันนาครัว อาเภอแมํทะ จังหวัดลาปา





28 วิทยา เสนาเสถียร

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู๎วชิ าคณิตศาสตร๑ เรื่อง อัตราสํวนตรีโกณมิติ โดยใช๎รูปแบบ
ซิปปาเสริมด๎วยโปรแกรมจีโอจีบรา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

29 ปรีติวฒ
ั น๑ วรรณบุษปวิช

ผลของโปรแกรมการยืดเหยียดกล๎ามเนื้อทีส่ ํงผลตํอสมรรถภาพทางกายของนักเรียน
โรงเรียนบึงพะไล อาเภอแก๎งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา



30 พนา เจนจบ

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร๑ชํวยฝึกปฏิบัติด๎วยเทคนิคสาธิต เรื่องวงจรมัลติไวเบรเตอร๑
รายวิชาวงจรพัลส๑และสวิตชิ่ง



31 กิติกร ทิพนัด

การพัฒนากิจกรรมโครงการเป็นฐานในการเรียนรู๎ เรื่องการเขียนแผนธุรกิจสื่อการศึกษา
วิชาธุรกิจสื่อการศึกษาเพือ่ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

32 จิตรธีรา รวยสูงเนิน

การบริหารโครงการโคกน๎อยเขียวขจี ด๎วยปุย๋ อินทรีย๑ชีวภาพ หมูํบ๎านโคกน๎อย ตาบลโคก
ใหญํ อาเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลาภู โดยการไฟฟูาฝุายผลิตแหํงประเทศไทย
โรงไฟฟูาพลังน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขื่อนอุบลรัตน๑
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33 ประสาน จันทร๑ดาสุด

การศึกษาคุณลักษณะทีพ่ ึงประสงค๑ของผู๎เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในจังหวัด
ระยอง จันทบุรี และตราด





34 รักศักดิ์ คุ๎มชนม๑

การศึกษาบทบาทของผู๎บริหารสถานศึกษาในการดาเนินงานระบบการดูแลชํวยเหลือ
นักเรียนสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา ในจังหวัดระยอง จันทบุรีและตราด





35 พงษ๑เทพ ภูเดช

ปัจจัยเชิงสาเหตุ การพัฒนาผู๎จัดหา ทีม่ ีอิทธิพลในโซํอุปทาน และสํงผลตํอประสิทธิภาพ
การดาเนินงานของผู๎จัดหาสินค๎า ห๎างสรรพสินค๎าท๎องถิ่น ในประเทศไทย

36 เฉลิมศรี เหลําสุนทร

ศักยภาพทีซ่ ๎อนเร๎นของผู๎สูงอายุในจังหวัดเชียงราย สูํการพัฒนาทีย่ ั่งยืน

37 ขจาย เหลําสุนทร

บริบทสถานภาพและการบริหารจัดการด๎านผู๎สูงอายุในระดับสากลและท๎องถิ่นเชียงราย

38 นิศรา มูลวรรณ

ภาวะผู๎นาของผู๎บริหารทีส่ ํงผลตํอประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา







39 สุภาพร สืบเทพ

ความสัมพันธ๑ระหวํางความคิดเห็นตํอภาวะผู๎นาเชิงสร๎างสรรค๑ของผู๎บริหารสถานศึกษา
กับประสิทธิผลของการบริหารสถานศึกษาสังกัดองค๑การบริหารสํวนจังหวัดชัยภูมิ





40 กนกพร ฉิมพลี

การศึกษาความสัมพันธ๑ระหวํางบรรยากาศองค๑การกับประสิทธิผลขององค๑การ ตามการ
รับรู๎ของนักบินทหารบก สังกัดกรมบิน





41 พรทิพย๑ รอดพ๎น

แนวทางการพัฒนาศักยภาพการจัดการการทํองเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมแบบมีสํวนรํวม ของ
คนในชุมชนท๎องถิ่นเพือ่ การพัฒนา ในอาเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา





42 ชาญชัย หาญสีนาด

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู๎วชิ าคณิตศาสตร๑เรื่อง อนุพันธ๑ของฟังก๑ชันและการประยุกต๑
ตามรูปแบบการเรียนรู๎แบบค๎นพบ โดยใช๎ทักษะ 7 ส เสริมด๎วยโปรแกรม The
Geometer’s Sketchpad ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6



43 อิสรา พลนงค๑

การศึกษาแนวคิดพืน้ ฐาน กระบวนการเรียนการสอน และประสิทธิภาพของการเรียนรู๎
โดยใช๎ปัญหาเป็นฐาน



44 พศวีร๑ ศิริสราญลักษณ๑

การจัดการโซํอุปทานยางพาราในอาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร

45 ระบิล พ๎นภัย

การศึกษาแนวโน๎มการจัดการความรู๎ในประเทศไทย
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46 จิตสุภวัฒน๑ สาราญรัตน

“นาฏยประดิษฐ๑ ชุดผ๎าทอกะเหรี่ยง” กรณีศึกษา : หมูํบ๎านยางน้ากลัดใต๎ ตาบลยางน้า
กลัดใต๎ อาเภอหนองหญ๎าปล๎อง จังหวัดเพชรบุรี

47 ประเวช เชื้อวงษ๑

การลดต๎นทุนการผลิตมะมํวงน้าดอกไม๎โดยใช๎เทคโนโลยีปยุ๋ สั่งตัด

48 กมลพร นครชัยกุล

ปัจจัยทีม่ ีความสัมพันธ๑กับพฤติกรรมการซื้อสินค๎าสมุนไพรแปรรูปของผู๎บริโภคในจังหวัด
อุบลราชธานี



49 ชลธิชา วงศ๑บุตร

การพัฒนาธรรมาภิบาลในกระบวนการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด กรณีศึกษาจังหวัด
มหาสารคาม



50 พิมพ๑นิภา รัตนจันทร๑

ความสัมพันธ๑ระหวํางสํวนประสมทางการตลาดกับความภักดีของผู๎บริโภคในการซื้อ
ผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหม : กรณีศึกษาโครงการหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ๑ ในจังหวัดนครราชสีมา



51 รุํงเรือง งาหอม

การศึกษาปริมาณและประเภทของดอกไม๎จากศาลหลักเมืองจังหวัดบุรีรัมย๑ และพระบรม
ราชานุสาวรีย๑พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช เพือ่ พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ๑
สบูํ





52 รุํงเรือง งาหอม

การผลิตสบูรํ ังไหมรํวมกับดินและหินภูเขาไฟ จังหวัดบุรีรัมย๑





53 ศศิวมิ ล จันทรังษี

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู๎วชิ าคณิตศาสตร๑ เรื่อง อนุพันธ๑ของฟังก๑ชัน โดยใช๎การเรียนรู๎
แบบรํวมมือเทคนิคทีมชํวยเหลือเป็นรายบุคคลเสริมด๎วยแบบฝึกทีเ่ น๎นกระบวนการการ
ให๎เหตุผลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

54 พิณทิพย๑ แดงไฝ

การยอมรับระบบการปลูกข๎าวโพดเลี้ยงสัตว๑โดยวิธกี ารไมํเผาเศษพืชและเหลื่อมด๎วยพืช
ตระกูลถั่วของเกษตรกรในพืน้ ทีโ่ ครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ ูงแบบโครงการหลวงแมํสลอง
อาเภอแมํฟูาหลวง จังหวัดเชียงราย

55 กนกวรรณ เอี่ยมชัย

กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพแบบมีสํวนรํวมระดับพืน้ ที่ จังหวัดพะเยา





56 กนกวรรณ เอี่ยมชัย

การจัดการสุขภาพอยํางมีสํวนรํวมเพือ่ การพึง่ พาตนเอง : กรณีศึกษาชุมชนแหํงหนึ่งใน
จังหวัดพะเยา
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57 แดนชัย ชอบจิตร

แนวทางการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนโดยใช๎ปัญหาขยะเป็นกรณีศึกษาบ๎านต๐อมดง
อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา





58 อัมพร ยานะ

แนวทางทีเ่ หมาะสมในการแก๎ไขปัญหาคุณภาพน้าปนเปือ้ นฟลูออไรด๑เกินมาตรฐานที่
สํงผลกระทบตํอสุขภาพของคนในชุมชนบ๎านสันปุาบง หมูํท6ี่ ต.สันปุามํวง อ.เมือง จ.
พะเยา





59 กิตติวฒ
ั น๑ จิตรวัตร

ปัจจัยการซื้อสินค๎าออนไลน๑และคุณภาพเว็บไซต๑ทสี่ ํงผลตํอการตัดสินใจซื้อสินค๎าจาก
เว็บไซต๑ลาซาด๎าของผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานคร





60 พระมหาณรงค๑ จันทรชัย

การศึกษาปัญหาและแนวทางการแก๎ปัญหาการจัดการการสื่อสารแบบบูรณาการในการ
สอนภาษาบาลีของพระสงฆ๑ เขตอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา





61 อัญชลี หิรัญแพทย๑

แนวทางการเพิม่ ประสิทธิภาพ และการจัดการลดต๎นทุนการขนสํง กรณีศึกษา บริษัท ค๎า
ปลีก ในเขตกรุงเทพมหานคร





62 ทมนี สุขใส

การประเมินศักยภาพด๎านการจัดการโลจิสติกส๑ กรณีศึกษา : บริษัท ABC จากัด





63 วนิดา แดนดี

ปัจจัยทีส่ ํงผลตํอความเครียดของนักเรียนระดับชั้นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัด
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

64 ชุติมา วุฒิสิงห๑ชัย

ผลกระทบประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงทีส่ ํงผลตํอความสาเร็จในการดาเนินงาน
ของธุรกิจ SMEsในจังหวัดนครราชสีมา

65 ณรงค๑ชัย ธนกิจภาคิน

การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ของผู๎นานักเรียนในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียน
ระดับประถมศึกษา



66 ณัฐปภัสร๑ พงษ๑โพนเพ็ก

การพัฒนาชุดฝึกการเขียนตัวอักษรจีน เพือ่ พัฒนาทักษะด๎านการเขียนตัวอักษรจีนของ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูํบ๎านจอมบึง



67 วุฒินันท๑ ชัยศรี

ท๎องถิ่น-ภาครัฐ พลวัตการเมือง : ภาพสะท๎อนปัญหาการพัฒนาการเมืองภาคประชาชนใน
เรื่องสั้นรางวัลพานแวํนฟูา
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68 ทัศนีย๑ หักขุนทศ

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู๎วชิ าคณิตศาสตร๑ เรื่อง สมบัติของเลขยกกาลัง โดยใช๎การ
เรียนรู๎แบบรํวมมือแบบแบํงกลุํมผลสัมฤทธิ์เสริมด๎วยวิธสี อนแบบอุปนัยหรือนิรนัย ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

69 นันทนา ปูองจันมณีสกุล

การรับรู๎คุณคําตราสินค๎าและพฤติกรรมการซื้อผ๎าไหมของผู๎บริโภคในจังหวัดนครราชสีมา





70 ธนาวุฒิ เผําดี

ปัจจัยจูงใจในการทางานกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในโรงงานมักกะสัน การรถไฟ
แหํงประเทศไทย กรุงเทพมหานคร





71 อนล สวนประดิษฐ๑

การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับครูโรงเรียนกอง
ทุนการศึกษา จังหวัดบุรีรัมย๑



72 มินตรา รุํงรังษี

การจัดการเรียนรู๎แบบสืบเสาะหาความรู๎โดยใช๎กระดานอัจฉริยะทีม่ ีตํอผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและเจตคติตํอวิชาวิทยาศาสตร๑ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4



73 ธนภณ เรืองแรงกสุล

รูปแบบการออมเงินและการวางแผนทางการเงินทีส่ ํงผลตํอการเตรียมความพร๎อมกํอน
เกษียณอายุของพนักงานในเครือบริษัท กิฟฟารีน

74 สุธดิ า บุตรแขก

วิถีชีวติ และเอกลักษณ๑ของชาวกะเหรี่ยง สูํผลงานจิตรกรรมรํวมสมัย

75 ณิชารีย๑ มาฟู

ภาวะผู๎นาของผู๎บริหารทีม่ ีผลตํอขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค๑การ
บริหารสํวนจังหวัดนนทบุรี





76 นักศึกษาจินตาณัฏฐ๑ พรอํวมอิน

ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการซื้อประกันชีวติ ผํานออนไลน๑ ของ
ผู๎บริโภคในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล





77 พิจิตรา เอี่ยมสมัย

การใช๎กิจกรรมแบบมีสํวนรํวมโดยใช๎การละเลํนพืน้ บ๎านเพือ่ พัฒนาทักษะการฟัง-การพูด
ภาษาอังกฤษของเด็กไทยเบิง้ ตาบลโคกสลุง อาเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี



78 จริยา พันธ๑ฉลามขวา

การพัฒนาของบทเรียนคอมพิวเตอร๑ เรื่องการทดลองและการประเมินผลบทเรียน
คอมพิวเตอร๑ โดยใช๎เทคนิคโมชั่นกราฟิก
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79 ญาณิน พัดโสภา

การจัดทาฐานข๎อมูลโลจิสติกส๑ระบบขนสํงสาธารณะในพืน้ ทีจ่ ังหวัดสระแก๎วเพือ่ สนับสนุน
การตัดสินใจเดินทางทํองเทีย่ ว

80 ทรรศนีย๑ วงค๑คา

การวิเคราะห๑โมเดลสมการโครงสร๎างของปัจจัยทีม่ ีอิทธิพลตํอการรู๎คณิตศาสตร๑ผํานการ
เรียนรู๎ ด๎วยตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

81 วชิรา ฉัตรเบ็ญญรงค๑

กลยุทธ๑ทางการตลาดทีส่ ํงผลตํอการเลือกซื้ออาหารสุนัขของผู๎บริโภคในจังหวัดนนทบุรี





82 วาสิฏฐี ตั้งสัตยาธิษฐาน

ความสัมพันธ๑ระหวํางความรู๎และพฤติกรรมในการรักษาสิวของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยขอนแกํน





83 ธนวัฒน๑ วิเศษสินธุ๑

แบบจาลองทางคณิตศาสตร๑สาหรับปัญหาการจัดวางตู๎คอนเทนเนอร๑ภายในเรือสินค๎า



84 กัมปนาท เพชร๑แก๎ว

การให๎ความหมายและรูปแบบกลยุทธ๑การตลาดการทํองเทีย่ วเชิงสร๎างสรรค๑ กรณีศึกษา
วัดขนอน อาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี



85 นริศรา พันธุ๑ธาดาพร

วงซอลํองนําน คณะชํอแก๎วเจริญศิลป์ บ๎านสมุน ตาบลดูํใต๎ อาเภอเมือง จังหวัดนําน

86 ปิยธิดา ขุมทอง

ความสามารถในการสร๎างพันธมิตรทางธุรกิจทีส่ ํงผลตํอผลการดาเนินงานของ วิสาหกิจ
ชุมชนในจังหวัดเพชรบุรี



87 คธาวุธ พลโคตร

การจัดการความรู๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่นการผลิตข๎าวปลอดภัยให๎ได๎มาตรฐาน GAP ในพืน้ ที่
ทุงํ สัมฤทธิ์ จังหวัดนครราชสีมา





88 มณฑนา พิพัฒน๑เพ็ญ

ปฏิบัติการการจัดการศึกษาเพือ่ สร๎างทักษะชีวติ สาหรับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและ
คุ๎มครองเด็กและเยาวชน และศูนย๑ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน ในจังหวัดชายแดนภาคใต๎





89 สริยาภา คันธวัลย๑

การเปิดรับสื่อ การใช๎ประโยชน๑และความพึงพอใจเกมโปเกมอน โก ของวัยรุํนในอาเภอ
เมือง จังหวัดจันทบุรี





90 วินัย ทองภูบาล

การพัฒนาหลักสูตรท๎องถิ่น เรื่อง ข๎าว เพือ่ ความมั่นคงทางอาหารของโรงเรียนหินดาด
วิทยา โดยใช๎กระบวนการวิจัยแบบมีสํวนรํวม
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91 ลักขณา สกุลลิขเรศสีมา

การพัฒนาผลิตภัณฑ๑อาหารตามแนวทางเศรษฐกิจสร๎างสรรค๑ วิสาหกิจชุมชนกลุํมข๎าวตัง
ข๎าวแตน อาเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

92 อุษณีย๑ สีแก๎วตู๎

โมเดลสมการโครงสร๎างทักษะของผู๎บริหารในศตวรรษที่ 21 ทีส่ ํงผลตํอโรงเรียนคุณภาพ
สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2





93 ณิชา ขอเสริมกลาง

การศึกษาความสามารถด๎านภาษาและพฤติกรรมทางสังคมของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3
โดยการจัดประสบการณ๑การเรียนรู๎แบบโครงงาน





94 พิชิต วันดี

การพัฒนาระบบสารสนเทศเส๎นทางแหลํงทํองเทีย่ วเชิงประวัติศาสตร๑และวัฒนธรรม
จังหวัดบุรีรัมย๑ ผํานเทคโนโลยีคิวอาร๑โค๎ด

95 สุธดิ า วรรธนะปกรณ๑

การออกแบบตัวการ๑ตูนสัญลักษณ๑ท๎องถิ่น สูํการพัฒนาผลิตภัณฑ๑ภายใต๎แนวคิดเศรษฐกิจ
สร๎างสรรค๑ ในเขตพืน้ ทีต่ าบลหมื่นไวย จังหวัดนครราชสีมา





96 อัจฉรา เมฆสุวรรณ

รูปแบบการสํงเสริมสุขภาพของผู๎สูงอายุในองค๑การบริหารสํวนตาบลรํองเคาะ อาเภอวัง
เหนือ จังหวัดลาปาง





97 ชลาลัย วงศ๑อารีย๑

แนวทางการจัดกิจกรรมด๎านศิลปวัฒนธรรมพืน้ บ๎านเพือ่ สํงเสริมสุขภาพผู๎สูงอายุพนื้ ที่
ตาบลบ๎านยาง อาเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย๑

98 ดวงกมล สุนทรพินิจ

ความสัมพันธ๑ระหวํางทักษะภาวะผู๎นาด๎าน Soft Skills ของผู๎บริหารสถานศึกษา กับ
วัฒนธรรมคุณภาพของวิทยาลัยสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ๑

99 สิทธเดช หมอกมีชัย

เครื่องอัด(COMPRESSING MACHINE )

100 ชนะศึก วิเศษชัย

ผู๎นาไทยกับเสถียรภาพทางการเมืองในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 และสงครามโลกครั้งที่ 2



101 วีนัสรินทร๑ โตสงวน

การจัดการความรู๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่น กรณีศึกษา : ผ๎าทอไทลื้อ ชุมชนบ๎านศรีดอนชัย
อาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย























ลาดับ

ชือ่ -สกุล

ชือ่ เรือง

กลุม่

สถานะ
สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การศึกษา นาฏศิลป์ฯ อาจารย์ นักศึกษา

102 ดวงกมล สุนทรพินิจ

ความสัมพันธ๑ระหวํางทักษะภาวะผู๎นาด๎าน Soft Skills ของผู๎บริหารสถานศึกษากับ
วัฒนธรรมคุณภาพของวิทยาลัยสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ๑

103 ชนัสนันท๑ เเสนกล๎า

แนวทางการอยูํรํวมกันอยํางสันติวธิ ขี องชุมชนทีอ่ าศัยอยูํรอบโรงไฟฟูาชีวมวล กรณีศึกษา
: ชุมชนหมูํบ๎านเสม็ดน๎อยและหมูํบ๎านสังแก อาเภอเมือง จังหวัดสุรินทร๑

104 ประดิษฐ๑ ศรีวงษ๑ชัย

ความสัมพันธ๑ระหวํางวัฒนธรรมองค๑การกับโรงเรียนสมรรถนะสูงของสถานศึกษา ใน
สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแกํน เขต 5

105 อัจฉรา เมฆสุวรรณ

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมแบบมีสํวนรํวมเพือ่ เพิม่ คุณภาพชีวติ ผู๎สูงอายุ เทศบาลตาบล
เกาะคา จังหวัดลาปาง

106 ศศิวฒ
ั น๑ สุริยะแกํนทราย

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู๎วชิ าคณิตศาสตร๑ เรื่อง จานวนจริง โดยใช๎การเรียนแบบ
รํวมมือเทคนิคทีมชํวยเหลือรายบุคคลเสริมด๎วยกระบวนการแก๎ปัญหาของโพลยาตํอ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก๎ปัญหาทางคณิตศาสตร๑ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

107 ชัยศิริ หลวงแนม

นวัตกรรมการผลิตและกลยุทธ๑การพัฒนาผลิตภัณฑ๑เครื่องปัน้ ดินเผาในรูปแบบใหมํ
สาหรับชุมชนดํานเกวียนเพือ่ เพิม่ โอกาสทางการตลาดและความสามารถในการแขํงขันได๎
ในตลาดอาเซียนและตลาดโลก

108 บุญสํง กรุงชาลี

ทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 ของผู๎บริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน สังกัดสานักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสุรินทร๑ เขต 3





109 ภราดร มาซานนท๑

ความสัมพันธ๑ระหวํางภาวะผู๎นาเชิงสร๎างสรรค๑กับประสิทธิภาพการสอนของครู สังกัด
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1





110 สมฤทัย มีแสงนิล

เครื่องมือสื่อสารทางการตลาดทีม่ ีอิทธิพลตํอความจงรักภักดีของผู๎บริโภคร๎านอาหาร ใน
เขตเทศบาลนครนครราชสีมา
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ชือ่ เรือง
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สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การศึกษา นาฏศิลป์ฯ อาจารย์ นักศึกษา

111 อรรถวิทย๑ สิงห๑ศาลาแสง

การพัฒนาทักษะสาหรับการจัดการสาธารณสุขในชุมชน ของนักศึกษาหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

112 รัฐพร กลิ่นมาลี

การพัฒนาชุดบทเรียนเพือ่ สํงเสริมการเรียนรู๎ภาคปฏิบัติโดยใช๎ปัญหาเป็นฐาน แบบ
ออนไลน๑และแบบออฟไลน๑ ทีม่ ีระบบเสริมศักยภาพในการเรียนรู๎



113 ธรรมเกียรติ พรหมจันทร๑

บทบาทของผู๎บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 กับความรับผิดชอบตํอสังคม ในกลุํม
พัฒนาคุณภาพการศึกษารักษ๑ชัยมงคล สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
ร๎อยเอ็ด เขต 3





114 รัตนะ พูนเกษม

ประสบการณ๑การจัดการเรียนรู๎นาฏศิลป์ไทยในตํางแดน กรณีศึกษา โรงเรียนนาฏศิลป์
วัดธัมมาราม นครชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา





115 จุฬาลักษณ๑ พันธัง

การจัดการความปลอดภัยด๎านการทํองเทีย่ วในเขตพืน้ ทีเ่ มืองพัทยา

116 ชรินทร๑ทิพย๑ บัติสูงเนิน

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถในการแก๎ปัญหาของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช๎วธิ สี อนแบบบูรณาการรํวมกับศิลปะและวิธสี อนแบบปกติ

117 มานิตย๑ อรรคชาติ

การสํงเสริมศักยภาพการจัดการความรู๎เพือ่ การพึง่ ตนเองของชุมชนบ๎านเตย ตาบล
กระเบือ้ งใหญํ อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

118 รัตติกร ศรีชัยชนะ

การศึกษาการวิจัยเรื่อง การสร๎างสรรค๑การแสดงชุด ชาติพันธุ๑ในอุทยานธรณีโคราช

119 พิศาพิมพ๑ จันทร๑พรหม

ปัจจัยทีส่ ํงผลตํอการจัดการความรู๎ภูมินิเวศวัฒนธรรมเพือ่ การจัดการทํองเทีย่ วโดยชุมชน
กรณีศึกษา อาเภอแมํแจํม จังหวัดเชียงใหมํ

120 นฤมล พึง่ แก๎ว

การใช๎โปรแกรม Moodle E-learning ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนรายวิชา
ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน นักศึกษาชั้นปีท1ี่

121 พัฒนา ศรีสังข๑

ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดสํงผลตํอพฤติกรรม การเลือกซื้อนิตยสารศิลปวัฒนธรรม
ของผู๎อํานในกรุงเทพมหานคร
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122 กัลยา สวํางคง

ความต๎องการเดินทางทํองเทีย่ วของผู๎พิการทางสายตา กรณีศึกษา: นักเรียนโรงเรียน
ธรรมิกวิทยาเพชรบุรี





123 ชาคริต สกุลอิสริยาภรณ๑

ความสัมพันธ๑ระหวํางระบบแรงงานสัมพันธ๑กับภาวะผู๎นาเชิงจูงใจของนายจ๎าง ทีม่ ีตํอ
ความยึดมั่นในองค๑การของลูกจ๎าง





124 ชลาลัย วงศ๑อารีย๑

สํวงเฮือฮักสองฝั่งโขง

125 กิจฐเชต ไกรวาส

กระบวนการเรียนรู๎โดยใช๎ปัญหาเป็นฐานในการสํงเสริมความเข๎มแข็งของชุมชนในภาค
ตะวันออก



126 อาภาภรณ๑ สุขหอม

การจัดการการทํองเทีย่ ววิถีฮาลาลในพืน้ ทีภ่ าคใต๎ฝั่งอันดามันของประเทศไทย



127 กนกพร ฉิมพลี

เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การพัฒนาการจัดการความรู๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่นในการผลิตข๎าว
ปลอดภัย ทีย่ ั่งยืนอาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

128 ธนเศรษฐ ชะวางกลาง

การพัฒนารูปแบบการเรียนแบบห๎องเรียนกลับด๎านแบบรํวมมือกันในรายวิชาการอําน
เพือ่ ความเข๎าใจ

129 ชวโรจน๑ แย๎มกลิ่น

การจัดการปัญหาราคาผลไม๎ตกต่าในพืน้ ทีภ่ าคตะวันออก

130 นิคม บุญญานุสิทธิ์

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสํวนรํวมเพือ่ ฟืน้ ฟูยํานการค๎าถนนจอมพล เมืองเกํา
นครราชสีมา

131 ธาริกานต๑ ธนัญชยะกุล

การจัดการการทํองเทีย่ วตามหลักธรรมาภิบาลของชุมชนบ๎านแมํละนา อาเภอปางมะผ๎า
จังหวัดแมํฮํองสอน

132 หฤทัย นัยโมกข๑

ศรีสาธรสะออนโคราช

133 วันนิมิต สายสิทธิ์

แนวทางการพัฒนาธุรกิจและผลิตภัณฑ๑ให๎ประสบความสาเร็จของโรงงานเถ๎าฮงไถํ อาเภอ
เมือง จังหวัดราชบุรี



134 รัจน๑ชีวาต๑ ตั่นติกุลวรา

การสื่อสารเพือ่ การพัฒนาเครือขํายทางสังคมของกิจกรรมลีลาศเพือ่ สุขภาพผู๎สูงอายุใน
เขตอาเภอเมืองจังหวัดจันทบุรี
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135 สุพิชญา วงศ๑คาสาย

ผลของการฝึกกลอภิปัญญาทีม่ ีผลตํอผลสัมฤทธิ์ทางคาศัพท๑และความคงทนการเรียนรู๎
คาศัพท๑ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

136 จิราพัชร เลิศศิวาพร

พหุวฒ
ั นธรรมดนตรีศึกษา: กรณีศึกษาการสอนเทคนิคไวโอลิน แนวไทยเดิมของครูโกวิทย๑
ขันธศิริ

137 รัศมีเพ็ญ นาครินทร๑

แนวปฏิบัติทดี่ ี : แนวคิดคุณคําของธุรกิจเพือ่ พัฒนาผลของการจัดการหํวงโซํอุปทานของ
ผู๎ประกอบการประเทศไทย





138 นงนุช ศรีสุข

ศาสตร๑พระราชากับการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนอยํางมีสํวนรํวม: กรณีศึกษา กลุํมวิสาหกิจ
เกษตรผสมผสานเพือ่ ความยั่งยืนไรํ ณ ชายแดน ตาบลทัพพริก อาเภออรัญประเทศ
จังหวัดสระแก๎ว





139 นวพร ฝอยพิกุล

การศึกษาศักยภาพเชิงพืน้ ทีด่ ๎านการขนสํงข๎าวเปลือกไปยังโรงสีข๎าวด๎วยกระบวนการ
ลาดับชั้นเชิงวิเคราะห๑แบบฟัซซีรํวมกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร๑





140 สมศักดิ์ บัวบุตร

บรรพกาลจันทร๑งาม

141 พิชากร พุฒนอก

แนวทางการเสริมสร๎างความรับผิดชอบตํอสังคมของธุรกิจเอกชน : กรณีศึกษา โครงการ
รื่นจิตอาสาพยาบาลของบริษัทไฟว๑สตาร๑เน็ทเวอร๑คจากัด

142 กมลวรรณ มีเทียม

ผลการใช๎กิจกรรมการเรียนรู๎ตามแนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร๑ทเี่ ชื่อมโยงกับชีวติ จริง
เรื่องกราฟ เพือ่ สํงเสริมการรู๎เรื่องคณิตศาสตร๑ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

143 ประยุกต๑ ปิติวรยุทธ

การประเมินผลนโยบายเมืองสมุนไพรต๎นแบบในพืน้ ทีภ่ าคตะวันออก



144 พนิดา เทพชาลี

การบริหารจัดการกระบวนการสหกิจศึกษา : กรณีศึกษา สาขาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา



145 ปญา ทรรทรานนท๑

การขับเคลื่อนนโยบายแอลกอฮอล๑ในประเทศไทย



146 เกษวดี เนื่องศรี

การสืบทอดอานาจทางการเมืองในกลุํมประเทศอาเซียน: ผลกระทบทางเศรษฐกิจและ
สังคม
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147 มะยูโซ๏ะ บาโงสือตา

การบวนการเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคมในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล
กรณีศึกษาชุมชนประมงพืน้ บ๎าน อําวปากบารา สตูล(



148 ปรินา ณ พัทลุง

การติดตามปัญหาการใช๎ยาและการแก๎ปัญหาทีเ่ กิดจากการใช๎ยาในชุมชนของผู๎ปุวย
เบาหวานและความดันโลหิตสูง จังหวัดตรัง



149 สรพงษ๑ เจริญกฤตยาวุฒิ

มโนทัศน๑ทคี่ ลาดเคลื่อนทางเศรษฐศาสตร๑ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3: การวิจัยเชิง
คุณภาพ

150 วัชรินทร๑ วิชัยดิษฐ๑

การประยุกต๑ใช๎ต๎นทุนกิจกรรมในธุรกิจโรงงานอาหาร

151 ธัญญรัศม๑ ชิดไธสง

การพัฒนาแบบวัดความพึงพอใจในชีวติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย: การ
ทดสอบความไมํแปรเปลี่ยนของการวัดระหวํางเพศ

152

การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ๎านสมเด็จ
เจ๎าพระยา





153 สุทธินันท๑ โสตวิถี

สภาพการณ๑การสื่อสารเพือ่ กาหนดแนวทางสูํการฟืน้ ฟูอนุรักษ๑เสริมสร๎างความมั่นคงด๎าน
อาหารอยํางยั่งยืน กรณีศึกษาโครงการธนาคารปูม๎า ศูนย๑ศึกษาการพัฒนาอําวคุ๎งกระเบน
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ





154 ภาคิณ มณีโชติ

การพัฒนารูปแบบการใช๎ก๏าซชีวภาพแบบถัง 200 ลิตร ชุมชนบ๎านโคกหม๎อ จังหวัด
กาแพงเพชร

155 เพียงใจ คงพันธ๑

ความพร๎อมด๎านบุคลากรสูํประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของสถานประกอบการ ในเขต
จังหวัดนครศรีธรรมราช

156 มัณฑณา ชื่นรัมย๑

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หนํวยการเรียนรู๎ การเคลื่อนทีข่ องวัตถุทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร๑ และจิตวิทยาศาสตร๑ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
จากการจัดการเรียนรู๎แบบสืบเสาะหาความรู๎ 7 ขั้น

พนัส จันทร๑ศรีทอง
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157 รุจิเรข บุญญราศรี

การพัฒนาความสามารถด๎านการอํานตีความ ของนักศึกษาผู๎มีความบกพรํองทางการได๎
ยิน โดยใช๎วธิ กี ารสอนตามแนวคิดของกานเย

158 อารญา พรหมมีชัย

ผลกระทบของการสนับสนุนองค๑กรและความรู๎ความสามารถของนักบัญชีทมี่ ีตํอ
ประสิทธิภาพการทางานของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

159 ภาธรณ๑ สิรวรรธกุล

การบริหารสถานศึกษาโดยใช๎หลักธรรมาภิบาลทีส่ ํงผลตํอองค๑การแหํงการเรียนรู๎ใน
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 17

160 ณัฏฐ๑ เดชะปัญญา

ปัจจัยทีม่ ีผลตํอการตัดสินใจเข๎าชมคอนเสิร๑ต “ทีเด็จฯ 3” (กิจกรรมทาดีตามคาพํอสอน 9)





161 ทวี วัชระเกียรติศักดิ์

แผนงานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสํวนรํวมการจัดการความรู๎ระบบการบริหารจัดการ
งานวิจัยเพือ่ การวิจัยและพัฒนาเชิงพืน้ ทีอ่ ยํางยั่งยืนจากการขับเคลื่อนเชิงบูรณาการ
ภารกิจการวิจัยและบริการวิชาการแกํท๎องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา :
กรณีศึกษาการวิจัยและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมา





162 สุภาพร ลักษมีธนสาร

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสํวนรํวมการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ประกอบการวิสาหกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา





163 สุรัตน๑ หงษ๑ไทย

การวิจัยการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด๎วยการดาเนินงานหมูํบ๎านเศรษฐกิจ
พอเพียง พืน้ ทีต่ าบลรังกาใหญํ อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา





164 สุวรรณา เตชะธีระปรีดา

การวิจัยบูรณาการการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแบบองค๑รวมเพือ่ สร๎างความ
เข๎มแข็งของชุมชนอยํางยั่งยืน พืน้ ทีต่ าบลรังกาใหญํ อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา





165 พวงพรภัสสร๑ วิริยะ

วิเคราะห๑ความสัมพันธ๑ของกลยุทธ๑การตลาดทีม่ ีผลตํอการตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ๑มะขามเทศ
แปรรูป
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166 ยุทธกร ฤทธิ์ไธสง

การบูรณาการศาสตร๑เพือ่ พัฒนาการทํองเทีย่ วโดยชุมชนในจังหวัดนครราชสีมา อยําง
ยั่งยืนภายใต๎หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง





167 เอกราช หนูแก๎ว

การสร๎างและบริหารจัดการศูนย๑เรียนรู๎โคราชเมืองต๎นแบบเศรษฐกิจพอเพียง





168 กรองทิพย๑ ชัยชาญ

การสํงเสริมการจัดการตลาดทํองเทีย่ วเพือ่ เตรียมความพร๎อมในการรองรับนักทํองเทีย่ ว
แบบ Slow Tourism กลุํมผู๎สูงอายุ โดยกระบวนการมีสํวนรํวมของชุมชนในจังหวัด
นครราชสีมา





169 สมเกียรติ ทานอก

การพัฒนาความสามารถในการเขียนโครงรํางวิทยานิพนธ๑ของนักศึกษาสาขาวิชาหลักสูตร
และการสอนโดยการจัดการเรียนรู๎แบบมีสํวนรํวม

170 พัณณ๑ชิตา รุํงหิรัญธนากิตติ์

ความฉลาดทางอารมณ๑ ความสามารถในการสื่อสาร ความผูกพันและความพึงพอใจในงาน
และบรรยากาศในองค๑กรทีม่ ีอิทธิพลตํอผลการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเอกชนใน
กรุงเทพมหานคร





171 อิสริยาภร พรหมหาญ

การรับรู๎คุณคําโดยรวม ความดึงดูดใจของตัวเลือก และการออกแบบเฟอร๑นิเจอร๑ทสี่ ํงผล
ตํอการตัดสินใจซื้อเฟอร๑นิเจอร๑ตกแตํงบ๎านของผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานคร





172 นัยน๑ปพร ชุติภาดา

วิจัยนาฏศิลป์สร๎างสรรค๑ ชุด ดีดสะบ๎ารังกาใหญํ

173 พิชญ๑กสินี นนท๑กาญจนจินดา

ต๎นทุนและผลตอบแทนการหลํอพระด๎วยทองเหลืองกับการหลํอด๎วยอะลูมิเนียม
กรณีศึกษา: หมูํบ๎านทํากระยาง ตาบลทะเลชุบศร อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

174 พิเชษฐ๑ อํอนสาลี

นาฏยประดิษฐ๑การแสดงโขนชุด พาลีเกี้ยวนางมณโฑ

175 ศิริดา บุรชาติ

การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช๎กระบวนการวิจัยเพือ่ ปฏิรูปการเรียนรู๎แบบ
เน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญและการติดตามแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ : กรณีศึกษาโรงเรียนตารวจ
ตะเวนชายแดนในสังกัดที่ 23
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176 ศิววิชญ๑ จั้นอรัญ

การพัฒนาตราสินค๎าและการสร๎างแบรนด๑ผลิตภัณฑ๑ชุมชน กรณีศึกษา :
ผลิตภัณฑ๑ผ๎าฝูาย ตาบลสุขไพบูลย๑ อาเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา





177 จิรพัฒน๑ โทพล

การสื่อสารและการสร๎างอัตลักษณ๑ของแฟนบอลท๎องถิ่นและแฟนบอลพลัดถิ่น
ในวัฒนธรรมฟุตบอลท๎องถิ่น : กรณีศึกษา สโมสรนครราชสีมา มาสด๎า เอฟซี
และบุรีรัมย๑ ยูไนเต็ด





178 นัฐนันท๑ ศักดิ์สัมฤทธิ์

การมุงํ เน๎นความเป็นผู๎ประกอบการและผลการดาเนินงานของธุรกิจขนาด
กลางและขนาดยํอมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย





การศึกษาพฤติกรรมและทัศนคติที่มีตํอผลิตภัณฑ๑พริกแปรรูปของผู๎บริโภคใน


เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย
หมายเหตุ : นักวิจัยที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 “ถักทองานวิจัยท้องถิ่น.....ก้าวไกลสูส่ ากล”
กรุณาตอบ "ใบยืนยันการเข้าร่วมประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัย" ตามฟอร์มที่กาหนดให้ ส่งมาที่ email : nrru.fms@gmail.com ภายในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เพื่อที่ทางคณะผู้จัดจะได้ส่งข้อคิดเห็น /ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิให้ท่านได้ปรับแก้ไขบทความวิจัยให้มคี วามสมบูรณ์มากขึน้
การประกาศรายชือ่ ผู้ผ่านการพิจารณาเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 ในครั้งนี้ เป็นการประกาศเบื้องต้นเท่านั้น
หากนักวิจัยไม่ยืนยันการเข้าร่วมหรือไม่แก้ไขบทความตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้จัดสามารถยกเลิกรายชือ่ ที่ประกาศไว้ได้โดยไม่มเี งือ่ นไข และสงวนสิทธิ์การคืนค่าธรรมเนียมการส่งผลงาน
*** หากมีขอ้ ผิดพลาดในการพิมพ์ ชือ่ เรื่อง ชือ่ -นามสกุล สังกัด รูปแบบ และกลุม่ ของบทความวิจัย
ท่านสามารถแก้ไขได้ใน "แบบยืนยันการเข้าร่วมประชุมวิชาการฯ" และส่งข้อมูลกลับมายัง email : nrru.rdi@gmail.com เพื่อดาเนินการจัดทาสูจิบัตรต่อไป***
179 จิตพิสุทธิ์ บุปผาพันธุ๑

***** อนึ่ง คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาที่สังกัดมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่ตงั้ อยู่ นอกเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา นาเสนอผลงานวิจัย ในวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น.
สาหรับ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ที่สังกัดมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่ตงั้ อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา นาเสนอผลงานในวันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. *****
ในส่วนของกลุม่ นาฏศิลป์และการแสดง สังกัดทุกสถาบันการศึกษา นาเสนอผลงานสร้างสรรค์ในวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น.

