สูจิบัตร
การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10
“ถักทองานวิจัยท้องถิ่น.....ก้าวไกลสู่สากล”
The National Academic Research Conference 10th
“Connecting Local Research to International Perspectives”
โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
กับเครือข่ายมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ และภาคีเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ ๗-๘ สิงหาคม ๒๕๖๑
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

กลุ่มวิทยาการจัดการ/มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ห้องที่ 1
ห้องวิทยาการจัดการ 2 (ห้อง 22.11 อาคาร 22 ชั้น 1) วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561
ชื่อเรื่อง
ความสัมพันธ๑ระหวํางปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดและการตัดสินใจ
เข๎าชมคอนเสิร๑ต
“ทีเด็จฯ 3” Bodyslam-The Power of
Sharing Concert (กิจกรรมทําดีตามคําพํอสอน 9) ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา
การบริหารโครงการโคกน๎อยเขียวขจี ด๎วยปุ๋ยอินทรีย๑ชีวภาพ หมูํบา๎ น
โคกน๎อย ตําบลโคกใหญํ อําเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลําภู โดยการ
ไฟฟูาฝุายผลิตแหํงประเทศไทย โรงไฟฟูาพลังน้ําภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เขื่อนอุบลรัตน๑
ศักยภาพที่ซ๎อนเร๎นของผูส๎ ูงอายุในจังหวัดเชียงราย สูํการพัฒนาที่
ยั่งยืน

แนวทางที่เหมาะสมในการแก๎ไขปัญหาคุณภาพน้ําปนเปื้อนฟลูออไรด๑
เกินมาตรฐานที่สํงผลกระทบตํอสุขภาพของคนในชุมชนบ๎านสันปุาบง
หมูํที่ 6 ต.สันปุามํวง อ.เมือง จ.พะเยา
ความสัมพันธ๑ระหวํางภาวะผู๎นําของผู๎บริหารกับขวัญและกําลังใจใน
การทํางานของพนักงานองค๑การบริหารสํวนจังหวัดนนทบุรี
ความสัมพันธ๑ระหวํางระบบแรงงานสัมพันธ๑กับภาวะผู๎นําเชิงจูงใจของ
นายจ๎างที่มีตํอความ
ยึดมั่นในองค๑การของลูกจ๎าง
การจัดการการทํองเที่ยววิถีฮาลาลในพื้นที่ภาคใต๎ฝั่งอันดามันของ
ประเทศไทย
ผลของการฝึกกลอภิปญ
ั ญาทีม่ ีผลตํอผลสัมฤทธิ์ทางคําศัพท๑และความ
คงทนการเรียนรู๎คําศัพท๑ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา
การประเมินผลนโยบายเมืองสมุนไพรต๎นแบบ ในพื้นที่ภาคตะวันออก

ผู้นาเสนอ
ณัฏฐ๑ เดชะปัญญา
ปาริชาติ สืบศิริวิริยะกุล

สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา

จิตรธีรา รวยสูงเนิน
รุํงอรุณ บุญสายันต๑

มหาวิทยาลัยขอนแกํน

เฉลิมศรี เหลําสุนทร
วรรณะ รัตนพงษ๑
นาวิน พรมใจสา
จันจิรา วิชัย
อัมพร ยานะ
พัชรบูรณ๑ ศรีวิชัย
กนกวรรณ เอี่ยมชัย
วรัญญากรณ๑ โนใจ
ณิชารีย๑ มาฟู
ประภัสสร กิตติมโนรม
ชาคริต สกุลอิสริยาภรณ๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย

วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนีพะเยา

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ๑
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

อาภาภรณ๑ สุขหอม

มหาวิทยาลัยบูรพา

สุพิชญา วงศ๑คําสาย

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประยุกต๑ ปิติวรยุทธ

มหาวิทยาลัยบูรพา

กลุ่มวิทยาการจัดการ/มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ห้องที่ 2
ห้องประชุม 22.2.1AB (อาคาร 22 ชั้น 2)

วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ชื่อเรื่อง
ศึกษากลยุทธ๑ตลาดน้ําประเทศไทยเพื่อการทํองเที่ยวแบบ
ยั่งยืน
ทุนทางสังคมในกระบวนการแผนชุมชน บ๎านมันแกว
อําเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม
บริบทสถานภาพและการบริหารจัดการด๎านผูส๎ ูงอายุใน
ระดับสากล และท๎องถิ่นเชียงราย

การจัดการโซํอุปทานยางพาราในอําเภอเมือง จังหวัด
กําแพงเพชร
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ๑กับพฤติกรรมการซื้อสินค๎า
สมุนไพรแปรรูปของผู๎บริโภคในจังหวัดอุบลราชธานี
ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการซื้อ
ประกันชีวิตผํานออนไลน๑ของผู๎บริโภคในเขตกรุงเทพฯ
และปริมณฑล
แบบจําลองทางคณิตศาสตร๑สําหรับปัญหาการจัดวางตู๎
คอนเทนเนอร๑ภายในเรือสินค๎า
ปัจจัยที่สํงผลตํอการจัดการความรูภ๎ ูมินิเวศวัฒนธรรม
เพื่อการจัดการทํองเที่ยว
โดยชุมชน
กรณีศึกษา อําเภอแมํแจํม จังหวัดเชียงใหมํ

ผู้นาเสนอ
ชัยวิชญ๑ มํวงหมี

สายไหม ไชยศิรินทร๑
ขจาย เหลําสุนทร
วรรณะ รัตนพงษ๑
นาวิน พรมใจสา
จันจิรา วิชัย
พศวีร๑ ศิริสราญลักษณ๑
สุธิดา ทับทิมศรี
กมลพร นครชัยกุล
ธรรมวิมล สุขเสริม
จินตาณัฏฐ๑ พรอํวมอิน

ธนวัฒน๑ วิเศษสินธุ๑

สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ๎านสมเด็จ
เจ๎าพระยา
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
มหาวิทยาลัย
ราชพฤกษ๑
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยแมํโจ๎

พิศาพิมพ๑ จันทร๑พรหม
ทิพย๑สุดา ตั้งตระกูล
สายสกุล ฟองมูล
สมคิด แก๎วทิพย๑
ปฎิภาณ สุทธิกุลบุตร
ต๎นทุนและผลตอบแทนการหลํอพระด๎วยทองเหลืองกับ พิชญ๑กสินี นนท๑กาญจนจินดา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การหลํอด๎วยอะลูมิเนียม กรณีศึกษา: หมูํบ๎านทํากระยาง สุธาสินี ศิรโิ ภคาภิรมย๑
เทพสตรี
ตําบลทะเลชุบศร อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

กลุ่มวิทยาการจัดการ/มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ห้องที่ 3
ห้องประชุม 22.2.2AB (อาคาร 22 ชั้น 2)

วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ชื่อเรื่อง
ผู้นาเสนอ
สังกัด
กระบวนการสื่อสารของโรงเรียนผูส๎ ูงอายุตําบลราช
ประภวิษณุ๑ พนัสทรัพย๑สุข มหาวิทยาลัยราชภัฏบ๎านสมเด็จ
สถิตย๑ องค๑การบริหารสํวนตําบลราชสถิตย๑ อําเภอไชโย
วรวุฒิ พึ่งพัก
เจ๎าพระยา
จังหวัดอํางทอง
สิงห๑ สิงห๑ขจร
ปัจจัยด๎านสํวนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลตํอ
กนกพร จันทร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ความพึงพอใจของลูกค๎าสินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก
ธัญบุรี
ธนาคารกรุงไทยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ และการจัดการลด
อัญชลี หิรัญแพทย๑
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ต๎นทุนการขนสํง กรณีศึกษา บริษทั ค๎าปลีก ในเขต
กรุงเทพมหานคร
รูปแบบการออมเงินและการวางแผนทางการเงินที่
ธนภณ เรืองแรงสกุล
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
สํงผลตํอการเตรียมความพร๎อมกํอนเกษียณอายุของ
ศักดิ์ชาย นาคนก
อลงกรณ๑ในพระบรมราชูปถัมภ๑
พนักงานในเครือบริษัท กิฟฟารีน
การจัดการความรู๎ภูมิปญ
ั ญาท๎องถิน่ กรณีศึกษา : ผ๎า
วีนัสรินทร๑ โตสงวน
มหาวิทยาลัยแมํโจ๎
ทอไทลื้อ ชุมชนบ๎านศรีดอนชัย อําเภอ เชียงของ
มาณวิน สงเคราะห๑
จังหวัดเชียงราย
ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล
อรุณี ยศบุตร
การจัดการการทํองเที่ยวตามหลักธรรมาภิบาลของ
ธาริกานต๑ ธนัญชยะกุล
มหาวิทยาลัยบูรพา
ชุมชนบ๎านแมํละนา อําเภอปางมะผ๎า จังหวัด
แมํฮํองสอน
แนวทางการพัฒนาธุรกิจและผลิตภัณฑ๑
วันนิมิต สายสิทธิ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ให๎ประสบความสําเร็จของโรงงานเถ๎าฮงไถํ อําเภอเมือง
ดวงเงิน ซื่อภักดี
จังหวัดราชบุรี
ศาสตร๑พระราชากับการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนอยํางมี
นงนุช ศรีสุข
มหาวิทยาลัยบูรพา
สํวนรํวม : กรณีศึกษา กลุมํ วิสาหกิจเกษตรผสมผสาน
เพื่อความยั่งยืนไรํ ณ ชายแดน ตําบลทัพพริก อําเภอ
อรัญประเทศ จังหวัดสระแก๎ว
ความพร๎อมด๎านบุคลากรสูํประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
เพียงใจ คงพันธ๑
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ของสถานประกอบการ ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ภัทราวรรณ วังบุญคง
นครศรีธรรมราช

กลุ่มวิทยาการจัดการ/มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ห้องที่ 4
ห้องประชุมวิทยาการจัดการ 22.4.1 อาคาร 22 ชั้น 4 วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561
ชื่อเรื่อง
แนวทางการสื่อสารความรู๎ในโครงการวิจัยแบบกลุํม
วิชาการ กรณีศึกษาโครงการวิจยั ภายใต๎โครงการ
การบริหารจัดการน้ําแบบมีสํวนรํวมเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนลุํมน้ําอยํางยั่งยืน กรณีศึกษาคลอง
ปุาพะยอม - คลองทําแนะ จังหวัดพัทลุง
การจัดการการสื่อสารในการดูแลผู๎สูงอายุของ
เทศบาลตําบลเขาพระงาม
การจัดการสุขภาพอยํางมีสํวนรํวมเพื่อการพึ่งพา
ตนเอง : กรณีศึกษาชุมชนแหํงหนึง่ ในจังหวัดพะเยา

การประเมินศักยภาพด๎านการจัดการโลจิสติกส๑
กรณีศึกษา : บริษัท ABC จํากัด
วิถีชีวิตและเอกลักษณ๑ของชาวกะเหรี่ยง
สูํผลงานจิตรกรรมรํวมสมัย
การให๎ความหมายและรูปแบบกลยุทธ๑การตลาด
การทํองเที่ยวเชิงสร๎างสรรค๑ กรณีศึกษา
วัดขนอน อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
อิทธิพลของความสามารถในการสร๎างพันธมิตรทาง
ธุรกิจที่สํงผลตํอผลการดําเนินงานของ วิสาหกิจ
ชุมชนในจังหวัดเพชรบุรี
แนวทางการอยูํรํวมกันอยํางสันติวธิ ีของชุมชน
ที่อาศัยอยูํรอบโรงไฟฟูาชีวมวล
กรณีศึกษา : ชุมชนหมูํบ๎านเสม็ดน๎อยและ
หมูํบ๎านสังแก อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร๑
การจัดการความปลอดภัยด๎านการทํองเที่ยวในเขต
พื้นที่เมืองพัทยา
การสื่อสารเพื่อการพัฒนาเครือขํายทางสังคมของ
กิจกรรมลีลาศเพื่อสุขภาพ
ผู๎สูงอายุในเขตอําเภอเมืองจังหวัดจันทบุรี

ผู้นาเสนอ
ธนภัทร เต็มรัตนะกุล
พัชลินจ๑ จีนนุํน
เชิดศักดิ์ เกื้อรักษ๑
นพดล สาลีโภชน๑

สังกัด
มหาวิทยาลัยทักษิณ

สิงห๑ สิงห๑ขจร
วรวุฒิ พึ่งพัก
รัตนา บุญอํวม
กนกวรรณ เอีย่ มชัย
แดนชัย ชอบจิตร
เอกพันธ๑ คําภีระ
สุรเดช เมืองมา
ทมนี สุขใส

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ๎าน
สมเด็จเจ๎าพระยา

สุธิดา บุตรแขก
กัมปนาท เพชร๑แก๎ว
มันสสินี บุญมีศรีสงํา
ปิยธิดา ขุมทอง
วัชระ เวชประสิทธิ์
กฤตชน วงศ๑รัตน๑
ชนัสนันท๑ แสนกล๎า
สมพันธ๑ เตชะอธิก

วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนีพะเยา

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี
มหาวิทยาลัยศิลปากร

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแกํน

จุฬาลักษณ๑ พันธัง

มหาวิทยาลัยบูรพา

รัจน๑ชีวาต๑ ตั๋นติกลุ วรา
บดินทร๑ ปั้นบํารุงกิจ
สมพงษ๑ เส๎งมณีย๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณี

กลุ่มวิทยาการจัดการ/มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ห้องที่ 5
ห้องประชุมวิทยาการจัดการ 22.4.2 อาคาร 22 ชั้น 4 วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561
ชื่อเรื่อง
บทบาททางการเมืองของพระสังฆาธิการ
ในระบบการปกครองแบบประชาธิปไตย ในเขต
อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
ความรู๎ความเข๎าใจที่มีตํอพระราชบัญญัติวําด๎วย
การกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร๑
พ.ศ. 2550 ในการใช๎คอมพิวเตอร๑และระบบ
เครือขํายอินเทอร๑เน็ต ของนักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา
ความคิดเห็นของประชาชนตํอการดําเนินงานของ
เทศบาลเมืองนางรอง อําเภอนางรอง จังหวัด
บุรีรัมย๑
การจัดทําฐานข๎อมูลโลจิสติกส๑ระบบขนสํง
สาธารณะในพื้นที่จังหวัดสระแก๎วเพื่อสนับสนุน
การตัดสินใจเดินทางทํองเที่ยว
ผู๎นําไทยกับเสถียรภาพทางการเมืองในสมัย
สงครามโลกครั้งที่ 1 และสงครามโลกครั้งที่ 2
การจัดการปัญหาราคาผลไม๎ตกต่ําในพื้นที่
ภาคตะวันออก

ผู้นาเสนอ
สังกัด
พระนัสชนะ มหามงฺคโล
มหาวิทยาลัย
(สํางช๎าง)
มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยา
เขตศรีล๎านช๎าง
ปกาศิต เจิมรอด
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ตราดุลย๑ นรนิติผดุงการ
พระนครศรีอยุธยา
พันธรัตน๑ ศรีสุวรรณ
นรินทร๑ อุํนแก๎ว

การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา
สภาพการณ๑การสื่อสารเพื่อกําหนดแนวทางสูํการ
ฟื้นฟู อนุรักษ๑ เสริมสร๎างความมั่นคงด๎านอาหาร
อยํางยั่งยืน กรณีศึกษาโครงการธนาคารปูม๎า ศูนย๑
ศึกษาการพัฒนาอําวคุ๎งกระเบน
อัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ
การศึกษาพฤติกรรมและทัศนคติที่มีตํอผลิตภัณฑ๑
พริกแปรรูปของผู๎บริโภคในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย
ข๎อเสนอแนะสําหรับการจัดงานวิ่งระยะไกล เพื่อ
ตอบสนองความต๎องการของนักทํองเที่ยวเชิงกีฬา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ๎าน
สมเด็จเจ๎าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพ
พรรณี

นฤชา อันทามา
วิษณุ ปัญญายงค๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย๑

ญาณิน พัดโสภา

มหาวิทยาลัยบูรพา

ชนะศึก วิเศษชัย.

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ
นคร
มหาวิทยาลัยบูรพา

ชวโรจน๑ แย๎มกลิ่น
กิจฐเชต ไกรวาส
กฤษฎา นันทเพ็ชร
อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด
พนัส จันทร๑ศรีทอง
สุทธินันท๑ โสตวิถี
ภารดี พึ่งสําราญ
รัจน๑ชีวาต๑ ตั๋นติกลุ วรา

จิตพิสุทธิ์ บุปผาพันธุ๑

มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร๑

พงศกร เตียรถ๑วัฒนานนท๑
สุวารี นามวงค๑

สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร๑

กลุ่มวิทยาการจัดการ/มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ห้องที่ 6
ห้องประชุม 22.8.1 (อาคาร 22 ชั้น 8)
ชื่อเรื่อง
การประยุกต๑ใช๎ต๎นทุนกิจกรรมในธุรกิจ
โรงงานอาหารแปรรูป
ปูจจัยเชิงสาเหตุการพัฒนาผู๎จัดหาที่มีอิทธิพล
ในโซํอุปทาน และสํงผลตํอประสิทธิภาพ
การดําเนินงานของผู๎จดั หาสินค๎า
ห๎างสรรพสินค๎าท๎องถิ่นในประเทศไทย
การใช๎กิจกรรมแบบมีสํวนรํวมโดยใช๎
การละเลํนพื้นบ๎านเพื่อพัฒนาทักษะการฟังการพูดภาษาอังกฤษของเด็กไทยเบิ้ง ตําบล
โคกสลุง อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
กลยุทธ๑ทางการตลาดทีส่ ํงผลตํอการเลือกซื้อ
อาหารสุนัขของผู๎บริโภคในจังหวัดนนทบุรี
ความต๎องการเดินทางทํองเที่ยวของผู๎พิการ
ทางสายตา กรณีศึกษา: นักเรียนโรงเรียน
ธรรมิกวิทยาเพชรบุรี
การสืบทอดอํานาจทางการเมืองในกลุํม
ประเทศอาเซียน: ผลกระทบทางเศรษฐกิจ
และสังคม
การประยุกต๑ใช๎ต๎นทุนกิจกรรมในธุรกิจ
โรงงานอาหารแปรรูป
การสื่อสารกับการตํอรองอํานาจและ
การสร๎างอัตลักษณ๑ของคนพลัดถิ่นในพื้นที่
วัฒนธรรมฟุตบอลท๎องถิ่น: กรณีศกึ ษา
สโมสรนครราชสีมา มาสด๎า เอฟซี และ
บุรีรัมย๑ ยูไนเต็ด
การจัดการโลจิสติกส๑ของกระเจี๊ยบเขียว
กรณีศึกษา : ตาบลลาลูกบัว
อาเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561
ผู้นาเสนอ
วัชรินทร๑ วิชัยดิษฐ๑
บุญฑริกา ใจกระจําง
พงษ๑เทพ ภูเดช

สังกัด
มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร๑
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา

พิจิตรา เอี่ยมสมัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี

วชิรา ฉัตรเบ็ญญรงค๑
ประภัสสร กิตติมโน
กัลยา สวํางคง

มหาวิทยาลัย
ราชพฤกษ๑
มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย๑

เกษวดี เนื่องศรี

มหาวิทยาลัยบูรพา

วัชรินทร๑ วิชัยดิษฐ๑
บุญฑริกา ใจกระจําง
จิรพัฒน๑ โทพล

มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร๑
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร๑

วราภรณ๑ สารอินมูล

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา

กลุ่มการศึกษา ห้องที่ 1
ห้องประชุมวิทยาการจัดการ 4 (ห้องภาษาเกาหลี อาคาร 13 ชั้น 1) วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561
ชื่อเรื่อง
ปัจจัยทางการบริหารที่สํงผลตํอการบริหารจัดการ
สถานศึกษาพอเพียงใน
โรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี
การศึกษาบทบาทของผู๎บริหารสถานศึกษา
ในการดําเนินงานระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียน
สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา
ใน
จังหวัดระยอง จันทบุรีและตราด
การพัฒนาชุดฝึกการเขียนตัวอักษรจีน
เพื่อ
พัฒนาทักษะด๎านการเขียนตัวอักษรจีนของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูํบ๎านจอมบึง
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู๎วิชาคณิตศาสตร๑ เรื่อง
สมบัติของเลขยกกําลัง โดยใช๎การเรียนรู๎แบบ
รํวมมือแบบแบํงกลุมํ ผลสัมฤทธิ์เสริมด๎วยวิธสี อน
แบบอุปนัยหรือนิรนัย
ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2
โมเดลสมการโครงสร๎างทักษะของผู๎บริหาร
สถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่สํงผลตํอโรงเรียน
คุณภาพ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 2
ความสัมพันธ๑ระหวํางภาวะผู๎นําเชิงสร๎างสรรค๑กับ
ประสิทธิภาพการสอนของครู สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ประสบการณ๑การจัดการเรียนรู๎นาฏศิลป์ไทยในตําง
แดน กรณีศึกษา โรงเรียนนาฏศิลป์ วัดธัมมาราม
นครชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา
พหุวัฒนธรรมดนตรีศึกษา: กรณีศกึ ษาการสอน
เทคนิคไวโอลินแนวไทยเดิมของครูโกวิทย๑ ขันธศิริ
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช๎
กระบวนการวิจยั เพื่อปฏิรูปการเรียนรู๎แบบเน๎น
ผู๎เรียนเป็นสําคัญและการติดตามแลกเปลีย่ นเรียนรู๎ :
กรณีศึกษาโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนในสังกัด
ที่ 23

ผู้นาเสนอ
ทวีศักดิ์ ธาตุชัย
นวัตกร หอมสิน
ประพรทิพย๑ คุณากรพิทักษ๑
รักศักดิ์ คุ๎มชนม๑
สุรียม๑ าศ สุขกสิ
อัมพวัน ประเสริฐภักดิ์

สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

กฤษดา กฤตเมธกุล
ณัฐปภัสร๑ พงษ๑โพนเพ็ก

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูํบ๎านจอม
บึง

ทัศนีย๑ หักขุนทศ
วัลลภ เหมวงษ๑
สมชาย วรกิจเกษมสกุล

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

อุษณีย๑ สีแก๎วตู๎
เสาวนี สิรสิ ุขศิลป์

มหาวิทยาลัยขอนแกํน

ภราดร มาซานนท๑
เสาวนี สิรสิ ุขศิลป์

มหาวิทยาลัยขอนแกํน

รัตนะ พูนเกษม
กิตติ คงตุก
ไอยเรศ บุญฤทธิ์
จิราพัชร เลิศศิวาพร
ปรีญานันท๑ พร๎อมสุขกุล
ศิริดา บุรชาติ

มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร๑

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยนครพนม

กลุ่มการศึกษา ห้องที่ 2
ห้องประชุมวิทยาการจัดการ 9 (ห้องประชุม 13.12 อาคาร 13 ชั้น 1) วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561
ชื่อเรื่อง
การศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค๑ของผู๎เรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในจังหวัดระยอง
จันทบรี และตราด
ความสัมพันธ๑ระหวํางวัฒนธรรมองค๑การกับ
โรงเรียนสมรรถนะสูงของสถานศึกษา ในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแกํน เขต 5
การพัฒนาชุดบทเรียนเพื่อสํงเสริมการเรียนรู๎
ภาคปฏิบตั ิโดยใช๎ปัญหาเป็นฐานแบบออนไลน๑
และแบบออฟไลน๑ ที่มีระบบเสริมศักยภาพใน
การเรียนรู๎
บทบาทของผู๎บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่
21 กับความรับผิดชอบตํอสังคม ในกลุํมพัฒนา
คุณภาพการศึกษารักษ๑ชัยมงคล สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ร๎อยเอ็ด เขต 3
ผลการใช๎กิจกรรมการเรียนรูต๎ ามแนวคิด
การศึกษาคณิตศาสตร๑ทเี่ ชื่อมโยงกับชีวิตจริง
เรื่องกราฟ เพื่อสํงเสริมการรูเ๎ รื่องคณิตศาสตร๑
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
มโนทัศน๑ที่คลาดเคลื่อนทางเศรษฐศาสตร๑ของ
นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3: การวิจัยเชิง
คุณภาพ
การบริหารสถานศึกษาโดยใช๎หลักธรรมาภิบาล
ที่สํงผลตํอองค๑การแหํงการเรียนรู๎ใน
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17
ผลการจัดประสบการณ๑เพื่อพัฒนาทักษะ
ภาษาไทย โดยใช๎หลักการเรียนรูส๎ มองเป็นฐาน
ของเด็กปฐมวัย

ผู้นาเสนอ
ประสาน จันทร๑ดาสุด
สุรียม๑ าศ สุขกสิ
อัมพวัน ประเสริฐภักดิ์
ประดิษฐ๑ ศรีวงษ๑ชัย
เสาวนี สิริสุขศิลป์

สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณี
มหาวิทยาลัยขอนแกํน

รัฐพร กลิ่นมาลี
ดวงกมล โพธิ์นาค
มนต๑ชัย เทียนทอง

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
พระจอมเกล๎า
พระนครเหนือ
ธรรมเกียรติ พรหมจันทร๑ มหาวิทยาลัยขอนแกํน
เสาวนี สิรสิ ุขศิลป์

กมลวรรณ มีเทียม
วนินทร สุภาพ
อุมารินทร๑ ปิ่นตบแตํง

มหาวิทยาลัย
นเรศวร

สรพงษ๑ เจริญกฤตยาวุฒิ มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ
ชรินทร๑ มั่งคั่ง
นงเยาว๑ เนาวรัตน๑
ภาธรณ๑ สิรวรรธกุล
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนิก คุณเมธีกุล
รําไพพรรณี
ธีรศักดิ์ อินทรมาตย๑
กัลยณัฏฐ๑ แพงไพรี
พอเจตน๑ ธรรมศิริขวัญ
อังคณา กุลนภาดล

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร๑

กลุ่มการศึกษา และอื่นๆ ห้องที่ 3
ห้องประชุมวิทยาการจัดการ 7 (ห้องประชุม 13.11 อาคาร 13 ชั้น 1) วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561
ชื่อเรื่อง
กระบวนการเรียนรู๎โดยใช๎ปัญหาเป็นฐานในการ
สํงเสริมความเข๎มแข็งของชุมชนในภาค
ตะวันออก
ภาวะผู๎นําของผูบ๎ ริหารที่สํงผลตํอประสิทธิผล
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ความสัมพันธ๑ระหวํางทักษะภาวะผู๎นําด๎าน
Soft Skills ของผู๎บริหารสถานศึกษากับ
วัฒนธรรมคุณภาพของวิทยาลัยสังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ๑
การขับเคลื่อนนโยบายแอลกอฮอล๑ใน
ประเทศไทย
ระบบคําเรียกผีในภาษาไทดํา
กลยุทธ๑การสื่อสารภาพยนตร๑นอกกระแสผําน
สื่อออนไลน๑: กรณีศึกษาเฟซบุ๏กเพจ
การบริหารจัดการการแสดงนาฏศิลป์สูํชุมชน
ของโรงเรียนวัดลาดบัวขาว .
สํานักงานเขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
การศึกษาการจัดการองค๑กรทางศิลปวัฒนธรรม
กรณีศึกษามูลนิธิดรุ ิยประณีต
การศึกษาการเข๎ารํวมกิจกรรมการใช๎เวลาวําง
ด๎วยการเต๎นรําเต๎าเต๐อชิ่นชีที่มีตํอการพัฒนา
จิตตปัญญาของนิสิต

ผู้นาเสนอ
กิจฐเชต ไกรวาส

สังกัด
มหาวิทยาลัยบูรพา

นิศรา มูลวรรณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นริศ สวัสดี
รําไพพรรณี
เจนจบ สุขแสงประสิทธิ์
ดวงกมล สุนทรพินิจ มหาวิทยาลัยขอนแกํน
เสาวนี สิรสิ ุขศิลป์

ปญา ทรรทรานนท๑

มหาวิทยาลัยบูรพา

ฐานะมนตร๑ กลิ่นจันทร๑แดง

มหาวิทยาลัย
นเรศวร
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร๑
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร๑

กิ่งกาญจน๑ เกิดแก๎ว
เวฬุรีย๑ เมธาวีวินิจ
กิรณา ไชยสาลี

มัทนา วิไลลักษณ๑
รัชนีกร แซํวัง
นพรัตน๑ ศุทธิถกล

มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร๑
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร๑

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ห้องที่ 1
ห้องวิทยาการจัดการ 5 (อาคาร 13 ชั้น 1) วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561
ชื่อเรื่อง
การวางแผนงานกํอสร๎างถนนโดยใช๎เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร๑ 4 มิติ
การประมาณราคากํอสร๎างอาคารโดยใช๎
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร๑ 5 มิติ

ระบบสารสนเทศสมเด็จพระเจ๎าตากสิน
มหาราชบนระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด๑
การลดต๎นทุนการผลิตมะมํวงน้ําดอกไม๎โดยใช๎
เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัด
การผลิตสบูํรังไหมรํวมกับดินและหินภูเขาไฟ
จังหวัดบุรีรมั ย๑
การศึกษาปริมาณและประเภทของดอกไม๎
จากศาลหลักเมืองจังหวัดบุรีรมั ย๑ และพระบรม
ราชานุสาวรีย๑พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูา
จุฬาโลกมหาราช เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ๑สบูํ
การยอมรับระบบการปลูกข๎าวโพดเลี้ยงสัตว๑
โดยวิธีการไมํเผาเศษพืชและเหลื่อมด๎วยพืช
ตระกูลถั่วของเกษตรกรในพื้นที่โครงการ
พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแมํสลอง
อําเภอแมํฟูาหลวง จังหวัดเชียงราย
การพัฒนาระบบสารสนเทศเส๎นทางแหลํง
ทํองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร๑และวัฒนธรรม
จังหวัดบุรีรมั ย๑ ผํานเทคโนโลยีคิวอาร๑โค๎ด
เครื่องอัด

ผู้นาเสนอ
เทอดธิดา ทิพย๑รัตน๑
ยศศักดิ์ชัย พิชัยณรงค๑
ยิ่งยง รุํงฟูา
เทอดธิดา ทิพย๑รัตน๑
ยศศักดิ์ชัย พิชัยณรงค๑
ยิ่งยง รุํงฟูา
อรวรรณ จันทร๑น๎อย
ณภัทรกฤต จันทวงศ๑
ประเวช เชื้อวงษ๑
จินดาพร สืบขําเพชร
รุํงเรือง งาหอม
คณิตตา ธรรมจริยวงศา
รุํงเรือง งาหอม
จินดาพร สืบขําเพชร
คณิตตา ธรรมจริยวงศา

สังกัด
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร๑
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย๑
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย๑

พิณทิพย๑ แดงไฝ
พหล ศักดิ์คะทัศน๑
นคเรศ รังควัต
สายสกุล ฟองมูล

มหาวิทยาลัยแมํโจ๎

พิชิต วันดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย๑

สิทธเดช หมอกมีชัย
ศศิกาญจน๑ หมอกมีชัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร๎อยเอ็ด

กลุ่มนาฏศิลป์และการแสดง ห้องที่ 1 (ผลงานสร้างสรรค์)
ห้องวิทยาการจัดการ 8 (ห้องการแสดง อาคาร 22 ชั้น 8) วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561
ชื่อเรื่อง
ศรีสาธรสะออนโคราช

นาฏยศิลป์สํงเสริมสุขภาพผู๎สูงอายุ

ผู้นาเสนอ
กนกวรรณ แซํเตียว
จิราภรณ๑ จิ๋วนุช
พัณณิตา หัดสูงเนิน และ
คณะ
ชลาลัย วงศ๑อารีย๑

ชาติพันธุ๑ในอุทยานธรณีโคราช

รัตติกร ศรีชัยชนะ

ดีดสะบ๎ารังกาใหญํ

นัยน๑ปพร ชุติภาดา

สํวงเฮือฮักสองฝั่งโขง

นฤมล จิตต๑หาญ
ชลาลัย วงศ๑อารีย๑
เสาวรัตน๑ ทศศะ
ภูวนัย กาฬวงศ๑
สมศักดิ์ บัวบุตร

บรรพกาลจันทร๑งาม

สังกัด
วิทยาลัยนาฏศิลป์
นครราชสีมา

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย๑
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย๑

วิทยาลัยนาฏศิลป์
นครราชสีมา

กลุ่มวิทยาการจัดการ/มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ห้องที่ 7
ห้องวิทยาการจัดการ 2 (ห้อง 22.11 อาคาร 22 ชั้น 1) วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561
ชื่อเรื่อง
การพัฒนาสื่อให๎ความรู๎ในการบริการซํอมบํารุง
คอมพิวเตอร๑เบื้องต๎น
ความคาดหวังสมรรถนะทางบัญชีของนักบัญชี
ที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ในเขตอําเภอ
เมือง จังหวัดนครราชสีมา
ท๎องถิ่น-ภาครัฐ พลวัตการเมือง : ภาพสะท๎อน
ปัญหาการพัฒนาการเมืองภาคประชาชนในเรื่อง
สั้นรางวัลพานแวํนฟูา
การสํงเสริมศักยภาพการจัดการความรู๎เพื่อการ
พึ่งตนเองของชุมชนบ๎านเตย ตําบลกระเบื้องใหญํ
อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการจัดการ
ความรู๎ภมู ิปัญญาท๎องถิ่นในการผลิตข๎าวปลอดภัย
ที่ยั่งยืนอําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
นครราชสีมา
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสํวนรํวมเพื่อฟื้นฟู
ยํานการค๎าถนนจอมพล เมืองเกํานครราชสีมา
การพัฒนาทักษะสําหรับการจัดการสาธารณสุข
ในชุมชนของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
การพัฒนาผลิตภัณฑ๑อาหารตามแนวทาง
เศรษฐกิจสร๎างสรรค๑ วิสาหกิจชุมชนกลุํมข๎าวตัง
ข๎าวแตน อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ผู้นาเสนอ
จักรรวี แสงจันทร๑
ธนชัย กะตะศิลา
พิทยา ผํอนกลาง
เบญจวรรณ รักษ๑สุธี
วุฒินันท๑ ชัยศรี

สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา
มหาวิทยาลัย
วงษ๑ชวลิตกุล
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา

มานิตย๑ อรรถชาติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา

เฉลิมชัย หลํอวงศ๑ตระกูล
พนิดา หลํอวงศ๑ตระกูล
วีรวัตร นามานุศาสตร๑
กนกพร ฉิมพลี
นิคม บุญญานุสิทธิ์

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน

อรรถวิทย๑ สิงห๑ศาลาแสง

ลักขณา สกุลลิขเรศสีมา
พรพล รมย๑นุกลู

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา

กลุ่มวิทยาการจัดการ/มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ห้องที่ 8
ห้องวิทยาการจัดการ 5 (อาคาร 13 ชั้น 1)
ชื่อเรื่อง
แนวทางการพัฒนาศักยภาพการจัดการการ
ทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีสํวนรํวมของคนใน
ชุมชนท๎องถิ่นเพื่อการพัฒนา ในอําเภอสูงเนิน
จังหวัดนครราชสีมา
การศึกษาแนวโน๎มการจัดการความรู๎ในประเทศไทย

ความสัมพันธ๑ระหวํางสํวนประสมทางการตลาดกับ
ความภักดีของผู๎บริโภคในการซื้อผลิตภัณฑ๑ผ๎าไหม :
กรณีศึกษาโครงการหนึ่งตําบลหนึง่ ผลิตภัณฑ๑ ใน
จังหวัดนครราชสีมา
ผลกระทบของประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงที่
สํงผลตํอความสําเร็จในการดําเนินงานของธุรกิจ
SMEs ในจังหวัดนครราชสีมา
การศึกษาศักยภาพเชิงพื้นที่ด๎านการขนสํง
ข๎าวเปลือกไปยังโรงสีข๎าวด๎วยกระบวนการลําดับชั้น
เชิงวิเคราะห๑แบบฟัซซีรํวมกับระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร๑
การออกแบบตัวการ๑ตูนสัญลักษณ๑ท๎องถิ่น
สูํการพัฒนาผลิตภัณฑ๑ภายใต๎แนวคิดเศรษฐกิจ
สร๎างสรรค๑ ในเขตพื้นที่ตําบล
หมื่นไวย
จังหวัดนครราชสีมา
ผลกระทบของการสนับสนุนองค๑กรและความรู๎
ความสามารถของนักบัญชีที่มีตํอประสิทธิภาพการ
ทํางานของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การรับรูค๎ ุณภาพการให๎บริการของผู๎ปุวยที่รับบริการ
จากโรงพยาบาลเอกชน ในจังหวัดนครราชสีมา :
การวิเคราะห๑โดยโมเดล SERVQUAL

การสร๎างและบริหารจัดการศูนย๑เรียนรู๎โคราชเมือง
ต๎นแบบเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561
ผู้นาเสนอ
พรทิพย๑ รอดพ๎น
วรอนงค๑ โถทองคํา
นวินดา ซื่อตรง
พิมพ๑นิภา รัตนจันทร๑
ระบิล พ๎นภัย
อัจฉราวรรณ ท๎าวดํอน
ปราณี สกุลลิขเรศสีมา
พิมพ๑นิภา รัตนจันทร๑
ผุสดี นิลสมัคร
ณพรรณ สินธุศริ ิ

สังกัด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน

ชุติมา วุฒิสิงห๑ชัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน

นวพร ฝอยพิกุล
สโรชินี แก๎วธานี

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา

สุธิดา วรรธนะปกรณ๑
ภักดี ปรีดาศักดิ์
พีนาลิน สาริยา
สุทธิชาติ ใจชอบสันเทียะ
นุสรา ทองคลองไทร
อารญา พรหมมีชัย
พลานุช คงคา

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา

นลินทิพย๑ เงินสูงเนิน
ธัชวิศว๑ โพนสิงห๑
สรวีย๑ สมใจ
บุษยา วงษ๑ชวลิตกุล
สิริรตั น๑ ฉัตรสุชา
เอกราช หนูแก๎ว
เอกรัตน๑ เอกศาสตร๑

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน

มหาวิทยาลัย
วงษ๑ชวลิตกุล

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา

กลุ่มวิทยาการจัดการ/มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ห้องที่ 9
ห้องวิทยาการจัดการ 7 (อาคาร 13 ชั้น 1)
ชื่อเรื่อง
แผนงานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสํวนรํวมการ
จัดการความรู๎ระบบการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อ
การวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่อยํางยั่งยืนจากการ
ขับเคลื่อนเชิงบูรณาการภารกิจการวิจัยและบริการ
วิชาการแกํท๎องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา : กรณีศึกษาการวิจยั และพัฒนา
วิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมา
การวิจัยบูรณาการการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงแบบองค๑รวมเพื่อสร๎างความเข๎มแข็งของ
ชุมชนอยํางยั่งยืน พื้นที่ตําบลรังกาใหญํ อําเภอ
พิมาย จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561
ผู้นาเสนอ
สังกัด
ทวี วัชระเกียรติศักดิ์
มหาวิทยาลัย
สุภาพร ลักษมีธนสาร ราชภัฏนครราชสีมา
สุวรรณา เตชะธีระปรีดา
ชิตวรา บรรจงปรุ
วิภาวี พูลทวี

สุวรรณา เตชะธีระปรีดา
มหาวิทยาลัย
ทวี วัชระเกียรติศักดิ์ ราชภัฏนครราชสีมา
ศิริพร เลิศยิ่งยศ
ชิตวรา บรรจงปรุ
สุรัตน๑ หงษ๑ไทย
พวงพรภัสสร๑ วิริยะ
มหาวิทยาลัย
สุภาพร ลักษมีธนสาร ราชภัฏนครราชสีมา
กานต๑ เนตรกลาง
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา

วิเคราะห๑ความสัมพันธ๑ของกลยุทธ๑การตลาดที่มผี ล
ตํอการตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ๑มะขามเทศแปรรูป
ยุทธศาสตร๑การยกระดับคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2
การพัฒนาความสามารถในการเขียนโครงรําง
สมเกียรติ ทานอก
วิทยานิพนธ๑ของนักศึกษาสาขาวิชาหลักสูตรและ
สมบูรณ๑ ตันยะ
การสอนโดยการจัดการเรียนรู๎แบบมีสํวนรํวม
การสํงเสริมการจัดการตลาดทํองเที่ยวเพื่อเตรียม
กรองทิพย๑ ชัยชาญ
ความพร๎อมในการรองรับนักทํองเที่ยวแบบ Slow
Tourism กลุํมผูส๎ ูงอายุ โดยกระบวนการ มีสํวน
รํวมของชุมชนในจังหวัดนครราชสีมา
ศักยภาพ ทุนชุมชนในการแก๎ไขปัญหาเพื่อพัฒนา
สกุล วงษ๑กาฬสินธ๑
หมูํบ๎านล๎าหลัง อาเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
การพัฒนาตราสินค๎าและการสร๎างแบรนด๑
ศิววิชญ๑ จั้นอรัญ
ผลิตภัณฑ๑ชุมชน กรณีศึกษา : ผลิตภัณฑ๑ผ๎าฝูาย
ตําบลสุขไพบูลย๑ อําเภอเสิงสาง จังหวัด
นครราชสีมา
ความสามารถในการแขํงขันของผูป๎ ระกอบการใน
สุธานันธ๑ โพธิ์ชาธาร
ตลาดต๎องชม กลุํมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สุธาสินี โพธิ์ชาธาร
ตอนลําง 1 และ ½
จารุวรรณ พนมจีระสวัสดิ์
นวพร ฝอยพิกุล

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา

กลุ่มการศึกษา ห้องที่ 4
ห้องประชุมวิทยาการจัดการ 4 (ห้องภาษาเกาหลี อาคาร 13 ชั้น 1) วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561
ชื่อเรื่อง
ผู้นาเสนอ
การศึกษาปัญหาและแนวทางการแก๎ปัญหาการ
พระมหาณรงค๑ จันทรชัย
จัดการการสื่อสารแบบบูรณาการ
สุวิมล ตั้งประเสริฐ
ในการสอนภาษาบาลีของพระสงฆ๑
เขตอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
การศึกษาการใช๎พจนานุกรมและปัญหาการใช๎
รุจิรา ศรีสุภา
พจนานุกรมในการแปล 2 นักศึกษาวิชาเอกภาษาจีน
วิชมัย อิ่มวิเศษ
ชั้นปีที่ 3 คณะมนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
การพัฒนากิจกรรมโครงการเป็นฐานในการเรียนรู๎
กิติกร ทิพนัด
เรื่องการเขียนแผนธุรกิจสื่อการศึกษา
วิชาธุรกิจสื่อการศึกษาเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ปัจจัยที่สํงผลตํอความเครียดของนักเรียนระดับชั้น
วนิดา แดนดี
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสํานักงานเขต
สมเกียรติ ทานอก
พืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
การจัดการความรู๎ภูมิปญ
ั ญาท๎องถิน่ การผลิตข๎าว
คธาวุธ พลโคตร
ปลอดภัยให๎ได๎มาตรฐาน GAP ในพื้นที่
ทุํงสัมฤทธิ์ จังหวัดนครราชสีมา
การพัฒนารูปแบบการเรียนแบบห๎องเรียนกลับด๎าน
ธนเศรษฐ ชะวางกลาง
แบบรํวมมือกันในรายวิชาการอํานเพื่อความเข๎าใจ
สุขสรรพ๑ ศุภเศรษฐเสรี
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หนํวยการเรียนรู๎
มัณฑณา ชื่นรัมย๑
การเคลื่อนที่ของวัตถุ ทักษะกระบวนการทาง
วิราวรรณ๑ ชาติบุตร
วิทยาศาสตร๑ และจิตวิทยาศาสตร๑ของนักเรียน ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 จากการจัดการเรียนรู๎แบบสืบ
เสาะหา
ความรู๎ 7 ขั้น
การศึกษาการสํงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการครอง
พรทิพย๑ ทบธรรม
ตน ครองคน ครองงานของผู๎บริหารสถานศึกษาตาม
เพชรสุดา ภูมิพันธุ๑
ทัศนะของครูผู๎สอนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3
การศึกษาภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลงของผู๎บริหาร
สมบัติ กุมลาชัย
โรงเรียนสังกัดมูลนิธิธรรมิกชน
เพื่อคนตา
เพชรสุดา ภูมิพันธุ๑
บอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ๑ ตามความ
คิดเห็นของครูผู๎สอน

สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสรุ นารี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา

กลุ่มนาฏศิลป์และการแสดง ห้องที่ 2 (ผลงานวิจัย)
ห้องวิทยาการจัดการ 8 (ห้องการแสดง อาคาร 22 ชั้น 8) วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561
ชื่อเรื่อง
นาฏยประดิษฐ๑ ชุดผ๎าทอกะเหรีย่ ง
แนวทางการจัดกิจกรรมด๎านศิลปวัฒนธรรม
พื้นบ๎านเพื่อสํงเสริมสุขภาพผูส๎ ูงอายุพื้นที่ตําบล
บ๎านยาง อําเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย๑
การสร๎างสรรค๑การแสดงชุด ชาติพนั ธุ๑ในอุทยาน
ธรณีโคราช
วิจัยนาฏศิลป์สร๎างสรรค๑ ชุด ดีดสะบ๎ารังกาใหญํ
นาฏยประดิษฐ๑การแสดงโขนชุด พาลีเกี้ยวนาง
มณโฑ
การศึกษาแนวคิดในการพัฒนาการแสดงภูไท
สามเผํา ประกอบการบรรเลงเดี่ยวกีตาร๑
คลาสสิก

ผู้นาเสนอ
จิตสุภวัฒน๑ สําราญรัตน
ชลาลัย วงศ๑อารีย๑

รัตติกร ศรีชัยชนะ
นัยน๑ปพร ชุติภาดา
พิเชษฐ๑ อํอนสําลี
หฤทัย นัยโมกข๑
เรขา อินทรกําแหง

สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย๑
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา
วิทยาลัยนาฏศิลป
นครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา

กลุ่มผู้นาเสนอภาคโปสเตอร์ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริเวณติดโปสเตอร์ : หน้าห้องประชุมวิทยาการจัดการ 1 (ห้อง 22.14) อาคาร 22 ชั้น 1
กลุ่มวิทยาการจัดการ/มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อเรื่อง
กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
แบบมีสํวนรํวมระดับพื้นที่ จังหวัดพะเยา
ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดทีม่ ีผลตํอการตัดสินใจซื้อ
อาหารแปรรูปทางการเกษตรของผู๎ปกครองโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ปัจจัยการซื้อสินค๎าออนไลน๑และคุณภาพเว็บไซต๑ทสี่ ํงผลตํอ
การตัดสินใจซื้อสินค๎าจากเว็บไซต๑ลาซาด๎าของผู๎บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร
กลุ่มวิทยาการจัดการ/มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561
ผู้นาเสนอ

สังกัด

กนกวรรณ เอีย่ มชัย
เฉลิมพล ก๐าใจ
พัชรบูรณ๑ ศรีวิชัย
อัมพร ชํวยสุข
ธีรพันธ๑ สงวนวงศ๑

วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนีพะเยา

กิตติวัฒน๑ จิตรวัตร
นิตนา ฐานิตธนกร

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภูเก็ต
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ชื่อเรื่อง

ผู้นาเสนอ

สังกัด

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู๎วิชาคณิตศาสตร๑ เรื่อง
จํานวนจริง โดยใช๎การเรียนแบบรํวมมือเทคนิคทีมชํวยเหลือ
รายบุคคลเสริมด๎วยกระบวนการแก๎ปัญหาของโพลยาตํอ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก๎ปัญหา
ทางคณิตศาสตร๑ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
การรับรูค๎ ุณคําโดยรวม ความดึงดูดใจของตัวเลือก และ
การออกแบบเฟอร๑นิเจอร๑ที่สํงผลตํอการตัดสินใจซื้อ
เฟอร๑นิเจอร๑ตกแตํงบ๎านของผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานคร

ศศิวัฒน๑ สุริยะแกํนทราย

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี

อิสรียาพร พรหมหาญ
นิตนา ฐานิตธนกร

มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ

กลุ่มวิทยาการจัดการ/มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อเรื่อง
ความฉลาดทางอารมณ๑ ความสามารถในการสื่อสาร
ความผูกพันและความพึงพอใจในงาน และบรรยากาศใน
องค๑กรที่มีอิทธิพลตํอผลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
บริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานคร
สภาพการบริหารงบประมาณในโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3

วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561
ผู้นาเสนอ
พัณณ๑ชิตา รุํงหิรัญธนากิตติ์
นิตนา ฐานิตธนกร

นุชา มาตหนองแวง
ศิราณี จุโฑปะมา
ประคอง กาญจนการุณ

สังกัด
มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ

มหาวิทยาลัยราชภัฎ
บุรีรัมย๑

กลุ่มวิทยาการจัดการ/มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อเรื่อง
ปัจจัยทางจิตสังคมที่สํงผลตํอความผูกพันของพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการแหํงมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา
แนวทางการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนโดยใช๎ปัญหาขยะ
เป็นกรณีศึกษาบ๎านต๐อมดง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา

รูปแบบการสํงเสริมสุขภาพของผู๎สงู อายุในองค๑การบริหาร
สํวนตําบลรํองเคาะ อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง
กลุ่มวิทยาการจัดการ/มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561
ผู้นาเสนอ

สังกัด

วุทธิเมธว๑ เกื้อกอบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ๎านสมเด็จ
เจ๎าพระยา
วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนีพะเยา

แดนชัย ชอบจิตร
สุทธิณี มหามิตร วงศ๑แสน
คอย ละอองอํอน
กนกวรรณ เอี่ยมชัย
อัจฉรา เมฆสุวรรณ
ขจรศักดิ์ วงศ๑วิราช

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง

วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ชื่อเรื่อง

ผู้นาเสนอ

สังกัด

วงซอลํองนําน คณะชํอแก๎วเจริญศิลป์ บ๎านสมุน ตําบลดูํใต๎
อําเภอเมือง จังหวัดนําน

นริศรา พันธุ๑ธาดาพร

การเปิดรับสื่อการใช๎ประโยชน๑และความพึงพอใจ
เกมโปเกมอนโกของวัยรุํนในอําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

สริยาภา คันธวัลย๑
เหมือนฝัน คงสมแสวง

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณี

กลุ่มวิทยาการจัดการ/มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ชื่อเรื่อง

ผู้นาเสนอ

สังกัด

ศักยภาพด๎านการบริหารจัดการของผู๎ประกอบการ SMEs
ที่สามารถพัฒนาสูํเศรษฐกิจสีเขียว เขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมแบบมีสํวนรํวมเพื่อเพิ่มคุณภาพ
ชีวิตผู๎สูงอายุ เทศบาลตําบลเกาะคา จังหวัดลําปาง

วิลัยพร ยาขามปูอม

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เลย

อัจฉรา เมฆสุวรรณ
บุญฑวรรณ วิงวอน
ขจรศักดิ์ วงศ๑วิราช

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ชื่อเรื่อง

ผู้นาเสนอ

สังกัด

การศึกษาปัญหาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการ
จัดการเครือขําย: นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร๑
การพัฒนาความสามารถในการให๎คําอธิบายเชิงวิทยาศาสตร๑
โดยใช๎ประเด็นทางสังคมที่เกีย่ วเนือ่ งกับวิทยาศาสตร๑ของ
นักศึกษาครู สาขาวิชาวิทยาศาสตร๑ทั่วไป คณะครุศาสตร๑
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

อมร เจือตี๋
สะไบแพร อาจศรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี

วิชชุตา อ๎วนศรีเมือง

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชัยภูมิ

กลุ่มการศึกษา

วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561
ชื่อเรื่อง
ผู้นาเสนอ
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู๎วิชาคณิตศาสตร๑เรื่อง อนุพันธ๑
ชาญชัย หาญสีนาด
ของฟังก๑ชัน และการประยุกต๑ ตามรูปแบบการเรียนรู๎แบบ
สมชาย วรกิจเกษมสกุล
ค๎นพบ โดยใช๎ทักษะ 7 ส เสริมด๎วยชุดฝึกทักษะที่เน๎น
วัลลภ เหมวงษ๑
กระบวนการแก๎ปญ
ั หาของโพลยาและโปรแกรม The
Geometer’s Sketchpad ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
การวิเคราะห๑โมเดลสมการโครงสร๎างของปัจจัยที่มีอิทธิพล
ทรรศนีย๑ วงค๑คํา
ตํอการรู๎คณิตศาสตร๑ผํานการเรียนรู๎ด๎วยตนเองของนักเรียน
ปกรณ๑ ประจันบาน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 ของผู๎บริหารสถานศึกษา
บุญสํง กรุงชาลี
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา
ตาภรณ๑ เวียงวิเศษ
สุรินทร๑ เขต 3
ศรีเพ็ญ พลเดช
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถ
ชรินทร๑ทิพย๑ บัติสูงเนิน
ในการแก๎ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช๎วิธี
ประสิทธิ์ ปุระชาติ
สอนแบบบูรณาการรํวมกับศิลปะและวิธีสอนแบบปกติ
วันวิสาข๑ ลิจ๎วน

สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี

มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย๑
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี

กลุ่มการศึกษา

วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561
ชื่อเรื่อง
ผู้นาเสนอ
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู๎วิชาคณิตศาสตร๑ เรื่อง
วิทยา เสนาเสถียร
อัตราสํวนตรีโกณมิติ โดยใช๎รูปแบบซิปปาเสริมด๎วย
สมชาย วรกิจเกษมสกุล
โปรแกรมจีโอจีบราของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 5
ศรีสรุ างค๑ ทีนะกุล
ความสัมพันธ๑ระหวํางความคิดเห็นตํอภาวะผู๎นําเชิง
สุภาพร สืบเทพ
สร๎างสรรค๑ของผู๎บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของการ
เพียงแข ภูผายาง
บริหารสถานศึกษาสังกัดองค๑การบริหารสํวนจังหวัดชัยภูมิ
การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ของผู๎นํานักเรียนใน
ณรงค๑ชัย ธนกิจภาคิน
ศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนระดับประถมศึกษา
ชวิศ จิตรวิจารณ๑
สมเกตุ อุทธโยธา
ชุฏิภัคศ๑ เขมวิมตุ ติวงศ๑
ปัจจัยที่มีผลตํอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในโรงเรียน
อรัญญา แก๎วเหลํา
พระปริยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา : การวิจัยผสานวิธี
ไพศาล วรคํา
พงศ๑ธร โพธิ์พูลศักดิ์
วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561
ชื่อเรื่อง
ผู้นาเสนอ
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู๎วิชาคณิตศาสตร๑ เรื่อง อนุพันธ๑
ศศิวิมล จันทรังษี
ของฟังก๑ชัน โดยใช๎การเรียนรู๎แบบรํวมมือเทคนิคทีม
ศรีสรุ างค๑ ทีนะกุล
ชํวยเหลือเป็นรายบุคคลเสริมด๎วยแบบฝึกที่เน๎นกระบวนการ
สมชาย วรกิจเกษมสกุล
การให๎เหตุผลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
อนล สวนประดิษฐ๑
สําหรับครูโรงเรียนกองทุนการศึกษาจังหวัดบุรีรมั ย๑.
การใช๎โปรแกรม Moodle E-learning ในการพัฒนา
นฤมล พึ่งแก๎ว
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน
วิลาสินี พลอยเลื่อมแสง
นักศึกษาชั้นปีที่ 1
สมโภชน๑ พนาวาส
สภาพการบริหารสถานศึกษาพอเพียง สังกัดสํานักงาน
จรัสศรี โพธิ์เหมือน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 3

สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหมํ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม

กลุ่มการศึกษา

สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย๑
มหาวิทยาลัย
สวนดุสติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย๑

กลุ่มผู้นาเสนอภาคโปสเตอร์ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริเวณติดโปสเตอร์ : หน้าห้องประชุมวิทยาการจัดการ 1 (ห้อง 22.14) อาคาร 22 ชั้น 1
กลุ่มวิทยาการจัดการ/มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ชื่อเรื่อง

ผู้นาเสนอ

สังกัด

การศึกษาการมีสํวนรํวมในกระบวนการทําไคเซนเพื่อเพิ่ม
ผลผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิคส๑ในเขตจังหวัด
นครราชสีมา
การศึกษาความสัมพันธ๑ระหวํางบรรยากาศองค๑การกับ
ประสิทธิผลขององค๑การ ตามการรับรู๎ของนักบินทหารบก
สังกัดกรมบิน
การรับรูค๎ ุณคําตราสินค๎าและพฤติกรรมการซื้อผ๎าไหมของ
ผู๎บริโภคในจังหวัดนครราชสีมา
ปัจจัยจูงใจในการทํางานกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ในโรงงานมักกะสัน การรถไฟแหํงประเทศไทย
กรุงเทพมหานคร
การบริหารจัดการกระบวนการสหกิจศึกษา : กรณีศึกษา
สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุข
ศาสตร๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

พงษ๑พันธ๑ มวยหมั่น
สุธาสินี โพธิ์ชาธาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา

รัฐภล หาญชนะ
กนกพร ฉิมพลี

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา

นันทนา ปูองจันมณีสกุล
สุธาสินี โพธิ์ชาธาร
ธนาวุฒิ เผําดี
สุธานันธ๑ โพธิ์ชาธาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา

พนิดา เทพชาลี
นพเก๎า บัวงาม

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา

กลุ่มวิทยาการจัดการ/มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ชื่อเรื่อง

ผู้นาเสนอ

สังกัด

นวัตกรรมการผลิตและกลยุทธ๑การพัฒนาผลิตภัณฑ๑
เครื่องปั้นดินเผาในรูปแบบใหมํสําหรับชุมชนดํานเกวียนเพื่อ
เพิ่มโอกาสทางการตลาดและความสามารถในการแขํงขันได๎
ในตลาดอาเซียนและตลาดโลก

ชัยศิริ หลวงแนม
ชน ยี่นาง
เกรียงไกร ดวงขจร
ดุริวัฒน๑ ตาไธสง
อํอนลมี กมลอินทร๑
ลักษมี โขมโนทัย
เอกชัย ปานมาก
จิระพงษ๑ พนาวงศ๑
กนกมน รุจิรกุล
สุภาพร ลักษมีธนสาร
ทวี วัชระเกียรติศักดิ์
สุวรรณา เตชะธีระปรีดา
ชิตวรา บรรจงปรุ
วิภาวี พูลทวี
สุรัตน๑ หงษ๑ไทย
ดวงพร กิจอาทร
เอกรัตน๑ เอกศาสตร๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา

สถานที่ทํองเที่ยวในตําบลหมื่นไวย อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสํวนรํวมการขับเคลื่อนปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในการประกอบการวิสาหกิจชุมชน จังหวัด
นครราชสีมา

การวิจัยการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด๎วยการ
ดําเนินงานหมูํบ๎านเศรษฐกิจพอเพียง พื้นที่ตําบลรังกาใหญํ
อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา

กลุ่มการศึกษาและอืน่ ๆ

วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561
ชื่อเรื่อง

ผู้นาเสนอ

สังกัด

การวิเคราะห๑บริบทชุมชนด๎วยข๎อมูลเชิงพื้นที่ในตําบล
กระเบื้องใหญํ อําเภอพิมาย และตําบลหินดาด อําเภอ
ห๎วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
การศึกษาความสามารถด๎านภาษาและพฤติกรรมทางสังคม
ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โดยการจัดประสบการณ๑การ
เรียนรู๎แบบโครงงาน
การพัฒนาความสามารถด๎านการอํานตีความ ของนักศึกษา
ผู๎มีความบกพรํองทางการได๎ยิน โดยใช๎วิธีการสอนตาม
แนวคิดของกานเย
การพัฒนาทักษะการเรียนรูโ๎ ดยใช๎รูปแบบการเรียนการสอน
กระบวนการสืบสอบและแสวงหาความรู๎เป็นกลุํม ในรายวิชา
วรรณกรรมวิจารณ๑ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา
การวิเคราะห๑บริบทชุมชนด๎วยข๎อมูลเชิงพื้นที่ในตําบล
กระเบื้องใหญํ อําเภอพิมาย และตําบลหินดาด อําเภอ
ห๎วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

สโรชินี แก๎วธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา

ณิชา ขอเสริมกลาง
กาญจนา ทํอแก๎ว

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา

รุจิเรข บุญญราศรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา

หทัยวรรณ มณีวงษ๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา

สโรชินี แก๎วธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา

กลุ่มการศึกษาและอืน่ ๆ
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ผู้นาเสนอ

สังกัด

เครื่องมือสื่อสารทางการตลาดที่มอี ิทธิพลตํอความจงรักภักดี
ของผู๎บริโภคร๎านอาหาร ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา
การศึกษายุทธวิธีในการแก๎โจทย๑ปญ
ั หาคณิตศาสตร๑หนึ่ง
ขั้นตอนที่เกี่ยวกับการบวก การลบ การคูณและการหารของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 , 5 และ 6
การศึกษาตัวบํงชี้ความสุขในการเรียนรู๎คณิตศาสตร๑ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

สมฤทัย มีแสงนิล
สวียา ปรารถนาดี
ณัฐพล เลิศนัน
พูนศักดิ์ ศิริโสม
ยุทธพงศ๑ ทิพย๑ชาติ
มาลิสา อินรักษา
พูนศักดิ์ ศิริโสม
ยุทธพงศ๑ ทิพย๑ชาติ
ชฎาภรณ๑ แก๎วแสนทิพย๑
จําเนียร พลหาญ
อรัญ ซุยกระเดื่อง
สุชญาดา โชคชัย
จําเนียร พลหาญ
ธีรชัย บุญมาธรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม

แนวทางการเสริมสร๎างวิถีประชาธิปไตยนักเรียน โรงเรียน
พระกุมารร๎อยเอ็ด
พฤติกรรมกลุํมของเด็กแว๎น ในพื้นที่อําเภอหนองสองห๎อง
จังหวัดขอนแกํน

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม

