กำหนดกำรนำเสนอผลงำนวิจัยภำคบรรยำย
วันที่ 15 กุมภำพันธ์ 2561
ณ ห้อง 19/801 ชั้น 8 อำคำร 90 ปี มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี
เวลำ

บทควำม

ผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ.ดร.ชมนาด มั่นสัมฤทธิ์ และ ผศ.ดร.เพชรา บุดสีทา
พิธีกร ดร.ไอลดา ศราทธทัต
12.30 – 12.55 น. ลงทะเบียน
13.00 – 13.20 น. การศึกษาการจัดการการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมของชุมชน
ตาบลช้างขวา อาเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
13.20 – 13.40 น.
13.40 – 14.00 น.

14.00 – 14.20 น.
14.20 – 14.40 น.
14.40 – 15.00 น.
15.00 – 15.20 น.

15.20 – 15.40

ผู้นำเสนอผลงำน/
อำจำรย์ที่ปรึกษำ

เตชธรรม สังข์คร
นินธนา เอี่ยมสะอาด
นลวัชร์ ขุนลา
การออมของครัวเรือนในเทศบาลตาบลบ้านดู่ อาเภอเมือง
สุทธิพร เปี่ยมสุวรรณกิจ
จังหวัดเชียงราย
สุภัทณี เปี่ยมสุวรรณกิจ
การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลิตผลของสวนดอกไม้สดในจังหวัด จุฑารัตน์ แซ่ปึง
อุดรธานี
สาวิตรี บุญมี
คณิศรา ธัญสุนทรสกุล
การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตบัณฑิตและความคุ้มค่า
หทัยกาญจน์ ทองศรีสุข
ของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
พักรับประทานอาหารว่าง
การวัดทักษะทางวิชาชีพของผู้ทาบัญชีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนใน ยุพา สะรุโณ
จังหวัดราชบุรี
การลดความผิดพลาดในการบันทึกบัญชีระบบซื้อ และ
รุ่งนภา ศรีพรมมาตร
ค่าใช้จ่าย กรณีศึกษาสานักงานบัญชีแห่งหนึ่ง
หทัยรัตน์ มาตไทย
ปริยากร สว่างศรี
การศึกษาโครงสร้างต้นทุนการผลิตอ้อยจังหวัดเพชรบูรณ์
ดอกอ้อ ขวัญนิน
บวรลักษณ์ เงินมา

กำหนดกำรนำเสนอผลงำนวิจัยภำคบรรยำย
วันที่ 15 กุมภำพันธ์ 2561
ณ ห้อง 19/802 ชั้น 8 อำคำร 90 ปี มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี
เวลำ

บทควำม

ผู้ทรงคุณวุฒิ รศ.ดร.ปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช และ รศ.ดร.กุลชลี พวงเพ็ชร์
พิธีกร ดร.โสพิศ คานวณชัย
12.30 – 12.55 น. ลงทะเบียน
13.00 – 13.20 น. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของ
พนักงานในสานักงานบัญชี เขตอาเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์
ธานี
13.20 – 13.40 น. การวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อ
ความผูกพันองค์การของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
13.40 – 14.00 น. ศึกษาความต้องการระบบสารสนเทศการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏชัยภูมิ
14.00 – 14.20 น. การพัฒนากลยุทธ์การแข่งขันธุรกิจฟาร์มสเตย์
กรณีศึกษาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยชีวิต
เมืองหนองคาย

14.20 – 14.40 น.
พักรับประทานอาหารว่าง
14.40 – 15.00 น. ตัวแบบสังคมการเรียนรู้ DIKI
15.20 – 15.40 น. พฤติกรรม ความคาดหวัง และปัจจัยที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยว
ผู้สูงอายุชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ในเขต
ภูมิภาคตะวันตก
15.00 – 15.20 น. การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI
รายวิชาคณิตศาสตร์ดิสครีตสาหรับคอมพิวเตอร์

ผู้นำเสนอผลงำน/
อำจำรย์ที่ปรึกษำ

ธนายุ ภู่วิทยาธ
กิตติคุณ ลาภเบญจพร
ธนารีย์ เลิศนราพันธ์
คณิศรา ธัญสุนทรสกุล
สาวิตรี บุญมี
รจนา เมืองแสน
วาสนา แสงทอง
สาราญ วานนท์
คณิศรา ธัญสุนทรสกุล
พนา ดุลยพัชร์
กรกฤช จันศรี
สาวิตรี ภูงามเงิน
ชุลีกร พินิจมนตรี
ฉัตรชัย ตั้งทรัพย์
กมลชนก ประสิทธิ์
อภัสสร เกตุพิมล
อดิเรก วัชรพัฒนกุล
ทัศนีย์ นาคเสนีย์

ธนชัย ปฐมรัตน์

กำหนดกำรนำเสนอผลงำนวิจัยภำคบรรยำย
วันที่ 15 กุมภำพันธ์ 2561
ณ ห้อง 19/803 ชั้น 8 อำคำร 90 ปี มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี
เวลำ

บทควำม

ผู้นำเสนอผลงำน/
อำจำรย์ที่ปรึกษำ

ผู้ทรงคุณวุฒิ รศ.ดร.พนิตสุภา ธรรมประมวล และ ผศ.ดร.พนา ดุลยพัชร์
พิธีกร ผศ.จาลอง เขตจานันต์
12.30 – 12.55 น. ลงทะเบียน
13.00 – 13.20 น. พฤติกรรมการเลือกซื้อกาแฟของร้านคาหอมสาขามหาวิทยาลัย สุภารัตน์ สังฆะณี
ราชภัฏสกลนคร
มะลิษา จุลขันธ์
รัตน์ชะนี คุณบุราณ
ก้องภพ ศรีสาคร
13.20 – 13.40 น. พฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคต่อสถานประกอบการ ปิติวรรณ ฝ้ายโคกสูง
อาหารปลอดภัย เพื่อรองรับเมืองท่องเที่ยวทางกีฬาในเขต
อาเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์
13.40 – 14.00 น. ส่วนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑ์ข้าวฮางงอกที่มีอิทธิพลต่อ
ความภักดีของผู้บริโภค
14.00 – 14.20 น. การพัฒนาบรรจุภัณฑ์โลจิสติกส์ของกลุ่มสตรีชุมชนมหาราช
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
14.20 – 14.40 น.
พักรับประทานอาหารว่าง
14.40 – 15.00 น. รูปแบบการประกอบการวิสาหกิจชุมชนในกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันตก
15.00 – 15.20 น. การบริหารจัดการตลาดกรุงศรีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและ
กระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
15.20 – 15.40 น. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการซื้อสินค้าออนไลน์ ในอาเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อนงค์วรรณ ชิณศรี
ทรรศิกา ธานีนพวงศ์

นงลักษณ์ เพิ่มชาติ
พัฒน์กมล อ่อนสาลี
จิราภา แสงเรือง

กำหนดกำรนำเสนอผลงำนวิจัยภำคบรรยำย
วันที่ 15 กุมภำพันธ์ 2561
ณ ห้อง 19/804 ชั้น 8 อำคำร 90 ปี มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี
เวลำ

บทควำม

ผู้ทรงคุณวุฒิ รศ.ดร.สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ และ ผศ.ดร.โสภาพร กล่าสกุล
พิธีกร ดร.ภาสกร รอดแผลง
12.30 – 12.55 น. ลงทะเบียน
13.00 – 13.20 น. พฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องสาอางผ่านเฟซบุ๊คของนักศึกษา
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

13.20 – 13.40 น. ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์น้าปลาร้าแปรรูปปรุงรส
ของบ้านด่านใหม่ อาเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
13.40 – 14.00 น. ศักยภาพการดาเนินธุรกิจสีเขียวของผู้ประกอบการร้านอาหาร
รูปแบบทันสมัย ในเขตพื้นที่จังหวัดเลย
14.00 – 14.20 น. ผลกระทบของความท้าทายทางธุรกิจที่มีต่อผลการดาเนินงาน
ของ ผู้ประกอบการธุรกิจในสื่อออนไลน์
14.20 – 14.40 น.
พักรับประทานอาหารว่าง
14.40 – 15.00 น. แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวผจญภัยด้วยจักรยานเสือภูเขา
จังหวัดราชบุรี
15.00 – 15.20 น. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันความจงรักภักดีต่อองค์การ
ของวิศวกรสื่อสารโทรคมนาคมเจนเนอเรชั่นวายในรัฐวิสาหกิจ
ด้านสื่อสารโทรคมนาคมไทย
15.20 – 15.40 น. ความเชื่อเรื่องวันดีวันเสียของชาวไทลื้อในนิทานอธิบายเหตุ
เรื่อง “ตองเตยตองมอง”

ผู้นำเสนอผลงำน/
อำจำรย์ที่ปรึกษำ

รุ่งฤดี กองเสลา
ปรียานุช นวนกันยา
พรรณธิภา สุพร
เสาวลักษณ์ ถาวงกลาง
อดุลยเดช ตันแก้ว
นิตยา พร้อมพรม
ณัฎฐา ศรีธรรม
ศศิธร กกฝ้าย
นรชัย สอนใส
จินดารัตน์ ปีมณี

สัจจา ไกรศรรัตน์
ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต
ศรัณย์ พิมพ์ทอง
หริณโรจน์ เหลือหลาย

กำหนดกำรนำเสนอผลงำนวิจัยภำคบรรยำย
วันที่ 16 กุมภำพันธ์ 2561
ณ ห้อง 19/801 ชั้น 8 อำคำร 90 ปี มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี
เวลำ

บทควำม

ผู้ทรงคุณวุฒิ รศ.ปราณี ตันประยูร และ ดร.รุ่งอรุณ กระแสร์สินธุ์
พิธีกร อาจารย์หงสกุล เมสนุกูล
08.30 – 08.45 น. ลงทะเบียน
09.00 – 09.20 น. การพยากรณ์ราคาข้าวหอมมะลิภายในประเทศไทยด้วยวิธี
ปรับเรียบเอกซ์โพแนนเชียล
09.20 – 09.40 น. ปัจจัยแรงจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
พนักงานโรงงานไม้แปรรูป ในอาเภอแกลง
จังหวัดระยอง
09.40 – 10.00 น. ปัจจัยที่มีผลต่อการดาเนินงานของการจัดการพัฒนาเมืองโดย
การมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ของสมาชิกชุมชนในเขตเทศบาล
เมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
10.00 – 10.20 น. รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการยอมรับและการใช้
เทคโนโลยีที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้ แอปพลิเคชัน (Wongnai)
ของประชากร ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
10.20 – 10.40 น.
พักรับประทานอาหารว่าง
10.40 – 11.00 น. การศึกษาปัจจัยด้านคุณสมบัติส่วนบุคคล พฤติกรรม
กระบวนการและองค์กร ที่มีอิทธิพลต่อปัจจัยความสาเร็จใน
องค์กรธุรกิจด้านบริการโลจิสติกส์ เขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล
11.00 – 11.20 น. แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็ก
และเยาวชน เขต 11 จังหวัดลพบุรี

ผู้นำเสนอผลงำน/
อำจำรย์ที่ปรึกษำ

นภัสพร นิยะวานนท์
จิรนันท์ หุตะวาณิชย์กุล
จิราพร ระโหฐาน
สันติศักดิ์ กองสุทธิ์ใจ

จุฬารัตน์ มานะวะ

จันทรจรัส ประสังสิต
สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ
เกษมสันต์ พิพัฒน์ศิริศักดิ์
สุรีย์พร แจ้งแสงทอง
สาคร กล้าหาญ
กุลชลี พวงเพ็ชร์

กำหนดกำรนำเสนอผลงำนวิจัยภำคบรรยำย
วันที่ 16 กุมภำพันธ์ 2561
ณ ห้อง 19/802 ชั้น 8 อำคำร 90 ปี มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี
เวลำ

บทควำม

ผู้นำเสนอผลงำน/
อำจำรย์ที่ปรึกษำ

ผู้ทรงคุณวุฒิ รศ.ดร.สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ และ อาจารย์ ดร.อาจารีย์ ประจวบเหมาะ
พิธีกร รศ.ดร.พนิตสุภา ธรรมประมวล
08.30 – 08.45 น. ลงทะเบียน
09.00 – 09.20 น. ทัศนคติของนักศึกษาต่อบทบาทของผู้นาสตรีในอุดมคติ:
รุ่งสุคนธ์ ตะวันแสงสุกกล่า
กรณีศึกษา นาง ออง ซาน ซูจี
วงศกร เจียมเผ่า
09.20 – 09.40 น. การพัฒนาสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นสู่
เอมอร ทองเปลี่ยน
ตลาดโลก กรณีศึกษา ทุเรียนหลงลับแลและทุเรียนหลินลับแล
อาเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
09.40 – 10.00 น. ปัจจัย จูงใจที่ส่ งผลต่อทัศนคติในการปฏิบัติ งานของพนักงาน ดวงใจ นาถมทอง
บริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์น
ซีบอร์ด จังหวัดระยอง
10.00 – 10.20 น. องค์ความรู้ในการแสดงลิเกด้านการไหว้ครู: กรณีศึกษาคณะ
ภาสกร รอดแผลง
ลิเกพรเทพ พรทวี ตาบลท่าข้าม อาเภอค่ายบางระจัน
ฑัชวงษ์ จุลสวัสดิ์
จังหวัดสิงห์บุรี
10.20 – 10.40 น.
พักรับประทานอาหารว่าง
10.40 – 11.00 น. การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์และแนวทางการพัฒนา พวงสุวรรณ์ พันธุ์มะม่วง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฯ
11.00 – 11.20 น. การตั ด สิ น ใจด้ านการจั ด สรรทรั พยากรมนุ ษ ย์ใ นการรองรั บ แสงจิตต์ ไต่แสง
ธุ ร กิ จ ชุ ม ชนแบบยั่ ง ยื น อ าเภอพระนครศรี อ ยุ ธ ยา จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา
11.20 – 11.40 น. ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความสาเร็จด้านบัญชี
ศิริพร มูลสาร
และการเงินของสหกรณ์การเกษตรในประเทศไทย

กำหนดกำรนำเสนอผลงำนวิจัยภำคบรรยำย
วันที่ 16 กุมภำพันธ์ 2561
ณ ห้อง 19/803 ชั้น 8 อำคำร 90 ปี มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี
เวลำ

บทควำม

ผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ.ดร.กฤษดา ผ่องพิทยา และ อาจารย์ ดร.ภาดล อามาตย์
พิธีกร อาจารย์ ดร.ไอลดา ศราทธทัต
08.30 – 08.45 น. ลงทะเบียน
09.00 – 09.20 น. ปัจจัยที่มีผลต่อทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่องานบริการ
ของบุคลากร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่ง

ผู้นำเสนอผลงำน/
อำจำรย์ที่ปรึกษำ

สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ
มะลินี เทพปาน
กมลศม นาสมพันธ์
พูนสวัสดิ์ แก้วเกียรติสกุล
พิมพิศา บุญรอด

09.20 – 09.40 น. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของพนักงานระดับปฏิบัติการ
บริษัทอะไหล่รถยนต์แห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ
09.40 – 10.00 น. การศึ ก ษาปั จ จั ย คุ ณ สมบั ติ ส่ ว นบุ ค คลและแรงจู ง ใจในการ สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ
ทางานของพนักงานระดับปฏิบัติการที่มีผลต่อประสิทธิผลการ พูนสวัสดิ์ แก้วเกียรติสกุล
ทางานในองค์กร: กรณีศึกษาพนักงานระดั บปฏิบัติการในเขต
กรุงเทพมหานคร
10.00 – 10.20 น. รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีผลต่อการ
อมลณัฐ ศรีจาด
ตัดสินใจซื้อโมเดลวันพีชผ่านเฟซบุ๊ก
10.20 – 10.40 น.
พักรับประทานอาหารว่าง
10.40 – 11.00 น. การศึกษาคุณภาพการให้บริการตามทัศนะของลูกค้าธนาคาร
กสิกรไทยจากัด (มหาชน) สาขาบ้านหมี่ อาเภอบ้านหมี่ จังหวัด
ลพบุรี
11.00 – 11.20 น. แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนตาบลในเขตอาเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
11.20 – 11.40 น. ศึกษาความรู้ความเข้าใจของผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ตาบลพักทัน อาเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี เกี่ยวกับการเสีย
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ปนัดดา จิตต์ตาลาน
พนิตสุภา ธรรมประมวล
สุกัญญา พยุงสิน
ยุพาวดี ไถ้เงิน
พิชญ์กสินี นนท์กาญจนจินดา

