การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และนานาชาติ ครั้งที่ 1 ครบรอบ 35 ปี วิทยาการจัดการ 2019
“ศาสตร์ ศิลป์ กับการวิจยั เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 11 – 12 กุมภาพันธ์ 2562
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

------------------------------------------------------------------------------------------

กาหนดการนาเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562
ณ ห้อง 24/201 ชั้น 2 อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
เวลา
ผู้วิพากษ์

บทความ

ผู้นาเสนอผลงาน/
อาจารย์ที่ปรึกษา

1. รศ.ดร.สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ
2. ผศ.ดร.เพชรา บุดสีทา

12.30 – 12.45 น. ลงทะเบียน
13.00 – 13.20 น. ปัญหาและอุปสรรคในการจัดทาบัญชีของวิสาหกิจชุมชน พิมน์ประพา ผาสุข
ในจังหวัดจันทบุรี
ณัฐกมล ดวงมณี
เยาวลักษณ์ กากี
กาญจนา ผลาผล
รุ่งรัศมี ดีปราศรัย
13.20 – 13.40 น. ข้ อ มู ล ทางการบั ญ ชี ที่ ผู้ บ ริ ห ารธุ ร กิ จ โรงแรมในจั ง หวั ด กาญจนา ผลาผล
จันทบุรีต้องการ
รุ่งรัศมี ดีปราศัย
ศรัญญา เสี่ยงเคราะห์
กาญจนาพร เพียพยัคฆ์
13.40 – 14.00 น. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า/บริการออนไลน์ อาภา ไสยสมบัติ
ผ่านช่องทางแอพพลิเคชั่น ขายสินค้า/บริการออนไลน์ของ อัยกานต์ โพธิ์สุวรรณพร
ผู้บริโภคในเขต จังหวัดปทุมธานี
นายกิตติเทพ แสงบาล
14.00 – 14.20 น. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ ภัทรภร พุฒิพันธ์
ปฏิ บั ติง านของพนั กงาน บริษั ท ไทยบริ ดจสโตน จ ากั ด รุ่งนภา พรมบุตร
(หนองแค)
วิระญา กล่ากระยาง
สุริษา ค่าแก้ว
สุดารัตน์ มีแย้ม
กาญจนาพร ป้อมยุคล
สุปรียา บุญจันทร์แก้ว

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และนานาชาติ ครั้งที่ 1 ครบรอบ 35 ปี วิทยาการจัดการ 2019
“ศาสตร์ ศิลป์ กับการวิจยั เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 11 – 12 กุมภาพันธ์ 2562
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

-----------------------------------------------------------------------------------------เวลา
บทความ
ผู้วิพากษ์

ผู้นาเสนอผลงาน/
อาจารย์ที่ปรึกษา

1. รศ.ดร.สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ
2. ผศ.ดร.เพชรา บุดสีทา

14.20 – 14.40 น. ปั จ จั ย ทางการตลาดที่ มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมการใช้ บ ริ ก าร
ร้ า นแฟมิ ลี่ ม าร์ ท ของนั ก ศึ ก ษาใน มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
14.40 – 15.00 น. ปัจ จัย ที่ ส่งผลต่อการเลื อกซื้อผลิ ตภัณฑ์อาหารเสริมของ
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการราชภัฏวไลยอลงกรณ์ใน
พระบรมราชูปถัมภ์
15.00 – 15.20 น. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในยุคนวัตกรรมที่มีอิทธิพลต่อ
ความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม
15.20 – 15.40 น. การจัดการการสื่อสารเพื่อพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยว
ชุมชนในจังหวัดลพบุรีและสิงห์บุรี
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อาภา ไสยสมบัติ
สุภาพร สกุลจุ้ย
กัลยา ขุมทอง
วรุณี เชาวน์สุขุม
กุลดา ปงลังกา
วิชญ์ภาส จุงซื้อ
เพชรรัตน์ จินต์นุพงศ์
จรินทร์ จารุเสน
พรรณนิภา เดชพล

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และนานาชาติ ครั้งที่ 1 ครบรอบ 35 ปี วิทยาการจัดการ 2019
“ศาสตร์ ศิลป์ กับการวิจยั เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 11 – 12 กุมภาพันธ์ 2562
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

------------------------------------------------------------------------------------------

กาหนดการนาเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562
ณ ห้อง 24/202 ชั้น 2 อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
เวลา
ผู้วิพากษ์

บทความ

ผู้นาเสนอผลงาน/
อาจารย์ที่ปรึกษา

1. อ.ดร.วิไลวรรณ โพนศิริ
2. ผศ.ดร.สุธาสินี โพธิ์ชาธาร

12.30 – 12.45 น. ลงทะเบียน
13.00 – 13.20 น. การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยพันธกิจสัมพันธ์ อิราวัฒน์ ชมระกา
คณะวิทยาการจัดการกับสังคม
ศรีไพร สกุลพันธ์
วริศรา ดวงตาน้อย
ศิริกาญจน์ ธรรมยัติวงศ์
สุภัญชลี อ้นไชยะ
13.20 – 13.40 น. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจใน อาภา ไสยสมบัติ
การใช้บริการร้านสะดวกซื้อ ในจังหวัดปทุมธานี
ชรินรัตน์ จิตรจักร
โชติกา สุระมณี
13.40 – 14.00 น. ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร ศักดิ์ชาย นาคนก
เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ AIS ในมหาวิทยาลัยราชภัฎ นายอรรถวิทย์ กวีกิจบัณฑิต
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ธิดารัตน์ บัณฑิตภักดิ์
14.00 – 14.20 น. ความคาดหวังที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ละเอียด ขจรภัย
ของพนั ก งานของบริ ษั ท เอ็ น เอ็ ม บี -มิ นิ แ บ ไทย จ ากั ด ยุวธิดา ทายะคา
บางปะอิน
ศิรินภา จารุสมภพกุล
ปัทมพร ศิริรักวงษา
เพชรดา เชื้อสะอาด
จารุลักษณ์ จานงคิด
ภาณุพงษ์ ทรัพย์กลิ่น
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“ศาสตร์ ศิลป์ กับการวิจยั เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 11 – 12 กุมภาพันธ์ 2562
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

-----------------------------------------------------------------------------------------เวลา
บทความ
ผู้วิพากษ์

ผู้นาเสนอผลงาน/
อาจารย์ที่ปรึกษา

1. อ.ดร.วิไลวรรณ โพนศิริ
2. ผศ.ดร.สุธาสินี โพธิ์ชาธาร

14.20 – 14.40 น. ประสิทธิผลการทางานของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมประเภทสินค้าอุปโภคบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร
14.40 – 15.00 น. การศึกษาความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคล แรงจูงใจใน
การทางาน และสภาพแวดล้อมการทางานในองค์การที่มี
ผลต่ อ ความจงรั ก ภั ก ดี อ งค์ ก รของเจ้ า หน้ า ที่ ร ะดั บ
ปฏิบัติการในองค์กรรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง
15.00 – 15.20 น. การบริหารจัดการขยะของสถานศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ
ของสานักงานศึกษาธิการภาค 1
15.20 – 15.40 น. การศึกษาการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคการสอนแบบ
สร้ า งสรรค์ เ ป็ น ฐานในรายวิ ช า กระบวนการพั ฒ นา
ซอฟต์ แ วร์ คณะเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏเทพสตรี
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สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ,
พูนสวัสดิ์ แก้วเกียรติสกุล
สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ
พูนสวัสดิ์ แก้วเกียรติสกุล

ณรงค์ โพธิ
ณัฐธยาน์ โพธิ
ดวงพร ไม้ประเสริฐ,
สายสุนี โพธิ์ตุ่น
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------------------------------------------------------------------------------------------

กาหนดการนาเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562
ณ ห้อง 24/203 ชั้น 2 อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
เวลา
ผู้วิพากษ์

บทความ

ผู้นาเสนอผลงาน/
อาจารย์ที่ปรึกษา

1. รศ.ดร.สืบชาติ อันทะไชย
2. รศ.ดร.พนิตสุภา ธรรมประมวล

12.30 – 12.45 น. ลงทะเบียน
13.00 – 13.20 น. การพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลอ่าวไทย ณัฐประภา นุ่มเมือง
จังหวัดเพชรบุรี
เยาวภา อินทเส
อรุณรัตน์ ชินวรณ์
กัลยา สมมาตย์
13.20 – 13.40 น. อิทธิพลของสีต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องดื่มร้อนและ พันธ์เทพ ทอเพ็งภูมาลัย
เครื่องดื่มเย็น กรณีศึกษาทดลองในร้าน Café
13.40 – 14.00 น. พฤติกรรมการดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์และการรับรู้สื่ อ อัจฉราวรรณ สุขเกิด
รณรงค์ เ กี่ ย วกับ ปั ญ หาจากเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ของ
นั ก ศึ ก ษาคณะวิ ท ยาการจั ด การ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
14.00 – 14.20 น. ปัจจัย ทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลื อกใช้ ศักดิ์ชาย นาคนก
บริการ ศูนย์การค้า ฟิวเจอร์ พาร์ค & สเปลล์ รังสิต อภิญญา ไชยวงศ์
ปทุมธานี
ธนภร อาภา
14.20 – 14.40 น. ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ ความสนใจท าเกษตรทฤษฎี ใ หม่ ข อง เจติยา พลอยงาม
เกษตรกรบ้ า นพุ ส วรรค์ อ าเภอแก่ ง กระจาน จั ง หวั ด เออวดี เปรมัษเฐียร
เพชรบุรี
ธันวา จิตต์สงวน
รุ่งโรจน์ พิทักษ์ด่านธรรม
14.40 – 15.00 น. ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค้ า ผ่ า นสั ง คม วรุณี เชาวน์สุขุม
ออนไลน์ (อินสตาแกรม) ของนักศึกษาในมหาวิทยาลั ย กนกพร เข้มพิมพ์
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ฐิดารัตน์ ยอดเจริญ
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ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

-----------------------------------------------------------------------------------------เวลา
บทความ
ผู้วิพากษ์

ผู้นาเสนอผลงาน/
อาจารย์ที่ปรึกษา

1. รศ.ดร.สืบชาติ อันทะไชย
2. รศ.ดร.พนิตสุภา ธรรมประมวล

15.00 – 15.20 น. ความพึ ง พอใจในการเข้ า ใช้ บ ริ ก ารห้ า งสรรพสิ น ค้ า
โรบินสัน สาขาสระบุรี
15.20 – 15.40 น. การพัฒนาบุคลากรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการแรงจูงใจใน
การทางานของพนักงาน ในนิคมอุตสาหกรรม – สวน
อุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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ธันย์นิชา วิโรจน์รุจน์
แสงจิตต์ ไต่แสง
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
พระนครศรีอยุธยา
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------------------------------------------------------------------------------------------

กาหนดการนาเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562
ณ ห้อง 24/204 ชั้น 2 อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
เวลา

บทความ

1. ผศ.ดร.สัมฤทธิ์ เสนกาศ
2. ผศ.ดร.โสภาพร กล่าสกุล
12.30 – 12.45 น. ลงทะเบียน
13.00 – 13.20 น. การพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิก สาหรับคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ระดับอุดมศึกษา TCAS สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขา กรุงเทพมหานคร
13.20 – 13.40 น. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน สภาพแวดล้อมใน
การปฏิ บั ติ ง านที่ ส่ ง ผลต่ อ การเสริ ม สร้ า งความสุ ข ในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท เค.เอส.พี อุปกรณ์จากัด

ผู้นาเสนอผลงาน/
อาจารย์ที่ปรึกษา

ผู้วิพากษ์

กฤษณา สมชัยกุล
วรุตม์ พลอยสวยงาม

อุบล ไม้พุ่ม
นรินทร์พร บรรจงเลี้ยง
ทรงวุฒิ แก้วเกษ
เชาวลิต วงศ์ขัน
ศุภรัตน์ รุดบุญ
ณัฐพงศ์ นิยมจันทร์
13.40 – 14.00 น. การพัฒนาสื่อแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง “โทษของยาเสพติด ” นูรอัยณีย์ เจะมะสอง
สาหรับผู้เข้ารับการบาบัดยาเสพติด หมู่บ้านสุโสะ ตาบลธาร วรุตม์ พลอยสวยงาม
คีรี อาเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
14.00 – 14.20 น. ความผูกพันต่อองค์การและความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ธันยธร ติณภพ
ของพนักงานบริษัท สยามสตีล เกรตติ้งส์ จากัด
วนัดดา สุจนากอบกูล
เปรมพิไล ศรีสมบูรณ์
ภัททิยา นะมา
ชลธิชา สัมพันธ์เวชกุล
กมลฉัตร แสงเมือง
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การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และนานาชาติ ครั้งที่ 1 ครบรอบ 35 ปี วิทยาการจัดการ 2019
“ศาสตร์ ศิลป์ กับการวิจยั เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 11 – 12 กุมภาพันธ์ 2562
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

-----------------------------------------------------------------------------------------เวลา
บทความ
ผู้วิพากษ์

ผู้นาเสนอผลงาน/
อาจารย์ที่ปรึกษา

1. ผศ.ดร.สัมฤทธิ์ เสนกาศ
2. ผศ.ดร.โสภาพร กล่าสกุล

14.20 – 14.40 น. การพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิก เพื่อป้องกันการเกิดโรคมือเท้าปาก
บ้ า นทานตะวั น เนอสเซอรี่ กรมกิ จ การเด็ ก และเยาวชน
กระทรวงพัฒนาสังคมเพื่อความมั่นคงของมนุษย์
14.40 – 15.00 น. บรรยากาศองค์ การที่ส่ งผลต่อ การพัฒ นาศั กยภาพพนัก งาน
องค์การบริหารปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พิทักษ์ชัย กองสิน
วรุตม์ พลอยสวยงาม

สุจิราภรณ์ ฟักจันทร์
สุกัญญา สอนเกิด
ฤทัย สัมฤทธิ์
ทัศนีย์ แสนบุญศิริ
สมฤดี ฮ้อกาญจนวงศ์
นนทิยา เจริญจั่น
มุกระวี ธงอาสา
15.00 – 15.20 น. การพัฒนาสื่อแอนิเมชัน 2 มิติ เพื่อแก้ไขปัญหาการปรับตัวใน วิทวัส รูปสี
รั้ว มหาวิทยาลั ยของ นักศึกษาสาขาวิช าคอมพิว เตอร์ศึกษา วรุตม์ พลอยสวยงาม
คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
15.20 – 15.40 น. แนวทางการบริ ห ารจั ด การข้ อ มู ล และสารสนเทศด้ า น ณรงค์ โพธิ
การศึกษาของสานักงานศึกษาธิการภาค 1
ณัฐธยาน์ โพธิ
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การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และนานาชาติ ครั้งที่ 1 ครบรอบ 35 ปี วิทยาการจัดการ 2019
“ศาสตร์ ศิลป์ กับการวิจยั เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 11 – 12 กุมภาพันธ์ 2562
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

------------------------------------------------------------------------------------------

กาหนดการนาเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
ณ ห้อง 24/201 ชั้น 2 อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
เวลา

บทความ

1. รศ.ดร.กุลชลี พวงเพ็ชร์
2. รศ.ปราณี ตันประยูร
08.30 – 08.45 น. ลงทะเบียน
09.00 – 09.20 น. การวิเคราะห์ องค์ป ระกอบเชิงยืนยันปัจจัยที่ส่ งผลต่อการ
เลือกซื้อเสื้อผ้ามือสองออนไลน์
09.20 – 09.40 น. ผลกระทบของดุลยพินิจการตรวจสอบ และการตระหนักถึง
จรรยาบรรณในการตรวจสอบบัญชีที่มีต่อคุณภาพรายงาน
การตรวจสอบและการรับรองบัญชีของผู้สอบบัญชีภาษีอากร
ในประเทศไทย
09.40 – 10.00 น. แนวทางการพัฒนาสมรรถนะทรัพยากรมนุษย์ของหน่วยงาน
ภาคราชการในกลุ่มจังหวัด EEC
10.00 – 10.20 น. การพัฒนาเว็บไซต์ขายเสื้อยืดวินเทจหายาก กรณีศึกษาร้าน
มายาวินเทจ

ผู้นาเสนอผลงาน/
อาจารย์ที่ปรึกษา

ผู้วิพากษ์

10.20 – 10.40 น.
10.40 – 11.00 น.

11.00 – 11.20 น.
11.20 – 11.40 น.

เสกศิลป์ มณีศรี
ศุภกฤต ปิติพัฒน์
พรรนณี พุ่มกาหลง
มานิดา ชัยเดช
ฉายรุ่ง ไชยกาบัง
ชัพวิชญ์ คาภิรมย์
ปรีดาพร อารักษ์สมบูรณ์
ณัฐพล บัวเปลี่ยนสี
ธนพล ทองเพิ่ม
กมล สิริวรรณวัฒน์
ชลียา ยางงาม
การพั ฒ นาเว็ บ ไซต์ ค้ น หาที่ พั ก ใกล้ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ จิราวรรณ ชะโลปถัมภ์
วไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชลียา ยางงาม
ความสัมพันธ์ระหว่างการเสริมสร้างพลังอานาจกับผลผลิต อุสา พ่วงกลาง
ของงานของเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลของ
รัฐในเขตสุขภาพที่ 9
การหาปริมาณจัดเก็บที่เหมาะสมและจุดสั่งซื้อใหม่และการ กิตินันธ์ มากปรางค์
ประยุกต์ใช้เทคนิคการจาลองสถานการณ์การสั่งซื้อยาง
รติชา เจริญมณี
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา ชัยณรงค์ พิสุทธิ์โกเมน
เอกชน ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ธนาสิทธิ์ เพิ่มเพียร
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การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และนานาชาติ ครั้งที่ 1 ครบรอบ 35 ปี วิทยาการจัดการ 2019
“ศาสตร์ ศิลป์ กับการวิจยั เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 11 – 12 กุมภาพันธ์ 2562
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

------------------------------------------------------------------------------------------

กาหนดการนาเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
ณ ห้อง 24/202 ชั้น 2 อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
เวลา

บทความ

ผู้วิพากษ์

ผู้นาเสนอผลงาน/
อาจารย์ที่ปรึกษา

1. ผศ.ดร.กฤษดา ผ่องพิทยา
2. อาจารย์ ดร.อาจารีย์ ประจวบเหมาะ
08.30 – 08.45 น. ลงทะเบียน
09.00 – 09.20 น. การศึ กษาเทคนิ ค พยากรณ์ก ารเข้ า เรี ยนสาขาวิ ช าที่ เ ลื อ ก รจนา เมืองแสน
สมัครของนักศึกษาโดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล
สาราญ วานนท์
วาสนา แสงทอง
09.20 – 09.40 น. ผลการใช้ชุดการสอนผสานเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมด้วย อนาวิล แดนสันเทียะ
วิธีการจัดการเรียนรู้ แบบซิปปาโมเดล เพื่อส่งเสริมการคิด ยศระวี วายทองคา
วิเคราะห์
ศยามน อินสะอาด
09.40 – 10.00 น. การพัฒนาเครื่องตรวจสอบสถานะและควบคุมเต้ารับไฟฟ้า ศุภขวัญ งามยิ่ง
ผ่านสมาร์ทโฟน
อรรถพล ศรีวะลา
10.00 – 10.20 น. การแก้ปัญหาพฤติกรรมความไม่รับผิดชอบของนักศึกษาวิชา ธนชัย ปฐมรัตน์
ระบบปฏิบัติการ โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบร่วม
แรงร่วมใจ และแบบการปรับพฤติกรรมแบบยอมรับ
10.20 – 10.40 น. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ดินสอพองเพื่อเป็นวัสดุ การทาลวดลาย ณฤทธิ์ ประจงแต่ง
ทองรดน้าบนพื้นระนาบ โดยใช้เทคนิคซิลค์สกรีน
10.40 – 11.00 น. การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของปลาส้ม ป้าแอ๊ว ตาบล ชมนาด มั่นสัมฤทธิ์
พรหมมาสตร์ อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
วรรณวิไล โกษะโยธิน
อัมราภรณ์ เพชรวารี
กรพินธุ์ กลิ่นเกษร
11.00 – 11.20 น. จรรยาบรรณวิชาชีพสอบบัญชีและความน่าเชื่อถือทางการ ฉัตรรัชดา วิโรจน์รัตน์
สอบบัญชีที่มีต่อความสาเร็จในการสอบบัญชี หลักฐานเชิง สุพัตรา พวงห้อย
ประจั ก ษ์ ข องผู้ ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าติ แ ห่ ง ประเทศไทย ทยากร สุวรรณปักษ์
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การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และนานาชาติ ครั้งที่ 1 ครบรอบ 35 ปี วิทยาการจัดการ 2019
“ศาสตร์ ศิลป์ กับการวิจยั เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 11 – 12 กุมภาพันธ์ 2562
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

-----------------------------------------------------------------------------------------เวลา
บทความ
ผู้วิพากษ์

ผู้นาเสนอผลงาน/
อาจารย์ที่ปรึกษา

1. ผศ.ดร.กฤษดา ผ่องพิทยา
2. อาจารย์ ดร.อาจารีย์ ประจวบเหมาะ

ภัทราพร ภาระนาค
จิตต์ศุภางค์ แก้วคา
อนุชา พุฒิกูลสาคร
ปาลวี พุฒิกูลสาคร
จุฑาทิพย์ สุขเจริญ
11.20 – 11.40 น. การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการโฆษณาเครื่องสาอางที่ฝ่า ณัฏฐชา หน่อทอง
ฝืนกฎหมาย ของนักศึกษานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี

กาหนดการนาเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
ณ ห้อง 24/203 ชั้น 2 อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
เวลา

บทความ

ผู้วิพากษ์

ผู้นาเสนอผลงาน/
อาจารย์ที่ปรึกษา

1. ดร.ภาดล อามาตย์ (มรภ.ศรีสะเกษ)
2. รศ.วรุณี เชาวน์สุขุม (มรภ.วไลยอลงกรณ์)
08.30 – 08.45 น. ลงทะเบียน
09.00 – 09.20 น. พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริมลดน้าหนักของ วาสนา แสงทอง
นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ รจนา เมืองแสน
สาราญ วานนท์
ยุภดี สงวนพงษ์
09.20 – 09.40 น. การพั ฒ นาอั ตลั ก ษณ์ผ ลิ ตภัณ ฑ์ชุมชนหนุน เสริ มเศรษฐกิ จ วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม
สร้างสรรค์ ตาบลประสาทสิทธิ์ อาเภอดาเนินสะดวก จังหวัด วรัฏฐา เหมทอง
ราชบุรีสู่การจัดสวัสดิการชุมชนอย่างยั่งยืน
ประกายรัตน์ ทุนิจ
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การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และนานาชาติ ครั้งที่ 1 ครบรอบ 35 ปี วิทยาการจัดการ 2019
“ศาสตร์ ศิลป์ กับการวิจยั เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 11 – 12 กุมภาพันธ์ 2562
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

-----------------------------------------------------------------------------------------เวลา
บทความ
ผู้วิพากษ์

ผู้นาเสนอผลงาน/
อาจารย์ที่ปรึกษา

1. ดร.ภาดล อามาตย์ (มรภ.ศรีสะเกษ)
2. รศ.วรุณี เชาวน์สุขุม (มรภ.วไลยอลงกรณ์)
09.40 – 10.00 น. ปัจ จัย ที่ส่ งผลต่อความส าเร็จในการประกอบธุรกิจเลี้ ยงกุ้ง วิศิษฐ์ ฤทธิบุญไชย
เพื่อการพาณิชย์ ในอาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม
ทศพล ตั้งวิริยะ
ธมลวรรณ จรเสมอ
10.00 – 10.20 น. การเปรียบเทียบโครงสร้างต้นทุนและผลตอบแทนจากการ กาญจนาภรณ์ แม่งมา
ปลู ก ข้ า วนาด าและนาหว่ า นของเกษตรกร ต าบลนาบั ว ศุภนิช เจริญสุข
อาเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
10.20 – 10.40 น. การศึ ก ษาศั ก ยภาพเชิ ง พื้ น ที่ แ ละแนวทางการจั ด การเพื่ อ จัดการ หาญบาง
รองรับ การท่องเที่ย ว ภายในวันเดียวของอาเภอบางปะกง สิทธิศักดิ์ อรรจนานนท์
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วิชุดา จันทร์เวโรจน์
10.40 – 11.00 น. ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกมาตรการการจัดการการท่องเที่ยว กันต์ ธีระพงษ์
ในอุทยานแห่งชาติทางทะเล
สันติ แสงเลิศไสว
กัมปนาท วิจิตรศรีกมล
11.00 – 11.20 น. อัตลักษณ์ของกลุ่มเด็กจิตอาสา บ้านนกเขาเปล้า ต.เพนียด ชลนิชา น้อยใจ
อ.โคกสาโรง จ.ลพบุรี
สุรยุทธ ทองคา
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