
ดาวน์โหลดแบบตอบรับ คลิ๊กที่นี้ 

ประกาศผลและตอบรับการน าเสนอผลงานวิจัย 
งานประชุมวิชาการ “วิทยาการจัดการเทพสตรีวิชาการ” ระดับชาติคร้ังที่ 7 และนานาชาติคร้ังที่ 4 

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 
 

ห้อง 1 : บทความวิจัยด้านบริหารธุรกิจ 
 

เวลา 13.00 – 16.00 น. (เปิดห้องน าเสนอเวลา 12.15 น.) 

(Meeting ID : 306 575 8388  Passcode : 342650) 
 

 
 
 

ล าดับ เวลาน าเสนอ ชื่อผู้วิจัย ชื่อเรื่อง รหัส 
แบบตอบรับ 

ลงทะเบียนเวลา 12.30 น. – 12.50 น.  

1 13.00 – 13.20 น. พิมพ์ชนก ชัยกาญจนวิวัฒน์ 
และคณะ 

พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรบรรเทา
อาการปวดกล้ามเนื้อของผู้บริโภค ในอ าเภอเมือง 
จังหวัดอุดรธานี 

P1-01 

2 13.20 – 13.40 น. สมบูรณ์ มีค าทอง,  
สุวิมล เหลืองประเสริฐ 

ความคาดหวังและการรับรู้ของกิจการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมต่อทักษะการให้บริการ
ของผู้ท าบัญชี 

 P1-02 
 
 

3 13.40 – 14.00 น. ธนาศักดิ์ ข่ายกระโทก, 
สิริมา บูรณ์กุศล, 
ยุพดี ทองโคตร, 
กนกกาญจน์ ศรีสุรินทร์ 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจสั่งอาหาร ผ่านทางเดลิเวอรี่ในช่วง
ผลกระทบจากสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโค    
โรน่ากับบุคคลที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนคร
อุบลราชธานี 

P1-03 

4 14.00 – 14.20 น. ธีรเวช ทิตย์สีแสง,  
โชติฐิติ สุดตานา,  
ธนิสร โบษกรนัฎ 

ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต AIS บนโทรศัพท์มือถือของ
ผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร 

P1-04 

5 14.20 – 14.40 น. วิศิษฐ์ ฤทธิบุญไชย,  
ฉวิวรรณ ปูรานิธี,  
อัฎศณี เพียรเจริญวงศ์ 

อิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดเน้น
ผู้บริโภค ที่ส่งผลต่อการรับรู้ภาพลักษณ์ และ
กระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านค้าปลีก
สมัยใหม่ 

P1-05 

6 14.40 – 15.00 น. ณัฐนันณ์ ค าดี ,  
อรสา อร่ามรัตน์ 

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เ พ่ือ
พัฒนาการจัดท าบัญชีกรณีศึกษา ศูนย์พัฒนา
ขยายงานจักสานไม้ไผ่แห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี 

P1-06 

7 15.00 – 15.20 น. ใจแก้ว แถมเงิน, 
จุฬารัตน์ เพิ่มค า,  
ศรินรัตน์ เจริญสุรวัฒน์ 

ส่วนประสมทางการตลาดบริการแผนกวิศวกรรม
และการตลาด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด
อุบลราชธานี 

P1-07 

https://drive.google.com/drive/folders/1h3jGLFzPbbxtM8ABgX7Lz1tSNO7c6Whv?usp=sharing


ดาวน์โหลดแบบตอบรับ คลิ๊กที่นี้ 
 

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 
ห้อง 2 : บทความวิจัยด้านบริหารธุรกิจ  + มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

เวลา 13.00 – 16.00 น. (เปิดห้องน าเสนอเวลา 12.15 น.) 
 

(Meeting ID : 558 914 1476  Passcode  : 5555) 
 

 
 
ล าดับ เวลาน าเสนอ ชื่อผู้วิจัย ชื่อเรื่อง รหัส 

แบบตอบรับ 
ลงทะเบียนเวลา 12.30 น. – 12.50 น. 

1 13.00 – 13.20 น. ยุพา มิตรพิทักษ์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของผู้ประกอบการ
น้ าตาลมะพร้าวในยุค New Normal ของ
จังหวัดสมุทรสงคราม 

P2-01 

2 13.20 – 13.40 น. เพชรรัตน์ สุทธิเทพ, 
สุธาสินี โพธิ์ชาธาร, 
ดร.สมศักดิ์ จินตวัฒนกุล 

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของการ
รับรู้ความเสี่ยงและการรับรู้ความง่ายในการใช้
งานของประชาชนที่ท าธุรกรรมทางการเงินผ่าน
โมบายแบงค์กิ้งในประเทศไทย 

P2-02 

3 13.40 – 14.00 น. วิกานดา สง่ามิน ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาที่มีต่อการให้บริการของ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี 

P2-03 

4 14.00 – 14.20 น. ณัฏธิยา บูรณะพงษ์ การตระหนักรู้ในตนเองและความไว้วางใจใน
องค์การที่พยากรณ์พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ี
ดีขององค์การของพนักงานมหาวิทยาลัยใน
ก ากับของรัฐสายสนับสนุนวิชาการ 

P2-04 

5 14.20 – 14.40 น. ธนิตา ยิ้มไทร แรงจูงใจภายในและสัมพันธภาพระหว่างบุคคล
ที่พยากรณ์พฤติกรรมองค์การเชิงบวกของ
พนักงานธนาคารพาณิชย์ 

P2-05 

6 14.40 – 15.00 น. กนกวรรณ ภิรมย์ราช,  
มยุรดา มหิพันธุ์,  
มัลลิกา นาจันทอง 

การพัฒนาศักยภาพของนักสื่อความหมายเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน 

P2-06 

7 15.00 – 15.20 น. พีรวิชญ์ วัฒนศิริพร,  
เพ็ญจิรา คันธวงศ์ 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจที่จะใช้
แอปพลิเคชันฟู้ดแพนด้าอย่างต่อเนื่อง ของ
ผู้ใช้งานในพ้ืนที่เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 

P2-07 

8 15.20 – 15.40 น. ฉายรุ่ง ไชยก าบัง,  
ชัพวิชญ์ ค าภิรมย์,  
มารุต พลรักษา 

ระบบบัญชีดิจิทัล คุณภาพรายงานทางการเงิน 
การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล หลักฐานเชิง
ประจักษ์จากส านักงานบัญชีคุณภาพ 

P2-08 

https://drive.google.com/drive/folders/18VOPa85Nj0EN2A4gckFMJUa2MAiLT4pi?usp=sharing


ดาวน์โหลดแบบตอบรับ คลิ๊กที่นี้ 

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 
ห้อง 3 :  บทความวิจัยดา้นบริหารธุรกิจ  + มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

เวลา 13.00 – 16.00 น. (เปิดห้องน าเสนอเวลา 12.15 น.) 
 

(Meeting ID : 214 787 1691 Passcode : buscom01) 
 

 
 
ล าดับ เวลาน าเสนอ ชื่อผู้วิจัย ชื่อเรื่อง รหัส 

แบบตอบรับ 
ลงทะเบียนเวลา 12.30 น. – 12.50 น. 

1 13.00 – 13.20 น. ณัฐพล นาวาสิทธิ์,  
อภิวัตร สุวรรณสนธ์,  
กิติยา คีรีวงก์ 

คุณภาพการให้บริการของร้านคาเฟ่อเมซอน 
สาขาสถานีบริการน้ ามัน (ปตท.) ก าเนิดเพชร
ในมุมมองของผู้บริโภค อ าเภอเมือง จังหวัดเลย 

P3-01 

2 13.20 – 13.40 น. ชวลิต ตุ้มทอง, 
ศักดิ์ชาย นาคนก 

การศึกษาการจัดการทางการตลาดที่มี
ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สบู่
สมุนไพรก้อนของผู้บริโภคในเขต จังหวัด
ปทุมธานี 

P3-02 

3 13.40 – 14.00 น. เอกนรี ทุมพล 
สุจีภรณ เอ่ียมบรรณพงษ 

ปัจจัยที่ส าคัญต่อการเลือกใช้บริการบริษัท
ขนส่งพัสดุภายในประเทศไทยของผู้บริโภค ใน
จังหวัดสมุทรปราการ ช่วงสถานการณ์โควิด-19 

P3-03 

4 14.00 – 14.20 น. ณรงค์เดช วัฒนาศิริไพบูลย์, 
อรกัญญา กันธะชัย 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ และ
คุณภาพบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ
ขนส่งโดยรถบรรทุกขนาดใหญ่ กรณีศึกษา 
บริษัท ดอยตุงขนส่ง จ ากัด 

P3-04 

5 14.20 – 14.40 น. ชลิตา เตวะสุข, 
กนิษฐา แย้มโพธิ์ใช้ 

พฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผ้าผ่านช่องทางเฟ
ซบุ๊ก ไลฟ์ ของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 

P3-05 

6 14.40 – 15.00 น. อภิชัย ธรรมนิยม และคณะ 
 

รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยใช้ทุน
ทางวัฒนธรรม ของชุมชนในจังหวัดศรีสะเกษ 

P3-06 

7 15.00 – 15.20 น. คณธัช รักษนาเวศ ส่วนประสมทางการตลาด การยอมรับ
เทคโนโลยีและพฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์ที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องประดับผ่าน
ช่องทางออนไลน์  

P3-07 

8 15.20 – 15.40 น. สมิดา ต่างใจรักษ์ และคณะ ความวิตกกังวลต่อการรับวัคซีนป้องกันโรคโค
วิด-19 ของประชาชน ในพ้ืนที่เทศบาลต าบล
บ้านดู่ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  

P3-08 

https://drive.google.com/drive/folders/1sUOlhPbMfBkZG3W6qmDLikiiM3QbNriv?usp=sharing


ดาวน์โหลดแบบตอบรับ คลิ๊กที่นี้ 

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 
ห้อง 4 :  บทความวิจัยดา้นบริหารธุรกิจ 

เวลา 13.00 – 16.00 น. (เปิดห้องน าเสนอเวลา 12.15 น.) 
 

(Meeting ID : 734 615 0124 Passcode  : 1234) 
 
 
 
 

ล าดับ เวลาน าเสนอ ชื่อผู้วิจัย ชื่อเรื่อง รหัส 
แบบตอบรับ 

ลงทะเบียนเวลา 12.30 น. – 12.50 น. 
1 13.00 – 13.20 น. เพ็ณนภา เขื่อนไชย, 

จุฑามาศ เรืองฤาหาร,  
นภัสสร ชว่ยหาญ 

การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินสหการร้านค้า
ชุมชนบ้านจ าปาดง 

P4-01 

2 13.20 – 13.40 น. ศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม อิทธิพลของการรับรู้ความง่ายและเงื่อนไข
สนับสนุนต่อความตั้งใจใช้บายแบงกิ้งของ
ผู้สูงอายุ 

P4-02 

3 13.40 – 14.00 น. ปัทมา เกรัมย์,  
ศิริวรรณ์ สุขประเสริฐ 

การพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพบัญชี
ของนักศึกษาสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี 
เพ่ือรองรับการเป็นบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ของ
สถานประกอบการในเขต EEC 

P4-03 

4 14.00 – 14.20 น. ฉัตรรัชดา วิโรจน์รัตน์, 
กิติศักดิ์ เรืองวชิรปัญญา, 
ภัทราพร ภาระนาค, 
อมรรัตน์ ภารสมบูรณ์ 

ผลกระทบการน าเข้าข้อมูลทางการบัญชีระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ที่มีต่อประสิทธิผลการบริหาร
การเงินการคลัง ของหน่วยงานภาครัฐ ใน
ประเทศไทย 

P4-04 

5 14.20 – 14.40 น. อิงกมล เทศใจ, 
ฤดีภรณ์ ธนะภรณ์ 

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการผู้สอบบัญชีภาษีอากรใน อ าเภอเมือง 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

P4-05 

6 14.40 – 15.00 น. รุ่งฤทัย ภาราทอง,  
สลิตญา รักรอด 

ศักยภาพทางการบัญชีมีผลต่อความส าเร็จในการ
ปฏิบัติงานของนักบัญชีในอ าเภอเมือง จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี 

P4-06 

7 15.00 – 15.20 น. ปาลวี พุฒิกูลสาคร,  
อนุชา พุฒิกูลสาคร,  
สุขสันต์ พรมบุญเรือง 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์
ช่วยในการตรวจสอบ ของผู้สอบบัญชีภาษีอากร
ในประเทศไทย 

P4-07 

8 15.20 – 15.40 น. วรรณวิไล โกษะโยธิน,  
ณัฐณิชา รักภูมิ,  
อนิรุทธ์ มีคง, 
สุวิมล ยี่สุ่นทอง, 
ยุทธนา ดิษเจริญ 

การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนผลิตภัณฑ์
กระเป๋าถือ ชมรมแม่บ้านทหารบก มณฑล
ทหารบกที่ 13 จังหวัดลพบุรี 

P4-08 

https://drive.google.com/drive/folders/1DCafMEIzWcvFEPSYZdgv2832whvG__FV?usp=sharing


ดาวน์โหลดแบบตอบรับ คลิ๊กที่นี้ 

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 
ห้อง 5 :  บทความวิจัยดา้นบริหารธุรกิจ 

เวลา 13.00 – 16.00 น. (เปิดห้องน าเสนอเวลา 12.15 น.) 
 

(Meeting ID : 997 413 8579 Passcode  : 140664) 
 
 

 
 
ล าดับ เวลาน าเสนอ ชื่อผู้วิจัย ชื่อเรื่อง รหัส 

แบบตอบรับ 
ลงทะเบียนเวลา 12.30 น. – 12.50 น. 

1 13.00 – 13.20 น. ดร.ณัฐพล บัวเปลี่ยนสี,  
ปรีดาพร อารักษ์สมบูรณ์ 

การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรใน
หน่วยงานสังกัดรัฐวิสาหกิจ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

P5-01 

2 13.20 – 13.40 น. สุทธิดา ยมนา,ถิรนันท์ 
ทิวาราตรีวิทย์ 

การเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บเอกสาร 
กรณีศึกษา แผนกประกอบ บริษัท เอบีซี จ ากัด 

P5-02 

3 13.40 – 14.00 น. ปิยทัศน์ พิมพ์พา,  
กิตินันธ์ มากปรางค์ 

การปรับปรุงผังคลังสินค้าส าหรับจัดวางพัสดุ 
โดยการประยุกต์ใช้ หลักการ FSN Analysis 
กรณีศึกษาบริษัท ABC จ ากัด 

P5-03 

4 14.00 – 14.20 น. ปิยะจินต์ ปัทมดิลก กระบวนการเพ่ิมคุณค่าและมูลค่าผลิตภัณฑ์
มะเขือเทศโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้าน
นางอย ต าบลเต่างอย อ าเภอเต่างอย จังหวัด
สกลนคร 

P5-04 

5 14.20 – 14.40 น. ศักดิธัช ศักดิ์แก้ว,  
ดร.เพ็ญจิรา คันธวงศ์ 

ปัจจัยที่มีผลเชิงบวกต่อความพึงพอใจการใช้
บริการ ร้านล้างรถ “Twenty Four Cafe' คาร์
แคร์กาแฟสด” อ าเภอบางกรวย จังหวัด
นนทบุรี 

P5-05 

6 14.40 – 15.00 น. ชลกร ค าลือไชย, 
วัชรพล วงศ์จันทร์ 

การปรับปรุงกระบวนการล าเลียงสัมภาระ
ผู้โดยสาร กรณีศึกษาสายการบินABCแอร์ไลน์ 

P5-06 

7 15.00 – 15.20 น. นิตนา ฐานิตธนกร ความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจออนไลน์ของผู้
ประกอบกิจการขนาดเล็กในประเทศไทย 

P5-07 

 
 
 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1ykd4babnbKlVUpl2N1Yq6vD4jpN6afJS?usp=sharing


ดาวน์โหลดแบบตอบรับ คลิ๊กที่นี้ 

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 
ห้อง 6 :  บทความวิจัยดา้นบริหารธุรกิจ 

เวลา 13.00 – 16.00 น. (เปิดห้องน าเสนอเวลา 12.15 น.) 
 

(Meeting ID : 227 587 3342 Passcode  : 7tHFNw) 
 

 
 
ล าดับ เวลาน าเสนอ ชื่อผู้วิจัย ชื่อเรื่อง รหัส 

แบบตอบรับ 
ลงทะเบียนเวลา 12.30 น. – 12.50 น. 

1 13.00 – 13.20 น. อุรัสยา ชุ่มฤทัย ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของ
พนักงาน บริษัท เมืองทองเซอร์วิสเซส แอนด์ 
แมเน็จเม้นท์ จ ากัด 

P6-01 

2 13.20 – 13.40 น. ปวริศ ธิกุลวงษ์,  
ฑัชวงษ์ จุลสวัสดิ์,  
อุษณี จิตติมณี 

การศึกษาคุณภาพการบริการโดยใช้ส่วนประสม
ทางการตลาด ของสถานีน้ ามัน ปตท. อ าเภอ
บ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 

P6-02 

3 13.40 – 14.00 น. พิชญา บุญโต,  
ฑัชวงษ์ จุลสวัสดิ์ และ 
อุษณี จิตติมณี 

การตัดสินใจเลือกใช้บริการโดยใช้ส่วนประสม
ทางการตลาด ร้านกาแฟสด อเมซอน ของ
ผู้บริโภค GEN Y ในเขตอ าเภอเมืองชัยนาท 
จังหวัดชัยนาท 

P6-03 

4 14.00 – 14.20 น. คมปกร หอไพศาลสุข,  
นภัสสร ตื่มสูงเนิ่น,   
สิทธิ วงศ์ทองค า 

พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าบน e-
marketplace ของผู้ซื้อในเขตกรุงเทพมหานคร 

P6-04 

5 14.20 – 14.40 น. อนุสรา วดาพงศ์,  
กัญญ์วรา ใยวังหน้า, 
สุพิชญา นิลจินดา,  
เมธาวี ยีมิน และ  
วศิน เพชรพงศ์พันธ์ 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าแฟชั่น
พาณิชอิเล็กทรอนิกส์ในยุคปกติใหม่ (New 
Normal) กรณีศึกษาเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
สกลนคร 

P6-05 

6 14.40 – 15.00 น. วิโรจน์ จริงด ี
กุลชลี พวงเพ็ชร์ และ 
โสพิศ ค านวนชัย 

คุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านหม้อ อ าเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 

P6-06 

7 15.00 – 15.20 น. กรพินธุ์ กลิ่นเกษร, 
วิรุฬห์ ต๋องเรียน 

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลการ
ด าเนินงานและมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย : กรณีกลุ่มอุตสาหกรรม
เทคโนโลยี 

P6-07 

https://drive.google.com/drive/folders/129b25tGF5Yr98fjVbaZXChn1Pp9EALn2?usp=sharing


ดาวน์โหลดแบบตอบรับ คลิ๊กที่นี้ 

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 
ห้อง 7 :  บทความวิจัยในช้ันเรียน + มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

เวลา 13.00 – 16.00 น. (เปิดห้องน าเสนอเวลา 12.15 น.) 
 

(Meeting ID : 325 840 3460 Passcode  :  622830) 
 
 

 

ล าดับ เวลาน าเสนอ ชื่อผู้วิจัย ชื่อเรื่อง รหัส 
แบบตอบรับ 

ลงทะเบียนเวลา 12.30 น. – 12.50 น. 
1 13.00 – 13.20 น. ดวงกมล เเยะซอกู่,  

และคณะ 

การศึกษาความวิตกกังวลในการเรียนออนไลน์ในช่วง
สถานการณ์การเเพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 โรง
เรียนสหศาสตร์ศึกษา จังหวัดเชียงราย 

P7-01 

2 13.20 – 13.40 น. สุวัฒน์ สิงห์ว,ี และคณะ ความสัมพันธ์ระหว่างความภาคภูมิใจในตนเองกับ
ภาวะซึมเศร้า ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย 

P7-02 

3 13.40 – 14.00 น. วิรมณ ปั้นงาม,  
ณรงค์ พิมสา,  
เสวียน เจนเขว้า 

การพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
สิงห์บุรี อ่างทอง ในศตวรรษที่ 21 

P7-03 

4 14.00 – 14.20 น. นิสสรณ์ บ าเพ็ญ,  
รัตนา ธนสุนทรกูร,  
พัชรี บุญบารมี 

การประยุกต์ใช้บอร์ดเกมในการจัดการเรียนรู้เพื่อ
เสริมสร้างทักษะการคิดแก้ปัญหาส าหรับนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

P7-04 

5 14.20 – 14.40 น. งามสิรี คงสกุล,  
ดร.เพ็ญจิรา คันธวงศ์ 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางออร์แกนิคของผู้บริโภคท่ี
เป็นนักศึกษาปริญญาโทของมหาวิทยาลัยใน
กรุงเทพมหานครและจังหวัดปทุมธานี 

P7-05 

6 14.40 – 15.00 น. กานต์ เชื้อวงศ์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชา
นิเทศศาสตร์ดิจิทัล จากการใช้แผนการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่องการถ่ายภาพ
ผลิตภัณฑ์ ในรายวิชาการถ่ายภาพดิจิทัล 

P7-06 

7 15.00 – 15.20 น. ธานี วราโภ, รจนา พุฒหอม,  
จินตนา การสี,  
กาญจนา เจริญศักดิ์, 
ปวีณา ทรัพย์นิมิตร 

การศึกษารูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของ
นักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเทพสตรี 

P7-07 

8 15.20 – 15.40 น. จิราวรรณ สมหวัง การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ
ทางโลจิสติกส์ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระ
งานเป็นฐานร่วมกับการใช้เกมปริศนาอักษรไขว้ 
ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

P7-08 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1sFrA4pLz9gwUF8Phl7Yjbvk3v1L2QZHq?usp=sharing

