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ประกาศรายชื่อผูส้มัครขึ้นน าเสนอผลงานวิจัยเพื่อน าเสนอในการประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัย  

ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 9 ในหัวข้อ “ราชภัฏวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 4.0” 

ในวันเสารท่ี์ 29 เมษายน 2560 

 

 

หมายเหต:ุ ให้ผู้วิจัยตรวจสอบความถูกต้องของ ชื่อ-สกุล,ชื่อบทความ, รูปแบบในการน าเสนอและกลุ่มในการน าเสนอ               

ติดต่อสอบถามแก้ไขข้อมูล โทร 045-352097 หรือ 086-1008494 (คุณนก ปณิดา ธรรมวงค์) 
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ล าดับการน าเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัย (Symposium) ระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังที่ 9 
กลุ่มการศึกษา    
สถานที่น าเสนอผลงานวิจัย :  ห้องโกเมน ชั้น 3  อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์ผลงานวิจัย  : รองศาสตราจารย์ ดร.จิณณวัตร  ปะโคทัง และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูชีพ  ประทุมเวียง 
เจ้าหน้าที่และนักศึกษาประจ าห้อง : นางชฎารัตน์  พันธ์สว่าง, นายจักรพล  สร้อยสิงห์ และ นางสาวปฏินยา  บุตรศรี 

ล าดับ เวลา ชื่อผู้น าเสนอ ชื่อผลงานวิจัย 

OP-1-01 13.00-13.15 น. นายสิทธิกร   พะวิขุณี การพัฒนาคู่มือการด าเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน : กรณีศึกษาโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม  
อ าเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 

OP-1-02 13.15-13.30 น. นางสาวณัฐยะดา  สาพันธ์ การบริหารจัดการความขัดแย้งภายในศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
ในจังหวัดสุรินทร์   

OP-1-03 13.30-13.45 น. ว่าที่ร้อยตรี วโรดม  สุขใจ การวิจัยและพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องหลักการท างานของคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

OP-1-04 13.45-14.00 น. นายวุฒิไกร  วิจารย์ขันธ์   การวิจัยและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ธาตุและสารประกอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

OP-1-05 14.00-14.15 น. อ.ดร.ณัฎฐ์  รัตนศิริณิชกุล ผลของการชี้แนะทางปัญญาเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการท างานเป็นทีมของนักศึกษาครู 
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

OP-1-06 14.15-14.30 น. นายมนูญ  คุณพรม   
 

แผนพัฒนาศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสุรินทร์เพื่อยกระดับคุณภาพการ
ให้บริการทางการศึกษา 

OP-1-07 14.30-14.45 น. Sousdey Yann A study of students’ perception on implementation of ICT for learning in upper 
Secondary school in Phnom Penh, Cambodia 

OP-1-08 14.45-15.00 น. อ.ดร.ณัฐฐณิชชา รัตนศิริณิชกุล การพัฒนาภาวะผู้น าเชิงเปลี่ยนผ่านทางสังคมด้วยการจัดการความรู้ส าหรับนักศึกษา หลักสูตร
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยพิษณุโลก 
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ล าดับ เวลา ชื่อผู้น าเสนอ ชื่อผลงานวิจัย 

OP-1-09 15.00-15.15 น. นางสาววรรณิกา คูณภาค ตัวแปรที่ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 

OP-1-10 15.15-15.30 น. นางฐิตารีย์  ธารรักษ์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อทักษะชีวิตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาอ านาจเจริญ 

OP-1-11 15.30-15.45 น. นางสาวณิญาพรรน์ภักร์   
พวงพันธ์ 

การศึกษาองค์ประกอบประสิทธิภาพการสอนของครู สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

OP-1-12 15.45-16.00 น. นางสาวธันยาภักค์  
คมธัชนิธิชยวัศ 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยของนักศึกษาชาย มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
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ล าดับการน าเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัย (Symposium) ระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังที่ 9 
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และบริหารธุรกิจ    
สถานที่น าเสนอผลงานวิจัย :  ห้อง บ.303  ชั้น 3  อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์ผลงานวิจัย  : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตรกร  โพธิ์งาม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุรงค์  ศรีวงษ์วรรณะ 
เจ้าหน้าที่และนักศึกษาประจ าห้อง : นายศาสตร์ศิลป์  ทองแรง, นางสาวปวีณา  จารุการ และ นายจักรพงษ์  ค างอก 

ล าดับ เวลา ชื่อผู้น าเสนอ ชื่อผลงานวิจัย 

OP-2-01 13.00-13.15 น. นางสาวชมภู  เชื้อฉุน ประสิทธิภาพการให้บริการด้านการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลต าบลหนองบัววง   
อ าเภอล าทะเมนชัย  จังหวัดนครราชสีมา   

OP-2-02 13.15-13.30 น. นายอัษฎางค์  สมนึก ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจากรถพุ่มพวงของผู้บริโภค 
ในเขตอ าเภอค าเขื่อนแก้ว และอ าเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 

OP-2-03 13.30-13.45 น. นายณัฐภัทธ เงินยวง การผลิต และแนวทางการสร้างมูลค่าเพ่ิมของผลิตภัณฑ์น้ ามันมะพร้าวสกัดเย็น กรณีศึกษา  
บริษัทนงลักษณ์ อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 

OP-2-04 13.45-14.00 น. พงศกร ปวงค า การผลิต และโอกาสทางการตลาดของเครื่องขันลงหิน กรณีศึกษา ขันลงหินบ้านบุ เจียมแสงสัจจา
แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 

OP-2-05 14.00-14.15 น. นางสาวตรีรัตน์ พรหมพลุ้ย การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเชิงป้องกันพ้ืนที่จังหวัดนครปฐม 
OP-2-06 14.15-14.30 น. นายทวีศักดิ์  โคตรแสนลี ปัจจัยที่ใช้ในการตัดสินใจซื้อผักปลอดสารพิษของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครอุดรธานี 
OP-2-07 14.30-14.45 น. รติมา  จันทร์นวล ความต้องการสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในเขตต าบลบ้านยาง 

อ าเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์   
OP-2-08 14.45-15.00 น. นายกฤตชัย  พรมวัน การศึกษาปัจจัยความส าเร็จในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองสีคิ้ว  

อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
OP-2-09 15.00-15.15 น. นายพีรพงษ์  โรจนวิชัย การศึกษาการออกแบบการตกแต่งภายใน เพ่ือการจัดการในธุรกิจสปาส าหรับผู้สูงอายุ  



5 

 

ล าดับ เวลา ชื่อผู้น าเสนอ ชื่อผลงานวิจัย 

ในเขตกรุงเทพมหานคร 
OP-2-10 15.15-15.30 น. นางสาวพัทธนันท์  สุดยอด การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจร้านกาแฟสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมพ้ืนที่จังหวัด

นครปฐม 
OP-2-11 15.30-15.45 น. นายวรพล  ส าโรงทอง การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจสปอร์ตคลับพ้ืนที่จังหวัดนครปฐม 
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ล าดับการน าเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัย (Symposium) ระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังที่ 9 
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และบริหารธุรกิจ    
สถานที่น าเสนอผลงานวิจัย :  ห้อง บ.304  ชั้น 3  อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์ผลงานวิจัย  : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนะ  ปัญญาภา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์  สุนทราเมธากุล 
เจ้าหน้าที่และนักศึกษาประจ าห้อง : นางทักษิณา  เจริญชัย, นางสาวสไบทิพย์  พันธ์แก้ว และ นายสิทธิชัย  ขันค า 

ล าดับ เวลา ชื่อผู้น าเสนอ ชื่อผลงานวิจัย 

OP-3-01 13.00-13.15 น. นางสาวทิวาวรรณ อายุวัฒน์ การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัวและชุมชนเพ่ือเฝ้าระวังปัญหาสิ่งเสพติดในเด็กและ
เยาวชนของครอบครัวและชุมชนในเขตพ้ืนที่ ของจังหวัดอุบลราชธานี 

OP-3-02 13.15-13.30 น. นางสาวชนาธิป จันทร์เรือง การสร้างมูลค่าเพ่ิมและช่องทางการจัดจ าหน่ายของผลิตภัณฑ์เห็ดนางฟ้าแปรรูป กรณีศึกษา :  
กลุ่มสตรีอาสาพัฒนา ต าบลนาวุ้ง อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี  

OP-3-03 13.30-13.45 น. นางสาวฐนิชา คล้ าชานา ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ ของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 

OP-3-04 13.45-14.00 น. นางสาวศศิรัศมิ์  โสมโสพิน ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลเทพากร จังหวัดนครปฐมกรณีศึกษา 
ผู้ประกันตนที่ใช้สิทธิประกันสังคม 

OP-3-05 14.00-14.15 น. นายวรดนัย  ตั้งวัฒนสกุล ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศบนเฟสบุ๊คในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 

OP-3-06 14.15-14.30 น. นางสาวพรชิตา ทองปอนด์ อิทธิพลการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่ส่งผลต่อการรับรู้ตราสินค้า สเนล ไวท์ ของ
ผู้บริโภคเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร 

OP-3-07 14.30-14.45 น. นางสาวสุกัญญา  ทิพย์รักษา กลยุทธ์การตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อสายอาชีพของนักศึกษาใน
สถาบันการศึกษาเอกชน จังหวัดอุบลราชธานี 
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ล าดับ เวลา ชื่อผู้น าเสนอ ชื่อผลงานวิจัย 

OP-3-08 14.45-15.00 น. นางสาวสุพรรณษา มาลา ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ของการจัดท าบัญชีครัวเรือนกับการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

OP-3-09 15.00-15.15 น. นางสาวรุ่งรัตน์  ไชยรัตน์ ปัจจัยทางการบริหารและกระบวนการบริหารที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของบุคลากร 
ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

OP-3-10 15.15-15.30 น. Miss Ton Nu Thi Na ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจบริโภคกาแฟสดในเมืองเว้ ประเทศเวียดนาม 
OP-3-11 15.30-15.45 น. นางสาวปิยนิจ  หล่อพัฒนเกษม 

 
กลไกการจัดกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมของชุมชนที่มีผลต่อการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ของ
โรงเรียนเตรียมนายฮ้อย ทุ่งกุลาร้องไห้ จังหวัดสุรินทร์ 
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ล าดับการน าเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัย (Symposium) ระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังที่ 9 
กลุ่มวิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ และคอมพิวเตอร์    
สถานที่น าเสนอผลงานวิจัย :  ห้อง บ.305  ชั้น 3  อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์ผลงานวิจัย  : ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.กชกร  เจตินัย และ อาจารย์ ดร.จิรัญญา  สุราวุธ 
เจ้าหน้าที่และนักศึกษาประจ าห้อง : นางเนตรทราย  ทองค า, นายมานิตย์  แก่นสาร และ นายเจริญศักดิ์  วินิจ 

ล าดับ เวลา ชื่อผู้น าเสนอ ชื่อผลงานวิจัย 

OP-4-01 13.00-13.15 น. นางสาวกุสุมา แก้วหล้า การศึกษาเปรียบเทียบความฉลาดทางสุขภาพในเด็กที่มีภาวะโภชนาการเกิน พ้ืนที่จังหวัดสุรินทร์ 
ประเทศไทย และจังหวัดเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา  

OP-4-02 13.15-13.30 น. นายธีรพงศ์   สงผัด การใช้สื่อมัลติมิเดียเล่าขานต านานของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดศรีสะเกษ 
OP-4-03 13.30-13.45 น. นางสาวจิรดา  ผาผล การเตรียมวัสดุโครงสร้างนาโนคอปเปอร์(I)ออกไซด์ด้วยวิธีทางความร้อนในบรรยากาศออกซิเจน 
OP-4-04 13.45-14.00 น. นางเทียมจันทร์ สว่างวัน การศึกษาลักษณะของฟิล์มบางไททาเนียมไดออกไซด์ที่เตรียมจากเทคนิครีแอคทีฟอาร์เอฟแมก

นิตรอนสปัตเตอริง ร่วมกับเทคนิคไฮโดรเทอร์มัล บนวัสดุรองรับกระจกสไลด์ 
OP-4-05 14.00-14.15 น. นางสาวณัฐทกาญจน์  ขันอาสา การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณและการ

หาร ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
OP-4-06 14.15-14.30 น. นางจารุวรรณ จุ้ยสุวรรณทัต การศึกษาสมบัติเชิงพ้ืนผิวไททาเนียมที่เตรียมด้วยวิธีอะโนไดเซชันร่วมกับวิธีไฮโดรเทอร์มัล 
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ล าดับการน าเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster) การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัย (Symposium) ระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังที่ 9 
กลุ่มการศึกษา    
สถานที่ติดตั้งโปสเตอร์ (Poster) :  บริเวณทางเดิน ชั้น 3 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินโปสเตอร์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูชีพ  ประทุมเวียง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุปิยา  ทาปทา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์  ส่งเสริม   
                                             และ อาจารย์ ดร.เกริกไกร  แก้วล้วน 

ล าดับ ชื่อผู้น าเสนอ ชื่อผลงานวิจัย 

P-1-01 สุลานนท์  มีแสวง พฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์   
เขต 3 

P-1-02 นางชนากานต์  กาหลง สภาพและแนวทางการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 

P-1-03 นางสาวจิตรฤทัย  สีลวัน สภาพการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน สังกัดส านักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 
P-1-04 นางสาวพัชรินทร์ ยอดส าโรง ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องระบบในร่างกายมนุษย์และสัตว์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้   

ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
P-1-05 นางสาวพิมพ์ลภัส  บัวศรี การสร้างแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
P-1-06 นางอนงลักษณ์  เศรษฐศักดิ์อ า

พล 
การพัฒนาความสามารถด้านการพูดของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่  2  โดยการใช้กิจกรรมเสริมประสบการณ์ตามแนวการสอน
ภาษาแบบธรรมชาติ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต  2 

P-1-07 นางธวัลกร   คามตะสีลา การพัฒนาระบบการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวบาน  
อ าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 

P-1-08 นายโกสิน สนั่นนาม การศึกษาความพร้อมในพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล: การศึกษาความพร้อมของนักศึกษาในการ
เรียนออนไลน์ 
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ล าดับ ชื่อผู้น าเสนอ ชื่อผลงานวิจัย 

P-1-09 นางสุจิตรา ฉายวิไชย การประเมินโครงการเสื้อกั๊กรักการอ่าน สานสร้างงานเขียนโรงเรียนบ้านสะอาด (สะอาดวิทยาคาร) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 โดยการใช้รูปแบบการประเมิน CIPP 

P-1-10 ธัญลักษณ์  ประทุมสินธุ์ การบริหารการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต  3 

P-1-11 นางสาวสรัญญา สิตะพงษ์ การศึกษาสภาพการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 

P-1-12 นางเชษฐ์สุดา  สันธ ิ ความพึงพอใจต่อบทบาทของผู้บริหารในการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 
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ล าดับการน าเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster) การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัย (Symposium) ระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังที่ 9 
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และบริหารธุรกิจ 
สถานที่ติดตั้งโปสเตอร์ (Poster) :  บริเวณทางเดิน ชั้น 3 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินโปสเตอร์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูชีพ  ประทุมเวียง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุปิยา  ทาปทา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์  ส่งเสริม    
                                             และ อาจารย์ ดร.เกริกไกร  แก้วล้วน 

ล าดับ ชื่อผู้น าเสนอ ชื่อผลงานวิจัย 

P-2-01 นายศรัล  จันทร์พวง ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจูงใจกับความต้องการพัฒนาตนเองของข้าราชการกรมการจัดหางาน 
P-2-02 นางสาวนงครัตน์ กนิษฐพยาฆร์ คุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการส านักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี 
P-2-03 นายวาณิชย์  ฉวีรักษ์ การน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในองค์กรของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดอ านาจเจริญ 
P-2-04 นางมนฤดี  ฉวีรักษ์ ความต้องการพัฒนาตนเองของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดอ านาจเจริญ 
P-2-05 นายคงคม สืบสิทธิ์ การปรับตัวขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดสุรินทร์ หลังจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
P-2-06 นางสาวเกศิณี  วารินทร์ การศึกษาแนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ในจังหวัดนครราชสีมา 
P-2-07 นางสาวกานดา  กอคูณกลาง ความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อประสิทธิภาพของโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ 70 ปี เทศบาล) 
P-2-08 นางสาวปอรวัลย์  นามวิเศษ ปัจจัยที่มีผลต่อนักท่องเที่ยวชาวไทยในการตัดสินใจเข้าพักโรงแรมขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
P-2-09 นางสาวอรวรรณ พระคุณเลิศ ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ลูกน้องอยากท างานด้วย 
P-2-10 นางสาวปณิสญา  อธิจิตตา การประชาสัมพันธ์ทางการตลาดของผู้ผลิตหมูยอในจังหวัดอุบลราชธานี 
P-2-11 นางสาวปาริฉัตร  พันธุ์เทียน การวิเคราะห์ค าวิเศษณานุประโยคที่ใช้ในข่าวของส านักข่าวบีบีซี 
P-2-12 ว่าที่ร้อยตรี ชัยชนะ แสนศักดิ์ อิทธิพลที่มีผลต่อแรงจูงใจซื้อของผู้บริโภคและปัจจัยการเลือกใช้บริการผู้รับเหมาท าเสาเข็ม ของผู้บริโภคในจังหวัดหนองคาย 
P-2-13 นางอรทัย  จิระมณี ความผูกพันของบุคลากรโรงพยาบาลอ านาจเจริญ 
P-2-14 นางสาวณิชชา  จามรโชติปรีชา ความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการส านักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี 
P-2-15 นางอัจฉรียา แสวงศรี การวิเคราะห์ความหลากหลายของโครงสร้างประโยคพ้ืนฐานในนิทานพื้นบ้านไทย 
P-2-16 นางสาววันวิสา  มากดี คุณภาพชีวิตการท างานของอาจารย์ผู้สอนในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฎ 
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ล าดับ ชื่อผู้น าเสนอ ชื่อผลงานวิจัย 

P-2-17 นายดนัยศักดิ์   นาจ าปา ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี 
P-2-18 นางสุภาพรรณ  แสงวงศ์ การวิเคราะห์คุณานุประโยคที่ใช้ในบทความท่องเที่ยวจาก บี บี ซี เทรเวล  
P-2-19 นางสาวรัชนีกร  ชงโค ความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 

 


