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ประกาศคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อนาเสนอบทความในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ประจาปี ๒๕๖๐ Business Administration National and
International Conference: BANIC 2017 Research for Business Innovation
and Advancement
-------------------------ตามที่ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กาหนดจัดการประชุม
วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจาปี ๒๕๖๐ Business Administration National and International
Conference: BANIC 2017 Research for Business Innovation and Advancement ในวันอังคารที่ ๑๙
ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และได้กาหนดให้ผู้ที่มีความ
ประสงค์จะเข้าร่วมนาเสนอบทความวิจัย และบทความวิชาการส่งผลงานวิจัยให้คณะกรรมการจัดการประชุม
วิ ช าการระดั บ ชาติ แ ละนานาชาติ ประจ าปี ๒๕๖๐ พิ จ ารณาบทความวิ จั ย และบทความวิ ช าการ
บัดนี้ คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจาปี ๒๕๖๐ ได้พิจารณาบทความวิจัย
และบทความวิชาการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อบทความวิจัยและบทความวิชาการที่ผ่านการ
พิจารณาเพื่อร่วมนาเสนอในวันอังคารที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ดังรายชื่อและรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ลงชื่อ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์หทัยรัตน์ ควรรู้ดี)
คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ
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๑. รายชื่อบทความวิจัยและบทความวิชาการภายใน (ระดับชาติ) ที่ผ่านการพิจารณาเพื่อร่วมนาเสนอ
จานวน ๔๐ บทความ ดังต่อไปนี้
๑.๑ การนาเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster)
ที่ รหัสบทความ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้เขียนบทความ
1. BBA_P 01 ผลกระทบของการพั ฒ นาศั ก ยภาพการปฏิ บั ติ ง านที่ มี ผ ลต่ อ บุญช่วง ศรีธรราษฎร์
ความสาเร็จในการทางานของนักบัญชีบริษัทในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด
สุพร แก้วสะอาด
2.

BBA_P 02

ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาตนเองกับความสาเร็จในการทางาน
ของนักบัญชีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด

บุญช่วง ศรีธรราษฎร์
สุพร แก้วสะอาด

3.

BBA_P 03

การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการบริการวิชาการ
หลักสูตรการประดิษฐ์งานใบตองเชิงพาณิชย์คณะบริหารธุรกิจและ
การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

4.

BBA_P 04

การศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของประชาชนที่ มี ต่ อ การบริ ก ารวิ ช าการ
ของคณะบริห ารธุรกิจ และการบั ญ ชี มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ ร้อยเอ็ ด

ดวงดาว ภูครองจิตร
สิรวิชญ์ ปิน่ คา
ศศิประภา อาจอานวย
ธิดารัตน์ ศรสัมฤทธิ์
บุษย์พัชร ขจรอนันต์
ปรัชญา ไกยเดช
กฤษดา กุลวงค์
สายรุ้ง ธรณี
สิรวิชญ์ ปิน่ คา
ดวงดาว ภูครองจิตร
วัชรพงษ์ เรืองวรบูรณ์
กาญจนา พรเจริญ
ยุพดี อย่างสุข
นรพล กองอุดม
ก้องภพ ใจหาญ
สุริยาวุธ ธรณี

5.

BBA_P 05

การศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของประชาชนต่ อ ปั จ จั ย ส่ ว นประสมทาง
การตลาด ของบ ริ ษั ท ไป รษ ณี ย์ ไ ท ย (จ ากั ด) สาขาร้ อ ยเอ็ ด

6.

BBA_P 06

การศึ ก ษาการสื่ อ สารการตลาดของการท่ อ งเที่ ย วเชิ งวั ฒ นธรรม:
กรณีศึกษา กู่กาสิงห์ อาเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

7.

BBA_P 07

การศึกษากลยุทธ์การส่งเสริมการขายของห้างบิ๊กซีซูปเปอร์เซ็นเตอร์ต่อ
ก ร ะ บ ว น ก า ร ตั ด สิ น ใจ ซื้ อ ข อ ง ผู้ บ ริ โภ ค ใน จั ง ห วั ด ร้ อ ย เอ็ ด

เกรียงไกร กันแก้ว
สิรวิชญ์ ปิ่นคา
ณัฐวุฒิ โทมุลตรี
พลอยชมพู จันทวี
สิรวิชญ์ ปิ่นคา
เกรียงไกร กันแก้ว
รุ่งธิวา บัวเย็น
สุวินันท์ ไชยพิมพา
สิรวิชญ์ ปิ่นคา
มินตรา จันทะล่าม
สุภาวดี สมดา
เกษศิรินทร์ ภิญญาคง
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ที่
8.

รหัสบทความ
ชื่อเรื่อง
BBA_P 08 การศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์เกียร์อัตโนมัติของ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

9.

BBA_P 09

10. BBA_P 10
11. BBA_P 11
12. BBA_P 12

ความสั มพัน ธ์ระหว่างความรู้ ความสามารถทางการบัญชีกับผลการ
ปฏิบัติงานของนักบัญชีบริษัทในเขตขอนแก่น

ชื่อผู้เขียนบทความ
สิรวิชญ์ ปิน่ คา
เกศรินทร์ แซงสว่าง
หนึ่งฤทัย ประเสริฐสังข์
เปรมชัย ทองพุ่ม

บุญช่วง ศรีธรราษฎร์
ลลิตา พิมทา
สายน้าทิพย์ นวนเจริญ

คุณภาพชีวิตการทางานของพนักงานสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัย สมพักตร์ ดาพะธิก
สิริภาภรรณ ลี้ภัยเจริญ
ราชภัฏอุบลราชธานี
การพัฒนาระบบสารสนเทศพยากรณ์ความเสี่ยงการเกิดโรคความดัน พัฒนศักดิ์ ปทุมวัน
โล หิ ต สู ง แ ล ะ โร ค เบ า ห ว า น เมื่ อ เข้ า สู่ วั ย สู ง อ า ยุ ใน ภ า ค เกรียงศักดิ์ รักภักดี
ตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล
ขนิษฐา คนกล้า
องค์ประกอบขององค์การแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ฐิตาภรณ์ สุดเต
อนันต์ สุนทราเมธากุล
ภิมภ์วิมล ปรมัตถ์วรโชติ

13. BBA_P 13

คุณลักษณะภาวะผู้นาในยุค Thailand 4.0

14. BBA_P 14

ปั จ จั ย ทางการตลาดที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจท่ อ งเที่ ย วจั งหวั ด
อุบลราชธานี
ปัจจัยที่มีอิทธิต่อความผูกพันต่อองค์การของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
เขื่องในจังหวัดอุบลราชธานี

15. BBA_P 15
16. BBA_P 16

ทั ศ นคติ ต่ อ ระบบการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการของพนั ก งาน
สถาบันอุดมศึกษาตาแหน่งวิชาการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

17. BBA_P 17

แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของพนักงานใสถาบันอุดมศึกษา
(สายสนับสนุน) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เทคโนโลยีการสื่อสารกับสังคมเครือข่ายผู้สูงอายุ
แม่สื่อแม่ชักยุคดิจิทัล
ปั จ จั ย พยากรณ์ พ ฤติ ก รรมการเล่ น พนั น หวยของนั ก ศึ ก ษาระดั บ
มหาวิทยาลัย
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลชุมชนเปิด
ใหม่ในจังหวัดอุบลราชธานี
การศึ ก ษาพฤติ ก รรมการตั ด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ สิ น ค้ า บริ โ ภคผ่ า นสื่ อ
ออนไลน์(Facebook) ของนักศึกษาหญิง คณะบริหารธุรกิจและการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

18. BBA_P 18
19. BBA_P 19
20. BBA_P 20
21. BBA_P 21
22. BBA_P 22

ศิริยาพร บุญแสน
โชฒกามาศ พลศรี
วิรินดา สุทธิพรม
นรีนุช ยุวดีนิเวช
พรทิพย์ สมวัน
จินตนา พรมพานิชย์
จตุรงค์ ศรีวงศ์วรรณะ
เมธีภวัต สิทธิกุล
วลัยพร สุขปลั่ง
ปณิสญา อธิจิตตา
วชิรารัตน์ นิรันดร์เตชาภัทร์
วชิรารัตน์ นิรันดร์เตชาภัทร์

ธัญวลัย ช่วงชิง
สิริภาพรรณ ลี้ภัยเจริญ
ประกายดาว เศวตนนท์
อารันต์ชยา แก่นอินทร์
ชลธิชา แสงวงค์
สมัชชา กิ่งสกุล

4
ที่ รหัสบทความ
ชื่อเรื่อง
23. BBA_P 23 พฤติกรรมการใช้และความพึงพอใจในเครือข่ายสั งคมออนไลน์ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
24. BBA_P 24

การประชาสั ม พั น ธ์ ผ่ า นเครื อ ข่ า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต ของนั ก ศึ ก ษา
คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

25. BBA_P 25

องค์ประกอบของความจงรักภักดีและบรรยากาศองค์การ

26. BBA_P 26

ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งการพั ฒ นาศั ก ยภาพการปฏิ บั ติ ง านกั บ
ความสาเร็จในการทางานของนักบัญชีบริษัทกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์
เมื่อเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ
การจัดการสนามชนไก่ จังหวัดอุดรธานี

27. BBA_P 27

ชื่อผู้เขียนบทความ
ศิโรรัตน์ พลไชย
จิศดารัตน์ คงนิล
วิมลสิริ ทะนง
ศิโรรัตน์ พลไชย
นภาภรณ์ ทาระทา
สาธิตา พุ่มจันทร์
ศราวุฒิ บุญทวี
วลัยพร สุขปลั่ง
บุญช่วง ศรีธรราษฎร์
ลลิตา พิมทา
ทัศนีย์ โคตรทอง
ดนัย ศิริบุรี
เอกภาพ สาลี
อนุชา พันธ์พิมพ์
ฤทธินันท์ มาระตัง
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๑.๒ การนาเสนอแบบบรรยาย (Oral)
ที่ รหัสบทความ
ชื่อเรื่อง
1. BBA_O 01 การจัดการคนเก่งในองค์การ

ชื่อผู้เขียนบทความ
ถิ ถุย ยุง เหงียน
มาลิณี ศรีไมตรี
วรรณณา ปิยะรัตน์มานนท์

2.

BBA_O 02

3.

BBA_O 03

4.

BBA_O 04

5.

BBA_O 05

6.

BBA_O 06

7.

BBA_O 07

8.

BBA_O 08

9.

BBA_O ๐๙

10. BBA_O 1๐
11. BBA_O 1๑
12. BBA_O 1๒
13. BBA_O 1๓

การฝึ ก อบรมเพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะที่ จ าเป็ น ในยุ ค Thailand 4.0

อัครพล ปกป้อง
อัญญาณี อดทน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ Generation Z ในศตวรรษที่ 21
พชรพล ผาลีพัฒน์
ศุภกัญญา เกษมสุข
การสรรหาบุคลากรโดยใช้สารสนเทศ
อดุลยเดช ตันแก้ว
โญชิตานันท์ เข็มพันธ์
ภาพลักษณ์ของเมืองไทย ณ ปัจจุบัน
วัชโรบล ยืนสุข
ดาริกาญจน์ วิชาเดช
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทางานกับผลการปฏิบัติงานของ
โชติกา โพธิวรรณา
บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
สิริภาพรรณ ลี้ภัยเจริญ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการชาระค่าเช่าของผู้เช่าที่ราชพัสดุ วรรณภา กองทรัพย์
ในจังหวัดอุบลราชธานี
การซื้อสินค้าและบริการของบุคลากรกลุ่มภารกิจบริการวิชาการใน
อดุลยเดช ตันแก้ว
สถานบริการสุขภาพสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี
อาไพ ยงกุลวนิช
ผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
อุบลวรรณ ด่านณรงค์
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจ
สุขสวรรค์ สีนุสิทธ์
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในการเลือกใช้บริการที่พักในแขวงจาปา
นลินี ทองประเสริฐ
ศักดิ์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
กลยุทธ์การตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อบ้านจัดสรรในอาเภอ
พิมุกต์ สมชอบ
เมืองจังหวัดอุบลราชธานี
เพ็ญศิริ โชติพันธ์
ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั งคมด้ านผู้ บ ริโภคที่ ส่ งผลต่ อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ นิภา ชุญหภิญโญกุล
สินค้าออนไลน์
ดลฤดี จันทร์แก้ว
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อความผูกพันในองค์การของบุคลากร ปาจรีย์ภรณ์ ไหว้พรหม
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดอุบลราชธานี
พิมุกต์ สมชอบ
ระบบแนะนาเส้นทางด้วยเทคโนโลยีดาวเทียมระบุพิกัดบนอุปกรณ์
ส่งศรี ลี้หิรัญญพงศ์
เคลื่อนที่ เพื่อแนะนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัด
ไมตรี ริมทอง
อุบลราชธานี
เกรียงศักดิ์ รักภักดี
ปราโมชย์ นามวงศ์
ขนิษฐา คนกล้า
พัฒนศักดิ์ ปทุมวัน
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๒. รายชื่อบทความวิจัยและบทความวิชาการภายนอก (ระดับชาติ) ที่ผ่านการพิจารณาเพื่อร่วมนาเสนอ
จานวน ๒๑ บทความ ดังต่อไปนี้
๒.๑ การนาเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster)
ที่ รหัสบทความ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้เขียนบทความ
1. eBBA_P 01 ประสิทธิภาพการให้บริการจัดทาบัตรประชาชนของสานักทะเบียน
ชนิดาภา ถังยิ้ม
ท้องถิ่นเทศบาลนครนนทบุรี
ฐิติมา โห้ลายอง
2. eBBA_P 02 การศึกษาการจั ดการเรียนการสอนวิช าการประเมินทางการศึกษา
ฬิฏา สมบูรณ์
โดยการเรี ย นรู้ แ บบใช้ ส มองเป็ น ฐาน ของนั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
ฬิฏา สมบูรณ์
3. eBBA_P 03 รูป แบบกระบวนการเรียนการสอนในวิถีเกษตรแบบมีส่ วนร่วมของ
นักเรียนกัมพูชาที่เข้ามาศึกษาในเขตพื้นที่ชายแดน จังหวัดจันทบุรี
อติราช เกิดทอง
4. eBBA_P 0๔ การพั ฒ นารู ป แบบการบริห ารการจัด ระเบี ยบนั ก เรี ย นในโรงเรีย น
สายรุ้ง ตุ่มม่วง
ประถมศึกษา จังหวัดนนทบุรี
5. eBBA_P 0๕ การเพิ่มประสิทธิผลในการจัดการของธุรกิจนาเที่ยวในประเทศไทย
สันติ ป่าหวาย
6. eBBA_P 0๖ การรู้สารสนเทศของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ชลลดา พึงราพรรณ
พัชรี ฉลาดธัญกิจ
รัตติกร จิตรไกรสร
7. eBBA_P 0๗ การศึ ก ษาองค์ ป ระกอบการตั ด สิ น ใจซื้ อ คอมพิ ว เตอร์ โ น้ ต บุ๊ ก ของ วรินทร์รัตน์ ทาอินแก้ว
นักศึกษา: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
เกวริน คา
โสภิดา ตาวงศ์
อุษา โบสถ์ทอง
ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช
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๒.๒ การนาเสนอแบบบรรยาย (Oral)
ที่ รหัสบทความ
ชื่อเรื่อง
1. eBBA_O 0๑ การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวสร้างสรรค์เชิงวัฒนธรรมผ่านการมี
ส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
2.
3.

eBBA_O 0๒ รูปแบบการบริหารโครงการอาหารกลางวันเพื่อความยั่งยืนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
eBBA_O 0๓ การตัดสินใจเพื่อการผลิต เก็บรักษา และจาหน่ายข้าวพันธุ์พื้นเมืองของ

ชื่อผู้เขียนบทความ
ชุติมันต์ สะสอง
บุญฑวรรณ วิงวอน
สัญญา สะสอง
เสมอ สร้อยคา
จินตนีย์ รู้ซื่อ

เกษตรกรในพื้นที่ลุ่มน้าปากพนัง อาเภอปากพนัง จังหวังนครศรีธรรมราช

4.

5.

eBBA_O 0๔ การเตรี ย มความพร้ อ มต่ อ ร่ า งมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
สาหรับ กิจ การขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) ที่มีต่อ
ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ง านของนั ก บั ญ ชี ธุ ร กิ จ SMEs ในจั ง หวั ด
นครพนม
eBBA_O 0๕ การเปรียบเทียบคุณภาพการสอบบัญชีระหว่าง Big 4 และ Non Big
4 กับคุณภาพกาไร ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย

บัวจันทร์ อินธิโส

จารี ภาสะดา
จินตนา เพ็งพา
สุนิสา เปาะมะ
อริศรา ทิพย์ยอแล๊ะ

eBBA_O 0๖ การตัดสินใจออมเงินผ่านกองทุนการออมแห่งชาติของแรงงานนอก
รัชนี ปรีชา
ปานแก้วตา ลัคนาวานิช
ระบบในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
7. eBBA_O 0๗ ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการบริหารงานบุคคลตามแนวทางการ
ดรุณี เวียงชัย
ปฏิรูปการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สุวพร เซ็มเฮง
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
ปัญญา แก้วกียูร
8. eBBA_O 0๘ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของธุรกิจการจาหน่ายเครื่องสาอาง
พัชราภรณ์ เมธีการย์
กัลยา ใจรักษ์
ผ่านเฟสบุ๊ค
9. eBBA_O ๐๙ การปรับตัวของธุรกิจเกษตรในพื้นที่ดินถล่ม : กรณีศึกษา บ้านหน้าถ้า
ณัฏฐนิช ลั่นซ้าย
จินตนีย์ รู้ซื่อ
ตาบลท่าอุแท อาเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
10. eBBA_O 1๐ การศึกษาสภาพแวดล้อม และกิจกรรมสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการ วิลาวัลย์ อ่อนวงษ์เปรม
ใช้นวัตกรรมใน ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แนวสูง ยุค Thailand 4.0
11. eBBA_O ๑๑ การใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องกระบวนการวิจัยเพื่อเพิ่มสัมฤทธิ์ผล นิ่มนวล วิเศษสรรพ์
การเรี ย น วิ ช า ACC471 ระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย ทางบั ญ ชี คณะบั ญ ชี
วัฒนา ศรีถาวร
มหาวิทยาลัยรังสิต
12. eBBA_O ๑๒ การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มผู้สูงอายุ อัจฉรา เมฆสุวรรณ
ตาบลเวียง อาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
บุญฑวรรณ วิงวอน
อาชวิน ใจแก้ว
ปิยนุช คาเงิน
6.
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ที่ รหัสบทความ
ชื่อเรื่อง
13. eBBA_O ๑๓ แนวทางการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุม ชนเพื่ อ แก้ ปั ญ หาภาคการเกษตร
ชุมชนเพื่อแก้ปัญหาภาคการเกษตรชุมชนหลวงใต้ อาเภองาว จังหวัด
ลาปาง
14. eBBA_O ๑๔ ความสัมพัน ธ์และผลกระทบของการกับดูแลกิจการที่ดี การจัดการ
กาไรที่มีต่อมูลค่ากิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย

ชื่อผู้เขียนบทความ
ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช
บุญฑวรรณ วิงวอน
ษรัญพัชท์ แพงแซง
ดลญา เบญจศาสตร์
ภูริษา ซาเจริญ
ปวริศา พลวงศ์สกุล
ปิยาภิศักดิ์ติโก เจียรสุคนธ์

9
๓. รายชื่ อบทความวิจั ยและบทความวิชาการภายใน (ระดับ นานาชาติ ) ที่ผ่านการพิ จารณาเพื่ อร่ วม
นาเสนอจานวน ๒๒ บทความ ดังต่อไปนี้
๓.๑ การนาเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster)
ที่ รหัสบทความ
ชื่อเรื่อง
1. iBBA_P 01 Developing marketing strategies of women's
groups kanom Gong Tha Ngam Moo 3 Tha Ngam
Sub-district In Buri district Sing buri Provinc
2. iBBA_P 02 A Framework of Audit Judgment and DecisionMaking that Affects to Audit Quality
3. iBBA_P 03 A study of language used in Facebook
4.

iBBA_P 04

Organization Behavior and Management in the
21st Century.

5.

iBBA_P 05

Travel Motivation among Cross Border Tourists:
Case Study of Langkawi

ชื่อผู้เขียนบทความ
Thanida Poodang
Wanida Permsiri
Prapaipit Liubsuethagun
Wachirarat Nirantechaphat
Mallikar Budthongtim
Anan Thamchalai
Suwannee Hongwijit
Ghazali
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๓.๒ การนาเสนอแบบบรรยาย (Oral)
ที่ รหัสบทความ
ชื่อเรื่อง
1. iBBA_O 01 Conceptual Framework : Roles of Strategic
Alliances and Innovation toward Firm
Performance of Community Enterprises,
Thailand.
2. iBBA_O 02 The Changes of Accounting Graduates Career
Choices
3. iBBA_O 03 The Development of Marketing Strategies for the
Success of Apartment Business
Study on the Demands of Travelers and the
Factors Influencing the Choosing Services at Don
Mueang Airport, Bangkok Metropolis
TRAINING EFFECTIVENESS: YOUR KEY TO
EMPLOYEE ENGAGEMENT AND EMPLOYEE
PERFORMANCE
MEASURING THE EFFICIENCY OF ISLAMIC RURAL
BANK IN JAVA ISLAND BASED ON STOCHASTIC
FRONTIER ANALYSIS (SFA) METHOD
EFFICIENT PORTFOLIO COMPOSITION OF ISLAMIC
BANK FINANCING A CASE STUDY: ISLAMIC BANKS

ชือ่ ผู้เขียนบทความ
Kajohnsak Wongwirach

Pandate Romsaitong
Sukthawee Jitpaisanwattana

4.

iBBA_O 04

Wanrudee Suksanguan

5.

iBBA_O 05

6.

iBBA_O 06

7.

iBBA_O 07

8.

iBBA_O 08

A CASE STUDY: ISLAMIC BANKS

Irfan Nurfalah

9.

iBBA_O 09

Managerial Development Guidelines for “Tup –
Lao SpringArboretum” as a Sustainable Tourist
Destination

Thanid Nudas

10. iBBA_O 10

Effects of Service Quality on Modern Business
Strategy Management of SMEs in Ubon
Ratchathani

Irada Phorncharoen

11. iBBA_O 11

Service Quality Impacts on
Effectiveness of Modern Management Practices

Kittima Cheungsuvadee

Pachaiyammal Munian

Nisful Laila

Karina Saraswati
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ที่ รหัสบทความ
ชื่อเรื่อง
12. iBBA_O 12 The consultative selling of Innovative product for
the shrimp’s farming market In Republic of the
Union of Myanmar
13. iBBA_O 13 The Concept of Measurement and Reporting
Intellectual Capital

ชื่อผู้เขียนบทความ
Surachai Pakvilaikiat

Jiraporn Jantarawong

14. iBBA_O 14

The People’s Satisfaction with the Service System
of Krasop Subdistrict Administrative Organization,
Mueang Ubon Ratchathani District, Ubon
Ratchathani Province.

Vikanda Kasetiam

15. iBBA_O 15

Organizational Commitment of Workers at ISUZUTangpak, Ubon Ratchathani Province
GUIDELINES FOR DEVELOPING FLEXIBLE BENEFIT
PROGRAM FOR FACULTY STAFF IN FACULTY OF
SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES MAHIDOL
UNIVERSITY
THE FACTORS RELATED TO THE SUCCESS OF
BUSINESS ENTREPRENEUR SMALL AND MEDIUM
ENTERPRISES (SMEs) IN TRAD PROVINCE

Jaturong Sriwongwanna

16. iBBA_O 16

17. iBBA_O 17

Chen Chen

Thanawut Pimki
Kanchana Phalaphon
Rungrasmee Deeprasai
Apapan Tiyawong
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๔. รายชื่อบทความวิจัยและบทความวิชาการภายนอก (ระดับนานาชาติ ) ที่ผ่านการพิจารณาเพื่อร่วม
นาเสนอจานวน ๑๐ บทความ ดังต่อไปนี้
๔.๑ การนาเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster)
ที่ รหัสบทความ
ชื่อเรื่อง
1. iEBBA_P 01 Market Opportunities Available for Thailand
Commodities in the Context of Philippine
Importation
2. iEBBA_P 02 Essential Skills of Human Resource Management in
Thailand 4.0
3. iEBBA_P 03 A Survey of Philippine Teenagers's Attitude toward
Marketing of Soft Drink from Thailand: A Case Study
of MoGu MoGu
4. iEBBA_P 04 Happiness at Work of Lecturers

ชื่อผูเ้ ขียนบทความ
Pimook Somchob

Kornbongkoat Sararat
Walaiporn Sookplung
Pimook Somchob

Hathairat Khuanudee

5.

iEBBA_P 05 Inequality within People with Disabilities in Thailand

Wiranya Sutthikun

6.

iEBBA_P 06 The Attitudes of the Consumers in Ubon Ratchathani
Municipality Zone towards the Marketing
Combination of 7-eleven Business in the Ubon
Ratchathani Municipality Proximity
iEBBA_P 07 The Intellectual Capital Perception Adaptation
Case Study : The Medical Supplies Industries

Adunyadet Tankaeo

7.

8.

iEBBA_P 08 A Study on Correlation between Leader-Member
Exchange and Employee Creativity: The Impacts of
Knowledge Sharing and Organizational Commitment

Tarika Yamkamang
Rakchanok Sumnianglum
Samapon Panyawarayut
Sothan Yoeung
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๔.๒ การนาเสนอแบบบรรยาย (Oral)
ที่ รหัสบทความ
ชื่อเรื่อง
1. iEBBA_O 01 Finance's Role for Decision Making in Strategic
Management
2. iEBBA_O 02

The Service Quality of the Faculty's Library

ชื่อผู้เขียนบทความ
Chotivanich, W
Chalakorn, W.

ข้อปฏิบัติในการส่งผลงานและนาเสนอบทความ
๑. การนาเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster)
๑.๑ ส่งบทความฉบับเต็ม ที่แก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน ๑ ไฟล์ (.doc)
๑.๒ จัดรูปแบบของหน้าแรกที่มีบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้งส่วนอื่นๆของหน้าแรก
และในเนื้อหาบทความฉบับเต็มให้เป็นไปตามรูปแบบที่กาหนด จานวน ๑ ไฟล์ (.doc) ดาวน์โหลดรูปแบบ
โปสเตอร์ได้ที่ http://www.bba.ubru.ac.th/banic2017/index.php และส่งกลับ ในระบบ ภายในวันที่
๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
๒. การนาเสนอแบบบรรยาย (Oral)
๒.๑ ส่งบทความฉบับเต็ม ที่แก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน ๑ ไฟล์ (.doc)
๒.๒ จัดรูปแบบของหน้าแรกที่มีบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้งส่วนอื่นๆของหน้าแรก
และในเนื้อหาบทความฉบับเต็มให้เป็นไปตามรูปแบบที่กาหนด จานวน ๑ ไฟล์ (.doc) ดาวน์โหลดรูปแบบ
การเขี ย นบทความได้ ที่ http://www.bba.ubru.ac.th/banic2017/index.php และส่ ง กลั บ ในระบบ
ภายในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
๓. จั ด เตรี ย มไฟล์ น าเสนอผลงาน โดยใช้ Power Point (.ppt หรื อ pptx) น ามาติ ด ตั้ ง ในวั น
นาเสนอ
๔ . ก ารน าเส น อ ผ ล งาน ราย ล ะ เอี ย ด ต่ างๆ เช่ น ห้ อ งน าเส น อ ล าดั บ ก ารน าเส น อ
แ ล ะ เว ล า ก า ร น า เส น อ จ ะ แ จ้ ง ให้ ท ร า บ ภ า ย ใน วั น ที่ ๑ ๕ ธั น ว า ค ม ๒ ๕ ๖ ๐ ผ่ า น ท า ง
http://www.bba.ubru.ac.th/banic2017/index.php

