


การสนับสนุนทนุอดุหนุนการวจัิยและพัฒนานักวจัิยใหม ่ ปี พ.ศ. 2560

ล าดับ รายชื่อ-คณะผู้วิจัย หน่วยงาน/สังกัด หมายเหตุ

1  รศ.ดร.สุดา สุวรรณาภิรมย์ การบิน (ศูนย์กรุงเทพ)

2 นางสาวอัญชลี  พลอยเพ็ชร การบิน (ศูนย์กรุงเทพ)

3 1.นางสาวพัชรวดี เพ็งสระเกตุ

2.นางสาวกฤติมา  จรรยาเพศ

3. นางสาวจุฑาลักษณ์ แสนโท

ศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์

4 1.นางสาวจุฑาลักษณ์ แสนโท

2.นางสาวพัชรวดี เพ็งสระเกตุ

3.นางกชกร เดชะค าภู

4. นางสาวจารุกัญญา อุดานนท์

ศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์

5 1.นายกาญ  ด าริสุ

2.นางกชกร เดชะค าภู

3.จารุกัญญา อุดานนท์

ศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์

6 1.ผศ.ดร.จิรวรรณ  ดีประเสริฐ

2.นางสาวสาวณีิ โกพลรัตน์

3.นางสาวณัฏฐ์นรี สุริยสิทธิ์

4.นางสาวณภัทร หงษาวงศ์

วทิยาลัยการบิน

นานาชาติ

7 นางสาวอริยะฉัตร์ ตรีครุธพันธุ์ วทิยาลัยการบิน

นานาชาติ

27,000.00             

25,000.00             

ความคาดหวงัและการรับรู้ต่อคุณภาพการบริการของสนามบินในสังกัด

กรมท่าอากาศยาน ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

27,000.00             

ยอดเงนิทีอ่นุมัติ

 (บาท)

ชื่อเรื่อง

คุณภาพสังคมกับความเป็นพลเมืองของประชาชนในจังหวดันครพนม 25,000.00             

การศึกษาสภาพปัญหาการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของ

มหาวทิยาลัยนครพนม

27,000.00             

แนวทางการสร้างเครือข่ายเชิงบูรณาการในการด าเนินงานการป้องกัน

และปราบปรามการค้ามนุษย์ : กรณีศึกษาจังหวดันครพนม

กระบวนและการมีส่วนร่วมในการน านโยบายโรงเรียนผู้สูงอายุไปปฏิบัติ

การศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดศูนย์ซ่อมอากาศยานในประเทศไทย

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานทีส่่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นในความสามารถ

ของตนเองและเกิดประสิทธภิาพการท างานของพนักงานต้อนรับบน

เคร่ืองบินของสายการบินในประเทศไทย

27,000.00             

27,000.00             



การสนับสนุนทนุอดุหนุนการวจัิยและพัฒนานักวจัิยใหม ่ ปี พ.ศ. 2560

ล าดับ รายชื่อ-คณะผู้วิจัย หน่วยงาน/สังกัด หมายเหตุยอดเงนิทีอ่นุมัติ

 (บาท)

ชื่อเรื่อง

8 1. นายเพ็ชร คชรัตน์

2.ดร.เนตร์ศิริ เรืองอริยภักด์ิ

วทิยาลัยการบิน

นานาชาติ

9 นางสาวณภัทร หงษาวงศ์ วทิยาลัยการบิน

นานาชาติ

10 นางสาวขวัญดาว อุดมสิน วทิยาลัยการบิน

นานาชาติ

ล าดับที ่20-21-22 

ให้รวม (10)

1. นางสาวสาวิณี  โกพลรัตน์

2. นางสาวณัฏฐ์นรี สุริยสิทธิ์

วทิยาลัยการบิน

นานาชาติ

เป็นโครงการเดียวกัน

 (10)

1.นางสาวณัฏฐ์นรี สุริยสิทธิ์

2.ผศ.ดร. จิรวรรณ  ดีประเสริฐ

วทิยาลัยการบิน

นานาชาติ

เป็นโครงการเดียวกัน

 (10)

11 ดร.เนตร์ศิริ เรืองอริยภักดิ์ วทิยาลัยการบิน

นานาชาติ

12 1. นายประชาชาติ อ่อนค า

2. นายวฒันพงษ์  คงสืบเสาะ

3. นายประสพสุข  สร้อยทอง

วทิยาลัยธาตุพนม

30,000.00             

27,000.00             

27,000.00             

ความสัมพันธร์ะหวา่งแรงจูงใจกับขวญัและก าลังใจในการปฏิบัติงาน

พนักงงานบริการภาคพืน้ของพนักงงานจ้างประจ าและพนักงงานจัด

จ้างภายนอกใน 3 ท่าอากาศยานกลุ่มลุ่มน้ าโขง

บุคลิกภาพและการบริการของพนักงงานต้อนรับบนเคร่ืองบินมีผลต่อ

ความพึงพอใจของผู้โดยสารสายการบินต้นทุนต่ า

ปัจจัยทางการตลาดบริการทีม่ีต่อความพึงพอใจของผู้โดยสารทีใ่ช้ท่า

อากาศยานนครพนม

26,000.00             

การสร้างแบบฝึกการพัฒนาสมรรถภาพทางกายด้านปฏิกิริยาตอบสนอง

ของผู้รักษาประตูฟุตซอล โดยใช้เคร่ืองมือ (PFTSR)

25,000.00             

รูปแบบการด าเนินชีวติและพฤติกรรมการเดินทางโดยเคร่ืองบินของ

ผู้โดยสารกลุ่มจังหวดัสนุก (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร)

ปัจจัยทางการตลาดทีม่ีผลต่อการตัดสินใจเลือกเดินทางโดยเคร่ืองบิน

ของผู้โดยสารกลุ่มจังหวดัสนุก (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร)

รูปแบบความสามารถของการพัฒนากลยุทธด้์านทรัพยากรมนุษย์ต่อ

การบรรลุผลส าเร็จขององค์กรในธรุกิจสายการบินต้นทุนต่ า



การสนับสนุนทนุอดุหนุนการวจัิยและพัฒนานักวจัิยใหม ่ ปี พ.ศ. 2560

ล าดับ รายชื่อ-คณะผู้วิจัย หน่วยงาน/สังกัด หมายเหตุยอดเงนิทีอ่นุมัติ

 (บาท)

ชื่อเรื่อง

13 1.นายเศรษฐศักดิ์  ขวัญเพชร

2.อาจารย์และนักศึกษา คณะเทคโน

อุตสาหกรรม

3.อาจารย์และนักศึกษา วทิยาลัยการบิน

นานาชาติ

วทิยาลัยการบิน

นานาชาติ

14 1.นางสาวดวงฤทัย ณ นครพนม

2.ดร.สายทิพย์ จะโนภาษ

3.นางศิริวรรณ  เพชรไพร

วทิยาการจัดการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

15 1.นายฉัตรชัย  แสงจันทร์

2. ดร.สายทิพย์  จะโนภาษ

วทิยาการจัดการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

16 1. ดร.สายทิพย์  จะโนภาษ

2.นางสาวดวงฤทัย ณ นครพนม

3.นางสาวนิภาภัทร  แสนอุบล

วทิยาการจัดการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

17 1.นางสาวสิริยาพร  สาลีพันธ์

2.ดร.วสิิฏฐ์  คิดค าส่วน

ศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์

18 1.นายส าราญ  วิเศษ

2.นางสาวจารุกัญญา  อุดานนท์

ศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์

ฟ้อนศรีโครตรบูรณ์ : นาฎยประดิษฐ์จากต านานประวติัศาสตร์

ท้องถิ่นสู่กระบวนการสร้างส านึกท้องถิ่น

การส ารวจพฤติกรรมการด่ืมสุราและการสร้างรูปแบบการแก้ไข

ปัญหาการด่ืมสุราโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน และนโยบายภาครัฐ

25,000.00             

25,000.00             

ผลกระทบของกลยุทธก์ารบริหารค่าตอบแทนด้านความสัมพันธท์ีม่ีผล

ต่อความรักในการท างาน ของนักบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ แห่งประเทศไทย

การศึกษาความพร้อมของส านักงานบัญชีในการใช้มาตรฐานทางการ

บัญชีเพือ่วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

ปัจจัยทีม่ีผลกระทบต่อประสิทธภิาพการยื่นงบการเงินผ่านช่องทาง

อิเล็กทรอนิกส์ ของผู้ประกอบการวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน

กลุ่มภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน2 (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร)

การศึกษาการท างานหุน่ยนต์จราจร 40,000.00             

27,000.00             

27,000.00             

27,000.00             



การสนับสนุนทนุอดุหนุนการวจัิยและพัฒนานักวจัิยใหม ่ ปี พ.ศ. 2560

ล าดับ รายชื่อ-คณะผู้วิจัย หน่วยงาน/สังกัด หมายเหตุยอดเงนิทีอ่นุมัติ

 (บาท)

ชื่อเรื่อง

19 1.นายคงฤทธิ์ กุลวงษ์

2.นางกชกร เดชะค าภู

ศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์

ห้าแสนหน่ึงหมืน่หกพันบาทถ้วน

516,000.00    รวม 

ปัจจัยทีส่่งผลต่อวถิีชีวติชุมชนสองฝ่ังโขง มองผ่านมิติ การค้าชายแดน 

ความกลมกลืนทางวฒันธรรม และนโยบายภาครัฐ

25,000.00             




