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สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติส์

1 ดร. ศุภลักษณ์ ศรีวิไลย บทความวิจัย ศุภลักษณ์ ศรีวิไลย และอมรา ดอกไม้. (2563) ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการส านักงานเจ้าท่าภูมิภาค อยุธยา. วารสารวิทยาการจัดการ

ปริทัศน์, 22(2), 131 - 140 .(TCI 2)

2 นายพิเชษฐ เนตรสว่าง บทความวิจัย Phichet, N. (2021) The Causes of Accidents in Water Transportation in the Chao Phraya River. Journal of Legal, Ethical and 

Regulatory Issues, Volume 24, Special Issue 1, 2021 : London โดยเป็นวารสารท่ีอยู่ในฐานข้อมูล Scopus Q2

3 นางสาวอมรา ดอกไม้ บทความวิจัย ศุภลักษณ์ ศรีวิไลย และอมรา ดอกไม้ (2563, กรกฎาคม-ธันวาคม). ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการส านักงานเจ้าท่าภูมิภาค อยุธยา. วารสาร

วิทยาการจัดการปริทัศน์, 22(2), 131 - 139.(TCI 2).

4 นางสุฑามาศ ย้ิมวัฒนา บทความวิจัย สุฑามาศ ย้ิมวัฒนา. ศุภลักษณ์ ศรีวิไลย. พิเชษฐ เนตรสว่าง. อมรา ดอกไม้ และทรรศิกา ธานีนพวงศ์. (2563) การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และตราสินค้า

ผลิตภัณฑ์กล้วยแปรรูป แขวงเมืองวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง. วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์, 23(1). 1- 12.(TCI 2).

5 นางสาวทรรศิกา ธานีนพวงศ์ บทความวิจัย สุฑามาศ ย้ิมวัฒนา ทรรศิกา ธานีนพวงศ์ และนภัสนันท์  ทองอินทร์. (2564) ความพึงอใจในการใช้บริการไปรษณีย์นักศึกษาสาขามหาวิทยาลัยราช

ภัฏพระนครศรีอยุธยา. วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมท้องถ่ิน, 7(7). กรกฎาคม.(TCI 2).

สำขำวิชำกำรตลำด

1 นางสาวรุ่งเรือง ทองศรี บทความวิจัย ศุภลักษณ์ ศรีวิไลย และรุ่งเรือง ทองศรี.(2564).การแพร่ระบาดของ โควิด-19 ส่งผลต่อการท่องเท่ียวของประเทศไทย.วารสารการบริหารนิติบุคคล

และนวัตกรรมท้องถ่ิน. 7(8) .405-415.

2 ผศ.ดร.พัทธ์พสุตม์  สาธุนุวัฒน์ บทความวิจัย หทัยภัทร พลชโตทัย และพัทธ์พสุตม์  สาธุนุวัฒน์. (2564). กลยุทธ์การปรับตัวเพ่ือความอยู่รอดของธุรกิจเคร่ืองป้ันดินเผาในเขตภาคกลาง. วารสาร

การบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมท้องถ่ิน, 7(9) กันยายน 2564

3 นายก าธร แจ่มจ ารัส บทความวิจัย ก าธร แจ่มจ ารัส และสุมนา พูนผล. 2563. แนวทางการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจในยุคนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปีท่ี 22 ฉบับท่ี 2 (2563) : กรกฎาคม-

ธันวาคม. 103 - 114.

4 นางสาวญาณิศา  เผ่ือนเพาะ บทความวิจัย 1. ญาณิศา  เผ่ือนเพาะ และ.พิทักษ์ ศิริวงศ์. (2564).การส่ือสารกลยุทธ์การด าเนินธุรกิจสีเขียวกรณีศึกษาเปรียบเทียบร้านกาแฟสตาร์บัคส์ และร้าน

กาแฟคาเฟ่ อเมซอน. วารสารธุรกิจปริทัศน์,13 (1) มกราคม-มิถุนายน, 75-90

2. ญาณิศา  เผ่ือนเพาะและสันติธร  ภูริภักดี. (2563). แนวทางการจัดการฟาร์มคาเฟ่  ตามรอยเกษตรทฤษฎีใหม่ของผู้ประกอบการ  ในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา. วารสารร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก,38 (1) มกราคม – เมษายน, 7-20.

5 นางสาวฤดี เสริมชยุต บทความวิจัย ฤดี เสริมชยุต. (2563). กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด ส าหรับการท่องเท่ียวชุมชน, วารสารสังคมวิจัยและพัฒนา, 2(4), 51-61

สำขำวิชำกำรจัดกำรธุรกิจกำรค้ำสมัยใหม่

บทความวิจัย Metharat Chantanee. (2021). New Product Development from Radish of Ban Phayom Community, Wang Noi district, Phra 

Nakhon Si Ayutthaya province, Thailand. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education(TURCOMAT); Vol.12 

No.8(2021), 3125-3134

แบบฟอร์มข้อมูลงำนวิจัยและงำนวิชำกำรอ่ืนของคณำจำรย์ (ระหว่ำงวันท่ี 1 ตุลำคม 2563 - 30 กันยำยน  2564) คณะวิทยำกำรจัดกำร

1 ดร.เมธารัตน์  จันตะนี
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แบบฟอร์มข้อมูลงำนวิจัยและงำนวิชำกำรอ่ืนของคณำจำรย์ (ระหว่ำงวันท่ี 1 ตุลำคม 2563 - 30 กันยำยน  2564) คณะวิทยำกำรจัดกำร

บทความวิจัย Metharat Chantanee. et al. (2021). The Historical Tourism Product  Development of Klong Chik Subdistrict Community, Phra 

Nakhon Si Ayutthaya, Thailand. Elementary Education Online, Vol 20 (Issue5), 1854-1866

2 ดร.กิติมา  ทามาลี บทความวิจัย ศุภวรรณ ไวยศิลป์ และ กิติมา ทามาลี (2563) ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการบริการลูกค้าอาหรับของโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานคร. 

รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ราชภัฏกรุงเก่า" ประจ าปี 2563. วันท่ี 15-16 ธันวาคม 2563.มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา.191-197.

3 นางสาวนฤมล ญาณสมบัติ บทความวิจัย นฤมล ญาณสมบัติ (2564). การพัฒนาศักยภาพในการพ่ึงตนเองทางด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพชุมชนบ้านมหาราช อ าเภอมหาราช จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา.วารสาร มจร.สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 2 . 171-184

4 นายประพันธ์  แสงทองดี บทความวิชาการ ประพันธ์  แสงทองดี. (2564). การท าสมาธิเพ่ือพัฒนาผลงานทางวิชาการ. วารสารบริหารนิติบุคคลและนวัติกรรมท้องถ่ิน. 7(9) (กันยายน)

สำขำวิชำกำรจัดกำรธุรกิจชุมชน

บทความวิชาการ พัฒน์กมล อ่อนส าลี. (2563),วิสาหกิจชุมชนกับตลาดยุคใหม่และสังคมดิจิทัล,(คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา),179-201.

บทความวิชาการ พัฒน์กมล อ่อนส าลี. (2564),การปรับตัวของวิสาหกิจชุมชนในสภาวะการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019. วารสารวิทยาการจัดการ

ปริทัศน์ 23(1), 295-306.

2 ผศ.สุมนา  พูลผล บทความวิจัย ก าธร แจ่มจ ารัส, สุมนา พูลผล (2563) แนวทางการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจในยุคนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วารสารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  22(2)  (ก.ค.-ธ.ค.), 103-114

3 นางชเนตตี  จาตุนรนต์รัศมี บทความวิจัย ชเนตตี พุ่มพฤกษ์ และนันทนิธ์ิ เอิบอ่ิม (2564) การตลาดอัตโนมัติ เคร่ืองมือสู่ความส าเร็จในธุรกิจส าหรับนักการตลาดยุคดิจิทัล วารสารวิทยาการ

จัดการปริทัศน์ 23(1) มกราคม - มิถุนายน หน้า 321-330

4 นายชาลีวัฒน์  จิตต์โสภา บทความวิจัย ชาลีวัฒน์ จิตต์โสภา และกฤษดา เชียรวัฒนสุข (2564) พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีต่อองค์การและอิทธิบาท 4 ท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติการของ

พนักงานในอุตสาหกรรมการผลิตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วารสารวิทยาการจัดการ 8(1) มกราคม - มิถุนายน หน้า 307-319

สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์กำรเงินกำรธนำคำร

1 นายพิเนต ตันศิริ บทความวิจัย พิเนต ตันศิริ และพรนภา ศรีแก้ว. (2564). เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยพฤติกรรมการท่องเท่ียวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา.วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์

, 23(1), (มกราคม - มิถุนายน), 285-294

1 ดร.เมธารัตน์  จันตะนี

1 นางสาวพัฒน์กมล อ่อนส าลี
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2 นายฉัตรชัย นิยะบุญ บทความวิจัย ฉัตรชัย นิยุบุญ และอรกช เก็จพิรุฬห์. (2564). ปัจัยท่ีส่งผลต่อรายได้จากนักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีเดินทางมาเย่ียมเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม ก่อน

สถานการณ์โควิด-19. การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติด้านศิลปศาสตร์ คร้ังท่ี 6 “ศาสตร์บูรณาการงานวิจัย เพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน”

6th Liberal Arts National Conference Integrated Disciplines and Research for Sustainable Development (LANC 2021) และการ

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านศิลปศาสตร์คร้ังท่ี 1 : Liberal Arts International Conference : Challenges of Education in the New 

Normal (LAIC 2021), 195-205.

3 ผศ.อรกช เก็จพิรุฬห์ บทความวิจัย ฉัตรชัย นิยุบุญ และอรกช เก็จพิรุฬห์. (2564). ปัจัยท่ีส่งผลต่อรายได้จากนักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีเดินทางมาเย่ียมเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม ก่อน
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6th Liberal Arts National Conference Integrated Disciplines and Research for Sustainable Development (LANC 2021) และการ

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านศิลปศาสตร์คร้ังท่ี 1 : Liberal Arts International Conference : Challenges of Education in the New 

Normal (LAIC 2021), 195-205.

4 นายมรุต กลัดเจริญ บทความวิจัย มรุต  กลัดเจริญ  และสุกัญญา  ยอดย่ิง. (2564). ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนท่ีลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย. วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ 23(1), (มกราคม - มิถุนายน), 57-66.

สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1. เอนกพงศ์ วงษ์ทองดี และจันจิรา ดีเลิศ. (2564). การพัฒนาระบบฐานข้อมูลโรงสี: กรณีศึกษาโรงสีทรัพย์ถาวร. รายงานการประชุมวิชาการ

ระดับชาติคร้ังท่ี 10 และนานาชาติ คร้ังท่ี 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. 22 กุมภาพันธ์ 2564. 546-556.

2. สุทธิดา ปลอดโปร่ง และจันจิรา ดีเลิศ. (2564). การพัฒนาระบบฐานข้อมูลหอพัก กรณีศึกษา: หอพักบ้านสุรทัศน์. รายงานการประชุมวิชาการ

ระดับชาติคร้ังท่ี 10 และนานาชาติ คร้ังท่ี 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. 22 กุมภาพันธ์ 2564. 557-567.

3. ภาณุ สิทธิคุณ และจันจิรา ดีเลิศ. (2564). ระบบฐานข้อมูลร้านขายเคร่ืองมือช่าง: กรณีศึกษาวิชัยการช่าง. รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ

คร้ังท่ี 10 และนานาชาติ คร้ังท่ี 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. 22 กุมภาพันธ์ 2564. 1429-1440.

4. ญาดานันท์ กิจท่ีพ่ึง และจันจิรา ดีเลิศ. (2564). ระบบฐานข้อมูลการจองโต๊ะจีน: กรณีศึกษาศักด์ิชายโภชนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. รายงาน

การประชุมวิชาการระดับชาติคร้ังท่ี 10 และนานาชาติ คร้ังท่ี 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. 22 กุมภาพันธ์ 2564. 1490-1499.

1. ชรินรัตน์ สังข์ทอง และสวิตา อยู่สุขขี. (2564). ระบบสารสนเทศร้านขายสกินแคร์ครีม. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี 10 และระดับ

นานาชาติ คร้ังท่ี 3 วิทยาการจัดการวิชาการ 2021 “นวัตกรรมการ วิจัยสู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานราก”. 22 กุมภาพันธ์ 2564, 1456-1467. 

พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.

1 นางจันจิรา ดีเลิศ บทความวิจัย

2 นางสาวสวิตา อยู่สุขขี บทความวิจัย



ล ำดับ ช่ือ - สกุล
ประเภทงำนวิจัยหรือ

งำนวิชำกำรอ่ืนๆ
รำยละเอียดข้อมูลงำนวิจัยหรืองำนวิชำกำรอ่ืนๆ กำรตีพิพม์เผยแพร่ (ให้กรอกข้อมูลในลักษณะบรรณำนุกรม)

แบบฟอร์มข้อมูลงำนวิจัยและงำนวิชำกำรอ่ืนของคณำจำรย์ (ระหว่ำงวันท่ี 1 ตุลำคม 2563 - 30 กันยำยน  2564) คณะวิทยำกำรจัดกำร

2. ชัยยธร หวังเสริมวงศ์ และสวิตา อยู่สุขขี. (2564). ระบบบริหารจัดการร้านฟิตเนส กรณีศึกษา : ร้านไบโอฟิตเนส. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ

 คร้ังท่ี 10 และระดับนานาชาติ คร้ังท่ี 3 วิทยาการจัดการวิชาการ 2021 “นวัตกรรมการ วิจัยสู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานราก”. 22 กุมภาพันธ์ 

2564, 1479-1489. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.

บทความวิจัย 1. ธนาคาร ล้ิมกูล และนันทนิธ์ิ เอิบอ่ิม. (2564). การพัฒนาโปรแกรมระบบบริหารจัดการการสรรหาบุคคล กรณีศึกษา: บริษัท เอสบีอาร์ เมเนจ

เมนท์ (ประเทศไทย) จ ากัด. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี 10 และระดับนานาชาติ คร้ังท่ี 3 วิทยาการจัดการวิชาการ 2021 “นวัตกรรมการ

 วิจัยสู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานราก”. 22 กุมภาพันธ์ 2564, 548-558. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.

บทความวิจัย 2. วันวิสาข์ ปรอดโปร่ง  และนันทนิธ์ิ เอิบอ่ิม. (2564). ระบบบริหารจัดการร้านเคร่ืองประดับ กรณีศึกษา: ร้านเพชรธันวา อโยธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี 10 และระดับนานาชาติ คร้ังท่ี 3 วิทยาการจัดการวิชาการ 2021 “นวัตกรรมการ วิจัยสู่

การยกระดับเศรษฐกิจฐานราก”. 22 กุมภาพันธ์ 2564, 1433-1443. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.

บทความวิจัย 3. ชเนตตี พุ่มพฤกษ์ และนันทนิธ์ิ เอิบอ่ิม (2564) การตลาดอัตโนมัติ เคร่ืองมือสู่ความส าเร็จในธุรกิจส าหรับนักการตลาดยุคดิจิทัล วารสารวิทยาการ

จัดการปริทัศน์ 23(1) มกราคม - มิถุนายน หน้า 321-330

บทความวิชาการ สิริพร อินทสนธ์ิ. (2563). โควิด - 19 : กับการเรียนการสอนออนไลน์ กรณีศึกษา รายวิชาการเขียนโปรแกรมเว็บ. วารสารวิทยาการจัดการปริทัศ์, 

22(2). (กรกฎาคม - ธันวาคม). 203-213.

บทความวิจัย สุมิตรา วิลัยกุล และ สิริพร อินทสนธ์ิ. (2564). ระบบสารสนเทศร้านอาหารไทยเวียดนาม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. ในการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ คร้ังท่ี 10 และระดับนานาชาติ คร้ังท่ี 3 วิทยาการจัดการวิชาการ 2021 “นวัตกรรมการ วิจัยสู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานราก”. 22 

กุมภาพันธ์ 2564, 1374-1385. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.

บทความวิจัย เบญจพล ภาคสมบูรณ์ และสิริพร อินทสนธ์ิ. (2564).  ระบบสารสนเทศร้านอะไหล่แต่งมอเตอร์ไซค์ (ธนวัตร เรสซ่ิง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. ใน

การประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี 10 และระดับนานาชาติ คร้ังท่ี 3 วิทยาการจัดการวิชาการ 2021 “นวัตกรรมการ วิจัยสู่การยกระดับเศรษฐกิจ

ฐานราก”. 22 กุมภาพันธ์ 2564, 1385-1398. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.

บทความวิจัย พงศ์ระพี มูฮ าหมัด1 และ สิริพร อินทสนธ์ิ. (2564). ระบบบริหารจัดการการเช่าสนามฟุตซอล กรณีศึกษา : City Arena Futsal.  ในการประชุม

วิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี 10 และระดับนานาชาติ คร้ังท่ี 3 วิทยาการจัดการวิชาการ 2021 “นวัตกรรมการ วิจัยสู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานราก”. 

22 กุมภาพันธ์ 2564, 1468 -1478. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.

บทความวิจัย ชนายุทธ ทรัพย์จรูญ และชุติมา น่ิมนวล (2564). แอพพลิเคช่ันบริหารจัดการโรงแรม กรณีศึกษาโรงแรมสวนหลวง มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี 10 และระดับนานาชาติ คร้ังท่ี 3 วิทยาการจัดการวิชาการ 2021 “นวัตกรรมการ วิจัยสู่

การยกระดับเศรษฐกิจฐานราก”. 22 กุมภาพันธ์ 2564, 536-545. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.

บทความวิจัย ชัยณรงค์ อ่อนศรี และชุติมา น่ิมนวล (2564). แอพพลิเคช่ันแหล่งท่องเท่ียวอุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมืองมรดกโลก ในการ

ประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี 10 และระดับนานาชาติ คร้ังท่ี 3 วิทยาการจัดการวิชาการ 2021 “นวัตกรรมการ วิจัยสู่การยกระดับเศรษฐกิจฐาน

ราก”. 22 กุมภาพันธ์ 2564, 421-1428. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.

ผศ.นันทนิธ์ิ เอิบอ่ิม

ผศ.สิริพร  อินทสนธ์ิ

นางสาวชุติมา  น่ิมนวล5
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ล ำดับ ช่ือ - สกุล
ประเภทงำนวิจัยหรือ

งำนวิชำกำรอ่ืนๆ
รำยละเอียดข้อมูลงำนวิจัยหรืองำนวิชำกำรอ่ืนๆ กำรตีพิพม์เผยแพร่ (ให้กรอกข้อมูลในลักษณะบรรณำนุกรม)

แบบฟอร์มข้อมูลงำนวิจัยและงำนวิชำกำรอ่ืนของคณำจำรย์ (ระหว่ำงวันท่ี 1 ตุลำคม 2563 - 30 กันยำยน  2564) คณะวิทยำกำรจัดกำร

สำขำวิชำกำรบัญชี

1 ดร.ภาวินีย์ ธนาอนวัช บทความวิจัย ภาวินีย์  ธนาอนวัช. (2563). การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตและการก าหนดราคาผลิตภัณฑ์ขนมไทย โบราณของวิสาหกิจชุมชน จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา. วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์. 22(2), (กรกฎาคม - ธันวาคม 2563). 169-179.

2 ผศ.เพ็ญนภา หวังท่ีชอบ บทความวิจัย เพ็ญนภา  หวังท่ีชอบ และนางสาวสุภลัคน์  จงรักษ์ (2564). การใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพ่ือการบริหารงานของกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน กรณีศึกษา

กลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านกูบ ต าบลหันสัง อ าเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 3 

(กรกฏาคม – กันยายน 2564) (ใบตอบรับ)

3 นางสาวสุภลัคน์  จงรักษ์ บทความวิจัย เพ็ญนภา  หวังท่ีชอบและนางสาวสุภลัคน์  จงรักษ์ (2564). การใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพ่ือการบริหารงานของกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน  กรณีศึกษา

กลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านกูบ ต าบลหันสัง อ าเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 3 

(กรกฏาคม – กันยายน 2564) (ใบตอบรับ)

สำขำวิชำกำรจัดกำรธุรกิจโรงแรม

1 นางสาวณัฐรดา   ไหมมาลา บทความวิชาการ ณัฐรดา  ไหมมาลา. (2564). บทความวิชาการเร่ืองการระบุความเส่ียง : ปัญหาและการตีความ. TCI2. 2564. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 12(1), (มกราคม - มิถุนายน) , 230-246

2 นายกวินภพ สายเพ็ชร์ บทความวิชาการ กวินภพ สายเพ็ชร์. (2564) โรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า-2019 (COVID-19) กับโอกาสในการปรับตัวทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมโรงแรมของประเทศ

ไทย วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ ปีท่ี  23  ฉบับท่ี 1 (มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2564), 307-320.

3 นายสรพล ขัตติยาสุวรรณ บทความวิจัย Khattiyasuwan, S.(2021) Service Quality Affecting Customers’ Loyalty to Fitness Centers in Phra Nakorn Sri Ayuthaya Province. 

Rajapark Journal Vol. 15 No. 38 January – February 202.

4 นางสาวมนภัทร  บุษปฤกษ์ บทความวิจัย
วนารัตน์ บุญธรรม และมนภัทร บุษปฤกษ์. (2564). ปัจจัยท่ีมีผลต่อแรงจูงใจการท่องเท่ียวเชิงเกษตร โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีแก้มลิงหนองเจ็ดเส้น 

โครงการเกษตรในพระราชด าริ จังหวัดอ่างทอง. การประชุมวิชาการระดับชาติ “วิจัยและนวัตกรรมวิถีใหม่” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์, วันท่ี 16-17 กันยายน 2564, สุรินทร์.

5 นางสาวสุวรรณา สิทธนาวิวัฒน์ บทความวิชาการ สุวรรณา สิทธนาวิวัฒน์ (2564). พฤติกรรมและแรงจูงใจของนักท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา. วารสารการบริหารและ

สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ เครือข่ายส่งเสริมงานวิชาการทางสังคมศาสตร์, ปีท่ี 4 (ฉบับท่ี 2), หน้า 59-70.

สำขำวิชำกำรบรำรทรัพยำกรำนุษย์

2 นางสุรารักษ์  สุพัฒนมงคล บทความวิชาการ สุรารักษ์  สุพัฒนมงคล และอภินันท์ จันตะนี. (2565). จิตวิทยาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร. วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรม

ท้องถ่ิน,8(3), (มีนาคม 2565).

สำขำวิชำกำรท่องเท่ียว

1 นายพวัสส์  อัครพัฒน์ก าชัย เอกสารประกอบการสอน พวัสส์  อัครพัฒน์ก าชัย. (2563). การพัฒนาบุคลิกภาพ.เอกสารประกอบการสอน, คณะวิทยการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.
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งำนวิชำกำรอ่ืนๆ
รำยละเอียดข้อมูลงำนวิจัยหรืองำนวิชำกำรอ่ืนๆ กำรตีพิพม์เผยแพร่ (ให้กรอกข้อมูลในลักษณะบรรณำนุกรม)

แบบฟอร์มข้อมูลงำนวิจัยและงำนวิชำกำรอ่ืนของคณำจำรย์ (ระหว่ำงวันท่ี 1 ตุลำคม 2563 - 30 กันยำยน  2564) คณะวิทยำกำรจัดกำร
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