ทะเบียนรายชื่อผู้ผ่านเข้าร่วมนาเสนอในงานประชุมวิชาการ มทร.ตะวันออก ครั้งที่ 13
ผู้นาเสนอรูปแบบบรรยาย ( Oral Presentation ) วันที่ 6-8 กันยายน 2563 ผ่านระบบ Zoom
ที่ รหัสบทความ
1 NTK13-O-001
2 NTK13-O-002

เจ้าของบทความ
(รายชื่อจะปรากฏในเกียรติบตั ร)
การผลิตสือ่ ดิจิทัลเพนติ้งผสมโมชันกราฟิก เรือ่ งศิลปะหุน่ ละครเล็ก สาโรจน์ ไวยคงคา วรัญญา เดชพงษ์ มัลลิกา สุขสิริ
โสภาค และสุพตั รา ทาดี
แนวทางการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และซัพพลายเชนในการเพิ่ม วรัญญา แก้วเชือกหนัง ปัณณภัสร์ เลิศวริษฐ์กุล และ
มูลค่า การจาหน่ายสินค้าออนไลน์ประเภทสินค้าอาหารกล่องเพื่อ ศุภศิษฏ์ เร่งมีศรีสุข
สุขภาพพร้อมรับประทาน
ชื่อบทความ

สาขาบทความ
ศิลปศาสตร์

ชื่อ - นามสกุล ผู้เสนอ หน่วยงานต้นสังกัด
วรัญญา เดชพงษ์

บริหารธุรกิจและการ วรัญญา แก้วเชือกหนัง
จัดการ

3 NTK13-O-003

อุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊ก รุจี จารุภาชน์
ซอว์ (Jigsaw) ในรายวิชาระบบประกันสุขภาพไทย : กรณีศึกษา
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรนิ ธร จังหวัดขอนแก่น

4 NTK13-O-004

ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ความสามารถเชิงเทคนิคตาม
เมธาวี โสวะภาสน์ สุชาดา แสงไชยา ชัยณรงค์ วงธิสอน บริหารธุรกิจและการ เมธาวี โสวะภาสน์
มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ ฉบับที่ 2 กับความคาดหวัง คารอน สุวรรณ หวังเจริญเดช ณัฐวงศ์ พูนพล และนาถ จัดการ
ในการประกอบอาชีพ
นภา นิลนิยม

คณะการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

5 NTK13-O-005

การศึกษาเปรียบเทียบอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ “ความโกรธ” ในนว กล้าณรงค์ ไชยแขวง
นิยายจีน “เทียนถางซฺวา่ นถายจือเกอ” กับฉบับแปลภาษาไทย
“ลานากระเทียม”

มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

6 NTK13-O-006

เทคโนโลยีการก่อสร้างต่ออุตสาหกรรมก่อสร้างไทยในยุคประเทศ เทวัญ ศรีดารานนท์
ไทย 4.0
ผลของการจัดการเรียนรูส้ ุขศึกษาด้วยวิธกี ารสอนแบบห้องเรียน ไอริณ วัฒนพานิช
กลับด้าน เรือ่ ง สารเสพติด ทีม่ ีต่อผลสัมฤทธิท์ างการเรียน ของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น

วิศวกรรมศาสตร์และ เทวัญ ศรีดารานนท์
สถาปัตยกรรมศาสตร์
ศึกษาศาสตร์
ไอริณ วัฒนพานิช

พฤติกรรมการเปิดรับ ทัศนคติ และแนวโน้มด้านพฤติกรรม ทีม่ ี
ผลต่อการใช้รปู แบบเสียง ASMR ในงานโฆษณา
การเปรียบเทียบรูปแบบการขายอินโคเทอมระหว่างทางทะเล
และทางบก: กรณีศึกษาส่งออกน้าตาลบรรจุกระสอบ
การเพาะเห็ดหูหนูและเห็ดนางรมด้วยขี้เลื่อยไม้กระถินณรงค์ที่
เหลือใช้จากการทากรงนกเขาชวา
ระบบติดตามการทางานของเครือ่ งจักรตามเวลาจริง

บริหารธุรกิจและการ พิมพิกา มงคลพิพฒ
ั น์กุล มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ
จัดการ
บริหารธุรกิจและการ ปวีณา รุง่ สุวรรณรัชต์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จัดการ
เกษตรศาสตร์
จักรกริช อนันตศรัณย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา
วิศวกรรมศาสตร์และ บุญฤทธิ์ ปินตาสี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
สถาปัตยกรรมศาสตร์

7 NTK13-O-007

8 NTK13-O-011
9 NTK13-O-012
10 NTK13-O-013
11 NTK13-O-014

12 NTK13-O-016

ขวัญจิรา ขวัญเมือง, บุษยาพร เจริญ, พิมพิกา มงคล
พิพฒ
ั น์กุล และศศิธร ยุวโกศล
ปวีณา รุง่ สุวรรณรัชต์
จักรกริช อนันตศรัณย์
อสัมภิณพงศ์ ดวงดารา , ชวัลกร หลาเจริญ , ธีรนันท์
จั่นทหารี และ บุญฤทธิ์ ปินตาสี

การวิเคราะห์การตลาดออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของโรงแรม 4-5 ดาว รามณรงค์ นิลกาแหง
ในอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ศึกษาศาสตร์

มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

รุจี จารุภาชน์

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

กล้าณรงค์ ไชยแขวง

รามณรงค์ นิลกาแหง

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรนิ ธร จังหวัด
ขอนแก่น 90/1 ถ.อนามัย ต.ในเมือง อ.
เมือง จ.ขอนแก่น

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ทะเบียนรายชื่อผู้ผ่านเข้าร่วมนาเสนอในงานประชุมวิชาการ มทร.ตะวันออก ครั้งที่ 13
ผู้นาเสนอรูปแบบบรรยาย ( Oral Presentation ) วันที่ 6-8 กันยายน 2563 ผ่านระบบ Zoom
เจ้าของบทความ
(รายชื่อจะปรากฏในเกียรติบตั ร)
ณชภัทร พิชญมหุตม์

ที่ รหัสบทความ

ชื่อบทความ

13 NTK13-O-017

การประยุกต์แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการ
แก้ปัญหาเศรษฐกิจครัวเรือน กรณีศึกษา : ตาบลสานักบก อาเภอ
เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

14 NTK13-O-018

กิจกรรมเสริมความเป็นครู โดยชมรมครูอาสา มหาวิทยาลัยวงษ์ บุญญ์กัญญ์ จิระเพิ่มพูน
ชวลิตกุล
การศึกษาผลกระทบของออกไซด์ชนิดต่างๆในตัวเร่งปฏิกิรยิ า
พรไพบูลย์ พุทธคุณ
ทองแดงต่อการเร่งปฏิกิรยิ าการกาจัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์
ปริมาณต่าทีป่ ะปนในเชื้อเพลิงไฮโดรเจน

มนุษยศาสตร์และ
บุญญ์กัญญ์ จิระเพิ่มพูน มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
สังคมศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์และ พรไพบูลย์ พุทธคุณ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
สถาปัตยกรรมศาสตร์

การออกแบบสัตว์นาโชคงานกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล ครัง้ ที่ 36 “ตะวันออกเกมส์”
คุณลักษณะของผู้ประกอบการเกษตรทีส่ ่งผลต่อความสาเร็จใน
การประกอบอาชีพ
ผลของการจัดการเรียนรูส้ ุขศึกษาด้วยวิธกี ารสร้างศรัทธาและ
การคิดแบบอริยสัจทีม่ ีต่อความรอบรูด้ ้านสุขภาพทางเพศของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น

สมชาย สุพสิ าร สุชาดา ท้าวลอม ประทีป วิจิตรศรี
ไพบูลย์ สาโรจน์ ไวยคงคา และงามจิตต์ อินทวงศ์
ธีรารัตน์ รัตนวิสุทธิอ์ มร

มนุษยศาสตร์และ
สุชาดา ท้าวลอม
สังคมศาสตร์
บริหารธุรกิจและการ ธีรารัตนฺ์ รัตนวิสุทธ์อมร
จัดการ
มนุษยศาสตร์และ
นฤภร วณิชหัตถกิจ
สังคมศาสตร์

19 NTK13-O-024

การทดแทนแป้งจากเมล็ดขนุนในผลิตภัณฑ์ขบเคี้ยว

ปฏิยุทธ์ ขวัญอ่อน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

20 NTK13-O-025

รูปแบบการถ่ายทอดความรูใ้ นอุตสาหกรรมสิง่ ทอเพื่อเสริมสร้าง
การเรียนรูต้ ลอดชีวติ
ความรูเ้ กี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีทดี่ ินและสิง่ ปลูกสร้าง พ.ศ.
2562 ของประชาชนในเขตอาเภอเมืองและอาเภอกันทรวิชัย
จังหวัดมหาสารคาม

ปฏิยุทธ์ ขวัญอ่อน, อมรรัตน์ โมราราช, สายใจ จริยาเอก เกษตรศาสตร์
ภาส และ ตวงสิริ สยมภาค
นิสสรณ์ บาเพ็ญ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
ลลิตา ลาดเงิน
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

นิสสรณ์ บาเพ็ญ
ลลิตา ลาดเงิน

ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

15 NTK13-O-020

16 NTK13-O-021
17 NTK13-O-022
18 NTK13-O-023

21 NTK13-O-026

นฤภร วณิชหัตถกิจ

สาขาบทความ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

ชื่อ - นามสกุล ผู้เสนอ หน่วยงานต้นสังกัด
ณชภัทร พิชญมหุตม์

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มทร.ตะวันออก

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

22 NTK13-O-027

ทัศนคติเกี่ยวกับการนาภาษีทดี่ ินและสิง่ ปลูกสร้างมาใช้เพื่อการ
จัดเก็บรายได้ของเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ : กรณีศึกษา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดมหาสารคาม

ปรียาณัฐ มิรตั นไพร

มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

ปรียาณัฐ มิรตั นไพร

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

23 NTK13-O-028

ทัศนคติของผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์ในประเทศไทยต่อการ
จัดเก็บภาษีธรุ กิจออนไลน์
ผลกระทบของการตัดสินใจทาประกันชีวติ ทีส่ ่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการวางแผนภาษีของแพทย์ สังกัดโรงพยาบาลใน
จังหวัดมหาสารคาม

จิตรลดา ศรีสารคาม กันยกานต์ บุญวงศ์ และ อัครวิชช์
รอบคอบ
สุณีรตั น์ ไปนาวะดี

บริหารธุรกิจและการ จิตรลดา ศรีสารคาม
จัดการ
มนุษยศาสตร์และ
สุณีรตั น์ ไปนาวะดี
สังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

24 NTK13-O-029

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ทะเบียนรายชื่อผู้ผ่านเข้าร่วมนาเสนอในงานประชุมวิชาการ มทร.ตะวันออก ครั้งที่ 13
ผู้นาเสนอรูปแบบบรรยาย ( Oral Presentation ) วันที่ 6-8 กันยายน 2563 ผ่านระบบ Zoom
ที่ รหัสบทความ
25 NTK13-O-030
26 NTK13-O-031
27 NTK13-O-032

ชื่อบทความ

เจ้าของบทความ
(รายชื่อจะปรากฏในเกียรติบตั ร)
สุวทิ ย์ ไวยทิพย์ พัทรียา เห็นกลาง
ศรีสุดา อินทมาศ และปัทมา พยุงวงศ์
พัทรียา เห็นกลาง สุวทิ ย์ ไวยทิพย์ และมัณทนา รังษีกุล

นวัตกรรมของการตรวจสอบบัญชีและความสาเร็จในการสอบ
บัญชีอย่างยั่งยืนของผู้สอบบัญชึรบั อนุญาตแห่งประเทศไทย
ความสัมพันธ์ระหว่างการประยุกต์ใช้การบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์
และผลการดาเนินงานการบริหารจัดการ
ระบบสารสนเทศทางการบัญชีเชิงกลยุทธ์ของกลุ่มเทคโนโลยี
บุญธรรม พรเจริญ
และอุตสาหกรรมเป้าหมายภายใต้การขับเคลื่อนสูป่ ระเทศไทย 4.0

ชื่อ - นามสกุล ผู้เสนอ หน่วยงานต้นสังกัด

บริหารธุรกิจและการ สุวทิ ย์ ไวยทิพย์
จัดการ
บริหารธุรกิจและการ พัทรียา เห็นกลาง
จัดการ
บริหารธุรกิจและการ บุญธรรม พรเจริญ
จัดการ

สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มท
ร.พระนคร
สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มท
ร.พระนคร
สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ศึกษาศาสตร์

ปรียารัตน์ ศรีชัยวงค์

สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สารสากล
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ลาปาง
สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา คณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

28 NTK13-O-033

การพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาพุทธ
ศาสนา ในสินค้าโอทอปประเภทผลิตภัณฑ์ผ้าทอของผู้ผลิตและ
จาหน่าย ในอาเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

ปรียารัตน์ ศรีชัยวงค์
สุดา เกษมสุข

29 NTK13-O-034

นัยแฝงอารมณ์ขันจากนิตยสารการ์ตูนไทย

นันทวรรณ ทองเตี่ยง

ศึกษาศาสตร์

นันทวรรณ ทองเตี่ยง

30 NTK13-O-035

การจาลองเรตินาเบลอเพื่อเพิ่มความลึกของการมองสาหรับโลก
เสมือนจริง
สือ่ ประชาสัมพันธ์นวัตกรรมไม้โกงกางเทียม ซีออส เพื่อฟื้นฟู
ชายฝั่งทะเล

จิรพัฒน์ เต็มเปี่ยม และ ธนาสัย สุคนธ์พนั ธุ์

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

จิรพัฒน์ เต็มเปี่ยม

32 NTK13-O-037

การจัดการของปัญหาการมอบหมายงานติดตั้งและบริการ
กรณีศึกษา ในบริษัทตัวอย่างจาหน่ายเครือ่ งใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน

สหภพ ขาใบ

33 NTK13-O-038

อิทธิพลของสารเคมีต่อการงอกและการเจริญเติบโตของสาคูไทย สุภาภรณ์ เอี่ยมเข่ง จริยา วังรัตน์ และสมพงษ์ ก้อนทอง เกษตรศาสตร์

34 NTK13-O-039

กลยุทธ์ทางการตลาดของเครือ่ งดื่มในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

31 NTK13-O-036

วัลจิลีน จันทรวิโรจน์ และ จีร

สาขาบทความ

ภาพตะวัน หนูนอ้ ย, อภิญญา สระมุณี, และนิธพิ ร วรรณ
โสภณ

ทรงชัย ทรงฤกษ์ และ ภัทรนันท สุรชาตรี

นิธพิ ร วรรณโสภณ

วิศวกรรมศาสตร์และ สหภพ ขาใบ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
สุภาภรณ์ เอี่ยมเข่ง

บริหารธุรกิจและการ ทรงชัย ทรงฤกษ์
จัดการ

คณะวิทยาศาสาตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ัย
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สานักงาน
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เลขที่ 14/3 ม.5 ต.เจ้าเจ็ด อ.เสนา จ.
พระนครศรีอยุธยา 13110

ทะเบียนรายชื่อผู้ผ่านเข้าร่วมนาเสนอในงานประชุมวิชาการ มทร.ตะวันออก ครั้งที่ 13
ผู้นาเสนอรูปแบบบรรยาย ( Oral Presentation ) วันที่ 6-8 กันยายน 2563 ผ่านระบบ Zoom
เจ้าของบทความ
(รายชื่อจะปรากฏในเกียรติบตั ร)
ปัจจัยทีส่ ่งผลต่อการเลือกใช้บริการโรงแรมสีเขียวของผู้ใช้บริการ เกษแก้ว ธรรมภิบาล ชนิสรา เหมรา ณัฐธยาน์ มีพรหม
ในจังหวัดชลบุรี
และสมพงษ์ อัศวริยธิปัติ

บริหารธุรกิจและการ สมพงษ์ อัศวริยธิปัติ
จัดการ

สาขาการจัดการการบิน สถาบัน
เทคโนโลยีการบิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก

36 NTK13-O-041

การรับรูค้ ุณภาพการใช้บริการของผู้โดยสารชาวไทยทีม่ ีต่อ
สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง – พัทยา

ฉัตรแก้ว ฉัตรเฉลิม ภิศณุพงศ์ พงศ์อภิรกั ษ์ อรรฆพร
พรหมคุ้ม จักรธร หงษา ธัญพิชชา หมวกโลม
นันท์นภัส แก้วปลาด และสมพงษ์ อัศวริยปัติ

บริหารธุรกิจและการ สมพงษ์ อัศวริยธิปัติ
จัดการ

สาขาการจัดการการบิน สถาบัน
เทคโนโลยีการบิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก

37 NTK13-O-042

กลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมเพื่อสร้างความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันของโรงแรมในพื้นทีต่ ะวันออก
กรณีศึกษา : ผู้ใช้บริการโรงแรมในพื้นทีภ่ าคตะวันออก

ณัฐรุจา อรรถจริยาพร กิตติญา พุ่มอ่อน มณฑิตา บุญ
หนุน ศศิมาพร สุวรรณภักดี และสมพงษ์ อัศวริยธิปัติ

บริหารธุรกิจและการ สมพงษ์ อัศวริยธิปัติ
จัดการ

สาขาการจัดการการบิน สถาบัน
เทคโนโลยีการบิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก

ที่ รหัสบทความ
35 NTK13-O-040

ชื่อบทความ

สาขาบทความ

ชื่อ - นามสกุล ผู้เสนอ หน่วยงานต้นสังกัด

