
ท่ี รหัสบทความ ช่ือบทความ
เจา้ของบทความ 

(รายช่ือจะปรากฏในเกียรติบตัร)
สาขาบทความ ช่ือ - นามสกุล ผู้เสนอ หน่วยงานต้นสังกัด

1 NTK13-O-001 การผลิตส่ือดิจิทัลเพนต้ิงผสมโมชันกราฟกิ เรือ่งศิลปะหุน่ละครเล็ก สาโรจน ์ไวยคงคา วรญัญา เดชพงษ์ มัลลิกา สุขสิริ
โสภาค และสุพตัรา ทาดี

ศิลปศาสตร์ วรญัญา  เดชพงษ์ คณะบรหิารธรุกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ วทิยาเขตจักรพงษภวูนารถ

2 NTK13-O-002 แนวทางการพฒันาระบบโลจิสติกส์และซัพพลายเชนในการเพิ่ม
มูลค่า การจ าหนา่ยสินค้าออนไลนป์ระเภทสินค้าอาหารกล่องเพื่อ
สุขภาพพรอ้มรบัประทาน

วรญัญา แก้วเชือกหนงั ปัณณภสัร ์เลิศวรษิฐกุ์ล และ 
ศุภศิษฏ ์เรง่มีศรสุีข

บรหิารธรุกิจและการ
จัดการ

วรญัญา แก้วเชือกหนงั สาขาวชิาการจัดการ คณะบรหิารธรุกิจ 
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

3 NTK13-O-003 อุปสรรคในการจัดการเรยีนการสอนแบบรว่มมือด้วยเทคนคิจ๊ิก
ซอว ์(Jigsaw) ในรายวชิาระบบประกันสุขภาพไทย : กรณีศึกษา
วทิยาลัยการสาธารณสุขสิรนิธร จังหวดัขอนแก่น

รจีุ จารภุาชน์ ศึกษาศาสตร์ รจีุ จารภุาชน์ วทิยาลัยการสาธารณสุขสิรนิธร จังหวดั
ขอนแก่น 90/1 ถ.อนามัย ต.ในเมือง อ.
เมือง จ.ขอนแก่น

4 NTK13-O-004 ความสัมพนัธร์ะหวา่งความรู ้ความสามารถเชิงเทคนคิตาม
มาตรฐานการศึกษาระหวา่งประเทศ ฉบับที ่2 กับความคาดหวงั
ในการประกอบอาชีพ

เมธาว ีโสวะภาสน ์สุชาดา แสงไชยา ชัยณรงค์ วงธสิอน 
คารอน สุวรรณ หวงัเจรญิเดช ณัฐวงศ์ พนูพล และนาถ
นภา  นลินยิม

บรหิารธรุกิจและการ
จัดการ

เมธาว ีโสวะภาสน์ คณะการบัญชีและการจัดการ 
มหาวทิยาลัยมหาสารคาม

5 NTK13-O-005 การศึกษาเปรยีบเทียบอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน ์“ความโกรธ” ในนว
นยิายจีน “เทียนถางซฺวา่นถายจือเกอ” กับฉบับแปลภาษาไทย 
“ล าน ากระเทียม”

กล้าณรงค์ ไชยแขวง มนษุยศาสตรแ์ละ
สังคมศาสตร์

กล้าณรงค์ ไชยแขวง คณะอักษรศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย

6 NTK13-O-006 เทคโนโลยีการก่อสรา้งต่ออุตสาหกรรมก่อสรา้งไทยในยุคประเทศ
ไทย 4.0

เทวญั  ศรดีารานนท์ วศิวกรรมศาสตรแ์ละ
สถาปัตยกรรมศาสตร์

เทวญั  ศรดีารานนท์

7 NTK13-O-007 ผลของการจัดการเรยีนรูสุ้ขศึกษาด้วยวธิกีารสอนแบบห้องเรยีน
กลับด้าน เรือ่ง สารเสพติด ทีมี่ต่อผลสัมฤทธิท์างการเรยีน ของ
นกัเรยีนมัธยมศึกษาตอนต้น

ไอรณิ วฒันพานชิ ศึกษาศาสตร์ ไอรณิ วฒันพานชิ มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

8 NTK13-O-011 พฤติกรรมการเปิดรบั ทัศนคติ และแนวโนม้ด้านพฤติกรรม ทีมี่
ผลต่อการใช้รปูแบบเสียง ASMR ในงานโฆษณา

ขวญัจิรา ขวญัเมือง, บุษยาพร  เจรญิ, พมิพกิา  มงคล
พพิฒันกุ์ล และศศิธร  ยุวโกศล

บรหิารธรุกิจและการ
จัดการ

พมิพกิา มงคลพพิฒันกุ์ล มหาวทิยาลัยศรนีครทิรวโิรฒ

9 NTK13-O-012 การเปรยีบเทียบรปูแบบการขายอินโคเทอมระหวา่งทางทะเล
และทางบก: กรณีศึกษาส่งออกน้ าตาลบรรจุกระสอบ

ปวณีา รุง่สุวรรณรชัต์ บรหิารธรุกิจและการ
จัดการ

ปวณีา รุง่สุวรรณรชัต์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย

10 NTK13-O-013 การเพาะเห็ดหูหนแูละเห็ดนางรมด้วยข้ีเลื่อยไม้กระถินณรงค์ที่
เหลือใช้จากการท ากรงนกเขาชวา

จักรกรชิ  อนนัตศรณัย์ เกษตรศาสตร์ จักรกรชิ อนนัตศรณัย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวทิยาลัย
ราชภฏัสงขลา

11 NTK13-O-014 ระบบติดตามการท างานของเครือ่งจักรตามเวลาจรงิ อสัมภณิพงศ์ ดวงดารา , ชวลักร หล าเจรญิ , ธรีนนัท์ 
จ่ันทหาร ีและ บุญฤทธิ ์ปินตาสี

วศิวกรรมศาสตรแ์ละ
สถาปัตยกรรมศาสตร์

บุญฤทธิ ์ ปินตาสี มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก

12 NTK13-O-016 การวเิคราะห์การตลาดออนไลนผ่์านเวบ็ไซต์ของโรงแรม 4-5 ดาว
 ในอ าเภอเมือง จังหวดันครราชสีมา

รามณรงค์ นลิก าแหง มนษุยศาสตรแ์ละ
สังคมศาสตร์

รามณรงค์ นลิก าแหง มหาวทิยาลัยธรุกิจบัณฑิตย์

ทะเบียนรายช่ือผู้ผ่านเข้าร่วมน าเสนอในงานประชุมวิชาการ มทร.ตะวันออก ครั้งท่ี 13
ผู้น าเสนอรูปแบบบรรยาย ( Oral Presentation ) วันท่ี  6-8 กันยายน 2563   ผ่านระบบ Zoom
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13 NTK13-O-017 การประยุกต์แนวคิดปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีงไปใช้ในการ
แก้ปัญหาเศรษฐกิจครวัเรอืน กรณีศึกษา : ต าบลส านกับก อ าเภอ
เมืองชลบุร ีจังหวดัชลบุรี

ณชภทัร พชิญมหุตม์ มนษุยศาสตรแ์ละ
สังคมศาสตร์

ณชภทัร พชิญมหุตม์ คณะบรหิารธรุกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มทร.ตะวนัออก

14 NTK13-O-018 กิจกรรมเสรมิความเป็นคร ูโดยชมรมครอูาสา มหาวทิยาลัยวงษ์
ชวลิตกุล

บุญญ์กัญญ์ จิระเพิ่มพนู มนษุยศาสตรแ์ละ
สังคมศาสตร์

บุญญ์กัญญ์ จิระเพิ่มพนู มหาวทิยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

15 NTK13-O-020 การศึกษาผลกระทบของออกไซด์ชนดิต่างๆในตัวเรง่ปฏกิิรยิา
ทองแดงต่อการเรง่ปฏกิิรยิาการก าจัดก๊าซคารบ์อนมอนอกไซด์
ปรมิาณต่ าทีป่ะปนในเช้ือเพลิงไฮโดรเจน

พรไพบูลย์ พทุธคุณ วศิวกรรมศาสตรแ์ละ
สถาปัตยกรรมศาสตร์

พรไพบูลย์ พทุธคุณ คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลัยบูรพา

16 NTK13-O-021 การออกแบบสัตวน์ าโชคงานกีฬามหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล ครัง้ที ่36 “ตะวนัออกเกมส์”

สมชาย สุพสิาร สุชาดา ท้าวลอม ประทีป วจิิตรศรี
ไพบูลย์ สาโรจน ์ไวยคงคา และงามจิตต์ อินทวงศ์

มนษุยศาสตรแ์ละ
สังคมศาสตร์

สุชาดา ท้าวลอม คณะบรหิารธรุกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

17 NTK13-O-022 คุณลักษณะของผู้ประกอบการเกษตรทีส่่งผลต่อความส าเรจ็ใน
การประกอบอาชีพ

ธรีารตัน ์ รตันวสุิทธิอ์มร บรหิารธรุกิจและการ
จัดการ

ธรีารตันฺ์ รตันวสุิทธอ์มร คณะบรหิารธรุกิจ มหาวทิยาลัยแม่โจ้

18 NTK13-O-023 ผลของการจัดการเรยีนรูสุ้ขศึกษาด้วยวธิกีารสรา้งศรทัธาและ
การคิดแบบอรยิสัจทีมี่ต่อความรอบรูด้้านสุขภาพทางเพศของ
นกัเรยีนมัธยมศึกษาตอนต้น

นฤภร  วณิชหัตถกิจ มนษุยศาสตรแ์ละ
สังคมศาสตร์

นฤภร วณิชหัตถกิจ

19 NTK13-O-024 การทดแทนแป้งจากเมล็ดขนนุในผลิตภณัฑ์ขบเค้ียว ปฏยุิทธ ์ขวญัอ่อน, อมรรตัน ์โมราราช, สายใจ จรยิาเอก
ภาส และ ตวงสิร ิสยมภาค

เกษตรศาสตร์ ปฏยุิทธ ์ขวญัอ่อน มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก

20 NTK13-O-025 รปูแบบการถ่ายทอดความรูใ้นอุตสาหกรรมส่ิงทอเพื่อเสรมิสรา้ง
การเรยีนรูต้ลอดชีวติ

นสิสรณ์  บ าเพญ็ มนษุยศาสตรแ์ละ
สังคมศาสตร์

นสิสรณ์  บ าเพญ็ ภาควชิาพื้นฐานการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร ์มหาวทิยาลัยรามค าแหง

21 NTK13-O-026 ความรูเ้ก่ียวกับพระราชบัญญัติภาษีทีดิ่นและส่ิงปลูกสรา้ง พ.ศ.
2562 ของประชาชนในเขตอ าเภอเมืองและอ าเภอกันทรวชัิย 
จังหวดัมหาสารคาม

ลลิตา ลาดเงิน มนษุยศาสตรแ์ละ
สังคมศาสตร์

ลลิตา ลาดเงิน มหาวทิยาลัยมหาสารคาม

22 NTK13-O-027 ทัศนคติเก่ียวกับการน าภาษีทีดิ่นและส่ิงปลูกสรา้งมาใช้เพื่อการ
จัดเก็บรายได้ของเจ้าพนกังานจัดเก็บรายได้ : กรณีศึกษา 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวดัมหาสารคาม

ปรยีาณัฐ มิรตันไพร มนษุยศาสตรแ์ละ
สังคมศาสตร์

ปรยีาณัฐ มิรตันไพร มหาวทิยาลัยมหาสารคาม

23 NTK13-O-028 ทัศนคติของผู้ประกอบการธรุกิจออนไลนใ์นประเทศไทยต่อการ
จัดเก็บภาษีธรุกิจออนไลน์

จิตรลดา ศรสีารคาม กันยกานต์ บุญวงศ์ และ อัครวชิช์ 
รอบคอบ

บรหิารธรุกิจและการ
จัดการ

จิตรลดา ศรสีารคาม มหาวทิยาลัยมหาสารคาม

24 NTK13-O-029 ผลกระทบของการตัดสินใจท าประกันชีวติทีส่่งผลต่อ
ประสิทธภิาพการวางแผนภาษีของแพทย์ สังกัดโรงพยาบาลใน
จังหวดัมหาสารคาม

สุณีรตัน ์ ไปนาวะดี มนษุยศาสตรแ์ละ
สังคมศาสตร์

สุณีรตัน ์ ไปนาวะดี มหาวทิยาลัยมหาสารคาม
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25 NTK13-O-030 นวตักรรมของการตรวจสอบบัญชีและความส าเรจ็ในการสอบ
บัญชีอย่างย่ังยืนของผู้สอบบัญชึรบัอนญุาตแห่งประเทศไทย

สุวทิย์ ไวยทิพย์ พทัรยีา เห็นกลาง 
ศรสุีดา อินทมาศ และปัทมา พยุงวงศ์

บรหิารธรุกิจและการ
จัดการ

สุวทิย์  ไวยทิพย์ สาขาวชิาการบัญชี คณะบรหิารธรุกิจ มท
ร.พระนคร

26 NTK13-O-031 ความสัมพนัธร์ะหวา่งการประยุกต์ใช้การบัญชีบรหิารเชิงกลยุทธ ์
และผลการด าเนนิงานการบรหิารจัดการ

พทัรยีา เห็นกลาง สุวทิย์ ไวยทิพย์ และมัณทนา รงัษีกุล บรหิารธรุกิจและการ
จัดการ

พทัรยีา  เห็นกลาง สาขาวชิาการบัญชี คณะบรหิารธรุกิจ มท
ร.พระนคร

27 NTK13-O-032 ระบบสารสนเทศทางการบัญชีเชิงกลยุทธข์องกลุ่มเทคโนโลยี 
และอุตสาหกรรมเป้าหมายภายใต้การขับเคลื่อนสู่ประเทศไทย 4.0

บุญธรรม  พรเจรญิ บรหิารธรุกิจและการ
จัดการ

บุญธรรม  พรเจรญิ สาขาวชิาการบัญชี คณะบรหิารธรุกิจ 
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

28 NTK13-O-033 การพฒันาศักยภาพภาษาอังกฤษเพื่อถ่ายทอดภมิูปัญญาพทุธ
ศาสนา ในสินค้าโอทอปประเภทผลิตภณัฑ์ผ้าทอของผู้ผลิตและ
จ าหนา่ย ในอ าเภอท่าวงัผา จังหวดันา่น

ปรยีารตัน ์ศรชัียวงค์    วลัจิลีน จันทรวโิรจน ์ และ จีร
สุดา เกษมสุข

ศึกษาศาสตร์ ปรยีารตัน ์ศรชัียวงค์ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารสากล 
คณะบรหิารธรุกิจและศิลปศาสตร์
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ล าปาง

29 NTK13-O-034 นยัแฝงอารมณ์ขันจากนติยสารการตู์นไทย นนัทวรรณ ทองเต่ียง ศึกษาศาสตร์ นนัทวรรณ ทองเต่ียง สาขาวชิาวฒันธรรมศึกษา คณะ
มนษุยศาสตร ์มหาวทิยาลัยเชียงใหม่

30 NTK13-O-035 การจ าลองเรตินาเบลอเพื่อเพิ่มความลึกของการมองส าหรบัโลก
เสมือนจรงิ

จิรพฒัน ์เต็มเป่ียม และ ธนาสัย สุคนธพ์นัธุ์ วทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี

จิรพฒัน ์เต็มเป่ียม สถาบันบัณฑิตพฒันบรหิารศาสตร์

31 NTK13-O-036 ส่ือประชาสัมพนัธน์วตักรรมไม้โกงกางเทียม ซีออส เพื่อฟื้นฟู
ชายฝ่ังทะเล

ภาพตะวนั หนนูอ้ย, อภญิญา สระมุณี, และนธิพิร วรรณ
โสภณ

วทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี

นธิพิร  วรรณโสภณ คณะวทิยาศาสาตรแ์ละเทคโนโลยี 
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรวีชัิย 
วทิยาเขตนครศรธีรรมราช ไสใหญ่

32 NTK13-O-037 การจัดการของปัญหาการมอบหมายงานติดต้ังและบรกิาร
กรณีศึกษา ในบรษัิทตัวอย่างจ าหนา่ยเครือ่งใช้ไฟฟา้ภายในบ้าน

สหภพ ข าใบ วศิวกรรมศาสตรแ์ละ
สถาปัตยกรรมศาสตร์

สหภพ ข าใบ มหาวทิยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภจั์งหวดัปทุมธานี

33 NTK13-O-038 อิทธพิลของสารเคมีต่อการงอกและการเจรญิเติบโตของสาคูไทย สุภาภรณ์ เอ่ียมเข่ง จรยิา วงัรตัน ์และสมพงษ์ ก้อนทอง เกษตรศาสตร์ สุภาภรณ์ เอ่ียมเข่ง มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก

34 NTK13-O-039 กลยุทธท์างการตลาดของเครือ่งด่ืมในจังหวดัพระนครศรอียุธยา ทรงชัย  ทรงฤกษ์ และ ภทัรนนัท  สุรชาตรี บรหิารธรุกิจและการ
จัดการ

ทรงชัย  ทรงฤกษ์ สาขาวชิาบรหิารธรุกิจ ส านกังาน
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  
มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียุธยา 
เลขที ่14/3 ม.5 ต.เจ้าเจ็ด อ.เสนา จ.
พระนครศรอียุธยา 13110



ท่ี รหัสบทความ ช่ือบทความ
เจา้ของบทความ 

(รายช่ือจะปรากฏในเกียรติบตัร)
สาขาบทความ ช่ือ - นามสกุล ผู้เสนอ หน่วยงานต้นสังกัด

ทะเบียนรายช่ือผู้ผ่านเข้าร่วมน าเสนอในงานประชุมวิชาการ มทร.ตะวันออก ครั้งท่ี 13
ผู้น าเสนอรูปแบบบรรยาย ( Oral Presentation ) วันท่ี  6-8 กันยายน 2563   ผ่านระบบ Zoom

35 NTK13-O-040 ปัจจัยทีส่่งผลต่อการเลือกใช้บรกิารโรงแรมสีเขียวของผู้ใช้บรกิาร
ในจังหวดัชลบุรี

เกษแก้ว ธรรมภบิาล ชนสิรา เหมรา ณัฐธยาน ์มีพรหม 
และสมพงษ์ อัศวรยิธปัิติ

บรหิารธรุกิจและการ
จัดการ

สมพงษ์ อัศวรยิธปัิติ สาขาการจัดการการบิน สถาบัน
เทคโนโลยีการบิน มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวนัออก

36 NTK13-O-041 การรบัรูคุ้ณภาพการใช้บรกิารของผู้โดยสารชาวไทยทีมี่ต่อ
สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง – พทัยา

ฉตัรแก้ว ฉตัรเฉลิม  ภศิณุพงศ์ พงศ์อภริกัษ์  อรรฆพร  
พรหมคุ้ม  จักรธร  หงษา  ธญัพชิชา  หมวกโลม  
นนัท์นภสั แก้วปลาด และสมพงษ์  อัศวรยิปัติ

บรหิารธรุกิจและการ
จัดการ

สมพงษ์ อัศวรยิธปัิติ สาขาการจัดการการบิน สถาบัน
เทคโนโลยีการบิน มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวนัออก

37 NTK13-O-042 กลยุทธค์วามรบัผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมเพื่อสรา้งความ
ได้เปรยีบทางการแข่งขันของโรงแรมในพื้นทีต่ะวนัออก 
กรณีศึกษา : ผู้ใช้บรกิารโรงแรมในพื้นทีภ่าคตะวนัออก

ณัฐรจุา อรรถจรยิาพร กิตติญา พุ่มอ่อน มณฑิตา บุญ
หนนุ ศศิมาพร สุวรรณภกัดี และสมพงษ์ อัศวรยิธปัิติ

บรหิารธรุกิจและการ
จัดการ

สมพงษ์ อัศวรยิธปัิติ สาขาการจัดการการบิน สถาบัน
เทคโนโลยีการบิน มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวนัออก


