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รำยชื่อผู้ที่ผ่ำนกำรพิจำรณำเข้ำร่วมนำเสนอในกำรประชุมวิชำกำร มทร.ตะวันออก ครั้งที่ 9
ระหว่ำงวันที่ 11-13 พฤษภำคม 2559
ณ โรงแรมแกรนด์จอมเทียนพัทยำพำเลส จังหวัดชลบุรี
นำเสนอแบบบรรยำย (Oral Presentation)
ลำดับที่
ผูน้ ำเสนอ
O01 ธีรวัฒน์ หินแก้ว

ชื่อบทควำมภำษำไทย
การจัดการกองทุนหมู่บ้านเพือ่ พัฒนาสู่สถาบันการเงินชุมชนกองทุนหมู่บ้านในอาเภอ
หนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
วิธกี ารตรวจสอบการปนเปื้อนของจุลินทร์อย่างรวดเร็วในยาสมุนไพร
การพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

สำขำที่นำเสนอ
ธุรกิจและการจัดการ

O04 นำยกรกฎ หล้ำศักดิ์
(ฑิฆัมพร ทวีเดช)

การปรับปรุงระบบการจัดการอะไหล่เครือ่ งจักรคงคลัง

วิศวกรรมและ
อุตสาหกรรม

O05 รสสุคนธ์ พิมพ์ศร

แนวทางการพัฒนาการจัดการโซ่อุปทานเพือ่ การส่งออกผลิตภัณฑ์นามันปาล์ม
กรณีศึกษา บริษัท AAA จังหวัดชลบุรี ไปยังประเทศ สปป.ลาว

O06 นายชัยสิทธิ์ แก้วจรูญ

การสร้างและหาประสิทธิภาพเครือ่ งกาเนิดไฟฟ้าทีเ่ หมาะสมกับใบกังหันลมความเร็ว
ลมต่า
การประเมินคุณภาพการสีของข้าว โดยใช้เทคนิค NIR

Logistics and
Supply Chain
Management
วิศวกรรมและ
อุตสาหกรรม
วิศวกรรมและ
อุตสาหกรรม

O02 นิภาพร ก้านทอง
O03 สุวรรณา บุเหลา

O07 ใจทิพย์ วานิชชัง ผดุง
ศักดิ์ วานิชชัง นฤมล
บุญกระจ่าง และ เพียง
ขวัญ เครือภู่
O08 นายสมชาติ โสนะแสง

อาหารและเกษตร
เทคโนโลยีสารสนเทศ

การเพิม่ ประสิทธิภาพสายส่งเชื่อมต่อคู่ขนานไมโครสตริปด้วยสายส่งอิมพีแดนซ์แบบ
ขัน
การพัฒนาหลักสูตรการผลิตของเล่นพืนบ้านเพือ่ ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

วิศวกรรมและ
อุตสาหกรรม
ศึกษาศาสตร์

การใช้วธิ ี Real Time Loop-mediated Isothermal Amplification (LAMP)
ตรวจโรคพาร์โวไวรัสในสุนขั จากตัวอย่างอุจจาระ

สัตวแพทยศาสตร์

O11 (เตือนตา ชาญศิลป์
ความชุกของการติดเชือปรสิตในเลือดของสุนขั เลียง : กรณีศึกษาในอาเภอศรีราชา
สวรรยา วภักดิ์เพชร
และเขตเมืองพัทยา
วรรณิษา นาพูน ) และ
ผศ.สพญ.ยุวดี คง
ภิรมย์ชื่น

สัตวแพทยศาสตร์

O12 นำยกฤชนัท แสนทวี
และ ชัชฎา อัครศรีวร
นากาโอคะ
O13 น.ส.ณิชชำอร ท่ำพระ
เจริญ และ สวรรยา
ธรรมอภิพล

สังคมศาสตร์

O09 น.ส.ชมภู ไชยวงษ์
และ น.ส.จันทร์นภา
เขจรศาสตร์
O10 นสพ.สมชำย โสมย์
ไพศำล (ศรุดา หวัง
อนุรกั ษ์กุล, เตือนตา
ชาญศิลป์, จเร อุดม
ยิ่ง และ เลิศชัย จินต
พิทกั ษ์สกุล )

อิทธิพลของปัจจัยด้านจริยธรรมและการกากับดูแลกันเองในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ตามความคาดหวังของผู้รบั สาร

ปัจจัยแห่งความสาเร็จของการจัดการป่าชุมชนบ้านช่องแคบ ตาบลท่าเสา อาเภอไทร ธุรกิจและการจัดการ
โยค จังหวัดกาญจนบุรี
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O14 นำยสุระศักดิ์ พันธุระ ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลกับความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานของครูสังกัดสานักงานเขตพืนทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาบุรรี มั ย์ เขต
4
O15 น.ส.จิตสุภำ สำคร
ปัจจัยทีส่ ่งผลให้เกิดการจราจรติดขัดในภาคตะวันออก
O16 นายศิศีโรตม์ เกตุแก้ว การออกแบบและการสร้างเครือ่ งพ่นก๊าซโอโซน แบบปรับปริมาณความเข้มข้นของ
ก๊าซโอโซนได้ โดยใช้เทคนิคการเปลี่ยนความเข้มสนามไฟฟ้า
O17 นำยชลดนัย วิภำวนิช , การประเมินแบบจาลองความปั่นป่วนสาหรับการทานายการไหลและการถ่ายเทความ
สมพล สกุลหลง และ ร้อนสาหรับท่อตรงในช่วงเรย์โนลด์ 5,000 ถึง 9,000
สืบสกุล คุรรุ ตั น์
O18 น.ส.สุณิสำ อินทร์ทรง
และ อรทัย ชัยรัตน
ศักดิ์
O19 น.ส.ปรีญานุช สมนึก
O20 นายปฏิญญา อ้น
ขวัญเมือง
O21 น.ส.อมรรัตน์ กิระวา
นิชย์
O22 น.ส.พรรณวดี ทองย้อม

สำขำที่นำเสนอ
ศึกษาศาสตร์

ธุรกิจและการจัดการ
วิศวกรรมและ
อุตสาหกรรม
วิศวกรรมและ
อุตสาหกรรม

ระบบงานขายกล้วยตากออนไลน์

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ปัจจัยทีม่ ีอิทธิพลต่อการลาออกของพนักงานในธุรกิจถ่านหิน
ผลของการแช่เย็นนาเชือหอยเป๋าฮือต่อการเคลื่อนทีข่ องสเปิรม์

ธุรกิจและการจัดการ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
เทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณภาพสเปิรม์ และผลของสารไครโอโพรเทคแทนท์ทมี่ ีต่อการเคลื่อนทีส่ เปิรม์ ปลาไน
กรจัดการระบบการขนส่งสินค้า

O23 ผศ.วิไลพร กุลตังวัฒนา ระบบพยากรณ์ผลการเรียนนักศึกษาออนไลน์โดยใช้เทคนิคการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

O24 ผศ.ดร.กริช สมกันธา

ระบบพยากรณ์ปริมาณการใช้นาประปาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือออนไลน์ โดยวิธี
อนุกรมเวลาแบบคลาสสิกและวิธเี อกซ์โพเนนเชียล
O25 น.ส.สมใจ ศิรโคตร์
พฤติกรรมเป็นสมาชิกทีด่ ีขององค์การทีส่ ่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของลูกจ้าง
สานักงานทางหลวงที่ 10
O26 นายอภิรกั ษ์ พรมโสภา แอพพลิเคชั่นดูแลสุขภาพสุนขั ด้วยระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์บนสมาร์ทโฟน

เทคโนโลยีสารสนเทศ

O27 นางพัฒนาพร เทียม
การรูส้ ารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
เมือง
ตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
O28 น.ส.วิศนีย์ สุวรรณราช การศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยทีส่ ่งผลต่อราคาทองคาในประเทศไทย กรณีก่อนและ
หลังวิกฤตการณ์การเงินโลกปี 2552
O29 น.ส.วรรณิตา ทองพัด ผลของโลหะอลูมิเนียมทีผ่ สมกับตัวดูดซับเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพระบบทาความเย็น
พลังงานแสงอาทิตย์แบบดูดซับ
O30 น.ส.จินดารัตน์ ผลจิตต์ ปัจจัยทีม่ ีผลต่อการเพิม่ ระดับความรูน้ แรงของชนิดสารเสพติดของผู้เสพสารเสพติด
ในจังหวัดจันทบุรี
O31 น.ส.ภุมรินทร์ มานโสม การพัฒนาคู่มือการกรอกแบบประเมินการปฏิบัติงานสายวิชาการผ่านการเล่าเรือ่ ง
ด้วยการ์ตูน
O32 นายศุภกฤต ประทีป
การเพิม่ อัตราการเจริญเติบโตของปลาดุกด้วยอาหารเสริมไคโตซาน

ธุรกิจและการจัดการ

O33 นายกิตติคุณ ชุ่มเชย

ระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการครุภณ
ั ฑ์ด้วยเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด
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เศรษฐศาสตร์
วิทยาศาสตร์
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O34 นายเฉลิมวุฒิ แสงทอง แอพพลิเคชั่นให้บริการข้อมูลคลินกิ ในจังหวัดพิษณุโลกบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
O35 นายณัฐพัฒน์ รอดมณี

แอพพลิเคชั่นจองพืนทีต่ ลาดนัดด้วยระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์บนสมาร์ทโฟน

เทคโนโลยีสารสนเทศ

O36 น.ส.เบญจวรรณ ศรีภมู ิ แอพพลิเคชั่นสาหรับค้นหาโรงแรมบนระบบแอนดรอยด์ กรณีศึกษาในอาเภอเมือง
พิษณุโลก
O37 นายณรงค์ฤทธิ์ วังคีรี การวิเคราะห์ความแข็งแกร่งของการจัดการรหัสผ่านในบัญชีออนไลน์

เทคโนโลยีสารสนเทศ

O38 นางสาวาริท วสยางกูร การศึกษาศักยภาพการจัดการท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมพืนทีช่ ุมชนไทยพวน

ท่องเทีย่ ว

O39 นายวีรภัทร ภค
พงศ์พนั ธุ์ และ นาย
ณัฏฐกิตติ์ ตันสมรส
O40 ธนวัตร ขัติยะวงศ์

คุณลักษณะบัณฑิตหลักสูตรภาษาจีนทีพ่ งึ ประสงค์

ศึกษาศาสตร์

ส่วนประสมทางการตลาดและการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ทมี่ ีอิทธิพลต่อคุณค่าตรา
สินค้าของรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลยี่หอ้ อีซูซุ
แบบจาลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความผูกพันในงานทีส่ ่งต่อพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกทีด่ ีต่อองค์กรและผลการปฏิบัติงานบุคลากรพยาบาลวิชาชีพ
การตรวจสอบฤทธิต์ ้านจุลชีพในผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ธุรกิจและการจัดการ

แอพลิเคชั่นบนมือถือเพือ่ การท่องเทีย่ วอุทยานแห่งชาติ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

O41 เพ็ญจันทร์ เมตุลา
O42 น.ส.อนันทญา แสน
สวัสดิ์
O43 กิตติกาย คงพูล
O44 ผศ.ดร.กนกวรรณ กิ่ง
ผดุง

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ธุรกิจและการจัดการ
อาหารและเกษตร

การประยุกต์ใช้โปรแกรมซอฟท์แวร์สาเร็จรูป (ไมโครซอฟท์เอ็กเซล) เพือ่ ปรับปรุง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการการผลิตและจัดจาหน่ายงานเบเกอรีป่ ีใหม่

O45 น.ส.กฤติยา ยงประเดิม การพัฒนาบทเรืยนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรือ่ งโรคและการป้องการโรควิชาสุข
ศึกษา สาหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 3
O46 สิราพร คาพะยอม
กาหนดการเชิงเป้าหมายเพือ่ การจัดการธุรกิจเบเกอรี่
O47 จุฑารัตน์ จันชัยภูมิ
การหาปริมาณการสั่งซือเมื่อพิจารณาการแบ่งกลุ่ม ABC แบบถ่วงนาหนักหลาย
เกณฑ์สินค้าคลังสารอง และการพยากรณ์อุปสงค์
O48 รฐิยา เหลาแหลม
ความสัมพันธ์ระหว่างการควบคุมภายในกับผลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย
O49 ศศิใส แสงสัตตรัตน์
ปัจจัยทีส่ ่งผลต่อคุณภาพชีวติ ของผู้ติดเชือเอชไอวี กรณีศึกษา : ผู้รบั การรักษาที่
โรงพยาบาลโพธาราม จ.ราชบุรี
O52 วันชรินทร์ ชาริฟ
การมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคีในการจัดการป่าชุมชน
O53 ขนิษฐา ทองใบ
การปรับตัวของชุมชนชายทะเลบ้านบางบ่อล่างต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ศึกษาศาสตร์

O54
O55
O56
O57

ธุรกิจและการจัดการ
ธุรกิจและการจัดการ
ธุรกิจและการจัดการ
สถิติ

กมลวรรณ เดชจิต
ณฐพร สุขีธรรม
ศรสวรรค์ ศรีนวล
น.ส.วรนัญ โกวิทวณิช
กานนท์

การปรับตัวของชุมชนบ้านชายทะเลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ปัจจัยแห่งความสาเร็จของการจัดการป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี
พลวัดและการปรับตัวของเกษตรกรนาแห้ว จังหวัดสุพรรณบุรี
การเปรียบเทียบวิธกี ารระบุค่าพารามิเตอร์ในขันตอนวิธี DBSCAN
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ณ โรงแรมแกรนด์จอมเทียนพัทยำพำเลส จังหวัดชลบุรี
นำเสนอแบบบรรยำย (Oral Presentation)
ลำดับที่
ผูน้ ำเสนอ
ชื่อบทควำมภำษำไทย
สำขำที่นำเสนอ
O58 นายวรายุทธ อ่ามเชิด แอพพลิเคชั่นค้นหาจุดเช่าจักรยานในจังหวัดพิษณุโลกบนมือถือ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ฉาย
O59 น.ส.ปัทมา จาปาเรือง ผลของนาตาลและไทเดียซูรอนต่อการเกิดพืชต้นใหม่ในช้างพลาย
วิทยาศาสตร์
O60 นายมานะศิลป์ ศรทนงค์ อุปสรคของการใช้สื่อ และแนวทางการพัฒนาการสื่อสารภายในองค์กรของกลุ่มธุรกิจ ธุรกิจและการจัดการ
โรงแรมเพือ่ เตรียมความพร้อมและรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานในภูมิภาคอาเซียน
O61 พระมหาชูชัย ดวง
สกาวพิสุทธิ์
O62 นางนฤมล วันน้อย

O63
O64
O65
O66
O67

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ของโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดปทุมธานี

การศึกษาและสร้างเครือ่ งมือต้นแบบการตรวจวัดและบันทึกการใช้พลังงานแบบไร้
สายสาหรับโครงข่ายเฝ้าติดตามคุณภาภกาลังไฟฟ้าและประเมินผลการอนุรกั ษ์
พลังงานอัจฉริยะ
น.ส.พรทิพย์ อัคราช
ประสิทธิภาพเครือ่ งมือบัญชีบริหารและผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลและมหาวิทยาลัยราชภัฏ
น.ส.ยุพณ
ิ ผิวขาว
การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพือ่ ความเข้าใจโดยใช้กลวิธี พี
แอล เอ เอ็น ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 1
น.ส.ศศิวมิ ล คงดี
การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพือ่ ความเข้าใจโดยใช้กลวิธกี าร
อ่านแบบร่วมมือของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 4
นางประณมเพียร โพธิน์ า การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพือ่ ความเข้าใจโดยใช้เทคนิค
KWLH PLUS ของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที่ 6
น.ส.มาดา หมั่นพลศรี การพัฒนาความสามารถในการเรียนรูค้ าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้การเรียนแบบ
ร่วมมือ เทคนิคการแข่งขันระหว่างกลุ่มของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที่ 3

O68 น.ส.นพรดา ดาทุมมา

ธุรกิจและการจัดการ
วิศวกรรมและ
อุตสาหกรรม
ธุรกิจและการจัดการ
ศึกษาศาสตร์
ศึกษาศาสตร์
ศึกษาศาสตร์
ศึกษาศาสตร์

การพัฒนาความสามารถด้านการฟังและการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้วธิ กี ารสอนแบบ
การตอบสนองด้วยท่าทางของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที่ 1
O69 น.ส.ธันย์ชนก อินเสมียน การพัฒนาความสามารถในการเรียนรูค้ าศัพท์ภาษาองักฤษโดยใช้ทฤษฎีพหุปัญญา
ของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที่ 5
O70 นางณัฐพร สายทอง
การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพือ่ ความเข้าใจโดยใช้การเรียนรู้
แบบร่วมมือเทคนิคเกมการแข่งขันเป็นทีมของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 4

ศึกษาศาสตร์

O71 น.ส.เสาวนีย์ อะทุมชาย การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพือ่ ความเข้าใจโดยใช้เทคนิคการ
สอนแบบ เค ดับเบิลยู แอล พลัส ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 3

ภาษาศาสตร์

O72 นางจริยา โพธิศรี

การรับรูว้ ฒ
ั นธรรมองค์กรและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีด่ ีมีผลต่อความผูกพันธ์องต์
การของพนักงานธนาคารออมสิน สาขาในภาค 10
O73 นางสายพิณ เจริญไชย ผลกระทบของความสามารถในการบริหารการเปลี่ยนแปลงปละการบริการทีเ่ ป็นเลิศ
ทีม่ ีผลต่อผลการดาเนินงานของธนาคารออมสินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ธุรกิจและการจัดการ

O74 นายสุรจิตร วังผ่อง

บังคับวีลแชร์เพือ่ คนพิการบนสมาร์ทโฟน

เทคโนโลยีสารสนเทศ

O75 น.ส.สุธาทิพย์ ใจเย็น

ผลของสังกะสีและไกลโฟเซตต่อปริมาณคลอโรฟิลล์ในใบของต้นกล้าผักขีหูดและผักบุ้ง อาหารและเกษตร

O76 นางสุกัญญา สีเมือง

ความสามารถขององค์การ และกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงบูรณาการทีม่ ี
ผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย
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ณ โรงแรมแกรนด์จอมเทียนพัทยำพำเลส จังหวัดชลบุรี
นำเสนอแบบบรรยำย (Oral Presentation)
ลำดับที่
ผูน้ ำเสนอ
ชื่อบทควำมภำษำไทย
สำขำที่นำเสนอ
O77 น.ส.อุบลวรรณ หนูทอง การมุ่งเน้นตลาดและการปรับตัวด้านผลิตภัณฑ์ทสี่ ่งผลต่อผลการดาเนินงานของธุรกิจ ธุรกิจและการจัดการ
เสือผ้าสาเร็จรูปในประเทศไทย
O78 นางกนิษฐา ผดุงกิจ
ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายในคุณภาพ ธุรกิจและการจัดการ
การตรวจสอบภายในและประสิทธิผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่นใน
เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
O79 น.ส.สุพตั รา ซ้วนลิ่ม
แนวคิดในการออกแบบพิพธิ ภัณฑ์องค์กร กรณีศึกษาศูนย์วจิ ัยข้าวปทุมธานี จ .ปทุมธานี สถาปัตยกรรม
O80 น.ส.นันธิดา ลิ่มเสฏโฐ
O81 นายธีรภัทร์ บัวเปรม

วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ

O82
O83

อาหารและเกษตร
ธุรกิจและการจัดการ

O84
O85
O86
O87

สารต้านอนุมูลอิสระในผลิตภัณฑ์จากใบชา ใบหม่อน และใบมะรุม
ระบบติดตามพัฒนาการเด็ก 1 เดือนถึง 5 ปี กรณ๊ศึกษา อาสามัครสาธารณสุข
ประจาหมู่บ้านโปร่งพลู ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
น.ส.นันทพร พึง่ สังวร การศึกษาสภาวะทีเ่ หมาะสมในการหมักนาส้มสายชูกล้วย
น.ส.สุธติ า วรเลิศ
ปัจจัยทีส่ ่งผลต่อระดับความสุขในการทางาน ในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ของพนักง
งานขับรถขนส่งสินค้า เขตนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี
น.ส.เบญจมาตย์
ผลกระทบของศักยภาพการจัดการโซ่อุปทานและประสิทธิผลห่วงโซ่อุปทานทีม่ ีผลต่อ
พรหมพินจิ
ผลการดาเนินงานของธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษในประเทศไทย
น.ส.จุฬารักษ์ เขาใหญ่ ผลของคุณหภูมิบ่มและความเข้มข้นด่างต่อสมบัติของจีโอพอลิเมอร์ทสี่ ังเคราะห์จาก
ดินขาว
นายสุวฒ
ั น์ ปลืมอารมณ์ การประมาณค่าเฉลี่ยค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบชันภูมิ
โดยไม่ทราบขนาดประชากรในแต่ละชันภูมิ
ผศ.ดร.สมภรพ ทองปลิว สาเหตุและปัจจัยทีม่ ีผลกระทบกับแรงจูงใจในการทางานของพนักงานพิเศษ

O88 นางฉวีวรรณ โชติวสิ ุทธิ์ รูปแบบการใช้ภาษาไทยในอินเตอร์เน็ตทีม่ ีอิทธิพลต่อการใช้ภาษาไทยในการเขียนของ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
O89 ไพฑูรย์ ศิรโิ อฬาร
O90 เหมือนฝัน บุญรังษี
O91 นางจุฑามาศ ทีอ่ ร่าม

ธุรกิจและการจัดการ
สิ่งแวดล้อม
ธุรกิจและการจัดการ
ศึกษาศาสตร์
ศึกษาศาสตร์

การลดความสูญเปล่าในกระบวนการขนย้ายมาการีน

วิศวกรรมและ
อุตสาหกรรม
การปรับปรุงสมบัติการซึมผ่านของแก๊สและไอนาของฟิล์มพลาสติกชีวภาพทีม่ ี
วิศวกรรมและ
ส่วนผสมของพอลิแลคติกแอซิด และยางพาราด้วยวิธกี ารลามิเนต
อุตสาหกรรม
ความสามารถพัฒนาองค์การสมัยใหม่ และกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทมี่ ีผล ธุรกิจและการจัดการ
ต่อประสิทธิผลการดาเนินงานของธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทย

O92 น.ส.ดาริกา ปั่นอ้าย

ระบบฐานข้อมูลกองทุนปุ๋ย SML หมู่บ้านหนองตูม

เทคโนโลยีสารสนเทศ

O93 น.ส.ณัฐสุดา เพ็งพลา

การพัฒนาแบบฝึกหัดช่วยสอนเรืองการเขียนตัวเลขอารบิกสาหรับเด็กดาวซินโดรม

เทคโนโลยีสารสนเทศ

O94 ทศพร สายยิม

โมบายเทคโนโลยีเพือ่ เผยแพร่ความรูเ้ รือ่ งการจัดการขยะอันตรายด้วยเอสอีซีไอโมเดล เทคโนโลยีสารสนเทศ

O95 Miss Hatthanikone
Vongsoulin
O96 นายศฎาธร ผี่งสวัสดิ์

Survey Research on Tourism Route of Backpackers From Luang Namtha ท่องเทีย่ ว
province to Oudomxay province, Lao PDR.
ระบบสุรยิ ะสามมิติด้วยเทคโนโลยีเสมือน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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รำยชื่อผู้ที่ผ่ำนกำรพิจำรณำเข้ำร่วมนำเสนอในกำรประชุมวิชำกำร มทร.ตะวันออก ครั้งที่ 9
ระหว่ำงวันที่ 11-13 พฤษภำคม 2559
ณ โรงแรมแกรนด์จอมเทียนพัทยำพำเลส จังหวัดชลบุรี
นำเสนอแบบบรรยำย (Oral Presentation)
ลำดับที่
ผูน้ ำเสนอ
O97 พัชรา ดีเพ็ง

ชื่อบทควำมภำษำไทย
สำขำที่นำเสนอ
การพัฒนาเทคโนโลยีเสมือนจริงใช้ในการประกอบการตัดสินใจติดตังล้อแม็กซ์รถยนต์ เทคโนโลยีสารสนเทศ

O98 นายโรจนะ จาปาสี

การรับรูค้ วามสามารถของตนเองและบรรยายกาศการสื่อสารภายในองค์การทีม่ ีผล
ต่อการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกรุงไทย ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ธุรกิจและการจัดการ

O99 นายศักดิ์รพี ขุนเพ็ชร

นวัตกรรมหลอด LED : เพิม่ การเจริญเติบโตของพืช

วิศวกรรมและ
อุตสาหกรรม
สาธารณสุข

O100 น.ส.เนตรชนก สมใจ

อาการเจ็บป่วยทีเ่ กี่ยวข้องกับคุณภาพอากาศภายในอาคารในเจ้าหน้าทีห่ อ้ งสมุด
มหาวิทยาลัยบางแห่งจังหวัดกรงเทพมหานครและปริมณฑล
O101 น.ส.สิรพิ ร สิรติ ังไพศาล การพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ผลิตภัณฑ์มะขามแช่อิ่ม กรณีศึกษา ร้านติ่มเค้กมะพร้าวอ่อน
จังหวัดราชบุรี
O102 นางกฤษติญา มูลศรี
ความคาดหวังและการรับรูข้ องนักท่องเทีย่ วกลุ่มประชาคมอาเซียนทีม่ ีต่อคุณภาพ
การบริการและการรับรูค้ ุณค่าของธุรกิจโรงแรมประเภท 3 ดาวในประเทศไทย

ธุรกิจและการจัดการ
ธุรกิจและการจัดการ

O103 นายณัฐวัตรพงค์ ยศมา การควบคุมรถบังคับเพือ่ การสารวจผ่านสมาร์ทโฟน

เทคโนโลยีสารสนเทศ

O104 น.ส.นาถยา ยูระอินทร์ ภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ และความสามารถทางด้านนวัตกรรมทีม่ ีต่อผลการ
ดาเนินงาน ของธุรกิจอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย
O105 น.ส.ภคมน แจ่มจารัส การประเมินโอกาสการเกิดโรคสมาธิสันสาหรับเด็กปฐมวัยด้วยวิธกี ารตรวจจับใบหน้า
และดวงตา
O106 นางธนพร ผิวคา
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงและความสามารถการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงองค์การ ทีม่ ีผลต่อความสาเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(SMEs) ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
O107 นางบุปผา ภูกาเนิด
ผลกระทบความพร้อมของทรัพยากรและนวัตกรรมทางการตลาดทีส่ ่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการดาเนินงานของธุรกิจอาหารสาเร็จรูปในประเทศไทย
O108 น.ส.ปิยภรณ์ มูลศรี
การประมาณความแปรปรวนของตัวประมาณความแปรปรวน
O109 นายศราวุธ ทองเขียว ประสิทธิภาพฉนวนกันความร้อนทีผ่ ลิตจากเส้นใยหญ้าคา

ธุรกิจและการจัดการ

O110 นายวุฒศิ ักดิ์ ทองเสริม การพัฒนาระบบสมาร์ทฟาร์มผ่านอุปกรณ์ควบคุมราสเบอรีพ่ าย

เทคโนโลยีสารสนเทศ
ธุรกิจและการจัดการ

ธุรกิจและการจัดการ
สถิติ
วิศวกรรมและ
อุตสาหกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศ

O111 น.ส.อาภากร แก้วมุงคุณ ความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมและภาพลักษณ์ขององค์กรทีม่ ี
ผลต่อประสิทธิภาพการดาเนินงานของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย

ธุรกิจและการจัดการ

O112 ผศ.เชาวนียพร ชีพ
ประสพ
O113 ไพฑูรย์ ศิรโิ อฬาร

วิทยาศาสตร์

การคัดแยกแบคทีเรียทีผ่ ลิตเอนไซย์โปรตีนเอสทนร้อนในสถาวะด่างจากบ่อนาร้อน
เขาชัยสน
การประเมินความเสี่ยงด้านการยศาสตร์ กรณีศึกษา อุตสาหกรรมการผลิตอาหาร

O114 ตรีรตั น์ สุขสวัสดิ์

ผลของยาปฏิชีวนะต่อการยับยังแบคทีเรียกลุ่มเฮทเทอโรโทรปทังหมดในนาเชือปลา
สวายแช่แข็ง
O115 กิตติธชั สุพรรณพันธุ์ ผลสารสกัดสมุนไพรต่อการเก็บรักษาถุงนาเชือกุ้งแชบ๊วยแช่แข็งด้วยเครือ่ งแช่แข็ง
แบบอัตโนมัติ
O116 นายทัศพันธุ์ สุวรรณทัต เครือ่ งตรวจสอบคุณภาพการผลิตพวงมาลัยรถยนต์
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รำยชื่อผู้ที่ผ่ำนกำรพิจำรณำเข้ำร่วมนำเสนอในกำรประชุมวิชำกำร มทร.ตะวันออก ครั้งที่ 9
ระหว่ำงวันที่ 11-13 พฤษภำคม 2559
ณ โรงแรมแกรนด์จอมเทียนพัทยำพำเลส จังหวัดชลบุรี
นำเสนอแบบบรรยำย (Oral Presentation)
ลำดับที่
ผูน้ ำเสนอ
O117 น.ส.สจีรตั น์ ภูษาทอง
O118 น.ส.พิกุลทอง อยู่คง

ชื่อบทควำมภำษำไทย
ผลของนามันเครือ่ งต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้าถั่วพูม่ และถั่วดาเมื่อปนเปื้อนในดิน
ต่างชนิดกัน
แอพพลิเคชั่นค้นหาวัดและสถานทีป่ ฏิบัติธรรมในจังหวัดพิษณุโลกบนมือถือ

สำขำที่นำเสนอ
อาหารและเกษตร
เทคโนโลยีสารสนเทศ

O119 น.ส.บุศรินทร์ เห็มทอง การพัฒนาระบบจ่ายเงินเบียเลียงยังชีพผู้สูงอายุ กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วน
ตาบลบึงกอก อาเภอบางระกา จังหวัดพิษณุโลก
O121 น.ส.กัณฐิมา ผิวละออ ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชต่อการเกิดพืชต้นใหม่จากข้อของ
กะเรกะร่อนปากเป็ด
O122 นางวารุณี กิตติสุทธิ์
ผลกระทบของการรับรูก้ ารพัฒนาทุนมนุษย์และความผูกพันขององค์การทีม่ ีผลต่อ
การปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) สานักงานใหญ่
กรุงเทพมหานคร
O123 นายชนรรค์ พงศ์อาทิตย์ การศึกษาการเกิดสารประกอบเชิงซ้อนระหว่างเคอร์คูมินกับสังกะสีไอออน ในตัวทา
ละลายเมทานอลโดยวิธสี เปกโทรโพโตเมตรี
O124 น.ส.ธันย์นชิ า เลิศ
การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ กรณีศึกษา อาเภอกัลยานิวฒ
ั นา จังหวัด
นรเศรษฐ์
เชียงใหม่
O125 นายอิทธิกร นวลเพ็ญ ผลกระทบของการมุ่งเน้นการตลาดและความสามารถในการสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า
ทีม่ ีผลต่อการดาเนินงานของธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทย

เทคโนโลยีสารสนเทศ

O126 นายยอดชาย มานิม่

ศึกษาศาสตร์

O127 อมร อันกรอง
O128 ยุวดี คงภิรมย์ชื่น
O129 ปัถยา ธูปทอง, สุรทิน
เตียงอัมรักษ์ , สุรศักดิ์
จันสีสุก
O130 จารุวรรณ ชัยธรรมมา

แนวทางการดาเนินงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพืนทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
มือกลห้านิวควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์
ประสิทธิภาพของไอเวอร์เมคตินและคลอร์ซูลอนต่อพยาธิภายในระบบทางเดินอาหาร
และปรสิตภายนอกทีต่ ิดเชือตามธรรมชาติในแพะ
การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม โดยใช้วธิ กี ารทาเหมือง
ข้อมูลในการแบ่งกลุ่มข้อมูลเพือ่ หากฎความสัมพันธ์ของวัตถุประสงค์การกู้ยืมของ
ครัวเรือน
แอพพลิเคชั่นสาหรับค้นหาหน่วยงานของรัฐบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
กรณีศึกษาในพืนทีจ่ ังหวัดพิษณุโลก
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 5 เมษายน 2559
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