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กําหนดการนําเสนอผลงานวิจยั ในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 8
ระหว่างวันที่ 3-5 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมเอวัน เดอะรอยัล ครูส พัทยา จ.ชลบุรี
จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ร่วมกับ สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ (วช.) สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.)
เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคตะวันออก (มหาวิทยาลัยบูรพา) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
สมาคมนักวิจยั เมืองพัทยา สวนสัตว์ดสุ ิต และ สวนสัตว์เขาเขียว
วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2558
ห้องประชุม 1

08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 - 10.15 น. พิธีเปิด โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมเดือน โพธิสุวรรณ (รองอธิการบดี)
และ บรรยายพิเศษ หัวข้อ “การวิจัยไทยกับกลุ่มประเทศอาเซียน” โดย ศาสตราจารย์ ดร.สิน พันธุ์พินิจ
10.15 - 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม แยกกลุ่มสัมมนาตามกลุ่มสาขา
Session 1 กลุ่มวิศวกรรมและอุตสาหกรรม
ประธาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถาวร ธีรเวชญาณ
เลขานุการ : นางสาวปุญณชา สุริยะสาร
10.30 - 10.45 น. คุณสมบัติทางกายภาพและเชิงกลของเปลือกหอยนางรม
โดย คุณรวิภัทร ลาภเจริญสุข
10.45 - 11.00 น. เครื่องปอกเปลือกกระเทียมโทนด้วยแรงดันลม
โดย คุณอนุวัตร ศรีนวล
11.00 - 11.15 น. การบูรณาการผลิตภาพสีเขียวและการผลิตแบบลีนสําหรับอุตสาหกรรมผลิตโพลียูรีเทน
โดย คุณรสจนีย์ ทรายอินทร
11.15 - 11.30 น. การประยุกต์วิธีการของผลิตภาพสีเขียวในโรงงานผลิตไมโครเวฟ
โดย คุณพงศกรณ์ ตั้งเตรียมใจ
11.30 - 11.45 น. การพัฒนาเข็มขัดตรวจจับแหล่งกําเนิดเสียงสําหรับผู้ที่บกพร่องทางการได้ยิน
โดย คุณศิริวรรณ พลเศษ
11.45 - 12.00 น. การเลี้ยงและการกระตุ้นแอสตาแซนทินในจุลสาหร่าย H.Pluvialis โดยใช้เครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพในสภาวะกลางแจ้ง
โดย คุณวรเดช พูนคํา
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
Session 2 กลุ่มวิศวกรรมและอุตสาหกรรม (ต่อ)
ประธาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมกฤช กิตติพร
เลขานุการ : นางสาวปุญณชา สุริยะสาร
13.00 - 13.15 น. ศึกษาอิทธิพลของผงอะลูมิเนียมที่มีผลต่อความหยาบผิวเหล็กกล้าเครื่องมือ SKD11 ด้วยกระบวนการ PMEDM
โดย คุณวิชญวัฒน์ เกตุอู๊ต
13.15 - 13.30 น. การสกัดคุณลักษณะภาพในการตรวจจับมนุษย์
โดย คุณชุมพล เสนาพันธ์
13.30 - 13.45 น. การประยุกต์ไมโครคอนโทรลเลอร์ในการสร้างสื่อผสมเรื่องส่วนประกอบคอมพิวเตอร์
โดย คุณศิรประภา แสนโคตร
13.45 - 14.00 น. สร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนวิชาการพัฒนาวัสดุช่วยสอน
โดย คุณสุรสิทธิ์ แสนทอน
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14.00 - 14.15 น. ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยอุปกรณ์สั่งงานแบบไร้สัมผัส
โดย คุณศิรประภา นะคะจัด
14.15 - 14.30 น. ระบบคัดแยกวัตถุด้วยวิธีการฮัฟทรานฟอร์ม บนพื้นฐานการประมวลผลภาพ
โดย คุณเชิดพงษ์ หารคําแพง
14.30 - 14.45 น. ระบบคัดแยกวัตถุโดยการวิเคราะห์สี บนพื้นฐานการประมวลผลภาพ
โดย คุณอนุชา ทองหาญ
14.45 - 15.00 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
Session 3 กลุ่มสังคมศาสตร์
ประธาน : ดร.ผจงสุข เนียมประดิษฐ์
เลขานุการ : นางสาวปุญณชา สุริยะสาร
15.00 - 15.15 น. ปัจจัยที่นําไปสู่การลาออกของพนักงานธนาคารแห่งหนึ่ง
โดย คุณชลธิชา ไทรราตรี
15.15 - 15.30 น. การประยุกต์ใช้พุทธธรรมในการบริหารองค์กรภาคเอกชน กรณีศึกษา : บริษัท ซีพีออลล์ จํากัด (มหาชน)
โดย คุณดวงตา พัฒนสุพงษ์
15.30 - 15.45 น. การจัดการผลกระทบจากนโยบายค่าแรงขั้นต่ํา 300 บาท ของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม ในจังหวัดชลบุรี
โดย คุณปิยมาศ นะแก้ว
15.45 - 16.00 น. ประสิทธิผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตําบลในเขตพื้นที่จังหวัดนครพนม
โดย คุณสมบูรณ์ สอนประภา และ คุณกิจฐเชต ไกรวาส
16.00 - 17.00 น. มอบเกียรติบัตรและร่วมชมนิทรรศการ
18.00 น.
รับประทานอาหารเย็น
ห้องประชุม 2
Session 1 กลุ่มธุรกิจและการจัดการ
ประธาน : ดร.ภทรพร ยุทธาภรณ์พินิจ
เลขานุการ : อาจารย์ชนาพร บุญเกิด
10.30 - 10.45 น. ปัจจัยแห่งความสําเร็จของภูมิปัญญาการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่นเพื่อลดการกัดเซาะชายฝั่ง
กรณีศึกษา: ตําบลโคกขาม จังหวัดสมุทรสาคร
โดย คุณสวรรยา ธรรมอภิพล
10.45 - 11.00 น. การศึกษาความคิดเห็นและสนใจของชุมชนและท่องเที่ยวต่อการพัฒนาตลาดร้อยปีสามชุก สุพรรณบุรี
โดย คุณธณภณ สุภาโชติอังคณา
11.00 - 11.15 น. แนวทางการพัฒนาธุรกิจร้านโชห่วยในอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฏร์ธานี
โดย คุณปรีชาภรณ์ ศักดา
11.15 - 11.30 น. แรงจูงใจในการทํางานที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงาน ในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
โดย คุณพรนิภา ชาติวิเศษ
11.30 - 11.45 น. วัฒนธรรมองค์กรที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
โดย คุณสัญสุณี เสมาภักดี
11.45 - 12.00 น. ศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสําเร็จของกองทุนหมู่บ้านทุ่งโปร่ง ตําบลกุดจิก อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู
โดย คุณธีรวัฒน์ หินแก้ว
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12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
Session 2 กลุม่ ธุรกิจและการจัดการ (ต่อ)
ประธาน : ดร.ชัยวัฒน์ หฤทัยพันธ์
เลขานุการ : อาจารย์ชนาพร บุญเกิด
13.00 - 13.15 น. การพัฒนากลยุทธ์การตลาดในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเอกชนในสังกัดสมาคมสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย
โดย คุณณฐาพัชร์ วรพงศ์พัชร์ และ คุณวนิดา วาดีเจริญ
13.15 - 13.30 น. อิทธิพลของการรับรู้วัฒนธรรมองค์การและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การที่มีต่อประสิทธิผลในการ
ทํางานของพนักงานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ในเขตภาคตะวันออก
โดย คุณกิ่งกาญจน์ พันธุมะโอภาส
13.30 - 13.45 น. อิทธิพลของภาวะผู้นําแปรสภาพและบรรยากาศองค์การต่อความผูกพันต่อองค์ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลจังหวัดนครพนม
โดย คุณกุลนัดดา อภัยโส
13.45 - 14.00 น. กลยุทธ์การสื่อสารภายในองค์การ การทํางานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ และผลการปฏิบัติงาน: กรณีศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โดย คุณดํารง สุทอง
14.00 - 14.15 น. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจูงใจและพฤติกรรมในการทํางานของพนักงาน สํานักงานการสื่อสารไปรษณีย์
เขต 3 อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
โดย คุณจันทรกานต์ เนียดพลกรัง
14.15 - 14.30 น. อิทธิพลคุณภาพชีวิตการทํางานต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานท้องถิ่น บริษัท น้ําตาลมิตรลาว จํากัด
โดย คุณชุติมา รุ่งกาญจนาพร
14.30 - 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
Session 3 กลุ่มธุรกิจและการจัดการ (ต่อ)
ประธาน : ดร.ชัยวัฒน์ หฤทัยพันธ์
เลขานุการ : อาจารย์ชนาพร บุญเกิด
14.45 - 15.00 น. อิทธิพลของภาวะผู้นําแปรสภาพและคุณภาพชีวิตการทํางานต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทย สังกัดสํานักงานเขตมุกดาหาร
โดย คุณภารวี จันทร์อ่อน
15.00 - 15.15 น. กลยุทธ์การปรับตัวขององค์การและผลการดําเนินงาน : กรณีศึกษาบริษัทนําเที่ยวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดย คุณปฏิญญา สาขุนทด
15.15 - 15.30 น. การจัดการทรัพยากรมนุษย์และผลการดําเนินงาน: กรณีศึกษาธุรกิจโรงแรมมาตรฐาน 3-5ดาว ในเขตพื้นที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
โดย คุณโกกิลาวัจน์ หันจางสิทธิ์
15.30 - 15.45 น. อิทธิพลการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานระดับปฏิบัติการธุรกิจโรงแรม
ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดนครพนม จังหวัดหนองคาย
โดย คุณวิชญ อภิบาลศรี
15.45 - 16.00 น. อิทธิพลบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การ: กรณีศึกษาพนักงานสายสนับสนุน
ของมหาวิทยาลัยในเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
โดย คุณจิราภา ปะวัง
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16.00 - 16.15 น. การวิเคราะห์องค์ประกอบแห่งความสําเร็จของการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรของบริษัทในอุตสาหกรรม
ยานยนต์ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี
โดย คุณสุนีรัตน์ แจ้งสว่าง
16.15 - 17.30 น. มอบเกียรติบัตรและร่วมชมนิทรรศการ
18.00 น.
รับประทานอาหารเย็น
วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2558
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
Session 4
09.00 - 09.15 น.
09.15 - 09.30 น.

09.30 - 09.45 น.
09.45 - 10.00 น.
10.00 - 10.15 น.
10.15 - 10.30 น.

ห้องประชุม 1
กลุ่มวิศวกรรมและอุตสาหกรรม (ต่อ)
ประธาน : ดร.วทัญญู รอดประพัฒน์
เลขานุการ : นางสาวลัคนามณี บังเกิดสุข
การวิเคราะห์หาช่วงเวลาในการจัดซื้อที่เหมาะสม : กรณีศึกษา
โดย คุณวรรณระวี เข็มทอง
การปรับปรุงรูปแบบบรรจุภัณฑ์ทุติยภูมิน้ําหอมปรับอากาศเพื่อลดต้นทุนผลิตภัณฑ์ โดยประยุกต์ใช้เทคนิค
การกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพและการออกแบบเพื่อการผลิตและประกอบ
โดย คุณวรรณวิภา ราศี
การปรับปรุงประสิทธิภาพ งานซ่อมบํารุงรักษาเครื่องจักร โรงงานผลิตคอนกรีตสําเร็จรูป
โดย คุณมนูญ สีคุณแก้ว
การพัฒนาเครื่องอบแห้งแบบกะบะเพื่อวิสาหกิจชุมชน
โดย คุณใจทิพย์ วานิชชัง
การปรับปรุงรถปั่นพลังงานมนุษย์โดยพลังงานไฟฟ้า
โดย คุณวัชรพล ทรงหอม และ คุณมณฑลี ศาสนนันทน์
พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

Session 5 กลุ่มวิทยาศาสตร์
ประธาน : รองศาสตราจารย์ ดร.สุธัญญา พรหมสมบูรณ์
เลขานุการ : นางสาวลัคนามณี บังเกิดสุข
10.30 - 10.45 น. การเหลือรอดของแบคทีเรียโปรไบโอติกในโยเกิร์ตรสธรรมชาติ
โดย คุณวิลาวัลย์ เสือทอง
10.45 - 11.00 น. การผลิตและคุณสมบัติบางประการของเอนไซม์อะไมเลสจาก Bacillus sp. AC39
โดย คุณเชาวนีพร ชีพประสพ
11.00 - 11.15 น. ผลของสารยับยั้งการสังเคราะห์จิบเบอเรลลินต่อการออกดอกของลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวยบนพื้นที่สูง
โดย คุณนุดี เจริญกิจ
11.15 - 12.00 น. มอบเกียรติบัตร
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 17.00 น. ร่วมชมนิทรรศการ ชมการนําเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)
พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม (15.00 - 15.15 น.)
18.00 น.
รับประทานอาหารเย็น
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ห้องประชุม 2
Session 4 กลุ่มธุรกิจและการจัดการ (ต่อ)
ประธาน : ดร.ชัยวัฒน์ หฤทัยพันธ์
เลขานุการ : อาจารย์สุพรรณี รัตนานนท์
09.00 - 09.15 น. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา
โดย คุณจิดาภา พิทักษ์กรสกุล
09.15 - 09.30 น. การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรในวิทยาลัยพิชญบัณฑิต
โดย คุณสมชาย พาชอบ และ คุณอนุเทพ ธนานุกูลสมบัติ
09.30 - 09.45 น. การจัดการความรู้เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในการแก้ปัญหาจากกระบวนการผลิต
กรณีศึกษา องค์กรผู้ผลิตแผงวงจรรวมทางอิเล็กทรอนิกส์
โดย คุณเชวงศักดิ์ ประหา
09.45 - 10.00 น. แนวทางการพัฒนาสมรรถนะสากลของวิศวกรในกลุ่มวิศวกรรมปิโตรเคมีเพื่อเตรียมความพร้อม
เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
โดย คุณสุนันท์ ชมกลิ่น
10.00 - 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
Session 5 กลุ่มศึกษาศาสตร์
ประธาน : รองศาสตราจารย์ ดร.วิกร ตัณฑวุฑโฒ
เลขานุการ : อาจารย์สุพรรณี รัตนานนท์
10.30 - 10.45 น. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักบําบัดสปาตามการรับรู้ของผู้บริหารธุรกิจสปา
โดย คุณจิตต์โสภิน มีระเกตุ
10.45 - 11.00 น. การพัฒนาการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวสําหรับกลุ่มชุมชนลีเล็ดนําเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์
โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน
โดย คุณดวงตา อินทรนาค
11.00 - 11.15 น. การประยุกต์ใช้หลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาในการจัดการองค์กรธุรกิจ : กรณีศึกษาบริษัท ดีซี
คอนซัลแทนส์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง คอมมูนิเคชั่นส์ จํากัด
โดย คุณดาเรศ สุเพียร
11.15 - 11.30 น. การศึกษาการยอมรับนวัตกรรมแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาของครูสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดเลย
โดย คุณสินีพร ยศปัญญา
11.30 - 11.45 น. ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ ACACA ที่มีต่อความสามารถด้านคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย
โรงเรียนจารุวรรณ กรุงเทพมหานคร
โดย คุณวีณา ภาคมฤค
11.45 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
Session 6 กลุ่มศึกษาศาสตร์ (ต่อ)
ประธาน : รองศาสตราจารย์ ดร.วิกร ตัณฑวุฑโฒ
เลขานุการ : อาจารย์สุพรรณี รัตนานนท์
13.00 - 13.15 น. แนวทางการพัฒนาศักยภาพการรู้เท่าทันสื่อสําหรับเยาวชนไทย
โดย คุณกฤชณัท แสนทวี
5
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13.15 - 13.30 น. การพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาวงจรไฟฟ้า เรื่องทฤษฎีเทวินินและนอร์ตัน
โดย คุณจักรกฤษณ์ ศรีทอง
13.30 - 13.45 น. การบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
โดย คุณวรจักร์ มั่นคง
13.45 - 14.00 น. การศึกษาปริมาณภาระบีโอดีจากแหล่งกําเนิดน้ําเสียที่มีจุดกําเนิดแน่นอนตามระยะเวลาปลอดฝน
ในเขตเมือง กรณีศึกษา: เทศบาลเมืองเพชรบุรี
โดย คุณสพรรณชนก ชูใจ
14.00 - 14.15 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
Session 7 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประธาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ รักเกียรติวินัย
เลขานุการ : นางสาวสุวรรณา ปัดทาบาล
14.15 - 14.45 น. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเชิงยืดหยุ่นผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
โดย คุณไชยยันต์ สกุลไทย
14.45 - 15.00 น. กลยุทธ์การใช้สื่อดิจิทัลเพื่อเผยแผ่ธรรมะของพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี
โดย คุณสุดปฐพี เวียงสี
15.00 - 15.15 น. ระบบสารสนเทศจัดเก็บพันธุ์ข้าวเพื่อชุมชน : บ้านหนองกก ตําบลทัพราช อําเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
โดย คุณสุธีรา วงศ์อนันทรัพย์
15.15 - 15.30 น. การพัฒนาออกแบบเว็บไซต์การค้าพานิชย์อิเล็กทรอนิกส์สินค้ากระเป๋านําเข้า
โดย คุณวรพล แจ่มสวัสดิ์
15.30 - 17.00 น. มอบเกียรติบัตร และร่วมชมนิทรรศการ ชมการนําเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)
18.00 น.
รับประทานอาหารเย็น
วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2558
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
ห้องประชุม 1
Session 8 กลุ่มอาหารและเกษตร
ประธาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ พรสุริยา
เลขานุการ : อาจารย์พิรดา สุดประเสริฐ
09.00 - 09.15 น. A Study of Factors Affecting Dividend Policy Formation of Business Companies Listed in
Vietnam Stock Markets
โดย คุณ Cao Viet Anh
09.15 - 09.30 น. พฤติกรรมการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพของประชาชนใน กรุงเทพมหานคร
โดย คุณจันทร์จิรา ฉัตราวานิช และ คุณจินตนา สีหาพงษ์
09.30 - 09.45 น. การศึกษานําร่องของการใช้สมาร์ตโฟนไมโครสโคปสําหรับตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคของวัตถุดิบอาหารและธนบัตร
โดย คุณอรุณชัย ตั้งเจริญบํารุงสุข คุณกมลวรรณ ตั้งเจริญบํารุงสุข คุณสนอง เอกสิทธิ์
และ คุณประดับ อยู่ในวงศ์
09.45 - 10.00 น. ผลของอัตราทําให้เย็นต่อสมบัติเพสติงของแป้งข้าวเจ้าสุก
โดย คุณจุฑาวรรณ ธีระทานันท์
10.00 - 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
6
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Session 9 กลุ่มอาหารและเกษตร (ต่อ)
ประธาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ พรสุริยา
เลขานุการ : อาจารย์พิรดา สุดประเสริฐ
10.30 - 10.45 น. การปรับปรุงผลิตภาพการดําเนินงานโรงสีข้าวในประเทศ สปป.ลาว
โดย คุณผดุงศักดิ์ วานิชชัง
10.45 - 11.00 น. การพัฒนาเครื่องกําจัดวัชพืชในการปลูกข้าวแอโรบิก
โดย คุณผดุงศักดิ์ วานิชชัง
11.00 - 11.15 น. การเปรียบเทียบผลตอบแทนขายไก่ที่มีชีวิตและไก่แยกชิ้นส่วนของไก่เนื้อ อายุ 35, 42 และ 49 วัน
โดย คุณอําพล กล่อมปัญญา
11.15 - 11.30 น. อิทธิพลของความเข้มแสง และปุ๋ยต่อผลผลิตของจึงจูฉ่าย
โดย คุณทรงศักดิ์ จุนถิระพงศ์ และ คุณสมชาย สุวรรณประดิษฐ์
11.30 - 12.00 น. มอบเกียรติบัตร
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 17.00 น. ชมการนําเสนอแบบโปสเตอร์ พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม (15.00-15.15 น.)
มอบเกียรติบัตรผู้นําเสนอแบบโปสเตอร์ และประกาศรายชื่อโปสเตอร์ดีเด่น
หมายเหตุ : กําหนดการนําเสนออาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลาตามความเหมาะสม
**********************************************************
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รายชื่อบทความวิชาการที่นาํ เสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)
ลําดับ
ชื่อ-สกุล
ที่
ผู้นําเสนอ
สาขาธุรกิจและการจัดการ
P01
คุณสโรชินี เสวกฉิม
P02
คุณธัชชา วดีศิรศิ ักดิ์
P03
P04

คุณสมิทธิ์ รินทรวิฑูรย์
คุณศุภสิทธิ์ พูลภิญโญ

P05

คุณอัญชนา พงษ์สุวินัย

P06

คุณธัญญามาส โลจนานนท์

P07

คุณโยษิตา กฤตพรพินิต

P08

คุณกรชวัล คงแก้ว

P09

คุณปัทมา แสงเดช

P10

คุณศิริลักษณ์ ภักดี

P11

คุณโสรยา กะลัมพะนันทน์

สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
P12
คุณกฤษณ์ บุญประสพ
P13
P14

คุณเมย์วดี แข็งแรง

คุณภทรพร ยุทธาภรณ์พินิจ
คุณวีรวรรณ ธานี
คุณชนาพร บุญเกิด และ
คุณชุลีพร ลักขณาพิพัฒน์
สาขาศึกษาศาสตร์
P15
คุณศรัญญา ทับน้อย

ชื่อบทความ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดตั้งโรงเรียนสอนเต้นรําเพื่อสุขภาพ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องบันทึกเสียง ที่มีต่อส่วนประสม
ทางการตลาด
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการให้เช่าสนามฟุตซอล และสปอร์ตคอมเพล็กซ์
ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดตั้งสถาบันทางด้านดนตรี และศิลปะการแสดง
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งที่มีต่อฉลากบรรจุภัณฑ์
ของนิสิตปริญญาตรีที่อยู่หอพักมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
ภาวะผู้นําและแรงจูงใจในการทํางานมีผลต่อความคิดสร้างสรรค์ของพนักงาน
กรณีศึกษา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จํากัด
วัฒนธรรมองค์กรที่มีผลต่อความสุขในการทํางานของพนักงาน กรณีศึกษา
บริษัท ธีรชัยไพศาล เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
คุณภาพการให้บริการของผู้ให้บริการเรือเฟอร์รี่กรณีศึกษาการเดินเรือระหว่าง
สุราษฏร์ธานี-เกาะสมุย
ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีใน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
กลยุทธ์ในการตั้งราคาสินค้าที่ลงท้ายด้วยเลข 9 ในกลุ่มสินค้าประเภทครีมบํารุง
ผิวกาย และเครื่องใช้ไฟฟ้า จังหวัดสุราษฏร์ธานี
การเปรียบเทียบพฤติกรรม แรงจูงใจในการตัดสินใจเช่าพื้นที่ และปัจจัย
ส่วนผสมทางการตลาด ที่มีผลต่อการตัดสินใจเช่าพื้นที่ของผู้ประกอบการร้านค้า
รายย่อยห้างบิ๊กซี กรณีศึกษา ห้างบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้า สาขาอ่อนนุชและห้างบิ๊กซี
ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาลาดพร้าว
การศึกษาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศตําบลโดมประดิษฐ์ อําเภอน้ํายืน
จังหวัดอุบลราชธานี
ศึกษาการก่ออาชญากรรมเกี่ยวกับยาเสพติดของผู้ต้องขังหญิงในทัณฑสถานหญิง
กลาง
การพัฒนาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ตามแนวคิดของ ป.อ. ปยุตโต
กรณีศึกษา นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขต
บางพระ

การพัฒนาความสามารถด้านการเป็นวิทยากรของครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจําจังหวัดกําแพงเพชร โดยใช้การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
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การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 8

P16

คุณเบญจรัตน์ พ่วงหลาย
คุณไพบูลย์ วิริยะวัฒนะ และ
คุณศศิธร โสภารัตน์
สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์
P17
คุณพรจิต พีระพัฒนกุล
สาขาอาหารและเกษตร
P18
คุณอภิชญา ทองทับ
คุณเฉลิมพล สีดํา และ
คุณภุมรินทร์ นามวงค์

วันที่ 3-5 มิถุนายน 2558

การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับเลิร์นนิ่ง
ออปเจ็กต์ที่มีต่อการพัฒนามโนทัศน์และทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
รูปแบบสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น ชุมชนแกลง จังหวัดระยอง
การศึกษาอุณหภูมิและเวลาที่เหมาะสมในการผลิตน้ําพริกน้ําผักกึ่งสําเร็จรูป
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