
        
 
 
 
 
  
 

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9  
เร่ือง “การยกระดับงานวิจัยสู่นวัตกรรม” 
ระหว่างวันที่ 17 - 18 มถิุนายน 2564  

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (Online Conference) 
 
 
 
 
 
 

ด้วยความร่วมมือของ 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันเกษม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 



คำนำ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร ่วมกับเครือข่ายวิจ ัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดการประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ 
ครั้งที่ 9 เรื่อง “การยกระดับงานวิจัยสู่นวัตกรรม” ขึ้น ตระหนักถึงความสำคัญด้านการวิจัย ทั้งการวิจัยเพ่ือ
สร้างองค์ความรู้ใหม่ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนการวิจัยสถาบัน และการวิจัยประยุกต์ โดยส่งเสริม
และสนับสนุนการสร้างงานวิจัยของบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตลอดจนอาจารย์ นักวิจัย นิสิตนักศึกษา และ    
ผู้ที่สนใจทั่วไป ให้ผลิตงานวิจัยที่มีคุณค่าต่อสังคม รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีประโยชน์สู่
สาธารณะ เพื่อก่อให้เกิดการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ด้านวิชาการ และการพัฒนานวัตกรรม ซึ่งต่อยอดสู่
การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม 

 ในนามของคณะกรรมการจัดงานในครั้งนี้  ขอขอบพระคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งวิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิ  เครือข่ายเจ้าภาพร่วมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  ผู้นำเสนอผลงานผู้เข้าร่วมประชุม 
คณะทำงาน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทุกคน  ที่มีส่วนร่วมขับเคลื่อนการจัดงานประชุมวิชาการในครั้งนี้ สำเร็จ
ลุล่วงไปด้วยดีและบรรลุตามเจตนารมณ์ที่ตั้งไว้ทุกประการ  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า องค์ความรู้จากการประชุม
วิชาการฯ ครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการ ชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป 
 
 
 
 
 
 
         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา 
              ประธานคณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการฯ 
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การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 9 เรื่อง “การยกระดับงานวิจัยสู่นวัตกรรม” 
ระหว่างวันที่ 17 - 18 มิถุนายน 2564  

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (Online Conference) 
 

 
หลักการและเหตุผล 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ตระหนักถึงความสำคัญด้านการวิจัย ทั้งการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่       
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัยสถาบัน และการวิจัยประยุกต์ โดยส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานวิจัยของ
บุคลากรของมหาวิทยาลัย ตลอดจนอาจารย์ นักวิจัย นิสิตนักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป ให้ผลิตงานวิจัยที่มีคุณค่ าต่อสังคม 
รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีประโยชน์สู ่สาธารณะ เพื่อก่อให้เกิดการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์        
ด้านวิชาการ และการพัฒนานวัตกรรม ซึ่งต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม  

จากความสำคัญดังกล่าว สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงได้จัดการประชุมสวนสุนันทาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม
ระดับชาติ ครั้งท่ี 9 เรื่อง “การยกระดับงานวิจัยสู่นวัตกรรม” ขึ้น เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้จาก 
อาจารย์และนักศึกษา ในสาขาวิชาต่างๆ ได้แก่ 1) กลุ่มครุศาสตร์และการจัดการเรียนรู้ 2) กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
3) กลุ ่มบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการจัดการ 4) กลุ ่มศิลปะและการออกแบบ และสถาปัตยกรรมศาสตร์                     
5) กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ 6) กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ อันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพงานวิจัยของ    
ประเทศต่อไป 
 
วัตถุประสงค ์

1.  เพื่อแสดงศักยภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาสู่สาธารณชนท้ังในระดับชาติ  
 2.  เพื่อสร้างเวทีในการเผยแพรผ่ลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ในระดับชาติ  
 3.  เพื่อส่งเสริมและสร้างเครือข่ายงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์กับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานด้านการวิจัย  
      ในระดับชาติ 
 
กลุ่มเป้าหมาย 

1. อาจารย์ นักวิชาการ และนักวิจยัจากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ 
2. นิสิต นักศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ 
3. นักวิชาการ และผู้ที่สนใจจากหน่วยงานต่างๆ 

 
กำหนดจัดงานและสถานที่ 
 วันจัดประชุม   วันพฤหัสบดีที่ 17  – วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 
 สถานท่ีจัดประชุม   มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 
 
รูปแบบการประชุม 

1. การบรรยายพิเศษ โดยวิทยากรรับเชิญ (Online Conference) 
 2. การนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานวิชาการภาคบรรยาย และนวัตกรรม (Online Conference) 
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หัวข้อการประชุม 
 การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดบันานาชาติ ครั้งท่ี 9 เรื่อง “การยกระดับงานวิจัยสู่นวัตกรรม” เปิดรับ บทความ
วิจัย ภาษาไทยท่ียังไม่เคยตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ของคณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา ในกลุ่มต่างๆ ดังน้ี 
 1) กลุ่มครุศาสตร์และการจัดการเรียนรู้        4) กลุ่มศิลปะและการออกแบบ และสถาปตัยกรรมศาสตร์ 
 2) กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์         5) กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
 3) กลุ่มบริหารธรุกิจ เศรษฐศาสตร์ และการจัดการ     6) กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
หมายเหต ุ: 1.บทความทุกบทความจะได้รับการตีพิมพ์ Full Paper ลงใน Proceeding online ของการประชุม และคัดเลือกบางบทความที่ผ่าน
การพิจารณาจากกองบรรณาธกิารวารสารลงวารสารที่อยู่ในฐาน TCI กลุ่ม 2 

 2. มีการคัดเลือกบทความงานวิจัย ในกลุ่ม 1-6 ให้ตีพิมพ์ลงในวารสาร TCI กลุ่ม 2 เช่น วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา ( ISSN 2229-2802, E-ISSN 2697-634x Online) วารสารสวนสุนันทาวิชาการและวิจ ัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา            
(ISSN 1095-9353, E-ISSN 2697-6331 Online ) และวารสารสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ISSN 2539-6749, E-ISSN 2730-
1907)  เป็นต้น 

 
กำหนดการสำคัญ 

กิจกรรม กำหนด 
วันท่ีลงทะเบียน Abstract บัดนี้  – 30 เมษายน 2564 
วันท่ีลงทะเบียน Full Paper Submission 1 พฤษภาคม – 25 พฤษภาคม 2564 
วันสุดท้ายของชำระเงิน 25 พฤษภาคม 2564 
แจ้งผลพิจราณา ภายใน 31 พฤษภาคม 2564 
ผู้วิจัยส่ง Full Paper ฉบับแก้ไข ภายใน 4 มิถุนายน 2564 
ตอบรับนำเสนอ (Acceptance Letter) ภายในวันท่ี 10 มิถุนายน 2564 
วันท่ีจัดงานประชุมวิชาการ 17 – 18  มิถุนายน 2564 
เผยแพร่ Proceeding ออนไลน ์ 1 กรกฎาคม 2564 

 
อัตราค่าลงทะเบียน  

ค่าลงทะเบียนต่อคนต่อบทความ หากบทความวิจัยของท่านมีผู้เข้าร่วมนำเสนอมากกว่า 1 คน ให้ลงทะเบียน
นำเสนอ 1 คน และคนอ่ืนๆ ให้ลงทะเบียนเป็นผู้เข้าร่วมประชุม 

โอนเงินผ่าน  ธนาคารกรุงเทพสาขามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ชื่อบัญชี สถาบันวิจัยและพัฒนา-การวิจยัและ
บริการวิชาการ เลขท่ีบัญชี 074 – 7 – 38110 – 1 

ประเภทเข้าร่วม ค่าลงทะเบียน/บทความ/
โปสเตอร์/คน 

ผู้นำเสนอผลงานวิจยัประเภทบุคลากรภายนอก ภายใน นักศึกษาหรอืบุคคลทั่วไป แบบบรรยาย 3,900 บาท 
**ไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนทุกกรณี 
***ผู้เขา้ร่วมประชุมที่เป็นขา้ราชการหรอืพนักงานของรัฐ สามารถเบิกค่าใช้จา่ยได้ตามสิทธิ์จากต้นสังกัดและไม่ถอืเป็นวนัลา 
****ผู้ที่ลงทะเบียนเข้ารว่มประชุมจะได้รับ สูจิบัตร, ใบประกาศนียบัตร 
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เจ้าภาพร่วม 
1. มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
2. มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
3. มหาวิทยาลยัรามคำแหง 
4. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง 
5. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
6. มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
7. มหาวิทยาลยัแม่โจ ้
8. มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
9. มหาวิทยาลยัราชภฏัจันทรเกษม 
10. มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บ้านจอมบึง 
11. มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุร ี
12. มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธาน ี

 
ติดต่อ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา โทรศัพท์ 02-160-1343 ต่อ 14 
email: ird_ssru@ssru.ac.th หรอื suangsuda.su@ssru.ac.th    
website http://www.conference.ssru.ac.th/IRD-Conference2021 
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รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณากลั่นกรองบทความ 
 

กลุ่มครุศาสตร์และการจัดการเรียนรู้  
1. ศาสตราจารย์ ดร.รวีวรรณ ชินะตระกูล  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร ์  มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.สรวงพร กุศลสถิตย ์  มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ ์
 
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
1. รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี   มหาวิทยาลยัมหิดล 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา จันทร์คง  มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
3. อาจารย์ ดร.ชญานันท์ เกิดพิทักษ์   มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 
 
กลุ่มบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการจัดการ 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ โรจนแสง   มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.วนิดา สุวรรณนิพนธ์  มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 
 
กลุ่มศลิปะและการออกแบบ และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.จตุรงค์ เลาหะเพ็ญแสง  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา  มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 
 
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัฐไชย์ ลนีาวงศ์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐชา เพ็ชรยิ้ม  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร ี
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา สุดเจริญ  มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 
 
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ       
1. รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา จันทร์คง  มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
2. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ดวงพร นะคาพันธ์ุชัย มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา สุดเจริญ  มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 
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คณะกรรมการประจำห้องนำเสนอผลงานแบบบรรยาย 
 

กลุ่มครุศาสตร์และการจัดการเรียนรู้  
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ เพิ่มชาติ   มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บ้านจองบึง 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์   มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 
 
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
1. รองศาสตราจารย์ ดร. อุทัยทิพย์ เจี่ยวิวรรธน์กุล  มหาวิทยาลยัมหิดล 
2. อาจารย์ ดร.ชญานันท์ เกิดพิทักษ์    มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 
 
กลุ่มบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการจัดการ 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัททมา สุริยกลุ ณ อยุธยา  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
2. รองศาสตราจารย์ ดร.วนิดา สุวรรณนิพนธ์   มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 
 
กลุ่มศลิปะและการออกแบบ และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.จตุรงค์ เลาหะเพ็ญแสง   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ   มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 
 
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัฐไชย์ ลนีาวงศ์   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา สุดเจริญ   มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 
 
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ       
1. รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา จันทร์คง   มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
2. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดวงพร นะคาพันธ์ุชัย  มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 
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การประชุมสวนสุนนัทาวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี 9 เร่ือง “การยกระดับงานวิจัยสู่นวัตกรรม” 
ระหว่างวันที่ 17 - 18 มิถุนายน 2564  

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา (Online Conference) 

 
 
วันพฤหัสบดีท่ี 17 มิถุนายน 2564 

เวลา กิจกรรม 
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนออนไลน ์
09.00 – 10.00 น. พิธีเปิดการประชุม 

    โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวุรีย์ ยอดฉิม  
    รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 
กล่าวรายงาน 
    โดย อาจารย์มรกต วรชัยรุ่งเรอืง 
    รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจยัและเผยแพร่เปดิงานประชุม   
ประกาศรางวัลนักวิจัยดีเด่น 
    โดย คุณพรทิพย์ เรืองปราชญ ์
    หัวหน้าสำนักงาน 
                 
บรรยายพิเศษ หัวข้อ“การยกระดับงานวิจัยสู่นวัตกรรม” 
    โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พรีเดช ทองอำไพ 
    ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ 

10.00 – 12.00 น. การนำเสนอผลงานวิชาการ วิจัยและนวัตกรรมภาคบรรยาย    
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 – 17.30 น. การนำเสนอผลงานวิชาการ วิจัยและนวัตกรรมภาคบรรยาย 

 
วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 

เวลา กิจกรรม 
08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียนออนไลน ์
09.00 – 12.00 น. การนำเสนอผลงานวิชาการ วิจัยและนวัตกรรมภาคบรรยาย    
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 17.30 น. การนำเสนอผลงานวิชาการ วิจัยและนวัตกรรมภาคบรรยาย 

 
 
หมายเหตุ  :    1.  กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม  

2.  รับประทานอาหารวา่งเวลาประมาณ 10.30 น.  และ 14.30 น. 
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ตารางการนำเสนอผลงานวิชาการ 
วิจัยและนวัตกรรมภาคบรรยาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การนำเสนอผลงานวิชาการ วิจัยและนวัตกรรมภาคบรรยาย กลุ่มครุศาสตร์และการจัดการเรียนรู้ 

วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 

ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (Online Conference) 

ผู้ทรงคุณวุฒิประจำห้อง  

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ เพิ่มชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจองบึง 

2. รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

ลำดับ เวลา รหัสบทความ ชื่อเรื่อง ผู้นำเสนอ สถาบัน/มหาวิทยาลัย 
1 10.00 - 10.15 IRD_Conference2021_P_5 การสร้างคู่มือการสอน การแต่งเพลงสมัยนิยมขั้น

พื้นฐาน ตามกระบวนการสอนของอาจารย์ ประภพ 
ชมถาวร 

ชนทัช สุริยะชัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2 10.20 - 10.35 IRD_Conference2021_P_6 การศึกษาทักษะการปฏิบัติดนตรี ด้วยชุดการสอน
การปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย วงมโหรีเบื้องต้น (เพลง
นางนาค 2 ชั้น) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนสิงห์สมุทร 

เจกวิณท์วริศ กุหลาบอ่ำ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

3 10.40 - 10.55 IRD_Conference2021_P_28 ผลของการปรึกษากลุ่มตามแนวทฤษฎีเผชิญความ
จริงที่มีต่อการตระหนักรู้บทบาทหน้าที่ของนักศึกษา
วิชาชีพครู 

อัจฉรา อินโต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูม ิ

4 11.00 - 11.15 IRD_Conference2021_P_31 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างการ
เรียนด้วยบทเรียนมัลติมีเดีย สำเร็จรูปกับการเรียน
แบบปกติ เรื่องประเภทวงดนตรีไทย ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนมักกะสันพิทยา 

ชัยณรงค์ สุขถนอม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

11



การนำเสนอผลงานวิชาการ วิจัยและนวัตกรรมภาคบรรยาย กลุ่มครุศาสตร์และการจัดการเรียนรู้ 

วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 

ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (Online Conference) 

ผู้ทรงคุณวุฒิประจำห้อง (ต่อ) 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ เพิ่มชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจองบึง 

2. รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

ลำดับ เวลา รหัสบทความ ชื่อเรื่อง ผู้นำเสนอ สถาบัน/มหาวิทยาลัย 
5 11.20 - 11.35 IRD_Conference2021_P_33 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดแบบฝึกทักษะซออู้

เบื้องต้น  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียน
ภารตวิทยาลัย 

พาณี เพียรชนะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

6 11.40 - 11.55 IRD_Conference2021_P_58 ข้อเสนอการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการ
เขียนบทความวิจัยสำหรับการเผยแพร่ 

ไสว ศิริทองถาวร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

7 13.00 - 13.15  IRD_Conference2021_O_62 การพัฒนาแบบวัดจิตแห่งการสร้างสรรค์ สำหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล 

สิรภัทร จันทะมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูม ิ

8 13.20 - 13.35 IRD_Conference2021_O_72 การจ ั ดการ เ ร ี ยนแบบผสมผสานเพ ื ่ อส ่ ง เสริม
ความสามารถในการทำวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 

วชิรา อยู่ศุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูม ิ

9 13.40 - 13.55 IRD_Conference2021_O_93 รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา 
3404 - 2002 วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร 

สราวุธ จินดาเพ็ชร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 
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การนำเสนอผลงานวิชาการ วิจัยและนวัตกรรมภาคบรรยาย กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 

ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (Online Conference) 

ผู้ทรงคุณวุฒิประจำห้อง 

1. รองศาสตราจารย์ ดร. อุทัยทิพย์ เจี่ยวิวรรธน์กุล มหาวิทยาลัยมหิดล 

2. อาจารย์ ดร.ชญานันท์ เกิดพิทักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

ลำดับ เวลา รหัสบทความ ชื่อเรื่อง ผู้นำเสนอ สถาบัน/มหาวิทยาลัย 
1 10.00 - 10.15 IRD_Conference2021_P_4 การติดตามผลบัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนคร  ปีการศึกษา 2562 

กิตติศักดิ์  คงพูน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

2 10.20 - 10.35 IRD_Conference2021_P_22 แนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 
ของธุรกิจโรงแรมและที่พัก  ตามมาตรฐานของรัฐบาล
ไทย และ หน่วยงานสากล 

เสฎฐวุฒิ ชนะทรัพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

3 10.40 - 10.55 IRD_Conference2021_P_23 มาตรฐานความปลอดภัยของธุรกิจโรงแรมและที่พัก             
ในจังหวัดเชียงใหม่  หลังสถานการณ์แพร่ระบาดของ
ไวรัส โควิด 19 

นันทิกานต์ ศรีสุวรรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

4 11.00 - 11.15 IRD_Conference2021_P_36 ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียด กับความเครียดใน
การทำงานของบุคลากร ในทัณฑสถานโรงพยาบาล
ราชทัณฑ ์

ปรีญาพร ปัญจมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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การนำเสนอผลงานวิชาการ วิจัยและนวัตกรรมภาคบรรยาย กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 

ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (Online Conference) 

ผู้ทรงคุณวุฒิประจำห้อง (ต่อ) 

1. รองศาสตราจารย์ ดร. อุทัยทิพย์ เจี่ยวิวรรธน์กุล มหาวิทยาลัยมหิดล 

2. อาจารย์ ดร.ชญานันท์ เกิดพิทักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

ลำดับ เวลา รหัสบทความ ชื่อเรื่อง ผู้นำเสนอ สถาบัน/มหาวิทยาลัย 
5 11.20 - 11.35 IRD_Conference2021_P_55 การศึกษาเปรียบเทียบสัตว์เหนือธรรมชาติในไตรภูมิกถา

กับเทพปกรณัมวัฒนธรรมต่างๆ 
อาทิมา พงศ์ไพบูลย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

6 11.40 - 11.55 IRD_Conference2021_O_78 กระบวนการเสียดสีในภาพยนตร์สารคดีเทียม Satiric 
Elements in Mockumentary 

ควันธรรม นนทพุทธ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

7 13.00 - 13.15  IRD_Conference2021_O_79 การจัดการเรียนการสอนโครงการนาฏศิลป์เพื่อชุมชน วุฒิชัย ค้าทวี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
8 13.20 - 13.35 IRD_Conference2021_O_80 กิจกรรมการท่องเที่ยวและพฤติกรรมนักท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมของนักท่องเที ่ยวชาวไทยกลุ ่มครอบครัว  
อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 

ศรเพชร ยิ่งมี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

9 13.40 - 13.55 IRD_Conference2021_O_81 แนวคิดการเขียนบทในภาพยนตร์ Cyberpunk นิติ หัทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
10 14.00 - 14.15 IRD_Conference2021_O_86 ภาวะหมดไฟในการทำงานของบุคลากรในสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ฉัตรชกรณ์ ระบิล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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การนำเสนอผลงานวิชาการ วิจัยและนวัตกรรมภาคบรรยาย กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 

ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (Online Conference) 

ผู้ทรงคุณวุฒิประจำห้อง (ต่อ) 

1. รองศาสตราจารย์ ดร. อุทัยทิพย์ เจี่ยวิวรรธน์กุล มหาวิทยาลัยมหิดล 

2. อาจารย์ ดร.ชญานันท์ เกิดพิทักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

ลำดับ เวลา รหัสบทความ ชื่อเรื่อง ผู้นำเสนอ สถาบัน/มหาวิทยาลัย 
11 14.20 - 14.35 IRD_Conference2021_O_87 ความผูกพันต ่อองค์กรของบุคลากรในสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ธญานี สานเมทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

12 14.40 - 14.55 IRD_Conference2021_O_88 ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารทรัพยากรมนุษย์กับ
ความจงร ักภ ักด ีต ่อองค ์กรของบ ุคลากร ส ังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ศิริรัตน์ ชูกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

13 15.00 - 15.15 IRD_Conference2021_O_104 ผลของโปรแกรมกิจกรรมนันทนาการโดยใช ้หลัก
อร ิยส ัจส ี ่ เพ ื ่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ชนา ดุริยางคเศรษฐ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

14 15.20 - 15.35 IRD_Conference2021_O_106 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้แอพพลิเคชั่น 
Grab food  ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

จิรัชยา สายศรีแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

15 15.40 - 15.55 IRD_Conference2021_O_107 ท ัศนคต ิ และพฤต ิ กรรมของประชาชนใน เขต
กรุงเทพมหานคร  ที่มีต่อโครงการ 7 Go Green ลด
และเลิกใช้ถุงพลาสติก 

อริสรา แก้วโลมา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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การนำเสนอผลงานวิชาการ วิจัยและนวัตกรรมภาคบรรยาย กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 

ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (Online Conference) 

ผู้ทรงคุณวุฒิประจำห้อง (ต่อ) 

1. รองศาสตราจารย์ ดร. อุทัยทิพย์ เจี่ยวิวรรธน์กุล มหาวิทยาลัยมหิดล 

2. อาจารย์ ดร.ชญานันท์ เกิดพิทักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

ลำดับ เวลา รหัสบทความ ชื่อเรื่อง ผู้นำเสนอ สถาบัน/มหาวิทยาลัย 
16 16.00 - 16.15 IRD_Conference2021_O_108 สื่อสิ่งพิมพ์ในยุค 4.0 จิรวัฒน์ แก้ววันดีธนโชติ มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสนุันทา 

17 16.20 - 16.35 IRD_Conference2021_P_53 ความผูกพันในองค์กรส่งผลต่อความเหนื่อยหน่ายของ
ครู สังกัดสำนักการศึกษา  กรุงเทพมหาคร โดยมีการ
แสดงความรู้สึกขณะปฏิบัติงานเป็นตัวแปรส่งผ่าน 

วณิชยา ใจเร็ว มหาวิทยาลัยบูรพา 

18 16.40 - 16.55 IRD_Conference2021_O_67 ความสัมพันธ์เชิงพฤติกรรมที่ส่งผลต่อความตั้งใจเข้า
ร่วมการแข่งขันวิ่งมาราธอนในประเทศไทย ภายใต้
ภาวะวิกฤต โควิด-19 

วิเชียร รู้บุญ มหาวิทยาลัยบูรพา 
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การนำเสนอผลงานวิชาการ วิจัยและนวัตกรรมภาคบรรยาย กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2564 

ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (Online Conference) 

ผู้ทรงคุณวุฒิประจำห้อง 

1. รองศาสตราจารย์ ดร. อุทัยทิพย์ เจี่ยวิวรรธน์กุล มหาวิทยาลัยมหิดล 

2. อาจารย์ ดร.ชญานันท์ เกิดพิทักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

ลำดับ เวลา รหัสบทความ ชื่อเรื่อง ผู้นำเสนอ สถาบัน/มหาวิทยาลัย 
1 09.00 - 09.15 IRD_Conference2021_O_110 การประยุกต์หลักไคเซ็นในการปรับปรุงงาน

ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี 
วิทยาพล  รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ มหาวิทยาลยัรังสิต 

2 09.20 - 09.35 IRD_Conference2021_O_111 องค ์ประกอบการท ่องเท ี ่ ยวในเทศกาล
ภาพยนตร์นานาชาติ ,ซิดนีย์  เมืองสร้างสรรค์
แห่งยูเนสโก 

ธีรารัตน์ อำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

3 09.40 - 09.55 IRD_Conference2021_O_112 การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอ
เมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 

ณัฐณภรณ์ เอกนราจินดาวัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

4 10.00 - 10.15 IRD_Conference2021_O_113 การพัฒนาศ ักยภาพบุคลากรให ้ เป ็นผ ู ้ มี
สมรรถนะส ูง ตามมาตรฐานการป ้องกัน
ปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการ
สนับสนุนทางการเงิน 

วิทยาพล  รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
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การนำเสนอผลงานวิชาการ วิจัยและนวัตกรรมภาคบรรยาย กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2564 

ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (Online Conference) 

ผู้ทรงคุณวุฒิประจำห้อง (ต่อ) 

1. รองศาสตราจารย์ ดร. อุทัยทิพย์ เจี่ยวิวรรธน์กุล มหาวิทยาลัยมหิดล 

2. อาจารย์ ดร.ชญานันท์ เกิดพิทักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

ลำดับ เวลา รหัสบทความ ชื่อเรื่อง ผู้นำเสนอ สถาบัน/มหาวิทยาลัย 
5 10.20 - 10.35 IRD_Conference2021_O_114 ความพึงพอใจของผู ้ส ูงอาย ุที ่ม ีต ่อการจัด

สวัสดิการสังคม ของเทศบาลตำบลท่าม่วง  
อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 

ณัฏฐชัย เอกนราจินดาวัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

6 10.40 - 10.55 IRD_Conference2021_O_115 ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสำนักงาน
ที่ดินกรุงเทพมหานคร 

โมรยา วิเศษศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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การนำเสนอผลงานวิชาการ วิจัยและนวัตกรรมภาคบรรยาย กลุ่มบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการจัดการ 

วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 

ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (Online Conference) 

ผู้ทรงคุณวุฒิประจำห้อง 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัททมา สุริยกุล ณ อยุธยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2. รองศาสตราจารย์ ดร.วนิดา สุวรรณนิพนธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

ลำดับ เวลา รหัสบทความ ชื่อเรื่อง ผู้นำเสนอ สถาบัน/มหาวิทยาลัย 
1 10.00 - 10.15 IRD_Conference2021_P_20 การปรับปรุงการเคลือบแก้วรถยนต์เพื่อการควบคุม

ค ุณภาพและการสร ้างมาตรฐานในการทำงาน 
กรณีศึกษา : ร้าน PR Glass Coating &  Car spa 

สิริรักษ์  ภู่ริยะพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

2 10.20 - 10.35 IRD_Conference2021_P_59 การศึกษาแนวทางการใช้วัตถุแต่งกลิ่นรสอาหารไทย
ในการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าและสร้างประสบการณ์
การบริโภคอาหารของผู้บริโภคชาวไทย 

พิมจณัฏฐ์ บุญมานนท์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

3 10.40 - 10.55 IRD_Conference2021_O_61 อิทธิพลของการบริหารสินทรัพย์ต่อราคาตลาดของ
หุ้น: กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย กลุ่ม SET 100 

สิทธิโชค แซ่ห่าน มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

4 11.00 - 11.15 IRD_Conference2021_O_73 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นของ
องค์การบร ิหารส ่วนตำบลในจังหว ัดเขตการค้า
ชายแดนภาคตะวันออก 

ศิริวรรณ์ สุขประเสริฐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี 

5 11.20 - 11.35 IRD_Conference2021_O_76 การศึกษาโครงสร้างต้นทุนและผลตอบแทนของ
ช่องทางจำหน่ายทุเรียนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

จิตตมาส อุไรวรรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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การนำเสนอผลงานวิชาการ วิจัยและนวัตกรรมภาคบรรยาย กลุ่มบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการจัดการ 

วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 

ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (Online Conference) 

ผู้ทรงคุณวุฒิประจำห้อง (ต่อ) 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัททมา สุริยกุล ณ อยุธยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2. รองศาสตราจารย์ ดร.วนิดา สุวรรณนิพนธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

ลำดับ เวลา รหัสบทความ ชื่อเรื่อง ผู้นำเสนอ สถาบัน/มหาวิทยาลัย 
6 11.40 - 11.55 IRD_Conference2021_O_94 ปัจจัยที ่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการธุรกรรมทาง

การเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ของประชากรในจังหวัด
ปทุมธานี 

ธรรมรัตน์ พลอยเพ็ชร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

7 13.00 - 13.15  IRD_Conference2021_O_98 การปรับตัวเพื่อความอยู่รอดของธุรกิจชุมชนในภาวะ
วิกฤติโควิด (Covid-19) : กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชน 
“กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยหอมทองทุ่งคาวัด” 

ศุทธิกานต์ คงคล้าย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัด
ชุมพร 

8 13.20 - 13.35 IRD_Conference2021_O_105 ผลกระทบของกระแสเงินสดต่อความสามารถในการ
ทำกำไรและการประเมินมูลค่าหุ ้นของบร ิษ ัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 

ประสิทธิชัย ดอกไม้
หอม 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
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การนำเสนอผลงานวิชาการ วิจัยและนวัตกรรมภาคบรรยาย กลุ่มศิลปะและการออกแบบ และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 

ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (Online Conference) 

ผู้ทรงคุณวุฒิประจำห้อง  

1. รองศาสตราจารย์ ดร.จตุรงค์ เลาหะเพ็ญแสง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

ลำดับ เวลา รหัสบทความ ชื่อเรื่อง ผู้นำเสนอ สถาบัน/มหาวิทยาลัย 
1 10.00 - 10.15 IRD_Conference2021_P_27 การศึกษาและพัฒนาบูธจำหน่ายสินค้าโอทอปเคลื่อนที่

แบบถอดประกอบ สะท้อนอัตลักษณ์ศิลปะล้านนาจาก
วัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ให้กับผลิตภัณฑ์ในชุมชน : กรณีศึกษา ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา 
จังหวัดน่าน 

ศรัณยู สว่างเมฆ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร 

2 10.20 - 10.35 IRD_Conference2021_P_34 เด็กพิเศษกับความพิเศษในงานศิลปะ อริสรา รักษาผล มหาวิทยาลัยบูรพา 
3 10.40 - 10.55 IRD_Conference2021_P_45 ศึกษาและออกแบบที่นอนสำหรับการนอนหลับระยะ

สั้น กรณีศึกษา จุดจอดพักรถบรรทุกสถานีตรวจสอบ
น้ำหนักโนนสูง(ขาออก) จังหวัดนครราชสีมา 

ณัฐวุฒิ ปริญญวัฒน์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

4 11.00 - 11.15 IRD_Conference2021_P_50 ศึกษาการใช ้ประโยชน ์จากต ้นข ่าสำหร ับพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เพ่ือสิ่งแวดล้อม 

มนตรี คำยะ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

5 11.20 - 11.35 IRD_Conference2021_O_82 คุณลักษณะของแสงในสถาปัตยกรรมพื้นถิ ่น: พระ
อุโบสถสมัยอยุธยาตอนปลาย เขตพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรี 

ศุภโชค สนธิไชย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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การนำเสนอผลงานวิชาการ วิจัยและนวัตกรรมภาคบรรยาย กลุ่มศิลปะและการออกแบบ และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 

ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (Online Conference) 

ผู้ทรงคุณวุฒิประจำห้อง (ต่อ) 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.จตุรงค์ เลาหะเพ็ญแสง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

ลำดับ เวลา รหัสบทความ ชื่อเรื่อง ผู้นำเสนอ สถาบัน/มหาวิทยาลัย 
6 11.40 - 11.55 IRD_Conference2021_O_83 การศึกษาและการออกแบบตู ้คอนเทนเนอร์เพ่ือ

ประยุกต์เป็น อาคารพักอาศัยคาร์บอนต่ำ : กรณีศึกษา
เขตบางคอแหลม 

รุจิวรรณ อันสงคราม มหาวิทยาลัยเทคโนโยลีราชมงคล
พระนคร 

7 13.00 - 13.15  IRD_Conference2021_O_91 การศึกษาและพัฒนาเพื่อออกแบบโรงเรือนเพาะเห็ด 
สำหรับติดตั้งภายในโรงเรียน วัฒนธรรมชนเผ่าเด็ก
กำพร้า (หลัก 67) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว 

แทนศรัทธา อติ
อนุวรรตน์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโยลีราชมงคล
พระนคร 

8 13.20 - 13.35 IRD_Conference2021_O_109 การออกแบบงานสร้างในภาพยนตร์แนว Cyberpunk กาญจนาพร ศรีสม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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การนำเสนอผลงานวิชาการ วิจัยและนวัตกรรมภาคบรรยาย กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 

ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (Online Conference) 

ผู้ทรงคุณวุฒิประจำห้อง  

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัฐไชย์ ลีนาวงศ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา สุดเจริญ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

ลำดับ เวลา รหัสบทความ ชื่อเรื่อง ผู้นำเสนอ สถาบัน/มหาวิทยาลัย 
1 10.00 - 10.15 IRD_Conference2021_P_17 ความรู ้ความเข้าใจบุคลากรของหน่วยงานนิติเวช

ศาสตร์เกี ่ยวกับ การตรวจพิสูจน์หลักฐานทางนิติ
วิทยาศาสตร์ 

วิไลรัตน์ สุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

2 10.20 - 10.35 IRD_Conference2021_P_19 สารประกอบฟินอลิกและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของ
ไอศกรีมต้นข้าวหอมมะลิและไอศกรีมใบบัวหลวง 

ณัฐชรัฐ แพกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี 

3 10.40 - 10.55 IRD_Conference2021_P_41 ผลของการใช้กลีบดอกบัวสายธัญกาฬต่อคุณลักษณะ
ของไอศกรีมเชอร์เบทมะนาวปราศจากน้ำตาล 

ดุสิต บุหลัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี 

4 11.00 - 11.15 IRD_Conference2021_P_43 ฤทธิ ์ทางชีวภาพของน้ำควันและผลของน้ำควันต่อ
คุณภาพเมล็ดมะเขือเทศ 

ธนธรณ์ จิระจิตต์มีชัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

5 11.20 - 11.35 IRD_Conference2021_P_48 การวิเคราะห์พลังงานและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมใน
กระบวนการสกัดสารต้านอนุมูลอิสระ จากดอกทิวลิป
ด้วยตัวทำละลายและคลื่นไมโครเวฟร่วม 

วนิดา โมกไธสงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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การนำเสนอผลงานวิชาการ วิจัยและนวัตกรรมภาคบรรยาย กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 

ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (Online Conference) 

ผู้ทรงคุณวุฒิประจำห้อง (ต่อ) 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัฐไชย์ ลีนาวงศ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา สุดเจริญ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

ลำดับ เวลา รหัสบทความ ชื่อเรื่อง ผู้นำเสนอ สถาบัน/มหาวิทยาลัย 
6 11.40 - 11.55 IRD_Conference2021_P_52 การตรวจติดตามความเครียดจากการขาดน้ำของต้น

ทุเรียนพันธุ์หมอนทอง ด้วยการสะท้อนแสงของใบ 
ยรรยง จันนูน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

7 13.00 - 13.15  IRD_Conference2021_P_54 การประเมินความเสี่ยงและวิเคราะห์ระบบวัดคุมนิรภัย
ของระบบสารที่ใช้แลกเปลี่ยนความร้อนในกระบวนการ
ผลิตเม็ดพลาสติก 

พิชญ์สินี โสดา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

8 13.20 - 13.35 IRD_Conference2021_P_57 การประเมินความเสี่ยงการระเบิดของฝุ่นในกระบวนการ
นำปิโตรเคมีภัณฑ์เข้าสู่ไซโล 

ภัทรภร จิตต์แก้ว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

9 13.40 - 13.55 IRD_Conference2021_O_63 การใช้สารสกัดสมุนไพรบางชนิดเพื่อการควบคุมโรคเน่า
ในผักตระกูลกะหล่ำ 

อรสุรางค์ โสภิพันธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

10 14.00 - 14.15 IRD_Conference2021_O_69 การพยากรณ์ปริมาณการส่งออกยางแท่ง STR ของ
ประเทศไทยด้วยเทคนิคการวิเคราะห์อนุกรมเวลา 

เพชรรัตน์ เหมือน
เพชร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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การนำเสนอผลงานวิชาการ วิจัยและนวัตกรรมภาคบรรยาย กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 

ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (Online Conference) 

ผู้ทรงคุณวุฒิประจำห้อง (ต่อ) 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัฐไชย์ ลีนาวงศ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา สุดเจริญ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

ลำดับ เวลา รหัสบทความ ชื่อเรื่อง ผู้นำเสนอ สถาบัน/มหาวิทยาลัย 
11 14.20 - 14.35 IRD_Conference2021_O_92 การศึกษากระบวนการผลิตและอัตราส่วนแป้งจากข้าว

ส ินเหล ็กที ่ เหมาะสม ในการพัฒนาผลิตภ ัณฑ์ขนม
ทองม้วนจากแป้งข้าวสินเหล็กเสริมธัญพืช 

สราวุธ จินดาเพ็ชร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 

12 14.40 - 14.55 IRD_Conference2021_O_97 การสร้างองค์ความรู ้และจิตสำนึกด้านสิ ่งแวดล้อมแก่
มัคคุเทศก์ท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาพื้นที่ปกปักทรัพยากร
โคกภูตากาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

ปิยธิดา โคตรมุงคุณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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การนำเสนอผลงานวิชาการ วิจัยและนวัตกรรมภาคบรรยาย กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 

ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (Online Conference) 

ผู้ทรงคุณวุฒิประจำห้อง  

1. รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา จันทร์คง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

2. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดวงพร นะคาพันธุ์ชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

ลำดับ เวลา รหัสบทความ ชื่อเรื่อง ผู้นำเสนอ สถาบัน/มหาวิทยาลัย 
1 10.00 - 10.15 IRD_Conference2021_P_7 การเปรียบเทียบประสิทธิผลระหว่างการฉายแสงเอ็กไซ

เมอร์ไลท์ 308 นาโนเมตรร่วมกับการทายาครีม 5% ลิค
เคอร์ คาร์โบนิส ดีเทอร์เจน กับ การทายาครีม 5% ลิค
เคอร์ คาร์โบนิส ดีเทอร์เจนอย่างเดียว ในการรักษาโรค
สะเก็ดเงินเรื้อรังชนิดผื่นหนา 

ธัญสินี อุณหสุทธิยานนท์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

2 10.20 - 10.35 IRD_Conference2021_P_8 การศึกษาเปรียบเทียบด้านประสิทธิผลทางคลินิกและ
ความปลอดภัยระหว่างเจลสารสกัดผลมะขามป้อม 5% 
กับ เจลอัลฟ่าอาร์บูติน 2% เพ่ือปรับสภาพผิวหน้าขาว 

ประภาส ปรางค์แสงวิไล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

3 10.40 - 10.55 IRD_Conference2021_P_9 ประสิทธิผลของการฉีดเกล็ดเลือดเข้มข้นชนิดที่มีเม็ด
เล ือดขาวและไฟบร ินเข ้าส ู ่ ใต ้ผ ิวร ่วมก ับเลเซอร์
คาร์บอนไดออกไซด์แบบแบ่งส่วนในการรักษารอยแตก
ลาย 

ณัฏฐานิช บุญมาลี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
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การนำเสนอผลงานวิชาการ วิจัยและนวัตกรรมภาคบรรยาย กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 

ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (Online Conference) 

ผู้ทรงคุณวุฒิประจำห้อง (ต่อ) 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา จันทร์คง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

2. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดวงพร นะคาพันธุ์ชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

ลำดับ เวลา รหัสบทความ ชื่อเรื่อง ผู้นำเสนอ สถาบัน/มหาวิทยาลัย 
4 11.00 - 11.15 IRD_Conference2021_P_11 การศึกษาเปรียบเทียบของการฉีดโบทูลินั่มท็อกซินชนิด 

เอ ใต้ผิวหนังระหว่างขนาดยาต่ำและขนาดยามาตรฐานใน
การรักษาภาวะเหงื่อออกมากผิดปกติบริเวณรักแร้ชนิด
ปฐมภูมิ 

มโนรส มงคลิก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

5 11.20 - 11.35 IRD_Conference2021_P_14 การศึกษาเปรียบเทียบการรักษาแบบสูตรผสมด้วย
เลเซอร์ชนิดไดโอด 577 นาโมเมตรร่วมกับการฉีดสารไทร
แอมซิโนโลน แอซีโทไนด์ที่รอยโรค เทียบกับการฉีดสาร
ไทรแอมซิโนโลน  แอซีโทไนด์ที่รอยโรคเพียงอย่างเดียวใน
การรักษาแผลเป็นนูนหรือคีลอยด์ 

ณัฏฐวี พัตราภรณ์วิโรจน์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

6 11.40 - 11.55 IRD_Conference2021_P_16 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลทางคลินิกและด้าน
ความปลอดภัยระหว่างการทาครีมสูตรผสมทาเฉพาะที่
ของ 5% กรดทรานเอ็กซามิกและ 3% กรดแอสคอบิก 
เทียบกับครีมชนิดทา 5% กรดทรานเอ็กซามิกเพียงอย่าง
เดียวในการรักษาฝ้า 

พิมพ์ลดา นิธิโชคเรืองยศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
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การนำเสนอผลงานวิชาการ วิจัยและนวัตกรรมภาคบรรยาย กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 

ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (Online Conference) 

ผู้ทรงคุณวุฒิประจำห้อง (ต่อ) 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา จันทร์คง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

2. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดวงพร นะคาพันธุ์ชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

ลำดับ เวลา รหัสบทความ ชื่อเรื่อง ผู้นำเสนอ สถาบัน/มหาวิทยาลัย 
7 13.00 - 13.15  IRD_Conference2021_P_30 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลระหว่างเจลสาร

สกัดขมิ้นชัน 1%  และเจลสารสกัดขมิ้นชัน 2% ใน
การรักษาริ้วรอยรอบดวงตา 

อริสา วงศ์วานวัฒนา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

8 13.20 - 13.35 IRD_Conference2021_P_35 การศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการรักษาวัตถุพยาน
ทางนิติว ิทยาศาสตร์ และสถานที ่เกิดเหตุของนัก
ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ประเทศไทย 

ทองพิทักษ์ ฮวบบาง
ยาง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

9 13.40 - 13.55 IRD_Conference2021_P_42 บทบาทของเอ็นไกลโคซิเลชั่นของโปรตีนบนผิวเชื้อ
ไวรัสตับอักเสบบี ในการเกิดกระบวนการออโตฟาจี 

สกุลรัตน์ บุญรวบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  

10 14.00 - 14.15 IRD_Conference2021_P_56 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลและความปลอดภัย
ของการใช้เจลสารสกัดทับทิมและยาทา 1% คลินดา
มัยซินเจลในการรักษาสิว 

พรเพ็ญ สุทธิโศภิษฐ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

11 14.20 - 14.35 IRD_Conference2021_O_64 การพัฒนาตำรับอาหารไทยประยุกต์มื้อกลางวัน ใน
การเพิ่มคุณค่าสารอาหารเพื่อส่งเสริมโภชนาการใน
เด็กก่อนวัยเรียน 

อนาวิน ภัทรภาคินวร
กุล 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน 
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การนำเสนอผลงานวิชาการ วิจัยและนวัตกรรมภาคบรรยาย กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 

ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (Online Conference) 

ผู้ทรงคุณวุฒิประจำห้อง (ต่อ) 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา จันทร์คง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

2. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดวงพร นะคาพันธุ์ชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

ลำดับ เวลา รหัสบทความ ชื่อเรื่อง ผู้นำเสนอ สถาบัน/มหาวิทยาลัย 
12 14.40 - 14.55 IRD_Conference2021_O_70 ความฉลาดทางสุขภาพ และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ 

การตัดสินใจด้วยตนเองในการตรวจระดับวิตามินดีใน
กลุ่มผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี  โรงพยาบาล
บ้านแพ้ว สาขาสาทร 

กานต์ มาตังคะ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

13 15.00 - 15.15 IRD_Conference2021_O_99 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และการรับรู้กับ
พฤติกรรมการดำเนินชีวิตแบบวิถีใหม่ (New Normal) 
เพ่ือการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของ
นักศึกษาอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนสงขลา 

ณัฏฐณิชา วรรณมณี วิทยาลัยชุมชนสงขลา 

14 15.20 - 15.25 IRD_Conference2021_O_103 การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการรักษาแบบสูตรผสม
โดย แฟรกชั่นแนลคาร์บอนไดออกไซต์เลเซอร์ร่วมกับ 
5% ลิคเคอร์ คาร์โบนิส ดีเทอร์เจน ครีม กับแฟรกชั่น
แนลคาร์บอนไดออกไซต์เลเซอร์อย่างเดียว ในการ
รักษาโรคด่างขาวชนิดไม่ลุกลามที่ไม่ตอบสนองต่อการ
รักษา 

ศิรดา จันทนาสุภาภรณ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
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คณะกรรมการดำเนินการ 
การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 9 เรื่อง “การยกระดับงานวิจัยสู่นวัตกรรม” 

ระหว่างวันท่ี 17 - 18 มิถุนายน 2564  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (Online Conference) 

---------------------------------------------------------------------- 
 

ที่ปรึกษา 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบด ี
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา 
 
เจ้าภาพร่วม 
 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
 มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
 มหาวิทยาลยัรามคำแหง 
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง 
 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 มหาวิทยาลยัแม่โจ ้
 มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
 มหาวิทยาลยัราชภฏัจันเกษม 
 มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บ้านจอมบึง 
 มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุร ี
 มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธาน ี

 
คณะกรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
อาจารย์มรกต วรชัยรุ่งเรือง   รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ฝ่ายวิจัยและเผยแพร ่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา สดุเจรญิ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ฝ่ายบริหาร 
อาจารย์ ดร.วัฒน์ พลอยศร ี   รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ฝ่ายบริการวิชาการ 
อาจารน์ดร.ชญานันท์ เกิดพิทักษ ์  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 
นางสาวพรทิพย์ เรืองปราชญ ์        หัวหน้าสำนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา   
นายอนุพันธ์ สุทธิมาร   สถาบันวิจัยและพัฒนา  
นายฉัตรไชย ดิษฐ์เจริญ   สถาบันวิจัยและพัฒนา 
นางสาวอนุธิดา แสงใส   สถาบันวิจัยและพัฒนา 
นางสาวชไมพร ยะปวง   สถาบันวิจัยและพัฒนา 
นางสาวเจนจริา ชินวงษ์   สถาบันวิจัยและพัฒนา 
นางสาวธนัญญา ศานติธรรมกุล  สถาบันวิจัยและพัฒนา 
นายวุฒิกร มะลิคง    สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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นางสาววรฤทัย หาญโชติพันธุ์   สถาบันวิจัยและพัฒนา 
นางสาวจุไรรัตน์ ต๊อดแก้ว   สถาบันวิจัยและพัฒนา 
นางสาวสุรสัวดี เรืองเดช   สถาบันวิจัยและพัฒนา 
นายพงศ์ธร ผลพัฒนาสกุลชัย   สถาบันวิจัยและพัฒนา 
นางสาวพัชพรกานต์ ศรีบญุเพ็ง  สถาบันวิจัยและพัฒนา 
นางสาวชุติมา ธีรสุวรรณ   สถาบันวิจัยและพัฒนา 
นางสาววราภรณ์ ศรีบัวแก้ว   สถาบันวิจัยและพัฒนา 
นางสาวอารยา ยอดฉมิ   สถาบันวิจัยและพัฒนา 
นางสาวสรวงสุดา ทรัพยเ์จรญิ   สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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