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ด ้วยความร่วมมือของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีี

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 การวิจัยเพื่อความยั่งยืน 

     ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ หลังโควิด-19 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

    เรื่อง "การท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืนภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ หลังโควิด-19"



      
 

 
 
 
 
 
 

  
การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 การวิจัยเพื่อความยั่งยืน  
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เร่ือง “การท่องเที่ยวเพ่ือความยั่งยืนภายใตช้ีวิตวิถีใหม่ หลงัโควิด-19” 
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คำนำ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับเครือข่ายวิจัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และวิทยาลัยสหเวช
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดการประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 การวิจัย
เพื่อความยั่งยืน ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ หลังโควิด-19 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง “การท่องเที่ยว
เพื่อความยั่งยืนภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ หลังโควิด-19 ขึ้น ตระหนักถึงความสำคัญด้านการวิจัย ทั้งการวิจัยเพ่ือ
สร้างองค์ความรู้ใหม่ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนการวิจัยสถาบัน และการวิจัยประยุกต์ โดยส่งเสริม
และสนับสนุนการสร้างงานวิจัยของบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตลอดจนอาจารย์ นักวิจัย นิสิตนักศึกษา และผู้
ที่สนใจทั่วไป ให้ผลิตงานวิจัยที่มีคุณค่าต่อสังคม รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีประโยชน์สู่
สาธารณะ เพื่อก่อให้เกิดการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ด้านวิชาการ และการพัฒนานวัตกรรม ซึ่งต่อยอดสู่
การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม 

 ในนามของคณะกรรมการจัดงานในครั้งนี้ ขอขอบพระคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งวิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิ เครือข่ายเจ้าภาพร่วมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ผู้นำเสนอผลงานผู้เข้าร่วมประชุม 
คณะทำงาน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทุกคน ที่มีส่วนร่วมขับเคลื่อนการจัดงานประชุมวิชาการในครั้งนี้ สำเร็จ
ลุล่วงไปด้วยดีและบรรลุตามเจตนารมณ์ท่ีตั้งไว้ทุกประการ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า องค์ความรู้จากการประชุม
วิชาการฯครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการ ชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป 
 
 
 
 
 
 
         รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา 
              ประธานคณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการฯ 
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หลักการและเหตุผล 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ตระหนักถึงความสำคัญด้านการวิจัย ทั้งการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่  
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัยสถาบัน และการวิจัยประยุกต์ โดยส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานวิจัย  
ของบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตลอดจนอาจารย์ นักวิจัย นิสิตนักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป ให้ผลิตงานวิจัยที่มีคุณค่าต่อสังคม 
รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีประโยชน์สู ่สาธารณะ เพื่อก่อให้เกิดการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  
ด้านวิชาการ และการพัฒนานวัตกรรม ซึ่งต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม  

จากความสำคัญดังกล่าว สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงได้จัดการประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10      
การวิจัยเพื่อความยั่งยืน ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ หลังโควิด-19 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง “การท่องเที่ยวเพื่อความ
ยั่งยืนภายใตชี้วิตวิถีใหม่ หลังโควิด-19 วันท่ี 16 ธันวาคม พ.ศ. 2564 Online Conference ขึ้น เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และความรู้จาก อาจารย์และนักศึกษา ในสาขาวิชาต่างๆ ได้แก่ 1) กลุ่มครุศาสตร์และการจัดการเรียนรู้           
2) กลุ่มมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 3) กลุ่มบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการจัดการ 4) กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
และ 5) กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ อันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพงานวิจัยของประเทศต่อไป 
 
วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อสร้างเวทีในการเผยแพรผ่ลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ในระดับชาติ 
           2. เพื่อส่งเสรมิให้คณาจารยต์ระหนักถึงความสำคัญของงานวิจัยและการเผยแพรผ่ลงานวิจยัในการประชุมวิชาการ
     ระดับชาต ิ
           3. เพื่อส่งเสรมิและสรา้งเครือข่ายงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์กับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานดา้นการวิจัยใน
    ระดับชาต ิ
           4. เพื่อตีพิมพ์เผยแพรผ่ลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ในระดับชาติ 
 
กลุ่มเป้าหมาย 

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

 
กำหนดจัดงานและสถานที่ 
 วันจัดประชุม   วันท่ี 16 ธันวาคม 2564 
 สถานท่ีจัดประชุม   มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา Online Conference 
 
รูปแบบการประชุม 

1. การบรรยายพิเศษ โดยวิทยากรรับเชิญ Online Conference 
2. การนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานวิชาการภาคบรรยาย และนวัตกรรม ผ่านระบบออนไลน์ Online Conference 

 
 



หัวข้อการประชุม 
 การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 การวิจัยเพื่อความยั่งยืน ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ หลังโควิด-19 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง “การท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืนภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ หลังโควิด-19 เปิดรับ บทความวิจัย 
ภาษาไทยที่ยังไม่เคยตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ของคณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา ในกลุ่มต่างๆ ดังน้ี 
 1) กลุ่มครุศาสตร์และการจัดการเรียนรู้        4) กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

2) กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์         5) กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
3) กลุ่มบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการจัดการ      

หมายเหตุ 
 1.บทความทุกบทความจะได้รับการตีพิมพ์ Full Paper ลงใน Proceeding online ของการประชุม และสามารถ
สืบค้นข้อมูลในฐานข้อมูลงานวิจัย Google Scholar และสามารถสืบค้นข้อมูลในฐานข้อมูล DOI ได้ (ประมาณ 1 เดือน
หลังจากการจัดประชุม) ทั้งนี้คัดเลือกบางบทความที่ผ่านการพิจารณาจากกองบรรณาธิการวารสารลงวารสารที่อยู่ในฐาน    
TCI กลุ่ม 2 

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

 
กำหนดการสำคัญ 

กิจกรรม กำหนด 
วันท่ีลงทะเบียน Abstract บัดนี้  – 30 กันยายน 2564 
วันท่ีลงทะเบียน Full Paper Submission 1 ตุลาคม –10 พฤศจิกายน 2564 
วันสุดท้ายของชำระเงิน 10 พฤศจิกายน 2564 
แจ้งผลพิจารณา ภายในวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2564 
ผู้วิจัยส่ง Full Paper ฉบับแก้ไข ภายในวันท่ี 8 ธันวาคม 2564 
ตอบรับนำเสนอ (Acceptance Letter) ภายในวันท่ี 8 ธันวาคม 2564 
วันท่ีจัดงานประชุมวิชาการ 16 ธันวาคม 2564 
จัดส่งเอกสารทางไปรษณยี์ ประกอบด้วย 
ใบเสร็จคา่ลงทะเบยีน, ใบประกาศ, โล่รางวัล 

ภายในวันท่ี 24 ธันวาคม 2564 

เผยแพร่ Proceeding ออนไลน ์ 15 มกราคม 2565 
 
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 
 
 
 



เจ้าภาพร่วม 
1. มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุร ี
2. มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บ้านจอมบึง 
3. มหาวิทยาลยัราชภฏัจันทรเกษม 
4. มหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ ์
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รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณากลั่นกรองบทความ 
 

กลุ่มครุศาสตร์และการจัดการเรียนรู้  
1. ศาสตราจารย์ ดร.รวีวรรณ ชินะตระกูล  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
2. รองศาสตราจารย์ธรีะดา ภิญโญ   มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.สรวงพร กุศลสถิตย ์  มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ ์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ ภิรมย์รตัน์  มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มรกต วรชยัรุ่งเรือง  มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 
 
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
1. รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี   มหาวิทยาลยัมหิดล 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.อุทัยทิพย์ เจี่ยวิวรรธน์กุล  มหาวิทยาลยัมหิดล 
3. รองศาสตราจารย์พิศณุ พูนเพชรพันธ์   มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 
4. รองศาสตราจารยเ์สาวภา ไพทยวัฒน์   มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 
5. รองศาสตราจารย์ ดร.จตุรงค์ เลาหะเพ็ญแสง  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ ภิรมย์รตัน์  มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 
7. รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา  มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 
 
กลุ่มบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการจัดการ 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ โรจนแสง   มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิศา มจีินดา   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร ี
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒน์ พิสิษฐเกษม  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
 
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
1. รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย ใจกล้า   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง 
2. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ดวงพร นะคาพันธ์ุชัย มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ ลิม้สุวรรณ  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐชา เพ็ชรยิ้ม  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร ี
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา สุดเจริญ  มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา วอนสวัสดิ ์  มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มรกต วรชยัรุ่งเรือง  มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 
 
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ       
1. รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา จันทร์คง  มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
2. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ดวงพร นะคาพันธ์ุชัย มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา สุดเจริญ  มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี กิตติโชติพาณิชย ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรดา ดามาพงษ์  มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 
 
 
 
 
 
 



คณะกรรมการประจำห้องนำเสนอผลงานแบบบรรยาย 
 

กลุ่มครุศาสตร์และการจัดการเรียนรู้ 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์   มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันธวัช นุนารถ  มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์
 
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
ห้องที่ 1 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.อุทัยทิพย์ เจี่ยวิวรรธน์กุล  มหาวิทยาลยัมหิดล 
2. รองศาสตราจารยเ์สาวภา ไพทยวัฒน์   มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 
 
ห้องที่ 2 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.วรกมล วิเศษศร ี  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
2. รองศาสตราจารย์พิศณุ พูนเพชรพันธ์   มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 
 
กลุ่มบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการจัดการ  
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ณักษ์ กุลสิร์   มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒน์ พิสิษฐเกษม  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
 
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
1. รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย ใจกล้า   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา สุดเจริญ   มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 
 
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ศุภวรรณ พงศ์พัฒนา มหาวิทยาลยันเรศวร 
2. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดวงพร นะคาพันธ์ุชัย  มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การประชุมสวนสุนนัทาวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี 10 การวิจัยเพ่ือความยั่งยืน  
ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ หลังโควิด-19 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

เร่ือง “การท่องเท่ียวเพ่ือความยั่งยืนภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ หลังโควิด-19” 
วันที่ 16 ธันวาคม 2564 Online Conference 

 
 
วันพฤหัสบดีท่ี 16 ธันวาคม 2564 

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

    โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุตกิาญจน์ ศรีวิบลูย์  
    อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 
กล่าวรายงาน 
    โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวุรีย์ ยอดฉิม 
    รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา  
ประกาศรางวัลนักวิจัยดีเด่น 
    โดย คุณพรทิพย์ เรืองปราชญ ์
    หัวหน้าสำนักงาน 
                 
บรรยายพิเศษ หัวข้อ“การท่องเที่ยวเพ่ือความยั่งยืนภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ หลังโควิด-19” 
    โดย ศาสตราจารย์ ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง 
    ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑติ สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) 

10.00 – 12.00 น. การนำเสนอผลงานวิชาการ วิจัยและนวัตกรรมภาคบรรยาย    
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 – 17.00 น. การนำเสนอผลงานวิชาการ วิจัยและนวัตกรรมภาคบรรยาย 

 
 
 
หมายเหตุ  :    1.  กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม  

2.  รับประทานอาหารวา่งเวลาประมาณ 10.30 น.  และ 14.30 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางการนำเสนอผลงานวิชาการ 
วิจัยและนวัตกรรมภาคบรรยาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การนำเสนอผลงานวิชาการ วิจัยและนวัตกรรมภาคบรรยาย กลุ่มครุศาสตร์และการจัดการเรียนรู้ 
วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564 

Online Conference 
ผู้ทรงคุณวุฒิประจำห้อง  

1. รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันธวัช นุนารถ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

 

ลำดับ เวลา รหัสบทความ ชื่อเรื่อง ผู้นำเสนอ สถาบัน/มหาวิทยาลัย 
1 10.00 - 10.20 IRD-Conference2022_O_4 การพัฒนาชุดการสอนออนไลน์ รายวิชาอุปกรณ์การ

วัดและควบคุม เรื่องอุปกรณ์ตรวจวัดตำแหน่ง โดยใช้
ชุดการสอนรูปแบบ MIAP ร่วมกับการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนแบบ Activity-Based Learning 
ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้น
ปีที่ 1 

สิรินทรา ตรีรัตน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย 

2 10.25 - 10.45 IRD-Conference2022_O_5 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การแนะ
แนวโดยใช้ TIRAPHAT Model เพ่ือเสริมสร้างทักษะ
การคิดว ิเคราะห์ในการตัดสินใจ เล ือกแนวทาง
การศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

นฤมล ติระพัฒน์ โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียง
สามัคคี) 

3 10.50 - 11.10 IRD-Conference2022_O_8 ผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศผ่านแอป
พลิเคชันไมโครซอฟท์ทีมส์ รายวิชาคณิตศาสตร์และ
สถิติวิจัยสำหรับงานแอนิเมชันของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 

กัมปนาท คูศิริรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 

 
 
 



การนำเสนอผลงานวิชาการ วิจัยและนวัตกรรมภาคบรรยาย กลุ่มครุศาสตร์และการจัดการเรียนรู้ (ต่อ) 
วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564 

Online Conference 
ผู้ทรงคุณวุฒิประจำห้อง 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันธวัช นุนารถ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

 

ลำดับ เวลา รหัสบทความ ชื่อเรื่อง ผู้นำเสนอ สถาบัน/มหาวิทยาลัย 
4 11.15 - 11.35 IRD-Conference2022_O_11 การพัฒนามาตรฐานการเรียนรู ้จากหลักสูตรสู ่ราย

ว ิชาช ีพโดยใช ้  Curriculum Mapping  หมวดว ิชา
เฉพาะด ้าน ว ิศวกรมเคร ื ่องกล คณะคร ุศาสตร์
อุตสาหกรรม  มหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
รายวิชา เครื่องล่างและส่งกำลัง 

ศุภกรณ์ เปรมปรุง
วิทย์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูม ิ

5 11.40 - 12.00 IRD-Conference2022_O_25 การพัฒนาสื่อพื้นบ้านลิเกป่า เรื่องท้องถิ่นของเรา เพ่ือ
ส่งเสริมจิตสำนึกรักท้องถิ่น ของนักเรียนโรงเรียนสิเกา
ประชาผดุงวิทย์ อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

ชญาดา รักรู้ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

6 13.00 – 13.20 IRD-Conference2022_O_34 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบสร้างสรรค์เป็น
ฐาน (CBL) ด้วยเทคนิค Think pair share เรื ่อง การ
ใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

วรินทร์พร ชูกิจ
ไพบูลย์ 

สำนักการศึกษา เทศบาลนคร
ขอนแก่น 

 

 
 
 



การนำเสนอผลงานวิชาการ วิจัยและนวัตกรรมภาคบรรยาย กลุ่มครุศาสตร์และการจัดการเรียนรู้ (ต่อ) 
วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564 

Online Conference 
ผู้ทรงคุณวุฒิประจำห้อง 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันธวัช นุนารถ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

 

ลำดับ เวลา รหัสบทความ ชื่อเรื่อง ผู้นำเสนอ สถาบัน/มหาวิทยาลัย 
7 13.25 – 13.45 IRD-Conference2022_O_36 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานและการสร้างสรรค์

เป็นฐาน โดยการใช้บทเรียนออนไลน์ วิชา ว30284 การ
ออกแบบและพัฒนาเว็ปไซต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

รพีพร นามมุลตรี สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26 

8 13.50 – 14.20 IRD-Conference2022_O_48 สภาพปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการดำเนินงานระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157 

สมศรี รัตนศร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

9 14.25 – 14.45 IRD-Conference2022_O_57 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการคิดวิเคราะห์ของนิสิต
กายภาพบำบัด จากการจัดรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐานที่มีและไม่มี facilitator ผ่านระบบการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 

กสิมา กิติยานันท์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ 

10 14.50 – 15.20 IRD-Conference2022_O_60 การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานต่อผลสัมฤทธิท์างการ
เรียน และการสร้างแรงจูงใจในการเรียนรายวิชาชีววิทยา 1 
ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 

แววดาว ดาทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา 

 
 



การนำเสนอผลงานวิชาการ วิจัยและนวัตกรรมภาคบรรยาย กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564 

Online Conference 

ผู้ทรงคุณวุฒิประจำห้องที่ 1 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.อุทัยทิพย์ เจี่ยวิวรรธน์กุล มหาวิทยาลัยมหิดล 

2. รองศาสตราจารย์เสาวภา ไพทยวัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

ลำดับ เวลา รหัสบทความ ชื่อเรื่อง ผู้นำเสนอ สถาบัน/มหาวิทยาลัย 
1 10.00 - 10.20 IRD-Conference2022_O_1 ศึกษาปัญหาการนำหลักธรรมาภิบาลของสำนักงาน

เลขาธิการวุฒิสภาไปปฏิบัติ 
รชาดา ศรีสุวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

2 10.25 - 10.45 IRD-Conference2022_O_9 การพัฒนาลวดลายจักสานท้องถิ ่น เพื ่อออกแบบ
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้  และของแต่งบ้านร่วมสมัย จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

สุดารัตน์ ไหลไผ่ทอง มหาวิทยาลัยบูรพา 

3 10.50 - 11.10 IRD-Conference2022_O_12 พฤติกรรมดนตรี การรับรู ้ข่าวสารเพื ่อสุขภาวะทาง
อารมณ ์ ในช ่วงว ิกฤต COVID-19 ประชาชนเขต
กรุงเทพมหานคร 

ไพบูลย์ บุณยเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

4 11.15 - 11.35 IRD-Conference2022_O_13 รูปแบบลวดลายและสัดส่วน “คันทวย “ กรณีศึกษา
วิหารเจ้าแม่จามเทวี วัดปงยางคก จังหวัดลำปาง 

พสุ สุวภาพ มหาวิทยาลัยพะเยา 

5 11.40 - 12.00 IRD-Conference2022_O_15 โลกทัศน์เกี ่ยวกับการอยู ่ร่วมกันท่ามกลางสังคมพหุ
วัฒนธรรมสามจังหวัดชายแดนใต้  ในรวมบทสารคดี 
ของชุมศักดิ์  นรารัตน์วงศ์ 

สุนิฐา กำเนิดทอง มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์ 

 



การนำเสนอผลงานวิชาการ วิจัยและนวัตกรรมภาคบรรยาย กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ต่อ) 

วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564 

Online Conference  

ผู้ทรงคุณวุฒิประจำห้องที่ 1  

1. รองศาสตราจารย์ ดร.อุทัยทิพย์ เจี่ยวิวรรธน์กุล มหาวิทยาลัยมหิดล 

2. รองศาสตราจารย์เสาวภา ไพทยวัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

ลำดับ เวลา รหัสบทความ ชื่อเรื่อง ผู้นำเสนอ สถาบัน/มหาวิทยาลัย 
6 13.00 – 13.20 IRD-Conference2022_O_21 ปัจจัยการออกแบบอัตลักษณ์สื่อจัดแสดงนิทรรศการที่

ส่งผลปฏิสัมพันธ์การดึงดูดของผู ้เข้าชมนิทรรศการ 
กรณีศึกษา:นิทรรศการประวัติศาสตร์ 

กิตติศักดิ์ เตชะกาญ
จนกิจ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

7 13.25 – 13.45 IRD-Conference2022_O_23 ข้อสังเกตทางกฎหมายและการบริหารจัดการที่มีต่อ
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 : 
ศึกษาเฉพาะกรณีด้านนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน 

เกรียงไกร รอบรู้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

8 13.50 – 14.20 IRD-Conference2022_O_27 การศึกษาการรับมือกับช้างป่าบุกรุกพื้นที่เกษตรกรรม 
กรณีศึกษา: ตำบลท่าตะเกียบ  อำเภอท่าตะเกียบ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

นัสศิยานันท์ จาน
นอก 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

9 14.25 – 14.45 IRD-Conference2022_O_28 การศึกษาคุณภาพการให้บริการผ่านระบบแอปพลิเคชัน
“เป๋าตัง”ของประชาชน ในเขตพื้นที่อำเภอชัยบาดาล  
จังหวัดลพบุรี    

ฐิตินันท์ รอดไพร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 



การนำเสนอผลงานวิชาการ วิจัยและนวัตกรรมภาคบรรยาย กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564 

Online Conference 

ผู้ทรงคุณวุฒิประจำห้องที่ 2 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.วรกมล วิเศษศรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

2. รองศาสตราจารย์พิศณุ พูนเพชรพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

ลำดับ เวลา รหัสบทความ ชื่อเรื่อง ผู้นำเสนอ สถาบัน/มหาวิทยาลัย 
1 10.00 - 10.20 IRD-Conference2022_O_39 ความเครียดของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดสุ

ราษฎร์ธานีต่อการเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยภายใต้
สถานการณ์โควิด-19 

สุวภัทร สุทธิรักษ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธาน ี

2 10.25 - 10.45 IRD-Conference2022_O_45 การคุ้มครองแรงงานหญิงมีครรภ์ : ศึกษากรณีการลา
เพ่ือให้นมบุตร 

เกสร ขลังธรรมเนียม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

3 10.50 - 11.10 IRD-Conference2022_O_47 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการจำกัดระดับของเสียงใน
เขตชุมชน : ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายต่างประเทศ 

กฤติน ไชยหงษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

4 11.15 - 11.35 IRD-Conference2022_O_54 ปัญหาการบอกกล่าวการบังคับจำนอง : กรณีศึกษา
มาตรา 728 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

รุ่งอรุณ เมืองมนต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

5 11.40 - 12.00 IRD-Conference2022_O_55 ความส ัมพ ันธ ์ระหว ่างชายและหญิงท ี ่ปรากฏใน
วรรณกรรมไทยขุนช้างขุนแผน:ศึกษาเปรียบเทียบ
ระหว่างกฎหมายลักษณะผัวเมียกับกฎหมายลักษณะ
ครอบครัว 

กมลวรรณ บุญถนอม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 



การนำเสนอผลงานวิชาการ วิจัยและนวัตกรรมภาคบรรยาย กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ต่อ) 

วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564 

Online Conference  

ผู้ทรงคุณวุฒิประจำห้องที่ 2  

1. รองศาสตราจารย์ ดร.วรกมล วิเศษศรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

2. รองศาสตราจารย์พิศณุ พูนเพชรพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

ลำดับ เวลา รหัสบทความ ชื่อเรื่อง ผู้นำเสนอ สถาบัน/มหาวิทยาลัย 
6 13.00 – 13.20 IRD-Conference2022_O_56 สิทธิและเสรีภาพของกลุ่มความหลากหลายทางเพศ : 

ศ ึกษาเปร ียบเทียบตามกฎหมายไทยกับกฎหมาย
ประเทศเนเธอร์แลนด์ 

เบญจมาภรณ์ สังข์
ทอง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

7 13.25 – 13.45 IRD-Conference2022_O_58 มาตรการทางกฎหมายในการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติก
แบบใช้ครั้งเดียวในประเทศไทย 

ณัฎฐธิดา ปิ่นทอง
พันธุ์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

8 13.50 – 14.20 IRD-Conference2022_O_59 ผู ้ ใหญ่บ ้านในอุดมคติของประชาชน กรณีศ ึกษา:
ประชาชนหมู่ที่ 11 ตำบลข้าวเม่า อำเภออุทัย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

นพพร  ประจันทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมป์ 

9 14.25 – 14.45 IRD-Conference2022_O_61 การเรียกค่าอุปการะเลี ้ยงดูบุตร :ศึกษาเปรียบเทียบ
ระหว่างกฎหมายไทยกับกฎหมายอเมริกา 

อินทิวรรณ จันทร์
เพ็ง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

10 14.50 – 15.20 IRD-Conference2022_O_66 การระงับข้อพิพาทออนไลน์ ทางเลือกใหม่ของการซื้อ
ขายในยุคโควิด 

ทัชชภร มหาแถลง มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

 



การนำเสนอผลงานวิชาการ วิจัยและนวัตกรรมภาคบรรยาย กลุ่มบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการจัดการ 
วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564 

Online Conference 
ผู้ทรงคุณวุฒิประจำห้อง 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ณักษ์ กุลิสร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒน์ พิสิษฐเกษม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

ลำดับ เวลา รหัสบทความ ชื่อเรื่อง ผู้นำเสนอ สถาบัน/มหาวิทยาลัย 
1 10.00 - 10.20 IRD-Conference2022_O_10 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการขนส่งของผู้

จำหน่ายสินค้าออนไลน์ประเภท C2C 
ธนภัทร ยีขะเด มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

2 10.25 - 10.45 IRD-Conference2022_O_33 คุณภาพชีวิตของประชาชนกลุ่มเศรษฐกิจฐานราก
จังหวัดตราด 

ธัญญาณี นิยมกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี 

3 10.50 - 11.10 IRD-Conference2022_O_41 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและคุณค่าตรา
สินค้าที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจใช้บริการ
ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต ของผู ้ใช ้บริการในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ภัทรลดา พลภาณุมาศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

4 11.15 - 11.35 IRD-Conference2022_O_52 การวัดประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด่านชายแดน
ไทย-เมียนมาร์ 

จิดาภา เหลืองโพธิ์แมน มหาวิทยาลัยมหิดล 

5 11.40 - 12.00 IRD-Conference2022_O_67 ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
ซื้อข้าวกล่องแช่แข็งเจในร้านค้าปลีกสมัยใหม่ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

กานดา แซ่เอ๊ียว สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

 



การนำเสนอผลงานวิชาการ วิจัยและนวัตกรรมภาคบรรยาย กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564 

Online Conference 

ผู้ทรงคุณวุฒิประจำห้อง 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย ใจกล้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา สุดเจริญ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

ลำดับ เวลา รหัสบทความ ชื่อเรื่อง ผู้นำเสนอ สถาบัน/มหาวิทยาลัย 
1 10.00 - 10.20 IRD-Conference2022_O_7 การเปร ียบเทียบประสิทธ ิภาพในการยับย ั ้ งการ

เจริญเติบโตของเชื้อ Staphylococcus aureus ของ
น้ำมันหอมระเหย ใบมะกรูด บัวบก และตะไคร้ 

กมณรัตน์   
นทีสินทรัพย์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

2 10.25 - 10.45 IRD-Conference2022_O_16 การปรับปรุงสมบัติด้านการติดไฟและการลามไฟของ
พอลิยูรีเทนโฟมโดยการเติมสารลิกนิน 

ธนพนธ์ เริงวิจิตรา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี 

3 10.50 - 11.10 IRD-Conference2022_O_19 พฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตและความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปัญหาการใช้อินเตอร์เน็ต ของนิสิตระดับปริญญาตรี 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

ปรียารัตน์ นาคสุวรรณ์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

4 11.15 - 11.35 IRD-Conference2022_O_32 การยืดอายุการเก็บรักษาของลูกชิ้นหมูโดยใช้น้ำมัน
หอมระเหย 

ฤษณ์  สงวนพวก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ 

5 11.40 - 12.00 IRD-Conference2022_O_38 การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันบันทึกการฝึกอบรม
ของนักศึกษาเพื ่อเปลี ่ยนผ่านสู ่ดิจิทัล: กรณีศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

วีระชาติ มัตติทานนท์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก 

 



การนำเสนอผลงานวิชาการ วิจัยและนวัตกรรมภาคบรรยาย กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564 

Online Conference 

ผู้ทรงคุณวุฒิประจำห้อง 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย ใจกล้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา สุดเจริญ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

ลำดับ เวลา รหัสบทความ ชื่อเรื่อง ผู้นำเสนอ สถาบัน/มหาวิทยาลัย 
6 13.00 – 13.20 IRD-Conference2022_O_40 ตู้ต้นแบบขนาดเล็กสำหรับดูแลต้นสตรอว์เบอร์รีควบคุม

ผ่านเว็บแอปพลิเคชัน 
ปริญญา โพธิ์นุช มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

7 13.25 – 13.45 IRD-Conference2022_O_42 แอปพลิเคชันระบบให้คำแนะนำแหล่งท่องเที่ยวเพื่อสุข
ภาวะ 

วันเพ็ญ ควรสมาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

8 13.50 – 14.20 IRD-Conference2022_O_43 การประยุกต์ข้อมูลเชิงพื้นที่จากอากาศยานไร้คนขับเพ่ือ
ติดตามพื้นที่เกษตรกรรม ริมคลองชลประทานในลุ่มน้ำ
ทะเลสาบสงขลา  กรณีศึกษา คลองพลเอกอาทิตย์กำลัง
เอก ตำบลท่าหิน จังหวัดสงขลา 

ต่อลาภ การปลื้มจิตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย 

9 14.25 – 14.45 IRD-Conference2022_O_68 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศงานเวชระเบียนผ่าน 
google form ภายใต้วิถีชีวิตใหม่ กรณีศึกษา : แผนก
การแพทย์แผนจีน โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์บูรณาการ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ 

จิรวัฒน์ สุดสวาท มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

 



การนำเสนอผลงานวิชาการ วิจัยและนวัตกรรมภาคบรรยาย กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564 

Online Conference 

ผู้ทรงคุณวุฒิประจำห้อง 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ศุภวรรณ พงศ์พัฒนา มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดวงพร นะคาพันธุ์ชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

ลำดับ เวลา รหัสบทความ ชื่อเรื่อง ผู้นำเสนอ สถาบัน/มหาวิทยาลัย 
1 10.00 - 10.20 IRD-Conference2022_O_14 กระบวนการพยาบาลการดูแลมารดาระยะตั้งครรภ์ที่มี

ความเสี่ยงเบาหวาน:  กรณีศึกษา เครือข่ายโรงพยาบาล
ตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 

อัญชลี พรผล โรงพยาบาลตะกั่วทุ่ง สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดพังงา 

2 10.25 - 10.45 IRD-Conference2022_O_22 ความสามารถของเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดนิวโทรฟิลต่อ
การกำจัดเชื้อพิเธียมอินซิดิโอซุ่ม 

อภิชญา ศรีวะรมย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

3 10.50 - 11.10 IRD-Conference2022_O_24 ประสิทธิผลของผักเชียงดาแคปซูลในการลดระดับ
น้ำตาลในเลือดหลังอดอาหาร 8 ชั ่วโมงและระดับ
น้ำตาลสะสมในผู้ที่มีภาวะก่อนเบาหวาน 

สุภิญญา สดเอ่ียม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

4 11.15 - 11.35 IRD-Conference2022_O_30 ความคาดหว ังและความพึงพอใจในค ุณภาพการ
ให้บริการของคลินิกแพทย์แผนไทยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ณธานันต์ บุญแรง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

 

 



การนำเสนอผลงานวิชาการ วิจัยและนวัตกรรมภาคบรรยาย กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564 

Online Conference 

ผู้ทรงคุณวุฒิประจำห้อง 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ศุภวรรณ พงศ์พัฒนา มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดวงพร นะคาพันธุ์ชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

ลำดับ เวลา รหัสบทความ ชื่อเรื่อง ผู้นำเสนอ สถาบัน/มหาวิทยาลัย 
5 11.40 - 12.00 IRD-Conference2022_O_31 การตรวจหาแบคท ี เร ียก ่อโรคท ี ่ปนเป ื ้อนในสล ัดพร ้อม

รับประทานในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี 
วชิราพรรณ มุสิกา มหาวิทยาลัยมหิดล 

6 13.00 – 13.20 IRD-Conference2022_O_35 การเปลี่ยนแปลงระดับความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด ความ
ดันโลหิต ชีพจรและอัตราการหายใจของบุคลากรทาง การแพทย์
อายุระหว่าง 40-60 ปี  ที่สวมหน้ากากอนามัยขณะปฏิบัติงาน 

จีระศักดิ์ ทองเชื้อ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

7 13.25 – 13.45 IRD-Conference2022_O_37 ผลกระทบต่อความอิ่มตัวของออกซิเจนในเม็ดเลือดแดง และ 
การเปลี ่ยนแปลงทาง สรีรวิทยาของร่างกาย จากการสวมใส่
หน้ากากอนามัย ในอาสาสมัครที ่ทำงานนั่งโต๊ะสำนักงานที่มี
สุขภาพดี และ มีอายุระหว่าง 20-40 ปี 

จินต์มณี บำรุงศิลป์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

8 13.50 – 14.20 IRD-Conference2022_O_65 การศึกษาประสิทธิภาพของการใช้เครื ่องกระตุ ้นด้วยคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้าเข้มข้นสำหรับการปรับรูปร่างบริเวณ หน้าท้อง
แบบไม่รุนแรง 

ชัยชนะ ศรีธุระวานิช มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

 



คณะกรรมการดำเนินการ 
การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 10 การวิจัยเพื่อความยั่งยืน  

ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ หลังโควิด-19 มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 
เรื่อง “การท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืนภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ หลังโควิด-19” 

วันท่ี 16 ธันวาคม 2564 Online Conference 
---------------------------------------------------------------------- 

ที่ปรึกษา 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบด ี
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา 
 
เจ้าภาพร่วม 
 มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุร ี
 มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บ้านจอมบึง 
 มหาวิทยาลยัราชภฏัจันทรเกษม 
 มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
 มหาวิทยาลยัแม่โจ ้
 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 สำนักงานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ 
 
คณะกรรมการ 

รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มรกต วรชัยรุ่งเรือง  รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ฝ่ายวิจัยและเผยแพร ่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา สดุเจรญิ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ฝ่ายบริหาร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒน์ พลอยศร ี  รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ฝ่ายบริการวิชาการ 
อาจารย์อทิตยา บัวศร ี   ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ 
นางสาวพรทิพย์ เรืองปราชญ ์        หัวหน้าสำนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา   
นายอนุพันธ์ สุทธิมาร   สถาบันวิจัยและพัฒนา  
นายฉัตรไชย ดิษฐ์เจริญ   สถาบันวิจัยและพัฒนา 
นางสาวอนุธิดา แสงใส   สถาบันวิจัยและพัฒนา 
นางสาวชไมพร ยะปวง   สถาบันวิจัยและพัฒนา 
นางสาวเจนจริา ชินวงษ์   สถาบันวิจัยและพัฒนา 
นางสาวธนัญญา ศานติธรรมกุล  สถาบันวิจัยและพัฒนา 
นายวุฒิกร มะลิคง    สถาบันวิจัยและพัฒนา 
นางสาววรฤทัย หาญโชติพันธุ์   สถาบันวิจัยและพัฒนา 
นางสาวจุไรรัตน์ ต๊อดแก้ว   สถาบันวิจัยและพัฒนา 
นางสาวสุรสัวดี เรืองเดช   สถาบันวิจัยและพัฒนา 
นายพงศ์ธร ผลพัฒนาสกุลชัย   สถาบันวิจัยและพัฒนา 
นางสาวพัชพรกานต์ ศรีบญุเพ็ง  สถาบันวิจัยและพัฒนา 
นางสาววรรษมล  แสนทวีสุข   สถาบันวิจัยและพัฒนา 
นางสาวชุติมา ธีรสุวรรณ   สถาบันวิจัยและพัฒนา 
นางสาววราภรณ์ ศรีบัวแก้ว   สถาบันวิจัยและพัฒนา 
นางสาวอารยา ยอดฉมิ   สถาบันวิจัยและพัฒนา 
นางสาวปัญชลิกา ตะเคียนราม  สถาบันวิจัยและพัฒนา 
นางสาวสรวงสุดา ทรัพยเ์จรญิ   สถาบันวิจัยและพัฒนา 



สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เลขท่ี 1 ถนนอูทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

โทร. 098-272-1341

www.ird.ssru.ac.th


