
ภาคบรรยาย

ล าดับ เวลา เร่ือง ผู้น าเสนอ สังกัด

1 13.00 - 13.15 น.
การศึกษาภาวะผู้น าและทิศทางใหม่เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการท างานให้ชุมชนใน
ยุคไทยแลนด์ 4.0

อาจารย์นิศากร หวลจิตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี

2 13.15 - 13.30 น.
การพัฒนาภาพในความคิดของนักศึกษาครูเคมี โดยใช้แนวคิด 
3 ระดับในการสอนเคมี เร่ือง ปฏิกิริยารีดอกซ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษรี เพ่งเล็งดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3 13.30 - 13.45 น.
บทบาทผ ูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 จังหวัดก าแพงเพชร

นางสาวหม้านฟ้า วงศ์ทองใบใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร

4 13.45 - 14.00 น.
การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 ระดับบัณฑิตศึกษา 
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ท่ีส่งผลต่อการสร้างมูลค่า 
ด้านการท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมชุมชนระยอง จันทบุรี และตราด

รองศาสตราจารย์อภิวรรณ ศิรินันทนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี

5 14.00 - 14.15 น.
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง เศษส่วน 
ส าหรับนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ระหว่างการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะ
กับการสอนแบบปกติ

นางสาวผ่องพรรณ ป่ินแสง มหาวิทยาลัยรามค าแหง

ก าหนดการน าเสนอบทความวิจัย ภาคบรรยาย (Oral Presentation)
    การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร าไพพรรณี คร้ังท่ี 14

เน่ืองในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณีครบ 116 ปี
 “วิจัยนวัตกรรม สร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอย่างย่ังยืน”

วันท่ี 18 ธันวาคม 2563  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี

ห้องบรรยาย 1  :  สาขาการศึกษา



ภาคบรรยาย

ล าดับ เวลา เร่ือง ผู้น าเสนอ สังกัด

6 14.15 - 14.30 น.
การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการเรียนการสอนของนักศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

อาจารยศิริพันธ์ุ วิชัยดิษฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

7 14.30 - 14.45 น.
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีความรู้สร้างสรรค์ท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ืองคู่อันดับและกราฟ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 1

อาจารย์นิพนธ์ ฝ่ายบุญ มหาวิทยาลัยรามค าแหง

ห้องบรรยาย 1  :  สาขาการศึกษา (ต่อ)



ภาคบรรยาย

ล าดับ เวลา เร่ือง ผู้น าเสนอ สังกัด

1 13.00 - 13.15 น.
การวิเคราะห์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(ปีการศึกษาท่ี 1/2562 , 2/2562 , 3/2562) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพ
พรรณี

นางสาวจันทร์เพ็ญ ผ่องมณี อิทธิอนุวัตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี

2 13.15 - 13.30 น.
รูปแบบการพัฒนาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาท่ีเหมาะสม 
ในพ้ืนท่ีชาติพันธ์ุเยอ จังหวัดศรีสะเกษ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์ลภัส สุขคุ้ม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

3 13.30 - 13.45 น.
การพัฒนาชุมชนบนฐานวิถีวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธ์ุม้ง ต าบลมหาวัน อ าเภอแม่
สอด จังหวัดตาก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขเกษม ขุนทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร

4 13.45 - 14.00 น.
การศึกษาภูมิปัญญาท้องถ่ินในการด ารงชีวิตของชุมชนอ าเภอขนอม จังหวัด
นครศรีธรรมราช

นางสาวภิริญาภรณ์ เจริญโรจนปรีชา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

5 14.00 - 14.15 น.
การศึกษาบุคลิกภาพของพนักงานระดับผู้จัดการในสถานประกอบการ
ภาคเอกชน

ดร.นุชจรีย์ พุกกะมาน มหาวิทยาลัยบูรพา

ก าหนดการน าเสนอบทความวิจัย ภาคบรรยาย (Oral Presentation)
    การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร าไพพรรณี คร้ังท่ี 14

เน่ืองในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณีครบ 116 ปี
 “วิจัยนวัตกรรม สร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอย่างย่ังยืน”

วันท่ี 18 ธันวาคม 2563  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี

ห้องบรรยาย 2  :  สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 



ภาคบรรยาย

ล าดับ เวลา เร่ือง ผู้น าเสนอ สังกัด

6 14.15 - 14.30 น.
พฤติกรรมการปรับตัวการใช้ชีวิตแบบวิถีใหม่ของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร าไพพรรณี ภายหลังสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวนีย์ วรรณประภา มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี

7 14.30 - 14.45 น.
สมรรถนะของบุคลากรทางการท่องเท่ียว กรณีชุมชนท่องเท่ียวตามรอยหลวงปู่
ทวด

อาจารย์วรพงษ์ เพ็ชรขาว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

8 14.45 - 15.00 น.
คุณภาพการให้บริการท่ีส่งผลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการธุรกิจให้บริการ
ส่งอาหาร ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา

นางสาวสุพรรณี ศรีรงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

9 15.00 - 15.15 น.
การเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากผ้าทอตามอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธ์ุ 
อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจาารย์ ดร.สุดถนอม ตันเจริญ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

10 15.15 - 15.30 น. วิเคราะห์ค าขวัญในเขตพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย นางสาวหลิว โป มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ห้องบรรยาย 2  :  สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  (ต่อ)



ภาคบรรยาย

ล าดับ เวลา เร่ือง ผู้น าเสนอ สังกัด

1 13.00 - 13.15 น. การใช้แป้งข้าวหอมแม่พญาทองด าทดแทนแป้งสาลีในผลิตภัณฑ์คุกก้ีเนยสด ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดือนรุ่ง เบญจมาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี

2 13.15 - 13.30 น.
การศึกษาฤทธ์ิทางชีวภาพของสารสกัดเมทานอลจากใบแก่นตะวัน
ต่อการยับย้ังเช้ือแบคทีเรียก่อโรคระบบทางเดินอาหาร

นางสาวธัญญรัตน์ ธนิกกุล มหาวิทยาลัยพะเยา

3 13.30 - 13.45 น.
พฤกษเคมีและผลของสารสกัดหยาบจากต้นลูกใต้ใบต่อการเจริญ
ของอีโคไลท่ีปนเป้ือนในอาหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพล กสิภาร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

4 13.45 - 14.00 น. การประยุกต์ใช้สารสกัดจากใบขอบชะนางในการควบคุมเพล้ียเเป้ง นางสาวชลดา สุดแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

5 14.00 - 14.15 น. การผลิตน้ ามันเช้ือเพลิงจากขยะพลาสติก อาจารย์ร้อยทิศ ญาติเจริญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

6 14.15 - 14.30 น.
การแยกและระบุชนิดของเช้ือราท่ีเก่ียวข้องกับโรครากเน่าโคนเน่า
จากต้นทุเรียน

นายศรัณญ์ กล ่าบุญสวัสด์ิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ

ห้องบรรยาย 3  :  สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 1

ก าหนดการน าเสนอบทความวิจัย ภาคบรรยาย (Oral Presentation)
    การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร าไพพรรณี คร้ังท่ี 14

เน่ืองในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณีครบ 116 ปี
 “วิจัยนวัตกรรม สร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอย่างย่ังยืน”

วันท่ี 18 ธันวาคม 2563  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี



ภาคบรรยาย

ล าดับ เวลา เร่ือง ผู้น าเสนอ สังกัด

7 14.30 - 14.45 น.
การคัดแยกยีสต์สะสมไขมันสูงจากดินป่าชายเลนในจังหวัดระยอง 
ประเทศไทย

นางสาวสุดารัตน์ วงษ์จ าเริญ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ

8 14.45 - 15.00 น.
การหาสภาวะท่ีเหมาะสมในการผลิตน้ าตาลรีดิวซ์จากชีวมวลหญ้าดอกแดงโดย
ใช้เอนไซม์

นางสาวณัฐธิดา ประภารัตน์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ

9 15.00 - 15.15 น.
ผลของรังสีแกมมาท่ีมีต่อสารแทนนินเพ่ือน าไปใช้เพ่ิมคุณภาพการติด
สีธรรมชาติของผ้าฝ้าย

นางสาวธมลวรรณ กาศสีมูล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

10 15.15 - 15.30 น. สารสกัดจากหัวกลอยต่อการเป็นสารก าจัดแมลงสิง นางสาวนวพรรษ เหลาทอน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ห้องบรรยาย 3  :  สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 1 (ต่อ)



ภาคบรรยาย

ล าดับ เวลา เร่ือง ผู้น าเสนอ สังกัด

1 13.00 - 13.15 น. แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของการผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ซันวานี จิใจ  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

2 13.15 - 13.30 น.
การเตรียมวัสดุผสมไททาเนียมไดออกไซด์และไฮดรอกซีอะพาไทต์ส าหรับใช้
เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในการก าจัดแก๊สฟอร์มาลดีไฮด์บนวัสดุรองรับ

นายศุภกร เดโช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

3 13.30 - 13.45 น.
การเตรียมเจลพอลิเมอร์ส าหรับประยุกต์ใช้เป็นอุปกรณ์วัดปริมาณรังสี
ในงานประจ า

นายธนกร ทองพุ่ม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

4 13.45 - 14.00 น.
การเตรียมและลักษณะเฉพาะของเส้นใยนาโน PVP/SnO2 ด้วยเทคนิค
อิเล็กโทรสปินนิง

นางสาวกชกร ยังให้ผล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

5 14.00- 14.15 น.
การเตรียมและข้ึนรูปเส้นใยเซลลูโลสจากใบสับปะรดเพ่ือน าไปประยุกต์
ใช้เป็นวัสดุกรองอากาศส าหรับก าจัดแก๊สฟอร์มาลดีไฮด์

นางสาวธนาภรณ์ วงษ์ธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

6 14.15- 14.30 น.
การศึกษาการเคล่ือนท่ีของรถไฟฟ้า กรณีศึกษาโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง
เช่ือมสามสนามบินระยะท่ี 2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ เคลือบวัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ห้องบรรยาย 4  :  สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 2

ก าหนดการน าเสนอบทความวิจัย ภาคบรรยาย (Oral Presentation)
    การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร าไพพรรณี คร้ังท่ี 14

เน่ืองในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณีครบ 116 ปี
 “วิจัยนวัตกรรม สร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอย่างย่ังยืน”

วันท่ี 18 ธันวาคม 2563  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี



ภาคบรรยาย

ล าดับ เวลา เร่ือง ผู้น าเสนอ สังกัด

7 14.30 - 14.45 น. การพัฒนาเคร่ืองปอกเปลือกสับปะรดแบบก่ึงอัตโนมัติ อาจารยกฤษณะ นาวารัตน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

8 14.45 - 15.00 น.
การวิเคราะห์แนวโน้มของอุณหภูมิในเขตเมืองและเขตชนบท
ทางภาคเหนือของประเทศไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาพร เนียมวงษ์ มหาวิทยาลัยบูรพา

9 15.00 - 15.15 น. การพัฒนาระบบแจ้งเตือนการขโมยในพ้ืนท่ีเพาะเล้ียงสัตว์น้ า อาจารย์ทวีศักด์ิ สัมมา มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี

10 15.15 - 15.30 น.
ระบบควบคุมสภาพอากาศส าหรับโรงเรือนเพาะเห็ดเมืองหนาวขนาดเล็ก
ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต วินิจธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

11 15.30 - 15.45 น.
ผลของความเข้มข้นสารละลายไคโตซานต่อค่าการส่งผ่านแสงของฟิล์ม
บางไคโตซานท่ีสังเคราะห์ด้วยวิธีการจุ่มเคลือบ

นางสาวพทรา เหล่าพาณิชยางกูร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

10 15.45 - 16.00 น. ระบบหาต าแหน่งสัตว์เล้ียง โดยใช้เทคโนโลยีซิกบีแบบจุดต่อจุดและจีพีเอส นายนิพนธ์ ช่ังใจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

11 16.00 - 16.15 น.
ระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการประเมินการจัดการคุณภาพระบบรับรอง
แบบมีส่วนร่วม

อาจารย์ชัยวิทย์ ถิระวณัฐพงศ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี

ห้องบรรยาย 4  :  สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 2 (ต่อ)


