
รายชื่อผู้น าเสนอบทความ การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
คร้ังที่ 5 

“งานวิจัยและงานสร้างสรรค์สู่การพัฒนาประเทศไทย 4.0” 
วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561  

ณ อาคารนวัตกรรมการศึกษา (อาคาร 46) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
----------------------------------------------------------------------------------------- 

การน าเสนอแบบปากเปล่า (Oral Presentation) 
ห้องที่ 1 ห้องเรียน 46409 ชั้น 4 (รหัส HON สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 

ล าดับ รหัส ชื่อบทความ ผู้เขียนบทความ 
1 HON01 การพัฒนากลยุทธ์การตลาดเพ่ือสร้างความได้เปรียบทางการ

แข่งขันของผู้ประกอบการสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารจังหวัด
ก าแพงเพชร และจังหวัดตาก 

จิระ ประสพธรรม 
อิสรีย์ ด่อนคร้าม 
และมนตรี ใจแน่น 

2 HON02 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนปลูก 
สตรอเบอรี่ของเกษตรกร ในเขตพ้ืนที่ ต าบลโมโกร  
อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 

น่อแปละเก่ 
รัตนมน สุทธิกุลมาศ 
และอังคณา ตาเสนา 

3 HON03 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ธีรศิลป์ กันธา 
มัลลิกา ทองเอม 
และอังคณา ตาเสนา 

4 HON04 การลดต้นทุนการขนส่งของธุรกิจรถทัวร์ กรณีศึกษา หลี่ถังทัวร์ ภาณุวัฒน์ เพ็งสิน 
ธนาธร โพธิ์ทรง 
และพศวีร์ ศิริสราญลักษณ์ 

5 HON05 แนวทางการพัฒนาจิตบริการของพนักงานสายสนับสนุน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

อมรา ครองแก้ว 
และชฎาพร โชติรดาภาณ์ 

6 HON06 โลจิสติกส์ขาเข้า โลจิสติกส์ขาออก อะไรเข้า? อะไรออก?  
นักโลจิสติกส์มืออาชีพต้องเข้าใจ 

ธนวิทย์ ฟองสมุทร์ 

7 HON07 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของชาวไทยทรงด าใน
บริบทสังคมสมัยใหม่: กรณีศึกษาชาวไทยทรงด า หมู่บ้านวังอ้อ  
ต าบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 

ลลิดา ทองทับ 
สุมาลี เอมแย้ม 
และกรรณิกา อุสสาสาร 

8 HON08 การเปรียบเทียบต้นทุนโลจิสติกส์ส าหรับการผลิตสินค้า
เฟอร์นิเจอร์ กรณีศึกษา กิจการอลังการเฟอร์นิเจอร์ 

บัญชา ตานาคา 
จักรพรรดิ วินิจสร 
ธนสิทธิ นิตยะประภา 
และภูมินทร์ ตันอุตม์ 



ล าดับ รหัส ชื่อบทความ ผู้เขียนบทความ 
9 HON09 แนวทางการพัฒนารูปแบบการจัดการเส้นทางการขนส่ง 

ธุรกิจโรงผลิตน้ าดื่ม ในอ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 
บัณฑิต ศรีสวัสดิ์ 
และธนสิทธิ นิตยะประภา 

10 HON10 คลินิกศัลยกรรมตกแต่งเพ่ือความงามและการดูแลผิวพรรณ: 
ผลกระทบต่อมาตรฐานสถานพยาบาล บุคลากร และระบบ
สาธารณสุขภาครัฐ 

นันท์นภัสร์ เพ็ชรพงศ์ 

11 HON11 การปรับปรุงผลิตภาพแบบญี่ปุ่น วิเคราะห์และหาแนวทาง
แก้ปัญหา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

ศิวชล เล็กแหลมหลัก  
วนิดา ใคร่ครวญ 
อาทิตยา เปรุนาวิน 
วงศธร เปรุนาวิน 
วราภรณ์ ผดุงปราชญ์ 
และสุวัฒนา ข าประสิทธิ์ 

12 HON12 การปรับปรุงผลิตภาพในสายการผลิตพลาสติกด้วย 
การเพ่ิมผลิตภาพแบบญี่ปุ่น กรณีศึกษา : บริษัท ฟิชเชอร์เทค 
(ประเทศไทย) จ ากัด 

แสนแก้ว ทาสี 
ณัฐนรี สืบนุการณ์ 
นัทธพงศ์ เหมะปัทมะ  
อนัญญา มณีโชติ 
และวีรพล ศิลปชัย 

13 HON13 การศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเชิง
บูรณาการส าหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา 

ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์  
ณัฐชยา หุมนา  
และอัญชนา ศรีเรืองฤทธิ์ 

 

 

 

 

 

 

 

  



การน าเสนอแบบปากเปล่า (Oral Presentation) 
ห้องที่ 2 ห้องเรียน 46410 ชั้น 4 (รหัส HOT สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 

ล าดับ รหัส ชื่อบทความ ผู้เขียนบทความ 
1 HOT01 การพัฒนาชุมชนบนฐานวิถีวัฒนธรรมกะเหรี่ยงบ้านพะเด๊ะ  

อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
สุขเกษม ขุนทอง 
ถิรวิท ไพรมหานิยม 
และรัษฏากร วินิจกุล 

2 HOT02 การด าเนินชีวิตของแรงงานข้ามชาติ ในพ้ืนที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษตาก จังหวัดตาก 

อังคณา ตาเสนา 
และสมเกียรติ ชัยพิบูลย์ 

3 HOT03 บทบาทสตรีสูงอายุในการเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับ
ครอบครัวกรณีศึกษากลุ่มพานพุ่ม หมู่บ้านมอมะนาว  
ต าบลสักงาม อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร 

เกตศินี เพ็งอ าไพ 
เกศศิริ วงศ์สองชั้น  
และธวชินี ลาลิน 

4 HOT04 การรับรู้การใช้ความรุนแรงในครอบครัว พนิดา สอนสุภาพ 
เสาวลักษณ์ บรรณสาร  
และธวชินี ลาลิน 

5 HOT05 ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการสื่อสารเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
การท านาข้าวอินทรีย์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวอินทรีย์ 
ในเขตภาคเหนือตอนล่าง ประเทศไทย 

ประจักษ์ กึกก้อง 
ธัญรดี บุญปัน 
และณัฐพล วรรณ์สุทธะ 

6 HOT06 กระบวนการส่งเสริมค่านิยมแห่งความกตัญญูและการเห็นคุณค่า
ผู้สูงอายุให้แก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การประถมศึกษาจังหวัดชัยนาท 

เอกลักษณ์ นาคพ่วง 
และพรรณอร วันทอง 

7 HOT07 ความไม่เป็นเอกภาพของการอธิบายเรื่องค ากริยาในภาษาไทย:  
บททบทวนจากการศึกษาเอกสารทางวิชาการ แบบเรียน และ
แบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติวิชาภาษาไทย 

ธงชัย แซ่เจี่ย 

8 HOT08 ผลของการใช้นวัตกรรมการสอน “PPP+P Two-way 
communication Model” เพ่ือพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราช
ภัฏร าไพพรรณี 

ชวนพบ เอ่ียวสานุรักษ์  
นภัส ศรีเจริญประมง 
นวรัตน์ นักเสียง 
อภิวรรณ ศิรินันทนา   
เสาวนีย์ วรรณประภา  
ภารดี  พึ่งส าราญ 
ธนวัฒน์ กันภัย 
และเบญจพร ประจง 

9 HOT9 การศึกษาความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุที่อยู่ตามล าพังจากครอบครัว 
กรณีศึกษาบ้านแคทอง ต าบลห้วยยั้ง อ าเภอพรานกระต่าย  
จังหวัดก าแพงเพชร 

อิสสราพร กล่อมกล่ านุ่ม  
กนกรดา ถาวร  
และสมรักษ์ ชูแผ้ว 

10 HOT10 การศึกษากระบวนการผลิตผ้าไหมมัดหมี่ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชน กรณีศึกษากลุ่มทอผ้าบ้านลานไผ่ หมู่ 9 ต าบลห้วยยั้ง  
อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร 

อิสสราพร กล่อมกล่ านุ่ม  
สิริพร กันสุข 
และอรรถพล ศรีขุนด่าน 



ล าดับ รหัส ชื่อบทความ ผู้เขียนบทความ 
11 HOT11 วิธีการเพ่ือความปลอดภัยในคดีสิ่งแวดล้อม ปาริชาติ สายจันดี 
12 HOT12 PDCA ว่าด้วยการประยุกต์ใช้ส าหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์  รัษฎากร วินิจกุล 
13 HOT13 ผลการใช้สื่อการสอนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง 

หัวข้อข่าว รายวิชาภาษาอังกฤษในสื่อมวลชนของนักศึกษา
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ 

ชุติมา สังวรินทะ 
และกังสดาล พานิชเจริญ 

 

 

  



การน าเสนอแบบปากเปล่า (Oral Presentation) 
ห้องที่ 3 ห้องเรียน 46411 ชั้น 4 (รหัส SOP สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 

ล าดับ รหัส ชื่อบทความ ผู้เขียนบทความ 
1 SOP01 การก าจัดสารละลายโครเมียม (VI) โดยใช้ถ่านกัมมันต์ที่

ปรับปรุงด้วยไคโตซาน  
วรุณยุพา กันรังรัมย์  
และปรีชา  ปัญญา 

2 SOP02 ความเข้มข้นของผงฝุ่นคาร์บอนด าบริเวณจุดหยุดรถประจ าทาง 
ภายในพ้ืนที่อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

วินัย มีแสง 

3 SOP03 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพลัดตกหกล้มของผู้สูงอายุ 
ในต าบลปากโทก อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

นิธิพงศ์ ศรีเบญจมาศ   
กิ่งแก้ว ส ารวยรื่น  
และวิภาดา ศรีเจริญ 

4 SOP04 การพัฒนาชุดการทดลองการหาค่าสัมประสิทธิ์ความตึงผิว 
ของน้ า 

สนอง กลิ่นเกสร   
พาณิน พูลจักร์  
และมารุต พวงสุด 

5 SOP05 การปรับปรุงผลิตภาพด้วยวิธีการใช้เครื่องมือตรวจสอบคุณภาพ  
การปรับปรุงพื้นที่และระบบป้องกันความผิดพลาดในบริษัท
ส่งออกผลไม้และผัดสด กรณีศึกษาบริษัท เมอริเดียน โฟกัส - 
ไทยแลนด์ จ ากัด 

สุพัฒน์ นาคเอก   
สายสุนีย์ ยาสูงเนิน   
ธารารัตน์ นิลวรรณ   
ธนกฤต พรมภักดี   
และวรพงษ์ ส่งสุริน 

6 SOP06 การปรับปรุงผลิตภาพการผลิตบรรจุภัณฑ์บรรจุยาคูลท์ ด้วย
ระบบการมองเห็นด้วยภาพ การศึกษาการท างานและ 3 หลัก
ลดปริมาณขยะ กรณีศึกษา โรงงานยาคูลท์ 

อนุสรณ์ แก้วสุนทร   
สุรัตน์ดา น้ าใส   
จารุวรรณ เพกอง   
ศิริประภา ช้างครุฑ   
และณัฐกรณ ์ศิลปชัย 

7 SOP07 ผลของอุณหภูมิที่มีต่อปริมาณสารประกอบฟีนอลิกและฤทธิ์
ต้านอนุมูลอิสระของถั่วมะแฮะขาวเพาะงอกและไม่เพาะงอก 

ธิดารัตน์ พรหมมา   
ปาริฉัตร แวทไธสง   
และธรรมลักษณ์ พุ่มใย 

8 SOP08 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดและหาปริมาณท้ังหมด
ของแอนโทไซยานินจากบีทรูท 

สุชาดา แก้วชาวนา   
และชญาดา กลิ่นจันทร์ 

9 SOP09 การวิเคราะห์ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ และสารประกอบ 
ฟีนอลิกรวมของสารสกัดไหมข้าวโพดหวานสีแดง 
สายพันธุ์ราชินีทับทิมสยาม 

ปราณี เลิศแก้ว 
ชุติมา ศรโยธา 
วุฒิพันธ์ เทศคลัง  
และนรวรรณ บัวบุญ 

10 SOP10 การพัฒนานวัตกรรมแปรรูปขยะท่ัวไปเป็นขยะรีไซเคิล ปรีชาภรณ์ ขันบุรี 
และอ าไพ แสงจันทร์ไทย 

  



การน าเสนอแบบปากเปล่า (Oral Presentation) 
ห้องที่ 4 ห้องเรียน 46412 ชั้น 4 (รหัส SOT สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 

ล าดับ รหัส ชื่อบทความ ผู้เขียนบทความ 
1 SOT01 การจัดการโซ่อุปทานการเลี้ยงสุกรด้วยผักตบชวาตากแห้ง ภัทรพรรณ ต่อกร 

ภัทราพร ขัดหย่อม 
และธงเทพ ชูสงฆ์ 

2 SOT02 ผลิตไฟฟ้าจากลมระบายความร้อนของคอมเพรสเซอร์
เครื่องปรับอากาศ 

ณรงค์ศักดิ์  แพงสาย 

3 SOT03 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Narrow Band Internet of Thing  
ในการสร้างต้นแบบสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ  
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ศิลป์ณรงค์ ฉวีพัฒน์ 

4 SOT04 การทดสอบช่องโหว่โปรโตคอล WAP2 ด้วยการโจมตีแบบ 
KRACKกรณีศึกษาอุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

ศิลป์ณรงค์ ฉวีพัฒน์ 

5 SOT05 ปัญหา และอุปสรรค ของการด าเนินงาน กิจกรรมบ ารุงรักษาเชิง
ทวีผลของโรงงานผลิต บริษัท บริษัท เอ็นอีซี แพลทฟอมส์ ไทย 
จ ากัด 

กนกวรรณ พงษ์ไพร  
ณัฐฤทัย บ าเพ็ญทาน 
หทัยรัตน์ ใจดี 
พลอยเพชร เฟ่ืองแก้ว 
ธัญญาลักษณ์ ภูมะลา  
และเจนจิรา คุ้มวงษา 

6 SOT06 ขั้นตอนวิธีส าหรับการหาแฮมิลโทเนียนไซเคิลที่น้อยที่สุดบน 
คอมพลีทไบพาร์ไทต์กราฟ K_4,4 

เบญจวรรณ แก้วลือ
ไชย  
และนิรุตติ์ พิพรรธน
จินดา 

7 SOT07 เสถียรภาพเวลาจ ากัดและการท าให้มีเสถียรภาพเวลาจ ากัด  
ของระบบเชิงเส้นที่มีตัวหน่วงแปรผันตามเวลาแบบช่วง 

จิรพงค์  พวงมาลัย 
และวันวิสา  พวงมาลัย 

8 SOT08 การสร้างและศึกษาหาประสิทธิภาพชุดทดลองการควบคุม 
สเต็ปปิ้งมอเตอร์ ด้วยโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์
ส าหรับนักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า  
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

อิทธิพล เหลาพรม 
และสมโภชน์ วงษ์เขียด 

9 SOT09 เครื่องตวงน้ าหนักแบบอัตโนมัติส าหรับบรรจุภัณฑ์ข้าวไรซ์เบอร์รี่ สมโภชน์ วงษ์เขียด  
และอิทธิพล เหลาพรม 

 

  



การน าเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) 
ห้องครุร่มสัก 1 ชั้น 3  กลุ่ม 1 รหัส HPK, กลุ่ม 2 รหัส HPN, กลุ่ม 3 รหัส HPP, กลุ่ม 4 รหัส HPS   

(สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
 

ล าดับ รหัส ชื่อบทความ ผู้เขียนบทความ 
กลุ่ม 1 รหัส HPK 

1 HPK01 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนบัญชีของนักศึกษาสาขาวิชาการ
บัญชีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 

ศศิธร รุ่งเรือง 
ไพลิน พันธมิตร และ
ทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์ 

2 HPK02 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุดกระเป๋าจากการประยุกต์ใช้ 
วัสดุเส้นโพลิโพรพิลีน ต าบลไตรตรึงษ์ จังหวัดก าแพงเพชร  

พบพร เอ่ียมใส 
อ าไพ แสงจันทร์ไทย 
พิจิตรา ตะเพียนทอง 
และธัญลักษณ์ ศุภพลธร 

3 HPK03 นางในวรรณคดีไทยสู่งานสร้างสรรค์ชุดหางเครื่องประยุกต์  
กรณีศึกษา วงดนตรีลูกทุ่งรุ่งทิพย์ จังหวัดก าแพงเพชร 

ธนกิจ โคกทอง   
ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร  
น้ าทิพย์ รอดเมือง  
และกษิรา ภิวงศ์กูร 

4 HPK04 สภาพและปัญหาการอ่านของนักศึกษามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏก าแพงเพชร 

จันทิมา เทศธรักษ์ 
ปติญญา แวงวรรณ 
อภิรัตน์ นวลจันทร์ และ
อรุณลักษณ์  รัตนพันธุ์ 

5 HPK05 บทบาทของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปกับการเตรียม
ความพร้อมในการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21  

ปิยะนุช เหลืองาม 

6 HPK06 ความพึงพอใจของประชาชนหมู่ 2 ต่อการใช้บริการร้านธงฟ้า
ประชารัฐ ต าบลอ่างทอง อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 

ประพล จิตคติ 
จิราภรณ์ เรียบฮวด 
วิลัยวรรณ จันทร์ทา 
และนฤมล พิลาพันธ์ 

7 HPK07 การพัฒนาโรงสีข้าวชุมชนบ้านหนองปิ้งไก่แบบสองระบบ เรขา อรัญวงศ์ 
ชาลี ตระกูล 
และณรงค์ ตระกูล 

8 HPK08 เส้นทางโลจิสติกส์เพ่ือการท่องเที่ยวในจังหวัดก าแพงเพชร กัณฑาภรณ์ แสนมี่ 
ปริษา ทานุวัตร์ 
กิตติยา อรุณลักณ์ 
และสาวิตรี  พรหมรักษา 



ล าดับ รหัส ชื่อบทความ ผู้เขียนบทความ 
9 HPK09 การพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ด้วยระบบสมองกลฝังตัว 

และการเขียนโปรแกรมภาษา 
ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์ 
วิวัฒน์ ทวีทรัพย์ 
และเมธี มธุรส 

10 HPK10 ผลของการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างานที่มีต่อ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ ในรายวิชาการบริการอาหารและ
เครื่องดื่ม หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว
และการโรงแรม 

การันต์ เจริญสุวรรณ 
และสุภาภรณ์ หมั่นหา 

11 HPK11 แนวทางการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดในการผลิตดอกไม้จันทน์
ของกลุ่มสตรี บ้านวังโบสถ์ ต าบลเทพนคร อ าเภอเมือง จังหวัด
ก าแพงเพชร 

ศิริพร โสมค าภา 
กุลนารี สังคง 
ธารีรัตน์ อินเมฆ 
สายสมร เหลาทอง 
และน้ าทิพย์ มลจิราพงษ์ 

12 HPK12 การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ในการจัดการเรียน
รายวิชาหลักการลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์ ของนักศึกษา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 

ศิริพร โสมค าภา 

กลุ่ม 2 รหัส HPN 

1 HPN01 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าขาวม้าของกลุ่มทอผ้าบ้านใหม่ศรีอุบล  
ต าบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดก าแพงเพชร 

อ าไพ แสงจันทร์ไทย 
พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์ 
วัชระ ใจแป้ 
และกัลยา บุตรกระมล 

2 HPN02 การพัฒนาตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ข้าว กลุ่มข้าวกล้อง 
บ้านทุ่งหันตรา จังหวัดก าแพงเพชร 

พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์ 
ธนกิจ โคกทอง 
น้ าเพชร อินทรเรืองศร 
และศุภวิทย์ มาสาซ้าย 

3 HPN03 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ส าหรับอาหารแปรูปจากกล้วย ในเขตพ้ืนที่
มอกล้วยไข่ จังหวัดก าแพงเพชร กรณีศึกษา ร้านต้นกล้วย 

สุรเชษฐ์ ตุ้มมี 
ธนกิจ โคกทอง และ 
กาญจนา แปมส านัก 

4 HPN04 การพัฒนาตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ขนมคุกกี้ กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนแปรรูป บ้านทุ่งหันตรา จังหวัดก าแพงเพชร 

พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์ 
พบพร เอ่ียมใส  
กนิษฐา ดีคง 
และจิราพร รอดคุ้ม 

5 HPN05 การศึกษาทฤษฎีสีในการจับกลุ่มสีผ้าขาวม้า กรณีศึกษากลุ่มทอผ้า 
บ้านวังทอง ต าบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดก าแพงเพชร 

ธนกิจ โคกทอง 
อ าไพ แสงจันทร์ไทย 
เฉลิมพล หนูหมื่น 
และภานุพันธ์ จิตค า 



ล าดับ รหัส ชื่อบทความ ผู้เขียนบทความ 
6 HPN06 การออกแบบตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์มะนาวสวนสุทิน  

จังหวัดก าแพงเพชร 
พบพร เอ่ียมใส 
สุรเชษฐ์ ตุ้มมี 
กิตติพงษ์ กลิ่นเกิด 
และจอมจรัญ มะโนปัน 

7 HPN07 อัตลักษณ์ศิลปะสร้างสรรค์งานใบตอง สู่การออกแบบชุดส าหรับ
สตรีในสมัยนิยม 

ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร 
พจน์ธรรม ณรงวิทย์ 
ชัญญาพัทธ์ ปัจฉิม
พาณิชย์ 
และชัญญา อุดม
ประมวล 

8 HPN08 การพัฒนาการจัดล าดับสินค้าด้วยการวิเคราะห์แบบเอบีซี  
กรณีศึกษา ร้านโอทอป อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 

ธัชชัย ช่อพฤกษา 
วารินทร์ทิพย์ สืบเจ๊ก 
และปติรัตน์ ชิ้นดี 

9 HPN09 การประเมินความรุนแรงของการถูกเผาไหม้ในพ้ืนที่ป่าไม้โดยใช้
ข้อมูล Landsat 8 OLI/TIRS อ าเภอคลองลาน จังหวัด
ก าแพงเพชร 

สุภาสพงษ์ รู้ท านอง 
ณัฐพงษ์ จันทร์ประทักษ์ 
และอรรถพล สุขทับ 

10 HPN10 การวิเคราะห์ค่าดัชนีพืชพรรณโดยใช้ข้อมูล Landsat 8 
OLI/TIRS ปี พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2560 จังหวัดก าแพงเพชร 

สุภาสพงษ์ รู้ท านอง 
วรรณา เมทา 
และสกุลรัตน์ สุวรรณ์ 

11 HPN11 การศึกษาดัชนีเน้นภาพพืชพรรณหลายช่วงเวลาจากข้อมูล 
MODIS ส าหรับติดตามพ้ืนที่เกษตรกรรมและพ้ืนที่ป่าไม้  
จังหวัดก าแพงเพชร 

สุภาสพงษ์ รู้ท านอง 
วีระพงษ์ สถาพร 
และชลธี จุลจันทร์ 

12 HPN12 การออกแบบตราสัญลักษณ์และอัตลักษณ์องค์กร 
พิพิธภัณฑสถานจังหวัดก าแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ 

พบพร เอ่ียมใส 
ธนกิจ โคกทอง 
คมกฤช จิระบุตร 
และวรศักดิ์ บุญช่วย 

13 HPN13 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของกองทุนสวัสดิการชุมชนออม 
วันละ 1 บาท ขององค์การบริหารส่วนต าบล  
ในเขตอ าเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก 

ชณัญทิตา เสาแก้ว และ 
ปรียานุช พรหมภาสิต 

กลุ่ม 3 รหัส HPP 

1 HPP01 รูปแบบการจัดท าบัญชีสิ่งแวดล้อมของห้างหุ้นส่วนจ ากัด  
เมืองฉอดการโยธา 

ณัฐวรา วชิรกุลเกียรติ 
ขนิษฐา  คีรีค ารณ 
และนงลักษณ์ จิ๋วจู 

2 HPP02 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเลือกศึกษาต่อในสาขาวิชาการบัญชี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 

ณัชชา กาญจนพันธ์บุญ 
มยุรา สุขศรีพนา 
และนงลักษณ์ จิ๋วจู 



ล าดับ รหัส ชื่อบทความ ผู้เขียนบทความ 
3 HPP03 การจัดการสินค้าคงคลังประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  

กรณีศึกษาร้าน M-STORE อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
ธันย์ชนก บุญเลิศ 
ศักดิธัช อินเตชะ 
อัสนี จันป้อตา 
และน้ าฝน สะละโกสา 

4 HPP04 การศึกษาต้นทุนการเพาะปลูกมันส าปะหลัง กรณีศึกษา ต าบลแม่
จะเรา อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 

รุ่งโรจน์ สว่างไพบูลย์ 
ฤทธิไกร อุปกุล 
และพัชรมณฑ์  อ่อนเชด 

5 HPP05 เปรียบเทียบรูปแบบการจัดท าบัญชีของสหกรณ์การเกษตร  
กรณีศึกษา สหกรณ์การเกษตรแม่สอด จ ากัด และสหกรณ์นิคม
แม่สอด จ ากัด 

วราภรณ์ ตาโท้ 
อารียา สุนทรปาน และ 
ทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์ 

6 HPP06 แนวทางการพัฒนาตลาดบ้านคลองแม่ลาย ต าบลคลองแม่ลาย  
อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 

ศิริพร โสมค าภา 
มนตรี ท้าวเจริญรุ่งเรือง 
ลลิตภัทร อุดนคร 
มนต์ทกาญณ์ เชื้อวงศ์ 
และจักรพรรดิ ศรีเทียม 

7 HPP07 การบริหารจัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวสร้อยสุวรรณ  
บ้านหนองปิ้งไก่ ต าบลนาบ่อค า จังหวัดก าแพงเพชร 

ประจักษ์ กึกก้อง 
ดอกแก้ว พุทธรักษา 
ณัฐมล วีระศัย 
และลัดดา รุ่งกลิ่น 

8 HPP08 แนวทางการพัฒนาการตลาดของผลิตภัณฑ์กระยาสารทแม่สนอง 
ต าบลลานดอกไม ้อ าเภอโกสัมพีนคร จังหวัดก าแพงเพชร 

ประจักษ์ กึกก้อง 
สกาวเดือน เปลี่ยนแซ 
ธัญลักษณ์ ทิมทัย 
พิมวิไล ธรรมขันทูน 
และนภาพร พุ่มน้อย 

9 HPP09 การพัฒนาช่องทางการจัดจ าหน่ายตะกร้าแฮนด์เมดของกลุ่มสตรี 
บ้านศรีโยธิน ต าบลหนองปลิง อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 

ธัญรดี บุญปัน 
เจนจิรา เตจ๊ะ 
นันทิมา แก้วตั้ง 
และอชิรญา พลยงค์ 

10 HPP10 ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยว 
ในอ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

สุนทรีย์  รอดดิษฐ์ 

11 HPP11 ปัจจัยสมรรถนะที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 
ของผู้ท าบัญชี 

เอกวินิต พรหมรักษา 

12 HPP12 การสร้างมูลค่าเพ่ิมฝรั่งสดของเกษตรกร หมู่ที่ 3 ต าบลสระแก้ว  
อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 

ประพล จิตคติ 
สุปราณี ตาแปลง 
อนุวัต ค าชู 
และวิษณุ ฟักกลิ่ม 



ล าดับ รหัส ชื่อบทความ ผู้เขียนบทความ 
13 HPP13 แนวทางการพัฒนากลุ่มเกษตรอินทรีย์ต าบลวังควง  

อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดแพงเพชร 
ชาลี ตระกูล 
ราตรี สิทธิพงษ์ 
และวรางค์ รามบุตร 

กลุ่ม 4 รหัส HPS 

1 HPS01 ทุนทางสังคม หลักเศรษฐกิจพอเพียง การลดละเลิกอบายมุข 
ในงานประเพณี และการใช้ศิลปวัฒนธรรมจากแหล่งท่องเที่ยว
เมืองมรดกโลก สู่การพัฒนาความเข็มแข็งของชุมชน 
ของจังหวัดก าแพงเพชร เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 

ธนกิจ โคกทอง 
และพบพร เอ่ียมใส 

2 HPS02 การศึกษาสารสนเทศจากภูมิปัญญาท้องถิ่น กรณีศึกษาชุมชน 
ในต าบลคลองแม่ลาย อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 

นารถนรี พอใจ 
ฤทธิรงค์ เกาฏีระ 
ตรรกพร สุขเกษม 
สรัลชนา น้ าเงินสกุณี 
พีระ วงศ์หมอ 
หรรษา ใจแสน 
ธีรดา ชนะภัย 
และภาวินี สิงห์อุดร 

3 HPS03 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยการสอนเชิงรุกใน
รายวิชาการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาษาไทยในสถานศึกษา 
เพ่ือส่งเสริมพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ ส าหรับนักศึกษาสาขาภาษาไทย 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ศุภรดา สุขประเสริฐ 

4 HPS04 การพัฒนากิจกรรมและเส้นทางการท่องเที่ยวของชุมชน 
ท่าขุนราม ต าบลท่าขุนราม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 

รัชนีวรรณ บุญอนนท์ 
และวชิรวิทย์ กรรณิกา 

5 HPS05 กลไกการด าเนินงานของกลุ่มแปรรูปส้มโอ: กรณีศึกษาวิสาหกิจ
ชุมชนของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสามัคคีโพธิ์ประทับช้าง  
อ าเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร  

ชญาณี โพธิ์ไกร 
ณิชกานต์ เหลาประดิษฐ์ 
เกศินี อูปค า 
ภูริณัฐร์ โชติวรรณ  
รัษฎากร วินิจกุล 
และนกแก้ว เมืองทอง 

6 HPS06 อัตลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ ผ่าน “ต านาน” ในวิถีวัฒนธรรม
ชุมชนม้ง 

ปุณณดา ทรงอิทธิสุข 
และสุธิดา ทับทิมศรี 

7 HPS07 การพัฒนาทักษะการพูดฉับพลัน ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยใช้
กระบวนการสร้างจินตภาพ 

พงศกร สมมิตร 



ล าดับ รหัส ชื่อบทความ ผู้เขียนบทความ 
8 HPS08 การควบคุมแรงงานในโรงงานผลิตขนมจีน  

กรณีศึกษาโรงงานแห่งหนึ่งในอ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 
ลัดดาวัลย์ เกตุนาค 
คุณาธิป ฝอยทอง 
กรวิชญ์ ณ หลวงพระบาง 
และภูริณัฐร์ โชติวรรณ 

9 HPS09 ความสัมพันธ์ในการผลิตระหว่างเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดกับ
บริษัททางการเกษตร ภายใต้ระบบเกษตรพันธะสัญญา 
ในต าบลนาบ่อค า อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 

ชวลิต รักสีขาว 
คมสันต์ สุรีรัตน์ 
และภูริณัฐร์ โชติวรรณ 

10 HPS10 การออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้การท าพระเครื่อง 
นครชุม จังหวัดก าแพงเพชร 

พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์ 
ธนกิจ โคกทอง 
และวิเชียร คุ้มยิ้ม 

11 HPS11 กลยุทธ์ในการด ารงชีพของแรงงานผู้ไร้ที่ดินในไร่มันส าปะหลัง  
บ้านหัวทุ่งน้อย ต าบลคลองสมบูรณ์ อ าเภอคลองขลุง  
จังหวัดก าแพงเพชร 

จิรวัชร พุทธเสม 
โชคชัย ชื่นชอบ 
ณัฐวุฒิ อินกรัด 
และภูริณัฐร์ โชติวรรณ 

12 HPS12 พลวัตภูมิปัญญาในการผลิตเครื่องปั้นดินเผา: กรณีศึกษา
เครื่องปั้นดินเผาบ้านทุ่งหลวง ต าบลทุ่งหลวง อ าเภอคีรีมาศ  
จังหวัดสุโขทัย 

วันวิสา ทองแจ่ม 
ปราณี นวลทุ่ง 
ภูริณัฐร์ โชติวรรณ 
รัตติกาล โสภัคค์ศรีกุล 
และสยมพู นกหงษ์ 

13 HPS13 การเปลี่ยนไปนับถือศาสนาคริสต์ของกลุ่มชาติพันธุ์: กรณีศึกษา
นักศึกษาชาติพันธุ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

สมฤดี แสงศร 
พกาวรรณ สีเมฆ 
และภูริณัฐร์ โชติวรรณ 

 

 

 

 

 

  



การน าเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) 
ห้องครุร่มสัก 1 ชั้น 3  กลุ่ม 1 รหัส SPN, กลุ่ม 2 รหัส SPT, กลุ่ม 3 รหัส SPW  

(สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 

ล าดับ รหัส ชื่อบทความ ผู้เขียนบทความ 
กลุ่ม 1 รหัส SPN 

1 SPN01 การพัฒนาเครื่องฉลุลายเปลือกหอยกาบของกลุ่มบ้านแม่นารี  
หมู่ 5 ต าบลนาบ่อค า อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 

อานนท์ วงษ์มณี 

2 SPN02 การพัฒนาชุดการแจ้งเตือนภัยพิบัติทางน้ าส าหรับชุมชน 
ในเขตอ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร 

อานนท์ วงษ์มณี 

3 SPN03 การพัฒนาระบบควบคุมการดับเครื่องยนต์ในกระบวนการสูบน้ า
ของเกษตรกรผู้ท าไร่มันส าปะหลังระบบน้ าหยดด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ 

อานนท์ วงษ์มณี 

4 SPN04 เครื่องขัดผิวมะนาวแบบควบคุมการขัดผิวที่เหมาะสมส าหรับการ
ท าสินค้าโอทอปมะนาวดองของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะนาวใน
จังหวัดก าแพงเพชร 

อานนท์ วงษ์มณี 
อนัน หยวกวัด 
และชุติเดช ทันจันทร์ 

5 SPN05 การศึกษาความสอดคล้องของเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร กับ หลักการ Search Engine Optimization 
(SEO) 

กนกวรรณ เขียววัน 
ฆัมภิชา ตันติสันติสม 
จินดาพร อ่อนเกตุ 
วันเฉลิม พูนใจสม 
และอรปรียา ค าแพ่ง 

6 SPN06 ระบบลงทะเบียนเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลัยสารพัด
ช่างก าแพงเพชร 

นัฐพงษ์ หาดแก้ว 
และจินดาพร  อ่อนเกตุ 

7 SPN07 ความพึงพอใจของการออกแบบระบบการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์
แบบแนวตั้งของประชาชนบ้านโคกหม้อ ต าบลท่าขุนราม  
อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 

เทพ เกื้อทวีกุล  
และอัษฎาวุฒิ เกษนาค 

8 SPN08 ระบบควบคุมความชื้นในดินส าหรับการให้น้ าเมล่อนด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ 

อัษฎางค์ บุญศรี 
เทพ เกื้อทวีกุล 
ชัยพร กัลป์พฤกษ์ 
และบุลวัชร อบเชย 

9 SPN09 ตู้อบอเนกประสงค์พลังงานแสงอาทิตย์และอินฟราเรด สมจิต  หล้าพรม 
ไพโรจน์ เอกอุฬาร 
และณัฐพงศ์ ดิษฐเจริญ 



ล าดับ รหัส ชื่อบทความ ผู้เขียนบทความ 
10 SPN10 การศึกษาคุณสมบัติ และการใช้ประโยชน์น้ าแร่ จากบ่อน้ าพุร้อน

พระร่วง จังหวัดก าแพงเพชร 
ไพโรจน์ เอกอุฬาร 
ปรัชญา ชะอุ่มผล 
รัชนี นิธากร 
ขวัญดาว แจ่มแจ้ง 
มณฑา หมีไพรพฤกษ์  
และนพรัตน์ ไชยวิโน 

11 SPN11 การปรับปรุงสายอากาศช่องเปิดที่ป้อนด้วยสายส่ง 
แบบไมโครสริปไลท์ที่มีสตับจูนแบบง่ามโดยระเบียบวิธี FDTD 
ส าหรับโครงข่ายท้องถิ่นไร้สาย 

เทพ เกื้อทวีกุล 

12 SPN12 การพัฒนาสายอากาศช่องเปิดแบบกว้างที่ป้อนด้วยสายส่ง
สัญญาณ แบบไมโครสตริปไลน์ที่มีสตับจูนส าหรับการใช้งานใน
การสื่อสาร WLAN 

เทพ เกื้อทวีกุล 

13 SPN13 การออกแบบสายอากาศแบบโมโนโพลส าหรับใช้งานย่านระบบ
การสื่อสาร UWB 

เทพ เกื้อทวีกุล 

14 SPN14 การพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมการเรียนรู้ระบบอัจฉริยะโดยใช้
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ส าหรับนักเรียนโครงการ สสวท. โรงเรียน
วัชรวิทยา 

ยุติธรรม ปรมะ 

กลุ่ม 2 รหัส SPT 
1 SPT01 การส ารวจชนิดของแมลงศัตรูพืช และแมลงศัตรูธรรมชาติใน

แปลงปลูกผักอินทรีย์ กรณีศึกษาต าบลคลองพลู  
อ าเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 

วัชรวิทย์ รัศมี 
จิรพร สวัสดิการ 
กภัสสร คนดี 
ฉัตรชัย อ่อนจิตร์ 
อรรถสิทธิ์ จินตน 
และศิวพร เอ่ียมจิตกุศล 

2 SPT02 การปรับปรุงความแม่นย าของแบบจ าลอง GMC(1,N) และการ
ประยุกต์ใช้ 

วันวิสา พวงมาลัย 
และจิรพงค์  พวงมาลัย 

3 SPT03 การหาปริมาณแอนโทไซยานินและศึกษาสภาวะของ pH ต่อ
ความเสถียรในข้าวไรซ์เบอร์รี่ 

ศศิประภา ฤทธิ์เต็ม 
และศิรประภา มีรอด 

4 SPT04 การวิเคราะห์ปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระในผลิตภัณฑ์ชาเปลือก
กล้วยไข่ดิบ 

ปราณี เลิศแก้ว 
สุวิมล มาปา 
และจิติมา เกษแก้ว 

5 SPT05 รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
7 ขั้น (7E) เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

ณัฐกานต์ คุรุบรรเจิดจิต 



ล าดับ รหัส ชื่อบทความ ผู้เขียนบทความ 
6 SPT06 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหา

ความรู้ 7 ขั้น รื่อง อาหารกับการด ารงชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

จารุวรรณ เมฆเมืองทอง  

7 SPT07 พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ศศินภา เอี่ยมรักษา 
รัชนีวรรณ อ่อนศรี 
นฤมล ประสาทสีดา    
ฉัตรมณี อาจแสวง    
และอุมาพร ฉัตรวิโรจน์     

8 SPT08 การรับรู้สิทธิสวัสดิการของผู้สูงอายุต าบลหนองหลวง  
อ าเภอลานกระบือ จังหวัดก าแพงแพชร 

ณัฐริการ์ พลูเขตนคร 
ปวีณา ทาโพธิ์ 
พนิดา ต๊ะสุ 
พรพิมล ปุ้นไชย  
ราตรี โพธิ์ระวัช 
และจิราพร หอมขจร 

9 SPT9 ภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุในต าบลท่าขุนราม อ าเภอเมือง  
จังหวัดก าแพงเพชร 

ศิรประภา แก้วโต 
จันทรกานต์ แสงจันทร์ 
สมาพล อ่อนค า 
และมัณฑนา จริยรัตน์
ไพศาล 

10 SPT10 ความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมในการป้องกันโรคไข้เลือดออก  
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  

คนึงนิจ เสาวกุล 
จริยา ศรีประเสริฐ 
จันธิมา ประสาทเขตรการ 
และพิมลพรรณ ดีเมฆ 

11 SPT11 พฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนและผลกระทบทางสุขภาพของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนแห่งหนึ่ง 
ในจังหวัดสุโขทัย 

พิมชมพู เพิ่มสุข 
สุรีย์พร ค ารัตน์ 
วิภาดา ศรีเจริญ 
นิธิพงศ์ ศรีเบญจมาศ 
กิ่งแก้ว ส ารวยรื่น 
และเอกภพ จันทร์สุคนธ์ 

12 SPT12 การผลิตคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากเปลือกทุเรียนและการ
น าไปใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร 

จิรพร สวัสดิการ 
หยาดรุ้ง สุวรรณรัตน์ 
เดือนรุ่ง เบญจมาศ 
และวัชรวิทย์ รัศมี 

13 SPT13 การออกแบบและสร้างเครื่องกะเทาะเปลือกแมคคาเดเมียแบบ
แบ่งแยกขนาด 

สุรดิษ วังเย็น 
ประเวช อนันเอื้อ 
นคร ไชยวงศ์ศักดา และ 
เสกสรรค์ วินยางค์กูล 



ล าดับ รหัส ชื่อบทความ ผู้เขียนบทความ 
กลุ่ม 3 รหัส SPW 

1 SPW01 การเปรียบเทียบสารต้านอนุมูลอิสระในสบู่ข้าวโพดหวานสีแดง
ราชินีทับทิมสยามและสบู่ข้าวหอมแดงสุโขทัย 1 

ปราณี เลิศแก้ว 
ธัญญารัตน์ เงินอาจ 
และศิริลักษณ์ กลิ่นธูป 

2 SPW02 การศึกษาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมในข้าวดอกข่างอก รัตนาภรณ์ คชเถื่อน 
จุฑาวรรณ เขตกัน 
เย็นจิตร์ มั่นคงพิพัฒน์ 
และธิดารัตน์ พรหมมา 

3 SPW03 การหาปริมาณเคอร์คูมินจากข่า กระชาย และว่านชักมดลูก เจนจิรา ค าฟู 
และขวัญดาว แจ่มแจ้ง 

4 SPW04 การพัฒนาเทคนิคการตรวจสอบแคลเซียมในตัวอย่างน้ าแร่ ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง 
พรรณทิพา มีสิน 
สุรี มโนมัย 
และอนงค์ ศรีโสภา 

5 SPW05 การหาปริมาณสารแอสต้าแซนทินจากหัวกุ้งก้ามกรามด้วยตัวท า
ละลายที่เหมาะสม 

วรรณวิษา เพชรอ าพร 
และราตรี บุมี 

6 SPW06 การสกัดแคปไซซินด้วยเทคนิคอัลตร้าโซนิค มณีวรรณ รัศมีโชติกานต์ 
และภาเกล้า ภูมิใหญ่ 

7 SPW07 ศึกษาการจับตัวก้อนยางด้วยน้าหมักชีวภาพเปรียบเทียบกับกรด
ฟอร์มิค 

วิสสุตา สีด า 
และปฐมพงษ์ เที่ยงเพชร 

8 SPW08 ผลของก าลังไฟฟ้าและเวลาที่เหมาะสมในการสกัดสารต้านอนุมูล
อิสระจากกากกาแฟ โดยเครื่องไมโครเวฟ 

น้ าอ้อย บุญมาก 
และบุณยกฤต รัตนพันธุ์ 

9 SPW09 การศึกษาสารพฤกษเคมีเบื้องต้น และฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียของ
สารสกัดจากหญ้าหยาดน้ าค้าง 

เสาวลักษณ์ แซ่ย้าง 
และอัจฉรา ใจดี 

10 SPW10 การศึกษาการสกัดสารและทดสอบพฤกษเคมีเบื้องต้นของพืช
สมุนไพรบางชนิด 

พาลาภ มะณีแนม 
และศักดิ์ศรี แสนยา
เจริญกุล 

11 SPW11 การพัฒนาเทคนิคการตรวจสอบเหล็กในตัวอย่างน้ าแร่ ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง 
ปณัฐดา ค าสุวรรณ 
ณิชารี เพียรกิจกรรม 
และอนงค์ ศรีโสภา 

12 SPW12 การพัฒนาเทคนิคการตรวจสอบสังกะสีในตัวอย่างน้ าแร่ ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง 
ณัฐวุฒิ ไตรรัตน์ 
ปัทมาภรณ์ ทองนวล 
และอนงค์ ศรีโสภา 

 


