
 
โปรแกรมการน าเสนอผลงาน 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 9  
 

กลุ่มสารสนเทศศาสตร์ 
วันที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องรับรอง อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

--------------------------------------------------------------------------  
แบบบรรยาย  12 เรื่อง 
วันที่ 31 มีนาคม 2560   เวลา 09.00-12.00 น.  
Chair Persons:  1. อาจารย์ ดร.สลิล บุญพราหมณ์ 2. อาจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ใจรังษี   3. เลขานุการ: นางสาวอัจฉรา ทองนาค  
 

เวลา 
หมายเลข
บทคัดย่อ 

ชื่อเรื่อง ชื่อนักวิจัย 

09.00-09.15 239 The effect of perceived risks and social influence towards the applicable 
intention of PromptPay 

Pirapaetranont, R. 
Dowpiset, K.  
Sethjinda, P. 

09.15-09.30 187 สื่อแอนิเมชั่น 2 มิติ เรื่องภาษามลายู ศิริพันธ์ เทพมาก  
จริยา ผิวผ่อง 

09.30-09.45 135 การเปรียบเทียบภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระหว่างนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่า เพ็ญนภา วัยเวก 
09.45-10.00 7 การศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้เฟซบุ๊กผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ส่วนบุคคลบนเครือข่ายไร้สาย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
ฮามีละห์ เบ็ญโส๊ะ 
นงลักษณ์ บ่อเตย 
กฤษณ์วรา รัตนโอภาสญาณพัฒน์ ชูชื่น 

10.00-10.15 23 พฤติกรรมการใช้โซเชียลมีเดียผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ส่วนบุคคลบนเครือข่ายไร้สาย  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ส าสียะห์ หมะหลี 
นูรฟาตีมีย์ ดอเลาะ 
กฤษณ์วรา รัตนโอภาส  
สารภี จุลแก้ว 

10.15-10.30 8 การเพ่ิมประสิทธิภาพเวลาประมวลผลการนับค าด้วยข้อมูลที่ถูกบีบอัดบนคลัสเตอร์ Hadoop ชนุดร ชุมเพชร  

http://www.skru.ac.th/
http://www.skru.ac.th/


เวลา 
หมายเลข
บทคัดย่อ 

ชื่อเรื่อง ชื่อนักวิจัย 

ภควดี ช านาญศิลป์  
กฤษณ์วรา รัตนโอภาส 
ญาณพัฒน์ ชูชื่น 

10.30-10.45 25 การวัดประสิทธิภาพของชุดการเข้ารหัสเว็บเซิร์ฟเวอร์แบบ SSL บนเครือข่ายภายในเสมือน 10 
Gigabit Ethernet 

ภาณุพงศ์ อนุสุนัย  
กฤษณ์วรา รัตนโอภาส  
เกศินี บุญช่วย  
สุรีรัตน์ แก้วคีรี 

10.45-11.00 87 ระบบสารสนเทศโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ (ผู้ป่วยนอก) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศรัณย์ เพียงจันทร์  
พงศ์ธน ฤดีอัครเสรี 
วิชชุกร ด่านเดชา 
จุฬาพร พันธ์ก าเหนิด  
วชิรศักดิ์ โภคากรณ์  
นวพร ไชยเสน  
เปรมฤดี นุ่นสังข ์ 
ดนัยณัฐ ซังเรือง  
สุภาพร ทองจันทร์  
เอกสิทธิ ผจงจิตยางกูร  
คุณชิต สุขพัฒนศรีกุล  
มานิต จิตต์ประไพย 

11.00-11.15 137 Evaluation Ensembles Algorithms of Physical Activity Recognition Model Sakchai Muangsrinoon 
Poonpong Boonpharm 

11.15-11.30 177 ระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านผ่านระบบอินเทอร์เน็ตด้วย Raspberry Pi มโนรส บริรักษ์อราวินท์  
จีรวัฒน์ นาคสุวรรณ์ 

11.30-11.45 182 Internet of Things for Measuring and Manipulating Soil States in Smart Farm Style 
Integrated into Reality 

Kasinee Nakmanee 
Jumras Pitakphongmetha  
Nathaphon Boonnam 
 

11.45-12.00 249 การศึกษารูปแบบที่เหมาะสมส าหรับติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบไร้สายชนิดภายนอก สาธิต ขวัญชุม  

http://www.nstru.ac.th/
http://www.nstru.ac.th/


เวลา 
หมายเลข
บทคัดย่อ 

ชื่อเรื่อง ชื่อนักวิจัย 

อาคาร กรณีศึกษากลุ่มอาคารบ้านพักบุคลากร วลัยนิวาส 7-10 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สุริยะ เมืองสุวรรณ 
12.00-13.00  รับประทานอาหารกลางวัน โซน F1  



กลุ่มสารสนเทศศาสตร์ 
แบบโปสเตอร์ 4 เรื่อง 

 
ล ำดบั หมำยเลข

บทคดัยอ่ 
ชื่อนกัวจิยั ชื่อเรือ่ง 

1 10 ส ารวจความพึงพอใจเพ่ือหาแนวทางการปรับปรุงการให้บริการของส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

อมรา เกรอด 
จริญญา เสนาบุตร 
ขวัญเรือน วงศ์ศรีสังข์  
วิลาวัณย์ แสงประดับเพชร 

2 73 การพัฒนาแอพพลิเคชันเพื่อการบริหารจัดการค่าน้ าประปาขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ท่าอุแท อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

สุภาภรณ์ จันปาน 
อุไรวรรณ เอกประยูร  
ปัทมา ช่วยพิทักษ์ 

3 84 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดเก็บภาษีป้ายขององค์การบริหารส่วนต าบลลีเล็ด  
อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

อุไรวรรณ เอกประยูร 
ชินรัตน์ สอนทอง 
ปัทมา ช่วยพิทักษ์  
สุภาภรณ์ จันปาน   

4 139 การพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือการจัดการข้อมูลผู้ถือครองที่ดิน ต าบลตะเคียนทอง  
อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

นาตยา แก้ววิเชียร 
ธนิต ส าลีวงค์ 
พงศ์ภน ปิติสุข 
ภัทรวิทย์ สุขเขียว 

 


