
รางวัลการน าเสนอผลงานประเภทบรรยายดีเด่น 
การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 9 
วันที่ 30-31 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

กลุ่มพยาบาลศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ 
ประธานกลุ่ม : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุวดี  วิทยพันธ์ 

หมายเลข ชื่อเรื่อง ชื่อคณะนักวิจัย สถาบัน 
134 การใช้ชุมชนเป็นฐานในการป้องกันและควบคุมการ

ระบาดโรคไข้เลือดออก อ าเภอค าม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
กฤตเมธ  อัตภูมิ,  วิชัย ขันผนกึ, ไชยา เวียงนนท์ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอค าม่วง 

จังหวัดกาฬสินธุ์ 



รางวัลการน าเสนอผลงานประเภทบรรยายดีเด่น 
การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 9 
วันที่ 30-31 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ประธานกลุ่ม : อาจารย์ ดร.สิริพร สมบูรณ์บูรณะ 

กลุ่มสถาปัตยกรรมศาสตร์ การออกแบบและศิลปกรรม 
ประธานกลุ่ม : อาจารย์ ดร.สุภาวดี  เชื้อพราหมณ์ 

หมายเลข ชื่อเรื่อง ชื่อคณะนักวิจัย สถาบัน 
277 ชาวไทยทรงด า: ผู้กระท าการกับโครงสร้างความสัมพันธ์

ทางสังคมในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
กฤษณะ ทองแก้ว สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎรธ์านี 
213 การสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย : 

ตัวอย่างความส าเร็จในประเทศต้นแบบที่ดี 
กิจฐเชต ไกรวาส  

 

วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

276 มิติวรรณกรรมจีนในอาเซียน 
จากร าลึกบ้านเกิด ถึงบรรเจิดอุดมการณ์และสาน
สร้างอัตลักษณ์ใหม่ 

ไพรินทร์ ศรีสินทร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   

151 ปัญหาการปล่อยชั่วคราวในคดีอาญาและจ าเลยหลบหนี
ในระหว่างการพิจารณาคดีในชั้นศาล 

กาญจนา  ค ามา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ 

180 รูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุในท้องถิ่น                                                                                                       
กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม อ าเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
 

กิติศักดิ์ ชุมทอง  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ อินทรักษ์  
 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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รางวัลการน าเสนอผลงานประเภทบรรยายดีเด่น 
การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 9 
วันที่ 30-31 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
ประธานกลุ่ม : อาจารย์ ดร.พรรณศิริ ด าโอ 

หมายเลข ชื่อเรื่อง ชื่อคณะนักวิจัย สถาบัน 
147 Effects of Varied Micellar Conditions on the 

Reverse Microemulsion Synthesis of 
[Fe(qsal)2]NO3 Nanoparticles 

Sharon E. Lazaro, Phimphaka Harding, 
Upsorn Boonyang, 

David J. Harding and Shane G. Telfer 

Functional Materials and 
Nanotechnology Centre of 
Excellence, Walailak University 

149 Why do  Uca rosea Males and Females Build 
Chimneys around Their Burrows? 

Fahmida Wazed Tina 
Mullica Jaroensutasinee and  
Krisanadej Jaroensutasinee 

Walailak University 

85 Sweet sticky rice puree diet for elderly with dysphagia 
 

Paweerisa Choichuedee,  
Uthaiwan Suttisansanee, 
Chatrapa Hudthagosol and  
Promluck Somboonpanyakul 

Department of Nutrition, Faculty of 
Public Health, Mahidol University 

 

 

http://expert.wu.ac.th/html/source/DESAboutPersonallist_.php?PERSONID=5000000070


รางวัลการน าเสนอผลงานประเภทบรรยายดีเด่น 
การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 9 
วันที่ 30-31 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร 
ประธานกลุ่ม : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร  มาแทน 

หมายเลข ชื่อเรื่อง ชื่อคณะนักวิจัย สถาบัน 
194 Comparison of Kale growth rate using automatic 

control and conventional hydroponics techniques 
Phantida Limsripraphan Department of Computer 

Engineering, Faculty of Industrial 
Technology, Pibulsongkram 
Rajabhat University 

251 ธาตุอาหารและการหมุนเวียนธาตุอาหารพืช ภายในระบบ
นิเวศลุ่มน้ า บริเวณลุ่มน้ าสาขาย่อยล าปาวตอนล่าง 
 

วรากร สุจริต* 
จันทร์จิรา จารัตน์ 
ภาณุวิชญ์ โหระสุวรรณ 
จิราภรณ์ จันทร์พวง และ  
อาริยา มาไธสง 

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 



รางวัลการน าเสนอผลงานประเภทบรรยายดีเด่น 
การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 9 
วันที่ 30-31 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

กลุ่มสหเวชศาสตร์ เภสัชศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ประธานกลุ่ม : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิชาต  อธิไภรนิ และ อาจารย์ ดร.อัปษร สัตยาคม 

หมายเลข ชื่อเรื่อง ชื่อคณะนักวิจัย สถาบัน 
208 Isoliquiritigenin from Butea monosperma 

suppresses pro-inflammatory mediators in 
lipopolysaccharide-induced RAW 264.7 cells 

Rana Dhar,  
Rungruedee Kimseng,  
Phakkawat Thangwong,  
Pradtana Jankrajang, 
Ratchanaporn Chokchaisiri,  
Apichart Suksamrarn,  
Poonsit Hiransai,  
Warangkana Chunglok* 

 

Molecular Medicine and Cancer 
Biology Research Unit, School 
of Allied Health Sciences, 
Walailak University 

 

 

 

 

 

 

 

 



รางวัลการน าเสนอผลงานประเภทบรรยายดีเด่น 
การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 9 
วันที่ 30-31 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

กลุ่มสารสนเทศศาสตร์ 
ประธานกลุ่ม : อาจารย์ ดร.สลิล บุญพราหมณ์ 

หมายเลข ชื่อเรื่อง ชื่อคณะนักวิจัย สถาบัน 
25 การวัดประสิทธิภาพของชุดการเข้ารหัสเว็บเซิร์ฟเวอร์

แบบ SSL บนเครือข่ายภายในเสมือน 10 Gigabit 
Ethernet 

ภาณุพงศ์ อนุสุนัย  
กฤษณ์วรา รัตนโอภาส  
เกศินี บุญช่วย และ สุรีรัตน์ แก้วคีรี 

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

137 Evaluation Ensembles Algorithms of Physical 
Activity Recognition Model 
 

Sakchai Muangsrinoon*,  
Poonpong Boonpharm 

Informatics School,  
Walailak University 

 

 



รางวัลการน าเสนอผลงานประเภทบรรยายดีเด่น 
การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 9 
วันที่ 30-31 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

หัวข้อพิเศษ : ภาษาและการใช้ภาษา 
ประธานกลุ่ม : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทร์นรินทร์ ศุภกร 

************************** 
 
 
 

----ไม่มีผู้ได้รับรางวัล----- 
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รางวัลการน าเสนอผลงานประเภทบรรยายดีเด่น 
การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 9 
วันที่ 30-31 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

หัวข้อพิเศษ : เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
ประธานกลุ่ม : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์  พงศกรรังศิลป์ 

หมายเลข ชื่อเรื่อง ชือ่คณะนักวิจัย สถาบัน 
30 การวิเคราะห์สถานการณ์ปาล์มน้ ามันและการ

สร้างความเข้มแข็งของธุรกิจปาล์มน้ ามันใน
สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรในภาคใต้ของประเทศ
ไทย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชณทัต บุณรัตนกิตติภูมิ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยา
เขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 

 


