
The 10th Walailak Research National Conference   
การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 

 
 
ที่ ศธ 572100/ว1671 

22 กุมภาพันธ์  2561 
เรื่อง   แจ้งผลการพิจารณาบทความงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 
เรียน  คุณซันวานี จิใจ, ไซนะ มูเล็ง และ ชัยรัตน์ ศิริพัธนะ 
ชื่อบทความ   การหมักร่วมแบบไร้อากาศระหว่างมูลไก่กับน้้าเสียจากกระบวนการผลิตขนมจีนโดยถังปฏิกรณ์
แบบกวนสมบูรณ์ 

 
ตามที่ท่านได้ส่งบทความเพ่ือน้าเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 

ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม พ.ศ.2561 นั้น 
บัดนี้ คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาบทความของท่านเรียบร้อยแล้วโดยบทความของ

ท่าน ผ่านการพิจารณาและได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมน้าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการดังกล่าว  ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลั ยฯ  จะแจ้ งรายละเ อียดก้ าหนดการการน้ า เสนอให้ทราบอีกครั้ งผ่ านทาง เว็บไซต์  
https://research.wu.ac.th 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขอขอบคุณอย่างยิ่ง มา ณ โอกาสนี้ 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  วิทยพันธ์ ) 
ผู้อ้านวยการสถาบันวิจัยและและนวัตกรรม 

ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม (ติดต่อนางลัดดาวัลย์  มนต์แก้ว) 
โทรศัพท์ 0-7567-3566, 0-7567-3565, 0-7567-3567 
e-mail : wuird.walailak@gmail.com 
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เรียน  คุณศุวรินทร์ แก้วพวง, ดร.กรวรรณ ยอดไม้, รศ.ดร.สุธรรม นันทมงคลชัย และ ผศ.นพ.โชคชัย หมั่น
แสวงทรัพย์ 
ชื่อบทความ   ผลของโปรแกรมการป้องกันการจมน้้าในเด็กปฐมวัยต่อความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติในการ
ป้องกันการจมน้้าของผู้ปกครอง อ้าเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ 
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เรียน  คุณWeeratian Tawanwongsri 
ชื่อบทความ   Challenges in self-directed learning: the validity and accuracy of self-assessment 
in Thai medical students. 
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เรื่อง   แจ้งผลการพิจารณาบทความงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 
เรียน  คุณSupreena Srisaikham and Boyd Rueben Jury 
ชื่อบทความ   Considerations on the future of the dairy industry in Thailand: A review 
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ขอแสดงความนับถือ 

 
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  วิทยพันธ์ ) 
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เรียน  คุณนิกร สุวรรณโณ, ประทุมทิพย์ ทองเจริญ และ วาสนา จาตุรัตน์ 
ชื่อบทความ   การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุ
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สถาบันวิจัยและนวัตกรรม (ติดต่อนางลัดดาวัลย์  มนต์แก้ว) 
โทรศัพท์ 0-7567-3566, 0-7567-3565, 0-7567-3567 
e-mail : wuird.walailak@gmail.com 
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The 10th Walailak Research National Conference   
การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 

 
 
ที่ ศธ 572100/ว1671 

22 กุมภาพันธ์  2561 
เรื่อง   แจ้งผลการพิจารณาบทความงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 
เรียน  คุณมโนลี ศรีเปารยะ เพ็ญพงษ์, ศราวุธ ทองเนื้อห้า และ สนิีนาท โชคด้าเกิง 
ชื่อบทความ   ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต้าบลคลอง
ประสงค์ อ้าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 

 
ตามที่ท่านได้ส่งบทความเพ่ือน้าเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 

ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม พ.ศ.2561 นั้น 
บัดนี้ คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาบทความของท่านเรียบร้อยแล้วโดยบทความของ

ท่าน ผ่านการพิจารณาและได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมน้าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการดังกล่าว  ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลั ยฯ  จะแจ้ งรายละเ อียดก้ าหนดการการน้ า เสนอให้ทราบอีกครั้ งผ่ านทาง เว็บไซต์  
https://research.wu.ac.th 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขอขอบคุณอย่างยิ่ง มา ณ โอกาสนี้ 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  วิทยพันธ์ ) 
ผู้อ้านวยการสถาบันวิจัยและและนวัตกรรม 

ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม (ติดต่อนางลัดดาวัลย์  มนต์แก้ว) 
โทรศัพท์ 0-7567-3566, 0-7567-3565, 0-7567-3567 
e-mail : wuird.walailak@gmail.com 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 

 
 
ที่ ศธ 572100/ว1671 

22 กุมภาพันธ์  2561 
เรื่อง   แจ้งผลการพิจารณาบทความงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 
เรียน  คุณเกสรา ศรีพิชญาการ, วันเพ็ญ มีชัยชนะ และ ยุพิน เพียรมงคล 
ชื่อบทความ   ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับความรู้และพฤติกรรมการป้องกันความผิดปกติแต่ก้าเนิดของสตรีตั้งครรภ์ 

 
ตามที่ท่านได้ส่งบทความเพ่ือน้าเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 

ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม พ.ศ.2561 นั้น 
บัดนี้ คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาบทความของท่านเรียบร้อยแล้วโดยบทความของ

ท่าน ผ่านการพิจารณาและได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมน้าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการดังกล่าว  ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลั ยฯ  จะแจ้ งรายละเ อียดก้ าหนดการการน้ า เสนอให้ทราบอีกครั้ งผ่ านทาง เว็บไซต์  
https://research.wu.ac.th 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขอขอบคุณอย่างยิ่ง มา ณ โอกาสนี้ 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  วิทยพันธ์ ) 
ผู้อ้านวยการสถาบันวิจัยและและนวัตกรรม 

ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม (ติดต่อนางลัดดาวัลย์  มนต์แก้ว) 
โทรศัพท์ 0-7567-3566, 0-7567-3565, 0-7567-3567 
e-mail : wuird.walailak@gmail.com 
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ที่ ศธ 572100/ว1671 

22 กุมภาพันธ์  2561 
เรื่อง   แจ้งผลการพิจารณาบทความงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 
เรียน  คุณSakchai Muangsrinoon and Poonpong Boonpharm 
ชื่อบทความ   Knowledge Discovery of Game Design Elements from Literature Review of 
Gamification 

 
ตามที่ท่านได้ส่งบทความเพ่ือน้าเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 

ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม พ.ศ.2561 นั้น 
บัดนี้ คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาบทความของท่านเรียบร้อยแล้วโดยบทความของ

ท่าน ผ่านการพิจารณาและได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมน้าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการดังกล่าว  ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลั ยฯ  จะแจ้ งรายละเ อียดก้ าหนดการการน้ า เสนอให้ทราบอีกครั้ งผ่ านทาง เว็บไซต์  
https://research.wu.ac.th 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขอขอบคุณอย่างยิ่ง มา ณ โอกาสนี้ 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  วิทยพันธ์ ) 
ผู้อ้านวยการสถาบันวิจัยและและนวัตกรรม 

ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม (ติดต่อนางลัดดาวัลย์  มนต์แก้ว) 
โทรศัพท์ 0-7567-3566, 0-7567-3565, 0-7567-3567 
e-mail : wuird.walailak@gmail.com 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 

 
 
ที่ ศธ 572100/ว1671 

22 กุมภาพันธ์  2561 
เรื่อง   แจ้งผลการพิจารณาบทความงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 
เรียน  คุณปวีณา ตปนียวรวงศ์, ปรารถนา ปานทอง, ปาริชาติ ชุมทอง, มะลิวัลย์ คุตะโค, รชนิมุข หิรัญสัจจา
เลิศ, ชลี ไพบูลย์กิจกุล และ สรวิศ เผ่าทองศุข 
ชื่อบทความ   การเพาะเลี้ยงแบบกะและแบบต่อเนื่องของไดอะตอมท้องน้้า Amphora subtropica 
BUUC1502 ที่แยกจากบ่อเลี้ยงกุ้งขาว 

 
ตามที่ท่านได้ส่งบทความเพ่ือน้าเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 

ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม พ.ศ.2561 นั้น 
บัดนี้ คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาบทความของท่านเรียบร้อยแล้วโดยบทความของ

ท่าน ผ่านการพิจารณาและได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมน้าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการดังกล่าว  ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลั ยฯ  จะแจ้ งรายละเ อียดก้ าหนดการการน้ า เสนอให้ทราบอีกครั้ งผ่ านทาง เว็บไซต์  
https://research.wu.ac.th 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขอขอบคุณอย่างยิ่ง มา ณ โอกาสนี้ 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  วิทยพันธ์ ) 
ผู้อ้านวยการสถาบันวิจัยและและนวัตกรรม 

ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม (ติดต่อนางลัดดาวัลย์  มนต์แก้ว) 
โทรศัพท์ 0-7567-3566, 0-7567-3565, 0-7567-3567 
e-mail : wuird.walailak@gmail.com 
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ที่ ศธ 572100/ว1671 

22 กุมภาพันธ์  2561 
เรื่อง   แจ้งผลการพิจารณาบทความงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 
เรียน  คุณสาธิต ขวัญชุม และ สุริยะ เมืองสุวรรณ 
ชื่อบทความ   การจัดการระบบเครือข่ายไร้สายระดับองค์กรผ่านอุปกรณ์ Aruba Controller กรณีศึกษา 
ระบบเครือข่ายไร้สายมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 
ตามที่ท่านได้ส่งบทความเพ่ือน้าเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 

ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม พ.ศ.2561 นั้น 
บัดนี้ คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาบทความของท่านเรียบร้อยแล้วโดยบทความของ

ท่าน ผ่านการพิจารณาและได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมน้าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการดังกล่าว  ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลั ยฯ  จะแจ้ งรายละเ อียดก้ าหนดการการน้ า เสนอให้ทราบอีกครั้ งผ่ านทาง เว็บไซต์  
https://research.wu.ac.th 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขอขอบคุณอย่างยิ่ง มา ณ โอกาสนี้ 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  วิทยพันธ์ ) 
ผู้อ้านวยการสถาบันวิจัยและและนวัตกรรม 

ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม (ติดต่อนางลัดดาวัลย์  มนต์แก้ว) 
โทรศัพท์ 0-7567-3566, 0-7567-3565, 0-7567-3567 
e-mail : wuird.walailak@gmail.com 
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ที่ ศธ 572100/ว1671 

22 กุมภาพันธ์  2561 
เรื่อง   แจ้งผลการพิจารณาบทความงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 
เรียน  คุณยุวรรณา ทองมั่น 
ชื่อบทความ   การคงอยู่ของนาข้าวในพื้นที่ราบชายฝั่งทะเล กรณีศึกษา : ต้าบลแหลมสน อ้าเภอละงู จังหวัด
สตูล 

 
ตามที่ท่านได้ส่งบทความเพ่ือน้าเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 

ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม พ.ศ.2561 นั้น 
บัดนี้ คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาบทความของท่านเรียบร้อยแล้วโดยบทความของ

ท่าน ผ่านการพิจารณาและได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมน้าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการดังกล่าว  ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลั ยฯ  จะแจ้ งรายละเ อียดก้ าหนดการการน้ า เสนอให้ทราบอีกครั้ งผ่ านทาง เว็บไซต์  
https://research.wu.ac.th 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขอขอบคุณอย่างยิ่ง มา ณ โอกาสนี้ 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  วิทยพันธ์ ) 
ผู้อ้านวยการสถาบันวิจัยและและนวัตกรรม 

ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม (ติดต่อนางลัดดาวัลย์  มนต์แก้ว) 
โทรศัพท์ 0-7567-3566, 0-7567-3565, 0-7567-3567 
e-mail : wuird.walailak@gmail.com 
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22 กุมภาพันธ์  2561 
เรื่อง   แจ้งผลการพิจารณาบทความงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 
เรียน  คุณมนธิรา เสรีเวสารัตน์ 
ชื่อบทความ   การศึกษาสภาพและผลกระทบจากการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ : กรณีศึกษา ต้าบลเกาะยอ 
อ้าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

 
ตามที่ท่านได้ส่งบทความเพ่ือน้าเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 

ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม พ.ศ.2561 นั้น 
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เรื่อง   แจ้งผลการพิจารณาบทความงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 
เรียน  คุณดร.กมล อยู่สุข 
ชื่อบทความ   การศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียของสารลูปินิฟอลินต่อเยื่อหุ้มเซลล์ของ Staphylococcus 
aureus ด้วยวิธี Flow cytometry 

 
ตามที่ท่านได้ส่งบทความเพ่ือน้าเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 

ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม พ.ศ.2561 นั้น 
บัดนี้ คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาบทความของท่านเรียบร้อยแล้วโดยบทความของ

ท่าน ผ่านการพิจารณาและได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมน้าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการดังกล่าว  ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลั ยฯ  จะแจ้ งรายละเ อียดก้ าหนดการการน้ า เสนอให้ทราบอีกครั้ งผ่ านทาง เว็บไซต์  
https://research.wu.ac.th 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขอขอบคุณอย่างยิ่ง มา ณ โอกาสนี้ 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  วิทยพันธ์ ) 
ผู้อ้านวยการสถาบันวิจัยและและนวัตกรรม 

ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม (ติดต่อนางลัดดาวัลย์  มนต์แก้ว) 
โทรศัพท์ 0-7567-3566, 0-7567-3565, 0-7567-3567 
e-mail : wuird.walailak@gmail.com 
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ขวัญ และ ภัทราวรรณ วังบุญคง 
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เรียน  คุณAnantanit Chumsri, Patchara Pongmanawut, Fahmida Wazed Tina, Mullica 
Jaroensutasinee and Krisanadej Jaroensutasinee 
ชื่อบทความ   Container types and water qualities affecting Aedes larvae in Trang province, 
Thailand 

 
ตามที่ท่านได้ส่งบทความเพ่ือน้าเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 

ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม พ.ศ.2561 นั้น 
บัดนี้ คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาบทความของท่านเรียบร้อยแล้วโดยบทความของ

ท่าน ผ่านการพิจารณาและได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมน้าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการดังกล่าว  ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลั ยฯ  จะแจ้ งรายละเ อียดก้ าหนดการการน้ า เสนอให้ทราบอีกครั้ งผ่ านทาง เว็บไซต์  
https://research.wu.ac.th 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขอขอบคุณอย่างยิ่ง มา ณ โอกาสนี้ 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  วิทยพันธ์ ) 
ผู้อ้านวยการสถาบันวิจัยและและนวัตกรรม 

ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม (ติดต่อนางลัดดาวัลย์  มนต์แก้ว) 
โทรศัพท์ 0-7567-3566, 0-7567-3565, 0-7567-3567 
e-mail : wuird.walailak@gmail.com 
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ที่ ศธ 572100/ว1671 

22 กุมภาพันธ์  2561 
เรื่อง   แจ้งผลการพิจารณาบทความงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 
เรียน  คุณอุษณีย์ ศรีเจริญ และ จรัส อติวิทยาภรณ์ 
ชื่อบทความ   ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น้าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษากับบรรยากาศของ
โรงเรียน ตามความคิดเห็นของครู สังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 

 
ตามที่ท่านได้ส่งบทความเพ่ือน้าเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 

ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม พ.ศ.2561 นั้น 
บัดนี้ คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาบทความของท่านเรียบร้อยแล้วโดยบทความของ

ท่าน ผ่านการพิจารณาและได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมน้าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการดังกล่าว  ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลั ยฯ  จะแจ้ งรายละเ อียดก้ าหนดการการน้ า เสนอให้ทราบอีกครั้ งผ่ านทาง เว็บไซต์  
https://research.wu.ac.th 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขอขอบคุณอย่างยิ่ง มา ณ โอกาสนี้ 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  วิทยพันธ์ ) 
ผู้อ้านวยการสถาบันวิจัยและและนวัตกรรม 

ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม (ติดต่อนางลัดดาวัลย์  มนต์แก้ว) 
โทรศัพท์ 0-7567-3566, 0-7567-3565, 0-7567-3567 
e-mail : wuird.walailak@gmail.com 
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ที่ ศธ 572100/ว1671 

22 กุมภาพันธ์  2561 
เรื่อง   แจ้งผลการพิจารณาบทความงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 
เรียน  คุณอรทิพย์ วรานุศิษฏ์ และ สิงโต บุญโรจน์พงศ์ 
ชื่อบทความ   ความหลากหลายของชนิดและรูปแบบการแพร่กระจายของด้วงมูลสัตว์สกุล Onthophagus ใน
คาบสมุทรไทย 

 
ตามที่ท่านได้ส่งบทความเพ่ือน้าเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 

ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม พ.ศ.2561 นั้น 
บัดนี้ คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาบทความของท่านเรียบร้อยแล้วโดยบทความของ

ท่าน ผ่านการพิจารณาและได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมน้าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการดังกล่าว  ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลั ยฯ  จะแจ้ งรายละเ อียดก้ าหนดการการน้ า เสนอให้ทราบอีกครั้ งผ่ านทาง เว็บไซต์  
https://research.wu.ac.th 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขอขอบคุณอย่างยิ่ง มา ณ โอกาสนี้ 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  วิทยพันธ์ ) 
ผู้อ้านวยการสถาบันวิจัยและและนวัตกรรม 

ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม (ติดต่อนางลัดดาวัลย์  มนต์แก้ว) 
โทรศัพท์ 0-7567-3566, 0-7567-3565, 0-7567-3567 
e-mail : wuird.walailak@gmail.com 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 

 
 
ที่ ศธ 572100/ว1671 

22 กุมภาพันธ์  2561 
เรื่อง   แจ้งผลการพิจารณาบทความงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 
เรียน  คุณธนยศ กุลฑล, ปิยพร อิสสรารักษ์ และ ฉลองชัย ธีวสุทรสกุล 
ชื่อบทความ   การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส้ารวจที่ส่งผลต่อการเรียนการสอน วิชาการจัดการโลจิสติกส์และ
โซ่อุปทาน กรณีศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 

 
ตามที่ท่านได้ส่งบทความเพ่ือน้าเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 

ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม พ.ศ.2561 นั้น 
บัดนี้ คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาบทความของท่านเรียบร้อยแล้วโดยบทความของ

ท่าน ผ่านการพิจารณาและได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมน้าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการดังกล่าว  ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลั ยฯ  จะแจ้ งรายละเ อียดก้ าหนดการการน้ า เสนอให้ทราบอีกครั้ งผ่ านทาง เว็บไซต์  
https://research.wu.ac.th 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขอขอบคุณอย่างยิ่ง มา ณ โอกาสนี้ 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  วิทยพันธ์ ) 
ผู้อ้านวยการสถาบันวิจัยและและนวัตกรรม 

ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม (ติดต่อนางลัดดาวัลย์  มนต์แก้ว) 
โทรศัพท์ 0-7567-3566, 0-7567-3565, 0-7567-3567 
e-mail : wuird.walailak@gmail.com 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 

 
 
ที่ ศธ 572100/ว1671 

22 กุมภาพันธ์  2561 
เรื่อง   แจ้งผลการพิจารณาบทความงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 
เรียน  คุณสุภาภรณ์ จันปาน และ ฤทธิชัย น้อยนรินทร์ 
ชื่อบทความ   การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือบันทึกเหตุอาชญากรรม กรณีศึกษา: งานป้องกันปราบปราม
สถานีต้ารวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานี 

 
ตามที่ท่านได้ส่งบทความเพ่ือน้าเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 

ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม พ.ศ.2561 นั้น 
บัดนี้ คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาบทความของท่านเรียบร้อยแล้วโดยบทความของ

ท่าน ผ่านการพิจารณาและได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมน้าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการดังกล่าว  ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลั ยฯ  จะแจ้ งรายละเ อียดก้ าหนดการการน้ า เสนอให้ทราบอีกครั้ งผ่ านทาง เว็บไซต์  
https://research.wu.ac.th 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขอขอบคุณอย่างยิ่ง มา ณ โอกาสนี้ 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  วิทยพันธ์ ) 
ผู้อ้านวยการสถาบันวิจัยและและนวัตกรรม 

ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม (ติดต่อนางลัดดาวัลย์  มนต์แก้ว) 
โทรศัพท์ 0-7567-3566, 0-7567-3565, 0-7567-3567 
e-mail : wuird.walailak@gmail.com 
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ที่ ศธ 572100/ว1671 

22 กุมภาพันธ์  2561 
เรื่อง   แจ้งผลการพิจารณาบทความงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 
เรียน  คุณอมรรัตน์ อังอัจฉะริยะ, อาคม ขัดฝั้น และ ดวงใจ ส่งเสริม 
ชื่อบทความ   คุณค่าทางโภชนาการของน้้าพริกเผาเห็ดเสม็ดและการประเมินการยอมรับของผู้บริโภคต่อไส้
ขนมปังจากเห็ดเสม็ด 

 
ตามที่ท่านได้ส่งบทความเพ่ือน้าเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 

ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม พ.ศ.2561 นั้น 
บัดนี้ คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาบทความของท่านเรียบร้อยแล้วโดยบทความของ

ท่าน ผ่านการพิจารณาและได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมน้าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการดังกล่าว  ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลั ยฯ  จะแจ้ งรายละเ อียดก้ าหนดการการน้ า เสนอให้ทราบอีกครั้ งผ่ านทาง เว็บไซต์  
https://research.wu.ac.th 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขอขอบคุณอย่างยิ่ง มา ณ โอกาสนี้ 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  วิทยพันธ์ ) 
ผู้อ้านวยการสถาบันวิจัยและและนวัตกรรม 

ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม (ติดต่อนางลัดดาวัลย์  มนต์แก้ว) 
โทรศัพท์ 0-7567-3566, 0-7567-3565, 0-7567-3567 
e-mail : wuird.walailak@gmail.com 
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ที่ ศธ 572100/ว1671 

22 กุมภาพันธ์  2561 
เรื่อง   แจ้งผลการพิจารณาบทความงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 
เรียน  คุณธีรเมธ ทิพย์จันทา, โสวิวฒัน์ เครือจันทร์ และ พงษ์พันธ์ ราชภักด ี
ชื่อบทความ   เครื่องดูดเก็บน้้ายางพาราแบบสะพายหลัง 

 
ตามที่ท่านได้ส่งบทความเพ่ือน้าเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 

ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม พ.ศ.2561 นั้น 
บัดนี้ คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาบทความของท่านเรียบร้อยแล้วโดยบทความของ

ท่าน ผ่านการพิจารณาและได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมน้าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการดังกล่าว  ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลั ยฯ  จะแจ้ งรายละเ อียดก้ าหนดการการน้ า เสนอให้ทราบอีกครั้ งผ่ านทาง เว็บไซต์  
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ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม พ.ศ.2561 นั้น 
บัดนี้ คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาบทความของท่านเรียบร้อยแล้วโดยบทความของ

ท่าน ผ่านการพิจารณาและได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมน้าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการดังกล่าว  ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลั ยฯ  จะแจ้ งรายละเ อียดก้ าหนดการการน้ า เสนอให้ทราบอีกครั้ งผ่ านทาง เว็บไซต์  
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จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขอขอบคุณอย่างยิ่ง มา ณ โอกาสนี้ 
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โทรศัพท์ 0-7567-3566, 0-7567-3565, 0-7567-3567 
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22 กุมภาพันธ์  2561 
เรื่อง   แจ้งผลการพิจารณาบทความงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 
เรียน  คุณอุไรวรรณ เอกประยูร, ปัทมา ช่วยพิทักษ์ และ สุภาภรณ์ จันปาน 
ชื่อบทความ   การพัฒนาเว็บไซต์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการขององค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพุ อ้าเภอบ้าน
นาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

 
ตามที่ท่านได้ส่งบทความเพ่ือน้าเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 

ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม พ.ศ.2561 นั้น 
บัดนี้ คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาบทความของท่านเรียบร้อยแล้วโดยบทความของ

ท่าน ผ่านการพิจารณาและได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมน้าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการดังกล่าว  ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลั ยฯ  จะแจ้ งรายละเ อียดก้ าหนดการการน้ า เสนอให้ทราบอีกครั้ งผ่ านทาง เว็บไซต์  
https://research.wu.ac.th 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขอขอบคุณอย่างยิ่ง มา ณ โอกาสนี้ 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  วิทยพันธ์ ) 
ผู้อ้านวยการสถาบันวิจัยและและนวัตกรรม 

ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม (ติดต่อนางลัดดาวัลย์  มนต์แก้ว) 
โทรศัพท์ 0-7567-3566, 0-7567-3565, 0-7567-3567 
e-mail : wuird.walailak@gmail.com 
 

http://tapee.ac.th/
mailto:wuird.walailak@gmail.com


The 10th Walailak Research National Conference   
การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 

 
 
ที่ ศธ 572100/ว1671 

22 กุมภาพันธ์  2561 
เรื่อง   แจ้งผลการพิจารณาบทความงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 
เรียน  คุณเรือนเพชร เต็กลี่ และ จรัส อติวิทยาภรณ์ 
ชื่อบทความ   ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของผู้บริหารกับประสิทธิผลของ สถานศึกษาตามความ
คิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส้านักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ 

 
ตามที่ท่านได้ส่งบทความเพ่ือน้าเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 

ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม พ.ศ.2561 นั้น 
บัดนี้ คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาบทความของท่านเรียบร้อยแล้วโดยบทความของ

ท่าน ผ่านการพิจารณาและได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมน้าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการดังกล่าว  ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลั ยฯ  จะแจ้ งรายละเ อียดก้ าหนดการการน้ า เสนอให้ทราบอีกครั้ งผ่ านทาง เว็บไซต์  
https://research.wu.ac.th 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขอขอบคุณอย่างยิ่ง มา ณ โอกาสนี้ 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  วิทยพันธ์ ) 
ผู้อ้านวยการสถาบันวิจัยและและนวัตกรรม 

ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม (ติดต่อนางลัดดาวัลย์  มนต์แก้ว) 
โทรศัพท์ 0-7567-3566, 0-7567-3565, 0-7567-3567 
e-mail : wuird.walailak@gmail.com 
 

http://www.tsu.ac.th/
http://www.tsu.ac.th/
mailto:wuird.walailak@gmail.com


The 10th Walailak Research National Conference   
การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 

 
 
ที่ ศธ 572100/ว1671 

22 กุมภาพันธ์  2561 
เรื่อง   แจ้งผลการพิจารณาบทความงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 
เรียน  คุณปรียานุช พรเลิศอนันต์ และ วิสาขะ อนันธวัช 
ชื่อบทความ   ถอดบทเรียน : ความส้าเร็จของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลาดุกร้าท่าซัก 

 
ตามที่ท่านได้ส่งบทความเพ่ือน้าเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 

ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม พ.ศ.2561 นั้น 
บัดนี้ คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาบทความของท่านเรียบร้อยแล้วโดยบทความของ

ท่าน ผ่านการพิจารณาและได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมน้าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการดังกล่าว  ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลั ยฯ  จะแจ้ งรายละเ อียดก้ าหนดการการน้ า เสนอให้ทราบอีกครั้ งผ่ านทาง เว็บไซต์  
https://research.wu.ac.th 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขอขอบคุณอย่างยิ่ง มา ณ โอกาสนี้ 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  วิทยพันธ์ ) 
ผู้อ้านวยการสถาบันวิจัยและและนวัตกรรม 

ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม (ติดต่อนางลัดดาวัลย์  มนต์แก้ว) 
โทรศัพท์ 0-7567-3566, 0-7567-3565, 0-7567-3567 
e-mail : wuird.walailak@gmail.com 
 

mailto:wuird.walailak@gmail.com


The 10th Walailak Research National Conference   
การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 

 
 
ที่ ศธ 572100/ว1671 

22 กุมภาพันธ์  2561 
เรื่อง   แจ้งผลการพิจารณาบทความงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 
เรียน  คุณวิจิตรา ตุ้งซี่ และ ณัฐพล ราชูภิมนต์ 
ชื่อบทความ   ประสิทธิภาพของน้้ามันกานพลูในการสลบปลานิล (Oreochromis niloticus) 

 
ตามที่ท่านได้ส่งบทความเพ่ือน้าเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 

ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม พ.ศ.2561 นั้น 
บัดนี้ คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาบทความของท่านเรียบร้อยแล้วโดยบทความของ

ท่าน ผ่านการพิจารณาและได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมน้าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการดังกล่าว  ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลั ยฯ  จะแจ้ งรายละเ อียดก้ าหนดการการน้ า เสนอให้ทราบอีกครั้ งผ่ านทาง เว็บไซต์  
https://research.wu.ac.th 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขอขอบคุณอย่างยิ่ง มา ณ โอกาสนี้ 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  วิทยพันธ์ ) 
ผู้อ้านวยการสถาบันวิจัยและและนวัตกรรม 

ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม (ติดต่อนางลัดดาวัลย์  มนต์แก้ว) 
โทรศัพท์ 0-7567-3566, 0-7567-3565, 0-7567-3567 
e-mail : wuird.walailak@gmail.com 
 

mailto:wuird.walailak@gmail.com


The 10th Walailak Research National Conference   
การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 

 
 
ที่ ศธ 572100/ว1671 

22 กุมภาพันธ์  2561 
เรื่อง   แจ้งผลการพิจารณาบทความงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 
เรียน  คุณนิชานาถ สุชาติพงศ์, บุปผชาติ แต่งเกลี้ยง, กิตติศักดิ์ แสงทอง และ มัลลิกา อินพรหม 
ชื่อบทความ   พฤติกรรมของผู้สูงอายุในการใช้สื่อโซเชียลเน็ตเวิร์ค กรณีศึกษาต้าบลชะมาย อ้าเภอทุ่งสง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
ตามที่ท่านได้ส่งบทความเพ่ือน้าเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 

ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม พ.ศ.2561 นั้น 
บัดนี้ คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาบทความของท่านเรียบร้อยแล้วโดยบทความของ

ท่าน ผ่านการพิจารณาและได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมน้าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการดังกล่าว  ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลั ยฯ  จะแจ้ งรายละเ อียดก้ าหนดการการน้ า เสนอให้ทราบอีกครั้ งผ่ านทาง เว็บไซต์  
https://research.wu.ac.th 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขอขอบคุณอย่างยิ่ง มา ณ โอกาสนี้ 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  วิทยพันธ์ ) 
ผู้อ้านวยการสถาบันวิจัยและและนวัตกรรม 

ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม (ติดต่อนางลัดดาวัลย์  มนต์แก้ว) 
โทรศัพท์ 0-7567-3566, 0-7567-3565, 0-7567-3567 
e-mail : wuird.walailak@gmail.com 
 

mailto:wuird.walailak@gmail.com


The 10th Walailak Research National Conference   
การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 

 
 
ที่ ศธ 572100/ว1671 

22 กุมภาพันธ์  2561 
เรื่อง   แจ้งผลการพิจารณาบทความงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 
เรียน  คุณNatta Jaikrajang and Parawee Rattanakit 
ชื่อบทความ   Employing natural reagents from Ma-kham-pom for iron(III) determination in 
pharmaceutical preparations and water samples 

 
ตามที่ท่านได้ส่งบทความเพ่ือน้าเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 

ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม พ.ศ.2561 นั้น 
บัดนี้ คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาบทความของท่านเรียบร้อยแล้วโดยบทความของ

ท่าน ผ่านการพิจารณาและได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมน้าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการดังกล่าว  ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลั ยฯ  จะแจ้ งรายละเ อียดก้ าหนดการการน้ า เสนอให้ทราบอีกครั้ งผ่ านทาง เว็บไซต์  
https://research.wu.ac.th 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขอขอบคุณอย่างยิ่ง มา ณ โอกาสนี้ 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  วิทยพันธ์ ) 
ผู้อ้านวยการสถาบันวิจัยและและนวัตกรรม 

ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม (ติดต่อนางลัดดาวัลย์  มนต์แก้ว) 
โทรศัพท์ 0-7567-3566, 0-7567-3565, 0-7567-3567 
e-mail : wuird.walailak@gmail.com 
 

mailto:wuird.walailak@gmail.com


The 10th Walailak Research National Conference   
การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 

 
 
ที่ ศธ 572100/ว1671 

22 กุมภาพันธ์  2561 
เรื่อง   แจ้งผลการพิจารณาบทความงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 
เรียน  คุณPremrudee Noonsang, Manit Jitprapai and Tanit Sompong 
ชื่อบทความ   Creating a healthcare community by village volunteers with mobile e-Visiting: 
social-based approach 

 
ตามที่ท่านได้ส่งบทความเพ่ือน้าเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 

ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม พ.ศ.2561 นั้น 
บัดนี้ คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาบทความของท่านเรียบร้อยแล้วโดยบทความของ

ท่าน ผ่านการพิจารณาและได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมน้าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการดังกล่าว  ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลั ยฯ  จะแจ้ งรายละเ อียดก้ าหนดการการน้ า เสนอให้ทราบอีกครั้ งผ่ านทาง เว็บไซต์  
https://research.wu.ac.th 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขอขอบคุณอย่างยิ่ง มา ณ โอกาสนี้ 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  วิทยพันธ์ ) 
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ที่ ศธ 572100/ว1671 
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เรื่อง   แจ้งผลการพิจารณาบทความงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 
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ชื่อบทความ   ระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาเปตอง กรณีศึกษา : ชมรมเปตองศรีสุ
ราษฎร์ธานี 

 
ตามที่ท่านได้ส่งบทความเพ่ือน้าเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 

ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม พ.ศ.2561 นั้น 
บัดนี้ คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาบทความของท่านเรียบร้อยแล้วโดยบทความของ

ท่าน ผ่านการพิจารณาและได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมน้าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการดังกล่าว  ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลั ยฯ  จะแจ้ งรายละเ อียดก้ าหนดการการน้ า เสนอให้ทราบอีกครั้ งผ่ านทาง เว็บไซต์  
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ขอแสดงความนับถือ 

 
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  วิทยพันธ์ ) 
ผู้อ้านวยการสถาบันวิจัยและและนวัตกรรม 

ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม (ติดต่อนางลัดดาวัลย์  มนต์แก้ว) 
โทรศัพท์ 0-7567-3566, 0-7567-3565, 0-7567-3567 
e-mail : wuird.walailak@gmail.com 
 

mailto:wuird.walailak@gmail.com


The 10th Walailak Research National Conference   
การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 

 
 
ที่ ศธ 572100/ว1671 

22 กุมภาพันธ์  2561 
เรื่อง   แจ้งผลการพิจารณาบทความงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 
เรียน  คุณนฤมล ศรีมุกข์, จิดาภา ชุ่มจันทร์, ปิยนุช เกื้อเพชร, วรรณภรณ์ บริพันธ์ และ เจษฎา นกน้อย 
ชื่อบทความ   การเตรียมความพร้อมด้านนวัตกรรมของบุคลากรในบริษัทเอกชน: กรณีศึกษา อ้าเภอเมือง 
จังหวัดสงขลา 
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บัดนี้ คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาบทความของท่านเรียบร้อยแล้วโดยบทความของ

ท่าน ผ่านการพิจารณาและได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมน้าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการดังกล่าว  ทั้งนี้ 
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เรื่อง   แจ้งผลการพิจารณาบทความงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 
เรียน  คุณสุกัญญา พวงจีน, สุนิษา บุญมาเกิด, วิมาดา ชุมจันทร์, วรรณภรณ์ บริพันธ์ และ เจษฎา นกน้อย 
ชื่อบทความ   การปรับตัวของเกษตรกรหลังราคายางพาราตกต่้า: กรณีศึกษา ต้าบลท่าประดู่ อ้าเภอนาทวี 
จังหวัดสงขลา 
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ท่าน ผ่านการพิจารณาและได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมน้าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการดังกล่าว  ทั้งนี้ 
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เรื่อง   แจ้งผลการพิจารณาบทความงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 
เรียน  คุณเจษฎา กิตติบุญญาทิวากร, รุ้งไพลิน เยาว์ด้า, สุวพิชญ์ สงัข์ชุม, วรรณภรณ์ บริพันธ์  และ เจษฎา 
นกน้อย 
ชื่อบทความ   แนวโน้มการลาออกจากงานเพื่อไปเป็นผู้ประกอบการ: กรณีศึกษา พนักงานสถานประกอบการ
ในจังหวัดสงขลา 
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ท่าน ผ่านการพิจารณาและได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมน้าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการดังกล่าว  ทั้งนี้ 
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เรื่อง   แจ้งผลการพิจารณาบทความงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 
เรียน  คุณวัลลภา ใหม่คง, รัตน์กมล บวชดีน, ศศิธร จบจันทร์, วรรณภรณ์ บริพันธ์ และ เจษฎา นกน้อย 
ชื่อบทความ   ประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์การผ่านแอปพลิเคชันไลน์: กรณีศึกษา การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค จังหวัดสงขลา 

 
ตามที่ท่านได้ส่งบทความเพ่ือน้าเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 

ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม พ.ศ.2561 นั้น 
บัดนี้ คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาบทความของท่านเรียบร้อยแล้วโดยบทความของ

ท่าน ผ่านการพิจารณาและได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมน้าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการดังกล่าว  ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลั ยฯ  จะแจ้ งรายละเ อียดก้ าหนดการการน้ า เสนอให้ทราบอีกครั้ งผ่ านทาง เว็บไซต์  
https://research.wu.ac.th 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขอขอบคุณอย่างยิ่ง มา ณ โอกาสนี้ 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  วิทยพันธ์ ) 
ผู้อ้านวยการสถาบันวิจัยและและนวัตกรรม 

ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม (ติดต่อนางลัดดาวัลย์  มนต์แก้ว) 
โทรศัพท์ 0-7567-3566, 0-7567-3565, 0-7567-3567 
e-mail : wuird.walailak@gmail.com 
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ที่ ศธ 572100/ว1671 

22 กุมภาพันธ์  2561 
เรื่อง   แจ้งผลการพิจารณาบทความงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 
เรียน  คุณจิรสิน มีลาภ, กษิดิศ ตั้งเจริญ, นิรวัชร์ พุทธิปาน, วรรณภรณ์ บริพันธ์ และ เจษฎา นกน้อย 
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ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม พ.ศ.2561 นั้น 
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ท่าน ผ่านการพิจารณาและได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมน้าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการดังกล่าว  ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลั ยฯ  จะแจ้ งรายละเ อียดก้ าหนดการการน้ า เสนอให้ทราบอีกครั้ งผ่ านทาง เว็บไซต์  
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ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
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ท่าน ผ่านการพิจารณาและได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมน้าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการดังกล่าว  ทั้งนี้ 
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เรื่อง   แจ้งผลการพิจารณาบทความงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 
เรียน  คุณรอซีต้า แก้วเรืองศรี, ปาริชาติ นิยมเดชา, วนิดา หีมเห็ม, วรรณภรณ์ บริพันธ์ และ เจษฎา นก
น้อย 
ชื่อบทความ   การปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคุณภาพชีวิตการท้างานของพนักงานที่ปฏิบัติงาน
บนแท่นขุดเจาะน้้ามัน: กรณีศึกษา บริษัทเรือน้้ามันในอ้าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

 
ตามที่ท่านได้ส่งบทความเพ่ือน้าเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 
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บัดนี้ คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาบทความของท่านเรียบร้อยแล้วโดยบทความของ

ท่าน ผ่านการพิจารณาและได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมน้าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการดังกล่าว  ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลั ยฯ  จะแจ้ งรายละเ อียดก้ าหนดการการน้ า เสนอให้ทราบอีกครั้ งผ่ านทาง เว็บไซต์  
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เรียน  คุณชลธิชา จันทร์ขาว, อนันต์ อารีย์พงศ ์และ จริญญา ธรรมโชโต 
ชื่อบทความ   การใช้ค้าแผลงภาษาเขมรในการสร้างสรรค์วรรณศิลป์ ในแบบเรียนวรรณคดีวิจักษ์ชั้น
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ชื่อบทความ   Physical Capacity and Quality of Life in Post Coronary Artery Bypass Graft and 
Valvular Surgery Patients 

 
ตามที่ท่านได้ส่งบทความเพ่ือน้าเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 

ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม พ.ศ.2561 นั้น 
บัดนี้ คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาบทความของท่านเรียบร้อยแล้วโดยบทความของ

ท่าน ผ่านการพิจารณาและได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมน้าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการดังกล่าว  ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลั ยฯ  จะแจ้ งรายละเ อียดก้ าหนดการการน้ า เสนอให้ทราบอีกครั้ งผ่ านทาง เว็บไซต์  
https://research.wu.ac.th 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขอขอบคุณอย่างยิ่ง มา ณ โอกาสนี้ 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  วิทยพันธ์ ) 
ผู้อ้านวยการสถาบันวิจัยและและนวัตกรรม 

ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม (ติดต่อนางลัดดาวัลย์  มนต์แก้ว) 
โทรศัพท์ 0-7567-3566, 0-7567-3565, 0-7567-3567 
e-mail : wuird.walailak@gmail.com 
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เรื่อง   แจ้งผลการพิจารณาบทความงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 
เรียน  คุณก้าไล สมรักษ์, พิกุลทิพย์ ขุนเศรษฐ และ อุไร จเรประพาฬ 
ชื่อบทความ   รูปแบบการจัดการจุดเสี่ยงเพ่ือป้องกันอุบัติเหตุโดยชุมชน: กรณีศึกษาบ้านต้นเหรียง ต้าบลเสา
เภา อ้าเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
ตามที่ท่านได้ส่งบทความเพ่ือน้าเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 

ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม พ.ศ.2561 นั้น 
บัดนี้ คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาบทความของท่านเรียบร้อยแล้วโดยบทความของ

ท่าน ผ่านการพิจารณาและได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมน้าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการดังกล่าว  ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลั ยฯ  จะแจ้ งรายละเ อียดก้ าหนดการการน้ า เสนอให้ทราบอีกครั้ งผ่ านทาง เว็บไซต์  
https://research.wu.ac.th 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขอขอบคุณอย่างยิ่ง มา ณ โอกาสนี้ 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  วิทยพันธ์ ) 
ผู้อ้านวยการสถาบันวิจัยและและนวัตกรรม 

ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม (ติดต่อนางลัดดาวัลย์  มนต์แก้ว) 
โทรศัพท์ 0-7567-3566, 0-7567-3565, 0-7567-3567 
e-mail : wuird.walailak@gmail.com 
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เรื่อง   แจ้งผลการพิจารณาบทความงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 
เรียน  คุณChairote Yaiprasert 
ชื่อบทความ   Data Cleaning 

 
ตามที่ท่านได้ส่งบทความเพ่ือน้าเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 

ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม พ.ศ.2561 นั้น 
บัดนี้ คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาบทความของท่านเรียบร้อยแล้วโดยบทความของ

ท่าน ผ่านการพิจารณาและได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมน้าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการดังกล่าว  ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลั ยฯ  จะแจ้ งรายละเ อียดก้ าหนดการการน้ า เสนอให้ทราบอีกครั้ งผ่ านทาง เว็บไซต์  
https://research.wu.ac.th 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขอขอบคุณอย่างยิ่ง มา ณ โอกาสนี้ 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  วิทยพันธ์ ) 
ผู้อ้านวยการสถาบันวิจัยและและนวัตกรรม 

ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม (ติดต่อนางลัดดาวัลย์  มนต์แก้ว) 
โทรศัพท์ 0-7567-3566, 0-7567-3565, 0-7567-3567 
e-mail : wuird.walailak@gmail.com 
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เรื่อง   แจ้งผลการพิจารณาบทความงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 
เรียน  คุณพัฒณา มะลิวัลย์ และ รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ 
ชื่อบทความ   การปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ ของครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่ 

 
ตามที่ท่านได้ส่งบทความเพ่ือน้าเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 

ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม พ.ศ.2561 นั้น 
บัดนี้ คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาบทความของท่านเรียบร้อยแล้วโดยบทความของ

ท่าน ผ่านการพิจารณาและได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมน้าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการดังกล่าว  ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลั ยฯ  จะแจ้ งรายละเ อียดก้ าหนดการการน้ า เสนอให้ทราบอีกครั้ งผ่ านทาง เว็บไซต์  
https://research.wu.ac.th 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขอขอบคุณอย่างยิ่ง มา ณ โอกาสนี้ 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  วิทยพันธ์ ) 
ผู้อ้านวยการสถาบันวิจัยและและนวัตกรรม 

ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
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เรื่อง   แจ้งผลการพิจารณาบทความงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 
เรียน  คุณวิไล วัชฤทธิ์ และ รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ 
ชื่อบทความ   ภาวะผู้น้าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ้าเภอสิงหนคร จังหวัด
สงขลา 

 
ตามที่ท่านได้ส่งบทความเพ่ือน้าเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 

ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม พ.ศ.2561 นั้น 
บัดนี้ คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาบทความของท่านเรียบร้อยแล้วโดยบทความของ

ท่าน ผ่านการพิจารณาและได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมน้าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการดังกล่าว  ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลั ยฯ  จะแจ้ งรายละเ อียดก้ าหนดการการน้ า เสนอให้ทราบอีกครั้ งผ่ านทาง เว็บไซต์  
https://research.wu.ac.th 
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ขอแสดงความนับถือ 

 
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  วิทยพันธ์ ) 
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เรื่อง   แจ้งผลการพิจารณาบทความงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 
เรียน  คุณKanya Suvanno and Asst.Prof.Dr.Rungchatchadaporn Vehachart 
ชื่อบทความ   การด้าเนินงานจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามความคิดเห็นของครู 

 
ตามที่ท่านได้ส่งบทความเพ่ือน้าเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 

ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม พ.ศ.2561 นั้น 
บัดนี้ คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาบทความของท่านเรียบร้อยแล้วโดยบทความของ

ท่าน ผ่านการพิจารณาและได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมน้าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการดังกล่าว  ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลั ยฯ  จะแจ้ งรายละเ อียดก้ าหนดการการน้ า เสนอให้ทราบอีกครั้ งผ่ านทาง เว็บไซต์  
https://research.wu.ac.th 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขอขอบคุณอย่างยิ่ง มา ณ โอกาสนี้ 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  วิทยพันธ์ ) 
ผู้อ้านวยการสถาบันวิจัยและและนวัตกรรม 

ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม (ติดต่อนางลัดดาวัลย์  มนต์แก้ว) 
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เรื่อง   แจ้งผลการพิจารณาบทความงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 
เรียน  คุณยินดี บัวทอง and รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ 
ชื่อบทความ   การตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อ้าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา--เว้น 

 
ตามที่ท่านได้ส่งบทความเพ่ือน้าเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 

ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม พ.ศ.2561 นั้น 
บัดนี้ คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาบทความของท่านเรียบร้อยแล้วโดยบทความของ

ท่าน ผ่านการพิจารณาและได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมน้าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการดังกล่าว  ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลั ยฯ  จะแจ้ งรายละเ อียดก้ าหนดการการน้ า เสนอให้ทราบอีกครั้ งผ่ านทาง เว็บไซต์  
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จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขอขอบคุณอย่างยิ่ง มา ณ โอกาสนี้ 
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( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  วิทยพันธ์ ) 
ผู้อ้านวยการสถาบันวิจัยและและนวัตกรรม 

ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 

 
 
ที่ ศธ 572100/ว1671 

22 กุมภาพันธ์  2561 
เรื่อง   แจ้งผลการพิจารณาบทความงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 
เรียน  คุณสุชาดา ณ สงขลา 
ชื่อบทความ   การพัฒนารูปแบบการสอนตามแนวคิดการสร้างองค์ความรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ส้าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 
ตามที่ท่านได้ส่งบทความเพ่ือน้าเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 

ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม พ.ศ.2561 นั้น 
บัดนี้ คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาบทความของท่านเรียบร้อยแล้วโดยบทความของ

ท่าน ผ่านการพิจารณาและได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมน้าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการดังกล่าว  ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลั ยฯ  จะแจ้ งรายละเ อียดก้ าหนดการการน้ า เสนอให้ทราบอีกครั้ งผ่ านทาง เว็บไซต์  
https://research.wu.ac.th 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขอขอบคุณอย่างยิ่ง มา ณ โอกาสนี้ 
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บัดนี้ คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาบทความของท่านเรียบร้อยแล้วโดยบทความของ

ท่าน ผ่านการพิจารณาและได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมน้าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการดังกล่าว  ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลั ยฯ  จะแจ้ งรายละเ อียดก้ าหนดการการน้ า เสนอให้ทราบอีกครั้ งผ่ านทาง เว็บไซต์  
https://research.wu.ac.th 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขอขอบคุณอย่างยิ่ง มา ณ โอกาสนี้ 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  วิทยพันธ์ ) 
ผู้อ้านวยการสถาบันวิจัยและและนวัตกรรม 

ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม (ติดต่อนางลัดดาวัลย์  มนต์แก้ว) 
โทรศัพท์ 0-7567-3566, 0-7567-3565, 0-7567-3567 
e-mail : wuird.walailak@gmail.com 
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The 10th Walailak Research National Conference   
การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 

 
 
ที่ ศธ 572100/ว1671 

22 กุมภาพันธ์  2561 
เรื่อง   แจ้งผลการพิจารณาบทความงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 
เรียน  คุณไซนะ มูเล็ง, ซันวานี จิใจ, สุไฮลา บือลือดู and ยะยา กานุงมิง 
ชื่อบทความ   ประสิทธิภาพการบ้าบัดน้้าทิ้ง จากหลุมฝังกลบขยะเทศบาลนครยะลา โดยใช้ก้อนเห็ดเหลือทิ้ง 
Schizophyllum commune และ Pleurotus sajor-caju. 

 
ตามที่ท่านได้ส่งบทความเพ่ือน้าเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 

ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม พ.ศ.2561 นั้น 
บัดนี้ คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาบทความของท่านเรียบร้อยแล้วโดยบทความของ

ท่าน ผ่านการพิจารณาและได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมน้าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการดังกล่าว  ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลั ยฯ  จะแจ้ งรายละเ อียดก้ าหนดการการน้ า เสนอให้ทราบอีกครั้ งผ่ านทาง เว็บไซต์  
https://research.wu.ac.th 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขอขอบคุณอย่างยิ่ง มา ณ โอกาสนี้ 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  วิทยพันธ์ ) 
ผู้อ้านวยการสถาบันวิจัยและและนวัตกรรม 

ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม (ติดต่อนางลัดดาวัลย์  มนต์แก้ว) 
โทรศัพท์ 0-7567-3566, 0-7567-3565, 0-7567-3567 
e-mail : wuird.walailak@gmail.com 
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http://www.yru.ac.th/
mailto:wuird.walailak@gmail.com


The 10th Walailak Research National Conference   
การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 

 
 
ที่ ศธ 572100/ว1671 

22 กุมภาพันธ์  2561 
เรื่อง   แจ้งผลการพิจารณาบทความงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 
เรียน  คุณนวลจุฑา เนียมจันทร์, ชัยโรจน์ ใหญ่ประเสริฐ and ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล 
ชื่อบทความ   การจ้าลองความเข้มของสนามแม่เหล็กจากแม่เหล็กถาวรนีโอดีเมียมไอรอนโบรอนประกบ
เหล็กกล้าคาร์บอนต่้า ในระบบท้าความเย็นด้วยแม่เหล็ก 

 
ตามที่ท่านได้ส่งบทความเพ่ือน้าเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 

ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม พ.ศ.2561 นั้น 
บัดนี้ คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาบทความของท่านเรียบร้อยแล้วโดยบทความของ

ท่าน ผ่านการพิจารณาและได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมน้าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการดังกล่าว  ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลั ยฯ  จะแจ้ งรายละเ อียดก้ าหนดการการน้ า เสนอให้ทราบอีกครั้ งผ่ านทาง เว็บไซต์  
https://research.wu.ac.th 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขอขอบคุณอย่างยิ่ง มา ณ โอกาสนี้ 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  วิทยพันธ์ ) 
ผู้อ้านวยการสถาบันวิจัยและและนวัตกรรม 

ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม (ติดต่อนางลัดดาวัลย์  มนต์แก้ว) 
โทรศัพท์ 0-7567-3566, 0-7567-3565, 0-7567-3567 
e-mail : wuird.walailak@gmail.com 
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The 10th Walailak Research National Conference   
การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 

 
 
ที่ ศธ 572100/ว1671 

22 กุมภาพันธ์  2561 
เรื่อง   แจ้งผลการพิจารณาบทความงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 
เรียน  คุณจันจิรา ไชยรัตน์ 
ชื่อบทความ   การด้าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู 
สังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

 
ตามที่ท่านได้ส่งบทความเพ่ือน้าเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 

ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม พ.ศ.2561 นั้น 
บัดนี้ คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาบทความของท่านเรียบร้อยแล้วโดยบทความของ

ท่าน ผ่านการพิจารณาและได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมน้าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการดังกล่าว  ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลั ยฯ  จะแจ้ งรายละเ อียดก้ าหนดการการน้ า เสนอให้ทราบอีกครั้ งผ่ านทาง เว็บไซต์  
https://research.wu.ac.th 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขอขอบคุณอย่างยิ่ง มา ณ โอกาสนี้ 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  วิทยพันธ์ ) 
ผู้อ้านวยการสถาบันวิจัยและและนวัตกรรม 

ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม (ติดต่อนางลัดดาวัลย์  มนต์แก้ว) 
โทรศัพท์ 0-7567-3566, 0-7567-3565, 0-7567-3567 
e-mail : wuird.walailak@gmail.com 
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The 10th Walailak Research National Conference   
การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 

 
 
ที่ ศธ 572100/ว1671 

22 กุมภาพันธ์  2561 
เรื่อง   แจ้งผลการพิจารณาบทความงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 
เรียน  คุณอัสมา สาเมาะ, ชัยโรจน์ ใหญ่ประเสริฐ and ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล 
ชื่อบทความ   การจ้าลองความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็กในการเก็บพลังงานด้วยล้อตุนก้าลังจากวงแหวน
แม่เหล็กถาวร 

 
ตามที่ท่านได้ส่งบทความเพ่ือน้าเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 

ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม พ.ศ.2561 นั้น 
บัดนี้ คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาบทความของท่านเรียบร้อยแล้วโดยบทความของ

ท่าน ผ่านการพิจารณาและได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมน้าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการดังกล่าว  ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลั ยฯ  จะแจ้ งรายละเ อียดก้ าหนดการการน้ า เสนอให้ทราบอีกครั้ งผ่ านทาง เว็บไซต์  
https://research.wu.ac.th 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขอขอบคุณอย่างยิ่ง มา ณ โอกาสนี้ 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  วิทยพันธ์ ) 
ผู้อ้านวยการสถาบันวิจัยและและนวัตกรรม 

ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม (ติดต่อนางลัดดาวัลย์  มนต์แก้ว) 
โทรศัพท์ 0-7567-3566, 0-7567-3565, 0-7567-3567 
e-mail : wuird.walailak@gmail.com 
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The 10th Walailak Research National Conference   
การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 

 
 
ที่ ศธ 572100/ว1671 

22 กุมภาพันธ์  2561 
เรื่อง   แจ้งผลการพิจารณาบทความงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 
เรียน  คุณประเสริฐศักดิ์ อู่อรุณ, ไชยพงศ์ จันธรากัญญาบุญ and สุพัตรา ผลภาค 
ชื่อบทความ   ระบบรักษาความปลอดภัยบนพื้นฐานระบบสมาร์ทโฮม : กรณีศึกษาการแจ้งเตือนเม่ือตรวจพบ
วัตถุเคลื่อนไหวที่เป็นมนุษย์ 

 
ตามที่ท่านได้ส่งบทความเพ่ือน้าเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 

ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม พ.ศ.2561 นั้น 
บัดนี้ คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาบทความของท่านเรียบร้อยแล้วโดยบทความของ

ท่าน ผ่านการพิจารณาและได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมน้าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการดังกล่าว  ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลั ยฯ  จะแจ้ งรายละเ อียดก้ าหนดการการน้ า เสนอให้ทราบอีกครั้ งผ่ านทาง เว็บไซต์  
https://research.wu.ac.th 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขอขอบคุณอย่างยิ่ง มา ณ โอกาสนี้ 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  วิทยพันธ์ ) 
ผู้อ้านวยการสถาบันวิจัยและและนวัตกรรม 

ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม (ติดต่อนางลัดดาวัลย์  มนต์แก้ว) 
โทรศัพท์ 0-7567-3566, 0-7567-3565, 0-7567-3567 
e-mail : wuird.walailak@gmail.com 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 

 
 
ที่ ศธ 572100/ว1671 

22 กุมภาพันธ์  2561 
เรื่อง   แจ้งผลการพิจารณาบทความงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 
เรียน  คุณพงศ์ภน ปิติสุข, อุไรวรรณ เอกประยูร and ปัทมา ช่วยพิทักษ์ 
ชื่อบทความ   การพัฒนาแอพพลิเคชั่นการจัดการร้านอาหาร: กรณีศึกษาปั๊กคาเฟ่ 

 
ตามที่ท่านได้ส่งบทความเพ่ือน้าเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 

ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม พ.ศ.2561 นั้น 
บัดนี้ คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาบทความของท่านเรียบร้อยแล้วโดยบทความของ

ท่าน ผ่านการพิจารณาและได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมน้าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการดังกล่าว  ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลั ยฯ  จะแจ้ งรายละเ อียดก้ าหนดการการน้ า เสนอให้ทราบอีกครั้ งผ่ านทาง เว็บไซต์  
https://research.wu.ac.th 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขอขอบคุณอย่างยิ่ง มา ณ โอกาสนี้ 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  วิทยพันธ์ ) 
ผู้อ้านวยการสถาบันวิจัยและและนวัตกรรม 

ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม (ติดต่อนางลัดดาวัลย์  มนต์แก้ว) 
โทรศัพท์ 0-7567-3566, 0-7567-3565, 0-7567-3567 
e-mail : wuird.walailak@gmail.com 
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The 10th Walailak Research National Conference   
การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 

 
 
ที่ ศธ 572100/ว1671 

22 กุมภาพันธ์  2561 
เรื่อง   แจ้งผลการพิจารณาบทความงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 
เรียน  คุณปัทมา ช่วยพิทักษ์ and พงศ์ภน ปิติสุข 
ชื่อบทความ   การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดเก็บภาษีท่ีดินขององค์การบริหารส่วนต้าบลถ้้าสิงขร 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
ตามที่ท่านได้ส่งบทความเพ่ือน้าเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 

ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม พ.ศ.2561 นั้น 
บัดนี้ คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาบทความของท่านเรียบร้อยแล้วโดยบทความของ

ท่าน ผ่านการพิจารณาและได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมน้าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการดังกล่าว  ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลั ยฯ  จะแจ้ งรายละเ อียดก้ าหนดการการน้ า เสนอให้ทราบอีกครั้ งผ่ านทาง เว็บไซต์  
https://research.wu.ac.th 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขอขอบคุณอย่างยิ่ง มา ณ โอกาสนี้ 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  วิทยพันธ์ ) 
ผู้อ้านวยการสถาบันวิจัยและและนวัตกรรม 

ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม (ติดต่อนางลัดดาวัลย์  มนต์แก้ว) 
โทรศัพท์ 0-7567-3566, 0-7567-3565, 0-7567-3567 
e-mail : wuird.walailak@gmail.com 
 

mailto:wuird.walailak@gmail.com


The 10th Walailak Research National Conference   
การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 

 
 
ที่ ศธ 572100/ว1671 

22 กุมภาพันธ์  2561 
เรื่อง   แจ้งผลการพิจารณาบทความงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 
เรียน  คุณวนัชพร จันทรักษา and สรรวิทย์ เชื้อพิสุทธิ์กุล 
ชื่อบทความ   โปรแกรมจัดเส้นทางขนส่งโดยวิธีแบบประหยัด กรณีศึกษา การขนส่งอาหารทะเลสดไปจุด
จ้าหน่ายตามแหล่งท่องเที่ยวในกรุงเทพฯและปริมณฑล 

 
ตามที่ท่านได้ส่งบทความเพ่ือน้าเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 

ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม พ.ศ.2561 นั้น 
บัดนี้ คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาบทความของท่านเรียบร้อยแล้วโดยบทความของ

ท่าน ผ่านการพิจารณาและได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมน้าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการดังกล่าว  ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลั ยฯ  จะแจ้ งรายละเ อียดก้ าหนดการการน้ า เสนอให้ทราบอีกครั้ งผ่ านทาง เว็บไซต์  
https://research.wu.ac.th 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขอขอบคุณอย่างยิ่ง มา ณ โอกาสนี้ 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  วิทยพันธ์ ) 
ผู้อ้านวยการสถาบันวิจัยและและนวัตกรรม 

ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม (ติดต่อนางลัดดาวัลย์  มนต์แก้ว) 
โทรศัพท์ 0-7567-3566, 0-7567-3565, 0-7567-3567 
e-mail : wuird.walailak@gmail.com 
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ที่ ศธ 572100/ว1671 

22 กุมภาพันธ์  2561 
เรื่อง   แจ้งผลการพิจารณาบทความงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 
เรียน  คุณอารีวรรณ สีชุม 
ชื่อบทความ   พฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตของผู้ถือบัตรเครดิตในเขตอ้าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
ตามที่ท่านได้ส่งบทความเพ่ือน้าเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 

ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม พ.ศ.2561 นั้น 
บัดนี้ คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาบทความของท่านเรียบร้อยแล้วโดยบทความของ

ท่าน ผ่านการพิจารณาและได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมน้าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการดังกล่าว  ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลั ยฯ  จะแจ้ งรายละเ อียดก้ าหนดการการน้ า เสนอให้ทราบอีกครั้ งผ่ านทาง เว็บไซต์  
https://research.wu.ac.th 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขอขอบคุณอย่างยิ่ง มา ณ โอกาสนี้ 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  วิทยพันธ์ ) 
ผู้อ้านวยการสถาบันวิจัยและและนวัตกรรม 

ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม (ติดต่อนางลัดดาวัลย์  มนต์แก้ว) 
โทรศัพท์ 0-7567-3566, 0-7567-3565, 0-7567-3567 
e-mail : wuird.walailak@gmail.com 
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ที่ ศธ 572100/ว1671 

22 กุมภาพันธ์  2561 
เรื่อง   แจ้งผลการพิจารณาบทความงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 
เรียน  คุณRattanaporn Khuiduang 
ชื่อบทความ   ความต้องการพัฒนาศักยภาพของพนักงานเอกชน ในอ้าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
ตามที่ท่านได้ส่งบทความเพ่ือน้าเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 

ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม พ.ศ.2561 นั้น 
บัดนี้ คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาบทความของท่านเรียบร้อยแล้วโดยบทความของ

ท่าน ผ่านการพิจารณาและได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมน้าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการดังกล่าว  ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลั ยฯ  จะแจ้ งรายละเ อียดก้ าหนดการการน้ า เสนอให้ทราบอีกครั้ งผ่ านทาง เว็บไซต์  
https://research.wu.ac.th 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขอขอบคุณอย่างยิ่ง มา ณ โอกาสนี้ 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  วิทยพันธ์ ) 
ผู้อ้านวยการสถาบันวิจัยและและนวัตกรรม 

ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม (ติดต่อนางลัดดาวัลย์  มนต์แก้ว) 
โทรศัพท์ 0-7567-3566, 0-7567-3565, 0-7567-3567 
e-mail : wuird.walailak@gmail.com 
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ที่ ศธ 572100/ว1671 

22 กุมภาพันธ์  2561 
เรื่อง   แจ้งผลการพิจารณาบทความงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 
เรียน  คุณเตือนใจ ปิยัง, อเนก สาวะอินทร์ and นฤทธิ์ กล่อมพงษ์ 
ชื่อบทความ   การผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่งจากวัสดุเศษเหลือในสวนปาล์มน้้ามัน 

 
ตามที่ท่านได้ส่งบทความเพ่ือน้าเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 

ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม พ.ศ.2561 นั้น 
บัดนี้ คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาบทความของท่านเรียบร้อยแล้วโดยบทความของ

ท่าน ผ่านการพิจารณาและได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมน้าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการดังกล่าว  ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลั ยฯ  จะแจ้ งรายละเ อียดก้ าหนดการการน้ า เสนอให้ทราบอีกครั้ งผ่ านทาง เว็บไซต์  
https://research.wu.ac.th 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขอขอบคุณอย่างยิ่ง มา ณ โอกาสนี้ 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  วิทยพันธ์ ) 
ผู้อ้านวยการสถาบันวิจัยและและนวัตกรรม 

ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม (ติดต่อนางลัดดาวัลย์  มนต์แก้ว) 
โทรศัพท์ 0-7567-3566, 0-7567-3565, 0-7567-3567 
e-mail : wuird.walailak@gmail.com 
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ที่ ศธ 572100/ว1671 

22 กุมภาพันธ์  2561 
เรื่อง   แจ้งผลการพิจารณาบทความงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 
เรียน  คุณ์nararat Kuehtong 
ชื่อบทความ   ความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น ในอ้าเภอเมือง จังหวัด
สุราษฎร์ธานี 

 
ตามที่ท่านได้ส่งบทความเพ่ือน้าเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 

ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม พ.ศ.2561 นั้น 
บัดนี้ คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาบทความของท่านเรียบร้อยแล้วโดยบทความของ

ท่าน ผ่านการพิจารณาและได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมน้าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการดังกล่าว  ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลั ยฯ  จะแจ้ งรายละเ อียดก้ าหนดการการน้ า เสนอให้ทราบอีกครั้ งผ่ านทาง เว็บไซต์  
https://research.wu.ac.th 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขอขอบคุณอย่างยิ่ง มา ณ โอกาสนี้ 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  วิทยพันธ์ ) 
ผู้อ้านวยการสถาบันวิจัยและและนวัตกรรม 

ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม (ติดต่อนางลัดดาวัลย์  มนต์แก้ว) 
โทรศัพท์ 0-7567-3566, 0-7567-3565, 0-7567-3567 
e-mail : wuird.walailak@gmail.com 
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22 กุมภาพันธ์  2561 
เรื่อง   แจ้งผลการพิจารณาบทความงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 
เรียน  คุณTeerayut Khunsrikaew and ธนิต ส้าลีวงค์ 
ชื่อบทความ   แนวทางการใช้สื่อออนไลน์ Google Classroom ในการเรียนการสอน ของนักศึกษา สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยตาปี 

 
ตามที่ท่านได้ส่งบทความเพ่ือน้าเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 

ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม พ.ศ.2561 นั้น 
บัดนี้ คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาบทความของท่านเรียบร้อยแล้วโดยบทความของ

ท่าน ผ่านการพิจารณาและได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมน้าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการดังกล่าว  ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลั ยฯ  จะแจ้ งรายละเ อียดก้ าหนดการการน้ า เสนอให้ทราบอีกครั้ งผ่ านทาง เว็บไซต์  
https://research.wu.ac.th 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขอขอบคุณอย่างยิ่ง มา ณ โอกาสนี้ 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  วิทยพันธ์ ) 
ผู้อ้านวยการสถาบันวิจัยและและนวัตกรรม 

ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม (ติดต่อนางลัดดาวัลย์  มนต์แก้ว) 
โทรศัพท์ 0-7567-3566, 0-7567-3565, 0-7567-3567 
e-mail : wuird.walailak@gmail.com 
 

https://www.facebook.com/Ph7.Teerayut/
http://www.tapee.ac.th/default_tp.asp
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The 10th Walailak Research National Conference   
การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 

 
 
ที่ ศธ 572100/ว1671 

22 กุมภาพันธ์  2561 
เรื่อง   แจ้งผลการพิจารณาบทความงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 
เรียน  คุณกันยาพร งามสมพรพงศ์, เกศราภรณ์ ช่วยสุด and ยรรยงค์ พันธ์สวัสดิ์ 
ชื่อบทความ   การพัฒนาระบบเชื่อมต่อมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ด้วยสัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื้อบนใบหน้าส้าหรับ
เทคโนโลยีช่วยอ้านวยความสะดวกในการสื่อสาร 

 
ตามที่ท่านได้ส่งบทความเพ่ือน้าเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 

ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม พ.ศ.2561 นั้น 
บัดนี้ คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาบทความของท่านเรียบร้อยแล้วโดยบทความของ

ท่าน ผ่านการพิจารณาและได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมน้าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการดังกล่าว  ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลั ยฯ  จะแจ้ งรายละเ อียดก้ าหนดการการน้ า เสนอให้ทราบอีกครั้ งผ่ านทาง เว็บไซต์  
https://research.wu.ac.th 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขอขอบคุณอย่างยิ่ง มา ณ โอกาสนี้ 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  วิทยพันธ์ ) 
ผู้อ้านวยการสถาบันวิจัยและและนวัตกรรม 

ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม (ติดต่อนางลัดดาวัลย์  มนต์แก้ว) 
โทรศัพท์ 0-7567-3566, 0-7567-3565, 0-7567-3567 
e-mail : wuird.walailak@gmail.com 
 

http://www.eng.su.ac.th/_2012/research-list-ee-Yunyong.php
mailto:wuird.walailak@gmail.com
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ที่ ศธ 572100/ว1671 

22 กุมภาพันธ์  2561 
เรื่อง   แจ้งผลการพิจารณาบทความงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 
เรียน  คุณธิดารัตน์ ละเปีย and อุษา นุกูล 
ชื่อบทความ   การค้างช้าระหนี้ของลูกหนี้เจนเนอเรชั่นวายที่สมัครเข้าโครงการคลินิกแก้หนี้ บริษัท บริหาร
สินทรัพย์สุขุมวิท จ้ากัด 

 
ตามที่ท่านได้ส่งบทความเพ่ือน้าเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 

ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม พ.ศ.2561 นั้น 
บัดนี้ คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาบทความของท่านเรียบร้อยแล้วโดยบทความของ

ท่าน ผ่านการพิจารณาและได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมน้าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการดังกล่าว  ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลั ยฯ  จะแจ้ งรายละเ อียดก้ าหนดการการน้ า เสนอให้ทราบอีกครั้ งผ่ านทาง เว็บไซต์  
https://research.wu.ac.th 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขอขอบคุณอย่างยิ่ง มา ณ โอกาสนี้ 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  วิทยพันธ์ ) 
ผู้อ้านวยการสถาบันวิจัยและและนวัตกรรม 

ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม (ติดต่อนางลัดดาวัลย์  มนต์แก้ว) 
โทรศัพท์ 0-7567-3566, 0-7567-3565, 0-7567-3567 
e-mail : wuird.walailak@gmail.com 
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ที่ ศธ 572100/ว1671 

22 กุมภาพันธ์  2561 
เรื่อง   แจ้งผลการพิจารณาบทความงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 
เรียน  คุณThanaphon Suwannaphong, Wanida Limmun, Saritvich Panyaboriban, Manita 
Wittayarat and Naparat Suttidate 
ชื่อบทความ   Daytime behavior of captive Malayan tapirs at Songkhla Zoo 

 
ตามที่ท่านได้ส่งบทความเพ่ือน้าเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 

ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม พ.ศ.2561 นั้น 
บัดนี้ คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาบทความของท่านเรียบร้อยแล้วโดยบทความของ

ท่าน ผ่านการพิจารณาและได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมน้าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการดังกล่าว  ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลั ยฯ  จะแจ้ งรายละเ อียดก้ าหนดการการน้ า เสนอให้ทราบอีกครั้ งผ่ านทาง เว็บไซต์  
https://research.wu.ac.th 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขอขอบคุณอย่างยิ่ง มา ณ โอกาสนี้ 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  วิทยพันธ์ ) 
ผู้อ้านวยการสถาบันวิจัยและและนวัตกรรม 

ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม (ติดต่อนางลัดดาวัลย์  มนต์แก้ว) 
โทรศัพท์ 0-7567-3566, 0-7567-3565, 0-7567-3567 
e-mail : wuird.walailak@gmail.com 
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ที่ ศธ 572100/ว1671 

22 กุมภาพันธ์  2561 
เรื่อง   แจ้งผลการพิจารณาบทความงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 
เรียน  คุณSumalee Rugko 
ชื่อบทความ   ผลการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคKWLH Plusร่วมกับแบบฝึกทักษะตามแนวคิดของเดวีส์ 
(Davies) ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะปฏิบัติการสร้างแบบและตัดเย็บเสื้อสตรี ของนักศึกษา
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

 
ตามที่ท่านได้ส่งบทความเพ่ือน้าเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 

ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม พ.ศ.2561 นั้น 
บัดนี้ คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาบทความของท่านเรียบร้อยแล้วโดยบทความของ

ท่าน ผ่านการพิจารณาและได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมน้าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการดังกล่าว  ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลั ยฯ  จะแจ้ งรายละเ อียดก้ าหนดการการน้ า เสนอให้ทราบอีกครั้ งผ่ านทาง เว็บไซต์  
https://research.wu.ac.th 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขอขอบคุณอย่างยิ่ง มา ณ โอกาสนี้ 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  วิทยพันธ์ ) 
ผู้อ้านวยการสถาบันวิจัยและและนวัตกรรม 

ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม (ติดต่อนางลัดดาวัลย์  มนต์แก้ว) 
โทรศัพท์ 0-7567-3566, 0-7567-3565, 0-7567-3567 
e-mail : wuird.walailak@gmail.com 
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22 กุมภาพันธ์  2561 
เรื่อง   แจ้งผลการพิจารณาบทความงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 
เรียน  คุณSurin Thongtan 
ชื่อบทความ   ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม: ศึกษาพระราชบัญญัติส่งเสริม และรักษาคุณ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 

 
ตามที่ท่านได้ส่งบทความเพ่ือน้าเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 

ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม พ.ศ.2561 นั้น 
บัดนี้ คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาบทความของท่านเรียบร้อยแล้วโดยบทความของ

ท่าน ผ่านการพิจารณาและได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมน้าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการดังกล่าว  ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลั ยฯ  จะแจ้ งรายละเ อียดก้ าหนดการการน้ า เสนอให้ทราบอีกครั้ งผ่ านทาง เว็บไซต์  
https://research.wu.ac.th 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขอขอบคุณอย่างยิ่ง มา ณ โอกาสนี้ 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  วิทยพันธ์ ) 
ผู้อ้านวยการสถาบันวิจัยและและนวัตกรรม 

ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม (ติดต่อนางลัดดาวัลย์  มนต์แก้ว) 
โทรศัพท์ 0-7567-3566, 0-7567-3565, 0-7567-3567 
e-mail : wuird.walailak@gmail.com 
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เรื่อง   แจ้งผลการพิจารณาบทความงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 
เรียน  คุณKotchaphon Kongpayak 
ชื่อบทความ   ความคิดเห็นของข้าราชการต้ารวจในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ต่อการพัฒนาข้าราชการต้ารวจ 

 
ตามที่ท่านได้ส่งบทความเพ่ือน้าเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 

ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม พ.ศ.2561 นั้น 
บัดนี้ คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาบทความของท่านเรียบร้อยแล้วโดยบทความของ

ท่าน ผ่านการพิจารณาและได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมน้าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการดังกล่าว  ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลั ยฯ  จะแจ้ งรายละเ อียดก้ าหนดการการน้ า เสนอให้ทราบอีกครั้ งผ่ านทาง เว็บไซต์  
https://research.wu.ac.th 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขอขอบคุณอย่างยิ่ง มา ณ โอกาสนี้ 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  วิทยพันธ์ ) 
ผู้อ้านวยการสถาบันวิจัยและและนวัตกรรม 

ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม (ติดต่อนางลัดดาวัลย์  มนต์แก้ว) 
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22 กุมภาพันธ์  2561 
เรื่อง   แจ้งผลการพิจารณาบทความงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 
เรียน  คุณPhunsuk Kantha 
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ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม (ติดต่อนางลัดดาวัลย์  มนต์แก้ว) 
โทรศัพท์ 0-7567-3566, 0-7567-3565, 0-7567-3567 
e-mail : wuird.walailak@gmail.com 
 

mailto:wuird.walailak@gmail.com


The 10th Walailak Research National Conference   
การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 

 
 
ที่ ศธ 572100/ว1671 

22 กุมภาพันธ์  2561 
เรื่อง   แจ้งผลการพิจารณาบทความงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 
เรียน  คุณNattaya Kaewvichian and Pattarawit Sukkhieo 
ชื่อบทความ   แอพพลิเคชั่นจัดการข้อมูลความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้เลือดออกบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 

 
ตามที่ท่านได้ส่งบทความเพ่ือน้าเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 

ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม พ.ศ.2561 นั้น 
บัดนี้ คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาบทความของท่านเรียบร้อยแล้วโดยบทความของ

ท่าน ผ่านการพิจารณาและได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมน้าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการดังกล่าว  ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลั ยฯ  จะแจ้ งรายละเ อียดก้ าหนดการการน้ า เสนอให้ทราบอีกครั้ งผ่ านทาง เว็บไซต์  
https://research.wu.ac.th 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขอขอบคุณอย่างยิ่ง มา ณ โอกาสนี้ 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  วิทยพันธ์ ) 
ผู้อ้านวยการสถาบันวิจัยและและนวัตกรรม 

ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม (ติดต่อนางลัดดาวัลย์  มนต์แก้ว) 
โทรศัพท์ 0-7567-3566, 0-7567-3565, 0-7567-3567 
e-mail : wuird.walailak@gmail.com 
 

http://www.tapee.ac.th/
http://www.tapee.ac.th/
mailto:wuird.walailak@gmail.com


The 10th Walailak Research National Conference   
การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 

 
 
ที่ ศธ 572100/ว1671 

22 กุมภาพันธ์  2561 
เรื่อง   แจ้งผลการพิจารณาบทความงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 
เรียน  คุณSirinan Khongphan, Suriyan Thengyai and Attawadee Sae Yoon 
ชื่อบทความ   HPLC method development for the determination of N-trans-feruloyltyramine in 
Tinospora crispa extract 

 
ตามที่ท่านได้ส่งบทความเพ่ือน้าเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 

ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม พ.ศ.2561 นั้น 
บัดนี้ คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาบทความของท่านเรียบร้อยแล้วโดยบทความของ

ท่าน ผ่านการพิจารณาและได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมน้าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการดังกล่าว  ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลั ยฯ  จะแจ้ งรายละเ อียดก้ าหนดการการน้ า เสนอให้ทราบอีกครั้ งผ่ านทาง เว็บไซต์  
https://research.wu.ac.th 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขอขอบคุณอย่างยิ่ง มา ณ โอกาสนี้ 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  วิทยพันธ์ ) 
ผู้อ้านวยการสถาบันวิจัยและและนวัตกรรม 

ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม (ติดต่อนางลัดดาวัลย์  มนต์แก้ว) 
โทรศัพท์ 0-7567-3566, 0-7567-3565, 0-7567-3567 
e-mail : wuird.walailak@gmail.com 
 

mailto:wuird.walailak@gmail.com


The 10th Walailak Research National Conference   
การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 

 
 
ที่ ศธ 572100/ว1671 

22 กุมภาพันธ์  2561 
เรื่อง   แจ้งผลการพิจารณาบทความงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 
เรียน  คุณกนิษฐา อูเซ็ง, จันทรวิมล สะแหล๊ะ and Siriyaporn Preecha 
ชื่อบทความ   การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา สาขาวิชาการ
จัดการสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

 
ตามที่ท่านได้ส่งบทความเพ่ือน้าเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 

ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม พ.ศ.2561 นั้น 
บัดนี้ คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาบทความของท่านเรียบร้อยแล้วโดยบทความของ

ท่าน ผ่านการพิจารณาและได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมน้าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการดังกล่าว  ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลั ยฯ  จะแจ้ งรายละเ อียดก้ าหนดการการน้ า เสนอให้ทราบอีกครั้ งผ่ านทาง เว็บไซต์  
https://research.wu.ac.th 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขอขอบคุณอย่างยิ่ง มา ณ โอกาสนี้ 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  วิทยพันธ์ ) 
ผู้อ้านวยการสถาบันวิจัยและและนวัตกรรม 

ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม (ติดต่อนางลัดดาวัลย์  มนต์แก้ว) 
โทรศัพท์ 0-7567-3566, 0-7567-3565, 0-7567-3567 
e-mail : wuird.walailak@gmail.com 
 

mailto:wuird.walailak@gmail.com


The 10th Walailak Research National Conference   
การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 

 
 
ที่ ศธ 572100/ว1671 

22 กุมภาพันธ์  2561 
เรื่อง   แจ้งผลการพิจารณาบทความงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 
เรียน  คุณโชคมี แสงสุรินทร์ 
ชื่อบทความ   ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการหาดแหลมโพธิ์ อ้าเภอไชยา จังหวัดสุราษฏร์ธานี 

 
ตามที่ท่านได้ส่งบทความเพ่ือน้าเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 

ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม พ.ศ.2561 นั้น 
บัดนี้ คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาบทความของท่านเรียบร้อยแล้วโดยบทความของ

ท่าน ผ่านการพิจารณาและได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมน้าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการดังกล่าว  ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลั ยฯ  จะแจ้ งรายละเ อียดก้ าหนดการการน้ า เสนอให้ทราบอีกครั้ งผ่ านทาง เว็บไซต์  
https://research.wu.ac.th 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขอขอบคุณอย่างยิ่ง มา ณ โอกาสนี้ 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  วิทยพันธ์ ) 
ผู้อ้านวยการสถาบันวิจัยและและนวัตกรรม 

ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม (ติดต่อนางลัดดาวัลย์  มนต์แก้ว) 
โทรศัพท์ 0-7567-3566, 0-7567-3565, 0-7567-3567 
e-mail : wuird.walailak@gmail.com 
 

mailto:wuird.walailak@gmail.com


The 10th Walailak Research National Conference   
การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 

 
 
ที่ ศธ 572100/ว1671 

22 กุมภาพันธ์  2561 
เรื่อง   แจ้งผลการพิจารณาบทความงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 
เรียน  คุณWorawoot Aiduang, Manas Titayavan and Wipornpan Nuangmek 
ชื่อบทความ   ผลของปุ๋ยอินทรีย์ผักตบชวาหมักด้วยเชื้อราย่อยสลายต่อการควบคุมโรคเน่าคอดินของคะน้า
สาเหตุจากเชื้อรา Pythium aphanidermatum ในระดับห้องปฏิบัติการและระดับโรงเรือน 

 
ตามที่ท่านได้ส่งบทความเพ่ือน้าเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 

ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม พ.ศ.2561 นั้น 
บัดนี้ คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาบทความของท่านเรียบร้อยแล้วโดยบทความของ

ท่าน ผ่านการพิจารณาและได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมน้าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการดังกล่าว  ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลั ยฯ  จะแจ้ งรายละเ อียดก้ าหนดการการน้ า เสนอให้ทราบอีกครั้ งผ่ านทาง เว็บไซต์  
https://research.wu.ac.th 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขอขอบคุณอย่างยิ่ง มา ณ โอกาสนี้ 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  วิทยพันธ์ ) 
ผู้อ้านวยการสถาบันวิจัยและและนวัตกรรม 

ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม (ติดต่อนางลัดดาวัลย์  มนต์แก้ว) 
โทรศัพท์ 0-7567-3566, 0-7567-3565, 0-7567-3567 
e-mail : wuird.walailak@gmail.com 
 

mailto:wuird.walailak@gmail.com


The 10th Walailak Research National Conference   
การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 

 
 
ที่ ศธ 572100/ว1671 

22 กุมภาพันธ์  2561 
เรื่อง   แจ้งผลการพิจารณาบทความงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 
เรียน  คุณเกียรติก้าจร กุศล, ธิดารัตน์ เอกศิรินิมิตร and ธัญวลัย หองส่้า 
ชื่อบทความ   การส่งเสริมการเจริญเติบโต และพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 
ตามที่ท่านได้ส่งบทความเพ่ือน้าเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 

ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม พ.ศ.2561 นั้น 
บัดนี้ คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาบทความของท่านเรียบร้อยแล้วโดยบทความของ

ท่าน ผ่านการพิจารณาและได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมน้าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการดังกล่าว  ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลั ยฯ  จะแจ้ งรายละเ อียดก้ าหนดการการน้ า เสนอให้ทราบอีกครั้ งผ่ านทาง เว็บไซต์  
https://research.wu.ac.th 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขอขอบคุณอย่างยิ่ง มา ณ โอกาสนี้ 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  วิทยพันธ์ ) 
ผู้อ้านวยการสถาบันวิจัยและและนวัตกรรม 

ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม (ติดต่อนางลัดดาวัลย์  มนต์แก้ว) 
โทรศัพท์ 0-7567-3566, 0-7567-3565, 0-7567-3567 
e-mail : wuird.walailak@gmail.com 
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The 10th Walailak Research National Conference   
การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 

 
 
ที่ ศธ 572100/ว1671 

22 กุมภาพันธ์  2561 
เรื่อง   แจ้งผลการพิจารณาบทความงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 
เรียน  คุณSaowanee Sangchum, Sadanon Wattathum and Chaianun Detsuwan 
ชื่อบทความ   ความคิดเห็นกลุ่มเจเนอเรชั่นเอ็กซ์และกลุ่มเจเนอเรชั่นวายที่มีต่อการจัดบริการสื่อสาธารณะของ
เทศบาลนครสงขลา 

 
ตามที่ท่านได้ส่งบทความเพ่ือน้าเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 

ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม พ.ศ.2561 นั้น 
บัดนี้ คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาบทความของท่านเรียบร้อยแล้วโดยบทความของ

ท่าน ผ่านการพิจารณาและได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมน้าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการดังกล่าว  ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลั ยฯ  จะแจ้ งรายละเ อียดก้ าหนดการการน้ า เสนอให้ทราบอีกครั้ งผ่ านทาง เว็บไซต์  
https://research.wu.ac.th 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขอขอบคุณอย่างยิ่ง มา ณ โอกาสนี้ 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  วิทยพันธ์ ) 
ผู้อ้านวยการสถาบันวิจัยและและนวัตกรรม 

ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม (ติดต่อนางลัดดาวัลย์  มนต์แก้ว) 
โทรศัพท์ 0-7567-3566, 0-7567-3565, 0-7567-3567 
e-mail : wuird.walailak@gmail.com 
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The 10th Walailak Research National Conference   
การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 

 
 
ที่ ศธ 572100/ว1671 

22 กุมภาพันธ์  2561 
เรื่อง   แจ้งผลการพิจารณาบทความงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 
เรียน  คุณTotsaporn Nakyoy 
ชื่อบทความ   การออกแบบและพัฒนาเครื่องมือสอบเทียบเกจวัดความดัน 0-1000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว 

 
ตามที่ท่านได้ส่งบทความเพ่ือน้าเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 

ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม พ.ศ.2561 นั้น 
บัดนี้ คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาบทความของท่านเรียบร้อยแล้วโดยบทความของ

ท่าน ผ่านการพิจารณาและได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมน้าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการดังกล่าว  ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลั ยฯ  จะแจ้ งรายละเ อียดก้ าหนดการการน้ า เสนอให้ทราบอีกครั้ งผ่ านทาง เว็บไซต์  
https://research.wu.ac.th 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขอขอบคุณอย่างยิ่ง มา ณ โอกาสนี้ 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  วิทยพันธ์ ) 
ผู้อ้านวยการสถาบันวิจัยและและนวัตกรรม 

ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม (ติดต่อนางลัดดาวัลย์  มนต์แก้ว) 
โทรศัพท์ 0-7567-3566, 0-7567-3565, 0-7567-3567 
e-mail : wuird.walailak@gmail.com 
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The 10th Walailak Research National Conference   
การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 

 
 
ที่ ศธ 572100/ว1671 

22 กุมภาพันธ์  2561 
เรื่อง   แจ้งผลการพิจารณาบทความงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 
เรียน  คุณTanit Somleewong, Teerayut Khunsrikaew and Chinnarat Sontong 
ชื่อบทความ   Design and Development of Flooding Ask for Help System on the Mobile Phone 

 
ตามที่ท่านได้ส่งบทความเพ่ือน้าเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 

ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม พ.ศ.2561 นั้น 
บัดนี้ คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาบทความของท่านเรียบร้อยแล้วโดยบทความของ

ท่าน ผ่านการพิจารณาและได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมน้าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการดังกล่าว  ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลั ยฯ  จะแจ้ งรายละเ อียดก้ าหนดการการน้ า เสนอให้ทราบอีกครั้ งผ่ านทาง เว็บไซต์  
https://research.wu.ac.th 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขอขอบคุณอย่างยิ่ง มา ณ โอกาสนี้ 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  วิทยพันธ์ ) 
ผู้อ้านวยการสถาบันวิจัยและและนวัตกรรม 

ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม (ติดต่อนางลัดดาวัลย์  มนต์แก้ว) 
โทรศัพท์ 0-7567-3566, 0-7567-3565, 0-7567-3567 
e-mail : wuird.walailak@gmail.com 
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The 10th Walailak Research National Conference   
การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 

 
 
ที่ ศธ 572100/ว1671 

22 กุมภาพันธ์  2561 
เรื่อง   แจ้งผลการพิจารณาบทความงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 
เรียน  คุณChinnarat Sontong and Tanit Somleewong 
ชื่อบทความ   การศึกษาการน้าเทคโนโลยี RFID และ 2D Barcode มาใช้ในระบบตรวจสอบย้อนกลับของ
อุตสาหกรรมฟาร์มเลี้ยงกุ้ง 

 
ตามที่ท่านได้ส่งบทความเพ่ือน้าเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 

ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม พ.ศ.2561 นั้น 
บัดนี้ คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาบทความของท่านเรียบร้อยแล้วโดยบทความของ

ท่าน ผ่านการพิจารณาและได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมน้าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการดังกล่าว  ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลั ยฯ  จะแจ้ งรายละเ อียดก้ าหนดการการน้ า เสนอให้ทราบอีกครั้ งผ่ านทาง เว็บไซต์  
https://research.wu.ac.th 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขอขอบคุณอย่างยิ่ง มา ณ โอกาสนี้ 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  วิทยพันธ์ ) 
ผู้อ้านวยการสถาบันวิจัยและและนวัตกรรม 

ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม (ติดต่อนางลัดดาวัลย์  มนต์แก้ว) 
โทรศัพท์ 0-7567-3566, 0-7567-3565, 0-7567-3567 
e-mail : wuird.walailak@gmail.com 
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The 10th Walailak Research National Conference   
การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 

 
 
ที่ ศธ 572100/ว1671 

22 กุมภาพันธ์  2561 
เรื่อง   แจ้งผลการพิจารณาบทความงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 
เรียน  คุณนางมลฤดี สไตน์ and ผศ.ดร.การเกด เทศศรี 
ชื่อบทความ   การสังเคราะห์สารเคลือบผิวนาโนสมบัติไม่ชอบน้้า และการออกแบบการทดลองเพ่ือการเรียนรู้
นาโนเทคโนโลยี Synthesis of Hydrophobic Nanocoating and Experimental Design for Learning 
Nanotechnology 

 
ตามที่ท่านได้ส่งบทความเพ่ือน้าเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 

ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม พ.ศ.2561 นั้น 
บัดนี้ คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาบทความของท่านเรียบร้อยแล้วโดยบทความของ

ท่าน ผ่านการพิจารณาและได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมน้าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการดังกล่าว  ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลั ยฯ  จะแจ้ งรายละเ อียดก้ าหนดการการน้ า เสนอให้ทราบอีกครั้ งผ่ านทาง เว็บไซต์  
https://research.wu.ac.th 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขอขอบคุณอย่างยิ่ง มา ณ โอกาสนี้ 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  วิทยพันธ์ ) 
ผู้อ้านวยการสถาบันวิจัยและและนวัตกรรม 

ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม (ติดต่อนางลัดดาวัลย์  มนต์แก้ว) 
โทรศัพท์ 0-7567-3566, 0-7567-3565, 0-7567-3567 
e-mail : wuird.walailak@gmail.com 
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The 10th Walailak Research National Conference   
การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 

 
 
ที่ ศธ 572100/ว1671 

22 กุมภาพันธ์  2561 
เรื่อง   แจ้งผลการพิจารณาบทความงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 
เรียน  คุณTaewan Pleansaithong 
ชื่อบทความ   การวัดช่วงเวลาการเคลื่อนที่ของชีพจรจากสัญญาณพีพีจี 

 
ตามที่ท่านได้ส่งบทความเพ่ือน้าเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 

ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม พ.ศ.2561 นั้น 
บัดนี้ คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาบทความของท่านเรียบร้อยแล้วโดยบทความของ

ท่าน ผ่านการพิจารณาและได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมน้าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการดังกล่าว  ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลั ยฯ  จะแจ้ งรายละเ อียดก้ าหนดการการน้ า เสนอให้ทราบอีกครั้ งผ่ านทาง เว็บไซต์  
https://research.wu.ac.th 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขอขอบคุณอย่างยิ่ง มา ณ โอกาสนี้ 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  วิทยพันธ์ ) 
ผู้อ้านวยการสถาบันวิจัยและและนวัตกรรม 

ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม (ติดต่อนางลัดดาวัลย์  มนต์แก้ว) 
โทรศัพท์ 0-7567-3566, 0-7567-3565, 0-7567-3567 
e-mail : wuird.walailak@gmail.com 
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The 10th Walailak Research National Conference   
การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 

 
 
ที่ ศธ 572100/ว1671 

22 กุมภาพันธ์  2561 
เรื่อง   แจ้งผลการพิจารณาบทความงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 
เรียน  คุณPattama Sucharee and Premrudee Noonsang 
ชื่อบทความ   การส้ารวจความพึงพอใจเพ่ือปรับปรุงคุณภาพการให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์
เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 
ตามที่ท่านได้ส่งบทความเพ่ือน้าเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 

ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม พ.ศ.2561 นั้น 
บัดนี้ คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาบทความของท่านเรียบร้อยแล้วโดยบทความของ

ท่าน ผ่านการพิจารณาและได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมน้าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการดังกล่าว  ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลั ยฯ  จะแจ้ งรายละเ อียดก้ าหนดการการน้ า เสนอให้ทราบอีกครั้ งผ่ านทาง เว็บไซต์  
https://research.wu.ac.th 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขอขอบคุณอย่างยิ่ง มา ณ โอกาสนี้ 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  วิทยพันธ์ ) 
ผู้อ้านวยการสถาบันวิจัยและและนวัตกรรม 

ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม (ติดต่อนางลัดดาวัลย์  มนต์แก้ว) 
โทรศัพท์ 0-7567-3566, 0-7567-3565, 0-7567-3567 
e-mail : wuird.walailak@gmail.com 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 

 
 
ที่ ศธ 572100/ว1671 

22 กุมภาพันธ์  2561 
เรื่อง   แจ้งผลการพิจารณาบทความงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 
เรียน  คุณPannaphat Jitjumnong 
ชื่อบทความ   “การน้าหลักทศพิธราชธรรมไปใช้ในการบริหารงาน ขององค์การบริหารส่วนต้าบลบางชนะ 
อ้าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี” 

 
ตามที่ท่านได้ส่งบทความเพ่ือน้าเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 

ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม พ.ศ.2561 นั้น 
บัดนี้ คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาบทความของท่านเรียบร้อยแล้วโดยบทความของ

ท่าน ผ่านการพิจารณาและได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมน้าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการดังกล่าว  ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลั ยฯ  จะแจ้ งรายละเ อียดก้ าหนดการการน้ า เสนอให้ทราบอีกครั้ งผ่ านทาง เว็บไซต์  
https://research.wu.ac.th 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขอขอบคุณอย่างยิ่ง มา ณ โอกาสนี้ 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  วิทยพันธ์ ) 
ผู้อ้านวยการสถาบันวิจัยและและนวัตกรรม 

ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม (ติดต่อนางลัดดาวัลย์  มนต์แก้ว) 
โทรศัพท์ 0-7567-3566, 0-7567-3565, 0-7567-3567 
e-mail : wuird.walailak@gmail.com 
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22 กุมภาพันธ์  2561 
เรื่อง   แจ้งผลการพิจารณาบทความงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 
เรียน  คุณPrasong Tanod 
ชื่อบทความ   THE STRENGTHEN CIVIL SOCIETY AND CORRUPTION PROBLEM IN LOCAL 
GOVERNMENT 

 
ตามที่ท่านได้ส่งบทความเพ่ือน้าเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 

ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม พ.ศ.2561 นั้น 
บัดนี้ คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาบทความของท่านเรียบร้อยแล้วโดยบทความของ

ท่าน ผ่านการพิจารณาและได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมน้าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการดังกล่าว  ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลั ยฯ  จะแจ้ งรายละเ อียดก้ าหนดการการน้ า เสนอให้ทราบอีกครั้ งผ่ านทาง เว็บไซต์  
https://research.wu.ac.th 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขอขอบคุณอย่างยิ่ง มา ณ โอกาสนี้ 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  วิทยพันธ์ ) 
ผู้อ้านวยการสถาบันวิจัยและและนวัตกรรม 

ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม (ติดต่อนางลัดดาวัลย์  มนต์แก้ว) 
โทรศัพท์ 0-7567-3566, 0-7567-3565, 0-7567-3567 
e-mail : wuird.walailak@gmail.com 
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22 กุมภาพันธ์  2561 
เรื่อง   แจ้งผลการพิจารณาบทความงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 
เรียน  คุณPhansiri Boonnoy, Nopporn Rattanachoung and Jirasak Wohg-Ekkabut 
ชื่อบทความ   The Location and Behavior of Vitamin E in Peroxide Lipid Bilayer 

 
ตามที่ท่านได้ส่งบทความเพ่ือน้าเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 

ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม พ.ศ.2561 นั้น 
บัดนี้ คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาบทความของท่านเรียบร้อยแล้วโดยบทความของ

ท่าน ผ่านการพิจารณาและได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมน้าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการดังกล่าว  ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลั ยฯ  จะแจ้ งรายละเ อียดก้ าหนดการการน้ า เสนอให้ทราบอีกครั้ งผ่ านทาง เว็บไซต์  
https://research.wu.ac.th 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขอขอบคุณอย่างยิ่ง มา ณ โอกาสนี้ 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  วิทยพันธ์ ) 
ผู้อ้านวยการสถาบันวิจัยและและนวัตกรรม 

ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม (ติดต่อนางลัดดาวัลย์  มนต์แก้ว) 
โทรศัพท์ 0-7567-3566, 0-7567-3565, 0-7567-3567 
e-mail : wuird.walailak@gmail.com 
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เรื่อง   แจ้งผลการพิจารณาบทความงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 
เรียน  คุณNetnapa Vitithumakhun, Asst. Prof. Dr. Supawadee Manatrinon, Asst. Prof. Dr. 
Warisa Sintaweewarakul, Wirot Supachoksahakul and Patara Chuaplaivech 
ชื่อบทความ   ความหลากหลายทางพันธุกรรมของประชากรช้างเลี้ยงภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
ตามที่ท่านได้ส่งบทความเพ่ือน้าเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 

ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม พ.ศ.2561 นั้น 
บัดนี้ คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาบทความของท่านเรียบร้อยแล้วโดยบทความของ

ท่าน ผ่านการพิจารณาและได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมน้าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการดังกล่าว  ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลั ยฯ  จะแจ้ งรายละเ อียดก้ าหนดการการน้ า เสนอให้ทราบอีกครั้ งผ่ านทาง เว็บไซต์  
https://research.wu.ac.th 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขอขอบคุณอย่างยิ่ง มา ณ โอกาสนี้ 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  วิทยพันธ์ ) 
ผู้อ้านวยการสถาบันวิจัยและและนวัตกรรม 

ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม (ติดต่อนางลัดดาวัลย์  มนต์แก้ว) 
โทรศัพท์ 0-7567-3566, 0-7567-3565, 0-7567-3567 
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22 กุมภาพันธ์  2561 
เรื่อง   แจ้งผลการพิจารณาบทความงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 
เรียน  คุณThanut Thampituck 
ชื่อบทความ   ประติมานวิทยาเฉพาะของพระไภษัชยคุรุฯ ที่พบในประเทศไทย 

 
ตามที่ท่านได้ส่งบทความเพ่ือน้าเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 

ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม พ.ศ.2561 นั้น 
บัดนี้ คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาบทความของท่านเรียบร้อยแล้วโดยบทความของ

ท่าน ผ่านการพิจารณาและได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมน้าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการดังกล่าว  ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลั ยฯ  จะแจ้ งรายละเ อียดก้ าหนดการการน้ า เสนอให้ทราบอีกครั้ งผ่ านทาง เว็บไซต์  
https://research.wu.ac.th 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขอขอบคุณอย่างยิ่ง มา ณ โอกาสนี้ 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  วิทยพันธ์ ) 
ผู้อ้านวยการสถาบันวิจัยและและนวัตกรรม 

ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม (ติดต่อนางลัดดาวัลย์  มนต์แก้ว) 
โทรศัพท์ 0-7567-3566, 0-7567-3565, 0-7567-3567 
e-mail : wuird.walailak@gmail.com 
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22 กุมภาพันธ์  2561 
เรื่อง   แจ้งผลการพิจารณาบทความงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 
เรียน  คุณParanee Srisawad 
ชื่อบทความ   พลังสตรีขับเคลื่อนการจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วม 

 
ตามที่ท่านได้ส่งบทความเพ่ือน้าเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 

ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม พ.ศ.2561 นั้น 
บัดนี้ คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาบทความของท่านเรียบร้อยแล้วโดยบทความของ

ท่าน ผ่านการพิจารณาและได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมน้าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการดังกล่าว  ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลั ยฯ  จะแจ้ งรายละเ อียดก้ าหนดการการน้ า เสนอให้ทราบอีกครั้ งผ่ านทาง เว็บไซต์  
https://research.wu.ac.th 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขอขอบคุณอย่างยิ่ง มา ณ โอกาสนี้ 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  วิทยพันธ์ ) 
ผู้อ้านวยการสถาบันวิจัยและและนวัตกรรม 

ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม (ติดต่อนางลัดดาวัลย์  มนต์แก้ว) 
โทรศัพท์ 0-7567-3566, 0-7567-3565, 0-7567-3567 
e-mail : wuird.walailak@gmail.com 
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ที่ ศธ 572100/ว1671 

22 กุมภาพันธ์  2561 
เรื่อง   แจ้งผลการพิจารณาบทความงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 
เรียน  คุณอรเพ็ญ สุขะวัลลิ, สุดา ใจห้าว and อุไร จเรประพาฬ 
ชื่อบทความ   การศึกษาความคาดหวังต่อการจัดบริการ(ด่านหน้า)ของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 
ตามที่ท่านได้ส่งบทความเพ่ือน้าเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 

ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม พ.ศ.2561 นั้น 
บัดนี้ คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาบทความของท่านเรียบร้อยแล้วโดยบทความของ

ท่าน ผ่านการพิจารณาและได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมน้าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการดังกล่าว  ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลั ยฯ  จะแจ้ งรายละเ อียดก้ าหนดการการน้ า เสนอให้ทราบอีกครั้ งผ่ านทาง เว็บไซต์  
https://research.wu.ac.th 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขอขอบคุณอย่างยิ่ง มา ณ โอกาสนี้ 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  วิทยพันธ์ ) 
ผู้อ้านวยการสถาบันวิจัยและและนวัตกรรม 

ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม (ติดต่อนางลัดดาวัลย์  มนต์แก้ว) 
โทรศัพท์ 0-7567-3566, 0-7567-3565, 0-7567-3567 
e-mail : wuird.walailak@gmail.com 
 

http://www.wu.ac.th/
http://www.wu.ac.th/
http://www.wu.ac.th/
mailto:wuird.walailak@gmail.com


The 10th Walailak Research National Conference   
การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 

 
 
ที่ ศธ 572100/ว1671 

22 กุมภาพันธ์  2561 
เรื่อง   แจ้งผลการพิจารณาบทความงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 
เรียน  คุณPongthon Rudeeakaraseree 
ชื่อบทความ   การปรับปรุงระบบทะเบียนประวัติเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการฐานข้อมูลกลาง 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 
ตามที่ท่านได้ส่งบทความเพ่ือน้าเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 

ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม พ.ศ.2561 นั้น 
บัดนี้ คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาบทความของท่านเรียบร้อยแล้วโดยบทความของ

ท่าน ผ่านการพิจารณาและได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมน้าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการดังกล่าว  ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลั ยฯ  จะแจ้ งรายละเ อียดก้ าหนดการการน้ า เสนอให้ทราบอีกครั้ งผ่ านทาง เว็บไซต์  
https://research.wu.ac.th 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขอขอบคุณอย่างยิ่ง มา ณ โอกาสนี้ 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  วิทยพันธ์ ) 
ผู้อ้านวยการสถาบันวิจัยและและนวัตกรรม 

ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม (ติดต่อนางลัดดาวัลย์  มนต์แก้ว) 
โทรศัพท์ 0-7567-3566, 0-7567-3565, 0-7567-3567 
e-mail : wuird.walailak@gmail.com 
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The 10th Walailak Research National Conference   
การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 

 
 
ที่ ศธ 572100/ว1671 

22 กุมภาพันธ์  2561 
เรื่อง   แจ้งผลการพิจารณาบทความงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 
เรียน  คุณปพน กาญจนศิริพงศ์, ธนาพร ชื่นอิ่ม, พันธ์ศักดิ์ พิมพ์ค้า and กรพรรณ เศวตสุวรรณกุล 
ชื่อบทความ   แบคทีเรียในน้้าทะเลจากบ่ออนุบาลลูกเต่าทะเลศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล อ้าเภอสัตหีบ จังหวัด
ชลบุรี ระหว่างปี 2553-2560 บนอาหาร Thiosulfate citrate bile salts sucrose (TCBS agar) 

 
ตามที่ท่านได้ส่งบทความเพ่ือน้าเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 

ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม พ.ศ.2561 นั้น 
บัดนี้ คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาบทความของท่านเรียบร้อยแล้วโดยบทความของ

ท่าน ผ่านการพิจารณาและได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมน้าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการดังกล่าว  ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลั ยฯ  จะแจ้ งรายละเ อียดก้ าหนดการการน้ า เสนอให้ทราบอีกครั้ งผ่ านทาง เว็บไซต์  
https://research.wu.ac.th 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขอขอบคุณอย่างยิ่ง มา ณ โอกาสนี้ 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  วิทยพันธ์ ) 
ผู้อ้านวยการสถาบันวิจัยและและนวัตกรรม 

ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม (ติดต่อนางลัดดาวัลย์  มนต์แก้ว) 
โทรศัพท์ 0-7567-3566, 0-7567-3565, 0-7567-3567 
e-mail : wuird.walailak@gmail.com 
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The 10th Walailak Research National Conference   
การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 

 
 
ที่ ศธ 572100/ว1671 

22 กุมภาพันธ์  2561 
เรื่อง   แจ้งผลการพิจารณาบทความงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 
เรียน  คุณเสาวนีย์ นาคมะเริง, ศิโรรัตน์ วรเชษฐ,์ ลักขณา มาทอ and ทวีศักดิ์ จรรยาเจริญ 
ชื่อบทความ   ประสิทธิผลของการฝึกออกก้าลังกายแบบบีบมือต่อการเปลี่ยนแปลงความดันโลหิต 

 
ตามที่ท่านได้ส่งบทความเพ่ือน้าเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 

ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม พ.ศ.2561 นั้น 
บัดนี้ คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาบทความของท่านเรียบร้อยแล้วโดยบทความของ

ท่าน ผ่านการพิจารณาและได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมน้าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการดังกล่าว  ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลั ยฯ  จะแจ้ งรายละเ อียดก้ าหนดการการน้ า เสนอให้ทราบอีกครั้ งผ่ านทาง เว็บไซต์  
https://research.wu.ac.th 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขอขอบคุณอย่างยิ่ง มา ณ โอกาสนี้ 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  วิทยพันธ์ ) 
ผู้อ้านวยการสถาบันวิจัยและและนวัตกรรม 

ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม (ติดต่อนางลัดดาวัลย์  มนต์แก้ว) 
โทรศัพท์ 0-7567-3566, 0-7567-3565, 0-7567-3567 
e-mail : wuird.walailak@gmail.com 
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The 10th Walailak Research National Conference   
การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 

 
 
ที่ ศธ 572100/ว1671 

22 กุมภาพันธ์  2561 
เรื่อง   แจ้งผลการพิจารณาบทความงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 
เรียน  คุณเกษม ทองปัญจา 
ชื่อบทความ   ตัวบ่งชี้การพัฒนาผู้เรียนเพ่ือความเข้มแข็งทางการแข่งขันในศตวรรษท่ี 21 

 
ตามที่ท่านได้ส่งบทความเพ่ือน้าเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 

ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม พ.ศ.2561 นั้น 
บัดนี้ คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาบทความของท่านเรียบร้อยแล้วโดยบทความของ

ท่าน ผ่านการพิจารณาและได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมน้าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการดังกล่าว  ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลั ยฯ  จะแจ้ งรายละเ อียดก้ าหนดการการน้ า เสนอให้ทราบอีกครั้ งผ่ านทาง เว็บไซต์  
https://research.wu.ac.th 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขอขอบคุณอย่างยิ่ง มา ณ โอกาสนี้ 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  วิทยพันธ์ ) 
ผู้อ้านวยการสถาบันวิจัยและและนวัตกรรม 

ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม (ติดต่อนางลัดดาวัลย์  มนต์แก้ว) 
โทรศัพท์ 0-7567-3566, 0-7567-3565, 0-7567-3567 
e-mail : wuird.walailak@gmail.com 
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The 10th Walailak Research National Conference   
การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 

 
 
ที่ ศธ 572100/ว1671 

22 กุมภาพันธ์  2561 
เรื่อง   แจ้งผลการพิจารณาบทความงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 
เรียน  คุณWanpen Jankong 
ชื่อบทความ   ความรู้ความเข้าใจของผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมในเขตอ้าเภอเมือง จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี 

 
ตามที่ท่านได้ส่งบทความเพ่ือน้าเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 

ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม พ.ศ.2561 นั้น 
บัดนี้ คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาบทความของท่านเรียบร้อยแล้วโดยบทความของ

ท่าน ผ่านการพิจารณาและได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมน้าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการดังกล่าว  ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลั ยฯ  จะแจ้ งรายละเ อียดก้ าหนดการการน้ า เสนอให้ทราบอีกครั้ งผ่ านทาง เว็บไซต์  
https://research.wu.ac.th 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขอขอบคุณอย่างยิ่ง มา ณ โอกาสนี้ 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  วิทยพันธ์ ) 
ผู้อ้านวยการสถาบันวิจัยและและนวัตกรรม 

ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม (ติดต่อนางลัดดาวัลย์  มนต์แก้ว) 
โทรศัพท์ 0-7567-3566, 0-7567-3565, 0-7567-3567 
e-mail : wuird.walailak@gmail.com 
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The 10th Walailak Research National Conference   
การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 

 
 
ที่ ศธ 572100/ว1671 

22 กุมภาพันธ์  2561 
เรื่อง   แจ้งผลการพิจารณาบทความงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 
เรียน  คุณSomnuek Lirdkaew and Chalermporn Buapha 
ชื่อบทความ   การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการท้าสวนกระท้อนของเกษตรกรต้าบลคลองน้อย อ้าเภอ
เมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
ตามที่ท่านได้ส่งบทความเพ่ือน้าเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 

ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม พ.ศ.2561 นั้น 
บัดนี้ คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาบทความของท่านเรียบร้อยแล้วโดยบทความของ

ท่าน ผ่านการพิจารณาและได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมน้าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการดังกล่าว  ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลั ยฯ  จะแจ้ งรายละเ อียดก้ าหนดการการน้ า เสนอให้ทราบอีกครั้ งผ่ านทาง เว็บไซต์  
https://research.wu.ac.th 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขอขอบคุณอย่างยิ่ง มา ณ โอกาสนี้ 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  วิทยพันธ์ ) 
ผู้อ้านวยการสถาบันวิจัยและและนวัตกรรม 

ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม (ติดต่อนางลัดดาวัลย์  มนต์แก้ว) 
โทรศัพท์ 0-7567-3566, 0-7567-3565, 0-7567-3567 
e-mail : wuird.walailak@gmail.com 
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The 10th Walailak Research National Conference   
การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 

 
 
ที่ ศธ 572100/ว1671 

22 กุมภาพันธ์  2561 
เรื่อง   แจ้งผลการพิจารณาบทความงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 
เรียน  คุณBenjamat Klahan, Wilawan Prompeingchang and Rungkan Klahan 
ชื่อบทความ   การเจริญเติบโตของกบนา และคุณภาพน้้าเลี้ยงกบทีได้รับอาหารเสริมเอนไซม์ปาเปนที่ระดับ
ต่าง ๆ 

 
ตามที่ท่านได้ส่งบทความเพ่ือน้าเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 

ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม พ.ศ.2561 นั้น 
บัดนี้ คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาบทความของท่านเรียบร้อยแล้วโดยบทความของ

ท่าน ผ่านการพิจารณาและได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมน้าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการดังกล่าว  ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลั ยฯ  จะแจ้ งรายละเ อียดก้ าหนดการการน้ า เสนอให้ทราบอีกครั้ งผ่ านทาง เว็บไซต์  
https://research.wu.ac.th 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขอขอบคุณอย่างยิ่ง มา ณ โอกาสนี้ 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  วิทยพันธ์ ) 
ผู้อ้านวยการสถาบันวิจัยและและนวัตกรรม 

ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม (ติดต่อนางลัดดาวัลย์  มนต์แก้ว) 
โทรศัพท์ 0-7567-3566, 0-7567-3565, 0-7567-3567 
e-mail : wuird.walailak@gmail.com 
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ที่ ศธ 572100/ว1671 

22 กุมภาพันธ์  2561 
เรื่อง   แจ้งผลการพิจารณาบทความงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 
เรียน  คุณอภินันท์ สีม่วงงาม 
ชื่อบทความ   การสร้างข้อมูลสามมิติพ้อยท์คลาวด์จากภาพถ่ายในโทรศัพท์มือถือเพ่ือการอนุรักษ์
สถาปัตยกรรมและพ้ืนที่ 

 
ตามที่ท่านได้ส่งบทความเพ่ือน้าเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 

ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม พ.ศ.2561 นั้น 
บัดนี้ คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาบทความของท่านเรียบร้อยแล้วโดยบทความของ

ท่าน ผ่านการพิจารณาและได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมน้าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการดังกล่าว  ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลั ยฯ  จะแจ้ งรายละเ อียดก้ าหนดการการน้ า เสนอให้ทราบอีกครั้ งผ่ านทาง เว็บไซต์  
https://research.wu.ac.th 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขอขอบคุณอย่างยิ่ง มา ณ โอกาสนี้ 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  วิทยพันธ์ ) 
ผู้อ้านวยการสถาบันวิจัยและและนวัตกรรม 

ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม (ติดต่อนางลัดดาวัลย์  มนต์แก้ว) 
โทรศัพท์ 0-7567-3566, 0-7567-3565, 0-7567-3567 
e-mail : wuird.walailak@gmail.com 
 

mailto:wuird.walailak@gmail.com


The 10th Walailak Research National Conference   
การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 

 
 
ที่ ศธ 572100/ว1671 

22 กุมภาพันธ์  2561 
เรื่อง   แจ้งผลการพิจารณาบทความงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 
เรียน  คุณSalita Petchsang and Prapas Muangjunburee 
ชื่อบทความ   โครงสร้างจุลภาคและสมบัติทางกลของชิ้นงานเชื่อมเหล็กกล้าโครเมียม-โมลิบดีนัมเกรด 
2.25Cr-1Mo 

 
ตามที่ท่านได้ส่งบทความเพ่ือน้าเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 

ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม พ.ศ.2561 นั้น 
บัดนี้ คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาบทความของท่านเรียบร้อยแล้วโดยบทความของ

ท่าน ผ่านการพิจารณาและได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมน้าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการดังกล่าว  ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลั ยฯ  จะแจ้ งรายละเ อียดก้ าหนดการการน้ า เสนอให้ทราบอีกครั้ งผ่ านทาง เว็บไซต์  
https://research.wu.ac.th 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขอขอบคุณอย่างยิ่ง มา ณ โอกาสนี้ 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  วิทยพันธ์ ) 
ผู้อ้านวยการสถาบันวิจัยและและนวัตกรรม 

ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม (ติดต่อนางลัดดาวัลย์  มนต์แก้ว) 
โทรศัพท์ 0-7567-3566, 0-7567-3565, 0-7567-3567 
e-mail : wuird.walailak@gmail.com 
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22 กุมภาพันธ์  2561 
เรื่อง   แจ้งผลการพิจารณาบทความงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 
เรียน  คุณChiraphan Khongmingern and Visaka Anantawat 
ชื่อบทความ   กระบวนการผลิตน้้าส้มจาก 

 
ตามที่ท่านได้ส่งบทความเพ่ือน้าเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 

ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม พ.ศ.2561 นั้น 
บัดนี้ คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาบทความของท่านเรียบร้อยแล้วโดยบทความของ

ท่าน ผ่านการพิจารณาและได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมน้าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการดังกล่าว  ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลั ยฯ  จะแจ้ งรายละเ อียดก้ าหนดการการน้ า เสนอให้ทราบอีกครั้ งผ่ านทาง เว็บไซต์  
https://research.wu.ac.th 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขอขอบคุณอย่างยิ่ง มา ณ โอกาสนี้ 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  วิทยพันธ์ ) 
ผู้อ้านวยการสถาบันวิจัยและและนวัตกรรม 

ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม (ติดต่อนางลัดดาวัลย์  มนต์แก้ว) 
โทรศัพท์ 0-7567-3566, 0-7567-3565, 0-7567-3567 
e-mail : wuird.walailak@gmail.com 
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ที่ ศธ 572100/ว1671 

22 กุมภาพันธ์  2561 
เรื่อง   แจ้งผลการพิจารณาบทความงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 
เรียน  คุณJirasak Makklang 
ชื่อบทความ   การอนุรักษ์ผังบริเวณและอาคารโมเดิร์น:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

 
ตามที่ท่านได้ส่งบทความเพ่ือน้าเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 

ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม พ.ศ.2561 นั้น 
บัดนี้ คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาบทความของท่านเรียบร้อยแล้วโดยบทความของ

ท่าน ผ่านการพิจารณาและได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมน้าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการดังกล่าว  ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลั ยฯ  จะแจ้ งรายละเ อียดก้ าหนดการการน้ า เสนอให้ทราบอีกครั้ งผ่ านทาง เว็บไซต์  
https://research.wu.ac.th 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขอขอบคุณอย่างยิ่ง มา ณ โอกาสนี้ 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  วิทยพันธ์ ) 
ผู้อ้านวยการสถาบันวิจัยและและนวัตกรรม 

ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม (ติดต่อนางลัดดาวัลย์  มนต์แก้ว) 
โทรศัพท์ 0-7567-3566, 0-7567-3565, 0-7567-3567 
e-mail : wuird.walailak@gmail.com 
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ที่ ศธ 572100/ว1671 

22 กุมภาพันธ์  2561 
เรื่อง   แจ้งผลการพิจารณาบทความงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 
เรียน  คุณสายใจ วงศ์ต่อเกียรติ 
ชื่อบทความ   การพัฒนากิจกรรมส่งเสริมการคิดโดยใช้ค้าถามการคิดแบบหมวกหกใบ ของ เดอโบโน บูรณา
การนิทานคุณธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส้าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 2 

 
ตามที่ท่านได้ส่งบทความเพ่ือน้าเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 

ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม พ.ศ.2561 นั้น 
บัดนี้ คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาบทความของท่านเรียบร้อยแล้วโดยบทความของ

ท่าน ผ่านการพิจารณาและได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมน้าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการดังกล่าว  ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลั ยฯ  จะแจ้ งรายละเ อียดก้ าหนดการการน้ า เสนอให้ทราบอีกครั้ งผ่ านทาง เว็บไซต์  
https://research.wu.ac.th 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขอขอบคุณอย่างยิ่ง มา ณ โอกาสนี้ 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  วิทยพันธ์ ) 
ผู้อ้านวยการสถาบันวิจัยและและนวัตกรรม 

ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม (ติดต่อนางลัดดาวัลย์  มนต์แก้ว) 
โทรศัพท์ 0-7567-3566, 0-7567-3565, 0-7567-3567 
e-mail : wuird.walailak@gmail.com 
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ที่ ศธ 572100/ว1671 

22 กุมภาพันธ์  2561 
เรื่อง   แจ้งผลการพิจารณาบทความงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 
เรียน  คุณThanaphon Suwannaphong and Naparat Suttidate 
ชื่อบทความ   An Assessment of Habitat Fragmentation for the Malayan Tapir in Thailand 

 
ตามที่ท่านได้ส่งบทความเพ่ือน้าเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 

ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม พ.ศ.2561 นั้น 
บัดนี้ คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาบทความของท่านเรียบร้อยแล้วโดยบทความของ

ท่าน ผ่านการพิจารณาและได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมน้าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการดังกล่าว  ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลั ยฯ  จะแจ้ งรายละเ อียดก้ าหนดการการน้ า เสนอให้ทราบอีกครั้ งผ่ านทาง เว็บไซต์  
https://research.wu.ac.th 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขอขอบคุณอย่างยิ่ง มา ณ โอกาสนี้ 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  วิทยพันธ์ ) 
ผู้อ้านวยการสถาบันวิจัยและและนวัตกรรม 

ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม (ติดต่อนางลัดดาวัลย์  มนต์แก้ว) 
โทรศัพท์ 0-7567-3566, 0-7567-3565, 0-7567-3567 
e-mail : wuird.walailak@gmail.com 
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22 กุมภาพันธ์  2561 
เรื่อง   แจ้งผลการพิจารณาบทความงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 
เรียน  คุณภูมินทร์ ค้าเขียว and ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ 
ชื่อบทความ   การใช้อ้านาจของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผู้สอนสังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต12 

 
ตามที่ท่านได้ส่งบทความเพ่ือน้าเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 

ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม พ.ศ.2561 นั้น 
บัดนี้ คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาบทความของท่านเรียบร้อยแล้วโดยบทความของ

ท่าน ผ่านการพิจารณาและได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมน้าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการดังกล่าว  ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลั ยฯ  จะแจ้ งรายละเ อียดก้ าหนดการการน้ า เสนอให้ทราบอีกครั้ งผ่ านทาง เว็บไซต์  
https://research.wu.ac.th 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขอขอบคุณอย่างยิ่ง มา ณ โอกาสนี้ 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  วิทยพันธ์ ) 
ผู้อ้านวยการสถาบันวิจัยและและนวัตกรรม 

ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม (ติดต่อนางลัดดาวัลย์  มนต์แก้ว) 
โทรศัพท์ 0-7567-3566, 0-7567-3565, 0-7567-3567 
e-mail : wuird.walailak@gmail.com 
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เรียน  คุณSornsawan Suksanan and Jaras Atiwittayaporn 
ชื่อบทความ   การท้างานเป็นทีม ตามความคิดเห็นของครู สังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 
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ชื่อบทความ   Effect of helper lipid on spermine-based cationic niosomes for gene delivery 
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ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม (ติดต่อนางลัดดาวัลย์  มนต์แก้ว) 
โทรศัพท์ 0-7567-3566, 0-7567-3565, 0-7567-3567 
e-mail : wuird.walailak@gmail.com 
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The 10th Walailak Research National Conference   
การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 

 
 
ที่ ศธ 572100/ว1671 

22 กุมภาพันธ์  2561 
เรื่อง   แจ้งผลการพิจารณาบทความงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 
เรียน  คุณรัชฎาภรณ์ จันทสุวรรณ์, อุไร จเรประพาฬ, ก้าไล สมรักษ์, ยงยุทธ์ สุขพิทักษ์ and มนูญ พลายชุม 
ชื่อบทความ   พฤติกรรมการป้องกันสารเคมีในผักและผลไม้เข้าสู่ร่างกายและระดับโคลีนเอสเตอเรสในเลือดใน
ผู้บริโภค ต.เขาพระบาท จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
ตามที่ท่านได้ส่งบทความเพ่ือน้าเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 

ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม พ.ศ.2561 นั้น 
บัดนี้ คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาบทความของท่านเรียบร้อยแล้วโดยบทความของ

ท่าน ผ่านการพิจารณาและได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมน้าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการดังกล่าว  ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลั ยฯ  จะแจ้ งรายละเ อียดก้ าหนดการการน้ า เสนอให้ทราบอีกครั้ งผ่ านทาง เว็บไซต์  
https://research.wu.ac.th 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขอขอบคุณอย่างยิ่ง มา ณ โอกาสนี้ 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  วิทยพันธ์ ) 
ผู้อ้านวยการสถาบันวิจัยและและนวัตกรรม 

ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม (ติดต่อนางลัดดาวัลย์  มนต์แก้ว) 
โทรศัพท์ 0-7567-3566, 0-7567-3565, 0-7567-3567 
e-mail : wuird.walailak@gmail.com 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 

 
 
ที่ ศธ 572100/ว1671 

22 กุมภาพันธ์  2561 
เรื่อง   แจ้งผลการพิจารณาบทความงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 
เรียน  คุณChaiyakarn Pornpitchanarong, Theerasak Rojanarata, Praneet Opanasopit, Tanasait 
Ngawhirunpat and Prasopchai Tonglairoum 
ชื่อบทความ   Development and evaluation of curcumin loaded-thiolated chitosan/alginate 
nanoparticles for colorectal cancer treatment 

 
ตามที่ท่านได้ส่งบทความเพ่ือน้าเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 

ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม พ.ศ.2561 นั้น 
บัดนี้ คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาบทความของท่านเรียบร้อยแล้วโดยบทความของ

ท่าน ผ่านการพิจารณาและได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมน้าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการดังกล่าว  ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลั ยฯ  จะแจ้ งรายละเ อียดก้ าหนดการการน้ า เสนอให้ทราบอีกครั้ งผ่ านทาง เว็บไซต์  
https://research.wu.ac.th 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขอขอบคุณอย่างยิ่ง มา ณ โอกาสนี้ 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  วิทยพันธ์ ) 
ผู้อ้านวยการสถาบันวิจัยและและนวัตกรรม 

ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม (ติดต่อนางลัดดาวัลย์  มนต์แก้ว) 
โทรศัพท์ 0-7567-3566, 0-7567-3565, 0-7567-3567 
e-mail : wuird.walailak@gmail.com 
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ที่ ศธ 572100/ว1671 

22 กุมภาพันธ์  2561 
เรื่อง   แจ้งผลการพิจารณาบทความงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 
เรียน  คุณChanchanok Chaisomboon and สินีรัตน์ รสหวาน 
ชื่อบทความ   ทัศนคติและแรงจูงใจของประชาชนชุมชนบางใบไม้ในการอนุรักษ์ลุ่มน้้าตาปี อ้าเภอเมือง 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
ตามที่ท่านได้ส่งบทความเพ่ือน้าเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 

ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม พ.ศ.2561 นั้น 
บัดนี้ คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาบทความของท่านเรียบร้อยแล้วโดยบทความของ

ท่าน ผ่านการพิจารณาและได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมน้าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการดังกล่าว  ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลั ยฯ  จะแจ้ งรายละเ อียดก้ าหนดการการน้ า เสนอให้ทราบอีกครั้ งผ่ านทาง เว็บไซต์  
https://research.wu.ac.th 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขอขอบคุณอย่างยิ่ง มา ณ โอกาสนี้ 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  วิทยพันธ์ ) 
ผู้อ้านวยการสถาบันวิจัยและและนวัตกรรม 

ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม (ติดต่อนางลัดดาวัลย์  มนต์แก้ว) 
โทรศัพท์ 0-7567-3566, 0-7567-3565, 0-7567-3567 
e-mail : wuird.walailak@gmail.com 
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ที่ ศธ 572100/ว1671 

22 กุมภาพันธ์  2561 
เรื่อง   แจ้งผลการพิจารณาบทความงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 
เรียน  คุณสินีรัตน์ รสหวาน and Chanchanok Chaisomboon 
ชื่อบทความ   ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว อ้าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
กรณีศึกษานักท่องเที่ยวชาวจีน 

 
ตามที่ท่านได้ส่งบทความเพ่ือน้าเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 

ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม พ.ศ.2561 นั้น 
บัดนี้ คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาบทความของท่านเรียบร้อยแล้วโดยบทความของ

ท่าน ผ่านการพิจารณาและได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมน้าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการดังกล่าว  ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลั ยฯ  จะแจ้ งรายละเ อียดก้ าหนดการการน้ า เสนอให้ทราบอีกครั้ งผ่ านทาง เว็บไซต์  
https://research.wu.ac.th 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขอขอบคุณอย่างยิ่ง มา ณ โอกาสนี้ 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  วิทยพันธ์ ) 
ผู้อ้านวยการสถาบันวิจัยและและนวัตกรรม 

ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม (ติดต่อนางลัดดาวัลย์  มนต์แก้ว) 
โทรศัพท์ 0-7567-3566, 0-7567-3565, 0-7567-3567 
e-mail : wuird.walailak@gmail.com 
 

mailto:wuird.walailak@gmail.com


The 10th Walailak Research National Conference   
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ที่ ศธ 572100/ว1671 

22 กุมภาพันธ์  2561 
เรื่อง   แจ้งผลการพิจารณาบทความงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 
เรียน  คุณKanyarat Thongchum and Saromporn Charoenpit 
ชื่อบทความ   การศึกษาการออกแบบสื่อการเรียนคันจิด้วยเทคโนโลยี Augmented Reality 

 
ตามที่ท่านได้ส่งบทความเพ่ือน้าเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 

ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม พ.ศ.2561 นั้น 
บัดนี้ คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาบทความของท่านเรียบร้อยแล้วโดยบทความของ

ท่าน ผ่านการพิจารณาและได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมน้าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการดังกล่าว  ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลั ยฯ  จะแจ้ งรายละเ อียดก้ าหนดการการน้ า เสนอให้ทราบอีกครั้ งผ่ านทาง เว็บไซต์  
https://research.wu.ac.th 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขอขอบคุณอย่างยิ่ง มา ณ โอกาสนี้ 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  วิทยพันธ์ ) 
ผู้อ้านวยการสถาบันวิจัยและและนวัตกรรม 

ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม (ติดต่อนางลัดดาวัลย์  มนต์แก้ว) 
โทรศัพท์ 0-7567-3566, 0-7567-3565, 0-7567-3567 
e-mail : wuird.walailak@gmail.com 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 

 
 
ที่ ศธ 572100/ว1671 

22 กุมภาพันธ์  2561 
เรื่อง   แจ้งผลการพิจารณาบทความงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 
เรียน  คุณธิดารัตน์ เอกศิรินิมิตร, เกียรติก้าจร กุศล and ธัญวลัย หองส่้า 
ชื่อบทความ   ปัญหาสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพแก่เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 
ตามที่ท่านได้ส่งบทความเพ่ือน้าเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 

ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม พ.ศ.2561 นั้น 
บัดนี้ คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาบทความของท่านเรียบร้อยแล้วโดยบทความของ

ท่าน ผ่านการพิจารณาและได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมน้าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการดังกล่าว  ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลั ยฯ  จะแจ้ งรายละเ อียดก้ าหนดการการน้ า เสนอให้ทราบอีกครั้ งผ่ านทาง เว็บไซต์  
https://research.wu.ac.th 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขอขอบคุณอย่างยิ่ง มา ณ โอกาสนี้ 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  วิทยพันธ์ ) 
ผู้อ้านวยการสถาบันวิจัยและและนวัตกรรม 

ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม (ติดต่อนางลัดดาวัลย์  มนต์แก้ว) 
โทรศัพท์ 0-7567-3566, 0-7567-3565, 0-7567-3567 
e-mail : wuird.walailak@gmail.com 
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ที่ ศธ 572100/ว1671 

22 กุมภาพันธ์  2561 
เรื่อง   แจ้งผลการพิจารณาบทความงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 
เรียน  คุณSirirat Saiyawut, Pornthep Kaewchur, Kobchai Mekdee, Wallapaporn Loasakul and 
Sutaphat Chanprasert 
ชื่อบทความ   การลดความสูญเสียในกระบวนการผลิตอิฐด้วยเทคนิคการจัดการสมัยใหม่ 

 
ตามที่ท่านได้ส่งบทความเพ่ือน้าเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 

ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม พ.ศ.2561 นั้น 
บัดนี้ คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาบทความของท่านเรียบร้อยแล้วโดยบทความของ

ท่าน ผ่านการพิจารณาและได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมน้าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการดังกล่าว  ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลั ยฯ  จะแจ้ งรายละเ อียดก้ าหนดการการน้ า เสนอให้ทราบอีกครั้ งผ่ านทาง เว็บไซต์  
https://research.wu.ac.th 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขอขอบคุณอย่างยิ่ง มา ณ โอกาสนี้ 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  วิทยพันธ์ ) 
ผู้อ้านวยการสถาบันวิจัยและและนวัตกรรม 

ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม (ติดต่อนางลัดดาวัลย์  มนต์แก้ว) 
โทรศัพท์ 0-7567-3566, 0-7567-3565, 0-7567-3567 
e-mail : wuird.walailak@gmail.com 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 

 
 
ที่ ศธ 572100/ว1671 

22 กุมภาพันธ์  2561 
เรื่อง   แจ้งผลการพิจารณาบทความงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 
เรียน  คุณรัตยากร ไทยพันธ์ and ฐิมาพร เพชรแก้ว 
ชื่อบทความ   การเปรียบเทียบอัลกอริทึมการแบ่งช่วงข้อมูลส้าหรับตัวจ้าแนกต้นไม้ตัดสินใจ 

 
ตามที่ท่านได้ส่งบทความเพ่ือน้าเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 

ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม พ.ศ.2561 นั้น 
บัดนี้ คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาบทความของท่านเรียบร้อยแล้วโดยบทความของ

ท่าน ผ่านการพิจารณาและได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมน้าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการดังกล่าว  ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลั ยฯ  จะแจ้ งรายละเ อียดก้ าหนดการการน้ า เสนอให้ทราบอีกครั้ งผ่ านทาง เว็บไซต์  
https://research.wu.ac.th 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขอขอบคุณอย่างยิ่ง มา ณ โอกาสนี้ 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  วิทยพันธ์ ) 
ผู้อ้านวยการสถาบันวิจัยและและนวัตกรรม 

ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม (ติดต่อนางลัดดาวัลย์  มนต์แก้ว) 
โทรศัพท์ 0-7567-3566, 0-7567-3565, 0-7567-3567 
e-mail : wuird.walailak@gmail.com 
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ที่ ศธ 572100/ว1671 

22 กุมภาพันธ์  2561 
เรื่อง   แจ้งผลการพิจารณาบทความงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 
เรียน  คุณPongthanayos Kiratisin 
ชื่อบทความ   Sagittal lower extremity kinematics during single-leg landing in athletes with 
anterior cruciate ligament reconstruction : a pilot study 

 
ตามที่ท่านได้ส่งบทความเพ่ือน้าเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 

ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม พ.ศ.2561 นั้น 
บัดนี้ คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาบทความของท่านเรียบร้อยแล้วโดยบทความของ

ท่าน ผ่านการพิจารณาและได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมน้าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการดังกล่าว  ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลั ยฯ  จะแจ้ งรายละเ อียดก้ าหนดการการน้ า เสนอให้ทราบอีกครั้ งผ่ านทาง เว็บไซต์  
https://research.wu.ac.th 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขอขอบคุณอย่างยิ่ง มา ณ โอกาสนี้ 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  วิทยพันธ์ ) 
ผู้อ้านวยการสถาบันวิจัยและและนวัตกรรม 

ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม (ติดต่อนางลัดดาวัลย์  มนต์แก้ว) 
โทรศัพท์ 0-7567-3566, 0-7567-3565, 0-7567-3567 
e-mail : wuird.walailak@gmail.com 
 

mailto:wuird.walailak@gmail.com


The 10th Walailak Research National Conference   
การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 
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22 กุมภาพันธ์  2561 
เรื่อง   แจ้งผลการพิจารณาบทความงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 
เรียน  คุณNattakarn Naepimai 
ชื่อบทความ   จิ๊กซอร์ที่หายไปของประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในชุมชนท่องเที่ยว 

 
ตามที่ท่านได้ส่งบทความเพ่ือน้าเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 

ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม พ.ศ.2561 นั้น 
บัดนี้ คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาบทความของท่านเรียบร้อยแล้วโดยบทความของ

ท่าน ผ่านการพิจารณาและได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมน้าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการดังกล่าว  ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลั ยฯ  จะแจ้ งรายละเ อียดก้ าหนดการการน้ า เสนอให้ทราบอีกครั้ งผ่ านทาง เว็บไซต์  
https://research.wu.ac.th 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขอขอบคุณอย่างยิ่ง มา ณ โอกาสนี้ 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  วิทยพันธ์ ) 
ผู้อ้านวยการสถาบันวิจัยและและนวัตกรรม 

ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม (ติดต่อนางลัดดาวัลย์  มนต์แก้ว) 
โทรศัพท์ 0-7567-3566, 0-7567-3565, 0-7567-3567 
e-mail : wuird.walailak@gmail.com 
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ที่ ศธ 572100/ว1671 

22 กุมภาพันธ์  2561 
เรื่อง   แจ้งผลการพิจารณาบทความงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 
เรียน  คุณSutaphat Chanprasert, Sirirat Saiyawut, Pornthep Kaewchur, Sirinya Tangon and 
Wanwimon Bunyapong 
ชื่อบทความ   นวัตกรรมการสอนของอาจารย์มหาวิทยาลัยแบบใหม่ในยุค 4.0 

 
ตามที่ท่านได้ส่งบทความเพ่ือน้าเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 

ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม พ.ศ.2561 นั้น 
บัดนี้ คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาบทความของท่านเรียบร้อยแล้วโดยบทความของ

ท่าน ผ่านการพิจารณาและได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมน้าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการดังกล่าว  ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลั ยฯ  จะแจ้ งรายละเ อียดก้ าหนดการการน้ า เสนอให้ทราบอีกครั้ งผ่ านทาง เว็บไซต์  
https://research.wu.ac.th 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขอขอบคุณอย่างยิ่ง มา ณ โอกาสนี้ 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  วิทยพันธ์ ) 
ผู้อ้านวยการสถาบันวิจัยและและนวัตกรรม 

ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม (ติดต่อนางลัดดาวัลย์  มนต์แก้ว) 
โทรศัพท์ 0-7567-3566, 0-7567-3565, 0-7567-3567 
e-mail : wuird.walailak@gmail.com 
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22 กุมภาพันธ์  2561 
เรื่อง   แจ้งผลการพิจารณาบทความงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 
เรียน  คุณSaowaphak Sawangina 
ชื่อบทความ   การสร้างวรรณกรรมท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว 

 
ตามที่ท่านได้ส่งบทความเพ่ือน้าเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 

ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม พ.ศ.2561 นั้น 
บัดนี้ คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาบทความของท่านเรียบร้อยแล้วโดยบทความของ

ท่าน ผ่านการพิจารณาและได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมน้าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการดังกล่าว  ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลั ยฯ  จะแจ้ งรายละเ อียดก้ าหนดการการน้ า เสนอให้ทราบอีกครั้ งผ่ านทาง เว็บไซต์  
https://research.wu.ac.th 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขอขอบคุณอย่างยิ่ง มา ณ โอกาสนี้ 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  วิทยพันธ์ ) 
ผู้อ้านวยการสถาบันวิจัยและและนวัตกรรม 

ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม (ติดต่อนางลัดดาวัลย์  มนต์แก้ว) 
โทรศัพท์ 0-7567-3566, 0-7567-3565, 0-7567-3567 
e-mail : wuird.walailak@gmail.com 
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ที่ ศธ 572100/ว1671 

22 กุมภาพันธ์  2561 
เรื่อง   แจ้งผลการพิจารณาบทความงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 
เรียน  คุณประกิต ไชยธาดา, รัตนา เพชรรอบ and บุษบาวรรณ ส่งศรี 
ชื่อบทความ   ประสิทธิภาพของสารสกัดจากเมล็ดยอและดอกปาล์มน้้ามันตัวผู้ในการควบคุมการเจริญเติบโต
ของลูกน้้ายุง 

 
ตามที่ท่านได้ส่งบทความเพ่ือน้าเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 

ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม พ.ศ.2561 นั้น 
บัดนี้ คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาบทความของท่านเรียบร้อยแล้วโดยบทความของ

ท่าน ผ่านการพิจารณาและได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมน้าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการดังกล่าว  ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลั ยฯ  จะแจ้ งรายละเ อียดก้ าหนดการการน้ า เสนอให้ทราบอีกครั้ งผ่ านทาง เว็บไซต์  
https://research.wu.ac.th 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขอขอบคุณอย่างยิ่ง มา ณ โอกาสนี้ 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  วิทยพันธ์ ) 
ผู้อ้านวยการสถาบันวิจัยและและนวัตกรรม 

ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม (ติดต่อนางลัดดาวัลย์  มนต์แก้ว) 
โทรศัพท์ 0-7567-3566, 0-7567-3565, 0-7567-3567 
e-mail : wuird.walailak@gmail.com 
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ที่ ศธ 572100/ว1671 

22 กุมภาพันธ์  2561 
เรื่อง   แจ้งผลการพิจารณาบทความงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 
เรียน  คุณBenjaporn   ีีjuntarakote 
ชื่อบทความ   การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด้าเนินงานของ องค์การบริหารส่วนต้าบลปาก
นคร อ้าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
ตามที่ท่านได้ส่งบทความเพ่ือน้าเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 

ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม พ.ศ.2561 นั้น 
บัดนี้ คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาบทความของท่านเรียบร้อยแล้วโดยบทความของ

ท่าน ผ่านการพิจารณาและได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมน้าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการดังกล่าว  ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลั ยฯ  จะแจ้ งรายละเ อียดก้ าหนดการการน้ า เสนอให้ทราบอีกครั้ งผ่ านทาง เว็บไซต์  
https://research.wu.ac.th 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขอขอบคุณอย่างยิ่ง มา ณ โอกาสนี้ 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  วิทยพันธ์ ) 
ผู้อ้านวยการสถาบันวิจัยและและนวัตกรรม 

ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม (ติดต่อนางลัดดาวัลย์  มนต์แก้ว) 
โทรศัพท์ 0-7567-3566, 0-7567-3565, 0-7567-3567 
e-mail : wuird.walailak@gmail.com 
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เรื่อง   แจ้งผลการพิจารณาบทความงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 
เรียน  คุณละออ วัชราคม 
ชื่อบทความ   การสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารร่วมกับการใช้ผังกราฟิก ที่มีต่อความเข้าใจในการอ่านและ
การเขียนสรุปความ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 
ตามที่ท่านได้ส่งบทความเพ่ือน้าเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 

ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม พ.ศ.2561 นั้น 
บัดนี้ คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาบทความของท่านเรียบร้อยแล้วโดยบทความของ

ท่าน ผ่านการพิจารณาและได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมน้าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการดังกล่าว  ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลั ยฯ  จะแจ้ งรายละเ อียดก้ าหนดการการน้ า เสนอให้ทราบอีกครั้ งผ่ านทาง เว็บไซต์  
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จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขอขอบคุณอย่างยิ่ง มา ณ โอกาสนี้ 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  วิทยพันธ์ ) 
ผู้อ้านวยการสถาบันวิจัยและและนวัตกรรม 

ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม (ติดต่อนางลัดดาวัลย์  มนต์แก้ว) 
โทรศัพท์ 0-7567-3566, 0-7567-3565, 0-7567-3567 
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เรื่อง   แจ้งผลการพิจารณาบทความงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 
เรียน  คุณPisanu Kumeechai 
ชื่อบทความ   ระบบช่วยเหลอืผู้ขับขี่ในประเทศไทยด้วยการตรวจจับและติดตามคนเดินถนนที่ก้าลังข้ามทางม้า
ลาย 

 
ตามที่ท่านได้ส่งบทความเพ่ือน้าเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 

ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม พ.ศ.2561 นั้น 
บัดนี้ คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาบทความของท่านเรียบร้อยแล้วโดยบทความของ

ท่าน ผ่านการพิจารณาและได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมน้าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการดังกล่าว  ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลั ยฯ  จะแจ้ งรายละเ อียดก้ าหนดการการน้ า เสนอให้ทราบอีกครั้ งผ่ านทาง เว็บไซต์  
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เรียน  คุณอักษราภัคค์ แย้มธณัตถ์ฐิติ and ฉัตรเพชร ยศพล 
ชื่อบทความ   การก้าจัดกลิ่นโคลนดินจีออสมิน และเอ็มไอบีในน้้าด้วยดินเหนียวเซรามิคดัดแปลง 

 
ตามที่ท่านได้ส่งบทความเพ่ือน้าเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 

ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม พ.ศ.2561 นั้น 
บัดนี้ คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาบทความของท่านเรียบร้อยแล้วโดยบทความของ

ท่าน ผ่านการพิจารณาและได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมน้าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการดังกล่าว  ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลั ยฯ  จะแจ้ งรายละเ อียดก้ าหนดการการน้ า เสนอให้ทราบอีกครั้ งผ่ านทาง เว็บไซต์  
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เรื่อง   แจ้งผลการพิจารณาบทความงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 
เรียน  คุณืnareerat Praditsan and Kanjanatuch Buapha 
ชื่อบทความ   การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกมะเขือเปราะ หมู่ที่ 2 ต้าบลฉลุย อ้าเภอท่าฉาง 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
ตามที่ท่านได้ส่งบทความเพ่ือน้าเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 

ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม พ.ศ.2561 นั้น 
บัดนี้ คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาบทความของท่านเรียบร้อยแล้วโดยบทความของ

ท่าน ผ่านการพิจารณาและได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมน้าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการดังกล่าว  ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลั ยฯ  จะแจ้ งรายละเ อียดก้ าหนดการการน้ า เสนอให้ทราบอีกครั้ งผ่ านทาง เว็บไซต์  
https://research.wu.ac.th 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขอขอบคุณอย่างยิ่ง มา ณ โอกาสนี้ 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  วิทยพันธ์ ) 
ผู้อ้านวยการสถาบันวิจัยและและนวัตกรรม 

ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม (ติดต่อนางลัดดาวัลย์  มนต์แก้ว) 
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เรื่อง   แจ้งผลการพิจารณาบทความงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 
เรียน  คุณกนกนาฏ เอียดมาก, กนกวรรณ สุขโณ, จุฑาทิพย์ แดงเหมือน, สาวิตรี วงศ์งาม, วรรณภรณ์ 
บริพันธ์ and สัญชัย ลั้งแท้กุล 
ชื่อบทความ   พฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของบุคลากรในมหาวิทยาลัย จังหวัดสงขลา 
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ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม พ.ศ.2561 นั้น 
บัดนี้ คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาบทความของท่านเรียบร้อยแล้วโดยบทความของ

ท่าน ผ่านการพิจารณาและได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมน้าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการดังกล่าว  ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลั ยฯ  จะแจ้ งรายละเ อียดก้ าหนดการการน้ า เสนอให้ทราบอีกครั้ งผ่ านทาง เว็บไซต์  
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เรื่อง   แจ้งผลการพิจารณาบทความงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 
เรียน  คุณวรัญญา เสริมไชยพัฒน์, ศุภกาญจน์ แก้วศรีนวล, อุทัยวรรณ พิทักษ์จ้านงค์, นภดล นววิศิษฎ์กุล, 
วรรณภรณ์ บริพันธ์ and สัญชัย ลั้งแท้กุล 
ชื่อบทความ   การใช้สื่อสังคมออนไลน์กับประสิทธิภาพการท้างานของพนักงานที่อาศัยอยู่ในต้าบลเขารูปช้าง 
อ้าเภอเมืองสงขลา 
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ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม พ.ศ.2561 นั้น 
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ท่าน ผ่านการพิจารณาและได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมน้าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการดังกล่าว  ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลั ยฯ  จะแจ้ งรายละเ อียดก้ าหนดการการน้ า เสนอให้ทราบอีกครั้ งผ่ านทาง เว็บไซต์  
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ขอแสดงความนับถือ 

 
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  วิทยพันธ์ ) 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 

 
 
ที่ ศธ 572100/ว1671 

22 กุมภาพันธ์  2561 
เรื่อง   แจ้งผลการพิจารณาบทความงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 
เรียน  คุณPongsatorn Kornkaseam and Chatchai Suppitaksakul 
ชื่อบทความ   การจ้าแนกประเภทและรู้จ้าป้ายทะเบียนรถยนต์ในประเทศไทยโดยใช้เทคนิคเคเนียเรสเนเบอร์ 

 
ตามที่ท่านได้ส่งบทความเพ่ือน้าเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 

ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม พ.ศ.2561 นั้น 
บัดนี้ คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาบทความของท่านเรียบร้อยแล้วโดยบทความของ

ท่าน ผ่านการพิจารณาและได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมน้าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการดังกล่าว  ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลั ยฯ  จะแจ้ งรายละเ อียดก้ าหนดการการน้ า เสนอให้ทราบอีกครั้ งผ่ านทาง เว็บไซต์  
https://research.wu.ac.th 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขอขอบคุณอย่างยิ่ง มา ณ โอกาสนี้ 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  วิทยพันธ์ ) 
ผู้อ้านวยการสถาบันวิจัยและและนวัตกรรม 

ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม (ติดต่อนางลัดดาวัลย์  มนต์แก้ว) 
โทรศัพท์ 0-7567-3566, 0-7567-3565, 0-7567-3567 
e-mail : wuird.walailak@gmail.com 
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ที่ ศธ 572100/ว1671 

22 กุมภาพันธ์  2561 
เรื่อง   แจ้งผลการพิจารณาบทความงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 
เรียน  คุณTeeratas Kansom, Rungnapha Saeeng, Tanasait Ngawhirunpat, Theerasak 
Rojanarata, Prasopchai Tonglairoum, Praneet Opanasopit and Purin Charoensuksai 
ชื่อบทความ   Effect of semi-synthetic andrographolide analogue-loaded polymeric micelles on 
HN22 cell migration 

 
ตามที่ท่านได้ส่งบทความเพ่ือน้าเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 

ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม พ.ศ.2561 นั้น 
บัดนี้ คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาบทความของท่านเรียบร้อยแล้วโดยบทความของ

ท่าน ผ่านการพิจารณาและได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมน้าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการดังกล่าว  ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลั ยฯ  จะแจ้ งรายละเ อียดก้ าหนดการการน้ า เสนอให้ทราบอีกครั้ งผ่ านทาง เว็บไซต์  
https://research.wu.ac.th 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขอขอบคุณอย่างยิ่ง มา ณ โอกาสนี้ 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  วิทยพันธ์ ) 
ผู้อ้านวยการสถาบันวิจัยและและนวัตกรรม 

ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม (ติดต่อนางลัดดาวัลย์  มนต์แก้ว) 
โทรศัพท์ 0-7567-3566, 0-7567-3565, 0-7567-3567 
e-mail : wuird.walailak@gmail.com 
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ที่ ศธ 572100/ว1671 

22 กุมภาพันธ์  2561 
เรื่อง   แจ้งผลการพิจารณาบทความงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 
เรียน  คุณเสาวรีย์ อรุณรัตนวงศ์ and ฉัตรชัย ศุภพิทักษ์สกุล 
ชื่อบทความ   การออกแบบอัลกอริทึมส้าหรับแผงโซลาร์เซลล์เพ่ือใช้วัดความเข้มแสงอาทิตย์ 

 
ตามที่ท่านได้ส่งบทความเพ่ือน้าเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 

ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม พ.ศ.2561 นั้น 
บัดนี้ คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาบทความของท่านเรียบร้อยแล้วโดยบทความของ

ท่าน ผ่านการพิจารณาและได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมน้าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการดังกล่าว  ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลั ยฯ  จะแจ้ งรายละเ อียดก้ าหนดการการน้ า เสนอให้ทราบอีกครั้ งผ่ านทาง เว็บไซต์  
https://research.wu.ac.th 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขอขอบคุณอย่างยิ่ง มา ณ โอกาสนี้ 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  วิทยพันธ์ ) 
ผู้อ้านวยการสถาบันวิจัยและและนวัตกรรม 

ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม (ติดต่อนางลัดดาวัลย์  มนต์แก้ว) 
โทรศัพท์ 0-7567-3566, 0-7567-3565, 0-7567-3567 
e-mail : wuird.walailak@gmail.com 
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22 กุมภาพันธ์  2561 
เรื่อง   แจ้งผลการพิจารณาบทความงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 
เรียน  คุณJittraporn Boonyong and Orapan Khongmalai 
ชื่อบทความ   การพัฒนาโมเดลการยอมรับทางการเงิน บริบท การซื้อขายหุ้นผ่านแอพพลิเคชัน Streaming 
บนมือถือ 

 
ตามที่ท่านได้ส่งบทความเพ่ือน้าเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 

ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม พ.ศ.2561 นั้น 
บัดนี้ คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาบทความของท่านเรียบร้อยแล้วโดยบทความของ

ท่าน ผ่านการพิจารณาและได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมน้าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการดังกล่าว  ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลั ยฯ  จะแจ้ งรายละเ อียดก้ าหนดการการน้ า เสนอให้ทราบอีกครั้ งผ่ านทาง เว็บไซต์  
https://research.wu.ac.th 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขอขอบคุณอย่างยิ่ง มา ณ โอกาสนี้ 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  วิทยพันธ์ ) 
ผู้อ้านวยการสถาบันวิจัยและและนวัตกรรม 

ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม (ติดต่อนางลัดดาวัลย์  มนต์แก้ว) 
โทรศัพท์ 0-7567-3566, 0-7567-3565, 0-7567-3567 
e-mail : wuird.walailak@gmail.com 
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ที่ ศธ 572100/ว1671 

22 กุมภาพันธ์  2561 
เรื่อง   แจ้งผลการพิจารณาบทความงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 
เรียน  คุณPairot Sena, Krisanadej Jaroensutasinee and Mullica Jaroensutasinee 
ชื่อบทความ   Wireless Sensor Networks for Marine Environment Monitoring 

 
ตามที่ท่านได้ส่งบทความเพ่ือน้าเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 

ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม พ.ศ.2561 นั้น 
บัดนี้ คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาบทความของท่านเรียบร้อยแล้วโดยบทความของ

ท่าน ผ่านการพิจารณาและได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมน้าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการดังกล่าว  ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลั ยฯ  จะแจ้ งรายละเ อียดก้ าหนดการการน้ า เสนอให้ทราบอีกครั้ งผ่ านทาง เว็บไซต์  
https://research.wu.ac.th 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขอขอบคุณอย่างยิ่ง มา ณ โอกาสนี้ 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  วิทยพันธ์ ) 
ผู้อ้านวยการสถาบันวิจัยและและนวัตกรรม 

ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม (ติดต่อนางลัดดาวัลย์  มนต์แก้ว) 
โทรศัพท์ 0-7567-3566, 0-7567-3565, 0-7567-3567 
e-mail : wuird.walailak@gmail.com 
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ที่ ศธ 572100/ว1671 

22 กุมภาพันธ์  2561 
เรื่อง   แจ้งผลการพิจารณาบทความงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 
เรียน  คุณกมลวรรณ ลิ้มเจษฎาพงษ์ 
ชื่อบทความ   กลวิธีการน้าเสนอเนื้อหาในแผ่นภาพอินโฟกราฟิกของส้านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) 

 
ตามที่ท่านได้ส่งบทความเพ่ือน้าเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 

ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม พ.ศ.2561 นั้น 
บัดนี้ คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาบทความของท่านเรียบร้อยแล้วโดยบทความของ

ท่าน ผ่านการพิจารณาและได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมน้าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการดังกล่าว  ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลั ยฯ  จะแจ้ งรายละเ อียดก้ าหนดการการน้ า เสนอให้ทราบอีกครั้ งผ่ านทาง เว็บไซต์  
https://research.wu.ac.th 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขอขอบคุณอย่างยิ่ง มา ณ โอกาสนี้ 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  วิทยพันธ์ ) 
ผู้อ้านวยการสถาบันวิจัยและและนวัตกรรม 

ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม (ติดต่อนางลัดดาวัลย์  มนต์แก้ว) 
โทรศัพท์ 0-7567-3566, 0-7567-3565, 0-7567-3567 
e-mail : wuird.walailak@gmail.com 
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22 กุมภาพันธ์  2561 
เรื่อง   แจ้งผลการพิจารณาบทความงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 
เรียน  คุณจินดา วรรณรัตน์ 
ชื่อบทความ   ลีลาภาษาของพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต ในคอลัมน์คนดังนั่งเขียน 

 
ตามที่ท่านได้ส่งบทความเพ่ือน้าเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 

ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม พ.ศ.2561 นั้น 
บัดนี้ คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาบทความของท่านเรียบร้อยแล้วโดยบทความของ

ท่าน ผ่านการพิจารณาและได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมน้าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการดังกล่าว  ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลั ยฯ  จะแจ้ งรายละเ อียดก้ าหนดการการน้ า เสนอให้ทราบอีกครั้ งผ่ านทาง เว็บไซต์  
https://research.wu.ac.th 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขอขอบคุณอย่างยิ่ง มา ณ โอกาสนี้ 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  วิทยพันธ์ ) 
ผู้อ้านวยการสถาบันวิจัยและและนวัตกรรม 

ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
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ที่ ศธ 572100/ว1671 

22 กุมภาพันธ์  2561 
เรื่อง   แจ้งผลการพิจารณาบทความงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 
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ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม พ.ศ.2561 นั้น 
บัดนี้ คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาบทความของท่านเรียบร้อยแล้วโดยบทความของ

ท่าน ผ่านการพิจารณาและได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมน้าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการดังกล่าว  ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลั ยฯ  จะแจ้ งรายละเ อียดก้ าหนดการการน้ า เสนอให้ทราบอีกครั้ งผ่ านทาง เว็บไซต์  
https://research.wu.ac.th 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขอขอบคุณอย่างยิ่ง มา ณ โอกาสนี้ 
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มหาวิทยาลั ยฯ  จะแจ้ งรายละเ อียดก้ าหนดการการน้ า เสนอให้ทราบอีกครั้ งผ่ านทาง เว็บไซต์  
https://research.wu.ac.th 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขอขอบคุณอย่างยิ่ง มา ณ โอกาสนี้ 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  วิทยพันธ์ ) 
ผู้อ้านวยการสถาบันวิจัยและและนวัตกรรม 

ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม (ติดต่อนางลัดดาวัลย์  มนต์แก้ว) 
โทรศัพท์ 0-7567-3566, 0-7567-3565, 0-7567-3567 
e-mail : wuird.walailak@gmail.com 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 

 
 
ที่ ศธ 572100/ว1671 

22 กุมภาพันธ์  2561 
เรื่อง   แจ้งผลการพิจารณาบทความงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 
เรียน  คุณหมัดเฟาซี รูบามา 
ชื่อบทความ   ความต้องการของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองควนลัง อ้าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

 
ตามที่ท่านได้ส่งบทความเพ่ือน้าเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 

ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม พ.ศ.2561 นั้น 
บัดนี้ คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาบทความของท่านเรียบร้อยแล้วโดยบทความของ

ท่าน ผ่านการพิจารณาและได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมน้าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการดังกล่าว  ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลั ยฯ  จะแจ้ งรายละเ อียดก้ าหนดการการน้ า เสนอให้ทราบอีกครั้ งผ่ านทาง เว็บไซต์  
https://research.wu.ac.th 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขอขอบคุณอย่างยิ่ง มา ณ โอกาสนี้ 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  วิทยพันธ์ ) 
ผู้อ้านวยการสถาบันวิจัยและและนวัตกรรม 

ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม (ติดต่อนางลัดดาวัลย์  มนต์แก้ว) 
โทรศัพท์ 0-7567-3566, 0-7567-3565, 0-7567-3567 
e-mail : wuird.walailak@gmail.com 
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เรื่อง   แจ้งผลการพิจารณาบทความงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 
เรียน  คุณสมิทธ์ชาต์ พุมมา 
ชื่อบทความ   ภาษาท่ีใช้ในการตั้งชื่อเรื่องงานเขียนสารคดีของนิสิตวิชาโทภาษาไทย ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัย
ทักษิณ 

 
ตามที่ท่านได้ส่งบทความเพ่ือน้าเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 

ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม พ.ศ.2561 นั้น 
บัดนี้ คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาบทความของท่านเรียบร้อยแล้วโดยบทความของ

ท่าน ผ่านการพิจารณาและได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมน้าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการดังกล่าว  ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลั ยฯ  จะแจ้ งรายละเ อียดก้ าหนดการการน้ า เสนอให้ทราบอีกครั้ งผ่ านทาง เว็บไซต์  
https://research.wu.ac.th 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขอขอบคุณอย่างยิ่ง มา ณ โอกาสนี้ 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  วิทยพันธ์ ) 
ผู้อ้านวยการสถาบันวิจัยและและนวัตกรรม 

ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม (ติดต่อนางลัดดาวัลย์  มนต์แก้ว) 
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เรื่อง   แจ้งผลการพิจารณาบทความงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 
เรียน  คุณChancharee Yaodam and Asst.Prof.Dr.Rungchatchadaporn Vehachart 
ชื่อบทความ   การบริหารงานวิชาการ ตามความคิดเห็นของครูผู้สอนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ใน
สังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 

 
ตามที่ท่านได้ส่งบทความเพ่ือน้าเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 

ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม พ.ศ.2561 นั้น 
บัดนี้ คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาบทความของท่านเรียบร้อยแล้วโดยบทความของ

ท่าน ผ่านการพิจารณาและได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมน้าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการดังกล่าว  ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลั ยฯ  จะแจ้ งรายละเ อียดก้ าหนดการการน้ า เสนอให้ทราบอีกครั้ งผ่ านทาง เว็บไซต์  
https://research.wu.ac.th 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขอขอบคุณอย่างยิ่ง มา ณ โอกาสนี้ 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  วิทยพันธ์ ) 
ผู้อ้านวยการสถาบันวิจัยและและนวัตกรรม 

ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม (ติดต่อนางลัดดาวัลย์  มนต์แก้ว) 
โทรศัพท์ 0-7567-3566, 0-7567-3565, 0-7567-3567 
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22 กุมภาพันธ์  2561 
เรื่อง   แจ้งผลการพิจารณาบทความงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 
เรียน  คุณศุภานันท์ บุญเสริม, พรระพีพัฒน์ ภาสบุตร and วรรัตน์ ปัตรประกร 
ชื่อบทความ   ก้าลังผลิตติดตั้งสูงสุดที่เหมาะสมของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในภาคกลางของประเทศไทย 

 
ตามที่ท่านได้ส่งบทความเพ่ือน้าเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 

ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม พ.ศ.2561 นั้น 
บัดนี้ คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาบทความของท่านเรียบร้อยแล้วโดยบทความของ

ท่าน ผ่านการพิจารณาและได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมน้าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการดังกล่าว  ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลั ยฯ  จะแจ้ งรายละเ อียดก้ าหนดการการน้ า เสนอให้ทราบอีกครั้ งผ่ านทาง เว็บไซต์  
https://research.wu.ac.th 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขอขอบคุณอย่างยิ่ง มา ณ โอกาสนี้ 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  วิทยพันธ์ ) 
ผู้อ้านวยการสถาบันวิจัยและและนวัตกรรม 

ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม (ติดต่อนางลัดดาวัลย์  มนต์แก้ว) 
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เรื่อง   แจ้งผลการพิจารณาบทความงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 
เรียน  คุณพรพรรณ เสาเสนา, พรระพีพัฒน์ ภาสบุตร and วรรัตน์ ปัตรประกร 
ชื่อบทความ   ก้าลังผลิตติดตั้งสูงสุดที่เหมาะสมของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในเขตภาคตะวันออกของ
ประเทศไทย 

 
ตามที่ท่านได้ส่งบทความเพ่ือน้าเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 

ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม พ.ศ.2561 นั้น 
บัดนี้ คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาบทความของท่านเรียบร้อยแล้วโดยบทความของ

ท่าน ผ่านการพิจารณาและได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมน้าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการดังกล่าว  ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลั ยฯ  จะแจ้ งรายละเ อียดก้ าหนดการการน้ า เสนอให้ทราบอีกครั้ งผ่ านทาง เว็บไซต์  
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จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขอขอบคุณอย่างยิ่ง มา ณ โอกาสนี้ 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  วิทยพันธ์ ) 
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เรียน  คุณปัญญดา แก้วธวัชวิเศษ, พรระพีพัฒน์ ภาสบุตร and วรรัตน์ ปัตรประกร 
ชื่อบทความ   ก้าลังผลิตติดตั้งสูงสุดที่เหมาะสมของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในภาคใต้ของประเทศไทย 
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ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม พ.ศ.2561 นั้น 
บัดนี้ คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาบทความของท่านเรียบร้อยแล้วโดยบทความของ

ท่าน ผ่านการพิจารณาและได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมน้าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการดังกล่าว  ทั้งนี้ 
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ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
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เรื่อง   แจ้งผลการพิจารณาบทความงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 
เรียน  คุณกุลธิดา กุ้งอุย, พรรณวดี ข้าจริง and และลลิดา ภคเมธาว ี
ชื่อบทความ   ผลการจัดการเรียนรู้พระพุทธศาสนาโดยวิธีการสอนแบบ Brainstorming ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) อ้าเภอเมือง จังหวัดตรัง 

 
ตามที่ท่านได้ส่งบทความเพ่ือน้าเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 

ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม พ.ศ.2561 นั้น 
บัดนี้ คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาบทความของท่านเรียบร้อยแล้วโดยบทความของ

ท่าน ผ่านการพิจารณาและได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมน้าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการดังกล่าว  ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลั ยฯ  จะแจ้ งรายละเ อียดก้ าหนดการการน้ า เสนอให้ทราบอีกครั้ งผ่ านทาง เว็บไซต์  
https://research.wu.ac.th 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขอขอบคุณอย่างยิ่ง มา ณ โอกาสนี้ 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  วิทยพันธ์ ) 
ผู้อ้านวยการสถาบันวิจัยและและนวัตกรรม 

ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม (ติดต่อนางลัดดาวัลย์  มนต์แก้ว) 
โทรศัพท์ 0-7567-3566, 0-7567-3565, 0-7567-3567 
e-mail : wuird.walailak@gmail.com 
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ที่ ศธ 572100/ว1671 

22 กุมภาพันธ์  2561 
เรื่อง   แจ้งผลการพิจารณาบทความงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 
เรียน  คุณจักรพงศ์ ทรัพย์เพ่ิม, มาริษา เกื้อกูล and พรรณวดี ข้าจริง 
ชื่อบทความ   ลักษณะแหล่งท่องเที่ยวและพิกัดต้าแหน่งในระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ส้าหรับจังหวัดฝั่ง
ทะเลอันดามัน 

 
ตามที่ท่านได้ส่งบทความเพ่ือน้าเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 

ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม พ.ศ.2561 นั้น 
บัดนี้ คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาบทความของท่านเรียบร้อยแล้วโดยบทความของ

ท่าน ผ่านการพิจารณาและได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมน้าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการดังกล่าว  ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลั ยฯ  จะแจ้ งรายละเ อียดก้ าหนดการการน้ า เสนอให้ทราบอีกครั้ งผ่ านทาง เว็บไซต์  
https://research.wu.ac.th 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขอขอบคุณอย่างยิ่ง มา ณ โอกาสนี้ 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  วิทยพันธ์ ) 
ผู้อ้านวยการสถาบันวิจัยและและนวัตกรรม 

ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม (ติดต่อนางลัดดาวัลย์  มนต์แก้ว) 
โทรศัพท์ 0-7567-3566, 0-7567-3565, 0-7567-3567 
e-mail : wuird.walailak@gmail.com 
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ที่ ศธ 572100/ว1671 

22 กุมภาพันธ์  2561 
เรื่อง   แจ้งผลการพิจารณาบทความงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 
เรียน  คุณSomjed Tongdee, Chakkit Konklib and Chitnarong Phengtaeng 
ชื่อบทความ   การออกแบบและพัฒนาชุดฝึกส้าหรับการเรียนการสอนวิชาระบบอัตโนมัติ โดยใช้ต้นทุนต่้า 

 
ตามที่ท่านได้ส่งบทความเพ่ือน้าเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 

ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม พ.ศ.2561 นั้น 
บัดนี้ คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาบทความของท่านเรียบร้อยแล้วโดยบทความของ

ท่าน ผ่านการพิจารณาและได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมน้าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการดังกล่าว  ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลั ยฯ  จะแจ้ งรายละเ อียดก้ าหนดการการน้ า เสนอให้ทราบอีกครั้ งผ่ านทาง เว็บไซต์  
https://research.wu.ac.th 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขอขอบคุณอย่างยิ่ง มา ณ โอกาสนี้ 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  วิทยพันธ์ ) 
ผู้อ้านวยการสถาบันวิจัยและและนวัตกรรม 

ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม (ติดต่อนางลัดดาวัลย์  มนต์แก้ว) 
โทรศัพท์ 0-7567-3566, 0-7567-3565, 0-7567-3567 
e-mail : wuird.walailak@gmail.com 
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ที่ ศธ 572100/ว1671 

22 กุมภาพันธ์  2561 
เรื่อง   แจ้งผลการพิจารณาบทความงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 
เรียน  คุณThaweesak Tanaram, Wachira Limsripraphan and Nontawat Thiamnak 
ชื่อบทความ   ผลของการปรับเปลี่ยนคาบเวลาสัญญานพัลส์ขับเกจ ต่อประสิทธิภาพของ วงจรคอนเวอร์เตอร์ 
ชนิดเรโซแนนท์ แบบควอสซี่ 

 
ตามที่ท่านได้ส่งบทความเพ่ือน้าเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 

ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม พ.ศ.2561 นั้น 
บัดนี้ คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาบทความของท่านเรียบร้อยแล้วโดยบทความของ

ท่าน ผ่านการพิจารณาและได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมน้าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการดังกล่าว  ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลั ยฯ  จะแจ้ งรายละเ อียดก้ าหนดการการน้ า เสนอให้ทราบอีกครั้ งผ่ านทาง เว็บไซต์  
https://research.wu.ac.th 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขอขอบคุณอย่างยิ่ง มา ณ โอกาสนี้ 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  วิทยพันธ์ ) 
ผู้อ้านวยการสถาบันวิจัยและและนวัตกรรม 

ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม (ติดต่อนางลัดดาวัลย์  มนต์แก้ว) 
โทรศัพท์ 0-7567-3566, 0-7567-3565, 0-7567-3567 
e-mail : wuird.walailak@gmail.com 
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ที่ ศธ 572100/ว1671 

22 กุมภาพันธ์  2561 
เรื่อง   แจ้งผลการพิจารณาบทความงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 
เรียน  คุณWilai Na Pattanee and Assoc. Prof. Dr. Charas Atiwitthayaporn 
ชื่อบทความ   ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดส้านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต 1 

 
ตามที่ท่านได้ส่งบทความเพ่ือน้าเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 

ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม พ.ศ.2561 นั้น 
บัดนี้ คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาบทความของท่านเรียบร้อยแล้วโดยบทความของ

ท่าน ผ่านการพิจารณาและได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมน้าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการดังกล่าว  ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลั ยฯ  จะแจ้ งรายละเ อียดก้ าหนดการการน้ า เสนอให้ทราบอีกครั้ งผ่ านทาง เว็บไซต์  
https://research.wu.ac.th 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขอขอบคุณอย่างยิ่ง มา ณ โอกาสนี้ 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  วิทยพันธ์ ) 
ผู้อ้านวยการสถาบันวิจัยและและนวัตกรรม 

ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม (ติดต่อนางลัดดาวัลย์  มนต์แก้ว) 
โทรศัพท์ 0-7567-3566, 0-7567-3565, 0-7567-3567 
e-mail : wuird.walailak@gmail.com 
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22 กุมภาพันธ์  2561 
เรื่อง   แจ้งผลการพิจารณาบทความงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 
เรียน  คุณFathanah Nilae and Asst.Prof.Dr.Rungchatchadaporn Vehachart 
ชื่อบทความ   ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น้าการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 

 
ตามที่ท่านได้ส่งบทความเพ่ือน้าเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 

ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม พ.ศ.2561 นั้น 
บัดนี้ คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาบทความของท่านเรียบร้อยแล้วโดยบทความของ

ท่าน ผ่านการพิจารณาและได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมน้าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการดังกล่าว  ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลั ยฯ  จะแจ้ งรายละเ อียดก้ าหนดการการน้ า เสนอให้ทราบอีกครั้ งผ่ านทาง เว็บไซต์  
https://research.wu.ac.th 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขอขอบคุณอย่างยิ่ง มา ณ โอกาสนี้ 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  วิทยพันธ์ ) 
ผู้อ้านวยการสถาบันวิจัยและและนวัตกรรม 

ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม (ติดต่อนางลัดดาวัลย์  มนต์แก้ว) 
โทรศัพท์ 0-7567-3566, 0-7567-3565, 0-7567-3567 
e-mail : wuird.walailak@gmail.com 
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22 กุมภาพันธ์  2561 
เรื่อง   แจ้งผลการพิจารณาบทความงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 
เรียน  คุณPranee Chipakdee and Sst.Prof.Dr. Rungchatchadaporn Vehachart 
ชื่อบทความ   การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัด
ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 

 
ตามที่ท่านได้ส่งบทความเพ่ือน้าเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 

ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม พ.ศ.2561 นั้น 
บัดนี้ คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาบทความของท่านเรียบร้อยแล้วโดยบทความของ

ท่าน ผ่านการพิจารณาและได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมน้าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการดังกล่าว  ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลั ยฯ  จะแจ้ งรายละเ อียดก้ าหนดการการน้ า เสนอให้ทราบอีกครั้ งผ่ านทาง เว็บไซต์  
https://research.wu.ac.th 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขอขอบคุณอย่างยิ่ง มา ณ โอกาสนี้ 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  วิทยพันธ์ ) 
ผู้อ้านวยการสถาบันวิจัยและและนวัตกรรม 

ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม (ติดต่อนางลัดดาวัลย์  มนต์แก้ว) 
โทรศัพท์ 0-7567-3566, 0-7567-3565, 0-7567-3567 
e-mail : wuird.walailak@gmail.com 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 

 
 
ที่ ศธ 572100/ว1671 

22 กุมภาพันธ์  2561 
เรื่อง   แจ้งผลการพิจารณาบทความงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 
เรียน  คุณUriwan Leanjary and Assoc. Prof. Dr. Charas Atiwitthayaporn 
ชื่อบทความ   การบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 

 
ตามที่ท่านได้ส่งบทความเพ่ือน้าเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 

ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม พ.ศ.2561 นั้น 
บัดนี้ คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาบทความของท่านเรียบร้อยแล้วโดยบทความของ

ท่าน ผ่านการพิจารณาและได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมน้าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการดังกล่าว  ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลั ยฯ  จะแจ้ งรายละเ อียดก้ าหนดการการน้ า เสนอให้ทราบอีกครั้ งผ่ านทาง เว็บไซต์  
https://research.wu.ac.th 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขอขอบคุณอย่างยิ่ง มา ณ โอกาสนี้ 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  วิทยพันธ์ ) 
ผู้อ้านวยการสถาบันวิจัยและและนวัตกรรม 

ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม (ติดต่อนางลัดดาวัลย์  มนต์แก้ว) 
โทรศัพท์ 0-7567-3566, 0-7567-3565, 0-7567-3567 
e-mail : wuird.walailak@gmail.com 
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ที่ ศธ 572100/ว1671 

22 กุมภาพันธ์  2561 
เรื่อง   แจ้งผลการพิจารณาบทความงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 
เรียน  คุณPhantida Limsripraphan, Wachira Limsripraphan, Nontawat Thiamnak and Sasithon 
Thaworasak 
ชื่อบทความ   การคัดแยกบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) 

 
ตามที่ท่านได้ส่งบทความเพ่ือน้าเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 

ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม พ.ศ.2561 นั้น 
บัดนี้ คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาบทความของท่านเรียบร้อยแล้วโดยบทความของ

ท่าน ผ่านการพิจารณาและได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมน้าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการดังกล่าว  ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลั ยฯ  จะแจ้ งรายละเ อียดก้ าหนดการการน้ า เสนอให้ทราบอีกครั้ งผ่ านทาง เว็บไซต์  
https://research.wu.ac.th 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขอขอบคุณอย่างยิ่ง มา ณ โอกาสนี้ 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  วิทยพันธ์ ) 
ผู้อ้านวยการสถาบันวิจัยและและนวัตกรรม 

ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม (ติดต่อนางลัดดาวัลย์  มนต์แก้ว) 
โทรศัพท์ 0-7567-3566, 0-7567-3565, 0-7567-3567 
e-mail : wuird.walailak@gmail.com 
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22 กุมภาพันธ์  2561 
เรื่อง   แจ้งผลการพิจารณาบทความงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 
เรียน  คุณPornsin Thawornsri and Asst.Prof.Dr. Rungchatchadaporn Vehachart 
ชื่อบทความ   การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหาร ตามความคิดเห็นของครู สังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 

 
ตามที่ท่านได้ส่งบทความเพ่ือน้าเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 

ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม พ.ศ.2561 นั้น 
บัดนี้ คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาบทความของท่านเรียบร้อยแล้วโดยบทความของ

ท่าน ผ่านการพิจารณาและได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมน้าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการดังกล่าว  ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลั ยฯ  จะแจ้ งรายละเ อียดก้ าหนดการการน้ า เสนอให้ทราบอีกครั้ งผ่ านทาง เว็บไซต์  
https://research.wu.ac.th 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขอขอบคุณอย่างยิ่ง มา ณ โอกาสนี้ 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  วิทยพันธ์ ) 
ผู้อ้านวยการสถาบันวิจัยและและนวัตกรรม 

ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม (ติดต่อนางลัดดาวัลย์  มนต์แก้ว) 
โทรศัพท์ 0-7567-3566, 0-7567-3565, 0-7567-3567 
e-mail : wuird.walailak@gmail.com 
 

mailto:wuird.walailak@gmail.com


The 10th Walailak Research National Conference   
การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 
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22 กุมภาพันธ์  2561 
เรื่อง   แจ้งผลการพิจารณาบทความงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 
เรียน  คุณNattakita Jomsri and Asst.Prof.Dr. Rungchatchadaporn Vehachart 
ชื่อบทความ   คุณลักษณะผู้น้าของผู้บริหารสถานศึกษาตามความเห็นของครู สังกัดส้านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลา 

 
ตามที่ท่านได้ส่งบทความเพ่ือน้าเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 

ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม พ.ศ.2561 นั้น 
บัดนี้ คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาบทความของท่านเรียบร้อยแล้วโดยบทความของ

ท่าน ผ่านการพิจารณาและได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมน้าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการดังกล่าว  ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลั ยฯ  จะแจ้ งรายละเ อียดก้ าหนดการการน้ า เสนอให้ทราบอีกครั้ งผ่ านทาง เว็บไซต์  
https://research.wu.ac.th 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขอขอบคุณอย่างยิ่ง มา ณ โอกาสนี้ 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  วิทยพันธ์ ) 
ผู้อ้านวยการสถาบันวิจัยและและนวัตกรรม 

ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม (ติดต่อนางลัดดาวัลย์  มนต์แก้ว) 
โทรศัพท์ 0-7567-3566, 0-7567-3565, 0-7567-3567 
e-mail : wuird.walailak@gmail.com 
 

mailto:wuird.walailak@gmail.com


The 10th Walailak Research National Conference   
การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 

 
 
ที่ ศธ 572100/ว1671 

22 กุมภาพันธ์  2561 
เรื่อง   แจ้งผลการพิจารณาบทความงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 
เรียน  คุณChompoonoot Nanthamathee 
ชื่อบทความ   The synthesis and characterization of mixed ligand AlF(bdc) Metal-Organic 
Framework 

 
ตามที่ท่านได้ส่งบทความเพ่ือน้าเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 

ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม พ.ศ.2561 นั้น 
บัดนี้ คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาบทความของท่านเรียบร้อยแล้วโดยบทความของ

ท่าน ผ่านการพิจารณาและได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมน้าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการดังกล่าว  ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลั ยฯ  จะแจ้ งรายละเ อียดก้ าหนดการการน้ า เสนอให้ทราบอีกครั้ งผ่ านทาง เว็บไซต์  
https://research.wu.ac.th 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขอขอบคุณอย่างยิ่ง มา ณ โอกาสนี้ 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  วิทยพันธ์ ) 
ผู้อ้านวยการสถาบันวิจัยและและนวัตกรรม 

ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม (ติดต่อนางลัดดาวัลย์  มนต์แก้ว) 
โทรศัพท์ 0-7567-3566, 0-7567-3565, 0-7567-3567 
e-mail : wuird.walailak@gmail.com 
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22 กุมภาพันธ์  2561 
เรื่อง   แจ้งผลการพิจารณาบทความงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 
เรียน  คุณSuporn Thinglaeh and Asst.Prof.Dr.Rungchatchadaporn Vehachart 
ชื่อบทความ   กระบวนการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัดส้านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 

 
ตามที่ท่านได้ส่งบทความเพ่ือน้าเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 

ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม พ.ศ.2561 นั้น 
บัดนี้ คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาบทความของท่านเรียบร้อยแล้วโดยบทความของ

ท่าน ผ่านการพิจารณาและได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมน้าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการดังกล่าว  ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลั ยฯ  จะแจ้ งรายละเ อียดก้ าหนดการการน้ า เสนอให้ทราบอีกครั้ งผ่ านทาง เว็บไซต์  
https://research.wu.ac.th 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขอขอบคุณอย่างยิ่ง มา ณ โอกาสนี้ 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  วิทยพันธ์ ) 
ผู้อ้านวยการสถาบันวิจัยและและนวัตกรรม 

ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม (ติดต่อนางลัดดาวัลย์  มนต์แก้ว) 
โทรศัพท์ 0-7567-3566, 0-7567-3565, 0-7567-3567 
e-mail : wuird.walailak@gmail.com 
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22 กุมภาพันธ์  2561 
เรื่อง   แจ้งผลการพิจารณาบทความงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 
เรียน  คุณPeerapol Kompunt, Oranich Peelae, Nanthaporn Sathongpan and Jirarat Ieamsaard 
ชื่อบทความ   การวัดอัตราการเต้นของหัวใจโดยใช้สัญญาณภาพ 

 
ตามที่ท่านได้ส่งบทความเพ่ือน้าเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 

ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม พ.ศ.2561 นั้น 
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ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม พ.ศ.2561 นั้น 
บัดนี้ คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาบทความของท่านเรียบร้อยแล้วโดยบทความของ

ท่าน ผ่านการพิจารณาและได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมน้าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการดังกล่าว  ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลั ยฯ  จะแจ้ งรายละเ อียดก้ าหนดการการน้ า เสนอให้ทราบอีกครั้ งผ่ านทาง เว็บไซต์  
https://research.wu.ac.th 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขอขอบคุณอย่างยิ่ง มา ณ โอกาสนี้ 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  วิทยพันธ์ ) 
ผู้อ้านวยการสถาบันวิจัยและและนวัตกรรม 

ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม (ติดต่อนางลัดดาวัลย์  มนต์แก้ว) 
โทรศัพท์ 0-7567-3566, 0-7567-3565, 0-7567-3567 
e-mail : wuird.walailak@gmail.com 
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ตามที่ท่านได้ส่งบทความเพ่ือน้าเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 

ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม พ.ศ.2561 นั้น 
บัดนี้ คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาบทความของท่านเรียบร้อยแล้วโดยบทความของ

ท่าน ผ่านการพิจารณาและได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมน้าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการดังกล่าว  ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลั ยฯ  จะแจ้ งรายละเ อียดก้ าหนดการการน้ า เสนอให้ทราบอีกครั้ งผ่ านทาง เว็บไซต์  
https://research.wu.ac.th 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขอขอบคุณอย่างยิ่ง มา ณ โอกาสนี้ 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  วิทยพันธ์ ) 
ผู้อ้านวยการสถาบันวิจัยและและนวัตกรรม 

ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม (ติดต่อนางลัดดาวัลย์  มนต์แก้ว) 
โทรศัพท์ 0-7567-3566, 0-7567-3565, 0-7567-3567 
e-mail : wuird.walailak@gmail.com 
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