
 
ประกาศผลการพิจารณาบทความ 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 
วันที่ 27-28 มีนาคม 2561 ณ อาคารเรียนรวม 5 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

( ข้อมูล ณ วันที่ 5 มีนาคม 2561 ) 
 

ID Authors Title Topics Decisions 

1 
Sunwanee Jijai, Saina 
Muleng and Chairat Siripatana 

การหมักร่วมแบบไร้อากาศระหว่างมูลไก่กับน้้าเสียจาก
กระบวนการผลิตขนมจีนโดยถังปฏิกรณ์แบบกวนสมบูรณ์ 

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ภาคโปสเตอร์ (Poster presentation) 
บทคัดย่อ (Abstract) 
อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย บุคคลทั่วไป  

ACCEPT 

2 
ศุวรินทร์ แก้วพวง, ดร.กรวรรณ ยอดไม้, 
รศ.ดร.สุธรรม นันทมงคลชัย and ผศ.
นพ.โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์ 

ผลของโปรแกรมการป้องกันการจมน้้าในเด็กปฐมวัยต่อ
ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติในการป้องกันการจมน้้าของ
ผู้ปกครอง อ้าเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ 

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
ภาคบรรยาย (Oral presentation) 
บทคัดย่อ (Abstract) 
นักศึกษา 

Accept after 
revision? 

3 Weeratian Tawanwongsri 
Challenges in self-directed learning: the validity 
and accuracy of self-assessment in Thai medical 
students. 

หัวข้อพิเศษ : งานวิจัยพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น 
ภาคโปสเตอร์ (Poster presentation)
บทคัดย่อ (Abstract) 
อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย บุคคลทั่วไป  

ACCEPT 

http://www.yru.ac.th/
http://www.yru.ac.th/
http://www.yru.ac.th/
http://www.wu.ac.th/
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4 
Apichai Wattanapisit and 
Udomsak Saengow 

What do patients think about hospital visits in the 
universal health coverage system of Thailand? 

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
ภาคบรรยาย (Oral presentation)
บทคัดย่อ (Abstract) 
อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย บุคคลทั่วไป  

Accept after 
revision? 

5 Sujinda Youngjeen 
การสังเคราะห์งานวิจัยด้านการศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรม
ชายแดนภาคใต้ 

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ภาคโปสเตอร์ (Poster presentation) 
บทคัดย่อ (Abstract) 
อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย บุคคลทั่วไป  

ACCEPT 

6 
Supreena Srisaikham and Boyd 
Rueben Jury 

Considerations on the future of the dairy industry 
in Thailand: A review 

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ภาคโปสเตอร์ (Poster presentation) 
บทความฉบับเต็ม (Full paper) 
อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย บุคคลทั่วไป  

ACCEPT 

7 สงกรานต์ ปาลพันธ์ 

FACTORS AFFECTING THE ROLE OF VILLAGE 
HEALTH VOLUNTEERS IN AVIAN INFLUENZA 
SURVEILLANCE: A CASE STUDY OF SUBDISTRICT 
MUNICIPALITIES IN MUEANG DISTRICT, SUPHAN 
BURI PROVINCE 

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ภาคบรรยาย (Oral presentation)  
บทความฉบับเต็ม (Full paper) 
นักศึกษา 

Withdraw 

8 Chatchawal Orawongsuphathat  

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันความไว้วางใจต่อ
หัวหน้างานของวิศวกรสื่อสารโทรคมนาคมเจนเนอเรชั่นวาย
ในรัฐวิสาหกิจด้านสื่อสารโทรคมนาคมไทย 

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ภาคบรรยาย (Oral presentation)  
บทความฉบับเต็ม (Full paper) 
นักศึกษา 

Withdraw 

http://www.sakaeo.buu.ac.th/2017/
http://www.ptc.in.th/
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9 
Nikon Suwanno, Pratumtip 
Thongcharoen and Wassana 
Jaturat 

การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีสู่การเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ภาคโปสเตอร์ (Poster presentation)
บทความฉบับเต็ม (Full paper) 
นักศึกษา 

Accept after 
revision? 

10 
มโนลี ศรีเปารยะ เพ็ญพงษ์, ศราวุธ ทอง
เนื้อห้า and สินีนาท โชคด้าเกิง 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน 
กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต้าบลคลองประสงค์ อ้าเภอ
เมือง จังหวัดกระบี่ 

หัวข้อพิเศษ : งานวิชาการรับใช้สังคมภาค
บรรยาย (Oral presentation) 
บทความฉบับเต็ม (Full paper) 
อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย บุคคลทั่วไป  

Accept after 
revision? 

11 
Kasara Sripichyakan, Wanpen 
Meechaichana and Yupin 
Phianmongkhol 

ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับความรู้และพฤติกรรมการป้องกันความ
ผิดปกติแต่ก้าเนิดของสตรีตั้งครรภ์ 

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
ภาคบรรยาย (Oral presentation)
บทความฉบับเต็ม (Full paper) 
อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย บุคคลทั่วไป  

Accept after 
revision? 

12 
Sakchai Muangsrinoon and 
Poonpong Boonpharm 

Knowledge Discovery of Game Design Elements 
from Literature Review of Gamification 

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ภาคบรรยาย (Oral presentation)  
บทคัดย่อ (Abstract) 
นักศึกษา 

Accept after 
revision? 

13 

Paveena Tapaneeyaworawong, 
ปรารถนา ปานทอง, ปาริชาติ ชุมทอง, 
มะลิวัลย์ คุตะโค, รชนิมุข หิรัญสัจจา
เลิศ, ชลี ไพบูลย์กิจกุล and สรวิศ เผ่า
ทองศุข 

การเพาะเลี้ยงแบบแบทช์และแบบต่อเนื่องของไดอะตอม
ท้องน้้า Amphora subtropica BUUC1502 ที่แยกจากบ่อ
เลี้ยงกุ้งขาว 

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
บทความฉบับเต็ม (Full paper) 
ภาคบรรยาย (Oral presentation) 
อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย บุคคลทั่วไป 

Accept after 
revision? 

http://www.nurse.cmu.ac.th/
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14 
Satit Khwanchum and Suriya 
Mangsuwan 

การจัดการระบบเครือข่ายไร้สายระดับองค์กรผ่านอุปกรณ์ 
Aruba Controller กรณีศึกษา ระบบเครือข่ายไร้สาย
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ภาคบรรยาย (Oral presentation)  
บทคัดย่อ (Abstract) 
อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย บุคคลทั่วไป 

Accept after 
revision? 

15 Yuwanna Thongman 
การคงอยู่ของนาข้าวในพื้นที่ราบชายฝั่งทะเล กรณีศึกษา : 
ต้าบลแหลมสน อ้าเภอละงู จังหวัดสตูล 

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ภาคบรรยาย (Oral presentation)  
บทความฉบับเต็ม (Full paper) 
นักศึกษา 

Accept after 
revision? 

16 Monthira Sareewasarat 
การศึกษาสภาพและผลกระทบจากการท่องเที่ยวแบบโฮมส
เตย์ : กรณีศึกษา ต้าบลเกาะยอ อ้าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

หัวข้อพิเศษ : งานวิชาการรับใช้สังคม 
ภาคบรรยาย (Oral presentation) 
บทความฉบับเต็ม (Full paper) 
นักศึกษา 

Accept after 
revision? 

17 
Chanagun Chitmanat and Chanwit 
Suwan 

ผลของการใช้จีไบโอติก (Bacillus subtilis และยีสต์สกัด) 
ต่อการเจริญเติบโตของปลานิลในกระชัง 

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ภาคบรรยาย (Oral presentation)
บทคัดย่อ (Abstract) 
อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย บุคคลทั่วไป  

Accept after 
revision? 

18 Unchalee Wongwattana 

การประสมสร้างค้าในภาษาไทใหญ่ : ไวยากรณ์ การสื่อสาร 
และการกลายเป็นค้าไวยากรณ์ Word-Compounding in 
Tai Yai : Grammar, Communication and 
Grammaticalization 

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ภาคบรรยาย (Oral presentation)
บทความฉบับเต็ม (Full paper) 
อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย บุคคลทั่วไป  

Accept after 
revision? 

19 Puan Pengseng 
ผลของวิธีเลี้ยงปลานิลต่อประสิทธิภาพในการผลิต ต้นทุน
และผลตอบแทน 

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ภาคโปสเตอร์ (Poster presentation)

Accept after 
revision? 

http://www.wu.ac.th/
http://www.wu.ac.th/
http://www.wu.ac.th/
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บทคดัย่อ (Abstract) 
อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย บุคคลทั่วไป  

20 กันยปริณ ทองสามสี 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้เรื่องการป้องกันการลอกเลียน
วรรณกรรมด้วยเกมออนไลน์ในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทาง
ธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ภาคบรรยาย (Oral presentation)
บทความฉบับเต็ม (Full paper) 
อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย บุคคลทั่วไป  

Accept after 
revision? 

21 
เกสรา ศรีพิชญาการ and พจนีย์ ขวัญ
เงิน ภาคภูมิ 

ความรู้และการปฏิบัติของพยาบาลในการให้สุขศึกษามารดา
เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการของทารก 

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
ภาคบรรยาย (Oral presentation)
บทความฉบับเต็ม (Full paper) 
อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย บุคคลทั่วไป  

Accept after 
revision? 

22 ธนิษฐา ทรรพนันทน์ and รจิต เพ็งลี 
วิธีการทางสถิติที่เหมาะสมส้าหรับทดสอบอัตราส่วนเพศใน
สัตว์น้้า : กรณีศึกษาในปูม้า 

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ภาคบรรยาย (Oral presentation)
บทคัดย่อ (Abstract) 
อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย บุคคลทั่วไป  

Accept after 
revision? 

23 ดร.กมล อยู่สุข 
การศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียของสารลูปินิฟอลินต่อเยื่อ
หุ้มเซลล์ของ Staphylococcus aureus ด้วยวิธี Flow 
cytometry 

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
ภาคโปสเตอร์ (Poster presentation)
บทคัดย่อ (Abstract) 
อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย บุคคลทั่วไป  

Accept after 
revision? 

24 
เทิดพงศ์ ชัยรัตน์, ฉันทัส ทองช่วย and 
สุธาสินี บุญญาพิทักษ์ 

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน เพื่อ
ส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านคิดวิเคราะห์ 

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ภาคบรรยาย (Oral presentation)  
บทความฉบับเต็ม (Full paper) 
นักศึกษา 

Accept after 
revision? 

http://www.nurse.cmu.ac.th/
http://www.nurse.cmu.ac.th/
http://www.nurse.cmu.ac.th/
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25 
Sukhon Wangbunkhong, Mantana 
Vongsirinavarat and Prasert 
Sakulsriprasert 

Muscle adaptation and postural deviation in office 
workers with different subtypes of scapular 
dyskinesis 

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
ภาคบรรยาย (Oral presentation)
บทความฉบับเต็ม (Full paper) 
นักศึกษา  

Accept after 
revision? 

26 Chast Jaiphet 
การเคลื่อนไหวทางการเมืองของภาคประชาชนในจังหวัด
แพร่ 

หัวข้อพิเศษ : งานวิชาการรับใช้สังคมภาค
บรรยาย (Oral presentation) 
บทความฉบับเต็ม (Full paper) 
อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย บุคคลทั่วไป  

Accept after 
revision? 

27 

ศิริภา ชัยณรงค์, จันทร์ธิดารัตน์ แก้วแท้
, ปริญญา ทองแกมนาค, ศิริพันธ์ เทพ
มาก, ศศิพัชร บุญขวัญ and ภัทราวร
รณ วังบุญคง 

การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง รายวิชาทักษะการพัฒนา
อาชีพ กรณีศึกษาการศึกษานอกระบบ ต้าบลท่างิ้ว อ้าเภอ
เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ภาคบรรยาย (Oral presentation)  
บทความฉบับเต็ม (Full paper) 
นักศึกษา 

Accept after 
revision? 

28 

Mr.Thanapon Seangsawang, Asst. 
Prof. Dr.Harnpon Phungrassami, 
Asst. Prof. Dr.Teerasak Hudakorn 
and Asst. Prof. Dr.Phairat 
Usubharatana 

การศึกษาผลของศักยภาพการย่อยสลายท้าให้เกิดก๊าซมีเทน
ของผักตบชวา ร่วมกับ น้้าทิ้งจากโรงงานผลิตยีสต์สกัด 

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ภาคบรรยาย (Oral presentation)  
บทความฉบับเต็ม (Full paper) 
นักศึกษา 

ACCEPT 

29 

Kanitta 
Keeratipattarakarn, Fahmida 
Wazed Tina, Mullica 
Jaroensutasinee and Krisanadej 
Jaroensutasinee 

Do ovigerous and non-ovigerous Uca rosea 
females differ in size and burrow characteristics? 

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ภาคบรรยาย (Oral presentation)
บทคัดย่อ (Abstract) 
อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย บุคคลทั่วไป  

ACCEPT 

https://www.wu.ac.th/
https://www.wu.ac.th/
https://www.wu.ac.th/
https://www.wu.ac.th/
https://www.wu.ac.th/
https://www.wu.ac.th/
https://www.wu.ac.th/
https://www.wu.ac.th/
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30 
อาทิตย์ หมวดคงจันทร์, ประสงค์ เกษ
ราธิคุณ and สุวิทย์ คงภักดี 

การพัฒนาชุดทดลองการโพลาไรเซชันของแสงโดยใช้สมาร์ท
โฟน ( Development of experimental set on the 
polarization of light using smartphones ) 

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ภาคบรรยาย (Oral presentation)  
บทความฉบับเต็ม (Full paper) 
นักศึกษา 

Accept after 
revision? 

31 
Tanit Sompong, Premrudee 
Noonsang, Manit Jitprapai and 
Kamlai Somrak 

การบูรณาการความร่วมมือ เสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ในชุมชนท้องถิ่น อ.ท่าศาลา อย่างยั่งยืน 

หัวข้อพิเศษ : งานวิชาการรับใช้สังคม 
ภาคบรรยาย (Oral presentation) 
บทคัดย่อ (Abstract) 
อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย บุคคลทั่วไป  

Accept after 
revision? 

32 เสริมศักดิ์ ขุนพล and ฟารีดา เจะเอาะ 
การศึกษาและประเมินคุณค่าทรัพยากรวัฒนธรรมเพ่ือการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนเทศบาลต้าบลระโนด 
อ้าเภอระโนด จังหวัดสงขลา 

หัวข้อพิเศษ : งานวิชาการรับใช้สังคม 
ภาคบรรยาย (Oral presentation)
บทความฉบับเต็ม (Full paper) 
อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย บุคคลทั่วไป  

Accept after 
revision? 

33 
Sirirat Somchuea, Tina Fahmida 
Wazed, Mullica Jaroensutasinee 
and Krisanadej Jaroensutasinee 

Reef Fish Diversity and IUCN Status at Racha Yai 
Island, Thailand 

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ภาคบรรยาย (Oral presentation)  
บทความฉบับเต็ม (Full paper) 
นักศึกษา 

Accept after 
revision? 

34 
Pimpan Pinto and Nattaya 
Thupun 

A study of the problems and needs of the 
communities involved. The management 
orientation tour Khanom, Nakhon Si Thammarat. 

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ภาคโปสเตอร์ (Poster presentation)
บทคัดย่อ (Abstract) 
อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย บุคคลทั่วไป  

Accept after 
revision? 

35 Urai Jaraeprapal and Suda Jaihaw 
ความคาดหวังต่อโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชนภาคใต้ตอนบน 

หัวข้อพิเศษ : งานวิชาการรับใช้สังคม 
Accept after 

revision? 

http://www.wu.ac.th/
http://www.wu.ac.th/
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ภาคบรรยาย (Oral presentation)
บทคัดย่อ (Abstract) 
อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย บุคคลทั่วไป  

36 ปัทมา โกเมนท์จ้ารัส  

พฤติกรรมการซื้อทองรูปพรรณของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร 

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ภาคบรรยาย (Oral presentation)
บทความฉบับเต็ม (Full paper) 
อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย บุคคลทั่วไป  

Accept after 
revision? 

37 นงคราญ ช่างสาน 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพฤติกรรมการท้างาน
กลุ่ม โดยใช้ชุดการสอนร่วมกับวิธีการเรียนแบบกลุ่มร่วมมือ 
STAD วิชา การบัญชีกิจการพิเศษ เรื่อง การบัญชีเกษตรกร 
ส้าหรับนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีที่ 2 

หัวข้อพิเศษ : งานวิจัยพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น 
ภาคบรรยาย (Oral presentation)
บทความฉบับเต็ม (Full paper) 
อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย บุคคลทั่วไป  

Accept after 
revision? 

38 
ระติวรรณ สุขศิริ and รศ.ดร.จรัส อติ
วิทยาภรณ์ 

การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของผู้บริหารตามความคิดเห็น
ของครู สังกัดส้านักงานการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 

หัวข้อพิเศษ : งานวิจัยพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น 
ภาคโปสเตอร์ (Poster presentation)
นักศึกษา  
บทความฉบับเต็ม (Full paper) 

Accept after 
revision? 

39 
Boontaree Chanklap and Siriporn 
Sawangarreerak 

การวิเคราะห์ปัญหาในการด้าเนินกิจกรรมของสโมสร
นักศึกษาส้านักวิชาการจัดการ 

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ภาคโปสเตอร์ (Poster presentation) 
บทคัดย่อ (Abstract) 
อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย บุคคลทั่วไป  

ACCEPT 

http://www.spu.ac.th/
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40 
Nuttawan Iamborwornkun, 
Nakarin Kitkumthorn, Sheila V 
Graham and Thanaporn Chuen-Im 

Controlling of gene expression by regulatory 
element in late 3’ untranslated region (3’ UTR) of 
Human Papillomaviruses and Bovine 
Papillomaviruses 

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
ภาคบรรยาย (Oral presentation)  
บทคัดย่อ (Abstract) 
นักศึกษา 

Accept after 
revision? 

41 
Pennapa Kooviboonsin, Mullica 
Jaroensutasinee, Krisanadej 
Jaroensutasinee and Pairot Sena 

Grazing of Herbivories Affecting Plant Growth: A 
Case Study of Water Buffaloes Grazing on Water 
Lily at Thale Noi Wildlife Sanctuary, Southern 
Thailand 

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ภาคบรรยาย (Oral presentation)  
บทความฉบับเต็ม (Full paper) 
นักศึกษา 

Accept after 
revision? 

42 
Fahmida Wazed Tina, Mullica 
Jaroensutasinee and Krisanadej 
Jaroensutasinee 

Female mate searching affects the behaviour of 
male fiddler crabs (Brachyura, Ocypodidae) 

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ภาคบรรยาย (Oral presentation)
บทคัดย่อ (Abstract) 
อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย บุคคลทั่วไป  

Accept after 
revision? 

43 

Anantanit Chumsri, Patchara 
Pongmanawut, Fahmida Wazed 
Tina, Mullica Jaroensutasinee and 
Krisanadej Jaroensutasinee 

Container types and water qualities affecting 
Aedes larvae in Trang province, Thailand 

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ภาคบรรยาย (Oral presentation)
บทความฉบับเต็ม (Full paper) 

ACCEPT 

44 
Usanee Sricharoen and Assoc. 
Prof. Dr. Charas Atiwitthayaporn 

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น้าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษากับบรรยากาศของโรงเรียน ตามความคิดเห็น
ของครู สังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
16 

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ภาคโปสเตอร์ (Poster presentation)  
บทความฉบับเต็ม (Full paper) 
นักศึกษา 

Accept after 
revision? 

45 
Oratip Waranusit and Singtoe 
Boonrotpong 

ความหลากหลายของชนิดและรูปแบบการแพร่กระจายของ
ด้วงมูลสัตว์สกุล Onthophagus ในคาบสมุทรไทย 

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ภาคโปสเตอร์ (Poster presentation)  

Accept after 
revision? 

http://www.wu.ac.th/
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บทความฉบับเต็ม (Full paper) 
นักศึกษา 

46 
Tanayot Kulthon, Piyaporn 
Issararak and Chalongchai 
Teevasuthornsakul 

A Exploratory Factor Analysis of Logistics and 
Supply Chain Management Case study Burapha 
University Chantaburi Campus 

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ภาคบรรยาย (Oral presentation)
บทความฉบับเต็ม (Full paper) 
อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย บุคคลทั่วไป  

Accept after 
revision? 

47 
Supaporn Janpan and Ritthichai 
Noinarin 

ระบบสารสนเทศบันทึกเหตุอาชญากรรม กรณีศึกษา : งาน
ป้องกันปราบปรามสถานีต้ารวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานี 

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ภาคโปสเตอร์ (Poster presentation)
บทคัดย่อ (Abstract) 
อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย บุคคลทั่วไป  

Accept after 
revision? 

48 
Amornrat Angajchariya, Archom 
Khatfan and Duangjai Songserm 

การวิเคราะห์ปริมาณกลุ่มสารของน้้าพริกเผาเห็ดเสม็ดและ
การพัฒนาไส้ขนมปังจากเห็ดเสม็ด 

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ภาคโปสเตอร์ (Poster presentation)
บทความฉบับเต็ม (Full paper) 
อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย บุคคลทั่วไป  

ACCEPT 

49 
Teerameat Tipchangtrang, 
Soviwat Creagchang and Pongpun 
Ratchapakdee 

เครื่องดูดเก็บน้้ายางพาราแบบสะพายหลัง The Backpack 
Type Para-rubber Latex Container Machine 

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ภาคโปสเตอร์ (Poster presentation)  
บทคัดย่อ (Abstract) 
นักศึกษา 

Accept after 
revision? 

50 
Tipsukhon Phimpimon, Jaturon 
Pongnumpai and Chanagun 
Chitmanat 

Effectiveness of formalin-killed Flavobacterium 
columnare vaccines in Nile Tilapia, Oreochromis 
niloticus 

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ภาคบรรยาย (Oral presentation)
บทความฉบับเต็ม (Full paper) 
อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย บุคคลทั่วไป  

Accept after 
revision? 

http://www.tapee.ac.th/
http://www.tapee.ac.th/
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51 อรญา นิชรัตน์ 

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI 
(Team Assisted Individualization) ร่วมกับแนวคิดผัง
มโนทัศน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ภูมิศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ภาคโปสเตอร์ (Poster presentation)
บทความฉบับเต็ม (Full paper) 
อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย บุคคลทั่วไป  

Accept after 
revision? 

52 
Kanlaya Arthornkit and 
Asst.Prof.Dr. Rungchatchadaporn 
Vehachart 

ภาวะผู้น้าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความ
คิดเห็นของครู สังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ภาคโปสเตอร์ (Poster presentation)  
บทความฉบับเต็ม (Full paper) 
นักศึกษา 

Accept after 
revision? 

53 
Phunsak Phimkhum, Thanaporn 
Chuen-Im, Pimmnapar Neesanant 
and Sheila V Graham 

Methicillin-resistant Staphylococcus aureus in sea 
water kept green turtles, Chelonia mydas, in 
captivity, the Sea Turtle Conservation Center, 
Sattahip, Chonburi Province 

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
ภาคบรรยาย (Oral presentation)  
บทคัดย่อ (Abstract) 
นักศึกษา 

Accept after 
revision? 

54 
Pikuntip Kunset and Urai 
Jaraeprapal 

รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยชุมชน: 
กรณีศึกษาบ้านบ่อล้อ ต้าบลแม่เจ้าอยู่หัว อ้าเภอเชียรใหญ่ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

หัวข้อพิเศษ : งานวิชาการรับใช้สังคม 
ภาคบรรยาย (Oral presentation)
บทคัดย่อ (Abstract) 
อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย บุคคลทั่วไป  

Accept after 
revision? 

55 
Nattaporn Puangpanboot and 
Araya Phonghanyudh 

The effects of chitosan mouthrinse on enamel 
caries in vitro. 

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
ภาคบรรยาย (Oral presentation)
นักศึกษา  
บทความฉบับเต็ม (Full paper) 

Accept after 
revision? 

http://www.wu.ac.th/
http://www.wu.ac.th/
http://www.wu.ac.th/
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56 ธงชัย แซ่เจี่ย 
การสอน “ค้าสันธาน” ควรด้าเนินต่อไปอย่างไร?: ข้อสงสัย
จากการศึกษาเอกสารทางวิชาการ แบบเรียน และ
แบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติวิชาภาษาไทย 

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ภาคบรรยาย (Oral presentation)
บทคัดย่อ (Abstract) 
อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย บุคคลทั่วไป  

ACCEPT 

57 Wisawat Sopakitiboon 
Factors Influencing Thai League 1 Football 
Fanclub Membership 

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ภาคบรรยาย (Oral presentation)  
บทความฉบับเต็ม (Full paper) 
นักศึกษา 

ACCEPT 

58 
Phetcharaporn Funtem and 
Visaka Anantawat 

การเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะระหว่างการผลิตน้้ามันมะพร้าว
บริสุทธิ์แบบหมัก 

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ภาคบรรยาย (Oral presentation)  
บทคัดย่อ (Abstract) 
นักศึกษา 

ACCEPT 

59 
Suda Jaihaw, Urai 
Jaraeprapal and Orapen 
Sukhavulli 

การศึกษาความคาดหวังต่อวิชาชีพพยาบาลที่ให้บริการใน
โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
ภาคบรรยาย (Oral presentation)
บทคัดย่อ (Abstract) 
อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย บุคคลทั่วไป  

Accept after 
revision? 

60 ชนิดาภา สว่างศรี 
การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบเด็กนักวิจัยที่มีต่อ
ความคิดสร้างสรรค์ส้าหรับเด็กปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลท่า
โขลง ๑ อ้าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ภาคโปสเตอร์ (Poster presentation)
บทความฉบับเต็ม (Full paper) 
อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย บุคคลทั่วไป  

Accept after 
revision? 

61 
Pattarabordee Pimki and Wanuka 
Thiampthan 

การทดลองปรับปรุงคุณภาพและหาสภาวะที่เหมาะสมของ
เศษเทียนไขเหลือทิ้งเพ่ือใช้ในการฉีดข้ึนรูปเครื่องประดับ 

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ภาคโปสเตอร์ (Poster presentation)

Accept after 
revision? 

http://www.wu.ac.th/
http://www.wu.ac.th/
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บทความฉบับเต็ม (Full paper) 
อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย บุคคลทั่วไป  

62 Nittaya Padkoh ขันหมากไม้อีสานรูปแบบใหม่กับการประยุกต์ใช้ 

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ภาคโปสเตอร์ (Poster presentation)
บทความฉบับเต็ม (Full paper) 
อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย บุคคลทั่วไป  

Accept after 
revision? 

63 Uraiwan Ekprayoon  

การพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและ
ผู้พิการขององค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพุ อ้าเภอบ้านนา
สาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
บทคัดย่อ (Abstract) 
ภาคโปสเตอร์ (Poster presentation) 
อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย บุคคลทั่วไป  

Accept after 
revision? 

64 
Ruenpet Teklee and Assoc. Prof. 
Dr. Jaras Atiwitthayaporn 

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของผู้บริหารกับ
ประสิทธิผลของ สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สังกัดส้านักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากระบี่ 

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
นักศึกษา  
บทความฉบับเต็ม (Full paper) 
ภาคโปสเตอร์ (Poster presentation) 

Accept after 
revision? 

65 
Preyanut Ponlerdanun and Visaka 
Anantawat 

ถอดบทเรียน : ความส้าเร็จของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลาดุก
ร้าท่าซัก 

นักศึกษา  
บทคัดย่อ (Abstract) 
ภาคบรรยาย (Oral presentation) 
หัวข้อพิเศษ : งานวิชาการรับใช้สังคม 

Accept after 
revision? 

66 
Wijittra Tungse and Natthaphon 
Rachuphimon 

ประสิทธิภาพของน้้ามันกานพลูในการสลบปลานิล 
(Oreochromis niloticus) 

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
บทความฉบับเต็ม (Full paper) 
ภาคโปสเตอร์ (Poster presentation) 
อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย บุคคลทั่วไป  

Accept after 
revision? 

http://tapee.ac.th/
http://www.tsu.ac.th/
http://www.tsu.ac.th/
http://www.tsu.ac.th/


ID Authors Title Topics Decisions 

67 
นิชานาถ สุชาติพงศ์, บุปผชาติ แต่ง
เกลี้ยง, กิตติศักดิ์ แสงทอง and มัลลิกา 
อินพรหม 

พฤติกรรมของผู้สูงอายุในการใช้สื่อโซเชียลเน็ตเวิร์ค 
กรณีศึกษาต้าบลชะมาย อ้าเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
นักศึกษา  
บทความฉบับเต็ม (Full paper) 
ภาคบรรยาย (Oral presentation) 

Accept after 
revision? 

68 
Natta Jaikrajang and Parawee 
Rattanakit 

Employing natural reagents from Ma-kham-pom 
for iron(III) determination in pharmaceutical 
preparations and water samples 

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
นักศึกษา  
บทคัดย่อ (Abstract) 
ภาคบรรยาย (Oral presentation) 

ACCEPT 

69 
Premrudee Noonsang, Manit 
Jitprapai and Tanit Sompong 

Creating a healthcare community by village 
volunteers with mobile e-Visiting: social-based 
approach 

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
บทคัดย่อ (Abstract) 
ภาคบรรยาย (Oral presentation) 
อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย บุคคลทั่วไป  

Accept after 
revision? 

70 
ฤทธิชัย น้อยนรินทร์ and Supaporn 
Janpan 

ระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาเป
ตอง กรณีศึกษา : ชมรมเปตองศรีสุราษฎร์ธานี 

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
บทคัดย่อ (Abstract) 
ภาคโปสเตอร์ (Poster presentation) 
อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย บุคคลทั่วไป  

Accept after 
revision? 

71 
Wansiri Khooriphan and Watha 
Minsan 

การประเมินภาวะอ้วนโดยใช้ระบบกฎเกณฑ์ฟัซซี 

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
นักศึกษา  
บทความฉบับเต็ม (Full paper) 
ภาคบรรยาย (Oral presentation) 

Accept after 
revision? 

72 
Phongsin Inpaen, Sirilak 
Chuaypanang and Charan 
Leeratiwong 

ความหลากหลายของพันธุ์ไม้ยืนต้นในพ้ืนที่เขาหินปูน วน
อุทยานเมืองเก่าชัยบุรี จังหวัดพัทลุง 

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
นักศึกษา  

Accept after 
revision? 



ID Authors Title Topics Decisions 

บทคัดย่อ (Abstract) 
ภาคบรรยาย (Oral presentation) 

73 
นฤมล ศรีมุกข์, จิดาภา ชุ่มจันทร์, ปิย
นุช เกื้อเพชร, วรรณภรณ์ บริพันธ์ and 
เจษฎา นกน้อย 

การเตรียมความพร้อมด้านนวัตกรรมของบุคลากรใน
บริษัทเอกชน: กรณีศึกษา อ้าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
นักศึกษา  
บทความฉบับเต็ม (Full paper) 
ภาคบรรยาย (Oral presentation) 

ACCEPT 

74 
สุกัญญา พวงจีน, สุนิษา บุญมาเกิด, วิ
มาดา ชุมจันทร์, วรรณภรณ์ บริพันธ์ 
and เจษฎา นกน้อย 

การปรับตัวของเกษตรกรหลังราคายางพาราตกต่้า: 
กรณีศึกษา ต้าบลท่าประดู่ อ้าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
นักศึกษา  
บทความฉบับเต็ม (Full paper) 
ภาคบรรยาย (Oral presentation) 

Accept after 
revision? 

75 
เจษฎา กิตติบุญญาทิวากร, รุ้งไพลิน 
เยาว์ด้า, สุวพิชญ์ สังข์ชุม, วรรณภรณ์ 
บริพันธ์ and เจษฎา นกน้อย 

แนวโน้มการลาออกจากงานเพ่ือไปเป็นผู้ประกอบการ: 
กรณีศึกษา พนักงานสถานประกอบการในจังหวัดสงขลา 

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
นักศึกษา  
บทความฉบับเต็ม (Full paper) 
ภาคบรรยาย (Oral presentation) 

Accept after 
revision? 

76 
วัลลภา ใหม่คง, รัตน์กมล บวชดีน, 
ศศิธร จบจันทร์, วรรณภรณ์ บริพันธ์ 
and เจษฎา นกน้อย 

ประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์การผ่านแอปพลิเค
ชันไลน์: กรณีศึกษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสงขลา 

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
นักศึกษา  
บทความฉบับเต็ม (Full paper) 
ภาคบรรยาย (Oral presentation) 

Accept after 
revision? 

77 
จิรสิน มีลาภ, กษิดิศ ตั้งเจริญ, นิรวัชร์ 
พุทธิปาน, วรรณภรณ์ บริพันธ์ and 
เจษฎา นกน้อย 

ความตั้งใจในการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพ่ือการประกอบธุรกิจ 

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
นักศึกษา  
บทความฉบับเต็ม (Full paper) 
ภาคบรรยาย (Oral presentation) 

Accept after 
revision? 



ID Authors Title Topics Decisions 

78 
Natjira Nuanmark and 
Asst.Prof.Dr.Rungchatchadaporn 
Vehachart 

การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามความคิดเห็นของครูสังกัด
ส้านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัดนราธิวาส 

นักศึกษา  
บทความฉบบัเต็ม (Full paper) 
ภาคบรรยาย (Oral presentation) 
หัวข้อพิเศษ : งานวิจัยพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น 

Accept after 
revision? 

79 
Kamlai Somrak and Urai 
Jaraprapal 

รูปแบบการด้าเนินงานโครงการสร้างเสริมสุขภาพพ้ืนที่
จังหวัดนครศรีธรรมราชและกระบี่ 

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
บทคัดย่อ (Abstract) 
ภาคบรรยาย (Oral presentation) 
อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย บุคคลทั่วไป  

Accept after 
revision? 

80 
รอซีต้า แก้วเรืองศรี, ปาริชาติ นิยมเดชา
, วนิดา หีมเห็ม, วรรณภรณ์ บริพันธ์ 
and เจษฎา นกน้อย 

การปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคุณภาพชีวิต
การท้างานของพนักงานที่ปฏิบัติงานบนแท่นขุดเจาะน้้ามัน: 
กรณีศึกษา บริษัทเรือน้้ามันในอ้าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
นักศึกษา  
บทความฉบับเต็ม (Full paper) 
ภาคบรรยาย (Oral presentation) 

Accept after 
revision? 

81 Chonthicha Jankhao 
การใช้ค้าแผลงภาษาเขมรในการสร้างสรรค์วรรณศิลป์ ใน
แบบเรียนวรรณคดีวิจักษ์ชั้นมัธยมศึกษา 

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
นักศึกษา  
บทความฉบับเต็ม (Full paper) 
ภาคบรรยาย (Oral presentation) 

ACCEPT 

82 
Wanichya Boontuam, Watesinee 
Kaewkhuntee and Nantinee 
Nualnim 

¬¬The Relationship among Six-minute Walk Test, 
12-item Short Form and the World Health 
Organization Quality of Life Brief in post Coronary 
Artery Bypass Graft Patients: Pilot Study 

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
นักศึกษา  
บทความฉบับเต็ม (Full paper) 
ภาคบรรยาย (Oral presentation) 

Accept after 
revision? 

83 Naenat Boonchuay 
ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกับ
เทคนิค KWDL ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
บทความฉบับเต็ม (Full paper) 

Accept after 
revision? 

http://www.wu.ac.th/
http://www.wu.ac.th/
http://www.wu.ac.th/
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ความสามารถ ในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

ภาคโปสเตอร์ (Poster presentation) 
อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย บุคคลทั่วไป  

84 
Sarun Rucksapram and 
Natthaphon Rachuphimon 

ผลของการทดแทนปลาป่นด้วยไข่น้้าในสูตรอาหารเลี้ยงปลา
ทอง 

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
บทความฉบับเต็ม (Full paper) 
ภาคโปสเตอร์ (Poster presentation) 

Accept after 
revision? 

85 
Rachaya Dhachasathien and 
Lerpong Jarupan 

การท้านายค่าความต้านทานแรงกดของกล่องขนาดมิติฐาน
มาตรฐานด้วยโครงข่ายประสาทเทียม 

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
นักศึกษา  
บทคัดย่อ (Abstract) 
ภาคบรรยาย (Oral presentation) 

Accept after 
revision? 

86 
Sitthiphan Rueanchan, Kamlai 
Somrak and Urai Jaraprapal 

รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพประเด็นการลด เลิกเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ในงานบุญ: กรณีศึกษาบ้านบางสะพาน ต้าบล
บางจาก อ้าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

บทคัดย่อ (Abstract) 
ภาคบรรยาย (Oral presentation) 
หัวข้อพิเศษ : งานวิชาการรับใช้สังคม 
อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย บุคคลทั่วไป  

Accept after 
revision? 

87 คุณชิต สุขพัฒนศรีกุล 
การสกัดข้อมูลด้านการเงินของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ส้าหรับการหักภาษี ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด. 3 และ ภ.ง.ด. 53 ตาม
รูปแบบของกรมสรรพากร 

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
บทคัดย่อ (Abstract) 
ภาคโปสเตอร์ (Poster presentation) 
อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย บุคคลทั่วไป  

Accept after 
revision? 

88 
จันทรวิมล สะแหล๊ะ, กนิษฐา อูเซ็ง and 
Siriyaporn Preecha 

การพัฒนาระบบจัดเก็บสารสนเทศ โดยโปรแกรมส้าเร็จรูป 
SENAYAN กรณีศึกษา ผลงานนักศึกษา สาขาวิชาการ
จัดการสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
นักศึกษา  
บทความฉบับเต็ม (Full paper) 
ภาคบรรยาย (Oral presentation) 

Accept after 
revision? 

http://www.wu.ac.th/
http://www.wu.ac.th/
http://www.wu.ac.th/
http://www.wu.ac.th/
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89 
Pijarin Liengarpa, Watesinee 
Kaewkhuntee and Chutima 
Jalayondeja 

Physical Capacity and Quality of Life in Post 
Coronary Artery Bypass Graft and Valvular Surgery 
Patients 

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
นักศึกษา  
บทความฉบับเต็ม (Full paper) 
ภาคบรรยาย (Oral presentation) 

Accept after 
revision? 

90 
Kamlai Somrak, Pikuntip 
Kunset and Urai Jaraprapal 

การวิจัยถอดบทเรียนการจัดการจุดเสี่ยงเพ่ือป้องกัน
อุบัติเหตุโดยชุมชน: กรณีศึกษาบ้านต้นเหรียง ต้าบลเสาเภา 
อ้าเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
บทคัดย่อ (Abstract) 
ภาคโปสเตอร์ (Poster presentation) 
อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย บุคคลทั่วไป  

Accept after 
revision? 

92 Chairote Yaiprasert Data Cleaning 

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
บทคัดย่อ (Abstract) 
ภาคบรรยาย (Oral presentation) 
อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย บุคคลทั่วไป  

Accept after 
revision? 

93 
พัฒณา Maliwan and Asst.Prof.Dr. 
Rungchatchadaporn Vehachart 

การปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ ของครูโรงเรียน
สังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่ 

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
นักศึกษา  
บทความฉบับเต็ม (Full paper) 
ภาคโปสเตอร์ (Poster presentation) 

Accept after 
revision? 

94 
Wilai Watcharit and Asst.Prof.Dr. 
Rungchatchadaporn Vehachart 

ภาวะผู้น้าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อ้าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
นักศึกษา  
บทความฉบับเต็ม (Full paper) 
ภาคโปสเตอร์ (Poster presentation) 

Accept after 
revision? 

95 
Kanya Suvanno and 
Asst.Prof.Dr.Rungchatchadaporn 
Vehachart 

การด้าเนินงานจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามความ
คิดเห็นของครู 

กลุม่มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
นักศึกษา  

ACCEPT 

http://www.wu.ac.th/
http://www.wu.ac.th/
http://www.wu.ac.th/
http://www.wu.ac.th/


ID Authors Title Topics Decisions 

บทความฉบับเต็ม (Full paper) 
ภาคโปสเตอร์ (Poster presentation) 

96 
 ัyindee   buathong and 
Asst.Prof.Dr.Rungchatchadaporn 
Vehachart 

การตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ้าเภอ
สทิงพระ จังหวัดสงขลา--เว้น 

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
นักศึกษา  
บทความฉบับเต็ม (Full paper) 
ภาคโปสเตอร์ (Poster presentation) 

ACCEPT 

97 สุชาดา ณ สงขลา 

การพัฒนารูปแบบการสอนตามแนวคิดการสร้างองค์ความรู้
ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ส้าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
บทความฉบับเต็ม (Full paper) 
ภาคโปสเตอร์ (Poster presentation) 
อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย บุคคลทั่วไป  

Accept after 
revision? 

98 
Kritpachai Wanjongkam, Nalintip 
Weantongkhum and Urachart 
Kokaew 

ระบบประมาณค่าไฟฟ้าจากการตรวจนับการเข้าออกผ่าน
ประตูด้วยอุปกรณ์ตรวจจับอินฟาเรด 

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
นักศึกษา  
บทคัดย่อ (Abstract) 
ภาคโปสเตอร์ (Poster presentation) 

Accept after 
revision? 

99 Wichai Wongsuwan 
การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาสงขลาศึกษา ส้าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

บทความฉบับเต็ม (Full paper) 
ภาคบรรยาย (Oral presentation) 
หัวข้อพิเศษ : งานวิจัยพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น 
อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย บุคคลทั่วไป  

Accept after 
revision? 

100 อรญา นิชรัตน์ 
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับการสอนสังคม
ศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 โดยใช้แนวคิดคอนสตรัคติวิซึม
ร่วมกับวิธีการแก้ปัญหาแบบซินดิเคทเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
บทความฉบับเต็ม (Full paper) 
ภาคโปสเตอร์ (Poster presentation) 
อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย บุคคลทั่วไป  

Accept after 
revision? 



ID Authors Title Topics Decisions 

ทางการเรียน สาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

101 Kowit Kittiwutthisakdi 
แบบจ้าลองพลศาสตร์โมเลกุลส้าหรับการสอนทฤษฎีจลน์
ของแก๊ส 

บทความฉบับเต็ม (Full paper) 
ภาคบรรยาย (Oral presentation) 
หัวข้อพิเศษ : งานวิจัยพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น 
อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย บุคคลทั่วไป  

Accept after 
revision? 

102 สุทธิษา ขวัญเพชร 
สถิติการเกิดอุบัติเหตุของรถจักรยานยนต์ที่ท้าประกันภัย
ภาคบังคับกับบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ้ากัด 

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
นักศึกษา  
บทความฉบับเต็ม (Full paper) 
ภาคโปสเตอร์ (Poster presentation) 

ACCEPT 

103 ทัศนียา บัวเพ็ชร 
ปัจจัยทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อ
สินค้า ณ ถนนคนเดิน จ.สุราษฎร์ธานี 

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
บทคัดย่อ (Abstract) 
ภาคโปสเตอร์ (Poster presentation) 
อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย บุคคลทั่วไป  

ACCEPT 

104 Saina Muleng and Sunwanee Jijai 
ประสิทธิภาพการบ้าบัดน้้าทิ้ง จากหลุมฝังกลบขยะเทศบาล
นครยะลา โดยใช้ก้อนเห็ดเหลือทิ้ง Schizophyllum 
commune และ Pleurotus sajor-caju. 

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
บทคัดย่อ (Abstract) 
ภาคโปสเตอร์ (Poster presentation) 
อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย บุคคลทั่วไป  

ACCEPT 

105 
Nuanjuta Niamjan, Chairote 
Yaiprasert and Chitnarong 
Sirisathitkul 

การจ้าลองความเข้มของสนามแม่เหล็กจากแม่เหล็กถาวรนี
โอดีเมียมไอรอนโบรอนประกบเหล็กกล้าคาร์บอนต่้าใน
ระบบท้าความเย็นด้วยแม่เหล็ก 

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
นักศึกษา  
บทคัดย่อ (Abstract) 
ภาคบรรยาย (Oral presentation) 

Accept after 
revision? 

http://www.yru.ac.th/
http://www.yru.ac.th/
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106 
Miss. Janjira Chairat and 
Aaat.Prof.Dr.Rungchatchadaporn 
Vehachart 

การด้าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของผู้บริหาร
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดส้านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

บทความฉบับเต็ม (Full paper) 
ภาคโปสเตอร์ (Poster presentation) 
หัวข้อพิเศษ : งานวิจัยพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น 

Accept after 
revision? 

108 
Asma Samoh, Charote Yaiprasert 
and Chitnarong Sirisathitkul 

ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็กในการเก็บพลังงานด้วยล้อตุน
ก้าลังจากวงแหวนแม่เหล็กถาวร 

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
นักศึกษา  
บทคัดย่อ (Abstract) 
ภาคบรรยาย (Oral presentation) 

Accept after 
revision? 

109 
Prasertsak U-Aroon, Chaiyapong 
Jantarakanyabun and Suphattra 
Phonphak 

ระบบรักษาความปลอดภัยบนพื้นฐานระบบสมาร์ทโฮม : 
กรณีศึกษาการแจ้งเตือนเมื่อตรวจพบวัตถุเคลื่อนไหวที่เป็น
มนุษย์ 

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
บทความฉบับเต็ม (Full paper) 
ภาคบรรยาย (Oral presentation) 
อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย บุคคลทั่วไป  

Accept after 
revision? 

110 
Pongpon Pitisuk, Uraiwan 
Ekprayoon and Pattama 
Chuaypitak 

การพัฒนาแอพพลิเคชั่นการจัดการร้านอาหาร: กรณีศึกษา
ปั๊กคาเฟ่ 

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
บทคัดย่อ (Abstract) 
ภาคโปสเตอร์ (Poster presentation) 
อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย บุคคลทั่วไป  

Accept after 
revision? 

111 
Pattama Chuaypitak and Pongpon 
Pitisuk 

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดเก็บภาษีท่ีดินของ
องค์การบริหารส่วนต้าบลถ้้าสิงขร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
บทคัดย่อ (Abstract) 
ภาคโปสเตอร์ (Poster presentation) 
อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย บุคคลทั่วไป  

Accept after 
revision? 

112 
Wanachaporn Chantharaksa and 
Sanwit Chuaphisutkul 

โปรแกรมจัดเส้นทางขนส่งโดยวิธีแบบประหยัด กรณีศึกษา 
การขนส่งอาหารทะเลสดไปจุดจ้าหน่ายตามแหล่งท่องเที่ยว
ในกรุงเทพฯและปริมณฑล 

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
บทความฉบับเต็ม (Full paper) 

Accept after 
revision? 

https://sites.google.com/a/ku.th/psaku/
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ภาคบรรยาย (Oral presentation) 
อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย บุคคลทั่วไป  

113 Areewan Sichum  

พฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตของผู้ถือบัตรเครดิตในเขต
อ้าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
บทคัดย่อ (Abstract) 
ภาคโปสเตอร์ (Poster presentation) 
อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย บุคคลทั่วไป  

ACCEPT 

114 Rattanaporn Khuiduang  

ความต้องการพัฒนาศักยภาพของพนักงานเอกชน ในอ้าเภอ
เมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
บทคัดย่อ (Abstract) 
ภาคโปสเตอร์ (Poster presentation) 
อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย บุคคลทั่วไป  

ACCEPT 

115 
Tuanjai Piyang, Aneak Sawain and 
Narit Klompong Klompong 

การผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่งจากวัสดุเศษเหลือในสวนปาล์ม
น้้ามัน 

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
บทความฉบับเต็ม (Full paper) 
ภาคโปสเตอร์ (Poster presentation) 
อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย บุคคลทั่วไป  

Accept after 
revision? 

116  ์nararat Kuehtong 
ความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานส่วนท้องถิ่น ในอ้าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
บทคัดย่อ (Abstract) 
ภาคโปสเตอร์ (Poster presentation) 
อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย บุคคลทั่วไป  

Accept after 
revision? 

117 
Teerayut Khunsrikaew and ธนิต 
ส้าลีวงค์ 

แนวทางการใช้สื่อออนไลน์ Google Classroom ในการ
เรียนการสอน ของนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยตาปี 

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
บทคัดย่อ (Abstract) 
ภาคบรรยาย (Oral presentation) 
อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย บุคคลทั่วไป  

Accept after 
revision? 

http://www.tapee.ac.th/
http://www.tapee.ac.th/
https://www.facebook.com/Ph7.Teerayut/
http://www.tapee.ac.th/default_tp.asp
http://www.tapee.ac.th/default_tp.asp
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118 
Kanyaphorn Ngamsomphornpong, 
Kessarabhorn Chuysud 
and Yunyong Punsawad 

การพัฒนาระบบเชื่อมต่อมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ด้วย
สัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื้อบนใบหน้าส้าหรับเทคโนโลยีช่วย
อ้านวยความสะดวกในการสื่อสาร 

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
บทคัดย่อ (Abstract) 
ภาคโปสเตอร์ (Poster presentation) 
อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย บุคคลทั่วไป  

Accept after 
revision? 

119 ธิดารัตน์ ละเปีย and อุษา นุกูล 
การค้างช้าระหนี้ของลูกหนี้เจนเนอเรชั่นวายที่สมัครเข้า
โครงการคลินิกแก้หนี้ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จ้ากัด 

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
นักศึกษา บทความฉบับเต็ม (Full paper) 
ภาคบรรยาย (Oral presentation) 

ACCEPT 

120 

Thanaphon Suwannaphong, 
Wanida Limmun, Saritvich 
Panyaboriban, Manita Wittayarat 
and Naparat Suttidate 

Daytime behavior of captive Malayan tapirs at 
Songkhla Zoo 

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
นักศึกษา  
บทความฉบับเต็ม (Full paper) 
ภาคบรรยาย (Oral presentation) 

Accept after 
revision? 

121 Sumalee Rugko 

ผลการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคKWLH Plusร่วมกับแบบฝึก
ทักษะตามแนวคิดของเดวีส์ (Davies) ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและทักษะปฏิบัติการสร้างแบบและตัดเย็บเสื้อ
สตรี ของนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
บทความฉบับเต็ม (Full paper) 
ภาคโปสเตอร์ (Poster presentation) 
อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย บุคคลทั่วไป  

Accept after 
revision? 

122 Surin Thongtan 
ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม: ศึกษา
พระราชบัญญัติส่งเสริม และรักษาคุณสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 
2535 

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
บทคัดย่อ (Abstract) 
ภาคโปสเตอร์ (Poster presentation) 
อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย บุคคลทั่วไป  

Accept after 
revision? 

123 Kotchaphon Kongpayak 
ความคิดเห็นของข้าราชการต้ารวจในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ต่อการพัฒนาข้าราชการต้ารวจ 

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
บทคัดย่อ (Abstract) 
ภาคโปสเตอร์ (Poster presentation) 
อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย บุคคลทั่วไป  

ACCEPT 

http://www.eng.su.ac.th/_2012/research-list-ee-Yunyong.php
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124 Phunsuk Kantha 

EMG ACTIVITY OF GLUTEAL, ABDOMINAL, BACK 
AND HAMSTRING MUSCLES DURING LUNGE IN 
THREE DIRECTION AND WALL SQUAT POSITIONS IN 
ASYMPTOMATIC INDIVIDUALS 

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
นักศึกษา  
บทความฉบับเต็ม (Full paper) 
ภาคบรรยาย (Oral presentation) 

Accept after 
revision? 

125 
Nattaya 
Kaewvichian and Pattarawit 
Sukkhieo 

แอพพลิเคชั่นจัดการข้อมูลความเสี่ยงต่อการเกิดโรค
ไข้เลือดออกบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
บทคัดย่อ (Abstract) 
ภาคโปสเตอร์ (Poster presentation) 
อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย บุคคลทั่วไป  

Accept after 
revision? 

126 
Sirinan Khongphan, Suriyan 
Thengyai and Attawadee Sae 
Yoon 

HPLC method development for the determination 
of N-trans-feruloyltyramine in Tinospora crispa 
extract 

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
นักศึกษา  
บทคัดย่อ (Abstract) 
ภาคบรรยาย (Oral presentation) 

Accept after 
revision? 

127 
กนิษฐา อูเซ็ง, จันทรวิมล สะแหล๊ะ and 
Siriyaporn Preecha 

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการแนะแนวการศึกษาต่อ
ในระดับอุดมศึกษา สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช 

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
นักศึกษา  
บทความฉบับเต็ม (Full paper) 
ภาคบรรยาย (Oral presentation) 

Accept after 
revision? 

128 
โซฟีร์ หะยียูโซ๊ะ and พูลพรงษ์ บุญ
พราหมณ์ 

การใช้เทคโนโลยี Augmented Reality (AR) ส้าหรับการ
สื่อสารผ่านแผ่นภาพเพ่ือเด็กพิเศษที่มีภาวะออทิสซึมโดยใช้
การจัดการความรู้เชิงความหมาย 

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
นักศึกษา  
บทคัดย่อ (Abstract) 
ภาคบรรยาย (Oral presentation) 

Withdraw 

129 โชคมี แสงสุรินทร์ 
ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการหาดแหลมโพธิ์ 
อ้าเภอไชยา จังหวัดสุราษฏร์ธานี 

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
บทคัดย่อ (Abstract) 

ACCEPT 

http://www.tapee.ac.th/
http://www.tapee.ac.th/
http://www.tapee.ac.th/
http://www.tapee.ac.th/
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ภาคโปสเตอร์ (Poster presentation) 
อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย บุคคลทั่วไป  

130 
Worawoot Aiduang, Manas 
Titayavan and Wipornpan 
Nuangmek 

ผลของปุ๋ยอินทรีย์ผักตบชวาหมักด้วยเชื้อราย่อยสลายต่อ
การควบคุมโรคเน่าคอดินของคะน้าสาเหตุจากเชื้อรา 
Pythium aphanidermatum ในระดับห้องปฏิบัติการและ
ระดับโรงเรือน 

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
นักศึกษา  
บทความฉบับเต็ม (Full paper) 
ภาคบรรยาย (Oral presentation) 

ACCEPT 

131 
เกียรติก้าจร กุศล, ธิดารัตน์ เอกศิริ
นิมิตร and ธัญวลัย หองส่้า 

การส่งเสริมการเจริญเติบโต และพัฒนาการของเด็กปฐมวัย
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
บทคัดย่อ (Abstract) 
ภาคบรรยาย (Oral presentation) 
อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย บุคคลทั่วไป  

Accept after 
revision? 

132 
Saowanee Sangchum, Sadanon 
Wattathum and Chaianun 
Detsuwan 

ความคิดเห็นกลุ่มเจเนอเรชั่นเอ็กซ์และกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย
ที่มีต่อการจัดบริการสื่อสาธารณะของเทศบาลนครสงขลา 

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
นักศึกษา  
บทความฉบับเต็ม (Full paper) 
ภาคบรรยาย (Oral presentation) 

Accept after 
revision? 

133 Totsaporn Nakyoy 
การออกแบบและพัฒนาเครื่องมือสอบเทียบเกจวัดความดัน 
0-1000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว 

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
บทความฉบับเต็ม (Full paper) 
ภาคบรรยาย (Oral presentation) 

Accept after 
revision? 

134 
Tanit Somleewong, Teerayut 
Khunsrikaew and Chinnarat 
Sontong 

Design and Development of Flooding Ask for Help 
System on the Mobile Phone 

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
บทคัดย่อ (Abstract) 
ภาคโปสเตอร์ (Poster presentation) 
อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย บุคคลทั่วไป  

Accept after 
revision? 

135 
Chinnarat Sontong and Tanit 
Somleewong 

การศึกษาการน้าเทคโนโลยี RFID และ 2D Barcode มาใช้
ในระบบตรวจสอบย้อนกลับของอุตสาหกรรมฟาร์มเลี้ยงกุ้ง 

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
บทคัดย่อ (Abstract) 

Accept after 
revision? 

http://www.tapee.ac.th/
http://www.tapee.ac.th/
http://www.tapee.ac.th/
http://www.tapee.ac.th/
http://www.tapee.ac.th/
http://www.tapee.ac.th/
http://www.tapee.ac.th/
http://www.tapee.ac.th/
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ภาคโปสเตอร์ (Poster presentation) 
อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย บุคคลทั่วไป  

136 
นางมลฤดี สไตน์ and ผศ.ดร.การเกด 
เทศศรี 

การสังเคราะห์สารเคลือบผิวนาโนสมบัติไม่ชอบน้้า และการ
ออกแบบการทดลองเพ่ือการเรียนรู้นาโนเทคโนโลยี 
Synthesis of Hydrophobic Nanocoating and 
Experimental Design for Learning Nanotechnology 

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
นักศึกษา  
บทความฉบับเต็ม (Full paper) 
ภาคบรรยาย (Oral presentation) 

ACCEPT 

137 Taewan Pleansaithong การวัดช่วงเวลาการเคลื่อนที่ของชีพจรจากสัญญาณพีพีจี 

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
บทคัดย่อ (Abstract) 
ภาคโปสเตอร์ (Poster presentation) 
อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย บุคคลทั่วไป  

Accept after 
revision? 

138 
Pattama Sucharee and 
Premrudee Noonsang 

การส้ารวจความพึงพอใจเพ่ือปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
บทคัดย่อ (Abstract) 
ภาคบรรยาย (Oral presentation) 
อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย บุคคลทั่วไป  

Accept after 
revision? 

139 Pannaphat Jitjumnong 
“การน้าหลักทศพิธราชธรรมไปใช้ในการบริหารงาน ของ
องค์การบริหารส่วนต้าบลบางชนะ อ้าเภอเมือง จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี” 

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
บทคัดย่อ (Abstract) 
ภาคโปสเตอร์ (Poster presentation) 
อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย บุคคลทั่วไป  

Accept after 
revision? 

140 Prasong Tanod 
THE STRENGTHEN CIVIL SOCIETY AND CORRUPTION 
PROBLEM IN LOCAL GOVERNMENT 

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
บทความฉบับเต็ม (Full paper) 
ภาคบรรยาย (Oral presentation) 
อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย บุคคลทั่วไป  

Accept after 
revision? 

http://kataa-wisan@hotmail.com/
http://karaked@go.buu.ac.th/
http://karaked@go.buu.ac.th/
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141 
Phansiri Boonnoy, Nopporn 
Rattanachoung and Jirasak Wohg-
Ekkabut 

The Location and Behavior of Vitamin E in 
Peroxide Lipid Bilayer 

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
บทคัดย่อ (Abstract) 
ภาคโปสเตอร์ (Poster presentation) 
อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย บุคคลทั่วไป  

ACCEPT 

142 

Netnapa Vitithumakhun, Asst. 
Prof. Dr. Supawadee Manatrinon, 
Asst. Prof. Dr. Warisa 
Sintaweewarakul, Wirot 
Supachoksahakul and Patara 
Chuaplaivech 

ความหลากหลายทางพันธุกรรมของประชากรช้างเลี้ยง
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
นักศึกษา  
บทคัดย่อ (Abstract) 
ภาคบรรยาย (Oral presentation) 

Accept after 
revision? 

143 Thanut Thampituck 
ประติมานวิทยาเฉพาะของพระไภษัชยคุรุฯ ที่พบในประเทศ
ไทย 

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
บทความฉบับเต็ม (Full paper) 
ภาคบรรยาย (Oral presentation) 
อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย บุคคลทั่วไป  

Accept after 
revision? 

144 Paranee Srisawad พลังสตรีขับเคลื่อนการจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วม 

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
บทคัดย่อ (Abstract) 
ภาคบรรยาย (Oral presentation) 
อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย บุคคลทั่วไป  

Accept after 
revision? 

145 
อรเพ็ญ สุขะวัลลิ, สุดา ใจห้าว and อุไร 
จเรประพาฬ 

การศึกษาความคาดหวังต่อการจัดบริการ(ด่านหน้า)ของ
โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
บทคัดย่อ (Abstract) 
ภาคบรรยาย (Oral presentation) 
อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย บุคคลทั่วไป  

Accept after 
revision? 

http://www.wu.ac.th/
http://www.wu.ac.th/
http://www.wu.ac.th/
http://www.wu.ac.th/
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146 Pongthon Rudeeakaraseree 
การปรับปรุงระบบทะเบียนประวัติเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการฐานข้อมูลกลาง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
บทคัดย่อ (Abstract) 
ภาคโปสเตอร์ (Poster presentation) 
อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย บุคคลทั่วไป  

Accept after 
revision? 

147 
ปพน กาญจนศิริพงศ์, ธนาพร ชื่นอิ่ม, 
พันธ์ศักดิ์ พิมพ์ค้า and กรพรรณ เศวต
สุวรรณกุล 

แบคทีเรียในน้้าทะเลจากบ่ออนุบาลลูกเต่าทะเลศูนย์อนุรักษ์
พันธุ์เต่าทะเล อ้าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ระหว่างปี 2553-
2560 บนอาหาร Thiosulfate citrate bile salts sucrose 
(TCBS agar) 

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
นักศึกษา  
บทคัดย่อ (Abstract) 
ภาคโปสเตอร์ (Poster presentation) 

Accept after 
revision? 

148 
Saowanee Nakmareong, Sirorat 
Worachet, Lugkana Mato and 
Taweesak Janyachareon 

ประสิทธิผลของการฝึกออกก้าลังกายแบบบีบมือต่อการ
เปลี่ยนแปลงความดันโลหิต 

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
บทคัดย่อ (Abstract) 
ภาคโปสเตอร์ (Poster presentation) 
อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย บุคคลทั่วไป  

Accept after 
revision? 

149 เกษม ทองปัญจา 
ตัวบ่งชี้การพัฒนาผู้เรียนเพ่ือความเข้มแข็งทางการแข่งขัน
ในศตวรรษท่ี 21 

บทคัดย่อ (Abstract) 
ภาคบรรยาย (Oral presentation) 
หัวข้อพิเศษ : งานวิจัยพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น 
อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย บุคคลทั่วไป  

Accept after 
revision? 

150 Wanpen Jankong 
ความรู้ความเข้าใจของผู้ประกอบการที่จดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพ่ิมในเขตอ้าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
บทคัดย่อ (Abstract) 
ภาคโปสเตอร์ (Poster presentation) 
อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย บุคคลทั่วไป  

Accept after 
revision? 
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151 
Somnuek 
Lirdkaew and Chalermporn 
Buapha 

การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการท้าสวนกระท้อน
ของเกษตรกรต้าบลคลองน้อย อ้าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์
ธานี 

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
บทคัดย่อ (Abstract) 
ภาคโปสเตอร์ (Poster presentation) 
อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย บุคคลทั่วไป  

Accept after 
revision? 

152 
Benjamat Klahan, Wilawan 
Prompeingchang and Rungkan 
Klahan 

การเจริญเติบโตของกบนา และคุณภาพน้้าเลี้ยงกบทีได้รับ
อาหารเสริมเอนไซม์ปาเปนที่ระดับต่าง ๆ 

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
นักศึกษา  
บทคัดย่อ (Abstract) 
ภาคโปสเตอร์ (Poster presentation) 

Accept after 
revision? 

153 อภินันท์ สีม่วงงาม 
การสร้างข้อมูลสามมิติพ้อยท์คลาวด์จากภาพถ่ายใน
โทรศัพท์มือถือเพ่ือการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมและพ้ืนที่ 

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
บทความฉบับเต็ม (Full paper) 
ภาคโปสเตอร์ (Poster presentation) 
อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย บุคคลทั่วไป  

Accept after 
revision? 

154 
Salita Petchsang and Prapas 
Muangjunburee 

โครงสร้างจุลภาคและสมบัติทางกลของชิ้นงานเชื่อม
เหล็กกล้าโครเมียม-โมลิบดีนัมเกรด 2.25Cr-1Mo 

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
บทความฉบบัเต็ม (Full paper) 
ภาคบรรยาย (Oral presentation) 
อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย บุคคลทั่วไป  

Accept after 
revision? 

155 
Chiraphan Khongmingern and 
Visaka Anantawat 

กระบวนการผลิตน้้าส้มจาก 

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
นักศึกษา (1,500 บาท/บทความ) 
บทคัดย่อ (Abstract) 
ภาคบรรยาย (Oral presentation) 

ACCEPT 

156 Jirasak Makklang  

การอนุรักษ์ผังบริเวณและอาคารโมเดิร์น:มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
บทความฉบับเต็ม (Full paper) 

Accept after 
revision? 

http://www.tapee.ac.th/
http://www.tapee.ac.th/
http://www.tapee.ac.th/
http://www.tapee.ac.th/
http://www.rmuti.ac.th/
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ภาคโปสเตอร์ (Poster presentation) 
อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย บุคคลทั่วไป  

157 สายใจ วงศ์ต่อเกียรติ 

การพัฒนากิจกรรมส่งเสริมการคิดโดยใช้ค้าถามการคิดแบบ
หมวกหกใบ ของ เดอโบโน บูรณาการนิทานคุณธรรม กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส้าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
บทความฉบับเต็ม (Full paper) 
ภาคโปสเตอร์ (Poster presentation) 
อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย บุคคลทั่วไป  

ACCEPT 

158 
Thanaphon Suwannaphong and 
Naparat Suttidate 

An Assessment of Habitat Fragmentation for the 
Malayan Tapir in Thailand 

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
นักศึกษา  
บทคัดย่อ (Abstract) 
ภาคบรรยาย (Oral presentation) 

ACCEPT 

159 
Pumin 
Komkaew and Asst.Prof.Dr.Rungch
atchadaporn Vehachart 

การใช้อ้านาจของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ
ครูผู้สอนสังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต
12 

นักศึกษา  
บทความฉบับเต็ม (Full paper) 
ภาคโปสเตอร์ (Poster presentation) 
หัวข้อพิเศษ : งานวิจัยพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น 

Accept after 
revision? 

160 Chakraphong Wareerat 
สถานการณ์โรคเบาหวานและระบบบริการทันตกรรมใน
ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลกงหรา จังหวัดพัทลุง 

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
นักศึกษา  
บทความฉบับเต็ม (Full paper) 
ภาคโปสเตอร์ (Poster presentation) 

Accept after 
revision? 

161 
Nirada Petchkongtong, Manit 
Jitprapai, Kesinee Promchart and 
Premrudee Noonsang 

ระบบลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมด้วย QR Code 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

กลุม่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
บทคัดย่อ (Abstract) 
ภาคบรรยาย (Oral presentation) 
อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย บุคคลทั่วไป  

ACCEPT 

http://www.tsu.ac.th/
http://www.tsu.ac.th/
http://www.tsu.ac.th/
http://www.tsu.ac.th/
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162 
Wanida Suwannakit, Jirawat 
Kaewkumarn and Chatchai 
Suppitaksakul 

การรวมภาพกระดาษลูกฟูกโดยใช้เทคนิคการต่อภาพ 

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
นักศึกษา  
บทความฉบับเต็ม (Full paper) 
ภาคบรรยาย (Oral presentation) 

Accept after 
revision? 

163 
Sornsawan Suksanan and Jaras 
Atiwittayaporn 

การท้างานเป็นทีม ตามความคิดเห็นของครู สังกัดส้านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
นักศึกษา  
บทความฉบับเต็ม (Full paper) 
ภาคโปสเตอร์ (Poster presentation) 

Accept after 
revision? 

164 สมฤดี มัธยันต์ and ดวงตา อินทรนาค 
ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยตาปี ปีการศึกษา 2559 

บทคัดย่อ (Abstract) 
ภาคโปสเตอร์ (Poster presentation) 
หัวข้อพิเศษ : งานวิจัยพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น 
อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย บุคคลทั่วไป  

Accept after 
revision? 

165 
เสฏฐวุฒิ จิระสุข and วิญญู ปรอยกระ
โทก 

การลดความสูญเปล่าที่เกิดจากการหยิบและเติมสินค้า 

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
นักศึกษา  
บทความฉบับเต็ม (Full paper) 
ภาคบรรยาย (Oral presentation) 

Withdraw 

166 

Supusson Pengnam, Prasopchai 
Tonglairoum, Theerasak 
Rojanarata, Tanasait 
Ngawhirunpat, Praneet 
Opanasopit, Samarwadee 

Effect of helper lipid on spermine-based cationic 
niosomes for gene delivery 

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
นักศึกษา  
ภาคบรรยาย (Oral presentation) 

Accept after 
revision? 



ID Authors Title Topics Decisions 

Plianwong, Nattisa Ni-Yomtham 
and Boon-Ek Yingyongnarongkul 

167 

Rachadaporn Jantasuwan, Urai 
Jaraeprapal, Kamlai Somrak, 
Yongyut Sukpitak and Manoon 
Playchoom 

พฤติกรรมการป้องกันสารเคมีในผักและผลไม้เข้าสู่ร่างกาย
และระดับโคลีนเอสเตอเรสในเลือดในผู้บริโภค ต.เขาพระ
บาท จังหวัดนครศรีธรรมราช 

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
บทคัดย่อ (Abstract) 
ภาคบรรยาย (Oral presentation) 
อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย บุคคลทั่วไป  

Accept after 
revision? 

168 

Chaiyakarn Pornpitchanarong, 
Theerasak Rojanarata, Praneet 
Opanasopit, Tanasait 
Ngawhirunpat and Prasopchai 
Tonglairoum 

Development and evaluation of curcumin loaded-
thiolated chitosan/alginate nanoparticles for 
colorectal cancer treatment 

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
นักศึกษา  
บทความฉบับเต็ม (Full paper) 
ภาคบรรยาย (Oral presentation) 

Accept after 
revision? 

169 
Chanchanok Chaisomboon and 
สินีรัตน์ รสหวาน 

ทัศนคติและแรงจูงใจของประชาชนชุมชนบางใบไม้ในการ
อนุรักษ์ลุ่มน้้าตาปี อ้าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
บทคัดย่อ (Abstract) 
ภาคโปสเตอร์ (Poster presentation) 
อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย บุคคลทั่วไป  

Accept after 
revision? 

170 
สินีรัตน์ รสหวาน and Chanchanok 
Chaisomboon 

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว 
อ้าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี กรณีศึกษา
นักท่องเที่ยวชาวจีน 

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
บทคัดย่อ (Abstract) 
ภาคโปสเตอร์ (Poster presentation) 
อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย บุคคลทั่วไป  

Accept after 
revision? 

171 
Kanyarat Thongchum and 
Saromporn Charoenpit 

การศึกษาการออกแบบสื่อการเรียนคันจิด้วยเทคโนโลยี 
Augmented Reality 

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
นักศึกษา  
บทความฉบับเต็ม (Full paper) 
ภาคบรรยาย (Oral presentation) 

Accept after 
revision? 



ID Authors Title Topics Decisions 

172 
Thidarat Eksirinimit, Kiatgumjorn 
Kusol and Thunwalai Hongsum 

ปัญหาสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพแก่เด็กปฐมวัยในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
บทคัดย่อ (Abstract) 
ภาคบรรยาย (Oral presentation) 
อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย บุคคลทั่วไป  

Accept after 
revision? 

173 

Sirirat Saiyawut, Pornthep 
Kaewchur, Kobchai Mekdee, 
Wallapaporn Loasakul and 
Sutaphat Chanprasert 

การลดความสูญเสียในกระบวนการผลิตอิฐด้วยเทคนิคการ
จัดการสมัยใหม่ 

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
บทความฉบับเต็ม (Full paper) 
ภาคบรรยาย (Oral presentation) 
อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย บุคคลทั่วไป  

Accept after 
revision? 

174 
รัตยากร ไทยพันธ์ and ฐิมาพร เพชร
แก้ว 

การเปรียบเทียบอัลกอริทึมการแบ่งช่วงข้อมูลส้าหรับตัว
จ้าแนกต้นไม้ตัดสินใจ 

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
นักศึกษา  
บทคัดย่อ (Abstract) 
ภาคบรรยาย (Oral presentation) 

Accept after 
revision? 

175 Pongthanayos Kiratisin 
Sagittal lower extremity kinematics during single-
leg landing in athletes with anterior cruciate 
ligament reconstruction : a pilot study 

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
นักศึกษา  
บทความฉบับเต็ม (Full paper) 
ภาคบรรยาย (Oral presentation) 

Accept after 
revision? 

176 Nattakarn Naepimai 
จิ๊กซอร์ที่หายไปของประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในชุมชน
ท่องเที่ยว 

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
นักศึกษา  
บทคัดย่อ (Abstract) 
ภาคบรรยาย (Oral presentation) 

Accept after 
revision? 

177 
Sutaphat Chanprasert, Sirirat 
Saiyawut, Pornthep Kaewchur, 

นวัตกรรมการสอนของอาจารย์มหาวิทยาลัยแบบใหม่ในยุค 
4.0 

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
บทความฉบับเต็ม (Full paper) 

Accept after 
revision? 

http://kthidara@wu.ac.th/
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Sirinya Tangon and Wanwimon 
Bunyapong 

ภาคบรรยาย (Oral presentation) 
อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย บุคคลทั่วไป  

178 Saowaphak Sawangina การสร้างวรรณกรรมท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว 

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
บทคัดย่อ (Abstract) 
ภาคบรรยาย (Oral presentation) 
อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย บุคคลทั่วไป  

Accept after 
revision? 

179 
Prakit Chaithada, Ratana Petrob 
and Butsabawan Song-Sri 

ประสิทธิภาพของสารสกัดจากเมล็ดยอและดอกปาล์มน้้ามัน
ตัวผู้ในการควบคุมการเจริญเติบโตของลูกน้้ายุง 

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
บทความฉบับเต็ม (Full paper) 
ภาคโปสเตอร์ (Poster presentation) 
อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย บุคคลทั่วไป  

Accept after 
revision? 

180 
อักษราภัคค์ แย้มธณัตถ์ฐิติ and ฉัตร
เพชร ยศพล 

การก้าจัดกลิ่นโคลนดิน “จีออสมิน และเอ็มไอบี” ในน้้าด้วย
ดินเหนียวผสมเหล็กออกไซด์ 

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
นักศึกษา  
บทคัดย่อ (Abstract) 
ภาคบรรยาย (Oral presentation) 

Accept after 
revision? 

181 Benjaporn   ีีjuntarakote 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด้าเนินงาน
ของ องค์การบริหารส่วนต้าบลปากนคร อ้าเภอเมือง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
บทความฉบับเต็ม (Full paper) 
ภาคโปสเตอร์ (Poster presentation) 
อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย บุคคลทั่วไป  

ACCEPT 

182 Laor Watcharakom 
การสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารร่วมกับการใช้ผัง
กราฟิก ที่มีต่อความเข้าใจในการอ่านและการเขียนสรุป
ความ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

นักศึกษา  
บทความฉบับเต็ม (Full paper) 
ภาคโปสเตอร์ (Poster presentation) 
หัวข้อพิเศษ : งานวิจัยพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น 

Accept after 
revision? 



ID Authors Title Topics Decisions 

183 Pisanu Kumeechai 
ระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ในประเทศไทยด้วยการตรวจจับและ
ติดตามคนเดินถนนที่ก้าลังข้ามทางม้าลาย 

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
นักศึกษา  
บทความฉบับเต็ม (Full paper) 
ภาคบรรยาย (Oral presentation) 

Accept after 
revision? 

184 
อักษราภัคค์ แย้มธณัตถ์ฐิติ and ฉัตร
เพชร ยศพล 

การก้าจัดกลิ่นโคลนดินจีออสมิน และเอ็มไอบีในน้้าด้วยดิน
เหนียวเซรามิคดัดแปลง 

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
นักศึกษา  
บทคัดย่อ (Abstract) 

ACCEPT 

185 
 ืnareerat 
Praditsan and Kanjanatuch 
Buapha 

การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกมะเขือเปราะ 
หมู่ที่ 2 ต้าบลฉลุย อ้าเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
บทคัดย่อ (Abstract) 
ภาคโปสเตอร์ (Poster presentation) 
อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย บุคคลทั่วไป  

ACCEPT 

186 

กนกนาฏ เอียดมาก, กนกวรรณ สุขโณ, 
จุฑาทิพย์ แดงเหมือน, สาวิตรี วงศ์งาม, 
วรรณภรณ์ บริพันธ์ and สัญชัย ลั้งแท้
กุล 

พฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของบุคลากรใน
มหาวิทยาลัย จังหวัดสงขลา 

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
นักศึกษา  
บทความฉบับเต็ม (Full paper) 
ภาคบรรยาย (Oral presentation) 

Accept after 
revision? 

187 

วรัญญา เสริมไชยพัฒน์, ศุภกาญจน์ 
แก้วศรีนวล, อุทัยวรรณ พิทักษ์จ้านงค์, 
นภดล นววิศิษฎ์กุล, วรรณภรณ์ บริพันธ์ 
and สัญชัย ลั้งแท้กุล 

การใช้สื่อสังคมออนไลน์กับประสิทธิภาพการท้างานของ
พนักงานที่อาศัยอยู่ในต้าบลเขารูปช้าง อ้าเภอเมืองสงขลา 

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
บทความฉบับเต็ม (Full paper) 
ภาคบรรยาย (Oral presentation) 

ACCEPT 

188 
Pongsatorn Kornkaseam and 
Chatchai Suppitaksakul 

การจ้าแนกประเภทและรู้จ้าป้ายทะเบียนรถยนต์ในประเทศ
ไทยโดยใช้เทคนิคเคเนียเรสเนเบอร์ 

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
นักศึกษา  
บทความฉบับเต็ม (Full paper) 
ภาคบรรยาย (Oral presentation) 

Accept after 
revision? 

http://www.tapee.ac.th/
http://www.tapee.ac.th/
http://www.tapee.ac.th/
http://www.tapee.ac.th/
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189 

Teeratas Kansom, Rungnapha 
Saeeng, Tanasait Ngawhirunpat, 
Theerasak Rojanarata, Prasopchai 
Tonglairoum, Praneet Opanasopit 
and Purin Charoensuksai 

Effect of semi-synthetic andrographolide 
analogue-loaded polymeric micelles on HN22 cell 
migration 

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
นักศึกษา  
บทความฉบับเต็ม (Full paper) 
ภาคบรรยาย (Oral presentation) 

Accept after 
revision? 

190 
เสาวรีย์ อรุณรัตนวงศ์ and ฉัตรชัย ศุภ
พิทักษ์สกุล 

การออกแบบอัลกอริทึมส้าหรับแผงโซลาร์เซลล์เพ่ือใช้วัด
ความเข้มแสงอาทิตย์ 

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
นักศึกษา  
บทความฉบับเต็ม (Full paper) 
ภาคบรรยาย (Oral presentation) 

Accept after 
revision? 

191 
Jittraporn Boonyong and Orapan 
Khongmalai 

การพัฒนาโมเดลการยอมรับทางการเงิน บริบท การซื้อขาย
หุ้นผ่านแอพพลิเคชัน Streaming บนมือถือ 

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
นักศึกษา  
บทความฉบับเต็ม (Full paper) 
ภาคบรรยาย (Oral presentation) 

Accept after 
revision? 

192 
Pairot Sena, Krisanadej 
Jaroensutasinee and Mullica 
Jaroensutasinee 

Wireless Sensor Networks for Marine Environment 
Monitoring 

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
นักศึกษา  
บทคัดย่อ (Abstract) 
ภาคโปสเตอร์ (Poster presentation) 

Accept after 
revision? 

193 กมลวรรณ ลิ้มเจษฎาพงษ์  
กลวิธีการน้าเสนอเนื้อหาในแผ่นภาพอินโฟกราฟิกของ
ส้านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
นักศึกษา  
บทความฉบับเต็ม (Full paper) 
ภาคบรรยาย (Oral presentation) 

Accept after 
revision? 

194 จินดา วรรณรัตน์ 
ลีลาภาษาของพระมหาสมปอง ตาลปุต โต ในคอลัมน์คนดัง
นั่งเขียน 

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
นักศึกษา  

Accept after 
revision? 

http://www.wu.ac.th/
http://www.wu.ac.th/
http://www.wu.ac.th/
http://www.wu.ac.th/
http://www.wu.ac.th/
http://www.tsu.ac.th/


ID Authors Title Topics Decisions 

บทความฉบับเต็ม (Full paper) 
ภาคบรรยาย (Oral presentation) 

195 
Amonrat Rakchim, Assoc.Prof.Dr. 
Sanguan Lerkiatbundit and Asst 
Prof Dr.Woranuch Saengcharoen 

ปัจจัยที่มีผลต่อการควบคุมระดับน้้าตาลในเลือดผู้ป่วย
โรคเบาหวาน ชนิดที่2 โรงพยาบาลปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
นักศึกษา  
บทความฉบับเต็ม (Full paper) 
ภาคโปสเตอร์ (Poster presentation) 

Accept after 
revision? 

196 
พาฝัน ดูฮาเมลน์, หมัดเฟาซี รูบามา 
and วราคม ผิวเหลือง 

การรับรู้สิทธิสวัสดิการด้านสาธารณสุขของประชาชนใน
พ้ืนที่อ้าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
บทความฉบับเต็ม (Full paper) 
ภาคบรรยาย (Oral presentation) 
อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย บุคคลทั่วไป  

ACCEPT 

197 เสน่ห์ บุญก้าเนิด 
การปรับตัวของชาวสวนยางพาราภายหลังการสะท้อนย้อน
คิดท่ีมีต่อกฎเกณฑ์ ทรัพยากร และวิถีการผลิต ภายในสวน
ยางพารา ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
บทคัดย่อ (Abstract) 
ภาคบรรยาย (Oral presentation) 
อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย บุคคลทั่วไป  

Accept after 
revision? 

198 ศรัณย์ เพียงจันทร์ 
การจัดระเบียบจ้าแนกสิทธิ์การรักษาพยาบาลเพื่อรองรับ
ระบบสารสนเทศโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ (ผู้ป่วยนอก) 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
บทคัดย่อ (Abstract) 
ภาคบรรยาย (Oral presentation) 
อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย บุคคลทั่วไป  

Accept after 
revision? 

199 วารวิชนี หวั่นหนู 
ความทรงจ้าทางสังคมของแหล่งท่องเที่ยวชุมชนในอ้าเภอ
ดอนสัก 

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
บทคัดย่อ (Abstract) 
ภาคบรรยาย (Oral presentation) 
อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย บุคคลทั่วไป  

Accept after 
revision? 



ID Authors Title Topics Decisions 

200 กฤษณะ ทองแก้ว 
การสร้างพื้นที่ทางสังคมของชาวไทยเชื้อสายเวียดนามใน
เมืองสุราษฎร์ธานี 

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
บทคัดย่อ (Abstract) 
ภาคบรรยาย (Oral presentation) 
อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย บุคคลทั่วไป  

Accept after 
revision? 

201 
หมัดเฟาซี รูบามา, อารียา บุญสุวรรณ 
and รัชณีกร ย้อยแก้ว 

การรับรู้ความรับผิดชอบต่อสังคมของพนักงานบริษัท หาด
ทิพย์ จ้ากัด (มหาชน) 

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
นักศึกษา  
บทความฉบับเต็ม (Full paper) 
ภาคโปสเตอร์ (Poster presentation) 

Accept after 
revision? 

202 หมัดเฟาซี รูบามา 
ความต้องการของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองควนลัง 
อ้าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
บทความฉบับเต็ม (Full paper) 
ภาคบรรยาย (Oral presentation) 
อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย บุคคลทั่วไป  

Accept after 
revision? 

203 สมิทธ์ชาต์ พุมมา 
ภาษาท่ีใช้ในการตั้งชื่อเรื่องงานเขียนสารคดีของนิสิตวิชาโท
ภาษาไทย ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยทักษิณ 

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
บทความฉบับเต็ม (Full paper) 
ภาคบรรยาย (Oral presentation) 
อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย บุคคลทั่วไป  

Accept after 
revision? 

205 
Chancharee Yaodam and 
Asst.Prof.Dr.Rungchatchadaporn 
Vehachart 

การบริหารงานวิชาการ ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในสังกัดส้านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
นักศึกษา  
บทความฉบับเต็ม (Full paper) 
ภาคโปสเตอร์ (Poster presentation) 

Accept after 
revision? 

207 
ศุภานันท์ บุญเสริม, พรระพีพัฒน์ ภาส
บุตร and วรรัตน์ ปัตรประกร 

ก้าลังผลิตติดตั้งสูงสุดที่เหมาะสมของโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ในภาคกลางของประเทศไทย 

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
นักศึกษา  

Accept after 
revision? 



ID Authors Title Topics Decisions 

บทความฉบับเต็ม (Full paper) 
ภาคบรรยาย (Oral presentation) 

208 
พรพรรณ เสาเสนา, พรระพีพัฒน์ ภาส
บุตร and วรรัตน์ ปัตรประกร 

ก้าลังผลิตติดตั้งสูงสุดที่เหมาะสมของโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ในเขตภาคตะวันออกของประเทศไทย 

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
นักศึกษา  
บทความฉบับเต็ม (Full paper) 
ภาคบรรยาย (Oral presentation) 

Accept after 
revision? 

209 
ปัญญดา แก้วธวัชวิเศษ, พรระพีพัฒน์ 
ภาสบุตร and วรรัตน์ ปัตรประกร 

ก้าลังผลิตติดตั้งสูงสุดที่เหมาะสมของโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ในภาคใต้ของประเทศไทย 

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
นักศึกษา  
บทความฉบับเต็ม (Full paper) 
ภาคบรรยาย (Oral presentation) 

Accept after 
revision? 

210 
กุลธิดา กุ้งอุย, พรรณวดี ข้าจริง and 
และลลิดา ภคเมธาวี 

ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้พระพุทธศาสนาโดยวิธีการสอน
แบบ Brainstorming ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
โรงเรียนเทศบาล6 (วัดตันตยาภิรม) อ้าเภอเมือง จังหวัดตรัง 

นักศึกษา  
บทคัดย่อ (Abstract) 
ภาคโปสเตอร์ (Poster presentation) 
หัวข้อพิเศษ : งานวิจัยพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น 

Accept after 
revision? 

211 
จักรพงศ์ ทรัพย์เพ่ิม, มาริษา เก้ือกูล 
and พรรณวดี ข้าจริง 

ศึกษาลักษณะแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดา
มันและจัดท้าพิกัดต้าแหน่งแผนที่โดยใช้ระบบสารสนเทศ
ทางภูมิศาสตร์(GIS) 

นักศึกษา  
บทคัดย่อ (Abstract) 
ภาคโปสเตอร์ (Poster presentation) 
หัวข้อพิเศษ : งานวิจัยพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น 

Accept after 
revision? 

212 
Somjed Tongdee, Chakkit Konklib 
and Chitnarong Phengtaeng 

การออกแบบและพัฒนาชุดฝึกส้าหรับการเรียนการสอนวิชา
ระบบอัตโนมัติ โดยใช้ต้นทุนต่้า 

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
นักศึกษา  

Accept after 
revision? 



ID Authors Title Topics Decisions 

บทคัดย่อ (Abstract) 
ภาคบรรยาย (Oral presentation) 

213 
Thaweesak Tanaram, Wachira 
Limsripraphan and Nontawat 
Thiamnak 

ผลของการปรับเปลี่ยนคาบเวลาสัญญานพัลส์ขับเกจ ต่อ
ประสิทธิภาพของ วงจรคอนเวอร์เตอร์ ชนิดเรโซแนนท์ 
แบบควอสซี่ 

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
นักศึกษา  
บทคัดย่อ (Abstract) 
ภาคบรรยาย (Oral presentation) 

Accept after 
revision? 

214 
Wilai Na Pattanee and Assoc. Prof. 
Dr. Charas Atiwitthayaporn 

ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาตามความ
คิดเห็นของครู สังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปัตตานีเขต 1 

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
นักศึกษา  
บทความฉบับเต็ม (Full paper) 
ภาคโปสเตอร์ (Poster presentation) 

Accept after 
revision? 

215 
Fathanah Nilae and 
Asst.Prof.Dr.Rungchatchadaporn 
Vehachart 

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น้าการเปลี่ยนแปลงกับการ
บริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
นักศึกษา  
บทความฉบับเต็ม (Full paper) 
ภาคโปสเตอร์ (Poster presentation) 

Accept after 
revision? 

216 
Pranee Chipakdee and Sst.Prof.Dr. 
Rungchatchadaporn Vehachart 

การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของสถานศึกษา 
ตามความคิดเห็นของครู สังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสงขลา เขต 1 

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
นักศึกษา  
บทความฉบับเต็ม (Full paper) 
ภาคโปสเตอร์ (Poster presentation) 

Accept after 
revision? 

217 
Uriwan Leanjary and Assoc. Prof. 
Dr. Charas Atiwitthayaporn 

การบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาตามความ
คิดเห็นของครู สังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษายะลา เขต 2 

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
นักศึกษา  
บทความฉบับเต็ม (Full paper) 
ภาคโปสเตอร์ (Poster presentation) 

Accept after 
revision? 



ID Authors Title Topics Decisions 

218 

Phantida Limsripraphan, Wachira 
Limsripraphan, Nontawat 
Thiamnak and Sasithon 
Thaworasak 

การคัดแยกบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้เชิง
ลึก (Deep Learning) 

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
นักศึกษา  
บทคัดย่อ (Abstract) 
ภาคบรรยาย (Oral presentation) 

ACCEPT 

219 
Pornsin Thawornsri and 
Asst.Prof.Dr. Rungchatchadaporn 
Vehachart 

การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหาร ตามความคิดเห็นของ
ครู สังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 3 

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
นักศึกษา  
บทความฉบับเต็ม (Full paper) 
ภาคโปสเตอร์ (Poster presentation) 

Accept after 
revision? 

220 
Nattakita Jomsri and Asst.Prof.Dr. 
Rungchatchadaporn Vehachart 

คุณลักษณะผู้น้าของผู้บริหารสถานศึกษาตามความเห็นของ
ครู สังกัดส้านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลา 

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
นักศึกษา  
บทความฉบับเต็ม (Full paper) 
ภาคโปสเตอร์ (Poster presentation) 

ACCEPT 

221 Chompoonoot Nanthamathee  

The synthesis and characterization of mixed ligand 
AlF(bdc) Metal-Organic Framework 

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
บทความฉบับเต็ม (Full paper) 
ภาคโปสเตอร์ (Poster presentation) 
อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย บุคคลทั่วไป  

ACCEPT 

222 
Suporn Thinglaeh and 
Asst.Prof.Dr.Rungchatchadaporn 
Vehachart 

กระบวนการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความ
คิดเห็นของครู สังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพังงา 

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
นักศึกษา  
บทความฉบับเต็ม (Full paper) 
ภาคโปสเตอร์ (Poster presentation) 

ACCEPT 

223 
Peerapol Kompunt, Oranich 
Peelae, Nanthaporn Sathongpan 
and Jirarat Ieamsaard 

การวัดอัตราการเต้นของหัวใจโดยใช้สัญญาณภาพ 
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
นักศึกษา  

Accept after 
revision? 
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ID Authors Title Topics Decisions 

บทคัดย่อ (Abstract) 
ภาคบรรยาย (Oral presentation) 

224 
Nanthaporn Sathongpan, Oranich 
Peelae, Jirarat Ieamsaard and 
Phuntida Limceprapan 

อัลกอริทึมเพ่ือการคัดแยกลายไทยด้วย Convolutional 
Neural Network 

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
นักศึกษา  
บทคัดย่อ (Abstract) 
ภาคบรรยาย (Oral presentation) 

Accept after 
revision? 

225 
Oranich Peelae, Nanthaporn 
Sathongpan, Jirarat Ieamsaard and 
Phuntida Limceprapan 

การออกแบบเว็บไซต์เพ่ือการท่องเที่ยวโดยใช้ NOSTRA 
Map APIs 

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
นักศึกษา  
บทคดัย่อ (Abstract) 
ภาคบรรยาย (Oral presentation) 

Accept after 
revision? 

226 
Janmai Nuchkham, Sirikarn 
Somprasong and Komsak Sinsurin 

RELATIONSHIP BETWEEN TRUNK STABILIZER 
MUSCLE STRENGTH AND FRONTAL HIP AND KNEE 
ANGLES DURING SINGLE-LEG SQUAT IN FEMALE 
INDIVIDUALS 

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
นักศึกษา  
บทความฉบับเต็ม (Full paper) 
ภาคบรรยาย (Oral presentation) 

Accept after 
revision? 

227 
Wachirasak Pokakorn, Wichukorn 
Dandecha and Danainat 
Changruang 

การศึกษาแนวทางเพ่ือพัฒนาเว็บไซต์ในการประชาสัมพันธ์ 
ของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
บทคัดย่อ (Abstract) 
ภาคโปสเตอร์ (Poster presentation) 
อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย บุคคลทั่วไป  

Accept after 
revision? 

228 
ธัญวลัย หองส่้า, เกียรติก้าจร กุศล and 
ธิดารัตน์ เอกศิรินิมิตร 

การส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กปฐมวัยในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อ้าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
บทคัดย่อ (Abstract) 
ภาคบรรยาย (Oral presentation) 
อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย บุคคลทั่วไป  

Accept after 
revision? 



ID Authors Title Topics Decisions 

229 
เดชศักดิ์ดา ศุภเวที, พรระพีพัฒน์ ภาส
บุตร and วรรัตน์ ปัตรประกร 

การศึกษาก้าลังผลิตติดตั้งสูงสุดของโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
นักศึกษา  
บทความฉบับเต็ม (Full paper) 
ภาคบรรยาย (Oral presentation) 

Accept after 
revision? 

230 
นิรันดร์ จุลทรัพย์, วีนัส ศรีศักดา, กาญ
จนวัลย์ ภิญโญศุภสิทธิ์, ดวงฤดี พ่วงแสง 
and ฉิ้น ประสบพิชัย 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในจังหวัดชายแดนใต้ที่
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
บทคัดย่อ (Abstract) 
ภาคบรรยาย (Oral presentation) 
อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย บุคคลทั่วไป  

ACCEPT 

231 
ธิดารัตน์ เอกศิรินิมิตร, อุไร จเร
ประพาฬ and ก้าไล สมรักษ์ 

รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพนักเรียน : กรณีศึกษาการ
ส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคผัก ผลไม้ของนักเรียนใน
โรงเรียนอ่าวลึก ต้าบลอ่าวลึกใต้ อ้าเภออ่าวลึก จังหวัด
กระบี่ 

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
บทคัดย่อ (Abstract) 
ภาคบรรยาย (Oral presentation) 
อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย บุคคลทั่วไป  

Accept after 
revision? 

232 
กีรดิษ สายพัทลุง, พิริยะ ว่องสลับศรี, 
ทินกร ข้าสุขเปี่ยม, ธงชัย ทองอยู่ and 
รุ่งเรือง มุศิริ 

ระบบแจ้งเตือนการเกิดอุบัติเหตุจากการล้มของผู้ทุพพล
ภาพทางการมองเห็นด้วยเซนเซอร์วัดความเร่ง 

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
บทความฉบับเต็ม (Full paper) 
ภาคบรรยาย (Oral presentation) 
อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย บุคคลทั่วไป  

Accept after 
revision? 

233 
ปิยะพงษ์ โรจน์นภาลัย and อรพรรณ 
คงมาลัย 

ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าออนไลน์อย่างต่อเนื่อง
ของผู้บริโภค กรณีศึกษาเสื้อผ้าแฟชั่น 

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
นักศึกษา  
บทความฉบับเต็ม (Full paper) 
ภาคบรรยาย (Oral presentation) 

ACCEPT 

234 วิเชียร มันแหล่ and หทัยรัตน์ หล่อศรี 
พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
นักศึกษา  

ACCEPT 



ID Authors Title Topics Decisions 

บทความฉบับเต็ม (Full paper) 
ภาคโปสเตอร์ (Poster presentation) 

235 วิลาสินี ธนพิทักษ์ and วิวัฒน์ ฤทธิมา 
ฝายมีชีวิตนวัตกรรมชุมชนเพื่อแก้ปัญหาน้้าแล้งอย่างยั่งยืน 
ต้าบลเขาปู่ อ้าเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง 

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
บทความฉบับเต็ม (Full paper) 
ภาคบรรยาย (Oral presentation) 
อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย บุคคลทั่วไป  

Accept after 
revision? 

236 วิวัฒน์ ฤทธิมา and วิลาสินี ธนพิทักษ์ 
บทบาทภาคประชาชนในการบริหารจัดการที่ดินท้ากินพ้ืนที่
ต้าบลละมอ อ้าเภอนาโยง จังหวัดตรัง 

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
บทความฉบับเต็ม (Full paper) 
ภาคบรรยาย (Oral presentation) 
อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย บุคคลทั่วไป  

Accept after 
revision? 

237 Piyachat Suongtee 
ชีวิตเหมือนฝัน คุณหญิงมณี สิริวรสาร: ภาพสะท้อนความ
เปลี่ยนแปลงอารมณ์ความรู้สึกจากคนชั้นสูงสู่คนชั้นกลาง
เมืองกรุงเทพฯ 

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
บทคัดย่อ (Abstract) 
ภาคบรรยาย (Oral presentation) 
อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย บุคคลทั่วไป  

Accept after 
revision? 

238 
ณัฏฐิดา สุวรรณพฤก, ไกรสร ฤทธิ์วงค์, 
อุหมาด หมัดอาด้้า and จิตติมา ศัง
ขมณี 

การประยุกต์ทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ กรณีศึกษา การ
พัฒนาระบบแบบสอบถามออนไลน์ 

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
บทความฉบับเต็ม (Full paper) 
ภาคบรรยาย (Oral presentation) 
อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย บุคคลทั่วไป  

Accept after 
revision? 

239 นฤมล มาแทน 
การถ่ายโอนนวัตกรรมจากห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์
สู่การสร้างอาชีพที่ยั่งยืนให้แก่ชุมชน 

บทคัดย่อ (Abstract) 
ภาคบรรยาย (Oral presentation) 
หัวข้อพิเศษ : งานวิชาการรับใช้สังคม 
อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย บุคคลทั่วไป  

ACCEPT 



ID Authors Title Topics Decisions 

240 อัมรินทร์ สันตินิยมภักดี 
วิถีข้าว วิถีไทย เชื่อมสายใยจากมหาวิทยาลัยสู่ชุมชนต้าบล
ควนรู อ้าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 

บทคัดย่อ (Abstract) 
ภาคบรรยาย (Oral presentation) 
หัวข้อพิเศษ : งานวิชาการรับใช้สังคม 
อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย บุคคลทั่วไป  

ACCEPT 

241 เทพรัตน์ จันทพันธ์ 
กระบวนการสร้างส้านึกชาวนาอินทรีย์เพ่ือสร้างพลังในการ
ขับเคลื่อนขบวนชาวนาอินทรีย์จังหวัดพัทลุง 

บทคัดย่อ (Abstract) 
ภาคบรรยาย (Oral presentation) 
หัวข้อพิเศษ : งานวิชาการรับใช้สังคม 
อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย บุคคลทั่วไป  

ACCEPT 

242 นพดล โพชก้าเหนิด 
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ของบ้านโคกเมือง ต้าบลบางเหรียง อ้าเภอควน
เนียง จังหวัดสงขลา 

บทคัดย่อ (Abstract) 
ภาคบรรยาย (Oral presentation) 
หัวข้อพิเศษ : งานวิชาการรับใช้สังคม 
อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย บุคคลทั่วไป  

ACCEPT 

243 อภินันท์ สุวรรณรักษ์ 
การเลี้ยงปลาบนพื้นที่สูงเพ่ือความม่ันคงด้านอาหารและการ
อนุรักษ์โดยไม่ต้องอนุรักษ์ ในอ้าเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัด
เชียงใหม่ 

บทคัดย่อ (Abstract) 
ภาคบรรยาย (Oral presentation) 
หัวข้อพิเศษ : งานวิชาการรับใช้สังคม 
อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย บุคคลทั่วไป  

ACCEPT 

244 จริยา สุขจันทรา 
การพัฒนายกระดับสถานประกอบการผลิตอาหารฮาลาลใน
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

บทคัดย่อ (Abstract) 
ภาคบรรยาย (Oral presentation) 
หัวข้อพิเศษ : งานวิชาการรับใช้สังคม 
อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย บุคคลทั่วไป  

ACCEPT 

245 ภัทริยา สังข์น้อย 
การพัฒนาระบบบัญชีเพ่ือยกระดับความเข้มแข็งของ
วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเลี้ยงนกกระทาบ้านบ่อเตี้ย 

บทคัดย่อ (Abstract) 
ภาคบรรยาย (Oral presentation) 

ACCEPT 
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หัวข้อพิเศษ : งานวิชาการรับใช้สังคม 
อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย บุคคลทั่วไป  

246 จุติพร อัศวโสวรรณ 
การพัฒนาความมั่นคงของโรงเรียนเครือข่ายอุดมศึกษาพ่ี
เลี้ยงด้วยกระบวนการ PLC และกระบวนการสร้างสุขด้วย
สติในองค์กร : กรณีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

บทคัดย่อ (Abstract) 
ภาคบรรยาย (Oral presentation) 
หัวข้อพิเศษ : งานวิชาการรับใช้สังคม 
อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย บุคคลทั่วไป  

ACCEPT 

หมายเหตุ   1.  ACCEPT = ตอบรับไม่มีการแก้ไข 
2. Accept after revision? = ตอบรับแบบมีการแก้ไข 
3. In Review = อยู่ระหว่างการประเมิน 
4. Withdraw = ถอนบทความ 

 


