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ก ำหนดกำรน ำเสนอผลงำนแบบบรรยำย (Oral Presentation) 
กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ “วลัยลักษณ์วิจัย” คร้ังท่ี 10 

กลุ่มวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี
วันที ่27-28 เดือน มีนำคม พ.ศ. 2561 ณ อำคำรเรียนรวม 3 มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ ์

วันที่ 27 มีนำคม พ.ศ.2561 เวลำ 13.00-16.45 น. ณ ห้อง 3217 ชั้น 2  
 

 
ประธาน (Chair Person) รองศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา  เจรญิสุธาสิน ี 
ประธานร่วม (Co-Chair) อาจารย ์ดร.พรรณศริิ ด าโอ และ อาจารย ์ดร.ภมรรตัน ์ เกื้อเส้ง 
เลขานุการ: นางแก้วใจ สุขสอาด                               
 
 

เวลา 
รหัส

บทความ 
ช่ือผลงาน ผู้น าเสนอ/นักวิจัย หน่วยงาน 

07.30-08.30  ลงทะเบียน   

08.30-12.00  

พิธีเปิดงานประชุมวิชาการระดับชาต ิ
“วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งท่ี 10 ณ ห้อง 3310 

บรรยายพิเศษโดย 
รศ.ดร.นิรันดร มาแทน 
ศ.ดร.สุภางค์ จันทวานิช 

12.00-13.00  รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00-14.00  
บรรยายรับเชิญ หัวข้อ What make males so 
sexy? A point of view from mate choice 
and mate selection. 

รองศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา  
เจริญสุธาสิน ี

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์

14.00-14.15 13 
การเพาะเลี้ยงแบบกะและแบบต่อเนื่องของได
อะตอมท้องน้ า Amphora subtropica 
BUUC1502 ที่แยกจากบ่อเลี้ยงกุ้งขาว 

ปวีณา ตปนียวรวงศ ์
ปรารถนา ปานทอง 
ปาริชาติ ชุมทอง 
มะลิวลัย์ คุตะโค 
รชนิมุข หิรัญสัจจาเลิศ 
ชลี ไพบูลย์กิจกลุ และ  
สรวิศ เผ่าทองศุข 

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาต ิ

14.15-14.30 22 
วิธีการทางสถิติที่เหมาะสมส าหรับทดสอบ
อัตราส่วนเพศในสัตว์น้ า : กรณีศึกษาในปูม้า 

ธนิษฐา ทรรพนันทน์ และ 
รจิต เพ็งล ี

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

14.30-14.45 29 
Do ovigerous and non-ovigerous Uca 
rosea females differ in size and burrow 
characteristics? 

Kanitta Keeratipattarakarn 
Fahmida Wazed Tina 
Mullica 

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์

https://www.wu.ac.th/
https://www.wu.ac.th/
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เวลา 
รหัส

บทความ 
ช่ือผลงาน ผู้น าเสนอ/นักวิจัย หน่วยงาน 

Jaroensutasinee and 
Krisanadej Jaroensutasinee 

14.45-15.00 42 
Female mate searching affects the 
behaviour of male fiddler crabs 
(Brachyura, Ocypodidae) 

Fahmida Wazed Tina 
Mullica Jaroensutasinee 
and 
Krisanadej Jaroensutasinee 

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์

15.00-15.15 43 
Container types and water qualities 
affecting Aedes larvae in Trang province, 
Thailand 

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

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์

15.15-15.30 41 

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

Pennapa Kooviboonsin 
Mullica Jaroensutasinee 
Krisanadej Jaroensutasinee  
and Pairot Sena 

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์

15.30-15.45 120 
Daytime behavior of captive Malayan 
tapirs at Songkhla Zoo 

Thanaphon Suwannaphong 
Wanida Limmun 
Saritvich Panyaboriban 
Manita Wittayarat and  
Naparat Suttidate 

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์

15.45-16.00 158 
An Assessment of Habitat Fragmentation 
for the Malayan Tapir in Thailand 

Thanaphon Suwannaphong 
and  
Naparat Suttidate 

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์

16.00-16.15 72 
ความหลากหลายของพันธุ์ไม้ยืนตน้ในพ้ืนท่ีเขา
หินปูน วนอุทยานเมืองเก่าชัยบุรี จังหวัดพัทลุง 

พงศ์ศิลป์ อินทร์แป้น 
ศิริลักษณ์ ช่วยพนัง และ  
จรัล ลีรติวงศ ์

มหาวิทยาลยัทักษิณ 

16.15-16.30 28 
การศึกษาผลของศักยภาพการย่อยสลายท าให้
เกิดก๊าซมเีทนของผักตบชวา ร่วมกับ น้ าท้ิงจาก
โรงงานผลติยสีต์สกดั 

ธนพล แสงสว่าง 
หาญพล พ่ึงรัศม ี
ธีระศักดิ์ หดุากร และ  
ไพรัช อุศุภรัตน ์

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

16.30-16.45 58 
ผลของวิธีการสกดัน้ ามันมะพร้าวบริสุทธ์ิแบบ
หมัก 

เพชราภรณ์ ฝั้นเต็ม และ 
วิสาขะ อนันธวัช 

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์

 
 

https://www.wu.ac.th/
https://www.wu.ac.th/
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วันที่ 28 มีนำคม พ.ศ.2561 เวลำ 08.30-14.15 น. ณ ห้อง 3217 ชั้น 2  
 
 
ประธาน (Chair Person) อาจารย์ ดร.พรรณศริิ ด าโอ ประธานร่วม (Co-Chair)   อาจารย์ ดร. ภมรรตัน ์ เกื้อเส้ง 
เลขานุการ: นางแก้วใจ สุขสอาด                         
 
 

เวลา รหัส
บทความ 

ช่ือผลงาน ผู้น าเสนอ/นักวิจัย หน่วยงาน 

07.30-08.30  ลงทะเบียน   
ประธำน (Chair Person) อำจำรย์ ดร. ภมรรัตน์  เกื้อเส้ง                      
ประธำนร่วม (Co-Chair)  รองศำสตรำจำรย์ ดร.มัลลิกำ  เจริญสุธำสินี และ อำจำรย์ ดร.พรรณศิริ ด ำโอ  
08.30-08.45 68 Employing natural reagents from Ma-

kham-pom for iron(III) determination in 
pharmaceutical preparations and water 
samples 

Natta Jaikrajang and 
Parawee Rattanakit 

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์

08.45-09.00 50 Effectiveness of formalin-killed 
Flavobacterium columnare vaccines in 
Nile Tilapia, Oreochromis niloticus 

Tipsukhon Phimpimon 
Jaturon Pongnumpai and 
Chanagun Chitmanat 

มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

09.00-09.15 130 ผลของปุ๋ยอินทรียผ์ักตบชวาหมักด้วยเช้ือรา
ย่อยสลายต่อการควบคุมโรคเนา่คอดินของ
คะน้าสาเหตุจากเชื้อรา Pythium 
aphanidermatum ในระดับห้องปฏิบัติการ
และระดับโรงเรือน 

วรวุฒิ อ้ายดวง 
บุญร่วม คดิค้า 
มนัส ทิตย์วรรณ และ 
วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก 

มหาวิทยาลยัพะเยา 

09.15-09.30 155 การศึกษากระบวนการผลิตน้ าส้มจากจากด้วย
วิธี Rapid-Tray-Culture Method 

จิราพรรณ คงมีเงิน  และ 
วิสาขะ อนันธวัช 

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์

09.30-09.45 184 การก าจัดกลิ่นโคลนดินจีออสมิน และเอ็มไอบี
ในน้ าด้วยดินเหนยีวเซรามิคดดัแปลง 

อักษราภัคค ์
แย้มธณตัถ์ฐิติ และ 
ฉัตรเพชร ยศพล 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี

ประธำน (Chair Person) อำจำรย์ ดร.พรรณศิริ ด ำโอ  
ประธำนร่วม (Co-Chair)  รองศำสตรำจำรย์ ดร.มัลลิกำ  เจริญสุธำสินี และ อำจำรย์ ดร. ภมรรัตน์  เกื้อเส้ง 
09.45-10.00 30 การพัฒนาชุดทดลองการโพลาไรเซชันของแสง

โดยใช้สมาร์ทโฟน 
อาทิตย์ หมวดคงจันทร ์
ประสงค์ เกษราธิคุณ และ 
สุวิทย์ คงภักด ี

มหาวิทยาลยัทักษิณ 

10.00-10.15 85 การท านายค่าความต้านทานแรงกดของกล่อง
ขนาดมิติฐานมาตรฐานด้วยโครงขา่ยประสาท
เทียม 

รชยา ธชเสถียร และ 
เลอพงศ์ จารุพันธ์ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

10.15-10.30 136 การสังเคราะหส์ารเคลือบผิวนาโนสมบัตไิม่
ชอบน้ า และการออกแบบการทดลองเพื่อการ

นางมลฤดี สไตน ์และ 
ผศ.ดร.การเกด เทศศร ี

มหาวิทยาลยับูรพา 

http://kataa-wisan@hotmail.com/
http://karaked@go.buu.ac.th/
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เวลา รหัส
บทความ 

ช่ือผลงาน ผู้น าเสนอ/นักวิจัย หน่วยงาน 

เรียนรู้นาโนเทคโนโลยี Synthesis of 
Hydrophobic Nanocoating and 
Experimental Design for Learning 
Nanotechnology 

10.30-10.45 154 โครงสร้างจุลภาคและสมบัติทางกลของช้ินงาน
เชื่อมเหล็กกล้าโครเมยีม-โมลิบดีนมัเกรด 
2.25Cr-1Mo 

Salita Petchsang and 
Prapas Muangjunburee 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

10.45-11.00 218 การคัดแยกบรรจภุัณฑ์เครื่องดื่มโดยใช้เทคนิค
การเรยีนรู้เชิงลึก (Deep Learning) 

พันธุธ์ิดา ลิ้มศรปีระพันธ ์
วชิระ ลิ้มศรีประพันธ์ 
นนธวัช เทียมนาก และ 
ศศิธร ถาวรศักดิ ์

มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูล
สงคราม 

11.00-11.15 232 ระบบแจ้งเตือนการเกดิอุบัติเหตุจากการลม้
ของผู้ทุพพลภาพทางการมองเห็นด้วย
เซนเซอร์วดัความเร่ง 

กีรดิษ สายพัทลุง 
พิริยะ ว่องสลับศร ี
ทินกร ข าสุขเปี่ยม 
ธงชัย ทองอยู่ และ 
รุ่งเรือง มุศิร ิ

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร 
 

11.15-11.30 213 ผลของการปรับเปลี่ยนคาบเวลาสญัญานพัลส์
ขับเกจ ต่อประสิทธิภาพของ วงจรคอนเวอร์
เตอร์ ชนิดเรโซแนนท์ แบบควอสซี่ 

ทวีศักดิ์ ตันอร่าม 
วชิระ ลิ้มศรีประพันธ์ และ 
นนธวัช เทียมนาก 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูล
สงคราม 

11.30-11.45 190 การออกแบบอัลกอริทึมส าหรับแผงโซลาร์
เซลล์เพื่อใช้วัดความเข้มแสงอาทิตย์ 

เสาวรยี์ อรุณรัตนวงศ์ และ 
ฉัตรชัย ศุภพิทักษ์สกลุ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลธัญบรุ ี

11.45-12.00 207 ก าลังผลติตดิตั้งสูงสดุที่เหมาะสมของโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ในภาคกลางของประเทศ
ไทย 

ศุภานันท์ บุญเสริม 
พรระพีพัฒน์ ภาสบุตร และ 
วรรัตน์ ปัตรประกร 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

12.00-13.00  รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-13.15 208 ก าลังผลติตดิตั้งสูงสดุที่เหมาะสมของโรงไฟฟ้า

พลังงานแสงอาทิตย์ในเขตภาคตะวันออกของ
ประเทศไทย 

พรพรรณ เสาเสนา 
พรระพีพัฒน์ ภาสบุตร และ 
วรรัตน์ ปัตรประกร 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
 

13.15-13.30 209 ก าลังผลติตดิตั้งสูงสดุที่เหมาะสมของโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ในภาคใต้ของประเทศไทย 

ปัญญดา  แก้วธวัชวิเศษ 
พรระพีพัฒน์ ภาสบุตร และ 
วรรัตน์ ปัตรประกร 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

13.30-13.45 229 การศึกษาก าลังผลิตติดตั้งสูงสุดของโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 

เดชศักดิ์ดา ศภุเวที 
พรระพีพัฒน์ ภาสบุตร และ 
วรรัตน์ ปัตรประกร 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

13.45-14.15 มอบเกียรติบัตรการน าเสนอผลงาน 
มอบรางวัลการน าเสนอผลงานบรรยายดเีด่น 

ณ โถงกลาง ช้ัน 1 จุดลงทะเบียน 
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วันที่ 28 มีนำคม พ.ศ.2561 เวลำ 08.30-16.00 น. ณ ห้อง 3202 ชั้น 2  
 
 
ประธาน (Chair Person) อาจารย์ ดร.สลลิ  บุญพราหมณ ์  ประธานร่วม (Co-Chair)   ............................................. 
เลขานุการ: นางสาวรติยา  ก้องก่ า  
 
 

เวลา 
รหัส

บทความ 
ช่ือผลงาน ผู้น าเสนอ/นักวิจัย หน่วยงาน 

07.30-08.30  ลงทะเบียน   
 สาขาสารสนเทศศาสตร ์

08.30-08.45 12 
Knowledge Discovery of Game Design 
Elements from Literature Review of 
Gamification 

Sakchai Muangsrinoon and  
Poonpong Boonpharm 

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์

08.45-09.00 14 
การจัดการระบบเครือข่ายไร้สายระดับองค์กร
ผ่านอุปกรณ์ Aruba Controller กรณีศึกษา 
ระบบเครือข่ายไร้สายมหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์

สาธิต ขวัญชุม และ  
สุริยะ เมืองสุวรรณ 

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์

09.00-09.15 27 

การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง รายวิชาทักษะ
การพัฒนาอาชีพ กรณีศึกษาการศกึษานอก
ระบบ ต าบลท่าง้ิว อ าเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

ศิริภา ชัยณรงค ์
จันทร์ธิดารตัน์ แก้วแท้ 
ปริญญา ทองแกมนาค 
ศิริพันธ์ เทพมาก 
ศศิพัชร บุญขวัญ และ  
ภัทราวรรณ วังบุญคง 

มหาวิทยาลยัราชภฏั
นครศรีธรรมราช 

09.15-09.30 69 
Creating a healthcare community by 
village volunteers with mobile e-
Visiting: social-based approach 

Premrudee Noonsang 
Manit Jitprapai and  
Tanit Sompong 

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์

09.30-09.45 71 
การประเมินภาวะอ้วนโดยใช้ระบบกฎเกณฑ์
ฟัซซ ี

วรรณศิริ คูริพรรณ์ และ  
วฐา มินเสน 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

09.45-10.00 88 

การพัฒนาระบบจัดเก็บสารสนเทศ โดย
โปรแกรมส าเร็จรูป SENAYAN กรณีศึกษา 
ผลงานนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการ
สารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏั
นครศรีธรรมราช 

จันทรวิมล สะแหล๊ะ 
กนิษฐา อูเซ็ง และ  
Siriyaporn Preecha 

มหาวิทยาลยัราชภฏั
นครศรีธรรมราช 

10.00-10.15 92 Data Cleaning Chairote Yaiprasert มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์

10.15-10.30 109 
ระบบรักษาความปลอดภัยบนพ้ืนฐานระบบ
สมาร์ทโฮม : กรณีศึกษาการแจ้งเตือนเมื่อ
ตรวจพบวัตถุเคลื่อนไหวท่ีเป็นมนษุย์ 

ประเสริฐศักดิ์ อู่อรุณ 
ไชยพงศ์ จันธรากัญญาบุญ และ 
สุพัตรา ผลภาค 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

http://www.wu.ac.th/
http://www.wu.ac.th/
https://sites.google.com/a/ku.th/psaku/
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เวลา 
รหัส

บทความ 
ช่ือผลงาน ผู้น าเสนอ/นักวิจัย หน่วยงาน 

10.30-10.45 117 

แนวทางการใช้สื่อออนไลน์ Google 
Classroom ในการเรียนการสอน ของ
นักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกิจ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวทิยาลัยตาป ี

Teerayut Khunsrikaew และ  
ธนิต ส าลีวงค ์

มหาวิทยาลยัตาป ี

10.45-11.00 127 

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการแนะแนว
การศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 
สาขาวิชาการจดัการสารสนเทศ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช 

กนิษฐา อูเซ็ง 
จันทรวิมล  สะแหละ๊ และ 
ศิริญาพร ปรีชา 

มหาวิทยาลยัราชภฏั
นครศรีธรรมราช 

11.00-11.15 138 
การส ารวจความพึงพอใจเพื่อปรับปรุงคุณภาพ
การให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
ศูนย์เทคโนโลยดีิจิทัล มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์

Pattama Sucharee and  
Premrudee Noonsang 

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์ 

11.15-11.30 161 
ระบบลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมด้วย QR 
Code มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์

ณิรดา  เพ็ชรคงทอง 
มานิต  จิตต์ประไพย  
เกศิณี  พรหมชาติ และ  
เปรมฤดี นุ่นสังข ์

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์

11.30-11.45 162 
การรวมภาพกระดาษลูกฟูกโดยใช้เทคนิคการ
ต่อภาพ 

วนิดา สุวรรณกิจ  

จิรวัฒน์ แก้วกุมาร และ  

ฉัตรชัย ศุภพิทักษ์สกลุ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลธัญบรุ ี

11.45-12.00 171 
การศึกษาการออกแบบสื่อการเรียนคันจิด้วย
เทคโนโลยี Augmented Reality 

กัญญารตัน์ ทองชุม และ 
สรมย์พร  เจรญิพิทย ์

สถาบันเทคโนโลยไีทย-
ญี่ปุ่น 

12.00-13.00  รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00-13.15 174 
การเปรยีบเทียบอลักอริทึมการแบง่ช่วงข้อมูล
ส าหรับตัวจ าแนกต้นไมต้ัดสินใจ 

รัตยากร ไทยพันธ์ และ  
ฐิมาพร เพชรแก้ว 

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์

13.15-13.30 183 
ระบบช่วยเหลือผู้ขับข่ีในประเทศไทยด้วยการ
ตรวจจับและตดิตามคนเดินถนนที่ก าลังข้าม
ทางม้าลาย 

พิศณุ คูมีชัย 
โรงเรียนนายเรือ  

13.30-13.45 188 
การจ าแนกประเภทและรู้จ าป้ายทะเบียน
รถยนต์ในประเทศไทยโดยใช้เทคนิคเคเนียเรส
เนเบอร ์

พงศธร ครเกษม  และ  
ฉัตรชัย ศุภพิทักษ์สกลุ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลธัญบรุ ี

13.45-14.00 191 
การพัฒนาโมเดลการยอมรับทางการเงิน 
บริบท การซื้อขายหุ้นผ่านแอพพลเิคชัน 
Streaming บนมือถือ 

จิตราพร บญุยงค์ และ  
อรพรรณ คงมาลยั 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

14.00-14.15 198 

การจัดระเบียบจ าแนกสิทธ์ิการรักษาพยาบาล
เพื่อรองรับระบบสารสนเทศโรงพยาบาลศูนย์
การแพทย์ (ผู้ป่วยนอก) มหาวิทยาลัยวลยั
ลักษณ ์

ศรัณย์ เพียงจันทร ์

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์

https://www.facebook.com/Ph7.Teerayut/
http://www.tapee.ac.th/default_tp.asp
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เวลา 
รหัส

บทความ 
ช่ือผลงาน ผู้น าเสนอ/นักวิจัย หน่วยงาน 

14.15-14.30 212 
การออกแบบและพัฒนาชุดฝึกส าหรับการ
เรียนการสอนวิชาระบบอัตโนมตัิ โดยใช้ต้นทุน
ต่ า 

สมเจตน์ ทองดี 
จักรกฤษ ก้อนกลีบ และ  
ชิตณรงค์  เพ็งแตง 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูล
สงคราม 

14.30-14.45 223 
การวัดอัตราการเต้นของหัวใจโดยใช้สัญญาณ
ภาพ 

พีรพล  ค าพันธ ์
อรณิช  ปีแหล ่
นันทพร  สระทองปาน และ  
จิรารตัน์  เอี่ยมสอาด 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูล
สงคราม 

14.45-15.00 224 
อัลกอริทึมเพื่อการคดัแยกลายไทยด้วย 
Convolutional Neural Network 

นันทพร  สระทองปาน 
อรณิช  ปีแหล ่
จิรารตัน์  เอี่ยมสอาด และ  
พันธุ์ธิดา  ลิ้มศรีประพันธ ์

มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูล
สงคราม 

15.00-15.15 225 
การออกแบบเว็บไซต์เพื่อการท่องเที่ยวโดยใช้ 
NOSTRA Map APIs 

อรณิช  ปีแหล ่
นันทพร  สระทองปาน 
จิรารตัน์  เอี่ยมสอาด และ 
พันธุ์ธิดา  ลิ้มศรีประพันธ ์

มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูล
สงคราม 

15.15-15.30 238 
การประยุกต์ทางวิศวกรรมซอฟตแ์วร์ 
กรณีศึกษา การพัฒนาระบบแบบสอบถาม
ออนไลน ์

ณัฏฐิดา  สุวรรณพฤก 
ไกรสร  ฤทธิ์วงค ์
อุหมาด  หมัดอาด้ า  และ  
จิตติมา  ศังขมณ ี

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์

15.30-16.00  
มอบเกียรติบัตรกำรน ำเสนอผลงำน 

มอบรำงวัลกำรน ำเสนอผลงำนบรรยำยดีเด่น 
ณ โถงกลำง จุดลงทะเบียน 
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ก ำหนดกำรน ำเสนอผลงำนแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)  

กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ “วลัยลักษณ์วิจัย” คร้ังท่ี 10 
กลุ่มวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี

วันที่ 27-28 มีนำคม พ.ศ.2561 ณ อำคำรเรียนรวม 3 มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ ์

 

ล าดับ 
รหัส

บทความ 
ช่ือผลงาน ผู้น าเสนอ/นักวิจัย หน่วยงาน 

1 1 
การหมักร่วมแบบไร้อากาศระหว่างมูลไก่
กับน้ าเสียจากกระบวนการผลิตขนมจีน
โดยถังปฏิกรณ์แบบกวนสมบูรณ ์

ซันวานี จิใจ 
ไซนะ มเูล็ง และ  
ชัยรัตน์ ศิริพัธนะ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา  

2 6 
Considerations on the future of the 
dairy industry in Thailand: A review 

Supreena Srisaikham and  
Boyd Rueben Jury 

มหาวิทยาลยับูรพา  

3 17 
ผลของการใช้จีไบโอติก (Bacillus 
subtilis และยสีตส์กัด) ต่อการ
เจริญเติบโตของปลานลิในกระชัง 

ชาญวิทย์  สุวรรณ์ และ  
ชนกันต์  จิตมนัส 

มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

4 19 
ผลของวิธีเลี้ยงปลานิลต่อประสิทธิภาพใน
การผลิต ต้นทุนและผลตอบแทน 

พ้วน เพ่งเซ้ง 
มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์

5 45 
ความหลากหลายของชนิดและรูปแบบการ
แพร่กระจายของด้วงมูลสตัว์สกลุ 
Onthophagus ในคาบสมุทรไทย 

อรทิพย์  วรานุศิษฏ์ และ  
สิงโต  บุญโรจน์พงศ ์

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

6 66 
ประสิทธิภาพของน้ ามันกานพลูในการ
สลบปลานิล (Oreochromis niloticus) 

วิจิตรา  ตุ้งซี่ และ  
ณัฐพล ราชูภมินต ์

มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 

7 84 
ผลของการทดแทนปลาป่นด้วยไขน่้ าใน
สูตรอาหารเลี้ยงปลาทอง 

ศรัณย์ รักษาพราหมณ์ และ 
ณัฐพล ราชูภมินต ์

มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 

8 104 

ประสิทธิภาพการบ าบดัน้ าทิ้ง จากหลุมฝัง
กลบขยะเทศบาลนครยะลา โดยใช้ก้อน
เห็ดเหลือท้ิง Schizophyllum 
commune และ Pleurotus sajor-caju. 

ไซนะ มเูล็ง 
ซันวานี จิใจ 
สุไฮลา บือลือดู และ  
ยะยา กานุงมิง 

มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา 

9 152 
การเจรญิเติบโตของกบนา และคณุภาพ
น้ าเลี้ยงกบทีได้รับอาหารเสรมิเอนไซม์
ปาเปนที่ระดับต่าง ๆ 

เบญจมาศ กล้าหาญ 
วิลาวัณย์ พรมเพียงช้าง และ  
รุ่งกานต์ กล้าหาญ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุร ี  

10 221 
The synthesis and characterization 
of mixed ligand AlF(bdc) Metal-
Organic Framework 

Chompoonoot Nanthamathee 
มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์

11 48 
คุณค่าทางโภชนาการของน้ าพริกเผาเหด็
เสมด็และการประเมินการยอมรับของ

อมรรัตน์ อังอัจฉะริยะ 
อาคม ขัดฝั้น และ  

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรี
วิชัย 

http://www.yru.ac.th/
http://www.yru.ac.th/
http://www.wu.ac.th/
http://www.sakaeo.buu.ac.th/2017/
http://www.yru.ac.th/
http://www.yru.ac.th/
http://expert.wu.ac.th/html/source/DESAboutPersonallist_.php?PERSONID=5600000057
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ล าดับ 
รหัส

บทความ 
ช่ือผลงาน ผู้น าเสนอ/นักวิจัย หน่วยงาน 

ผู้บริโภคต่อไส้ขนมปังจากเห็ดเสมด็ ดวงใจ ส่งเสรมิ 

12 141 
The Location and Behavior of 
Vitamin E in Peroxide Lipid Bilayer 

Phansiri Boonnoy 
Nopporn Rattanachoung and 
Jirasak Wohg-Ekkabut 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

13 49 เครื่องดูดเก็บน้ ายางพาราแบบสะพายหลัง 
ธีรเมธ ทิพย์จันทา 
โสวิวัฒน์ เครือจันทร์ และ 
พงษ์พันธ์ ราชภักดี 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรี
วิชัย 

14 61 
การศึกษาอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการฉีด
ขึ้นรูปเครื่องประดับจากเศษเทียนไขเหลือ
ทิ้งที่เติมกรดสเตยีริก 

ภัทรบดี พิมพ์กิ และ 
 เวนุกา  เทียมทัน 

มหาวิทยาลยัราชภฏัร าไพพรรณ ี

15 105 

การจ าลองความเข้มของสนามแม่เหล็ก
จากแม่เหล็กถาวรนีโอดีเมียมไอรอน
โบรอนประกบเหล็กกล้าคาร์บอนต่ า ใน
ระบบท าความเย็นด้วยแม่เหล็ก 

นวลจุฑา เนียมจันทร ์
ชัยโรจน์ ใหญ่ประเสริฐ และ   
ชิตณรงค์ ศิรสิถิตย์กลุ 

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์

16 108 
การจ าลองความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก
ในการเก็บพลังงานด้วยล้อตุนก าลงัจากวง
แหวนแม่เหล็กถาวร 

อัสมา สาเมาะ 
ชัยโรจน์ ใหญ่ประเสริฐ และ  
ชิตณรงค์ ศิรสิถิตย์กลุ 

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์

17 115 
การผลิตเช้ือเพลิงอัดแท่งจากวัสดุเศษ
เหลือในสวนปาล์มน้ ามัน 

เตือนใจ ปิยัง 
อเนก สาวะอินทร์ และ  
นฤทธ์ิ กล่อมพงษ ์

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรี
วิชัย 

18 192 
Wireless Sensor Networks for 
Marine Environment Monitoring 

Pairot Sena 
Krisanadej Jaroensutasinee and  
Mullica Jaroensutasinee 

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์

19 98 
ระบบประมาณค่าไฟฟ้าจากการตรวจนับ
การเข้าออกผ่านประตดู้วยอุปกรณ์
ตรวจจับอินฟาเรด 

อุรฉัตร โคแก้ว 
กฤษฏิ์ภาไช วันจงค า และ  
นลินทิพย์ แหวนทองค า 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

20 135 
การศึกษาการน าเทคโนโลยี RFID และ 2D 
Barcode มาใช้ในระบบตรวจสอบ
ย้อนกลับของอุตสาหกรรมฟาร์มเลี้ยงกุ้ง 

ชินรัตน ์ สอนทอง 
ธนิต ส าลีวงค ์

มหาวิทยาลยัตาป ี

21 137 
การวัดช่วงเวลาการเคลื่อนที่ของชีพจร
จากสัญญาณพีพีจ ี

Taewan Pleansaithong 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

22 47 

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อบันทึกเหตุ
อาชญากรรม กรณีศึกษา: งานป้องกัน
ปราบปรามสถานตี ารวจภูธรเมืองสุราษฎร์
ธาน ี

สุภาภรณ์ จันปาน และ  
ฤทธิชัย น้อยนรินทร์ 

มหาวิทยาลยัตาป ี

23 33 
Reef Fish Diversity and IUCN Status 
at Racha Yai Island, Thailand 

Sirirat Somchuea 
Tina Fahmida Wazed 

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์

http://www.wu.ac.th/
http://www.wu.ac.th/
http://www.wu.ac.th/
http://www.tapee.ac.th/
http://www.tapee.ac.th/
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ล าดับ 
รหัส

บทความ 
ช่ือผลงาน ผู้น าเสนอ/นักวิจัย หน่วยงาน 

Mullica Jaroensutasinee and 
Krisanadej Jaroensutasinee 

24 63 
การพัฒนาเว็บไซต์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้
พิการขององค์การบริหารส่วนต าบลน้ าพุ 
อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

อุไรวรรณ เอกประยรู 
ปัทมา ช่วยพิทักษ์ และ  
สุภาภรณ์ จันปาน 

มหาวิทยาลยัตาป ี

25 70 
ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการ
แข่งขันกีฬาเปตอง กรณีศึกษา : ชมรมเป
ตองศรีสุราษฎร์ธาน ี

ฤทธิชัย น้อยนรินทร์ และ  
Supaporn Janpan 

 
มหาวิทยาลยัตาป ี
 

26 87 

การสกัดข้อมลูดา้นการเงินของ
มหาวิทยาลยัวลัยลักษณส์ าหรับการหัก
ภาษี ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด. 3 และ ภ.ง.ด. 53 
ตามรูปแบบของกรมสรรพากร 

คุณชิต สุขพัฒนศรีกลุ 

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์

27 110 
การพัฒนาแอพพลิเคชั่นการจดัการ
ร้านอาหาร: กรณีศึกษาปั๊กคาเฟ ่

พงศ์ภน ปิติสุข 
อุไรวรรณ เอกประยรู และ  
ปัทมา ช่วยพิทักษ ์

มหาวิทยาลยัตาป ี

28 111 
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดเก็บภาษีท่ีดินขององค์การบริหารส่วน
ต าบลถ้ าสิงขร จังหวัดสรุาษฎร์ธานี 

ปัทมา ช่วยพิทักษ์ และ   
พงศ์ภน ปิติสุข 

มหาวิทยาลยัตาป ี

29 118 

การพัฒนาระบบเชื่อมต่อมนุษย์กบั
คอมพิวเตอร์ด้วยสญัญาณไฟฟ้ากล้ามเนื้อ
บนใบหน้าส าหรบัเทคโนโลยีช่วยอ านวย
ความสะดวกในการสื่อสาร 

กันยาพร งามสมพรพงศ์ 
เกศราภรณ์ ช่วยสุด และ  
ยรรยงค์ พันธ์สวสัดิ ์

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

30 125 
แอพพลิเคชั่นจัดการข้อมลูความเสี่ยงต่อ
การเกิดโรคไข้เลือดออกบน
ระบบปฏิบตัิการแอนดรอยด ์

นาตยา  แก้ววิเชียร และ   
ภัทรวิทย์  สุขเขียว 

มหาวิทยาลยัตาป ี

31 134 
Design and Development of 
Flooding Ask for Help System on 
the Mobile Phone 

Tanit Somleewong 
Teerayut  Khunsrikaew and  
Chinnarat Sontong 

มหาวิทยาลยัตาป ี

32 146 
การปรับปรุงระบบทะเบียนประวตัิเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ฐานข้อมูลกลาง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์

Pongthon Rudeeakaraseree 
มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์

33 153 
การสร้างข้อมูลสามมติิพ้อยท์คลาวด์จาก
ภาพถ่ายในโทรศัพท์มือถือเพื่อการอนุรักษ์
สถาปัตยกรรมและพื้นท่ี 

อภินันท์ สีม่วงงาม 
มหาวิทยาลยัราชมงคลอีสาน 

34 156 
การอนุรักษ์ผังบรเิวณและอาคารโมเดิร์น:
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 

จิรศักดิ์ มากกลาง 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
อีสาน 

35 227 การศึกษาแนวทางเพื่อพัฒนาเว็บไซต์ใน วชิรศักดิ์ โภคากรณ ์ มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์

http://www.eng.su.ac.th/_2012/research-list-ee-Yunyong.php
http://www.tapee.ac.th/
http://www.tapee.ac.th/
http://www.tapee.ac.th/
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ล าดับ 
รหัส

บทความ 
ช่ือผลงาน ผู้น าเสนอ/นักวิจัย หน่วยงาน 

การประชาสัมพันธ์ ของหน่วยงานใน
มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์

ดนัยณัฐ ซังเรือง 
วิชชุกร ด่านเดชา 

http://expert.wu.ac.th/html/source/DESAboutPersonallist_.php?PERSONID=5400000107
http://expert.wu.ac.th/html/source/DESAboutPersonallist_.php?PERSONID=5500000022
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ข้อแนะน ำส ำหรับผู้น ำเสนอผลงำน 

กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ “วลัยลักษณ์วิจัย” คร้ังท่ี 10 
วันที่ 27-28 มีนำคม 2561 ณ อำคำรเรียนรวม 3 มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ ์

---------------------------------------------------- 
ข้อแนะน ำส ำหรับผู้น ำเสนอแบบบรรยำย (Oral Presentation) 

1. ลงทะเบียน ณ จดุลงทะเบียนในวันท่ี 27-28 มีนาคม 2561 เวลา 07.30-08.30 น. 
2. ผู้น าเสนอน าข้อมูลลงคอมพิวเตอรโ์ดยให้ตดิต่อกับเจา้หน้าท่ีตรงจุดลงทะเบียน ในวันที่ 27-28 มีนาคม 2561 ตามเวลาที่ก าหนดดังนี ้

o ช่วงที่ 1 วันท่ี 27-28 มีนาคม 2561 เวลา 07.30-08.30 น. 
o ช่วงที่ 2 วันท่ี 27-28 มีนาคม 2561 เวลา 12.30-13.00 น. 
o ไม่อนุญาตให้ผู้น าเสนอน าข้อมลูลงคอมพิวเตอร์นอกเหนือจากช่วงเวลาที่ก าหนดไว ้

3. การน าเสนอผลงานใช้เวลา 15 นาที แบ่งเป็นผู้น าเสนอ 10 นาที ผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะ/ตอบข้อซักถาม 5 นาที หรือเปลี่ยนแปลง
ตามความเหมาะสม กรุณาดูก าหนดการน าเสนอของแต่ละกลุ่ม 

4. ผู้น าเสนอจัดท าขอ้มลูในรูปแบบ Microsoft Office PowerPoint 2007 หรือ PDF File 
o ผู้น าเสนอควรเตรียมสไลด์ในจ านวนที่เหมาะสมในการน าเสนอเป็นเวลาไม่เกิน 10 นาที ผู้น าเสนออาจมีการเตรียมสไลด์หรือ

ข้อมูลประกอบเพิ่มเติมเพื่อใช้ช่วยในการตอบค าถามจากผู้ฟังในช่วงเวลา 5 นาทีในการถาม-ตอบค าถาม แต่ละสไลด์ไม่ควรมี
เนื้อหาแน่นจนเกินไปท้ังรูปภาพและข้อความ การใช้ข้อความมากเกินไปควรหลีกเลี่ยง ซึ่งผู้พูดควรอธิบายเนื้อหาด้วยตนเองเพื่อ
สนับสนุนการน าเสนอผลงาน โดยไม่พึ่งพาให้ผู้ฟังอ่านสไลด์เองจนมากเกินไป การใช้รูปจะมีส่วนช่วยในการสื่อสารและท าให้
เข้าใจในเนือ้หาได้มากขึ้น 

5. การน าเสนอผลงานจะมีการมอบรางวัลการน าเสนอแบบบรรยายดีเด่น โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวฒุิจะเป็นผู้พิจารณารางวัล โปรดดู
รายละเอียดหลักเกณฑ์การพิจารณารางวลั 

6. รับประทานอาหารว่างในห้องน าเสนอ 
7. ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

ข้อแนะน ำส ำหรับผู้น ำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) 
1. ติดตั้งโปสเตอร์ในวันที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 16.00-20.00 น. ณ บริเวณโถงกลางช้ัน 2  อาคารเรียนรวม 3 มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ์ 

(กรุณาตดิต่อเจา้หน้าท่ีจุดลงทะเบยีนบริเวณงาน) 
2. ให้ผู้น าเสนออยู่ประจ าโปสเตอร์เพือ่น าเสนอผลงานในวันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 10.30-11.00 น. ณ อาคารเรียนรวม 3 มหาวิทยาลยั

วลัยลักษณ ์หรืออาจจะมีการเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
3. โปสเตอร์จะติดตั้งไว้ตลอดการประชุม โปรดเก็บโปสเตอร์ในวันที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป หากเจ้าของผลงานไม่ไดเ้ก็บ

ในเวลาที่ก าหนด งานประชุมจะด าเนินการจดัเก็บให้และสามารถตดิต่อขอรับได้ที่ สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ ์โทร. 

0-7567-3566, 0-7567-3565, 0-7567-3567 e-mail:wuird.walailak@gmail.com 
 

 

 


