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ประกาศผลการพิจารณารางวัลแบบบรรยายดีเด่น 

วันที่ 27-28 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 ณ อาคารเรียนรวม 3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 
กลุ่ม รหัส

บทความ 
ชื่อผลงาน ชื่อผู้น าเสนอ/นักวิจัย หน่วยงาน/สถาบัน 

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ห้องที่ 1) 112 โปรแกรมจัดเส้นทางขนส่งโดยวิธีแบบ ประหยัด 
กรณีศึกษา การขนส่งอาหารทะเลสดไปจุดจ าหน่ายตาม
แหล่งท่องเที่ยวในกรุงเทพฯและปริมณฑล 

วนัชพร จันทรักษา และ  
สรรวิทย์ เชื้อพิสุทธิ์กุล 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 200 การสร้างพื้นที่ทางสังคมของชาวไทยเชื้อสายเวียดนามใน
เมืองสุราษฎร์ธานี 

กฤษณะ ทองแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี 
 

 236 บทบาทภาคประชาชนในการบริหารจัดการที่ดินท ากิน
พ้ืนที่ต าบลละมอ อ าเภอนาโยง จังหวัดตรัง 

วิวัฒน์ ฤทธิมา และ  
วิลาสินี ธนพิทักษ์ 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ห้องที่ 2) 20 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้เรื่องการป้องกันการลอกเลียน
วรรณกรรมด้วยเกมออนไลน์ในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัย
ทางธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

กันยปริณ  ทองสามสี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 233 ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าออนไลน์อย่างต่อเนื่อง
ของผู้บริโภค กรณีศึกษาเสื้อผ้าแฟชั่น 

ปิยะพงษ์ โรจน์นภาลัย และ
อรพรรณ คงมาลัย 
 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 



กลุ่ม รหัส
บทความ 

ชื่อผลงาน ชื่อผู้น าเสนอ/นักวิจัย หน่วยงาน/สถาบัน 

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 

55 The effects of chitosan mouthrinse on enamel 
caries in vitro 

Nattaporn 
Puangpanboot and 
Araya Phonghanyudh 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

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

Phunsuk Kantha มหาวิทยาลัยมหิดล 

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

Supusson Pengnam 
Prasopchai Tonglairoum 
Theerasak Rojanarata 
Tanasait Ngawhirunpat 
Praneet Opanasopit 
Samarwadee Plianwong 
Nattisa Ni-Yomtham 
and Boon-Ek 
Yingyongnarongkul 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ห้องท่ี 1) 13 การเพาะเลี้ยงแบบกะและแบบต่อเนื่องของไดอะตอมท้องน้ า 
Amphora subtropica BUUC1502 ที่แยกจากบ่อเลี้ยงกุ้งขาว 

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

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาต ิ



กลุ่ม รหัส
บทความ 

ชื่อผลงาน ชื่อผู้น าเสนอ/นักวิจัย หน่วยงาน/สถาบัน 

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

Fahmida Wazed Tina 
Mullica Jaroensutasinee 
and 
Krisanadej Jaroensutasinee 

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์

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

Natta Jaikrajang and 
Parawee Rattanakit 

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ห้องท่ี 2) 
109 

ระบบรักษาความปลอดภัยบนพ้ืนฐานระบบสมาร์ทโฮม : 
กรณีศึกษาการแจ้งเตือนเมื่อตรวจพบวัตถุเคลื่อนไหวท่ีเป็นมนุษย ์

ประเสริฐศักดิ์ อู่อรุณ 
ไชยพงศ์ จันธรากัญญาบุญ และ 
สุพัตรา ผลภาค 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

 
162 การรวมภาพกระดาษลูกฟูกโดยใช้เทคนิคการต่อภาพ 

วนิดา สุวรรณกจิ  

จิรวัฒน์ แก้วกุมาร และ  

ฉัตรชัย ศุภพิทักษ์สกลุ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร ี

หัวข้อพิเศษ : งานวิชาการรับใช้สังคม 
 

ไม่มีบทความได้รับรางวัลแบบบรรยายดีเด่น 

หัวข้อพิเศษ : งานวิจัยพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น 

99 การพัฒนาหลักสูตรายวิชาสงขลาศึกษาส าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สมบูรณ์กุลกันยา อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

วิชัย  วงศ์สุวรรณ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์
กุลกันยา 

 
ประกาศ ณ วันที่ 28 มีนาคม 2561 

 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  วิทยพันธ์) 
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม 

ประธานจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 


