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12th National & International Conference
คณะผูจั้ดงานฯ ขอแจง้แนวปฏบิตัใินการรว่มงานการประชมุวชิาการนําเสนอผลงานวจัิยระดบัชาตแิละนานาชาต ิครั�งที�

12 ดงันี�
1. ขอใหท้กุทา่นเขา้รว่ม Google Meet เพื�อรว่มพธิเีปิดและบรรยายพเิศษ ในชว่ยเวลา 8.00-10.15 น. วธิทีี� 1 เขา้

ผา่นลงิกต์รง meet.google.com/wei-rjkd-oqg หรอื วธิทีี� 2 เขา้ผา่น Google Meet app (มอืถอื/แท็บเล็ต) หรอืเว็บ
http://meet.google.com (คอมพวิเตอร/์โน๊ตบุค๊) กรอก Meeting Pin

2. ลงทะเบยีนรว่มงานผา่น Google Form https://forms.gle/Bmw5qjddG8ijanET9

3. ขอใหผู้เ้ขา้รว่มงานเปิดกลอ้งวดิโีอเพื�อแสดงตวัตน
4. เขา้รว่มนําเสนอแยกตามหอ้งการนําเสนอผา่น Google Meet จํานวน 8 หอ้ง ตามกําหนดการนําเสนอ การนําเสนอ

แบบ Online Presentation 1) ผูนํ้าเสนอจะตอ้งจัดทํางานนําเสนอบทความวจัิยในรปูแบบโปรแกรม PowerPoint 2) ใช ้

เวลานําเสนอเรื�องละไมเ่กนิ 10 นาท ีตอบขอ้ซกัถามไมเ่กนิ 5 นาที
5. การแตง่กาย: ชดุทางการสภุาพ ชาย ควรสวมเสื�อคอปก (อาจสวมสทู/เนคไทรว่มได)้ หญงิ ควรสวมเสื�อสภุาพ เกบ็

ผมใหเ้รยีบรอ้ย
โดยวนัพธุที� 13 มกราคม 2563 จะมกีารซอ้มใหญนํ่าเสนอเสมอืนจรงิขอใหผู้ว้จัิยเขา้รว่มตามกําหนดเวลา
ทางผูจั้ดจะแจง้รายละเอยีดการนําเสนอ และตรวจสอบรายชื�อผูผ้า่นการคดัเลอืกใหนํ้าเสนอผลงานวจัิยในการประชมุ

วชิาการและนําเสนอผลงานวจัิย ระดบัชาตแิละนานาชาต ิไดท้ี�เมนูดาวนโ์หลด และแบบตอบรับที�เมนูหนังสอืตอบรับ ในวนั
ที� 28 ธนัวคม 2563:

ผูว้จัิยสามารถ edit บทความภายในวนัที� 20 ธนัวาคม 2563 **หาก Proceeding ผยแพรแ่ลว้ไมส่ามารถแกไ้ข
บทความในทกุกรณี**

ขอความอนุเคราะหผ์ูว้จัิยตรวจสอบกลุม่วชิาใหถ้กูตอ้งกอ่นยนืยนัการสง่บทความ
เปิดลงทะเบยีนและสง่บทความเขา้รว่ม ระดบันานาชาต ิจํานวน 20 บทความ และระดบัชาต ิจํานวน 80 บทความ

ระหวา่งวนัที� 1 ตลุาคม ถงึ 13 พฤศจกิายน 2563 (กอ่นเวลา 15.00 น.) หากบทความครบตามเป้าหมายทางผูจั้ดขอสงวน
สทิธิ�ปิดระบบการลงทะเบยีน ชาํระเงนิคา่ลงทะเบยีน 16-18 พฤศจกิายน 2563 (กอ่นเวลา 15.00 น.)

เลม่ Proceeding online อยูใ่นฐานขอ้มลู Google Scholar และจะเผยแพรใ่นวนัจัดงานหรอืไมเ่กนิ 2 สปัดาห ์**หาก
เผยแพรแ่ลว้ไมส่ามารถแกไ้ขบทความในทกุกรณี**

หวัขอ้การเสนอผลงาน
1. กลุม่วชิาดา้นมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์
2. กลุม่วชิาดา้นการศกึษา
3. กลุม่วชิาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
4. กลุม่วชิาดา้นบรหิารธรุกจิ

12th National & International Conference
Submission duration is October 1, - November 13, 2020 (Until 3.00 PM). The date for payment due is

November 16-18, 2020 (Until 3.00 PM). Registration Fee once paid is not refundable or adjustable under

any circumstances.

Conference Topics:

1. Humanities and Social Science

2. Education

3. Science and Technology

4. Business Administration

หนา้หลกั ขอ้มลูทั�วไป ผูท้รงคณุวฒุิ

Email:    Password:  login

http://conference.grad.ssru.ac.th/manual
http://conference.grad.ssru.ac.th/important-date.php?l=th
http://conference.grad.ssru.ac.th/schedule
http://conference.grad.ssru.ac.th/paper-status.php?l=th
http://conference.grad.ssru.ac.th/download.php?l=th
http://conference.grad.ssru.ac.th/fullPaper-info.php?l=th
http://conference.grad.ssru.ac.th/fee.php?l=th
http://conference.grad.ssru.ac.th/proceeding.php?l=th
http://grad.ssru.ac.th/page/28122020
http://conference.grad.ssru.ac.th/index.php?l=th
http://conference.grad.ssru.ac.th/info.php?l=th
http://conference.grad.ssru.ac.th/expert.php?l=th


3/2/2021 12th National & International Conference

conference.grad.ssru.ac.th 2/2

อตัราคา่ลงทะเบยีน
- ผูนํ้าเสนอบทความวจัิยระดบันานาชาต ิ5,000 บาท (คณาจารย,์นักวจัิย,นักศกึษาระดบับณัฑติศกึษา)
- ผูนํ้าเสนอบทความวจัิยระดบัชาต ิ3,500 บาท (คณาจารย,์นักวจัิย,นักศกึษาระดบับณัฑติศกึษา)
ขา้ราชการและ/หรอืพนักงานมหาวทิยาลยั สามารถเบกิคา่ลงทะเบยีนจากตน้สงักดัไดแ้ละเขา้รว่มสมัมนาทางวชิาการได ้
โดยไมถ่อืเป็นวนัลาทั �งนี�เมื�อไดรั้บอนุญาตจากผูบ้งัคบับญัชาเรยีบรอ้ยแลว้ (กรณีชาํระเงนิคา่ลงทะเบยีนแลว้ บณัฑติ
วทิยาลยัจะไมค่นืเงนิใหใ้นทกุกรณีความจําเป็นเนื�องจากเป็นคา่ใชจ้า่ยในการดําเนนิงาน)

หมายเหต ุกรณีคณะผูเ้ชี�ยวชาญพจิารณาผลงานมมีตไิมต่อบรับ ใหนํ้าเสนอผลงาน สงวนสทิธิ�ไมค่นื คา่ลงทะเบยีน
เนื�องจากไดใ้ชเ้ป็นคา่ตอบแทนผูพ้จิารณาผลงานแลว้

Fee
- English presenters (for the International Conference): 5,000 Thai Baht (Lecturers, researchers, graduate

students)

- Thai presenters (for the National Conference): 3,500 Thai Baht (Lecturers, researchers, graduate

students)

- Government officers will be reimbursed for the registration fees from their origins affiliation. The

participation on will not be counted as leave days. (In case that registration fee has been paid, the Graduate

School will not resend the fee in all any cases, as the fee will be used for the operation expense.)

Note: If your manuscript pass to the evaluation process then either accepted or rejected, the registration fee

is not refundable.
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หลกัการและเหตผุล
การประชมุทางวชิาการถอืไดว้า่เป็นเวทเีสวนา แลกเปลี�ยนเรยีนรูจ้ากความกา้วหนา้ของการประยกุตใ์ชห้ลกัแนวคดิ

ทฤษฎทีางธรุกจิ และการจัดการของแตล่ะภาคสว่นนั�นเป็นเวททีี�สําคญัสําหรับการสรา้งความรู ้และแลกเปลี�ยน
ประสบการณท์ี�สําคญัของผูท้ี�เกี�ยวขอ้ง และเป็นสว่นหนึ�งที�จะสรา้งความแข็งแกรง่ใหส้งัคมไทยมภีมูคิุม้กนัทางธรุกจิที�เพิ�ม
ขึ�น เพื�อใหส้ามารถรับมอืกบัความผันผวนที�เกดิขึ�นในระบบเศรษฐกจิโลกและผลกระทบทางดา้นลบจากโลกาภวิตันไ์ด ้อกี
ทั �งงานวจัิยยงัถอืเป็นหวัใจสําคญัในการพัฒนาองคค์วามรูแ้ละเป็นภารกจิที�สําคญัของสถาบนัอดุมศกึษา รวมถงึหน่วยงาน
ทั �งภาครัฐและภาคเอกชน จะเห็นไดว้า่ปัจจบุนัหน่วยงานตา่งๆ ไดใ้หค้วามสําคญักบัการผลติงานวจัิยโดยใหค้ณาจารย ์นัก
วจัิย นักวชิาการ ไดม้โีอกาสผลติผลงานวจัิยควบคูไ่ปพรอ้มกบัการจัดการเรยีนการสอนและการดําเนนิงานตา่ง ๆ ในภาค
ธรุกจิ รวมถงึยงัเป็นตวัชี�วดัที�สําคญัถงึคณุภาพคณาจารย ์นักวจัิย และนักวชิาการอกีดว้ย ดงันั�นจงึจําเป็นอยา่งยิ�งในการสง่
เสรมิและพัฒนาศกัยภาพของบคุลากรในดา้นการวจัิยตลอดจนการสรา้งประสบการณด์า้นงานวจัิยในระดบัชาต ิและ
นานาชาตใิหก้บับคุลากรใหม้ศีกัยภาพมากยิ�งขึ�น

บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนัุนทาจงึไดต้ระหนักถงึพันธกจิสําคญันี�และไดกํ้าหนดนโยบายในการเป็น
สถาบนัอดุมศกึษาภายใตย้ทุธศาสตรท์ี�สําคญัคอื พัฒนามาตรฐานคณุภาพงานวจัิย งานสรา้งสรรค ์และทรัพยส์นิทาง
ปัญญา เพื�อการพัฒนาองคก์ร ชมุชน ทอ้งถิ�น และเผยแพรสู่ส่าธารณะระดบัชาต ิและนานาชาต ิจงึไดจั้ดใหม้กีารประชมุ
วชิาการนําเสนอผลงานวจัิยระดบัชาตแิละนานาชาต ิครั�งที� 12 ขึ�น โดยรว่มกบัเครอืขา่ยภายนอกทั �งของภาครัฐบาลและ
เอกชนพรอ้มขบัเคลื�อนสูค่วามสําเร็จในงานดา้นวชิาการทั �งนี�เพื�อประโยชนสํ์าหรับนักวชิาการ นักวจัิย และผูเ้ขา้รว่มประชมุ
โดยเฉพาะอยา่งยิ�งการเป็นเจา้ภาพในการจัดประชมุวชิาการนําเสนอผลงานวจัิยระดบัชาตแิละนานาชาตดิงักลา่ว เป็นการ
แสดงใหเ้ห็นถงึศกัยภาพและความเข็มแข็งของบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนัุนทาไดเ้ป็นอยา่งดยีิ�ง อกีทั �ง
ยงัทําใหม้หาวทิยาลยัไดรั้บการยอมรับจากสถาบนัการศกึษาอื�นๆ และมสีว่นในการนําความรูท้างวชิาการมาเผยแพรเ่พื�อ
พัฒนาประเทศไทยตอ่ไป

วตัถปุระสงค์
1. เพื�อสง่เสรมิใหนั้กวชิาการ คณาจารย ์นักวจัิย และนักศกึษาระดบับณัฑติศกึษา มหาวทิยาลยัของรัฐและเอกชน และ
หน่วยงานวจัิยตา่ง ๆ ไดนํ้าเสนอผลงานวจัิยและเผยแพรผ่ลงานวชิาการสูส่าธารณชนและชมุชนวชิาการ
2. เพื�อเปิดเวทใีหนั้กศกึษาระดบับณัฑติศกึษาทั�วประเทศนําเสนอผลงานวจัิย
3. เพื�อสง่เสรมิและสรา้งความรว่มมอืทางวชิาการในการพัฒนาศาสตรต์า่ง ๆ ใหม้คีวามกา้วหนา้และมุง่สูค่วามเป็นเลศิ
4. เพื�อกระตุน้ใหนั้กวชิาการ คณาจารย ์นักวจัิย และนักศกึษาระดบับณัฑติศกึษา และผูเ้กี�ยวขอ้งไดแ้ลกเปลี�ยนเรยีนรู ้
ประสบการณต์ลอดจนขอ้คดิเห็นในการพัฒนางานวจัิยอนัจะทําใหเ้กดิงานวจัิยที�มปีระสทิธภิาพมากยิ�งขึ�น

รปูแบบการนําเสนอ
การนําเสนอแบบ Oral Presentation
1.ผูนํ้าเสนอจะตอ้งจัดทํางานนําเสนอบทความวจัิยในรปูแบบโปรแกรม Powerpoint
2.ใชเ้วลานําเสนอเรื�องละไมเ่กนิ 10 นาท ีตอบขอ้ซกัถามไมเ่กนิ 5 นาที
3.ผูนํ้าเสนอจะตอ้งนําไฟลนํ์าเสนอใหก้บัเจา้หนา้ที�ประจําหอ้งยอ่ยเพื�อตรวจสอบและนําลงเครื�องคอมพวิเตอรก์อ่นขึ�นนํา
เสนอในวนัที�ทา่นมกีารนําเสนอ วนัที� 15 มกราคม 2564
คณะกรรมการจัดงาน ขอขอบคณุในความสนใจเขา้รว่มงานและหวงัเป็นอยา่งยิ�งวา่จะไดรั้บความรว่มมอืจากทา่นเป็นอยา่ง
ด ีตลอดการจัดงานครั�งนี�เสร็จสมบรูณ์
หมายเหต ุคณะกรรมการของสงวนสทิธิ�การนําเสนอและเผยแพรใ่นทกุลกัษณะสําหรับผลงานที�ไมไ่ดส้ง่ตามขั �นตอนดงั
กลา่ว ทนัตามเวลาที�กําหนดจะไมม่กีารพจิารณาคนืเงนิคา่สมคัร

หนา้หลกั ขอ้มลูทั�วไป ผูท้รงคณุวฒุิ
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ข ั�นตอนสง่บทความ
กาํหนดการดาํเนนิงาน
กาํหนดการนําเสนอ
จาํนวน / สถานะบทความวจิยั
ดาวนโ์หลด
ตวัอยา่งบทความ
อตัราคา่ลงทะเบยีน / วธิกีารชําระเงนิ
รายงานการประชุมที�ผา่นมา
หนงัสอืตอบรบั

ตดิตอ่สอบถาม:

ที�อยู ่: สอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิไดท้ี� บณัฑติวทิยาลยั
มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนัุนทา เลขที� 1 ถนนอูท่องนอก
เขตดสุติ กรงุเทพมหานคร 10300

อเีมล :    grad@ssru.ac.th

เบอรโ์ทร : (+66)2 1601174-75

โทรสาร : (+66)2 160 1177

ตดิตอ่

รายชื�อผูท้รงคณุวฒุกิลั�นกรองบทความวจัิยระดบัชาติ
(Peer Review)
ลาํดบั รายชื�อ

001 ศ. พ.ต.อ. นพ. อทุยั ตรีะวนนิทร โรงเรยีนนายรอ้ยตํารวจ
002 ศ. ดร.สนิ พันธุพ์นิจิ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก
003 ศ. อดศิกัดิ� ทองบญุ ราชบณัฑติยสถาน
004 รศ. ดร.ฤๅเดช เกดิวชิยั มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนัุนทา
005 รศ. ดร.สทุธนัินท ์พรหมสวุรรณ มหาวทิยาลยักรงุเทพ
006 รศ. ดร.โยธนิ แสวงดี มหาวทิยาลยัมหดิล
007 รศ. ดร.ไพบลูย ์แจม่พงษ์ มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนัุนทา
008 รศ. ดร.สจวีรรณ ทรรพวสุ มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนัุนทา
009 รศ. ดร.กลา้ณรงค ์ศรรีอด มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
010 รศ. ดร.อภนัินท ์จันตะนี มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณร์าชวทิยาลยั
011 รศ. ดร.กลุวด ีโรจนไ์พศาลกจิ มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร์
012 รศ .ดร.มนตร ีพริยิะกลุ มหาวทิยาลยัรามคําแหง
013 รศ.ดร.ธวชัชยั เหลา่ศริหิงษ์ทอง มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุี
014 รศ. ดร.วรางคณา จันทรค์ง มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช
015 รศ. ดร.ธนสวุทิย ์ทบัหรัิญรักษ์ มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนัุนทา
016 รศ. ดร.ปรณิภา จติราภณัฑ์ มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนัุนทา
017 รศ. ธรีะดา ภญิโญ มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนัุนทา
018 รศ. พศิณุ พนูเพชรพันธุ์ มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนัุนทา
019 รศ. อสิยา จันทรว์ทิยานุชติ มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกยีรติ
020 รศ.ดร.สงิหนาท พวงจันทรแ์ดง มหาวทิยาลยัขอนแกน่
021 รศ. ดร.สมเดช รุง่ศรสีวสัดิ� มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนัุนทา
022 รศ. ดร.วทิยา เมฆขํา มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนัุนทา
023 รศ. ดร.บณัฑติ ผังนรัินดร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนัุนทา
024 รศ. ดร.ณรงค ์สงัวาระนที มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนัุนทา
025 ผศ. ดร.ไสว ฟักขาว มหาวทิยาลยัราชภฏัจันทรเกษม
026 ผศ. ดร.กติตรัิตน ์ฐานสวุรรณศรี มหาวทิยาลยัราชภฏัสมเด็จเจา้พระยา

รายชื�อผูท้รงคณุวฒุกิลั�นกรองบทความวจัิยระดบั
นานาชาต ิ(Peer Review)
รายชื�อ Peer นานาชาติ ประเทศ

1. Prof.Dr.Joseph Khedari France

2. Prof.Dr.Toony Moon Australia

3. Prof.Josep Nelson The United States of America

4. Prof.Gorana Pesakovic The United States of America

5. Prof.G.C.Bhattacharya India

6. Assoc.Prof.Dr.Jaya Kandarony Australia

7. Assis.Prof.Dr.Krik Person The United States of America

8. Dr.Denis Sergeevich Ushakov Russia

9. Dr.Kenneth Dobsson The United States of America

10. Dr.Vinh Truong Hoang Vietnam

11. Assoc.Prof.Dr.Salmi Mohd Isa Malaysia

12. Prof.Dr.You Jianpeng China
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ลาํดบั รายชื�อ

027 ผศ. ดร.สวุรยี ์ยอดฉมิ มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนัุนทา
028 ผศ. ดร.อาณัต ิตะ๊ปินตา มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนัุนทา
029 ผศ. ดร.ศนัสนยี ์จะสวุรรณ์ มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนัุนทา
030 ผศ.(พเิศษ) พล.ต.ท.ดร.ณรงค ์กลุนเิทศ มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนัุนทา
031 ผศ. ดร.ศวิพร หวงัพพัิฒนว์งศ์ มหาวทิยาลยักรงุเทพ
032 ผศ. ดร.ศริวิฒัน ์จริะเดชประไพ มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร์
033 ผศ. ดร.จันทนา กาญจนก์มล มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
034 ผศ. ดร.ไชยยศ ไพวทิยศริธิรรม มหาวทิยาลยัศลิปากร
035 ผศ. ดร.สชุรีา มะหเิมอืง มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนัุนทา
036 ผศ.ดร.ศภุโยธนิ ณ สงขลา มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนัุนทา
037 ผศ.ทญ. ดร. กนกพร พะลงั จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั
038 ผศ.ดร.สทุธพิงศ ์บญุผดงุ มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนัุนทา
039 วา่ที� ร.ต. ดร.เกยีรตชิยั สายตาคํา มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร์
040 ดร.ไกรฤกษ์ ปิ�นแกว้ มหาวทิยาลยักรงุเทพ
041 ดร.โสมฤทยั สนุธยากร จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั
042 ดร.ธรรมนติย ์วราภรณ์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยอีสิเทริน์
043 ดร.วรพรรณ พรมศลิา สถาบนัเคมี
044 ดร.เพ็ญศร ีวรรณสขุ มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงราย
045 ดร.กฤตยา นาคประสทิธิ� มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสมีา
046 ดร.อรพรรณ อนุรักษ์วรกลุ มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร
047 ดร.พวงเพ็ญ ชรูนิทร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎรธ์านี
048 ดร.วเิศษ แสงกาญจนวนชิ มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนัุนทา
049 ผศ.ดร.เกรยีงไกร ฮอ่งเฮงเสง็ มหาวทิยาลยัมหดิล
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เมนหูลกั

ข ั�นตอนสง่บทความ
กาํหนดการดาํเนนิงาน
กาํหนดการนําเสนอ
จาํนวน / สถานะบทความวจิยั
ดาวนโ์หลด
ตวัอยา่งบทความ
อตัราคา่ลงทะเบยีน / วธิกีารชําระเงนิ
รายงานการประชุมที�ผา่นมา
หนงัสอืตอบรบั

ตดิตอ่สอบถาม:

ที�อยู ่: สอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิไดท้ี� บณัฑติวทิยาลยั
มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนัุนทา เลขที� 1 ถนนอูท่องนอก
เขตดสุติ กรงุเทพมหานคร 10300

อเีมล :    grad@ssru.ac.th

เบอรโ์ทร : (+66)2 1601174-75

โทรสาร : (+66)2 160 1177

ตดิตอ่

แผนการดําเนนิกจิกรรมโครงการ
ลาํดบั กจิกรรมการปฏบิตังิาน

1 กนัยายน 2563 - เริ�มประชาสมัพันธโ์ครงการ
2 1 ตลุาคม - 13 พฤศจกิายน 2563 - เปิดรับบทความวจัิย
3 16-18 พฤศจกิายน 2563 ชาํระคา่ลงทะเบยีน โดยในวนัที� 18 พฤศจกิายน 2563 กอ่นเวลา 15.00 น.

4 28 ธนัวาคม 2563 - ประกาศผลงานที�ไดรั้บการคดัเลอืกใหนํ้าเสนอและแบบตอบรับผลงานที�ไดรั้บการคดั
เลอืก

5 15 มกราคม 2564 - นําเสนอผลงาน
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กำหนดการ  
โครงการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวจิัยระดับชาตแิละนานาชาต ิครั้งที่ 12 

"Global Goals, Local Actions: Looking Back and Moving Forward 2021"  
วันศุกรที่ 15 มกราคม 2564 

ผาน Google Meet http://meet.google.com/wei-rjkd-oqg Meeting Pin 586 719 290# 
 

    
หมายเหต ุระยะเวลาขึ้นอยูกับการนำเสนอและการบริหารจัดการของแตละหอง 
 

วัน เดือน ป เวลา กิจกรรม สถานที ่
 

 

 

 

 

ศุกร 
15 ม.ค.2564 

 

08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียนผูเขารวมงาน https://forms.gle/Bmw5qjddG8ijanET9  

Google Meet 

หองใหญ 
09.00 - 09.30 น. ประธานกลาวเปดงาน โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
9.30 - 10.15 น. บรรยายพิเศษ โดยวิทยากรผูทรงคุณวุฒ ิDr.Maxine Newell 
10.30 - 12.00 น. นำเสนอผลงานวิจัยของนักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และคณาจารยมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน 

(กลุมยอย) 
ระดับชาติ ในหัวขอ 1. งานวิจัยกลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  2. งานวิจัยกลุมวิชาการศึกษา 
                         3. งานวิจัยกลุมวิชาบริหารธุรกิจ  4. งานวิจัยกลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 

 

 

Google Meet  

แยกตามหอง 12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 - 17.00 น. นำเสนอผลงานวิจัยของนักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และคณาจารยมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน 
(กลุมยอย) ตอ 
ระดับชาติ ในหัวขอ 1. งานวิจัยกลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  2. งานวิจัยกลุมวิชาการศึกษา 
                         3. งานวิจัยกลุมวิชาบริหารธุรกิจ  4. งานวิจัยกลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ระดับนานาชาติ  
ทุกทานทำแบบประเมิน https://forms.gle/5PqtDiLgbtp2fM6b8   
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เมนหูลกั

ข ั�นตอนสง่บทความ
กาํหนดการดาํเนนิงาน
กาํหนดการนําเสนอ
จาํนวน / สถานะบทความวจิยั
ดาวนโ์หลด
ตวัอยา่งบทความ
อตัราคา่ลงทะเบยีน / วธิกีารชําระเงนิ
รายงานการประชุมที�ผา่นมา
หนงัสอืตอบรบั

ตดิตอ่สอบถาม:

ที�อยู ่: สอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิไดท้ี� บณัฑติวทิยาลยั
มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนัุนทา เลขที� 1 ถนนอูท่องนอก
เขตดสุติ กรงุเทพมหานคร 10300

อเีมล :    grad@ssru.ac.th

เบอรโ์ทร : (+66)2 1601174-75

โทรสาร : (+66)2 160 1177

ตดิตอ่

สถานะผลงาน

No. Title / Author Type File
Upload Payment Approving

1 แนวทางการเพิ�มประสทิธภิาพทางการตลาดเพื�อลดหนี� NPLs
สนิเชื�อธรุกจิของธนาคารออมสนิ   /  รจุริา สวสัดิ�

thaioral yes รอแจง้โอน
เงนิ

อยูร่ะหวา่ง
การพจิารณา

2 การจัดการภมูทิศันด์ว้ยการมสีว่นรว่มของชมุชนในพื�นที�
อนุรักษ์อาคาร ถนนมชียั อําเภอเมอืง จังหวดัหนองคาย   /
 อรญิชยพ์งศ ์จรงุกจิสวุรรณ

interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

3 การศกึษาความเป็นไปไดใ้นการใชแ้ผน่ประคบสมนุไพรดว้ย
เทคโนโลยฟิีลม์บาง ในธรุกจิสปาและนวดแผนไทย ในเขต
อําเภอเมอืงสกลนคร   /  ลฎาภา ศรพีสดุา

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

4 อทิธพิลของการรับรูร้าคาและการรับรูค้วามเพลดิเพลนิที�สง่
ผลตอ่การยอมรับการใชง้านการรับชมภาพยนตรอ์อนไลนใ์น
รปูแบบวดิโีอสตรมีมิ�ง   /  ชยสรณ ์สกลุเด็น

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

5 การพัฒนากจิกรรมเพื�อคน้หาตวัเองในการศกึษาตอ่และ
ประกอบอาชพี ของนักเรยีนชั �นมธัยมศกึษาปีที� 5   /  ภา
ธรณ ์สริวรรธกลุ

thaioral yes รอแจง้โอน
เงนิ

อยูร่ะหวา่ง
การพจิารณา

6 การศกึษาความพงึพอใจของพนักงานสอบสวนหลงัจากได ้
รับผลการตรวจชนัสตูรบาดแผลหรอืศพของแพทยจ์ากสถาน
พยาบาล: ศกึษาเฉพาะกรณีกองบญัชาการตํารวจนครบาล  
/  กตญั�ตุา จันทรเ์ทพ

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

7 การพัฒนาเครื�องดื�มนํ�าเห็ดสามอยา่งเพื�อสขุภาพโดยการใช ้
หญา้หวาน เป็นสารใหค้วามหวานแทนนํ�าตาล   /  มณฑารพ
สธุาธรรม

thaioral yes รอแจง้โอน
เงนิ

อยูร่ะหวา่ง
การพจิารณา

8 ความพงึพอใจการใชย้าสมนุไพรไทยขมิ�นชนัในผูป่้วยที�มี
อาการทอ้งอดื ของแผนกแพทยแ์ผนไทย โรงพยาบาลสง่
เสรมิสขุภาพตําบลหวัเตย   /  กชมน ฮานาซาวา

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

9 การพัฒนาบทเรยีนคอมพวิเตอรช์ว่ยสอน เรื�อง ดอกเบี�ยและ
มลูคา่ของเงนิ เพื�อเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิ�ทางการเรยีนวชิา
คณติศาสตร ์สําหรับนักเรยีนชั �นมธัยมศกึษาปีที� 5 โรงเรยีน
สรุศกัดิ�วทิยาคม   /  ธารารัตน ์แกว้ทยุ

thaioral yes รอแจง้โอน
เงนิ

อยูร่ะหวา่ง
การพจิารณา

10 ปัญหาการออกเสยีงพยญัชนะ สระ และวรรณยกุตใ์นภาษา
จนีกลาง และปัจจัยที�สง่ผลตอ่การออกเสยีงของนักเรยีนแผน
ศลิป์ภาษาจนี โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัรามคําแหง (ฝ่าย
มธัยม)   /  ฐติกิานต ์ชปูระดษิฐ์

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

11 ประสทิธผิลของนํ�ามนัสวุคนธป์รับธาต ุ(สตูรนํ�ามนัปถวธีาต)ุ
ตอ่อาการปวดและองศาการเคลื�อนไหวใน ผูป่้วยโรคลม
ปลายปัตคาต ส.4 หรอื 5 หลงั   /  ภชัรนิทร ์กลั�นควูฒัน์

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

12 ศกัยภาพการทอ่งเที�ยวเชงิวฒันธรรมในคาบสมุทรสทงิพระ
จังหวดัสงขลา   /  ประภาพร ยางประยงค์

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

13 ทศันคตแิละความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารสนามฟตุบอลใน
รม่ เขตกรงุเทพมหานคร   /  วรพล พาณยง

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

14 การศกึษาเครื�องมอืการสื�อสารทางการตลาดของสโมสร
ฟตุบอลบรุรัีมย ์ยไูนเต็ด   /  พรีรัฐ วนาเฉลมิ

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

15 ภาพสะทอ้นสงัคมชาวประมงในนวนยิายของ ประชาคม ลนุา
ชยั   /  XUELIAN LU

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

16 การเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิ�ทางการเรยีน วชิาสงัคมศกึษา
เรื�องพระพทุธศาสนา สําหรับนักเรยีนชั �นมธัยมศกึษาปีที� 1
โรงเรยีนนวมนิทราชนูิทศิ สตรวีทิยา ๒ ระหวา่งการสอนโดย
ใช ้บทเรยีนผา่นเว็บโปรแกรม Moodle กบัการสอนแบบปกติ
  /  อมุารนิทร ์โทนุสทิธิ�

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

17 Fall Detection with a Single Commodity RGB Camera
Based-on 2D Pose Estimation   /  ชชัชยั หวงัววิฒันา

interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ
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18 ภาพสะทอ้นสงัคมไทยในนวนยิายที�ไดรั้บรางวลังานสปัดาห์
หนังสอืแหง่ชาต ิพ.ศ. 2560-2562   /  FANGHUA HUANG

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

19 ภาพสะทอ้นวยัรุน่ไทยในบนัเทงิคดสํีาหรับเด็กวยัรุน่ที�ไดรั้บ
รางวลังานสปัดาหห์นังสอืแหง่ชาต ิพ.ศ. 2558-2562   /
 XING LI

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

20 ความสมัพันธข์องปัจจัยสว่นบคุคลกบัสว่นผสมทางการตลาด
ที�สง่ผลตอ่การเลอืกสง่บตุรหลานเขา้เรยีนในโรงเรยีนเอกชน
มาตรฐานสากล เขตบางรัก กรงุเทพมหานคร   /  เพชรรัตน์
รงควงศ์

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

21 โครงสรา้งนามวลใีนโฆษณาหมวกออนไลน ์  /  อนันตญา
พรัิกษา

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

22 Factors Affecting the Success of Thai Beekeepers in
Beekeeping   /  นริมล ตรตีราเพ็ชร

interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

23 การวเิคราะหท์รานสครปิโตมในรังไขข่องแมกุ่ง้แชบว๊ยเพื�อ
ระบแุละศกึษาหนา้ที�ของยนีที�เกี�ยวขอ้งกบักระบวนการ
พัฒนารังไข ่  /  มานติา โนนสงู

interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

24 ความคดิเห็นของแฟนคลบัที�มตีอ่การตดัสนิใจเขา้ชมการ
แขง่ขนัของ สโมสรฟตุบอลนครปฐม ยไูนเต็ด   /
 ยทุธภณัฑ ์พันธส์งิสอน

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

25 ผลการจัดการเรยีนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐาน เรื�อง สิ�งแวดลอ้ม
ในชมุชนที�มตีอ่ความสามารถในการแกปั้ญหา และเจตคตติอ่
สิ�งแวดลอ้ม ของนักเรยีนชั �นประถมศกึษาปีที� 3 โรงเรยีน
ชมุชนบา้นไทรยอ้ย จังหวดัพษิณุโลก   /  วรางคณา หอย
ศรจัีนทร์

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

26 คําศพัทภ์าษาองักฤษที�พบบอ่ยในงานเขยีนวทิยาศาสตร์
อยา่งงา่ย   /  อภพัิฒนชยั แสงประเสรฐิ

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

27 รปูแบบอตัถภาคในการใหข้อ้มลูบรษัิทโลจสิตกิส ์  /  สริิ
ลกัษณ ์ภกัดโีชติ

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

28 หนา้ที�ของภาษาในการสื�อสารภาษาองัฤษเพื�องานบรกิาร
ลกูคา้   /  ทกัษพร นุโยค

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

29 ภาพสะทอ้นสงัคมไทยในนวนยิายเยาวชนรางวลัแวน่แกว้
พ.ศ. 2558-2561   /  QIUBO HU

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

30 วเิคราะหภ์าพสะทอ้นสงัคมไทยและสิ�งแวดลอ้มในนวนยิายที�
ไดรั้บรางวลัลกูโลกสเีขยีว พ.ศ.2553-2558   /  YUNYAN
ZHOU

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

31 การพัฒนาคลงัขอ้มลูเพื�อวเิคราะหป์ระสทิธภิาพการจัดการ
สนิคา้คงคลงั   /  ภศีเดช นันทโพธิ�เดช

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

32 การศกึษาสมรรถนะทางความรอ้นของระบบฆา่เชื�อในวสัดุ
ปลกูที�ใชนํ้�ารอ้นจากพลงังานแสงอาทติย ์  /  สทุธพิงษ์ แกว้
ปัญญา

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

33 ความรอบรูด้า้นสขุภาพและพฤตกิรรมการสรา้งเสรมิสขุภาพ
ของพลทหารกองประจําการทหารใหม ่ประจําปี 2562 ผลดั
2/2562 ศนูยก์ารฝึกทหารใหมม่ณฑลทหารบกที� 35 จังหวดั
อตุรดติถ ์  /  ชมพากาญจน ์ทองสี

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

34 การประยกุตใ์ชร้ะบบสารสนเทศภมูศิาสตรกํ์าหนดเสน้ทางขน
ยา้ยผูป้ระสบอทุกภยัและการเลอืกที�ตั �งศนูยพั์กพงิชั�วคราว  
/  สทิธพิร เพชรดี

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

35 พฤตกิรรมการใชถ้งุพลาสตกิของนสิติคณะวทิยาศาสตร์
มหาวทิยาลยับรูพา   /  ปรยีารัตน ์นาคสวุรรณ์

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

36 ปัจจัยที�มสีง่ผลตอ่การทําศลัยกรรมความงามสไตลเ์กาหลี
ของผูห้ญงิขา้มเพศในประเทศไทย   /  สหษัฐา เมฆสธุี
พทิกัษ์

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

37 การขจัดสิ�งสกปรกและการฟอกขาวเสน้ใยเตยหนาม   /
 ผจงจติ เหมพนม

thaioral yes รอแจง้โอน
เงนิ

อยูร่ะหวา่ง
การพจิารณา

38 ปัจจัยที�มอีทิธพิลตอ่ความตั �งใจรับชมกฬีาอเิล็กทรอนกิส ์:
กรณีศกึษา เกมอาโอว ี  /  ณภทัร วสเุชษฐ์

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

39 กรณีศกึษาการรับรูข้า่วสารและทศันคตขิองผูช้มฟตุบอลตอ่
ระบบวดีทิศันช์ว่ยตดัสนิ ฟตุบอลโตโยตา้ไทยลกี 2020 ผา่น
การถา่ยทอดสดทางโทรทศัน ์  /  ศกัดิ�สทิธิ� ศรพีสิทุธิ�

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

40 วถิชีวีติของคนไทยเชื�อสายจนีในตําบลปากนํ�าโพ อําเภอ
เมอืง จังหวดันครสวรรค ์  /  MAN LI

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

41 โครงสรา้งนามวลจีากโฆษณานาฬกิาออนไลน ์  /  อคัรเดช
ยวกไธสง

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

42 การออกแบบชดุกจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ SQ4R เพื�อ
พัฒนาการอา่นจับใจความ สําหรับนักเรยีนชั �นมธัยมศกึษาปีที�
1   /  สถาพร อทุธบรูณ์

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

43 การศกึษาชวีติและการทํางานของแรงงานตา่งดา้วภาค
ประมงและตอ่เนื�องประมงในประเทศไทย   /  ครษิฐา ออ่น
แกว้

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

44 การพัฒนาและหาประสทิธภิาพชดุการการสอนโดยการสรา้ง
โปรแกรมแมทแล็ปจาลองดา้นวศิวกรรมการควบคมุ   /
 พจน ์ชยัอา้ย

thaioral yes รอแจง้โอน
เงนิ

อยูร่ะหวา่ง
การพจิารณา

45 ปัจจัยที�มอีทิธพิลตอ่การตดัสนิใจเชา่บา้นในเขต
กรงุเทพมหานคร   /  อปาจ ีทรงธรรมวตัร

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

46 Business Management   /  Salmi Mohd Isa interoral yes รอแจง้โอน
เงนิ

อยูร่ะหวา่ง
การพจิารณา

47 Information Technology Application   /  Vinh Truong
Hoang

interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อยูร่ะหวา่ง
การพจิารณา

48 การระบอุารเ์อ็นเอสายยาวที�เกี�ยวขอ้งกบักระบวนการพัฒนา
ของรังไขใ่นแมกุ่ง้แชบว๊ย   /  ฑมิพกิา เทพสวุรรณ์

interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ
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49 Application of Value Stream Mapping for
Improvement the Manufacturing Process in Miniature
Furniture: The Case Study of MW Crafts Firm   /
 Yawen Li

interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

50 การพัฒนาชดุกจิกรรมการอา่นจับใจความสําคญัโดยใช ้
เทคนคิ 5W1H กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทยสําหรับนักเรยีน
ชั �นประถมศกึษาปีที� 4   /  รัตนาภรณ ์กนัทะยวง

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

51 ระดบัการบรหิารแบบมสีว่นรว่มและประสทิธผิลของโรงเรยีน
คณุภาพประจําตําบล   /  มณฑาทพิย ์ศริสิมุทมุ

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

52 การปรับตวัของตวัละครชว่งสงครามโลกครั�งที� 2 ในละคร
โทรทศันไ์ทย   /  JIANFANG ZHANG

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

53 การรับรูท้ศันคตคิวามเป็นมอือาชพีและพฤตกิรรมการ
สนับสนุนสโมสรของแฟนคลบัสโมสรฟตุบอลอาชพีไทยใน
ระดบั T1   /  ธภทัร ตนัตกิาญจนากลุ

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

54 ผลการใชก้ารจัดการเรยีนรูแ้บบ 4 MAT รว่มกบัปัญหาปลาย
เปิด พัฒนาความคดิสรา้งสรรคท์างคณติศาสตร ์เรื�อง ความ
น่าจะเป็น ของนักเรยีนชั �นมธัยมศกึษาปีที� 4   /  ยวุด ีแซ่
เอี�ยว

thaioral yes รอแจง้โอน
เงนิ

อยูร่ะหวา่ง
การพจิารณา

55 ปัจจัยสว่นประสมทางการตลาดบรกิารที�มผีลตอ่การตดัสนิใจ
ซื�อผลติภณัฑส์มนุไพรปัญจศรขีองผูบ้รโิภคในเขต
กรงุเทพมหานคร   /  ภาณุพัฒน ์โพธิ�ทอง

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

56 การศกึษาวเิคราะหก์ลวธิกีารแตง่นวนยิายวายไทย   /
 Xinyao Li

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

57 การศกึษาปัญหาและกลยทุธก์ารใชภ้าษาองักฤษของ
นักศกึษาฝึกงานระดบัปรญิญาตรใีนอตุสาหกรรมการบรกิาร
ดา้นโรงแรม   /  สาวติร ีแผนสมบรูณ์

thaioral yes รอแจง้โอน
เงนิ

อยูร่ะหวา่ง
การพจิารณา

58 ผลของปรมิาณเสน้ใยเปลอืกทเุรยีนที�มตีอ่คณุสมบตัใินการ
ขึ�นรปูของภาชนะบรรจ ุ  /  วรศิชนม ์นลินนท์

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

59 การศกึษาวธิกีารในการระบคํุาศพัทภ์าษาองักฤษเฉพาะทาง  
/  ปณุณดา มนัแกว้

interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

60 ความพงึพอใจและอาการไมพ่งึประสงคจ์ากการใชตํ้ารับยา
เบญจกลูในผูป่้วยที�มอีาการทอ้งอดืแน่นทอ้ง ของโรง
พยาบาลการแพทยแ์ผนไทยฯ สาขาศนูยร์าชการแจง้วฒันะ  
/  สริพิร คงเกตุ

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

61 ทศันคต ิการรับรูแ้ละประบการณด์นตรทีี�สง่ผลตอ่การตดัสนิ
ใจเลอืกอาชพีของนักศกึษาหลกัสตูรดนตรบีณัฑติ   /
 ไพบลูย ์บณุยเกยีรติ

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

62 คณุภาพชวีติหาบเร ่แผงลอย ตลาดนัดเมอืงไทย-ภทัร
กรงุเทพมหานคร   /  สภุาวดิา สมเดช

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

63 พฤตกิรรมการทอ่งเที�ยวของนักทอ่งเที�ยวชาวไทย ระหวา่ง
สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคตดิเชื�อไวรัสโคโรนา
2019 (โควดิ-19)   /  ศริรัิตน ์โรจนปณธิกิลุ

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

64 ฤทธิ�ตา้นเชื�อจลุนิทรยี ์และฤทธิ�ตา้นอนุมลูอสิระของสารสกดั
สมนุไพรจนี ตอ่เชื�อจลุนิทรยีก์อ่โรคผวิหนัง   /  วรพรรณี
เผา่ทองศขุ

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

65 ความคาดหวงัและความพงึพอใจในคณุภาพการใหบ้รกิาร
คลนิกิกญัชาทางการแพทยแ์ผนไทยในหน่วยบรกิารของกรม
การแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก กระทรวง
สาธารณสขุ   /  ภาวณีิ ออ่นมขุ

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

66 ความสําเร็จ ของวสิาหกจิเพื�อสงัคมในการขบัเคลื�อน
เศรษฐกจิไทย   /  ชญานนั์นท ์ตยิะตระการชยั

interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

67 การรําเพลงหนา้พาทยข์องคณุหญงินัฏกานุรักษ์ (เทศ
สวุรรณภารต)   /  บญุจริา เสนานมิติ

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

68 Noun Phrase Structures in English Online Advertising
  /  ภทัรศยา พทิกัษ์ไตรรัตน์

interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

69 ลกัษณะทางไวยากรณข์องชื�อหมูบ่า้นในอําเภอระแงะ
จังหวดันราธวิาส   /  มสัวณีิ สาและ

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

70 กระแสของการศกึษารัฐประศาสนศาสตรใ์นอสีาน: พ.ศ.
2547-2560   /  ศภุกานต ์โสภาพร

thaioral yes รอแจง้โอน
เงนิ

อยูร่ะหวา่ง
การพจิารณา

71 ผลของการไดรั้บรําขา้วสกดันํ�ามนัในขนาดสงูตอ่การเกดิออก
ซเิดชั�นของไขมนั ในตบัของหนูทดลอง   /  อคัรภร ชยัศรี

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

72 การพัฒนาทกัษะการแสวงหาความรูโ้ดยใชช้ดุการเรยีนรูด้ว้ย
ตนเองเรื�องวฒันธรรมประเพณีภาคเหนอื สําหรับนักศกึษา
กศน.ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย จังหวดัเชยีงราย   /  วชริ
าภรณ ์ชมภเูมอืงชื�น

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

73 อดุรธานกีบัความเป็นไปไดใ้นการเป็นเมอืงทอ่งเที�ยวหลกัใน
ยคุ New Normal   /  Worakrit Chuenjit

interoral yes รอแจง้โอน
เงนิ

อยูร่ะหวา่ง
การพจิารณา

74 การเปรยีบเทยีบ การใชแ้รงจัดฟันในการกดฟันหนา้บน โดย
ใชม้นิสิกร ูและ ลวดอนิทรชูั�นกดฟันหนา้บน โดยระเบยีบวธิี
ไฟไนตเ์อลเิมนต ์  /  ปวติรา ไวเกษตรกรณ์

interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

75 คําศพัทภ์าษาองักฤษในโครงสรา้งนามวลจีากโฆษณา
หนังสอืออนไลน ์  /  สพุชิญา ซอมแกว้

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

76 การใชก้ารสอนแบบเนน้กระบวนการเพื�อพัฒนาความสามารถ
ดา้นการเขยีนของนักเรยีน ชั �นมธัยมศกึษาปีที� 4   /  พงษ์
ศกัดิ� บวัระภา

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

77 จากรยางคท์ี�ถกูตดัออกของเด็กตดิยา แคไ่หน เมื�อไหร่
อยา่งไร ในความหลากเลื�อน ถงึการคนืคนดสีูส่งัคม   /  วลี
รัตน ์แสงไชย

thaioral yes รอแจง้โอน
เงนิ

อยูร่ะหวา่ง
การพจิารณา

78 ระบบตดิตามการเรยีนใชก้ารตรวจจับใบหนา้และการจดจํา
ใบหนา้โดยใชห้น่วยประมวลผลกราฟิกในการประมวลผลบน
ซอีเีอ็มโอโอซ ี  /  อภสิทิธิ� รัตนาตรานุรักษ์

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ
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79 การศกึษาการสรา้งไบโอฟิลม์และการผลติเอนไซมโ์ปรตเีนส
ของเชื�อ Candida parapsilosis ที�แยกไดจ้ากทางคลนิกิ
และสิ�งแวดลอ้ม   /  ศรสีดุา ปัณณานุสรณ์

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

80 วงจรออสซเิลเตอรแ์บบควอเดรเจอรท์ี�มตีวัตา้นทานและตวั
เกบ็ประจตุอ่ลงกราวด ์ใชv้dcc   /  เดน่ สตภิา

interoral yes รอแจง้โอน
เงนิ

อยูร่ะหวา่ง
การพจิารณา

81 ที�มาของวาทกรรม "เมรขีี�เมา" ในสงัคมไทย   /  ธชักร นันท
รัตนชยั

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

82 การวเิคราะหส์ารคดโีทรทศัน ์"ตามอําเภอจาน" พ.ศ. 2563  
/  MENG WEI

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

83 ความสมัพันธร์ะหวา่งแรงจงูใจภายในกบักรอบความคดิ
งอกงาม ของนักเรยีนมธัยมศกึษาตอนปลาย จังหวดัปัตตานี
โดยมบีคุลกิภาพเปิดรับประสบการณเ์ป็นตวัแปรสง่ผา่น   /
 สชุาดา มผีล

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

84 วงจรกําเนดิสญัญาณซายนแ์บบควอเดรเจอรใ์ชV้DDDA   /
 เดน่ สตภิา

interoral yes รอแจง้โอน
เงนิ

อยูร่ะหวา่ง
การพจิารณา

85 รปูแบบการทอ่งเที�ยวเชงิเกษตรของอําเภอบางคลา้ จังหวดั
ฉะเชงิเทราสูก่ารพัฒนาการทอ่งเที�ยวอยา่งยั�งยนื   /  ภานุ
วฒัน ์ธมัมกินันท์

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

86 ความสขุในพทุธปรัชญากบัปรัชญากระบวนทรรศน ์  /
 จักรพงษ์ ทพิสงูเนนิ

interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

87 INTENTION FOR BRIBERY AMONG UNIVERSITY
STUDENTS: THE MEDIATING ROLE OF PERSONAL
NORMS   /  Salmi Mohd Isa

interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

88 Using Thai lexical tones to improve Thai learners’
Korean stop consonants pronunciation   /  Napasri
Suwanajote

interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

89 SUBCONSCIOUS RESPONSE ON MARKETING MIX FOR
GREEN AND NON-GREEN GOODS: A
NEUROMARKETING STUDY   /  Salmi Mohd Isa

interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

90 การสรา้งความตระหนักในกลุม่คนวยัทํางานเพื�อเตรยีมความ
พรอ้มการเป็น ผูส้งูอายอุยา่งมคีณุภาพ   /  ลดัดา หรัิญยวา

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

91 What is Real: Authenticity and Localization in
Chinese Rap Music   /  Hanmei Tan

interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

92 ความสามารถตรวจสอบตนเองที�เอื�อตอ่การเรยีนรูร้ปูแบบ
เสยีงสงูตํ�าในภาษาญี�ปุ่ น กรณีศกึษา นักศกึษาสาขาวชิา
ภาษาญี�ปุ่ น มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนัุนทา   /  วริตุม์
อนิทรช์รัูนต์

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

93 Convolutional Neural Networks for brain tumor
images classification   /  T.Pham Ho

interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

94 Ear detection based on YOLOv3   /  H.Nguyen Quoc interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ
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เมนหูลกั

ข ั�นตอนสง่บทความ
กาํหนดการดาํเนนิงาน
กาํหนดการนําเสนอ
จาํนวน / สถานะบทความวจิยั
ดาวนโ์หลด
ตวัอยา่งบทความ
อตัราคา่ลงทะเบยีน / วธิกีารชําระเงนิ
รายงานการประชุมที�ผา่นมา
หนงัสอืตอบรบั
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รูปแบบการเขียนบทความวจิัย 
Research Article Format 
 เป�นบทความภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ ท่ีมีความยาว 8 - 10 หน�ากระดาษขนาด เอ 4  พิมพ%ด�วย
ตัวอักษร TH Sarabun PSK ขนาด 16 pts. อาจมีภาพ  ตาราง  แผนภมูิประกอบได�  โดยมีทัง้หมดน้ีรวมอยู<
ในข�อจํากัดจํานวนไม<เกิน 10 หน�า และตัง้ค<าหน�ากระดาษ บน ล<าง ซ�าย ขวา 1 นิ้ว 
 Research article must be in Thai or English, length between 8-10 pages (A4 paper 
size).  Using TH Sarabun PSK font, 16 pts. It can probably presented by pictures, tables or 
graphs but all must be included in those 10 pages limitation. Set page layout margins 1 inch 
  
องค%ประกอบของบทความวิจัย  
Research Article Contents 

1. ชื่อเร่ืองวิจัย (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)  
Title (Both Thai and English)  

2. ชื่อ นามสกุลผู�วิจัย หลักสตูร  สาขาวิชา  มหาวิทยาลัย Email 
Author(s) full name, curriculum, course and university, Email 

3. บทคดัย<อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) สําหรับภาษาอังกฤษไม<เกิน 150 คํา 
Abstract (Both Thai and English).  English abstract shall not contain more than 150 
words. 

4. คําสําคัญ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) ไม<เกิน 3 คํา 
Keywords (Both Thai and English). 3 keywords maximum. 

5. บทนํา  
Introduction 

6. วัตถปุระสงค%ของการวิจัย 
Purpose/Objective 

7. ขอบเขตการวิจัย  
Research Scope 

8. วิธีดําเนินการวิจัย 
Methodology 

9. ผลการวิจัย  
Findings/ Results 

10. สรุป และอภิปรายผลการวิจัย  
Conclusion and Discussion 

11. ข�อเสนอแนะ (ถ�าม)ี 
 Suggestion (If any) 

12. เอกสารอ�างอิง  
References 

 
 



ช่ือเรือ่งภาษาไทย 
Title  (ช่ือเรื่องภาษาอังกฤษ) 

ชื่อ นามสกุลผู�วิจัย1   
ชื่อ นามสกุลอาจารย%ท่ีปรึกษาคนท่ี1 (หรือผู�วิจัยร<วม)2  (ถ�ามี) 

Email 
ชื่อ นามสกุลอาจารย%ที่ปรึกษาคนท่ี2 (หรือผู�วิจัยร<วม)3  (ถ�ามี) 

Email 
ชื่อ นามสกุลอาจารย%ที่ปรึกษาคนท่ี3 (หรือผู�วิจัยร<วม)4  (ถ�ามี) 

Email 
1นักศกึษาระดับปริญญา... สาขาวิชา  มหาวิทยาลยั (หรือผู�วิจัย พร�อมสังกดั) 

Email 
2สังกัด (ถ�าม)ี 
3สังกัด (ถ�าม)ี 
 4สังกดั (ถ�ามี) 

บทคัดย4อ 
 บทคัดย<อภาษาไทย เป�นส<วนท่ีเสนอวัตถุประสงค%ของการวิจัย วิธีการวิจัย และผลการวิจัย โดยสรุป 
เพ่ือให�เห็นภาพรวมท้ังฉบับ ประกอบด�วยข�อความที่เป�นคําสําคัญท้ังหมด มีความกะทัดรัด และส้ัน 
 
คําสําคัญ  
 คําสําคัญ 1,  คําสําคญั 2, คําสําคญั 3 
 
Abstract 
 บทคัดย<อภาษาไทย เป�นส<วนท่ีเสนอวัตถุประสงค%ของการวิจัย วิธีการวิจัย และผลการวิจัย โดยสรุป 
เพ่ือให�เห็นภาพรวมท้ังฉบับ ประกอบด�วยข�อความที่เป�นคําสําคัญท้ังหมด มีความกะทัดรัด และส้ัน 
 
Keywords  
 Keyword 1, keyword 2, keyword 3 
 
บทนํา 

ให�เขียนเป�นความเรียงท่ีด ี กล<าวถึงภูมิหลังท่ีเกีย่วข�องกับเร่ืองท่ีค�นคว�าวิจัย หรือท่ีมาของเร่ืองท่ีนํามา
วิจัย  ชี้ให�เห็นถึงสภาพปpญหา  ความจําเป�น และความสําคัญ โดยนําทฤษฎี หลักวิชาการ และข�อมูลท่ี
เกี่ยวข�องมาอ�างอิงสนับสนุน อธิบายถึงวัตถุประสงค% (objectives) ของการทําวิจัยให�ชัดเจนมีขอบเขตการทําท่ี
แน<นอน รวมถึงทฤษฎี แนวคิดที่จะนํามาใช�และงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง และประโยชน%ท่ีจะได�รับจากงานวิจัย   
 

วัตถุประสงค%ของการวจิัย 
1. วัตถปุระสงค%ข�อ 1 
2. วัตถปุระสงค%ข�อ 2 

 
 



ขอบเขตการวจิยั  
1. ขอบเขตประชากร  
2. ขอบเขตตัวแปร 
3. ขอบเขตเวลา 

 
วิธีดําเนินการวจิัย 
             1.  ระเบยีบวิธีวิจัย 
             2.  ขั้นตอนการวิจัย 
             3.  การเก็บรวบรวมข�อมูล 
             4.  การวิเคราะห%ข�อมลู 
 
ผลการวจิัย  

แสดงผลการวิเคราะห%ข�อมูล (Analysis Results) เสนอเน้ือหาท่ีเป�นการบรรยายแนวทางการ
วิเคราะห%ข�อมูล และตามด�วยผลการวิเคราะห%ข�อมูลและการแปลความหมาย สําหรับผลการวิเคราะห%ข�อมูลท่ี
อยู<ในรูปตารางหรือรูป ต�องมีการบรรยายสาระประกอบด�วย มิใช<เสนอแต<ตารางหรือรูปโดยไม<มีการบรรยาย 
 
อภปิรายผลการวจิัย 

เลือกส<วนท่ีเป�นประเด็นสําคัญของผลการวิจัย มาแสดงความคิดในเชิงวิชาการท่ีมีเหตุมีผล  นําข�อมูล
มาสนับสนุนผลการวิจัยท่ีนํามาอภิปราย 

 
ขCอเสนอแนะ  

1.  ข�อเสนอแนะเพ่ือการนําผลการวิจัยไปใช�งาน  
2.  ข�อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยต<อไป 

 
เอกสารอCางอิง  
 ให�เขยีนตามรูปแบบที่กําหนด 

1.  การอCางอิงหนังสือทัว่ไป 
รูปแบบ 
ชื่อผู�แต<ง./(ปrท่ีพิมพ%)./ชื่อหนังสือ/(คร้ังท่ีพิมพ%) (ถ�ามี)./สถานท่ีพิมพ%:/สํานักพิมพ%. 
ตัวอย�าง 
ยุดา  รักไทย และเบญจมาศ  อ่ําพันธุ%. (2546). การบริหารความเปล่ียนแปลง (พิมพ%คร้ังที ่3). กรุงเทพฯ:       

ธีระปuอมวรรณกรรม. 
Nagle, T. T. & Holden, R. K. (2003). The strategy and tactics of pricing (3rd ed.).  Englewood 

Cliffs, NJ: Pearson Education. 
 

 2.  การอCางอิงหนังสือแปล 
รูปแบบ 
ผู�แต<ง./(ปrท่ีพมิพ%)./ชื่อหนังสือ/(แปลจาก ชือ่หนงัสือ โดยชื่อผู�แปล)./สถานท่ีพิมพ%:/สํานักพิมพ%. 
 



ตัวอย�าง 
Gary, R. S. (2544). การฝ|กปฏบิตัิในงานจริง (แปลจาก Hands-On Training โดยยดุา  รักไทย). กรุงทพฯ: 

เอ็กซเปอร%เน็ต. 
Laplace, P. S. (1951). A philosophical essay on probabilities (Emory, F. W., Trans.)  
 New York: Dover. 
 
 3.  การอCางอิงหนังสือทีผู่Cแต4งเปIนกลุ4มบุคคล หรอืนิติบุคคล หรอืหน4วยราชการ 
รูปแบบ 
นิติบคุคล./(ปrท่ีพมิพ%)./ชื่อหนังสือ/(คร้ังท่ีพิมพ%) (ถ�ามี)./สถานท่ีพิมพ%:/สํานักพมิพ%. 
ตัวอย�าง 
กระทรวงศึกษาธิการ. (2545). 107 ปr กระทรวงศึกษาธิการ. กรุงเทพฯ: ผู�แต<ง. 
 
 4.  การอCางอิงหนังสือที่ไม4ปรากฏช่ือผูCแต4ง 
รูปแบบ 
ชื่อหนังสอื./(ปrท่ีพมิพ%)./สถานท่ีพิมพ%:/สํานักพิมพ%. 
ตัวอย�าง 
เบิกบานธรรม: คติธรรมจากพระเถระผู�เป�นท่ีพ่ึงของชาวพุทธ. (2542). กรุงเทพฯ: ธรรมสภา. 
It’ s O.K. to say no to drugs. (1987). New York: Brad Schmell.   
 
 5.  การอCางอิงบทความในหนังสือ 
รูปแบบ 
ชื่อผู�เขยีนบทความ./(ปrท่ีพิมพ%)./ชื่อบทความ./ใน/ชื่อบรรณาธิการ/(บรรณาธิการ),/ชื่อหนังสือ/(คร้ังท่ีพมิพ%) 

(ถ�าม)ี./(หน�า)./สถานที่พิมพ%:/สํานักพิมพ%. 
ตัวอย�าง 
อําไพ  สุจริตกุล. (2541). ประมวลเทคนคิและวิธีการสอนในระดับประถมศกึษา. ใน ทรงสมร            
 อยู<สถาพร (บรรณาธิการ), เทคนคิและวิธีการสอนในระดับประถมศึกษา. (หน�า 8-13).   กรุงเทพฯ: 
สํานักพิมพ%จุฬาลงกรณ%มหาวิทยาลยั.  
Rosenshine, B. & Steven, R. (1986). Teaching functions. In Wittrock, M. (Ed.),  
 Handbook of research on teaching (3rd ed.). (pp. 10-15). New York: MacMillan.   
 
 6.  การอCางอิงบทความในสารานุกรม 
รูปแบบ 
ชื่อผู�แต<ง./(ปrท่ีพิมพ%)./ชื่อเร่ือง/ใน/ชื่อหนังสือ/(เล<มที,่ หน�า)./สถานท่ีพิมพ%:/สํานักพิมพ%. 
ตัวอย�าง 
เจริญ  อินทรเกษตร. (2515-2516). ฐานันดร ใน สารานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน (เล<มที ่11, หน�า 

6912). กรุงเทพฯ: อมรินทร%พร้ินติง้. 
Bergmann, P. G. (1993). Relativity. In The new encyclopedia Britannica (Vol. 26, pp. 501-508). 

Chicago: Encyclopedia Britannica. 



 7.  การอCางอิงบทความในรายงานการประชุม หรือสัมมนาทางวิชาการ 
รูปแบบ 
ผู�เขยีน./(ปrท่ีพิมพ%)./ชื่อบทความ./ใน/ชื่อเอกสารการประชุม หรือสัมมนา./(หน�า)./สถานที:่/หน<วยงาน. 
ตัวอย�าง 
กฤษดา  กรุดทอง. (2545). ผลลัพธ%การเรียน. ใน เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร

ระดับปริญญาโท  สาขาการจัดการคุณภาพ. (ไม<ปรากฏเลขหน�า). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา. 

 
 8.  การอCางอิงบทความในวารสารหรอืนิตยสาร 
รูปแบบ 
ชื่อผู�เขยีนบทความ./(ปrท่ีพิมพ%)./ชื่อบทความ./ชื่อวารสาร หรือชื่อนิตยสาร./ปrที่ หรือเล<มที ่หรือ Volume(ฉบับ

ท่ี หรือ Number),/เลขหน�า. 
ตัวอย�าง 
วินิจ  เทือกทอง. (2541). การวิเคราะห%ถดถอยแบบลอจิสตกิ. ครุศาสตร%ปริทัศน%. 1(1), 21-28. 
Rafferty, C.D. (1999). Literacy in the information age. Educational Leadership. 57(2), 22-25. 
 
 9.  การอCางอิงบทความในหนังสือพิมพ% 
รูปแบบ 
ชื่อผู�เขยีนบทความ./(ปrท่ีพิมพ%,/เดือน/วันท่ี)./ชื่อบทความ./ชื่อหนังสอืพิมพ%./หน�า. 
ตัวอย�าง 
อรรถจักร%  สตัยานุรักษ%. (2542, กันยายน 29). การ%ตูนกับการประกันคุณภาพในมหาวิทยาลัย. กรุงเทพธุรกิจ. 

หน�า 17. 
Haward, S. (2000, May 13). Bar code strategy to recoup college loans. Bangkok Post. p. 3. 
 
 10.  การอCางอิงข4าวจากหนังสือพิมพ%   
รูปแบบ 
หัวข�อข<าว./(ปrท่ีพิมพ%,/เดอืน/วันที)่./ชื่อหนังสือพิมพ%./หน�า. 
ตัวอย�าง 
เพ่ิมสัตว%ป�าคุ�มครอง 356 ชนิด. (2546, พฤศจิกายน 6). ไทยรัฐ. หน�า 7. 
 
 11.  การอCางอิงบทความในจดหมายข4าว  
รูปแบบ 
ชื่อผู�เขยีน./(ปrท่ีพิมพ%,/เดอืน/วันที่)./ชื่อเร่ือง./ชื่อจดหมายข<าว./ปrท่ีหรือเล<มท่ี หรือ volume(ฉบบัท่ี หรือ 

number),/หน�า. 
ตัวอย�าง 
สมศักดิ ์ สว<างศรี. (2547, พฤศจิกายน 30). กระบวนการทําวิทยานิพนธ%. จดหมายข<าวแก�วเจ�าจอม. 4(21), 

หน�า 2. 
 



     12.  การอCางอิงวทิยานิพนธ% 
รูปแบบ 
ชื่อผู�จัดทํา./(ปrท่ีพิมพ%)./ชื่อวิทยานิพนธ%./ระดับวิทยานิพนธ%/ชื่อสาขาวิชา/คณะ/ชื่อมหาวิทยาลัย  
ตัวอย�าง 
เอมอร กฤษณะรังสรรค%. (2537). ผลของการฝ|กอบรมตามหลักไตรสิกต<อความรับผิดชอบในหน�าท่ีของ

นักศึกษาวิชาชีพครูสถาบันราชภฏัสวนสุนันทา. ปริญญาครุศาสตรดษุฎบีัณฑิต ภาควิชาจิตวิทยา 
คณะครุศาสตร% จุฬาลงกรณ%มหาวิทยาลยั. 

Bhuntuvech, C. (1986). Curriculum development in electronics technology: teachers’ 
colleges in Thailand. Unpublished doctoral dissertation New York University.  

 
 13.  การอCางอิงบทคัดย4อวทิยานิพนธ%ปริญญาโท และปรญิญาเอกจากหนังสือรวมเล4มต4างประเทศ
จาก Dissertation Abstracts International (DAI) 
รูปแบบ 
ชื่อผู�จัดทํา./(ปrท่ีพิมพ%)./ชื่อวิทยานิพนธ%./(ระดับวิทยานิพนธ%,/ชื่อมหาวิทยาลยั,/ปrท่ีจัดทํา). Dissertation 

Abstracts International./เล<มที,่/เลขหน�า. 
ตัวอย�าง 
Black, R. A. (1983). A match of leaning style to teaching style based on use of hemispheric 

dominance theory to enhance learning of creative thinking skills. (Doctoral 
dissertation, University of Georgia, 1983). Dissertation Abstracts International. 45, 
393A. 
 
14.  การอCางอิงคําสั่ง  ประกาศ และจดหมายเหตุ  

รูปแบบ 
ชื่อหน<วยงาน./(ปr,/เดือน/วัน)./ชื่อของเอกสาร./เลขท่ีของเอกสาร (ถ�าม)ี. 
ตัวอย�าง 
มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา. (2550, พฤศจิกายน 10). แต<งตัง้คณะกรรมการท่ีปรึกษางานวิจัย. 

1531/2550. 
กระทรวงศึกษาธิการ, สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา. (2548, กุมภาพันธ% 21). ประกาศ  
  
 15.  การอCางอิงจลุสาร สูจิบัตร แผ4นพับ โฆษณา และแผ4นปลิว   
รูปแบบ 
ชื่อผู�แต<ง./(ปrท่ีพิมพ%)./ชื่อเร่ือง/(คร้ังท่ีพิมพ%)/[ลักษณะเอกสาร]./สถานทีพิ่มพ%:/สํานักพิมพ% หรือผู�พิมพ%. 
ตัวอย�าง 
การท<องเท่ียวแห<งประเทศไทย. (2546). ท<องเทีย่วเชียงใหม< [แผ<นพับ]. กรุงเทพฯ: ผู�แต<ง. 
Research and Training Center on Independent Living. (1993). Guiltiness for reporting and  

writing about people with disabilities (4th ed.) [Brochure]. Laurence, KS: Author.  
 
 



 16.  การอCางอิงราชกจิจานุเบกษา 
รูปแบบ 
ชื่อกฏหมาย./(ปr,/เดือน/วัน)./ราชกิจจานุเบกษา./หน�า. 
ตัวอย�าง 
พระราชบัญญตัมิหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช 2547. (2547, กรกฎาคม 29). ราชกิจจานุเบกษา.        

หน�า 1-20.  
 17.  การอCางอิงโสตทัศนวัสดุ   
รูปแบบ 
ชื่อผู�จัดทํา./(ปrท่ีจัดทํา)./ชื่อเร่ือง/[ลักษณะของโสตทศัน%วัสด]ุ./สถานท่ีพิมพ%:/หน<วยงานท่ีจัดทํา.            
ตัวอย<าง 
พระมหาถาวร จิตตฺถาวโร. (2538). อุบายทําจิตใจให�สงบ [แถบเสียง]. กรุงเทพฯ: มูลนิธิถาวร จิตตถาวโรวงศ%

มาลยั. 
กรมศลิปากร. (2525). รําวงมาตรฐาน [วีดิทัศน%]. กรุงเทพฯ: ศิลปากร. 
Miller, R. (Producer). (1999). The mind [Television  series]. New York: WNET. 
  
 18.  การอCางอิงรายการวิทยุโทรทัศน% 
รูปแบบ 
ชื่อผู�ผลิตรายการ./(ผู�ผลติรายการ)./(ปr,/เดอืน/วัน)./ชือ่รายการ/[รายการวิทย ุหรือรายการโทรทัศน%]./

สถานท่ี:/สถานีวิทยุโทรทัศน%. 
ตัวอย�าง 
นิรมล  เมธีสุวกุล. (ผู�ผลติรายการ). (2545, พฤศจิกายน 2). ทุ<งแสงตะวัน [รายการโทรทัศน%].กรุงเทพฯ: 

สถานีโทรทัศน%ช<อง 3. 
Grystal, L. (Executive Producer). (1993, October 11). The Mac Neil/Lehrer news hour 

[Television broadcast]. New York and Washington, DC: Public Broadcasting Service. 
   

 19.  การอCางอิงบทความในวารสารบนอินเตอร%เน็ต (an internet-only journal) 
รูปแบบ 
ชื่อผู�เขยีนบทความ./(ปrท่ีพิมพ%)./ชื่อบทความ./ชื่อวารสาร หรือชื่อนิตยสาร./ปrที่ หรือเล<มที ่หรือ Volume(ฉบับ

ท่ี หรือ Number) หรือชนิดของเอกสาร./สืบค�นเม่ือ หรือ Retrieved/เดอืน/วันท่ีค�น,/ปr,/จาก หรือ 
from แหล<งค�น. 

ตัวอย�าง 
ธีรภัทร  มนตรีศาสตร%. (2545). Thumb drive มิติใหม<แห<งการเก็บข�อมูล. ไมโครคอมพิวเตอร%. 8(204). 

สืบค�นเม่ือ มิถุนายน 7, 2545, จาก http://www.micro.seed.com/content/ 
Mc204/default.asp. 

Frederickson, B. L. (2000, March 7). Cultivating positive emotions to optimize health and 
well-being. Prevention & Treatment. 3, Article 0001a. Retrieved November 20, 2007, 
from http://journal.apa.org/prevention/volume3/pre0030001a.html 
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อัตราค�าลงทะเบียน 
 - ผู�นําเสนอบทความวิจัยระดับนานาชาติ (คณาจารย�, นักวิจัย, นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา) 5,000 บาท 
 - ผู�นําเสนอบทความวิจัยระดับชาติ (คณาจารย�, นักวิจัย, นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา) 3,500 บาท 
 

ผู�สมัครต�องชําระค�าลงทะเบียนพร�อมกับการสมัครโดยโอนเงินผ�าน 
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด  
ช่ือบัญชี: 

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจยัระดับชาติและนานาชาติ 
ธนาคารกรุงเทพ สาขาย1อย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา  

เลขท่ีบัญชี 0747712891 
พร�อมกนันี้ได�ส�งแบบตอบรับนี้โดยทาง 
 1) ผ�านระบบ website โดย login --> แจ�งโอนเงนิ หรอื 
 2) Fax ใบ pay-in มาที่หมายเลขโทรสาร 02 160 1177 หรือ 
 3) ส�งทาง E-mail มาที่ grad@ssru.ac.th 
 
Registration Fee 
- International presentation (English): Thai Baht 5,000.- (equivalent to USD 165.-) 
- Presentation in Thai language (Lecturers, researchers and graduate students) Thai 
Baht: 3,500. 
 

 
Kindly transfer money to 
 
Bangkok Bank, 
Suan Sunandha Rajabhat University Branch.  
Account number 0747712891 
Then please send copy of payment slip to 
 1) website or 
 2) Fax pay-in: 02 160 1177 or 
 3) E-mail: grad@ssru.ac.th 
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ที�อยู ่: สอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิไดท้ี� บณัฑติวทิยาลยั
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