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12th National & International Conference
คณะผู ้จัดงานฯ ขอแจ ้งแนวปฏิบต
ั ใิ นการร่วมงานการประชุมวิชาการนํ าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครังที
12 ดังนี

ขนตอนส่
ั
งบทความ
กําหนดการดําเนินงาน
กําหนดการนําเสนอ
จํานวน / สถานะบทความวิจ ัย
ดาวน์โหลด
ต ัวอย่างบทความ
อ ัตราค่าลงทะเบียน / วิธก
ี ารชําระเงิน
รายงานการประชุมทีผ่านมา
หน ังสือตอบร ับ

1. ขอให ้ทุกท่านเข ้าร่วม Google Meet เพือร่วมพิธเี ปิ ดและบรรยายพิเศษ ในช่วยเวลา 8.00-10.15 น. วิธท
ี ี 1 เข ้า
ผ่านลิงก์ตรง meet.google.com/wei-rjkd-oqg หรือ วิธท
ี ี 2 เข ้าผ่าน Google Meet app (มือถือ/แท็บเล็ต) หรือเว็บ
http://meet.google.com (คอมพิวเตอร์/โน๊ตบุค
๊ ) กรอก Meeting Pin
2. ลงทะเบียนร่วมงานผ่าน Google Form https://forms.gle/Bmw5qjddG8ijanET9
3. ขอให ้ผู ้เข ้าร่วมงานเปิ ดกล ้องวิดโี อเพือแสดงตัวตน
4. เข ้าร่วมนํ าเสนอแยกตามห ้องการนํ าเสนอผ่าน Google Meet จํานวน 8 ห ้อง ตามกําหนดการนํ าเสนอ การนํ าเสนอ
แบบ Online Presentation 1) ผู ้นํ าเสนอจะต ้องจัดทํางานนํ าเสนอบทความวิจัยในรูปแบบโปรแกรม PowerPoint 2) ใช ้
เวลานํ าเสนอเรืองละไม่เกิน 10 นาที ตอบข ้อซักถามไม่เกิน 5 นาที
5. การแต่งกาย: ชุดทางการสุภาพ ชาย ควรสวมเสือคอปก (อาจสวมสูท/เนคไทร่วมได ้) หญิง ควรสวมเสือสุภาพ เก็บ
ผมให ้เรียบร ้อย
โดยวันพุธที 13 มกราคม 2563 จะมีการซ ้อมใหญ่นําเสนอเสมือนจริงขอให ้ผู ้วิจัยเข ้าร่วมตามกําหนดเวลา
ทางผู ้จัดจะแจ ้งรายละเอียดการนํ าเสนอ และตรวจสอบรายชือผู ้ผ่านการคัดเลือกให ้นํ าเสนอผลงานวิจัยในการประชุม

ติดต่อ

วิชาการและนํ าเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ได ้ทีเมนูดาวน์โหลด และแบบตอบรับทีเมนูหนังสือตอบรับ ในวัน
ที 28 ธันวคม 2563:
ผู ้วิจัยสามารถ edit บทความภายในวันที 20 ธันวาคม 2563 **หาก Proceeding ผยแพร่แล ้วไม่สามารถแก ้ไข

ติดต่อสอบถาม:
ทีอยู่ : สอบถามรายละเอียดเพิมเติมได ้ที บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที 1 ถนนอูท
่ องนอก
ิ กรุงเทพมหานคร 10300
เขตดุสต
อีเมล :

grad@ssru.ac.th

เบอร์โทร : (+66)2 1601174-75

บทความในทุกกรณี**
ขอความอนุเคราะห์ผู ้วิจัยตรวจสอบกลุม
่ วิชาให ้ถูกต ้องก่อนยืนยันการส่งบทความ
เปิ ดลงทะเบียนและส่งบทความเข ้าร่วม ระดับนานาชาติ จํานวน 20 บทความ และระดับชาติ จํานวน 80 บทความ
ระหว่างวันที 1 ตุลาคม ถึง 13 พฤศจิกายน 2563 (ก่อนเวลา 15.00 น.) หากบทความครบตามเป้ าหมายทางผู ้จัดขอสงวน
สิทธิปิ ดระบบการลงทะเบียน ชําระเงินค่าลงทะเบียน 16-18 พฤศจิกายน 2563 (ก่อนเวลา 15.00 น.)
เล่ม Proceeding online อยูใ่ นฐานข ้อมูล Google Scholar และจะเผยแพร่ในวันจัดงานหรือไม่เกิน 2 สัปดาห์ **หาก
เผยแพร่แล ้วไม่สามารถแก ้ไขบทความในทุกกรณี**
หัวข ้อการเสนอผลงาน

โทรสาร : (+66)2 160 1177

1. กลุม
่ วิชาด ้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. กลุม
่ วิชาด ้านการศึกษา
3. กลุม
่ วิชาด ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. กลุม
่ วิชาด ้านบริหารธุรกิจ

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
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อัตราค่าลงทะเบียน
- ผู ้นํ าเสนอบทความวิจัยระดับนานาชาติ 5,000 บาท (คณาจารย์,นักวิจัย,นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา)
- ผู ้นํ าเสนอบทความวิจัยระดับชาติ 3,500 บาท (คณาจารย์,นักวิจัย,นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา)
ข ้าราชการและ/หรือพนักงานมหาวิทยาลัย สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต ้นสังกัดได ้และเข ้าร่วมสัมมนาทางวิชาการได ้
โดยไม่ถอ
ื เป็ นวันลาทังนีเมือได ้รับอนุญาตจากผู ้บังคับบัญชาเรียบร ้อยแล ้ว (กรณีชาํ ระเงินค่าลงทะเบียนแล ้ว บัณฑิต
วิทยาลัยจะไม่คน
ื เงินให ้ในทุกกรณีความจําเป็ นเนืองจากเป็ นค่าใช ้จ่ายในการดําเนินงาน)
หมายเหตุ กรณีคณะผู ้เชียวชาญพิจารณาผลงานมีมติไม่ตอบรับ ให ้นํ าเสนอผลงาน สงวนสิทธิไม่คน
ื ค่าลงทะเบียน
เนืองจากได ้ใช ้เป็ นค่าตอบแทนผู ้พิจารณาผลงานแล ้ว

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.

Organized By :

Co-Organized By :
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หลักการและเหตุผล
การประชุมทางวิชาการถือได ้ว่าเป็ นเวทีเสวนา แลกเปลียนเรียนรู ้จากความก ้าวหน ้าของการประยุกต์ใช ้หลักแนวคิด
ทฤษฎีทางธุรกิจ และการจัดการของแต่ละภาคส่วนนันเป็ นเวทีทสํ
ี าคัญสําหรับการสร ้างความรู ้ และแลกเปลียน
ประสบการณ์ทสํ
ี าคัญของผู ้ทีเกียวข ้อง และเป็ นส่วนหนึงทีจะสร ้างความแข็งแกร่งให ้สังคมไทยมีภม
ู ค
ิ ุ ้มกันทางธุรกิจทีเพิม
ขึน เพือให ้สามารถรับมือกับความผันผวนทีเกิดขึนในระบบเศรษฐกิจโลกและผลกระทบทางด ้านลบจากโลกาภิวต
ั น์ได ้ อีก
ทังงานวิจัยยังถือเป็ นหัวใจสําคัญในการพัฒนาองค์ความรู ้และเป็ นภารกิจทีสําคัญของสถาบันอุดมศึกษา รวมถึงหน่วยงาน
ทังภาครัฐและภาคเอกชน จะเห็นได ้ว่าปั จจุบน
ั หน่วยงานต่างๆ ได ้ให ้ความสําคัญกับการผลิตงานวิจัยโดยให ้คณาจารย์ นัก
วิจัย นักวิชาการ ได ้มีโอกาสผลิตผลงานวิจัยควบคูไ่ ปพร ้อมกับการจัดการเรียนการสอนและการดําเนินงานต่าง ๆ ในภาค
ธุรกิจ รวมถึงยังเป็ นตัวชีวัดทีสําคัญถึงคุณภาพคณาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการอีกด ้วย ดังนันจึงจําเป็ นอย่างยิงในการส่ง
เสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในด ้านการวิจัยตลอดจนการสร ้างประสบการณ์ด ้านงานวิจัยในระดับชาติ และ
ั ยภาพมากยิงขึน
นานาชาติให ้กับบุคลากรให ้มีศก
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจึงได ้ตระหนักถึงพันธกิจสําคัญนีและได ้กําหนดนโยบายในการเป็ น
ิ ทาง
สถาบันอุดมศึกษาภายใต ้ยุทธศาสตร์ทสํ
ี าคัญคือ พัฒนามาตรฐานคุณภาพงานวิจัย งานสร ้างสรรค์ และทรัพย์สน
ปั ญญา เพือการพัฒนาองค์กร ชุมชน ท ้องถิน และเผยแพร่สส
ู่ าธารณะระดับชาติ และนานาชาติ จึงได ้จัดให ้มีการประชุม
วิชาการนํ าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครังที 12 ขึน โดยร่วมกับเครือข่ายภายนอกทังของภาครัฐบาลและ
่ วามสําเร็จในงานด ้านวิชาการทังนีเพือประโยชน์สําหรับนักวิชาการ นักวิจัย และผู ้เข ้าร่วมประชุม
เอกชนพร ้อมขับเคลือนสูค
โดยเฉพาะอย่างยิงการเป็ นเจ ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการนํ าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติดงั กล่าว เป็ นการ
แสดงให ้เห็นถึงศักยภาพและความเข็มแข็งของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได ้เป็ นอย่างดียงิ อีกทัง
ยังทําให ้มหาวิทยาลัยได ้รับการยอมรับจากสถาบันการศึกษาอืนๆ และมีสว่ นในการนํ าความรู ้ทางวิชาการมาเผยแพร่เพือ
พัฒนาประเทศไทยต่อไป

ติดต่อสอบถาม:
ทีอยู่ : สอบถามรายละเอียดเพิมเติมได ้ที บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที 1 ถนนอูท
่ องนอก
ิ กรุงเทพมหานคร 10300
เขตดุสต
อีเมล :

grad@ssru.ac.th

เบอร์โทร : (+66)2 1601174-75
โทรสาร : (+66)2 160 1177

วัตถุประสงค์
1. เพือส่งเสริมให ้นักวิชาการ คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน และ
่ าธารณชนและชุมชนวิชาการ
หน่วยงานวิจัยต่าง ๆ ได ้นํ าเสนอผลงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิชาการสูส
2. เพือเปิ ดเวทีให ้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทัวประเทศนํ าเสนอผลงานวิจัย
่ วามเป็ นเลิศ
3. เพือส่งเสริมและสร ้างความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาศาสตร์ตา่ ง ๆ ให ้มีความก ้าวหน ้าและมุง่ สูค
4. เพือกระตุ ้นให ้นักวิชาการ คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผู ้เกียวข ้องได ้แลกเปลียนเรียนรู ้
ประสบการณ์ตลอดจนข ้อคิดเห็นในการพัฒนางานวิจัยอันจะทําให ้เกิดงานวิจัยทีมีประสิทธิภาพมากยิงขึน

รูปแบบการนํ าเสนอ
การนํ าเสนอแบบ Oral Presentation
1.ผู ้นํ าเสนอจะต ้องจัดทํางานนํ าเสนอบทความวิจัยในรูปแบบโปรแกรม Powerpoint
2.ใช ้เวลานํ าเสนอเรืองละไม่เกิน 10 นาที ตอบข ้อซักถามไม่เกิน 5 นาที
3.ผู ้นํ าเสนอจะต ้องนํ าไฟล์นําเสนอให ้กับเจ ้าหน ้าทีประจําห ้องย่อยเพือตรวจสอบและนํ าลงเครืองคอมพิวเตอร์กอ
่ นขึนนํ า
เสนอในวันทีท่านมีการนํ าเสนอ วันที 15 มกราคม 2564
คณะกรรมการจัดงาน ขอขอบคุณในความสนใจเข ้าร่วมงานและหวังเป็ นอย่างยิงว่าจะได ้รับความร่วมมือจากท่านเป็ นอย่าง
ดี ตลอดการจัดงานครังนีเสร็จสมบูรณ์
หมายเหตุ คณะกรรมการของสงวนสิทธิการนํ าเสนอและเผยแพร่ในทุกลักษณะสําหรับผลงานทีไม่ได ้ส่งตามขันตอนดัง
กล่าว ทันตามเวลาทีกําหนดจะไม่มก
ี ารพิจารณาคืนเงินค่าสมัคร

Organized By :

Co-Organized By :
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ี ารชําระเงิน
รายงานการประชุมทีผ่านมา
หน ังสือตอบร ับ

ติดต่อ
ติดต่อสอบถาม:
ทีอยู่ : สอบถามรายละเอียดเพิมเติมได ้ที บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที 1 ถนนอูท
่ องนอก
ิ กรุงเทพมหานคร 10300
เขตดุสต
อีเมล :

grad@ssru.ac.th

เบอร์โทร : (+66)2 1601174-75
โทรสาร : (+66)2 160 1177
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Password:

login

ผู ้ทรงคุณวุฒ ิ

ื ้ทรงคุณวุฒก
รายชอผู
ิ ลันกรองบทความวิจัยระดับ
นานาชาติ (Peer Review)
รายชือ 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

ื ้ทรงคุณวุฒก
รายชอผู
ิ ลันกรองบทความวิจัยระดับชาติ
(Peer Review)
ลําด ับ

รายชือ

001 ศ. พ.ต.อ. นพ. อุทย
ั ตีระวนินทร

โรงเรียนนายร ้อยตํารวจ

002 ศ. ดร.สิน พันธุพ
์ น
ิ จ
ิ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ั ดิ ทองบุญ
003 ศ. อดิศก

ราชบัณฑิตยสถาน

ั
004 รศ. ดร.ฤๅเดช เกิดวิชย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

005 รศ. ดร.สุทธินันท์ พรหมสุวรรณ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

006 รศ. ดร.โยธิน แสวงดี

มหาวิทยาลัยมหิดล

007 รศ. ดร.ไพบูลย์ แจ่มพงษ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

008 รศ. ดร.สจีวรรณ ทรรพวสุ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

009 รศ. ดร.กล ้าณรงค์ ศรีรอด

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

010 รศ. ดร.อภินันท์ จันตะนี

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

011 รศ. ดร.กุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

012 รศ .ดร.มนตรี พิรย
ิ ะกุล

มหาวิทยาลัยรามคําแหง

013 รศ.ดร.ธวัชชัย เหล่าศิรห
ิ งษ์ ทอง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล ้าธนบุรี

014 รศ. ดร.วรางคณา จันทร์คง

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

015 รศ. ดร.ธนสุวท
ิ ย์ ทับหิรัญรักษ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

016 รศ. ดร.ปริณภา จิตราภัณฑ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

017 รศ. ธีระดา ภิญโญ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

018 รศ. พิศณุ พูนเพชรพันธุ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ิ
019 รศ. อิสยา จันทร์วท
ิ ยานุชต

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

020 รศ.ดร.สิงหนาท พวงจันทร์แดง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

021 รศ. ดร.สมเดช รุง่ ศรีสวัสดิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

022 รศ. ดร.วิทยา เมฆขํา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

023 รศ. ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

024 รศ. ดร.ณรงค์ สังวาระนที

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

025 ผศ. ดร.ไสว ฟั กขาว

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

026 ผศ. ดร.กิตติรัตน์ ฐานสุวรรณศรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสมเด็จเจ ้าพระยา
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รายชือ

027 ผศ. ดร.สุวรีย ์ ยอดฉิม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

028 ผศ. ดร.อาณั ต ิ ต๊ะปิ นตา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

029 ผศ. ดร.ศันสนีย ์ จะสุวรรณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

030 ผศ.(พิเศษ) พล.ต.ท.ดร.ณรงค์ กุลนิเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

031 ผศ. ดร.ศิวพร หวังพิพัฒน์วงศ์

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

032 ผศ. ดร.ศิรวิ ฒ
ั น์ จิระเดชประไพ

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

033 ผศ. ดร.จันทนา กาญจน์กมล

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

034 ผศ. ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิรธิ รรม

มหาวิทยาลัยศิลปากร

035 ผศ. ดร.สุชรี า มะหิเมือง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

036 ผศ.ดร.ศุภโยธิน ณ สงขลา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

037 ผศ.ทญ. ดร. กนกพร พะลัง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

038 ผศ.ดร.สุทธิพงศ์ บุญผดุง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ั สายตาคํา
039 ว่าที ร.ต. ดร.เกียรติชย

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

040 ดร.ไกรฤกษ์ ปิ นแก ้ว

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

041 ดร.โสมฤทัย สุนธยากร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

042 ดร.ธรรมนิตย์ วราภรณ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอส
ิ เทิรน
์

043 ดร.วรพรรณ พรมศิลา

สถาบันเคมี

044 ดร.เพ็ญศรี วรรณสุข

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

045 ดร.กฤตยา นาคประสิทธิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

046 ดร.อรพรรณ อนุรักษ์ วรกุล

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

047 ดร.พวงเพ็ญ ชูรน
ิ ทร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

048 ดร.วิเศษ แสงกาญจนวนิช

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

049 ผศ.ดร.เกรียงไกร ฮ่องเฮงเส็ง

มหาวิทยาลัยมหิดล

Co-Organized By :
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แผนการดําเนินกิจกรรมโครงการ
ลําด ับ

กิจกรรมการปฏิบ ัติงาน

ขนตอนส่
ั
งบทความ

1

กันยายน 2563 - เริมประชาสัมพันธ์โครงการ

กําหนดการดําเนินงาน

2

1 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 - เปิ ดรับบทความวิจัย

กําหนดการนําเสนอ

3

16-18 พฤศจิกายน 2563 ชําระค่าลงทะเบียน โดยในวันที 18 พฤศจิกายน 2563 ก่อนเวลา 15.00 น.

4

28 ธันวาคม 2563 - ประกาศผลงานทีได ้รับการคัดเลือกให ้นํ าเสนอและแบบตอบรับผลงานทีได ้รับการคัด
เลือก

5

15 มกราคม 2564 - นํ าเสนอผลงาน

จํานวน / สถานะบทความวิจ ัย
ดาวน์โหลด
ต ัวอย่างบทความ

login

อ ัตราค่าลงทะเบียน / วิธก
ี ารชําระเงิน
รายงานการประชุมทีผ่านมา
หน ังสือตอบร ับ
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ติดต่อสอบถาม:
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มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที 1 ถนนอูท
่ องนอก
ิ กรุงเทพมหานคร 10300
เขตดุสต
อีเมล :

grad@ssru.ac.th
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กำหนดการ
โครงการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ 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#
วัน เดือน ป

ศุกร
15 ม.ค.2564

เวลา
08.00 - 09.00 น.
09.00 - 09.30 น.
9.30 - 10.15 น.
10.30 - 12.00 น.

กิจกรรม
ลงทะเบียนผูเขารวมงาน https://forms.gle/Bmw5qjddG8ijanET9
ประธานกลาวเปดงาน โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
บรรยายพิเศษ โดยวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ Dr.Maxine Newell
นำเสนอผลงานวิจัยของนักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และคณาจารยมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน
(กลุมยอย)
ระดับชาติ ในหัวขอ 1. งานวิจัยกลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2. งานวิจัยกลุมวิชาการศึกษา
3. งานวิจัยกลุมวิชาบริหารธุรกิจ 4. งานวิจัยกลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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

หมายเหตุ ระยะเวลาขึ้นอยูกับการนำเสนอและการบริหารจัดการของแตละหอง
1

สถานที่
Google Meet
หองใหญ

Google Meet
แยกตามหอง
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ข ้อมูลทัวไป
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login

Password:

ผู ้ทรงคุณวุฒ ิ

สถานะผลงาน
สถานะการจ่ายเงิน : ท ้งหมด

ขนตอนส่
ั
งบทความ
กําหนดการดําเนินงาน
กําหนดการนําเสนอ
จํานวน / สถานะบทความวิจ ัย
ดาวน์โหลด
ต ัวอย่างบทความ

ข ้อความสืบค ้น :
No.

Title / Author

Approving

1

แนวทางการเพิมประสิทธิภาพทางการตลาดเพือลดหนี NPLs
สินเชือธุรกิจของธนาคารออมสิน / รุจริ า สวัสดิ

thaioral

yes

รอแจ ้งโอน
เงิน

อยูร่ ะหว่าง
การพิจารณา

2

การจัดการภูมท
ิ ศ
ั น์ด ้วยการมีสว่ นร่วมของชุมชนในพืนที
ั อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย /
อนุรักษ์ อาคาร ถนนมีชย
อริญชย์พงศ์ จรุงกิจสุวรรณ

interoral

yes

ยืนยันการ
โอนเงิน

อนุมต
ั ิ

3

การศึกษาความเป็ นไปได ้ในการใช ้แผ่นประคบสมุนไพรด ้วย
เทคโนโลยีฟิลม
์ บาง ในธุรกิจสปาและนวดแผนไทย ในเขต
อําเภอเมืองสกลนคร / ลฎาภา ศรีพสุดา

thaioral

yes

ยืนยันการ
โอนเงิน

อนุมต
ั ิ

4

อิทธิพลของการรับรู ้ราคาและการรับรู ้ความเพลิดเพลินทีส่ง
ผลต่อการยอมรับการใช ้งานการรับชมภาพยนตร์ออนไลน์ใน
รูปแบบวิดโี อสตรีมมิง / ชยสรณ์ สกุลเด็น

thaioral

yes

ยืนยันการ
โอนเงิน

อนุมต
ั ิ

5

การพัฒนากิจกรรมเพือค ้นหาตัวเองในการศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพ ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ท ี 5 / ภา
ธรณ์ สิรวรรธกุล

thaioral

yes

รอแจ ้งโอน
เงิน

อยูร่ ะหว่าง
การพิจารณา

6

การศึกษาความพึงพอใจของพนักงานสอบสวนหลังจากได ้
รับผลการตรวจชันสูตรบาดแผลหรือศพของแพทย์จากสถาน
พยาบาล: ศึกษาเฉพาะกรณีกองบัญชาการตํารวจนครบาล
/ กตัญ ต
ุ า จันทร์เทพ

thaioral

yes

ยืนยันการ
โอนเงิน

อนุมต
ั ิ

7

การพัฒนาเครืองดืมนํ าเห็ดสามอย่างเพือสุขภาพโดยการใช ้
หญ ้าหวาน เป็ นสารให ้ความหวานแทนนํ าตาล / มณฑารพ
สุธาธรรม

thaioral

yes

รอแจ ้งโอน
เงิน

อยูร่ ะหว่าง
การพิจารณา

8

ความพึงพอใจการใช ้ยาสมุนไพรไทยขมินชันในผู ้ป่ วยทีมี
อาการท ้องอืด ของแผนกแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่ง
เสริมสุขภาพตําบลหัวเตย / กชมน ฮานาซาวา

thaioral

yes

ยืนยันการ
โอนเงิน

อนุมต
ั ิ

9

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอน เรือง ดอกเบียและ
มูลค่าของเงิน เพือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ สําหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ท ี 5 โรงเรียน
สุรศักดิวิทยาคม / ธารารัตน์ แก ้วทุย

thaioral

yes

รอแจ ้งโอน
เงิน

อยูร่ ะหว่าง
การพิจารณา

10

ปั ญหาการออกเสียงพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ในภาษา
จีนกลาง และปั จจัยทีส่งผลต่อการออกเสียงของนักเรียนแผน
ศิลป์ ภาษาจีน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฝ่ าย
มัธยม) / ฐิตก
ิ านต์ ชูประดิษฐ์

thaioral

yes

ยืนยันการ
โอนเงิน

อนุมต
ั ิ

11

ประสิทธิผลของนํ ามันสุวคนธ์ปรับธาตุ (สูตรนํ ามันปถวีธาตุ)
ต่ออาการปวดและองศาการเคลือนไหวใน ผู ้ป่ วยโรคลม
ปลายปั ตคาต ส.4 หรือ 5 หลัง / ภัชรินทร์ กลันคูวฒ
ั น์

thaioral

yes

ยืนยันการ
โอนเงิน

อนุมต
ั ิ

12

ศักยภาพการท่องเทียวเชิงวัฒนธรรมในคาบสุมทรสทิงพระ
จังหวัดสงขลา / ประภาพร ยางประยงค์

thaioral

yes

ยืนยันการ
โอนเงิน

อนุมต
ั ิ

13

ทัศนคติและความพึงพอใจของผู ้ใช ้บริการสนามฟุตบอลใน
ร่ม เขตกรุงเทพมหานคร / วรพล พาณยง

thaioral

yes

ยืนยันการ
โอนเงิน

อนุมต
ั ิ

14

การศึกษาเครืองมือการสือสารทางการตลาดของสโมสร
ฟุตบอลบุรรี ัมย์ ยูไนเต็ด / พีรรัฐ วนาเฉลิม

thaioral

yes

ยืนยันการ
โอนเงิน

อนุมต
ั ิ

15

ภาพสะท ้อนสังคมชาวประมงในนวนิยายของ ประชาคม ลุนา
ชัย / XUELIAN LU

thaioral

yes

ยืนยันการ
โอนเงิน

อนุมต
ั ิ

16

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียน วิชาสังคมศึกษา
เรืองพระพุทธศาสนา สําหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ท ี 1
โรงเรียนนวมินทราชินูทศ
ิ สตรีวท
ิ ยา ๒ ระหว่างการสอนโดย
ใช ้ บทเรียนผ่านเว็บโปรแกรม Moodle กับการสอนแบบปกติ
ิ ธิ
/ อุมารินทร์ โทนุสท

thaioral

yes

ยืนยันการ
โอนเงิน

อนุมต
ั ิ

17

Fall Detection with a Single Commodity RGB Camera
Based-on 2D Pose Estimation / ชัชชัย หวังวิวฒ
ั นา

interoral

yes

ยืนยันการ
โอนเงิน

อนุมต
ั ิ

หน ังสือตอบร ับ

ติดต่อ
ติดต่อสอบถาม:
ทีอยู่ : สอบถามรายละเอียดเพิมเติมได ้ที บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที 1 ถนนอูท
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18

ภาพสะท ้อนสังคมไทยในนวนิยายทีได ้รับรางวัลงานสัปดาห์
หนังสือแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2562 / FANGHUA HUANG

thaioral

19

ภาพสะท ้อนวัยรุน
่ ไทยในบันเทิงคดีสําหรับเด็กวัยรุน
่ ทีได ้รับ
รางวัลงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ พ.ศ. 2558-2562 /
XING LI

20

File
Upload

Payment

Approving

yes

ยืนยันการ
โอนเงิน

อนุมต
ั ิ

thaioral

yes

ยืนยันการ
โอนเงิน

อนุมต
ั ิ

ความสัมพันธ์ของปั จจัยส่วนบุคคลกับส่วนผสมทางการตลาด
ทีส่งผลต่อการเลือกส่งบุตรหลานเข ้าเรียนในโรงเรียนเอกชน
มาตรฐานสากล เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร / เพชรรัตน์
รงควงศ์

thaioral

yes

ยืนยันการ
โอนเงิน

อนุมต
ั ิ

21

โครงสร ้างนามวลีในโฆษณาหมวกออนไลน์ / อนันตญา
พิรักษา

thaioral

yes

ยืนยันการ
โอนเงิน

อนุมต
ั ิ

22

Factors Affecting the Success of Thai Beekeepers in
Beekeeping / นิรมล ตรีตราเพ็ชร

interoral

yes

ยืนยันการ
โอนเงิน

อนุมต
ั ิ

23

การวิเคราะห์ทรานสคริปโตมในรังไข่ของแม่กุ ้งแชบ๊วยเพือ
ระบุและศึกษาหน ้าทีของยีนทีเกียวข ้องกับกระบวนการ
พัฒนารังไข่ / มานิตา โนนสูง

interoral

yes

ยืนยันการ
โอนเงิน

อนุมต
ั ิ

24

ความคิดเห็นของแฟนคลับทีมีตอ
่ การตัดสินใจเข ้าชมการ
แข่งขันของ สโมสรฟุตบอลนครปฐม ยูไนเต็ด /
ยุทธภัณฑ์ พันธ์สงิ สอน

thaioral

yes

ยืนยันการ
โอนเงิน

อนุมต
ั ิ

25

ผลการจัดการเรียนรู ้โดยใช ้ปั ญหาเป็ นฐาน เรือง สิงแวดล ้อม
ในชุมชนทีมีตอ
่ ความสามารถในการแก ้ปั ญหา และเจตคติตอ
่
สิงแวดล ้อม ของนักเรียนชันประถมศึกษาปี ท ี 3 โรงเรียน
ชุมชนบ ้านไทรย ้อย จังหวัดพิษณุโลก / วรางคณา หอย
ศรีจันทร์

thaioral

yes

ยืนยันการ
โอนเงิน

อนุมต
ั ิ

26

คําศัพท์ภาษาอังกฤษทีพบบ่อยในงานเขียนวิทยาศาสตร์
อย่างง่าย / อภิพัฒนชัย แสงประเสริฐ

thaioral

yes

ยืนยันการ
โอนเงิน

อนุมต
ั ิ

27

รูปแบบอัตถภาคในการให ้ข ้อมูลบริษัทโลจิสติกส์ / สิร ิ
ลักษณ์ ภักดีโชติ

thaioral

yes

ยืนยันการ
โอนเงิน

อนุมต
ั ิ

28

หน ้าทีของภาษาในการสือสารภาษาอังฤษเพืองานบริการ
ลูกค ้า / ทักษพร นุโยค

thaioral

yes

ยืนยันการ
โอนเงิน

อนุมต
ั ิ

29

ภาพสะท ้อนสังคมไทยในนวนิยายเยาวชนรางวัลแว่นแก ้ว
พ.ศ. 2558-2561 / QIUBO HU

thaioral

yes

ยืนยันการ
โอนเงิน

อนุมต
ั ิ

30

วิเคราะห์ภาพสะท ้อนสังคมไทยและสิงแวดล ้อมในนวนิยายที
ได ้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว พ.ศ.2553-2558 / YUNYAN
ZHOU

thaioral

yes

ยืนยันการ
โอนเงิน

อนุมต
ั ิ

31

การพัฒนาคลังข ้อมูลเพือวิเคราะห์ประสิทธิภาพการจัดการ
สินค ้าคงคลัง / ภีศเดช นันทโพธิเดช

thaioral

yes

ยืนยันการ
โอนเงิน

อนุมต
ั ิ

32

การศึกษาสมรรถนะทางความร ้อนของระบบฆ่าเชือในวัสดุ
ปลูกทีใช ้นํ าร ้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์ / สุทธิพงษ์ แก ้ว
ปั ญญา

thaioral

yes

ยืนยันการ
โอนเงิน

อนุมต
ั ิ

33

ความรอบรู ้ด ้านสุขภาพและพฤติกรรมการสร ้างเสริมสุขภาพ
ของพลทหารกองประจําการทหารใหม่ ประจําปี 2562 ผลัด
2/2562 ศูนย์การฝึ กทหารใหม่มณฑลทหารบกที 35 จังหวัด
อุตรดิตถ์ / ชมพากาญจน์ ทองสี

thaioral

yes

ยืนยันการ
โอนเงิน

อนุมต
ั ิ

34

การประยุกต์ใช ้ระบบสารสนเทศภูมศ
ิ าสตร์กําหนดเส ้นทางขน
ย ้ายผู ้ประสบอุทกภัยและการเลือกทีตังศูนย์พักพิงชัวคราว
/ สิทธิพร เพชรดี

thaioral

yes

ยืนยันการ
โอนเงิน

อนุมต
ั ิ

35

ิ คณะวิทยาศาสตร์
พฤติกรรมการใช ้ถุงพลาสติกของนิสต
มหาวิทยาลัยบูรพา / ปรียารัตน์ นาคสุวรรณ์

thaioral

yes

ยืนยันการ
โอนเงิน

อนุมต
ั ิ

36

ปั จจัยทีมีสง่ ผลต่อการทําศัลยกรรมความงามสไตล์เกาหลี
ของผู ้หญิงข ้ามเพศในประเทศไทย / สหัษฐา เมฆสุธ ี
พิทก
ั ษ์

thaioral

yes

ยืนยันการ
โอนเงิน

อนุมต
ั ิ

37

การขจัดสิงสกปรกและการฟอกขาวเส ้นใยเตยหนาม /
ผจงจิต เหมพนม

thaioral

yes

รอแจ ้งโอน
เงิน

อยูร่ ะหว่าง
การพิจารณา

38

ปั จจัยทีมีอท
ิ ธิพลต่อความตังใจรับชมกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ :
ึ ษา เกมอาโอวี / ณภัทร วสุเชษฐ์
กรณีศก

thaioral

yes

ยืนยันการ
โอนเงิน

อนุมต
ั ิ

39

ึ ษาการรับรู ้ข่าวสารและทัศนคติของผู ้ชมฟุตบอลต่อ
กรณีศก
ระบบวีดท
ิ ศ
ั น์ชว่ ยตัดสิน ฟุตบอลโตโยต ้าไทยลีก 2020 ผ่าน
การถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ / ศักดิสิทธิ ศรีพส
ิ ท
ุ ธิ

thaioral

yes

ยืนยันการ
โอนเงิน

อนุมต
ั ิ

40

วิถช
ี วี ต
ิ ของคนไทยเชือสายจีนในตําบลปากนํ าโพ อําเภอ
เมือง จังหวัดนครสวรรค์ / MAN LI

thaioral

yes

ยืนยันการ
โอนเงิน

อนุมต
ั ิ

41

ิ
โครงสร ้างนามวลีจากโฆษณานาฬกาออนไลน์
/ อัครเดช
ยวกไธสง

thaioral

yes

ยืนยันการ
โอนเงิน

อนุมต
ั ิ

42

การออกแบบชุดกิจกรรมการเรียนรู ้แบบ SQ4R เพือ
พัฒนาการอ่านจับใจความ สําหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ท ี
1 / สถาพร อุทธบูรณ์

thaioral

yes

ยืนยันการ
โอนเงิน

อนุมต
ั ิ

43

การศึกษาชีวต
ิ และการทํางานของแรงงานต่างด ้าวภาค
ประมงและต่อเนืองประมงในประเทศไทย / คริษฐา อ่อน
แก ้ว

thaioral

yes

ยืนยันการ
โอนเงิน

อนุมต
ั ิ

44

การพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดการการสอนโดยการสร ้าง
โปรแกรมแมทแล็ปจาลองด ้านวิศวกรรมการควบคุม /
พจน์ ชัยอ ้าย

thaioral

yes

รอแจ ้งโอน
เงิน

อยูร่ ะหว่าง
การพิจารณา

45

ปั จจัยทีมีอท
ิ ธิพลต่อการตัดสินใจเช่าบ ้านในเขต
กรุงเทพมหานคร / อปาจี ทรงธรรมวัตร

thaioral

yes

ยืนยันการ
โอนเงิน

อนุมต
ั ิ

46

Business Management / Salmi Mohd Isa

interoral

yes

รอแจ ้งโอน
เงิน

อยูร่ ะหว่าง
การพิจารณา

47

Information Technology Application / Vinh Truong
Hoang

interoral

yes

ยืนยันการ
โอนเงิน

อยูร่ ะหว่าง
การพิจารณา

48

การระบุอาร์เอ็นเอสายยาวทีเกียวข ้องกับกระบวนการพัฒนา
ของรังไข่ในแม่กุ ้งแชบ๊วย / ฑิมพิกา เทพสุวรรณ์

interoral

yes

ยืนยันการ
โอนเงิน

อนุมต
ั ิ
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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

50

การพัฒนาชุดกิจกรรมการอ่านจับใจความสําคัญโดยใช ้
เทคนิค 5W1H กลุม
่ สาระการเรียนรู ้ภาษาไทยสําหรับนักเรียน
ชันประถมศึกษาปี ท ี 4 / รัตนาภรณ์ กันทะยวง

51

File
Upload

Payment

Approving

yes

ยืนยันการ
โอนเงิน

อนุมต
ั ิ

thaioral

yes

ยืนยันการ
โอนเงิน

อนุมต
ั ิ

ระดับการบริหารแบบมีสว่ นร่วมและประสิทธิผลของโรงเรียน
คุณภาพประจําตําบล / มณฑาทิพย์ ศิรส
ิ ม
ุ ทุม

thaioral

yes

ยืนยันการ
โอนเงิน

อนุมต
ั ิ

52

การปรับตัวของตัวละครช่วงสงครามโลกครังที 2 ในละคร
โทรทัศน์ไทย / JIANFANG ZHANG

thaioral

yes

ยืนยันการ
โอนเงิน

อนุมต
ั ิ

53

การรับรู ้ทัศนคติความเป็ นมืออาชีพและพฤติกรรมการ
สนับสนุนสโมสรของแฟนคลับสโมสรฟุตบอลอาชีพไทยใน
ระดับ T1 / ธภัทร ตันติกาญจนากุล

thaioral

yes

ยืนยันการ
โอนเงิน

อนุมต
ั ิ

54

ผลการใช ้การจัดการเรียนรู ้แบบ 4 MAT ร่วมกับปั ญหาปลาย
เปิ ด พัฒนาความคิดสร ้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ เรือง ความ
น่าจะเป็ น ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ท ี 4 / ยุวดี แซ่
เอียว

thaioral

yes

รอแจ ้งโอน
เงิน

อยูร่ ะหว่าง
การพิจารณา

55

ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการทีมีผลต่อการตัดสินใจ
ซือผลิตภัณฑ์สมุนไพรปั ญจศรีของผู ้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร / ภาณุพัฒน์ โพธิทอง

thaioral

yes

ยืนยันการ
โอนเงิน

อนุมต
ั ิ

56

การศึกษาวิเคราะห์กลวิธก
ี ารแต่งนวนิยายวายไทย /
Xinyao Li

thaioral

yes

ยืนยันการ
โอนเงิน

อนุมต
ั ิ

57

การศึกษาปั ญหาและกลยุทธ์การใช ้ภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาฝึ กงานระดับปริญญาตรีในอุตสาหกรรมการบริการ
ด ้านโรงแรม / สาวิตรี แผนสมบูรณ์

thaioral

yes

รอแจ ้งโอน
เงิน

อยูร่ ะหว่าง
การพิจารณา

58

ผลของปริมาณเส ้นใยเปลือกทุเรียนทีมีตอ
่ คุณสมบัตใิ นการ
ขึนรูปของภาชนะบรรจุ / วริศชนม์ นิลนนท์

thaioral

yes

ยืนยันการ
โอนเงิน

อนุมต
ั ิ

59

การศึกษาวิธก
ี ารในการระบุคําศัพท์ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง
/ ปุณณดา มันแก ้ว

interoral

yes

ยืนยันการ
โอนเงิน

อนุมต
ั ิ

60

ความพึงพอใจและอาการไม่พงึ ประสงค์จากการใช ้ตํารับยา
เบญจกูลในผู ้ป่ วยทีมีอาการท ้องอืดแน่นท ้อง ของโรง
พยาบาลการแพทย์แผนไทยฯ สาขาศูนย์ราชการแจ ้งวัฒนะ
/ สิรพ
ิ ร คงเกตุ

thaioral

yes

ยืนยันการ
โอนเงิน

อนุมต
ั ิ

61

ทัศนคติ การรับรู ้และประบการณ์ดนตรีทส่
ี งผลต่อการตัดสิน
ใจเลือกอาชีพของนักศึกษาหลักสูตรดนตรีบณ
ั ฑิต /
ไพบูลย์ บุณยเกียรติ

thaioral

yes

ยืนยันการ
โอนเงิน

อนุมต
ั ิ

62

คุณภาพชีวต
ิ หาบเร่ แผงลอย ตลาดนัดเมืองไทย-ภัทร
กรุงเทพมหานคร / สุภาวิดา สมเดช

thaioral

yes

ยืนยันการ
โอนเงิน

อนุมต
ั ิ

63

พฤติกรรมการท่องเทียวของนักท่องเทียวชาวไทย ระหว่าง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา
2019 (โควิด-19) / ศิรริ ัตน์ โรจนปณิธก
ิ ล
ุ

thaioral

yes

ยืนยันการ
โอนเงิน

อนุมต
ั ิ

64

ฤทธิต ้านเชือจุลน
ิ ทรีย ์ และฤทธิต ้านอนุมล
ู อิสระของสารสกัด
สมุนไพรจีน ต่อเชือจุลน
ิ ทรียก
์ อ
่ โรคผิวหนัง / วรพรรณี
เผ่าทองศุข

thaioral

yes

ยืนยันการ
โอนเงิน

อนุมต
ั ิ

65

ความคาดหวังและความพึงพอใจในคุณภาพการให ้บริการ
คลินก
ิ กัญชาทางการแพทย์แผนไทยในหน่วยบริการของกรม
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวง
สาธารณสุข / ภาวิณี อ่อนมุข

thaioral

yes

ยืนยันการ
โอนเงิน

อนุมต
ั ิ

66

ความสําเร็จ ของวิสาหกิจเพือสังคมในการขับเคลือน
เศรษฐกิจไทย / ชญาน์นันท์ ติยะตระการชัย

interoral

yes

ยืนยันการ
โอนเงิน

อนุมต
ั ิ

67

การรําเพลงหน ้าพาทย์ของคุณหญิงนัฏกานุรักษ์ (เทศ
สุวรรณภารต) / บุญจิรา เสนานิมต
ิ

thaioral

yes

ยืนยันการ
โอนเงิน

อนุมต
ั ิ

68

Noun Phrase Structures in English Online Advertising
/ ภัทรศยา พิทก
ั ษ์ ไตรรัตน์

interoral

yes

ยืนยันการ
โอนเงิน

อนุมต
ั ิ

69

ลักษณะทางไวยากรณ์ของชือหมูบ
่ ้านในอําเภอระแงะ
จังหวัดนราธิวาส / มัสวิณี สาและ

thaioral

yes

ยืนยันการ
โอนเงิน

อนุมต
ั ิ

70

กระแสของการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ในอีสาน: พ.ศ.
2547-2560 / ศุภกานต์ โสภาพร

thaioral

yes

รอแจ ้งโอน
เงิน

อยูร่ ะหว่าง
การพิจารณา

71

ผลของการได ้รับรําข ้าวสกัดนํ ามันในขนาดสูงต่อการเกิดออก
ซิเดชันของไขมัน ในตับของหนูทดลอง / อัครภร ชัยศรี

thaioral

yes

ยืนยันการ
โอนเงิน

อนุมต
ั ิ

72

การพัฒนาทักษะการแสวงหาความรู ้โดยใช ้ชุดการเรียนรู ้ด ้วย
ตนเองเรืองวัฒนธรรมประเพณีภาคเหนือ สําหรับนักศึกษา
กศน.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดเชียงราย / วชิร
าภรณ์ ชมภูเมืองชืน

thaioral

yes

ยืนยันการ
โอนเงิน

อนุมต
ั ิ

73

อุดรธานีกบ
ั ความเป็ นไปได ้ในการเป็ นเมืองท่องเทียวหลักใน
ยุค New Normal / Worakrit Chuenjit

interoral

yes

รอแจ ้งโอน
เงิน

อยูร่ ะหว่าง
การพิจารณา

74

การเปรียบเทียบ การใช ้แรงจัดฟั นในการกดฟั นหน ้าบน โดย
ั
ใช ้มินส
ิ กรู และ ลวดอินทรูชนกดฟั
นหน ้าบน โดยระเบียบวิธ ี
ไฟไนต์เอลิเมนต์ / ปวิตรา ไวเกษตรกรณ์

interoral

yes

ยืนยันการ
โอนเงิน

อนุมต
ั ิ

75

คําศัพท์ภาษาอังกฤษในโครงสร ้างนามวลีจากโฆษณา
หนังสือออนไลน์ / สุพช
ิ ญา ซอมแก ้ว

thaioral

yes

ยืนยันการ
โอนเงิน

อนุมต
ั ิ

76

การใช ้การสอนแบบเน ้นกระบวนการเพือพัฒนาความสามารถ
ด ้านการเขียนของนักเรียน ชันมัธยมศึกษาปี ท ี 4 / พงษ์
ศักดิ บัวระภา

thaioral

yes

ยืนยันการ
โอนเงิน

อนุมต
ั ิ

77

จากรยางค์ทถู
ี กตัดออกของเด็กติดยา แค่ไหน เมือไหร่
อย่างไร ในความหลากเลือน ถึงการคืนคนดีสส
ู่ งั คม / วลี
รัตน์ แสงไชย

thaioral

yes

รอแจ ้งโอน
เงิน

อยูร่ ะหว่าง
การพิจารณา

78

ระบบติดตามการเรียนใช ้การตรวจจับใบหน ้าและการจดจํา
ใบหน ้าโดยใช ้หน่วยประมวลผลกราฟิ กในการประมวลผลบน
ิ ธิ รัตนาตรานุรักษ์
ซีอเี อ็มโอโอซี / อภิสท

thaioral

yes

ยืนยันการ
โอนเงิน

อนุมต
ั ิ
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79

การศึกษาการสร ้างไบโอฟิ ลม
์ และการผลิตเอนไซม์โปรตีเนส
ของเชือ Candida parapsilosis ทีแยกได ้จากทางคลินก
ิ
และสิงแวดล ้อม / ศรีสด
ุ า ปั ณณานุสรณ์

thaioral

yes

ยืนยันการ
โอนเงิน

อนุมต
ั ิ

80

วงจรออสซิเลเตอร์แบบควอเดรเจอร์ทมี
ี ตวั ต ้านทานและตัว
เก็บประจุตอ
่ ลงกราวด์ ใช ้vdcc / เด่น สติภา

interoral

yes

รอแจ ้งโอน
เงิน

อยูร่ ะหว่าง
การพิจารณา

81

ทีมาของวาทกรรม "เมรีขเมา"
ี
ในสังคมไทย / ธัชกร นันท
รัตนชัย

thaioral

yes

ยืนยันการ
โอนเงิน

อนุมต
ั ิ

82

การวิเคราะห์สารคดีโทรทัศน์ "ตามอําเภอจาน" พ.ศ. 2563
/ MENG WEI

thaioral

yes

ยืนยันการ
โอนเงิน

อนุมต
ั ิ

83

ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจภายในกับกรอบความคิด
งอกงาม ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดปั ตตานี
โดยมีบค
ุ ลิกภาพเปิ ดรับประสบการณ์เป็ นตัวแปรส่งผ่าน /
สุชาดา มีผล

thaioral

yes

ยืนยันการ
โอนเงิน

อนุมต
ั ิ

84

วงจรกําเนิดสัญญาณซายน์แบบควอเดรเจอร์ใช ้VDDDA /
เด่น สติภา

interoral

yes

รอแจ ้งโอน
เงิน

อยูร่ ะหว่าง
การพิจารณา

85

รูปแบบการท่องเทียวเชิงเกษตรของอําเภอบางคล ้า จังหวัด
่ ารพัฒนาการท่องเทียวอย่างยังยืน / ภานุ
ฉะเชิงเทราสูก
วัฒน์ ธัมมิกนันท์

thaioral

yes

ยืนยันการ
โอนเงิน

อนุมต
ั ิ

86

ความสุขในพุทธปรัชญากับปรัชญากระบวนทรรศน์ /
จักรพงษ์ ทิพสูงเนิน

interoral

yes

ยืนยันการ
โอนเงิน

อนุมต
ั ิ

87

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

interoral

yes

ยืนยันการ
โอนเงิน

อนุมต
ั ิ

88

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

interoral

yes

ยืนยันการ
โอนเงิน

อนุมต
ั ิ

89

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

interoral

yes

ยืนยันการ
โอนเงิน

อนุมต
ั ิ

90

การสร ้างความตระหนักในกลุม
่ คนวัยทํางานเพือเตรียมความ
พร ้อมการเป็ น ผู ้สูงอายุอย่างมีคณ
ุ ภาพ / ลัดดา หิรัญยวา

thaioral

yes

ยืนยันการ
โอนเงิน

อนุมต
ั ิ

91

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

interoral

yes

ยืนยันการ
โอนเงิน

อนุมต
ั ิ

92

ความสามารถตรวจสอบตนเองทีเอือต่อการเรียนรู ้รูปแบบ
ึ ษา นักศึกษาสาขาวิชา
เสียงสูงตําในภาษาญีปุ่ น กรณีศก
ภาษาญีปุ่ น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา / วิรต
ุ ม์
อินทร์ชรู ันต์

thaioral

yes

ยืนยันการ
โอนเงิน

อนุมต
ั ิ

93

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

interoral

yes

ยืนยันการ
โอนเงิน

อนุมต
ั ิ

94

Ear detection based on YOLOv3 / H.Nguyen Quoc

interoral

yes

ยืนยันการ
โอนเงิน

อนุมต
ั ิ

Grand Total 94 Paper.

Organized By :

Co-Organized By :

Copyright © 2018 conference All Rights Reserved

conference.grad.ssru.ac.th/paper-status.php?l=th

4/4

3/2/2021

11th National & International Conference

Email:

หน ้าหลัก

ข ้อมูลทัวไป

เมนูหล ัก

Password:

login

ผู ้ทรงคุณวุฒ ิ

ดาวน์โหลด
รูปแบบการเขียนบทความวิจัย Pdf

ขนตอนส่
ั
งบทความ

Template File

Size

กําหนดการดําเนินงาน

Template รูปแบบการนํ าเสนอ Word

24.0
KB

จํานวน / สถานะบทความวิจ ัย

Template รูปแบบการนํ าเสนอ PDF

58.0
KB

ดาวน์โหลด

คูม
่ อ
ื การใช ้งาน update 2019/12/2

ต ัวอย่างบทความ

ประกาศรายชือผู ้ผ่านการคัดเลือกให ้นํ าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการและนํ าเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและ
นานาชาติ ครังที 12"Graduate School Conference 2020"

กําหนดการนําเสนอ

อ ัตราค่าลงทะเบียน / วิธก
ี ารชําระเงิน
รายงานการประชุมทีผ่านมา
หน ังสือตอบร ับ

ประกาศรายชือผู ้ผ่านการคัดเลือกให ้นํ าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการและนํ าเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและ
นานาชาติ ครังที 11"Graduate School Conference 2020"
รายงานการประชุมวิชาการและนํ าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ทีผ่านมา

ติดต่อ

ประกาศรายชือผู ้ผ่านการคัดเลือกให ้นํ าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการและนํ าเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติ ครังที
3 "Graduate School Conference 2019"
แบบตอบรับการประชุมวิชาการและนํ าเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติ ครังที 3 "Graduate School Conference 2019"
ประกาศรายชือผู ้ผ่านการคัดเลือกให ้นํ าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการและนํ าเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและ
นานาชาติ ครังที 10 "Global Goals, Local Actions: Looking Back and Moving Forward"

ติดต่อสอบถาม:
ทีอยู่ : สอบถามรายละเอียดเพิมเติมได ้ที บัณฑิตวิทยาลัย
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รูปแบบการเขียนบทความวิจัย
Research Article Format
เปนบทความภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ ที่มคี วามยาว 8 - 10 หนากระดาษขนาด เอ 4 พิมพ%ดวย
ตัวอักษร TH Sarabun PSK ขนาด 16 pts. อาจมีภาพ ตาราง แผนภูมิประกอบได โดยมีทงั้ หมดนี้รวมอยู<
ในขอจํากัดจํานวนไม<เกิน 10 หนา และตัง้ ค<าหนากระดาษ บน ล<าง ซาย 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. ชื่อเรื่องวิจยั (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)
Title (Both Thai and English)
2. ชื่อ นามสกุลผูวิจัย หลักสูตร สาขาวิชา มหาวิทยาลัย Email
Author(s) full name, curriculum, course and university, Email
3. บทคัดย<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. วัตถุประสงค%ของการวิจัย
Purpose/Objective
7. ขอบเขตการวิจัย
Research Scope
8. วิธีดําเนินการวิจัย
Methodology
9. ผลการวิจัย
Findings/ Results
10. สรุป และอภิปรายผลการวิจัย
Conclusion and Discussion
11. ขอเสนอแนะ (ถามี)
Suggestion (If any)
12. เอกสารอางอิง
References

ชื่อเรือ่ งภาษาไทย
Title (ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ)
ชื่อ นามสกุลผูวิจัย1
ชื่อ นามสกุลอาจารย%ที่ปรึกษาคนที1่ (หรือผูวิจัยร<วม)2 (ถามี)
Email
ชื่อ นามสกุลอาจารย%ที่ปรึกษาคนที2่ (หรือผูวิจัยร<วม)3 (ถามี)
Email
ชื่อ นามสกุลอาจารย%ที่ปรึกษาคนที3่ (หรือผูวิจัยร<วม)4 (ถามี)
Email
1นักศึกษาระดับปริญญา... สาขาวิชา มหาวิทยาลัย (หรือผูวิจัย พรอมสังกัด)
Email
2สังกัด (ถามี)
3สังกัด (ถามี)
4สังกัด (ถามี)
บทคัดย4อ
บทคัดย<อภาษาไทย เปนส<วนที่เสนอวัตถุป ระสงค%ข องการวิจัย วิธีการวิจัย และผลการวิจัย โดยสรุป
เพื่อใหเห็นภาพรวมทั้งฉบับ ประกอบดวยขอความที่เปนคําสําคัญทั้งหมด มีความกะทัดรัด และสั้น
คําสําคัญ
คําสําคัญ 1, คําสําคัญ 2, คําสําคัญ 3
Abstract
บทคัดย<อภาษาไทย เปนส<วนที่เสนอวัตถุป ระสงค%ข องการวิจัย วิธีการวิจัย และผลการวิจัย โดยสรุป
เพื่อใหเห็นภาพรวมทั้งฉบับ ประกอบดวยขอความที่เปนคําสําคัญทั้งหมด มีความกะทัดรัด และสั้น
Keywords
Keyword 1, keyword 2, keyword 3
บทนํา
ใหเขียนเปนความเรียงที่ดี กล<าวถึงภูมิหลังที่เกีย่ วของกับเรื่องที่คนควาวิจัย หรือที่มาของเรื่องที่นํามา
วิจัย ชี้ ใหเห็ นถึ งสภาพปp ญหา ความจํา เปน และความสํ าคั ญ โดยนํ า ทฤษฎี หลั กวิ ช าการ และขอมู ล ที่
เกี่ยวของมาอางอิงสนับสนุน อธิบายถึงวัตถุประสงค% (objectives) ของการทําวิจัยใหชัดเจนมีขอบเขตการทําที่
แน<นอน รวมถึงทฤษฎี แนวคิดที่จะนํามาใชและงานวิจัยที่เกี่ยวของ และประโยชน%ที่จะไดรับจากงานวิจัย
วัตถุประสงค%ของการวิจัย
1. วัตถุประสงค%ขอ 1
2. วัตถุประสงค%ขอ 2

ขอบเขตการวิจยั
1. ขอบเขตประชากร
2. ขอบเขตตัวแปร
3. ขอบเขตเวลา
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ระเบียบวิธีวิจัย
2. ขั้นตอนการวิจัย
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
4. การวิเคราะห%ขอมูล
ผลการวิจัย
แสดงผลการวิ เ คราะห% ข อมู ล (Analysis Results) เสนอเนื้ อ หาที่ เปนการบรรยายแนวทางการ
วิเคราะห%ขอมูล และตามดวยผลการวิเคราะห%ขอมูลและการแปลความหมาย สําหรับผลการวิเคราะห%ข อมูลที่
อยู<ในรูปตารางหรือรูป ตองมีการบรรยายสาระประกอบดวย มิใช<เสนอแต<ตารางหรือรูปโดยไม<มีการบรรยาย
อภิปรายผลการวิจัย
เลือกส<วนที่เปนประเด็นสําคัญของผลการวิจัย มาแสดงความคิดในเชิงวิชาการที่มีเหตุมีผล นําขอมูล
มาสนับสนุนผลการวิจัยที่นํามาอภิปราย
ขCอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะเพือ่ การนําผลการวิจัยไปใชงาน
2. ขอเสนอแนะเพือ่ การวิจัยต<อไป
เอกสารอCางอิง
ใหเขียนตามรูปแบบที่กําหนด
1. การอCางอิงหนังสือทัว่ ไป
รูปแบบ
ชื่อผูแต<ง./(ปrที่พมิ พ%)./ชื่อหนังสือ/(ครั้งทีพ่ ิมพ%) (ถามี)./สถานที่พิมพ%:/สํานักพิมพ%.
ตัวอยาง
ยุดา รักไทย และเบญจมาศ อ่ําพันธุ%. (2546). การบริหารความเปลีย่ นแปลง (พิมพ%ครั้งที่ 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
ผูแต<ง./(ปrที่พมิ พ%)./ชื่อหนังสือ/(แปลจาก ชือ่ หนังสือ โดยชื่อผูแปล)./สถานที่พิมพ%:/สํานักพิมพ%.

ตัวอยาง
Gary, R. S. (2544). การฝ|กปฏิบตั ิในงานจริง (แปลจาก Hands-On Training โดยยุดา รักไทย). กรุงทพฯ:
เอ็กซเปอร%เน็ต.
Laplace, P. S. (1951). A philosophical essay on probabilities (Emory, F. W., Trans.)
New York: Dover.
3. การอCางอิงหนังสือทีผ่ ูCแต4งเปIนกลุ4มบุคคล หรือนิติบุคคล หรือหน4วยราชการ
รูปแบบ
นิติบคุ คล./(ปrที่พมิ พ%)./ชื่อหนังสือ/(ครั้งที่พิมพ%) (ถามี)./สถานที่พิมพ%:/สํานักพิมพ%.
ตัวอยาง
กระทรวงศึกษาธิการ. (2545). 107 ปr กระทรวงศึกษาธิการ. กรุงเทพฯ: ผูแต<ง.
4. การอCางอิงหนังสือที่ไม4ปรากฏชื่อผูCแต4ง
รูปแบบ
ชื่อหนังสือ./(ปrที่พมิ พ%)./สถานที่พมิ พ%:/สํานักพิมพ%.
ตัวอยาง
เบิกบานธรรม: คติธรรมจากพระเถระผูเปนที่พึ่งของชาวพุทธ. (2542). กรุงเทพฯ: ธรรมสภา.
It’ s O.K. to say no to drugs. (1987). New York: Brad Schmell.
5. การอCางอิงบทความในหนังสือ
รูปแบบ
ชื่อผูเขียนบทความ./(ปrที่พิมพ%)./ชื่อบทความ./ใน/ชื่อบรรณาธิการ/(บรรณาธิการ),/ชื่อหนังสือ/(ครั้งที่พมิ พ%)
(ถามี)./(หนา)./สถานที่พมิ พ%:/สํานักพิมพ%.
ตัวอยาง
อําไพ สุจริตกุล. (2541). ประมวลเทคนิคและวิธีการสอนในระดับประถมศึกษา. ใน ทรงสมร
อยูส< ถาพร (บรรณาธิการ), เทคนิคและวิธีการสอนในระดับประถมศึกษา. (หนา 8-13). กรุงเทพฯ:
สํานักพิมพ%จุฬาลงกรณ%มหาวิทยาลัย.
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
ชื่อผูแต<ง./(ปrที่พมิ พ%)./ชื่อเรื่อง/ใน/ชื่อหนังสือ/(เล<มที,่ หนา)./สถานที่พิมพ%:/สํานักพิมพ%.
ตัวอยาง
เจริญ อินทรเกษตร. (2515-2516). ฐานันดร ใน สารานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน (เล<มที่ 11, หนา
6912). กรุงเทพฯ: อมรินทร%พริ้นติง้ .
Bergmann, P. G. (1993). Relativity. In The new encyclopedia Britannica (Vol. 26, pp. 501-508).
Chicago: Encyclopedia Britannica.

7. การอCางอิงบทความในรายงานการประชุม หรือสัมมนาทางวิชาการ
รูปแบบ
ผูเขียน./(ปrที่พมิ พ%)./ชื่อบทความ./ใน/ชื่อเอกสารการประชุม หรือสัมมนา./(หนา)./สถานที:่ /หน<วยงาน.
ตัวอยาง
กฤษดา กรุดทอง. (2545). ผลลัพธ%การเรียน. ใน เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
ระดับปริญญาโท สาขาการจัดการคุณภาพ. (ไม<ปรากฏเลขหนา). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา.
8. การอCางอิงบทความในวารสารหรือนิตยสาร
รูปแบบ
ชื่อผูเขียนบทความ./(ปrที่พิมพ%)./ชื่อบทความ./ชื่อวารสาร หรือชื่อนิตยสาร./ปrที่ หรือเล<มที่ หรือ Volume(ฉบับ
ที่ หรือ Number),/เลขหนา.
ตัวอยาง
วินิจ เทือกทอง. (2541). การวิเคราะห%ถดถอยแบบลอจิสติก. ครุศาสตร%ปริทัศน%. 1(1), 21-28.
Rafferty, C.D. (1999). Literacy in the information age. Educational Leadership. 57(2), 22-25.
9. การอCางอิงบทความในหนังสือพิมพ%
รูปแบบ
ชื่อผูเขียนบทความ./(ปrที่พิมพ%,/เดือน/วันที)่ ./ชื่อบทความ./ชื่อหนังสือพิมพ%./หนา.
ตัวอยาง
อรรถจักร% สัตยานุรักษ%. (2542, กันยายน 29). การ%ตูนกับการประกันคุณภาพในมหาวิทยาลัย. กรุงเทพธุรกิจ.
หนา 17.
Haward, S. (2000, May 13). Bar code strategy to recoup college loans. Bangkok Post. p. 3.
10. การอCางอิงข4าวจากหนังสือพิมพ%
รูปแบบ
หัวขอข<าว./(ปrที่พมิ พ%,/เดือน/วันที)่ ./ชื่อหนังสือพิมพ%./หนา.
ตัวอยาง
เพิ่มสัตว%ป‡าคุมครอง 356 ชนิด. (2546, พฤศจิกายน 6). ไทยรัฐ. หนา 7.
11. การอCางอิงบทความในจดหมายข4าว
รูปแบบ
ชื่อผูเขียน./(ปrที่พมิ พ%,/เดือน/วันที่)./ชื่อเรื่อง./ชื่อจดหมายข<าว./ปrที่หรือเล<มที่ หรือ volume(ฉบับที่ หรือ
number),/หนา.
ตัวอยาง
สมศักดิ์ สว<างศรี. (2547, พฤศจิกายน 30). กระบวนการทําวิทยานิพนธ%. จดหมายข<าวแกวเจาจอม. 4(21),
หนา 2.

12. การอCางอิงวิทยานิพนธ%
รูปแบบ
ชื่อผูจัดทํา./(ปrที่พิมพ%)./ชื่อวิทยานิพนธ%./ระดับวิทยานิพนธ%/ชื่อสาขาวิชา/คณะ/ชื่อมหาวิทยาลัย
ตัวอยาง
เอมอร กฤษณะรังสรรค%. (2537). ผลของการฝ|กอบรมตามหลักไตรสิกต<อความรับผิดชอบในหนาทีข่ อง
นักศึกษาวิชาชีพครูสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา. ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต ภาควิชาจิตวิทยา
คณะครุศาสตร% จุฬาลงกรณ%มหาวิทยาลัย.
Bhuntuvech, C. (1986). Curriculum development in electronics technology: teachers’
colleges in Thailand. Unpublished doctoral dissertation New York University.
13. การอCางอิงบทคัดย4อวิทยานิพนธ%ปริญญาโท และปริญญาเอกจากหนังสือรวมเล4มต4างประเทศ
จาก Dissertation Abstracts International (DAI)
รูปแบบ
ชื่อผูจัดทํา./(ปrที่พิมพ%)./ชื่อวิทยานิพนธ%./(ระดับวิทยานิพนธ%,/ชื่อมหาวิทยาลัย,/ปrที่จดั ทํา). Dissertation
Abstracts International./เล<มที,่ /เลขหนา.
ตัวอยาง
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./เลขทีข่ องเอกสาร (ถามี).
ตัวอยาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. (2550, พฤศจิกายน 10). แต<งตัง้ คณะกรรมการที่ปรึกษางานวิจัย.
1531/2550.
กระทรวงศึกษาธิการ, สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. (2548, กุมภาพันธ% 21). ประกาศ
15. การอCางอิงจุลสาร สูจิบัตร แผ4นพับ โฆษณา และแผ4นปลิว
รูปแบบ
ชื่อผูแต<ง./(ปrที่พมิ พ%)./ชื่อเรื่อง/(ครั้งที่พมิ พ%)/[ลักษณะเอกสาร]./สถานทีพ่ ิมพ%:/สํานักพิมพ% หรือผูพิมพ%.
ตัวอยาง
การท<องเทีย่ วแห<งประเทศไทย. (2546). ท<องเทีย่ วเชียงใหม< [แผ<นพับ]. กรุงเทพฯ: ผูแต<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. การอCางอิงราชกิจจานุเบกษา
รูปแบบ
ชื่อกฏหมาย./(ปr,/เดือน/วัน)./ราชกิจจานุเบกษา./หนา.
ตัวอยาง
พระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช 2547. (2547, กรกฎาคม 29). ราชกิจจานุเบกษา.
หนา 1-20.
17. การอCางอิงโสตทัศนวัสดุ
รูปแบบ
ชื่อผูจัดทํา./(ปrที่จัดทํา)./ชื่อเรื่อง/[ลักษณะของโสตทัศน%วสั ดุ]./สถานที่พิมพ%:/หน<วยงานที่จัดทํา.
ตัวอย<าง
พระมหาถาวร จิตตฺ ถาวโร. (2538). อุบายทําจิตใจใหสงบ [แถบเสียง]. กรุงเทพฯ: มูลนิธถิ าวร จิตตถาวโรวงศ%
มาลัย.
กรมศิลปากร. (2525). รําวงมาตรฐาน [วีดิทศั น%]. กรุงเทพฯ: ศิลปากร.
Miller, R. (Producer). (1999). The mind [Television series]. New York: WNET.
18. การอCางอิงรายการวิทยุโทรทัศน%
รูปแบบ
ชื่อผูผลิตรายการ./(ผูผลิตรายการ)./(ปr,/เดือน/วัน)./ชือ่ รายการ/[รายการวิทยุ หรือรายการโทรทัศน%]./
สถานที:่ /สถานีวิทยุโทรทัศน%.
ตัวอยาง
นิรมล เมธีสุวกุล. (ผูผลิตรายการ). (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
ชื่อผูเขียนบทความ./(ปrที่พิมพ%)./ชื่อบทความ./ชื่อวารสาร หรือชื่อนิตยสาร./ปrที่ หรือเล<มที่ หรือ Volume(ฉบับ
ที่ หรือ Number) หรือชนิดของเอกสาร./สืบคนเมื่อ หรือ Retrieved/เดือน/วันที่คน,/ปr,/จาก หรือ
from แหล<งคน.
ตัวอยาง
ธีรภัทร มนตรีศาสตร%. (2545). Thumb drive มิติใหม<แห<งการเก็บขอมูล. ไมโครคอมพิวเตอร%. 8(204).
สืบคนเมื่อ 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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อัตราคาลงทะเบียน
- ผูนําเสนอบทความวิจัยระดับนานาชาติ (คณาจารย, นักวิจัย, นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา) 5,000 บาท
- ผูนําเสนอบทความวิจัยระดับชาติ (คณาจารย, นักวิจัย, นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา) 3,500 บาท

ผูสมัครตองชําระคาลงทะเบียนพรอมกับการสมัครโดยโอนเงินผาน
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด
ชื่อบัญชี:

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติและนานาชาติ
ธนาคารกรุงเทพ สาขาย1อย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

เลขที่บัญชี 0747712891
พรอมกันนี้ไดสงแบบตอบรับนี้โดยทาง
1) ผานระบบ website โดย login --> แจงโอนเงิน หรือ
2) Fax ใบ pay-in มาที่หมายเลขโทรสาร 02 160 1177 หรือ
3) สงทาง 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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