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14th National & International Conference
4/08/2564 คณะผูจั้ดงานฯ ขอแจง้แนวปฏบิตัใินการรว่มงานการประชมุวชิาการนําเสนอผลงานวจัิยระดบัชาตแิละ

นานาชาต ิครั�งที� 14 วนัที� 18 สงิหาคม 2564 ดงันี�
1. ขอใหท้กุทา่นเขา้รว่ม Google Meet เพื�อรว่มพธิเีปิดและบรรยายพเิศษ ในชว่งเวลา 8.00-10.15 น. ผา่นลงิกต์รง

https://meet.google.com/yef-ayri-dbz หรอื เขา้ผา่น Google Meet app (มอืถอื/แท็บเล็ต) หรอืเว็บ
http://meet.google.com (คอมพวิเตอร/์โน๊ตบุค๊) กรอก Meeting Pin: yef-ayri-dbz

2. ลงทะเบยีนรว่มงานผา่น Google Form https://forms.gle/sjaQE96RsjFcduNX6

3. ขอใหผู้เ้ขา้รว่มงานเปิดกลอ้งวดิโีอเพื�อแสดงตวัตน
4. เขา้รว่มนําเสนอแยกตามหอ้งการนําเสนอผา่น Google Meet จํานวน 13 หอ้ง ตามกําหนดการ การนําเสนอแบบ

Online Presentation

5. การแตง่กาย: ชดุทางการสภุาพ ชาย ควรสวมเสื�อคอปก (อาจสวมสทู/เนคไทรว่มได)้ หญงิ ควรสวมเสื�อสภุาพ เกบ็
ผมใหเ้รยีบรอ้ย

6. เอกสารจะดําเนนิการจัดสง่ทางไปรษณียใ์นวนัที� 20 สงิหาคม 2564

โดยวนัจันทรท์ี� 16 สงิหาคม 2564 เวลา 9.00 - 11.00 น. จะมกีารซอ้มใหญนํ่าเสนอเสมอืนจรงิขอใหผู้ว้จัิยเขา้รว่มตาม
กําหนดเวลา เขา้ผา่นลงิกต์รง https://meet.google.com/yef-ayri-dbz

ผูว้จัิยสามารถตรวจสอบรายชื�อผูผ้า่นการคดัเลอืกใหนํ้าเสนอผลงานวจัิยในการประชมุวชิาการและนําเสนอผลงานวจัิย
ระดบัชาตแิละนานาชาต ิไดท้ี�เมนูหลกั- ประกาศรายชื�อและหนังสอืตอบรับ

30/07/2564 ผูว้จัิยสามารถ edit บทความไดถ้งึวนัที� 2 สงิหาคม 2564 **หาก Proceeding เผยแพรแ่ลว้ไมส่ามารถ
แกไ้ขบทความในทกุกรณี**

23/06/2564 ผูจั้ดขอปิดรับลงทะเบยีนการนําเสนอระดบันานาชาต ิเนื�องจากจํานวนบทความครบตามเป้าหมายแลว้
สามารถสง่บทความเขา้รว่มนําเสนอระดบัชาตแิละชาํระคา่ลงทะเบยีน ไดถ้งึวนัที� 25 ม.ิย. 2564 เวลา 15.00 น.

เปิดลงทะเบยีนสง่บทความ และชาํระเงนิเขา้รว่ม ระดบันานาชาต ิรปูแบบ Online จํานวน 20 บทความ และระดบัชาติ
จํานวน 100 บทความ ระหวา่งวนัที� 1 เมษายน ถงึ 25 มถินุายน 2564 (กอ่นเวลา 15.00 น.) หากบทความครบตามเป้า
หมายทางผูจั้ดขอสงวนสทิธิ�ปิดระบบการลงทะเบยีน ชาํระเงนิคา่ลงทะเบยีน 1 เมษายน - 14 พ.ค. 2564 (Early bird)

และ 15 พ.ค.-25 ม.ิย. 2564 (กอ่นเวลา 15.00 น.)

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

หวัขอ้การเสนอผลงาน
1. กลุม่วชิาดา้นมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์
2. กลุม่วชิาดา้นการศกึษา
3. กลุม่วชิาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
4. กลุม่วชิาดา้นบรหิารธรุกจิ
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14th National & International Conference (online presentation) submission and payment duration is April

1 - June 25, 2021 (Until 3.00 PM). The date for payment due is April 1 - May 14, 2021 (Early bird) and May

15 - June 25, 2021(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

อตัราคา่ลงทะเบยีน
สง่บทความพรอ้มชาํระเงนิ 15 พ.ค.-25 ม.ิย. 2564

- ผูนํ้าเสนอบทความวจัิยระดบันานาชาต ิ4,500 บาท
- ผูนํ้าเสนอบทความวจัิยระดบัชาต ิ3,000 บาท
ขา้ราชการและ/หรอืพนักงานมหาวทิยาลยั สามารถเบกิคา่ลงทะเบยีนจากตน้สงักดัไดแ้ละเขา้รว่มสมัมนาทางวชิาการได ้
โดยไมถ่อืเป็นวนัลาทั �งนี�เมื�อไดรั้บอนุญาตจากผูบ้งัคบับญัชาเรยีบรอ้ยแลว้ (กรณีชาํระเงนิคา่ลงทะเบยีนแลว้ บณัฑติ
วทิยาลยัจะไมค่นืเงนิใหใ้นทกุกรณีความจําเป็นเนื�องจากเป็นคา่ใชจ้า่ยในการดําเนนิงาน)

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

Fee
Summit & Payment May 15, - June 25, 2021

- English presenters (for the International Conference): 4,500 Thai Baht

- Thai presenters (for the National Conference): 3,000 Thai Baht

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
สถาบนัอดุมศกึษาเป็นแหลง่เรยีนรูท้ี�สําคญัของประเทศ นอกจากมหีนา้ที�ในการผลติบณัฑติ สูต่ลาดแรงงานของ

ประเทศแลว้ ยงัมหีนา้ที�พัฒนาและรวบรวมความรูท้ี�ทนัสมยัถา่ยทอดสูส่งัคมโดยเฉพาะ การผลติผลงานวจัิยที�มคีณุภาพ
เพื�อใชป้ระโยชนแ์ละความกา้วหนา้ทางวชิาการ และยงัเป็นเวทเีสวนา แลกเปลี�ยนเรยีนรูจ้ากความกา้วหนา้ของการ
ประยกุตใ์ชห้ลกัแนวคดิ ทฤษฎทีางธรุกจิ และการจัดการของ แตล่ะภาคสว่นเป็นเวททีี�สําคญัสําหรับการสรา้งความรู ้และ
แลกเปลี�ยนประสบการณท์ี�สําคญัของผูท้ี�เกี�ยวขอ้ง และเป็นสว่นหนึ�งที�จะสรา้งความแข็งแกรง่ใหส้งัคมไทยใหม้ภีมูคิุม้กนั
ทางธรุกจิที�เพิ�มขึ�น เพื�อใหส้ามารถรับมอืกบัความผันผวนที�เกดิขึ�นในระบบเศรษฐกจิโลกและผลกระทบทางดา้นลบจาก
โลกาภวิตันไ์ด ้ดงันั�นจงึไดเ้ล็งเห็นถงึการบรหิารจัดการเพื�อสง่เสรมิและสนับสนุนคณาจารย ์นักวจัิย และบคุลากรใหม้ี
สมรรถนะในการ ทําผลงานวจัิย ตลอดจนสง่เสรมิและสรา้งเครอืขา่ยการทําผลงานวจัิยรว่มกบัหน่วยงานภายนอกเพื�อใหไ้ด ้
ผลงานวจัิยและงานสรา้งสรรคท์ี�มคีณุภาพ สามารถตอบสนองความตอ้งการของชมุชน สงัคม และกอ่ใหเ้กดิประโยชนต์อ่
สาธารณชนและประเทศตอ่ไปไดอ้ยา่งสงูสดุ

บบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนัุนทา เป็นหนึ�งในสถาบนัการศกึษามพัีนธกจิภายใตย้ทุธศาสตรท์ี�สําคญั
คอื พัฒนามาตรฐานคณุภาพงานวจัิยงานสรา้งสรรค ์และทรัพยส์นิทางปัญญา เพื�อการพัฒนาองคก์ร ชมุชน ทอ้งถิ�น และ
เผยแพรสู่ส่าธารณะระดบัชาตแิละนานาชาต ิจงึไดจั้ดใหม้กีารประชมุวชิาการนําเสนอผลงานวจัิยระดบัชาตแิละนานาชาติ
ครั �งที� 14 (Global Goals, Local Actions: Looking Back and Moving Forward 2021) ขึ�น ในวนัที� 18 สงิหาคม 2564
โดยรว่มกบัเครอืขา่ยภายนอกทั �งภาครัฐและภาคเอกชนพรอ้มขบัเคลื�อนสูค่วามสําเร็จในงานดา้นวชิาการ เพื�อประโยชน์
สําหรับนักวชิาการ นักวจัิย และผูเ้ขา้รว่มประชมุ โดยเฉพาะอยา่งยิ�งการเป็นเจา้ภาพในการจัดประชมุวชิาการนําเสนอผล
งานวจัิยระดบัชาตแิละนานาชาตดิงักลา่ว เป็นการแสดงใหเ้ห็นถงึศกัยภาพและความเข็มแข็งของบณัฑติวทิยาลยั
มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนัุนทาไดเ้ป็นอยา่งดยีิ�ง อกีทั �งยงัทําใหม้หาวทิยาลยัไดรั้บการยอมรับจากสถาบนัการศกึษาอื�นๆ
และมสีว่นรว่มในการนําความรูท้างวชิาการมาเผยแพรเ่พื�อพัฒนาประเทศไทยตอ่ไป

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
การนําเสนอ Online แบบ Oral Presentation
1.ผูนํ้าเสนอจะตอ้งจัดทํางานนําเสนอบทความวจัิยในรปูแบบโปรแกรม Powerpoint
2.ใชเ้วลานําเสนอเรื�องละไมเ่กนิ 10 นาท ีตอบขอ้ซกัถามไมเ่กนิ 5 นาที
3.ผูนํ้าเสนอจะตอ้งเขา้รว่มในวนัซอ้มใหญเ่พื�อเตรยีมความพรอ้มกอ่นนําเสนอจรงิในวนัที� 18 สงิหาคม 2564
คณะกรรมการจัดงาน ขอขอบคณุในความสนใจเขา้รว่มงานและหวงัเป็นอยา่งยิ�งวา่จะไดรั้บความรว่มมอืจากทา่นเป็นอยา่ง
ด ีตลอดการจัดงานครั�งนี�เสร็จสมบรูณ์
หมายเหต ุคณะกรรมการของสงวนสทิธิ�การนําเสนอและเผยแพรใ่นทกุลกัษณะสําหรับผลงานที�ไมไ่ดส้ง่ตามขั �นตอนดงั
กลา่ว ทนัตามเวลาที�กําหนดจะไมม่กีารพจิารณาคนืเงนิคา่สมคัร
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เมนหูลกั

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

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

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

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
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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ขั �นตอนการสง่บทความ
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ตดิตอ่

แผนการดําเนนิกจิกรรมโครงการ
ลาํดบั กจิกรรมการปฏบิตังิาน

1 มนีาคม 2564 - เริ�มประชาสมัพันธโ์ครงการ
2 1 เมษายน - 25 มถินุายน 2564 - เปิดรับบทความวจัิย

3 1 เมษายน - 14 พฤษภาคม 2564 (Early bird) และ 15 พฤษภาคม - 25 มถินุายน 2564 กอ่นเวลา 15.00
น.

4 30 กรกฎาคม 2564 - ประกาศผลงานที�ไดรั้บการคดัเลอืกใหนํ้าเสนอและแบบตอบรับผลงานที�ไดรั้บการคดั
เลอืก

5 18 สงิหาค 2564 - นําเสนอผลงาน
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1 

กำหนดการ  
โครงการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 14 

"Global Goals, Local Actions: Looking Back and Moving Forward 2021"  
วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 

ผ่าน Google Meet https://meet.google.com/yef-ayri-dbz Meeting Pin 427 001 906 3237# 
 

 

    
หมายเหตุ ระยะเวลาขึ้นอยู่กับการนำเสนอและการบริหารจัดการของแต่ละห้อง 

วัน เดือน ปี เวลา กิจกรรม สถานที ่
 
 
 
 

 
วันพุธที่ 

18 สิงหาคม 
พ.ศ. 2564 

 

08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน https://forms.gle/mEJXxKSbjSE667Pz9  
Google Meet 

ห้องใหญ่ 
09.00 - 09.30 น. ประธานกล่าวเปิดงาน โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
9.30 - 10.15 น. บรรยายพิเศษ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  Asst.Prof.Dr.Vinh Truong Hoang   
10.30 - 12.00 น. นำเสนอผลงานวิจัยของนักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และคณาจารย์มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน 

(กลุ่มย่อย) 
ระดับชาติ ในหัวข้อ 1. งานวิจัยกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  2. งานวิจัยกลุ่มวิชาการศึกษา 
                         3. งานวจิัยกลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ  4. งานวิจัยกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
 
 

Google Meet  
แยกตามห้อง 12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 - 17.00 น. นำเสนอผลงานวิจัยของนักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และคณาจารย์มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน 
(กลุ่มย่อย) ต่อ 
ระดับชาติ ในหัวข้อ 1. งานวิจัยกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  2. งานวิจัยกลุ่มวิชาการศึกษา 
                         3. งานวจิัยกลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ  4. งานวิจัยกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับนานาชาติ  
ทุกท่านทำแบบประเมิน https://forms.gle/Vcc6ANLCjK3N5G437  

https://meet.google.com/yef-ayri-dbz
https://forms.gle/mEJXxKSbjSE667Pz9
https://forms.gle/Vcc6ANLCjK3N5G437


เมนหูลกั

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

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 การจัดการเรยีนรูโ้ดยใชส้มองเป็นฐาน (Brain-Based
Learning)เพื�อพัฒนาทกัษะการพดูภาษาองักฤษ   /  ธเนศ
พล เจรญิราษฎร์

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

ไมผ่า่นการ
พจิารณา

2 ผลการจัดการเรยีนรูเ้ชงิประสบการณท์ี�มตีอ่ผลสมัฤทธิ�
ทางการเรยีน และความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาทาง
คณติศาสตรข์องนักเรยีนชั �นประถมศกึษาปีที� 3   /  เพยีง
ตะวนั นวกลุ

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

3 การวเิคราะหพ์ื�นที�เหมาะสมการปลกูยางพาราเพื�อการสง่ออก
ในเขตพื�นที� อําเภอกนัทรวชิยั จังหวดัมหาสารคาม โดยใช ้
ระบบทางการผลติและการตลาด   /  ปรญิญา เปรมโต

thaioral yes รอแจง้โอน
เงนิ

ไมผ่า่นการ
พจิารณา

4 การผลตินํ�ามนัไบโอดเีซลจากนํ�ามนัปาลม์โดยใช ้
KOH/NaY/NaOH เป็นตวัเรง่ปฏกิริยิา   /  มทันา สนัทสันะ
โชค

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

5 กลยทุธก์ารตลาดออนไลนข์องผูป้ระกอบการธรุกจิชมุชน
ประเภทรา้นอาหาร ในจังหวดัพระนครศรอียธุยา   /  พฒุิ
พงศ ์เอี�ยมสนิธร

thaioral yes รอแจง้โอน
เงนิ

ไมผ่า่นการ
พจิารณา

6 แนวทางแกไ้ขปัญหาคา่ใชจ้า่ยดา้นการรักษาพยาบาลและ
เวชภณัฑข์องพนักงานและผูช้ว่ยพนักงาน ธนาคารเพื�อ
การเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาแมจั่น
เพิ�มสงูขึ�น   /  ชนกิา อรณุรุง่

thaioral yes รอแจง้โอน
เงนิ

ไมผ่า่นการ
พจิารณา

7 ปัจจัยสว่นประสมทางการตลาด (7Ps) ที�มอีทิธพิลตอ่การ
ตดัสนิใจซื�อของลกูคา้ รา้นจําหน่ายคอมพวิเตอรใ์นหา้งพัน
ทพิยพ์ลาซา่ ประตนํู�า   /  ซมิ อนวชัการ

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

8 ความเสี�ยงของสถานศกึษาในสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของ
COVID-19   /  สพุรรณี แผน่ทอง

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

9 ทกัษะและภาวะผูนํ้าของผูบ้รหิารสถานศกึษาในยคุดจิทิลั   /
 กมลทพิย ์อนิแกว้เครอื

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

10 องคก์รแหง่การเรยีนรู:้ การจัดการความรูท้ี�ผูบ้รหิารสถาน
ศกึษาตอ้งตระหนัก   /  วฒุนัินท ์ประธาน

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

11 ภาวะผูนํ้าเชงิกลยทุธข์องผูบ้รหิารสถานศกึษาในศตวรรษที�
21   /  จันทรวมิล วงศแ์ดง

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

12 คณุลกัษณะของผูป้ระกอบการธรุกจิชมุชนประเภทรา้นอาหาร
ในยคุไทยแลนด ์4.0 เพื�อความมั�นคง มั�งคั�ง และยงัยนื กรณี
ศกึษา รา้นอาหารชมุชนในจังหวดัพระนครศรอียธุยา   /
 พฒุพิงศ ์เอี�ยมสนิธร

thaioral yes รอแจง้โอน
เงนิ

ไมผ่า่นการ
พจิารณา

13 On the Distribution and Consciousness Formation of
National Dance Culture in Miao Corridor   /  Mengling
Man

interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

14 การขบัเคลื�อนชมุชนแหง่การเรยีนรูท้างวชิาชพีในชวีติวถิใีหม่
  /  ศริวิไิล มาตรเลงิ

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

15 ภาวะผูนํ้าเชงิจรยิธรรมของผูบ้รหิารสถานศกึษาในศตวรรษที�
21   /  จริาวรรณ อนันตพัฒน์

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

หนา้หลกั ขอ้มลูทั�วไป ผูท้รงคณุวฒุิ

Email:    Password:  login

สถานะการจา่ยเงนิ : ทง้หมด
ขอ้ความสบืคน้ :  Search
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No. Title / Author Type File
Upload Payment Approving

16 ความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารในการเขา้รับการรักษาโรคตา
ดว้ยวธิกีารบง่ตอ้ดว้ยหนามหวาย กรณีศกึษาโรงพยาบาลชยั
นาทนเรนทร   /  วชัราภรณ ์อรณุเมอืง

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

17 Development of OTOP Entrepreneurs: Non-Food
Herbal Products Group of Pattani Province.   /
 Saifon Chaisri

interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

18 การบรหิารจัดการสถานศกึษา ผา่นโปรแกรม google Meet  
/  ศติา ประสานสขุ

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

19 การบรหิารการศกึษาระดบัขั �นพื�นฐานอยา่งมอือาชพีใน
ศตวรรษที� 21   /  กนกพร มาอว้น

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

20 ความพงึพอใจของการใชตํ้ารับยาอายวุฒันะในผูท้ี�มภีาวะ
นอนไมห่ลบั โรงพยาบาลเขายอ้ย จังหวดัเพชรบรุ ี  /  รสรนิ
ใจเย็น

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

21 การศกึษาปฐมวยัสูม่าตรฐานการศกึษาสถานพัฒนาเด็กเล็ก
แหง่ชาต ิ  /  สกุนัยา จันทรภ์ริมย์

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

22 การบรหิารสถานศกึษายคุโลกพลกิผัน ฉลาดรูเ้ทา่ทนัดจิทิลั
  /  กมลวรรณ จันทร

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

23 จลุกายวภิาคศาสตรแ์ละมญิชเคมขีองอวยัวะสบืพันธุเ์พศผู ้
(hemipenis) ของแย ้Leiolepis ocellata   /  อคัน ีผวิหอม

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

24 Product Development by Using Quality Function
Deployment Technique (QFD): A Case Study of
Coconut Milk Ice-Cream (SMEs Product)   /  Kedsarin
Phoonsup

interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

25 ปัจจัยที�มผีลตอ่แนวโนม้การตดัสนิใจเขา้รับบรกิารทางการ
แพทยเ์พื�อรักษาอาการปวดกลา้มเนื�อหลงัสว่นลา่งในสห
คลนิกิการแพทยแ์ผนไทย-จนีชวีาโอสถศลิป์ จังหวดันนทบรุี
  /  ศรัณย ์พงศภ์าณุมาพร

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

26 คณุภาพการใหบ้รกิารที�สง่ผลตอ่ระดบัการตดัสนิใจในการ
เลอืกใชบ้รกิารแอปพลเิคชนัทางการเงนิผา่นโทรศพัท์
เคลื�อนที� ของลกูคา้ธนาคารธนชาต สาขาออ้มนอ้ย   /  พมิภ
รณ ์ตนัตสิริปิระเสรฐิ

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

27 พฤตกิรรมการรับมอืแผน่ดนิไหวของประชาชนในเขตอําเภอ
พาน จังหวดัเชยีงราย   /  ธนพนธ ์คําเที�ยง

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

28 การวเิคราะหค์ณุลกัษณะของฉลากผลติภณัฑผั์กอนิทรยีท์ี�มี
ผลตอ่การตดัสนิใจซื�อของผูบ้รโิภคในกรงุเทพมหานคร   /
 ครสิ แนวพนชิ

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

29 ความคดิเห็นตอ่การสอบออนไลนผ์า่นโปรแกรม Socrative
ของนักศกึษาเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏั
เชยีงใหม ่  /  กาญจนา ขตัทิะจักร์

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

30 ประสทิธผิลของการปฏบิตัดิา้นสขุภาพตามนโยบายของภาค
รัฐเกี�ยวกบัภยัแผน่ดนิไหวในจังหวดัเชยีงราย   /  กาญจนา
ปินตาคํา

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

31 แนวทางการเพิ�มประสทิธภิาพในการทํางานเพื�อลดความสญู
เสยีจากการบนัทกึเงนิจากธนาคารเขา้ระบบลา่ชา้กรณีศกึษา
บรษัิท ABC (Thailand) Ltd.   /  โสรยา เดชะวงศส์วุรรณ

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

ไมผ่า่นการ
พจิารณา

32 การศกึษารปูแบบการจัดกจิกรรมการรับนอ้งคณะศลิปศาสตร์
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร   /  มณฑรัตน์
รุง่เรอืงธรรม

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

33 การศกึษาพฤตกิรรมและแนวทางการพัฒนาแหลง่ทอ่งเที�ยว
เชงิกฬีาของนักทอ่งเที�ยวชาวไทย กรณีศกึษา แหลง่ทอ่ง
เที�ยวเชงิกฬีา อําเภอเมอืงบรุรัีมย ์จังหวดับรุรัีมย ์  /  วรพร
รณ แดงพธุทางกรู

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

34 The Development of Rural Constitution for
Sustainable Self-Governance of the Banyang
Community, Wat Bot District, Phitsanulok   /  ธญัณณ์
ภทัร ์เจรญิพานชิ

interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

35 พฤตกิรรมการใช ้การแพทยท์างเลอืก การแพทยแ์ผนไทย
และการแพทยพ์ื�นบา้น ในการดแูลสขุภาพของประชาชนใน
เขตภาคกลางตอนลา่ง   /  สาโรจนฺ ์เพชรมณี

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

36 กลยทุธก์ารตลาดออนไลนท์ี�สง่ผลตอ่การตดัสนิใจซื�อเสื�อผา้
ไซดใ์หญผ่า่นอนิสตาเเกรมของผูบ้รโิภคที�อาศยัอยูใ่นเขต
กรงุเทพมหานคร   /  ภทัรพล ชาญชวณชิย์

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

37 Statistical Methods for Testing the Coefficient of
Variation of the Daily Number of COVID-19 Deaths in
Thailand   /  วราฤทธิ� พานชิกจิโกศลกลุ

interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

38 การศกึษาผลของอโุมงคต์อ่พลงังานที�ใชเ้พื�อการขบัเคลื�อน
รถไฟ กรณีศกึษาแนวเสน้ทางโครงการรถไฟรางคูเ่ดน่ชยั-
เชยีงของ   /  จักรกฤษณ ์เคลอืบวงั

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

39 ปัจจัยที�สง่ผลคอ่การรูเ้ทา่ทนัสื�อระหวา่งโคโรนาไวรัส ๒๐๑๙
ระบาด ของนักเรยีนชั �นมธัยมศกึษาตอนปลายในเมอืงพติส์
เบริก์มลรัฐเพนซลิวาเนยี ประเทศสหรัฐอเมรกิา   /  ประศกัดิ�
สนัตภิาพ

interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

40 The trend of an advisory teacher system studies in
Thailand: A documentary study.   /  เบญญาพัชร ์วนั
ทอง

interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ
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41 การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบคณุลกัษณะของครใูนศตวรรษที� 21
ของครใูหม ่สงักดัสํานักงานเขตพื�นที�การศกึษาประถมศกึษา
สโุขทยัเขต 1   /  สมศกัดิ� ตุย้สา

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

42 English as a Second Language in Malay-Speaking
Countries: Similarities and Differences   /  ไพโรจน์
เบ็ญนุย้

interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

43 การศกึษาวฒันธรรมองคก์าร กระบวนการทํางานของศาล
ยตุธิรรม และประสทิธผิลองคก์าร: กรณีศกึษา ศาลยตุธิรรม
ไทย   /  ปารชิาต มั�นสกลุ

interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

ไมผ่า่นการ
พจิารณา

44 ประสทิธภิาพของเชื�อแอคตโินมยัซสีเอนโดไฟตใ์นการยบัยั �ง
เชื�อรา Phytophthora infestans และสง่เสรมิการเจรญิ
เตบิโตของมะเขอืเทศ   /  วศิษิฐ ์เจรญิอึ�ง

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

45 ปัญหาหนี�ดอ้ยคณุภาพในกลุม่ลกูคา้ที�อายมุากกวา่ 60 ปี
ของ ธ.ก.ส.สาขา XXX   /  อทิธเิดช ศรเีปาระยะ

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

46 การใชนั้กศกึษาเป็นครผููร้ว่มสอนในรายวชิาภาษาองักฤษ
สําหรับเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร   /  ตตยิา ซี
บงัเกดิ

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

47 Electro-responsive Polythiophene/Carboxymethyl
Cellulose Smart Hydrogels   /  นันทชิา แดนมะตาม

interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

48 การพัฒนาระบบบรกิารสขุภาพชมุชน: ดา้นการสง่เสรมิสขุ
ภาพแมแ่ละเด็กในพื�นที�เทศบาลเมอืงบรุรัีมย ์จังหวดับรุรัีมย ์ 
/  พจนา โพธิ�จันดี

thaioral yes รอแจง้โอน
เงนิ

ไมผ่า่นการ
พจิารณา

49 การประเมนิโครงการสง่เสรมินสิยัรักการอา่น โรงเรยีนอนุบาล
ควนขนุน สงักดัสํานักงานเขตพื�นที�การศกึษาประถมศกึษา
พัทลงุ เขต 1   /  กชนภิา รัตนมณเฑยีรชยั

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

ไมผ่า่นการ
พจิารณา

50 การพัฒนาคณุคา่ผลติภณัฑเ์กษตรอนิทรยีใ์นการดําเนนิธรุกจิ
ของผูป้ระกอบการในเขตภาคเหนอืตอนบน 2   /  ฑฆีา
โยธาภกัดี

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

51 ผลของอณุหภมูแิละความเขม้ขน้ของกลโูคสตอ่การสรา้งไบ
โอฟิลม์ของเชื�อ Candida parapsilosis   /  ศรสีดุา ปัณณา
นุสรณ์

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

52 Influence of Sulphur Crosslink Distribution on Strain-
induced Crystallization and Strength of NR
Vulcanizates   /  Watcharin Sainumsai

interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

53 การศกึษายนีที�เกี�ยวขอ้งกบัการดื�อยา Fluconazole ของเชื�อ
Candida parapsilosis   /  อญัญาภสัร ์ชยัฐติารยี์

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

54 แบคทเีรยีโปรไบโอตกิที�คดัแยกจากนมนํ�าเหลอืงและ
ประสทิธภิาพในการยบัยั �งอนุมลูอสิระ   /  กนัตพชิญ ์ศรคํีา

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

ไมผ่า่นการ
พจิารณา

55 ความฉลาดทางอารมณ ์ความพงึพอใจในงาน กบัความสขุใน
การทํางานของบคุลากรกรมสง่เสรมิการเกษตร   /  นาฏ
สรวง อนิทรแ์กว้

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

56 การพัฒนาชดุกจิกรรมการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์โดยใช ้
กระบวนการสบืเสาะหาความรู ้เพื�อสง่เสรมิผลสมัฤทธิ�
ทางการเรยีนและเจตคตติอ่วชิาวทิยาศาสตร ์สําหรับนักเรยีน
ชั �นประถมศกึษาปีที� 5   /  พชิญส์นิ ีพศิวงปราการ

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

57 การเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิ�ทางการเรยีน เรื�องกระบวนการ
ออกแบบเชงิวศิวกรรม ของนักเรยีนชั �นมธัยมศกึษาปีที� 3 ที�
เรยีนดว้ยบทเรยีนบนเว็บกบัการเรยีนแบบปกต ิ  /  เวสารัช
ชพูงศ์

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

58 การรับสมัผัสตะกั�วในกลุม่ผูป้ระกอบอาชพีรไีซเคลิขยะ
อเิล็กทรอนกิส ์  /  ปฐมนี ตนัตเิสาวภาพ

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

59 Lignans from the leaves of Zanthoxylum limonella
(Dennst.) Alston   /  ฐติยิา ลกูแป้น

interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

60 การพัฒนาความสามารถภาษาองักฤษ ดว้ยการเรยีนรูแ้บบ
เชงิรกุ (Active Learning) โดยการจัดการเรยีนการสอนแบบ
ออนไลนข์องนักศกึษาชั �นปีที� 1 มหาวทิยาลยัสวนดสุติ   /
 พรพศิ งามพงษ์

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

61 การศกึษาการจัดกลุม่เชื�อ Candida parapsilosis sensu
stricto ที�แยกไดจ้ากทางคลนิกิและสิ�งแวดลอ้ม โดยเทคนคิ
ไมโครแซทเทลไลท ์  /  ณัฐธดิา ชลนาคเกษม

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

62 การวเิคราะหค์ณุภาพของขงิดว้ยโครมาโทกราฟีของเหลว
สมรรถนะสงู   /  สริธีร อําพันธุ์

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

63 การศกึษาผลสมัฤทธิ�ทางการเรยีนคณติศาสตรเ์ชงิเหตผุล
เรื�อง อนุพันธ ์ดว้ยโปรแกรม GeoGebra   /  อภวิฒัน ์คําภรีะ

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

64 อทิธพิลของแนวปฏบิตัดิา้นการจัดการทรัพยากรมนุษยต์อ่
พฤตกิรรมสรา้งนวตักรรมในการทํางาน : การทบทวน
วรรณกรรมอยา่งเป็นระบบ   /  ผกาวรรณ ไพรัตน์

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

65 ประสทิธภิาพของตวัดดูซบัจากเปลอืกมนัสําปะหลงัในการ
ปรับปรงุคณุภาพของนํ�ามนัพชืใชแ้ลว้   /  นลนินภิา เวยีง
นาค

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

66 การศกึษาประสทิธภิาพกระบวนการสรา้งโพรไฟลด์ว้ยการ
วเิคราะหค์า่ความคลา้ยคลงึ   /  ณลกัขณา คดิเหมาะ

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

67 การศกึษาแครโิอไทป์และอดิโิอแกรมมาตรฐานของตน้ผึ�ง
(Ficus albipila (Miq.) King)   /  นันทพร เกตเุลขา

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ
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68 Baked Starch-based Bio-composite Foam Filled with
Cassava Wastes   /  กานตธ์ดิา ถนิยม

interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

69 แนวทางการพัฒนาบตัรสนิเชื�อเกษตรกรใหต้อบสนองความ
ตอ้งการของผูถ้อืบตัรสนิเชื�อเกษตรกร กรณีศกึษาธ.ก.ส
สาขาสองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุ ี  /  ปัญญธร ฌานอภรัิกษ์

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

70 การศกึษาแนวทางการเตบิโตสนิเชื�อภาคการเกษตรเตบิโต
ในอตัราลดลงเนื�องจากลกูคา้เงนิกูเ้ขา้สูว่ยัผูส้งูอายอุยา่งเต็ม
รปูแบบ ธ.ABC   /  นันทนา จําปางาม

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

71 Measurement and Evaluation of Learning Outcomes
under Thai Qualifications Framework for Higher
Education (TQF: HEd) of Thailand National Sports
University Lecturers   /  ยาน ีสงัขศ์รอีนิทร์

interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

72 Dyeing Properties and UV Protective
Functionalization of Cotton Yarn Dyed with Curcuma
aromatica Salisb. Extract   /  วราล ีหอมนาน

interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

73 ความพงึพอใจตอ่การไดรั้บสวสัดกิารสงัคมของผูส้งูอายใุน
เขตบางกอกนอ้ย กรงุเทพมหานคร   /  สนุสิา ศรวีลรัีตน์

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

74 Reduction of thermal deflection in the cutting of
zinc sheet by using different laser machining
techniques   /  นักษา วาปี พอ่หลอน

interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

75 การศกึษาการหลากความหมายของคํากรยิา dǎ ในภาษาจนี
กลาง   /  พชิชาวรี ์กจิประภาศริิ

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

76 ความเต็มใจที�จะจา่ยในการใชบ้รรจภุณัฑรั์กษาสิ�งแวดลอ้ม
สําหรับการซื�อสนิคา้ออนไลน ์  /  ภทัราภรณ ์โพธิ�สงา่

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

77 การศกึษาแนวทางการสรา้งชดุฝึกอบรมการนเิทศทางไกล
สําหรับศกึษานเิทศกข์องสํานักงานสง่เสรมิการศกึษานอก
ระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั   /  วราล ีทองแกว้

interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

78 ประสทิธภิาพของการเรยีนรปูแบบออนไลน ์  /  กลุจริา จนีา
ภกัดิ�

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

79 การศกึษาเปรยีบเทยีบหนุมานในรามายณะของวาลมกีแิละ
บทละครรามเกยีรติ�พระราชนพินธใ์นพระบาทสมเด็จพระพทุธ
ยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราช   /  ทชิากร พลนิ

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

80 ชดุการสอนวชิาภาษาองักฤษเพื�อทกัษะการเรยีน สําหรับ
นักศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏัลําปางตามทฤษฎกีารเรยีนรูใ้น
ศตวรรษที� 21   /  พชรวล ีกนษิฐเสน

thaioral yes รอแจง้โอน
เงนิ

ไมผ่า่นการ
พจิารณา

81 สมบตัผิูด้:ี หลกัการประพฤตตินของคนดหีรอืเครื�องมอืกดขี�
ทางชนชั �น   /  จริวฒัน ์นติบิรมตัถธ์าดา

interoral yes รอแจง้โอน
เงนิ

ไมผ่า่นการ
พจิารณา

82 ผลของการใชช้ดุฝึกทกัษะการขบัรอ้งประสานเสยีงที�มตีอ่ผล
สมัฤทธิ�ทางการเรยีนวชิาดนตรสีากลของนักเรยีนระดบัชั �น
มธัยมศกึษาปีที�4   /  กอ่กจิ โกวทิกลุ

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

83 การพัฒนาผลสมัฤทธิ�ทางการเรยีนรายวชิาชวีวทิยาสําหรับ
นักเรยีนชั �นมธัยมศกึษาปีที� 5 โดยใชร้ปูแบบวฏัจักรการเรยีนรู ้
5 ขั �น (5Es) รว่มกบัเทคนคิผังกราฟิก   /  มณวสา นวลถวลิ

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

84 ความพงึพอใจการใชย้าสมนุไพรไทยขงิในผูป่้วยที�มอีาการ
ทอ้งอดืแน่นทอ้งของแผนกแพทยแ์ผนไทย โรงพยาบาล
มโนรมย ์  /  นวลนภา เอื�อจติต์

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

85 จรยิธรรมสําหรับผูบ้รหิารสถานศกึษา   /  ยทุธชิยั เชอืกรัมย์ thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

86 ปัจจัยที�มอีทิธพิลตอ่ราคาประเมนิทนุทรัพยห์อ้งชดุของ
อาคารชดุ ในจังหวดัปทมุธาน ี  /  ภษูณศิา แชมลํา

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

87 การประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษายคุความปกตใิหม ่  /
 กนกพร ภตูวิฒันชยั

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

88 ศกึษาความผกูพันตอ่องคก์ารของบคุลากรโรงเรยีนศรนีคร
มลูนธิ ิอําเภอหาดใหญ ่จังหวดัสงขลา   /  ธมน จโิรจสนิธุ์

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

89 แนวทางการจัดการการนเิทศโรงเรยีนเชงิรกุของสํานักงาน
เขตพื�นที�การประถมศกึษามกุดาหาร   /  อรพร คนสนทิ

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

90 ความตอ้งการจําเป็นในการออกกําลงักายของนักศกึษา คณะ
ครศุาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตร ี  /  วชัราช ศรไชย

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

91 การสงัเคราะหต์วัเรง่ปฏกิริยิาแมงกานสีไดออกไซดสํ์าหรับ
การกําจัดยาปฏชิวีนะในนํ�าเสยี   /  สชุญัญา มลิาวรรณ

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

92 การศกึษาสภาพแวดลอ้มและศกัยภาพของการบรกิาร
ทางการแพทยแ์ผนไทย ดา้นเวชกรรมไทย ของโรงพยาบาล
กองทพับก เขตพื�นที�กองทพัภาคที� 1   /  จรรัีตน ์อน้อารี

interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

93 การนวดรักษาอาการปวดหลงัสว่นลา่ง : การศกึษาตํารานวด
จดุวดัราชสทิธาราม เขตบางกอกใหญ ่กรงุเทพมหานคร   /
 มสัยา มนุษย์

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

94 สมบตัผิูด้:ี หลกัการประพฤตตินของของคนดหีรอืเครื�องมอื
กดขี�ทางชนชั �น   /  จริวฒัน ์นติบิรมตัถธ์าดา

interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

95 Cultural Landscape of Palian Basin in Trang Province:
Learning Space by Community Participation   /  อมัริ
นทร ์สนัตนิยิมภกัดี

interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

96 การศกึษาปัจจัยที�สง่ผลตอ่ความพงึพอใจและความภกัดใีน
การใชบ้รกิารการสั�งอาหารผา่นแอปพลเิคชนัมอืถอืของกลุม่
วยัทํางาน   /  ภทรติา มธัยโยธนิ

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ
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97 แนวทางการพัฒนาธรุกจิสนามฟตุบอลหญา้เทยีมใหเ้ชา่ ใน
เขตพื�นที�บางบอน จังหวดักรงุเทพมหานคร   /  รัฐพล วนา
เฉลมิ

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

98 The method and wall materials development for the
encapsulation and release of Indian gooseberry
(Phyllanthus emblica L.) extract   /  ทองกร พลอยเพ
ชรา

interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

99 การศกึษารปูแบบการเลี�ยง เพื�อวเิคราะหต์น้ทนุและผล
ตอบแทนการผลติไกไ่ข ่: กรณีศกึษาฟารม์ไกไ่ขอ่นิทรยีข์อง
มหาวทิยาลยัแมโ่จ-้แพร ่เฉลมิพระเกยีรต ิอําเภอรอ้งกวาง
จังหวดัแพร ่  /  ธรีาพัฒน ์จักรเงนิ

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

100 การวเิคราะหร์ปูแบบทางพันธกุรรมของหมูโ่ลหติ MNS
hybrid glycophorin ชนดิ (B-A-B) ในผูบ้รจิาคโลหติคน
ไทยโดยใชเ้ทคนคิ High Resolution Melting Assay   /
 พลอยมณี สวุรรณวฒุชิยั

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

101 สมรรถนะผูบ้รหิารที�มผีลตอ่ความทุม่เทในการทํางานของ
บคุลากรกองพัฒนาแหลง่นํ�าขนาดกลาง   /  องัคณา แดง
ประพันธ์

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

102 การศกึษาผลสมัฤทธิ�ทางการเรยีนวชิาวทิยาศาสตรเ์รื�องโลก
และการเปลี�ยนแปลงของนักเรยีนชั �นมธัยมศกึษาปีที� 2 ที�ได ้
รับการจัดกจิกรรมการเรยีนรูด้ว้ยรปูแบบการสอน แบบวฏัจักร
การเรยีนรู ้7 ขั �น (7E) และเกมเป็นฐาน (GBL)   /  ชลติา คง
ศริิ

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

103 การจัดการเรยีนรูแ้บบ 2W3P รว่มกบัการใชเ้กมประกอบการ
สอนเพื�อพัฒนาความสามารถและความคงทนของการเรยีนรู ้
คําศพัทภ์าษาองักฤษสําหรับนักเรยีนชั �นประถมศกึษาปีที� 6
โรงเรยีนในเครอืขา่ยไผส่ทีอง อําเภอทา่แพ จังหวดัสตลู   /
 นุสรา ยาบา

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

104 การผลติสื�อโฆษณาเพื�อสง่เสรมิการขายใหแ้ก ่รา้น “วา้ว เบ
เกอรี� และ ของฝาก”   /  ดลฤด ีศรมีนัตะ

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

105 การบรหิารความเสี�ยงอยา่งมอือาชพี   /  กมลพร บญุนนทา
รมย์

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

106 การบรหิารทรัพยากรทางการศกึษาใหเ้กดิประสทิธผิลสงูสดุ
  /  อมัพร พรมมี

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

107 การบรหิารความขดัแยง้ภายในองคก์ร   /  ปฐกร ปรชีา thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

108 ผลของการใชไ้สเ้ดอืนดนิสายพันธุ ์African night crawler
ตอ่คณุภาพของปุ๋ ยอนิทรยีส์องชนดิ   /  สายชล สขุญาณกจิ

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

109 การพัฒนาไสก้รอกอกไกเ่ห็ดนางฟ้ารสหมา่ลา่   /  คมกรชิ
ฉายศรี

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

110 รปูแบบการบรหิารแบบมสีว่นรว่มในการจัดการอาชวีศกึษา
ระบบทวภิาค ี  /  รมยน์ลนิ ศรสีายหยดุ

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

111 การวเิคราะหปั์จจัยดา้นความซบัซอ้นของตวัแบบที�มผีลตอ่
ความทนทานของโครงขา่ยประสาทเทยีมแบบสงัวตันาการ
ตอ่ฉลากรบกวนแบบสุม่   /  พชิชยานาฏ รรัีกษ์

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

112 การศกึษาประสบการณก์ารทอ่งเที�ยวในประเทศไทยจากมมุ
มองของนักศกึษาชาวจนีและบคุลากรชาวจนีในมหาวทิยาลยั
เอกชน   /  Kunkun Li

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

113 ปัจจัยที�มผีลตอ่การเกดิอบุตัเิหตใุนการใหบ้รกิารของ
พนักงานภาคพื�น ในเขตพื�นที�คลงัสนิคา้และลานจอด
อากาศยาน ทา่อากาศยานนานาชาตดิอนเมอืง   /  สภุาพร
สอนอนิทร์

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

ไมผ่า่นการ
พจิารณา

114 นักบรหิารมอือาชพี   /  วชัราวล ีเดชจดู thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

115 การศกึษาความพงึพอใจของแพทยแ์ผนไทยตอ่หลกัสตูรการ
นวดไทยมรดกภมูปัิญญาทางวฒันธรรม   /  ฎฐิศกลุ ศรนีาค

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

116 การทดแทนขอ้มลูสญูหายโดยใชว้ธิ ีเค-เพื�อนบา้นใกลท้ี�สดุ
ในเอ็กเซลวบีเีอ   /  สาโรช หวา่งนุ่ม

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

117 การวเิคราะหก์ารกระจกุตวัดา้นการตลาดของผลติภณัฑด์า้น
เงนิฝากในกลุม่ธนาคารพาณชิยท์ี�จดทะเบยีนใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย   /  อภสิรา บวัแกว้

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

118 ปัจจัยความสําเร็จตอ่การสง่เสรมิและพัฒนาเกษตรกรรุน่ใหม่
  /  ศวิกร ผลสขุการ

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

119 การพัฒนากระบวนการเรยีนรูเ้ชงิรกุแบบมปีฏสิมัพันธ์
ออนไลน ์เพื�อสง่เสรมิการเรยีนรู ้สําหรับรายวชิา การดแูล
สตัวเ์ลี�ยงเพื�อความเพลดิเพลนิ   /  พมิพช์นก โลห่ท์องคํา

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

120 การจําแนกชนดิของหนิตะกอนโดยวธิกีารเรอืงรังสเีอ็กซแ์ละ
อายทุางธรณีวทิยาของซากดกึดําบรรพใ์นเขตอทุยานธรณี
โลกสตลู   /  บรรจง ทองสรา้ง

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

121 ภาวะผูนํ้าทางวชิาการที�สง่ผลตอ่ประสทิธผิลการบรหิารงาน
วชิาการของสถานศกึษาขั �นพื�นฐาน   /  พัฒนพงษ์ นามพมิพ์

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

122 ความพงึพอใจตอ่หลกัสตูรการทอ่งเที�ยว วทิยาลยันวตักรรม
และการจัดการ มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา   /  เสาวณี ทบั
เพชร

thaioral yes รอแจง้โอน
เงนิ

ไมผ่า่นการ
พจิารณา
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123 ความพงึพอใจของผูบ้รโิภคตอ่รากตน้รางจดืแคปซลูในการ
ชว่ยลดอาการมนึเมาแอลกอฮอล ์  /  ศลษิา พุม่พวง

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

124 Perception of graduated person on boardgame   /
 เธยีรพงษ์ วงศโ์ยธา

thaioral yes แจง้โอน
เงนิแลว้

ไมผ่า่นการ
พจิารณา

125 ฤทธิ�ของสารสกดัไตรเทอรปี์นไกลโคไซดจ์ากปลงิทะเลขาว
Holothuria scabra ตอ่การกระตุน้กระบวนการกนิตวัเอง
(autophagy) ของเซลลเ์พาะเลี�ยงมะเร็งตอ่มลกูหมากมนุษย์
  /  อชริญา กติตบิญุญา

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

126 การตลาดผา่นสื�อสงัคมออนไลน ์กระแสนยิม ความปลอดภยั
และความไวว้างใจ และแรงจงูใจในการซื�อสนิคา้ออนไลน ์ที�
มผีลตอ่การตดัสนิใจซื�อเสื�อผา้ ผา่นรา้นคา้อนิสตาแกรม ของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรงุเทพมหานคร   /  นฤมล สนหอม

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

127 การวจัิยปฏบิตักิารเพื�อพัฒนาความสามารถในการแกปั้ญหา
อยา่งสรา้งสรรค ์ดว้ยการจัดการเรยีนรู ้แบบสรา้งสรรคเ์ป็น
ฐาน เรื�อง สมบตัทิางกายภาพของวสัด ุสําหรับนักเรยีนชั �น
ประถมศกึษาปีที� 4   /  มณีพมิพ ์วรรณภพ

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

128 กระบวนการสื�อความหมายในคอลมัน ์Mind Training ของ
วนษิา เรซ ตามแนวชาตพัินธุว์รรณนาแหง่การสื�อสาร   /  สรี
ยา ทบัทนั

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

129 ประสทิธภิาพของโปรไบโอตกิสายพันธุบ์าซลิลสัในการ
ตา้นทานโรคตอ่ Aeromonas hydrophila และ
Streptococcus agalactiae ของปลานลิในนํ�ากรอ่ย   /
 จันทรท์พิย ์ทองจันทร์

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

130 สว่นประสมทางการตลาดบรกิารและพฤตกิรรมการเลอืกใช ้
บรกิารรา้นจําหน่ายทองคํารปูพรรณในจังหวดัพษิณุโลก   /
 นอิร นาคหมู

thaioral yes รอแจง้โอน
เงนิ

ไมผ่า่นการ
พจิารณา

131 การพัฒนาสื�อการเรยีนการสอนเรื�องการประกอบเครื�อง
คอมพวิเตอร ์ดว้ยเทคโนโลยคีวามจรงิเสรมิ ระดบั
ประกาศนยีบตัรวชิาชพี   /  ทวพีร เอกมณีโรจน์

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

132 การศกึษาองคป์ระกอบของสมรรถนะดา้นการสื�อสารภาษา
ไทย หมวดวชิาศกึษาทั�วไป สําหรับนักศกึษาระดบัปรญิญา
ตร ี  /  ปรภสัร ์มาสะอาด

thaioral yes รอแจง้โอน
เงนิ

ไมผ่า่นการ
พจิารณา

133 ความพงึพอใจตอ่การใชบ้รกิารนวดแผนไทยในเขตเทศบาล
เมอืงสมทุรปราการ จังหวดัสมทุรปราการ   /  มทันา สขุโชติ

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

134 การศกึษาวเิคราะหห์นังสอืแบบเรยีนและเอกสารประกอบการ
สอนภาษาจนี กรณีศกึษาสาขาวชิาภาษาจนี มหาวทิยาลยั
ราชภฏัอดุรธาน ี  /  ชลาสนิธุ ์ดวงเลศิ

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

135 ผลของปุ๋ ยหมกัมลูไสเ้ดอืนดนิตอ่สมบตัทิางเคมขีองดนิ
อําเภอโพธิ�ทอง จังหวดัอา่งทอง   /  สทุธยศ ยิ�มพลูทรัพย์

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

136 การพัฒนาประสทิธภิาพการดําเนนิงานของสถานศกึษาดว้ย
จติวทิยาเชงิบวก: กรณีศกึษาโรงเรยีนวดัชยัมงัคลาราม   /
 จริวฒุ ิพงษ์โสภณ

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

137 การทดสอบสภาวะที�เหมาะสมสําหรับการตรวจความเขา้กนั
ไดข้องเอชแอลเอดว้ยเทคนคิโฟลไซโตเมทร ีในผูป่้วยขึ�น
ทะเบยีนรอปลกูถา่ยไตจากผูบ้รจิาคสมองตาย   /  นุจนันท์
โชคทวศีกัดิ�

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

138 ปัจจัยที�มผีลตอ่จํานวนผูต้ดิเชื�อ COVID-19 ในประเทศ
สหรัฐอเมรกิา   /  เบญจมาศ ตลุยนติกิุลิ

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

139 การศกึษาความหลากหลายทางพันธกุรรมบนโครโมโซมเอก
ซใ์นกลุม่ผูป่้วย โรคพุม่พวงชาวไทย   /  กฤษณา ใจวนั

thaioral yes แจง้โอน
เงนิแลว้

ไมผ่า่นการ
พจิารณา

140 สว่นประสมทางการตลาดที�สง่ผลตอ่ความภกัดขีองลกูคา้รา้น
อาหารฟารม์เฮา้ส ์จังหวดัระนอง   /  จักรพงศ ์มหพันธุท์พิย์

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

141 การทดแทนของสงัคมพชืภายหลงัการอพยพชาวไทยภเูขา
ในอทุยานแหง่ชาตคิลองลาน จังหวดักําแพงเพชร   /  อาภา
ภรณ ์วจิติร

thaioral yes รอแจง้โอน
เงนิ

ไมผ่า่นการ
พจิารณา

142 การศกึษากลไกของสารสกดักระชายดําในการตา้นการแบง่
ตวัของเซลลม์ะเร็งเตา้นม   /  ชลธชิา เขยีวออ้ม

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

143 การระดมทรัพยากรทางการศกึษาเพื�อการบรหิารจัดการ
สถานศกึษาขนาดเล็ก   /  สตวิณติย ์เชยชยัภมูิ

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

144 การพัฒนายางพาราเป็นวสัดดุดูซบันํ�ามนัดว้ยการดดัแปลง
พื�นผวิแบบเข็มนาโนของซงิคอ์อกไซด ์  /  ภทัรวดี
คลา้ยคลงึ

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

145 The Evolution and Influence of Zhanjiang Human
Dragon Dance under the Background of Cultural
Globalization   /  Yawen Pang

thaioral yes แจง้โอน
เงนิแลว้

ไมผ่า่นการ
พจิารณา

146 สารแคนนาบนิอยดจ์ากพชืสง่เสรมิฤทธิ�ตา้นมะเร็งรังไขโ่ดย
กระตุน้การแสดงออกของตวัรับแคนนาบนิอยด ์  /  กฤตเมธ
สายสวุรรณ

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

ไมผ่า่นการ
พจิารณา

147 การพัฒนาครดูา้นการจัดการเรยีนรูใ้นศตวรรษที� 21 เพื�อสง่
เสรมิทกัษะการคดิวเิคราะหข์องนักเรยีน โรงเรยีนองคก์าร
บรหิารสว่นจังหวดับา้นจองคํา สงักดัองคก์ารบรหิารสว่น
จังหวดัแมฮ่อ่งสอน   /  ณัฐจติกานต ์จันทรโ์อพาส

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

148 Chinese Qiang Dance Culture Creation and
Performance   /  Zhuang Tan

thaioral yes แจง้โอน
เงนิแลว้

ไมผ่า่นการ
พจิารณา
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149 ภาวะผูนํ้าการเปลี�ยนแปลงของผูบ้รหิารสถานศกึษาใน
ศตวรรษที� 21   /  ภควรรณ หอ่คนดี

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

150 The Ideas and Methods of Folkloric Dance Creation --
In Case Study of Luoyue Dance   /  Yuxiao Xu

thaioral yes แจง้โอน
เงนิแลว้

ไมผ่า่นการ
พจิารณา

151 ความพงึพอใจของมารดาหลงัคลอดที�รับการกระตุน้นํ�านม
ดว้ยการ นวด ประคบดว้ยลกูประคบสมนุไพร และรับประทาน
ยาสมนุไพรกระตุน้นํ�านมสตูรโรงพยาบาลสงิหนคร จังหวดั
สงขลา   /  เนรัญชรา แสงทกัษิณ

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

152 Research on the Music Transmission Types of the
Native Guangxi Bourau Chorus   /  Jianjun Zou

interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

153 When Tradition Meets Modernity — The
contemporary changes of the   /  Yang Wang

interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

154 การจัดการเรยีนรูโ้ดยใชแ้บบจําลองเป็นฐาน เพื�อพัฒนา
ทกัษะการสื�อสารทางวทิยาศาสตร ์เรื�อง การ เปลี�ยนแปลง
สถานะของสสาร ของนักเรยีนชั �นประถมศกึษาปีที� 5   /
 ธนัยช์นก ผนิอนิทร์

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

155 ความหมายแฝงทางวฒันธรรมของการสรา้งเพลงเปียโน
สไตลจ์ว้ง   /  Yu Zhao

interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

156 การศกึษาการควบคมุกําลงัสง่สญัญาณไรส้ายรว่มบนยา่น
ความถี� 2.4GHz และ 5 GHz กรณีศกึษาการตดิตั �งระบบเครอื
ขา่ยไรส้ายหอพักนักศกึษา มหาวทิยาลยัขอนแกน่   /  วณัช
พาดี

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

157 การตดัสนิใจยอมรับเทคโนโลยปีุ๋ ยสั�งตดัของเกษตรกรผูป้ลกู
ขา้วในอําเภอบางเลน จังหวดันครปฐม   /  อรญา สบ
ประสงค์

thaioral yes รอแจง้โอน
เงนิ

ไมผ่า่นการ
พจิารณา

158 บทบาทของผูบ้รหิารสถานศกึษาในการดําเนนิงานระบบดแูล
ชว่ยเหลอืนักเรยีน   /  อจัฉรา ศรศีลิปสําราญ

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

159 พฤตกิรรมผูนํ้า   /  ธนวรรณ โภคากร thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

160 บทบาทของผูบ้รหิารสถานศกึษา ในการสร ้�างความมสีว่นรว่ม
ของผูป้กครอง แบบสภาวะความปกตใิหม ่  /  ณัฐพัชญ ์ศรี
บรูณธ์นา

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

161 องคป์ระกอบการระดมทรัพยากรทางการศกึษา   /  รพพีรรณ
ปัญญา

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

162 ภาวะผูนํ้าของผูบ้รหิารสถานศกึษาในศตวรรษที� 21   /  กลุนิ
ดา คา้คุม้

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

163 การบรหิารงานบคุลากรในสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของเชื�อ
ไวรัสโคโรน่า (COVID19) ใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสดุใน
องคก์ร   /  สราวฒุ ิไทยสงค์

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

164 กระบวนการนเิทศภายในสถานศกึษา ฐานวถิชีวีติใหม ่  /
 นาฏนาร ีชื�นจติร

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

165 การบรหิารแบบมสีว่นรว่ม   /  วรรณภา ใจเย็น thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

166 การบรหิารสถานศกึษา บนฐานความปกตใิหม ่  /  ยทุธชาต
นาหอ่ม

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

167 คณุลกัษณะภาวะผูนํ้าในศตวรรษที� 21 ของผูบ้รหิารสถาน
ศกึษา   /  พัชรนิทร ์วงสารี

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

168 การบรหิารงานวชิาการที�สง่ผลตอ่ความรว่มมอืของผูป้กครอง
ในการจัดการเรยีนการสอนบนฐานวถิชีวีติใหมข่องสถาน
ศกึษาขั �นพื�นฐาน   /  กรรณกิาร ์แกว้ประสทิธิ�

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

169 The Selection of Racecourses by Using the AHP
Method - A Case Study of Hainan Province, China   /
 Xiaozhi Wang

interoral yes รอแจง้โอน
เงนิ

ไมผ่า่นการ
พจิารณา

170 The Path Towards Community Health Promotion
Model Driven by Integration of Sports and Medicine
in the Era Post COVID-19 Pandemic   /  TU Si-Jing

interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

171 Adoption of E-wallet among Penang Residents During
the COVID-19 Pandemic: The Moderating Roles of
Rewards   /  Salmi Mohd Isa

interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

172 THE IMPACT OF PERCEIVED USEFULNESS, PERCEIVED
VALUE, AND PERCEIVED SECURITY ON MOBILE
PAYMENT APP LOYALTY THROUGH SATISFACTION:
USER INTERFACE AS MODERATOR   /  Jit Seng Cheah

interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

173 The Development of Mobile Application for Famous
Temples Tourism Promotion in Suphan Buri   /  Frank
Vanhentenrijk

interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

174 The Mediating Role of Transportation Practices
during COVID-19 Crisis on Sustainable Supply Chain
Performance of Thailand Logistics Service Providers  
/  Mohd Rizaimy Shaharudin

interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ
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ข ั�นตอนสง่บทความ
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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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Registration Fee 

Presentation 

Register & Pay 

(Normal) 

May 15 – June 25 2021 

National Conference 3,000 baht 

International Conference 4,500 baht 

Participants Free 

 
 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



อัตราค(าลงทะเบียน 

ผูBนำเสนอผลงาน 

ลงทะเบียนสPงผลงานพรBอมชำระเงิน 

(อัตราปกติ) 

15 พ.ค..-25 มิ.ย.2564 

ระดับชาติ 

(นำเสนอผลงานเป?นภาษาไทย) 

3,000 บาท 

ระดับนานชาติ 

(นำเสนอผลงานเป?นภาษาอังกฤษ) 

4,500 บาท 

ผูKเขKารNวมประชุม ไมNเสียคNาใชKจNาย 

 

ผู4สมัครต4องชำระค(าลงทะเบียนพร4อมกับการสมัครโดยโอนเงินผ(าน 

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด  
ชื่อบัญชี: 

การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ 
ธนาคารกรุงเทพ สาขาย9อย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา  

เลขท่ีบัญชี 0747712891 
พร#อมกันนี้ได#ส.งแบบตอบรับนี้โดยทาง 

 1) ผ.านระบบ website โดย login --> แจ#งโอนเงิน หรือ 

 2) Fax ใบ pay-in มาที่หมายเลขโทรสาร 02 160 1177 หรือ 

 3) ส.งทาง E-mail มาที่ grad@ssru.ac.th 
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