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15th National & International Conference
ผูว้จัิยที�ไมส่ามารถเขา้เว็บไซตไ์ดใ้หเ้ขา้ไปตั �งคา่ DNS เป็น Use your current service provider

31/01/2565 วนัสดุทา้ยเปิดรับลงทะเบยีนและชาํระเงนิคา่ลงทะเบยีน กอ่นเวลา 15.00 น. เพิ�อประโยชนข์อทา่นกรณุา
แจง้การโอนเงนิเพื�อปรับสถานะการโอนเงนิ

13/01/2565 เนื�องจากมผีูส้ง่บทความระดบันานาชาตคิรบตามจํานวนที�กําหนดแลว้ จงึขอปิดรับบทความระดบั
นานาชาติ

16/11/2564 สามารถสง่บทความเขา้รว่มนําเสนอระดบัชาตแิละชาํระคา่ลงทะเบยีน ไดถ้งึวนัที� 31 มกราคม 2565 เวลา
15.00 น.

เปิดลงทะเบยีนสง่บทความ และชาํระเงนิเขา้รว่ม รปูแบบ Online ระดบันานาชาต ิจํานวน 20 บทความ และระดบัชาติ
จํานวน 80 บทความ ระหวา่งวนัที� 1 ธนัวาคม 2564 ถงึ 31 มกราคม 2565 (กอ่นเวลา 15.00 น.) หากบทความครบตาม
เป้าหมายทางผูจั้ดขอสงวนสทิธิ�ปิดระบบการลงทะเบยีน ชาํระเงนิคา่ลงทะเบยีน 1-31 ธนัวาคม 2564 (Early bird) และ 1-

31 มกราคม 2565 (กอ่นเวลา 15.00 น.)

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

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

15th National & International Conference
15th National & International Conference (online presentation) submission and payment duration is

December 1, 2021 - January 31, 2022 (Until 3.00 PM). The date for payment due is December 1-31, 2021

(Early bird) and January 1-31, 2022(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 1-31 มกราคม 2565

- ผูนํ้าเสนอบทความวจัิยระดบันานาชาต ิ4,500 บาท

หนา้หลกั ขอ้มลูทั�วไป ผูท้รงคณุวฒุิ
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http://conference.grad.ssru.ac.th/manual
http://conference.grad.ssru.ac.th/important-date.php?l=th
http://conference.grad.ssru.ac.th/schedule
http://conference.grad.ssru.ac.th/paper-status.php?l=th
http://conference.grad.ssru.ac.th/download.php?l=th
http://conference.grad.ssru.ac.th/fullPaper-info.php?l=th
http://conference.grad.ssru.ac.th/fee.php?l=th
http://conference.grad.ssru.ac.th/proceeding.php?l=th
http://grad.ssru.ac.th/page/28022022
http://conference.grad.ssru.ac.th/index.php?l=th
http://conference.grad.ssru.ac.th/info.php?l=th
http://conference.grad.ssru.ac.th/expert.php?l=th


- 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 Jaunary 1-31, 2022

- 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
ปัจจบุนัทั�วโลกตา่งอยูใ่นสภาวะการเปลี�ยนแปลงทางสงัคม เศรษฐกจิ และสภาพแวดลอ้ม ดว้ยการหลอมรวม

เทคโนโลยดีจิทิลัใหเ้ขา้กบัวถิชีวีติของผูค้นเขา้สูย่คุที�อปุกรณส์ื�อสาร เครอืขา่ยการสื�อสารเชื�อมโยงและเขา้ถงึไดท้กุที�ทกุ
เวลา ทําใหเ้กดิการใชง้านในวงกวา้ง เกดิโอกาสในการทําธรุกจิใหม่ๆ  มากมายหลายแขนง อกีทั �งภาครัฐใหค้วามสําคญั
และเตรยีมความพรอ้มในการเขา้สูก่ารใชน้วตักรรมและเทคโนโลยมีาเป็น ตวัขบัเคลื�อนเศรษฐกจิของประเทศอนัจะมสีว่น
ชว่ยสง่เสรมิภาคเศรษฐกจิในยคุดจิทิลั และวางรากฐานเพื�อความมั�นคงและยั�งยนื สถาบนัระดบัอดุมศกึษาจงึจําเป็นตอ้งมี
สว่นรว่มในการขบัเคลื�อนประเทศ อนัไดแ้ก ่การเปิดหลกัสตูรใหมห่รอืจัดการเรยีนการสอนใหส้อดรับกบัยคุ New normal
รวมถงึการทําวจัิย นวตักรรม หรอืงานสรา้งสรรคต์า่งๆ เพื�อใหส้ามารถเชื�อมโยงและสอดคลอ้งกบันโยบายในการพัฒนา
ประเทศตามนโยบายไทยแลนด ์4.0 

สถาบนัอดุมศกึษาซึ�งมภีารกจิหลกัสําคญัในการผลติบณัฑติ การวจัิยและพัฒนา การบรกิารทางวชิาการ การทํานุบํารงุ
ศลิปะและวฒันธรรม นักศกึษา และคณาจารย ์เป็นบคุคลที�มสีว่นชว่ยในการขบัเคลื�อนนโยบายดงักลา่ว ดว้ยการนําเสนอ
แนวคดิวธิกีาร และผลการศกึษาที�เป็นประโยชนจ์ากการทําวจัิย นวตักรรม งานสรา้งสรรค ์และสิ�งประดษิฐท์ี�สอดรับกบั
นโยบายดงักลา่วขา้งตน้ ดว้ยเหตนุี� บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนัุนทา เป็นหน่วยงานหนึ�งในสถาบนัการ
ศกึษามพัีนธกจิภายใตย้ทุธศาสตรท์ี�สําคญัคอื พัฒนามาตรฐานคณุภาพงานวจัิยงานสรา้งสรรค ์และทรัพยส์นิทางปัญญา
เพื�อการพัฒนาองคก์ร ชมุชน ทอ้งถิ�น และเผยแพร ่สูส่าธารณะ จงึไดจั้ดใหม้กีารประชมุวชิาการนําเสนอผลงานวจัิยระดบั
ชาตแิละนานาชาต ิครั�งที� 15 (Global Goals, Local Actions: Looking Back and Moving Forward 2022) ขึ�น ในวนัที�
21 มนีาคม พ.ศ.2565 โดยรว่มกบัเครอืขา่ยภายนอกทั �งภาครัฐและภาคเอกชนพรอ้มขบัเคลื�อนสูค่วามสําเร็จในงานดา้น
วชิาการ อนัจะเป็นประโยชนสํ์าหรับนักวชิาการ นักวจัิย และผูเ้ขา้รว่มประชมุ โดยเฉพาะอยา่งยิ�งการเป็นเจา้ภาพในการจัด
ประชมุวชิาการนําเสนอผลงานวจัิยระดบัชาตแิละนานาชาตใินครั �งนี�นับเป็นครั �งที� 15 ซึ�งเป็นการแสดงใหเ้ห็นถงึศกัยภาพ
และความเข็มแข็งของบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนัุนทา ไดเ้ป็นอยา่งดยีิ�ง อกีทั �งยงัทําใหม้หาวทิยาลยัได ้
รับการยอมรับจากสถาบนัการศกึษาอื�น ๆ และมสีว่นรว่มในการนําความรูท้างวชิาการใหเ้ป็นที�รูจั้กและนําไปใชป้ระโยชนไ์ด ้
อยา่งกวา้งขวาง

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� 21 มนีาคม 2565
คณะกรรมการจัดงาน ขอขอบคณุในความสนใจเขา้รว่มงานและหวงัเป็นอยา่งยิ�งวา่จะไดรั้บความรว่มมอืจากทา่นเป็นอยา่ง
ด ีตลอดการจัดงานครั�งนี�เสร็จสมบรูณ์
หมายเหต ุคณะกรรมการของสงวนสทิธิ�การนําเสนอและเผยแพรใ่นทกุลกัษณะสําหรับผลงานที�ไมไ่ดส้ง่ตามขั �นตอนดงั
กลา่ว ทนัตามเวลาที�กําหนดจะไมม่กีารพจิารณาคนืเงนิคา่สมคัร
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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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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

ขั �นตอนการสง่บทความ
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อเีมล :    grad@ssru.ac.th

เบอรโ์ทร : (+66)2 1601174-75
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ตดิตอ่

แผนการดําเนนิกจิกรรมโครงการ
ลาํดบั กจิกรรมการปฏบิตังิาน

1 พฤศจกิายน 2564 - เริ�มประชาสมัพันธโ์ครงการ
2 1 ธนัวาคม 2564 - 31 มกราคม 2565 - เปิดรับบทความวจัิย
3 1 - 31 ธนัวาคม 2564 (Early bird) และ 1 - 31 มกราคม 2565 กอ่นเวลา 15.00 น.

4 28 กมุภาพันธ ์2565 - ประกาศผลงานที�ไดรั้บการคดัเลอืกใหนํ้าเสนอและแบบตอบรับผลงานที�ไดรั้บการคดั
เลอืก

5 21 มนีาคม 2565 - นําเสนอผลงาน
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"Global Goals, Local Actions: Looking Back and Moving Forward 202�"ǰ 
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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

สถานะผลงาน

No. Title / Author Type File
Upload Payment Approving

1 Motivational Factors and Intended Effort for Asian
Students Learning LOTEs   /  Luoling Yang

interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

2 การผลติสื�อสิ�งพมิพเ์ฉพาะกจิเพื�อใหแ้นวทางการดแูลผูส้งู
อาย ุในสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคตดิเชื�อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ใหแ้กโ่รงพยาบาลสง่เสรมิสขุ
ภาพ ตําบลบางหญา้แพรก อําเภอพระประแดง จังหวดั
สมทุรปราการ   /  ดลฤด ีศรมีนัตะ

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

3 ประสทิธผิลของการใสร่องเทา้บรรเทาอาการชาเทา้ในผูป่้วย
เบาหวาน   /  ภชัรนิทร ์กลั�นควูฒัน์

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

4 The Aesthetic Significance of the Ballet   /  Lina Lyu interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

5 การศกึษา SWOT Analysis ของแหลง่ทอ่งเที�ยวชมุชนใน
อ.บางเลน จ.นครปฐม เพื�อการออกแบบการพัฒนาการทอ่ง
เที�ยวชมุชนในรปูแบบใหม ่  /  ธวชั เลาหอรโุณทยั

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

6 ปัจจัยที�มอีทิธพิลตอ่การตดัสนิใจเขา้เรยีนหลกัสตูรนักบนิ
พาณชิยต์รขีองศษิยก์ารบนิโรงเรยีนการบนิกรงุเทพ (BAC)  
/  ณัฐชา พนูผล

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

7 การเสรมิสรา้งทกัษะคณติศาสตรพ์ื�นฐานสําหรับเด็กปฐมวยั
โดยใชน้ทิานสื�อประสม   /  เพชรด ีโสภาพร

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

8 Application and Research of Chinese Traditional
Elements in Hotel Brand Image VI Design   /  HENG
CHEN

interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

ไมผ่า่นการ
พจิารณา

9 Protection and inheritance of Guangxi Dong
traditional Architecture   /  Junhao Lu

interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

ไมผ่า่นการ
พจิารณา

10 Research on old building reconstruction based on
urban renewal   /  Junyao Li

interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

ไมผ่า่นการ
พจิารณา

11 Open balcony design based on biophilic theory   /
 Yongbo Liu

interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

ไมผ่า่นการ
พจิารณา

12 ภาพสะทอ้นของแรงจงูใจผา่น TikTok (Douyin) และ
Instargram Story: การวเิคราะหเ์นื�อหาและการศกึษา
เปรยีบเทยีบของผูใ้ชใ้น Gen Z ทั �งคนจนีและคนไทย   /
 Xian Ying

interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

13 การเปลี�ยนแปลงพฤตกิรรมผูบ้รโิภคในชว่งโควดิ-19 สง่ผลก
ระทบตอ่รา้นอาหารตามสั�งในเขตลําลกูกาอยา่งไร   /  จักร
ภทัร เตยีวสรัุตนก์ลุ

interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

14 การวเิคราะหข์อ้ความของการวจัิยนเิวศวทิยาวฒันธรรม
นาฏศลิป์จนี   /  Lichao Liu

interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

15 การคดิเชงิตรรกะและการนําเสนอทางศลิปะ: บทวเิคราะห์
นาฏศลิป์เรื�องเลา่จากมมุมองการสื�อสาร   /  Xiaobiao Liu

interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

16 พื�นที�จังหวดันครปฐมกบัแนวทางการบรหิารนโยบาย
สาธารณะแบบมสีว่นรว่มในระดบัทอ้งถิ�น   /  วนัวสิาข ์นาถ
นติวิทิยา

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

หนา้หลกั ขอ้มลูทั�วไป ผูท้รงคณุวฒุิ

Email:    Password:  login

สถานะการจา่ยเงนิ : ทง้หมด
ขอ้ความสบืคน้ :  Search

http://conference.grad.ssru.ac.th/manual
http://conference.grad.ssru.ac.th/important-date.php?l=th
http://conference.grad.ssru.ac.th/schedule
http://conference.grad.ssru.ac.th/paper-status.php?l=th
http://conference.grad.ssru.ac.th/download.php?l=th
http://conference.grad.ssru.ac.th/fullPaper-info.php?l=th
http://conference.grad.ssru.ac.th/fee.php?l=th
http://conference.grad.ssru.ac.th/proceeding.php?l=th
http://grad.ssru.ac.th/page/28022022
http://conference.grad.ssru.ac.th/index.php?l=th
http://conference.grad.ssru.ac.th/info.php?l=th
http://conference.grad.ssru.ac.th/expert.php?l=th
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Upload Payment Approving

17 Traditionalized Intangible Cultural Heritage
Performance -Reflection on the field investigation of
Changsha Huaguxi   /  Lingdan Wang

interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

18 วฒันาการของการแสดงอปุรากรจนี: กรณีศกึษาโอเปรา่เฉียน
  /  Dandan Sun

interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

19 ศกึษารปูแบบการรักษาโรคลมปะกงัดว้ยศาสตรก์ารแพทย์
แผนไทย   /  เนตรนภา ยอ่งหิ�น

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

20 ปัจจัยที�มผีลตอ่การใชบ้รกิารสั�งอาหารผา่นแอพพลเิคชั�นอ
อนไลนใ์นโทรศพัทข์องผูบ้รโิภคใน ลาดกระบงั
กรงุเทพมหานคร   /  ปณุกิา โทพลิา

thaioral yes รอแจง้โอน
เงนิ

ไมผ่า่นการ
พจิารณา

21 Determinants of Intention to Play Mobile Games in
Thailand   /  พัชร ผอ่งเจรญิกลุ

interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

22 ความรูค้วามเขา้ใจในการเสยีภาษีป้ายของผูป้ระกอบการใน
เขตเทศบาลนครสงขลา อําเภอเมอืง จังหวดัสงขลา   /
 ศรัณยา อสิรรักษ์

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

23 แนวทางการพัฒนาการดําเนนิงานศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก สงักดั
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�น จังหวดัชยัภมู ิ  /  ไตรเทพ
ประสานชาติ

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

24 Effect of rice flour and cassava flour blended with
soy protein isolate on low moisture extrusion for
development to textured vegetable protein   /
 ทองกร พลอยเพชรา

interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

25 กระบวนการประยกุตเ์สน้ใยสบัปะรดสูแ่นวทางการออกแบบ
ผลติภณัฑ ์  /  ณัฐพล จติรจั์กรกล

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

26 join and listen   /  Zhiyong Cao listen yes แจง้โอน
เงนิแลว้

ไมผ่า่นการ
พจิารณา

27 A Portrayal Of Female Characters In Chinese TV
Series And Its Impact On Audiences' Identification: A
Case Study Of “Heroes In Harm's Way”   /  Yaqi Cui

interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

28 แพลตฟอรม์การกูย้มืระหวา่งบคุคลกบับคุคลผา่นชอ่งทาง
ออนไลนจ์ากขอ้มลูทางเลอืกแบบทดสอบบคุลกิภาพและ
แบบประเมนิเจตคตติอ่เงนิ   /  รังรองรัตน ์อนิทรพ์ยงุ

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

29 ปัจจัยกําหนดราคาเหรยีญโดชคอยน ์  /  ประศาสน ์นยิม thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

30 ระบบสารสนเทศ แรงจงูใจและสขุอนามยั และการฝึกอบรม
สง่ผลตอ่ประสทิธผิลการทํางานของพนักงานชว่งการแพร่
ระบาดของไวรัสโควดิ 19 ในกลุม่บรษัิท นทลนิ   /  อนันต์
ปานเปี�ยม

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

31 การศกึษาโครงสรา้งองคก์ร บรรยากาศในการทํางาน และ
เพื�อนรว่มงานที�สง่ผลตอ่คณุภาพชวีติของหน่วยงานแหง่หนึ�ง
ในกรงุเทพมหานคร   /  สงวนศกัดิ� จะ๊สนุา

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

32 การศกึษามาตรการและความปลอดภยั คณุภาพการใหบ้รกิาร
และสว่นประสมการตลาดบรกิารที�มผีลตอ่กระบวนการการ
ตดัสนิใจใชบ้รกิารสายการบนิตน้ทนุตํ�าภายใตส้ถานการณ์
การระบาดของเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 (โควดิ 19)   /  ลลติ
าภรณ ์คําแจม่

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

33 การศกึษาดา้นการรักษาความปลอดภยั ดา้นการรักษาระยะ
เวลาและความรวดเร็ว และดา้นการรักษาความรับผดิชอบการ
บรกิาร ที�สง่ผลตอ่ความไวว้างใจของกลุม่ธรุกจิขนสง่
Logistic ไทยในชว่งวกิฤตโิควดิ 19   /  ปรัษฐา กวางครีี

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

34 ปัจจัยดา้นภาวะผูนํ้า แรงจงูใจ และสภาพแวดลอ้ม สง่ผลตอ่
ความผกูพันองคก์รของพนักงานกลุม่บรษัิทนทลนิ   /  เสก
สรรค ์ดมุแกว้

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

35 กระบวนการทํางาน ความเสี�ยงองคก์ร และแรงจงูใจสง่ผลตอ่
ประสทิธผิลการปฏบิตังิานของพนักงานบรษัิทเอกชนที�เป็น
หา้งสรรพสนิคา้ชว่งการแพรร่ะบาดของไวรัสโควคิ - 19 ใน
พื�นที�กรงุเทพมหานคร   /  สทิธนินท ์ชาคํา

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

36 การศกึษาวฒันธรรมองคก์ร แรงจงูใจในการทํางาน และ
สภาพแวดลอ้มในการทํางาน ที�มผีลตอ่ ความผกูพันตอ่
องคก์รของพนักงานในระดบัปฏบิตักิารของอตุสาหกรรม
บรกิารในกรงุเทพมหานคร   /  วฒันชยั ไชยอําพร

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

37 อทิธพิลของกระบวนการทํางาน การตดิตอ่สื�อสาร และ
วฒันธรรมองคก์รที�มผีลตอ่ความผกูพันตอ่องคก์รของ
พนักงานธนาคารพาณชิยไ์ทยสํานักงานใหญแ่หง่หนึ�งใน
กรงุเทพมหานคร   /  ธนพนธ ์กอบเกื�อ

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

38 โครงสรา้งคําประสานภาษาองักฤษในโฆษณามอืถอืออนไลน์
  /  หสัวรรษ สวุรรณพันธ์

interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

39 English Derivational Suffixes from Handbags Online
Advertisement   /  พัชรดิา รอดโพธิ�ทอง

interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

40 English Participles Used in Online Skincare
Advertisements   /  ปณชยั สขุยดื

interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

41 Patterns of English Collocations Used in Companies’
Core Values   /  พรีะนนท ์มชีะนะ

interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

42 English Modal Verbs from GSMC Marketing Podcast:
Episode 1-108   /  สธุติา ประสาทศรี

interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ



No. Title / Author Type File
Upload Payment Approving

43 คณุภาพการบรกิารของโรงแรมบนเกาะเสม็ดจังหวดัระยอง
ระหวา่งสถานการณก์ารแพรร่ะบาด ของโรคโควดิ-19   /
 วเิชยีร จันทลนุ

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

44 การศกึษาความพงึพอใจของนักทอ่งเที�ยวชาวจนีที�มกีารซื�อ
สนิคา้ในคงิเพาเวอร ์สนามบนิสวุรรณภมู ิ  /  Fangni Shi

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

45 ปัจจัยที�มผีลตอ่การตดัสนิใจเดนิทางตามนักรวีวิบนสื�อ
ออนไลนไ์ปใชบ้รกิารรา้นคาเฟ่ในเขตกรงุเทพมหานคร   /  ก
ฤตมิา เกดิสภุาพ

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

46 The Phonology of Yunnanese Dialect at Mae Salong
Nok Sub-District, Mae Fah Luang District, Chiang Rai
Province   /  LIANG FAN

interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

47 กระบวนการสรา้งสรรคก์ารถา่ยภาพแนววถิทํีากนิชมุชนยา่น
เมอืงเกา่ จังหวดัสงขลา   /  ธรีะ ราชาพล

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

48 การจัดกลุม่นักศกึษาสําหรับวางแผนอบรมเสรมิความรูก้อ่น
จบการศกึษา สาขาคอมพวิเตอรศ์กึษา มหาวทิยาลยัราชภฏั
บา้นสมเด็จเจา้พระยา ดว้ยเทคนคิการเรยีนรูข้องเครื�อง   /
 นธิวิด ีพะเทพ

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

49 องคป์ระกอบของการใหคํ้าจํากดัความคําศพัทภ์าษาองักฤษ
ที�เกี�ยวขอ้งกบัโลจสิตกิส ์  /  ณัฏฐนชิ มดืเกดิ

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

50 การศกึษาคําปรากฏรว่มภาษาองักฤษในจดหมายธรุกจิ   /
 ชนกิานต ์เศรษฐพงศ์

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

51 รายการคําศพัทท์ี�พบบอ่ยในธรุกจิการซื�อขายเพื�อการสง่ออก
  /  จฑุาภรณ ์อยูน่วล

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

52 การวเิคราะหอ์ตัถภาคของโปรไฟลบ์รษัิทโลจสิตกิส ์  /
 ภทัรมน ตะนาวศรี

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

53 คําศพัทแ์ละคําปรากฏรว่มที�พบบอ่ยในตวัอยา่งขอ้สอบโทอคิ
และในรายการคําปรากฏรว่มภาษาองักฤษเชงิวชิาการ   /
 จฑุามาศ สนุทรศรี

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

54 การเลา่เรื�อง “ครอบครัว” ในละครเกาหลเีรื�อง Hometown
Cha-Cha-Cha   /  จริมน สงัณช์ยั

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

55 ปัจจัยที�มผีลตอ่ความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารโรงแรมใน
บรเิวณชายหาดชะอํา จังหวดัเพชรบรุ ี  /  พัฒนรัตน ์โอภาส
พนิจิ

thaioral yes รอแจง้โอน
เงนิ

ไมผ่า่นการ
พจิารณา

56 การวเิคราะหข์ดีความสามารถอากาศยานในภารกจิคน้หาและ
ชว่ยเหลอืผูป้ระสบภยัดว้ยแบบจําลองคณติศาสตร ์  /  ภาณุ
พงษ์ กลิ�นเฟื�อง

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

57 การลดความสญูเปลา่ของกระบวนการผลติมะพรา้วขาวของ
โรงงานธาน ีจังหวดัสมทุรสงคราม ดว้ยหลกัการ ECRS   /
 ชลธชิา เอมเสม

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

58 ความรูข้องประชาชนทั�วไปในการใชย้าสมนุไพร การปฏบิตั ิ
ตนและการป้องกนัตนใน โรคระบบทางเดนิหายใจ   /
 พทุธรักษา ขบัผักแวน่

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

59 Marketing Innovation and Export Efficiency   /  กติติ
พัฒน ์บวัเล็ก

interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

60 ผลเฉลยสถานะวบิตัขิองเสาเข็มรับแรงดนัดา้นขา้ง ดว้ยวธิไีฟ
ไนตอ์ลิเิมนตแ์บบการวเิคราะหล์มิติ   /  วภิ ูเชาวน์อ้ย

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

61 เสถยีรภาพของงานขดุในชั �นดนิเหนยีวที�มคีา่กําลงัตา้นแรง
เฉือนสภาวะไมร่ะบายนํ�าเพิ�มขึ�นตามความลกึ   /  วทิวฒัน์
ยอดสมใจ

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

62 การสื�อสารผา่นเฟซบุก๊ของไลฟ์โคช้แนวหนา้ในประเทศไทย
  /  อนัญญาพร กนัจฬุา

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

63 การออกแบบหอ้งภมูอิากาศขนาดเล็กพรอ้มการควบคมุดว้ย
อนิเทอรเ์น็ตในทกุสิ�ง(IoT) สําหรับผักสลดั   /  นติกิร นกิร
พทิยา

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

64 การวเิคราะหเ์สถยีรภาพแบบระบายนํ�าของชอ่งเปิดแบบ
ระนาบ   /  รุง่คณุ บรรยงค์

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

65 การวเิคราะหไ์ฟไนตเ์อลเิมนตแ์บบลมิติสําหรับเสถยีรภาพ
ของอโุมงคส์ี�เหลี�ยมแบบสองมติ ิ  /  ธนชนม ์พรหมวชิยั

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

66 Problems of Using Google Translate for Translating
Business News from English to Thai   /  รณกร ทอง
เรอืง

interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

67 ความแตกตา่งของการแปลขา่วสารออนไลนด์ว้ย
แอปพลเิคชนัการแปลที�แตกตา่งกนั   /  เบญจรัตน ์สมนกึ

interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

68 ทศิทางการพัฒนาหลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิา
ภาษาองักฤษธรุกจิ   /  กณกิา แสนศรสีม

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

69 รปูแบบการแตกหกัแบบแข็งเปราะแชแ่ข็งของพอลอิอกซิ
เมททลินีที�ถกูปรับปรงุพื�นผวิดว้ยสารคูค่วบชนดิตา่งๆยดึกบั
พอลเิมททลิเมทาครเิลต   /  ปราณมาศ ธรีานุวฒัน์

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

70 การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื�อสนับสนุนการประเมนิผลการ
ปฏบิตังิานของบคุลากรสายวชิาการ มหาวทิยาลยัราชภฏั
ภเูกต็   /  ภมูสิถติย ์เมตตาจติร

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

71 ปัจจัยที�มอีทิธพิลตอ่พฤตกิรรมการใชง้านแอปพลเิคชนัใน
การซื�อขายสกลุเงนิดจิทิลัของผูใ้ชง้านในประเทศไทย   /
 เพ็ญวภิา เพ็งสวน

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ



Grand Total 99 Paper.

No. Title / Author Type File
Upload Payment Approving

72 ผลกระทบทางเศรษฐกจิและสงัคมในชว่งการแพรร่ะบาดของ
โควดิ-19 ของผูป้ระกอบการคา้ ในตลาดบา้นคลอง อําเภอ
เมอืง จังหวดัพษิณุโลก   /  ฤทธิ�เดชา ตาบญุใจ

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

73 การศกึษาพัฒนาผลติภณัฑข์นมพายเห็ด   /  อารยา มสุกิา thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

74 การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยอีนิเทอรเ์น็ตสําหรับทกุสรรพสิ�ง
รายงานคา่ละอองฝุ่ นขนาดเล็ก PM 2.5   /  สทุธศิกัดิ� ฮยุจัน
ทา

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

75 ความสมัพันธข์องปัจจัยทางเศรษฐกจิและสงัคมที�สง่ผลตอ่
การเกดิอาชญากรรมในประเทศไทย   /  รัฐศานต ิเพชรหมู่

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

76 การปรับปรงุประสทิธภิาพในกระบวนการผลตินํ�าตาลมะพรา้ว
ของโรงงานโอว้เจรญิพร   /  สริวิฒั แยม้พกสขุ

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

77 ปัจจัยที�สง่ผลตอ่การคงอยูใ่นองคก์รของบคุลากร บรษัิท
ไทยปารค์เกอรไ์รซิ�ง จํากดั   /  เพชรไพลนิ จนิดา

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

78 เสรภีาพทางวชิาการตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 : ศกึษา
กรณีขอ้ผดิพลาดคลาดเคลื�อนของการอา้งองิในงานทาง
วชิาการที�มไิดก้ระทบตอ่ขอ้เสนอหลกัของงานทางวชิาการ  
/  ไพบลูย ์ชวูฒันกจิ

thaioral yes รอแจง้โอน
เงนิ

ไมผ่า่นการ
พจิารณา

79 การประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษาของศนูยพั์ฒนาเด็ก
เล็ก   /  ทพิวลัย ์ธรรมวงค์

thaioral yes รอแจง้โอน
เงนิ

ไมผ่า่นการ
พจิารณา

80 ผลกระทบของอณุหภมูติอ่คณุสมบตัเิชงิกลของเหล็กเสรมิ  
/  จองชยั ใจตรง

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

81 การศกึษามโนทศันท์ี�คลาดเคลื�อนและขอ้ผดิพลาดทาง
คณติศาสตร ์เรื�อง วธิเีรยีงสบัเปลี�ยน และการจัดหมู ่  /  สดุา
รัตน ์ปัทมาสราวธุ

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

82 ผลของแป้งขา้วบอืซโูปะโละและแป้งขา้วบอืซโูพปี�ที�ใชว้ธิี
แปรรปูที�แตกตา่งกนัตอ่คณุภาพทางกายภาพและคณุภาพ
ทางประสาทสมัผัสของผลติภณัฑข์นมปังปราศจากกลเูตน  
/  อภชิญา หว่งทอง

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

83 ผลกระทบของการเผาไหมใ้นที�โลง่กบัการเขา้รับบรกิาร
แผนกผูป่้วยนอก ดว้ยโรคระบบไหลเวยีนเลอืดและโรคระบบ
ทางเดนิหายใจในจังหวดัเชยีงใหม ่ประเทศไทย   /  มารสิ
สา โรจนบํารงุ

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

84 ปัจจัยที�มอีทิธพิลตอ่พฤตกิรรมการสรา้งสรรคน์วตักรรมของ
พนักงาน บรษัิทมตชิน จํากดั (มหาชน)   /  ธญัพร ภาคคู

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

85 อตัราการทนไฟของคานคอนกรตีเสรมิดว้ยแทง่พอลเิมอร์
เสรมิเสน้ใย   /  ณัฐนุช พนูปาน

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

86 ผลของแบคเทอรโิอเฟจตอ่การยบัยั �งแบคทเีรยี
Enterotoxigenic Escherichia coli (ETEC)   /  ณัฐธดิา
สงัวาลยว์งษ์

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

87 การพัฒนาโปรแกรมการพยาบาลรว่มกบัการใชด้นตรตีอ่
ความอยากเสพของ วยัรุน่ชายที�เสพตดิสารแอมเฟตามนี:
การศกึษาเบื�องตน้ (แก1้50265)   /  อรพศิ มคีลงั

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

88 การประเมนิการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกจากการดําเนนิงาน
ของ บรษัิท วอเตอร ์อนิเด็กซ ์แอนด ์คอนซลัแทนท ์จํากดั  
/  หนึ�งฤทยั สายรัตน์

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

89 ผลของการใชเ้ครื�องสั�นสะเทอืนที�เทา้ตอ่ระดบัการฟื�นสภาพ
รา่งกายภายหลงัเดนิออกกําลงักาย   /  สมคดิ สหีาโคตร

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

90 การศกึษาแนวโนม้พฤตกิรรมการบรโิภคอาหารในปัจจบุนั
ของนักศกึษา คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
มหาวทิยาลยัราชภฏัภเูกต็ โดยใชว้ธิกีารทําเหมอืงขอ้มลู   /
 ประคอง เอี�ยมพกิลุ

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

91 พฤตกิรรมของพันธะยดึเหนี�ยวระหวา่งคอนกรตีและแทง่พอลิ
เมอรเ์สรมิเสน้ใยแกว้   /  เวหา เอกศลิป์

thaioral yes รอแจง้โอน
เงนิ

ไมผ่า่นการ
พจิารณา

92 Learning English Experiences of Ten High School
Students in China: A Qualitative Study   /  Tianhang
Li

interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

93 Factors affecting public transport service in Chiang
Mai Province   /  Natashi Kochakaset

interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

94 Assessing Residents’ Receptiveness towards Smart
City Technologies   /  Jothi Jhen Hao Gunabalan

interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

95 Understanding Factors Affecting Malaysians’
Intention to Vaccinate Against COVID-19   /  Tan Mei
Ying

interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

96 Customer Loyalty Influencing Supply Chain
Performance of Manufacturers in Thailand   /  Gy
econgmin Kim

interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

97 The Development of a Restaurant Website in Surat
Thani Province   /  H.Nguyen Quoc

interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

98 The Satisfaction of Online Sale System Development
for B&M Bakehouse   /  T. Pham Ho

interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

99 Website Development for Ohodoodeeshop Rachada
36   /  T. Pham Ho

interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ
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Template File Size
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Template รปูแบบการนําเสนอ PDF 58.0
KB
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นานาชาต ิครั�งที� 11"Graduate School Conference 2020"
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ประกาศรายชื�อผูผ้า่นการคดัเลอืกใหนํ้าเสนอผลงานวจัิยในการประชมุวชิาการและนําเสนอผลงานวจัิย ระดบัชาต ิครั�งที�
3 "Graduate School Conference 2019"

แบบตอบรับการประชมุวชิาการและนําเสนอผลงานวจัิย ระดบัชาต ิครั�งที� 3 "Graduate School Conference 2019"

ประกาศรายชื�อผูผ้า่นการคดัเลอืกใหนํ้าเสนอผลงานวจัิยในการประชมุวชิาการและนําเสนอผลงานวจัิย ระดบัชาตแิละ
นานาชาต ิครั�งที� 10 "Global Goals, Local Actions: Looking Back and Moving Forward"

แบบตอบรับการประชมุวชิาการและนําเสนอผลงานวจัิย ระดบัชาตแิละนานาชาต ิครั�งที� 10 "Global Goals, Local
Actions: Looking Back and Moving Forward"
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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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หลกัการและเหตผุล
ปัจจบุนัทั�วโลกตา่งอยูใ่นสภาวะการเปลี�ยนแปลงทางสงัคม เศรษฐกจิ และสภาพแวดลอ้ม ดว้ยการหลอมรวม

เทคโนโลยดีจิทิลัใหเ้ขา้กบัวถิชีวีติของผูค้นเขา้สูย่คุที�อปุกรณส์ื�อสาร เครอืขา่ยการสื�อสารเชื�อมโยงและเขา้ถงึไดท้กุที�ทกุ
เวลา ทําใหเ้กดิการใชง้านในวงกวา้ง เกดิโอกาสในการทําธรุกจิใหม่ๆ  มากมายหลายแขนง อกีทั �งภาครัฐใหค้วามสําคญั
และเตรยีมความพรอ้มในการเขา้สูก่ารใชน้วตักรรมและเทคโนโลยมีาเป็น ตวัขบัเคลื�อนเศรษฐกจิของประเทศอนัจะมสีว่น
ชว่ยสง่เสรมิภาคเศรษฐกจิในยคุดจิทิลั และวางรากฐานเพื�อความมั�นคงและยั�งยนื สถาบนัระดบัอดุมศกึษาจงึจําเป็นตอ้งมี
สว่นรว่มในการขบัเคลื�อนประเทศ อนัไดแ้ก ่การเปิดหลกัสตูรใหมห่รอืจัดการเรยีนการสอนใหส้อดรับกบัยคุ New normal
รวมถงึการทําวจัิย นวตักรรม หรอืงานสรา้งสรรคต์า่งๆ เพื�อใหส้ามารถเชื�อมโยงและสอดคลอ้งกบันโยบายในการพัฒนา
ประเทศตามนโยบายไทยแลนด ์4.0 

สถาบนัอดุมศกึษาซึ�งมภีารกจิหลกัสําคญัในการผลติบณัฑติ การวจัิยและพัฒนา การบรกิารทางวชิาการ การทํานุบํารงุ
ศลิปะและวฒันธรรม นักศกึษา และคณาจารย ์เป็นบคุคลที�มสีว่นชว่ยในการขบัเคลื�อนนโยบายดงักลา่ว ดว้ยการนําเสนอ
แนวคดิวธิกีาร และผลการศกึษาที�เป็นประโยชนจ์ากการทําวจัิย นวตักรรม งานสรา้งสรรค ์และสิ�งประดษิฐท์ี�สอดรับกบั
นโยบายดงักลา่วขา้งตน้ ดว้ยเหตนุี� บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนัุนทา เป็นหน่วยงานหนึ�งในสถาบนัการ
ศกึษามพัีนธกจิภายใตย้ทุธศาสตรท์ี�สําคญัคอื พัฒนามาตรฐานคณุภาพงานวจัิยงานสรา้งสรรค ์และทรัพยส์นิทางปัญญา
เพื�อการพัฒนาองคก์ร ชมุชน ทอ้งถิ�น และเผยแพร ่สูส่าธารณะ จงึไดจั้ดใหม้กีารประชมุวชิาการนําเสนอผลงานวจัิยระดบั
ชาตแิละนานาชาต ิครั�งที� 15 (Global Goals, Local Actions: Looking Back and Moving Forward 2022) ขึ�น ในวนัที�
21 มนีาคม พ.ศ.2565 โดยรว่มกบัเครอืขา่ยภายนอกทั �งภาครัฐและภาคเอกชนพรอ้มขบัเคลื�อนสูค่วามสําเร็จในงานดา้น
วชิาการ อนัจะเป็นประโยชนสํ์าหรับนักวชิาการ นักวจัิย และผูเ้ขา้รว่มประชมุ โดยเฉพาะอยา่งยิ�งการเป็นเจา้ภาพในการจัด
ประชมุวชิาการนําเสนอผลงานวจัิยระดบัชาตแิละนานาชาตใินครั �งนี�นับเป็นครั �งที� 15 ซึ�งเป็นการแสดงใหเ้ห็นถงึศกัยภาพ
และความเข็มแข็งของบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนัุนทา ไดเ้ป็นอยา่งดยีิ�ง อกีทั �งยงัทําใหม้หาวทิยาลยัได ้
รับการยอมรับจากสถาบนัการศกึษาอื�น ๆ และมสีว่นรว่มในการนําความรูท้างวชิาการใหเ้ป็นที�รูจั้กและนําไปใชป้ระโยชนไ์ด ้
อยา่งกวา้งขวาง

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� 21 มนีาคม 2565
คณะกรรมการจัดงาน ขอขอบคณุในความสนใจเขา้รว่มงานและหวงัเป็นอยา่งยิ�งวา่จะไดรั้บความรว่มมอืจากทา่นเป็นอยา่ง
ด ีตลอดการจัดงานครั�งนี�เสร็จสมบรูณ์
หมายเหต ุคณะกรรมการของสงวนสทิธิ�การนําเสนอและเผยแพรใ่นทกุลกัษณะสําหรับผลงานที�ไมไ่ดส้ง่ตามขั �นตอนดงั
กลา่ว ทนัตามเวลาที�กําหนดจะไมม่กีารพจิารณาคนืเงนิคา่สมคัร
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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
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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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แผนการดําเนนิกจิกรรมโครงการ
ลาํดบั กจิกรรมการปฏบิตังิาน

1 พฤศจกิายน 2564 - เริ�มประชาสมัพันธโ์ครงการ
2 1 ธนัวาคม 2564 - 31 มกราคม 2565 - เปิดรับบทความวจัิย
3 1 - 31 ธนัวาคม 2564 (Early bird) และ 1 - 31 มกราคม 2565 กอ่นเวลา 15.00 น.

4 28 กมุภาพันธ ์2565 - ประกาศผลงานที�ไดรั้บการคดัเลอืกใหนํ้าเสนอและแบบตอบรับผลงานที�ไดรั้บการคดั
เลอืก

5 21 มนีาคม 2565 - นําเสนอผลงาน
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"Global Goals, Local Actions: Looking Back and Moving Forward 202�"ǰ 
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สถานะผลงาน

No. Title / Author Type File
Upload Payment Approving

1 Motivational Factors and Intended Effort for Asian
Students Learning LOTEs   /  Luoling Yang

interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

2 การผลติสื�อสิ�งพมิพเ์ฉพาะกจิเพื�อใหแ้นวทางการดแูลผูส้งู
อาย ุในสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคตดิเชื�อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ใหแ้กโ่รงพยาบาลสง่เสรมิสขุ
ภาพ ตําบลบางหญา้แพรก อําเภอพระประแดง จังหวดั
สมทุรปราการ   /  ดลฤด ีศรมีนัตะ

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

3 ประสทิธผิลของการใสร่องเทา้บรรเทาอาการชาเทา้ในผูป่้วย
เบาหวาน   /  ภชัรนิทร ์กลั�นควูฒัน์

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

4 The Aesthetic Significance of the Ballet   /  Lina Lyu interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

5 การศกึษา SWOT Analysis ของแหลง่ทอ่งเที�ยวชมุชนใน
อ.บางเลน จ.นครปฐม เพื�อการออกแบบการพัฒนาการทอ่ง
เที�ยวชมุชนในรปูแบบใหม ่  /  ธวชั เลาหอรโุณทยั

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

6 ปัจจัยที�มอีทิธพิลตอ่การตดัสนิใจเขา้เรยีนหลกัสตูรนักบนิ
พาณชิยต์รขีองศษิยก์ารบนิโรงเรยีนการบนิกรงุเทพ (BAC)  
/  ณัฐชา พนูผล

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

7 การเสรมิสรา้งทกัษะคณติศาสตรพ์ื�นฐานสําหรับเด็กปฐมวยั
โดยใชน้ทิานสื�อประสม   /  เพชรด ีโสภาพร

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

8 Application and Research of Chinese Traditional
Elements in Hotel Brand Image VI Design   /  HENG
CHEN

interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

ไมผ่า่นการ
พจิารณา

9 Protection and inheritance of Guangxi Dong
traditional Architecture   /  Junhao Lu

interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

ไมผ่า่นการ
พจิารณา

10 Research on old building reconstruction based on
urban renewal   /  Junyao Li

interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

ไมผ่า่นการ
พจิารณา

11 Open balcony design based on biophilic theory   /
 Yongbo Liu

interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

ไมผ่า่นการ
พจิารณา

12 ภาพสะทอ้นของแรงจงูใจผา่น TikTok (Douyin) และ
Instargram Story: การวเิคราะหเ์นื�อหาและการศกึษา
เปรยีบเทยีบของผูใ้ชใ้น Gen Z ทั �งคนจนีและคนไทย   /
 Xian Ying

interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

13 การเปลี�ยนแปลงพฤตกิรรมผูบ้รโิภคในชว่งโควดิ-19 สง่ผลก
ระทบตอ่รา้นอาหารตามสั�งในเขตลําลกูกาอยา่งไร   /  จักร
ภทัร เตยีวสรัุตนก์ลุ

interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

14 การวเิคราะหข์อ้ความของการวจัิยนเิวศวทิยาวฒันธรรม
นาฏศลิป์จนี   /  Lichao Liu

interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

15 การคดิเชงิตรรกะและการนําเสนอทางศลิปะ: บทวเิคราะห์
นาฏศลิป์เรื�องเลา่จากมมุมองการสื�อสาร   /  Xiaobiao Liu

interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

16 พื�นที�จังหวดันครปฐมกบัแนวทางการบรหิารนโยบาย
สาธารณะแบบมสีว่นรว่มในระดบัทอ้งถิ�น   /  วนัวสิาข ์นาถ
นติวิทิยา

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ
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17 Traditionalized Intangible Cultural Heritage
Performance -Reflection on the field investigation of
Changsha Huaguxi   /  Lingdan Wang

interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

18 วฒันาการของการแสดงอปุรากรจนี: กรณีศกึษาโอเปรา่เฉียน
  /  Dandan Sun

interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

19 ศกึษารปูแบบการรักษาโรคลมปะกงัดว้ยศาสตรก์ารแพทย์
แผนไทย   /  เนตรนภา ยอ่งหิ�น

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

20 ปัจจัยที�มผีลตอ่การใชบ้รกิารสั�งอาหารผา่นแอพพลเิคชั�นอ
อนไลนใ์นโทรศพัทข์องผูบ้รโิภคใน ลาดกระบงั
กรงุเทพมหานคร   /  ปณุกิา โทพลิา

thaioral yes รอแจง้โอน
เงนิ

ไมผ่า่นการ
พจิารณา

21 Determinants of Intention to Play Mobile Games in
Thailand   /  พัชร ผอ่งเจรญิกลุ

interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

22 ความรูค้วามเขา้ใจในการเสยีภาษีป้ายของผูป้ระกอบการใน
เขตเทศบาลนครสงขลา อําเภอเมอืง จังหวดัสงขลา   /
 ศรัณยา อสิรรักษ์

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

23 แนวทางการพัฒนาการดําเนนิงานศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก สงักดั
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�น จังหวดัชยัภมู ิ  /  ไตรเทพ
ประสานชาติ

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

24 Effect of rice flour and cassava flour blended with
soy protein isolate on low moisture extrusion for
development to textured vegetable protein   /
 ทองกร พลอยเพชรา

interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

25 กระบวนการประยกุตเ์สน้ใยสบัปะรดสูแ่นวทางการออกแบบ
ผลติภณัฑ ์  /  ณัฐพล จติรจั์กรกล

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

26 join and listen   /  Zhiyong Cao listen yes แจง้โอน
เงนิแลว้

ไมผ่า่นการ
พจิารณา

27 A Portrayal Of Female Characters In Chinese TV
Series And Its Impact On Audiences' Identification: A
Case Study Of “Heroes In Harm's Way”   /  Yaqi Cui

interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

28 แพลตฟอรม์การกูย้มืระหวา่งบคุคลกบับคุคลผา่นชอ่งทาง
ออนไลนจ์ากขอ้มลูทางเลอืกแบบทดสอบบคุลกิภาพและ
แบบประเมนิเจตคตติอ่เงนิ   /  รังรองรัตน ์อนิทรพ์ยงุ

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

29 ปัจจัยกําหนดราคาเหรยีญโดชคอยน ์  /  ประศาสน ์นยิม thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

30 ระบบสารสนเทศ แรงจงูใจและสขุอนามยั และการฝึกอบรม
สง่ผลตอ่ประสทิธผิลการทํางานของพนักงานชว่งการแพร่
ระบาดของไวรัสโควดิ 19 ในกลุม่บรษัิท นทลนิ   /  อนันต์
ปานเปี�ยม

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

31 การศกึษาโครงสรา้งองคก์ร บรรยากาศในการทํางาน และ
เพื�อนรว่มงานที�สง่ผลตอ่คณุภาพชวีติของหน่วยงานแหง่หนึ�ง
ในกรงุเทพมหานคร   /  สงวนศกัดิ� จะ๊สนุา

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

32 การศกึษามาตรการและความปลอดภยั คณุภาพการใหบ้รกิาร
และสว่นประสมการตลาดบรกิารที�มผีลตอ่กระบวนการการ
ตดัสนิใจใชบ้รกิารสายการบนิตน้ทนุตํ�าภายใตส้ถานการณ์
การระบาดของเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 (โควดิ 19)   /  ลลติ
าภรณ ์คําแจม่

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

33 การศกึษาดา้นการรักษาความปลอดภยั ดา้นการรักษาระยะ
เวลาและความรวดเร็ว และดา้นการรักษาความรับผดิชอบการ
บรกิาร ที�สง่ผลตอ่ความไวว้างใจของกลุม่ธรุกจิขนสง่
Logistic ไทยในชว่งวกิฤตโิควดิ 19   /  ปรัษฐา กวางครีี

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

34 ปัจจัยดา้นภาวะผูนํ้า แรงจงูใจ และสภาพแวดลอ้ม สง่ผลตอ่
ความผกูพันองคก์รของพนักงานกลุม่บรษัิทนทลนิ   /  เสก
สรรค ์ดมุแกว้

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

35 กระบวนการทํางาน ความเสี�ยงองคก์ร และแรงจงูใจสง่ผลตอ่
ประสทิธผิลการปฏบิตังิานของพนักงานบรษัิทเอกชนที�เป็น
หา้งสรรพสนิคา้ชว่งการแพรร่ะบาดของไวรัสโควคิ - 19 ใน
พื�นที�กรงุเทพมหานคร   /  สทิธนินท ์ชาคํา

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

36 การศกึษาวฒันธรรมองคก์ร แรงจงูใจในการทํางาน และ
สภาพแวดลอ้มในการทํางาน ที�มผีลตอ่ ความผกูพันตอ่
องคก์รของพนักงานในระดบัปฏบิตักิารของอตุสาหกรรม
บรกิารในกรงุเทพมหานคร   /  วฒันชยั ไชยอําพร

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

37 อทิธพิลของกระบวนการทํางาน การตดิตอ่สื�อสาร และ
วฒันธรรมองคก์รที�มผีลตอ่ความผกูพันตอ่องคก์รของ
พนักงานธนาคารพาณชิยไ์ทยสํานักงานใหญแ่หง่หนึ�งใน
กรงุเทพมหานคร   /  ธนพนธ ์กอบเกื�อ

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

38 โครงสรา้งคําประสานภาษาองักฤษในโฆษณามอืถอืออนไลน์
  /  หสัวรรษ สวุรรณพันธ์

interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

39 English Derivational Suffixes from Handbags Online
Advertisement   /  พัชรดิา รอดโพธิ�ทอง

interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

40 English Participles Used in Online Skincare
Advertisements   /  ปณชยั สขุยดื

interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

41 Patterns of English Collocations Used in Companies’
Core Values   /  พรีะนนท ์มชีะนะ

interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

42 English Modal Verbs from GSMC Marketing Podcast:
Episode 1-108   /  สธุติา ประสาทศรี

interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ
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43 คณุภาพการบรกิารของโรงแรมบนเกาะเสม็ดจังหวดัระยอง
ระหวา่งสถานการณก์ารแพรร่ะบาด ของโรคโควดิ-19   /
 วเิชยีร จันทลนุ

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

44 การศกึษาความพงึพอใจของนักทอ่งเที�ยวชาวจนีที�มกีารซื�อ
สนิคา้ในคงิเพาเวอร ์สนามบนิสวุรรณภมู ิ  /  Fangni Shi

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

45 ปัจจัยที�มผีลตอ่การตดัสนิใจเดนิทางตามนักรวีวิบนสื�อ
ออนไลนไ์ปใชบ้รกิารรา้นคาเฟ่ในเขตกรงุเทพมหานคร   /  ก
ฤตมิา เกดิสภุาพ

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

46 The Phonology of Yunnanese Dialect at Mae Salong
Nok Sub-District, Mae Fah Luang District, Chiang Rai
Province   /  LIANG FAN

interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

47 กระบวนการสรา้งสรรคก์ารถา่ยภาพแนววถิทํีากนิชมุชนยา่น
เมอืงเกา่ จังหวดัสงขลา   /  ธรีะ ราชาพล

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

48 การจัดกลุม่นักศกึษาสําหรับวางแผนอบรมเสรมิความรูก้อ่น
จบการศกึษา สาขาคอมพวิเตอรศ์กึษา มหาวทิยาลยัราชภฏั
บา้นสมเด็จเจา้พระยา ดว้ยเทคนคิการเรยีนรูข้องเครื�อง   /
 นธิวิด ีพะเทพ

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

49 องคป์ระกอบของการใหคํ้าจํากดัความคําศพัทภ์าษาองักฤษ
ที�เกี�ยวขอ้งกบัโลจสิตกิส ์  /  ณัฏฐนชิ มดืเกดิ

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

50 การศกึษาคําปรากฏรว่มภาษาองักฤษในจดหมายธรุกจิ   /
 ชนกิานต ์เศรษฐพงศ์

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

51 รายการคําศพัทท์ี�พบบอ่ยในธรุกจิการซื�อขายเพื�อการสง่ออก
  /  จฑุาภรณ ์อยูน่วล

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

52 การวเิคราะหอ์ตัถภาคของโปรไฟลบ์รษัิทโลจสิตกิส ์  /
 ภทัรมน ตะนาวศรี

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

53 คําศพัทแ์ละคําปรากฏรว่มที�พบบอ่ยในตวัอยา่งขอ้สอบโทอคิ
และในรายการคําปรากฏรว่มภาษาองักฤษเชงิวชิาการ   /
 จฑุามาศ สนุทรศรี

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

54 การเลา่เรื�อง “ครอบครัว” ในละครเกาหลเีรื�อง Hometown
Cha-Cha-Cha   /  จริมน สงัณช์ยั

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

55 ปัจจัยที�มผีลตอ่ความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารโรงแรมใน
บรเิวณชายหาดชะอํา จังหวดัเพชรบรุ ี  /  พัฒนรัตน ์โอภาส
พนิจิ

thaioral yes รอแจง้โอน
เงนิ

ไมผ่า่นการ
พจิารณา

56 การวเิคราะหข์ดีความสามารถอากาศยานในภารกจิคน้หาและ
ชว่ยเหลอืผูป้ระสบภยัดว้ยแบบจําลองคณติศาสตร ์  /  ภาณุ
พงษ์ กลิ�นเฟื�อง

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

57 การลดความสญูเปลา่ของกระบวนการผลติมะพรา้วขาวของ
โรงงานธาน ีจังหวดัสมทุรสงคราม ดว้ยหลกัการ ECRS   /
 ชลธชิา เอมเสม

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

58 ความรูข้องประชาชนทั�วไปในการใชย้าสมนุไพร การปฏบิตั ิ
ตนและการป้องกนัตนใน โรคระบบทางเดนิหายใจ   /
 พทุธรักษา ขบัผักแวน่

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

59 Marketing Innovation and Export Efficiency   /  กติติ
พัฒน ์บวัเล็ก

interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

60 ผลเฉลยสถานะวบิตัขิองเสาเข็มรับแรงดนัดา้นขา้ง ดว้ยวธิไีฟ
ไนตอ์ลิเิมนตแ์บบการวเิคราะหล์มิติ   /  วภิ ูเชาวน์อ้ย

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

61 เสถยีรภาพของงานขดุในชั �นดนิเหนยีวที�มคีา่กําลงัตา้นแรง
เฉือนสภาวะไมร่ะบายนํ�าเพิ�มขึ�นตามความลกึ   /  วทิวฒัน์
ยอดสมใจ

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

62 การสื�อสารผา่นเฟซบุก๊ของไลฟ์โคช้แนวหนา้ในประเทศไทย
  /  อนัญญาพร กนัจฬุา

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

63 การออกแบบหอ้งภมูอิากาศขนาดเล็กพรอ้มการควบคมุดว้ย
อนิเทอรเ์น็ตในทกุสิ�ง(IoT) สําหรับผักสลดั   /  นติกิร นกิร
พทิยา

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

64 การวเิคราะหเ์สถยีรภาพแบบระบายนํ�าของชอ่งเปิดแบบ
ระนาบ   /  รุง่คณุ บรรยงค์

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

65 การวเิคราะหไ์ฟไนตเ์อลเิมนตแ์บบลมิติสําหรับเสถยีรภาพ
ของอโุมงคส์ี�เหลี�ยมแบบสองมติ ิ  /  ธนชนม ์พรหมวชิยั

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

66 Problems of Using Google Translate for Translating
Business News from English to Thai   /  รณกร ทอง
เรอืง

interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

67 ความแตกตา่งของการแปลขา่วสารออนไลนด์ว้ย
แอปพลเิคชนัการแปลที�แตกตา่งกนั   /  เบญจรัตน ์สมนกึ

interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

68 ทศิทางการพัฒนาหลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิา
ภาษาองักฤษธรุกจิ   /  กณกิา แสนศรสีม

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

69 รปูแบบการแตกหกัแบบแข็งเปราะแชแ่ข็งของพอลอิอกซิ
เมททลินีที�ถกูปรับปรงุพื�นผวิดว้ยสารคูค่วบชนดิตา่งๆยดึกบั
พอลเิมททลิเมทาครเิลต   /  ปราณมาศ ธรีานุวฒัน์

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

70 การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื�อสนับสนุนการประเมนิผลการ
ปฏบิตังิานของบคุลากรสายวชิาการ มหาวทิยาลยัราชภฏั
ภเูกต็   /  ภมูสิถติย ์เมตตาจติร

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

71 ปัจจัยที�มอีทิธพิลตอ่พฤตกิรรมการใชง้านแอปพลเิคชนัใน
การซื�อขายสกลุเงนิดจิทิลัของผูใ้ชง้านในประเทศไทย   /
 เพ็ญวภิา เพ็งสวน

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ
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72 ผลกระทบทางเศรษฐกจิและสงัคมในชว่งการแพรร่ะบาดของ
โควดิ-19 ของผูป้ระกอบการคา้ ในตลาดบา้นคลอง อําเภอ
เมอืง จังหวดัพษิณุโลก   /  ฤทธิ�เดชา ตาบญุใจ

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

73 การศกึษาพัฒนาผลติภณัฑข์นมพายเห็ด   /  อารยา มสุกิา thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

74 การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยอีนิเทอรเ์น็ตสําหรับทกุสรรพสิ�ง
รายงานคา่ละอองฝุ่ นขนาดเล็ก PM 2.5   /  สทุธศิกัดิ� ฮยุจัน
ทา

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

75 ความสมัพันธข์องปัจจัยทางเศรษฐกจิและสงัคมที�สง่ผลตอ่
การเกดิอาชญากรรมในประเทศไทย   /  รัฐศานต ิเพชรหมู่

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

76 การปรับปรงุประสทิธภิาพในกระบวนการผลตินํ�าตาลมะพรา้ว
ของโรงงานโอว้เจรญิพร   /  สริวิฒั แยม้พกสขุ

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

77 ปัจจัยที�สง่ผลตอ่การคงอยูใ่นองคก์รของบคุลากร บรษัิท
ไทยปารค์เกอรไ์รซิ�ง จํากดั   /  เพชรไพลนิ จนิดา

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

78 เสรภีาพทางวชิาการตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 : ศกึษา
กรณีขอ้ผดิพลาดคลาดเคลื�อนของการอา้งองิในงานทาง
วชิาการที�มไิดก้ระทบตอ่ขอ้เสนอหลกัของงานทางวชิาการ  
/  ไพบลูย ์ชวูฒันกจิ

thaioral yes รอแจง้โอน
เงนิ

ไมผ่า่นการ
พจิารณา

79 การประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษาของศนูยพั์ฒนาเด็ก
เล็ก   /  ทพิวลัย ์ธรรมวงค์

thaioral yes รอแจง้โอน
เงนิ

ไมผ่า่นการ
พจิารณา

80 ผลกระทบของอณุหภมูติอ่คณุสมบตัเิชงิกลของเหล็กเสรมิ  
/  จองชยั ใจตรง

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

81 การศกึษามโนทศันท์ี�คลาดเคลื�อนและขอ้ผดิพลาดทาง
คณติศาสตร ์เรื�อง วธิเีรยีงสบัเปลี�ยน และการจัดหมู ่  /  สดุา
รัตน ์ปัทมาสราวธุ

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

82 ผลของแป้งขา้วบอืซโูปะโละและแป้งขา้วบอืซโูพปี�ที�ใชว้ธิี
แปรรปูที�แตกตา่งกนัตอ่คณุภาพทางกายภาพและคณุภาพ
ทางประสาทสมัผัสของผลติภณัฑข์นมปังปราศจากกลเูตน  
/  อภชิญา หว่งทอง

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

83 ผลกระทบของการเผาไหมใ้นที�โลง่กบัการเขา้รับบรกิาร
แผนกผูป่้วยนอก ดว้ยโรคระบบไหลเวยีนเลอืดและโรคระบบ
ทางเดนิหายใจในจังหวดัเชยีงใหม ่ประเทศไทย   /  มารสิ
สา โรจนบํารงุ

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

84 ปัจจัยที�มอีทิธพิลตอ่พฤตกิรรมการสรา้งสรรคน์วตักรรมของ
พนักงาน บรษัิทมตชิน จํากดั (มหาชน)   /  ธญัพร ภาคคู

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

85 อตัราการทนไฟของคานคอนกรตีเสรมิดว้ยแทง่พอลเิมอร์
เสรมิเสน้ใย   /  ณัฐนุช พนูปาน

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

86 ผลของแบคเทอรโิอเฟจตอ่การยบัยั �งแบคทเีรยี
Enterotoxigenic Escherichia coli (ETEC)   /  ณัฐธดิา
สงัวาลยว์งษ์

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

87 การพัฒนาโปรแกรมการพยาบาลรว่มกบัการใชด้นตรตีอ่
ความอยากเสพของ วยัรุน่ชายที�เสพตดิสารแอมเฟตามนี:
การศกึษาเบื�องตน้ (แก1้50265)   /  อรพศิ มคีลงั

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

88 การประเมนิการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกจากการดําเนนิงาน
ของ บรษัิท วอเตอร ์อนิเด็กซ ์แอนด ์คอนซลัแทนท ์จํากดั  
/  หนึ�งฤทยั สายรัตน์

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

89 ผลของการใชเ้ครื�องสั�นสะเทอืนที�เทา้ตอ่ระดบัการฟื�นสภาพ
รา่งกายภายหลงัเดนิออกกําลงักาย   /  สมคดิ สหีาโคตร

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

90 การศกึษาแนวโนม้พฤตกิรรมการบรโิภคอาหารในปัจจบุนั
ของนักศกึษา คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
มหาวทิยาลยัราชภฏัภเูกต็ โดยใชว้ธิกีารทําเหมอืงขอ้มลู   /
 ประคอง เอี�ยมพกิลุ

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

91 พฤตกิรรมของพันธะยดึเหนี�ยวระหวา่งคอนกรตีและแทง่พอลิ
เมอรเ์สรมิเสน้ใยแกว้   /  เวหา เอกศลิป์

thaioral yes รอแจง้โอน
เงนิ

ไมผ่า่นการ
พจิารณา

92 Learning English Experiences of Ten High School
Students in China: A Qualitative Study   /  Tianhang
Li

interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

93 Factors affecting public transport service in Chiang
Mai Province   /  Natashi Kochakaset

interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

94 Assessing Residents’ Receptiveness towards Smart
City Technologies   /  Jothi Jhen Hao Gunabalan

interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

95 Understanding Factors Affecting Malaysians’
Intention to Vaccinate Against COVID-19   /  Tan Mei
Ying

interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

96 Customer Loyalty Influencing Supply Chain
Performance of Manufacturers in Thailand   /  Gy
econgmin Kim

interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

97 The Development of a Restaurant Website in Surat
Thani Province   /  H.Nguyen Quoc

interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

98 The Satisfaction of Online Sale System Development
for B&M Bakehouse   /  T. Pham Ho

interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

99 Website Development for Ohodoodeeshop Rachada
36   /  T. Pham Ho

interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ
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ประกาศรายชื�อผูผ้า่นการคดัเลอืกใหนํ้าเสนอผลงานวจัิยในการประชมุวชิาการและนําเสนอผลงานวจัิย ระดบัชาตแิละ
นานาชาต ิครั�งที� 12"Graduate School Conference 2020"

ประกาศรายชื�อผูผ้า่นการคดัเลอืกใหนํ้าเสนอผลงานวจัิยในการประชมุวชิาการและนําเสนอผลงานวจัิย ระดบัชาตแิละ
นานาชาต ิครั�งที� 11"Graduate School Conference 2020"

รายงานการประชมุวชิาการและนําเสนอผลงานวจัิยระดบัชาตแิละนานาชาต ิที�ผา่นมา
ประกาศรายชื�อผูผ้า่นการคดัเลอืกใหนํ้าเสนอผลงานวจัิยในการประชมุวชิาการและนําเสนอผลงานวจัิย ระดบัชาต ิครั�งที�
3 "Graduate School Conference 2019"

แบบตอบรับการประชมุวชิาการและนําเสนอผลงานวจัิย ระดบัชาต ิครั�งที� 3 "Graduate School Conference 2019"

ประกาศรายชื�อผูผ้า่นการคดัเลอืกใหนํ้าเสนอผลงานวจัิยในการประชมุวชิาการและนําเสนอผลงานวจัิย ระดบัชาตแิละ
นานาชาต ิครั�งที� 10 "Global Goals, Local Actions: Looking Back and Moving Forward"
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เขตดสุติ กรงุเทพมหานคร 10300
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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) 

January 1-31, 2022 

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 

ลงทะเบียน 

สPงผลงานพรBอมชำระเงิน 

(อัตราปกติ) 

1-31 มกราคม 2565 

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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