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มอชอโพลล์ ร่วมกับ UNINET POLL, ตุลาคม 2547. 
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10 ธันวาคม 2549. 
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กุล*, การศึกษาสมรรถนะในการแก้ปัญหาระบบสมการเชิงเส้นของโปรแกรม MATLAB ส าหรับลูกโซ่มาร์คอฟ
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นิว กรุงเทพฯ. น. 332-337. 
( 26)  Minsan W.* Application of Frequency Domain Experiments in the Factor Screening of 
Production Systems, Chiang Mai J. Sci., 2012: 39(2), 171-190. 
(27) ปรัศนีย์ ไชยชนะ และ วฐา มินเสน*, การเพ่ิมอัตราการคลิกผ่านการโฆษณาในกูเกิลแอดเวิร์ด, The 4th 
Science Research Conference. 12-13 March 2012. Faculty of Science, Naresuan University. น. MA 
31-34. 
(28) วฐา มินเสน*, พิมผกา ธานินพงศ์, อินทิรา เนขุนทด และ กนกทิพย์ นิมิตรเกียรติไกล, การพัฒนาโปรแกรม
บทเรียนแท็บเล็ตช่วยสอน เรื่องหลักการวิจัยการด าเนินงาน, The 4th Science Research Conference. 12-13 
March 2012. Faculty of Science, Naresuan University. น. CO75-79. 
(29) วฐา มินเสน* และปรารถนา มินเสน, การเพ่ิมอัตราการคลิกผ่านการโฆษณาในกูเกิลแอดเวิร์ด โดยการใช้ 
(Update), (อ่านต่อ) และ …, การประชุมวิชาการสถิติและสถิติประยุกต์ระดับชาติ ครั้งที่ 13 ประจ าปี 2555 วันที่ 
17 - 18 พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรมสีดารีสอร์ท อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก. น. 292-301. 
(30) วฐา  มินเสน*, พิมผกา  ธานินพงศ์, อินทิรา เนขุนทด และกนกทิพย์ นิมิตรเกียรติไกล, การพัฒนาโปรแกรม
ส าเร็จรูปทางการวิจัยการด าเนินงานในระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ , โครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุนอุดหนุนการ
วิจัย ประเภท โครงการวิจัย Departmental Research, คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ ตุลาคม 2555. 
(31) พิมผกา  ธานินพงศ์*, สุรีย์  ชูประทีป, สุกัญญา มีเอียด, มานะชัย รอดชื่น, มานัดถุ์ ค ากอง, กนกทิพย์ นิมิตร
เกียรติไกล, วฐา  มินเสน และอรรถวิทย์  ขัดค า, การจัดท าระบบฐานข้อมูลกระบวนวิชาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, โครงการวิจัยที่เสนอขอรับ

http://epg.science.cmu.ac.th/ejournal/dl.php?journal_id=1037
http://epg.science.cmu.ac.th/ejournal/dl.php?journal_id=1037


ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภท โครงการวิจัย Departmental Research, คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 
ตุลาคม 2555. 
(32) ล าปาง แสนจันทร์*, วฐา  มินเสน และพิมผกา ธานินพงศ์, การศึกษาหารูปแบบการอ่านเพ่ือผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ , โครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภท โครงการวิจัย 
Departmental Research, คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ตุลาคม 2556. 
(33)  Buppachar Jaesai and Watha Minsan*, A Comparison of Words Addition Technique which is 
Affect Click- through Rate (CTR)  on Ads Keyword in Google AdWords.  The 5th Science Research 
Conference. 4-5 March 2013, School of Science, University of Phayao. น. 51-56. 
(34)  Numpetch Teypinsai and Watha Minsan*, Identification of Significant Factors Affect to ads in 
Google AdWords Using Applied Frequency Domain Experiments, The 5th Science Research 
Conference. 4-5 March 2013, School of Science, University of Phayao. น. 85-92. 
(35)  Nareerat Chomphoo and Watha Minsan*, Identification of factors that affect to total time in 
receiving identity card service by using simulation, The 5th Science Research Conference.  4-5 
March 2013. School of Science, University of Phayao. น. 78-84. 
(36) วฐา มินเสน* และ ปรารถนา มินเสน, ชุดตัวอักษรที่เพ่ิมลงในป้ายโฆษณาบนกูเกิลแอดเวิร์ดที่มีอิทธิพลต่อค่า 
CTR, การประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 18, วันที่ 14-16 มีนาคม 2556 ณ โรงแรม อ่าวนาง อโยธยา บีช 
รีสอร์ท แอนด์ สปา, จังหวัดกระบี่. น. 553-564. 
(37)  Pradthana Minsan* and Watha Minsan, Randomization Test for Two Independent Samples, 
18th Annula Meeting in Mathematics (AMM2013), 14-16 March 2013, Ayodhaya Suites Resort & Spa, 
Krabi. น. 144 
(38) ศิรินทิพย์ หมื่นจันทร์ และ วฐา มินเสน*, การประยุกต์วิธีเชิงพันธุกรรมแบบผสมสาหรับการคัดเลือกตัวแปร 
ในตัวแบบการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ, การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 29, 
วันที่ 24-25 ตุลาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, เชียงราย. น. ST355-361. 
(39) ชิดชมัยภรณ์ กันใหม่ และวฐา มินเสน*, ผจญภัยไปกับเส้นทางที่ใกล้ที่สุด, การแข่งขันพัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย , ได้รับทุนอุดหนุนโครงการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม  โครงการแข่งขันพัฒนา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 ประจ าปีงบประมาณ 2556, รหัสโครงการ 16p11n0160, วันที่ 
15 มกราคม 2557 ณ พันธ์ทิพย์พลาซ่า เชียงใหม่, จังหวัดเชียงใหม่.  28 น.  
(40) ชิดชมัยภรณ์ กันใหม่ และวฐา มินเสน*, การพัฒนาแอปพลิเคชันเกมบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โดยใช้
เทคนิคการหาผลเฉลยด้วยต้นไม้แบบทอดข้ามต่ าสุด , การประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 19, วันที่ 20-22 
มีนาคม 2557 ณ โรงแรม เอ-วัน เดอะ รอยัล ครูส พัทยา, จังหวัดชลบุรี.  น. 433-443. 



(41) วฐา มินเสน*, การเลือกใช้ตัวอักษรเพ่ือเพ่ิมการคลิกการโฆษณาออนไลน์จากกูเกิลแอดเวิร์ด , ว.วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557, 22 (4): 482-494. 
(42) วฐา มินเสน*, การประมาณค่าดัชนีฤดูกาลในวิธีแยกส่วนประกอบด้วย GRG2, การประชุมวิชาการ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 10 วันที่ 11 - 12 กันยายน 2557, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, จังหวัด
มหาสารคาม, น. 243-249. 
(43) วฐา มินเสน*, การศึกษาอิทธิพลของชุดตัวอักษรที่มีต่ออัตราการคลิกผ่านในการโฆษณาบนกูเกิลแอดเวิร์ด
ด้วยการวางแผนการทดลองแบบบล็อกสุ่มสมบูรณ์ , ว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , 
2557, 33 (6): 578-591. 
(44) ศิรินทิพย์ หมื่นจันทร์ และ วฐา มินเสน*, การคัดเลือกตัวแบบในการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณโดยใช้วิธีดับเบิลเจ
เนติกอัลกอริทึม, ว.วิทยาศาสตร์บูรพา, 2557, 19 (2): 139-153. 
(45) พิมผกา ธานินพงศ์* และ วฐา มินเสน. 2557. การออกแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานกระบวนวิชา 
สถิติเบื้องต้น. รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์. โครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภท 
โครงการวิจัย Departmental Research 2556. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 
(46) เจนจิรา ใจเมืองมูล และ วฐา มินเสน*, การศึกษาสมรรถนะของโปรแกรมแมตแล็บและไมโครซอฟท์เอกซ์เซล
ในการสร้างตัวแบบและการพยากรณ์โดยวิธีการปรับให้เรียบเอกซ์โพเนนเชียลแบบโฮลท์ -วินเทอร์, การประชุม
วิชาการระดับชาติ "วิทยาศาสตร์วิจัย" ครั้งที่ 7, 30-31 มีนาคม 2015, คณะวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยนเรศวร. 
(47) ชิดสมัย อุ่นม่อน และ วฐา มินเสน*, การปรับปรุงวิธีการทดลองโดเมนความถี่ประยุกต์เพ่ือหาค่าเหมาะที่สุด , 
การประชุมวิชาการระดับชาติ "วิทยาศาสตร์วิจัย" ครั้งที่ 7, 30-31 มีนาคม 2015, คณะวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัย
นเรศวร. 
(48) จุฑามาส ไชยวงศ์*, พิมผกา ธานินพงศ์ และ วฐา มินเสน, การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนการสอน เรื่อง 
การแจกแจงความน่าจะเป็น , การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 “การเรียนรู้สู่อนาคต: ทางเลือกที่
หลากหลาย”, 26 มิถุนายน 2558, ณ ห้องประชุม 5-2 อาคารส านักอธิการบดี 2 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. 
(49) วฐา มินเสน* และ พิมผกา ธานินพงศ์. 2558. การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออัตราการคลิกผ่านในการโฆษณา
บนเฟซบุ๊กด้วยการวางแผนการทดลองแบบจตุรัสละติน. รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์. ได้รับทุนสนับสนุนจาก
งบประมาณเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์ประจ าปี 2557. 
(50) วฐา มินเสน* และ พิมผกา ธานินพงศ์, การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออัตราการคลิกผ่านในการโฆษณาบนเฟ
ซบุ๊กด้วยแผนแบบจัตุรัสละติน , การประชุมวิชาการคณิตศาสตร์ประจ าปี 2559 และการประชุมวิชาการ
คณิตศาสตร์บริสุทธิ์และประยุกต์ประจ าปี 2559 , 23 - 25 พฤษภาคม 2559, ณ ภาควิชาคณิตศาสตร์และ
วิทยาการคอมพิวเตอร์คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, หน้า 355 – 368. 



(51) กรกฏ แก้วเรือน และ วฐา มินเสน*, การพัฒนาแอปพลิเคชันเกมฝึกฝนนักวิ่ง เมตร บนระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์, รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ "วิทยาศาสตร์วิจัย" ครั้งที่ 9 , 25-26 พฤษภาคม 2560 
มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี. หน้า MA 62 – 70.  
(52) สรนันท์ หาญแก้ว และ วฐา มินเสน*, การพัฒนาแอปพลิเคชันเกม Fruity QC บนระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์, รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ "วิทยาศาสตร์วิจัย" ครั้งที่ 9 , 25-26 พฤษภาคม 2560 
มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี. หน้า MA 52 – 61. 
(53) ชิดสมัย อุ่นม่อน, วฐา มินเสน* และ พิมผกา ธานินพงศ์, การปรับปรุงวิธีการไฮบริดการทดลองโดเมนความถ่ี
ประยุกต์และซิมมูเลทเต็ดแอนนิลลิงหาเพ่ือการหาค่าเหมาะที่สุด , งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 28-29 กันยายน 2560, จังหวัดนครปฐม. หน้า 247 – 257. 
(54) ภูมินทร์ สุคันธรัต, กุลจิรา กิ่งไพร และ วฐา มินเสน*. แบบจ าลองสถานการณ์ส าหรับสี่แยกไฟแดงสันติธรรม 
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่. การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี สาขาสถิติ ระดับชาติ ประจ าปี 2561 
12 - 13 มีนาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 271 - 285.  
(55) อธิชา ทองเหลือ, วีรินท์รดา วงค์รินทร์ และ วฐา มินเสน*. การประยุกต์ใช้ขั้นตอนวิธีหิ่งห้อยส้าหรับแผนการ
ชักตัวอย่างเชิงเดี่ยว. การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 6 วันที่ 6 
มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ต าบล บางโฉลง อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ.   
BS - 101 - 107.  
(56) ศุภรดา จันต๊ะ, พิมผกา ธานินพงศ์ และ วฐา มินเสน*. การพยากรณ์ด้วยการปรับเรียบด้วยเส้นโค้งเลขชี้ก้าลัง
แบบโฮลท์-วินเทอร์โดยใช้การประมาณค่าพารามิเตอร์ด้วยขั้นตอนวิธีการถ่ายละอองเรณูดอกไม้. การประชุม
วิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 6 วันที่ 6 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ต าบล บางโฉลง อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ.   BS - 40 - 46.  
(57) วรรณศิริ คูริพรรณ์, สุรีย์ ชูประทีป, พิมผกา ธานินพงศ์ และ วฐา มินเสน*. การประเมินภาวะอ้วนโดยใช้
ระบบกฎเกณฑ์ฟัซซี. Walailak Procedia 2018; 2018(5): it71. จ านวน 7 หน้า ปีที่ตีพิมพ์ : 2018. ประเทศไทย. 
(58) วรรณศิริ คูริพรรณ์, พิมผกา ธานินพงศ์, วฐา มินเสน*, สุรีย์ ชูประทีป. การเปรียบเทียบความแม่นย าในการ
ประเมินภาวะอ้วนระหว่างการใช้ระบบกฎเกณฑ์ฟัซซีกับการถดถอยมัลติโนเมียลลอจิสติกของผู้ปฏิบัติงานใน
โรงไฟฟ้าแม่เมาะจังหวัดล าปาง. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา 2018; 23 : 1011 - 1028. จ านวน 18 หน้า ปีที่ตีพิมพ์ 
: 2018 ส านักพิมพ์ : วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา.  
(59) Phimphaka Taninpong* , Thamonwan Manori and Watha Minsan. Water Level Forecasting at 
Bang Sai Arts and Crafts Center (C.29A) Gauge Station, Chao Phraya River Basin, Amphoe Bang Sai, 
PhraNakhon Si Ayuttaya Province Using NARX Network.  Journal of Applied Statistics and 
Information Technology: 3(1): 39 - 48.  
( 6 0 )  Minsan, P*. Jomtour, K. and Minsan W. Forecasting model for the number of long stay 
Japanese tourist arrivals in Chiang Mai. Journal of Advanced Research in Social Sciences and 
Humanities, 2018; 3: 154 - 165. 



(61) อัณชานนท์ ทัศนานุพรม, กุณฑลี ไชยสี, วฐา มินเสน*. การพยากรณ์ด้วยเทคนิคการปรับให้เรียบโดยใช้การ
ประมาณค่าพารามิเตอร์ด้วยโซลเวอร์ในโปรแกรมไมโครซอฟท์เอกเซลล์ 2007 และ 2016. การประชุมวิชาการ
ปริญญาตรีสาขาสถิติ ระดับชาติ ประจ าปี 2562 ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน้า 205 
-215.  
(62) ดวงลดา พุฒใจกา, ดลภาค พรนพรัตน์, วฐา มินเสน*. การพยากรณ์ค่าความเข้มข้นเฉลี่ยรายเดือนของฝุ่น
ละอองขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) โดยใช้การพยากรณ์ร่วม. การประชุมวิชาการปริญญา
ตรีสาขาสถิติ ระดับชาติ ประจ าปี 2562 ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน้า 223 -233.  
(63) ปุณยนุช ด านงค์*, พิมผกา ธานินพงศ์, อินทิรา เนขุนทด และ วฐา มินเสน. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรทางอุตุนิยมวิทยา และตัวแปรสารมลพิษทางอากาศ กับปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน 
(PM2.5) ในจังหวัดเชียงใหม่. การประชุมวิชาการปริญญาตรีสาขาสถิติ ระดับชาติ ประจ าปี 2562 ภาควิชาสถิติ 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน้า 20-20. 
(64) ปรารถนา มินเสน, วฐา มินเสน*. 2562. การเปรียบเทียบวิธีการหาค่าเหมาะที่สุด ด้วยโซลเวอร์ของโปรแกรม
ไมโครซอฟท์เอกเซล 2007 และ 2019. วารสารวิจัยราชมงคลกรุงเทพ, 13(2): 144-161. 
(65) Phimphaka Taninpong*, Watha Minsan, Salinee Thumronglaohapun and Kanyarat Luangdang. 
“Trend of Sea Level Change in the Gulf of Thailand,” The 3 rd International Conference on Big 
Data and Smart Computing, ICSIM 2020, Sydney, Australia, January, 12-15, 2020, pp. 36. 
(66) Kittikun Kittidachanan*, Phimphaka Taninpong, Watha Minsan, Donlapark Pornnopparath. 
2563. Anomaly Detection based on GS-OCSVM Classification. International Conference on 
Knowledge and Smart Technology. January 29 – February 1, 2020. Amari Pattary, Thailand. Page 
1-6. 
(67) ดลยา ชาญประเสริฐกุล , วฐา มินเสน* และ วีรินท์รดา วงค์รินทร์. การพัฒนาโปรแกรมด้วย VBA บน
โปรแกรมส าเร็จรูป Microsoft Excel ส าหรับการหาค่าเหมาะที่สุด โดยใช้การค้นหาแบบนกกาเหว่า. การประชุม
วิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 1. 28 กุมภาพันธ์ 2563. คณะ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้. (รางวัลน าเสนอแบบปากเปล่า ระดับดีเยี่ยม) หน้า 407 
– 425. 
(68) นุสบา แสงงามเมือง, วฐา มินเสน* และ สาลินี ธ ารงเลาหะพันธุ์. การพัฒนาโปรแกรมด้วย VBA บนโปรแกรม
ส าเร็จรูป Microsoft Excel ส าหรับการหาค่าเหมาะที่สุด โดยการใช้ขั้นตอนวิธีการหาค่าเหมาะที่สุดแบบวาฬ. การ
ประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 1. 28 กุมภาพันธ์ 2563. 
คณะวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้. (Abstract Book, (รางวัลน าเสนอแบบปากเปล่า 
ระดับดี) 
(69) อรวรรณ สานิถา*, ปิยะชาติ เวียงนาค และ วฐา มินเสน. การวิเคราะห์หาแนวทางการปรับปรุงขั้นตอน
กระบวนการเป่าขึ้นรูปขวดน้ าพลาสติก กรณีศึกษา ขวด Polythylene Terephthalate: PET ขนาด 250 
มิลลิลิตร ลักษณะกลม. การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้ง
ที่ 1. 28 กุมภาพันธ์ 2563. คณะวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้. (รางวัลน าเสนอแบบ
ปากเปล่า ระดับชมเชย) หน้า 352 – 361. 



(70) เขตสิริ ค าขอด, พิมผกา ธานินพงศ์*, วฐา มินเสน, สาลินี ธ ารงเลาหะพันธุ์ การวิเคราะห์เชิงสาเหตุของโอโซน
ระดับพ้ืนดินและตัวแปรอื่นๆ ในเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด จังหวัดระยอง ประเทศไทย วารสารวิทยาศาตร์ มศว. 
2020; 36(2). 
 
 
 
 


