การประชุมว�ชาการระดับชาติมหาว�ทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 27 ประจำป 2560
และการประชุมว�ชาการระดับชาติดา นบร�หารธุรกิจและเศรษฐศาสตร ครัง้ ที่ 3

ประเทศไทย 4.0
“ว�จัยขับเคลื่อนสังคม”
3-6 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมบีพ� สมิหลา บีช อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

Thailand 4.0

“Research to Mobilize Society”

1

ก�ำหนดการ

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครัง้ ที่ 27 ประจ�ำปี 2560
และการประชุมวิชาการระดับชาติดา้ นบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ ครัง้ ที่ 3
ภายใต้หัวข้อ
ประเทศไทย 4.0 “วิจยั ขับเคลือ่ นสังคม” : Thailand 4.0 “Research to Mobilize Society”
วันที่ 3-6 พฤษภาคม 2560
ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อ�ำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
วันพุธ ที่ 3 พฤษภาคม 2560 (ห้องสมิหลา แกรนด์บอลรูม)
08.00-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-09.30 น. พิธีเปิด
กล่าวรายงาน โดย...อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ
กล่าวเปิด
โดย...นายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณ
09.30-10.30 น. การบรรยายพิเศษ หัวข้อ ประเทศไทย 4.0 “วิจัยขับเคลื่อนสังคม”
โดย...ดร.วิภารัตน์ ดีออ่ ง รองเลขาธิการคณะกรรรมการวิจยั แห่งชาติ
10.30-11.00 น. พิธีมอบโล่ขอบคุณหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพร่วม
พิธีมอบโล่ขอบคุณหน่วยงานเครือข่ายบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
พิธีมอบรางวัลบุคลากรที่มีผลงานวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจ�ำปี พ.ศ. 2559
11.00-12.00 น. ชมนิทรรศการและผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-17.00 น. การน�ำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (แยกตาม Session)

2

วันพฤหัสบดี ที่ 4 พฤษภาคม 2560
08.00-08.40 น. ลงทะเบียน
08.40-12.00 น. การน�ำเสนอผลงานวิจยั ภาคบรรยาย (แยกตาม Session)
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-15.00 น. การน�ำเสนอผลงานวิจยั ภาคบรรยาย (ต่อ)
15.00-16.00 น. พิธปี ดิ การประชุม (ห้องสมิหลา B)
มอบเกียรติบตั รแก่ผนู้ ำ� เสนอผลงานวิจยั ดีเด่นภาคบรรยาย ภาคโปสเตอร์
วันที่ 5-6 พฤษภาคม 2560 โปรแกรมศึกษาดูงานภายในประเทศ
หมายเหตุ : ก�ำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

3

การนำ�เสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย
Oral Presentations

4

5

5

วิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช

สังคมศาสตร์

ห้องสมิหลา B ชั้นล็อบบี้

(8.40 - 14.40 น.)

บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ (ด้านบัญชี และบริหารธุรกิจ)
วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเกษตรศาสตร์
ฟิสิกส์ศึกษา ฟิสิกส์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์

ห้องสงขลา A ชั้นล็อบบี้

ห้องสงขลา B ชั้นล็อบบี้

ห้องเพชรมงคล ชั้น 1

การศึกษา

บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ (ด้านเศรษฐศาสตร์)

ห้องสมิหลา A ชั้นล็อบบี้

วันพฤหัสบดี ที่ 4 พฤษภาคม 2560 ห้องเฟื่องฟ้า ชั้นล็อบบี้

ฟิสิกส์ศึกษา ฟิสิกส์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์

ห้องเพชรมงคล ชั้น 1
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5

วิทยาศาสตร์สุขภาพ

ห้องสงขลา B ชั้นล็อบบี้

11

บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ (ด้านบัญชี และบริหารธุรกิจ)

ห้องสงขลา A ชั้นล็อบบี้

(13.00 - 16.40 น.)

3

ผลงานสร้างสรรค์/นวัตกรรม

11

8

มนุษยศาสตร์
คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์

11

จำ�นวนผลงานวิจัย
(เรื่อง)

บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ (ด้านเศรษฐศาสตร์)

Session

ห้องเฟื่องฟ้า ชั้นล็อบบี้

ห้องสมิหลา B ชั้นล็อบบี้

ห้องสมิหลา A ชั้นล็อบบี้

ห้อง

วันพุธ ที่ 3 พฤษภาคม 2560

วันที่/ช่วงเวลา

วันพุธ ที่ 3 พฤษภาคม 2560
ลำ�ดับการนำ�เสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย

6

ห้องสมิหลา A ชั้นล็อบบี้
Session บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ (ด้านเศรษฐศาสตร์)
ลำ�ดับ

เวลา

ชื่อเรื่อง

ชื่อผู้นำ�เสนอ

หน่วยงาน

1

13.00-13.20 น. การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบร่วมเพือ่ ออกแบบ
นโยบายทีเ่ หมาะสม ส�ำหรับการจัดการทรัพย์สนิ เชิงธุรกิจ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม

ศุภศิว์ สุวรรณเกษร

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบลู สงคราม

2

13.20-13.40 น. การวิเคราะห์ตน้ ทุน และความคุม้ ค่าของผลิตภัณฑ์

ลออรัตน์ ธนาวุฒกิ ลุ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3

13.40-14.00 น. การวิเคราะห์ตน้ ทุนและผลตอบแทนของการผลิตอ้อย

ภาณุวชิ ญ์ สว่างอารมย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

4

14.00-14.20 น. ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตข้าวอินทรีย์ และการ

สุรชัย กังวล

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

5

14.20-14.40 น. ผลกระทบจากการค้าเสรีในประชาคมอาเซียนต่อต้นทุน

คมวิทย์ ศิรธิ ร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

6

14.40-15.00 น. ปัจจัยก�ำหนดราคาบ้านและอสังหาริมทรัพย์ใน

สมพร บุตร์หลวง

มหาวิทยาลัยทักษิณ

7

15.00-15.20 น. การจัดกลุม่ ความเหมาะสมในการจัดตัง้ อุตสาหกรรม:

ธนวรรดิ สุวรรณวงศ์

มหาวิทยาลัยทักษิณ

8

15.20-15.40 น. ปัจจัยทางเศรษฐกิจทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการขับเคลือ่ นพลังงาน

วรภัทร แสงค�ำรือ

มหาวิทยาลัยทักษิณ

9

15.40-16.00 น. การจัดกลุม่ การศึกษาตามศักยภาพเชิงพืน้ ที่ 14 จังหวัด

พีรนันท์ สุวรรณมณี

มหาวิทยาลัยทักษิณ

10

16.00-16.20 น. ปัจจัยทีก่ ำ� หนดราคารถยนต์มอื สอง

ศิรชัช แดงขาว

มหาวิทยาลัยทักษิณ

11

16.20-16.40 น. ความเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจไทยในประเด็นการค้า

ประภาพร ยางประยงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

เห็ดเข็มทองอินทรียอ์ บกรอบ

โดยใช้รถตัดอ้อย ในจังหวัดกาญจนบุรี

วิเคราะห์เส้นทางทีม่ อี ทิ ธิพลต่อ การตัดสินใจผลิตข้าว
อินทรียใ์ นจังหวัดเชียงใหม่
การผลิตของผูป้ ระกอบการธุรกิจอาหารฮาลาลประเภทไก่
ขนาดเล็กในจังหวัดสงขลา ประเทศไทย และรัฐเคดาห์
ประเทศมาเลเซีย

ประเทศไทย

กรณีศกึ ษาอุตสาหกรรมหลักของภาคใต้
ชีวมวลในประเทศไทย

ภาคใต้ของประเทศไทย

ระหว่างประเทศ

7

ห้องสมิหลา B ชั้นล็อบบี้
Session มนุษยศาสตร์
ลำ�ดับ

8

เวลา

ชื่อเรื่อง

ชื่อผู้นำ�เสนอ

หน่วยงาน

1

13.00-13.20 น. การฟืน้ ฟูและสร้างสรรค์ “ผ้ายกเมืองนคร” ของสมาชิก

อนุชสรา เรืองมาก

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2

13.20-13.40 น. การศึกษาทุนทางวัฒนธรรมของพิธกี รรมโนราโรงครูใน

เสริมศักดิ์ ขุนพล

มหาวิทยาลัยทักษิณ

3

13.40-14.00 น. “ค�ำซ้อนเพือ่ เสียง” จะยังเป็นค�ำซ้อนอยูห่ รือไม่

ธงชัย แซ่เจีย่

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม

4

14.00-14.20 น. “พระเจ้าตากวัดเขาขุนพนม”: บทบาทของเรือ่ งเล่าทีม่ ตี อ่ ณศิตา คงทวี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

5

14.20-14.40 น. A Comparison of Aspects of Social Skills

Yaowaluk
Suwannakhae

Thaksin University

6

14.40-15.00 น. The Ability of the personnel in the

Witchan Junlarick

Thaksin University

7

15.00-15.20 น. An Analysis of Teachers’ Code-Switching in

Varavejbhisis Yossiri Yala Rajabhat University

8

15.20-15.40 น. การใช้โปรแกรม ELLIS เพือ่ พัฒนาการออกเสียงท้ายค�ำ

อนันต์ แสวงดิษฐ์

ศูนย์ศลิ ปาชีพบ้านเนินธัมมัง

ช่วงปี พ.ศ.2538-2558 กับการยกระดับสูก่ ารสร้าง
นวัตกรรมทางสังคม

การสร้างอัตลักษณ์ของชุมชน

Development to Build Friendships as
Portrayed in Thai and American Award Winning
Children’s Books
operation. Division of Local Government division
Nakhon Sri Thammarat province.
Foreign Language Classrooms

ภาษาอังกฤษทีเ่ ป็นปัญหาของนักศึกษาชัน้ ปีที่ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช

ห้องสมิหลา B ชั้นล็อบบี้
Session ผลงานสรางสรรค์/นวัตกรรม
ลำ�ดับ

เวลา

ชื่อเรื่อง

ชื่อผู้นำ�เสนอ

หน่วยงาน

1

15.40-16.00 น. โครงเคร่าพืน้ ผนังและหลังคา ส�ำเร็จรูปพับ-ยืดได้

ภาวดี บุญรอดอยู่

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2

16.00-16.20 น. งานวิจยั สร้างสรรค์ ลักษณะนิทรรศแห่งทักษิณ

ประหยัด ศุภจิตรา

มหาวิทยาลัยทักษิณ

3

16.20-16.40 น. งานวิจยั สร้างสรรค์: ‘เดอะฟีโนมีนอล’ ส�ำหรับแซกโซโฟน ประหยัด ศุภจิตรา

มหาวิทยาลัยทักษิณ

แรปโซดิคสวีทส�ำหรับแซกโซโฟนและวงวินซิมโฟนี
และวงวินซิมโฟนี

9

ห้องเฟื่องฟ้า ชั้นล็อบบี้
Session คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์
ลำ�ดับ

เวลา

ชื่อเรื่อง

หน่วยงาน

1

13.00-13.20 น. Fixed Point Theorems for Compatible Maps and Yaowaluck

Maejo University

2

13.20-13.40 น. Graphical Normality Tests on Residuals in Linear Wanpen

Nakorn Pathom Rajabhat
University

3

13.40-14.00 น. การพัฒนาตัวประมาณขนาดประชากรส�ำหรับข้อมูลแบบ อรสา อนันต์

มหาวิทยาลัยทักษิณ

4

14.00-14.20 น. การซ่อนข้อมูลทีท่ วนสอบได้ในภาพใบหน้าด้านหน้า

ไพจิตร กชกรจารุพงศ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

5

14.20-14.40 น. การจ�ำแนกประเภทภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ของไทยแบบกึง่

นพมาศ ปักเข็ม

มหาวิทยาลัยทักษิณ

6

14.40-15.00 น. การศึกษาผลกระทบของสิง่ แทรกในไซโลฐานแบนเรียบ

วาเรียม ช่วยจันทร์

มหาวิทยาลัยทักษิณ

7

15.00-15.20 น. ระบบสารสนเทศเพือ่ สนับสนุนการค้นหาข้อมูลนก

สุดา เธียรมนตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ

8

15.20-15.40 น. การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์เพือ่ แสดงระดับ

โนรลี มะ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

9

15.40-16.00 น. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอน เรือ่ ง การบวก

ธนัชชา วงศาศุภฤทธิ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวชิ ยั

10 16.00-16.20 น. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเครือ่ งคอมพิวเตอร์

ศุภกร รัศมีมณฑล

มหาวิทยาลัยทักษิณ

11 16.20-16.40 น. ระบบยืน่ ค�ำร้องออนไลน์ กรณีศกึ ษา : คณะวิทยาศาสตร์

เดือนเพ็ญ กชกรจารุพงศ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

Commuting Maps in Rectangular b-Metric Spaces Khongtham
Regression

Chantarangsi

จับ-ปล่อย ทีม่ ลี กั ษณะเป็นวิวธิ พันธ์

อัตโนมัตโิ ดยวิธกี ารทางเหมืองข้อมูล

การพัฒนาของตัวชีว้ ดั ของข้อมูลพืน้ ฐานระดับหมูบ่ า้ น
ส�ำหรับต�ำบลกาวะ อ�ำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
และการลบ ส�ำหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

เสมือนด๊อกเกอร์กบั เครือ่ งทีใ่ ช้งานทัว่ ไปเพือ่ ใช้ในงานวิจยั
ทางคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
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ชื่อผู้นำ�เสนอ

ห้องสงขลา A ชั้นล็อบบี้
Session บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ (ด้านบัญชี และบริหารธุรกิจ)
ลำ�ดับ

เวลา

ชื่อเรื่อง

ชื่อผู้นำ�เสนอ

หน่วยงาน

1

13.00-13.20 น. ความคาดหวังและความพร้อมของนักบัญชีในทรรศนะ

เสาวลักษณ์
จันทร์ประสิทธิ์

มหาวิทยาลัยทักษิณ

2

13.20-13.40 น. องค์ประกอบการบริหารแบรนด์เชิงกลยุทธ์สำ� หรับ

พงศ์ศริ ิ ค�ำขันแก้ว

สถาบันอังกฤษ
เพือ่ การศึกษาประยุกต์

3

13.40-14.00 น. การจัดการด้านการผลิตทีส่ ง่ ผลต่อความสามารถทางการ

ณฐาพัชร์ วรพงศ์พชั ร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร

4

14.00-14.20 น. การรับรูค้ วามเสีย่ งในการซือ้ สินค้าพรีออเดอร์ของ

ปวรัตน์ คล้ายอมร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

5

14.20-14.40 น. ศึกษาปัญหาชาวประมงพืน้ บ้าน (ชายฝัง่ ) อ�ำเภอเมือง

มาฮาดี สนิ

มหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร์

6

14.40-15.00 น. การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันและการด�ำเนิน

ณัฎฐ์วฒ
ั น์ ธนพรรณสิน วิทยาลัยพิชญบัณฑิต

7

15.00-15.20 น. ความต้องการสินเชือ่ ของผูส้ งู อายุจงั หวัดนราธิวาส

กันยปริณ ทองสามสี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

8

15.20-15.40 น. ทัศนคติทมี่ อี ทิ ธิพลต่อการเข้าถึงบริการสุขภาพของ

เพ็ชราภรณ์
ชัชวาลชาญชนกิจ

สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง

9

15.40-16.00 น. การสร้างคุณค่าในการผลิตตะไคร้ผา่ นการใช้มาตรฐาน GAP ปิยะนันท์ รุง่ เรืองบูรณะกุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ของผูป้ ระกอบการเมือ่ เข้าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
วิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมในประเทศไทย :
หลักฐานเชิงประจักษ์ผา่ นการวิเคราะห์ปจั จัยเชิงยืนยัน
แข่งขัน ของธุรกิจขายตรงสินค้าสมุนไพรภายใต้ชอื่
สยามเฮลท์แอนด์บวิ ตีแ้ คร์
ผูบ้ ริโภคในธุรกิจพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
จังหวัดนราธิวาส

กิจกรรมความรับผิดชอบทางสังคมของผูป้ ระกอบการ
ธุรกิจบริการทีพ่ กั ในจังหวัดนครราชสีมา

แรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า กรณีศกึ ษากิจการต่อเนือ่ ง
ประมง จังหวัดสมุทรสาคร

10 16.00-16.20 น. การพัฒนาแคตตาล็อคผ้าส�ำหรับวิสาหกิจชุมชนตัดเย็บ
เสือ้ ผ้า โรงงานแฮนด์อนิ แฮนด์ จังหวัดนราธิวาส

ปวีณา เจะอารง

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ุ ค่าของผูป้ ระกอบการผลิตภัณฑ์
11 16.20-16.40 น. การวิเคราะห์หว่ งโซ่คณ
สปาจากสมุนไพรไทย

พิรยิ ะ ทรัพย์เจริญ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

11

ห้องสงขลา B ชั้นล็อบบี้

Session วิทยาศาสตร์สุขภาพ
ลำ�ดับ

เวลา

ชื่อเรื่อง

ชื่อผู้นำ�เสนอ

หน่วยงาน

1

13.00-13.20 น. ปริมาณและชนิดของแบคทีเรียกรดแลคติกในผัก ผลไม้ดอง นุรอัยนี หะยียโู ซะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

2

13.20-13.40 น. ผลกระทบของสารเคมีทใี่ ช้ทำ� ความสะอาดต่อระบบทาง

อรนุช อิสระ

มหาวิทยาลัยทักษิณ

3

13.40-14.00 น. การออกแบบอุปกรณ์ตน้ แบบระบบระบายอากาศเฉพาะ

นงลักษณ์
พิพธิ สุนทรศานต์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

4

14.00-14.20 น. การรับรูป้ จั จัยด้านการท�ำงานและคุณภาพชีวติ การท�ำงาน สุชาธินี ทองเนือ้ นวล

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

5

14.20-14.40 น. ฤทธิต์ า้ นอนุมลู อิสระของสมุนไพรองค์ประกอบ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ในท้องถิน่ เพือ่ การยับยัง้ แบคทีเรียก่อโรค

เดินหายใจในกลุม่ พนักงานทีท่ ำ� งานในกิจการรับจ้าง
ท�ำความสะอาด
ทีส่ ำ� หรับลดปริมาณยาสลบในห้องผ่าตัด

ของแรงงานสูงอายุโรงงานอาหารทะเลแช่แข็ง ในจังหวัด
สงขลา
ในพิกดั ตรีสรุ ผล

สิรกิ ลุ กวมทรัพย์

ห้องสงขลา B ชั้นล็อบบี้

Session วิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
ลำ�ดับ

12

เวลา

ชื่อเรื่อง

ชื่อผู้นำ�เสนอ

หน่วยงาน

1

14.40-15.00 น. Urinary Pharmacokinetics of Kratom in Healthy

Narumon Sengnon

Prince of Songkla
University

2

15.00-15.20 น. Preliminary Pharmacokinetic Study of Kratom

Nutdaporn Buasri

Prince of Songkla
University

3

15.20-15.40 น. การผลิตไบโอดีเซลด้วยตัวเร่งปฏิกริ ยิ าชนิดแข็งจากเปลือก สิรริ ตั น์ พึง่ ชมภู

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวชิ ยั

4

15.40-16.00 น. ขนาดการกระจายของมวลอนุภาคและสัดส่วนของ OC EC

มหาวิทยาลัยทักษิณ

5

16.00-16.20 น. เปรียบเทียบการยับยั้งการท�ำงานของนิวรามินิเดสของ วันสิริ อินทร์นอก

Volunteers

(Mitragyna speciosa Korth.) in Healthy Volunteers
กุง้ เศษเหลือทิง้ โดยประยุกต์ใช้การออกแบบการทดลอง
แบบบ็อกซ์-เบ็หน์ เกน

จากการจราจรและโรงรมควันยางพาราในเขตพื้นที่
จังหวัดสงขลา
ไข้หวัดใหญ่ H1N1 ในสายพันธุด์ งั้ เดิมกับสายพันธุก์ ลาย
พันธุด์ ว้ ยสารแอนโดรกราโฟไลด์และอนุพนั ธ์

จารวี ชูภริ มย์

มหาวิทยาลัยทักษิณ

ห้องเพชรมงคล ชั้น 1
Session ฟิสิกส์ศึกษา ฟิสิกส์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์
ลำ�ดับ

เวลา

ชื่อเรื่อง

ชื่อผู้นำ�เสนอ

หน่วยงาน

1

13.00-13.20 น. ศักยภาพการใช้นำ�้ มันจากกากกาแฟเพือ่ การผลิตน�ำ้ มัน

โชคชัย เหมือนมาศ

มหาวิทยาลัยทักษิณ

2

13.20-13.40 น. โรงอบปลาดุกร้าพลังงานความร้อนร่วมแสงอาทิตย์-

จตุพร แก้วอ่อน

มหาวิทยาลัยทักษิณ

3

13.40-14.00 น. รถพลังงานแสงอาทิตย์

วุฒพิ นธ์ เหมือนพะวงศ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวชิ ยั สงขลา

4

14.00-14.20 น. การวิเคราะห์โปรดิวเซอร์แก๊สทีไ่ ด้จากแก๊สซิไฟเออร์

อมาวสี รักเรือง

มหาวิทยาลัยทักษิณ

5

14.20-14.40 น. การออกแบบและสร้างต้นแบบเตาอบรมควันยางแผ่น

จักรพันธ์ ทองบุญชู

มหาวิทยาลัยทักษิณ

6

14.40-15.00 น. โครงสร้างจุลภาคและสมบัตเิ ชิงกลของโลหะบัดกรี

กอแก้ว อินทร์คง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

7

15.00-15.20 น. การควบคุมสัญฐานวิทยาของอนุภาคนาโน MnBi ที่

คมกริช โชคพระสมบัติ มหาวิทยาลัยทักษิณ

8

15.20-15.40 น. การศึกษาความเข้มข้นสารปรอทและผลกระทบ

ชิชณุพงศ์ อินต๊ะสาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

9

15.40-16.00 น. การประเมินความเสีย่ งของการยกและเคลือ่ นย้ายท่อขุด

กันยารัตน์ พัวพันธ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ไบโอดีเซล

แก๊สชีวภาพ

แบบไหลลง โดยใช้กะลามะพร้าวเป็นเชือ้ เพลิง
ประหยัดพลังงาน

ไร้สารตะกัว่ ชนิด Sn-0.3Ag-0.7Cu-0.5Sb
สังเคราะห์ดว้ ยวิธกี ารทางเคมี

ในขณะทีม่ กี ารระบายก๊าซบนปากระวางเรือของ
เรือกักเก็บน�ำ้ มันดิบ
เจาะน�ำ้ มันลงหรือขึน้ จากเรือ โดยปัน้ จัน่ ชนิดเคลือ่ นที่
ในธุรกิจส�ำรวจและผลิตก๊าซธรรมชาติ

10 16.00-16.20 น. การศึกษาอิทธิพลของตัวแปรการตัดแผ่นเหล็กกล้าไร้สนิม มนัญญา สาคร
AISI 316L โดยกระบวนการตัดด้วยพลาสมาทีม่ ผี ลต่อ
ความเรียบของพืน้ ผิวรอยตัด ความถูกต้องของขนาดและ
มุมเอียงของชิน้ งาน

สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง

11 16.20-16.40 น. การศึกษาความลึกเชิงแสงของฝุน่ ละอองในบรรยากาศที่
ภาคใต้ของประเทศไทย และประเทศฟิลปิ ปินส์

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

รุสมาดี สะบูดงิ

13

วันพฤหัสบดี ที่ 4 พฤษภาคม 2560
ลำ�ดับการนำ�เสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย
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ห้องสมิหลา A ชั้นล็อบบี้
Session บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ (ด้านเศรษฐศาสตร์)
ลำ�ดับ

เวลา

ชื่อเรื่อง

ชื่อผู้นำ�เสนอ

หน่วยงาน

1

8.40-9.00 น. คุณภาพชีวิตคนไทย : ดัชนีการพัฒนามนุษย์และดัชนี

ปานศักดิ์ ปาคะเชนทร์

มหาวิทยาลัยทักษิณ

2

9.00-9.20 น. รายได้เฉลีย่ ต่อหัวของประชากรในประชาคมเศรษฐกิจ

กมลวรรณ ธรรมทินโณ

มหาวิทยาลัยทักษิณ

3

9.20-9.40 น. ปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการเคลือ่ นย้ายแรงงานต่างด้าว

สุธษิ า เกษเพชร

มหาวิทยาลัยทักษิณ

4

9.40-10.00 น. ดัชนีความสุขมวลรวมของชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงและ

ณัฐธิดา ตาแก้ว

มหาวิทยาลัยทักษิณ

5

10.00-10.20 น. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการช�ำระหนี้ของ

ขวัญฤดี ดวงจันทร์

มหาวิทยาลัยทักษิณ

6

10.20-10.40 น. ความสัมพันธ์ระหว่างความสุขของคนไทยกับปัจจัยทาง

ณิชยา มณี

มหาวิทยาลัยทักษิณ

7

10.40-11.00 น. การวิเคราะห์แบบจ�ำลองอนุกรมเวลาของปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อ อัมพิรา ชืน่ กลิน่

ทีส่ ำ� คัญ

อาเซียนระหว่าง 2001-2014

ในประเทศไทย

ชุมชนเมือง โดยการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบระหว่าง
ชุมชนต�ำบลตะโหมดและชุมชนต�ำบลแม่ขรี อ�ำเภอตะโหมด
จังหวัดพัทลุง
สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน ในเขตต�ำบลโตนดด้วน อ�ำเภอ
ควนขนุน จังหวัดพัทลุง
เศรษฐกิจและสังคม

อุปสงค์การท่องเทีย่ วของนักท่องเทีย่ วชาวต่างชาติ
10 ประเทศหลัก

มหาวิทยาลัยทักษิณ

ห้องทานตะวัน ตึก 1
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ห้องสมิหลา B ชั้นล็อบบี้

Session สังคมศาสตร์
ลำ�ดับ

เวลา

ชื่อเรื่อง

ชื่อผู้นำ�เสนอ

1

8.40-9.00 น. โอกาสและแนวทางความเป็นไปได้ในการเชือ่ มโยงเครือข่าย ดนุวศั สุวรรณวงศ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

2

9.00-9.20 น. บทบาทของหน่วยงานต่างๆ ในการจัดการไฟป่าพรุควนเคร็ง ปรีดาพร ธรรมรักษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

3

9.20-9.40 น. ทุนทางวัฒนธรรม : การจัดการป่าของชุมชนอย่างยัง่ ยืน

อนุชา ม่วงใหญ่

ส�ำนักงานวิจยั โรงเรียนนาย
เรือ สมุทรปราการ

4

9.40-10.00 น. การพัฒนารูปแบบการตลาดตามแนวคิดปรัชญาของ

ชัยวิชญ์ ม่วงหมี

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

5

10.00-10.20 น. การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ขวัญใจ ฤทธิห์ มุน

มหาวิทยาลัยสวนดุสติ

6

10.20-10.40 น. การมีสว่ นร่วมของชุมชนในงานประเพณีลอดซุม้ ประตูปา่ ปิรยิ ะ มะโร

มหาวิทยาลัยทักษิณ

7

10.40-11.00 น. การให้บริการด้านการจ่ายเบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุและเบีย้

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

8

11.00-11.20 น. แบบจ�ำลองการจัดการทีด่ นิ พืน้ ทีต่ ำ� บลละมอ อ�ำเภอนาโยง วิวฒ
ั น์ ฤทธิมา

มหาวิทยาลัยทักษิณ

9

11.20-11.40 น. การประเมินผลการด�ำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

การท่องเทีย่ วโดยชุมชนของชุมชนต้นแบบใน 5 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส)
ของประเทศไทยและเชือ่ มโยงกับชุมชนใน 4 รัฐ (กลันตัน
เปรัค เคดาห์ และเปอร์ลสิ ) ของประเทศมาเลเซีย

พืน้ ทีเ่ ขตห้ามล่าสัตว์ปา่ บ่อล้อและเขตห้ามล่าสัตว์ปา่ ทะเลน้อย
จังหวัดนครศรีธรรมราช

เศรษฐกิจพอเพียง เพือ่ พัฒนาธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
กรณีศกึ ษา: วิสาหกิจชุมชนปากแจ่ม ต�ำบลปากแจ่ม
อ�ำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
วัดห้วยหลาด อ�ำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

คนพิการขององค์การบริหารส่วนต�ำบลสะท้อน
อ�ำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

ศดานนท์ วัตตธรรม

จังหวัดตรัง

นครหาดใหญ่ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 :
ความพึงพอใจของประชาชน

ดนุวศั สุวรรณวงศ์

10 11.40-12.00 น. ความต้องการ ผลกระทบ และมาตรการอันเกีย่ วเนือ่ งจาก สกล บุญสิน
การยกเลิกบริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจไทย

16

หน่วยงาน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ห้องสมิหลา B ชั้นล็อบบี้
Session 8 สังคมศาสตร์

ลำ�ดับ

เวลา

ชื่อเรื่อง

ชื่อผู้นำ�เสนอ

11 13.00-13.20 น. การมีบตุ รยาก: สถานการณ์ การรักษา และปัจจัยก�ำหนด ณัฐชานันท์
ไตรวัฒนวงษ์

หน่วยงาน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

12 13.20-13.40 น. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จงั หวัดสงขลา ช่วงวัยนักเรียน ปาริชาติ จันทร์ศรีบตุ ร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
(7 – 14 ปี)
13 13.40-14.00 น. การศึกษาการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ในเขตพืน้ ทีส่ ถานี นุกลู ชิน้ ฟัก
ต�ำรวจภูธรหาดใหญ่

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

14 14.00-14.20 น. ปัญหาเกีย่ วกับการบังคับใช้พระราชบัญญัตคิ มุ้ ครอง
ผูป้ ระสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 ในจังหวัดสงขลา

มหาวิทยาลัยทักษิณ

วิสษิ ฐ เขาทอง
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ห้องเฟื่องฟ้า ชั้นล็อบบี้
Session การศึกษา

ลำ�ดับ

เวลา

ชื่อเรื่อง

หน่วยงาน

1

8.40-9.00 น. การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกของปัจจัยด้านคุณภาพ

พิณรัตน์ นุชโพธิ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบลู สงคราม

2

9.00-9.20 น. ปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อความต้องการเรียนรูส้ อื่ เทคโนโลยีของ

อารีย์ มยังพงษ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร

3

9.20-9.40 น. การพัฒนาหลักสูตรเสริมเพือ่ เสริมสร้างสมรรถภาพ

ปริญญา บรรณเภสัช

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี

4

9.40-10.00 น. สภาพการจัดการเรียนการสอนพลศึกษาส�ำหรับนักเรียน

โชติวฒ
ุ ิ บุญยะพุกกะนะ โรงเรียนวัดป่าประดู่

5

10.00-10.20 น. แรงจูงใจและความพึงพอใจในการเรียนรูท้ างด้านวิชาชีพ

ธนะวิทย์ เพียรดี

มหาวิทยาลัยสวนดุสติ

6

10.20-10.40 น. การพัฒนาบทเรียนเรือ่ งคิดแบบนักฟิสกิ ส์เพือ่ แก้ไข

วิชาญ คงธรรม

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

7

10.40-11.00 น. ทัศนคติตอ่ การจัดการเรียนรูแ้ บบค้นพบ (Discovery / Inquiry) เศวตฉัตร นาคะชาต

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวชิ ยั

8

11.00-11.20 น. การย้ายถิน่ เพือ่ ศึกษาต่อในประเทศมาเลเซียของนักเรียนไทย มูหำ� หมัด สาแลบิง

มหาวิทยาลัยทักษิณ

9

11.20-11.40 น. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอนรายวิชาเทคโนโลยี ฮาซามีน ยา

มหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร์

หลักสูตรทีส่ ง่ ผลต่อภาวะการมีงานท�ำ : กรณีศกึ ษา
บัณฑิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบลู สงครามม
ผูส้ งู อายุในยุคหลอมรวมเทคโนโลยี

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารโดยใช้เมตริกซ์
การเชือ่ มโยงระหว่างสมรรถนะของครูและผูเ้ รียน
มัธยมศึกษาตอนต้นสังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 18

มัคคุเทศก์ของนักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ วและบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสติ
ศูนย์การศึกษานอกทีต่ งั้ ตรัง
ความเข้าใจทีค่ ลาดเคลือ่ นของนักศึกษาปริญญาตรีทมี่ ตี อ่
เป้าหมายการเรียนปฏิบตั กิ ารฟิสกิ ส์เบือ้ งต้น

ในรายวิชาการเป็นผูป้ ระกอบการในการจัดการการท่องเทีย่ ว
และการบริการของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ วและบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสติ
ศูนย์การศึกษานอกทีต่ งั้ ตรัง
จากจังหวัดชายแดนภาคใต้

สารสนเทศของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์การ
ศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ�ำเภอยีง่ อ
จังหวัดนราธิวาส

ั หาเป็นฐานทีม่ ตี อ่ ผลสัมฤทธิ์
10 11.40-12.00 น. การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญ
ทางการเรียนในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์

18

ชื่อผู้นำ�เสนอ

กันยปริณ ทองสามสี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ห้องเฟื่องฟ้า ชั้นล็อบบี้
Session การศึกษา

ลำ�ดับ

เวลา

ชื่อเรื่อง

ชื่อผู้นำ�เสนอ

หน่วยงาน

11 13.00-13.20 น. การศึกษาความสามารถในการแก้ปญั หาและผลสัมฤทธิท์ าง อรอุษา กังสุกลุ
การเรียนของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 5 เรือ่ งการถ่ายทอด
ทางพันธุกรรม โดยการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปญั หาเป็นฐาน

มหาวิทยาลัยทักษิณ

12 13.20-13.40 น. ผลของการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดวิธธี รรมชาติ
ทีเ่ น้นการกระตุน้ ความใส่ใจและการสังเกตทีม่ ตี อ่ ความ
สามารถในการฟังพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1

นีนา อิสมิง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

13 13.40-14.00 น. การพัฒนาความรูด้ า้ นค�ำศัพท์ภาษาอังกฤษและความ
คงทนในการจ�ำค�ำศัพท์ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 5
โดยใช้สอื่ สภาพจริงร่วมกับทักษะการอ่าน

พรศักดิ์ หนูวงษ์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

14 14.00-14.20 น. ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้วธิ สี อนแบบบรรยาย วิชยั วงศ์สวุ รรณ
ร่วมกับเทคนิคกราฟิก และการใช้คำ� ถามทีม่ ตี อ่ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และความคงทนในการเรียนรู้ รายวิชา ส 32102
เศรษฐศาสตร์ ส�ำหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนหาดใหญ่วทิ ยาลัยสมบูรณ์กลุ กันยา จังหวัดสงขลา

โรงเรียนหาดใหญ่วทิ ยาลัย
สมบูรณ์กลุ กันยา

15 14.20-14.40 น. การจัดการเรียนรูแ้ บบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขัน้ เพือ่ พัฒนา
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ในรายวิชาชีววิทยา
เรื่ อ ง การสลายสารอาหารระดั บ เซลล์ ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

มหาวิทยาลัยทักษิณ

พิชญเนตร เสวตโสธร
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ห้องสงขลา A ชั้นล็อบบี้

Session บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ (ด้านบัญชี และบริหารธุรกิจ)
ลำ�ดับ

เวลา

ชื่อเรื่อง

ชื่อผู้นำ�เสนอ

หน่วยงาน

1

8.40-9.00 น. กลยุทธ์ทางการตลาดทีเ่ หมาะสมส�ำหรับช่องทางการจัด

พัชรินทร์ สุภาพันธ์

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

2

9.00-9.20 น. ศึกษาปัญหาของเกษตรกรผูป้ ลูกยางพาราในจังหวัด

อาเตฟ แดร์

มหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร์

3

9.20-9.40 น. การพัฒนามินจิ กั รยานเพือ่ ย่อยกระดาษรีไซเคิล

ฮัสลินดา ดาโอะ

มหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร์

4

9.40-10.00 น. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจ นูรอัษลิณย์ มะแล๊ะ

มหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร์

5

10.00-10.20 น. การรับรูค้ วามเสีย่ งทีส่ ง่ ผลต่อความตัง้ ใจซือ้ สินค้าออนไลน์ คณัสนันท์ บางพระ

มหาวิทยาลัยทักษิณ

6

10.20-10.40 น. ปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อผลการปฏิบตั งิ านของพนักงานเทศบาล

ธนัญวรินทริ์ ศิรชิ มุ

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

7

10.40-11.00 น. การพัฒนาตราสินค้าและป้ายฉลาก ขนมลาสูตรโบราณ

กันย์ณภิ ฐั สุวรรณอ่อน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

8

11.00-11.20 น. ความพึงพอใจของผูบ้ ริโภคทีม่ ตี อ่ บรรจุภณ
ั ฑ์และป้าย

สุชาดา สุวรรณข�ำ

9

11.20-11.40 น. การบริหารการตลาดด้านการสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้า ปรีชญา ชุมศรี

จ�ำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรียใ์ นจังหวัดเชียงใหม่
นราธิวาส

ของนักท่องเทีย่ วในการเลือกใช้บริการทีพ่ กั ใน 3 จังหวัด
ชายแดนใต้
ของผูใ้ ช้งานอินเทอร์เน็ตในจังหวัดสงขลา
นครสงขลา

กลุม่ สตรีบา้ นบ่อยาง

ฉลากกล้วยฉาบของกลุม่ วิสาหกิจชุมชน: กลุม่ แม่บา้ น
เกษตรกรบ้านทุง่ ยาว ต�ำบลโคกม่วง อ�ำเภอเขาชัยสน
จังหวัดพัทลุง

และสร้างความพึงพอใจของร้านสะดวกซือ้ ในเขตอ�ำเภอเมือง
จังหวัดสงขลา

ั ฑ์ผลิตภัณฑ์ยาทิพย์โอสถ
10 11.40-12.00 น. การพัฒนาบรรจุภณ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวชิ ยั

ปทุมวรรณ ทองตราชู มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ปาณิสรา อินทศิริ
11 12.00-12.20 น. ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการทรัพยากรมนุษย์กบั
ประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านของพนักงานโรงแรมขนาดกลาง
ในอ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

20

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ห้องสงขลา B ชั้นล็อบบี้
Session วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเกษตรศาสตร์
ลำ�ดับ

เวลา

ชื่อเรื่อง

ชื่อผู้นำ�เสนอ

หน่วยงาน

1

8.40-9.00 น. การศึกษากระบวนการไฮโดรไลซิสในน�ำ้ ทิง้ จากการผลิต

2

9.00-9.20 น. การประเมินค่าการย่อยได้แบบ in vitro ของเปลือกกล้วย สุธรี วัฒน์ พันธุม์ าลัย

สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง

3

9.20-9.40 น. ผลของเนือ้ ลูกตาลสุกต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ขนมลา

อมรรัตน์ ถนนแก้ว

มหาวิทยาลัยทักษิณ

4

9.40-10.00 น. โปรแกรมจัดการฟาร์มโคเนือ้ LCBF (Ladkrabang

สุธรี วัฒน์ พันธุม์ าลัย

สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง

5

10.00-10.20 น. องค์ประกอบในกระเพาะอาหารของปลาสีกนุ

ต่วนนูรฮัน กูบาหา

มหาวิทยาลัยทักษิณ

6

10.20-10.40 น. ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวและน�ำ้ หนัก และความ

วิกจิ ผินรับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวชิ ยั

7

10.40-11.00 น. ชีววิทยาการสืบพันธุข์ องปลาจวด Johnius carouna

ดวงดาว อุปสิทธิ์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

8

11.00-11.20 น. หนอนพยาธิทพี่ บในปลากดทะเลจากอ�ำเภอปากพะยูน

อมรรัตน์ เสนพริก

มหาวิทยาลัยทักษิณ

9

11.20-11.40 น. การระบุชนิดหนอนพยาธิใบไม้ (Digenea) ทีพ่ บในปลา

ไอลดา มิดหุ มัด

มหาวิทยาลัยทักษิณ

น�ำ้ ผึง้ ชมภูเขียว

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ขนมจีนด้วยเทคนิคไมโครเวฟ และเทคนิคอัลตร้าซาวด์
เพือ่ เป็นสารตัง้ ต้นในการผลิตเอทานอล
หมักในโคนม

Chumphon Beef Farm) และความพึงพอใจใน
โปรแกรม LCBF ของเกษตรกรฟาร์มโคเนือ้ ในจังหวัด
ชุมพร
Carangidae malabaricus (Cuvier, 1833) และปลาทู
Rastrelliger brachysoma (Bleeker, 1851) ในแม่นำ�้
ปัตตานี
สัมพันธ์ของคุณภาพน�ำ้ กับจ�ำนวนของปลาหลังเขียว
ท้องขาว (Sardinella albella (Valenciennes, 1847))
บริเวณแนวชายฝัง่ อ�ำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
(Cuvier, 1830) บริเวณชายฝัง่ จังหวัดสงขลา
จังหวัดพัทลุง

บางชนิด จากทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง

10 11.40-12.00 น. หนอนหัวด�ำมะพร้าว Opisina arenosella Walker:
ชีววิทยา พืชอาหาร และแมลงศัตรูธรรมชาติ
11

พรเทพ ลิม่ มณีรตั น์

12.00-12.20 น. ความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืช ในคลองป่าพะยอม กาญจนา อ่อซ้าย

จังหวัดพัทลุง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล

มหาวิทยาลัยทักษิณ

21

ห้องสงขลา B ชั้นล็อบบี้

Session วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเกษตรศาสตร์
ลำ�ดับ

22

เวลา

ชื่อเรื่อง

ชื่อผู้นำ�เสนอ

หน่วยงาน

12 13.00-13.20 น. ผลจากการท�ำฟาร์มเลีย้ งหอยแครงต่อคุณภาพตะกอนดิน พัชรี ฤกษ์งานดี
บริเวณอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

13 13.20-13.40 น. ผลของปุย๋ ไนโตรเจนละลายช้าร่วมกับเชือ้ Bacillus subtilis นริศรา จ�ำปา
ต่อการเจริญเติบโต และยับยัง้ การเกิดโรคทางดินในกล้า
มะเขือเทศ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศุภชัย อ�ำคา
14 13.40-14.00 น. ประสิทธิภาพของเชือ้ รา Trichoderms asperellum
CB-Pin-01 และแคลเซียมซิลเิ กตต่อการงอกและควบคุม
โรคโคนเน่าจากเชือ้ รา Selerotium rolfsii ในพริกมันบางช้าง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

15 14.00-14.20 น. ความเปราะบางของครัวเรือนเกษตรกรบริเวณพืน้ ทีต่ น้ น�ำ้ กนกวรรณ ชุมอินทร์
บ้านโหล๊ะหาร อ.ป่าบอน จ.พัทลุง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

16 14.20-14.40 น. วิกฤตน�ำ้ แล้งคลองท่าแนะต่อวิถชี วี ติ ชุมชนคนเขาปู่
อ�ำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง

มหาวิทยาลัยทักษิณ

วิลาสินี ธนพิทกั ษ์

ห้องเพชรมงคล ชั้น 1
Session ฟิสิกส์ศึกษา ฟิสิกส์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์
ลำ�ดับ

เวลา

ชื่อเรื่อง

ชื่อผู้นำ�เสนอ

หน่วยงาน

ฐาวัฒน์ชยั เลิศไกร

มหาวิทยาลัยทักษิณ

1

8.40-9.00 น. ระบบสาธิตควบคุมอุณหภูมแิ ละความชืน้ อัตโนมัตใิ น

2

9.00-9.20 น. อุปกรณ์ตรวจจับเวลาและความเร็วส�ำหรับชุดการทดลอง สิทธิพร อติชาต

มหาวิทยาลัยทักษิณ

3

9.20-9.40 น. ชุดอุปกรณ์ไร้สายควบคุมแสงไฟรถจักรยาน

ศุภกร กตาธิการกุล

มหาวิทยาลัยทักษิณ

4

9.40-10.00 น. การวัดระดับน�ำ้ โดยใช้เทคนิคการวัดความจุไฟฟ้า

ศุภกร กตาธิการกุล

มหาวิทยาลัยทักษิณ

5

10.00-10.20 น. ถ้วยรับน�ำ้ ยางจากน�ำ้ ยางพาราผสมขีเ้ ลือ่ ยไม้ยางพารา

พงษ์พนั ธ์ ราชภักดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวชิ ยั

6

10.20-10.40 น. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของปัจจัยทีส่ ง่ ผลกระทบ

สิรริ ตั น์ พึง่ ขมภู

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวชิ ยั

7

10.40-11.00 น. สื่อการเรียนการสอนชุดทดลองแรงแม่เหล็กที่กระทำ�ต่อ ณัฐณิชา อรน้อม

โรงเรือนแบบปิดเพือ่ ใช้ในการส่งข้อมูลแบบไร้สาย
การเคลือ่ นที่

ต่อโซ่อปุ ทานความร่วมมือ ในอุตสาหกรรมกุง้ แช่แข็งไทย
ตัวนำ�กระแส

มหาวิทยาลัยทักษิณ

23

การนำ�เสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์
Poster Presentations

24

ลำ�ดับการนำ�เสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์
การนำ�เสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์จะต้องติดตั้งและนำ�เสนอตลอดทั้ง 2 วัน ระหว่างวันที่ 3 - 4 พฤษภาคม 2560
ทั้งนี้ กำ�หนดเวลาให้ผู้นำ�เสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์อยู่ประจำ�โปสเตอร์ ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:00 – 15:00 น.
เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้สอบถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ล�ำดับที่

ชือ่ เรือ่ ง

ชือ่ ผูน้ ำ� เสนอ

หน่วยงาน

Session วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเกษตรศาสตร์
P1

การเปรียบเทียบผลของสารเจือจางน�ำ้ เชือ้ (น�ำ้ เกลือ IGGKP
และน�ำ้ กะทิ) ต่อคุณภาพน�ำ้ เชือ้ ไก่คอล่อน

จิราพร ปานเจริญ

มหาวิทยาลัยทักษิณ

P2

การศึกษาความพึงพอใจในการเลีย้ งสุกรพันธุข์ องเกษตรกร
แบบพันธะสัญญาในจังหวัดเพชรบุรี

สมพร นพเกือ้

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

P3

การใช้ใบกระถินป่นในรูปแบบอาหารอัดเม็ดต่อสมรรถภาพการ สายชล เลิศสุวรรณ
เจริญเติบโตของไก่กระทง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

P4

การใช้มลู สุกรแห้งและกากน�ำ้ ตาลทดแทนอาหารข้นเพือ่ ลด
ต้นทุนการเลีย้ งโคนมรุน่

นิรนั ดร กองเงิน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา

P5

การขยายพันธุใ์ ห้ได้ตน้ จ�ำนวนมากโดยการเพาะเลีย้ งแคลลัส
ของแววมยุรา

กรณ์ กรภัทร์ชยั กุล

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

P6

การใช้โปรตีนไฮโดรไลเสทจากปลาเป็นสารกระตุน้ การสร้าง
พฤกษเคมีในต้นอ่อนข้าวเหนียวสันป่าตอง

จิตรกัญญา ยืนยง

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

P7

การเพาะเลีย้ งแตนเบียนบราคอน, Bracon hebetor Say
(Hymenoptera: Braconidae) ด้วยอาหารเทียม

วีระชัย สมศรี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

P8

การส�ำรวจเบือ้ งต้นเพือ่ ศึกษาแมลงในแปลงกวางตุง้ อินทรียท์ มี่ ี นิยาภรณ์ ขวัญเกตุ
การใช้ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

P9

ศึกษาการผลิตถัว่ ลิสงแบบอินทรีย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

P10

ผลของสาร BA และสาร NAA ต่อเจริญเติบโตของกล้วยเล็บมือนาง วัชรินทร์ รัตนพันธ์
สายพันธุ์ 06 ในสภาพปลอดเชือ้

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

P11

ความหลากหลายและฤทธิต์ า้ นจุลชีพของเอนโดไฟติกแอคติโนมัยสีท วลัยภรณ์ พรหมแก้ว
ในข้าวพืน้ เมืองพันธุเ์ ล็บนกในจังหวัดพัทลุง

มหาวิทยาลัยทักษิณ

P12

ศักยภาพของสารสกัดจากราเอนโดไฟท์ในการควบคุมโรคไหม้
ของข้าว (Magnaporthe oryzae)

มหาวิทยาลัยทักษิณ

P13

ประสิทธิภาพของเชือ้ ราก�ำจัดแมลง Beauveria bassiana
ธนภรณ์ ทองศิริ
ทีแ่ ยกจากดินในการควบคุมเพลีย้ แป้งมันส�ำปะหลังสีชมพู
Phenacoccus manihoti (Matile-Ferrero) ในห้องปฏิบตั กิ าร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

P14

ผลของระยะปลูกและคุณภาพของปุย๋ อินทรียต์ อ่ การเจริญเติบโต จิตรา จันโสด
และองค์ประกอบผลผลิตของข้าวไรซ์เบอร์รี่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง

มหาวิทยาลัยทักษิณ

กาณต์สริ ี บุญช่วย

พฤทฐิภร ศุภพล

25

ล�ำดับที่

26

ชือ่ เรือ่ ง

ชือ่ ผูน้ ำ� เสนอ

หน่วยงาน

P15

ผลของจ�ำนวนต้นกล้าต่อกอต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของ จิตรา จันโสด
ข้าวสังข์หยด

มหาวิทยาลัยทักษิณ

P16

การทดสอบประสิทธิภาพของเชือ้ รา Beauveria bassiana ที่ วรางคณา ไชยวัฒน์
แยกจากดินในการควบคุมหนอนกระทูผ้ กั (Spodoptera litula)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

P17

เชือ้ ราปฏิปกั ษ์ Trichoderma spp. ต่อการควบคุมโรครากขาว ฟาตีเม๊าะ เจ๊ะหลี
ของต้นยางพาราในระดับห้องปฏิบตั กิ าร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

P18

ผลของการใช้นำ�้ หมักชีวภาพฮอร์โมนไข่ตอ่ การออกดอกของ
ถัว่ พุม่ (Vigna unguiculata (Walp.))

มหาวิทยาลัยทักษิณ

P19

การตรวจสอบยีนความหอม (Badh2) ในข้าวสายพันธุพ์ นื้ เมือง เกษศิรนิ ทร์ รัทจร
ภาคใต้ ด้วยเครือ่ งหมายดีเอ็นเอ

มหาวิทยาลัยทักษิณ

P20

การรักษาอาการเปลือกแห้งในยางพาราโดยใช้ปยุ๋ ICOFIS
สูตร 5 และธาตุอาหารรอง

มหาวิทยาลัยทักษิณ

P21

ผลของอัตราส่วนหินฟองน�ำ้ ชนิดปุย๋ ผสมกับดินเนือ้ ละเอียดต่อ จิราภรณ์ การุณ
การเติบโต สะสมธาตุอาหาร และสมบัตดิ นิ บางประการในการ
ปลูกดาวเรือง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

P22

แนวทางการเพิม่ ผลผลิตปูทะเลในกระชังบ่อดินโดยใช้วสั ดุ
หลบซ่อนต่างกัน

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

P23

ประสิทธิภาพการเจริญเติบโต และค่าคุณภาพซากของปลานิล วรพงษ์ นลินานนท์
ทีไ่ ด้รบั อาหารเสริมใบกระถินเทพาป่นและเอนไซม์ยอ่ ยเยือ่ ใย
ในระดับต่างๆ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

P24

ศึกษาเปรียบเทียบผลของแคดเมียมและคอปเปอร์ตอ่
การแสดงออกของยีน Metallothionein ในปลานิล

ดวงใจ พิสทุ ธิธ์ าราชัย

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

P25

การระบุชนิดหนอนพยาธิปลิงใส (Monogenea) ทีพ่ บในปลา
บางชนิด จากทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง

จรัญ ปัจฉิมเพ็ชร

มหาวิทยาลัยทักษิณ

P26

การระบุชนิดหนอนพยาธิหวั หนาม (Acanthocephala) ทีพ่ บ สุวนันท์ สาระทิพย์
ในปลาบางชนิด จากทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง

P27

อดิเทพชัยย์การณ์ ภาชนะวรรณ มหาวิทยาลัยนครพนม
ความชุกและความหนาแน่นของพยาธิใบไม้ลำ� ไส้ขนาดเล็ก
Microphaloides spp. ในปูนา (Somanniathelphusa sp.)
จากจังหวัดนครพนม ปี 2559

P28

การใช้ใบมันส�ำปะหลังในสูตรอาหารต้นทุนต�ำ่ ส�ำหรับปลานิลแดง พีรพงศ์ อติทรัพย์ไพศาล

มหาวิทยาลัยทักษิณ

P29

การเจริญเติบโตของปลาช่อนและปลานิลทีเ่ ลีย้ งร่วมกันในระบบ ประจวบ ฉายบุ
อะควาโปนิคส์

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

P30

ความหลากหลายทางชีวภาพของแพลงก์ตอนสัตว์และองค์ประกอบ เตือนตา ร่าหมาน
ในกระเพาะอาหารของปลาในระบบนิเวศป่าชายเลน

มหาวิทยาลัยทักษิณ

ณัฐธยาน์ ฟาน เบม

วันเพ็ญ นันทานุวฒ
ั น์

ธนากร เหมะสถล

มหาวิทยาลัยทักษิณ

ล�ำดับที่

ชือ่ เรือ่ ง

ชือ่ ผูน้ ำ� เสนอ

หน่วยงาน

P31

ความหลากหลายของชนิดพันธุป์ ลาในคลองปากประ จังหวัด
พัทลุง

นางสาววิจติ รา อมรวิรยิ ะชัย มหาวิทยาลัยทักษิณ

P32

ผลของการเตรียมขัน้ ต้นทีม่ ตี อ่ คุณภาพเห็ดแครงแห้ง

นางดลฤดี พิชยั รัตน์

P33

ผลของน�ำ้ มันร�ำข้าวสังข์หยดบีบเย็นต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์
เค้กเนย

ผศ.ดร.อมรรัตน์ ถนนแก้ว มหาวิทยาลัยทักษิณ

P34

การตรวจวัดสมบัตเิ ชิงกลิน่ ของข้าวสังข์หยดพัทลุง
โดยเครือ่ งจมูกอิเล็กทรอนิกส์

รังสิตา หาญพันธุ์

P35

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชฟิ ฟอนเค้กมะเขือเทศ

เสาวพรรณ ปาละสุวรรณ มหาวิทยาลัยสวนดุสติ

P36

ผลของสภาวะการพัฟฟิง่ ต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์กล้วยแผ่นกรอบ ถาวร จันทโชติ

มหาวิทยาลัยทักษิณ

P37

การพัฒนาผลิตภัณฑ์สแน็คบาร์ธญั พืชผสมสับปะรดแช่อมิ่ อบแห้ง ธีรวัฒน์ เทพใจกาศ
และสมุนไพร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา

P38

ส่วนผสมทีเ่ หมาะสมของฟักทองสามสายพันธุใ์ นการผลิต
ข้าวแต๋นฟักทองด้วยวิธมี กิ เจอร์ดไี ซน์

วรรณา อัมมวรรธน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา

P39

อิทธิพลของปริมาณกล้าเชือ้ จุลนิ ทรียเ์ ริม่ ต้นทีม่ ตี อ่ คุณภาพ
โยเกิรต์ น�ำ้ นมแพะ

ชณิชา จินาการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา

P40

การพัฒนาผลิตภัณฑ์แป้งชุบทอดจากแป้งข้าวเจ้าพันธุม์ สี ี

พรพิมล มะยะเฉียว

มหาวิทยาลัยทักษิณ

P41

คุณภาพของขนมสับปะรดแผ่นอบกรอบโดยใช้หม้ออบลมร้อน รุง่ ทิวา กองเงิน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา

P42

คุณภาพทางจุลชีววิทยาของกะทิสดทีจ่ ำ� หน่ายในพืน้ ทีจ่ งั หวัดยะลา คอสียาห์ สะลี

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

P43

คุณภาพทางจุลชีววิทยาของเต้าคัว่

บุษกร อุตรภิชาติ

มหาวิทยาลัยทักษิณ

P44

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไส้ขนมลูกชุบจากเนือ้ เมล็ดขนุน

สิรนิ ทร์ทพิ ย์ สุตตาพงค์

มหาวิทยาลัยสวนดุสติ

P45

คัดแยกและจ�ำแนกแบคทีเรีย Lactobacillus spp. และยีสต์ กานต์ธดิ า บุญลอย
ในกระบวนการหมักปลาส้ม ของชุมชนทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง

มหาวิทยาลัยทักษิณ

P46

การวิเคราะห์คณ
ุ ภาพและการคัดแยกฮีสตามีนฟอร์มมิง่ แบคทีเรีย
ในผลิตภัณฑ์อาหารทะเลหมักในพืน้ ทีจ่ งั หวัดนครศรีธรรมราช
ประเทศไทย

ลัญจกร จันทร์อดุ ม

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช

P47

การประเมินมาตรฐานและคุณภาพทางจุลชีววิทยาของสถาน
ประกอบการสปาและนวดเพือ่ สุขภาพ

มณฑล เลิศคณาวนิชกุล

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

P48

การตรวจสอบยีน BlaZ จาก Staphylococcus aureus คัดแยก ศุภชัย นิตพิ นั ธ์
จากน�ำ้ นมโค

มหาวิทยาลัยทักษิณ

P49

การปนเปือ้ นของเชือ้ ราและแบคทีเรียในอากาศภายในรถยนต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

รอฮานี ยะมา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวชิ ยั

มหาวิทยาลัยทักษิณ

27

ล�ำดับที่

ชือ่ เรือ่ ง

ชือ่ ผูน้ ำ� เสนอ

หน่วยงาน

P50

การวิจยั อย่างมีสว่ นร่วมการใช้ไบโอก๊าซเพือ่ การพึง่ พาตนเอง
ส�ำหรับเกษตรกรผูเ้ ลีย้ งโคเนือ้ กรณีศกึ ษา: ต�ำบลโป่งแดง
อ�ำเภอเมือง จังหวัดตาก

เด่นศักดิ์ หอมหวล

วิทยาลัยชุมชนตาก

P51

การบ�ำบัดแอมโมเนียด้วยดินตะกอนจากบ่อเลีย้ งกุง้ ขาว

มะลิวลั ย์ คุตะโค

มหาวิทยาลัยบูรพา

P52

ประสิทธิภาพของแหนแดงในการบ�ำบัดน�ำ้ เสียจากฟาร์มสุกร

สุดสาคร สิงห์ทอง

มหาวิทยาลัยทักษิณ

P53

ประสิทธิภาพของเตยหอมในการบ�ำบัดน�ำ้ เสียจากหอพัก
บุคลากรของมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
โดยกระบวนการจ�ำลองแบบบึงประดิษฐ์

สุดสาคร สิงห์ทอง

มหาวิทยาลัยทักษิณ

P54

การผลิตแผ่นฟิลม์ ชีวภาพจากพอลิแลกไทด์ผสมแป้งมันส�ำปะหลัง กนกพร สังขรักษ์
และสภาวะทีเ่ หมาะสมในการย่อยสลาย

มหาวิทยาลัยทักษิณ

Session วิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช

28

P55

สมบัตกิ ารเป็นเชือ้ เพลิงของถ่านอัดแท่งทีผ่ ลิตจากเศษวัสดุ
เหลือทิง้ ในการผลิตใบจาก

สุนนั ทา ข้องสาย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวชิ ยั

P56

การศึกษาพฤติกรรมฝุน่ ละอองในอากาศขนาด PM10 และ
PM2.5 โดยใช้เครือ่ งตรวจวัดแบบไฟฟ้าสถิต

นบชนนี นิม่

มหาวิทยาลัยทักษิณ

P57

ปริมาณทีเ่ หมาะสมของตัวเร่งปฏิกริ ยิ าพลาตินมั ในสารละลาย
อิเล็กโตรไลท์แบบกรดเพือ่ ใช้ในเซลล์เชือ้ เพลิง

จักรพงศ์ ไชยบุรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ

P58

การสกัดและการตรวจสอบคุณภาพน�ำ้ มันตะไคร้หอม

ศิรพิ ร จันทรคีรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ

P59

ศึกษาการเตรียมฟิลม์ จากเซลลูโลสด้วยสารละลายโซเดียม
ไฮดรอกไซด์/ยูเรีย

กมลรัตน์ จันปราด

มหาวิทยาลัยทักษิณ

P60

การเตรียมและสมบัตขิ องไบโอฟิลม์ จากแป้งท้าวยายม่อม

ธนพัฒน์ ฆังคะมโณ

มหาวิทยาลัยทักษิณ

P61

การศึกษาสมบัติเชิงกลของยางไนไตรล์ที่มีผงคาร์บอนจาก
กากน�ำ้ ตาลเป็นสารตัวเติม

ธนัญญา เสาวภาคย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

P62

การหาสภาวะทีเ่ หมาะสมในการแยก gartanin และ
8-deoxygartanin จากเปลือกมังคุด

กนิษฐา สายทองแท้

มหาวิทยาลัยทักษิณ

P63

การศึกษาอิทธิพลของสารควบคุมการเจริญ และการผลิตสาร
ทุตยิ ภูมจิ ากเซลล์เพาะเลีย้ งองุน่

ชุตมิ า แก้วพิบลู ย์

มหาวิทยาลัยทักษิณ

P64

ฤทธิ์ยับยั้งแอลฟา-กลูโคสิเดส และอะไมเลสของสารกลุม่
ลิกแนน แยกจากน�ำ้ มันงาทีป่ รับเปลีย่ นโครงสร้างทางเคมี
โดยเชือ้ ราเอนโดไฟต์

ชุตมิ า แก้วพิบลู ย์

มหาวิทยาลัยทักษิณ

P65

การสกัดและปรับเปลีย่ นโครงสร้างทางเคมีของสารเซซามิน
จากน�ำ้ มันงา

ศุทธนุช ชูเรือง

มหาวิทยาลัยทักษิณ

P66

การยับยัง้ การเกิดสีนำ�้ ตาลเนือ่ งจากเอนไซม์ในผลกระท้อน
โดยใช้สารสกัดจากร�ำข้าวและเปลือกสับปะรด

จุฑาลักษณ์ ริยาพันธ์

มหาวิทยาลัยทักษิณ

ล�ำดับที่

ชือ่ เรือ่ ง

ชือ่ ผูน้ ำ� เสนอ

หน่วยงาน

P67

สารประกอบเชิงซ้อนคอปเปอร์ (II) กับลิแกนด์เอซาวง 14 เหลีย่ ม : วิลาวัณย์ ชูพลู
กรณีศกึ ษาการสังเคราะห์และฤทธิต์ า้ นแบคทีเรีย

มหาวิทยาลัยทักษิณ

P68

จลนพลศาสตร์การอบแห้งของใบหญ้าหนวดแมว

กนกวรรณ เริม่ แต่ง

มหาวิทยาลัยทักษิณ

P69

จลนศาสตร์และเทอร์โมเคมีการดูดซับตะกัว่ โดยใช้แกลบ

วิยะรัตน์ เทพทุง่ หลวง

มหาวิทยาลัยทักษิณ

Session ฟิสิกส์ศึกษา ฟิสิกส์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์
P70

การเพิม่ ความถูกต้องในการวัดค่าพีเอชจากการตรวจวัด
การเปลีย่ นแปลงสีดว้ ยสมาร์ทโฟน

ปกรณ์ ปรีชาบูรณะ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

P71

การสร้างเครือ่ งพิมพ์สามมิตเิ พือ่ การศึกษาแบบ STEAM

กมล ทัลวัลลิ์

มหาวิทยาลัยทักษิณ

P72

การพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบแอนดรอยด์เพือ่ การเรียนรู้
เรือ่ งโมเมนต์ของแรงส�ำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น

อนุสา แก้วสมทอง

มหาวิทยาลัยทักษิณ

P73

การพัฒนาแอพพลิเคชัน่ การชนใน 1 มิตบิ นระบบปฏิบตั กิ าร
แอนดรอยด์ ส�ำหรับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย ด้วยโปรแกรม
App Inventor

เพ็ญพิชชา ไชยฤกษ์

มหาวิทยาลัยทักษิณ

P74

“เกมสมรภูมปิ ระจุไฟฟ้า” เกมส�ำหรับเรียนรูเ้ รือ่ งประจุไฟฟ้า
และแรงคูลอมป์บนอุปกรณ์พกพาอัจฉริยะ

พรสุดา กรดสัน

มหาวิทยาลัยทักษิณ

P75

การพัฒนาเว็ปไซต์เพือ่ การเรียนรูก้ ารเคลือ่ นทีแ่ บบฮาร์มอนิกส์ ทิพาพร ชัยเดช
ส�ำหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย

มหาวิทยาลัยทักษิณ

P76

การศึกษากระจุกดาวเปิดด้วยกล้องโทรทรรศน์ขนาดเล็ก

วิระภรณ์ ไหมทอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

P77

การศึกษาผลกระทบทางรังสีในตัวอย่างทรายชายหาดผิวหน้า
บริเวณจังหวัดสงขลา ประเทศไทย ภายหลังการเกิดอุบตั เิ หตุ
ของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟกุ ชุ มิ ะ ไดอิชิ ในประเทศญีป่ นุ่

ประสงค์ เกษราธิคณ
ุ

มหาวิทยาลัยทักษิณ

P78

การศึกษาปริมาณฝนในอ�ำเภอของจังหวัดสงขลา โดยใช้ขอ้ มูล รุสมาดี สะบูดงิ
ภาคพืน้ ดิน

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

P79

การเชือ่ มแพร่ของโลหะแพลเลเดียม 500 และเงินสเตอร์ลงิ
ส�ำหรับการท�ำเครือ่ งประดับด้วยเทคนิคโมกุเม่กาเน่

ปริญญา ชินดุษฎีกลุ

มหาวิทยาลัยบูรพา

P80

การศึกษาด้วยวิธคี วอนตัมเชิงค�ำนวณเพือ่ แสดงสมบัตกิ ารดูดซับ
แสงอาทิตย์ของวัสดุกราฟีนนาโนพิลลาร์

อรอนงค์ ชุมพล

มหาวิทยาลัยทักษิณ

P81

การสังเคราะห์แกรฟีนบนแผ่นทองแดงด้วยไมโครเวฟพลาสมา CVD กิตติพงษ์ น�ำ้ จันทร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

P82

อิทธิพลของนาโนซิงค์ออกไซด์ตอ่ การปลูกต้นหน้าวัว

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ศิรศิ กั ดิ์ แสนสุขกะโต

29

P83

การประเมินประสิทธิภาพระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์
ฉัตร ผลนาค
แบบติดตัง้ บนหลังคาและเชือ่ มต่อกับระบบจ�ำหน่ายขนาดก�ำลัง
3 กิโลวัตต์ โดยอาศัยการจ�ำลองแบบด้วยโปรแกรม PVsyst

มหาวิทยาลัยทักษิณ

P84

การตรวจวัดค่ากัมมันตภาพจ�ำเพาะของนิวไคลด์กมั มันตรังสีใน นพฤทธิ์ ช่างคิด
ธรรมชาติ (40K, 226Ra และ 232Th) ในตัวอย่างทรายชายหาดผิว
หน้าบริเวณชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย

มหาวิทยาลัยทักษิณ

Session คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์
P85

ระบบให้คำ� แนะน�ำการบริโภคอาหารส่วนบุคคลส�ำหรับสตรีตงั้ ครรภ์ มัลลิกา เกลีย้ งเคล้า

มหาวิทยาลัยทักษิณ

P86

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการท�ำนายสถานภาพนักศึกษา
ด้วยเทคนิคดาต้าไมน์นงิ

นลินี อินทมะโน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

P87

แอปพลิเคชันค้นหาศาสนสถาน อ�ำเภอเมืองสงขลา โดยอิงจาก นลินี อินทมะโน
พิกดั ผูใ้ ช้

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

P88

โปรแกรมต้นแบบของระบบแบบทดสอบออนไลน์ทปี่ รับเปลีย่ น อรยา ปรีชาพานิช
ตามความสามารถของผูส้ อบ โดยใช้แบบจ�ำลองการทดสอบ
อัตราส่วนความน่าจะเป็นเชิงล�ำดับ กรณีศกึ ษา: ภาษาอังกฤษ
ขัน้ พืน้ ฐาน

มหาวิทยาลัยทักษิณ

P89

ระบบตรวจสอบพันธะนิสติ มหาวิทยาลัยทักษิณ

นิพทั ธุ์ อินทอง

มหาวิทยาลัยทักษิณ

P90

ระบบฐานความรูท้ างศิลปะและวัฒนธรรมในบริบทของ
ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ กรณีศกึ ษา: จังหวัดพัทลุง

อาจารี นาโค

มหาวิทยาลัยทักษิณ

P91

การวางผังโรงงานแบบหลายวัตถุประสงค์ดว้ ยเทคนิคอาณาจักรมด อภิชาต ติรประเสริฐสิน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน

P92

การวางผังโรงงานแบบหลายวัตถุประสงค์ดว้ ยเทคนิคกบกระโดด

อภิชาต ติรประเสริฐสิน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน

P93

ปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อค่าใช้จา่ ยของประชาชนในจังหวัดตรัง

ปรีดาภรณ์ กาญจนส�ำราญวงศ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

Session วิทยาศาสตร์สุขภาพ
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P94

ประสิทธิผลการนวดไทยด้วยน�ำ้ มันไพลเพือ่ รักษาอาการปวดบ่า กิตศิ กั ดิ์ รุจกิ าญจนรัตน์
ในผูป้ ว่ ยกลุม่ อาการปวดกล้ามเนือ้ และเยือ่ ผังผืดมัยโอฟาสเชียล
คลินกิ การแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

P95

การตรวจหาเชือ้ ไวรัสพิษสุนขั บ้าโดยใช้ specific primers ต่อยีน อาธิกยา สว่างวารี
ส่วน Matrix ด้วยปฏิกริ ยิ าลูกโซ่โพลิเมอเรส

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

P96

ภูมปิ ญ
ั ญาการรักษาโรคในเด็กของหมอพืน้ บ้าน อ�ำเภอเมือง
จังหวัดเพชรบุรี ; กรณีศกึ ษา: หมอล�ำเพย กลิน่ โพธิก์ ลับ

สุพตั รา พรหมอินทร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

P97

การศึกษาการปนเปือ้ นของสารพิษอะฟลาท็อกซินในถัว่ ลิสง
โดยวิธี ELISA

อารินี ชัชวาลชลธีระ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ล�ำดับที่

ชือ่ เรือ่ ง

ชือ่ ผูน้ ำ� เสนอ

หน่วยงาน

P98

ฤทธิต์ า้ นเชือ้ จุลชีพของสารสกัดหยาบจากย่านางต่อเชือ้ รา
แคนดิดา อัลบิแคนส์

พิมพ์บษุ ร์ พรหมศรี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

P99

Antibacterial Effect of Propolis Oral Spray Against
Streptococcus Mutans

Supanya Naivikul

Chulalongkorn University

จักรพันธ์ ชูสวุ รรณ์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

P100 การรับรูส้ ภาพแวดล้อมในการท�ำงาน คุณภาพชีวติ การท�ำงาน
และความสุขในการท�ำงานของพนักงานรายวัน โรงงาน
อุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่แข็งแห่งหนึง่ ในจังหวัดภาคใต้ตอนล่าง

P101 ระดับการท�ำงานของเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในซีรมั และ
มาลาตี ตาเยะ
เอนไซม์ตบั ของเกษตรกรทีใ่ ช้สารเคมีกำ� จัดแมลง อ�ำเภอหัวไทร
จังหวัดนครศรีธรรมราช

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

P102 ปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อการยอมรับการรับบริการด้านธุรกิจสุขภาพ
ของประชาชนในจังหวัดยะลา : กรณีศกึ ษาการรับบริการ
ด้านการนวดแผนไทย คลินกิ นวดแผนไทย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา

นูรรียะ๊ ล่าเตะเกะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

P103 The Acid Production of Streptococcus mutans after
Prolonged Culturing in Human Breast Milk

Yart-ruetai Kosakul

Chulalongkorn University

P104 ความหนาแน่นแร่ธาตุของรอยผุระยะแรกด้านประชิดภายหลัง ณัฏฐา สุวณ
ั ณะศรี
การใช้นำ�้ ยาบ้วนปากโซเดียมฟลูออไรด์รอ้ ยละ 0.2 สัปดาห์ละครัง้
ร่วมกับการใช้ยาสีฟนั ฟลูออไรด์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

P105 ฤทธิข์ องชาลโคนสังเคราะห์ในการยับยัง้ เซลล์มะเร็งและชักน�ำ
การตายภายในเซลล์มะเร็งเต้านมเพาะเลีย้ งชนิด SKBR-3

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นุรดีนา จารง

P106 ผลของการนวดไทยแบบราชส�ำนักโดยผูน้ วดทีฝ่ กึ ยกกระดานในการ ชวนชม ขุนเอียด
รักษาผูป้ ว่ ยกลุม่ อาการปวดกล้ามเนือ้ และพังผืดทีม่ ารับบริการ
ณ คลินกิ การแพทย์แผนไทยวัดพิกลุ ทอง โรงพยาบาลควนขนุน

มหาวิทยาลัยทักษิณ

P107 ความชุกของแบคทีเรียอะซีนโี ตแบคเตอร์ บอแมนนิอาย ทีม่ ี
ยีนดือ้ ยาคาร์บาพีนเี มสชนิด OXA ทีแ่ ยกได้จากผูป้ ว่ ยใน
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

จิรารัตน์ สองสี

Session การศึกษา
ธวัชชัย จิตวารินทร์
P108 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนการสอนทีใ่ ช้กระบวนการ
แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรในท้องถิน่ หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 2
เรือ่ ง วิธกี ารทางวิทยาศาสตร์กบั การแก้ปญ
ั หา วิชาวิทยาศาสตร์
เพือ่ ชีวติ ส�ำหรับนักศึกษาระดับอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนพังงา

วิทยาลัยชุมชนพังงา

P109 การพัฒนารูปแบบการด�ำเนินงานชุมชนการเรียนรูท้ างวิชาชีพ
ของครูวทิ ยาลัยชุมชนพังงา

ลภัสรดา เวียงค�ำ

มหาวิทยาลัยมหิดล

P110 ความพึงพอใจของนิสติ ต่อการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ

อรวรรณ ธนูศร

มหาวิทยาลัยทักษิณ
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ล�ำดับที่

ชือ่ เรือ่ ง

ชือ่ ผูน้ ำ� เสนอ

P111 การใช้กระบวนการเรียนรูแ้ บบร่วมมือเทคนิคจิกซอว์เพือ่ พัฒนา จิราพร คงรอด
ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนในรายวิชาการวางแผนการตลาด
ของนิสติ สาขาบริหารธุรกิจ ชัน้ ปีที่ 4 มหาวิทยาลัยทักษิณ

มหาวิทยาลัยทักษิณ

P112 การจัดการเรียนการสอนด้วยโครงงาน

พิศมัย หาญมงคลพิพฒ
ั น์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

P113 การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน

พิศมัย หาญมงคลพิพฒ
ั น์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

P114 การศึกษาเปรียบเทียบระดับการตัดสินใจของนักศึกษาในการ
เข้าใช้บริการห้องสมุดวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

นภพร แสนสุขกะโต

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

P115 ผลการจัดเรียนรูต้ ามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education)
เรือ่ ง เสียงและการได้ยนิ โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือ นักเรียน
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 5

กิตยิ าพร เบ็ญเจ๊ะมะ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี

P116 การบูรณาการรายวิชาโดยการจัดการเรียนการสอนแบบใช้
โครงงานเป็นฐาน รายวิชาการสร้างธุรกิจใหม่และการเป็น
ผูป้ ระกอบการด้านธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และรายวิชาเครือข่าย
ทางสังคมและการท�ำธุรกรรม

จริยา เกิดไกรแก้ว

มหาวิทยาลัยสวนดุสติ

P117 การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้วธิ สี อนแบบเอริกา (ERICA Model)
ร่วมกับการใช้ผงั กราฟิกทีม่ ตี อ่ ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนภาษาไทย
และความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียน
ชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ ี่ 3

รุสนาณี ดอเลาะ

มหาวิทยาลัยทักษิณ

P118 การศึกษาผลสัมฤทธิท์ างการเรียน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยใช้วธิ กี ารเรียนการสอนแบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิค STAD

กิง่ ดาว เกาะสมัน

มหาวิทยาลัยสวนดุสติ

วรรณภา แดวากม
P119 การจัดการเรียนรูแ้ บบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขัน้
ร่วมกับเทคนิคการใช้คำ� ถามของบลูมทีม่ ตี อ่ ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
เรือ่ ง พลังงานความร้อน และความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1

มหาวิทยาลัยทักษิณ

P120 ผลการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้วธิ สี อนแบบเอสเอสซีเอส (SSCS)
ร่วมกับเกมคณิตศาสตร์ทมี่ ตี อ่ ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนและ
ความสามารถในการแก้โจทย์ปญ
ั หาคณิตศาสตร์ของนักเรียน
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 5

เสาวลี เสนรุย

มหาวิทยาลัยทักษิณ

P121 การจัดการเรียนรูเ้ ชิงรุกร่วมกับผังกราฟิกทีม่ ตี อ่ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรือ่ งภูมศิ าสตร์ทวีปยุโรปและความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2

พรพิมล สุขขาว

มหาวิทยาลัยทักษิณ

P122 การพัฒนาทักษะการเขียนเว็บโดยใช้การเรียนรูแ้ บบพึง่ พาใน
รายวิชาการเขียนโปรแกรมเว็บเบือ้ งต้น

เจนจิรา หวังหลี

มหาวิทยาลัยสวนดุสติ

P123 การจัดการเรียนรูแ้ บบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขัน้ ร่วมกับเทคนิค ปรียา คงแก้ว
การใช้คำ� ถามของบลูมทีม่ ตี อ่ ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน เรือ่ ง
ทัศนธาตุและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1

32

หน่วยงาน

มหาวิทยาลัยทักษิณ

ล�ำดับที่

ชือ่ เรือ่ ง

ชือ่ ผูน้ ำ� เสนอ

หน่วยงาน

P124 การจัดการเรียนรูร้ ปู แบบการสอนทักษะปฏิบตั ติ ามแนวคิดของ นาอีมะ๊ ราเซะบิง
เดวีสร์ ว่ มกับเทคนิคการเรียนรูแ้ บบเพือ่ นคูค่ ดิ ทีม่ ตี อ่ ทักษะปฏิบตั ิ
และผลสัมฤทธิท์ างการเรียน เรือ่ ง การใช้โปรแกรม Microsoft
PowerPoint 2007 ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 4

มหาวิทยาลัยทักษิณ

P125 การพัฒนารูปแบบการประเมินคุณภาพการเรียน
เชิงอิเล็กทรอนิกส์สำ� หรับมหาวิทยาลัยประเทศไทย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี

ปริญญา บรรณเภสัช

P126 การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกของปัจจัยด้านคุณภาพ
พิณรัตน์ นุชโพธิ์
หลักสูตรทีส่ ง่ ผลต่อภาวะการมีงานท�ำ: กรณีศกึ ษา บัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบลู สงคราม

P127 ความพึงพอใจของนักศึกษาครูตอ่ การใช้ Plickers ในการจัดการ
เรียนการสอน

ศัลยพงศ์ วิชยั ดิษฐ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

P128 Service-Learning Integrated into Family Life Education:
An Effective Strategy of Teaching

Li-Fen Jang

Tzu Chi University

P129 A Case Study on Early Intervention Experiences of a
Female New Taiwanese Immigrant Who Had
a Grandchild with Cerebral Palsy

Ya-Li Cheng

Tzu Chi University

P130 Applying Animal-Assisted Therapy to Children with
Disabilities

He-Chu Su

Tzu Chi University

P131 A Study on the Participation Motivations, Satisfaction Ya-Wen Yang
and Career Orientation of Undergraduates Who Are
Participating in Special Education Volunteers:
An Example of Child Development and Family
Education in Tzu Chi University

Tzu Chi University

P132 The Investigation of Digital Divide of Elementary
School Students in Hualien County

Tzu-Yi Lee

Tzu Chi University

P133 Self-Narrative: The Changing Process of an Adolescent
Who Grown Up in a Single-Parent Family

Jyun-Yan Chen

Tzu Chi University

P134 The Effect of Family Communication Patterns and
Yi-Hui Huang
the Sibling Experienced on Peer Relationships of the
College

Tzu Chi University

P135

Tzu Chi University

Design For Change: Teenagers’ Creativity Action in
Taiwan

Tzu Hsuan Chi
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Session มนุษยศาสตร์
P136 การศึกษารูปแบบการใช้เครือ่ งมือทางเทคโนโลยีในการส่งเสริมทักษะ มูฮำ� หมัดสุกรี หะยีสะนิ
การเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

P137 ศึกษาภูมนิ ามของหมูบ่ า้ นในอ�ำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ซูไรดา เจะนิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

P138 การเพิม่ ศักยภาพทางการสือ่ สารรณรงค์เรือ่ งการรูเ้ ท่าทันสือ่
ด้วยกลยุทธ์การมีสว่ นร่วม ในกลุม่ ผูส้ งู อายุอำ� เภอเชียงค�ำ
จังหวัดพะเยา

นวพร เกษสุวรรณ

มหาวิทยาลัยพะเยา

P139 การสร้างช่องทางการสือ่ สารเพือ่ การพัฒนาเครือข่ายของกลุม่
เยาวชนในอ�ำเภอดอกค�ำใต้ จังหวัดพะเยา

นวพร เกษสุวรรณ

มหาวิทยาลัยพะเยา

P140 ข้อผิดพลาดในการแปลค�ำศัพท์ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยของ จิตสุดา ละอองผล
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

P141 ผลการใช้ชดุ ฝึกอบรมออนไลน์เพือ่ ส่งเสริมความรูใ้ นการท�ำวิจยั จุรภี รณ์ มะเลโลหิต
ในชัน้ เรียนภาษาอังกฤษ ส�ำหรับครูพเี่ ลีย้ งและอาจารย์นเิ ทศ

มหาวิทยาลัยทักษิณ

P142 แรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาจีนของนักศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วรทา รุง่ บานจิต

P143 Students’ Needs and Opinions Regarding Instructional Anan Sawaengdist
Management of the General English Courses of
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

Nakhon Si Thammarat
Rajabhat University

Session สังคมศาสตร์
P144 การประยุกต์ใช้ภมู สิ ารสนเทศเพือ่ การเตรียมความพร้อม
อุทกภัยในต�ำบลท่าหิน อ�ำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

34

วรุตม์ นาฑี

มหาวิทยาลัยทักษิณ

P145 แรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านและความต้องการพัฒนาตนเองของ กานดา มีสขุ
บุคลากร สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อ�ำเภอนาโยง
จังหวัดตรัง

มหาวิทยาลัยทักษิณ

P146 การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกข้าวนาปรัง
อย่างมีสว่ นร่วมของชุมชน กรณีศกึ ษาเกษตรกรบ้านหาดแพง
ต�ำบลหาดแพง อ�ำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

มหาวิทยาลัยนครพนม

อัจฉรา พิเลิศ

P147 ศึกษาพฤติกรรมการด�ำเนินชีวติ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ่องศรี พัฒนมณี
ของประชาชนบ้านไสต้นวา ต�ำบลบ่อหิน อ�ำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวชิ ยั

P148 โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมและผลกระทบ
จากการใช้สอื่ สังคมออนไลน์

สุดคนึง ณ ระนอง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวชิ ยั

P149 การพัฒนาการรวมกลุม่ เชือ่ มโยงอุตสาหกรรมน�ำ้ มันปาล์มใน
รูปแบบคลัสเตอร์

รัชนีวรรณ แดงวิไลลักษณ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
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P150 การพัฒนาสูก่ ารเป็นองค์การสมรรถนะสูงของสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

จินตนา อมรามร

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

P151 ศึกษาชีวติ ครอบครัวชาวสวนยางพารา หมูบ่ า้ นบ่อโฉลก
ต�ำบลทุง่ กง อ�ำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จิราพร หาญกลับ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

P152 การพัฒนาและศึกษาความพึงพอใจทีม่ ตี อ่ ระบบสารสนเทศ
กองทุนสัจจะออมทรัพย์หมูบ่ า้ น บ้านแสงเหนือ ต�ำบลพะแสง
อ�ำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ณัจนันท์ เจริญภักดี

มหาวิทยาลัยตาปี

P153 ความพึงพอใจของ การใช้งานทีม่ ตี อ่ ระบบการจัดการธนาคาร
โรงเรียน ระดับส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
อ�ำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สุนสิ า แก้วแพง

มหาวิทยาลัยตาปี

P154 การศึกษาคุณภาพชีวติ ของสมาชิกสหกรณ์นคิ มท่าแซะ จ�ำกัด

วัชระ ศิลป์เสวตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

P155 การศึกษาความเข็มแข็งของชุมชนในเขตอ�ำเภอเมืองนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส

เปาซี วานอง

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์

P156 การด�ำเนินการจัดท�ำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)
ของเทศบาลต�ำบลกะลุวอเหนือ อ�ำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

พัชนี ตูเล๊ะ

มหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร์

P157 รูปแบบการจัดการศึกษาทีม่ ปี ระสิทธิผลส�ำหรับผูส้ งู อายุไทยใน สุดารัตน์ สุดสมบูรณ์
จังหวัดนครศรีธรรมราช

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
นครศรีธรรมราช

P158 กระบวนการมีสว่ นร่วมของคณะผูด้ ำ� เนินงานในการจัดท�ำ
แผนปฏิบตั กิ ารของโครงการสร้างเสริมสุขภาวะ กลุม่ จังหวัด
อันดามัน (ตรัง กระบี่ พังงา)

มหาวิทยาลัยสวนดุสติ

อินทิรา ไพรัตน์

P159 การประยุกต์เทคโนโลยีภมู สิ ารสนเทศแบบมีสว่ นร่วมเพือ่ จัดท�ำ สมสมัย เอียดคง
ฐานข้อมูลพืน้ ทีป่ า่ สาคูในจังหวัดพัทลุง

มหาวิทยาลัยทักษิณ

P160 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมทองม้วนเสริมถัว่ เหลืองและฟักทอง

วิจติ รา ค�ำ้ ไพโรจน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวชิ ยั

P161 ความคิดเห็นและพฤติกรรมเกีย่ วกับการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ (Social Network) ของกลุม่ เจเนอเรชัน่ เอ็กซ์
ในเขตจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์

นิสากร อุปญ
ั

มหาวิทยาลัยนานาชาติ
แสตมฟอร์ด

Session ผลงานสร้างสรรค์/นวัตกรรม
P162 การพัฒนาชุดถังเลีย้ งปลาระบบน�ำ้ หมุนเวียน

วรพงษ์ นลินานนท์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

P163 การประดิษฐ์เก้าอีฝ้ กึ นัง่ เสริมพัฒนาการส�ำหรับเด็กพิเศษ
ศูนย์ศกึ ษาพิเศษ อ�ำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

บูรฮัน ยะโก๊ะ

มหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร์

P164 มหัศจรรย์แห่งแสงทไวไลท์ กับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรม

ยอดชาย พรหมอินทร์

มหาวิทยาลัยทักษิณ
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P165 บรรจุภณ
ั ฑ์ลกู หยี

อัฏฐพล เทพยา

มหาวิทยาลัยทักษิณ

P166 ผลงานสร้างสรรค์ ชุด พยุหยาตราลีลาเรือเสด็จ

วิศรุต แก้วพิทกั ษ์

มหาวิทยาลัยทักษิณ

P167 ผลงานสร้างสรรค์ ชุด มหาชนก

พัฒน์ศรุต ช้างนิล

มหาวิทยาลัยทักษิณ

P168 ผลงานสร้างสรรค์ ชุด พิรณ
ุ ราช

กาญจนา แซ่ตงั้

มหาวิทยาลัยทักษิณ

P169 ผลงานสร้างสรรค์ ชุด คชบดินทร์

หทัยชนก สุทธิคณะ

มหาวิทยาลัยทักษิณ

P170 ผลงานสร้างสรรค์ ชุด เทียนพระราชา

โสภณา วีระไทย

มหาวิทยาลัยทักษิณ

P171 ผลงานสร้างสรรค์ ชุด สุวรรณชาด

อัญชนา เกษมาลา

มหาวิทยาลัยทักษิณ

P172 ผลงานสร้างสรรค์ ชุด โคนม

ศุภพงษ์ คงเมือง

มหาวิทยาลัยทักษิณ

P173 ผลงานสร้างสรรค์ ชุด ปลานิล

นิภาภรณ์ สโมสร

มหาวิทยาลัยทักษิณ

P174 พืน้ ทีค่ วามสุขจากวิถชี วี ติ ชนบทภาคใต้

ศุดานันท์ แซ่ตงั้

มหาวิทยาลัยทักษิณ

P175 วิถแี ห่งความสุขในรูปลักษณ์ของตลาดพืน้ บ้าน

วัชรินทร์ สะมะแอ

มหาวิทยาลัยทักษิณ

P176 ภาพสะท้อนความสุขในวิถชี นบทภาคใต้

ธนพล ขวัญทองยิม้

มหาวิทยาลัยทักษิณ

P177 ตลาดนัด : พืน้ ทีก่ ารแสดงแห่งชีวติ

ธงชัย ขวัญเสาว์

มหาวิทยาลัยทักษิณ

P178 ประกายแสงสีจากคาบาเร่

พูนศักดิ์ เหมรัญ

มหาวิทยาลัยทักษิณ

Session บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
P179 ศึกษาความต้องการพัฒนาความรูท้ างวิชาชีพบัญชีของผูป้ ระกอบ วลัยลักษณ์ กาญจนเสถียร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
วิชาชีพการบัญชีในจังหวัดสงขลาและพัทลุง
P180 การปันส่วนต้นทุนของผลิตผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
ของศูนย์หตั ถกรรมพืน้ บ้านพัทลุง

36

วลัยลักษณ์ กาญจนเสถียร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

P181 การศึกษาปัจจัยทีม่ ผี ลกระทบต่อค่าธรรมเนียมตรวจสอบบัญชี ชิดชนก มากเชือ้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวชิ ยั

P182 ปัญหาในการจัดท�ำบัญชีของส�ำนักงานบัญชีในเขตภาคใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวชิ ยั

ปรัศนีย์ กายพันธ์

P1843 การศึกษาพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มอื ถือในพืน้ ทีต่ ำ� บลท่าข้าม อังคณา ธรรมสัจการ
อ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

P184 การด�ำเนินธุรกิจสมันปลาของกลุม่ แม่บา้ นเขาตันหยง
อ�ำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

มหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร์

มัณฑนา กระโหมวงศ์

ล�ำดับที่

ชือ่ เรือ่ ง

P185 ปัจจัยสนับสนุนภาวะผูน้ ำ� ชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียงในเขตเทศบาลต�ำบลป่าอ้อดอยชัย อ�ำเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย

ชือ่ ผูน้ ำ� เสนอ
สุทธิพงศ์ นิพทั ธนานนทฺ์

หน่วยงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

P186 ส่วนประสมทางการตลาด 7Ps กับการบริโภคอาหารฟาสต์ฟดู้ : นิตยา จิตรักษ์ธรรม
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

P187 การศึกษาศักยภาพการจัดการการท่องเทีย่ วเชิงเกษตรตามรูปแบบ ภัทริยา สังข์นอ้ ย
ซิปโมเดล: กรณีศกึ ษา ต�ำบลเกาะยอ อ�ำเภอเมืองสงขลา
จังหวัดสงขลา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

P188 รูปแบบการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน: กรณีศกึ ษา จังหวัดสงขลา ภัทริยา สังข์นอ้ ย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

P189 รูปแบบการเดินทางส�ำหรับผู้มีศักยภาพในการเดินทางแต่ไม่
ใช้รถไฟ

อรพินท์ บุญสิน

มหาวิทยาลัยทักษิณ

P190 การศึกษาระดับความพึงพอใจของลูกค้าทีม่ ตี อ่ ส่วนประสม
ทางการตลาดของธนาคารออมสิน สาขาปะทิว จังหวัดชุมพร

เพ็ชราภรณ์ ชัชวาลชาญชนกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

P191 ปัจจัยทางส่วนประสมการตลาดของธุรกิจบริการและพฤติกรรม จิราพร คงรอด
ของนักท่องเที่ยวถนนคนเดินสงขลาแต่แรก อ.เมือง จ.สงขลา

มหาวิทยาลัยทักษิณ

P192 ประสิทธิผลการบริการและศักยภาพของพนักงานธนาคารพาณิชย์ นันทิยา วรรณภูชา
ในเขตจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์และจังหวัดเพชรบุรี ในบริบท
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

มหาวิทยาลัยนานาชาติ
แสตมฟอร์ด

P193 ความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์องค์กรกับการรับรูค้ ณ
ุ ค่า
ตราสินค้าของผูบ้ ริโภค: กรณีศกึ ษาบริษทั แปรรูปอาหารทะเล
แช่แข็งแห่งหนึง่ ในจังหวัดสงขลา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

อริสรา ถาวรประเสริฐ

P194 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการตัดสินใจซือ้ อรศิริ ลีลายุทธชัย
อาหารคลีน ของนิสติ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ในอ�ำเภอเมือง
จังหวัดสงขลา

มหาวิทยาลัยทักษิณ

P195 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการและพฤติกรรมการเลือกใช้ อรศิริ ลีลายุทธชัย
บริการคลินกิ เสริมความงาม ของนิสติ ระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

มหาวิทยาลัยทักษิณ

P196 พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ วทีม่ ตี อ่ ถนนคนเดิน อัตถพงศ์ เขียวแกร
ลานเพลินเขารูปช้าง จังหวัดสงขลา

มหาวิทยาลัยทักษิณ

P197 ส่วนประสมทางการตลาดบริการและพฤติกรรมการซื้อ
ประกันชีวิตของนิสติ ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
วิทยาเขตสงขลา

มหาวิทยาลัยทักษิณ

อัตถพงศ์ เขียวแกร

P198 คุณภาพการให้บริการทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความจงรักภักดีของลูกค้า นิจกานต์ หนูอไุ ร
ทีใ่ ช้บริการเทสโก้โลตัสเอ็กซ์ตร้า จังหวัดสงขลา

มหาวิทยาลัยทักษิณ
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ล�ำดับที่

38

ชือ่ เรือ่ ง

ชือ่ ผูน้ ำ� เสนอ

หน่วยงาน

P199 พฤติกรรมการท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม : กรณีศกึ ษาสถาบัน
ทักษิณคดีศกึ ษา จังหวัดสงขลา

นิจกานต์ หนูอไุ ร

มหาวิทยาลัยทักษิณ

P200 พฤติกรรมในการซือ้ ชุดสตรีผา่ นเฟซบุค

ปทุมพร ชโนวรรณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

P201 การอนุรกั ษ์ภมู ปิ ญ
ั ญาในการเพาะเลีย้ งนกเขาชวาเสียงใน
อ�ำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

พีรวัส หนูเกตุ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

P202 พฤติกรรมนักท่องเทีย่ วชาวไทยทีม่ ตี อ่ แหล่งท่องเทีย่ วในพืน้ ที่
ภาคใต้ฝง่ั อันดามัน

วาสนา ขวัญทองยิม้

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

P203 ปัญหา อุปสรรค และความต้องการเกีย่ วกับแนวทางการพัฒนาธุรกิจ ณัฏฐ์วฒ
ั น์ ธนพรรณสิน
ของผูป้ ระกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในจังหวัดนครราชสีมา

วิทยาลัยพิชญบัณฑิต

P204 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีด่ ตี อ่ องค์การ กอแก้ว จันทร์กงิ่ ทอง
กับความผูกพันต่องาน ของอาจารย์มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

P205 ความคิดเห็นของบุคลากรทีม่ ตี อ่ การด�ำเนินงานบริการวิชาการ ธันยพร อริยะเศรณี
แก่สงั คมของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวชิ ยั

P206 การมีสว่ นร่วมของชุมชนในการพัฒนาการท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม ปาลิตา เอกอุรุ
กรณีศกึ ษาถนนนางงาม ต�ำบลบ่อยาง อ�ำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวชิ ยั

P207 ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั สงขลา

กิตติยา อินทกาญจน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวชิ ยั

P208 ปัญหาและความต้องการระบบไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ทตี่ ดิ ตัง้
บนหลังคามัสยิด ต�ำบลปริก อ�ำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

วิวฒ
ั น์ จันทร์กงิ่ ทอง

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

P209 ผลกระทบต่อการด�ำเนินโครงการขุดคลองไทย (คอคอดกระ) วิวฒ
ั น์ จันทร์กงิ่ ทอง
กรณีศกึ ษา: พืน้ ทีเ่ ส้นทาง 2A (จังหวัดระนอง – จังหวัดชุมพร)

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

วิวัฒน์ จันทร์กิ่งทอง
P210 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการร้องเรียนของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ในอุทยานแห่งชาติธารเสด็จ-เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

P211 มาตรฐานการจัดการการท่องเทีย่ วโดยชุมชน กรณีศกึ ษา
ชุมชนบ้านทีเ่ สม็ด อ�ำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ปรัชญากรณ์ ไชยคช

P212 ปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการบริจาคเงินให้วดั ของพุทธศาสนิกชนใน พินจิ ดวงจินดา
เขตอ�ำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

มหาวิทยาลัยทักษิณ

P213 การคิดย้ายถิน่ ของคนปัตตานี: ผลของการเผชิญกับการก่อการร้าย คมวิทย์ ศิรธิ ร
สภาพสังคม และสภาวะทางเศรษฐกิจทีแ่ ตกต่างกัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

P214 ความต้องการท�ำศัลยกรรมบนใบหน้าของประชาชนในอ�ำเภอเมือง วีณา ลีลาประเสริฐศิลป์
จ.สงขลา

มหาวิทยาลัยทักษิณ

P215 การเคลือ่ นย้ายเข้ามาท�ำงานของแรงงานเมียนมาร์
ในอุตสาหกรรมประมง อ�ำเภอเมือง จังหวัดระนอง

มหาวิทยาลัยทักษิณ

บุษกร ถาวรประสิทธิ์

ล�ำดับที่

ชือ่ เรือ่ ง

ชือ่ ผูน้ ำ� เสนอ

หน่วยงาน

P216 ผลกระทบจากเหตุการณ์วกิ ฤตต่อนักท่องเทีย่ วต่างชาติ
ในจังหวัดภูเก็ต

บุษกร ถาวรประสิทธิ์

มหาวิทยาลัยทักษิณ

P217 การเคลือ่ นย้ายเสรีในวิชาชีพด้านสาธารณสุขสูก่ ารเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : กรณีศกึ ษานักศึกษาและ
ผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

สุธรรม ขนาบศักดิ์

มหาวิทยาลัยทักษิณ

P218 การประเมินมูลค่าและการมีสว่ นร่วมในการอนุรกั ษ์ปา่ ผาด�ำ
ของชุมชนในพืน้ ทีอ่ ำ� เภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

สุธรรม ขนาบศักดิ์

มหาวิทยาลัยทักษิณ

P219 ปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อแรงงานไทยทีเ่ ลือกท�ำงานในประเทศมาเลเซีย สุธรรม ขนาบศักดิ์
กรณีศกึ ษา : เขตปาเซมัสและเขตโกตาบารู รัฐกลันตัน

มหาวิทยาลัยทักษิณ

P220 การตัดสินใจใช้บริการอูซ่ อ่ มรถยนต์และศูนย์บริการในพืน้ ที่
อ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

วีณา ลีลาประเสริฐศิลป์

มหาวิทยาลัยทักษิณ

P221 ปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อพฤติกรรมการซือ้ ปลาเค็ม
กรณีศกึ ษา อ�ำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

สวรส อักษรวงศ์

มหาวิทยาลัยทักษิณ

P222 ปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อการก่ออาชญากรรมของเด็กและเยาวชน
จังหวัดสงขลา

กรรณิกา ไข่เอ็ม

มหาวิทยาลัยทักษิณ

P223 ปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อพฤติกรรมการดืม่ น�ำ้ กระท่อมของเยาวชน
กรณีศกึ ษา อ�ำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

ออรญา เทศนอก

มหาวิทยาลัยทักษิณ

P224 ปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อการใช้จา่ ยเงินของนิสติ มหาวิทยาลัยทักษิณ
กรณีศกึ ษาปี พ.ศ.2559

เกศสิริ ศักดิห์ อม

มหาวิทยาลัยทักษิณ

P225 ปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อปริมาณการปลูกข้าวสังข์หยดของเกษตรกรชาวนา ปฏิญญา ชูทอง
อ�ำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

มหาวิทยาลัยทักษิณ

P226 การวิเคราะห์แนวโน้มการส่งออกกล้วยไม้ไทยระหว่าง
ปี 2545 – 2555

ศุกาญจน์ณภิ า เพชรรัตน์

มหาวิทยาลัยทักษิณ

P227 การวิเคราะห์ความตรงต่อเวลาของสายการบินต้นทุนต�ำ่
ในระดับนานาชาติ

พรเพ็ญ ไชยผล

มหาวิทยาลัยทักษิณ
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 27 ประจำ�ปี 2560
และการประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 3

ข้อปฏิบัติสำ�หรับการนำ�เสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย
1. เวลาการน�ำเสนอ 15 นาที เวลาซักถาม 5 นาที รวม 20 นาที
- เมื่อน�ำเสนอไปแล้ว 10 นาที ผู้ด�ำเนินรายการจะกดกริ่ง สั้น 1 ครั้ง
- เมื่อหมดเวลา 15 นาที ผู้ด�ำเนินรายการจะกดกริ่งยาว 1 ครั้ง ขอให้ผู้น�ำเสนอ
หยุดการน�ำเสนอ และเตรียมตัวตอบค�ำถาม
2. ผลงานที่น�ำเสนอ ต้องจัดท�ำเป็น MS Power Point 2007 และ 2010 ขึ้นไป
3. นักวิจัยจะต้องน�ำไฟล์ที่จะน�ำเสนอมาบันทึกลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องประชุมที่
ท่านจะน�ำเสนอในเวลา ดังนี้
การน�ำเสนอภาคเช้า ตั้งแต่เวลา 07:30-08:00 น.
การน�ำเสนอภาคบ่าย ตั้งแต่เวลา 12:00-12:30 น.
หากผู้น�ำเสนอไม่น�ำไฟล์มาบันทึกลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ตามก�ำหนดเวลาดังกล่าว
อาจมีการเปลีย่ นแปลงล�ำดับการน�ำเสนอของท่าน โดยให้สทิ ธิผ์ นู้ ำ� มาลงทะเบียนไฟล์ไว้กอ่ นทัง้ นี้
ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของประธาน Session นั้นๆ เพื่อความรวดเร็วและเป็นไปตามก�ำหนดเวลา
การน�ำเสนอที่ได้แจ้งไว้
หมายเหตุ : มีการประกวดและให้รางวัลในการน�ำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 27 ประจำ�ปี 2560
และการประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 3

ข้อกำ�หนดและข้อปฏิบัติสำ�หรับการนำ�เสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์
1. ข้อก�ำหนดของโปสเตอร์
ก�ำหนดให้โปสเตอร์มีขนาดกว้าง 90 ซม. X ยาว 120 ซม. จ�ำนวน 1 แผ่น ต่อ 1 เรื่อง
โดยจัดท�ำเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ ขนาดอักษรควรมีขนาดเพียงพอที่จะอ่านได้ใน
ระยะห่าง 1 เมตร ประกอบด้วย
1. ชื่อเรื่อง : มีภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ตามผลงานที่น�ำเสนอ)
2. ชื่อผู้ท�ำวิจัย และหน่วยงานที่สังกัด
3. บทคัดย่อ
4. บทน�ำ
5. วิธีการวิจัย
6. ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
7. สรุปผลการวิจัย
8. เอกสารอ้างอิง เลือกเฉพาะที่เกี่ยวข้องโดยตรงเท่านั้น
ขนาดโปสเตอร์

90 ซ.ม.

120 ซ.ม.
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2. ข้อปฏิบัติในการน�ำเสนอ
2.1 การติดตั้งโปสเตอร์สามารถติดตั้งได้ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2560
		 (เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป)
2.2 การแสดงโปสเตอร์ต้องจัดแสดงไว้ตลอดทั้ง 2 วัน (วันที่ 3-4 พฤษภาคม 2560)
2.3 ผูน้ ำ� เสนอผลงานโปสเตอร์จะต้องอยูป่ ระจ�ำโปสเตอร์ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560
		 เวลา 13.00-15.00 น. เพื่อให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการตัดสินและผู้เยี่ยมชมผลงาน
2.4 ผูน้ ำ� เสนอสามารถเก็บโปสเตอร์ได้ วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ตัง้ แต่เวลา 13.00-14.00 น.
หมายเหตุ : มีการประกวดและให้รางวัลในการน�ำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์
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