วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561
ลาดับการนาเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย

ห้องสมิหลำแกรนด์ A ชัน้ ล๊อบบี้
Session 1 วิทยำศำสตร์ชวี ภำพและเกษตรศำสตร์
ชือ่ เรื่อง
ลำดับ
เวลำ
1 13:00 น. 13:17 น. การปรับตัวด้านสังคมและเศรษฐกิจภายใต้

2

ชือ่ ผู้นำเสนอ
หน่วยงำน
จักรรัตน์ พรหมบุตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิกฤตราคายางพารา ของสมาชิกสหกรณ์
กองทุนสวนยางบ้านยางทองงาม อาเภอ
กระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา
13:17 น. 13:34 น. การศีกษาผลของการกวนผสมและระยะเวลา ธนิสสร บัวแก้ว
กักเก็บนาเพื่อบาบัดนาควบแน่นจากการ
ระเหยนากากส่าจากโรงงานสุราโดยใช้ระบบ
ถังปฏิกรณ์ชีวภาพเมมเบรนแบบแผ่นกันไร้
อากาศ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3

13:34 น. 13:51 น. การลดปริมาณแอมโมเนียรวมด้วยสาหร่าย ธีญาภรณ์ แก้วทวี
พวงองุ่นและสาหร่ายผมนาง ในการเลียงปลา
การ์ตนู ส้มขาว

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

4

13:51 น. 14:08 น. ศักยภาพการสะสมธาตุคาร์บอนในมวล
ชีวภาพของไม้ปา่ ดิบชืนระดับต่าในเขตรักษา
พันธุ์สัตว์ปา่ เขาบรรทัด จังหวัดตรัง

นันทิดา สุธรรมวงศ์

มหาวิทยาลัยทักษิณ

5

มหาวิทยาลัยทักษิณ

6
7

14:08 น. 14:25 น. อิทธิพลของขนาดเมล็ดต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ นันทิยา พนมจันทร์
และปริมาณสารอาหารในเมล็ดถัว่ หรั่ง
14:25 น. 14:42 น. คุณภาพของนาไผ่
พีรนาฏ คิดดี
14:42 น. 14:59 น. การผลิตและสมบัตขิ องกระถางเพาะชา
วรรณวิภา ไชยชาญ
ชีวภาพจากกากกาแฟผสมปูนขาวจากเปลือก
หอย

8

14:59 น. 15:16 น. คุณลักษณะทางเคมีกายภาพ การต้านอนุมลู

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช

9
10

11

วราศรี แสงกระจ่าง

มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย

อิสระ และการยอมรับทางประสาทสัมผัสของ
ผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบบัวบกเพื่อสุขภาพ
รูปแบบใหม่
15:16 น. 15:33 น. ผลของนาตาลต่อการงอกของเมล็ดกล้วยไม้ วัชรินทร์ รัตนพันธ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ม้าบินในสภาพปลอดเชือ
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
15:33 น. 15:50 น. ผลของความหนาแน่นต่อการเจริญเติบโตของ วิกจิ ผินรับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย
หอยโข่งวัยอ่อน (Pila ampullacea
Linnaeurs, 1758)
15:50 น. 16:07 น. การพัฒนาผลิตภัณฑ์นาปรุงรสผัดพริกของ วิภาดา มุนนิ ทร์นพมาศ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
หมีเ่ บตงกึง่ สาเร็จรูป
การเกษตร

ห้องสมิหลำแกรนด์ A ชัน้ ล๊อบบี้
Session 1 วิทยำศำสตร์ชวี ภำพและเกษตรศำสตร์
ชือ่ เรื่อง
ชือ่ ผู้นำเสนอ
หน่วยงำน
ลำดับ
เวลำ
12 16:07 น. 16:24 น. เทคโนโลยีเตาชีวมวลประหยัดพลังงานชนิด สมบูรณ์ ประสงค์จันทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
TLUD และการพัฒนาชุมชนแบบบูรณาการที่
ศรีวิชัย
ยัง่ ยืน
13

16:24 น. 16:41 น. การประเมินค่าการย่อยได้แบบ in vitro ของ สุธีรวัฒน์ พันธุ์มาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ใบกล้วยหมักในโคนม
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขต
ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

14

16:41 น. 16:58 น. การงอกของเมล็ดไผ่ภายใต้สภาวะ
ความเครียดที่เกิดจากความเค็มของเกลือ
โซเดียมคลอไรด์

สุภาวดี แสงพิทักษ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

15

16:58 น. 17:15 น. ผลของความเข้มสนามไฟฟ้า ระยะเวลาและ
ตาแหน่งการวางเมล็ด ต่อการงอกและการ
เจริญเติบโต ของมะละกอพันธุ์ฮอลแลนด์

สุรภี พิมพ์ละออ

มหาวิทยาลัยทักษิณ

16

17:15 น. 17:32 น. ประเมินการแพร่กระจายและปัจจัย
หทัยภัทร พลากุล
สิง่ แวดล้อมที่มผี ลต่อการเจริญเติบโตของหญ้า
ใบมะกรูด (Halophila ovalis (R.Br.) Hook.
f.) ในพืนที่ฟื้นฟูหญ้าทะเลโดยการย้ายปลูก:
กรณีศกึ ษา อ่าวบุญคง จังหวัดตรัง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

17

17:32 น. 17:49 น. การปรับสภาพนามันยีสต์ Pseudozyma

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี

parantarctica CHC28 ที่มคี า่ กรดสูงเพื่อ
การผลิตไบโอดีเซลจุลินทรีย์ โดยการทดลอง
แบบแฟคทอเรียล 2 ระดับ

อัษฎาวุธ อารีสิริสุข

ห้องสงขลำ A ชัน้ ล๊อบบี้
Session 3 ฟิสิกส์ศึกษำ ฟิสิกส์ประยุกต์และวิศวกรรมศำสตร์
ลำดับ
ชือ่ เรื่อง
เวลำ
1 13:00 น. 13:17 น. สมรรถนะเครื่องกำเนิดไฟฟ้ำซิงโครนัส
อัตรำเร็วรอบต่ำด้วยแม่เหล็กแรงสูง NdFeB
N35
2
3

4

13:17 น. 13:34 น. กำรจำลองกำรควบคุมอุณหภูมิ ควำมชืน้

ชือ่ ผู้นำเสนอ
กำนต์ธิดำ บุญมำ

หน่วยงำน
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรำษฎร์ธำนี

จีรวัฒน์ โสภำจำรย์

มหำวิทยำลัยทักษิณ

และกำรรดน้ำแบบอัตโนมัติ สำหรับโรงเรือน
กอัจฉริยะำลองเพื่อคำดกำรณ์ปริมำณ เจษฎำ โพธิ์จันทร์
13:34 น. 13:51 น. เพำะปลู
กำรพัฒนำแบบจ
ผูโ้ ดยสำรที่ใช้รถขนส่งสำธำรณะใน
มหำวิทยำลัย:
กรณีศกึ ษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบลู สงครำม
13:51 น. 14:08 น. สัณฐำนวิทยำ โครงสร้ำงเฟส และสมบัตกิ ำร

มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบลู สงครำม

ฉัตร ผลนำค

มหำวิทยำลัยทักษิณ

โชคชัย เหมือนมำศ

มหำวิทยำลัยทักษิณ

สุชำนำถ นุตวงษ์

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้ำธนบุรี

ดูดกลืนแสงของแป้งสำคู/นำโนซิงก์ออกไซด์
คอมโพสิตที่สังเครำะห์โดยกรรมวิธีสีเขียว
5

14:08 น. 14:25 น. กำรศึกษำอิทธิพลของปัจจัยที่ส่งผลต่อ

ปฏิกริ ิยำเอสเทอริฟิเคชันของน้ำมันจำกกำก
กำแฟ โดยวิธีกำรพื้นผิวตอบสนอง
6

14:25 น. 14:42 น. ผลกระทบทำงควำมร้อนที่มผี ลต่อโครงสร้ำง

และองค์ประกอบทำงเคมีของเปลือกกำแฟ
7

14:42 น. 14:59 น. กำรพัฒนำชุดทดลองกำรสัน่ พ้องของเสียงโดย ธวัชชัย นำคช่วย

มหำวิทยำลัยทักษิณ

ใช้สมำร์ทโฟนและท่อพอลิไวนิลคลอไรด์ (PVC)
8
9
10
11

12

14:59 น. 15:16 น. มำตรดัชนีหกั เหแบบคลืน่ ผิวพลำสมอนเร

ปกรณ์ ปรีชำบูรณะ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

โซแนนซ์ที่ใช้สมำร์ทโฟนเป็นฐำน
15:16 น. 15:33 น. กำรศึกษำกำรโพลำไรเซชันของแสงจำกแว่น อำทิตย์ หมวดคงจันทร์ มหำวิทยำลัยทักษิณ
กันแดดโพลำไรซ์โดยใช้สมำร์ทโฟน
15:33 น. 15:50 น. สือ่ กำรเรียนกำรสอนชุดกำรทดลองกำร
นุชนำถ นำเหนือ
มหำวิทยำลัยทักษิณ
เคลือ่ นที่แบบซิมเปิลฮำร์โมนิก
15:50 น. 16:07 น. กำรออกแบบและสร้ำงชุดทดลอง เรื่อง กำร เมธ์วดี บุญทอง
มหำวิทยำลัยทักษิณ
สะท้อนแสงจำกกระจกโค้งเว้ำ ที่สำมำรถปรับ
ค่ำควำมยำวโฟกัสได้
16:07 น. 16:24 น. กำรพัฒนำชุดทดลองเรื่องกำรผสมแสงสี

สำหรับนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษำตอนปลำย

ศักดิม์ งคล ยีม่ ี

มหำวิทยำลัยทักษิณ

ห้องสงขลำ A ชัน้ ล๊อบบี้
Session 3 ฟิสิกส์ศึกษำ ฟิสิกส์ประยุกต์และวิศวกรรมศำสตร์
ลำดับ
ชือ่ เรื่อง
ชือ่ ผู้นำเสนอ
เวลำ
13 16:24 น. 16:41 น. กำรพัฒนำรำมำนสเปกโตรสโคปแบบส่งผ่ำน ปิยวัฒน์ แก้วจงใจ
สำหรับกำรวิเครำะห์ทำงเคมี
14 16:41 น. 16:58 น. กำรศึกษำค่ำสัมประสิทธิ์ควำมขุน่ มัวของ
รุสมำดี สะบูดงิ
อังสตรอมที่ภำคเหนือของประเทศไทย และ
ประเทศลำว

หน่วยงำน
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์

ห้องเพื่องฟ้ำ ชัน้ ล๊อบบี้
Session 9 บริหำรธุรกิจและเศรษฐศำสตร์
ลำดับ

เวลำ

ชือ่ เรื่อง

ชือ่ ผู้นำเสนอ

หน่วยงำน

1

13:00 น. 13:17 น. การจัดการวิสาหกิจชุมชน (กลุม่ กาแฟ) ใน
จังหวัดชุมพรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงที่สัมพันธ์กบั ทัศนคติของสมาชิก

กิตติเดช บุษราคัม

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขต
ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

2

13:17 น. 13:34 น. ส่วนประสมการตลาดบริการที่มผี ลต่อการ
ตัดสินใจซือ้ รถจักรยานยนต์ของนักศึกษาใน
อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา

กุลฐิตา หลงสะ

มหาวิทยาลัยทักษิณ

3

13:34 น. 13:51 น. ความคุม้ ค่าจากการใช้รูปแบบจัดการขยะ
แบบแยกประเภทครบวงจรในเทศบาลนคร
สงขลา

คมวิทย์ ศิริธร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

4

13:51 น. 14:08 น. คุณลักษณะงานที่มอี ทิ ธิพลต่อความผูกพันใน จันจิรา อนงค์
องค์การของบุคลากรสายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

5
6

14:08 น. 14:25 น. ปัจจัยที่มอี ทิ ธิพลต่อการทางานในประเทศไทย จิตราพร พลหลา
มหาวิทยาลัยทักษิณ
14:25 น. 14:42 น. แรงจูงใจของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในอาเภอ จุฑารัตน์ เพ็ชรประคองมหาวิทยาลัยทักษิณ
เมือง จังหวัดสงขลา
14:42 น. 14:59 น. การพัฒนารูปแบบการตลาดตามแนวคิด
ชัยวิชญ์ ม่วงหมี
มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนา
เจ้าพระยา
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

7

มหาวิทยาลัยทักษิณ

8

14:59 น. 15:16 น. ภาพลักษณ์อาหารของจังหวัดนครศรีธรรมราช ฐิตมิ า บูรณวงศ์
ในมุมมองของคนในท้องถิน่ และนักท่องเที่ยว
ชาวไทย

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช

9

15:16 น. 15:33 น. ผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงสภาพ
ภูมอิ ากาศต่อคุณภาพผลผลิตลาไยในจังหวัด
เชียงใหม่

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

10

15:33 น. 15:50 น. การจัดการภาพลักษณ์ดา้ นการท่องเที่ยว ของ พัจน์พิตตา ศรีสมพงษ์ มหาวิทยาลัยพะเยา
จังหวัดพะเยา
15:50 น. 16:07 น. อิทธิพลส่วนประสมการตลาดที่มตี อ่
เพ็ชราภรณ์ ชัชวาลชาญชนกิ
สถาบัจนเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ประสิทธิผลการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขต
ตลาดน้าลาพญา
ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

11

12

ปิยะธิดา ราตรี

16:07 น. 16:24 น. การตัดสินใจบริโภคอาหารส่งผลต่อดัชนีมวล มโนลี ศรีเปารยะ เพ็ญพงษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
กายของกลุม่ คนสามวัยในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ห้องเพื่องฟ้ำ ชัน้ ล๊อบบี้
Session 9 บริหำรธุรกิจและเศรษฐศำสตร์
ลำดับ

เวลำ

ชือ่ เรื่อง

ชือ่ ผู้นำเสนอ

13

16:24 น. 16:41 น. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มอี ทิ ธิพล ยุพดี ทองโคตร
ต่อการตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์ OTOP น้าหมาก
เม่าสกลนครของผูบ้ ริโภคในอาเภอเมือง
จังหวัดสกลนคร

14

16:41 น. 16:58 น. ปัจจัยที่มผี ลต่อการค้างชาระหนีเ้ งินกูข้ อง
สมาชิกสหกรณ์การเกษตรกระบุรี จากัด
จังหวัดระนอง

หน่วยงำน
มหาวิทยาลัยราชธานี

รัชดาภรณ์ บุญวงศศ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ห้องสงขลำ B ชัน้ ล๊อบบี้
Session 6 กำรศึกษำ
ชือ่ เรื่อง
ชือ่ ผู้นำเสนอ
หน่วยงำน
ลำดับ
เวลำ
1 13:00 น. 13:17 น. การพัฒนาทักษะการใช้ความคิดสร้างสรรค์ใน กรองทอง จุลิรัชนีกร มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กบั
นักศึกษาครุศาสตร์ ชัน้ ปีที่ 3 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
2

13:17 น. 13:34 น. การพัฒนาทักษะการคิดริเริ่มสร้างสรรค์และ
นวัตกรรมของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4
โดยใช้การจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐาน

สิรวุฒิ ชนะชัย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3

13:34 น. 13:51 น. ละครสร้างสรรค์สร้างความตระหนักรู้ใน
คุณค่าของตนเองแก่นกั เรียนออทิสติกใน
สถาบันการศึกษาพิเศษ มรภ.สงขลา

ตถาตา สมพงศ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

4

13:51 น. 14:08 น. ผลของการฝึกเจริญสติตอ่ การพัฒนา
วิมลมาลย์ ศรีรุ่งเรือง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
14:08 น. 14:25 น. ผลการจัดการเรียนรู้ เรื่องการสร้างพื้นฐาน ทะนันยา ซังเอียด
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ทางเรขาคณิต โดยการสอนด้วยโปรแกรม
นครศรีธรรมราช
The Geometer’s Sketchpad (GSP) ของ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเขาพัง
ไกร

5

6

14:25 น. 14:42 น. การพัฒนารูปแบบการเรียนแบบใหม่ตามแนว ปริญญา บรรณเภสัช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
คอนสตรัคชันนิซึมสาหรับความคิดสร้างสรรค์
ธัญบุรี
ผูเ้ รียนในมหาวิทยาลัยเสมือนจริง

7

14:42 น. 14:59 น. การรู้สะเต็มของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์
อาทิตยา จิตร์เอือ้ เฟื้อ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
หลักสูตรการผลิตครู 5 ปี: กรณีศกึ ษาสถาบัน
ภัฏสุราษฎร์ธานี
การผลิตครูแห่งหนึง่ ในภาคใต้

8

14:59 น. 15:16 น. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้รายวิชา
เคมีเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดขัน้ สูงใน
ศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา

สาวบน เด็นหมัด

9

15:16 น. 15:33 น. การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการ
เรียนรู้สาหรับเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม
15:33 น. 15:50 น. การนาความรู้ไปใช้ของผูส้ าเร็จการศึกษา
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี

ปริญญา บรรณเภสัช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี
พิมลพรรณ เพชรสมบัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี

10

เทศบาลนครสงขลา

ห้องสงขลำ B ชัน้ ล๊อบบี้
Session 6 กำรศึกษำ
ชือ่ เรื่อง
ชือ่ ผู้นำเสนอ
ลำดับ
เวลำ
11 15:50 น. 16:07 น. การศึกษาการสลับภาษามลายูถนิ่ ปัตตานีวรเวทย์พิสิษ ยศศิริ
ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษในพื้นที่สามจังหวัดชายแดน
12 16:07 น. 16:24 น. ภาคใต้
การใช้วิธีการและเครื่องมือจากการทาวิจัยใน ศิริกร โรจนศักดิ์
ชัน้ เรียน เพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ในการพูดและฟัง สาหรับนักศึกษาสาขา
เทคโนโลยีอาหารและการบริการ
เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสูต่ ลาดแรงงาน และการ
สอบ TOEIC

หน่วยงำน
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

13

16:24 น. 16:41 น. ทัศนคติตอ่ การเรียนภาษาจีนของนักศึกษา
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร์

สมบัติ แซ่เบ๊

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์

14

16:41 น. 16:58 น. การศึกษากลวิธีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศของนักศึกษาชัน้ ปีที่หนึง่
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

มูฮาหมัดสุกรี หะยีสะนิ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ห้องล๊อบบี้ เลำจน์ ชัน้ ล๊อบบี้
Session 4 คณิตศำสตร์และคอมพิวเตอร์
ชือ่ เรื่อง
ชือ่ ผู้นำเสนอ
ลำดับ
เวลำ
1 13:00 น. 13:17 น. การพัฒนาเครื่องให้อาหารไก่อตั โนมัตสิ าหรับ นพมาศ ปักเข็ม
ฟาร์มอัจฉริยะ
2 13:17 น. 13:34 น. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพบริการเว็บแบบ จิรวุฒิ ตัวบุญ
แบ่งภาระงานสมดุล Nginx ด้วยโพรโทคอล
HTTP/2 และ HTTP/1.1
3 13:34 น. 13:51 น. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจัดเก็บและ ชานาญ อินทสโร
สืบค้นข้อมูล Log ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
(ALIST) ระหว่าง ORACLE และ SOLR
4

5
6

7
8
9

10
11
12

13:51 น. 14:08 น. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการบริการเว็บ โชติธรรม ธารรักษ์
ระหว่าง HAProxy และ NGINX บนเครื่อง
บริการรีเวิร์สพร็อกซี โดยการกระจายภาระ
งานแบบราวนด์โรบิน
14:08 น. 14:25 น. โปรแกรมประยุกต์ช่วยลงทะเบียนโดยใช้
ธาดา หวังธรรมมัง่
เทคนิคการค้นหาเฉพาะที่และรายการทาบู
14:25 น. 14:42 น. การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความ ประภาศรี ธานีรัตน์
เข้าใจทางคณิตศาสตร์ เรื่องฟังก์ชันเอกซ์
โพเนนเชียล และฟังก์ชันลอการิทึม ของ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4
14:42 น. 14:59 น. การทดสอบที และการทดสอบ z กับขนาด
ตัวอย่าง
14:59 น. 15:16 น. การตัดส่วนภาพใบหน้าในภาพหมูอ่ ย่าง
อัตโนมัติ
15:16 น. 15:33 น. ช่วงความเชือ่ มัน่ สาหรับอัตราส่วนของส่วน
เบีย่ งเบนมาตรฐานของประชากรปรกติ เมือ่
ทราบค่าสัมประสิทธิ์การแปรผัน

หน่วยงำน
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
นครศรีธรรมราช

พีระ ทองมี

มหาวิทยาลัยทักษิณ

ไพจิตร กชกรจารุพงศ์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วราฤทธิ์ พานิชกิจโกศลกุล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

15:33 น. 15:50 น. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริม วิษณุ นภาพันธ์
ทักษะการแก้ปญ
ั หาทางคณิตศาสตร์
15:50 น. 16:07 น. เกมิฟิเคชันในบริบทของสุขภาพ: การทบทวน ศักดิช์ ัย เมืองศรีนนุ่
วรรณกรมอย่างเป็นระบบ
16:07 น. 16:24 น. คุณสมบัตขิ องระบบข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล ศิรประภา ศิลปรัตน์
สาหรับผูป้ ว่ ยโรคไตซึง่ รับการรักษาโดยการ
ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ห้องล๊อบบี้ เลำจน์ ชัน้ ล๊อบบี้
Session 4 คณิตศำสตร์และคอมพิวเตอร์
ชือ่ เรื่อง
ลำดับ
เวลำ
13 16:24 น. 16:41 น. เกรซฟุลเลเบิลลิงในบริบทการทาซ้า
องค์ประกอบของกราฟ
14 16:41 น. 16:58 น. กิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องสถิตใิ นระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใช้เครื่องคานวณ
เชิงกราฟ TI Nspire CX CAS
15
16
17

ชือ่ ผู้นำเสนอ
ศิวพร แซ่วัน

หน่วยงำน
มหาวิทยาลัยทักษิณ

สายัณห์ โสธะโร

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

16:58 น. 17:15 น. ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
สุดา เธียรมนตรี
วินจิ ฉัยโรคข้าวเบือ้ งต้น
17:15 น. 17:32 น. ผลเฉลยของสมการไดโอแฟนไทน์ 7^x-5^y= สุทธิวัฒน์ ทองนาค
z^2
17:32 น. 17:49 น. เน็ตเวิร์คเซ็นเซอร์แบบเรียลไทม์เพื่อ
อุทยั คูหาพงศ์
ตรวจสอบความชืน้ พืชปาล์มน้ามัน

มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช

