วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561
ลาดับการนาเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย

ห้องสมิหลำแกรนด์ A ชัน้ ล๊อบบี้
Session 7 มนุษยศำสตร์
ลำดับ
1

เวลำ
8:00 น.

2

8:17 น.

ชือ่ เรื่อง
8:17 น. การบริหารวิสาหกิจชุมชนต่อการพัฒนา
ท้องถิน่ กรณีศกึ ษาชุมชนบ้านลาสินธุ์ตาบล
ลาสินธุ,์ อาเภอศรีนครินทร์,จังหวัดพัทลุง

ชือ่ ผู้นำเสนอ
กชกร ขุนศรีเจริญ

8:34 น. ลักษณะของภาพเคลือ่ นไหวในงานภาพยนตร์ กิตติคณ
ุ ฤทธินมิ่

หน่วยงำน
มหาวิทยาลัยทักษิณ

มหาวิทยาลัยทักษิณ

ของผูก้ ากับภาพ เอ็มมานูเอล ลูเบสกี เอเอสซี
เอเอ็มซี
3

8:34 น.

8:51 น. ลักษณะของภาพเคลือ่ นไหวในงานภาพยนตร์ กิตติคณ
ุ ฤทธินมิ่

ของผูก้ ากับภาพวอลลี่ ฟิสเตอร์ เอเอสซี
9:17 น. Persepolis: การนาเสนอบาดแผลฝังใจใน
ขอบคุณ สมบูรณ์วงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
รูปแบบการ์ตนู
9:34 น. จดหมายขนาดสัน้ : บันทึกย่อสือ่ แสดงความ เขมฤทัย บุญวรรณ มหาวิทยาลัยมหิดล
สุภาพของกลุม่ วัยรุ่นไทย
9:51 น. การศึกษาสภาพและปัญหาและปัญหาของ
เจะรอบียะห์ มะหนิ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การแก้ไขปัญหายาเสพติดในเยาวชนของศูนย์
อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดปัตตานี

4

9:00 น.

5

9:17 น.

6

9:34 น.

7

9:51 น. 10:08 น. อัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรมรูปหนัง

8

9

มหาวิทยาลัยทักษิณ

ณปภัช จันทร์เมือง

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช

ตะลุงเพื่อนาไปใช้ในการออกแบบกราฟิก
บรรจุภณ
ั ฑ์
10:08 น. 10:25 น. การศึกษาพฤติกรรมการค้นหาสารสนเทศยุค เยาวลักษณ์ สุวรรณแข มหาวิทยาลัยทักษิณ
ดิจิทัลของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ในห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาสีแ่ ห่งในจังหวัด
สงขลา
10:25 น. 10:42 น. ลักษณะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียน

ออทิสติก

ฮัลวาร์ อุทาย

มหาวิทยาลัยทักษิณ

ห้องสงขลำ A ชัน้ ล๊อบบี้
Session 3 ฟิสิกส์ศึกษำ ฟิสิกส์ประยุกต์และวิศวกรรมศำสตร์
ลำดับ
1

2

8:00 น.

ชือ่ เรื่อง
8:17 น. เตาเผาเชือ้ เพลิงชีวมวลระบบหัวเผาโดยการ
อัดอากาศจากพัดลมหอยโข่ง

ชือ่ ผู้นำเสนอ
วัชรากร ใจตรง

หน่วยงำน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม

8:17 น.

8:34 น. คุณภาพรังไหมจากการอบแห้งด้วยพลังงาน

วีรวุธ เลพล

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม

เวลำ

3

8:34 น.

4

8:51 น.

รังสีอาทิตย์ร่วมกับพลังงานไฟฟ้า
8:51 น. การผลิตไฟฟ้าจากการเคลือ่ นที่ของคลืน่ ทะเล วีระศักดิ์ ไชยชาญ
ในแนวราบด้วยชุดส่งกาลัง 4 ชุด สาหรับ
พื้นที่ชายฝัง่ ทะเล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย

9:08 น. ระบบติดตามยานพาหนะโดยใช้จีพีเอสส่งผ่าน โรน่าร์ ปาลาเร่

มหาวิทยาลัยทักษิณ

ระบบไวไฟ
9:25 น. เครื่องวัดดัชนีมวลกาย
9:42 น. เครื่องมือเฝ้าตรวจวัดความชืน้ ในดิน
9:59 น. การศึกษาความชืน้ ของดินโดยอาศัยการรับรู้
ระยะไกลและการตรวจวัดภาคพื้นดิน
กรณีศกึ ษาจังหวัดพัทลุง

5
6
7

9:08 น.

8

9:59 น. 10:16 น. การเตรียมแมงกานีสไดออกไซด์ที่เคลือบ

9:25 น.
9:42 น.

วริศรา จันทร์ใหม่ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ศุภกร กตาธิการกุล มหาวิทยาลัยทักษิณ
สุเจนต์ พรหมเหมือน มหาวิทยาลัยทักษิณ

สุชานันท์ นุตวงษ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี

อนิดา เพ็ชรแก้ว

มหาวิทยาลัยทักษิณ

บนไฮดรอกซีอะพาไทต์ที่มรี ูพรุน สาหรับ
ประยุกต์ใช้ในการดักจับฟอร์มลั ดีไฮด์
9

10:16 น. 10:33 น. การเตรียมยางผสมของยางธรรมชาติกบั ยาง

ไนไตรล์เพื่อผลิตยางโอริงสาหรับเครื่องปัน่
แยกน้ายางข้น
10

10:33 น. 10:50 น. การศึกษาความปลอดภัยทางถนนบริเวณทาง ดลยฤทธิ์ เสฏฐสุวจะ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม

โค้งภายในสถานศึกษา กรณีศกึ ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม จ.พิษณุโลก
11
12

13

10:50 น. 11:07 น. ผลของความเร็วลมต่อประสิทธิภาพของ

เครื่องอบแห้งแบบปัม๊ ความร้อน
11:07 น. 11:24 น. การศึกษาการใช้พลังในอาคารหอสมุด
กรณีศกึ ษาหอสมุดอิเล็กทรอนิกส์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม
11:24 น. 11:41 น. การพัฒนาเครื่องต้นแบบในการจ่ายวัสดุ

สิน้ เปลืองสานักงานรูปทรงใกล้เคียง
ทรงกระบอกโดยระบบคัมบัง

เอกกฤษ แก้วเจริญ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม

เอกภูมิ บุญธรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม

กุลกรอง สุภาเส

มหาวิทยาลัยมหิดล

ห้องเพื่องฟ้ำ ชัน้ ล๊อบบี้
Session 9 บริหำรธุรกิจและเศรษฐศำสตร์
ลำดับ

เวลำ

ชือ่ เรื่อง

ชือ่ ผู้นำเสนอ

1

8:00 น. 8:17 น. การพัฒนาแบบจาลองฟัซซีแรนดอมยูทิลิตี
สาหรับการเลือกรูปแบบการเดินทางด้วย
ระบบราง ของนักท่องเที่ยวระหว่างเมืองใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : กรณีศกึ ษา
รถไฟทางคูส่ ายเด่นชัย – เชียงราย

2

8:17 น. 8:34 น. การจัดการการท่องเที่ยว ภูลมโล อุทยาน
วารัชต์ มัธยมบุรุษ
แห่งชาติภหู นิ ร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก
8:34 น. 8:51 น. การเปรียบเทียบการรู้จักสิง่ บ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์ ศณัทชา ธีระชุนห์
(GI) กับการรับรู้ถึงคุณภาพของสินค้าและ
ความตัง้ ใจจะซือ้ สินค้าของผูบ้ ริโภค:
กรณีศกึ ษาเครื่องถมเมืองนคร

มหาวิทยาลัยพะเยา

8:51 น. 9:08 น. งานวิจัยรับใช้สังคม: ทัศนคติของผูบ้ ริหาร
พินจิ ดวงจินดา
กรณีศกึ ษาการบริหารจัดการน้าแบบมีส่วน
ร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนลุม่ น้าอย่าง
ยัง่ ยืน คลองป่าพะยอม-คลองท่าแนะ จังหวัด
พัทลุง

มหาวิทยาลัยทักษิณ

3

4

วชิระ วิจิตรพงษา

หน่วยงำน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช

ห้องเฟื่องฟ้ำ ชัน้ ล๊อบบี้
Session 10 ผลงำนสร้ำงสรรค์/นวัตกรรม
ลำดับ
1
2
3
4

5
6

เวลำ
ชือ่ เรื่อง
9:08 น. 9:25 น. ระบบควบคุมหุน่ ยนต์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
ออฟติง
9:25 น. 9:42 น. ระบบควบคุมวาล์วนาไร้สายพลังงานตาผ่าน
อินเตอร์เน็ตออฟติง
9:42 น. 9:59 น. การพัฒนาหุน่ กระบอกให้เป็นสือการเรียนรู้
ทางด้านศิลปะการแสดงพืนบ้านโนรา
9:59 น. 10:16 น. การออกแบบผลิตภัณฑ์ทาเฟอร์นเิ จอร์จาก
ต้นตาล กลุม่ โหนดทิง อาเภอสทิงพระ
จังหวัดสงขลา
10:16 น. 10:33 น. ระบบดาต้ามาร์ทเพือสนับสนุนการจัดการ
ด้านมิเตอร์และหม้อแปลง
10:33 น. 10:50 น. ศึกษาและสร้างชุดผลิตไฟฟ้าจากความร้อน
จากนาหล่อเย็นเครืองยนต์โดยใช้เทอร์โมอิ
เล็กทริก

ชือ่ ผู้นำเสนอ
กฤษณ์ ทองขุนดา

หน่วยงำน
มหาวิยาลัยทักษิณ

กฤษณ์ ทองขุนดา

มหาวิยาลัยทักษิณ

ธนภรณ์ แสนอ้าย

มหาวิยาลัยทักษิณ

ธัชพล ถัทรจริยา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

นิติ งามผ่องใส

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประเสริฐ นนทกาญจน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคง
ศรีวิชัย

7

10:50 น. 11:07 น. งานสร้างสรรค์ประติมากรรมตัวตลกหนังเอก พัทรา ผดุงสุนทรารักษ์ มหาวิยาลัยทักษิณ
ตะลุง เท่งและหนูนยุ้ ในบริบทการจาลอง
ภาพเหมือนบุคคลสาคัญทางประวัตศิ าสตร์

8

11:07 น. 11:24 น. “การวิจัยภาคสนาม” การบูรณาการการ
เรียนการสอนกับงานวิจัยในรายวิชาดนตรี
พืนบ้านไทย

ยงกฤต สายเนตร

9

11:24 น. 11:41 น. การพัฒนาสือคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรือง
ประเพณีในจังหวัดนครศรีธรรมราช
11:41 น. 11:58 น. ราซัดชาตรีร่วมสมัยกับการฝึกนาฏศิลป์ไทย
สาหรับผูเ้ ริมเรียน

สุนษิ า คิดใจเดียว

10

มหาวิทยาลัยทักษิณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช
อักษราวดี ปัทมสันติวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน
11

13:00 น. 13:17 น. ความพึงพอใจการพัฒนารูปแบบ
เครืองประดับเงินโบราณ อาเภอศรีสัชนาลัย
จังหวัดสุโขทัย

อุษา อินทร์ประสิทธิ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม

12

13:17 น. 13:34 น. การศึกษาเทคนิคและท่าพืนฐานทีใช้ในการ
เรียนการสอนบัลเล่ตส์ าหรับผูเ้ ริมฝึกหัด ใน
ระดับอุดมศึกษา

ญาณิกา ศรีญามา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ห้องเฟื่องฟ้ำ ชัน้ ล๊อบบี้
Session 10 ผลงำนสร้ำงสรรค์/นวัตกรรม
เวลำ
ลำดับ
ชือ่ เรื่อง
ชือ่ ผู้นำเสนอ
13 13:34 น. 13:51 น. ศึกษาวิธีการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการเรียบเรียง ระวีวัฒน์ ไทยเจริญ
เสียงประสานแบบแจ๊สเพือปรับใช้ในการเรียบ
เรียงเพลงไทย สาหรับ เครืองเป่าในวงบิก๊
แบนด์ กรณีศกึ ษา บทเพลงในคอนเสิร์ตราช
นารีสดุดี

หน่วยงำน
มหาวิทยาลัยทักษิณ

ห้องสงขลำ B ชัน้ ล๊อบบี้
Session 8 สังคมศำสตร์
ลำดับ
1

ชือ่ เรื่อง
เวลำ
8:00 น. 8:17 น. จิตรกรรมฝาผนังสูก่ ารเรียนรู้:
ศิลปะการแสดงพื้นบ้านหนังตะลุงอัตลักษณ์
ท้องถิน่ : กรณีศกึ ษาวัดคูเต่า ตาบลแม่ทอม
อาเภอบางกล่า จังหวัดสงขลา

ชือ่ ผู้นำเสนอ
กฤติยา ชูสงค์

หน่วยงำน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

2

8:17 น. 8:34 น. องค์กรพัฒนาเอกชนกับพลวัตการจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ ของชุมชน
ชายฝัง่ ทะเลอันดามัน

จตุรงค์ คงแก้ว

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

3

8:34 น. 8:51 น. กิจกรรมที่เหมาะสมสาหรับการท่องเที่ยวเชิง เตือนตา ร่าหมาน
สร้างสรรค์อย่างมีส่วนร่วมของชุมชนต้นน้า
คลองป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

มหาวิทยาลัยทักษิณ

4

8:51 น. 9:08 น. มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ ครองสิทธิ
ผูต้ อ้ งขังกรณีเรือนจากลางสงขลา

ธีรยุทธ ปักษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ

5

9:08 น. 9:25 น. วิธีวิทยาการบริหารงานวิจัยท้องถิน่ ที่
เหมาะสมต่อการพัฒนารูปแบบการจัดการ
ที่ดนิ และทรัพยากร ของชุมชนในภูมนิ เิ วศ
วัฒนธรรมภาคเหนือ

ปณิธี บุญสา

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่

6

9:25 น. 9:42 น. ปัญหาทางกฎหมายของการแก้ไขฟื้นฟู
พฤติกรรมผูก้ ระทาผิดที่มอี ายุต่ากว่า 10 ปี
ในประเทศไทย

ปพนธีร์ ธีระพันธ์

มหาวิทยาลัยทักษิณ

7

9:42 น. 9:59 น. การให้ความคุม้ ครองผูเ้ สียหายที่ได้รับความ
เสียหายอันเกิดจากสัตว์
9:59 น. 10:16 น. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ
เขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาในพื้นที่คลองปากประ
จังหวัดพัทลุง

ปรมินทร์ วาโย

มหาวิทยาลัยทักษิณ

วิจิตรา อมรวิริยะชัย

มหาวิทยาลัยทักษิณ
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9

10:16 น. 10:33 น. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกลุม่ วิมลมาลย์ ศรีรุ่งเรือง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ด้วยการพัฒนาจิตสุขภาวะทางปัญญา ด้วย
เทคนิคการปรับคลืน่ สมอง กรณีศกึ ษา: กลุม่
นาข้าวอินทรีย์บา้ นคูหาใน อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

10

10:33 น. 10:50 น. พื้นที่ทางวัฒนธรรมของชาวฮินดูในจังหวัด
ศันสนีย์ จันทร์อานุภาพ
นราธิวาส
10:50 น. 11:07 น. คุณค่าของอนุศาสนาจารย์กองทัพบกใน
ศันสนีย์ จันทร์อานุภาพ
จังหวัดชายแดนภาคใต้
11:07 น. 11:24 น. พฤติกรรมและผลกระทบจากการตัง้ ครรภ์ใน สุดคนึง ณ ระนอง
มารดาวัยรุ่นโรงพยาบาลห้วยยอด จังหวัดตรัง

11
12

มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย

ห้องสงขลำ B ชัน้ ล๊อบบี้
Session 8 สังคมศำสตร์
ลำดับ

เวลำ

ชือ่ เรื่อง

ชือ่ ผู้นำเสนอ

หน่วยงำน

พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน
13

11:24 น. 11:41 น. ประเมินผลโครงการ “3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่ว อัศว์ศริ ิ ลาปีอี
ไทยเทิดไท้องค์ราชัน” ด้วยรูปแบบ CIPP
Model กรณีศกึ ษาจังหวัดสงขลาและจังหวัด
สตูล

มหาวิทยาลัยทักษิณ
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11:41 น. 11:58 น. ปัญหาข้อกฎหมายที่เกีย่ วกับการอพยพของ อารีฟ หัสบู
ชาวโรฮิงญา กรณีศกึ ษาชาวโรฮิงญาที่อพยพ
เข้ามาในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยทักษิณ
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11:58 น. 12:15 น. อิทธิพลคัน่ กลางของเจตนาเชิงพฤติกรรมที่มี อิสระ ทองสามสี
ต่อความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้
ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมกับ
พฤติกรรมการปฏิบตั ติ ามกฎจราจร:
กรณีศกึ ษาคนหนุม่ สาวที่ขับขีร่ ถจักรยานยนต์
ในจังหวัดสงขลา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ห้องล๊อบบี้ เลำจน์ ชัน้ ล๊อบบี้
Session 2 วิทยำศำสตร์เคมีและเภสัช
ลำดับ
1

เวลำ
8:00 น.

2

8:17 น.

3

8:34 น.

4

9:00 น.

5

9:17 น.

6

9:34 น.

ชือ่ เรื่อง

ชือ่ ผู้นำเสนอ
8:17 น. ผลของวิกฤตหมอกควันไฟไหม้ปา่ จากเกาะสุ กนกวรรณ ชุมช่วย
มาตราต่อมวลอนุภาค และสัดส่วนของ
OC/EC ในบรรยากาศอาเภอหาดใหญ่
8:34 น. การเตรียม ลักษณะจาเพาะและการดูดซับ
เกวลิน เจะอุเซ็ง
คริสตัลไวโอเลตด้วยถ่านกัมมันต์จากเส้นใย
ปาล์ม
8:51 น. ความว่องไวของ Ni/SiO2 ในกระบวนการ
จักรพงษ์ จิตต์จานงค์
ไฮโดรจิเนชันบางส่วนของไบโอดีเซลจาก
นามันพืชใช้แล้ว
9:17 น. การสังเคราะห์ผงอนุภาคระดับนาโนของ
นินนาท์ จันทร์สูรย์
ทองแดงโดยวิธีอเิ ล็กโทรไลซีส
9:34 น. จลนพลศาสตร์การเกิดก๊าซชีวภาพของการ
พนิดา อินทรเหมือน
หมักร่วมมูลวัวและหญ้าเนเปียร์
9:51 น. การตรวจวัดไฮบริไดเซชันของพีเอ็นเอ-ดีเอ็น อรวรรณ ทิพย์มณี
เอโดยใช้วัสดุนาโนโมดิฟายด์อเิ ล็กโทรดทอง
ด้วยวิธีการเกาะติดทางไฟฟ้าขันตอนเดียว

หน่วยงำน
มหาวิทยาลัยทักษิณ

มหาวิทยาลัยทักษิณ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ห้องล๊อบบี้ เลำท์ ชัน้ ล๊อบบี้
Session 5 วิทยำศำสตร์สุขภำพ
ลำดับ
1
2

ชือ่ เรื่อง
เวลำ
9:51 น. 10:08 น. ค่าจุดตัดความเร็วในการเดินสาหรับทานาย
การกลัวการหกล้มในผูส้ ูงอายุ
10:08 น. 10:25 น. ความเร็วคลืน่ ความดันเลือดแดงสัมพันธ์กบั
องค์ประกอบของกลุม่ อาการเมตาบอลิกใน
ผูส้ ูงอายุ: การศึกษานาร่อง

ชือ่ ผู้นำเสนอ
จิรพัฒน์ นาวารัตน์

หน่วยงำน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รุชดา ศรีอาหมัด

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

3

10:25 น. 10:42 น. พฤติกรรมการบริโภคอาหารหวานมันเค็ม
กนกวรรณ ทองประดับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
และภาวะโภชนาการของเด็กวัยเรียน ในพื้นที่
นครศรีธรรมราช
อาเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช

4

10:42 น. 10:59 น. การศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของ
วาสนา จักร์แก้ว
ผลิตภัณฑ์สเปรดงาขีม้ อ้ น
10:59 น. 11:16 น. ผลของการฝึกแบบพลัยโอเมตริกที่มตี อ่
วิทยา เหมพันธ์
สมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กบั สุขภาพและ
ทักษะในนักกีฬาเซปักตะกร้อระดับเยาวชน

5

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยทักษิณ

6

11:16 น. 11:33 น. การคัดกรองวัณโรคในกลุม่ พนักงานขับรถ
สิทธิศกั ดิ์ เพชรโกษาชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ
โดยสารสาธารณะ อาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี

7

11:33 น. 11:50 น. ระดับความปลอดภัยบนท้องถนนของ
พนักงานขับขีย่ านพาหนะในโรงงาน
ปูนซีเมนต์แห่งหนึง่

สุภกั ษร แสนใจวุฒิ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

