การนําเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย
Oral Presentation

กําหนดวันนําเสนอ

ห้อง
ห้องแกรนด์บอลรูม 1 ตึก 2

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559
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วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเกษตรศาสตร์

7

ห้องทานตะวัน ตึก 1
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9

ห้องจันผา ตึก 1
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11

ห้องยูงทอง ตึก 2

วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเกษตรศาสตร์

7

ห้องทานตะวัน ตึก 1
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ห้องจันผา ตึก 1
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ห้องแกรนด์บอลรูม 1 ตึก 2
Session 2 วิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
ลําดับ
เวลา
1 13:00-13:20 น.

2

3
4
5

ชื่อเรื่อง
การใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตร:ต้นขิงดูดซับสารให้ความ
ขาวเพื่อประยุกต์ใช้เป็นสครับขัดผิวใน
ผลิตภัณฑ์เครือ่ งสําอาง
13:20-13:40 น. ผลของการใช้กระแสไฟตรงศักย์สูงใน
การผลักดันวิตามินซีผ่านแบบจําลอง
ผิวหนังหมู
13:40-14:00 น. อิทธิพลของแคลเซียมคาร์บอเนตที่มี
ผลต่อสมบัติของโฟมแป้ง
14:00-14:20 น. เตรียมวัสดุเชิงประกอบชีวภาพจากกลู
เตนข้าวสาลีผสมแคลเซียมคาร์บอเนต
14:20-14:40 น. จลนพลศาสตร์และอุณหพลศาสตร์
การดูดซับเมททิลีนบลูด้วยถ่านกัม
มันต์เปลือกมังคุด

ชื่อผู้นาํ เสนอ
อ.สรรค์ชัย เหลือจันทร์

หน่วยงาน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

น.ส.เสาวลักษณ์ พลเดช

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

น.ส.ชลิกา เฉี้ยฉุ้น

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

น.ส.ศุภากร ธรรมหิเวศน์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

น.ส.สุภาพร รัตนพันธ์

มหาวิทยาลัยทักษิณ

Session 4 คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์
ลําดับ
เวลา
ชื่อเรื่อง
1 15:00-15:20 น. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
จัดการงานวิจัยโครงการวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่
ชุมชนฐานราก
2 15:20-15:40 น. การเปรียบเทียบเทคนิคการจําแนก
ประเภทสําหรับการทํานายผลการ
สําเร็จการศึกษาตามระยะเวลา
3 15:40-16:00 น. ระบบเปลี่ยนคําค้นจากเนื้อความ
กฎหมายโดยใช้แบบจําลองเวกเตอร์
สเปซ : กรณีศกึ ษาประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์

ชื่อผู้นาํ เสนอ
นายธนภัทร เจิมขวัญ

หน่วยงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ผศ.ดร.นพมาศ ปักเข็ม

มหาวิทยาลัยทักษิณ

อ.ดร.วิสิทธิ์ บุญชุม

มหาวิทยาลัยทักษิณ

ห้องแกรนด์บอลรูม 2 ตึก 2
Session 9 บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
ลําดับ
เวลา
ชื่อเรื่อง
1 13:00-13:20 น. การศึกษาผู้รับบริการกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์
2 13:20-13:40 น. พฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคและ
ระดับความสําคัญของส่วนประสมทาง
การตลาดของสินค้าโครงการหนึ่ง
ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์จังหวัด
นครราชสีมา
3 13:40-14:00 น. พฤติกรรมและความพึงพอใจในการ
ซื้อสินค้าผ่านการพาณิชย์บน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ (M-Commerce)
ของผู้บริโภคในจังหวัดนครราชสีมา
4 14:00-14:20 น. แบบจําลองโพรบิทเชิงลําดับของการ
รับรู้ผลกระทบต่อการประกอบอาชีพ
จากการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนของเกษตรกรผู้ปลูกปาล์ม
น้ํามันในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและ
กระบี่
5 14:20-14:40 น. ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธผลการปัน
ส่วนต้นทุนกลุม่ อุตสาหกรรมสิ่งทอใน
ประเทศไทย
6 14:40-15:00 น. ประสิทธิภาพเครื่องมือบัญชีบริหาร
คุณภาพข้อมูลทางการบัญชีบริหาร
และผลการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
7 15:00-15:20 น. สภาพแวดล้อมของร้านค้าปลีกใน
จังหวัดสงขลา

ชื่อผู้นาํ เสนอ
ผศ.ดร.ชณทัต
บุญรัตนกิตติภูมิ
อ.อธิต ทิวะศะศิธร์

หน่วยงาน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

อ.วรญา โรจนาปภาพร

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

อ.พลากร สัตย์ซื่อ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อ.ดร.พิทยา ผ่อนกลาง

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

น.ส.พรทิพย์ อัคราช

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน

ผศ.ดร.อรจันทร์ ศิริโชติ

มหาวิทยาลัยทักษิณ

ห้องยูงทอง ตึก 2
Session 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเกษตรศาสตร์
ลําดับ
เวลา
ชื่อเรื่อง
1 13:00-13:20 น. ผลของวิตามินซีที่มีต่อการสร้างพฤษ
เคมีในต้นอ่อนดาวเรือง
2 13:20-13:40 น. การเปรียบเทียบผลผลิตและ
องค์ประกอบของผลผลิตปาล์มน้ํามัน
ลูกผสมเทเนอรากับพันธุ์ทางการค้า
3 13:40-14:00 น. แพทโคเอฟฟิเชี่ยนท์ของลักษณะการ
เจริญเติบโตและผลผลิตปาล์มน้ํามันใน
ประชากรดูรา x ดูรา
4 14:00-14:20 น. การศึกษาการเจริญเติบโตของเมล็ด
กล้วยไม้ม้าวิ่งในสภาพปลอดเชื้อ
5 14:20-14:40 น. การสร้างขั้นบันไดในแปลงสับปะรด
เพื่อลดปริมาณการสูญเสียดินจากการ
เกิดการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่
ลุ่มน้ําพุสวรรค์ จังหวัดเพชรบุรี
6 14:40-15:00 น. การเปลี่ยนแปลงปริมาณไนโตรเจน
และฟอสฟอรัสในดินในลุ่มน้าํ คลองอู่
ตะเภาตอนบนในรอบ 12 ปี
7 15:00-15:20 น. ศักยภาพในการเป็นพาหะนําโรคพยาธิ
หนอนหัวใจสุนขั ของยุงในพื้นที่
เคหสถานตําบลกําแพงแสน อําเภอ
กําแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ชื่อผู้นาํ เสนอ
ผศ.ดร.ชุติมา คงจรูญ

หน่วยงาน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

นายภูมิวิทย์ เพ็งเรือง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

น.ส.กัลยา พงค์รัตน์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นายวัชรินทร์ รัตนพันธ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นายธรรมนาถ โพธิ์ศิริพงศ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นายวรพงศ์ ฤกษ์เกลี้ยง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

น.ส.วรรณวิลาศ หงษ์ทอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ห้องทานตะวัน ตึก 1
Session 5 วิทยาศาสตร์สุขภาพ
ลําดับ
เวลา
ชื่อเรื่อง
1 13:00-13:20 น. ความแตกต่างระหว่างบุคคลทางด้าน
Circadian Type และการทํางาน
ระบบกะต่อระดับความล้าในพยาบาล
วิชาชีพเวรผลัดโรงพยาบาลพัทลุง :
กรณีศึกษางานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
และงานหอผู้ป่วยหนัก
2 13:20-13:40 น. การเปรียบเทียบการแปลผลฟิล์ม
ทรวงอกชนิดดิจิตอลระหว่าง
ผู้เชี่ยวชาญระบบ HIOSH-B Reader
และระบบ AIR Pneumoโดยใช้
มาตรฐานฟิล์มทรวงอกชนิดดิจิตอล
ของ ILO 2011-D และความชุกของ
ฟิล์มทรวงอกทีผ่ ิดปกติชนิดดิจิตอลใน
พนักงานโรงงานโม่หินจังหวัดสงขลา
3 13:40-14:00 น. การบําบัดอากาศเสียด้วยระบบ
ไบโอสครับเบอร์กรณีศึกษา
โรงงานผลิตถังไฟเบอร์กล๊าส
4 14:00-14:20 น. ค่าการแข็งตัวของเลือดในผู้ป่วยนอกที่
ได้รับการรักษาด้วยยาวาร์ฟารินหลัง
การผ่าตัดใส่ลนิ้ หัวใจเทียมแบบโลหะ
โรงพยาบาลศูนย์ยะลา
5 14:20-14:40 น. การศึกษาเปรียบเทียบความแข็งของ
หลอดเลือดแดงระหว่างผู้เป็นโรคเมตา
บอลิกซินโดรมกับผู้ที่มีสขุ ภาพปกติ
6 14:40-15:00 น. การออกแบบเชิงการยศาสตร์สําหรับ
เครื่องตัดทะลายปาล์ม
7 15:00-15:20 น. ประสิทธิผลของการเข้าร่วม
กระบวนการกลุ่มช่วยเหลือตนเองต่อ
ความสามารถในการดูแลตนเองและ
ความรุนแรงของโรคในผู้ป่วยโรค
สะเก็ดเงิน

ชื่อผู้นาํ เสนอ
ว่าที่ร้อยตรีหญิงกาญจนา
หงส์วรานนท์

หน่วยงาน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

น.ส.วนิดา ชูนาค

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

น.ส.อัจฉรา วุฒิกาญจน์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

น.ส.ภิญญารัตน์
รัตนจามิตร

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นพ.ชัยสิทธิ์ พัฒนาสุวรรณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

นายศักดิ์ศิวา หล่อทอง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

น.ส.สิรินทิพย์ ทองขาว

มหาวิทยาลัยมหิดล

ห้องทานตะวัน ตึก 1
Session 5 วิทยาศาสตร์สุขภาพ
ลําดับ
เวลา
ชื่อเรื่อง
8 15:20-15:40 น. การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ
จากการทํางานในสถานที่เย็น
กรณีศึกษา : ศูนย์กระจายสินค้า
ควบคุมอุณหภูมิ
9 15:40-16:00 น. การศึกษาเปรียบเทียบการทาน้ํามัน
พาราฟินกับ ครีมเบส ต่อการสูญเสีย
น้ํา ในผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงิน

ชื่อผู้นาํ เสนอ
น.ส.อรสา สาฤาสี

หน่วยงาน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

น.ส.ชุติมา ชุรี

มหาวิทยาลัยมหิดล

ห้องจันผา ตึก 1
Session 8 สังคมศาสตร์
ลําดับ
เวลา
ชื่อเรื่อง
1 13:00-13:20 น. ผู้นําที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร
ระดับสูง :กรณีศึกษาบริษัทผูผ้ ลิต
เหล็ก
2 13:20-13:40 น. การพัฒนาเครือข่ายทางสังคมระหว่าง
ชุมชนคริสต์ปัตตานีกับชุมชนเพื่อน
บ้านเพื่อความสมานฉันท์
3 13:40-14:00 น. บทบาทและการมีส่วนร่วมของ
ผู้สูงอายุด้านประชาสังคมในการ
พัฒนาชุมชนเขตบางแค
กรุงเทพมหานคร
4 14:00-14:20 น. บทบาทขององค์กรชุมชนต่อการ
พัฒนาประชาธิปไตย
5 14:20-14:40 น. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดการทรัพยากรประมงในลุม่ น้ํา
ทะเลสาบสงขลา
6 14:40-15:00 น. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดการป่าต้นน้ําในลุ่มน้ําทะเลสาบ
สงขลา
7 15:00-15:20 น. ประเพณีงานศพในกระแสบริโภคนิยม
ของเขตเมืองสงขลา
8 15:20-15:40 น. ปฏิสัมพันธ์ทางพื้นที่และการแพร่
ระบาดของวัณโรคบริเวณชายแดน
ไทย-เมียนมาร์ในอําเภอแม่สอด
จังหวัดตาก
9 15:40-16:00 น. การรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลมรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สารทเดือน
สิบเพื่อเสนอให้เป็นมรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรมของชาติและมนุษยชาติ
10 16:00-16:20 น. การสร้างแรงจูงใจของผู้ประกอบการ
รับเหมาก่อสร้างต่อแรงงานต่างด้าว

ชื่อผู้นาํ เสนอ
นางสุรัชวดี ไกรสร

หน่วยงาน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อ.ดร.ศันสนีย์ จันทร์
อานุภาพ

มหาวิทยาลัยทักษิณ

น.ส.วรรณษา วงษ์เส็ง

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผศ.วัชระ ศิลป์เสวตร์
อ.ศิริชัย กุมารจันทร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยทักษิณ

ผศ.กรกฎ ทองขะโชค

มหาวิทยาลัยทักษิณ

น.ส.ธรรมพร สุขมี
นายนิตินัย สีมาปัน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นายเชิดชัย อ๋องสกุล

มหาวิทยาลัยทักษิณ

น.ส.ภัทรา กาญจนกันติกะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ

ลําดับการนําเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย

วันศุกร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2559

ห้องแกรนด์บอลรูม 1 ตึก 2
Session 7 มนุษยศาสตร์
ลําดับ
1

เวลา
9:00-9:20 น.

2

9:20-9:40 น.

3

9:40-10:00 น.

4

10:00-10:20 น. วัฒนธรรมลูกหมดในดนตรีไทย

5

10:20-10:40 น. การออกแบบและสร้างอักขระโน้ต
ดนตรีไทยสําหรับปฏิบัติการ
Microsoft Office
10:40-11:00 น. ลักษณะของ “วิธีภาษาอังกฤษแบบ ผศ.ดร.ไพโรจน์ เบ็ญนุ้ย
ไทยระดับกลาง” ที่ใช้โดยมัคคุเทศก์ใน
จังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน

6

ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้นาํ เสนอ
ภาพลักษณ์ความเป็นคนใต้ของศิลปิน อ.กิตติคุณ ฤทธินิ่ม
ในสังกัดอาร์สยามในมิวสิควิดีโอ
การอนุรักษ์ประเพณีการขับร้องใน
อ.กามารุดดีน อิสายะ
พิธีกรรมเกี่ยวกับเด็กของชุมชนมุสลิม
เชื้อสายมลายูจังหวัดสตูล
ภาษาและวัฒนธรรมจีนที่ปรากฏใน อ.ดร.เกตมาตุ ดวงมณี
ประเพณีกินเจของชาวไทยเชื้อสายจีน
จังหวัดตรัง
น.ส.สุตาภัทร
พัวสวัสดีเทพ
อ.ดร.ปาหนัน คําฝอย

หน่วยงาน
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ

มหาวิทยาลัยทักษิณ

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยทักษิณ

มหาวิทยาลัยทักษิณ

ห้องแกรนด์บอลรูม 2 ตึก 2
Session 3 ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ศึกษาและวิศวกรรมศาสตร์
ลําดับ
1
2

3

4

5
6

7

8
9

10

11

เวลา
9:00-9:20 น.

ชื่อเรื่อง
เครื่องฝานพืชผลทางการเกษตรแบบ
ใบมีดหมุน
9:20-9:40 น. การทดลองการประยุกต์ใช้งาน
อาร์เอฟไอดีกับระบบป้องกัน
รถจักรยานยนต์สูญหาย
9:40-10:00 น. การผลิตเส้นใยนาโนของพอลิไวนิล
แอลกอฮอล์ทมี่ ีอนุภาคของเงินนาโน
ผสมโดยวิธีอิเล็กโตรสปินนิงและการ
ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย
10:00-10:20 น. การศึกษาอิทธิพลของอนุภาคนาโน
ซิงค์ออกไซด์ต่อสมบัติทางกายภาพ
และเชิงกลของแผ่นยางพารา
10:20-10:40 น. การสูบน้ําโดยใช้เชื้อเพลิงร่วม
โปรดิวเซอร์แก๊ส-ดีเซล

ชื่อผู้นาํ เสนอ
ว่าที่ร.ต.ชัยยง
ศิริพรมงคลชัย
อ.วงศกร วงศาโรจน์

หน่วยงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ

น.ส.ปาริฉัตร คําดีบุญ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อ.ศิริศักดิ์ แสนสุขกะโต

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผศ.ดร.ธเนศ ไชยชนะ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

10:40-11:00 น. คุณลักษณะการถ่ายเทความร้อนและ ผศ.ดร.จตุพร แก้วอ่อน
ความดันลดขณะควบแน่นของสารทํา
ความเย็น R134a ภายในท่อแบน
11:10-11:20 น. สมรรถนะการทํางานของระบบการทํา ผศ.ดร.จตุพร แก้วอ่อน
ความเย็นแบบดูดกลืนที่ใช้แก๊สชีวภาพ
เป็นแหล่งพลังงาน
11:20-11:40 น. การดูดซับเสียงของยาง SBR ผสมเส้น น.ส.นูรีดา กะลูแป
ใยภายในลําต้นหมาก
11:40-12:00 น. ศึกษาเปรียบเทียบการวัดอัตราการ
อ.ดร.พลากร บุญใส
ไหลของน้ําระหว่าง การวัดอัตราการ
ไหลโดยท่อเวนทูรี่ กับ การวัดจริง
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00-13:20 น. กระบวนการแยกคืนน้ํามันจากน้ําเสีย อ.ดร.รวมพร นิคม
ของโรงงานผลิตไบโอดีเซลเพื่อใช้วน
กลับเป็นวัตถุดิบสําหรับผลิตไบโอดีเซล
13:20-13:40 น. การสร้างชุดทดลองเรื่องการวัด
น.ส.ปัณฑิตา ชูทอง
ขนาดโลก

มหาวิทยาลัยทักษิณ

มหาวิทยาลัยทักษิณ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ

มหาวิทยาลัยทักษิณ

มหาวิทยาลัยทักษิณ

ห้องยูงทอง ตึก 2
Session 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเกษตรศาสตร์
ลําดับ
1

เวลา
9:00-9:20 น.

2

9:20-9:40 น.

3

9:40-10:00 น.

4

10:00-10:20 น. การพัฒนาวิธีตรวจวัดปริมาณ
แบคทีเรียทั้งหมดในน้ํานมโคดิบด้วย
เนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโคปี
10:20-10:40 น. ศักยภาพของแหล่งผลิตสารต้าน
จุลินทรีย์:ราเอนโดไฟท์จากจอกหูหนู
และผักตบชวา
10:40-11:00 น. การผลิตกรดแลคติกด้วยน้ํากากส่า
จากเปลือกสับปะรดโดย
actobacillusplantarumATCC
21028
11:10-11:20 น. คุณภาพผลิตภัณฑ์ปลาดุกร้าและ
สมบัติบางประการของน้ําหมักปลาดุก
ร้าที่ผลิตในพื้นที่บ้านโงกน้ํา อําเภอ
ควนขนุนจังหวัดพัทลุง

5

6

7

ชื่อเรื่อง
ผลของระดับแหนแห้งหรือแหนหมัก
แห้งต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตของ
ไก่พื้นเมือง (อายุ 0-16 สัปดาห์)
การคัดเลือกเชื้อ Bacillus ทีม่ ีสมบัติ
เป็นโปรไบโอติกและการประยุกต์ใช้
เป็นกล้าเชื้อในอาหารลูกสุกรหย่านมที่
ผลิตจากมันสําปะหลังเส้น
เทคนิคยูวี – วิสิเบิลสเปกโทรสโกปี
สําหรับการวิเคราะห์ปริมาณกรดออก
ซาลิกในพืช

ชื่อผู้นาํ เสนอ
นายครรชิต ชมภูพันธ์

หน่วยงาน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

น.ส.กิ่งคณิศร์
รัตน์จีรานนท์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

น.ส.สุภาดา ถาวรสังข์

มหาวิทยาลัยทักษิณ

น.ส.จุฑาพร หงส์ผาทอง

มหาวิทยาลัยนเรศวร

อ.ดร.พฤทฐิภร ศุภพล

มหาวิทยาลัยทักษิณ

นายโอภาส ชูนุตร

มหาวิทยาลัยทักษิณ

น.ส.สุกัญญา ผลจันทร์

มหาวิทยาลัยทักษิณ

ห้องทานตะวัน ตึก 1
Session 6 การศึกษา
ลําดับ
1

เวลา
9:00-9:20 น.

2

9:20-9:40 น.

3

9:40-10:00 น.

4

10:00-10:20 น.

5

10:20-10:40 น.

6

10:40-11:00 น.

7

11:10-11:20 น.

ชื่อเรื่อง
การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นการคิดตามทฤษฎีปัญญาแห่ง
ความสําเร็จของสเติร์นเบิร์กสําหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีวิชาชีพครู
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ภาษา
ล้านนาโดยใช้การสืบค้นเป็นฐานสําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การพัฒนาแอปพลิเคชันสื่อการเรียนรู้
การอ่านออกเสียงและการสะกดคํา
ภาษาไทย
รูปแบบการเรียนรู้ด้วยพอดแคสต์เพื่อ
พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษามลายูใน
ประชาคมอาเซียนสําหรับนิสิตปริญญาตรี
สภาพปัญหาการใช้แหล่งเรียนรู้วัดศรี
สุทธาวาสพระอารามหลวง จังหวัดเลย
ผลของการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคมต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนความสามารถ
ในการคิดแก้ปญ
ั หาและความพึงพอใจ
ในการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6
ผลของการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานที่
มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความ
พึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ชื่อผู้นาํ เสนอ
อ.ดร.สมเกียรติ
อินทสิงห์

หน่วยงาน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ.คะเณยะ อ่อนนาง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นายพิเชษฐ์ ไพรัตน์

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

อ.มูหําหมัด สาแลบิง

มหาวิทยาลัยทักษิณ

อ.ดร.จักรกฤษณ์
โพดาพล
น.ส.ฮูดาย์ ดูมีเเด

มหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นายซูฟูวัน เจะแต

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ห้องทานตะวัน ตึก 1
Session 6 การศึกษา
ลําดับ
เวลา
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้นาํ เสนอ
8 11:20-11:40 น. การติดตามและประเมินผลการผลิต
นางฉัตรดาว ไชยหล่อ
บัณฑิตเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
หลักสูตรสาขาวิชาธุรกิจคหกรรมศาสตร์
9 11:40-12:00 น. การประเมินความต้องการจําเป็นต่อการ น.ส.สุพรรษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษา สุวรรณชาตรี
ปฏิบัติการสอนในพื้นที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้
พักรับประทานอาหารกลางวัน

หน่วยงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ห้องจันผา ตึก 1
Session 8 สังคมศาสตร์
ลําดับ
1

เวลา
9:00-9:20 น.

2

9:20-9:40 น.

3

9:40-10:00 น.

4

10:00-10:20 น. วัฒนธรรมการเรียนรู้ขององค์กรใน
มุมมองของอาจารย์มหาวิทยาลัยใน
จังหวัดสงขลา
10:20-10:40 น. การยอมรับและความคิดเห็นของ
สาธารณชนต่อโรงไฟฟ้าพลังงานลมใน
รูปแบบผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมากใน
พื้นที่อําเภอปากพนังของจังหวัด
นครศรีธรรมราช
10:40-11:00 น. การบริหารงบประมาณขององค์การ
บริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเมือง
จังหวัดสงขลา
11:10-11:20 น. ความไม่สอดคล้องของการศึกษาต่อ
ตลาดแรงงานในตําแหน่งนักวิชาการ
พัฒนาชุมชนระดับปฏิบัติการ (พัฒนากร)
11:20-11:40 น. ประสิทธิผลการบังคับใช้ระราชบัญญัติ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
พ.ศ.2551 กับสถานการณ์การเข้าถึง
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชนใน
จังหวัดเชียงราย
11:40-12:00 น. พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของ
คนในชุมชนบ้านปากบางสะกอมหมู่ 1
ตําบลสะกอม อําเภอเทพา จังหวัด
สงขลา

5

6

7

8

9

ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้นาํ เสนอ
มาตรฐานการให้บริการของการรถไฟ นายสกล บุญสิน
แห่งประเทศไทย
การศึกษาพฤติกรรมการใช้งาน
นางจริยา เกิดไกรแก้ว
เครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักศึกษา
การรับรู้และทัศนคติของชุมชนต่อการ อ.สุนิสา คงประสิทธิ์
ก่อสร้างฟาร์มกังหันลมตําบลม่วงงาม
อําเภอสิงหนครจังหวัดสงขลา

หน่วยงาน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยทักษิณ

อ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค

มหาวิทยาลัยทักษิณ

น.ส.รุ่งนภา หมัดเจริญ

มหาวิทยาลัยทักษิณ

อ. ดร.วิชชาญ จุลหริก

มหาวิทยาลัยทักษิณ

อ.ดร.อิสระ ทองสามสี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

นายวรพชร จันทร์ขันตี

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

นางสาวนุชจรินทร์ ดุนี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

