
ก าหนดการน าเสนอบทความภาคบรรยาย 
โครงการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9 

 
Group 1: กลุํมมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 ประธาน: ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.เก็ตถวา บุญปราการ 
ห้องน าเสนอ: 10 - 310 รองประธาน: ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.ประภาศ ปานเจ้ียง 
  เลขานุการ: อาจารย์วรัญญา มณีศรี 

 
ที ่ ID ชื่องานวิจัย ชื่อผู้เข้าร่วม เวลาน าเสนอ 
1 040Hu-NO การธ ารงภาษามลายูถิ่นปัตตานีของกลุํมชาติพันธุ์มลายูในชุมชนบ๎านล าลอง อ าเภอนาทวี 

จังหวัดสงขลา 
คุณอัสมาณี  ฮะกือลิง 13.30 – 13.50 น. 

2 085Hu-NO เจ๎าเอย...เจ๎ากรงหัวจุก: ภาพสะท๎อนนิเวศส านึกเชิงจริยศาสตร์ที่วําด๎วยเรื่องของสัตว์ 
 

คุณชญาดา  ชูชัยสิงหะกุล 13.50 – 14.10 น. 

3 094Hu-NO วิถีชีวิตและการนิยามความหมายของชุมชนคีรีวง คุณวรรณพร  อนันตวงศ์ 
 

14.10 – 14.30 น. 

4 099Hu-NO การประกอบสร๎างเนื้อหาในสารคดีเชิงสถานที่ของเอนก นาวิกมูล 
 

คุณนิยา  บิลยะแม 14.30 – 14.50 น. 

5 100Hu-NO วัดเจดีย์ไอ๎ไขํ: พ้ืนที่ของการนิยามความหมาย 
 

คุณสิทธิพงษ ์ บุญทอง 14.50 – 15.10 น. 

6 101Hu-NO วิถีชีวิตและการปรับตัวของชาวอีสานย๎ายถิ่นในพ้ืนที่ชายแดนใต๎ 
 

คุณเจตน์สฤษฎิ์  สังขพันธ์ 15.10 – 15.30 น. 

7 130Hu-NO สถานภาพองค์ความรู๎เกี่ยวกับการศึกษาภาษาในงานวิทยานิพนธ์ไทยชํวงทศวรรษ พ.ศ. 
2550 - พ.ศ. 2560 

คุณจินดา  วรรณรัตน์ 15.30 – 15.50 น. 

 
 
 
 
 
 



ก าหนดการน าเสนอบทความภาคบรรยาย 
โครงการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9 

 
Group 2: กลุํมมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 ประธาน: ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.มาโนช ดินลานสกูล 
ห้องน าเสนอ: 10 - 311 รองประธาน: อาจารย์ ดร.อริสรา บุญรัตน์ 
  เลขานุการ: อาจารย์ภาชินี เต็มรัตน์ 

 

ที ่ ID ชื่องานวิจัย ชื่อผู้เข้าร่วม เวลาน าเสนอ 
1 028Hu-NO ลักษณะภาษาสแลงในซีรี่ส์ “ไดอารี่ ตุ๏ดซี่ส์เดอะซีรี่ส์” 

 
คุณฟาดีละห์ โต๏ะมีลา 13.30 – 13.50 น. 

2 078Hu-NO การวิเคราะห์กลวิธีการแปลชื่อภาพยนตร์ฮอลลีวู๎ดจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย คุณรุสนี  มะแซ 
 

13.50 – 14.10 น. 

3 081Hu-NO วัจนกรรมในการให๎ค าปรึกษาเรื่องความรัก ในคอลัมน์คนดังนั่งเขียน ของดีเจพ่ีอ๎อย คุณณัฐวดี  คมประมูล 
 

14.10 – 14.30 น. 

4 083Hu-NO ปัจจัยที่สํงผลตํอความวิตกกังวลในการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

คุณเกศนีย์  มากชํวย 
 

14.30 – 14.50 น. 

5 110Hu-NO การจัดประเภทรูปประโยคค าถามและวิเคราะห์หน๎าที่ความก ากวมของค าถามในรายการ
ปริศนาฟ้าแลบ 

คุณสุเมตตา  ประสาทแก๎ว 14.50 – 15.10 น. 

6 125Hu-NO มอม : การดัดแปลงเรื่องสั้นสูํละครโทรทัศน์ 
 

คุณวรรนิสา  จุ๎ยน๎อย 15.10 – 15.30 น. 

7 182Hu-NO [คอมมิวนิสต์  คือ  ศัตรู] :  อุปลักษณ์เชิงวิพากษ์ในวาทกรรมของหลวงวิจิตรวาทการ  คุณอุมาวัลย์  ชาติไอยรานนท์ 
 

15.30 – 15.50 น. 

 
 
 
 
 

 



ก าหนดการน าเสนอบทความภาคบรรยาย 
โครงการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9 

 
Group 3: กลุํมมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 ประธาน: รองศาสตราจารย์ ดร.รพีพรรณ สุวรรณณัฐโชติ 
ห้องน าเสนอ: 10 - 312 รองประธาน: อาจารย์ ดร.ศัจนันท์ แก๎ววงศ์ศรี 
  เลขานุการ: อาจารย์เครือวัลย์ ทองหนูนุ๎ย 

 
ที ่ ID ชื่องานวิจัย ชื่อผู้เข้าร่วม เวลาน าเสนอ 
1 090Hu-NO การจัดการขยะชุมชนให๎กลายเป็น “สินค๎ารีไซเคิล” ของชุมชนต าบลคลองหรัง  

อ าเภอนาหมํอม จังหวัดสงขลา 
คุณปสุตา  มัทวกาญจน์ 13.30 – 13.50 น. 

2 138Hu-NO ความพึงพอใจของผู๎สูงอายุตํอการให๎บริการจํายเบี้ยยังชีพขององค์การบริหารสํวนต าบล
บางพูด อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 

ผศ.ดร.ราเชนทร์  นพณัฐวงศกร 
 

13.50 – 14.10 น. 

3 160Hu-NO เหตุผลและความสนใจในการเลือกอาชีพและศึกษาตํอของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกล๎เคียง 

รศ.ดร.ดาวรุํง  ชะระอ่ า 
 

14.10 – 14.30 น. 

4 169Hu-NO สาเหตุและแนวทางการแก๎ไขปัญหาน้ าทํวมในพ้ืนที่เทศบาลต าบลพะวง อ าเภอเมือง 
จังหวัดสงขลา 

อาจารย์ศิริภา  จันทร์เกื้อ 
 

14.30 – 14.50 น. 

5 172Hu-NO คุณภาพชีวิตการท างานของเจ๎าหน๎าที่องค์การบริหารสํวนต าบลห๎วยไรํ อ าเภอหลํมสัก 
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

คุณนารีรัตน์  ค าพา 
 

14.50 – 15.10 น. 

6 177Hu-NO การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารสํวนต าบลดงเดือย อ าเภอกงไกร
ลาศ  จังหวัดสุโขทัย 

อาจารย์ธนพงษ์  คงสินทรัพย์ 
 

15.10 – 15.30 น. 

7 180Hu-NO ผลกระทบจากการใช๎สื่อโซเชียลมีเดียของนักศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญํ ผศ.ภัททิรา  กลิ่นเลขา 
 

15.30 – 15.50 น. 

 
 
 
 
 
 



ก าหนดการน าเสนอบทความภาคบรรยาย 
โครงการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9 

 
Group 4: กลุํมการศึกษา 1 ประธาน: รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา  จรจิตร 
ห้องน าเสนอ: 10 - 313 รองประธาน: อาจารย์ ดร.ตรัยภูมินทร์  ตรีตรีศวร 
  เลขานุการ: อาจารย์สุภาวดี  ธรรมรัตน์ 

 
ที ่ ID ชื่องานวิจัย ชื่อผู้เข้าร่วม เวลาน าเสนอ 

1 004Ed-NO ผลของการจัดการเรียนรู๎โดยใช๎แบบจ าลองเป็นฐาน เรื่อง การจ าลองตัวของดีเอ็นเอ 
ตํอการพัฒนามโนมติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 

คุณสุกัลยา  หล าเหล็ม 13.30 – 13.50 น. 

2 050Ed-No การศึกษาลักษณะการใช๎สื่อกับกระบวนการการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ 
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดยะลา 
 

คุณฟัดลีนา  ยูโซะ 13.50 – 14.10 น. 

3 056Ed-NO ผลการสอนกลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ เรื่องการประยุกต์ของสมการเชิงเส๎นตัวแปร
เดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนดารุลอูลูม จังหวัดสตูล ระหวํางการสอน
โดยใช๎แบบฝึกทักษะกับการสอนแบบปกติ 

คุณเสาดะห์  ขุนหล า 14.10 – 14.30 น. 

4 057Ed-NO การพัฒนาความสามารถในการแก๎โจทย์ปัญหาและการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ จังหวัดพัทลุง ระหวํางวิธีสอน
แบบปกติกับการจัดการเรียนรู๎แบบรํวมมือกันเทคนิคกลุํมผลสัมฤทธิ์ (STAD) 

คุณอมราวดี  เพชรรักษ์ 14.30 – 14.50 น. 

5 058Ed-NO ผลการสอน เรื่อง คอมพิวเตอร์และสารสนเทศส าหรับนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ อ าเภอหาดใหญํ จังหวัดสงขลา  
ระหวํางการสอนด๎วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ชํวยสอน และวิธีสอนแบบปกติ 

คุณวิภาวดี  แก๎วสองศรี 14.50 – 15.10 น. 

6 103Ed-NO การพัฒนาการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียน     
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช๎การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎แบบ 4 MAT รํวมกับหนังสือ
การ์ตูนคณิตคิดสนุก 

คุณหนึ่งฤทัย  จิตคงสง 15.10 – 15.30 น. 



ก าหนดการน าเสนอบทความภาคบรรยาย 
โครงการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9 

 
Group 5: กลุํมการศึกษา 2 ประธาน: รองศาสตราจารย์ ดร.วัน  เดชพิชัย 
ห้องน าเสนอ: 10 - 401 รองประธาน: อาจารย์ ดร.นงนภัสส์  มากชูชิต 
  เลขานุการ: อาจารย์ศิริพร  แทนสุวรรณ์ 

 
ที ่ ID ชื่องานวิจัย ชื่อผู้เข้าร่วม เวลาน าเสนอ 
1 022Ed-NO สมรรถนะความเป็นครูมืออาชีพของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

มหาวิทยาลัยหาดใหญํ 
 

อาจารย์ณัฐกา  นาเลื่อน 13.30 – 13.50 น. 

2 158Ed-NO คุณลักษณะความเป็นมืออาชีพของผู๎บริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครหาดใหญํ 
จังหวัดสงขลา 
 

พระมหาสุชาติ  เจ๎า 13.50 – 14.10 น. 

3 155Ed-NO คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู๎บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครู สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 
 

คุณชุติมา  ศิริไพรวัน 14.10 – 14.30 น. 

4 168Ed-NO แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของผู๎บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 
 

คุณดรรชนี  จิตค ารพ 14.30 – 14.50 น. 

5 047Ed-NO สภาพและปัญหาการบริหารงานกิจการนักเรียนเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดของโรงเรียน
ราชประชานุเคราะห์ 5 จังหวัดชายแดนใต๎ 
 

คุณสุนทรี  แดงแก๎ว 14.50 – 15.10 น. 

6 154Ed-NO สมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู๎บริหารสถานศึกษา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ภาคใต๎ 
 

คุณกัญญ์ณพัชร์  เพ่ิมพูล 15.10 – 15.30 น. 

 



ก าหนดการน าเสนอบทความภาคบรรยาย 
โครงการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9 

 
Group 6: กลุํมการศึกษา 3 ประธาน: รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์  จุลทรัพย์ 
ห้องน าเสนอ: 10 - 402 รองประธาน: อาจารย์ ดร.จุฑารัตน์  คชรัตน์ 
  เลขานุการ: อาจารย์สายสุดา  สุขแสง 

 
ที ่ ID ชื่องานวิจัย ชื่อผู้เข้าร่วม เวลาน าเสนอ 
1 076Ed-NO การสังเคราะห์งานวิจัยด๎านวิธีการวิจัยในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญํ 
อาจารย์อภินันท์  สิริรัตนจิตต์ 13.30 – 13.50 น. 

2 077Ed-NO การสังเคราะห์งานวิจัยด๎านสาระของงานวิจัย ในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญํ 

อาจารย์นธ ี เหมมันต์ 13.50 – 14.10 น. 

3 107Ed-NO กลวิธีการเจรจาธุรกิจจีนในสังคมดิจิทัลผํานมุมมองภาษาเพ่ือใช๎เป็นแนวทางในการเรียน
การสอนรายวิชาการเจรจาธุรกิจจีน 

อาจารย์กัลยาณ ี กฤตโตปการกิต 14.10 – 14.30 น. 

4 124Ed-NO การพัฒนาชุดทดลองเรื่องการผสมแสงที่ควบคุมด๎วยสมาร์ทโฟน 
 

คุณจักรกฤษณ์  เทพปาน 
 

14.30 – 14.50 น. 

5 045Ed-NO การพัฒนาชุดการสอน INDisaster เรื่อง น้ าทํวมส าหรับเด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 1 คุณพัชราลักษณ์  ศิริกุลพิทักษ์ 
 

14.50 – 15.10 น. 

6 181Ed-NO การพัฒนาทักษะการอํานสะกดค าของนักเรียนชั้นประศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชุมชน 
บ๎านนาสีทอง อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 

อาจารย์เจรจา  บุญวรรณโณ 15.10 – 15.30 น. 

7 129Ma-NO การเปรียบเทียบนวัตกรรมการเรียนการสอนด๎วยห๎องเรียนออนไลน์โดยใช๎ Google 
Classroom กับรายวิชาออนไลน์บนเว็บไซต์การเรียนการสอน 

อาจารย์สุมนา  สุขพันธ์ 15.30 – 15.50 น. 

 
 
 
 
 
 



ก าหนดการน าเสนอบทความภาคบรรยาย 
โครงการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9 

 
Group 7: กลุํมการบริหารและการจัดการ 1 ประธาน: ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์  ลิ้มโยธิน 
ห้องน าเสนอ: 10 - 403 รองประธาน: ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพร ทองขะโชค 
  เลขานุการ: อาจารย์กุลธิรา  แซํโซว 

 
ที ่ ID ชื่องานวิจัย ชื่อผู้เข้าร่วม เวลาน าเสนอ 
1 013Ma-NO การสื่อสารการตลาดแบบเซ็กซี่ของธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทย อาจารย์เสริมศักดิ์  ขุนพล 

 
13.30 – 13.50 น. 

2 007Ma-NO การวิเคราะห์ต๎นทุนและผลตอบแทนการปลูกแห๎ว ในเขตพ้ืนที่อ าเภอศรีประจันต์  
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ดร.วราภรณ์  นาคใหม ํ 13.50 – 14.10 น. 

3 069Ma-NO ความสมดุลของชีวิตและท างานของพนักงาน ในธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตประเภท
อาหารแปรรูปบรรจุกระป๋อง: กรณีศึกษาเฉพาะ 3 บริษัทขนาดใหญํในจังหวัดสงขลา 

ผศ.สมชัย  ปราบรัตน์ 14.10 – 14.30 น. 

4 149Ma-NO ทัศนคติของผู๎บริหารองค์การที่สํงผลตํอระดับความพึงพอใจการปรับปรุงสภาพแวดล๎อม
ด๎านภายภาพภายในที่เก่ียวข๎องกับองค์ประกอบในการท างาน 

เกียรติศักดิ์  จันทร์แก๎ว 14.30 – 14.50 น. 

5 144Ma-NO ลดข๎อร๎องเรียนของลูกค๎าด๎วยแนวคิดการปรับปรุงงาน : กรณีศึกษา บริษัทขนสํงภาคใต๎ ผศ.จุฑามาศ  พรหมมนตรี 
 

14.50 – 15.10 น. 

6 115Ma-NO การมีสํวนรํวมในการจัดการพ้ืนที่ป่า “อําวอ๎ายยอ” โดยชุมชนบ๎านถ้ าตลอด ต าบลน้ าตก 
อ าเภอทุํงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

คุณนวพร  สินสวัสดิ์ 15.10 – 15.30 น. 

7 156Ed-NO บทบาทการมีสํวนรํวมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแบบยั่งยืนของชุมชนท๎องถิ่น 
บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช๎าง อ าเภอหาดใหญํ จังหวัดสงขลา 

อาจารย์พัชรินทร์  เสริมการดี 15.30 – 15.50 น. 

 
 
 
 
 
 



ก าหนดการน าเสนอบทความภาคบรรยาย 
โครงการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9 

 
Group 8: กลุํมการบริหารและการจัดการ 2 ประธาน: ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.กอแก๎ว จันทร์กิ่งทอง 
ห้องน าเสนอ: 10 - 404 รองประธาน: อาจารย์ ดร.กฤษดี พํวงรอด 
  เลขานุการ: อาจารย์นพดล ชูเศษ 

 
ที ่ ID ชื่องานวิจัย ชื่อผู้เข้าร่วม เวลาน าเสนอ 
1 034Ma-NO ปัจจัยด๎านจิตวิทยาที่มีผลตํอความพึงพอใจในการเลือกใช๎บริการร๎านขายอะไหลํ

รถจักรยานยนต์ในเขตอ าเภอเมืองสงขลา 
คุณนวัตกรณ ์ แซํจิว 13.30 – 13.50 น. 

2 120Ma-NO ปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอความผูกพันตํอองค์การของพนักงานธนาคารอิสลามแหํงประเทศไทย
ในภาคใต๎ตอนลําง 

คุณมารีนา  อาแว 13.50 – 14.10 น. 

3 184Ma-NO การวิเคราะห์ปัจจัยด๎านการสํงเสริมการขายที่เน๎นพฤติกรรมผู๎บริโภคของห๎างสรรพสินค๎า 
โรบินสันในเขตกรุงเทพมหานครที่มีผลตํอพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินค๎าและบริการ 

คุณภวินท์ธนา  เจริญบุญ 14.10 – 14.30 น. 

4 176Ma-NO การพยากรณ์การตัดสินใจเลือกใช๎บริการบริษัทที่ให๎บริการอินเตอร์เน็ตบนโทรศัพท์มือถือ
ในเขตอ าเภอหาดใหญํ จังหวัดสงขลา ด๎วยการวิเคราะห์การถดถอยพหุโลจิสติก 

คุณดิษวัชร  ลอแต 14.30 – 14.50 น. 

5 073Ma-NO การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันเกณฑ์การตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ 

ดร.จิระพงค ์ เรืองกุน 14.50 – 15.10 น. 

6 151Ma-NO โครงสร๎างด๎านชะรีอะห์ภิบาลของสหกรณ์อิสลามในจังหวัดกระบี่และจังหวัดภูเก็ต อาจารย์อริศ  หัสมา 
 

15.10 – 15.30 น. 

7 119Ma-NO ศักยภาพการบริหารจัดการทํองเที่ยวและรูปแบบการทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ์ บริเวณเขต
พ้ืนที่คลองแดน อ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา 

อาจารย์คณิดา  ไกรสันติ 15.30 – 15.50 น. 

 
 
 
 
 
 



ก าหนดการน าเสนอบทความภาคบรรยาย 
โครงการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9 

 
Group 9: กลุํมธุรกิจและการทํองเท่ียว 1 ประธาน: ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์  จันทร์กิ่งทอง 
ห้องน าเสนอ: 10 - 406 รองประธาน: ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัต  สงสม 
  เลขานุการ: นายสิงหนาท เอียดจุ๎ย 

 
ที ่ ID ชื่องานวิจัย ชื่อผู้เข้าร่วม เวลาน าเสนอ 
1 024Bu-NO ปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอการทํองเที่ยวเชิงสุขภาพของนักทํองเที่ยวชาวไทย:  

กรณีศึกษาวนอุทยานบํอน้ าร๎อนกันตัง จังหวัดตรัง 
 

ดร.เมธาวี  วํองกิจ 13.30 – 13.50 น. 

2 075Bu-NO ความพร๎อมของประชาชนชุมชนเกาะหมากกับการพัฒนาเป็นแหลํงทํองเที่ยวแหํงใหมํ  
 
 

อาจารย์นิตติยา  ทองเสนอ 
 

13.50 – 14.10 น. 

3 164Bu-NO การเชื่อมโยงกิจกรรมการทํองเที่ยวเพื่อการสํงเสริมการตลาดการทํองเที่ยวเมืองรอง 
กรณีศึกษา ชุมชนบ๎านเหมืองตะกั่ว ต าบลหนองธง อ าเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 
 

อาจารย์นิตติยา  ทองเสนอ 14.10 – 14.30 น. 

4 010Hu-NO โมเดลสมการโครงสร๎างคุณคําตราสินค๎าแหลํงทํองเที่ยวของนักทํองเที่ยวที่มาทํองเที่ยว 
ในเกาะสมุย 
 

คุณกชพรรณ  สายสะอาด 14.30 – 14.50 น. 

5 104Hu-NO การศึกษาความคิดเห็นของนักทํองเที่ยวชาวไทยที่มีตํอรูปแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรม 
เครื่องจักสานในแหลํงทํองเที่ยวทางประวัติศาสตร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

ดร.วุฒิชัย  วิถาทานัง 14.50 – 15.10 น. 

 
 
 
 
 



ก าหนดการน าเสนอบทความภาคบรรยาย 
โครงการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9 

 
Group 10: กลุํมเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ประธาน: ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.วรรณรัช สันติอมรทัต 
ห้องน าเสนอ: 10 - 407 รองประธาน: อาจารย์ ดร.ธิดาภัทร อนุชาญ 
  เลขานุการ: อาจารย์จิตรพงษ์  เจริญจิตร 

 
ที ่ ID ชื่องานวิจัย ชื่อผู้เข้าร่วม เวลาน าเสนอ 
1 170In-NO การพัฒนาต๎นแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับผลิตภัณฑ์กลุํมหัตถศิลป์พ้ืนบ๎าน 

ปากบารา อ าเภอละงู จังหวัดสตูล 
 

คณิดา ไกรสันติ 13.30 – 13.50 น. 

2 140In-NO การออกแบบแขนกล และพัฒนาโปรแกรมควบคุมแขนกลส าหรับการวาดรูป 
 
 

เอกชัย กลิ่นบ ารุง 
 

13.50 – 14.10 น. 

3 008Ma-NO ปัญหาและอุปสรรคของบุคลากรที่ใช๎โปรแกรม SAP ของการไฟฟ้าสํวนภูมิภาค  
อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

ฐิติธนา ไตรสิทธิ์ 14.10 – 14.30 น. 

4 173Ma-NO ความพึงพอใจของผู๎ใช๎ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการจัดการผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น: กรณีศึกษากลุํมผ๎าทอนาหมื่นศรี จังหวัดตรัง 
 

ฐานันท์ ตั้งรุจิกุล 14.30 – 14.50 น. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก าหนดการน าเสนอบทความภาคบรรยาย 
โครงการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9 

 
Group 11: กลุํมวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1 ประธาน: ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.ปุณยนุช  รุธิรโก 
ห้องน าเสนอ: 10 - 414 รองประธาน: อาจารย์ ดร.เพ็ญ  สุขมาก 
  เลขานุการ: อาจารย์นันท์นภัส  เพ็ชรสุวรรณ 

 
ที ่ ID ชื่องานวิจัย ชื่อผู้เข้าร่วม เวลาน าเสนอ 
1 048He-NO ผลของการให๎ความรู๎ผู๎ดูแลกํอนจ าหนํายเด็กท่ีมีภาวะไข๎เฉียบพลันตํอการเข๎ารับบริการซ้ า 

โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
คุณสรีพร  ชมบุญ 
 
 

13.30 – 13.50 น. 

2 146He-NO ความเครียดและการเผชิญความเครียดของนักศึกษาพยาบาลในการขึ้นฝึกปฏิบัติงานบน
หอผู๎ป่วยรายวิชาปฏิบัติหลักการและเทคนิคการพยาบาล วิทยาลัยพยาบาล 
บรมราชชนนี ตรัง 

อาจารย์สุริยา  ยอดทอง 13.50 – 14.10 น. 

3 082He-NO พฤติกรรมการใช๎ยาของผู๎ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่บ๎าน อ าเภอทําศาลา 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

คุณสุธิศา  ทองประสิทธิ์ 
 
 

14.10 – 14.30 น. 

4 131He-NO ผลของการใช๎โปรแกรมการเดินรํวมกับการแกวํงแขนในกลุํมผู๎สูงอายุที่มีภาวะเมตาบอลิก
ซินโดรมตํอการลดระดับความดันโลหิต และเส๎นรอบเอว 

คุณเกสราวรรณ  ประดับพจน์ 
 
 

14.30 – 14.50 น. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก าหนดการน าเสนอบทความภาคบรรยาย 
โครงการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9 

 
Group 12: กลุํมวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2 ประธาน: รองศาสตราจารย์เทพกร  พิทยาภินันท์ 
ห้องน าเสนอ: 10 - 507 รองประธาน: อาจารย์ ดร.กัลยา  ตันสกุล 
  เลขานุการ: อาจารย์ณัฏฐณิชา  วรรณมณี 

 
ที ่ ID ชื่องานวิจัย ชื่อผู้เข้าร่วม เวลาน าเสนอ 
1 002He-NO การพัฒนาต ารับพุดดิ้งนมถ่ัวเหลืองสูตรโปรตีนสูงโดยใช๎สารให๎ความหวานแทนน้ าตาล

ส าหรับผู๎ติดเชื้อเอชไอวีที่มีปัญหาทางชํองปาก 
 

อาจารย์อลงกต  สิงห์โต 13.30 – 13.50 น. 

2 053He-NO การศึกษาปริมาณโอโซนรวมในบรรยากาศที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 
และประเทศลาว 
 

อาจารย์รุสมาด ี สะบูดิง 13.50 – 14.10 น. 

3 122He-NO ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ตํอการสูบบุหรี่ของพระสงฆ์ในอ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 
 

คุณชนก  จามพัฒน์ 14.10 – 14.30 น. 

4 186He-NO การศึกษาสารสกัดแบบเหลวและผงจากใบยาสูบ (พันธุ์พ้ืนเมือง) ในการก าจัดลูกน้ ายุงลาย 
(Aedes Asegypti Linn.) 
 

อาจารย์หิรัญวดี  สุวิบูรณ์ 14.30 – 14.50 น. 

5 066He-NO การศึกษาอุปกรณ์ตรวจฝ่าเท๎าผู๎ป่วยโรคเบาหวานที่มีภาวะชาปลายเท๎า 
 
 

คุณอรุณรักษ์  ตันพานิช 14.50 – 15.10 น. 

6 067He-NO ความจ าเป็นในการพัฒนาอุปกรณ์ตรวจภาวะชาปลายเท๎า 
 
 

ผศ.สมคเณ  เกียรติก๎อง 15.10 – 15.30 น. 

 



ก าหนดการน าเสนอบทความภาคบรรยาย 
โครงการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9 

 
Group 13: กลุํมรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 1 ประธาน: อาจารย์ ดร.นิวัตน์  สวัสดิ์แก๎ว 
ห้องน าเสนอ: 10 - 508 รองประธาน: ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.บูฆอรี  ยีหมะ 
  เลขานุการ: นางสาวสุพรรณี  เกสรินทร์ 

 
ที ่ ID ชื่องานวิจัย ชื่อผู้เข้าร่วม เวลาน าเสนอ 
1 072Lo-NO ความล๎มเหลวของการน านโยบายไปปฏิบัติ กรณีศึกษา นโยบายการสร๎างงาน 

ในเมืองโอ๏คแลนด์ รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา 
อาจารย์ธนา  มณีพฤกษ์ 13.30 – 13.50 น. 

2 166Lo-NO ปัญหาในการสอบสวนคดีค๎ามนุษย์เพ่ือการค๎าประเวณี อาจารย์สนัน  ยามาเจริญ 13.50 – 14.10 น. 

3 183Lo-NO ปัญหาการตรวจสอบการจับกุมคดีเด็กและเยาวชน ที่อยูํในเขตอ านาจศาลเยาวชนและ
ครอบครัว จังหวัดสงขลา ตามมาตรา 73 แหํงพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว
และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553  

อาจารย์นันท์นภัส  ศิริชัชวาลวงศ์ 14.10 – 14.30 น. 

4 185Lo-NO การวิเคราะห์ผลกระทบของพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 อาจารย์วันเฉลิม  วํองสนั่นศิลป์  
 

14.30 – 14.50 น. 

5 198Lo-NO การค๎ุมครองสิทธิจ าเลยในคดีอาญาศึกษากรณี:การจัดตั้งทนายความขอแรงในชั้นศาล อาจารย์จิระพงค ์ แก๎วบัว 14.50 – 15.10 น. 

6 199Lo-NO ความเป็นไปได๎ในการจัดตั้งสถานที่เสพย์ยาเสพย์ติดถูกกฎหมายในประเทศไทย อาจารย์เชิดพงศ ์ จินดาสุวรรณ์ 15.10 – 15.30 น. 

7 200Lo-NO มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมกิจการร๎านสักลายบนผิวหนังมนุษย์ ผู๎ชํวยศาสตราจารย์วรา บุญพันธ์ 15.30 – 15.50 น. 

 

 
 



Schedule Research presentation (Oral Session) 
The 9th Hatyai National and International Conference 

 
Group 14: Education & Social Science Chairman: Assoc. Prof. Dr. Nik Ramli Nik Abdul Rashid 
Room: 10-509 Vice Chairman: Dr.Patcharee Scheb-Buenner 
  Secretary: Aj.Oratai Chanplong 

 
No. ID Research Name Researcher Presentation time 
1 203Ed-IO PEER-WRITTEN FEEDBACK: PERSPECTIVES FROM EFL UNDERGRADUATES Ms.Watcharee Kulprasit 13.30 – 13.50 
2 202So-IO Work Motivation of the Employees Working at Manufacturing Business 

Sectors Located in Songkhla Province 
Asst.Prof. Somchai Prabrat 13.50 – 14.10 

3 201Ed-IO ANALYSIS OF THREE SELF-ASSESSMENT MODELS IN EFL WRITING CLASS   Asst.Prof.Dr.Taufiqulloh 14.10 – 14.30 
4 204Ed-IO Relationship between Psychological Factors, Self-Directed Learning  

and Attitudes towards Social Media of Youths in 5 Southern Border 
Provinces     

Assoc.Prof.Tasanee Pratan 14.30 – 14.50 

5 205Ed-IO Quality of Scholarly Writing - Reflection in Practice 
 

Victor Chan Kok Kian 14.50 – 15.10 

6 206So-IO “Freedom” Teaching and Learning Program for Prisoner: 
A Case Study of  Prison of Songkhla Province 

Aj.Witoo Na songkhla 15.10 – 15.30 

7 207So-IO FINANCIAL LITERACY COMPETENCIES OF FARM HOUSEHOLDS  
IN BANG KLAM DISTRICT, SONGKHLA: METHODOLOGICAL ISSUES 

Aj.Rochelle J. Shimray 15.30 – 15.50 

8 208So-IO Perceptions of University Students and Lecturers in the Use  
of Podcasting in Language Learning and Teaching 

Asst.Prof.Dr.Kretsai Woottipong 15.50 – 16.10 

9 209Ed-IO Quality of Educational Research: The Need for Reflective Practice 
 

Victor Chan Kok Kian 16.10 – 16.30 

 


