รายชื่อจัดทาเกียรติบัตร
โครงการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9
Group 1:
ที่
1

2
3
4

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ID

ชื่องานวิจัย

012Hu-NP ผู้นาสตรีมุสลิมกับการใช้หลักการอิสลามเพื่อแก้ไขความ
ขัดแย้งระดับองค์กร: กรณีศึกษาผู้นากลุ่มสตรีมุสลิม 5 กลุ่ม
ในประเทศไทย
096Hu-NP ลักษณะการใช้ภาษาบนสื่อสังคมออนไลน์ของวัยรุ่นไทยใน
ปัจจุบัน
106Hu-NP การทับศัพท์ภาษาอังกฤษในวรรณกรรมสาหรับเยาวชน
รางวัลซีไรต์
139Hu-NP การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษา ชุมชนบ้านพรุ เขต 2 ตาบล
บ้านพรุ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

จุดรับเกียรติบัตร: 10 - 310
ชื่อผู้เข้าร่วม

ชื่อออกเกียรติบัตร

นางสาวเจนจิรา แสงสุวรรณ

นางสาวเจนจิรา แสงสุวรรณ

นางสาวซารีณา นอรอเอ

นางสาวซารีณา นอรอเอ

นางสาวนูรีดา เจ๊ะสามอเจ๊ะ

นางสาวนูรีดา เจ๊ะสามอเจ๊ะ

ผศ.ดร.ประภาศ ปานเจี้ยง

ผศ.ดร.ประภาศ ปานเจี้ยง

รายชื่อจัดทาเกียรติบัตร
โครงการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9
Group 2:
ที่
1

2

3
4

5

6

7

กลุ่มการศึกษา
ID

จุดรับเกียรติบัตร: 10-313
ชื่องานวิจัย

005Ed-NP พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง แป้นอักษรเหย้า รายวิชา พิมพ์ดีด
ด้วยคอมพิวเตอร์ 1 โดยใช้แบบฝึกอย่างง่าย ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย
014Ed-NP ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู
สังกัดสานักงานการศึกษาเอกชน จังหวัดสงขลา
015Ed-NP ปัจจัยการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียน
อนุบาลกิตติเวศม์ อาเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
019Ed-NP ภาวะผู้นาที่แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

ชื่อผู้เข้าร่วม

ชื่อออกเกียรติบัตร

นางสาวอาทิตยา เต๊ะหย่อ

นางสาวอาทิตยา เต๊ะหย่อ

นางสาวพัชรพรรณ เพชรดี

นางสาวพัชรพรรณ เพชรดี

นายประกาศิต กิติลาโภ

นายประกาศิต กิติลาโภ

นางสาวกลิกา ศิริวรรณ

นางสาวกลิกา ศิริวรรณ

020Ed-NP การบริหารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 นางสาวอายีซ๊ะ มะสง
ตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนในอาเภอรือเสาะ สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
023Ed-NP การปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของครู สังกัดสานักงานเขต นางสาวนิสา แหละหีม
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

นางสาวอายีซ๊ะ มะสง

027Ed-NP ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของผู้บริหารกับการบริหารสถานศึกษา นางสาวมารียะห์ มะสง
สู่โรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสานักงานการศึกษาเอกชน จังหวัด
นราธิวาส

นางสาวมารียะห์ มะสง

นางสาวนิสา แหละหีม

ที่
8

ID

ชื่องานวิจัย

ชื่อผู้เข้าร่วม

ชื่อออกเกียรติบัตร

029Ed-NP การเสริมสร้างขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1
9 030Ed-NP การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ
ครูสังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัดนราธิวาส
10 031Ed-NP ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงกับการจัดการความ
ขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 15 ในจังหวัดนราธิวาส
11 032Ed-NP ภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ
ครู โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

นางสีตีอายะ โต๊ะกายอ

นางสีตีอายะ โต๊ะกายอ

นางสาวพัฒน์ชินี ขันทศกร

นางสาวพัฒน์ชินี ขันทศกร

นายรอซาลี ดาแมยี

นายรอซาลี ดาแมยี

นายสุชาติ สุวรรณมณี

นายสุชาติ สุวรรณมณี

12

033Ed-NP ประสิทธิผลการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาตามความเห็นของครู
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

นางสาวเสาวลักษณ์ พรหม
จันทร์

นางสาวเสาวลักษณ์ พรหม
จันทร์

13

035Ed-NP การส่งเสริมการทาวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารสถานศึกษาตามความ
คิดเห็นของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุ
ราษฎร์ธานี เขต 3

นางสาววิภารัตน์ เสนี

นางสาววิภารัตน์ เสนี

รายชื่อจัดทาเกียรติบัตร
โครงการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9
Group 3:
ที่
1

กลุ่มการศึกษา
ID

จุดรับเกียรติบัตร: 10-401
ชื่องานวิจัย

ชื่อผู้เข้าร่วม

ชื่อออกเกียรติบัตร

นายบัดรี โต๊ะกายอ

นายบัดรี โต๊ะกายอ

นายนาบีล หมัดอะดั้ม

นายนาบีล หมัดอะดั้ม

นายอดิศักดิ์ หรนหมาน

นายอดิศักดิ์ หรนหมาน

นางสาวพิชชาภา นพรัตน์

นางสาวพิชชาภา นพรัตน์

นางบุษรา อารียาภรณ์

นางบุษรา อารียาภรณ์

นายสุริยะ สุริยันยงค์

นายสุริยะ สุริยันยงค์

7

038Ed-NP ความต้องการของผู้ปกครองต่อการจัดการเรียนการสอน อิสลาม
ศึกษาในโรงเรียนของรัฐ (แบบเข้ม) สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1
042Ed-NP ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารกับขวัญ
กาลังใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัด
สงขลา
052Ed-NP การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นศึกษาขั้นพื้นฐานตาม
ความคิดเห็นของครู โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาสังกัดเทศบาล
อิสลาม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
054Ed-NP ภาวะผู้นาใฝ่บริการของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
055Ed-NP คุณลักษณะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูใน
โรงเรียนสังกัดเทศบาล จังหวัดสงขลา
063Ed-NP ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น
ของครูสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
064Ed-NP การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบเกม

8

065Ed-NP ความคิดเห็นของนิสิตต่อการใช้สื่อสังคมในการจัดการเรียนการสอน

รศ.พิศมัย หาญมงคลพิพัฒน์ รศ.พิศมัย หาญมงคลพิพัฒน์

2

3

4
5
6

รศ.พิศมัย หาญมงคลพิพัฒน์ รศ.พิศมัย หาญมงคลพิพัฒน์

ที่
9

10

11

12

13

ID

ชื่องานวิจัย

070Ed-NP ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารวิชาการกับประสิทธิผลของ
สถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
071Ed-NP ภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ
ครูโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา สังกัดสานักงาน
การศึกษาเอกชน จังหวัดสงขลา
084Ed-NP การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บด้วย Google Site รายวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3
091Ed-NP การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา
ตามความคิดเห็นของครูในสถานศึกษาที่ใช้หลักสูตรมาตรฐานสากล
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 15
093Ed-NP การบริหารงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามความคิดเห็นของ
ผู้ปกครอง ในเขตเทศบาลเมืองสิงหนคร อาเภอสิงหนคร จังหวัด
สงขลา

ชื่อผู้เข้าร่วม

ชื่อออกเกียรติบัตร

นางวันวิสา พรหมสุวรรณ์

นางวันวิสา พรหมสุวรรณ์

นางสาวดวงฤดี ศิริพันธุ์

นางสาวดวงฤดี ศิริพันธุ์

นางสาวบุญญานี เพชรสีเงิน นางสาวบุญญานี เพชรสีเงิน
นายรอมฎอน สันง๊ะ

นายรอมฎอน สันง๊ะ

นางสาววรรวิสา นพรัตน์

นางสาววรรวิสา นพรัตน์

จุดรับเกียรติบัตร ภาคโปสเตอร์
โครงการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9
Group 4:
ที่
1

2

3

4

5

6

กลุ่มการศึกษา
ID

จุดรับเกียรติบัตร: 10-402
ชื่องานวิจัย

105Ed-NP ภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนตาม
ความคิดเห็นของครู สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

ชื่อผู้เข้าร่วม

นางสาววราภรณ์ อิสสระ

ชื่อออกเกียรติบัตร

นางสาววราภรณ์ อิสสระ

108Ed-NP การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา
นางสาวสุจิตรา เรืองยิ่ง
อาชีวศึกษาเอกชนตามความคิดเห็นของครู สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด
สงขลา
111Ed-NP การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ นางสาวกุณฑล หนูทวน
เพื่องานอาชีพ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดยใช้รูปแบบ
การเรียนของแฮร์โรว์ร่วมกับการสาธิต

นางสาวสุจิตรา เรืองยิ่ง

112Ed-NP การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะปฏิบัติ เรื่อง การใช้
นายกันตภณ พาหุมันโต
โปรแกรมนาเสนอ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้วิธีสอนแบบชี้แนะร่วมกับสื่อสังคม
ออนไลน์
113Ed-NP การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง อาเซียนศึกษาสาหรับ นายปักษ์ คงประเสริฐ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นายกันตภณ พาหุมันโต

114Ed-NP การบริหารหลักสูตรอิสลามศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาตามความ
นางสาวลักขณา ชิณพงษ์
คิดเห็นของครูสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส
เขต 2

นางสาวลักขณา ชิณพงษ์

นางสาวกุณฑล หนูทวน

นายปักษ์ คงประเสริฐ

ที่
7

8

9

10

11

ID

ชื่องานวิจัย

ชื่อผู้เข้าร่วม

ชื่อออกเกียรติบัตร

123Ed-NP ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษากับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1

นางสาวเอมมิกา ชนะสิทธิ์ นางสาวเอมมิกา ชนะสิทธิ์

133Ed-NP พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยเว็บไซต์ W3School สาหรับการ
สอนเสริม เรื่อง Structured Query Language Command รายวิชา
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้วยภาษา SQLขั้นสูง ของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1
134Ed-NP ผลการใช้สื่อวิดีโอพัฒนาวิธีการพับผ้าเนปกิ้น ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่องานบริการโรงแรม ของนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

อาจารย์เฟาซาน สุวรรณ
มงคล

157Ed-NP ขวัญ และกาลังใจในการปฏิบัติงานของครูในศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยโซนเศรษฐกิจ จังหวัดสงขลา

พระชรอ ยากองโค

อาจารย์เฟาซาน สุวรรณ
มงคล

อาจารย์วัฒนา พรหมจรรย์ อาจารย์วัฒนา พรหมจรรย์

163Ed-NP ผลการสอนโดยใช้แผนผังความคิดร่วมกับแบบฝึกทักษะภาพการ์ตูน ที่มี อาจารย์ณัฐกา นาเลื่อน
ต่อความสามารถในการเขียนเรียงความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
6
12 167Ed-NP การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับ
อาจารย์สายสุดา สุขแสง
ใจความของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 6
(อนุบาลในฝัน) อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
13 178Ed-NP ปัจจัยเชิงที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระเบียบวิธีวิจัยของ
ผศ.ปัญจา ชูช่วย
นักศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่

พระชรอ ยากองโค

อาจารย์ณัฐกา นาเลื่อน
อาจารย์สายสุดา สุขแสง
ผศ.ปัญจา ชูช่วย

รายชื่อจัดทาเกียรติบัตร
โครงการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9
Group 5:
ที่
1
2
3

4
5
6

7

8

กลุ่มการบริหารและการจัดการ
ID

ชื่องานวิจัย

จุดรับเกียรติบัตร: 10-403
ชื่อผู้เข้าร่วม

ชื่อออกเกียรติบัตร

025Ma-NP อิทธิพลของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การ ที่มีต่อ
ความผูกพันในงานของอาจารย์มหาวิทยาลัย
026Ma-NP ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การ
กับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
037Ma-NP การมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของชุมชนตามความ
คิดเห็นของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สงขลา เขต 2
039Ma-NP การดาเนินงานของวิสาหกิจชุมชนผลิตน้าบูดูข้าวยาบ้านดินลาน

ผศ.ดร.กอแก้ว จันทร์กิ่งทอง

ผศ.ดร.กอแก้ว จันทร์กิ่งทอง

ผศ.ดร.กอแก้ว จันทร์กิ่งทอง

ผศ.ดร.กอแก้ว จันทร์กิ่งทอง

นางสาวพาฝัน บูละ

นางสาวพาฝัน บูละ

อาจารย์ภัทริยา สังข์น้อย

อาจารย์ภัทริยา สังข์น้อย

041Ma-NP การลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิตดอกไม้จันทน์
กรณีศึกษา กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านแหลมเคียน
059Ma-NP ภาวะผู้นาแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็น
ของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา
เขต 3
061Ma-NP การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของผู้บริหารสถานศึกษาตาม
ความคิดเห็นของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 2
068Ma-NP ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อานาจของผู้บริหารสถานศึกษากับ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1

อาจารย์คุลยา ศรีโยม

อาจารย์คุลยา ศรีโยม

นายสมศักดิ์ พรมชาย

นายสมศักดิ์ พรมชาย

นายจงรัก จันทร์ขาว

นายจงรัก จันทร์ขาว

นางสุคนธา ไชยหาญ

นางสุคนธา ไชยหาญ

ที่
9

ID

ชื่องานวิจัย

ชื่อผู้เข้าร่วม

095Ma-NP การเลือกทาเลที่ตั้งของบริษัทขายอะไหล่รถยนต์ โดยวิธี AHP : ผศ.กันต์ธมน สุขกระจ่าง
บริษัท ABC จากัด
10 097Ma-NP ปัจจัยในการตัดสินใจคัดเลือกซัพพลายเออร์ในการจัดส่งวัตถุดิบ ผศ.ธนะรัตน์ รัตนกูล
อาหารทะเล กรณีศึกษาร้าน ABC

ชื่อออกเกียรติบัตร

ผศ.กันต์ธมน สุขกระจ่าง
ผศ.ธนะรัตน์ รัตนกูล

จุดรับเกียรติบัตร ภาคโปสเตอร์
โครงการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9
Group 6:
ที่
1
2
3
4

5
6

7
8
9

กลุ่มการบริหารและการจัดการ
ID

ชื่องานวิจัย

จุดรับเกียรติบัตร: 10-404
ชื่อผู้เข้าร่วม

ชื่อออกเกียรติบัตร

098Ma-NP การศึกษาแนวทางการพยากรณ์ยอดขายผลิตภัณฑ์กระจูด
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรปลายตรอกร่วมใจ จ.พัทลุง
102Ma-NP ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคภาคใต้ 2560

ผศ.ดร.วีระชัย แสงฉาย

ผศ.ดร.วีระชัย แสงฉาย

ผศ.ดร.วิวัฒน์ จันทร์กิ่งทอง

ผศ.ดร.วิวัฒน์ จันทร์กิ่งทอง

141Ma-NP ดัชนีความเชื่อมั่นด้านภาวการณ์ทางสังคมของประชาชนใน
ภาคใต้ 2560
142Ma-NP ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องแกงตา
มือ บ้านทุ่งชุมพลพัฒนา ตาบลลานข่อย อาเภอป่าพะยอม
จังหวัดพัทลุง
143Ma-NP ความพึงพอใจของสมาชิกที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาด
บริการของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านพังเหวน
145Ma-NP การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และป้ายฉลากเครื่องแกงตามือ บ้าน
ทุ่งชุมพลพัฒนา ตาบลลานข่อย อาเภอป่าพะยอม จังหวัด
พัทลุง
148Ma-NP ความพร้อมขององค์กรธุรกิจต่อการลงทุนในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษสะเดา จังหวัดสงขลา
153Ma-NP ผลกระทบต่อการดาเนินโครงการขุดคลองไทย เส้นทาง 7A
(ตรัง–สงขลา)
161Ma-NP เวลามาตรฐานการปฏิบัติงานของพนักงานบริการ คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ผศ.ดร.วิวัฒน์ จันทร์กิ่งทอง

ผศ.ดร.วิวัฒน์ จันทร์กิ่งทอง

ผศ.ดร.วิวัฒน์ จันทร์กิ่งทอง

ผศ.ดร.วิวัฒน์ จันทร์กิ่งทอง

อาจารย์ภัทริยา สังข์น้อย

อาจารย์ภัทริยา สังข์น้อย

ผศ.ดร.วิวัฒน์ จันทร์กิ่งทอง

ผศ.ดร.วิวัฒน์ จันทร์กิ่งทอง

นายสิงหนาท เอียดจุ้ย

นายสิงหนาท เอียดจุ้ย

ผศ.ดร.วิวัฒน์ จันทร์กิ่งทอง

ผศ.ดร.วิวัฒน์ จันทร์กิ่งทอง

ผศ.ธนะรัตน์ รัตนกูล

ผศ.ธนะรัตน์ รัตนกูล

ที่
ID
ชื่องานวิจัย
10 188Ma-NP ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อน้าตาลโตนด

ผงในจังหวัดสงขลา

ชื่อผู้เข้าร่วม

ผศ.กันย์ณิภัฐ สุวรรณอ่อน

ชื่อออกเกียรติบัตร

ผศ.กันย์ณิภัฐ สุวรรณอ่อน

รายชื่อจัดทาเกียรติบัตร
โครงการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9
Group 7:
ที่
1
2

กลุ่มธุรกิจและการท่องเทีย่ ว
ID

ชื่องานวิจัย

จุดรับเกียรติบัตร: 10-406
ชื่อผู้เข้าร่วม

ชื่อออกเกียรติบัตร

003Bu-NP การศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดงานเทศกาลกินเจ
หาดใหญ่ ประจาปี 2560

ผศ.นุกูล ชิ้นฟัก

ผศ.นุกูล ชิ้นฟัก

137Bu-NP องค์ประกอบคุณภาพการบริการของโรงแรมในอาเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยว

อาจารย์นพดล ชูเศษ

อาจารย์นพดล ชูเศษ

จุดรับเกียรติบัตร ภาคโปสเตอร์
โครงการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9
Group 8:
ที่
1

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
ID

จุดรับเกียรติบัตร: 10-407
ชื่องานวิจัย

ชื่อผู้เข้าร่วม

ชื่อออกเกียรติบัตร

080In-NP การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อการ ผศ.พึงพิศ พิชญ์พิบุล
ดูแลผู้สูงอายุในตาบลสันสลี อาเภอเวียงป่าเป้า จังหวัด
เชียงราย
086In-NP การพัฒนาแอปพลิเคชันสาหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ เพื่อ
นางสาวศรีนวล ฟองมณี
จัดการวิถีชุมชน กรณีศึกษา ตาบลนางแล อาเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย
087In-NP การพัฒนาระบบสารสนเทศออนไลน์เพื่อการบริหารจัดการ อาจารย์อังศนา พงษ์นุ่มกูล
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจแบบบูรณาการ

ผศ.พึงพิศ พิชญ์พิบุล

4

109In-NP แอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง “รักษ์ป่าไม้เท่ากับรักษ์โลก”

คุณชญานี ตั้งแก้วเฉลิมวงศ์

5

116In-NP การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อขายสินค้า หนึ่งตาบล หนึ่ง อาจารย์ชลิดา จันทจิรโกวิท
ผลิตภัณฑ์ ในเขตเทศบาลตาบลแม่สรวย อาเภอแม่สรวย
จังหวัดเชียงราย
118In-NP การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อ
อาจารย์จักรี พิชญ์พิบุล
วิเคราะห์พฤติกรรมการใช้ชีวิตประจาวันที่ส่งผลต่อปัญหา
ด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ
152In-NP ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการร้านค้าภายในมหาวิทยาลัย อาจารย์ยพุ ดี อินทสร
ราชภัฏสงขลา

2

3

6

7

ผศ.ดินาถ หลาสุบ

นางสาวศรีนวล ฟองมณี
อาจารย์อังศนา พงษ์นุ่มกูล

อาจารย์ชลิดา จันทจิรโกวิท
อาจารย์จักรี พิชญ์พิบุล
อาจารย์ยุพดี อินทสร

ที่
8

9

ID

ชื่องานวิจัย

ชื่อผู้เข้าร่วม

174In-NP การสร้างและพัฒนาระบบสารสนเทศบนเว็บเพื่อการบริหาร อาจารย์เศรษฐชัย ใจฮึก
งบประมาณงานวิจัย กรณีศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
179In-NP ระบบแยกประเภทไข่มุก ด้วยวิธีการประมวลผลภาพ
อาจารย์จิตรพงษ์ เจริญจิตร

ชื่อออกเกียรติบัตร

อาจารย์เศรษฐชัย ใจฮึก
อาจารย์จิตรพงษ์ เจริญจิตร

จุดรับเกียรติบัตร ภาคโปสเตอร์
โครงการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9
Group 9:
ที่
1

2
3

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ID

จุดรับเกียรติบัตร: 10-414
ชื่องานวิจัย

ชื่อผู้เข้าร่วม

ชื่อออกเกียรติบัตร

016He-NP ความรู้ ทัศนคติ และการรับรู้ข่าวสารอาหารฮาลาลต่อ
ดร.นภารัตน์ ไวยเจริญ
พฤติกรรมการบริโภคของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในพื้นที่
3 จังหวัดชายแดนใต้
036He-NP ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันความพิการ นางสาวบรรพศิริ ชัยลีย์
ทางสายตาของผู้ป่วยโรคต้อหินในเขตกรุงเทพมหานคร

ดร.นภารัตน์ ไวยเจริญ

187He-NP การศึกษาความลึกเชิงแสงของฝุ่นละอองในบรรยากาศที่
ภาคกลางสาหรับประเทศไทย และประเทศสิงคโปร์

อาจารย์รุสมาดี สะบูดิง

อาจารย์รุสมาดี สะบูดิง

นางสาวบรรพศิริ ชัยลีย์

จุดรับเกียรติบัตร ภาคโปสเตอร์
โครงการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9
Group 10
ที่
1
2

3

4
5

6
7
8

ID

กลุ่มรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ชื่องานวิจัย

006Lo-NP การจัดเก็บสถิติคดีของสานักงานป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ เขต 9
018Lo-NP ความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการงาน
ประชาสัมพันธ์ด้านภาษีอากรของสานักงานสรรพากรพื้นที่
จังหวัดปัตตานี
046Lo-NP พฤติกรรมของผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีต่อการเลือกตั้งตาม
ระบอบประชาธิปไตยในตาบลเขาพระ อาเภอรัตภูมิ จังหวัด
สงขลา
089Lo-NP เดิน : วิ่ง เพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้และรณรงค์ไม่สูบ
บุหรี่ ครั้งที่ 5
147Lo-NP คุณลักษณะของนายกรัฐมนตรีที่เหมาะสมกับสังคมไทยตาม
ทรรศนะของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
159Lo-NP เส้นทางสู่ “เบตง” เมืองแห่งพหุวัฒนธรรม

จุดรับเกียรติบัตร: 10-508
ชื่อผู้เข้าร่วม

ชื่อออกเกียรติบัตร

ผศ.นุกูล ชิ้นฟัก

ผศ.นุกูล ชิ้นฟัก

ดร.วรลักษณ์ ลลิตศศิวิมล

ดร.วรลักษณ์ ลลิตศศิวิมล

ผศ.นุกูล ชิ้นฟัก

ผศ.นุกูล ชิ้นฟัก

ผศ.นุกูล ชิ้นฟัก

ผศ.นุกูล ชิ้นฟัก

อาจารย์พล เหลืองรังษี

อาจารย์พล เหลืองรังษี

ผศ.นุกูล ชิ้นฟัก

ผศ.นุกูล ชิ้นฟัก

165Lo-NP การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของสานักงานจังหวัด ผศ.สมชัย ปราบรัตน์
เขตพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย
175Lo-NP การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพพลเมืองเพื่อการ
อาจารย์สนุ ิสา เชาวน์เมธากิจ
พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองเชิงพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้

อาจารย์ ดร.นิวัตน์ สวัสดิ์แก้ว
อาจารย์สุนิสา เชาวน์เมธากิจ

Honor Points (Poster Presentation)
The 9 Hatyai National and International Conference
th

Group 14:
No
1
2
3

ID

Education & Social Science

Research Name
Group: Social Science
210So-IP "The Impacts of Migrant Workforce and Solutions
to Prevent
211So-IP Tourists Dissatisfaction at Songkhla Zoo
Group: Education
212Ed-IP Padlet Use for EFL Writing Activities: Case Study of
a Pre-University English Language Programme in
Australia

Honor Points: 10-509
Research
Asst. Prof. Nukool Chinfuk

Name in Card Honor
Asst. Prof. Nukool Chinfuk

Dr.Patcharee Scheb-Buenner Dr.Patcharee Scheb-Buenner
Aj.Patcharawadee
Promduang

Dr.Puven Muthiah

