
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา ครั้งที่ 6 

“การศึกษาและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” 

ก าหนดการ 
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 6 

“การศึกษาและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” 
(The 6th SKRU Conference : Focus on Education and Culture for Community Development) 

วันที่ 15-16 สิงหาคม 2559 
ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

************* 
วัน เดือน ปี เวลา กิจกรรม 

15 สิงหาคม 2559 08.00-09.45 น. ลงทะเบียนและรับเอกสารประกอบการประชุม 

 08.45-09.00 น. การแสดงในพิธีเปิด 
 09.00-09.30 น. พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 6 

“การศึกษาและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาท๎องถิ่น” 
 09.30-10.00 น. ให๎รางวัลบทความวิจัยดีเดํน 
 10.00-11.00 น. ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การศึกษาของอาเซียนในอนาคต” 

โดย Dr.Gatot Hari Priwirjanto, Director of SEAMEO Secretariat 
 11.00-12.00 น. ชมนิทรรศการและน าเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ 
 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00-17.00 น. น าเสนอผลงานวิจัยและสังเคราะห์โจทย์วิจัยเพ่ือการพัฒนาท๎องถิ่น 

(แบํงกลุํมยํอยตามกลุํมงานวิจัย) 
ห๎องยํอยที่ 1  ด๎านการศึกษา 
ห๎องยํอยที่ 2 ด๎านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ห๎องยํอยที่ 3 ด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 17.00-18.00 น. พักรับประทานอาหารเย็น 
 18.00-19.00 น. ประชุมแนวทางการสังเคราะห์โจทย์วิจัยเพ่ือการพัฒนาท๎องถิ่น 
16 สิงหาคม 2559 08.00-09.00 น. ลงทะเบียนและรับเอกสารประกอบการประชุม 
 09.00-12.00 น. น าเสนอผลงานวิจัยและสังเคราะห์โจทย์วิจัยเพ่ือการพัฒนาท๎องถิ่น 

(แบํงกลุํมยํอยตามกลุํมงานวิจัย) 
ห๎องยํอยที่ 1  ด๎านการศึกษา 
ห๎องยํอยที่ 2 ด๎านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ห๎องยํอยที่ 3 ด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 



 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา ครั้งที่ 6 

“การศึกษาและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” 

วัน เดือน ปี เวลา กิจกรรม 
 13.00-17.00 น. น าเสนอผลงานวิจัยและสังเคราะห์โจทย์วิจัยเพ่ือการพัฒนาท๎องถิ่น 

(แบํงกลุํมยํอยตามกลุํมงานวิจัย) 
ห๎องยํอยที่ 1  ด๎านการศึกษา 
ห๎องยํอยที่ 2 ด๎านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ห๎องยํอยที่ 3 ด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 17.00 น. พิธีปิด 
 
 
หมายเหตุ : 10.15-10.30 น. รับประทานอาหารว่างในห้องประชุม (ช่วงเช้า) 
 14.15-14.30 น. รับประทานอาหารว่างในห้องประชุม (ช่วงบ่าย) 
  



 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา ครั้งที่ 6 

“การศึกษาและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” 

ก าหนดการ 
การน าเสนอบทความวิจัยภาคบรรยาย (Oral Presentation) 

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 6 
“การศึกษาและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” 

(The 6th SKRU Conference : Focus on Education and Culture for Community Development) 
วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2559 

สาขาการศึกษา 
ณ ห้องน าเสนอที่ 1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

ล าดับ
ที ่

เวลาน าเสนอ 
รหัส

บทความ 
เร่ือง ผู้น าเสนอ 

1 13.01-13.20 น. 5911013 ความสัมพันธ์ระหวํางความสามารถในการให๎เหตุผล 
การจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ การรับรู๎
ความสามารถของตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์ 
และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
กับความสามารถในการแก๎ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

วิสุทธิ ์ คงกัลป์ 

2 13.21-13.40 น. 5911002 การพัฒนาแบบวัดความคิดสร๎างสรรค์ กลุํมสาระการ
เรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ใน
โรงเรียนเครือขํายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 7 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1 

ใกล๎รุํง  สุวรรณ์โรจน์รุํง 

3 13.41-14.00 น. 5911003 ผลการ ใ ช๎การจั ดการ เรี ยนรู๎ โ ดย ใ ช๎ โครงงาน
วิทยาศาสตร์ ที่มีตํอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบางนรา
วิทยา จังหวัดนราธิวาส 

เจษฎา  จันทราภิชาติ 

4 14.01-14.20 น. 5911004 การศึกษาความเป็นไปได๎ในการเปิดหลักสูตรศิลปศา
สตรบัณฑิต สาขาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล 

ดนุวัศ  สุวรรณวงศ์ 

5 14.21-14.40 น. 5911012 การศึกษาความสัมพันธ์ระหวํางภาวะผู๎น าการ
เปลี่ ยนแปลงกับการบริหารวิ ชาก าร  โดยใ ช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
จังหวัดพังงา 

 

วราภรณ์  เต็มราม 



 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา ครั้งที่ 6 

“การศึกษาและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” 

ล าดับ
ที ่

เวลาน าเสนอ 
รหัส

บทความ 
เร่ือง ผู้น าเสนอ 

6 14.41-15.00 น. 5911014 การศึกษาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนโดย
เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญเพื่อรองรับ การเข๎าสูํประชาคม
อาเซียน: กรณีศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

วีระยุทธ  สุดสมบูรณ์ 

7 15.01-15.20 น. 5911018 ปัจจัยที่สํงผลตํอการเลือกศึกษาตํอในรูปแบบ
การศึกษานอกระบบ 

อารยา  ทับทิมสุวรรณ 
มารีนี  สมรูป 

8 15.21-15.40 น. 5911019 การศึกษาภาวะผู๎น าของผู๎บริหารสถานศึกษาที่สํงผล
ตํอประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต 

อธิษฐาน  วัธนจันทร์ 

9 15.41-16.00 น. 5911023 การศึกษาผลการน าความรู๎ที่นักศึกษาได๎รับไปใช๎ใน
การปฏิบัติจริงในรายวิชาการประเมินผลโครงการ 

ศดานนท์  วัตตธรรม 

16.01 น. รับเกียรติบัตร 
 

รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์บทความ 
 1.  ผศ.ดร.โอภาส  เกาไศยาภรณ์ 
 2.  ดร.ณรงค์ศักดิ์  รอบคอบ 
 3.  ดร.ศรุติพงศ์  ภูวัชร์วรานนท์ 
  



 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา ครั้งที่ 6 

“การศึกษาและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” 

ก าหนดการ 
การน าเสนอบทความวิจัยภาคบรรยาย (Oral Presentation) 

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 6 
“การศึกษาและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” 

(The 6th SKRU Conference : Focus on Education and Culture for Community Development) 
วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2559 

สาขาการศึกษา 
ณ ห้องน าเสนอที่ 1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

ล าดับ
ที ่

เวลาน าเสนอ 
รหัส

บทความ 
เร่ือง ผู้น าเสนอ 

1 09.01-09.20 น. 5911001 การศึกษาความสามารถในการฟัง-การพูดภาษา 
อังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน
วัดศรีสุวรรณาราม โดยใช๎วิธีสอนภาษาเพื่อการ
สื่อสารด๎วยกิจกรรมเพลงและเกม 

กุศาวดี  บุญน า 

2 09.21-09.40 น. 5911005 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบซิปปา 
เรื่อง ทฤษฎีกราฟเบื้องต๎น ท่ีเน๎นทักษะการเช่ือมโยง
ทางคณิตศาสตร์สูํสถานการณ์โลกจริง 

ปิยะวรรณ  จังเมํง 

3 09.41-10.00 น. 5911007 การสร๎างชุดฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการอํานส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

มะลิวรรณ  กุลนิล 

4 10.01-10.20 น. 5911008 ผลการใช๎รูปแบบการเรียนรู๎แบบรํวมมือเทคนิค
แบํงกลุํมผลสัมฤทธิ์ (STAD) รํวมกับกระบวนการแก๎ปัญหา 
ทางคณิตศาสตร์ของโพลยา (Polya) ที่มีตํอความสามารถ 
ในการแก๎ปัญหา ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

มัสนา  หมานเหล็บ 

5 10.21-10.40 น. 5911009 ผลของการใช๎รูปแบบการสอนฟังควบคูํกับการอําน
บทบรรยายที่มีตํอผลสัมฤทธิ์ทางการฟังภาษา 
อังกฤษของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

รอสดี  จะปะกิยา 

6 10.41-11.00 น. 5911010 การสร๎างกิจกรรมการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ตามทฤษฎี
พหุปัญญา เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ส าหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

รัชตา  เกาะเสม็ด 

7 11.01-11.20 น. 5911011 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย กลุํมสาระ
การเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช้ัน
ประถมศึกษาปีที่  5 กลุํมเครือขํายโรงเรียนเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 8 ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

ละมัย  บุญยัง 



 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา ครั้งที่ 6 

“การศึกษาและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” 

ล าดับ
ที ่

เวลาน าเสนอ 
รหัส

บทความ 
เร่ือง ผู้น าเสนอ 

8 11.21-11.40 น. 5911015 การพัฒนาแบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 
จังหวัดสมุทรสงคราม 

ศรารัตน์  อินทรประเสริฐ 

9 11.41-12.00 น. 5911016 การศึกษาความสามารถในการอําน–การเขียนภาษา 
อังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน
อนุบาลทํามํวง โดยใช๎วิธีสอนอํานแบบบูรณาการของ
เมอร์ดอกซ์ (MIA) 

สุกัญญา  ภารตรัตน์ 

12.01-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
10 13.01-13.20 น. 5911017 ผลการจัดการเรียนรู๎แบบสืบเสาะหาความรู๎ทาง

วิทยาศาสตร์โดยใช๎สองภาษา เรื่องสสาร ที่มีตํอ
ผล สั ม ฤทธิ์ ท า ง ก า ร เ รี ย นวิ ช า วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ 
ความสามารถในการอํานท าความเข๎าใจ บทความ
ภาษาอังกฤษทางวิทยาศาสตร์และความพึงพอใจตํอ
การจัดการเรียนรู๎ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 

สุกัญญา  ปัญญาวิศิษฏ์กุล 

11 13.21-13.40 น. 5911020 การสร๎างชุดกิจกรรม เรื่ อง ความสัมพันธ์ของ
สิ่ ง มี ชี วิ ต ใ น ร ะ บ บ นิ เ ว ศ  เ พื่ อ พั ฒ น า ทั ก ษ ะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 

อภิณชกุล  กาญจนเพชร 

12 13.41-14.00 น. 5911021 การสร๎างแบบทดสอบวินิจฉัยข๎อบกพรํองในการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์ สาระที่ 2 การวัด ส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 จังหวัดสมุทรสงคราม 

อุษณีย์  สินธุวัต 

13 14.01-14.20 น. 5911022 การพัฒนาความคงทนในการจ าค าศัพท์ภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี1โดยการใช๎กิจกรรมเพลง 

นิภาวรรณ  นฤเปรมปรีดิ์ 

14 14.21-14.40 น. 5911024 การสร๎างชุดกิจกรรม เรื่อง พืชใกล๎ตัวเรา โดยใช๎สวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นแหลํงเรียนรู๎รํวมกับการ
จัดการเรียนรู๎แบบสืบเสาะหาความรู๎(5E) ส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 

พัชรี  แก๎วอาภรณ์ 

15 14.41-15.00 น. 5911025 การสร๎างแบบทดสอบทักษะกระบวนการทาง
วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ขั้ น พื้ น ฐ า น ต า ม แ น วท า ง ขอ ง
แบบทดสอบ PISA ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีที่  3 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การ
ประถมศึกษาสงขลา เขต 2 

ยุพิน  แสงยอ 



 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา ครั้งที่ 6 

“การศึกษาและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” 

ล าดับ
ที ่

เวลาน าเสนอ 
รหัส

บทความ 
เร่ือง ผู้น าเสนอ 

15.01 น. รับเกียรติบัตร 
 

รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์บทความ 
 1.  รศ.ดร.รพีพรรณ  สุวรรณณัฐโชติ 
 2.  ดร.เมธี  ดิสวัสดิ ์
 3.  ดร.รุจิราพรรณ  คงชํวย 
  



 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา ครั้งที่ 6 

“การศึกษาและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” 

ก าหนดการ 
การน าเสนอบทความวิจัยภาคบรรยาย (Oral Presentation) 

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 6 
“การศึกษาและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” 

(The 6th SKRU Conference : Focus on Education and Culture for Community Development) 
วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2559 

สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ณ ห้องน าเสนอที่ 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

ล าดับ
ที ่

เวลาน าเสนอ 
รหัส

บทความ 
เร่ือง ผู้น าเสนอ 

1 11.01-11.20 น. 5921043 การมีสํวนรํวมของประชาชนตํอการจัดการขยะมูล
ฝอยในพื้นที่เทศบาล เมืองเขารูปช๎าง อ าเภอเมือง 
จังหวัดสงขลา 

ภาคภูมิ  บัวแก๎ว 

2 11.21-11.40 น. 5921053 ความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีตํอกิจกรรมการรับน๎อง
ใหมํของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

วิภาดา  ศรีเสน 

3 11.41-12.00 น. 5921049 ความคิดเห็นของนักศึกษาตํอการให๎บริการของ
ส านักวิทยบริการ และเทคโนโลยสีารสนเทศ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 

วรรณฤดี วิวัชนะ 

12.01-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
4 13.01-13.20 น. 5921047 การมีสํวนรํวมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
รวีวรรณ  หอมจันทร์ 

5 13.21-13.40 น. 5921030 ดนตรีประกอบการแสดงหนังตะลุงในจังหวัดสงขลา ไชยวุธ  โกศล 
6 13.41-14.00 น. 5921058 อัตลักษณ์นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะ

วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
อัปสร อีซอ 

7 14.01-14.20 น. 5921035 การวิเคราะห์คดีหมิ่นประมาททางแพํงที่ผู๎ประกอบ
วิชาชีพด๎านสื่อมวลชนเป็นจ าเลย: ศึกษาจากค า
พิพากษาฎีกา พ.ศ. 2468 – 2557 

นรินทร์  น าเจริญ 

8 14.21-14.40 น. 5921036 การพัฒนาองค์การแหํงการเรียนรู๎: กรณีศึกษาสถานี
ต ารวจภูธรในสังกัดต ารวจภูธรจังหวัดปัตตานี 

นวลศิริ  ชูแสวง 

9 14.41-15.00 น. 5921039 อ านาจอธิปไตย ในการปกครองคณะสงฆ์ ประเสริฐ  จันทร์จ ารัส 
10 15.01-15.20 น. 5921045 ประสิทธิภาพการปฏิบัติหน๎าที่ของร๎อยเวรป้องกัน

ปราบปราม กรณีศึกษาสถานีต ารวจภูธรไม๎แกํน 
จังหวัดปัตตานี 
 

บุญลือ  ภูบาลกระแสร์ 



 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา ครั้งที่ 6 

“การศึกษาและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” 

ล าดับ
ที ่

เวลาน าเสนอ 
รหัส

บทความ 
เร่ือง ผู้น าเสนอ 

11 15.21-15.40 น. 5921046 สงขลาฝั่งหัวเขาแดง สูํ การสร๎างสรรค์นาฏยรังสรรค์
ชุด ระบ าสิงขรานาร ี

รวิสรา ศรีชัย 

12 15.41-16.00 น. 5921048 ร าโทนสทิงพระ รัชยา  วีรการณ์ 
16.01 น. รับเกียรติบัตร 

 

รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์บทความ 
 1.  ศ.อ านวย  ยัสโยธา 
 2.  ผศ.จรูญศักดิ์  บุญญาพิทักษ์ 
 3.  ดร.จรรย์สมร  ผลบุญ 

  



 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา ครั้งที่ 6 

“การศึกษาและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” 

ก าหนดการ 
การน าเสนอบทความวิจัยภาคบรรยาย (Oral Presentation) 

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 6 
“การศึกษาและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” 

(The 6th SKRU Conference : Focus on Education and Culture for Community Development) 
วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2559 

สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ณ ห้องน าเสนอที่ 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

ล าดับ
ที ่

เวลาน าเสนอ 
รหัส

บทความ 
เร่ือง ผู้น าเสนอ 

1 09.01-09.20 น. 5921010 การรับรู๎ในภาพลักษณ์ตราสินค๎าท่ีได๎รับมาตรฐาน
การค๎าที่เป็นธรรม (Fair trade) ที่สํงผลตํอการ
ตัดสินใจซื้อกาแฟสตาร์บัคส์ (Starbucks) ของ
อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

ณัฐภัทธ  เงินยวง 
 

2 09.21-09.40 น. 5921015 การสร๎างมูลคําเพิ่มขององค์กรธุรกิจที่ปรากฏอยูํ
บนฉลากน้ าผลไม๎ส าเร็จรูป ขององค์กรธุรกิจใน
ประเทศไทย 

ปรียาพร  สิทธิเดช 

3 09.41-10.00 น. 5921026 รูปแบบ กลยุทธ์ และโอกาสทางการตลาดของ
ผลิตภัณฑ์เมลอนกรณีศึกษาสวนล าพญาเนเชอรัล 
อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 

สุธิมนต์  สระฉันทพงษ์ 

4 10.01-10.20 น. 5921033 ทัศนคติของประชาชนท่ีมีตํอการปฏิบัติหน๎าที่ของ
เจ๎าหน๎าที่ต ารวจจราจร เขตอ าเภอเมือง จังหวัด
เพชรบุรี 

ทรรศนีย์  น้ าทิพย์ 

5 10.21-10.40 น. 5921040 ปัจจัยที่สํงผลตํอพฤติกรรมความรุนแรงของวัยรุํน 
(12-25 ปี) ในต าบลโพไรํหวาน อ าเภอเมือง 
จังหวัดเพชรบุรี 

อาริยา  มํวงไหมทอง 

6 10.41-11.00 น. 5921050 แรงจูงใจในการท างานกับผลการปฎิบัติงานของ
พนักงานบริษัทเวทเธอร์ฟอร์ด เคเอสพี จ ากัด 

วรัญชลี  เหรัญญาภรณ์ 

7 11.01-11.20 น. 5921037 กระบวนการสื่อสารออนไลน์ที่สํงผลตํอการ
ตัดสินใจซื้อสินค๎าในร๎านค๎าปลีกของจังหวัดภูเก็ต 

นิมิต  ซุ๎นสั้น 

8 11.21-11.40 น. 5921038 มาตรฐานรถบริการสาธารณะท๎องถิ่น เพื่ อ
สนั บ ส นุ น ก า ร ทํ อ ง เ ที่ ย ว ใ น จั ง ห วั ด ภู เ ก็ ต 
กรณีศึกษา รถโพถ๎อง 

นิมิต  ซุ๎นสั้น 



 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา ครั้งที่ 6 

“การศึกษาและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” 

ล าดับ
ที ่

เวลาน าเสนอ 
รหัส

บทความ 
เร่ือง ผู้น าเสนอ 

9 11.41-12.00 น. 5921051 แนวทางการจัดการดูแลผู๎สูงอายุตามวิถีพุทธใน
สถานสงเคราะห์คนชรา 

วรากรณ์  พูลสวัสดิ์ 

12.01-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
10 13.01-13.20 น. 5921031 การสืบสานวัฒนธรรมวิถีพุทธของชาติพันธ์ุลาว

ครั่งต าบลห๎วยด๎วน อ าเภอดอนตูม จังหวัด
นครปฐม 

ญาณภัทร ยอดแก๎ว 

11 13.21-13.40 น. 5921041 อัตลักษณล์าวครั่ง: การศึกษาอัตลกัษณ์ของชาติ
พันธุ์ลาวครั่ง ในเทศบาลต าบลโพรงมะเดื่อ 
อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 

แพรภัทร ยอดแก๎ว 

12 13.41-14.00 น. 5921052 ความรํวมมือขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นเพื่อ
จั ดบริ การสาธารณะ พื้ นที่ ภาคตะวั นออก: 
พัฒนาการและรูปแบบการท างานรํวมกันของภาคี
สมาชิก 

วิทวัส  คีรินทร์ 

13 14.01-14.20 น. 5921056 ประสิทธิภาพการสื่อสารของนักศึกษาสาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

สุภาพร  เหลําแค 

14 14.21-14.40 น. 5921003 ปัจจัยการรับรูต๎ราสินค๎าท่ีได๎รับมาตรฐานการค๎าที่
เป็นธรรม ท่ีสํงผลตํอการตัดสินใจซื้อกาแฟสตาร์
บัคส์ ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุร ี

จักริน  พงษ์ศรี 

15 14.41-15.00 น. 5921008 ปัจจัยการรับรู๎ การไดร๎ับมาตรฐานการค๎าที่เป็น
ธรรมที่สํงผลตํอการตดัสินใจซื้อกาแฟสตาร์บคัส์
(Starbuck) ของนักศึกษาคณะ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร มหาลยัศิลปากร 
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุร ี

ผกาทิพย ์จันทร์เต็ม 

16 15.01-15.20 น. 5921054 ประสิทธิภาพการจดัการระบบน้ าประปาของ
เทศบาลต าบลยะรัง จังหวัดปัตตานี 

แวอุเซ็ง ดูมิแด 

17 15.21-15.40 น. 5921057 การตีความหลักกฎหมายวําด๎วยความสงบ
เรียบร๎อยหรือศลีธรรมอันดีของประชาชน: ศึกษา
กรณีกฎหมายด๎านสื่อภาพยนตร์และวีดิทัศน ์

อติพัฒน์ แขมทอง 

15.41 น. รับเกียรติบัตร 
 
  



 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา ครั้งที่ 6 

“การศึกษาและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” 

รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์บทความ 
 1.  รศ.ดร.วันชัย  ธรรมสัจการ 
 2.  ผศ.สุเทพ  ทิพย์ธารา 
 3.  ดร.คมวิทย์  ศิริธร 
  



 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา ครั้งที่ 6 

“การศึกษาและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” 

ก าหนดการ 
การน าเสนอบทความวิจัยภาคบรรยาย (Oral Presentation) 

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 6 
“การศึกษาและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” 

(The 6th SKRU Conference : Focus on Education and Culture for Community Development) 
วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2559 

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ณ ห้องน าเสนอที่ 3 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

ล าดับ
ที ่

เวลาน าเสนอ 
รหัส

บทความ 
เร่ือง ผู้น าเสนอ 

1 09.01-09.20 น. 5931001 การศึกษาการขออนุญาตมาตรฐานอุตสาหกรรม 
กรณีศึกษาทํอคอนกรีตเสริมเหล็กโดยใช๎รีไซเคิล
คอนกรีตทดแทนมวลรวมหยาบ 

ธัญญา  หวานใจ 

2 09.21-09.40 น. 5931009 การบ าบัดน้ าทิ้งจากโรงพยาบาลด๎วยกระบวนการโอ
โซเนชันเพื่อการน ากลับมาใช๎ใหมํ 

จันทร์อนงค์  ฉายเหลี่ยม 

3 09.41-10.00 น. 5931015 การพัฒนากรอบนโยบายและการบริหารด๎านความ
มั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 กรณีศึกษา ส านักงาน
จังหวัดพัทลุง 

รัตนาภรณ์  บุญสิน 

4 10.01-10.20 น. 5931016 ผลของปุ๋ย ICOFIS สูตร 5 และธาตุอาหารรองตํออาการ
เปลือกแห๎งในยางพารา 

วันเพ็ญ  นันทานุวัฒน ์

5 10.21-10.40 น. 5931017 คุณลักษณะมูลฝอยและแนวทางการจัดการมูลฝอย
ภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินครินทร์ วิทยาเขต
หาดใหญํ 

วาสนา  รื่นรส 

6 10.41-11.00 น. 5931019 การแก๎ปัญหาการจัดเส๎นทางส าหรับยานพาหนะใน
การขนสํงปาล์มน้ ามันด๎วยวิธีแบบประหยัด 

สมศักดิ์  แก๎วพลอย 

7 11.01-11.20 น. 5931020 การแก๎ปัญหาการจัดเส๎นทางส าหรับยานพาหนะใน
การขนสํงน้ ายางสด ด๎วยแบบจ าลองทางคณิตศาสตร ์

สมศักดิ์ แก๎วพลอย 

8 11.21-11.40 น. 5931014 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาแผํนอบกรอบด๎วยเทคนิค
การกระจายหน๎าท่ีเชิงคุณภาพและการออกแบบการ
ทดลอง 

ผจงจิต  พิจิตบรรจง 

9 11.41-12.00 น. 5931025 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์การควบคุมการแพรํระบาด
ของไข๎หวัดใหญํตามฤดูกาล 

อนุวัตร  จิรวัฒนพาณิช 

12.01-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 



 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา ครั้งที่ 6 

“การศึกษาและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” 

ล าดับ
ที ่

เวลาน าเสนอ 
รหัส

บทความ 
เร่ือง ผู้น าเสนอ 

10 13.01-13.20 น. 5931027 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอน 

นวพล  เทพนรินทร์ 

11 13.21-13.40 น. 5931008 ผลของโปรแกรมการสื่อสารของผู๎ปกครองกับ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต๎นในเรื่องเพศ 
กรณีศึกษา: ต าบลโพธิ์เสด็จ อ าเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

จรรยาภรณ์  จันทมาศ 

12 13.41-14.00 น. 5931011 ปัจจัยทางกายภาพ-เคมีและความสามารถในการ
ละลายน้ าของไตรบิวทิลทินในทะเลสาบสงขลา 

ธิวาริ  โอภิธากร 

13 14.01-14.20 น. 5931012 แบบจ าลองคุณภาพน้ าทางกายภาพ-เคมีและบีโอดี
ในอาํวเมืองเกําสงขลา 

ธิวาริ  โอภิธากร 

14 14.21-14.40 น. 5931013 แบบจ าลองแผนภาพการบ าบัดสารอินทรีย์ในระบบ
บึงประดิษฐ์แบบน้ าไหลบนผิวดิน 

ธิวาริ  โอภิธากร 

15 14.41-15.00 น. 5931021 การศึกษาพืชสมุนไพรไทยท่ีมีฤทธ์ิต๎านเอนไซม์อะซิ
ติลโคลีนเอสเตอเรส ในมหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา 

สุพัตร์ หลังยาหนําย 

16 15.01-15.20 น. 5931023 การศึกษาคุณภาพท๎องฟ้าเวลากลางคืน ณ หอดูดาว
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา 

สุวนิตย์ วุฒสังข์ 

17 15.21-15.40 น. 5931026 อัตราการสะสมตะกอนเฉลี่ยของสนัทรายบน
คาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา 

บรรจง ทองสร๎าง 

15.41 น. รับเกียรติบัตร 
 

รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์บทความ 
 1.  รศ.ดร.นิคม  ชูศิร ิ
 2.  ผศ.ดร.ประสงค์  เกษราธิคุณ 
 3.  ผศ.ดร.สมมารถ  ข าเกลี้ยง 


