
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การน าเสนอผลงานภาคบรรยาย 
(Oral Presentation) 
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ประชุม 1 

- ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ 
ภาษาและวรรณคดี และการสอน
ภาษาไทย 

4  

- ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ 
ภาษาและวรรณคดี และการสอน
ภาษาต่างประเทศ 

4 

ห้อง 
ประชุม 2 

- สังคมศึกษาและภูมิศาสตร์ 9  

ห้อง 
ประชุม 3 

- พัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 10  

     

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันจันทร ์ที่ 5 สิงหาคม 2562 (วนัที่ 1) 
ล าดับการน าเสนอผลงานภาคบรรยาย (Oral Presentation) 

 



ห้องประชุม 1 

สาขา ศิลปกรรมและการออกแบบ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 1. ผศ.ทัศนียา  คัญทะชา 

2. อาจารย์ ดร.จุติกา  โกศลเหมมณี 
ผู้ด าเนินรายการ อาจารย์รัชยา วีรการณ์ 

  
ชื่อบทความ: นวัตกรรมสิ งทอจากเส้นใยดาหลาสู่ผลิตภัณฑ์แฟชั นไลฟ์สไตล์โดยใช้ทฤษฎีความยั งยืน 

 
ชื่อ - สกุล: นวัทตกร  อุมาศิลป์ 
หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

เวลา: 13.00 - 13.20 น. 
 

ชื่อบทความ: วิวัฒนาการวัฒนธรรมการแต่งกายจากอดีตสู่ปัจจุบันของภาคใต้ 

 
ชื่อ - สกุล: ณัฐชนา  นวลยัง 
หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

เวลา: 13.20 - 13.40 น. 
 

ชื่อบทความ: การสร้างสรรค์ละครเวทีส้าหรับเด็กนักเรียนชั นอนุบาล 3 เรื องปลาสายรุ้ง 

 
ชื่อ - สกุล: ธารารัตน์  กองการณ ์
หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

เวลา: 13.40 - 14.00 น. 
 
 
 



ห้องประชุม 1 (ต่อ) 
สาขา ศิลปกรรมและการออกแบบ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 1. ผศ.ทัศนียา  คัญทะชา 
2. อาจารย์ ดร.จุติกา  โกศลเหมมณี 

ผู้ด าเนินรายการ อาจารย์รัชยา วีรการณ์ 
 

ชื่อบทความ: กระบวนการสร้างสรรค์ร้าถวายพระพรมหาวชิราลงกรณ์ 

 
ชื่อ - สกุล: จิรายุ  สะอาดแก้ว 
หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

เวลา: 14.00 - 14.20 น. 
 

ชื่อบทความ: พระสุธนทรงเครื อง 

 
ชื่อ - สกุล: นวลจันทร์  หนูพรหม 
หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

เวลา: 14.20 - 14.40 น. 
 

  



ห้องประชุม 2 

สาขา รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และนิติศาสตร์ 
สาขา การบริหารจัดการ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 1. ผศ. ดร.สุวิทย์  จันทร์เพ็ชร 
2. ผศ.ศิริลักษณ์  คัมภิรานนท์ 

ผู้ด าเนินรายการ อาจารย์กรณิภา  ศรีวรเดชไพศาล 
  

ชื่อบทความ: แนวทางการด้าเนินยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี จังหวัดบึงกาฬ 

 
ชื่อ - สกุล: วุฒิพงษ์  บุษราคัม 
หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

เวลา: 13.00 - 13.20 น. 
 

ชื่อบทความ: การวิจัยเชิงคุณภาพเกี ยวกับภาวะผู้น้าขององค์การไม่แสวงหาก้าไร ด้านความหลากหลายทางเพศในประเทศไทย 

 
ชื่อ - สกุล: ชนินทร์  จักรภพโยธิน 
หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

เวลา: 13.20 - 13.40 น. 
 

ชื่อบทความ: ศึกษาการเตรียมชุมชนเพื อการด้าเนินการขับเคลื อนชุมชนตามแนวคิดการขับเคลื อนกัมปงตักวา 

 
ชื่อ - สกุล: สุวิทย์  หมาดอะด้า 
หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 

เวลา: 13.40 - 14.00 น. 
 
 



ห้องประชุม 2 (ต่อ) 
สาขา รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และนิติศาสตร์ 
สาขา การบริหารจัดการ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 1. ผศ. ดร.สุวิทย์  จันทร์เพ็ชร 
2. ผศ.ศิริลักษณ์  คัมภิรานนท์ 

ผู้ด าเนินรายการ อาจารย์กรณิภา  ศรีวรเดชไพศาล 
 

ชื่อบทความ: บทบาทของเทศบาลนครยะลาในการจัดการสุขภาวะเพื อรองรับสังคมผู้สูงอายุในเมือง อ้าเภอเมือง จังหวัดยะลา 

 
ชื่อ - สกุล: มัรวาน  ดือระซอ 
หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

เวลา: 14.00 - 14.20 น. 
 

ชื่อบทความ: การมีส่วนร่วมของชุมชนและความขัดแย้งในโครงการที มีผลกระทบต่อสิ งแวดล้อม : กรณีศึกษาโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา ต้าบลปากบาง อ้าเภอเทพา 
จังหวัดสงขลา 

 ชื่อ - สกุล: นูรีดา  ตาเยะ 
หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

เวลา: 14.20 - 14.40 น. 
  

ชื่อบทความ: แนวทางการวางแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของท้องถิ น กรณีศึกษาต้าบลตะโละกาโปร์ อ้าเภอยะหริ ง จังหวัดปัตตานี 

 
ชื่อ - สกุล: ต่วนอับดุลฮาลีม  ปาแซ 
หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

เวลา: 14.40 - 15.00 น. 
 



ห้องประชุม 2 (ต่อ) 
สาขา รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และนิติศาสตร์ 
สาขา การบริหารจัดการ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 1. ผศ. ดร.สุวิทย์  จันทร์เพ็ชร 
2. ผศ.ศิริลักษณ์  คัมภิรานนท์ 

ผู้ด าเนินรายการ อาจารย์กรณิภา  ศรีวรเดชไพศาล 
 

ชื่อบทความ: กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 

 
ชื่อ - สกุล: นงนภัส  ภิญโญ 
หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

เวลา: 15.00 - 15.20 น. 
 

ชื่อบทความ: ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมเสี ยงเกี ยวกับการตั งครรภ์ไม่พร้อมของเยาวชน และบทบาทของภาครัฐกับแนวทางการป้องกันการตั งครรภ์ไม่พร้อม : 
กรณีศึกษา อ้าเภอเมืองยะลา 

 ชื่อ - สกุล: นารีรัตน์  มะลิวัลย์ 
หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

เวลา: 15.20 - 15.40 น. 
 

ชื่อบทความ: การตลาดล ้าเส้นชวนพนัน : ทัศนคติและพฤติกรรมภัยร้ายคุกคามสังคมมุสลิมในพื นที จังหวัดชายแดนใต้ 

 
ชื่อ - สกุล: กามีละฮ์  หะยียะโกะ 
หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 

เวลา: 15.40 - 16.00 น. 
 



ห้องประชุม 2 (ต่อ) 
สาขา รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และนิติศาสตร์ 
สาขา การบริหารจัดการ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 1. ผศ. ดร.สุวิทย์  จันทร์เพ็ชร 
2. ผศ.ศิริลักษณ์  คัมภิรานนท์ 

ผู้ด าเนินรายการ อาจารย์กรณิภา  ศรีวรเดชไพศาล 
 

ชื่อบทความ: ตัวชี วัดทางการเงินที เหมาะสมส้าหรับธุรกิจการเงิน 

 
ชื่อ - สกุล: สุชาติ  ธีระศรีสมบัติ 
หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยสยาม 

เวลา: 16.00 - 16.20 น. 
  



ห้องประชุม 3 

สาขา ประวัติศาสตร์ การท่องเท่ียวและนันทนาการ 
สาขา การจัดการวัฒนธรรม 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 1. ศ. ดร.ครองชัย  หัตถา 
2. อาจารย์ ดร.ทวีสินธุ์  ตั งเซ่ง 

ผู้ด าเนินรายการ อาจารย์วสิน  ทบัวงษ์ 
  

ชื่อบทความ: การพัฒนาประสิทธิภาพการสื อสารทางการตลาดบนสื อสังคมออนไลน์ ชุมชนบ้านปงไคร้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 

 
ชื่อ - สกุล: รัชชุกร  จรวิรัตน ์
หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

เวลา: 13.00 - 13.20 น. 
 

ชื่อบทความ: สถานภาพองค์ความรู้งานวิจัยประวัติศาสตร์ภาคใต้ : ข้อสังเกตเบื องต้น 

 
ชื่อ - สกุล: สิรีธร  ถาวรวงศา 
หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

เวลา: 13.20 - 13.40 น. 
 

ชื่อบทความ: พระราชวังสงขลา ความสัมพันธ์สงขลา - กรุงเทพมหานคร 

 
ชื่อ - สกุล: สิทธิพร  ศรีผ่อง 
หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

เวลา: 13.40 - 14.00 น. 
 
 



ห้องประชุม 3 (ต่อ) 
สาขา ประวัติศาสตร์ การท่องเท่ียวและนันทนาการ 
สาขา การจัดการวัฒนธรรม 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 1. ศ. ดร.ครองชัย  หัตถา 
2. อาจารย์ ดร.ทวีสินธุ์  ตั งเซ่ง 

ผู้ด าเนินรายการ อาจารย์วสิน  ทับวงษ์ 
 

ชื่อบทความ: ประวัติศาสตร์เมืองสตูล : ยุคเริ มต้น 

 
ชื่อ - สกุล: สิทธิพร  ศรีผ่อง 
หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

เวลา: 14.00 - 14.20 น. 
 

ชื่อบทความ: ศึกษาองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมพื นที ชุมชนเกาะยอ 

 
ชื่อ - สกุล: ปารณัท  คงมั น 
หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

เวลา: 14.20 - 14.40 น. 
  

ชื่อบทความ: พิธีกรรมและความเชื อในพื นที ลุ่มน ้าทะเลสาบสงขลา 

 
ชื่อ - สกุล: ทิวาพร  จันทร์แก้ว 
หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

เวลา: 14.40 - 15.00 น. 
 
 



ห้องประชุม 3 (ต่อ) 
สาขา ประวัติศาสตร์ การท่องเท่ียวและนันทนาการ 
สาขา การจัดการวัฒนธรรม 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 1. ศ. ดร.ครองชัย  หัตถา 
2. อาจารย์ ดร.ทวีสินธุ์  ตั งเซ่ง 

ผู้ด าเนินรายการ อาจารย์วสิน  ทับวงษ์ 
 

ชื่อบทความ: ศาสนสถานกับการท่องเที ยว จังหวัดพัทลุง 

 
ชื่อ - สกุล: ชุลีพร  ทวีศรี 
หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

เวลา: 15.00 - 15.20 น. 
 

ชื่อบทความ: นักท่องเที ยวแบบสะพายเป้ BACKPACKER 

 
ชื่อ - สกุล: ตวิษา  ศรีสวัสดิ์ 
หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

เวลา: 15.20 - 15.40 น. 
 

ชื่อบทความ: การจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรม กรณีศึกษา เมืองเก่าสงขลาฝั่งแหลมสน 

 
ชื่อ - สกุล: กมลนาวิน  อินทนูจิตร 
หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

เวลา: 15.40 - 16.00 น. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันอังคาร ที่ 6 สิงหาคม 2562 (วันที่ 2) 
ล าดับการน าเสนอผลงานภาคบรรยาย (Oral Presentation) 
 



ห้องประชุม 1  
สาขา ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาและวรรณคดี และการสอนภาษาไทย 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 1. รศ.มนตรี  มีเนียม 
2. ผศ. ดร.ณฐ  อังศุวิริยะ 

ผู้ด าเนินรายการ อาจารย์วรวรรณ  สุขใส 
  

ชื่อบทความ: การจัดการเรียนการสอนสนทนาภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ ด้วยแนวคิดซิปปา เรื อง การสั งอาหารในร้านอาหารตามสั ง 

 
ชือ่ - สกุล: ภัคธีมา  เพชรพิศาล 
หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

เวลา: 09.00 - 09.20 น. 
 

ชื่อบทความ: แนวคิดเรื องบาปทั ง 6 ตามความเชื อทางศาสนาคริสต์ และด้านมืดของตัวละคร ในนวนิยายชุด เจรจาต่อตาย ของ tiara 

 
ชื่อ - สกุล: ปิยวุฒิ  เกาะหมาน 
หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

เวลา: 09.20 - 09.40 น. 
 

ชื่อบทความ: การพัฒนาทักษะการสื อสารทางภาษาบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาครู โดยใช้รูปแบบการนะศีหะฮฺ 

 
ชื่อ - สกุล: ผศ.ซอลีฮะห์  หะยีสะมะแอ 
หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 

เวลา: 09.40 - 10.00 น. 



ห้องประชุม 1 (ต่อ) 
สาขา ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาและวรรณคดี และการสอนภาษาไทย 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 1. รศ.มนตรี  มีเนียม 
2. ผศ. ดร.ณฐ  อังศุวิริยะ 

ผู้ด าเนินรายการ อาจารย์วรวรรณ  สุขใส 
 

ชื่อบทความ: การสอนสนทนาภาษาไทยส้าหรับผู้เรียนชาวต่างชาติ โดยใชค้วามรู้จากค้าศัพท์หมวดวันและการล้าดับวันตามแนวคิด “CIPPA” 

 
ชื่อ - สกุล: สุภาภรณ์  คงทน 
หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

เวลา: 10.00 - 10.20 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ห้องประชุม 1 (ต่อ) 
สาขา ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาและวรรณคดี และการสอนภาษาต่างประเทศ 

ผูท้รงคุณวุฒิ 1. รศ.พัชรินทร์  ฆังฆะ 
2. ผศ. ดร.เรวดี  กระโหมวงศ์ 

ผู้ด าเนินรายการ อาจารย์โสภิดา  ขาวหนูนา 
 

ชื่อบทความ: การส้ารวจความพร้อมในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบพึ งพาตนเองของ นักศึกษาปริญญาตรี ชั นปีที  1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 
ชื่อ - สกุล: ดร.สลิลา  วงศ์กระจ่าง 
หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

เวลา: 10.20 - 10.40 น. 
 

ชื่อบทความ: ความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อนักศึกษาฝึกงานก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพจริงสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 ชื่อ - สกุล: พัชราวดี  อักษรพิมพ์ 
หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

เวลา: 10.40 - 11.00 น. 
 

ชื่อบทความ: การศึกษาข้อผิดพลาดในการอ่านออกเสียงสัทอักษรภาษาจีนกลางของผู้เรียนชาวไทย 

 
ชื่อ - สกุล: สุดารัตน์  วงศ์กระจ่าง 
หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

เวลา: 11.00 - 11.20 น. 



ห้องประชุม 1 (ต่อ) 
สาขา ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาและวรรณคดี และการสอนภาษาต่างประเทศ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 1. รศ.พัชรินทร์  ฆังฆะ 
2. ผศ. ดร.เรวดี  กระโหมวงศ์ 

ผู้ด าเนินรายการ อาจารย์โสภิดา  ขาวหนูนา 
 

ชื่อบทความ: ศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายูเพื อการสื อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 
ชื่อ - สกุล: ศอลาฮุดดีน  สมาอูน 
หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

เวลา: 11.20 - 11.40 น. 
 
  



ห้องประชุม 2 

สาขา สังคมศึกษาและภูมิศาสตร์ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 1. รศ. ดร.ประมาณ  เทพสงเคราะห์ 

2. อาจารย์ ดร.อาคม  โสวณา 
ผู้ด าเนินรายการ อาจารย์ธนัย  ตันวานิช 

 

ชื่อบทความ: การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื อการศึกษาการกระจายตัวของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและเส้นทางการติดตามผู้ป่วย กรณีศึกษา ศูน ย์
สุขภาพชุมชนบ้านลางา ต้าบลบ้านนา อ้าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 

 ชื่อ - สกุล: นาวีย๊ะ  ล่อหลี 
หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

เวลา: 09.00 - 09.20 น. 
 

ชื่อบทความ: การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการก้าหนดพื นที ติดตั งเครื องสูบน ้า ส้าหรับงานชลประทาน กรณีศึกษาในเขตพื นที จังหวัดสงขลา 

 
ชื่อ - สกุล: อรวรรณ  บุญศัพท์ 
หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

เวลา: 09.20 - 09.40 น. 
 

ชื่อบทความ: การวิเคราะห์รูปแบบการกระจายตัวคลินิกความงาม โดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ กรณีศึกษา : อ้าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

 
ชื่อ - สกุล: ฤทัยรัตน์  โอฬาริ 
หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

เวลา: 09.40 - 10.00 น. 



ห้องประชุม 2 (ต่อ) 
สาขา สังคมศึกษาและภูมิศาสตร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 1. รศ. ดร.ประมาณ  เทพสงเคราะห์ 
2. อาจารย์ ดร.อาคม  โสวณา 

ผู้ด าเนินรายการ อาจารย์ธนัย  ตันวานิช 
 

ชื่อบทความ: การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื อศึกษารูปแบบการกระจายตัวของหอพักและปัจจัยที มีอิทธิพลต่อการเลือกพักอาศัยหอพักของนักศึกษา : 
กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 ชื่อ - สกุล: ศิราภรณ์  สายวัน 
หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

เวลา: 10.00 - 10.20 น. 
 

ชื่อบทความ: ศึกษาทัศนคติ และกระบวนการเคลื อนย้ายเข้ามาท้างานของแรงงานเมียนมาร์ ในบริษัท ซีเวลท์ โฟรเซ่น ฟู้ด จ้ากัด ต้าบลท้านบ อ้าเภอสิงหนคร จังหวัด
สงขลา 

 ชื่อ - สกุล: ฐิสชญา  คงชะรัตน์ 
หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยทักษิณ 

เวลา: 10.20 - 10.40 น. 
 

ชื่อบทความ: คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ อ้าเภอกันตัง จังหวัดตรัง : ในเขตและนอกเขตเทศบาลเมืองกันตัง จังหวัดตรัง 

 
ชื่อ - สกุล: ณัฐสิมา  ศักดิรัตน์ 
หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยทักษิณ 

เวลา: 10.40 - 11.00 น. 



ห้องประชุม 2 (ต่อ) 
สาขา สังคมศึกษาและภูมิศาสตร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 1. รศ. ดร.ประมาณ  เทพสงเคราะห์ 
2. อาจารย์ ดร.อาคม  โสวณา 

ผู้ด าเนินรายการ อาจารย์ธนัย  ตันวานิช 
 

ชื่อบทความ: ศึกษาการเปลี ยนแปลงเชิงพื นที จากวาตภัยพายุโซนร้อน “ปาบึก” : กรณีศึกษา ต้าบลแหลมตะลุมพุก อ้าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
ชื่อ - สกุล: จิรวัฒน์  สอแหลบ 
หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

เวลา: 11.00 - 11.20 น. 
 

ชื่อบทความ: แอปพลิเคชั นส้าหรับการท่องเที ยวและผลิตภัณฑ์ในชุมชน ต้าบลท่าข้าม อ้าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

 
ชื่อ - สกุล: ซาบีน่า  อาหรับ 
หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

เวลา: 11.20 - 11.40 น. 
 

ชื่อบทความ: ซากเตาเผาถ่านไม้โกงกาง อ้าเภอเมือง จังหวัดสตูล 

 
ชื่อ - สกุล: จิราพัชร  ปังตา 
หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยทักษิณ 

เวลา: 11.40 - 12.00 น. 



ห้องประชุม 3 

สาขา พัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 1. รศ. ดร.วันชัย  ธรรมสัจการ 

2. ผศ.สนธยา  พลศรี 
ผู้ด าเนินรายการ อาจารย์เพ็ญนภา  จันทร์แดง 

  
ชื่อบทความ: แนวทางในการทอผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติและการผลิตสีย้อมธรรมชาติ ชุมชนเทศบาลต้าบลสะอาด อ้าเภอน ้าพอง จังหวัดขอนแก่น 

 
ชื่อ - สกุล: ดร.เครือวัลย์  มาลาศรี 
หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 

เวลา: 09.00 - 09.20 น. 
 

ชื่อบทความ: เป็ดไข่ : แนวทางการแก้ปัญหาจากการเลี ยงเป็ดไข่เป็นอาชีพหลัก กรณีศึกษาเกษตรกรผู้เลี ยงเป็ดไข่ ต้าบลก้าแพงเซา อ้าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
ชื่อ - สกุล: สุกัญญา  บ้ารัส 
หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

เวลา: 09.20 - 09.40 น. 
 

ชื่อบทความ: ปลาชังน ้า : สภาพปัญหาการเลี ยงปลาทับทิมกระชังน ้าในชุมชน กรณีศึกษา บ้านวัดใหม่ หมู่ที  8 ต้าบลทุ่งใหญ่ อ้าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
ชื่อ - สกุล: นฤเบศวร์  สถิตย์ 
หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

เวลา: 09.40 - 10.00 น. 



หอ้งประชุม 3 (ต่อ) 
สาขา พัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 1. รศ. ดร.วันชัย  ธรรมสัจการ 
2. ผศ.สนธยา  พลศรี 

ผู้ด าเนินรายการ อาจารย์เพ็ญนภา  จันทร์แดง 
 

ชื่อบทความ: ความสัมพันธ์ระหว่างการวัฒนธรรมการซอแรง กับการสร้างศักยภาพการจัดการกลุ่มอาชีพในชุมชนก รณีศึกษา วิสาหกิจกลุ่มกล้วยกรุงชิง  
ต้าบลกรุงชิง อ้าเภอนบพิต้า จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 ชื่อ - สกุล: จิตติมา  ด้ารงวัฒนะ 
หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

เวลา: 10.00 - 10.20 น. 
 

ชื่อบทความ: การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจ้าวันของประชาชนบ้านคลองโหนด หมู่ 10 ต้าบลทุ่งหวัง อ้าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

 
ชื่อ - สกุล: เสาวลักษณ์  ชูบัวขาว 
หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

เวลา: 10.20 - 10.40 น. 
  

ชื่อบทความ: การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจ้าวันของประชาชนในต้าบลร้าแดง อ้าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 

 
ชื่อ - สกุล: ผุสชา  สงคง 
หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

เวลา: 10.40 - 11.00 น. 



ห้องประชุม 3 (ต่อ) 
สาขา พัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 1. รศ. ดร.วันชัย  ธรรมสัจการ 
2. ผศ.สนธยา  พลศรี 

ผู้ด าเนินรายการ อาจารย์เพญ็นภา  จันทร์แดง 
 

ชื่อบทความ: การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจ้าวันของประชาชนบ้านสวนทุเรียน หมู่ 4 ต้าบลเกาะยอ อ้าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

 
ชื่อ - สกุล: อัมราวดี  อินใหม่ 
หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

เวลา: 11.00 - 11.20 น. 
 

ชื่อบทความ: การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจ้าวันของประชาชนบ้านอ่าวทราย หมู่ 1 ต้าบลเกาะยอ อ้าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

 
ชื่อ - สกุล: เมวิกา  ขวัญสุวรรณ 
หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

เวลา: 11.20 - 11.40 น. 
 

ชื่อบทความ: การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจ้าวันของประชาชนบ้านใน หมู่ 6 ต้าบลนาหม่อม อ้าเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา 

 
ชื่อ - สกุล: ศิริพร  ทองงาม 
หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

เวลา: 11.40 - 12.00 น. 
 



ห้องประชุม 3 (ต่อ) 
สาขา พัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 1. รศ. ดร.วันชัย  ธรรมสัจการ 
2. ผศ.สนธยา  พลศรี 

ผู้ด าเนินรายการ อาจารย์เพ็ญนภา  จันทร์แดง 
 

ชื่อบทความ: การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจ้าวันของประชาชนบ้านท้ายยอ หมู่ 8 ต้าบลเกาะยอ อ้าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

 
ชื่อ - สกุล: อาภาศิริ  สายศรี 
หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

เวลา: 12.00 - 12.20 น. 
 


