กำหนดกำรนำเสนอผลงำนทำงวิชำกำรแบบบรรยำย
ฆรSI
Simultaneous Session 1
วันศุกร์ที่ 14 ธันวำคม 2561 เวลำ 10.00-12.00 น.
ผู้วิพำกษ์ผลงำน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.กฤษณะ สุวรรณภูมิ คณะแพทยศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรกมล เพ็งสกุล
คณะเทคนิคการแพทย์
เวลำ
ชื่อผู้นำเสนอ
10.00-10.15 น. 1. ดร. ทิวาวรรณ อายุวัฒน์
10.15-10.30 น. 2. ดร. อุบลทิพย์ ไชยแสง
10.30-10.45 น. 3. ดร. พอเพ็ญ ไกรนรา
10.45-11.00 น. 4. รศ.ทพญ. สายใจ ตัณฑนุช
11.00-11.15 น. 5. ผศ. ดร. อิสระ ทองสามสี
11.15-11.30 น. 6. นางสาวรสิตา รักสกุล

สังกัด
คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
กลุ่มกิจการนักศึกษา
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
จังหวัดยะลา
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
สถาบันพระบรมราชชนก
กระทรวงสาธารณสุข
คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รูปแบบผลงำน
ชื่อเรื่อง
Full Paper รูปแบบเข้าถึงสิทธิทางการศึกษาของคนพิการอย่างมีส่วนร่วมในเขตพื้นที่
เทศบาลนครอุบลราชธานีและเทศบาลตาบลขามใหญ่ จ.อุบลราชธานี
Full Paper ประสิทธิผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์ เพื่อพัฒนาคุณลักษณะการดูแลสุขภาพด้วยหัวใจความเป็น
มนุษย์ของนักศึกษา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา
Full Paper การวิเคราะห์รูปแบบการเรียนรู้ VARK ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
abstract

การใช้วิธีโค้ชและระบบพี่เลีย้ งเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนของนักศึกษา
ทันตแพทย์ระดับปริญญาตรี คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Full Paper โมเดลการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษาหลักสูตร
การพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
Full Paper ผลสะท้อนกลับของการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนของทีมอาจารย์
ผู้สอน รายวิชา GEN 111 มนุษย์กับหลักจริยศาสตร์เพื่อการดาเนินชีวิต

Simultaneous Session 2
วันศุกร์ที่ 14 ธันวำคม 2561 เวลำ 10.00-12.00 น.
ผู้วิพำกษ์ผลงำน : ดร.ณรงค์ศักดิ์ รอบคอบ คณะศึกษาศาสตร์
ดร.สิตา มูสกิ รังษี
คณะศิลปศาสตร์
เวลำ
ชื่อผู้นำเสนอ
10.00-10.15 น. 1.นางสาวจิตติมา ชูพันธุ์

10.15-10.30 น. 2. นายพล พิมพ์โพธิ์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สังกัด
รูปแบบผลงำน
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม abstract
และการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย
คณะศึกษาศาสตร์
abstract
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

10.30-10.45 น. 3. Miss Janet Srimaneerongroj

คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิต

10.45-11.00 น. 4. นายอาบาดี เจ๊ะอาแดร์

คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและการจัดการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

11.00-11.15 น. 5. นางสาวรัฐศิริ ชนะวรรณ์

-

ชื่อเรื่อง
การพัฒนาสื่อประสมคาศัพท์ภาษาอังกฤษสาขาการจัดการ สาหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มทร.ศรี
วิชัย

ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดอรรถฐานร่วมกับรูปแบบการสอนซินเนค
ติกส์ที่มีต่อความสามารถในการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ และเจตคติต่อ
การเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
Full Paper Views of Thai ESL Adult Learners towards the Use of Oral
Presentations in an English language Course for Professional
Development
Full Paper The effects of problem-based learning on improving high
school students’ English writing ability
Full Paper การศึกษาเปรียบเทียบทฤษฎีความสุภาพ ระหว่างข้อความภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ Comparison of Politeness Theory between Thai and
English Texts

Simultaneous Session 3
วันศุกร์ที่ 14 ธันวำคม 2561 เวลำ 10.00-12.00 น.
ผู้วิพำกษ์ผลงำน : ดร.ธีระยุทธ รัชชะ
คณะศึกษาศาสตร์
ดร.จารุทรรศน์ พัฒนพันธ์ชัย คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เวลำ
ชื่อผู้นำเสนอ
10.00-10.15 น. 1. นางสาวมูณีเราะห์ มะนุง

สังกัด
คณะคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ

10.15-10.30 น. 2. พระบุญฤทธิ์ คาเหลือง

คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

10.30-10.45 น. 3. ดร. แวฮาซัน แวหะมะ
10.45-11.00 น. 4. นายปิยวัฒน์ อินนุรักษ์
11.00-11.15 น. 5. นายลัญฉกร นิลทรัตน์
11.15-11.30 น. 6. ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รูปแบบผลงำน
ชื่อเรื่อง
Full Paper การพัฒนาแนวคิดการเขียนโปรแกรมและแรงจูงใจในการเรียน เรื่องการ
แก้ปัญหาและขั้นตอนวิธี โดยการจัดการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกับ Quizizz และ
Scratch ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
Full Paper การสอนภาษาทีส่ องสามารถสอนทางออนไลน์ได้หรือไม่: การตรวจสอบ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ผ่านหลักสูตรการเขียนอีเมลทางออนไลน์
abstract

การประเมินประสิทธิภาพรูปแบบการบริการคอมพิวเตอร์แบบอัจฉริยะใน
ชั้นเรียนยุคการศึกษา 4.0 ด้วยโอเพ่นซอร์สผ่านมุมมองของผู้สอน
กรณีศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Full Paper การพัฒนาระบบวิเคราะห์ความสุภาพของข้อความภาษาไทยเพื่อส่งเสริม
การใช้ภาษาไทยอย่างสุภาพ
Full Paper การพัฒนาชุดการสอนปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูลอาร์ดูโน่
Full Paper การศึกษาคุณลักษณะของผู้สอนและผู้ช่วยสอนที่มีต่อการจัดการเรียนการ
สอนแบบสาระบันเทิงสาหรับการเตรียมเยาวชนเข้าสู่สังคมดิจิทัล

Simultaneous Session 4
วันศุกร์ที่ 14 ธันวำคม 2561 เวลำ 10.00-12.00 น.
ผู้วิพำกษ์ผลงำน : ดร.จิระวัฒน์ ตันสกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรวลี ตั้งคุปตานนท์

คณะศึกษาศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เวลำ
ชื่อผู้นำเสนอ
10.00-10.15 น. 1. นายทวีศักดิ์ ทองแสน

สังกัด
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

10.15-10.30 น. 2. นางสาวกมลชนก ชีวะกุล

คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

10.30-10.45 น. 3. นายทรงเกียรติ วิโรจน์กูลทอง

คณะศิลปศาสตร์
สานักงานวิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี
คณะวิทยาศาสตร์
Full Paper การจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุกเพื่อเพิ่มระดับการยอมรับและเข้าใจ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิวัฒนาการของนักศึกษาชีววิทยา
โรงเรียนกระบุรีวิทยา
Full Paper การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วชิ าฟิสิกส์ โดยใช้วงจรการเรียนรู้แบบสืบ
สานักงานคณะกรรมการ
เสาะหาความรู้ 5 Es ร่วมกับการใช้คาถามจาแนกวัตถุประสงค์ทางการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศึกษาของบลูมที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์และความสามารถ
ในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
คณะวิทยาศาสตร์ (ICT)
abstract ผลของการจัดการเรียนการสอนแบบ Research-based Learning ต่อ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ในหัวข้อการจัดการความรู้ในองค์กร

10.45-11.00 น. 4. ดร. ปฐมฤกษ์ อิงสันเทียะ
11.00-11.15 น. 5. นายพิทธพนธ์ พิทักษ์

11.15-11.30 น. 6. ดร. น้าทิพย์ ตระกูลเมฆี

รูปแบบผลงำน
ชื่อเรื่อง
Full Paper ผลการเรียนรู้โดยใช้สื่อการสอนโปรแกรม Plickers สาหรับห้องเรียน
วิศวกรรมศาสตร์ The Effects of learning through Plickers in
Engineering Classroom
Full Paper การพัฒนาทักษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
5 โดยใช้ การจัดการเรียนรู้ด้วยประเด็นทางสังคมทีเ่ กี่ยวเนื่องกับ
วิทยาศาสตร์ร่วมกับ เทคโนโลยีด้วยเครื่องมือไอซีที
Full Paper การพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ผ่านการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โมเดล 4D

Simultaneous Session 5
วันศุกร์ที่ 14 ธันวำคม 2561 เวลำ 10.00-12.00 น.
ผู้วิพำกษ์ผลงำน : รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย นภาพงศ์
อาจารย์วรงค์ ถาวระ
เวลำ
ชื่อผู้นำเสนอ
10.00-10.15 น. 1. นายไกรศิลา กานนท์
10.15-10.30 น. 2. ผศ. ซอลีฮะห์ หะยีสะมะแอ
10.30-10.45 น. 3. นางสาวกิตติภรณ์ สัจจยานุกลู

10.45-11.00 น. 4. ผศ. สุรางคนา ณ นคร

11.00-11.15 น. 5. ผศ. ดร. อุไรวรรณ หาญวงค์
11.15-11.30 น. 6. ผศ. ดร. จารุวัจน์ สองเมือง

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สังกัด
คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
คณะศิลปศาสตร์
สานักงานวิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี
คณะนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

รูปแบบผลงำน
ชื่อเรื่อง
abstract การประยุกต์ใช้การคิดเชิงออกแบบร่วมกับเทคนิคการสร้างการมีส่วนร่วมใน
การจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก
Full Paper การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพครูของนักศึกษาครูในศตวรรษที่
21
Full Paper Lesson Learned from Student’s Practising Activities in GEN241:
Beauty of Life
Full Paper แนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนด้วย
โครงการเป็นฐาน เพื่อบริการวิชาการสังคม: กรณีศึกษาโครงการรณรงค์
ทางการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของ
สภากาชาดไทย
Full Paper รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานในกระบวนวิชาการสอน
แบบโครงงานสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
Full Paper การจัดการเรียนรูผ้ ่านกระบวนการกลุ่มเพื่อการพัฒนาสมรรถนะผูเ้ รียนใน
ระดับอุดมศึกษา กรณีศึกษานักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

Simultaneous Session 6
วันศุกร์ที่ 14 ธันวำคม 2561 เวลำ 10.00-12.00 น.
ผู้วิพำกษ์ผลงำน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ อติศัพท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เถกิง วงศ์ศิริโชติ

คณะศึกษาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เวลำ
ชื่อผู้นำเสนอ
10.00-10.15 น. 1. ดร. เกรียงชัย รุ่งฟ้าใหม่

สังกัด
นักวิจัยอิสระ

10.15-10.30 น. 2. นายเจตนิพิฐ กันฉาย

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราไพพรรณี

10.30-10.45 น. 3. ดร. วัยวุฒิ บุญลอย

10.45-11.00 น. 4. นางสาวณัฐลักษณ์ อิสสระ
11.00-11.15 น. 5. ผศ. ดร. ปาริชาติ มณีมัย

คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะพาณิชยศาสตร์และการ
จัดการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รูปแบบผลงำน
ชื่อเรื่อง
abstract ประวัติศาสตร์การพัฒนาอุดมศึกษาของสหรัฐอเมริกา: รัฐ มหาวิทยาลัยและ
สังคม
abstract ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิหลังส่วนบุคคลกับความปรารถนาในอาชีพของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Full Paper กฎหมายส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกับการ
พัฒนาด้านการศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0 LAW ON PROMOTION OF
NON-FORMAL AND INFORMAL EDUCATION AND EDUCATIONAL
DEVELOPMENT IN THAILAND 4.0
Full Paper การวิเคราะห์มลู ค่าเพิม่ ทางการศึกษาของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
abstract

บทบาทของการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุกในการสร้างนักบัญชียุคใหม่

Simultaneous Session 7
วันศุกร์ที่ 14 ธันวำคม 2561 เวลำ 10.00-12.00 น.
ผู้วิพำกษ์ผลงำน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักรินทร์ ชนประชา คณะศึกษาศาสตร์
รองศาสตราจารย์ลัดดา เอกสมทราเมษฐ์
คณะวิทยาศาสตร์
เวลำ
ชื่อผู้นำเสนอ
10.00-10.15 น. 1. นางฐานิตา ลอยวิรัตน์
10.15-10.30 น. 2. นางสาวพิมพิกา พูลสวัสดิ์
10.30-10.45 น. 3. ดร.ชนินทร์ ตรงจิตภักดี
10.45-11.00 น. 4. ผศ. ดร. มนัสนันท์ หัตถศักดิ์
11.00-11.15 น. 5. นายสุรพล ธรรมร่มดี
11.15-11.30 น. 6. ผศ. ดร. ผาสุข บุญธรรม

สังกัด
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี
สานักจีนวิทยา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รูปแบบผลงำน
ชื่อเรื่อง
abstract
การศึกษาสถานภาพทางการศึกษาของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่
ทุจริตในการวัดผล
Full Paper การศึกษาทัศนคติทสี่ ่งอิทธิพลต่อความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการ
Full Paper ถอดบทเรียนการจัดการความรู้: การพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชา
ศาสตร์แห่งแผ่นดิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
abstract ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในรายวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินของนิสติ ชั้นปีที่ 1
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
abstract การพัฒนาวิชาศึกษาทั่วไปของมจธ.ด้วย Micro-credential
Full Paper มิติวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อการเรียนรูข้ องนักศึกษาไทยในบริบทวัฒนธรรมจีน

