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ก ำหนดกำรน ำเสนอผลงำนแบบโปสเตอร ์ 

ชั้น 1 หน้ำห้องบงกชรัตน์ 3 
(ผู้น ำเสนอโปสเตอร์ยืนประจ ำโปสเตอร์ของตัวเองตั้งแต่เวลำ 13.00 น.) 

สำขำสำขำเศรษฐศำสตร์และสำขำกจัดกำรโลจสิติกส์และกำรด ำเนินงำน 

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจำรณำ   1. อาจารย์ ดร.อรอนงค์ เฉียบแหลม 
   2. อาจารย์ฮุชเซ็น นิยมเดชา 

3. อาจารย์นลินี ทินนาม 
4. อาจารย์วิลาวัณย์ ดึงไตรย์ภพ 
5. อาจารย์สุชาติ ฉันส าราญ 
6. อาจารย์สายพิชญ์ สัจจวิเศษ 
 

ล ำดับที ่ เวลำน ำเสนอ ชื่อเร่ือง ผู้น ำเสนอ 

P01 
(LO_13) 

13.00-16.00 น. การจัดเส้นทางในการจัดเก็บขยะ กรณีศึกษาเทศบาลนคร เกาะสมุย 
จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

กนกพร ภำติกะโชดก
มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์

P02 
(FN_18) 

13.00-16.00 น. การรับรู้และความต้องการท าประกันชีวิตตะกาฟุลของชาวมุสลิมใน
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

กรรณิกำร์ เกิดกำญจน์ 
มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์

P04 
(MK_31) 

13.00-16.00 น. พฤติกรรมนักท่องเที่ยวในเชิงอัตลกัษณ์ของแบรนด์แหล่งท่องเที่ยว
และการรับรูภ้าพลักษณ์ของแบรนด์ของนักท่องเที่ยว กรณีศึกษา 
จังหวัดพัทลุง 

ครองขวัญ บุญญำนุพงศ์
มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์

P05 
(FN_11) 

13.00-16.00 น. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้นโยบายการตรีาคาสินค้าคงเหลือของ
บริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย 

จตุพร อภิโชติภูดินันท์
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลศรีวิชัย 

P06 
(MK_29) 

13.00-16.00 น. พฤติกรรมนักท่องเที่ยวในเชิงอัตลกัษณ์ของแบรนด์แหล่งท่องเที่ยว 
และการรับรูภ้าพลักษณ์ของแบรนด์ของนักท่องเที่ยว  กรณีศึกษา 
จังหวัดนครศรีธรรมรา 

จตุพร หนูบุตร  
มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์

P07 
(FN_10) 

13.00-16.00 น. การบริหารจัดการด้านเงินและบญัชีตามหลักธรรมาภิบาลของ
องค์การเงินชุมชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

จตุพร อภิโชติภูดินันท์
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลศรีวิชัย 

P08 
(MK_03) 

13.00-16.00 น. พฤติกรรมการซื้ออาหารเสริมประเภทเสริมสร้างกล้ามเนื้อของผู้ออก
ก าลังกายในสถานท่ีออกก าลังกาย เขตอ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์
ธาน ี

ฐิติมำ ฉิมวำรี 
มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์

P09 
(MK_07) 

13.00-16.00 น. การยอมรับโฆษณาบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟน 
ในบริบทเทคโนโลยีทางการเงิน 

ณัฐณิชำ ณรงค์พันธ ์
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
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ก ำหนดกำรน ำเสนอผลงำนด้วยโปสเตอร์ (ต่อ) 
ชั้น 1 หน้ำห้องบงกชรัตน์ 3 

(ผู้น ำเสนอโปสเตอร์ยืนประจ ำโปสเตอร์ของตัวเองตั้งแต่เวลำ 13.00 น.) 
สำขำสำขำเศรษฐศำสตร์และสำขำกำรจัดกำรโลจสิติกส์และกำรด ำเนินงำน 

 

 

ล ำดับที ่ เวลำน ำเสนอ ชื่อเร่ือง ผู้น ำเสนอ 

P10 
(LO_10) 

13.00-16.00 น. การศึกษาหาแนวทางการจดัเส้นทางการเดินรถส่งสินค้ารูปแบบใหม่
กรณีศึกษา บริษัท ซลิลิค ฟาร์มา จ ากัด ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 

ณัฐภูมิ บรมธนรัตน์ 
มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์

P11 
(MK_30) 

13.00-16.00 น. พฤติกรรมนักท่องเที่ยวในเชิงอัตลกัษณ์ของแบรนด์แหล่งท่องเที่ยว
และการรับรูภ้าพลักษณ์ของแบรนด์ของนักท่องเที่ยว กรณีศึกษา 
จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

ธิดำรัตน์ รัตนพันธุ์มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ ์

P12 
(MK_08) 

13.00-16.00 น. การยอมรับเทคโนโลยีทางการเงิน(พร้อมเพย์) ในบริบทภาค
ตะวันออก 

ธีร์ภำวิชญ์ พ่ึงเมือง
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

P13 
(EC_01) 

13.00-16.00 น. รายได้ของเกษตรกรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบจังหวัดสงขลา นัดพลพิชัย ดุลยวำทิต 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
ศรีวิชัย 

P14 
(ED_10) 

13.00-16.00 น. ผลการสอนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น
ร่วมกับกรณีตัวอย่าง ท่ีมีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ความสามารถในการคดิแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรยีนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 

นูรฟิตรี สำแลแมมหาวิทยาลัย
ทักษิณ 

P15 
(OT_04) 

13.00-16.00 น. ผลการใช้วิธีสอนอ่านแบบ PANORAMA ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิกท่ีมี
ต่อความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 3 

นูรไลลำ แวสะมะแอ
มหาวิทยาลยัทักษิณ 

P16 
(FN_07) 

13.00-16.00 น. ศึกษาความสมัพันธ์ของปัจจัยความส าเร็จในการบริหารจัดการของ
สถาบันการเงินชุมชน อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ปุณยทรรศน์ คงแก้ว
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
ศรีวิชัย (ไสใหญ่) 

P17 
(LO_12) 

13.00-16.00 น. การปรับปรุงประสิทธิภาพการวางผังร้านค้า กรณีศึกษา ร้านแบงค์
แอนด์บอย 

พชรพงษ์ หล่อตระกูล
มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์

P18 
(ED_02) 

13.00-16.00 น. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาสหกิจที่สถานประกอบการ
ต้องการ 

พัชรี พระสงฆ์ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
ศรีวิชัย (ไสใหญ่) 
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P19 
(MK_26) 

13.00-16.00 น. การยอมรับแบรนดร์ถยนต์ใหม่จากประเทศจีน มงคล หำญวีระ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

 
ก ำหนดกำรน ำเสนอผลงำนด้วยโปสเตอร์ (ต่อ) 

ชั้น 1 หน้ำห้องบงกชรัตน์ 3 
(ผู้น ำเสนอโปสเตอร์ยืนประจ ำโปสเตอร์ของตัวเองตั้งแต่เวลำ 13.00 น.) 

สำขำสำขำเศรษฐศำสตร์และสำขำกำรจัดกำรโลจสิติกส์และกำรด ำเนินงำน 

 

 

ล ำดับที ่ เวลำน ำเสนอ ชื่อเร่ือง ผู้น ำเสนอ 

P20 
(ED_11) 

13.00-16.00 น. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์โดยการจดัการเรียนรูแ้บบ SSCS ร่วมกับเทคนิคการใช้
ตัวแทนทางคณิตศาสตร์ของนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

รจนำ ชูทอง 
มหาวิทยาลยัทักษิณ 

P21 
(LO_07) 

13.00-16.00 น. การปรับปรุงกระบวนการผลิตปูกระป๋องพาสเจอร์ไรซ์โดยใช้
มาตรฐานหะลาล กรณีศึกษา : บรษิัท ตัวอย่าง จ ากัด 

รักชนก หวันกะเหร็ม 
มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์

P22 
(ED_03) 

13.00-16.00 น. รูปแบบการบริหารศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ าเภอในจังหวัดชายแดนภาคใต ้

รุ่งเรือง จอมศรี 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอจะ
นะ 

P23 
(ED_12) 

13.00-16.00 น. ผลการจัดการเรยีนรู้โดยการบูรณาการอ่านแบบ MIA ร่วมกับ
เทคนิคการใช้ค าถามที่มตี่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความเข้าใจ
ในการอ่านภาษาไทยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 

เรียม บุญสนอง 
มหาวิทยาลยัทักษิณ 

P24 
(OT_08) 

13.00-16.00 น การยอมรับเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืชของเกษตรกรในจังหวัดตรงั ศศิธร ทับชัย 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
จ. นนทบุรี 

P25 
(LO_11) 

13.00-16.00 น การศึกษาแนวทางในการลดการขนส่งเที่ยวเปลา่ขาข้ึนจากเส้นทาง
จากจังหวัดสรุาษฏร์ธานีไปยังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรณีศึกษา: 
บริษัทไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติกส์ จ ากัด สุราษฎร์ธาน ี

ศศิมำ เรืองสมบัต ิ
มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์

P26 
(ED_13) 

13.00-16.00 น สาเหตุที่ท าให้เกิดความต่างของผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา นักศึกษา
สายสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัวลยัลักษณ ์

สิริกร พงศ์รัตนมงคล 
มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์

P27 
(MK_13) 

13.00-16.00 น. การพัฒนากลยุทธ์การแข่งขันทางการตลาดของสายการบินต้นทุนต่ า สุฑำทิพย์ สังข์สิงหส์ุตมำ
มหาวิทยาลยัราชภฏั
นครศรีธรรมราช 

P28 
(OT_12) 

13.00-16.00 น. การใช้โปรแกรมจัดการฟาร์มโคนม LCDF 
(LadkrabangChumphon Dairy Farm) 

สุธีรวัฒน์ พันธุ์มำลัย 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
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(ชุมพร) 

P29 
(FN_16) 

13.00-16.00 น. คุณภาพก าไรของบริษัทท่ีจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยกลุม่ อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 

สุปรำณี กำญจนเพ็ญ
มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 

 

ก ำหนดกำรน ำเสนอผลงำนด้วยโปสเตอร์ (ต่อ) 
ชั้น 1 หน้ำห้องบงกชรัตน์ 3 

(ผู้น ำเสนอโปสเตอร์ยืนประจ ำโปสเตอร์ของตัวเองตั้งแต่เวลำ 13.00 น.) 
 

ล ำดับที ่ เวลำน ำเสนอ ชื่อเร่ือง ผู้น ำเสนอ 

P30 
(FN_08) 

13.00-16.00 น. ทัศนคติต่อการเป็นผูส้อบบัญชีรับอนุญาตของนักศึกษาสาขาการ
บัญชีในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช 

โสพิศพิไล ทองใส 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลศรีวิชัย (ไสใหญ่) 

P31 
(FN_09) 

13.00-16.00 น. ทัศนคติต่อทักษะความเป็นมืออาชีพในการประกอบวิชาชีพบัญชี
ของนักศึกษาสาขาการบัญชีในสถาบันการศึกษาเขตจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

หยำดพิรุฬห์ พิทักษ์ศักดำนนท์
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลศรีวิชัย (ไสใหญ่) 

P32 
(FN_21) 

13.00-16.00 น. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดท าบญัชีครวัเรือนของประชากร  
อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

อรทัย ช ำนำญกิจ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลศรีวิชัยวิทยาเขต
นครศรีธรรมราช(ไสใหญ่) 

P33 
(MK_05) 

13.00-16.00 น. การพัฒนาโมเดลส าหรับปัจจัยทีม่ผีลต่อความพึงพอใจและความ
จงรักภักดีของลูกค้าท่ีใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง         
(บรอดแบนด์)กรณีศึกษา บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 

อรวรรณ์ กิตติศัพท์กุล
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

P34 
(FN_15) 

13.00-16.00 น. ปัจจัยที่มีผลิต่อพฤติกรรมการออมของครัวเรือนในชุมชน หมู่ที่ 13 
ต าบลชัยบรุี อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 

อรัญญำ จินำชำญ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลศรีวิชัย ทุ่งสง 

P35 
(LO_08) 

13.00-16.00 น. การปรับปรุงกระบวนการผลิตอาหาร โดยใช้หลัก GMP กรณีศึกษา
ผลิตภณัฑ์แกงไตปลาป้ามณฑา 

อังคณำ ประภำ 
มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์

 
 
 
 


