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ก ำหนดกำร 
กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติด้ำนศิลปศำสตร์ คร้ังที่ 7 "ศำสตร์บูรณำกำรงำนวิจัยเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน" 

7th Liberal Arts National Conference: Integrated Disciplines and Research 
 for Sustainable Development (7th LANC 2022) 

 
วันพฤหัสบดี ที่ 4 สงิหำคม 2565 

 

ห้องออนไลน์ Zoom 1  
08.00-09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ 
09.00-09.30 น. พิธีเปิดโดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
09.30-12.00 น. กำรบรรยำยโดยวิทยำกรผู้ทรงคุณวุฒิ ศำสตรำจำรย์ ดร.ระพีพันธ์ ปิตำคะโส 

“ศำสตร์บูรณำกำรงำนวิจัยเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน” 
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

ห้องออนไลน์ Zoom 1 : กำรน ำเสนอผลงำนสำขำกำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว 
กำรน ำเสนอผลงำนภำคบรรยำย  
13.00-13.15 น. TH-O-01 แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของชุมชนบ้านน ้าราบ ต้าบลบางสัก อ้าเภอกันตัง  

จังหวัดตรัง 
ศินีนาฎ พูลเกื อ 

13.15-13.30 น. TH-O-02 การปรับตัวของผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มบริเวณชายหาดชลาทัศน์อ้าเภอเมือง  
จังหวัดสงขลา ในสถานการณ์การระบาดของเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

กาญจนพัฐ กลับทับลัง 

13.30-13.45 น. TH-O-03 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการของผู้บริโภค ธรรมธิดา จันทร์สุข 
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กรณีศึกษาร้าน Dot(ด็อท) ถนนนครนอก อ้าเภอเมืองจังหวัดสงขลา 
13.45-14.00 น. TH-O-04 การศึกษาคุณภาพการบริการของโรงแรมอันดามัน ลันตา รีสอร์ท จังหวัดกระบี่  

ในสถานการณ์โควิด19 
ฝนทิพย์ หนูพันธ์ 

14.00-14.15 น. TH-O-05 การศึกษาความพึงพอใจของโครงการสื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ชุมชนปลายบาง จังหวัดนนทบุรี หลังสถานการณ์โควิด-19 

ญาวิณี อภิราชจิตร 

14.15-14.30 น. TH-O-06 ทักษะแรงงานไทยในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรมภายใต้สภาวะสถานการณ์ 
การระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

อนิรุทธิ์ เจริญสุข 

14.30-14.45 น. พักกำรน ำเสนอ 
กำรน ำเสนอผลงำนภำคโปสเตอร์ 
14.45-15.00 น. TH-P-01 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกรณีศึกษาเมืองเก่าสงขลา ธิดาพร เรืองเริงกุลฤทธิ์ 
15.00-15.15 น. TH-P-02 คุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการโยทะกา แอท ขนอม อ้าเภอขนอม 

จังหวัดนครีธรรมราช 
ไกรวิทย์ เพ็ชรสังข์ 

15.15-15.30 น. TH-P-03 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของลูกค้าต่อการเลือกใช้บริการร้าน The Bay 
Café อ้าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

ชญานิษฐ์ แฟ้มแช้ม 

15.30-15.45 น. TH-P-04 ปัจจัยด้านคุณภาพการบริการที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของลูกค้าในการเลือกใช้บริการร้าน 
อาหารศิรดา เกาะยอ ในสถานการณ์โควิด-19 

เกษราภรณ์ ปานเพชร 
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ห้องออนไลน์ Zoom 2 : กำรน ำเสนอผลงำนสำขำคหกรรมศำสตร์และวิทยำศำสตร์กำรอำหำร 
กำรน ำเสนอผลงำนภำคบรรยำย  
13.00-13.15 น. HE-O-01 การพัฒนาผลิตภัณฑ์โคมแขวนจากใบลาน เอกพจน์ พนาลี 
13.15-13.30 น. HE-O-02 การผลิตเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพจากข้าว กข43 จุฑามาศ น้อย 
13.30-13.45 น. HE-O-03 การพัฒนาผลิตภัณฑ์นักเก็ตเต้าหู้เสริมโปรตีนเกษตร ศิริขวัญ นนทะสร 
13.45-14.00 น. HE-O-04 การพัฒนาขนมกลีบล้าดวนสริมดอกเข็มอบแห้ง มุกดา บุญกิจ 
กำรน ำเสนอผลงำนภำคโปสเตอร์ 
14.00-14.15 น. HE-P-01 การศึกษาผลของโปรตีนถั่วเหลืองผงต่อลักษณะปรากฏ และองค์ประกอบทางเคมีของฟัดจ์ 

บราวนี่ 
สัญชัย ยอดมณี 

 

ห้องออนไลน์ Zoom 3 : กำรน ำเสนอผลงำนสำขำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
กำรน ำเสนอผลงำนภำคบรรยำย  
13.00-13.15 น. HS-O-01 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยเรื่อง รามเกียรติ์ ตอนนารายณ์ปราบนนทก             

โดยใช้วิธีการสอนรูปแบบห้องเรียนกลับด้านกับวิธีการสอนแบบปกติส้าหรับนักเรียนชั นมัธยม 
ศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร จังหวัดสงขลา 

กฤษดา วะเจดีย์ 

13.15-13.30 น. HS-O-02 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ค้าสมาส ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา 
ความรู้ (5Es) ร่วมกับเกม Vonder go ของนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพิมาน 
พิทยาสรรค์ จังหวัดสตูล 

กาสมาวาตี เจ๊ะโอ๊ะ 

13.30-13.45 น. HS-O-03 กลวิธีการตอบค้าถามเพ่ือสร้างภาพลักษณ์การเป็นบุคคลสาธารณะ 
ของเฌอเอม ชญาธนุส ศรทัตต์ 

วรวรรณ สุขใส 
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13.45-14.00 น. HS-O-04 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงภาษาไทยร้อยแก้ว 
ผ่านโปรแกรมการเรียนออนไลน์ Google Classroom ส้าหรับนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา จังหวัดสงขลา 

ศศินา สระวารี 

14.00-14.15 น. HS-O-06 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การอ่านจับใจความส้าคัญ ด้วยเทคนิคการเรียนรู้แบบ  
SQ4R ร่วมกับเกม Blooket ของนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์  
จังหวัดสตูล 

ไมมูนะฮ์  ไพรช้านาญ 

14.15-14.30 น. HS-O-07 วัจนกรรมค้าคมจากละครสั นสะท้อนสังคมช่อง “ดอยแม่สลอง สื่อสังคมออนไลน์” ณัฐพร เพชรชัย 
14.30-14.45 น. HS-O-08 ผลกระทบของโรคโควิด -19 ต่อการปรับตัวของการให้บริการแท็กซี่เบนซ์เส้นทาง  

ยะลา–เบตง 
กาวซัทร์ ยูโซ๊ะ 

14.45-15.00 น. HS-O-09 ตรอกซุปมัสยิดกาโบ อัตลักษณ์อาหารผ่านถ้วยซุป เทศบาลนครยะลา นูรไลลา หะยีอุเซ็ง 
15.00-15.15 น. พักกำรน ำเสนอ  
15.15-15.30 น. HS-O-10 การวิจัยเชิงปฏิบัติแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาความมั่นคงทางอาหารให้ครัวเรือนผู้สูงอายุ 

เทศบาลต้าบลบ้านหาร อ้าเภอบางกล่้าจังหวัดสงขลา 
กิติศักดิ์ ชุมทอง 

15.30-15.45 น. HS-O-11 บทประพันธ์ดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ผสมดนตรีรองเง็ง “BLEND” สิราวิชญ์ รัตน์ธาวัลย์ 
15.45-16.00 น. HS-O-12 การผสมผสานแนวคิดดนตรีมโนราห์สู่การประพันธ์บทเพลงสมัยนิยม "รักแหม็ดใจ" ปิติภูมิ ชูสังข์เพชร 
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ห้องออนไลน์ Zoom 4 : กำรน ำเสนอผลงำนวิทยำศำสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
กำรน ำเสนอผลงำนภำคบรรยำย  
13.00-13.15 น. ST-O-01 การออกแบบและพัฒนาบอร์ดเกม “ตามหาหลักฐานอัลเฟรด เวเกเนอร์” เพ่ือการจัดการเรียนรู้  

เรื่อง การแปรสัณฐานของแผ่นธรณี ส้าหรับนิสิตครูฟิสิกส์ 
มารีนา มะหนิ 

13.15-13.30 น. ST-O-03 การพัฒนาเว็บไซต์จ้าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน กรณีศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
ต้นน ้ากลาย จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วริศรา ผิวนิ่มนวล 

13.30-13.45 น. ST-O-04 การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส้าหรับจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชน 
เกษตรเพ่ือการท่องเที่ยวลุ่มน ้าตาปี Coconut Village 

กมลทิพย์ สังสิงห์ 

13.45-14.00 น. ST-O-05 การพัฒนาเว็บไซต์จ้าหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา บ้านมะยิง เกศราภรณ์ เจริญทรัพย์ 
14.00-14.15 น. ST-O-06 การพัฒนาสื่อแอนิเมชันประชาสัมพันธ์โรงแรมกรีนเฮ้าส์นครรีสอร์ท ภาณุพงศ์ ดุวิชาต์ 
14.15-14.30 น. ST-O-07 การพัฒนาระบบ E-Commerce จักสานและเครื่องปั้นดินเผา ณัฐพล ชูเจริญ 
14.30-14.45 น. ST-O-09 การพัฒนาแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง การฟักไข่ไก่แจ้สวยงาม อมรเทพ นิลรัตน์ 
14.45-15.00 น. ST-O-11 การประยุกต์ใช้เทคนิคการเรียนรู้ของเครื่องเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจลงทุนในบิตคอยน์ 

ด้วยวิธีการตัดกันของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 
 

ไพโรจน์ เสียงเอก 

กำรน ำเสนอผลงำนภำคโปสเตอร์ 
15.00-15.15 น. ST-P-01 การพัฒนาสูตรอาหารเพาะเลี ยงแมลงหวี่ด้วยเปลือกทุเรียนและเสริมสีสกัดจากดอกอัญชันสี 

น ้าเงิน 
เทพเทวี ทองแป้น 
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วันศุกร์ ที่ 5 สิงหำคม 2565 

 

ห้องออนไลน์ Zoom 1 

08.00-09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ 
09.00-10.30 น. กำรบรรยำยโดยวิทยำกรผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พรพิมล ศุขะวำที 

“Global classroom กับการวิจัยด้านภาษาและนวัตกรรม” 
10.30-12.00 น. กำรบรรยำยโดยวิทยำกรผู้ทรงคุณวุฒิ Ts. Zainab binti Ahmad 

“Global Classroom : Now and Next” 
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

ห้องออนไลน์ Zoom 1 : กำรน ำเสนอผลงำนสำขำภำษำต่ำงประเทศ 
กำรน ำเสนอผลงำนภำคบรรยำย  
13.00-13.15 น. FL-O-02 การเรียนรู้ค้าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้นิทานภาษาอังกฤษผ่านกูเกิ ลไซต์ (Google Site) 

ส้าหรับนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนศาสนศึกษา 
ฟูรกอน ยาโงะ 

13.15-13.30 น. FL-O-03 การวิเคราะห์เปรียบเทียบ老 และ แก่ ในเชิงความหมายระหว่างภาษาไทยและภาษาจีน วริฏฐา เทพนิมิตร 

13.30-13.45 น. FL-O-04 การเรียนรู้ค้าศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านการดูภาพยนตร์ : กรณีศึกษานักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
โรงเรียนดีนูลอิสลาม อ้าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 

ซาบีต้า แสละหะสัน 

13.45-14.00 น. FL-O-05 การใช้เพลงผ่านสื่อออนไลน์ YouTube เพ่ือพัฒนาทักษะในการจดจ้าค้าศัพท์ภาษาอังกฤษ         ของ
นักเรียนโรงเรียนบ้านช่องไทร อ้าเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 

อมิตา เสียมไหม 

14.00-14.15 น. FL-O-06 การเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบบูรณาการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการฝึกปฏิบัติจริง  
โดยสร้างการเรียนรู้ให้สนุกส้าหรับนักศึกษาสายสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

ธีระวัฒน์ เหมือนศรีชัย 
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14.15-14.30 น. FL-O-07 กลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการของนักศึกษาปริญญาตรีที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่าง 
ประเทศ 

กุลิสรา ก้งซ้าย 

14.30-14.45 น. FL-O-08 การวิเคราะห์กลวิธีการแปลส้านวนภาษาอังกฤษจากเพลงภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย แอนนา ตั งกิจเชาวลิต 
14.45-15.00 น. FL-O-09 โครงการการพัฒนาการจดจ้าค้าศัพท์ในรายวิชาภาษาอังกฤษจากหนังสือพิมพ์ 

ของนักเรียนดุริยางค์ทหารบกชั นปีที่ 2 โดยใช้สื่อการเรียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Wordwall 
นายชัยรัตน์ ศรีค้าเครือ 

15.00-15.15 น. FL-O-11 ความเข้าใจของนักศึกษาเกี่ยวกับการลักลอกวรรณกรรม :  
กรณีศึกษานักศึกษาเอกภาษาอังกฤษ ชั นปีที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในประเทศไทย 

รุ่งนภา  ขุนเพ็ชร 

 

ห้องออนไลน์ Zoom 2 : กำรน ำเสนอผลงำนสำขำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
กำรน ำเสนอผลงำนภำคบรรยำย  
13.00-13.15 น. HS-O-13 ปัจจัยที่ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการเรียนของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ รวิวรรณ พวงสอน 
13.15-13.30 น. HS-O-14 การสะท้อนผลการเรียนรู้รายวิชานิเทศเภสัชศาสตร์ของนักศึกษาชั นปีที่ 1 ผ่านการเรียนโดยใช้

กรณีศึกษา : เปรียบเทียบระหว่างการเรียนการสอนวิธีปกติ ผสมผสาน และแบบออนไลน์ 
พิมพ์วรา ตันเวชศิลป์ 

13.30-13.45 น. HS-O-15 งานวิจัยสร้างสรรค์การประพันธ์ดนตรี:“เงา”ของวัฒนธรรมดนตรีร่วมสมัยภาคใต้ 
และวัฒนธรรมดนตรีจีน 

ณฤพล ตั งรัตนไพบูลย์ 

13.45-14.00 น. HS-O-16 รูปแบบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์แบบสร้างสรรค์เป็นฐานบูรณาการทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนชั นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลสงขลา ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษา  
ประถมศึกษาสงขลา เขต  1 

ชญานี  ขัตติยะมาน 

14.00-14.15 น. HS-O-17 พฤติกรรมการท้างาน และความเชื่อม่ันในความสามารถของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
ที่มีผลต่อประสิทธิผลในการท้างานของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

บุญญา วุทธชูศิลป์ 
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14.15-14.30 น. HS-O-18 คุณค่าที่ปรากฏในวรรณกรรมท้องถิ่นเรื่อง “ภาษิตลุงสอนหลาน” ของ พระครูวิจารณ์ศีลคุณ (ชู) ปาลิตา เรืองญา 
14.30-14.45 น. HS-O-19 หมอพื นบ้าน และต้ารับยารักษาโรคแบบพื นบ้าน พื นที่เกาะยาวใหญ่ อ้าเภอเกาะยาว  

จังหวัดพังงา 
อาทิตยา กาหรีมการ 

14.45-15.00 น. HS-P-01 ความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา  
ต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ประจ้าปีการศึกษา 2563 

เอกราช มะลิวรรณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


