โปรแกรมการนาเสนอผลงาน
การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 9
กลุม่ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วันที่ 30-31 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุม 1 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
-------------------------------------------------------------------------แบบบรรยาย 11 เรื่อง
วันที่ 30 มีนาคม 2560 เวลา 11.00-16.45 น.
Chair Persons: 1.อาจารย์ ดร.สิริพร สมบูรณ์บูรณะ 2. อาจารย์ ดร.จิตประพัฒน์ สายโสภา 3. เลขานุการ: นางสาวนุสนธ์ สงเอียด
เวลา

หมายเลข
ชื่อเรือ่ ง
บทคัดย่อ
11.00-12.00 วิทยากร หัวข้อ “การผลักดันวัฒนธรรมรากหญ้าของไต้หวัน”
12.00-13.00
13.00-14.00
14.00-14.15
14.15-14.30

195
66

14.30-14.45

72

14.45-15.00
15.00-15.15

120
63

15.15-15.30

161

รับประทานอาหารกลางวัน โซน F1
----กลุ่มสถาปัตยกรรมศาสตร์ การออกแบบและศิลปกรรม---“การเหยียดหญิง” ในประวัติศาสตร์ปรัชญาตะวันตก
ภาพนาเสนอตัวละครวัยรุ่นหญิงในละครชุดแนววัยรุ่นชายรักชาย: การศึกษาใน
ฐานะคาสอนร่วมสมัย
จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน: การนาเสนอภาพของผู้หญิงเกาหลีในชุมชน
จินตกรรมท่ามกลางความย้อนแย้งของสังคมเกาหลีร่วมสมัย
ภาพแทนเพศสถานะในอาชญนิยายเรื่อง The girl on the train
Video Streaming: รสนิยมของผู้ชมภาพยนตร์ออนไลน์ในวัฒนธรรม (ดิจิทัล)
ศึกษา
การสร้างอานาจต่อรองของผู้หญิงขายบริการในเมืองชายแดน : ศึกษากรณีเมือง

ชื่อนักวิจยั
ดร.ถนอม ชาภักดี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
และนักวิจารณ์ศิลปะชื่อดัง
ทวีลักษณ์ พลราชม
ธงชัย แซ่เจีย
นพดล สาลีโภชน์
ขอบคุณ สมบูรณ์วงศ์
สราวุฒิ ทองศรีคา
สุรางค์ อาจณรงค์

เวลา

หมายเลข
บทคัดย่อ

15.30-15.45

280

15.45-16.00

213

16.00-16.15

151

16.15-16.30

277

16.30-16.45

68

ชื่อเรือ่ ง
เบตง จังหวัดยะลา
การเคลื่อนย้ายฐานการทางานขององค์กรพัฒนาเอกชนจากชายแดนไทย เมียนมา และผลกระทบต่องานด้านความมั่นคงของมนุษย์ในบริเวณชายแดน
การสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย: ตัวอย่างความสาเร็จใน
ประเทศต้นแบบที่ดี
ปัญหาการปล่อยชั่วคราวในคดีอาญาและจาเลยหลบหนีในระหว่างการพิจารณาคดี
ในชั้นศาล
ชาวไทยทรงดา: ผู้กระทาการกับโครงสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมในจังหวัด
สุราษฎร์ธานี
ความเป็นมา ความหมาย และการรื้อสร้างความหมายของโนราโกลนในเมืองตรัง

ชื่อนักวิจยั

อัจฉรียา สายศิลป์
กิจฐเชต ไกรวาส
กาญจนา คามา
กฤษณะ ทองแก้ว
เสริมศักดิ์ ขุนพล

แบบบรรยาย 14 เรื่อง
วันที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 09.00-12.30 น. ณ ห้องประชุม 1
Chair Persons: 1. อาจารย์ ดร.สิริพร สมบูรณ์บูรณะ 2. อาจารย์ ดร.จิตประพัฒน์ สายโสภา 3. เลขานุการ: นางสาวนุสนธ์ สงเอียด
เวลา

หมายเลข
ชื่อเรือ่ ง
บทคัดย่อ
09.00-09.15
242
ความเป็นวิทยาศาสตร์ของคัมภีร์อัลกุรอาน: ศึกษาเฉพาะบางโองการที่เกี่ยวกับจักรวาล
09.15-09.30
09.30-09.45
09.45-10.00
10.00-10.15
10.15-10.30
10.30-10.45

246
136
276
86
11
104

10.45-11.00

109

11.00-11.15

193

11.15-11.30

223

11.30-11.45

180

11.45-12.00

105

12.00-12.15

220

ชื่อนักวิจยั

อับดุลรอยะ ปาแนมาแล
ชัยรัตน์ ศิริพัธนะ
ความยุติธรรมทางอาหาร: มุมมองทางปรัชญาา
ปิยบุตร สุเมตติกุล
ความสมดุลของหยิน - หยาง: ศาสตร์การรับประทานอาหารของคนในปักกิ่ง
สิริจิตต์ ปันเงิน
มิติวรรณกรรมจีนในอาเซียน จากราลึกบ้านเกิด ถึงบรรเจิดอุดมการณ์และสานสร้างอัตลักษณ์ใหม่ ไพรินทร์ ศรีสินทร
สันติภาพศึกษาในประเทศไทย: กรณีศึกษากิจกรรมกลาง การอบรบประสบการณ์วิชาชีพ มสธ.
กษมา จิตร์ภิรมย์ศรี
รูปแบบการแสดงของวงกลองยาวในจังหวัดมหาสารคาม
คมกริช การินทร์
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์: กรณีศึกษา หลักฐานทางประวัติศาสตร์พัฒนาการเมืองภูเก็ต
ณัฐพล ยอดโมรา
พ.ศ.2238 - 2476
สุนทรี สุดจิตร
พัฒนาการกลุ่มตระกูลชาวจีนในจังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2500 - พ.ศ.2550
เนติพงค์ หลงหา
ลลิดา ภคเมธาวี
เครื่องแก้วที่พบในแหล่งโบราณคดีชายฝั่งทะเลในภาคใต้ของประเทศไทยก่อนพุทธศตวรรษที่ 16 นภัทชมลย์ ทองคา
กับความสัมพันธ์และเส้นทางการค้าระหว่างชุมชนโบราณในคาบสมุทรไทยและดินแดนภายนอก
ความเชื่อมโยงระหว่างโครงสร้างองค์กรแบบกระจายอานาจ ความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อม ปิยวรรณ เหตุทอง
และระดับการใช้ตัวชี้วัดทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน: กรณีศึกษาธุรกิจโรงแรมในพื้นที่ภาคใต้
ฝั่งอันดามันของประเทศไทย
รูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมสาหรับผู้สูงอายุในท้องถิ่น กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตาบลท่า กิติศักดิ์ ชุมทอง
ข้าม อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
สมเกียรติ อินทรักษ์
แนวโน้มธุรกิจกีฬาชนโค กรณีศึกษาสนามกีฬาชนโคบ้านปากพล อาเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง
นุชนาถ คงช่วย
พนิดา มนตรี
ชนิดา สุจริต
ชัญญานุช ตั้งเคหะนาม
ชญานิษฐ์ รติคณิตพงศ์
การวัดผลการดาเนินงานเชิงดุลยภาพในอุตสาหกรรมโรงแรมในภาคใต้ฝั่งตะวันออกของ
จิราพร เทพวารินทร์

เวลา

12.15-12.30

12.30-13.30

หมายเลข
บทคัดย่อ
183

ชื่อเรือ่ ง

ชื่อนักวิจยั

ประเทศไทย
ภูเก็ตหลังการเสด็จประพาสต้นของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ร.ศ. 90 ปวีณา เซ่งย่อง
(พ.ศ. 2414) และ ร.ศ. 109 (พ.ศ.2433)
ดลดนัย ทุ่ยอ้น
ลลิดา ภัทรเมธาวี
ปิดการนาเสนอ มอบรางวัลแบบบรรยายดีเด่น
รับประทานอาหารกลางวัน โซน F1

กลุม่ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
แบบโปสเตอร์ 24 เรื่อง
ลาดับ
1

หมายเลข
บทคัดย่อ
17

ชื่อเรือ่ ง

2

20

ทัศนคติของบุคลากรที่มีต่อความสาเร็จในการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

3

21

4

41

5

81

การนาเสนอกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาดนตรีไทย ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ศึกษาแนวทางการอนุรักษ์ประเพณีไหว้เทวดาของชาวไทยเชื้อสายจีน ตาบลตลาดใหญ่ อาเภอ
เมือง จังหวัดภูเก็ต
ศึกษาแนวทางการอนุรักษ์รองเง็ง กรณีศึกษา หมู่บ้านแหลมตุ๊กแก ตาบลรัษฏา อาเภอเมือง
จังหวัดภูเก็ต

6

99

7

101

8

102

อุปสงค์การบริโภคอาหารภายในมหาวิทยาลัยและอาหารภายนอกมหาวิทยาลัยของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ชื่อนักวิจยั
กัลยา เภอรักษ์
ขวัญรัตน์ มามาตย์
พรรณวดี ขาจริง
ลลิดา ภคเมธาวี
ครรชิต สังวาลย์
ภัทราวดี ลุ้งใหญ่
พิภัช สอนใย

พันธกานต์ รองพล
ชัญญานุช เอียดมาก
จารุวรรณ ฤกษสม
ปิยะวุฒิ แกล้วกล้า
ลลิดา ภคเมธาวี
พรรณวดี ขาจริง
ศึกษาแนวทางการอนุรักษ์ผ้าบาติกแบบลายเขียน ตาบลตลาดใหญ่ อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
ปริดา ปากบารา
สุภาพร วังพล
ลลิดา ภคเมธาวี
พรรณวดี ขาจริง
เปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับค่านิยม 12 ประการสาหรับของเด็กปฐมวัยระหว่างชาย
จันทร์ฉาย จิตชัย
หญิงในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
กนกศิลป์ วันแรก
พรรณวดี ขาจริง
ลลิดา ภคเมธาวี
ศึกษาแนวทางการอนุรักษ์ประเพณีลอยเรือ หมู่บ้านแหลมตุ๊กแก ตาบลรัษฏา อาเภอเมือง จังหวัด พรธิดา บัญถะ
ภูเก็ต
สุกฤตา ปานเคลือบ
ลลิดา ภคเมธาวี

ลาดับ

หมายเลข
บทคัดย่อ

9

106

10

107

11

108

12

111

13

112

14

113

15

114

16

117

ชื่อเรือ่ ง

ชื่อนักวิจยั

พรรณวดี ขาจริง
ความสุขในการทางานของครูในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต
โชติรส ฤทธิเดช
อาพาภร เรียนชัย
พรรณวดี ขาจริง
ลลิดา ภคเมธาวี
ความตระหนักต่อการอนุรักษ์ป่าชายเลนคลองมุดง ชุมชนบ้านบ่อแร่ จังหวัดภูเก็ต
สิริอร ศรีหาวัฒน์
อรอุมา อาหมาน
พรรณวดี ขาจริง
ลลิดา ภคเมธาวี
การศึกษาทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
จุฑารัตน์ สุวรรณโชติ
จังหวัดภูเก็ต
พัชราภรณ์ บัวทอง
ปัจจัยที่มีผลต่อการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
จรรยพร มาตรน้อย
พัชร์สรวง ทองหุ้ย
เทอดศักดิ์ ยอแสงรัตน์
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์: พื้นที่การทาเหมืองแร่ดีบุก พ.ศ.2436 - 2538 ตาบลกะทู้ อาเภอ มลทิรา กั่วพานิช
กะทู้ จังหวัดภูเก็ต
แจ่มจิต ชูชาติ
ลลิดา ภคเมธาวี
พรรณวดี ขาจริง
ความรู้ความเข้าใจในวิธีการสอนวิธีการทางประวัติศาสตร์ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู วิภาพร เขียวดา
กัณฐิกา รักษาจิต
ลลิดา ภคเมธาวี
พรรณวดี ขาจริง
ผลกระทบการกัดเซาะแนวชายฝั่งทะเลที่มีผลต่อการดารงชีวิตของคนในชุมชนกรณีศึกษา: บริเวณ อาลิษา ไชยพงษ์
หาดราไวย์ อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
รัชดาวรรณ รุ่งเรือง
ศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอพียง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในเขต
เทศบาลตาบลรัษฎา จังหวัดภูเก็ต

ปิยะมณี สมคิด
นิตยา ห่อบุตร
พรรณวดี ขาจริง

ลาดับ

หมายเลข
บทคัดย่อ

ชื่อเรือ่ ง

17

121

การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตาบลโมคลาน อาเภอท่าศาลา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
ศึกษาลักษณะความเชื่อการตั้งศาลพระภูมิของประชาชนในเขตเทศบาลรัษฎา อาเภอเมือง
จังหวัดภูเก็ต

18

122

19
20

140
175

การพัฒนาทักษะการเขียนสรุปความภาษาไทย
ปัจจัยที่ทาให้เกิดความขัดแย้งทางการเมืองของประชาชน ตาบลรัษฎา อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

21

176

ทัศนคติของประชาชนในเขตเทศบาลนครภูเก็ตที่มีต่อร่างรัฐธรรมนูญ ปีพุทธศักราช 2559

22
23

278
186

ชีวิตชนเผ่ามานิกับช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงบนเทือกเขาบรรทัด
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

24

32

การพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคาของนักศึกษาที่เรียนรายวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร โดย
สร้างหลักการจาของตนเอง

ชื่อนักวิจยั
ลลิดา ภคเมธาวี
เบญจพร จันทรโคตร
ชัยยันต์ จันทะวงค์
เทอดิเกียรติ ฉวรรณกุล
ลลิดา ภคเมธาวี
พรรณวดี ขาจริง
ภณิดา จิตนุกูล
กิตติกร อาจกูล
สุพัตรา แข็งแรง
เทอดศักดิ์ ยอแสงรัตน์
อรัญญิกา เริงกิจ
จันทร์ทิพย์ หมาดทิ้ง
เทอดศักดิ์ ยอแสงรัตน์
สิริพร สมบูรณ์บูรณะ
นิลาวัลย์ ขวัญเมือง
อัจฉรา วุฒิบาล
เทอดศักดิ์ ยอแสงรัตน์
จุฑาฎา เทพวรรณ

