
 

 

 

ผลการตัดสินรางวัลการน าเสนอผลงานวิจัยดเีด่น ดมีาก และด ี
Session 1 นวัตกรรมและผลงานสร้างสรรค์ 

การประชุมวิชาการระดบัชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 29 ประจ าปี 2562  
ณ  โรงแรมสยามออเรยีนทัล อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

วันที่  9 – 10  พฤษภาคม 2562 
รางวัลระดับ 
(..ดีเด่น...) 

ชื่อผู้น าเสนอ เกรียงศักดิ์ จันทีนอก 
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ชื่อผลงานวิจัย การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการร้านกาแฟใน
ประเทศไทย  โดยใช้นวัตกรรม Cloud Technology 

รางวัลระดับ 
(...ดมีาก.....) 

ชื่อผู้น าเสนอ บัญจรัตน์ โจลานันท์ 
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

ชื่อผลงานวิจัย การใช้วัสดุเหลือท้ิงยาสูบเป็นแหล่งธาตุไนโตรเจนส าหรับการ
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ Tobacco waste residue as the N-source 
for composting 

รางวัลระดับ 
(...ดมีาก...) 

ชื่อผู้น าเสนอ จตุพล บุนนาค 
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ชื่อผลงานวิจัย การสร้างสรรค์นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ชุด มโหระทึก : กลอง

ส าริดส่งวิญญาณ 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

ผลการตัดสินรางวัลการน าเสนอผลงานวิจัยดเีด่น ดมีาก และด ี
Session 2 วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเกษตรศาสตร ์

การประชุมวิชาการระดบัชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 29 ประจ าปี 2562  
ณ  โรงแรมสยามออเรยีนทัล อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

วันที่  9 – 10  พฤษภาคม 2562 
รางวัลระดับ 

(...ดี....) 
ชื่อผู้น าเสนอ ธนาภรณ์ รักการ 
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ชื่อผลงานวิจัย การผลิตไบโอเอทานอลและพอลิเมอร์ชีวภาพจากกลีเซอรอล
เหลือท้ิงจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซล ร่วมกับเส้นใยปาล์ม
น้ ามัน 

รางวัลระดับ 
(...ดี....) 

ชื่อผู้น าเสนอ สกนวัจน์ เกื้อเพชร์แก้ว 
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ชื่อผลงานวิจัย เอนไซม์ไลเปสจากเคร่ืองในปลาช่อน (Channa striata) :  
การสกัด การจ าแนกคุณลักษณะ และการประเมินผลเพื่อใช้ใน
สารซักล้างทางการค้า 

รางวัลระดับ 
(...ดี....) 

ชื่อผู้น าเสนอ ชุติมา คงจรูญ 
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ชื่อผลงานวิจัย สารทดแทนผงชาเขียว : ผงใบข้าวหอม 

รางวัลระดับ 
(...ดี....) 

ชื่อผู้น าเสนอ ณิศา  มาชู 
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
ชื่อผลงานวิจัย ผลของค่าความเป็นกรด-ด่างของน้ าต่อการกระตุ้นการ

เคล่ือนไหวของอสุจิปลาดุกล าพัน 

 



 

 

 

 

ผลการตัดสินรางวัลการน าเสนอผลงานวิจัยดเีด่น ดมีาก และด ี
Session 3 วิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช 

การประชุมวิชาการระดบัชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 29 ประจ าปี 2562  
ณ  โรงแรมสยามออเรยีนทัล อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

วันที่  9 – 10  พฤษภาคม 2562 
รางวัลระดับ 
( ..ดีเด่น..  ) 

ชื่อผู้น าเสนอ วัชรชัย ขุนศรีรักษา 
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ชื่อผลงานวิจัย แคโทดิกสทริปปิงโวลแทมเมทริกเซนเซอร์ส าหรับการตรวจวัด
ไอโอไดด ์

รางวัลระดับ 
( ...ดมีาก..) 

ชื่อผู้น าเสนอ กีรติ  กุลวานิชไชยนันท ์
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ชื่อผลงานวิจัย สมบัติทางเคมีไฟฟ้าของไดเมอร์ของสารประกอบเชิงซ้อนของ
โลหะเออริเดียมกับลิแกนด์ 2-phenylpyridine และการศึกษา
โครงสร้างของสารประกอบเชิงซ้อนของเออริเดียมกับลิแกนด์
อะเซทิลไทโอยูเรีย 

รางวัลระดับ 
   (.. ด ี...) 

ชื่อผู้น าเสนอ กันธิชา  ราชคม 
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ชื่อผลงานวิจัย บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและแอนิเมชันเรื่อง การแยกสาร

ผสม  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
 

 

 

 



 

 

 

ผลการตัดสินรางวัลการน าเสนอผลงานวิจัยดเีด่น ดมีาก และด ี
Session 4 ฟิสิกส์ศึกษา ฟิสิกส์ประยุกต์และวศิวกรรมศาสตร์ 

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 29 ประจ าปี 2562  
ณ  โรงแรมสยามออเรียนทัล อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

วันที่  9 – 10  พฤษภาคม 2562 

รางวัลระดับ 
(..ดีมาก...) 

ชื่อผู้น าเสนอ ชัยภัคฐ์ มั่นคงเศวตวงศ ์
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ชื่อผลงานวิจัย การประมาณระยะเวลาการก่อสร้างอาคารโดยอัตราการท างาน
ตามหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างและ
ระยะเวลาเผื่อเนื่องจากวันฝนตก 

รางวัลระดับ 
(..ดีมาก...) 

ชื่อผู้น าเสนอ สมศักดิ์  เส้งนุ้ย 
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ชื่อผลงานวิจัย ตัวตรวจวัดแบบกระดาษส าหรับการตรวจวัดไอออนปรอทโดย
อาศัยอนุภาคนาโนทอง 

รางวัลระดับ 
(..ดี...) 

ชื่อผู้น าเสนอ พงษ์พันธ์ ราชภักดี 
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ชื่อผลงานวิจัย เคร่ืองเติมอากาศท่ีผิวน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ส าหรับการ

เล้ียงปลาในกระชัง 
รางวัลระดับ 

(..ดี...) 
ชื่อผู้น าเสนอ เสาวณีย์ สิงห์สโรทัย 
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ชื่อผลงานวิจัย การสังเคราะห์วัสดุผสมไททาเนียมคาร์ไบด์ (TiC) จากสินแร่   

ลูโคซีน ด้วยวิธีการปฏิกิริยาก้าวหน้า ด้วยตัวเองท่ีอุณหภูมิสูง 

รางวัลระดับ 
(..ดี...) 

ชื่อผู้น าเสนอ ธันย์ชนก  รุยัน 
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ชื่อผลงานวิจัย การใช้โปรแกรมวิเคราะห์วิดีโอแทรกเกอร์ เร่ือง การตกอย่าง

อิสระ 
 



 

 

 

 

ผลการตัดสินรางวัลการน าเสนอผลงานวิจัยดเีด่น ดมีาก และด ี
Session 5 คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร ์

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 29 ประจ าปี 2562  
ณ  โรงแรมสยามออเรียนทัล อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

วันที่  9 – 10  พฤษภาคม 2562 

รางวัลระดับ 
(...ดีเด่น....) 

ชื่อผู้น าเสนอ ชนินท์ วงษ์ใหญ ่
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยรังสิต 

ชื่อผลงานวิจัย การพัฒนาระบบตรวจสอบการล้มในกรณีล้มแบบกระทบพื้นไม่
รุนแรง 

รางวัลระดับ 
(..ดีมาก....) 

ชื่อผู้น าเสนอ เยาวลักษณ์  คงธรรม 
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

ชื่อผลงานวิจัย ทฤษฎีบทจุดตรึงในปริภูมิวางนัยท่ัวไปของปริภูมิเมตริกบี 
รางวัลระดับ 
(....ด.ี...) 

ชื่อผู้น าเสนอ ปริญญา  บรรณเภสัช 
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
ชื่อผลงานวิจัย การพัฒนารูปแบบสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของครู

คอมพิวเตอร์เพื่อเช่ือมโยงการเรียนรู้และสมรรถนะของครูและ
ผู้เรียนในระบบดิจิทัล 

รางวัลระดับ 
(....ด.ี...) 

ชื่อผู้น าเสนอ อลงกรณ์ แซ่ตั้ง 
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ชื่ออผลงานวิจัย สมบัติของรูปสามเหลี่ยมเคปเลอร์ 

รางวัลระดับ 
(....ด.ี.....) 

ชื่อผู้น าเสนอ วิสิทธิ์ บุญชมุ 
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ชื่อผลงานวิจัย ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการสื่อการเรียนท่ีปรับตามบริบท

ส าหรับนิสิต 



 

 

 

 

 

ผลการตัดสินรางวัลการน าเสนอผลงานวิจัยดเีด่น ดมีาก และด ี
Session 6  วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

การประชุมวิชาการระดบัชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 29 ประจ าปี 2562  
ณ  โรงแรมสยามออเรยีนทัล อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

วันที่  9 – 10  พฤษภาคม 2562 
 

รางวัลระดับ 
(......ดี....) 

ชื่อผู้น าเสนอ นิศารัตน์ ลี้ภัยรีเวส 
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหิดล 

ชื่อผลงานวิจัย การพัฒนาอุปกรณ์เสริมติดรองเท้าแบบมีเสียงเพ่ือตอบสนอง
การลงน้ าหนักของขาขณะก้าวเดินเพื่อการทรงตัวในผู้สูงอายุ
ไทย      

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ผลการตัดสินรางวัลการน าเสนอผลงานวิจัยดเีด่น ดมีาก และด ี
Session 7 การศึกษา 

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 29 ประจ าปี 2562  
ณ  โรงแรมสยามออเรียนทัล อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

วันที่ 9 – 10  พฤษภาคม 2562 
รางวัลระดับ 
(...ดีมาก.....) 

ชื่อผู้น าเสนอ นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ 
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ชื่อผลงานวิจัย การประเมินความรู้ในการสอนจ าเพาะเนื้อหาโดยใช้เทคโนโลยีของการ
ปฏิบัติงานการสอนในบริบทการส่งเสริมการเรียนรู้ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
สืบเสาะโดยใช้เทคโนโลยี : กรณีบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เรื่อง ความ
ดันในของเหลว ของโครงการ Chevron Enjoy Science 

รางวัลระดับ 
(...ดีมาก.....) 

ชื่อผู้น าเสนอ วรรณภา  สมตา 
หน่วยงาน ส านักการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

ชื่อผลงานวิจัย แนวปฏิบัติที่ดีในการศึกษาชั้นเรียนในชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
Chevron Enjoy Science โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา 

รางวัลระดับ 
(...ดีมาก.....) 

ชื่อผู้น าเสนอ วราวุฒิ   สุริยะป้อ 

หน่วยงาน โรงเรียนบ้านแม่ปูคา  จังหวัดเชียงใหม่ 
ชื่อผลงานวิจัย การใช้ค าถามกระตุ้นความคิดของผู้เรียน เพ่ือพัฒนาการเขียนสรุปผลการ

ทดลองในวิชาวิทยาศาสตร์ 
รางวัลระดับ 

(...ดีมาก.....) 
ชื่อผู้น าเสนอ พนิต ศรีประดิษฐ์ 
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
ชื่อผลงานวิจัย การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้แบบฝึก

การเขียนสะกดค าและแบบฝึกการอ่านจับใจความส าคัญ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านทัพกระบือ อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 

รางวัลระดับ 
(...ดีมาก.....) 

ชื่อผู้น าเสนอ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
หน่วยงาน มลฤดี สิทธิชัย 
ชื่อผลงานวิจัย การสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารและอุปสรรคในการสอนของครู

ภาษาอังกฤษในโรงเรียนพ้ืนที่ห่างไกล  4 จังหวัดภาคใต้ 



 

 

 

 
 

ผลการตัดสินรางวัลการน าเสนอผลงานวิจัยดเีด่น ดมีาก และด ี
Session 8 มนุษยศาสตร ์

การประชุมวิชาการระดบัชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 29 ประจ าปี 2562  
ณ  โรงแรมสยามออเรยีนทัล อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

วันที่ 9 – 10  พฤษภาคม 2562 
 
รางวัลระดับ 
(...ดีมาก...) 

ชื่อผู้น าเสนอ จินดา วรรณรัตน์ 
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ชื่อผลงานวิจัย ลีลาการใช้ถ้อยค าในงานเขียนเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ของสุเมธ  ตันติเวชกุล 

รางวัลระดับ 
(...ดี...) 

ชื่อผู้น าเสนอ ขวัญใจ  ฤทธิ์หมุน 
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ชื่อผลงานวิจัย การใช้อัตลักษณ์ท้องถิ่นประเพณีชักพระทางน้ าเพ่ือการพัฒนา 
เศรษฐกิจชุมชนบ้านปากปรน ต าบลหาดส าราญ  
อ าเภอหาดส าราญ จังหวัดตรัง 

รางวัลระดับ 
(...ดี...) 

ชื่อผู้น าเสนอ สุนิสา ประทุมสิทธิ ์
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ชื่อผลงานวิจัย การศึกษาคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

 

 



 

 

 

 

ผลการตัดสินรางวัลการน าเสนอผลงานวิจัยดเีด่น ดมีาก และด ี
Session 9 สังคมศาสตร ์

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 29 ประจ าปี 2562  
ณ  โรงแรมสยามออเรียนทัล อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

วันที่ 9 – 10  พฤษภาคม 2562 
รางวัลระดับ 

(....ดี....) 
ชื่อผู้น าเสนอ รัชนีวรรณ แดงวิไลลักษณ์ 
หน่วยงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตร

อุดมศักดิ์ 
ชื่อผลงานวิจัย การบริหารจัดการที่ยั่งยืนของการท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี อ าเภอ

ปะทิว จังหวัดชุมพร 
รางวัลระดับ 

(....ดี....) 
ชื่อผู้น าเสนอ วิมลมาลย์ ศรีรุ่งเรือง 
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ชื่อผลงานวิจัย การพัฒนาความสุขที่ยั่งยืนด้วยการฝึกเจริญสติ กรณีศึกษา: ชุมชนบ้านคูหา
ใน  จ.สงขลา 

รางวัลระดับ 
(....ดี....) 

ชื่อผู้น าเสนอ ปพนธีร์ ธีระพันธ์ 

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ชื่อผลงานวิจัย ทะเบียนประวัติอาชญากรของเด็กและเยาวชนกับอ านาจศาลเยาวชนและ

ครอบครัว 
รางวัลระดับ 

(....ดี....) 
ชื่อผู้น าเสนอ อุไรวรรณ วรกุลรังสรรค์ 
หน่วยงาน สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตชุมพร 
ชื่อผลงานวิจัย การใช้สารสนเทศเพ่ืองานวิจัยของบุคลากรในสังกัดสถาบันการพลศึกษา 

รางวัลระดับ 
(....ดี....) 

ชื่อผู้น าเสนอ อภิรักษ์  วัชราพงษ์ 
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ชื่อผลงานวิจัย มาตรการทางกฎหมายในการตั้งจุดตรวจของเจ้าพนักงานในอ าเภอเมือง 

จังหวัดสงขลา 

 



 

 

 

ผลการตัดสินรางวัลการน าเสนอผลงานวิจัยดเีด่น ดมีาก และด ี
Session 10 บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร ์

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 29 ประจ าปี 2562  
ณ  โรงแรมสยามออเรียนทัล อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

วันที่  9 – 10  พฤษภาคม 2562 
รางวัลระดับ 
(...ดีมาก...) 

ชื่อผู้น าเสนอ เพ็ชราภรณ์  ชัชวาลชาญชนกิจ 
หน่วยงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขต

ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 
ชื่อผลงานวิจัย อิทธิพลของปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ าจุนต่อคุณภาพชีวิตแรงงานต่างด้าว

ในตลาดกลางค้าส่งสินค้าเกษตรขนาดใหญ่ในประเทศไทย 
รางวัลระดับ 

(....ดี....) 
ชื่อผู้น าเสนอ ภาณุพงศ์ สุขกิจ 
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

ชื่อผลงานวิจัย ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานมหาวิทยาลัย ในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา 

รางวัลระดับ 
(....ดี....) 

ชื่อผู้น าเสนอ พลาญ จันทรจตุรภัทร 

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ชื่อผลงานวิจัย ผลกระทบการมุ่งเน้นทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผลต่อผลการ

ด าเนินงาน ขององค์กรธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย 
รางวัลระดับ 

(....ดี....) 
ชื่อผู้น าเสนอ อามานี  สาและ 
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ชื่อผลงานวิจัย การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อจ านวนนักท่องเที่ยว ระหว่างกลุ่ม

ประเทศท่องเที่ยวยอดนิยมกับกลุ่มประเทศที่มีเหตุการณ์ความไม่สงบ 

รางวัลระดับ 
(....ดี....) 

ชื่อผู้น าเสนอ เกสินี หม่ืนไธสง 
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ชื่อผลงานวิจัย การวิเคราะห์ระบบสมการอุปสงค์ของการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ในไทย โดยใช้แบบจ าลอง AIDS 

 


