
Session 1 : นวัตกรรมและผลงานสร้างสรรค์

รางวัลดี
ผู้น ำเสนอ อัฏฐพล เทพยา
หน่วยงำน มหำวิทยำลัยทักษิณ
ชื่อผลงำนวิจัย ใบไมส้ีทอง (ย่ำนดำโอ๊ะ) ทุนวัฒนธรรมจำกธรรมชำติ

สู่นวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมมูลค่ำสินค้ำในชุมชนจังหวัดชำยแดนใต้



Session 1 : นวัตกรรมและผลงานสร้างสรรค์

รางวัลดี
ผู้น ำเสนอ เบญญทิพย์ กลับสุกใส ศิริพร จันทรคีรี
หน่วยงำน มหำวิทยำลัยทักษิณ
ชื่อผลงำนวิจัย กำรสร้ำงแอปพลิเคชั่นเพื่อกำรเรียนรู้บนระบบปฏิบัติกำร

แอนดรอยด์เรื่องสมดุลเคมี



S2: วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเกษตรศาสตร์

รางวัลดีมาก
ผู้น ำเสนอ ปาริชาติ แย้มศรี นงลักษณ์  โรจนแสง สมชำย  ดำรำรัตน์ เอริน เงำภู่ทอง
หน่วยงำน สถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย วว.
ชื่อผลงำนวิจัย กำรผลิตก๊ำซชีวภำพจำกกำกมันส ำปะหลังจำกกระบวนกำรผลิตเอทำนอล    

ร่วมกับกำกตะกอนโดยถังปฏิกิริยำกึ่งเชิงพำณิชย์ขนำด 1,600 ลบ.ม.



S2: วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเกษตรศาสตร์

รางวัลดีมาก
ผู้น ำเสนอ สกนวัจน์ เกื้อเพชร์แก้ว สุทธวัฒน์ เบญจกุล สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้ำ
หน่วยงำน มหำวิทยำลัยทักษิณ
ชื่อผลงำนวิจัย ผลของเอนไซม์เปปซินบริสุทธิ์จำกกระเพำะปลำปำกคม (Saurida

micropectoralis) ที่ผ่ำนคลื่นอัลตรำซำวด์ ต่อสมบัติทำงเคมีกำยภำพและ
ควำมนุ่มของเนื้อควำยน้ ำ (Bubalus bubalis)



S2: วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเกษตรศาสตร์

รางวัลดี
ผู้น ำเสนอ ต่วนมูรณีย์  ตอแก เศวต ไชยมงคล อิสระ อินตะนัย 
หน่วยงำน มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
ชื่อผลงำนวิจัย ผลของควำมเค็มร่วมกับออกซิเจนในน้ ำต่ออัตรำกำรหำยใจ อัตรำกำรขับ   

แอมโมเนีย อัตรำกำรอยู่รอด และอัตรำกำรเจริญเติบโต ในระยะจูวีไนล์ของ          
กุ้งก้ำมกรำม (Macrobrachium rosenbergii (de Man))



S2: วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเกษตรศาสตร์

รางวัลดี
ผู้น ำเสนอ นูรสัลมียะห์ อีแต ธัญญรัศม์ อุทัยพันธ์ เอกนรินทร์ เรืองรักษ์ วีรยำ คุ้มเมือง
หน่วยงำน มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
ชื่อผลงำนวิจัย อิทธิพลของแหล่งแสงเทียมที่มีต่อควำมยำวระหว่ำงข้อของล ำต้น ควำมยำว   

รำก และปริมำณโพแทสเซียม แคลเซียมและแมกนีเซียมของผักกำดหอม      
กรนีโอ้ค



S2: วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเกษตรศาสตร์

รางวัลดี
ผู้น ำเสนอ แววฤดี แววทองรักษ์ นูรฮำยำตี สำและ
หน่วยงำน มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
ชื่อผลงำนวิจัย ผลของไคโตซำนต่อกำรเจริญเติบโตของมะเขือเทศ 



Session 3 : วิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช

รางวัลดีมาก
ผู้น ำเสนอ วีรยา คุ้มเมือง เจริญ ภคธีรเธียร ธัญญรัศม์ อุทัยพันธ์ 

ปิยะวรรณ์ บุญญำนุพงศ์ วรำงคณำ จุ้งลก
หน่วยงำน มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
ชื่อผลงำนวิจัย ฤทธิ์ต้ำนอนุมูลอิสระและควำมเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งในช่องปำกของสำรสกัด 

จำก หญ้ำพันงูเขียว Stachytarpheta Jamaicensis (L.) Vahl



Session 3 : วิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช

รางวัลดี
ผู้น ำเสนอ มาอิดะห์ กือจิ ฮำนีซ๊ะ เจ๊ะเม๊ำะ อภิญญำ คชนินทร์ พนิตำ ก้งซุ่น
หน่วยงำน มหำวิทยำลัยทักษิณ
ชื่อผลงำนวิจัย ผลของถ่ำนชีวภำพจำกกำกกำแฟต่อกำรเจริญเติบโตของข้ำวสังข์หยดเมือง 

พัทลุง และกำรดูดซับตะก่ัว



Session 3 : วิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช

รางวัลดี
ผู้น ำเสนอ สวรส นุชม่วง ดำริน บุญศรี
หน่วยงำน มหำวิทยำลัยรำชภัฏภูเก็ต
ชื่อผลงำนวิจัย กำรใช้กิจกรรมเป็นฐำนในกำรส่งเสริมควำมเข้ำใจและควำมคงทนของควำมรู้ 

เรื่อง ปริมำณสำรสัมพันธ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4



Session 4 : ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์

รางวัลดีมาก
ผู้น ำเสนอ ทิพยกาญจน์ บุญชุ่ม วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ ชูพันธุ์ ชมภูจันทร์
หน่วยงำน มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
ชื่อผลงำนวิจัย กำรประเมินปริมำณน้ ำฝนรำยเดือนจำกดำวเทียม PERSIANN-CCS โดยใช้

สถำนีวัดน้ ำฝนในพื้นท่ีลุ่มน้ ำปิงตอนบน



Session 4 : ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์

รางวัลดีมาก
ผู้น ำเสนอ วสุนันท์ สายน้้าผึ้ง สุธำริน สถำปิตำนนท์ วิโรจน์ รุโจปกำร
หน่วยงำน มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
ชื่อผลงำนวิจัย ปัจจัยควำมเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อควำมส ำเร็จของโครงกำรก่อสร้ำงอำคำรชุด



Session 4 : ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์

รางวัลดี
ผู้น ำเสนอ วีรวัฒน์ อินทรทัต ธวัชชัย จันทร์ทอง  ธเนศ ณ วิเชียร ศักดิ์ชำย เพชรช่วย 

ณัฎฐพงศ์ ถือด ำ
หน่วยงำน มหำวิทยำลัยรำชภัฏภูเก็ต
ชื่อผลงำนวิจัย สมบัติเชิงโครงสร้ำงและไฟฟ้ำของฟิล์มบำงซิงค์ออกไซด์ที่เตรียมด้วยเทคนิค 

อำร์เอฟ สปัตเตอริง



Session 5 : คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์

รางวัลดีเด่น
ผู้น ำเสนอ อนุวัฒน์ พัฒนเชียร นพมำศ ปักเข็ม
หน่วยงำน มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
ชื่อผลงำนวิจัย กำรใช้โครงข่ำยประสำทเทียมแบบหลำยชั้นส ำหรับกำรจ ำแนกประเภทจำก

ภำพเมล็ดข้ำว



Session 5 : คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์

รางวัลดีมาก
ผู้น ำเสนอ วราฤทธิ์ พานิชกิจโกศลกุล 
หน่วยงำน มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
ชื่อผลงำนวิจัย ช่วงควำมเชื่อมั่นท่ีปรับปรุงส ำหรับผลต่ำงระหว่ำงส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของ    

กำรแจกแจงปรกติโดยอิงกำรเลือกตัวอย่ำงแบบเซตล ำดับ



Session 5 : คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์

รางวัลดีมาก
ผู้น ำเสนอ ศิรินันทร์ นาพอ สิรยำ สิทธิสำร
หน่วยงำน มหำวิทยำลัยทักษิณ
ชื่อผลงำนวิจัย กำรพัฒนำออนโทโลยีส ำหรับระบบให้ค ำแนะน ำเชิงควำมหมำยส่วนบุคคล 

เพ่ือส่งเสริมกำรดูแลสุขภำพผู้ป่วยโรคเกำต์



Session 6 : วิทยาศาสตร์สุขภาพ

รางวัลดีมาก
ผู้น ำเสนอ ณัฐสิทธิ์ สองเมือง โสมศิริ เดชำรัตน์
หน่วยงำน มหำวิทยำลัยทักษิณ
ชื่อผลงำนวิจัย กำรศึกษำปริมำณและองค์ประกอบขยะมูลฝอยในตลำดนัดชำยแดนไทย-

มำเลเซีย ด่ำนพรมแดนวังประจัน อ ำเภอควนโดน จังหวัดสตูล



Session 6 : วิทยาศาสตร์สุขภาพ

รางวัลดี
ผู้น ำเสนอ ดนัยณัฐ มัสจิต ละมุน แสงสุวรรณ์ สิรภัทร โชคอ ำนวยสิทธิ์ 

อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว
หน่วยงำน ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมรำช
ชื่อผลงำนวิจัย กำรศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงระยะเวลำจำกวันเริ่มมอีำกำรจนถึงเข้ำรับ    

กำรรักษำกับควำมรุนแรงของโรคไข้เลือดออก ในพ้ืนที่ภำคใต้ตอนบน 
ประเทศไทย



Session 7 : การศึกษา

รางวัลดีเด่น
ผู้น ำเสนอ กันยปริณ  ทองสามสี ภัทรอร เวสำรัตน์
หน่วยงำน มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
ชื่อผลงำนวิจัย คุณภำพของแบบทดสอบเรื่องกำรประกันสังคมของหลักสูตรบริหำรธุรกิจ 

บัณฑิต  คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์



Session 7 : การศึกษา

รางวัลดีมาก
ผู้น ำเสนอ นทีกานต์ สุเมธสิทธิกุล
หน่วยงำน มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
ชื่อผลงำนวิจัย กำรจ ำลองเกมสมมติเหตุกำรณ์จริงของกำรเตรียมตัวเพื่อสอบเข้ำ  

มหำวิทยำลัย ของนักเรียนมัธยมศึกษำตอนปลำย ; กรณีศึกษำ 
โรงเรียนมอ.วิทยำนุสรณ์



Session 7 : การศึกษา

รางวัลดี
ผู้น ำเสนอ วิชัย  ครองกิจศิริ พัชรี  ครองกิจศิริ ขรรคช์ัย  ตุลละสกุล
หน่วยงำน มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน 
ชื่อผลงำนวิจัย กำรพัฒนำชุดกำรสอนอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐำนส ำหรับเยำวชนในศตวรรษที่ 21



Session 8 : มนุษยศาสตร์

รางวัลดีเด่น
ผู้น ำเสนอ พนมสิทธิ์ สอนประจักษ์
หน่วยงำน มหำวิทยำลัยนเรศวร
ชื่อผลงำนวิจัย กำรวิเครำะห์เนื้อหำ และกลยุทธ์กำรสื่อสำรที่มำจำกค ำค้น 

“Digital Disruption ประเทศไทย"  ซึ่งปรำกฏในคลิปวีดิทัศน์ YouTube 



Session 8 : มนุษยศาสตร์

รางวัลดีมาก
ผู้น ำเสนอ ต่อศักดิ์ เกษมสุข
หน่วยงำน มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร
ชื่อผลงำนวิจัย ฉำยำนำมนำงงำม ในมุมมองของแฟนนำงงำมชำวไทย



Session 8 : มนุษยศาสตร์

รางวัลดี
ผู้น ำเสนอ สุภาพร คงศิริรัตน์
หน่วยงำน มหำวิทยำลัยนเรศวร
ชื่อผลงำนวิจัย ภำพสะท้อนของแม่ที่ปรำกฏในเพจค ำคมมนุษย์แม่



Session 9 : สังคมศาสตร์

รางวัลดีมาก
ผู้น ำเสนอ ณิชาภัทร ดุลยกุล รัชชำนนท์ สมบูรณ์ชัย ผำนิตย์ นำขยัน

ปรมินทร์ นำระทะ
หน่วยงำน มหำวิทยำลัยแม่โจ้
ชื่อผลงำนวิจัย แนวทำงกำรพัฒนำเกษตรกรต้นแบบของศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพ

กำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.) จังหวัดนรำธิวำส



Session 9 : สังคมศาสตร์

รางวัลดีมาก
ผู้น ำเสนอ อุษณีย์ ศิริสุนทรไพบูลย์ อภิญญำ จันทรกำญจน์
หน่วยงำน มหำวิทยำลัยรำชภัฏภูเก็ต
ชื่อผลงำนวิจัย กำรผลิตรำยกำรโทรทัศน์ของภำคประชำชน กรณีศึกษำรำยกำรทีวีชุมชน

อันดำมันมั่นคง



Session 9 : สังคมศาสตร์

รางวัลดี
ผู้น ำเสนอ กัณฐิกา กล่อมสุวรรณ
หน่วยงำน มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
ชื่อผลงำนวิจัย บ้ำนเณรฟำติมำ ท่ำแร่ ทศวรรษ 2490-2510 กับกำรสร้ำงชุมชนคำทอลิก

บ้ำนท่ำแร่ จังหวัดสกลนคร



Session 10 : บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์

รางวัลดีมาก
ผู้น ำเสนอ ธีรนันท์ ชุมนุมวัฒน์ ภัทรพร พงศำปรมัตถ์
หน่วยงำน มหำวิทยำลัยนเรศวร
ชื่อผลงำนวิจัย กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกระบวนกำรจัดท ำรำยงำนบัญชีบริหำรโดย  

ประยุกต์ใช้ระบบกำรบริหำรแบบลีน กรณีศึกษำ กองบัญชีและกำรเงิน 
ภูมิภำค 4 กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย



Session 10 : บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์

รางวัลดี
ผู้น ำเสนอ จักเรศ เมตตะธ้ารง สมชำติ ดีอุดม วรรณิดำ สำรีค ำ
หน่วยงำน มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน 
ชื่อผลงำนวิจัย ปัจจัยเชิงสำเหตุในกำรบริหำรจัดกำรกลุ่มวิสำหกิจชุมชนกำรเกษตรที่ส่งผล   

ต่อกำรน้อมน ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำปรับใช้ในกำรบริหำร  
จัดกำรภำยในกลุ่มสมำชิก
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รางวัลดี
ผู้น ำเสนอ ภิญญ์สุประภา หิตะคุณ อดิศักดิ์ เส็นเจริญ วิลำวัลย์ จันทร์ศรี
หน่วยงำน มหำวิทยำลัยทักษิณ
ชื่อผลงำนวิจัย คุณภำพกำรบริกำร รูปแบบกำรด ำเนินชีวิตที่ส่งผลต่อควำมพึงพอใจและ 

ควำมจงรักภักดี ของลูกค้ำ : กรณีศึกษำ กำรให้บริกำรเครือข่ำย  
โทรศัพท์มือถือในจังหวัดสงขลำ


