
ล ำดับ เวลำ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้น ำเสนอ หน่วยงำน

1 13.00-13.15 น. การสร้างสรรค์และวิเคราะห์ผลงานจิตรกรรมร่วมสมัยเชิงสุนทรียศาสตร์ เร่ือง “ความประทับใจจาก

ส่ิงมีชีวิตในชนบท : จิตรกรรมร่วมสมัย”

พิทักษ์ เรืองรัศมี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

2 13.15-13.30 น. ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศลุ่มแม่น ้าล้านช้าง-แม่โขง 2021 COP15 อภินันท์  ปานเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

3 13.30-13.45 น. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เคร่ืองประดับจากเศษผ้าทอ จังหวัดอุตรดิตถ์ เพ่ือยกระดับสินค้าท้องถ่ินด้วย

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์

ปิยะนุช ไสยกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

4 13.45-14.00 น. การออกแบบเก้าอี เพ่ือปรับเปล่ียนหน้าท่ีใช้สอยภายในคอนโดมิเนียม ศศิกาญจน์ นารถโคษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ล ำดับ เวลำ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้น ำเสนอ หน่วยงำน

1 13.00-13.15 น. การป้องกันการสูญเสียสภาพของแอกโตไมโอซินธรรมชาติของปลาทรายแดง ท่ีผ่านการแช่แข็งและท้า

ละลายด้วยเจลาตินไฮโดรไลเสต จากหนังปลาทรายแดง

สกนวัจน์ เกื อเพชร์แก้ว มหาวิทยาลัยทักษิณ

2 13.15-13.30 น. การพัฒนาผลิตภัณฑ์พานาคอตต้าสูตรน ้านมธัญพืชซอสสับปะรดภูเก็ต พัชราวดี จงไกรจักร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

3 13.30-13.45 น. การพัฒนาสูตรน ้ามันมะคาเดเมียผสมน ้ามันงาขี ม้อนและน ้ามันถ่ัวดาวอินคาท่ีมีความสมดุลของปริมาณ

กรดไขมันโอเมก้า 6:3

จิรัชยา จัดพล มหาวิทยาลัยนเรศวร

4 13.45-14.00 น. อิทธิพลของอัตราส่วนน ้าเสาวรสผสมฟักข้าว ชนิดและปริมาณสารก่อเกิดโฟมท่ีเหมาะสม ต่อคุณภาพของ

เคร่ืองด่ืมเสาวรสฟักข้าวก่ึงส้าเร็จรูป

ธีรวัฒน์ เทพใจกาศ มหาวิทยาลัยเทนโนโลยีราชมงคลล้านนา

5 14.00-14.15 น. สมบัติของไขสบู่และการสกัดสารแกมม่า-โอไรซานอลจากไขสบู่ ปานิดา เกรียงกีรติกุล มหาวิทยาลัยนเรศวร

6 14.15-14.30 น. คุณค่าทางโภชนาการและสมบัติเชิงหน้าท่ีของร้าข้าวพื นถ่ินภาคใต้ อมรรัตน์ ถนนแก้ว มหาวิทยาลัยทักษิณ

7 14.30-14.45 น. สมบัติทางเคมี-กายภาพ และประโยชน์ต่อสุขภาพของแป้งข้าวโพดสีม่วงและมันเทศสีม่วง อมรรัตน์ ถนนแก้ว มหาวิทยาลัยทักษิณ

8 14.45-15.00 น. การส่งเสริมการแปรรูปมะขามของเกษตรกรในอ้าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ เนตรนภา อาตวงษ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

9 15.00-15.15 น. การแยกและคัดเลือกยีสต์ไขมันสูงจากดินท้องนาเพ่ือใช้ผลิตไบโอดีเซล นันท์นภัส เอมนิล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

10 15.15-15.30 น. การศึกษาค่ากิจกรรมเอนไซม์เซลลูเลสของแบคทีเรียย่อยสลายเซลลูโลสท่ีแยกได้จากป่าชายเลน ทุ่งโปรง

ทอง จังหวัดระยอง

สิรภพ ดิษสุธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

11 15.30-15.45 น. ประสิทธิภาพของสารเสริมสมุนไพรผสมเฮอร์บาท็อบ-แกรนูล® ในแม่สุกรและลูกสุกร สุภาพร สมรูป มหาวิทยาลัยทักษิณ

12 15.45-16.00 น. การใช้น ้าเลี ยงปลานิลในการเพาะเลี ยงสาหร่ายเตา Spirogyra ในระบบโรงเรือน วราทิตย์ ดลสุจิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

13 16.00-16.15 น. การติดเชื อพยาธิใบไม้ตับ Opisthorchis viverrini ในปลาสร้อยขาว (Henicorhynchus siamensis) ใน

ชุมชนเส่ียงต่อการแพร่ระบาดของพยาธิในพื นท่ีภาคเหนือตอนล่าง ประเทศไทย

จีรศักด์ิ จ้าปาแก้ว มหาวิทยาลัยนเรศวร

ล ำดับ เวลำ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้น ำเสนอ หน่วยงำน

1 13.00-13.15 น. แนวทางการจัดการทรัพยากรเกษตรตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ของเกษตรกร อ .เดิมบางนางบวช จ.

สุพรรณบุรี

สุนิษา พุ่มมาลา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2 13.15-13.30 น. แนวทางการพัฒนาการผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในอ้าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา วราภรณ์ บุญเครือ มหาววิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

3 13.30-13.45 น. การศึกษาความสามารถในการรวมตัวส้าหรับลักษณะผลผลิต องค์ประกอบผลผลิต และลักษณะทางการ

เกษตรในข้าวโพดหวานพิเศษสายพันธ์ุอินเบรด 7 สายพันธ์ุ

กนกวรรณ ทองค้า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4 13.45-14.00 น. การส่งเสริมการใช้ถ่านชีวภาพในการปรับปรุงดินของเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนในอ้าเภอลับแล จังหวัด

อุตรดิตถ์

สุภาภรณ์ งาเนียม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

5 14.00-14.15 น. แนวทางส่งเสริมเพ่ือพัฒนาการด้าเนินงานของวิสาหกิจชุมชน อ้าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ศจี ประชากูล ส้านักงานเกษตรอ้าเภอเมืองชัยภูมิ

6 14.15-14.30 น. แนวทางการส่งเสริมการผลิตส้มเขียวหวานตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีของเกษตรกร 

อ้าเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

บรรเจิด ค้าก๋อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

7 14.30-14.45 น. การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการผลิตล้าไยของเกษตรกรอ้าเภอเชียงค้า จังหวัดพะเยา ไมตรี กราบทูล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

8 14.45-15.00 น. แนวทางการส่งเสริมการผลิตกาแฟของเกษตรกรในอ้าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ขนิษฐา บุญค้ามา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

9 15.00-15.15 น. การส่งเสริมการผลิตข้าวโพดเลี ยงสัตว์ฤดูแล้งของเกษตรกร ในจังหวัดก้าแพงเพชร กิตติกานต์ ศรีธิทอง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

10 15.15-15.30 น. ผลของปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดร่วมกับปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพริกขี หนูในกระถาง อมรรัตน์ ชุมทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

11 15.30-15.45 น. การจัดการโซ่อุปทานสมุนไพรเพ่ือส่งออกไปยังสหภาพยุโรปด้วยตัวแบบ SCOR Model ทัศวรรณ รักม่ัน มหาวิทยาลัยมหิดล

ล ำดับ เวลำ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้น ำเสนอ หน่วยงำน

1 13.00-13.15 น. การคัดแยกและการจ้าแนกแบคทีเรียผลิตพอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอตจากน ้าเสียส่ิงทอ จากบ้านพริก 

อ้าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ประเทศไทย

ธนาภรณ์ รักการ มหาวิทยาลัยทักษิณ

2 13.15-13.30 น. ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของอนุภาคฝุ่นท่ีมีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน กับความเข้มข้นของ

อนุภาคฝุ่นท่ีมีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอนในพื นท่ีกรุงเทพมหานคร

ศิวพันธ์ุ ชูอินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

3 13.30-13.45 น. การพัฒนาตัวดูดซับคอมโพสิต โคบอลต์ไอรอน-เลเยอร์ดับเบิลไฮดรอกไซด์และซาพอไนต์ เพ่ือก้าจัดสีย้อม

โรดามีน 6จี และออเรนจ์ II

อาคิรา ล่องลอย มหาวิทยาลัยทักษิณ

4 13.45-14.00 น. การผลิตไบโอดีเซลจากน ้ามันปลาเหลือทิ งโดยใช้แอลกอฮอล์ผสมระหว่างเอทานอลและเมทานอล พัทธรวดี บุญเพ็ชร มหาวิทยาลัยทักษิณ

5 14.00-14.15 น. ประสิทธิภาพการดูดซับสีประเภทรีแอกทีฟโดยถ่านกัมมันต์จากกากกาแฟท่ีจัดเตรียม โดยใช้ความร้อน

จากไมโครเวฟร่วมกับโซเดียมคลอไรด์

สุริยะกิจ ย่อมมี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 Session 3 วิทยำศำสตร์เคมีและเภสัช (จ ำนวน 5 เร่ือง)

ล ำดับกำรน ำเสนอผลงำนวิจัยภำคบรรยำย ผ่ำนระบบออนไลน์ โปรแกรม Webex Event
 Session 1 ผลงำนสร้ำงสรรค์ (จ ำนวน 4 เร่ือง)

กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ มหำวิทยำลัยทักษิณ คร้ังท่ี 32 ประจ ำปี 2565

Session 2 วิทยำศำสตร์ชีวภำพและเกษตรศำสตร์ (ห้องท่ี 1)  (จ ำนวน 13 เร่ือง)

Session 2 วิทยำศำสตร์ชีวภำพและเกษตรศำสตร์ (ห้องท่ี 2) (จ ำนวน 11 เร่ือง)

วันศุกร์ ท่ี 25 มีนำคม 2565



ล ำดับ เวลำ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้น ำเสนอ หน่วยงำน

1 13.00-13.15 น. การควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบแจ้งเตือนการบุกรุกบ้านผ่านโพรโทคอล MQTT พิสิทธิ วิสุทธิเมธีกร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2 13.15-13.30 น. ประสิทธิภาพระบบบ้าบัดน ้าเสียต้นแบบส้าหรับเรือและแพในประเทศไทย ประกฤติ วิชัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3 13.30-13.45 น. การพัฒนาต้นแบบหุ่นยนต์ตัดหญ้าอัตโนมัติ เริงวุฒิ ชูเมือง มหาวิทยาลัยทักษิณ

4 13.45-14.00 น. การประเมินคุณลักษณะของวัสดุสปันบอนด์ส้าหรับใช้ท้าหน้ากากอนามัย ธัญสินี ยอดเอียด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

5 14.00-14.15 น. การประเมินคุณลักษณะทางฟิสิกส์ของวัสดุท่ีใช้ท้าแผ่นกรองของหน้ากากอนามัย ปาณิสรา สุคนธปฏิภาค มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

6 14.15-14.30 น. การประเมินความหนาของเนื อมะพร้าวด้วยสเปกโทรมิเตอร์อินฟราเรดย่านใกล้แบบพกพา จิรเมธ มีทิม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

7 14.30-14.45 น. ระบบเฝ้าระวังและควบคุมโรงเรือนเลี ยงไก่ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต พิสิทธิ วิสุทธิเมธีกร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

8 14.45-15.00 น. การควบคุมการชาร์จแบตเตอร่ีด้วยวิธีการตามรอยจุดก้าลังสูงสุดส้าหรับโซล่าเซลล์ ธวัช ชูชิต มหาวิทยาลัยทักษิณ

9 15.00-15.15 น. การออกแบบและสร้างเคร่ืองจ่ายเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัติ ธวัช ชูชิต มหาวิทยาลัยทักษิณ

10 15.15-15.30 น. การพัฒนาเคร่ืองกลึงชนิดยันศูนย์ โดยการสร้างอุปกรณ์ชุดเจียระไน บุญส่ง ค้าอ่อน มหาวิทยาลัยรามค้าแหง

11 15.30-15.45 น. An IoT Architecture for Real-time Traffic Management System with Cloud and Edge 

Computing

ภาณุมาศ อุณหสูต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

12 15.45-16.00 น. การประยุกต์ใช้แบบจ้าลองสารสนเทศอาคาร เพ่ือช่วยกระบวนการท้างานของผู้รับเหมาขนาดเล็ก กรณี

โครงการบ้านจัดสรร

วาริท ชูเกษ มหาวิทยาลัยนเรศวร

13 16.00-16.15 น. การจ้าลองแบบสมรรถนะเชิงความร้อนของตัวเก็บรังสีอาทิตย์ท่ีใช้ของไหลนาโนเป็นของไหลท้างาน ชัยวัฒน์ จุมพลกุล มหาวิทยาลัยทักษิณ

14 16.15-16.30 น. สัมประสิทธ์ิการถ่ายเทความร้อนและความดันสูญเสียของท่อกลมและท่อแบนท่ีมีพื นท่ีหน้าตัดสลับไปมา กุลกาญจน์ หวานรอบรู้ มหาวิทยาลัยทักษิณ

15 16.45-17.00 น. การค้านวณพิกัดกระแสไฟฟ้าของสายส่งในระบบ 115 kV กรณีศึกษาระยะหย่อน ความล้า และการ

สูญเสียความแข็งแรงทางกล

สุรสิทธ์ิ ประกอบกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

16 17.00-17.15 น. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความหนืดมูน่ีและความแข็งของยางผสมระหว่างยางธรรมชาติกับยางสไต

รีนบิวทาไดอีน

อนิดา เพ็ชรแก้ว มหาวิทยาลัยทักษิณ

ล ำดับ เวลำ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้น ำเสนอ หน่วยงำน

1 13.00-13.15 น. การทดสอบผลต่างระหว่างอัตราส่วน Signal-to-Noise ของระยะเวลารอดชีพของผู้ป่วยมะเร็งปอดและ

ผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกในประเทศแคนาดา

วราฤทธ์ิ พานิชกิจโกศลกุล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2 13.15-13.30 น. แบบจ้าลองเชิงตัวเลขเพ่ือการควบคุมคุณภาพน ้าในฟาร์มกุ้งระบบปิด นัฏฐิณี สิทธิจินดา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

3 13.30-13.45 น. ความสัมพันธ์กรีนและความเป็นปรกติของก่ึงกรุปการแปลงบางส่วนท่ีเซตตรึง รัตติยา วิจาระจักร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4 13.45-14.00 น. การพัฒนาแอปพลิเคชันมือถือสร้างสรรค์ห้องอเนกประสงค์เสมือนจริง ธีรภัทร์ สานี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

5 14.00-14.15 น. แอปพลิเคชันตอบสนองภาษามือส้าหรับคนหูหนวกแบบอเมริกัน ณัฐธิดา เวียงสิมา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

6 14.15-14.30 น. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือจัดการความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้าน วิสาหกิจชุมชนบ้านพรุจูด ต้าบลบ่อหิน 

อ้าเภอสิเกา จังหวัดตรัง

ศวรรณรัศม์ อภัยพงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศีวิชัย

7 14.30-14.45 น. วิธีการแนะน้าการถ่ายภาพท่องเท่ียวส่วนบุคคลโดยอาศัยการวัดความคล้ายคลึง ของภาพถ่ายจากโซเชียล

มีเดียฟลิคเกอร์

จิตตพิสุทธ์ิ จิตต์ภักดี มหาวิทยาลัยทักษิณ

8 14.45-15.00 น. ผลเฉลยของสมการไดโอแฟนไทน์ 1/x1+ 3/x2+5/x3+...+(2k-1)/xk เม่ือ 2<= x1<x2<x3<...<xk เป็น

จ้านวนเต็ม และ k=x1

วาเรียม ช่วยจันทร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

9 15.00-15.15 น. การแก้ปัญหาเรขาคณิตของการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) โดยเรขาคณิตวิเคราะห์ อลงกรณ์ แซ่ตั ง มหาวิทยาลัยทักษิณ

10 15.15-15.30 น. การประมาณระยะทางระหว่างกล้องและยานพาหนะด้วยคอมพิวเตอร์วิทัศน์ และการเรียนรู้ของเคร่ืองจักร รัฐภูมิ วรานุสาสน์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

11 15.30-15.45 น. การพิสูจน์ปริพันธ์โดยการหาอนุพันธ์โดยปริยาย เกษราภรณ์ แซ่ตั ง มหาวิทยาลัยทักษิณ

12 15.45-16.00 น. เมทริกซ์แบบมีเง่ือนไขขนาด 3x3 ท่ีมีสมาชิกเป็นจ้านวนเฉพาะ 7 ตัวและดีเทอร์มิแนนต์ตามท่ีก้าหนด กรวิกา ก้องกุล มหาวิทยาลัยทักษิณ

13 16.00-16.15 น. การพัฒนาแอพพลิเคช่ันควบคุมรถเข็นไฟฟ้าด้วยทิศทางของใบหน้า สิทธิศักด์ิ ทิโน มหาวิทยาลันเรศวร

14 16.15-16.30 น. ความเช่ือมโยงระหว่างเมทริกซ์ปาสกาลและเลขยกก้าลังของจ้านวนเชิงซ้อนผ่านเมทริกซ์เลขชี ก้าลัง สมภพ ล้่าวัฒนพร มหาวิทยาลัยทักษิณ

15 16.45-17.00 น. ผลการขยายปริพันธ์ฟังก์ชันซิงค์ของดีรีเคล กรวิกา ก้องกุล มหาวิทยาลัยทักษิณ

ล ำดับ เวลำ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้น ำเสนอ หน่วยงำน

1 13.00-13.15 น. การศึกษาประสิทธิผลของการใช้ลูกประคบสมุนไพร กับการใช้ก้อนเส้าต่อการลดระดับความปวด ในโรค

ลมปลายปัตฆาตสัญญาณ 1 หลัง

อัญชลี เหล็มปาน โรงพยาบาลกงหรา

2 13.15-13.30 น. ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับความเครียดของนักศึกษา: การทบทวนวรรณกรรม ชลธิชา หีดเภา มหาวิทยาลัยทักษิณ

3 13.30-13.45 น. ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคโควิด-19 ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ้าหมู่บ้าน: 

การทบทวนวรรณกรรม

จอมขวัญ รัตนพิบูลย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

4 13.45-14.00 น. พฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กของผู้ปกครอง:การทบทวนวรรณกรรม กัญญ์ณัชชา รุ่งเรือง มหาวิทยาลัยทักษิณ

5 14.00-14.15 น. ความแตกต่างระหว่างเพศต่อการได้รับยาละลายล่ิมเลือดล่าช้าในผู้ป่วยกลุ่มอาการหัวใจขาดเลือด

เฉียบพลันชนิดคล่ืนไฟฟ้า ST ยกสูง: การวิเคราะห์อภิมาน

มามะเพาซี สือแม มหาวิทยาลัยทักษิณ

6 14.15-14.30 น. การวิเคราะห์อภิมานปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อการเข้ารับการรักษาล่าช้าในผู้ป่วยกลุ่มโรคหัวใจขาดเลือด

เฉียบพลัน

ซูไวบะฮ์ อาบู มหาวิทยาลัยทักษิณ

7 14.30-14.45 น. ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อสมรรถนะของผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง: การทบทวนวรรณกรรม จันทราวรรณ แก้วดุก มหาวิทยาลัยทักษิณ

8 14.45-15.00 น. คุณภาพชีวิตการท้างานบุคลากรสาธารณสุขไทย: การทบทวนวรรณกรรม ศราวุฒิ ภุมริน มหาวิทยาลัยทักษิณ

9 15.00-15.15 น. ความชุกของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้เคร่ืองส้าอาง : การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ ฐิติมา ทองสังข์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

10 15.15-15.30 น. การพัฒนาคุณภาพน ้าประปาครัวเรือนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ต้าบลช่องเม็ก อ้าเภอสิรินธร จังหวัด

อุบลราชธานี

สิทธิชัย ใจขาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 Session 4 ฟิสิกส์ศึกษำ ฟิสิกส์ประยุกต์และวิศวกรรมศำสตร์ (จ ำนวน 16 เร่ือง)

 Session 5 คณิตศำสตร์และคอมพิวเตอร์ (จ ำนวน 15 เร่ือง)

Session 6 วิทยำศำสตร์สุขภำพ (จ ำนวน 10 เร่ือง)



ล ำดับ เวลำ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้น ำเสนอ หน่วยงำน

1 13.00-13.15 น. การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โรงเรียนเทศบาล 7 

ฝ่ังหม่ิน จังหวัดเชียงราย

ผ่องพรรณ ปินตาแสน โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า 

2 13.15-13.30 น. การบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส้านักงานเขตพื นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาภูเก็ต

นัฐพล หัสนี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

3 13.30-13.45 น. การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส้านักงานเขตพื นท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต จิรพงศ์ ไมตรีจิตร มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

4 13.45-14.00 น. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น้าสตรีกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาเอกชนจังหวัด

ภูเก็ต สังกัดส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

รัชฎา รักตน มหาวิทยาหาดใหญ่

5 14.00-14.15 น. องค์ประกอบของปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของโรงเรียน สังกัด

ส้านักงานเขตพื นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

อรัญญา แสนสีแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

6 14.15-14.30 น. ปัจจัยการบริหารท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส้านักงานเขตพื นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

ณัฏฐณิชา ภูดีสม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

7 14.30-14.45 น. ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดส้านักงานเขตพื นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ภูเก็ต

กรรณิกา อรรถชัยยะ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

8 14.45-15.00 น. การบริหารศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาใน

กรุงเทพมหานคร

นิภัทรา สูงภิไลย์ วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม

9 15.00-15.15 น. การพัฒนาคู่มือผู้ปกครองในการส่งเสริมการจัดการศึกษาส้าหรับเด็กปฐมวัยในโรงเรียนเครือข่ายท่าชนะ 2

 สังกัดส้านักงานเขตพื นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2

ณัฐนนท์ จันทรพิทักษ์ โรงเรียนบ้านหนองปรือ

10 15.15-15.30 น. การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์เพ่ือเสริมสร้างทักษะการโค้ชส้าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู นิสสรณ์ บ้าเพ็ญ มหาวิทยาลัยรามค้าแหง

11 15.30-15.45 น. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับส่ือสังคมออนไลน์ เร่ือง การรู้เท่าทันส่ือ

ดิจิทัล เพ่ือส่งเสริมทักษะด้านสารสนเทศ ส่ือและเทคโนโลยี ส้าหรับนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีท่ี 3

สุดารัตน์ วงศ์ยศ โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า

12 15.45-16.00 น. การส้ารวจสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือรวมพลังของนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ในรายวิชาเคมี ไพฑูรย์ กุมภาพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

13 16.00-16.15 น. แนวทางในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ในสังกัดส้านักงานเขตพื นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี 

อ่างทองในศตวรรษท่ี 21

วิรมณ ป้ันงาม มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

ล ำดับ เวลำ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้น ำเสนอ หน่วยงำน

1 13.00-13.15 น. การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 

เร่ือง สารละลาย ส้าหรับนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีท่ี 2

วันวิสา วงสาสนธ์ โรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค)

2 13.15-13.30 น. การพัฒนาแอปพลิเคชันเพ่ือการแลกเปล่ียนนักศึกษาฝึกงาน ศุภณัฐ กล่ินถือศิล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

3 13.30-13.45 น. การพัฒนาความสามารถด้านการจ้าแนกลักษณะเสียงของค้าศัพท์ผ่านการฟังของผู้เรียน โดยใช้ความรู้

ทางสรีรสัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ และกิจกรรมเขียนตามค้าบอก

วไลพร ศาสนประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

4 13.45-14.00 น. แอปพลิเคชันส่งเสริมการออกก้าลังกายส้าหรับนักศึกษาท่ีมีดัชนีมวลกายเกินมาตรฐาน สมชาย ตุละ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

5 14.00-14.15 น. การพัฒนาทักษะปฏิบัตินาฏศิลป์ของเด็กปฐมวัยด้วยรูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ร่วมกับ

เทคนิคการเสริมแรง

ศิรัญญา เทพชนะ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

6 14.15-14.30 น. การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองเศษส่วน ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค TAI ร่วมกับแบบฝึก

ทักษะส้าหรับนักเรียนชั นประถมศึกษาปีท่ี 5

อารียา ชอบท้ากิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

7 14.30-14.45 น. การพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติท่าร้า โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของเด

วีส์ ส้าหรับนักเรียนชั นประถมศึกษาปีท่ี 5

นายเชษฎา ด้าเกลี ยง มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

8 14.45-15.00 น. การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั นประถมศึกษาปีท่ี 4 เร่ืองการคูณ ด้วยเทคนิคการคูณ

แบบอินเดียโดยใช้ตารางร่วมกับเทคนิค Team Games Tournament (TGT)

อัจฉราพรรณ พลเย่ียมแสน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

9 15.00-15.15 น. การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิการเรียนของนักเรียนชั นประถมศึกษาปีท่ี 5 ด้านการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ 

ด้วยเทคนิค Know Want Condition (KWC) ร่วมกับเทคนิค Think-Pair-Share

สุพัตรา ศรีวิไล มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

10 15.15-15.30 น. การบริหารระบบสารสนเทศของสถานศึกษา สังกัดส้านักงานเขตพื นท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต นูรีน นุกูล มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

11 15.30-15.45 น. การพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เร่ือง สมการก้าลังสองตัวแปรเดียว ของ

นักเรียนระดับชั นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้กลวิธี STAR ร่วมกับผังกราฟิก

กานต์พิชชา เเซ่ตั ง มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

12 15.45-16.00 น. การศึกษาแบบจ้าลองทางความคิดของนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เร่ือง ปรากฏการณ์ท่ีเกิดจาก

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างดวงอาทิตย์ โลก และดวงจันทร์

วรางคณา ขอบข้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

13 16.00-16.15 น. เจตคติและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิค STAD ร่วมกับแบบฝึกทักษะ ของ

นักเรียนชั นประถมศึกษาปีท่ี 3

ศศิวิมล แทนด้วง มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ล ำดับ เวลำ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้น ำเสนอ หน่วยงำน

1 13.00-13.15 น. บทความอัตลักษณ์ภาคใต้ในรวมเร่ืองสั นคล่ืนทะเลใต้ ธนัญญา แซ่ว่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

2 13.15-13.30 น. การพัฒนาแบบฝึกออกเสียงพยัญชนะและสระภาษาอังกฤษตามหลักสัทศาสตร์ ส้าหรับนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้น

สุนิสา โส๊ะอุ มหาววิทยาลัยราชภัฏยะลา

3 13.30-13.45 น. เร่ืองเล่าโนรากับการพัฒนาส่ือทางวัฒนธรรมในรูปแบบหนังสือน้าเท่ียวตามรอยโนรา ร่ืนฤทัย รอดสุวรรณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

4 13.45-14.00 น. บทบาทของเร่ืองเล่าศาสนบุคคลในคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิกในนิตยสารอุดมศานต์ อติวิชญ์ เซ่ียงคิ ว มหาวิทยาลัยศรีสครินทรวิโรฒ

5 14.00-14.15 น. การประเมินตนเองของนิสิตระดับปริญญาบัณฑิตชาวไทยเก่ียวกับระดับความสามารถภาษาอังกฤษ: จาก

การรับรู้สู่การพัฒนา

ขวัญจิตต์ สุวรรณนพรัตน์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

6 14.15-14.30 น. การสอนภาษาแบบเน้นภาระงานในการพัฒนานักศึกษาท่ีมีความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับต้่าใน

รายวิชาภาษาอังกฤษท่ัวไป Task-Based Language Teaching in Enhancing Low Student’s 

English Proficiency in General English Course

อนันต์ แสวงดิษฐ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

7 14.30-14.45 น. การศึกษาเปรียบเทียบกลวิธีการตั งช่ือละครแนวชายรักชายของประเทศไทยและประเทศญ่ีปุ่น คุณัชญ์ สมชนะกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ

 Session 7 กำรศึกษำ  (ห้องท่ี 1) (จ ำนวน 13 เร่ือง) 

 Session 8 มนุษศำสตร์ (จ ำนวน 7 เร่ือง)

 Session 7 กำรศึกษำ  (ห้องท่ี 2) (จ ำนวน 13 เร่ือง) 



ล ำดับ เวลำ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้น ำเสนอ หน่วยงำน
1 13.00-13.15 น. แรงจูงใจปัจจัยดึงของนักท่องเท่ียวกลุ่มดิจิทัลนอแมด (Digital Nomad) ท่ีเดินทางมาเยือนจังหวัด

เชียงใหม่

อัชฌา รัตนโอภาส มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

2 13.15-13.30 น. การศึกษาและพัฒนาความปลอดภัยด้านอาหารโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ในโรงเรียนสาธิต 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

กนกวรรณ ปลาศิลา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

3 13.30-13.45 น. การพัฒนาเคร่ืองมือเพ่ือการประเมินระดับความพร้อมของชุมชนท่องเท่ียวในการให้บริการอาหารท้องถ่ิน 

เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอาหาร

เมลิสสา ยอดขยัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

4 13.45-14.00 น. การเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานระหว่างข้าราชการกับพนักงาน: กรณีศึกษาเทศบาลต้าบลห้วย

ยาง อ้าเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

ณัฏฐญาณี จันทพลาบูรณ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

5 14.00-14.15 น. ความเป็นอิสระทางการคลังในด้านการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพื นท่ีเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษ (SEZs): กรณีศึกษาเทศบาลต้าบลแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ไททัศน์ มาลา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ

6 14.15-14.30 น. ความต้องการจ้าเป็นในการพัฒนาตนเองของการเป็นนักเล่าเร่ืองชุมชนส่ือสังคมและแพลตฟอร์มออนไลน์ 

กรณีศึกษา ชุมชนคลองใหญ่ อ้าเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

บัณฑิต ทองสงฆ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

7 14.30-14.45 น. การก้ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามอ้านาจและหน้าท่ีของนายอ้าเภอ ภูริทัต กอลาบันหลง มหาวิทยาลัยทักษิณ

8 14.45-15.00 น. การบูรณาการการด้าเนินงานเพ่ือสร้างกลไกการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความยากจน ในจังหวัดพัทลุง ทิพย์ทิวา สัมพันธมิตร มหาวิทยาลัยทักษิณ

9 15.00-15.15 น. การพัฒนาตัวชี วัดคุณภาพบริการของฝ่ายใบอนุญาตขับรถ ส้านักงานขนส่งจังหวัดสงขลา ทวนธง ครุฑจ้อน มหาวิทยาลัยทักษิณ

10 15.15-15.30 น. แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกันอาชญากรรมแรงงานข้ามชาติ ในพื นท่ีปากเกร็ด จังหวัด

นนทบุรี

วสันต์ ชูศรี โรงเรียนนายร้อยต้ารวจ

ล ำดับ เวลำ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้น ำเสนอ หน่วยงำน

1 13.00-13.15 น. มาตรการทางกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวในเขตเมือง

เก่าสงขลา

ธีรยุทธ ปักษา มหาวิทยาลัยทักษิณ

2 13.15-13.30 น. มาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการคุ้มครองสิทธิเยียวยาครอบครัวของเหย่ือผู้สูญหายในประเทศไทย ธันยพร ปานแก้ว มหาวิทยาลัยทักษิณ

3 13.30-13.45 น. ข้อจ้ากัดของกฎหมายยาเสพติดกับการแก้ปัญหาโดยการบ้าบัดฟ้ืนฟูผู้กระท้าความผิด ยุทธชัย ด้วงสวัสด์ิ มหาวิทยาลัยทักษิณ

4 13.45-14.00 น. มาตรการในการควบคุมธุรกิจ Food Delivery (ในกรณีการควบคุมการขนส่งทางถนน) ศรัณย์ภัทร สอตั ง มหาวิทยาลัยทักษิณ

5 14.00-14.15 น. ปัญหาการแจ้งความประสงค์ในการชุมนุมตามบทบัญญัติกฎหมายการชุมนุมสาธารณะ ณัฐภัทร แซ่โล่ มหาวิทยาลัยทักษิณ

6 14.15-14.30 น. ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการขอรับบริจาคผ่านส่ือสังคมออนไลน์ พัชราภรณ์ เรืองเพ็ง มหาวิทยาลัยทักษิณ

7 14.30-14.45 น. มาตรการทางกฎหมายควบคุมการกล่ันแกล้งทางส่ือสังคมออนไลน์ ปุณฑริก เกิดทิพย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

8 14.45-15.00 น. แนวทางการร้องทุกข์ใหม่ของทหาร ฟารีด เหย็มโน้ง มหาวิทยาลัยทักษิณ

9 15.00-15.15 น. มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ สรวิชญ์ ตะเอ มหาวิทยาลัยทักษิณ

10 15.15-15.30 น. มาตรการทางกฎหมายช่วยเหลือเบื องต้นแก่ผู้ได้รับความเสียหายจากการรับบริการทางการแพทย์ สาริธร สวัสดีรักษา มหาวิทยาลัยทักษิณ

ล ำดับ เวลำ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้น ำเสนอ หน่วยงำน

1 13.00-13.15 น. การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกข้าวไร่ของเกษตรกรในพื นท่ีอ้าเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์

ธานี

เปรมกมล ปิยะทัต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

2 13.15-13.30 น. พฤติกรรมการใช้บริการ ธ.ก.ส. A-mobile ของลูกค้าธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

(ธ.ก.ส.) จังหวัดก้าแพงเพชร

ปวิตรา บุญเนรมิตร มหาวิทยาลัยนเรศวร

3 13.30-13.45 น. การใช้สารสนเทศทางการบัญชีเพ่ือความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจโรงแรมในจังหวัดสุราษฎร์ธานี กมลนันท์ ชีวรัตนาโชติ มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

4 13.45-14.00 น. การยอมรับการใช้เทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ งในหน่วยงานภาครัฐไทย ฐปนัท ศรีเพชร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

5 14.00-14.15 น. ประเมินการจัดการทางเศรษฐกิจและสาธารณสุขของประเทศกลุ่มอาเซียนช่วงวิกฤติการระบาดของเชื อ

ไวรัสโควิด-19ด้วยวิธีวิเคราะห์ TOPSIS

อับดุลฮากิม มะดีเยาะ มหาวิทยาลัยทักษิณ

6 14.15-14.30 น. ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ต่อธุรกิจขนส่งในจังหวัดกระบ่ี ใยฟ้า ตระกูลสันติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
7 14.30-14.45 น. ปัจจัยทางการเงินและความเส่ียงของอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ปุญญิศา รัตนค้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

8 14.45-15.00 น. แนวทางในการเพ่ิมยอดขายประกันคุ้มครองวงเงินสินเช่ือท่ีอยู่อาศัย กรณีศึกษา ธนาคารออมสิน สาขา

ถนนพูนผล จังหวัดภูเก็ต

รติพร บางรักษ์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

9 15.00-15.15 น. ผลกระทบของอุตสาหกรรมในประเทศไทยหลังถูกตัดสิทธิพิเศษทางภาษี(GSP) ณัชพล นาคนาม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

10 15.15-15.30 น. การยอมรับอ้านาจการบังคับบัญชาและศักยภาพการบริหารงานของ ข้าราชการต้ารวจหญิงในสังกัด

ต้ารวจภูธรจังหวัดสงขลา

วัชริณี ดาราชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ

 Session 9 สังคมศำสตร์ (ห้องท่ี 2) (จ ำนวน 10 เร่ือง)

 Session 9 สังคมศำสตร์ (ห้องท่ี 1) (จ ำนวน 10 เร่ือง)

 Session 10 บริหำรธุรกิจและเศรษฐศำสตร์ (จ ำนวน 10 เร่ือง)



ล ำดับ เวลำ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้น ำเสนอ หน่วยงำน

1 13.00-13.15 น. การพัฒนาเคร่ืองปอกเปลือกและเจาะมะพร้าวอ่อนแบบมือหมุน สุพัตรา กฤษวัฒนากรณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

2 13.15-13.30 น. นวัตกรรมการวัดเปอร์เซ็นต์เนื อยาง พร้อมแอปพลิเคชันเพ่ือค้านวณรายได้อัตโนมัติ บนสมาร์ทโฟน 

ส้าหรับเกษตรกรชาวสวนยางพารา

ชยานันท์  ชบาพฤกษ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

3 13.30-13.45 น. โครงการออกแบบท่ีน่ังพับเก็บได้ส้าหรับน่ังท้าสวนบนระเบียงในท่ีอยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียม ศศินันท์ คิรินทร์รัตนะ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 Session 11 นวัตกรรมสังคม (จ ำนวน 3 เร่ือง) 


