
ล ำดับ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้น ำเสนอ หน่วยงำน

P1-1 การพัฒนาท านองดนตรีประกอบโนราโรงครู (The Melody 

Development of Nora Rong Khru)

อภินันท์ รักน่ิม มหาวิทยาลัยทักษิณ

P1-2 ผลิตภัณฑ์แฟช่ันไลฟ์สไตล์จากการพัฒนาเส้นใยดาหลา นภท์ชนก ขวัญสง่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

P1-3 การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์แฟช่ันไลฟ์สไตล์เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียววิถี

วัฒนธรรม ย่านเมืองเก่า จังหวัดสงขลา

ณัฐชนา นวลยัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

P1-4 บทเพลงรองเง็งส าหรับกีตาร์คลาสสิค: มารียาลัน เบิรซามา ปรีชา กุลตัน มหาวิทยาลัยทักษิณ

P1-5 รสชาติ สีสัน พ้ืนถ่ินปักษ์ใต้ของฉัน วรัญญา แก้วใจจง มหาวิทยาลัยทักษิณ

P1-6 ความเป็นเอกภาพในธรรมชาติ จณิสรา ระเมาะ มหาวิทยาลัยทักษิณ

P1-7 ปันสุข ณัฐพล สุริพงศ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

P1-8 จิตภาพแห่งตน พีรพัฒน์ เย็นใจ มหาวิทยาลัยทักษิณ

P1-9 สังคมเมือง สิทธิกิตย์ สุดเจริญ มหาวิทยาลัยทักษิณ

P1-10 ความรัก ความอบอุ่น ในครอบครัว เสาวลักษณ์ ปา ตังต ะโร มหาวิทยาลัยทักษิณ

P1-11 วัตถุสะท้อนชีวิต อิสรชัย ไชยรัตน์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

P1-12 ความทุกข์จากผลกรรม นฤดลย์ วรรณทอง มหาวิทยาลัยทักษิณ

P1-13 จิตรกรรมไทยแนวประเพณีชุดภาพสะท้อนปริศนาธรรมกายนคร : การ

สร้างงานจิตรกรรมไทยในรูปแบบแนวประเพณี กรณีการผลิตผลงาน

สร้างสรรค์จากวรรณกรรมศาสนาปักษ์ใต้

วสวัตต์ิ ริยาพันธ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

P1-14 การสร้างสรรค์เพลงตับนางวาสิฏฐี ศรัทธา จันทมณีโชติ มหาวิทยาลัยทักษิณ

P2-15 สภาวะท่ีเหมาะสมในการสกัดสารประกอบฟีนอลิกท่ีมีฤทธ์ิการต้าน

อนุมูลอิสระจากใบตะลิงปลิง (Averrhoa bilimbi)

สกนวัจน์ เก้ือเพชร์แก้ว มหาวิทยาลัยทักษิณ

P2-16 ผลของระยะปลูกและจ านวนต้นต่อหลุมท่ีมีต่อผลผลิตและคุณภาพ

ผลผลิตของข้าวโพดข้าวเหนียวพันธ์เทียนสุโขทัย 1 ท่ีปลูกในดินนา

จังหวัดพัทลุง

จตุพร ไกรถาวร มหาวิทยาลัยทักษิณ

P2-17 การเพ่ิมผลผลิตข้าวนาหว่านน้ าตมภายใต้การจัดการปุ๋ยในชุดดินพัทลุง จตุพร ไกรถาวร มหาวิทยาลัยทักษิณ

P2-18 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจปลูกกล้วยหอมทองของสมาชิก สหกรณ์

การเกษตรบ้านลาดจ ากัด จังหวัดเพชรบุรี

กนกกาญจน์ ศศิวิมลฤทธ์ิ มหาวิทยาลัยศิลปากร

P2-19 ผลของ LED ต่อการสะสมของสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพในไมโครกรีน

กระเจ๊ียบแดง

ตรีเนตร เกล้ียงแก้ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

P2-20 การเปล่ียนแปลงกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระและสมบัติทางเคมีของ

ผลิตภัณฑ์กะปิปลา ท่ีผลิตจากปลาสลาดในระหว่างกระบวนการผลิต

ภัคธีรา ศรีโภคา มหาวิทยาลัยทักษิณ

P2-21 การส ารวจและศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาบางประการของทุเรียน

พ้ืนบ้านในพ้ืนท่ีต าบลครน อ าเภอสวี จังหวัดชุมพร

สุภาภรณ์ บัวมาศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

P2-22 กิจกรรมการต้านออกซิเดชัน ฤทธ์ิต้านจุลชีพ ฤทธ์ิลดระดับน้ าตาลใน

เลือด และกิจกรรมการยับย้ังเอนไซม์ไทโรซิเนสของสารสกัดจากเปลือก

ถ่ัวดาวอินคา (Plukenetia volubilis L.)

อาทิตตยา ทวนทอง มหาวิทยาลัยทักษิณ

P2-23 การปรับปรุงกระบวนการผลิตพริกป่นจากพริกสดเพ่ือยืดอายุการเก็บ

รักษา โดยใช้เทคโนโลยีเฮอร์เดิล (Hurdle Technology)

อาทิตตยา ทวนทอง มหาวิทยาลัยทักษิณ

กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ มหำวิทยำลัยทักษิณ คร้ังท่ี 32 ประจ ำปี 2565

 Session 1   ผลงำนสร้ำงสรรค์ (จ ำนวน 14 เร่ือง) 

ล ำดับกำรน ำเสนอผลงำนวิจัยภำคโปสเตอร์ (นิทรรศกำรเสมือนจริง) ผ่ำนหน้ำ web site กำรประชุมวิชำกำรฯ 

ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี จ ำนวน 150 ผลงำน

 Session 2 วิทยำศำสตร์ชีวภำพและเกษตรศำสตร์ (จ ำนวน 27 เร่ือง) 



P2-24 จุลกายวิภาคศาสตร์ของผิวหนังของเขียดงูเกาะเต่า Ichthyophis 

kohtaoensis Taylor, 1960

อัคนี ผิวหอม มหาวิทยาลัยทักษิณ

P2-25 โครงสร้างทางจุลกายวิภาคของอัณฑะของตุ๊กแกบ้าน Gekko gecko อัคนี ผิวหอม มหาวิทยาลัยทักษิณ

P2-26 แนวทางการจัดการการผลิตแตงโมตามมาตรฐานการปฏิบัติทาง

การเกษตรท่ีดีของเกษตรกร อ าเภอหาดส าราญ จังหวัดตรัง

จันจิรา ขันเงิน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

P2-27 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาเส้นอบกรอบเสริมข้าวสังข์หยด ภัคธีรา ศรีโภคา มหาวิทยาลัยทักษิณ

P2-28 ศึกษาความต้องการการผลิตและพัฒนาแหล่งเรียนรู้สวนทุเรียนอินทรีย์ 

ออนไลน์แบบมีส่วนร่วม

สุมิตร คุณเจตน์ มหาวิทยาลัยบูรพา

P2-29 การส ารวจพรรณปลาในคลองทอน ต าบลทุ่งลาน อ าเภอคลองหอยโข่ง 

จังหวัดสงขลา

ศรัณย์ รักษาพราหมณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

P2-30 การศึกษาแนวทางการผลิตสารเมลาโทนินจากจุลินทรีย์ และการใช้

ประโยชน์เพ่ือส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชในสภาพแวดล้อมท่ีไม่

เหมาะสม

นัยเนตร เจริญสันติ ทานากะ ส านักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรม

วิชาการเกษตร

P2-31 คุณสมบัติพรีไบโอติกเบ้ืองต้นของโอลิโกแซ็กคาไรด์จากเห็ดนางฟ้าและ

เห็ดนางรม

อัจฉรา เพ่ิม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

P2-32 ปัจจัยท่ีมีผลต่อความเข้มแข็งของศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหัวทุ่ง ต าบลท่าผา 

อ าเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี

วีรวรรณ อุดมธรรมรักษ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

P2-33 การคัดเลือกและผลของอาหารเล้ียงเช้ือต่อการประเมินเชิงคุณภาพของ

การละลายฟอสเฟตโดยแบคทีเรียไอโซเลต B56 ท่ีได้จากตัวอย่างทาง

ทะเล

สมรักษ์ พันธ์ผล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

P2-34 การพัฒนาเคร่ืองหมาย ILP จากยีนในกระบวนการสังเคราะห์แป้งเพ่ือ

ศึกษาความหลากหลายในมันส าปะหลัง

วิภาวี ช้ันโรจน์ กรมวิชาการเกษตร

P2-35 การจัดการดินเพ่ือการผลิตข้าวโพดฝักอ่อนในระบบเกษตรอินทรีย์ใน

กลุ่มดินเหนียว

รมิดา ขันตรีกรม กรมวิชาการเกษตร

P2-36 ผลของการใช้น้ าน่ึงปลาเป็นแหล่งโปรตีนทดแทนโปรตีนจากปลาป่นใน

อาหาร ต่อการเจริญเติบโตและองค์ประกอบทางเคมีของปลานิลแดง

ทะเล

วัฒนา วัฒนกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

P2-37 การสะสมคาโรทีนอยด์และการแสดงออกของยีนท่ีเก่ียวข้องกับ

กระบวนการสังเคราะห์คาโรทีนอยด์ ในระหว่างการเจริญเติบโตและ

การสุกของผลส้มจุก

นพรัตน์ ทัดมาลา มหาวิทยาลัยทักษิณ

P2-38 ศึกษาการจัดการดินเพ่ือการผลิตกระเทียมระบบเกษตรอินทรีย์กลุ่มดิน

ทราย

สรัตนา เสนาะ กรมวิชาการเกษตร

P2-39 การวิเคราะห์ล าดับนิวคลีโอไทด์ของพลาสมิดชนิดใหม่ pLP2.5-11 และ

 pLP3.0-4 จากแบคทีเรียLactobacillus plantarum WP72/27

ศุภชัย นิติพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

P2-40 การตรวจสอบยีนต้านทานโรคไหม้ Pi 5 และยีนต้านทานโรคขอบใบแห้ง

 Xa21 โดยใช้เคร่ืองหมายโมเลกุลแบบ Singleplex PCR และ Duplex

 PCR

เกษศิรินทร์ รัทจร มหาวิทยาลัยทักษิณ

P2-41 ผลของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากน้ าน่ึงปลาในอาหารต่อการเจริญเติบโต 

และองค์ประกอบทางโภชนาการของปลานิล

อุไรวรรณ วัฒนกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย



P3-42 การคัดเลือกและการจ าแนกเอนเทอโรแบคเตอร์สายพันธ์ุใหม่ท่ีสามารถ

ลดสีเบสิคเรด 9 ได้จากน้ าเสียส่ิงทอ

ธนาภรณ์ รักการ มหาวิทยาลัยทักษิณ

P3-43 การคัดกรองศักยภาพของสารออกฤทธ์ิในสมุนไพรไทยบางชนิดต่อการ

ยับย้ังการท างาน ของโปรตีนเอ็นเอสพี 15 ของโรคโควิด 19 ด้วยเทคนิค

โมเลกุลาร์ด็อกก้ิง

พนิตา ก้งซุ่น มหาวิทยาลัยทักษิณ

P3-44 ฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระและฤทธ์ิต้านเบาหวานของเกนไมฉะจากข้าวท่ี

เพาะปลูกในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (Antioxidative and 

antidiabetic properties of Genmaicha from Southern rice 

วีรยา คุ้มเมือง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

P3-45 การประยุกต์ใช้ข้ัวไฟฟ้ากราฟีนชนิดพิมพ์สกรีนส าหรับการวิเคราะห์กรด

ซาลิไซลิกด้วยเทคนิคโวลเทมเมทรี

สุดารัตน์ พิทักษ์รัตน์ มหาวิทยาลัยบูรพา

P3-46 In silico screening of potential inhibitor from Andrographis 

paniculate constituents against three targets of SARS-CoV-2: 

Main protease, Spike protein and Nsp15

พนิตา ก้งซุ่น มหาวิทยาลัยทักษิณ

P3-47 ปริมาณฟีนอลิกรวม ฤทธ์ิต้านออกซิเดชัน และฤทธ์ิต้านเอนไซม์ไทโร

ซิเนสของสารสกัดใบชะมวง

ปริชาติ เทพทอง มหาวิทยาลัยทักษิณ

P3-48 Adsorption capacity of Hydrogen Sulfide in Biogas using Nipa 

palm fronds charcoal as an adsorbent

ทัณฑิกา เจริญลาภ มหาวิทยาลัยทักษิณ

P3-49 แผ่นปิดแผลจากยางธรรมชาติอิพอกไซด์ (EPOXIDIZED NATURAL 

RUBBER WOUND DRESSING)

สรวิศ เพ็ชรข า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

P3-50 ฤทธ์ิต้านออกซิเดชันของสารท่ีผลิตจากราเอนโดไฟท์ sal3 ท่ีแยกได้จาก

ใบจอกหูหนู

วรรณฤดี หิรัญรัตน์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

P3-51 การวิเคราะห์ตะก่ัวด้วยเทคนิคทางสเปกโทรโฟโตเมทรีเชิงอนุพันธ์ อภิญญา นวคุณ มหาวิทยาลัยบูรพา

P3-52 ประสิทธิภาพของตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดซิลเวอร์-แมงกานีสบนวัสดุรองรับ

นิกเกิลคาร์บอน ส าหรับข้ัวแคโทดภายในเซลล์เช้ือเพลิงแอลคาไลน์แบบ

ไม่มีเมมเบรนจากน้ าตาลโตนด

กันทรากร สุวรรณรักษา มหาวิทยาลัยทักษิณ

P3-53 การวิเคราะห์ปริมาณฟีนอลิก ฟลาโวนอยด์ท้ังหมด ฤทธ์ิต้านอนุมูล

อิสระและประสิทธิภาพ ในการยับย้ังเอนไซม์ไทโรซิเนสของสารสกัด

เปลือกกล้วยหอมทอง เพ่ือกักเก็บด้วยอนุภาคไลโปโซม

วัชราภรณ์ ทาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

P4-54 จลนพลศาสตร์การอบแห้งอินทผลัม มารีนา มะหนิ มหาวิทยาลัยทักษิณ

P4-55 การศึกษาคุณลักษณะของเทอร์โมลูมิเนสเซนซ์ของแร่โทแพซท่ีฉายด้วย

รังสีแกมมา

สิริพร อังกูรรัตน์ อุยสุย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

P4-56 ความลึกเชิงแสงของละอองลอยท่ีได้จากการวัดในหน่ึงปี ณ สถานท่ีหน่ึง

ในกรุงเทพมหานคร

จักรี ใบมะหาด มหาวิทยาลัยรามค าแหง

P5-57 การทดสอบและวิเคราะห์ประสิทธิภาพรายการเปล่ียนแปลงฐานข้อมูล

บนระบบการท าส าเนาแบบสตรีมมิงด้วย PostgreSQL

โชติธรรม ธารรักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

P5-58 แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ประมาณค่าประสิทธิภาพการท าส าเนา 

PostgreSQL สตรีมมิงบน Single Board

โชติธรรม ธารรักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

P5-59 การพัฒนาแอปพลิเคชันเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์ 

ส าหรับอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ด้วยส่ือเทคโนโลยีการ

เรียนรู้แบบเสมือนจริง

อมรชัย ใจซ่ือกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

P5-60 พฤติกรรมการใช้เวลาว่างของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยบูรพา

ปรียารัตน์ นาคสุวรรณ์ มหาวิทยาลัยบูรพา

P5-61 การคาดการณ์การส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้วย K-Nearest 

Neighbors ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ศักรินทร์ เพียรจัด มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Session 4 ฟิสิกส์ศึกษำ ฟิสิกส์ประยุกต์และวิศวกรรมศำสตร์ (จ ำนวน 3 เร่ือง) 

 Session 5 คณิตศำสตร์และคอมพิวเตอร์ (จ ำนวน 12 เร่ือง)

 Session 3 วิทยำศำสตร์เคมีและเภสัช  (จ ำนวน 12 เร่ือง)



P5-62 แอปพลิเคชันคิดแอทพรีสคูล นลินี อินทมะโน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

P5-63 การพัฒนาความสามารถในการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ของนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เร่ือง การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้ระบบสมการเชิง

เส้นสองตัวแปรด้วยการจัดการเรียนรู้ โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) 

ร่วมกับเทคนิค KWDL

สโรชา เมืองมุสิก มหาวิทยาลัยทักษิณ

P5-64 เกมอาร์พีจี 2 มิติ “ดันเจ้ียนผจญภัย” วงศพัทธ์ ชุ่มช่ืน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

P5-65 ระบบจัดการธนาคารโรงเรียนธรรมโฆสิต นลินี อินทมะโน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

P5-66 ต้นแบบของแอปพลิเคชันให้ค าแนะน าเพ่ือการควบคุมแคลอร่ีส่วนบุคคล อรยา ปรีชาพานิช มหาวิทยาลัยทักษิณ

P5-67 ต้นแบบของเว็บแอปพลิเคชันเพ่ือการวิเคราะห์สารสนเทศการใช้งาน

อินเทอร์เน็ต กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัยทักษิณ

อรยา ปรีชาพานิช มหาวิทยาลัยทักษิณ

P5-68 ระบบจัดการการให้ค าปรึกษาโครงงาน ดินาถ หล าสุบ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

P6-69 ผลการส ารวจการจัดการสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อมร้านรีไซเคิลขยะ

อิเล็กทรอนิกส์ในภาคใต้ ประเทศไทย

โสมศิริ เดชารัตน์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

P6-70 การมีส่วนร่วมและการจัดการมูลฝอยติดเช้ือขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน จังหวัดพัทลุง

โสมศิริ เดชารัตน์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

P6-71 เปรียบเทียบความเครียดจากการท างานของอาสาสมัครสาธารณสุข

ในช่วงสถานการณ์โควิด–19

ณัฏฐ์นรี โยมา มหาวิทยาลัยทักษิณ

P6-72 การวิเคราะห์ความเส่ียงในการเกิดอุบัติเหตุจากการท างานของพนักงาน

ท าสวน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

ธิติมา สงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ

P6-73 ความปลอดภัยในการท างานและการจัดการความปลอดภัยของ

ห้องปฏิบัติการในมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

ธิติมา สงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ

P6-74 ความน่าเช่ือถือของการวัดความแข็งแรงของกล้ามเน้ือเหยียดและงอเข่า

 และการทดสอบการลุกข้ึนยืน 5 คร้ัง ในผู้สูงอายุท่ีมีภาวะข้อเข่าเส่ือม 2

 ข้าง

นิภาพร พวงมาลา มหาวิทยาลันขอนแก่น

P6-75 ศึกษาระดับความเครียดในนิสิตสาขาอาชีวอนามัยและความ ปลอดภัย

จากการเรียนออนไลน์ยุคโควิด-19

ณัฏฐ์นรี โยมา มหาวิทยาลัยทักษิณ

P6-76 การทบทวนวรรณกรรมอย่างมีขอบเขต: แนวคิดและค าจ ากัดความของ

การฟ้ืนหายทางจิตใจในผู้ป่วยจิตเภท

จุฑารัตน์ ทองสลับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

P6-77 การรับรู้ความเส่ียงและพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานของคน

กรีดยางพารา : กรณีศึกษา หมู่ 1ต าบลตะโละ อ าเภอยะหร่ิง จังหวัด

ปัตตานี

สุธีร์ อินทร์รักษา มหาวิทยาลัยทักษิณ

P6-78 ความรู้และพฤติกรรมเส่ียงต่อการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) กรณีศึกษา : ผู้ประกอบการร้านค้าในตลาดสด 

อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา

สุธีร์ อินทร์รักษา มหาวิทยาลัยทักษิณ

P6-79 แรงสนับสนุนระดับชุมชนกับผู้ป่วยความดันโลหิตสูงท่ีมีภาวะควบคุมค่า

ระดับความดันโลหิตไม่ได้ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด

เช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของ โรงพยาบาลจุฬา

ภรณ์ อ าเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ธัญรัตน์ รัตนะ มหาวิทยาลัยทักษิณ

P6-80 ผลของโปรแกรมการปรับเปล่ียนพฤติกรรมตามหลัก 3อ 2ส และการใช้

สมาธิบ าบัดแบบ SKT ร่วมกับการใช้ LINE Application ในการติดตาม

ผลเพ่ือลดระดับน้ าตาลในเลือดของกลุ่มเส่ียงโรคเบาหวาน ต าบลชะอวด

 อ าเภอชะอวด จังหวันครศรีธรรมราช

ชไมพร ทองเพชร มหาวิทยาลัยทักษิณ

P6-81 ผลของโปรแกรมการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ ในกลุ่มผู้ป่วยโรค

ความดันโลหิตสูงท่ีควบคุมค่าระดับความดันโลหิตไม่ได้ โรงพยาบาล

จุฬาภรณ์ อ าเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชไมพร ทองเพชร มหาวิทยาลัยทักษิณ

 Session 6 วิทยำศำสตร์สุขภำพ  (จ ำนวน 13 เร่ือง) 



P7-82 ทัศนคติของนิสิตท่ีมีต่อการฝึกประสบการณ์การสอนในสถานศึกษา ปี

การศึกษา 2563 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (4 ปี) คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยทักษิณ

อรวรรณ ธนูศร มหาวิทยาลัยทักษิณ

P7-83 การศึกษาปัจจัยการลาออกกลางคันของนิสิต ปีการศึกษา 2564 และ

ความคาดหวังต่อการบริหารจัดการหลักสูตร มหาวิทยาลัยทักษิณ

อรวรรณ ธนูศร มหาวิทยาลัยทักษิณ

P7-84 การพัฒนากิจกรรมฝึกทักษะภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน

แอปพลิเคชัน

สรรพร เอ่ียมมงคลสกุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

P7-85 การศึกษาฮิวริสติกส์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิด (The Study of 

Mathematical Heuristics on Grade 9 Students by Open 

Approach)

ปนัทดา ปัตตานี มหาวิทยาลัยทักษิณ

P7-86 การพัฒนาความเพียรพยายามทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ผ่านการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิด

(Mathematical Perseverance on Grade 10 Students by Open 

Approach)

กนกพร นพรัตน์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

P7-87 การแสดงเด่ียวทรัมเป็ตของ ศิลา ชูกวิโรจน์ ไกรศิลป์ โสดานิล มหาวิทยาลัยทักษิณ

P7-88 การบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัยในการจัดท าฐานข้อมูลทาง

พฤกษศาสตร์และการใช้ประโยชน์จากพืชในป่าภูรกฟ้า อ าเภอปากช่อง 

จังหวัดนครราชสีมา

อมรชัย ใจซ่ือกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

P7-89 การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 เร่ือง ทศนิยมและเศษส่วน ด้วยชุดฝึกทักษะทศนิยม

และเศษส่วน

จิรศักด์ิ เมืองจันทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

P7-90 การศึกษาภาพลักษณ์มโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ เร่ือง ฟังก์ชันตรีโกณมิติ

 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบ

เปิด

นูรัยนี ชุมสาแหละ มหาวิทยาลัยทักษิณ

P7-91 การศึกษาการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เร่ือง เรขาคณิตวิเคราะห์ ของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบ

เปิด

วิริยา ศรีสุข มหาวิทยาลัยทักษิณ

P8-92 “เพศท่ีสาม” ในบริบทการเปล่ียนแปลงของภาษาและสังคมไทย ศักรินทร์ สวัสดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

P9-93 แนวทางในการพัฒนาท้องถ่ินตามหลักปาปณิกธรรม 3 ของเทศบาล

ต าบลวังหลวง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

บุญมา สุวรรณศรี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

P9-94 การประยุกต์ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของเทศบาลต าบล

เสลภูมิ อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

อัญชิสา สีสาร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

P9-95 บทบาทด้านการปกครองท้องถ่ินตามหลักสาราณียธรรม 6 ในเขตอ าเภอ

เมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

ปรีดา กุดหอม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

P9-96 นโยบายสาธารณะว่าด้วยการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวจุดชมวิวกระจกแก้ว 

(Crystal Skywalk) ในพ้ืนท่ีอ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

อมร หวังอัครางกูร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

Session 7 กำรศึกษำ (จ ำนวน 10 เร่ือง) 

Session 9 สังคมศำสตร์ (จ ำนวน 4 เร่ือง 

Session8 มนุษยศำสตร์ (จ ำนวน 1 เร่ือง) 



P10-97 ความพึงพอใจต่อการให้บริการงานบริการสาธารณะขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินในภาคใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สุธรรม ขนาบศักด์ิ มหาวิทยาลัยทักษิณ

P10-98 แนวทางการเพ่ิมยอดการรับฝากสลากออมทรัพย์เกษตรย่ังยืน ธนาคาร

เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาวัฒนานคร

สใบทอง พิมพ์ทอง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

P10-99 การศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกใช้ระบบการท า

ธุรกรรมโอนเงินต่างประเทศ กรณีศึกษา บริษัท Send Money จ ากัด 

(นามสมมติ)

ธาวัลย์ สวนสระแก้ว มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

P10-100 แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพทางการตลาดของลูกหน้ีค้างช าระ 

กรณีศึกษา ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาบาง

สะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

จุฑารัตน์ กราพงศ์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

P10-101 การศึกษาความภักดีและแนวทางการเพ่ิมปริมาณผู้ใช้บริการข้ึนเงิน

รางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล กรณีศึกษา ธนาคารเพ่ือการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร จังหวัดก าแพงเพชร

ชัญญา กล่ินบุบผา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

P10-102 การวางแผนทางการเงินเพ่ือวัยเกษียณ ในพ้ืนท่ีอ าเภอเปือยน้อย จังหวัด

ขอนแก่น

กฤตยา ตระการจันทร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

P10-103 แนวทางการเพ่ิมจ านวนผู้ใช้บริการช าระค่าสาธารณูปโภค ผ่านบัญชีเงิน

ฝาก กรณีศึกษา ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัด

นครศรีธรรมราช

กัญญาวีร์ ตู้เซ่ง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

P10-104 การศึกษาแนวทางการพัฒนากลยุทธ์เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการ

ฟ้ืนฟูสภาพในอนาคต กรณีศึกษาบริษัท S Hotels and Resorts

ศุภจิรา ทองศรี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

P10-105 แนวทางการขายประกันชีวิตผ่านช่องทางธนาคารในยุค New Normal 

ด้วยระบบ Digital Onboarding ซ้ือ-ขายอนุมัติประกันแบบไม่ต้องพบ

กัน กรณีศึกษา บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน)

นันท์นภัส ศรีแสงรัตน์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

P10-106 การวิเคราะห์การจัดท าและบริหารงบประมาณการลงทุน ด้านการ

ก่อสร้างอาคาร กรณีศึกษา ส านักงานในส่วนงานภูมิภาค ของ ธนาคาร

เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

วสุธร เผือกฟัก มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

P10-107 การลดอัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ ของธนาคารเพ่ือการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตรสาขาอัมพวา

พรพิมล ลาภสมบูรณ์ศิริ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

P10-108 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการช าระหน้ีบัตรเครดิต กรณีศึกษาธนาคารออมสิน วิภาวรรณ ลมพัทธยา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

P10-109 การศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อความภักดีของลูกค้าเงินออมทวีสุข 

กรณีศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด

เดชา สุปิตาชุน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

P10-110 คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในต าบลบางเป้า อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง จตุรภัทร จันทร์ทิตย์ มหาววิทยาลัยราชภัฏสงขลา

P10-111 ปัจจัยท่ีก าหนดการตัดสินใจเข้าร่วมในก าลังแรงงานของผู้สูงอายุ: 

กรณีศึกษาเขตเทศบาลต าบลจะนะ อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

พิมใจ พรหมสุวรรณ มหาววิทยาลัยราชภัฏสงขลา

P10-112 การประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจของแหล่งท่องเท่ียวน้ าตกวังสายทอง 

อ าเภอละงู จังหวัดสตูล

จตุรภัทร จันทร์ทิตย์ มหาววิทยาลัยราชภัฏสงขลา

P10-113 แนวทางการเพ่ิมยอดสินเช่ือโครงการธุรกิจชุมชนสร้างไทยของวิสาหกิจ

ชุมชน ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดขอนแก่น

สิรภพ ภาษีภักดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

P10-114 แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไข่เค็มดอนทอง อ าเภอเมือง จังหวัด

พิษณุโลก

บุษบา หินเธาว์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

P10-115 แนวทางการเพ่ิมปริมาณสินเช่ือสีเขียว (Green Credit) ของธนาคาร

เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดชลบุรี

ศุภางค์ ช าปฏิ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

P10-116 แนวทางการเพ่ิมยอดผู้ใช้งานแอพพลิเคช่ันร้านค้าบัตรเกษตรสุขใจ 

“A-Shop” กรณีศึกษา ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กรกช กิตติเจริญจิตต์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

Session10 บริหำรธุรกิจและเศรษฐศำสตร์ (จ ำนวน 51 เร่ือง) 



P10-117 การศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีส่งผลต่อความต้ังใจ

ขอสินเช่ือ โครงการสินเช่ือดอกเบ้ียต่ า ออมสินช่วยเหลือ SMEs ในภาค

การท่องเท่ียว กรณีศึกษาธนาคารออมสิน ส านักสินเช่ือธุรกิจลูกค้า 

SMEs 9 จังหวัดเชียงราย

มณีนุช มณีวรรณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

P10-118 การศึกษาแรงจูงใจ ทัศนคติด้านภาพลักษณ์องค์กรและส่วนประสมทาง

การตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือกรมธรรม์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ธกส

 ทวีรัก99 กรณีศึกษาส านักงานธ.ก.ส. จังหวัดร้อยเอ็ด

กฤชมน เล็บขาว มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

P10-119 มูลค่าความสูญเสียจากการใช้อวนลากกุ้งตาถ่ีของชาวประมงบ้านสนใหม่

 ต าบลแหลมสน อ าเภอละงู จังหวัดสตูล

ชิตาภรณ์ ทองชอุ่ม มหาววิทยาลัยราชภัฏสงขลา

P10-120 แนวทางการแก้ปัญหาตลาดประชารัฐของดีวีถีชุมชน ธ.ก.ส. จังหวัด

ขอนแก่น ภายใต้สถานการณ์โควิด

ระพีพรรณ ปานเดช มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

P10-121 การศึกษาค้นคว้าแนวทางการเพ่ิมยอดผู้ใช้บริการธนาคารออมสินผ่าน 

7-Eleven

ฐากูร พูลทรัพย์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

P10-122 การศึกษาพฤติกรรมการซ้ือ และความสามารถด้านการตลาดดิจิทัลท่ีมี

ผลต่อการตัดสินใจซ้ือ สินค้าน้ ามันปลาส าหรับเด็กของบริษัทเอกชน

แห่งหน่ึง

ไพลิน สมิตร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

P10-123 ปัจจัยแรงจูงใจและส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีต่อความภักดีใน

การใช้เคร่ืองรับฝากถอนเงินอัตโนมัติ (CDM) กรณีศึกษา ธนาคารเพ่ือ

การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพัทลุง

เบญจวรรณ รักใหม่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

P10-124 การศึกษากลยุทธ์การตลาดเพ่ือเพ่ิมส่วนแบ่งการตลาด ส าหรับ

ผลิตภัณฑ์สินเช่ือเคหะธนาคารออมสิน

สนธยา สรเดช มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

P10-125 แนวทางการปรับปรุงคุณภาพบริการและการตลาดภายในแผนกสินเช่ือ

รายย่อย กรณีศึกษาธนาคารออมสิน สายงานกิจการสาขา 1

เนวิกา ชายวิชัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

P10-126 การศึกษาแนวทางการเพ่ิมยอดสินเช่ือไทรทองของธนาคารออมสิน กฤตยา อภิเดช มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

P10-127 การศึกษาสาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหาสาขาขาดทุนของธนาคาร C 

สาขา 3

วนิดา อินทรสุข มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

P10-128 แนวทางการแก้ปัญหาการยกเลิกบัตรและการค้างค่าธรรมเนียมบัตร

เอทีเอ็ม กรณีศึกษา ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

สาขาลาดกระบัง

ศุณิษา คณะสุวรรณ์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

P10-129 การเพ่ิมยอดจ าหน่ายสลากออมทรัพย์ธอส. รุ่นเกล็ดดาว กรณีศึกษาใน

พ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

สมเกียรติ คนเรียน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

P10-130 การศึกษาประสิทธิภาพทางการตลาดเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการช าระ

หน้ีของลูกค้า กรณีศึกษา ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

 สาขาเสาไห้

ภัทลัดดา กรายทอง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

P10-131 แนวทางการเพ่ิมจ านวนผู้ลงทะเบียนสมัครใช้บริการQR Code ร้านน้อง

หอมจัง ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาน้ าเกล้ียง

ธัญกมล แจ่มแจ้งสกุล มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

P10-132 ปัจจัยการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์ร้านสะดวกซ้ือ

ซุปเปอร์ซิป อ าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ทัศนีย์ สุขแดง มหาวิทยาลัยตาปี

P10-133 ความเต็มใจจ่ายในการใช้บริการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในช่วงเวลากลางวัน

ในอ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันฉัตร จารุวรรณโน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

P10-134 กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันส่งผลต่อความส าเร็จใน

การด าเนินงาน ของร้านค้าปลีกแบบด้ังเดิม อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัด

สงขลา

พีรวัส หนูเกตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

P10-135 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ 

โรงแรมริเวอเนเจอร์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

อลงกรณ์ ช่างสลัก มหาวิทยาลัยตาปี

P10-136 ปัจจัยการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์ร้านช็อบมา

ดามนัทต้ีตลาดศาลเจ้า อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษธานี

เกวลิน แก้วประจุ มหาวิทยาลัยตาปี

P10-137 การศึกษาแนวทางการเพ่ิมรายได้ค่าธรรมเนียมบัตรวีซ่าของธนาคาร

ออมสิน

ปริวรรษ ทองค าดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

P10-138 ภาพลักษณ์องค์กรและทัศนคติด้านส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ

การ เลือกใช้เคร่ืองรับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) ของธนาคารออมสิน

ประภัสสร พงษ์วิเชียร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย



P10-139 แนวทางการเพ่ิมกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล “ธ.ก.ส.รักคุณ” 

เพ่ือสร้างรายได้ค่าบริการและค่าธรรมเนียม (FBI) ให้เป็นไปตาม

เป้าหมายของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 

สาขาหนองจอก

สุภาภรณ์ ศรีภา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

P10-140 การศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อปัจจัยด้าน

ความต้องการขอสินเช่ือฉุกเฉินส าหรับผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากไวรัส 

COVID-19 : กรณีศึกษาส านักกิจการนครหลวง ธนาคารเพ่ือการเกษตร

และสหกรณ์การเกษตร

วิฑูรย์ ผูกไมตรี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

P10-141 แนวทางการเพ่ิมยอดผู้ซ้ือประกันภัยข้าวนาปีผ่านแอปพลิเคชัน บีเอเอซี

 อินชัวร์ (BAAC INSURE) ในกรุงเทพมหานคร

รษิกา เหมะปราณนต์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

P10-142 การตัดสินใจเลือกใช้บริการ บัตรเดบิต สมาร์ทไลฟ์ ธนาคารออมสินภาค

 1 กรุงเทพมหานคร

ธานนท์ นาคเนียม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

P10-143 แนวทางแก้ปัญหายอดจ าหน่ายสินค้าเกษตรและสินค้าท่ัวไปผ่าน

ช่องทาง Branch Outlet ท่ีต่ ากว่าเป้าหมายของธ.ก.ส.สาขาเดอะฟิล 

สุขุมวิท54

รัชฎาภรณ์ วงศ์สุวรรณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

P10-144 การศึกษาหาสาเหตุและแนวทางการเพ่ิมยอดสินเช่ือระบบอิสลาม 

กรณีศึกษา ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 

สาขายะหา

วรชัย เพชรแสงฉาย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

P10-145 แนวทางการเพ่ิมยอดสินเช่ือโครงการสินเช่ือธุรกิจแฟรนไชส์ (Franchise

 Credit) ของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ปรีชา คูค า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

P10-146 ศึกษาแนวทางการเพ่ิมยอดจ่ายสินเช่ือตามโครงการสินเช่ือเสริมเกร่ง 

SME เกษตร กรณีศึกษาธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

นิตา สุพรรณชนะบุรี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

P10-147 แนวทางการเพ่ิมยอดจ่ายสินเช่ือโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการ

เพาะปลูกมันส าปะหลัง กรณีศึกษา ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร

พัชรภรณ์ พรหมประทานพร ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร

P11-148 แอปพลิเคชันต้นแบบเพ่ือการจัดการบ้านพักโฮมสเตย์ส าหรับ

นักท่องเท่ียว จังหวัดพัทลุง

สุดา เธียรมนตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ

P11-149 ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปส าหรับธุรกิจอู่ซ่อมรถขนาดกลางและขนาดย่อม สุดา เธียรมนตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ

P11-150 การออกแบบของท่ีระลึกเพ่ือสะท้อนวัฒนธรรมท้องถ่ินจังหวัดสงขลา โชติพงษ์ บุญฤทธ์ิ มหาวิทยาลัยทักษิณ

Session11 นวัตกรรมสังคม 


