
ล ำดับ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้น ำเสนอ หน่วยงำน

P1-1 รูปแบบของการกระจายรายได้ของชุมชนวัดไทรไทรสู่คนในชุมชนอย่าง
เหมาะสม

สุรเกียรติ ธาดาวัฒนาวิทย์ วิทยาลัยดุสิตธานี

P1-2 ออกแบบส่ือโมชันกราฟิกประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์วัฒนธรรมอาหารย่าน
เมืองเก่า จังหวัดสงขลา

กฤติธี รัตนมุณี มหาวิทยาลัยทักษิณ

P1-3 ออกแบบตราสินค้า พัฒนาบรรจุภัณฑ์และส่ือประชาสัมพันธ์ เค้กปลา
กะพงเกาะยอ ชุมชนเกาะยอ ต าบลเกาะยอ อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัด
สงขลา

มัลลิกา แซ่ตัน มหาวิทยาลัยทักษิณ

P1-4 ออกแบบกราฟิกชุดของสมนาคุณและสติกเกอร์คาแร็คเตอร์เพ่ือส่งเสริม
ภาพลักษณ์โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

มุทิตา แตงเล่ียน มหาวิทยาลัยทักษิณ

P1-5 พัฒนาลวดลายผ้าบาติกของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโต๊ะเมืองบาติก จังหวัด
ตรัง เพ่ือออกแบบเคร่ืองแต่งกายแฟช่ันส าหรับวัยรุ่น

นายเอกวิชญ์ ชัยเดชชินพัฒน์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

P1-6 ออกแบบส่ือประชาสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
อุทยานแห่งชาติน  าตกส่ีขีด อ าเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

วรรณวิสา ทองเต็ม มหาวิทยาลัยทักษิณ

P2-7 การศึกษาปริมาณฟีนอลิกรวมและความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ
 ของสารสกัดจากล าต้น ใบอ่อน และใบเต็มวัยจากผักแพว

สิรินภา จิระกิตติเจริญ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัด
พิษณุโลก

P2-8 การกระตุ้นการออกดอกในหลอดทดลองของไผ่ข้าวหลามกาบแดง ใน
การเพาะเลี ยงเนื อเย่ือ

สุภัค มหัทธนพรรค มหาวิทยาลัยพะเยา

P2-9 ฤทธ์ิต้านแบคทีเรียแกรมบวกก่อโรคของสารสกัดพรอพอลิสจากชันโรง
สายพันธ์ุอิตาม่า

กรรณิการ์ บุญแก้ว มหาวิทยาลัยทักษิณ

P2-10 ยีสต์ปฏิปักษ์ท่ีแยกได้จากผิวใบสับปะรดในการควบคุมรา 
Lasiodiplodia theobromae สาเหตุโรคขั วผลเน่าหลังการเก็บเก่ียวใน
มะม่วง

ภูมิน นุตรทัต มหาวิทยาลัยทักษิณ

P2-11 การแยกเชื อและบ่งบอกสายพันธ์ุบาซิลลัสท่ีใช้ควบคุมหนอนกระทู้หอม สุภัค มหัทธนพรรค มหาวิทยาลัยพะเยา

P2-12 ประสิทธิภาพของกรดอะมิโนปลาทะเลต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพ
สีของกระเจ๊ียบเขียวท่ีปลูกในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย

สรพงค์ เบญจศรี มหาวิทยาลัยทักษิณ

P2-13 ปริมาณสารแอนโทไซยานินส์และสารต้านอนุมูลอิสระของผลหม่อนจาก
พื นท่ีพุร้อนน  าเค็ม จังหวัดกระบ่ี

ธิดารัตน์ จุทอง มหาวิทยาลัยทักษิณ

P2-14 จุลกายวิภาคของทวารร่วมของเขียดงูเกาะเต่า Ichthyophis 
kohtaoensis Taylor, 1960 เพศเมีย

อัคนี ผิวหอม มหาวิทยาลัยทักษิณ

P2-15 จุลกายวิภาคของไตของปลากดหัวโม่ง Arius maculatus Thunberg, 
1792

อัคนี ผิวหอม มหาวิทยาลัยทักษิณ

P2-16
ผลการใช้ผักตบชวาป่นผสมเอนไซม์ไฟเตสในสูตรอาหารต่อสมรรถภาพ
การผลิตของเป็ดเทศกบินทร์บุรี

ครวญ บัวคีรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

P2-17
ผลของซีรัมจากสัตว์ชนิดต่าง ๆ ต่อการเจริญของสเต็มเซลล์กล้ามเนื อ
ของไก่ด า

รุ่งระวี ไชยยอด มหาวิทยาลัยทักษิณ

P2-18
ผลของการใช้แป้งกล้วยน  าว้าทดแทนแป้งสาลีท่ีมีต่อคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ซอฟต์คุกกี 

พรพิมล มะยะเฉียว มหาวิทยาลัยทักษิณ

P2-19
ความสามารถผลิตกรดแกมมา-อะมิโนบิวทีริก (กาบา) ของแลคโต
บาซิลลัสและบาซิลลัสท่ีแยกได้จากมูลสุกร

เบญญาภา ประกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ

P2-20
การตรวจหาเชื อก่อโรคสไปโรพลาสม่าในผึ งสายพันธ์ุ Apis cerana ใน
ประเทศไทย ด้วยเทคนิค Multiplex Polymerase Chain Reaction 
(PCR)

ศศิประภา ครองแดง มหาวิทยาลัยบรูพา

กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ มหำวิทยำลัยทักษิณ คร้ังท่ี 33 ประจ ำปี 2565 "กำรวิจัยและนวัตกรรมสู่ระดับสำกลบนฐำนท้องถ่ิน" 

 Session 1  ผลงำนสร้ำงสรรค์ (จ ำนวน 6 เร่ือง) 

ล ำดับกำรน ำเสนอผลงำนวิจัยภำคโปสเตอร์ จ ำนวน 68 ผลงำน

 Session 2 วิทยำศำสตร์ชีวภำพและเกษตรศำสตร์ (จ ำนวน 17 เร่ือง) 

The 33rd TSU Coference 2022 "Glocalization of Research and Innovation"

วันท่ี 22-23 สิงหำคม 2565 ณ โรงแรมทวินโลตัส อ ำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมรำช



P2-21
การค้นหา Dipterocarpus alatus ท่ีมีความหลากหลายทางพันธุกรรม
 จากแหล่งอนุรักษ์นอกถ่ินด้วยเคร่ืองหมาย SCoT

ปรียา หวังสมนึก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

P2-22
การตรวจสอบปริมาณอมิโลสกับเคร่ืองหมายดีเอ็นเอในพันธ์ุข้าว
พื นเมืองจังหวัดพัทลุงและปัตตานี

เกษศิรินทร์ รัทจร มหาวิทยาลัยทักษิณ

P2-23 สภาวะท่ีเหมาะสมส าหรับการสกัดสารคอร์ไดซิปินและอะดีโนซีน จาก
ฐานรองดอกเห็ดถ่ังเช่าสีทอง

ศุภชัย นิติพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ



P3-24 การเพ่ิมประสิทธิภาพของเปอร์ซัลเฟตด้วยโลหะเฟอร์ไรต์ในการบ าบัด
สารปราบศัตรูพืชท่ีมีการตกค้างร่วม ในน  าใต้ดิน

สิริมนต์ ฉันทกุลวณิช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

P3-25
ผลของถ่านชีวภาพจากแกลบบต่อการดูดซับตะก่ัวและการเจริญเติบโต
ของข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง

นุชจรี บัณฑิตชน มหาวิทยาลัยทักษิณ

P3-26 การแยกสารผสมอะซีโอโทปน  าและเอทานอลโดยการใช้ซีโอไลต์เป็นตัว
ดูดซับ

นิรมล จันทรชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ

P3-27 การวิเคราะห์ค่าลิปิดเปอร์ออกซิเดชันในอาหารทอดอย่างง่ายและ
รวดเร็วด้วยอุปกรณ์ท่ีใช้สมาร์ทโฟน (Facile and Fast Assessment 
of Lipid Peroxidation in Fried Food Using Smartphone-Based 
Device)

วีรยา คุ้มเมือง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

P4-28 A Period Change Study of the Contact Binary System YY Eri วิระภรณ์ ไหมทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

P4-29 ผลของเวลาการเผาผนึกต่อโครงสร้างทางจุลภาคและสมบัติทางไดอิ
เล็กทริกของวัสดุเซรามิก CaCu3Ti4O12 ท่ีเตรียมด้วยวิธีการเผาไหม้
ทางเคมี

จักรี บุญละคร มหาวิทยาลัยทักษิณ

P4-30 การศึกษาอิทธิพลของอุณหภูมิต่อการเปล่ียนแปลงอัตราส่วนความชื น 
และสีของใบขลู่ในระหว่างการอบแห้งด้วยลมร้อน

มารีนา มะหนิ มหาวิทยาลัยทักษิณ

P4-31 Investigation of WASP-80b Exoplanet Physical Properties via 
Photometry Method

วิระภรณ์ ไหมทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

P4-32 Study of physical properties and gamma-ray attenuation 
properties of Natural Rubber/calcium carbonate Composite

สุทธิษา ก้อนเรือง มหาวิทยาลัยทักษิณ

P4-33 X-ray shielding properties of natural Rubber/BaSO4 
composites

สุทธิษา ก้อนเรือง มหาวิทยาลัยทักษิณ

P5-34 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการเลี ยงกุ้งของฟาร์มกุ้งพงษ์ศักด์ิ กัญญารัตน์ โอทองค า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

P6-35 ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ ต่อการใช้ยา
อย่างสมเหตุสมผล ส าหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ใน
ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี

บรรจง สร้อยค า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเมืองศรีไค

P6-36 ผลการส ารวจรูปแบบและการรับรู้ประโยชน์ของระบบการจัดการ
มลพิษส่ิงแวดล้อม ร้านรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ในภาคใต้ ประเทศไทย

รศ.ดร.โสมศิริ เดชารัตน์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

P6-37 การจ าแนกระดับความเส่ียงต่อการเกิดภาวะตีบซ  าในต าแหน่งขดลวด
ขยายหลอดเลือดหัวใจของผู้ป่วยกลุ่มโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันและ
ชนิดปัจจัยเส่ียงบ่งชี ระดับความเส่ียงสูง

สันติ เพชรนุ้ย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

P6-38 โมเดลท านายระดับความเส่ียงสูงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดใน
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงท่ีไม่อ้วน: การจ าแนกโดยใช้เคร่ืองมือฟรามิงแฮม 
(Model Predicted High-Risk for Developing Cardiovascular 
Disease among Non-Obese Hypertension: A Framingham-
Based Risk Identification)

สันติพงศ์ แก้วนรา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

P6-39 ศักยภาพของสมุนไพรและต ารับยาไทยแผนโบราณในการยับยั ง
จุลินทรีย์ก่อโรคในมนุษย์ และฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระ

วนัสนันท์ ว่องไวโรจน์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

P6-40 ต ารับยาสมุนไพรของคุณยายบุณส่ง จินาตง ในการยับยั งจุลินทรีย์ก่อ
โรคในมนุษย์และต้านอนุมูลอิสระ

วรัญญา รอดด้วง มหาวิทยาลัยทักษิณ

P6-41 ฤทธ์ิต้านจุลินทรีย์และต้านอนุมูลอิสระของสมุนไพรในต ารับยากรม
หลวงชุมพรและหลวงพ่อศุขวัดมะขามเฒ่า

ฟอยด์ แก้วเสถียร มหาวิทยาลัยทักษิณ

P6-42 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอยตามหลัก 3Rs หมู่ 1 
บ้านทุ่งแดด ต าบลบางกุ้ง อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

อรวรรณ หมาดทิ ง วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง

Session 4 ฟิสิกส์ศึกษำ ฟิสิกส์ประยุกต์และวิศวกรรมศำสตร์ (จ ำนวน 6 เร่ือง) 

 Session 5 คณิตศำสตร์และคอมพิวเตอร์ (จ ำนวน 1 เร่ือง)

 Session 3 วิทยำศำสตร์เคมีและเภสัช  (จ ำนวน 4 เร่ือง)

 Session 6 วิทยำศำสตร์สุขภำพ  (จ ำนวน 18 เร่ือง) 



P6-43 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วย
โรคเบาหวานท่ีไม่สามารถควบคุม ระดับน  าตาลในเลือดได้ หมู่ท่ี 7 บ้าน
ควนทัง ต าบลเขาขาว อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

ธัญญาพร สุเหร็น วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง

P6-44 ผลของโปรแกรมการให้ความรู้เก่ียวกับพัฒนาการเด็กปฐมวัยและการ
ป้องกันเด็กจากโรคโควิด19 ของผู้ปกครอง ในเขตต าบลนาเสียว อ าเภอ
เมือง จังหวัดชัยภูมิ

ธมลวรรณ สวัสด์ิสิงห์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

P6-45 ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากร
โรงพยาบาลรัษฎา จังหวัดตรัง

สาลี อินทร์เจริญ สถาบันพระบรมราชชนก

P6-46 พฤติกรรมการป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจจากการสัมผัสฝุ่นหินของ
พนักงานโรงโม่หินแห่งหน่ึง ในจังหวัดนครศรีธรรมราช

กมลรัตน์ นุ่นคง สถาบันพระบรมราชชนก

P6-47 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ตนเอง ในกลุ่มผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงท่ีไม่สามารถควบคุมได้ หมู่ท่ี 2
 บ้านควนหิน ต าบลนาชุมเห็ด อ าเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

วิลาวรรณ ศรีพล สถาบันพระบรมราชชนก

P6-48 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันโรคไข้เลือดออก หมู่ 9 บ้าน
หนองปรือ ต าบลบ้านนา อ าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

สุพัตรา ใจเหมาะ สถาบันพระบรมราชชนก

P6-49 การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกเพ่ือป้องกันภาวะล่ิมเลือด
อุดตันหลอดเลือดด า ส าหรับผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกหญิง โรงพยาบาล
ชัยภูมิ

สมฤทัย ผดุงพล มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

P6-50 ผลของโปรแกรมการให้ความรู้เก่ียวกับพัฒนาการเด็กปฐมวัยและการ
ป้องกันเด็กจากโรคโควิด 19 ของผู้ปกครอง ในเขตต าบลนาเสียว อ าเภอ
เมือง จังหวัดชัยภูมิ

สมฤทัย ผดุงพล มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

P6-51 ผู้สูงอายุท่ีมีโรคความดันโลหิตสูงกับความเส่ียงการเกิดโรคหัวใจและ
หลอดเลือด: การทบทวนวรรณกรรม

สุภาวดี แก้วนรา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

P6-52 ผลของโปรแกรมฝึกอบรมพนักงานเก่ียวกับความปลอดภัยในการท างาน
กับสารเคมีอันตราย

โสมศิริ เดชารัตน์ มหาวิทยาลัยทักษิณ



P7-53 ผลของการฝึกความแข็งแรงท่ีมีต่อความคล่องแคล่วว่องไวของนักกีฬา
กาบัดดี 

สุรชัย แซ่ด้าน มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต
กระบ่ี

P7-54
ผลการสะท้อนการเรียนรู้: การบันทึกให้การปรึกษาตนเองต่อการพัฒนา
สมรรถนะการให้การปรึกษา, การตระหนักรู้ในตนเอง และการแก้ปัญหา
เชิงสร้างสรรค์ ของนักศึกษาปริญญาตรี

ปรีนาภา ชูรัตน์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

P7-55 คุณภาพของแบบทดสอบออนไลน์เร่ืองการเกิดสารประกอบเชิงซ้อน ประภาพร บุญมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

P7-56 ความต้องการจ าเป็นของผู้ปกครองต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
บ้านเป็นฐานในพืีนท่ีเส่ียงสูงของการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 : 
กรณีศึกษาโรงเรียบนแสงธรรมวิทยา จังหวัดนราธิวาส

อามัดไญนี ดาโอะ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

P8-57 ความสัมพันธ์กับทัศนคติท่ีมีต่อการเรียนออนไลน์ ในสถานการณ์โควิด-
19 ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม

ณัฐวุฒิ ไสยรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

P8-58 รายการโทรทัศน์ดิจิทัลในระบบออฟไลน์ และรายการโทรทัศน์ดิจิทัลใน
ระบบออนไลน์ : ความเหมือนท่ีแตกต่าง

จิราวรรณ เวียงสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

P8-59 การศึกษาทัศนคติและความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์
 คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ต่อการเรียน
การสอนรูปแบบออนไลน์ ปีการศึกษา 1/2564

บุษบา หินเธาว์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

P8-60 ปัจจัยคุณภาพชีวิตในการท างานท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของ
พนักงาน จากบริษัทภายนอก ของบริษัท AAA

ไพสาร บุตรดา สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

P8-61 แนวทางการจัดการและการอนุรักษ์ป่าพรุควนเคร็ง โดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชนและมิติทางกฎหมาย

เอกราช สุวรรณรัตน์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

P8-62 อิทธิพลของท าเลท่ีตั งต่อการขยายตัวของอาคารส่ิงปลูกสร้าง ต าบล
เกาะยอ อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา: กรณ๊ศึกษาบ้านสวนทุเรียน และ 
บ้านท้ายเสาะ

นิสากร กล้าณรงค์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

P8-63 การจัดท าฐานข้อมูลประชากรผู้สูงอายุด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ในพื นท่ีเกาะบริเวณชายแดนไทย-มาเลเซีย อ าเภอเมือง จังหวัดสตูล

นิสากร กล้าณรงค์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

P9-64 การศึกษาแนวทางการเพ่ิม กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล “ธ.
ก.ส.รัก คุณ” เพ่ือสร้างรายได้ FBI ให้เป็นไปตามเป้าหมายของ ธ.ก.ส. 
สาขาโพนทอง

สุรวุฒิ สุวบวรกุล มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

Session 7 กำรศึกษำ (จ ำนวน 4 เร่ือง) 

Session 9  บริหำรธุรกิจและเศรษฐศำสตร์ (จ ำนวน 1 เร่ือง) 

Session8 มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ (จ ำนวน 7 เร่ือง) 



P10-65 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีเสมือนจริง โดยใช้
กระบวนการสืบเสาะ เพ่ือส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั น
ประถมศึกษาปีท่ี 6

ธีระศักด์ิ อินตัน โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านสะเตง) 

P10-66 ออกแบบส่ือเพ่ือความเข้าใจและการป้องกันโรคซึมเศร้าในวัยรุ่น ฐิตวันต์ บุญชู มหาวิทยาลัยทักษิณ

P10-67 อุปกรณ์ตรวจวัดความเข้มข้นของสารละลายกรด – เบสอัตโนมัติ พร้อม
แอปพลิเคชันแสดงผลบนสมาร์ทโฟน

เมธัส สุทธิการ มหาวิทยาลัยทักษิณ

P10-68 ผลของการใช้สารจับตัวน  ายางในกระบวนการผลิตยางแผ่นดิบ กฤษฎา พัชรสิทธ์ิ มหาวิทยาลัยทักษิณ

Session10 นวัตกรรมสังคม (จ ำนวน 4 เร่ือง) 


