การนําเสนอผลงานวิจยั ภาคโปสเตอร์
Poster Presentation

ลําดับการนําเสนอผลงานวิจยั ภาคโปสเตอร์
การนําเสนอผลงานวิ จยั ภาคโปสเตอร์จะต้องติ ดตัง้ และนําเสนอตลอดทัง้ 2 วัน ระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2559
ทัง้ นี้ กําหนดเวลาให้ผ้นู ําเสนอผลงานวิ จยั ภาคโปสเตอร์อยู่ประจําโปสเตอร์ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 เวลา 13:00 – 15:00 น.
สนใจได้สอบถามและแลกเปลี่ยนความคิ ดเห็น
ลําด ับที่

่ เรือ
ชือ
่ ง

่ ผูน
ชือ
้ ําเสนอ

เพื่อให้ผ้ทู ี่

หน่วยงาน

Session วิทยาศาสตร์ชวี ภาพและเกษตรศาสตร์
P1

การพึ่งพาทรัพยากรประมงของครัวเรื อนประมงขนาดเล็กในแนวเขตไม้ น.ส.อุษา พึ่งตําบบล
ไผ่ชะลอคลื่น ตําบลบางแก้ว อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

มหาวิทยาลัยมหิดล

P2

ความหลากชนิดของหอยในป่ าชายเลน บริ เวณบ้านคลองโคน จังหวัด
สมุทรสงคราม และปากแม่น้ าํ บางตะบูน จังหวัดเพชรบุรี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

P3

ความหนาแน่นที่เหมาะสมของปลาดุกลูกผสมในระบบอะควาโปนิ
ผศ.ดร.ประจวบ ฉายบุ
คส์ระดับครัวเรื อน
ผลของการเสริ มไคโตแซนและเลวามิโซลในอาหารต่อการเจริ ญเติบโต ผศ.นพดล ศุกระกาญจน์
ภูมิคุม้ กันแบบไม่จาํ เพาะ และความต้านทานโรคของปลานิล
ผลของนมหมักกรดผสมสารเสริ มอาหารสัตว์ในสูตรอาหารเลี้ยงกุง้ ขาว นายธนากร เหมะสถล
แวนนาไม

P4

P5

ผศ.ดร.ศิรประภา เปรมเจริ ญ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยทักษิณ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

P6

ความหลากหลายและความชุกชุมของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดิน
ในทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง

ผศ.ดร.ศิริลกั ษณ์ ช่วยพนัง

มหาวิทยาลัยทักษิณ

P7

ผลของการได้รับอาหารผสมขิงต่อการเจริ ญเติบโตของปลานิล

อ.ดร.ดวงใจ พิสุทธิ์ธาราชัย

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

P8

ประชาคมแพลงก์ตอนพืชในคลองท่าแพ จังหวัดนครศรี ธรรมราช

ผศ.วรรณิ ณี จันทร์แก้ว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรี วิชยั

P9

โครงสร้างพันธุกรรมของปลาจุมพรวด Boleophthalmus boddarti ใน
อ่าวไทย วิเคราะห์โดยไมโทคอนเดรี ย ดีเอ็นเอ
การเปรี ยบเทียบการเพาะเลี้ยงไข่น้ าํ ด้วยปุ๋ ยหมักชีวภาพต่างชนิด

นายเผชิญสุ ข ธีระนุกลู

จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

นายศรัณย์ รักษาพราหมณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

P10

P11
P12

P13

P14

P15

P16

ผลของนํ้าพุร้อนต่อมวลชีวภาพและปริ มาณรงควัตถุสงั เคราะห์แสงของ อ.ดร.ทวีเดช ไชยาพงษ์
การศึกษาเบื้์องต้นไ รู ปแบบการสื บพันธุ์ของปูมา้ ในธรรมชาติโดยใช้
น.ส.อภิญญา เพ็งนาค
เครื่ องหมายไมโครแซททัลไลต์

มหาวิทยาลัยทักษิณ

ความหลากหลายและความชุกชุมของแพลงก์ตอนสัตว์ในคลองท่าแนะ
จังหวัดพัทลุง
ประสิ ทธิภาพของสารโคแอกกูแลนต์จากเมล็ดมะรุ มร่ วมกับสารโพลี
อะลูมิเนียมคลอไรด์ในการตกตะกอนความขุ่น
การศึกษาขนาด การสูญเสี ยนํ้า และการพองตัวของเม็ดแคลเซียมอัลจิ
เนตที่ประกอบด้วยซิลเวอร์นาโนพาร์ติเคิล

อาจารย์เตือนตา ร่ าหมาน

มหาวิทยาลัยทักษิณ

อ.ดร.พีรนาฏ คิดดี

มหาวิทยาลัยทักษิณ

น.ส.โสรญา หมุดตะเหล็บ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ผลของสารให้ความหวานต่อคุณภาพของชาเขียวผสมใบเตยพร้อมดื่ม

นางภัทราวดี วงษ์วาศ

มหาวิทยาลัยนครพนม

จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

P17

ปริ มาณกลูโคสไซรัป เพคติน กลีเซอรอล และนํ้าผึ้งที่เหมาะสมสําหรับ
มะขามแผ่น
ผลของสารสกัดต่อการเก็บเกี่ยวเอนไซม์โปรตีเนสจากม้ามปลาทูน่า
พันธุ์ครี บยาว (Thunnus alalunga)
ผลของไคโตซานและการบรรจุแบบดัดแปลงบรรยากาศต่อการ
เปลี่ยนแปลงคุณภาพด้านสี
ผลของอัตราส่ วนข้าวต่อนํ้าและอุณหภูมิในการทําแห้งที่มีต่อคุณสมบัติ
ทางกายภาพ-เคมีและทางประสาทสัมผัสของโจ๊กข้าวกล้องสังข์หยดกึ่ง

อาจารย์ณฎั วลิณคล เศรษฐปราโมทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา
น.ส.ธัญชนก พูนศิลป์
มหาวิทยาลัยทักษิณ

P21

การผลิตขนมลาในพื้นที่ลุ่มนํ้าปากพนัง

P18

P19

ผศ.ดร.วิไลลักษณ์ กล่อมพงษ์

มหาวิทยาลัยทักษิณ

อ.ดร.ถาวร จันทโชติ

มหาวิทยาลัยทักษิณ

ผศ.ดร.อมรรัตน์ ถนนแก้ว

มหาวิทยาลัยทักษิณ

P22

ผลของนํ้ามันรําข้าวสังข์หยดบีบเย็นต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ขนมคุกกี้ ผศ.ดร.อมรรัตน์ ถนนแก้ว

มหาวิทยาลัยทักษิณ

P23

ผลการใช้ซูคราโลสแทนนํ้าตาลทรายในเค้กไข่ขาวนํ้ามันพืช

อ.ศิริวลั ย์ พฤฒิวิลยั

P24

สมบัติทางชีวเคมีของเอนไซม์ไลเปสที่ผา่ นการทําบริ สุทธิ์บางส่ วน
จาก Hepatopancreas กุง้ ขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei)

นายสกนวัจน์ เกื้อเพชร์แก้ว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรี วิชยั
มหาวิทยาลัยทักษิณ

P25

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซุปข้าวสังข์หยดกึ่งสําเร็ จรู ป

อาจารย์จิราภรณ์ ตันติพงศ์อาภา

P26

อิอทธพลของสารปองกนการเกดสนาตาลและสารฮวเมกแตนทตอ
ทธิพลของสารป้ องกันการเกิดสี น้ าํ ตาลและสารฮิวเมกแตนท์ต่อ
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ผลไม้แผ่นผสมจากสับปะรดและมะม่วง
ผลของกล้าเชื้อโปรไบโอติกต่อคุณภาพของโยเกิร์ตนํ้านมแพะ

นายธีรวัฒน์ เทพใจกาศ
นายธรวฒน

P28

ผลของผลิตภัณฑ์ซอสบาร์บีคิวผสมสารสกัดเอนไซม์โบรมิเลนจาก
สับปะรดต่อคุณภาพของเนื้อวัวส่ วนสะโพก

ผศ.ดร.วรรณา อัมมวรรธน์

P29

คุณค่าทางโภชนาการ กลุ่มสารชีวภาพ และกิจกรรมต้านอนุมูลอิสระ
ของสาหร่ ายทะเล Caulerpa racemosa

ผศ. อุไรวรรณ วัฒนกุล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรี วิชยั

P30

อิทธิพลของอุณหภูมิและเวลาในการทําแห้งที่มีต่อคุณภาพของสับปะรด อาจารย์ชณิ ชา จินาการ
แช่อิ่มอบแห้ง
การกระตุน้ การสร้างพฤกษเคมีของต้นกล้าข้าวเหนียวสันป่ าตองโดยใช้ น.ส.จิตรกัญญา ยืนยง
โปรตีนไฮโดรไลเสทจากปลา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเชื้อสเตรปโตมัยซีท รศ.ดร.มณฑล เลิศคณาวนิชกุล
และบรี วิบาซิลลัส
ความหลากหลายทางชีวภาพของแบคทีเรี ยบริ เวณสวนปาล์มนํ้ามัน
อาจารย์ธารหทัย มาลาเวช

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

P20

P27

P31

P32

P33
P34

P35

P36
P37

อาจารย์รุ่งทิวา กองเงิน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรี วิชยั
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคล
ล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ลําปาง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา

แหล่งคาร์บอนร่ วมเพื่อการผลิตเซลลูโลสจากเชื้อ Acetobacterxylinum
TISTR 086
การคัดแยกราชอบร้อนเพื่อผลิตเอนไซม์ไซลาเนส จากบ่อนํ้าร้อนควน
แคง จังหวัดตรัง
เส้นใยที่ปรับปรุ งด้ดวยสารประกอบออกฤทธทางชวภาพ
เสนใยทปรบปรุ
วยสารประกอบออกฤทธิ์ทางชีวภาพ

อ.ดร.นันทรัตน์ พฤกษาพิทกั ษ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรี ธรรมราช
มหาวิทยาลัยทักษิณ

นายชัยชนะ คงณรงค์

มหาวิทยาลัยทักษิณ

นายพิ
นายพเชษฐ
เชษฐ์ ดวงศร
ดวงศรี

จุฬาลงกรณ์
าลงกรณมหาวทยาลย
มหาวิทยาลัย

กระดาษต้านจุลินทรี ยท์ ี่ปรับปรุ งด้วยส่ วนสกัดของสมุนไพร

นายธนาคาร ชาติดาํ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

P38

การคัดแยกแบคทีเรี ยที่ผลิตเอนไซม์ไลเปสจากดินและนํ้าเสี ยจาก
ร้านอาหารที่ปนเปื้ อนนํ้ามันและไขมัน

น.ส.มาริ สา อัตถาพงศ์

มหาวิทยาลัยพะเยา

P39

การคัดแยกแบคทีเรี ยที่สามารถทนต่อความเป็ นพิษของตะกัว่ จากดิน
และนํ้าเสี ยโรงงานฟอกหนัง
การคัดเลือกแบคทีเรี ยที่ผลิตเอนไซม์ไลเปสจากดินและนํ้าเสี ยการผลิต
ปลาส้ม
การคัดเลือกและบ่งบอกสายพันธุ์บาซิลลัสทูริงจิเอนซิสที่ควบคุมหนอน
กระทูเ้ พื่อใช้ในฟาร์มข้าวอินทรี ย ์
คุณภาพทางจุลชีววิทยาของสลัดที่จาํ หน่ายในจังหวัดพัทลุง

น.ส.อภิชญา กาสุ ยะ

มหาวิทยาลัยพะเยา

น.ส.สิ รินาถ ปลอดสุ วรรณ

มหาวิทยาลัยพะเยา

นายศักริ นทร์ สุ ขสกล

มหาวิทยาลัยพะเยา

ผศ.บุษกร อุตรภิชาติ

มหาวิทยาลัยทักษิณ

อ.ดร.พฤทฐิภร ศุภพล

มหาวิทยาลัยทักษิณ

สุ ทธิดา วิจะสิ กะ

มหาวิทยาลัยทักษิณ

P40

P41

P42
P43

P44

P45

P46

P47

P48

ลําด ับที่

ความสามารถของราเอนโดไฟท์ในการผลิตเอนไซม์เซลลูเลสและสาร
ต้านเชื้อรา
ต้นแบบเซลล์เชื้อเพลิงจุลินทรี ยส์ าํ หรับบําบัดพิษซัลไฟด์ในนํ้าเสี ยจาก
โรงงานขนาดเล็กของกระบวนการยางแผ่น

การสกัดวิตามิน และสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากผลปาล์มหลังการเก็บ ผศ.ดร.กนกพร สังขรักษ์
เกี่ยว
การลดปริ มาณเยือ่ ใยรวมในกากเนื้อเมล็ดในปาล์มนํ้ามันโดยใช้เอนไซม์ อ.ดร.สายชล เลิศสุ วรรณ
ทางการค้า
การตรวจหาแบคทีเรี ยในน นํ้านมดิบจากโคนมที่เป็ นโรคเต้านมอักเสบ อ.ดร.ศุภชัย นิติพนั ธ์
ด้วยเทคนิค 16S rDNA-PCR และ DGGE
ผลของวัสดุปลูกต่อการเติบโตของเฟิ นนาคราช
น.ส.สุ มลรัตน์ จินตนาสิ รินุรักษ์
่ เรือ
ชือ
่ ง

่ ผูน
ชือ
้ ําเสนอ

มหาวิทยาลัยทักษิณ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยทักษิณ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
หน่วยงาน

ั
Session วิทยาศาสตร์เคมีและเภสช
P49

ฤทธิ์ยับยั้งการทํางานของเอนไซม์ไลเพส อะไมเลส และแอลฟา-กลูโคซิ อ.ดร.ชุติมา แก้วพิบลู ย์
เดสของพืชสมุนไพรไทย
ฤทธิ์ต้านออกซิเดชันและฤทธิ์ยบั ยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสของใบ กิ่ง และ อ.วรรณฤดี หิรัญรัตน์
เปลือกผลของจําปาดะ

มหาวิทยาลัยทักษิณ

P51

การพัฒนากากถัว่ เหลืองประยุกต์ใช้เป็ นวัสดุดูดซับคอเลสเตอรอล

น.ส.อาฐิตา จาริ ยะ

มหาวิทยาลัยทักษิณ

P52

ประสิ ทธิภาพการดูดซับเมททิลีนบลูดว้ ยถ่านกัมมันต์ไผ่ตงลืมแล้ง

อ.ดร.พนิตา ก้งซุ่น

มหาวิทยาลัยทักษิณ

P53

การเตรี ยมและสมบัติของแผ่นฟิ ล์มเชื่อมขวางจากเจลาตินที่สกัดได้จาก นายณัฐวุฒิ ปรี ชา
เกล็ดปลา

มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์

P54

การเตรี ยมและศึกษาสมบัติของยางธรรมชาติคอมโพสิ ทผสมพอลิไวนิล อ.ดร.กฤษฎา พัชรสิ ทธิ์
คลอไรด์และซีโอไลต์
การสังเคราะห์อนุภาครู พรุ นนาโนซิลิกาโดยใช้พอลิสไตรี นเป็ นแม่แบบ อ.ดร.สิ ริญญา จันทรักษ์

มหาวิทยาลัยทักษิณ

การกําจัจดฟอรมาลดี
ดฟอร์มาลดีไฮดโดยใช้
ฮด์โดยใช้สารสกั
ารสกดผกบุ
ดผักบ้ง้ แดง

มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวทยาลยทกษณ

P50

P55
P56

ผศ.ศรพร
ผศ ศิริพร จนทรคี
จันทรคีรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ

มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์

P57

การตรวจวิเคราะห์การปลอมปนยาแผนปัจจุบนั ในยาแผนไทยในเขต
จังหวัดสงขลา

อ.ดร.ณวงศ์ บุนนาค

มหาวิทยาลัยทักษิณ

P58

สมบัติแม่เหล็กของทองแดงอนุพนั ธ์กรดเบนโซอิก

น.ส.อนิสรา หนูเจริ ญ

มหาวิทยาลัยทักษิณ

P59

โฟโตลูมิเนสเซนต์ของสารประกอบทองแดงที่มี 1,10-ฟี แนนโทรลีน
และอนุพนั ธ์กรดเบนโซอิก

น.ส.ทศวรรณ รัญเพชร

มหาวิทยาลัยทักษิณ

P60

สเปกโทรสโกปี โครงสร้าง และฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรี ยของสารเชิงซ้อน น.ส.อัสวานา สาและ
ทองแดงที่มีลิแกนด์อนุพนั ธ์กรดคาร์บอกซิลิก

ลําด ับที่

่ เรือ
ชือ
่ ง

่ ผูน
ชือ
้ ําเสนอ

มหาวิทยาลัยทักษิณ
หน่วยงาน

์ ระยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์
ิ ส ์ ฟิ สก
ิ สป
Session ฟิ สก
P61

แอปพลิเคชันเพื่อการเรี ยนรู้ที่เพลิดเพลินของการเคลื่อนที่แบบโพรเจก
ไทล์

น.ส.สุ ธิดา คําจีด

มหาวิทยาลัยทักษิณ

P62

แอพพลิเคชันเพื่อการเรี ยนรู้การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกบน
ระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์สาํ หรับนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้น

น.ส.เพ็ญวิภา รัตนพิทย์

มหาวิทยาลัยทักษิณ

P63

การสร้างสเปกโตรมิเตอร์อย่างง่ายโดยใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่

อ.ดร.ศุภลักษณ์ อําลอย

มหาวิทยาลัยทักษิณ

P64

การพัฒนาเครื่ องวัดปริ มาณนํ้าฝนเพื่อใช้ในการส่ งข้อมูลผ่านระบบ
ขอความสน
สั้
้
การพัฒนาเว็บไซด์เพื่อการเรี ยนรู้การเกิดสุ ริยปุ ราคาและจันทรุ ปราคา

นายศุภกร กตาธิการกุล

มหาวิทยาลัยทักษิณ

น.ส.นารี รัตน์ หรุ ดคง

มหาวิทยาลัยทักษิณ

P66

การประเมินศักยภาพพลังงานชีวมวลและแก๊สชีวภาพของปาล์มนํ้ามัน
สําหรับแผนพัฒนาพลังงานอย่างยัง่ ยืนของภาคใต้

ผศ.สุ วิทย์ เพชรห้วยลึก

มหาวิทยาลัยทักษิณ

P67

การเปรี ยบเทียบแบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์ที่เหมาะสมสําหรับการ
ประเมินค่ารังสี อาทิตย์จากความยาวนานของแสงแดด

น.ส.กัณฐิตา บุญรักษ์

มหาวิทยาลัยทักษิณ

P68

การปลดปล่อยเสี ยง เงากระพริ บและโซนที่ได้รับผลกระทบจากการ
มองเห็น
อิทธิพลของเสถียรภาพของบรรยากาศต่อการไหลของลมบริ เวณ
ลักษณะภูมิประเทศที่ซบั ซ้อน

ผศ.ดร.จอมภพ แววศักดิ์

มหาวิทยาลัยทักษิณ

นายสมพล ชีวมงคลกานต์

มหาวิทยาลัยทักษิณ

P65

P69

P70

P71

P72

P73

P74

การเปรี ยบเทียบการแจกแจงอัตราเร็ วลมในเขตพื้นที่อาํ เภอเทพาของ
นายมนตรี รันทดสร้าง
จังหวัดสงขลา
ค่ากัมมันตภาพจําเพาะและแผนภาพทางรังสี ของนิวไคลด์กมั มันตรังสี ผศ.ดร.ประสงค์ เกษราธิคุณ
ธรรมชาติในตัวอย่างทรายชายหาดบริ เวณชายหาดชลาทัศน์ ชายหาดสมิ

มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ

การตรวจวัดและวิเคราะห์ปริ มาณกัมมันตภาพจําเพาะของนิวไคลด์รังสี น.ส.ฤทัยรัตน์ บุญครองชีพ
ธรรมชาติ
การตรวจวัดปริ มาณกัมมันตภาพจําเพาะของนิวไคลด์รังสี ธรรมชาติใน น.ส.นิตยาพร ชูสุวรรณ์
ตัวอย่างทรายชายหาดที่เก็บจากชายหาดประพาส ตําบลกําพวน อําเภอ

มหาวิทยาลัยทักษิณ

การหาแนวรอยสัมผัสระหว่างหินแกรนิตกับหินแปรของการเกิดนํ้าพุ
ร้อนโล๊ะจังกระ อ.กงหรา จ.พัทลุง โดยใช้วิธีสาํ รวจสภาพต้านทาน

มหาวิทยาลัยทักษิณ

น.ส.สิ ริลกั ษณ์ เพ็ชรรัตน์

มหาวิทยาลัยทักษิณ

P75

น.ส.สุ วนันท์ แดงวิไล

มหาวิทยาลัยทักษิณ

P76

การตรวจหาลักษณะโพรงใต้ผวิ ดินโดยใช้วิธีสาํ รวจสภาพต้านทาน
ไฟฟ้ าแบบ 2 มิติ
การใช้วิธีการสํารวจวัดสภาพต้านทานไฟฟ้ าแบบ 2 มิติเพื่อหาลักษณะ
ทางธรณี วิทยาของหินปูน ในพื้นที่ ตําบลตะโหมด อําเภอตะโหมด
จังหวัดพัทลุง

นายภาณุ ศกั ดิ์ ยอกอราช

มหาวิทยาลัยทักษิณ

P77

สมบัติทางกายภาพของระบบดาวคู่ AT Aquarii

นางปิ ยฉัตร กาบทุม

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

P78

การศึกษาการนํากลับมาใช้ใหม่ของของเสี ยโรงพิมพ์สาํ หรับการทําอิฐดินซีผศ.ดร.ธวัฒน์ชยั เทพนวล

มหาวิทยาลัยทักษิณ

P79

การทดลองเพื่อประมาณค่าแถบช่องว่างพลังงานของซิลิกอนด้วยไดโอด รศ.มนู เฟื่ องฟุ้ ง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

P80

ศึกษาผลกระทบของการอาบสนามไฟฟ้ าคงที่ต่ออัตราการงอกและ
การเจริ ญเติบโตของข้าวเจ้าแดง จาก สปป ลาว

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ลําด ับที่

่ เรือ
ชือ
่ ง

นายคําหล้า แสงรัศมี

่ ผูน
ชือ
้ ําเสนอ

หน่วยงาน

Session คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์
P81

ระบบจัดการข้อมูลการปฏิบตั ิงานของอาสาสมัครประจําชุมชน
กรณี ศึกษา ตําบลลําใหม่ อําเภอเมือง จังหวัดยะลา

P82

ทฤษฎีบทการลู่เข้าสําหรับปัญหาอสมการการแปรผันและปัญหาจุดตรึ ง อ.ดร.ศิวพร แซ่วนั
ของการส่ งหลายค่า

ลําด ับที่

่ เรือ
ชือ
่ ง

อ.ไภษัชย์ แซ่จู

่ ผูน
ชือ
้ ําเสนอ

มหาวิทยาลัยทักษิณ

มหาวิทยาลัยทักษิณ
หน่วยงาน

Session วิทยาศาสตร์สข
ุ ภาพ
P83

การพัฒนาโลชันฟักข้าวในชุมชนตําบลพนมวังก์ อําเภอควนขนุน
จังหวัดพัทลุง

อ.ณฐวรท บุญรัตนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

P84

ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการบาดเจ็บจากของมีคมใน
บุคลากรทางการแพทย์

น.ส.ธีรวรรณ สุ วรรณกาญจน์

มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์

P85

การปนเปื้ อนของโลหะหนักในตัวกลางสิ่ งแวดล้อม บริ เวณที่ฝังกลบ
ขยะแบบถูกหลักสุ ขาภิบาล

ผศ.ดร.โสมศิริ เดชารัตน์

มหาวิทยาลัยทักษิณ

P86

การศึกษาเปรี ยบเทียบประสิ ทธิภาพของสารฆ่าเชื้อ Para Chloro Meta
Cresol และ Glutaraldehyde ต่อเชื้อ Escherichia coli

รศ.อาริ นี ชัชวาลธีระ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

P87

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการไม่รับประทานยาตามแพทย์สงั่ ของผูป้ ่ วย น.ส.อุราวรรณ วิทิตปัญญาวงศ์
โรคเบาหวานชนิดที่ 2

มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์

P88

ความหลากหลายทางพันธุกรรมของยีนควบคุมหน่วยรับวิตามินดีกบั
โรคปริ ทนั ต์อกั เสบชนิดก้าวร้าว: การศึกษานําร่ อง

น.ส.สุ ปวีณ์ ชูช่วยสุ วรรณ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

P89

ผลของเจลข้าวเตตราไซคลินต่อแบคทีเรี ยในร่ องลึกปริ ทนั ต์

น.ส.จารุ พร ลิม้ ตระกูล

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

P90

ฟ ิน-1,-2 และ -3 ต่่อการสร้้างเซลล์ส์ ลายกระดูก นายธนภัทั ร ศรีี โพนทอง
ผลของฮิิวแมนบีีตา-ดีีเฟนซิ

ใ ่
มหาวิทิ ยาลัยั เชีียงใหม่

P91

โรคลมปลายปัตคาตหลัง: กรณี ศึกษาผูป้ ่ วยในคลินิกแพทย์แผนไทย
โรงพยาบาลบางกลํ่า จังหวัดสงขลา

ผศ.ดร.กุสุมาลย์ น้อยผา

มหาวิทยาลัยทักษิณ

P92

ความชุกของโรคกระดูกและกล้ามเนื้อในผูป้ ่ วยที่มารับบริ การแพทย์
แผนไทย: กรณี ศึกษาคลินิกการแพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือก

ผศ.ดร.กุสุมาลย์ น้อยผา

มหาวิทยาลัยทักษิณ

P93

การมีส่วนร่ วมในการดําเนินงานมัสยิดส่ งเสริ มสุ ขภาพของ
คณะกรรมการอิสลามประจํามัสยิด อําเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

นางดวงพร ถวัลย์ชยั วัฒน์

สํานักงานสาธารณสุ ขอําเภอกงหรา

P94

สภาพการทํางานและความชุกของอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและกระดูก น.ส.อุไรวรรณ หมัดอ่าดัม
ในกลุ่มอาชีพหัตถกรรม เครื่ องจักสานย่านลิเภา: กรณี ศึกษา ตําบลท่าเรื อ
อําเภอเมือง จังหวัดนครศรี ธรรมราช

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

P95

การเปลี่ยนแปลงของซีรั่ม ORAC และ hs-CRP ในระยะเวลา 24 สัปดาห์ น.ส.ประภัสสร มีวาสนา
หลังจากการบริ โภค ข้าวกล้องสังข์หยดพัทลุงเป็ นประจําอย่างน้อย 2 มื้อ

มหาวิทยาลัยมหิดล

P96

ผลของการบริ โภคข้าวกล้องสังข์หยดพัทลุงแทนข้าวขาวต่อระดับนํ้าตาล น.ส.สุ จาริ ณี สังข์วรรณะ
ฮีโมโกลบินเอวันซี และอินสุ ลินในเลือดหลังอดอาหารเช้าในผูป้ ่ วย

มหาวิทยาลัยมหิดล

P97

ความเครี ยดของเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขที่ปฏิบตั ิงานในโรงพยาบาล
ส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบล จังหวัดหนองบัวลําภู

นายธีระพล ปัญนาวี

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

P98

ประสิ ทธิผลของการนวดไทยแบบพีบีอาร์ยู เพื่อรักษาอาการปวดศีรษะ
ในผูป้ ่ วยโรคไมเกรน คลินิกการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อ.กิติศกั ดิ์ รุ จิกาญจนรัตน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

P99

ความชุ
กและปจจยเสยงของการเกดโรคหลอดเลอดสมองในผู
ความชกและปั
จจัยเสี่ ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองในผ้ป่ วย
เบาหวาน จังหวัดพัทลุง

น.ส.สรนทร
น ส สิ รินทร ทองตง
ทองต้ง

มหาวทยาลยทกษณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ

P100

ความชุกของการควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดสะสมของผูป้ ่ วย
โรคเบาหวาน จังหวัดพัทลุง

นางทัฎธภัสส์ มณี ชาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ

P101

การศึกษาประสิ ทธิภาพของคอลลาเจนเปปไทด์ชนิดรับประทานต่อการ พญ.ศุจิกา พรถาวร
ลดเลือนริ้ วรอยและเพิ่มความชุ่มชื้นของผิวหนัง

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

P102

การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยในป้ องกันอุบตั ิเหตุจากงาน
กรณี ศึกษา : บริ ษทั ผลิตของเล่นจากไม้ยางพารา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ลําด ับที่

อ.ศิริพร ด่านคชาธาร

่ เรือ
ชือ
่ ง

่ ผูน
ชือ
้ ําเสนอ

หน่วยงาน

ึ ษา
Session การศก
P103

P104

การพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้แนวคิดคอนสตรัคติวิซึม เพื่อ นางนัฏศิมา หนูเทพ
พัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ วิชาคณิ ตศาสตร์ สําหรับ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
การพัฒนาบทปฏิบตั ิการ เรื่ อง ระบบสุ ริยะ เพื่อส่ งเสริ มผลสัมฤทธิื
น.ส.กนกพร เเซ่ซ่าํ
ทางการเรี ยนเเละทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี่ ที่ 5

โรงเรี ยนเทศบาลวัดภูผาภิมุข

มหาวิทยาลัยทักษิณ

P105

ความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการเรี ยนการสอนด้วยเว็บไซต์ Edmodo รศ.พิศมัย หาญมงคลพิพฒั น์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

P106

ผลการเรี ยนรู้ดว้ ยเลิร์นนิงออปเจ็กต์ เรื่ อง เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่ อสาร รายวชาการงานอาชพและเทคโนโลย
การสอสาร
รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี สาหรบนกเรยนชน
สําหรับนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 6

มหาวิทยาลัยทักษิณ

น.ส.เกสรา กรี พนั ธ์

P107

ปัญหาการจัดการเรี ยนการสอนวิชาคณิ ตศาสตร์พ้นื ฐาน คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

P108

ผลการเรี ยนรู้ดว้ ยเลิร์นนิงอ็อบเจกต์ เรื่ องรู ปเรขาคณิ ตสามมิติและ
น.ส.กมลา รักษมณี
ปริ มาตรของทรงสี่ เหลี่ยมมุมฉาก สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5

มหาวิทยาลัยทักษิณ

P109

ผลการจัดการเรี ยนรู้แบบ SSCS ที่มีต่อความสามารถในการแก้โจทย์
ปัญหาเคมี และความคงทนในการเรี ยนรู้ เรื่ องปริ มาณสัมพันธ์ ของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4

มหาวิทยาลัยทักษิณ

P110

การศึกษาแนวทางในการจัดการเรี ยนรู้ที่ช่วยพัฒนาความสามารถในการ น.ส.นูรีซนั ตาเดอิน
คิดวิเคราะห์

มหาวิทยาลัยทักษิณ

P111

การใช้การเรี ยนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา เรื่ องระบบหมุนเวียนเลือด น.ส.ธนพร หน่อทอง
เพื่อพัฒนากระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการนําความรู้ไปใช้ของ
นักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 5

มหาวิทยาลัยทักษิณ

P112

ผลการจัดการเรี ยนรู้รูปแบบซิปปาร่ วมกับสื่ อประสมที่มีต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน เรื่ อง ความรู้พ้นื ฐานเกี่ยวกับการสื่ อสารข้อมูล ของ
้ ยบการคิดวิเคราะห์เรื่ อง กรด - เบส โดยใช้การจัดการ
การเปรี ยบเที

นายปฏิพทั ธ์ เพชรศรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ

น.ส.ปาริ ชาติ ชัยสงคราม

มหาวิทยาลัยทักษิณ

P113

น.ส.อรวรรณ ธนูศร

น.ส.โซฟี ลาน มะดาแฮ

มหาวิทยาลัยทักษิณ

เรี ยนรู้แบบสื บเสาะหาความรู้ ตามแนวสะเต็มศึกษากับการจัดการเรี ยนรู้
แบบสบเสาะหาความรู
แบบสื บเสาะหาความร้และ ศกษาเจตคตตอสะเตมศกษาของนกเรยนชน
ศึกษาเจตคติต่อสะเต็มศึกษาของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 5
ลําด ับที่

่ เรือ
ชือ
่ ง

่ ผูน
ชือ
้ ําเสนอ

หน่วยงาน

Session มนุษยศาสตร์
P114

สภาพปัจจุบนั สภาพปัญหา ความต้องการและแนวทางการจัดแหล่ง
นายกิตติพจน์ กาญจนเพ็ญ
เรี ยนรู้ในวัด เพื่อเสริ มสร้างการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิตให้แก่พุทธศาสนิกชน
ในจังหวัดสงขลา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรี วิชยั

P115

สุ นทรี ยภาพจากจิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถ รอบลุ่มทะเลสาบสงขลา ผศ.ยอดชาย พรหมอินทร์

มหาวิทยาลัยทักษิณ

P116

ทัศนคติที่มีต่อวิชาภาษาไทยและการเขียนภาษาไทยของนักศึกษาชั้นปี ที่ อ.กุณฑิกา ชาพิมล
1 มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์

มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์

ั
Session สงคมศาสตร์
P117

P118

P119

P120

P121

ความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ของชุมชนประมงพื้นบ้าน : บ้านบางบ่อล่าง จังหวัดสมุทรสงคราม
สารที่ส่งผ่านทางวีดีทศั น์เพลงชาติไทย

นายประเสริ ฐศักดิ์ เอี่ยมใส

การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจําวันของ
ประชาชนหมู่ 3 ตําบลไม้ฝาด อําเภอสิ เกา จังหวัดตรัง
ใ ป้ ระโยชน์
โ แ์ ละแนวทางการจัดั การป่ป่ าสาคูใน
การศึึกษาภูมิปัญญาการใช้
จังหวัดพัทลุง

นางผ่องศรี พัฒนมณี

น.ส.อรพรรณ เพ็ชรใหม่
ผศ.ดร.ไพบูลย์ โพธิ์หวังประสิ ทธิ์

น.ส.วิจิ ิตรา อมรวิิริ ยะชัยั

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุ วรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรี วิชยั
มหาวิทิ ยาลัยั ทักั ษิิณ

P122

การนํานโยบายการบริ หารทรัพยากรและทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อการ
พึ่งพาตนเองไปปฏิบตั ิ กรณี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

นางจิราพร หาญกลับ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

P123

ศึกษาพฤติกรรมมานุษยวิทยาบนรถโดยสารประจําทาง

นางจิราพร หาญกลับ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

P124

นโยบายการบริ หารงบประมาณแบบมีส่วนร่ วมของสถาบันอุดมศึกษาที่ นางรัชนีวรรณ แดงวิไลลักษณ์
มีประสิ ทธิผล

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

P125

ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจการใช้บริ การงานการเงินและบัญชี สถาบัน นางนํ้าฝน สุ ริยะธรรม
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตร
อุดมศักดิ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

P126

การพัฒนาการเป็ นองค์การสมรรถนะสูงของสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ

นางรัชนีวรรณ แดงวิไลลักษณ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

P127

การศึกษาปัจจัยการพัฒนาของพลังงานนํ้าขนาดจิ๋วที่เหมาะสมในพื้นที่
อ.อมก๋ อย จ.เชียงใหม่

นายฉัตรชัย งามสม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี

ลําด ับที่

่ เรือ
ชือ
่ ง

่ ผูน
ู ้ ําเสนอ
ชือ

หน่วยงาน

Session บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
P128

P129

P130

P131

การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่อรายวิชาปฏิบตั ิการเคมีและความถี่ในการใช้
ครุ ภณั ฑ์วิทยาศาสตร์ ของหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ –
การบริ หารจัดการสต็อกและโครงสร้างภาษีของอุตสาหกรรมปาล์ม
นํ้ามันสําหรับประเทศไทย
คุณภาพบริ การด้านโลจิสติกส์: ในมุมมองของธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมในจังหวัดสงขลา
ความต้องการ ความคาดหวัง การเทียบเคียงมาตรฐานการขนส่ ง สู่วิธี
ปฏิบตั ิการให้บริ การขนส่ งสิ นค้าของการรถไฟแห่งประเทศไทย

นางวารุ ณี มะโณสงค์

มหาวิทยาลัยทักษิณ

น.ส.ปราณี หนูทองแก้ว

มหาวิทยาลัยทักษิณ

ผศ.ดร.อรจันทร์ ศิริโชติ

มหาวิทยาลัยทักษิณ

อ.ดร.อรพินท์ บุญสิ น

มหาวิทยาลัยทักษิณ

Session ผลงานสร้างสรรค์
P132

การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม เรื่ อง ในห้วงแห่งความคํานึง

อ.ดร.คารว์ พยุงพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

P133

การสร้างสรรค์ทศั นศิลป์ เรื่ อง ปริ มาตรแห่งทะเลอันดามัน

นายไพฑูรย์ ทองดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

P134

การออกแบบและพัฒนาชั้นวางของแบบแยกส่ วนรู ปแบบล้านนาร่ วมสมัย อ.ปิ ยะนุช เจดียย์ อด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา

P135

บรรยากาศแห่งการเสื่ อมสลายบนซากอารยธรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน

อ.ชยารัฐ จุลสุ คนธ์

