
 

 
 

ก ำหนดกำร 
กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี เครือข่ำยสถำบันอุดมศึกษำภำคใต้ ครั้งที่ ๕ 

(NSCIC๒๐๒๐) 
“วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อสังคม” 

๖-๗ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓  
ณ คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย  

ต ำบลถ้ ำใหญ่ อ ำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมรำช 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภำพันธ์ 2563 
08.00-09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00-09.30 น. พิธีเปิด  

กล่าวรายงานโดย ผศ.สุธรรม ชุมพร้อมญาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
กล่าวเปิดประชุมโดย ศ.ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

09.30-10.45 น. การบรรยายพิเศษทางวิชาการเรื่อง “วิจัยอย่างไรให้ประสบความส าเร็จ”  
โดย Keynote Speaker ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร  
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

10.45-12.00 น. การบรรยายพิเศษทางวิชาการเรื่อง "แพลตฟอร์ม AI for Thai และตัวอย่างการประยุกต์ใช้
งานในประเทศไทย” (AI for Thai:  Artificial Intelligence Platform with Thai Use 
Cases)  โดย Keynote Speaker ดร .ชู ชาติ  หฤไชยะศักดิ์  นั กวิ จั ยศูนย์ เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ  

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-17.00 น. น าเสนอผลงานวิจัย ภาคบรรยาย (Oral Presentation) 

น าเสนอผลงานวิจัย ภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) 
วันศุกร์ที่ 7 กุมภำพันธ์ 2563 

08.00-08.40 น. ลงทะเบียน 
08.40-12.00 น. น าเสนอผลงานวิจัย ภาคบรรยาย (Oral Presentation) 

น าเสนอผลงานวิจัย ภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) 
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-15.00 น. น าเสนอผลงานวิจัย ภาคบรรยาย (Oral Presentation) 

น าเสนอผลงานวิจัย ภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) 
15.00-16.00 น. พิธีปิดและมอบรางวัลผู้น าเสนองานวิจัยประเภทบรรยายและโปสเตอร์ 
16.00 เป็นต้นไป เดินทางไปศึกษาศิลปและวัฒนธรรม (กิจกรรมทัวร์วัดธาตุน้อยและคีรีวง) 

   
หมำยเหตุ: ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 



   

 
 

ก ำหนดกำรน ำเสนอผลงำนวิจัยภำคบรรยำย (oral Presentation)  
กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี เครือข่ำยสถำบันอุดมศึกษำภำคใต้ ครั้งที่ ๕ 

(NSCIC๒๐๒๐) 
“วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อสังคม” 

๖-๗ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓  
ณ อำคำร 9 คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย  

ต ำบลถ้ ำใหญ่ อ ำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมรำช 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภำพันธ์ 2563 (เวลำ 13.00-16.30 น.) 
13.00-15.00 น. น าเสนอ 
15.00-15.15 น. พัก รับประทานอาหารว่าง 
15.15-16.30 น. น าเสนอ 

 
วันศุกร์ ที่ 7 กุมภำพันธ์ 2563 (เวลำ 08.40-12.00 น.) 

8.40-10.15 น. น าเสนอ 
10.15-10.30น. พัก รับประทานอาหารว่าง 
10.30-12.00 น. น าเสนอ 

 
รำยละเอียดกลุ่มและห้องน ำเสนอภำคบรรยำย 

กลุ่ม ห้อง 
S1: ด้านวิทยาศาสตร์/วิทยาศาสตร์ประยุกต์/วิทยาศาสตร์สุขภาพ 921 และ 923 
S2: ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ CS2 และ CS3 
S3: ด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ/เกษตรศาสตร์ 
S5: ด้านนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ 

962 

S4: ด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 922 
 
หมายเหตุ: 
- บนัทึกและตรวจสอบไฟล์ส าหรบัน าเสนอบทความ หรือไฟล์ PowerPoint ในวันที่น าเสนอ โดยท่าน
สามารถน าไฟล์มาลงในเครือ่งคอมพวิเตอร์ไดต้ั้งแต่เวลา 12.๐๐ น.-12.50 น. ในวันที ่6 ก.พ. และ 
ตั้งแต่เวลา 8.00 น.-8.30 น. ในวันที ่7 ก.พ. 2563  
- ระยะเวลาในการน าเสนอบทความวิจัยแต่ละเรื่องไม่เกิน 15 นาท ีโดยก าหนดเวลาในการน าเสนอ 10 
นาที และการตอบข้อซักถามและค าแนะน าของผู้ทรงคณุวุฒไิม่เกิน 5 นาที  
- พิธีรบัเกียรตบิัตรด าเนนิการช่วงท้ายการน าเสนอของแต่ละห้อง



 กำรประชุมวชิำกำรระดับชำติด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี เครือข่ำยสถำบันอุดมศึกษำภำคใต้ ครั้งที่ ๕  
“วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อสังคม” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล ำดับกำรน ำเสนอภำคบรรยำย 
วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภำพันธ์ 2563 

(เวลำ 13.00-16.30 น.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 กำรประชุมวชิำกำรระดับชำติด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี เครือข่ำยสถำบันอุดมศึกษำภำคใต้ ครั้งที่ ๕  
“วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อสังคม” 

 

กลุ่ม S1: ด้ำนวิทยำศำสตร์/วิทยำศำสตร์ประยุกต์/วิทยำศำสตร์สุขภำพ 
ห้อง 921 อำคำร 9 คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภำพันธ์ 2563 (เวลำ 13.00-16.30 น.) 
 

ล ำดับ เวลำ รหัส ชื่อบทควำม  ชื่อผู้น ำเสนอ 

1 13.00-13.15 น. O10024 
การเตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ ด้านความสอดคล้อง
ของสภาพที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุกับการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน
ดัชนีบาร์เทล 

ศุภมาตร อิสสระพันธุ์ 

2 13.15-13.30 น. O10007 
การศึกษาการเสริมใยอาหารจากซังข้าวโพดในผลิตภัณฑ์ทาร์ต
ไข่ 

กมลชนก ขวัญแก้ว 

3 13.30-13.45 น. O10021 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวตูจากข้าวพันธุ์พ้ืนเมืองจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

Ponnapit Pundorlha 
พรนพิศ พันธ์ด้อหล้า 

4 13.45-14.00 น. O10004 
การศึกษาการใช้น้ านมข้าวโพดทดแทนนมวัวต่อคุณภาพทาง
ประสาทสัมผัสของทาร์ตไข่เสริมซังข้าวโพด 

สุทธิดา พูนเพ็ชร 

5 14.00-14.15 น. O10045 
การตรวจสอบปริมาณเหล็กในน้ าประปาและน้ าดิบ ด้วย 
Spectrophotometer, Colorimeter และ ชุดทดสอบค่า
เหล็กแบบแผ่นเทียบสีมาตรฐาน 

โซเฟีย มามะ 

6 14.15-14.30 น. O10018 
การประยุกต์ใช้แป้งกากถั่วเหลืองทดแทนแป้งสาลีบางส่วนใน
ผลิตภัณฑ์โรตีกรอบรสเครื่องแกงมัสมั่น 

วนิดา ค าหอม 

7 14.30-14.45 น. O10052 รังสีแกมมา คงรูป โฟมยาง นายอนิรุทธิ์ ส่งศรี 
8 14.45-15.00 น. O10037 ศึกษาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของดาวเสาร์ มักกียะห์ โชติวานิชยกุล 

 15.00-15.15 น. พัก รับประทานอาหารว่าง 

9 15.15-15.30 น. O10044 
การศึกษาเรณูวิทยาของพืชและเรณูในโพรงจมูกเพ่ือสนับสนุน
หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ กรณีศึกษาในพ้ืนที่เกิดเหตุจริง
บริเวณ ต าบลตาแกะ อ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 

นูรุลฮาซานะห์ กาเซง 

10 15.30-15.45 น. O10032 
ความรอบรู้ด้านสุขภาพและประสบการณ์การป้องกันโรคติด
เชื้อไวรัสซิกาของหญิงตั้งครรภ์ อ าเภอหล่มสัก จังหวัด
เพชรบูรณ์ 

ตฤษนันท์ ถูกจิตร 

11 15.45-16.00 น. O10029 
สมบัติทางกายภาพของดินจอมปลวกในสวนยางพาราของพ้ืนที่
อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง 

ศราวุฒิ ชูโลก 

12 16.00-16.15 น. O10040 
ประสิทธิภาพเครื่องกรองน้ าดื่มของโรงเรียนในเขตเทศบาล
ต าบลยุโปและต าบลตาเซะ อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 

วารินทร์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล 

 
 



 กำรประชุมวชิำกำรระดับชำติด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี เครือข่ำยสถำบันอุดมศึกษำภำคใต้ ครั้งที่ ๕  
“วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อสังคม” 

 

กลุ่ม S1: ด้ำนวิทยำศำสตร์/วิทยำศำสตร์ประยุกต์/วิทยำศำสตร์สุขภำพ 
ห้อง 923 อำคำร 9 คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภำพันธ์ 2563 (เวลำ 13.00-16.30 น.) 
 

ล ำดับ เวลำ รหัส ชื่อบทควำม  ชื่อผู้น ำเสนอ 

1 13.00-13.15 น. O10035 การวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพของกระจุกดาวM29 
มักกียะห์ โชติวานิชย
กุล 

2 13.15-13.30 น. O10043 
การตรวจสอบคุณภาพน้ าดื่มจากตู้หยอดเหรียญบริเวณรอบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี 

สุรัตยา ศรีแก้วณวรรณ 

3 13.30-13.45 น. O10001 
การปรับปรุงคุณภาพน้ าผิวดินโดยใช้เถ้าลอยจากโรงไฟฟ้าชีว
มวล 

ซันวานี จิใจ 

4 13.45-14.00 น. O10013 
อุบัติการณ์และความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในกลุ่ม
ผู้ขับเรือน าเที่ยวพ้ืนที่หาดราไวย์ จังหวัดภูเก็ต : การบาดเจ็บ
จากการสัมผัสแมงกะพรุนพิษ 

ศุภิกา วงศ์อุทัย 

5 14.00-14.15 น. O10050 
การผลิตถ่านกัมมันต์จากกะลามะพร้าวเพ่ือประยุกต์ใช้
ส าหรับบ าบัดสีในน้ าเสีย โรงงานสกัดน้ ามันปาล์ม 

พงษ์ศักดิ์ นพรัตน์ 

6 14.15-14.30 น. O10017 
การศึกษาการใช้นมถ่ัวเหลืองทดแทนนมวัวในผลิตภัณฑ์
โดนัทเค้ก 

Tidarat Polbanjong 
ธิดารัตน์ ผลบรรจง 

7 14.30-14.45 น. O10039 
การปรับปรุงคุณภาพน้ าจากอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยชุดกรองน้ าแบบสวมหัวก๊อก 

วารินทร์ ศรีพงษ์พันธุ์
กุล 

8 14.45-15.00 น. O10055 
การใช้ประโยชน์จากแป้งกากมะพร้าวทดแทนแป้งสาลี
บางส่วนในผลิตภัณฑ์พัฟฟ์สังขยา 

กูราณี กุสุหลง 

  15.00-15.15 น. พัก รับประทานอาหารว่าง 

9 15.15-15.30 น. O10056 
สมบัติของแผ่นไม้อัดจากข้ีเลื่อยไม้ยางพาราที่ใช้กาวพอลิยูรี
เทนจากน้ ามันปาล์มใช้แล้ว 

อนุธิดา สุวรรณ 

10 15.30-15.45 น. O10008 
การศึกษาการใช้ซูคราโลสเป็นสารให้ความหวานในผลิตภัณฑ์
วาฟเฟิลเสริมผงซังข้าวโพด 

ยงยุทธ์ ลีสง่า 

11 15.45-16.00 น. O10003 
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อภาวะสุขภาพจิตของผู้สูงอายุใน
สถานสงเคราะห์บ้านพักคนชรา 

MUSTURA YACOB มุ
สตูรา  ยะโกะ 

12 16.00-16.15 น. O10047 
การพัฒนากระบวนการผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่งที่เหมาะสมจาก
ผักตบชวา 

อดุลย์สมาน สุขแก้ว 

13 16.15-16.30 น. O10026 
การใช้ประโยชน์จากเมล็ดขนุนและซังขนุนในผลิตภัณฑ์
ไอศกรีมและโคนไอศกรีม 

นพดล ไชยเซ่ง 

 
 



 กำรประชุมวชิำกำรระดับชำติด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี เครือข่ำยสถำบันอุดมศึกษำภำคใต้ ครั้งที่ ๕  
“วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อสังคม” 

 

S2: ด้ำนวิทยำกำรคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ห้อง CS2 อำคำร 9 คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภำพันธ์ 2563 (เวลำ 13.00-16.30 น.) 
 

ล ำดับ เวลำ รหัส ชื่อบทควำม  ชื่อผู้น ำเสนอ 

1 13.00-13.15 น. O20001 
การวัดระดับและคุณภาพน้ าในมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
ด้วยอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 

ทรงเกียรติ คงดี 

2 13.15-13.30 น. O20003 ระบบติดตามข้อมูลประวัติก าลังพลทหารบก ชวัลรัตน์ ศรีนวลปาน 
3 13.30-13.45 น. O20045 สื่ออินโฟกราฟิก เรื่อง พลังงานทางธรรมชาติ สุกัญญา บัวเสน 

4 13.45-14.00 น. O20066 
การประยุกต์ใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ เพ่ือ
พัฒนาระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ชูเกียรติ  กล้าศักดา 

5 14.00-14.15 น. O20065 
พลวัตของชายฝั่งสมิหลา จังหวัดสงขลา ระหว่างมกราคมถึง
ธันวาคม พ.ศ.2561 ด้วยภูมิสารสนเทศ 

ศักดิ์ชาย คงนคร 

6 14.15-14.30 น. O20061 แอปพลิเคชันบันทึกสุขภาพเด็ก ยัสม ีลาเต๊ะ 

7 14.30-14.45 น. O20048 
ระบบจัดการกิจกรรม กรณีศึกษา ชมรมนักศึกษาวิชาทหาร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

กษิตินาถ  คงทุ้ย 

  14.45-15.00 น.       
  15.00-15.15 น. พัก รับประทานอาหารว่าง 

8 15.15-15.30 น. O20035 
ระบบการประยุกต์ใช้คิวอาร์โค้ดในพิพิธภัณฑ์เมือง
นครศรีธรรมราช 

Kanokpit Khaoplod 
กนกพิชญ์ ขาวปลอด 

9 15.30-15.45 น. O20024 
ระบบจัดการธุรกิจร้านพรีเวดดิ้งออนไลน์ กรณีศึกษาร้าน We 
Wedding Studio Phuket 

กฤติพงศ ์จันทคาม 

10 15.45-16.00 น. O20028 
การเพ่ิมประสิทธิภาพจ าแนกบทความวิชาการด้วยการคัด
แยกค า กรณีศึกษา : งานประชุมวิชาการเครือข่ายด้าน
วิทยาศาสตร์ภาคใต้ครั้งที่ 4 

ปะพาดา ณ วิเชียร 

11 16.00-16.15 น. O20009 
การพัฒนาระบบจ าน ารถยนต์และรถจักรยานยนต์ 
กรณีศึกษาบริษัทกระบี่รวมทุน (สาขาสามกอง) 

อรวรรณ ศรีเมือง 

12 16.15-16.30 น. O20049 
โครงงานเครื่องตรวจวัดระดับฝุ่นละอองในอากาศ แสดงผล
ผ่านอินเทอร์เน็ต 

sirima nuanchan 
สิริมา นวลจันทร์ 

 
 
 
 
 
 



 กำรประชุมวชิำกำรระดับชำติด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี เครือข่ำยสถำบันอุดมศึกษำภำคใต้ ครั้งที่ ๕  
“วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อสังคม” 

 

S2: ด้ำนวิทยำกำรคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ห้อง CS3 อำคำร 9 คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภำพันธ์ 2563 (เวลำ 13.00-16.30 น.) 
 

ล ำดับ เวลำ รหัส ชื่อบทควำม  ชื่อผู้น ำเสนอ 

1 13.00-13.15 น. O20002 
การวัดสภาพอากาศ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ด้วย
อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 

สุรัฐ ซุ่นสั้น 

2 13.15-13.30 น. O20007 
ระบบสารสนเทศการวิเคราะห์โรคจากผลการตรวจ
ปัสสาวะ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลกะเปียด 

somkit pinichan 
สมคิด พินิจชัน 

3 13.30-13.45 น. O20017 
การพัฒนาระบบจ าหน่ายตั๋วรถตู้โดยสารออนไลน์
กรณีศึกษารถตู้สาย 437 (ภูเก็ต-พังงา) 

กนกวรรณ สุดรักษ์ 

4 13.45-14.00 น. O20046 
สื่ออินโฟกราฟิก เรื่อง อุตสาหกรรมน้ ามันปาล์มและโอลิโอ
เคมี 

กัญญารัตน์ หนูจันทร์
แก้ว 

5 14.00-14.15 น. O20056 
ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยค าสั่ง
เสียงในรูปแบบเสียงภาษาไทย 

ยุทธนา หกสี 

6 14.15-14.30 น. O20022 
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเลือกสถานประกอบการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

รัตวรรณ วรรณาการ 

7 14.30-14.45 น. O20008 
การพัฒนาระบบการจัดการธุรกิจร้านสักออนไลน์ 
กรณีศึกษาร้านโกลเด้น นีดเดิ้ล แทททู ภูเก็ต 

กฤษณพล  สุนสาระพัง 

8 14.45-15.00 น. O20062 
ระบบตรวจวัดและจัดเก็บข้อมูลไฟฟ้าด้วยอินเทอร์เน็ตของ
สรรพสิ่ง 

Kittipong Boonyakh
achorn กิตติพงศ์ 
บุญยขจร 

  15.00-15.15 น. พัก รับประทานอาหารว่าง 
6 15.15-15.30 น. O20060 ตู้ล็อกเกอร์อัจฉริยะควบคุมผ่านแอปพลิเคชัน พัชรณัฏฐ์ ปัทมานุรักษ์ 

7 15.30-15.45 น. O20026 
การ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง การเผยแพร่ประวัติพุทธภูมิของ
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 

goffaree niyomdec
ha กอฟฟารี่ นิยมเดชา 

8 15.45-16.00 น. O20020 
การพัฒนาระบบการจัดการรถเช่าออนไลน์ กรณีศึกษาร้าน
บีทูเอ็ม 

สุชาครีย์ ตัณฑุลมาศ 

9 16.00-16.15 น. O20051 
ชื่อระบบตรวจสอบเก็บข้อมูลและแจ้งสภาพแวดล้อมในโรง
ผักสลัด 

ธนพล โปรดเมธี 

 
 
 
 
 



 กำรประชุมวชิำกำรระดับชำติด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี เครือข่ำยสถำบันอุดมศึกษำภำคใต้ ครั้งที่ ๕  
“วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อสังคม” 

 

S๓: ด้ำนวิทยำศำสตร์ชีวภำพ/เกษตรศำสตร์ และ S5: ด้ำนนวัตกรรมและงำนสร้ำงสรรค์ 
ห้อง อำคำร 962 คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภำพันธ์ 2563 (เวลำ 13.00-16.30 น.) 
 
ล ำดับ เวลำ รหัส ชื่อบทควำม  ชื่อผู้น ำเสนอ 

1 13.00-13.15 น. O50006 
ออกแบบและพัฒนาเครื่องต้นแบบส าหรับบีบน้ ามันปาล์ม
ขนาดเล็กแบบลูกกลิ้งคู่ 

คมกริษณ์ ศรีพันธ์ 

2 13.15-13.30 น. O30001 
การส ารวจปลวกในสวนยางพันธุ์ RRIM 600 จ านวน 6 
อ าเภอของจังหวัดนครศรีธรรมราช 

พัชราภรณ์ วาณิชย์
ปกรณ์ 

3 13.30-13.45 น. O50009 การพัฒนาเครื่องอบผลหมากแห้ง 
peerapong nuchuay 
เขตตะวัน สุวรรณเติม
เต็ม 

4 13.45-14.00 น. O30004 
ความหลากชนิดของปลวกในสวนยางพารา อ าเภอสะเดา 
จังหวัดสงขลา 

วีรยุทธ ทองคง 

5 14.00-14.15 น. O30012 
การตรวจสอบการปนเปื้อน Vibrio parahaemolyticus 
ในหอยพอกที่จ าหน่ายในจังหวัดปัตตานี ด้วยวิธี 
Polymerase Chain Reaction (PCR) 

นูอาฟีซา ตีเย๊าะ 

6 14.15-14.30 น. O50008 โรงเก็บและตากยางแผ่นอัตโนมัติแบบจ าลอง 
peerapong nuchuay 
อภิชาต มีสิทธิ์ 

7 14.30-14.45 น. O30002 
การแยกและคัดเลือกเชื้อราผลิตสารสีจากผลิตภัณฑ์ข้าว
แดง 

ฟายีมะห์  อาแด 

8 14.45-15.00 น. O30003 
ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่สวนป่ายางพาราของ
การยางแห่งประเทศไทย อ าเภอช้างกลาง จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

พรอุมา ไกรนรา 

9 15.00-15.15 น. O30010 
ประสิทธิภาพของน้ ายาต่อการเก็บรักษาน้ าเชื้อปลาดุกล า
พันแบบระยะสั้นในตู้เย็น 

ณิศา มาชู 

10 15.15-15.30 น. O30008 
การผลิตก๊าซไฮโดรเจนโดยการหมักแบบไร้อากาศจากน้ าท้ิง
โรงงานสกัดน้ ามันปาล์ม โดยเชื้อ Clostridium 
beijerinckii PS-3 

สุดารัตน์ จันทรวงศ์
สาลี 

11 15.30-15.45 น. O50001 
เครื่องเติมอากาศด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ส าหรับการเลี้ยง
ปลาในกระชัง 

พงษ์พันธ์ ราชภักด ี

12 15.45-16.00 น. O50007 รถไฟฟ้าโดยสารแบบยืนและเอนกประสงค์ 
peerapong nuchuay 
บัณฑิตย์ รักสวนจิต 



 กำรประชุมวชิำกำรระดับชำติด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี เครือข่ำยสถำบันอุดมศึกษำภำคใต้ ครั้งที่ ๕  
“วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อสังคม” 

 

ล ำดับ เวลำ รหัส ชื่อบทควำม  ชื่อผู้น ำเสนอ 

13 16.00-16.15 น. O30005 
การศึกษาเปรียบเทียบความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือน
เกษตรกรในพ้ืนที่พรุควนเคร็ง (จังหวัดนครศรีธรรมราช 
พัทลุง และสงขลา) 

รัตนา อุ่นจันทร์ 

14 16.15-16.30 น. O50010 
การพัฒนาระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ส าหรับกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน 

ฮาหยาด โต๊ะเส็น 

15 16.30-16.45 น. O50005 เครื่องผสมเนื้อปลา ศุภเวทย์ สงคง 

16 16.45-17.00 น. O30011 
ฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ของเชื้อแอคติโนมัยซีทที่คัดแยกได้จาก
ตัวอย่างดินป่าชายเลนในจังหวัดสตูล 

วิชุดา ทุ่งยอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 กำรประชุมวชิำกำรระดับชำติด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี เครือข่ำยสถำบันอุดมศึกษำภำคใต้ ครั้งที่ ๕  
“วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อสังคม” 

 

S4: ด้ำนกำรศึกษำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
ห้อง อำคำร 922 คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภำพันธ์ 2563 (เวลำ 13.00-16.30 น.) 
 
ล ำดับ เวลำ รหัส ชื่อบทควำม  ชื่อผู้น ำเสนอ 

1 13.00-13.15 น. O40001 
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
เรื่อง เวลา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4 ที่สอนโดย
ใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์และการสอนแบบปกติ 

พรทิพย์ ทวีผล 

2 13.15-13.30 น. O40012 

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย 
เรื่อง ค าภาษาต่างประเทศในภาษาไทย ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ที่
เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะกับการเรียนแบบปกติ 

ลัคณา สุกแสง 

3 13.30-13.45 น. O40019 
การพัฒนารูปแบบการฝึกทักษะแรงงาน ส าหรับโรงเรียน
ช่างนอกระบบ 

Paradorn  
Satienchaiyakij 
ภราดร เสถียรไชยกิจ 

4 13.45-14.00 น. O40027 
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพัฒนาการสงสัยว่าล่าช้า 
บทบาทของครูและศูนย์เด็กเล็กในการกระตุ้นพัฒนาการ
ของเด็กปฐมวัยในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

สิตา ฤทธิ์ธาธรรม 

5 14.00-14.15 น. O40005 

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง กฎหมายและสิทธิมนุษยชน 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพนางตุง ที่
เรียนโดยใช้หนังสือเสริมประสบการณ์กับการเรียนแบบ
ปกติ 

สุรัชดา มานันตพงศ์ 

6 14.15-14.30 น. O40028 
การพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) เรื่อง การโปรแกรม
ด้วยภาษาไพทอน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ณฤดี เนตรโสภา 

7 14.30-14.45 น. O40031 
ประเภทของสื่อสังคมออนไลน์ที่ส่งผลต่อการพัฒนา
ความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษ ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

โรสลีน่า สุมาล ี

8 14.45-15.00 น. O40009 
การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรู้ รายวิชาฟิสิกส์ เรื่อง คลื่นกล ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนแจงร้อนวิทยา 

จรัญ ขันทองค า 

  15.00-15.15 น. พัก รับประทานอาหารว่าง 
9 15.15-15.30 น. O40008 ตัวแบบพยากรณ์จ านวนผู้ว่างงานของจังหวัดสงขลา ดวงหฤทัย พรหมเรือง 



 กำรประชุมวชิำกำรระดับชำติด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี เครือข่ำยสถำบันอุดมศึกษำภำคใต้ ครั้งที่ ๕  
“วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อสังคม” 

 

ล ำดับ เวลำ รหัส ชื่อบทควำม  ชื่อผู้น ำเสนอ 

10 15.30-15.45 น. O40022 
ชุดการศึกษาพลาสมาดิสชาร์จเรืองแสงด้วยไฟฟ้า
กระแสตรงส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี 

อาณัฐ พริกเล็ก 

11 15.45-16.00 น. O40016 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ราก
ที่ n ของจ านวนเชิงซ้อน ด้วยการเรียนรู้เชิงรุก ที่เน้น
กิจกรรมปฏิบัติ โดยใช้สื่อวงกลมหนึ่งหน่วย ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

ซอพียะห์ โต๊ะตียอ 

12 16.00-16.15 น. O40011 การพยากรณ์ราคาของกล้วยหอมทอง นันทวัน ชุมทอง 

13 16.15-16.30 น. O40021 
การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วิชาเทคโนโลยี 
(วิทยาการค านวณ) เรื่อง การโปรแกรมด้วย Scratch 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

อิมรอน แวมง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 กำรประชุมวชิำกำรระดับชำติด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี เครือข่ำยสถำบันอุดมศึกษำภำคใต้ ครั้งที่ ๕  
“วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อสังคม” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล ำดับกำรน ำเสนอภำคบรรยำย 
วันศุกร์ที่ 7 กุมภำพันธ์ 2563 
(เวลำ 08.40-12.00 น.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 กำรประชุมวชิำกำรระดับชำติด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี เครือข่ำยสถำบันอุดมศึกษำภำคใต้ ครั้งที่ ๕  
“วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อสังคม” 

 

กลุ่ม S1: ด้ำนวิทยำศำสตร์/วิทยำศำสตร์ประยุกต์/วิทยำศำสตร์สุขภำพ 
ห้อง 921 อำคำร 9 คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

วันศุกร์ที่ 7 กุมภำพันธ์ 2563 (เวลำ 08.40-12.00 น.) 
 

ล ำดับ เวลำ รหัส ชื่อบทควำม  ชื่อผู้น ำเสนอ 

1 8.45-9.00 น. O10051 
การใช้ประโยชน์จากแป้งกากถั่วเหลืองทดแทนแป้งสาลี
บางส่วนในผลิตภัณฑ์ปั้นขลิบทอด 

ขนิษฐา อโนทัย 

2 9.00-9.15 น. O10019 
สภาวะสุขภาพช่องปาก ความรู้ และพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพช่องปาก ของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 
ต าบลไม้ขาว อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 

อุไรวรรณ ไกรนรา มู
รานิชิ 

3 9.15-9.30 น. O10033 
ผลของสารเพิ่มความเข้ากันได้ต่อสมบัติเชิงกลของเทอร์โม
พลาสติกอิลาสโตเมอร์จากการเบลนด์ระหว่างพอลิโพรไพ
ลีนกับยางครัมบ์ 

ณัฐกร ขุนทอง 

4 9.30-9.45 น. O10015 
การใช้แป้งกากถ่ัวเหลืองทดแทนแป้งสาลีในผลิตภัณฑ์โดนัท
เค้ก 

chutimon kaewkli
ang ชุติมณฑน์ แก้ว
เกลี้ยง 

5 9.45-10.00 น. O10048 
การสังเคราะห์กราฟต์โคพอลิเมอร์จากแป้งข้าวโพดส าหรับ
การบ าบัดน้ าเสีย 

ajaman adair อัช
มาน อาแด 

6 10.00-10.15 น. O10049 
สมรรถภาพทางกายของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
สาขาพลศึกษา : กรณีศึกษาสาขาพลศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา 

จีรนันท์ แก้วมา 

 10.15-10.30 น. พัก รับประทานอาหารว่าง 
7 10.30-10.45 น. O10038 การใช้ประโยชน์จากถั่วเหลืองในผลิตภัณฑ์มาการอง กณภัทร จันทร์กลม 
8 10.45-11.00 น. O10006 แอคทูเอเตอร์จากฟิล์มยางธรรมชาติผสมถ่านกัมมันต์ มูรีนี ดอเฮง 

9 11.00-11.15 น. O10016 
การประยุกต์ใช้แป้งเมล็ดขนุนทดแทนแป้งสาลีบางส่วนใน
ผลิตภัณฑ์มัฟฟิน 

Sakawjai Ruangka
ew สกาวใจ เรือง
แก้ว 

10 11.15-11.30 น. O10030 
การแก้ปัญหารอยแตกของยางหูรองเท้าในอุตสาหกรรม
ด้วยการเติมสารป้องกันการเสื่อมสภาพ 

konkamon sittipo
ng กรกมล สิทธิพงค์ 

 
 
 
 
 
 



 กำรประชุมวชิำกำรระดับชำติด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี เครือข่ำยสถำบันอุดมศึกษำภำคใต้ ครั้งที่ ๕  
“วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อสังคม” 

 

กลุ่ม S1: ด้ำนวิทยำศำสตร์/วิทยำศำสตร์ประยุกต์/วิทยำศำสตร์สุขภำพ 
ห้อง 923 อำคำร 9 คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

วันศุกร์ที่ 7 กุมภำพันธ์ 2563 (เวลำ 08.40-12.00 น.) 
 

ล ำดับ เวลำ รหัส ชื่อบทควำม  ชื่อผู้น ำเสนอ 

1 8.45-9.00 น. O10034 
การผลิตก๊าซชีวภาพจากการหมักร่วมเศษอาหารในโรง
อาหารมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลากับ กลีเซอรีนดิบจาก
กระบวนการไบโอดีเซล 

ซันวานี จิใจ 

2 9.00-9.15 น. O10009 
ไฮโดรคอลลอยด์ที่เหมาะสมในการผลิตผลิตภัณฑ์
ไอศกรีมเมล็ดประ 

Pareedah Montree 
พารีด๊ะห์ มนตรี 

3 9.15-9.30 น. O10041 
ประเมินประสิทธิภาพของการพัฒนาน้ าอัลคาไลน์จาก
ขี้เถ้า ในพ้ืนที่อ าเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 

วารินทร์ ศรีพงษ์พันธุ์
กุล 

4 9.30-9.45 น. O10023 
การศึกษาพฤกษเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดใบ
ชะมวงที่ส่งผลต่อเซลล์สมอง 

วีนัส ชาญเชี่ยว 

5 9.45-10.00 น. O10042 
การปรับปรุงเจนเนอเรเตอร์ส าหรับผลิตกระแสไฟฟ้า
จากพลังงานน้ าขนาดเล็ก 

ซูลกิฟลี สิเดะ 

  10.00-10.15 น.       
  10.15-10.30 น. พัก รับประทานอาหารว่าง 

1 10.30-10.45 น. O10025 
อิทธิพลของระดับน้ าในท่อต่อสมรรถนะของเครื่อง
ก าเนิดไฟฟ้าพลังงานน้ าขนาดจิ๋ว 

มูฮ ามัดคอยรี หะยีบา
กา 

2 10.45-11.00 น. O10011 
สารช่วยตกตะกอนที่เหมาะสมในผลิตภัณฑ์เนยแข็งคอท
เทจระดับครัวเรือน 

Supakrid  Rattana 

3 11.00-11.15 น. O10002 
การเพ่ิมสมรรถนะกระบวนการสกัดสีย้อมธรรมชาติจาก
ดินและพืชท้องถิ่นยะลาพร้อมพัฒนากระบวนการย้อมสี
ธรรมชาติเพ่ือให้การติดสีมีความสดและติดทน 

อรวรรณ ทิพย์มณี 

4 11.15-11.30 น. O10054 
การใช้ประโยชน์จากแป้งกากถั่วเหลืองทดแทนแป้งสาลี
บางส่วนในแผ่นแป้งเปาะเปี๊ยะ 

ธมลวรรณ แก้วกลับ 

5 11.30-11.45 น. O10014 
การประเมินความรู้และพฤติกรรมเกี่ยวกับการจัดการ
ขยะมูลฝอยในโรงเรียน กรณีศึกษา โรงเรียนเทศบาล
วัดมเหยงคณ์ เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

อัสมา คุนายา 

 
 
 
 
 



 กำรประชุมวชิำกำรระดับชำติด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี เครือข่ำยสถำบันอุดมศึกษำภำคใต้ ครั้งที่ ๕  
“วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อสังคม” 

 

S2: ด้ำนวิทยำกำรคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ห้อง CS2 อำคำร 9 คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

วันศุกร์ที่ 7 กุมภำพันธ์ 2563 (เวลำ 08.40-12.00 น.) 
 

ล ำดับ เวลำ รหัส ชื่อบทควำม  ชื่อผู้น ำเสนอ 
1 8.45-9.00 น. O20005 จุดเช็คพ้อยท์งานวิ่งด้วยเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี ชวัลรัตน์ ศรีนวลปาน 

2 9.00-9.15 น. O20021 
การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันจัดการเช่าชุดราตรี 
กรณีศึกษาร้านการ์ตูนเช่าชุดราตรี 

เกสรา ชุ่มจิตต์ 

3 9.15-9.30 น. O20029 
การทดสอบเว็บไซต์อัตโนมัติด้วย Robot Framework 
และ Selenium2Library กรณีศึกษา : งานประชุม
วิชาการเครือข่ายด้านวิทยาศาสตร์ภาคใต้ครั้งที่ 4 

ซัฮรุล บาฮาโซ๊ะ 

4 9.30-9.45 น. O20047 
การควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ในโรงเรือน
ด้วยระบบอัตโนมัติ 

สุมิตร คุณเจตน์ 

5 9.45-10.00 น. O20050 
ระบบตรวจสอบและแจ้งเตือนสภาพแวดล้อมโรงเรือน 
ปลูกคะน้าฮ่องกงและมะเขือเทศแบบปิด 

พิพัฒน์พล  สิงหรา 

  10.00-10.15 น.       
  10.15-10.30 น. พัก รับประทานอาหารว่าง 

6 10.30-10.45 น. O20064 
ระบบตรวจสอบคุณภาพน้ าอัตโนมัติแบบ Real – 
Time ในบ่อปลานิล 

sirima nuanchan 
สิริมา นวลจันทร์ 

7 10.45-11.00 น. O20059 
การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันระบบจัดการพนักงาน
กรณีศึกษา บริษัทเดฟแมน 

ชยุตม์  สุดสวาท 

8 11.00-11.15 น. O20052 
การรายงานระดับน้ าแบบ Real-time และการเตือนน้ า
ท่วมอัตโนมัติ 

พัชราวรรณ มณีเกิด 

9 11.15-11.30 น. O20013 
การพัฒนาระบบการจัดการสนามแบดมินตันออนไลน์ 
กรณีศึกษา สนามเจเจแบดมินตัน 

อรรถพล อุ่นแก้ว 

10 11.30-11.45 น. O20030 ระบบสารสนเทศติดตามผู้ป่วยโรงพยาบาลพรหมคีรี ชัยมงคล ช่วยนุกูล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 กำรประชุมวชิำกำรระดับชำติด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี เครือข่ำยสถำบันอุดมศึกษำภำคใต้ ครั้งที่ ๕  
“วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อสังคม” 

 

S2: ด้ำนวิทยำกำรคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ห้อง CS3 อำคำร 9 คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

วันศุกร์ที่ 7 กุมภำพันธ์ 2563 (เวลำ 08.40-12.00 น.) 
 

ล ำดับ เวลำ รหัส ชื่อบทควำม  ชื่อผู้น ำเสนอ 

1 8.45-9.00 น. O20011 
แอนิเมชัน 2 มิติ เรื่องการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมวัด
พระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช 

Purin Tongmak  
ภูรินทร์ ทองมาก 

2 9.00-9.15 น. O20057 
การพัฒนาระบบการจัดการร้านดอกไม้ออนไลน์ : 
กรณีศึกษาร้านดอกไม้ราแตง 

นวลจันทร์ แซ่ลิ้ม 

3 9.15-9.30 น. O20018 
ระบบสารสนเทศผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิต 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านดอนแค ต าบล
บ้านทรายขาว อ าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 

nantawat praison 
นันทวัฒน์ ไพรสณฑ์ 

4 9.30-9.45 น. O20010 
การพัฒนาระบบจัดการธุรกิจคาร์แคร์ ออนไลน์ 
กรณีศึกษาร้าน บุญไพศาล เซอร์วิส 

สิตานัน บุญรินทร์ 

 9.45-10.00 น.  
  

  10.00-10.15 น.       
  10.15-10.30 น. พัก รับประทานอาหารว่าง 

5 10.30-10.45 น. O20014 ระบบจองคิวร้านตัดผมผ่านโมบายแอปพลิเคชัน จีราณุ ศรีมารินทร์ 

6 10.45-11.00 น. O20023 
ความต้องการระบบการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆมาใช้
ในสถานศึกษา : กรณีศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาปาก
พนัง 

สุรนันท์ วัฒนพงค์ 

7 11.00-11.15 น. O20063 
ระบบตรวจวัดปริมาณน้ าฝนด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต
ของสรรพสิ่ง กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต 

เทพทอง แซ่หงอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 กำรประชุมวชิำกำรระดับชำติด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี เครือข่ำยสถำบันอุดมศึกษำภำคใต้ ครั้งที่ ๕  
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S4: ด้ำนกำรศึกษำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
ห้อง อำคำร 922 คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

วันศุกร์ที่ 7 กุมภำพันธ์ 2563 (เวลำ 08.40-12.00 น.) 
 

ล ำดับ เวลำ รหัส ชื่อบทควำม  ชื่อผู้น ำเสนอ 

1 8.45-9.00 น. O40032 
การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมวิชา
เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) เรื่อง การใช้งาน
อินเทอร์เน็ต ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

ณฤดี เนตรโสภา 

2 9.00-9.15 น. O40015 
การพยากรณ์ปริมาณการใช้น้ าประปาของประชากรใน
อ าเภอเมืองสงขลา และอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

สุปรียา เรืองสง 

3 9.15-9.30 น. O40020 

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคม
ศึกษา เรื่องกฎหมายกับชีวิต ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” ที่
สอนโดยใช้หนังสือเสริมประสบการณ์กับสอนแบบปกติ 

อรฤทัย ปานทอง 

4 9.30-9.45 น. O40023 
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานโดยใช้
สมรรถนะเป็นฐาน 

โสภิตา สุวุฒโฑ 

5 9.45-10.00 น. O40003 

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา
ประวัติศาสตร์ เรื่อง ประเทศเพ่ือนบ้าน ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนโดยบทเรียนส าเร็จรูปกับการ
สอนแบบปกติ 

ดาริกา ขุนพิทักษ์ 

6 10.00-10.15 น. O40007 

การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม เพ่ือส่งเสริม
การเรียนรู้รายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 

ดร.มูนีเร๊าะ ผดุง 

  10.15-10.30 น. พัก รับประทานอาหารว่าง 

7 10.30-10.45 น. O40026 
ปัญหาในการสื่อสารภาษาอังกฤษของผู้ค้าหาบเร่แผง
ลอย บริเวณหาดในทอน อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 

ภัชญาภา ทองใส 

8 10.45-11.00 น. O40017 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์โดย
ใช้สื่อเกมในการฝึกทักษะการบวกและ การลบจ านวน
เต็ม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านโก
ตาบารู จังหวัดยะลา 

ฮูดา ซิ 

9 11.00-11.15 น. O40002 
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง 
การบวกลบทศนิยม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ 

ศิรินภา ศรียาภัย 
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ล ำดับ เวลำ รหัส ชื่อบทควำม  ชื่อผู้น ำเสนอ 

10 11.15-11.30 น. O40018 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง การหาพ้ืนที่ผิว
และปริมาตรของปริซึมและทรงกระบอก ร่วมกับ
เทคนิค KWDL ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
โรงเรียนบ้านโกตาบารู จังหวัดยะลา 

นูฮ่าย ์ยิมิง 

11 11.30-11.45 น. O40013 
การศึกษาเวลามาตรฐานของการให้บริการหน้าเคาเตอร์
ของที่ท าการไปรษณีย์ไทย กรณีศึกษาท่ีท าการไปรษณีย์
ไทย จังหวัดสุพรรณบุรี 

เจษฎา แสงศรีจันทร์ 

12 11.45-12.00 น. O40006 

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา ดนตรี 
เรื่อง การอ่านโน้ตสากล ของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านคลองมวน ที่สอนด้วย
ชุดการสอนกับการสอนแบบปกติ 

ศธิตา ฉิมเพชร 
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ก ำหนดกำรน ำเสนอผลงำนวิจัยภำคโปสเตอร์ (Poster Presentation)  
กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี เครือข่ำยสถำบันอุดมศึกษำภำคใต้ ครั้งที่ ๕ 

(NSCIC๒๐๒๐) 
“วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อสังคม” 

๖-๗ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓  
ณ อำคำรหอประชุมใหญ่วิทยำเขตนครศรีธรรมรำช (ไสใหญ่)  

ต ำบลถ้ ำใหญ่ อ ำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมรำช 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภำพันธ์ 2563  

เวลา 13.00-1๗.๐๐ น. 
 
วันศุกร์ ที่ 7 กุมภำพันธ์ 2563  

เวลา 08.40-1๓.00 น. 
 
หมำยเหตุ  
       ผู้น าเสนอสามารถติดโปสเตอร์ ณ อาคารหอประชุมใหญว่ิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) ได้ใน 
วันที ่๕ กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 13.00-19.00 น. และ วันที่ 6 ก.พ. 2563 ตั้งแต่เวลา 7.00-8.00 น. 

***** หากท่านไม่น าโปสเตอร์มาติดตามเวลาที่ก าหนดถือว่าท่านสละสิทธิ์***** 
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ล ำดับกำรน ำเสนอภำคโปสเตอร์ 
วันพฤหัสบดี ที่ 6 กุมภำพันธ์ 2563 

(เวลำ 13.00-17.00 น.) 
ณ อำคำรหอประชุมใหญ่วิทยำเขตนครศรีธรรมรำช (ไสใหญ่) 
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กลุ่ม S1: ด้ำนวิทยำศำสตร์/วิทยำศำสตร์ประยุกต์/วิทยำศำสตร์สุขภำพ 
วันพฤหัสบดี ที่ 6 กุมภำพันธ์ 2563 (เวลำ 13.00-17.00 น.) 
ณ อำคำรหอประชุมใหญ่วิทยำเขตนครศรีธรรมรำช (ไสใหญ่) 

 
ล ำดับ เวลำ รหัส ชื่อผลงำน ผู้น ำเสนอผลงำน 

1 13.00-13.10 น. P10002 
การเสริมกรดอินทรีย์สังเคราะห์ในการหมักเต้าเจี้ยว
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านควัน อ าเภอนาโยง 
จังหวัดตรัง เพ่ือความปลอดภัยในการบริโภค 

chutinut sujarit  
ชุตินุช สุจริต 

2 13.10-13.20 น. P10003 
ผลของการเตรียมพื้นผิวและเรซินซีเมนต์ต่อความ
แข็งแรงยึดเฉือนกับโลหะผสมนิกเกิล-โครเมียม 

สาธร รักทองสุข 

3 13.20-13.30 น. P10004 
ปริมาณฟลาโวนอยด์และฤทธิ์ยับยั้งการสังเคราะห์เม็ด
สีเมลานินของน้ ามันว่านน้ า 

สุวรรณา ผลใหม่ 

4 13.30-13.40 น. P10006 
ชาย-หญิง-เพศท่ีสาม (ข้ามเพศ) : คุณภาพชีวิตด้าน
สุขภาพ ของแรงงานพม่าในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เดโช  แขน้ าแก้ว 

5 13.40-13.50 น. P10007 
การใช้เมทริกซ์หาผลรวมส าหรับนัยทั่วไปใหม่ของ
ล าดับฟีโบนักชี 

ชวัลวิทย์ แสงเจริญ 

6 13.50-14.00 น. P10008 การดูดซับเสียงจากยางธรรมชาติผสมเปลือกส้มโอ อีลีย๊ะ หลงเน๊าะ 

7 14.00-14.10 น. P10009 
การวิเคราะห์ธาตุในตัวอย่างดินจอมปลวกในพ้ืนที่
ภาคใต้ของประเทศไทยด้วยเทคนิครังสีเอกซ์เรย์ฟลูออ
เรสเซนต์แบบกระจายความยาวคลื่น (WDXRF) 

มูรณ ีดาโอะ 

8 14.10-14.20 น. P10010 
ผลของมณีเวชต่อการลดภาวะปวดประจ าเดือนในสตรี
วัยเจริญพันธุ์ : การศึกษาน าร่อง 

วสันต์ หะยียะห์ยา 

9 14.20-14.30 น. P10011 
ผลของตัวท าละลายและความเป็นกรด-ด่าง ต่อความ
คงตัวของสารสีที่สกัดได้จากใบน้อยโหน่งและใบสน
ทะเล 

ประกิต ไชยธาดา 

10 14.30-14.40 น. P10012 
คุณลักษณะทางกายภาพและทางเคมีบางประการของ
อนุภาคผงสมุนไพรหม้อข้าวหม้อแกงลิงภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

อัลวานี  อีแต 

11 14.40-14.50 น. P10013 
การศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคในผลิตภัณฑ์โดนัท
เค้กที่ใช้กากถั่วเหลืองทดแทนแป้งสาลีและน้ านมถั่ว
เหลืองทดแทนนมวัว 

Sasina Bunjan ศศินา 
บุญจันทร์ 

12 14.50-15.00 น. P10015 
การศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์
ไอศกรีมและโคนไอศกรีม จากแป้งเมล็ดขนุนและซัง
ขนุน 

Ketsin Dammee เกษ
ศิลป์ ด ามี 
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ล ำดับ เวลำ รหัส ชื่อผลงำน ผู้น ำเสนอผลงำน 

13 15.00-15.10 น. P10017 
ความเชื่อในการใช้สมุนไพรบ ารุงก าลังเพศชายใน
ชุมชนตะโหมด จังหวัดพัทลุง 

Watcharaporn Pattakan 

14 15.10-15.20 น. P10018 
ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ส าหรับการควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ โดยการรณรงค์ให้ความรู้ 

อรอุมา รักษาชล 

15 15.20-15.30 น. P10021 
ประสิทธิภาพของวัสดุตัวกลางระบบกรอง ในการ
บ าบัดน้ าจากบ่อเลี้ยงปลาพลวงชมพู เทศบาลต าบล
ธารน้ าทิพย์ อ าเภอเบตง 

จุฑามาศ แก้วมณี 

16 15.30-15.40 น. P10022 
การศึกษาหาเงื่อนไขการกระตุ้นทางเคมีเพ่ือสังเคราะห์
ถ่านคาร์บอนจากแกลบ 

คอรีเยาะ ปาแนจะกะ 

17 15.40-15.50 น. P10023 
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของแบบจ าลองโรคระบาด 
SVIQ 

สุดารัตน์ จันทร์หอม 

18 15.50-16.00 น. P10024 
คุณภาพของผลิตภัณฑ์นมเปรี้ยวพร้อมดื่มจากนมแพะ
ผสมน้ าลูกหม่อน 

นูรีซัน ฮูเซ็น 

21 16.00-16.10 น. P10028 
การศึกษาพฤกษเคมีเบื้องต้น และฤทธิ์ทางชีวภาพของ
สารสกัด จากใบ ล าต้น ผล และรากคนทีสอทะเล 

ธีรยุทธ์ ศรียาเทพ 

22 16.10-16.20 น. P10029 
องค์ประกอบทางพฤกษเคมีเบื้องต้นและฤทธิ์ทาง
ชีวภาพของสารสกัดหยาบจากพลับพลา 

ธีรยุทธ์ ศรียาเทพ 

23 16.20-16.30 น. P10032 การปรับปรุงกระบวนการใช้ฟิล์มยืดพันพาเลท ณัฐธิดา ศรีราชยา 

24 16.20-16.30 น. P10033 
การเพ่ิมประสิทธิภาพ Aircraft Cooling Unit โดย
วิธีการบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน 

สุวรรณา พลภักด ี

25 16.30-16.40 น. P10034 
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากสารสกัดใบผักบุ้งทะเลจาก
บริเวณหาดชลาทัศน์ จังหวัดสงขลา 

นันธิดา ลิ่มเสฎโฐ 

26 16.40-16.50 น. P10035 
ปัญหาในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันของผู้สูงอายุ
ต าบลเสาธง อ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

หทัยรัตน์ ตัลยารักษ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี เครือข่ำยสถำบันอุดมศึกษำภำคใต้ ครั้งที่ ๕  
“วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อสังคม” 

 

S2: ด้ำนวิทยำกำรคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ S๓: ด้ำนวิทยำศำสตร์ชีวภำพ/เกษตรศำสตร์  
S4: ด้ำนกำรศึกษำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี และ S5: ด้ำนนวัตกรรมและงำนสร้ำงสรรค์ 

วันพฤหัสบดี ที่ 6 กุมภำพันธ์ 2563 (เวลำ 13.00-17.00 น.) 
ณ อำคำรหอประชุมใหญ่วิทยำเขตนครศรีธรรมรำช (ไสใหญ่) 

 
ล ำดับ เวลำ รหัส ชื่อผลงำน ผู้น ำเสนอผลงำน 

1 13.00-13.10 น. P20001 
ระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ สถาบันวิจัยและ
พัฒนาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

นูไรดา เส็งดอละ 

2 13.10-13.20 น. P20002 
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพโมเดลการตัดสินใจเลือกกลุ่ม
วิชาของนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

Kamolrat Somchai 
กมลรัตน์ สมใจ 

3 13.20-13.30 น. P20004 
ระบบจัดการงบประมาณโครงการสถาบันพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ 

อัจฉราพร ยกขุน 

4 13.30-13.40 น. P20005 

ระบบสารสนเทศความต้องการแลกเปลี่ยนและเทียบโอน
หน่วยกิตนักศึกษาระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
(YRU) กับ Universiti Sultan Zainal Abidin, 
Terengganu, Malaysia (UNISZA) 

อับดุลเลาะ บากา 

5 13.40-13.50 น. P20006 แอปพลิเคชันแนะน าการรักษาโรคเบื้องต้น อาดีละห์ อาแว 

6 13.50-14.00 น. P20007 
ระบบสารสนเทศเพ่ือการมอบหมายงานและติดตามการ
ด าเนินงานสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ชายแดนใต้ 

อัจฉราพร ยกขุน 

7 14.00-14.10 น. P20008 
การพัฒนารูปแบบการสื่อสารทันตสุขภาพด้วยหลัก 3 ถ. : 
กรณีศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลบางทอง 

ปรียาภรณ์ หีมเกตุ 

8 14.10-14.20 น. P20009 
ประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศเพ่ือติดตามการเปลี่ยนแปลง
ชายฝั่งชลาทัศน์ จังหวัดสงขลา 

ศักดิ์ชาย คงนคร 

9 14.20-14.30 น. P30002 
ผลของสารสกัดจากพืชท้องถิ่นต่อระดับอะซิทิลโคลีนเอส
เทอเรสและกิจกรรมไลโซไซม์ ในปลานิล 

กอบกุล นงนุช 

10 14.30-14.40 น. P30003 
การผลิตเครื่องแกงของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในอ าเภอถ้ า
พรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้ได้ตามมาตรฐาน
อาหารปลอดภัย 

กนกอร ตรีไวย 

11 14.40-14.50 น. P30004 
การศึกษาปัจจัยทางกายภาพที่มีอิทธิพลต่อการท าสวนสละ
อินโด อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 

รวยดา ยาลอ 



กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี เครือข่ำยสถำบันอุดมศึกษำภำคใต้ ครั้งที่ ๕  
“วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อสังคม” 

 

ล ำดับ เวลำ รหัส ชื่อผลงำน ผู้น ำเสนอผลงำน 

12 14.50-15.00 น. P30005 
การเปลี่ยนแปลงเนื้อเยื่อตับของปลาตะกรับ Scataphagus 
argus บริเวณปากคลองอู่ตะเภาและปากคลองนาทับใน
จังหวัดสงขลา 

ธนัญญา แขกพงศ์ 

13 15.00-15.10 น. P30006 
การส่งเสริมการผลิตมังคุดคุณภาพ ในอ าเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

อรุณชัย ตรีไวย 

14 15.10-15.20 น. P30007 
ความหลากชนิดซาร์โคดินาโปรโตซัวในแหล่งน้ า
มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา 

ภัทรวดี เขียวจันทร์ 

15 15.20-15.30 น. P30008 
การเก็บข้อมูลอวัยวะที่เกิดรอยโรคของสัตว์ป่วยในฟาร์มไก่
ไข่ขนาด 1ล้านตัวในประเทศมาเลเซีย 

อมรรัตน์ นิพัทธ์นันทพร 

16 15.30-15.40 น. P30009 
การปนเปื้อนของไมโครพลาสติกในปลาผิวน้ าที่จับได้จาก
บริเวณชายฝั่งปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 

นูรมี กาเร๊าะ 

17 15.40-15.50 น. P30010 
การคัดแยกราเอนโดไฟต์ที่มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อรา 
Phytophthora sp. สาเหตุโรครากเน่าโคนเน่าของทุเรียน 

ต่วนนุรมี มือด๊ะ 

18 15.50-16.00 น. P30011 
เปรียบเทียบคุณภาพของน้ าหมักชีวภาพระหว่างการใช้สาร
เร่ง พด.6 และ ปม.1 

วิจิตรา ตุ้งซี ่

19 16.00-16.10 น. P30012 

ผลของอาหารปลาดุกส าเร็จรูปผสมสาหร่ายสไปรูลิน่า
อบแห้งต่อการเจริญเติบโตของกบลูกผสม (Rana 
catesbeiana × R. rugulosa) ภายใต้การเลี้ยงในขวด
พลาสติก 

ศรัณย ์รักษาพราหมณ์ 

20 16.10-16.20 น. P30013 
ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการท าอาชีพปลูกจาก ในพ้ืนที่
ต าบลวังวน อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

จารีพร เพชรชิต 

21 16.20-16.30 น. P30014 
ความคิดเห็นของผู้บริโภคท่ีมีต่อการนิยมซื้อผลิตภัณฑ์จาก 
ต าบลวังวน อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

จารีพร เพชรชิต 

22 16.30-16.40 น. P30015 
ผลของวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่แตกต่างกันต่อการให้
ผลผลิตเห็ดนางฟ้า 

สมทบ เวทโอสถ 

23 16.40-16.50 น. P30016 
ผลของการใช้มูลสัตว์ที่ต่างกันในวัสดุปลูกต่อการ
เจริญเติบโตและผลผลิตของเมล่อน 

อิสริยาภรณ์ ด ารงรักษ์ 

24 16.50-17.00 น. P40008 
ความต้องการศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี ของนักเรียนสายสามัญ
และสายวิชาชีพ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

อาดือนา นิโด 

 
 
 



กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี เครือข่ำยสถำบันอุดมศึกษำภำคใต้ ครั้งที่ ๕  
“วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อสังคม” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล ำดับกำรน ำเสนอภำคโปสเตอร์ 
วันศุกร์ที่ 7 กุมภำพันธ์ 2563 

(เวลำ 08.40-13.00 น.) 
ณ อำคำรหอประชุมใหญ่วิทยำเขตนครศรีธรรมรำช (ไสใหญ่) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี เครือข่ำยสถำบันอุดมศึกษำภำคใต้ ครั้งที่ ๕  
“วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อสังคม” 

 

กลุ่ม S1: ด้ำนวิทยำศำสตร์/วิทยำศำสตร์ประยุกต์/วิทยำศำสตร์สุขภำพ 
วันศุกร์ที่ 7 กุมภำพันธ์ 2563 (เวลำ 08.40-13.00 น.) 

ณ อำคำรหอประชุมใหญ่วิทยำเขตนครศรีธรรมรำช (ไสใหญ่) 
 

ล ำดับ เวลำ รหัส ชื่อผลงำน ผู้น ำเสนอผลงำน 

1 8.50-9.00 น. P10037 
ศึกษาสมบัติความเป็นเชื้อเพลิงของถ่านเปลือก
กระท้อน 

นวรัตน์ สีตะพงษ์ 

2 9.00-9.10 น. P10040 
การสังเคราะห์อนุภาคนาโนของเงินด้วยสารสกัด
จากใบฝรั่งและใบชะมวง 

ระเบียบ สุวรรณเพ็ชร์ 

3 9.10-9.20 น. P10041 
การเปรียบเทียบคุณสมบัติความเป็นฉนวนป้องกัน
ความร้อนของฝ้าเพดานจากวัสดุธรรมชาติ 

นวรัตน์ สีตะพงษ์ 

4 9.20-9.30 น. P10043 
ประสิทธิภาพการดูดซับสารระเหยเบนซีนของตัว
ดูดซับที่เตรียมจากเปลือกลูกหยี 

รุสนี ปูแล 

5 9.30-9.40 น. P10044 
ผลของสารก่อเกิดฟอง ต่อสมบัติของโฟมพอลิยู
ริเทนชนิดแข็งท่ีเตรียมจากน้ ามันปาล์มใช้แล้วดัด
แปร 

ดวงพร ริยาพันธ์ 

6 9.40-9.50 น. P10045 
การยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์มาการองจาก
ถั่วเหลือง 

กณภัทร จันทร์กลม 

7 9.50-10.00 น. P10046 

ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติและ
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น กรณีศึกษา: ต าบลทรายขาว อ าเภอคลอง
ท่อม จังหวัดกระบี่ 

อุไรวรรณ ไกรนรา มูรานิชิ 

8 10.00-10.10 น. P10047 
ความแตกต่างของสายพันธุ์ผึ้งชันโรงต่อคุณสมบัติ
ทางเคมีกายภาพของน้ าผึ้ง 

Rusnee  Yusoh รุสน ียู
โซ๊ะ 

9 10.10-10.20 น. P10049 
ภาวะสุขภาพและความเสี่ยงด้านสุขภาพในแรงงาน
นอกระบบสูงอายุเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

Norreenee tawa นอรีนี 
ตะหวา 

10 10.20-10.30 น. P10050 
การเตรียมและสมบัติของฟิล์มบางพอลิเมอร์ผสม 
(PVC/PVA) กับพอลิไวนิลลิดีนฟลูออไรด์ 

Kritsada Phatcharasit 
กฤษฎา พัชรสิทธิ์ 

11 10.30-10.40 น. P10051 
การศึกษาการผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่งจากเปลือก
มังคุดและผักตบชวา 

นาซีเราะ  เจะมะ 

12 10.40-11.00 น. P10052 
การศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์โรตี
กรอบจากแป้งกากถั่วเหลืองรสเครื่องแกงมัสมั่น 

suraruk saejong 

13 11.00-11.10 น. P10053 ผลของการเสริมแป้งกากมะพร้าวในไส้พัฟฟ์สังขยา วาลิด อะหลี 



กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี เครือข่ำยสถำบันอุดมศึกษำภำคใต้ ครั้งที่ ๕  
“วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อสังคม” 

 

ล ำดับ เวลำ รหัส ชื่อผลงำน ผู้น ำเสนอผลงำน 

14 11.20-11.30 น. P10055 
สมการไดโอแฟนไทน์ 4^x + p(7^y) = z^2 โดยที่ 
p เป็นจ านวนเฉพาะคี่ 

ธนากร แก้วทับทิม 

15 11.30-11.40 น. P10056 
ผลบวกและผลคูณของจ านวนเพลล์และจ านวน
โมดิฟายด์เพลล์ โดยวิธีเมทริกซ์ 

รุ่งทิวา จันทโร 

16 11.40-11.50 น. P10057 
ผลต่างสมมาตรระหว่างเซต A และ B เมื่อ A,B 
เป็นเซตนับได้หรือเซตนับไม่ได้ 

Kamaluddin Phootabtim 
กามาลุดดีน ภู่ทับทิม 

17 11.50-12.00 น. P10058 
จ านวนกรุปย่อยวัฏจักรของกรุปวัฏจักรจ ากัด (Zn , 
+) 

สิรีธร ชูเมือง 

18 12.10-12.20 น. P10059 
สมบัติบางประการของสามล าดับฟีโบนักชีเชิงการ
คูณ 

นูรีตา ปาเซเลาะ 

19 12.20-12.30 น. P10060 
สมุดบันทึกการเฝ้าระวังและติดตามกลุ่มเสี่ยง
โรคเบาหวาน ต าบลบ่อแสน อ าเภอทับปุด จังหวัด
พังงา 

อุไรวรรณ ไกรนรา มูรานิชิ 

20 12.30-12.40 น. P10061 ผลของการเสริมเปลือกแตงโมในซอสบาร์บีคิว 
kaewailn miamad เกลิวน  
ไมหมาด 
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S2: ด้ำนวิทยำกำรคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ S๓: ด้ำนวิทยำศำสตร์ชีวภำพ/เกษตรศำสตร์  
S4: ด้ำนกำรศึกษำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี และ S5: ด้ำนนวัตกรรมและงำนสร้ำงสรรค์ 

วันศุกร์ที่ 7 กุมภำพันธ์ 2563 (เวลำ 08.40-13.00 น.) 
ณ อำคำรหอประชุมใหญ่วิทยำเขตนครศรีธรรมรำช (ไสใหญ่) 

 
ล ำดับ เวลำ รหัส ชื่อผลงำน ผู้น ำเสนอผลงำน 

1 8.40-8.50 น. P30017 
การตัดสินใจปลูกหญ้าหวายข้อในพ้ืนที่นาข้าวของเกษตรกร 
ในอ าเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง 

ปริยากร สุจิตพันธ์ 

2 8.50-9.00 น. P30018 
ประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ปฏิปักษ์เพ่ือการยับยั้งเชื้อสาเหตุ
โรครากเน่าโคนเน่าในต้นทุเรียนบริเวณพ้ืนที่ อ าเภอธารโต 
จังหวัดยะลา 

ฮากีมะฮ์ เจ๊ะโด 

3 9.00-9.10 น. P30019 
การคัดแยกแลกติกแอซิดแบคทีเรียที่สามารถผลิตแกมมาอะมิ
โนบิวทิริกแอซิดจากกุ้งส้ม อ าเภอเชียรใหญ่ จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

มณฑกานต์ ทองสม 

4 9.10-9.20 น. P30020 
ประสิทธิภาพของเชื้อแบคทีเรียที่คัดแยกจากดินบ่อน้ าร้อนใน
การยับยั้งเชื้อ Xanthomonas sp. สาเหตุโรคแคงเกอร์พืช
ตระกูลส้ม 

วิไลวรรณ ไชยศร 

5 9.20-9.30 น. P30021 
ผลของปัจจัยสิ่งแวดล้อมบางประการต่อความหลากชนิดของ
แมลงน้ า ในล าธารน้ าตกโตนปลิว จังหวัดสงขลา 

คทาวุธ ไชยเทพ 

6 9.30-9.40 น. P30022 
การผลิตโปรตีนเซลล์เดียวในน้ าทิ้งสุดท้ายของโรงงานน้ ายาง
ข้น โดยยีสต์ Candida tropicalis TISTR 5146 

ชุตินุช สุจริต 

7 9.40-9.50 น. P30023 
การพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์พลูจากการคัดท้ิงโดยใช้
กระบวนการมีส่วนร่วมในชุมชน กรณีศึกษา:ชุมชนนาโอ่ 
ต าบลร่มเมือง อ าเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 

ณฐวรท บุญรัตนา 

8 9.50-10.00 น. P30024 
พันธุศาสตร์เซลล์ของปลาวงศ์ปลากระทิง (Family 
Mastacembelidae) ในจังหวัดมหาสารคาม 

ปริญญาศักดิ์ เจียระแม 

9 10.00-10.10 น. P30025 
การผลิตแอนติบอดีพอลิคอลนอลต่อเชื้อ Histoplasma 
capsulatum ในไก่ไข่ 

นัซริน ดอลอ 

10 10.10-10.20 น. P30026 
ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดหยาบจากดอกกระเจี๊ยบ
แดงยับยั้งเชื้อ Staphylococcus aureus และ Escherichia 
coli 

กัลยา บินดุเหล็ม 

11 10.20-10.30 น. P30027 
ฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ของแบคทีเรียเอนโดไฟต์ที่คัดแยกได้จาก
ฟองน้ าทะเล 

รัตนากร  แก้วนิล 
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ล ำดับ เวลำ รหัส ชื่อผลงำน ผู้น ำเสนอผลงำน 

12 10.30-10.40 น. P30028 
คุณสมบัติของแบคทีเรียทนร้อนที่คัดแยกได้จากบ่อน้ าร้อนเขา
ชัยสน จังหวัดพัทลุง 

นูรีญา สันสบู่ 

13 10.40-11.00 น. P30029 
การแพร่กระจายของแบคทีเรียทั้งหมด และ 
Staphylococcus aureus ในซูชิ 

สุไรญา หมะดอหะ 

14 11.00-11.10 น. P30030 

ประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากเปลือกมะนาว (Citrus 
aurantifolia (christm)) ในการต้านเชื้อแบคทีเรีย 
Staphylococcus aureus, Escherichia coli และ 
Pseudomonas aeroginosa 

อดุลย์สมาน สุขแก้ว 

15 11.10-11.20 น. P30031 
ประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อ Phytophthora sp. ด้วย
จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ที่แยกได้จากดินในเขตพ้ืนที่อ าเภอเบตง 
จังหวัดยะลา 

ซูรียา สาและ 

16 11.20-11.30 น. P30032 
คุณสมบัติบางประการของเอนไซม์อะไมเลสจาก Bacillus 
sp.AC39 

เชาวนีพร ชีพประสพ 

17 11.30-11.40 น. P40004 
พฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องส าอางบ ารุงใบหน้าของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลา 

ธนพร อิสระทะ 

18 11.40-11.50 น. P40005 

รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการคิด
แก้ปัญหาคณิตศาสตร์ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับ
รูปแบบ 4 ขั้นตอนของสเติร์นเบิร์ก ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 

เบญจวรรณ ดาบทอง 

19 11.50-12.00 น. P40006 
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนในคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

พัชรินทร์ เต็งมีศรี 

20 12.10-12.20 น. P40010 
การศึกษาปัจจัยของการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร
คณิตศาสตร์ 

ภัทรพิชชา แก้วศรีขาว 

21 12.20-12.30 น. P40011 
การยอมรับและการรับรู้ต่อประโยชน์กิจกรรมรับน้องของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

เยาวลักษณ์ เตี้ยนวน 

22 12.30-12.40 น. P40012 
คุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานขับรถ จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

อรปวีณ์ โภคาวัฒนา 

23 12.40-12.50 น. P50002 เครื่องร่อนผลกระบก อาภาพล มหาวีระ 
 


