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12. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 5
13. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 3
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

จ านวนส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงาน ท่ีน าไปใช้ประโยชน์หรือตีพิมพ์เผยแพร่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย



ล าดับ ช่ือผลงาน เจ้าของผลงาน การน าไปใช้ประโยชน์/ตีพิมพ์เผยแพร่
คณะวิศวกรรมศาสตร์

1. การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการย่อยพลาสติกเหลือใช้จากครัวเรือน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การจัดการขยะภายในชุมชนเทศบาลเมืองเขารูปช้างจังหวัดสงขลา

นางสาวเกสรา เพชรกระจ่าง
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

เทศบาลเมืองเขารูปช้าง

2. การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมของผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่โดยใช้เทคนิค
การแปลงหน้าท่ีเชิงคุณภาพ วิศวกรรมคุณค่า และวิศวกรรมคันเซ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลุ่ม
ผู้ประกอบการท่องเท่ียว และกลยุทธ์ ทางการตลาดของพ้ืนท่ีทะเลสาบสงขลา กรณีศึกษา 
กลุ่มผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่ต้าบลน้้าน้อย อ้าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

นางสาวจุฬาลักษณ์ โรจนานุกูล
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

ผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์จากไม้ไฝ่ บ้านท่านางหอม อ.หาดใหญ่ 
จ.สงขลา

3. การวางแผนเส้นทางและนวัตกรรมการจัดเก็บขยะชุมชนเทศบาลเมืองเขารูปช้าง ผศ.ดร.ชลัท ทิพากรเกียรติ
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

ห้างสรรพสินค้า โลตัส สงขลา

4. การพัฒนาบล็อกปูพ้ืนทางเดินจากวัสดุเหลือท้ิงพลาสติกและเศษไม้ในชุมชน เทศบาลเมืองเขารูปช้าง 
จ.สงขลา

ผศ.ชาตรี หอมเขียว
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

เทศบาลเมืองเขารูปช้าง

5. ผงคาร์บอนจากขยะพลาสติกในชุมชนเทศบาลเมืองเขารูปช้าง จังหวัดสงขลา ผศ.เดช เหมือนขาว
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

เทศบาลเมืองเขารูปช้าง

6. การพัฒนาเคร่ืองรับซ้ือและคัดแยกขวดพลาสติกใส และกระป๋องอลูมิเนียม ผศ.นราธร สังข์ประเสริฐ
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

เทศบาลเมืองเขารูปช้าง

7. การพัฒนาวัสดุเหลือท้ิงในชุมชนเพ่ือใช้เป็นนวัฒกรรมส้าหรับงานก่อสร้าง ผศ.นันทชัย ชูศิลป์
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

เทศบาลเมืองเขารูปช้าง

8. การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการย่อยพลาสติกเหลือใช้จากครัวเรือน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การจัดการขยะภายในชุมชนเทศบาลเมืองเขารูปช้าง จังหวัดสงขลา

ผศ.วรพงค์ บุญช่วยแทน
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

เทศบาลเมืองเขารูปช้าง

9. การใช้ประโยชน์จากคอนกรีตรีไซเคิล และเถ้าขยะ จีโอโพลีเมอร์ในงานวัสดุช้ันพ้ืนทาง นายวิศิษฏ์ศักด์ิ ทับยัง
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

เทศบาลเมืองเขารูปช้าง

10. การพัฒนาบล็อกประสานก้าลังดัดสูงจากเส้นใยมะพร้าวผสมเถ้าขยะ จีโอโพลีเมอร์เพ่ือวิสาหกิจ
ชุมชุม การจัดการขยะภายในชุมชนเทศบาลเมืองเขารูปช้าง จังหวัดสงขลา

นายวิศิษฏ์ศักด์ิ ทับยัง
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

เทศบาลเมืองเขารูปช้าง

11. การเพ่ิมมูลค่าวัสดุเหลือท้ิงพลาสติกด้วยเคร่ืองอัดรีดข้ึนรูปชนิดสกรูเดียว กรณีศึกษา :  เทศบาลเมือง
เขารูปช้างจังหวัดสงขลา

ผศ.ดร.สุชาติ จันทรมณีย์
สาขาวิวิชาศวกรรมอุตสาหการ

เทศบาลเมืองเขารูปช้าง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานของอาจารย์และนักศึกษาท่ีน าไปใช้ประโยชน์หรือตีพิมพ์เผยแพร่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564



ล าดับ ช่ือผลงาน เจ้าของผลงาน การน าไปใช้ประโยชน์/ตีพิมพ์เผยแพร่
12. การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เคร่ืองป้ันดินเผาและเซรามิกประเภทของท่ีระลึกโดยใช้เทคนิคการ

แปลงหน้าท่ีเชิงคุณภาพและวิศวกรรมคันเซเพ่ือการส่งเสริมการท่องเท่ียวและกลยุทธ์ทางการตลาด 
พ้ืนท่ีทะเลสาบสงขลา ของกลุ่มผู้ผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาและเซรามิก

รศ.สุรสิทธ์ิ ระวังวงศ์
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเคร่ืองป่ันดินเผามะยิง

13. การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกระจูดประเภทของท่ีระลึกและประดับตกแต่งโดยการ
ประยุกต์ใช้เทคนิควิศวกรรมคันเซ แบบจ้าลองคาโน และกลยุทธ์ทางการตลาดเพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวอย่างย่ังยืนของลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลา

รศ.สุรสิทธ์ิ ระวังวงศ์
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

กลุ่มผลิตภัณฑ์กระจูด เอส. ที. เค ต.เคร็ง อ.ชะอวด 
จ.นครศรีะรรมราช

14. การตัดสินใจวางแผนการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจโดยใช้เทคนิคกระบวนการล้าดับช้ันเชิงวิเคราะห์
ควบคู่กับระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ บริเวณคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา

นายณัฐพล แก้วทอง
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

องค์กรการปกครองส่วนท้องถ่ิน ในพ้ืนท่ีอ้าเภอสิงหนคร
อ้าเภอระโนด อ้าเภอสทิงพระ และอ้าเภอกระแสสินธ์ุ
กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมชลประทาน

15. ศึกษาการผลิตผ้าไม่ทอใยกล้วยนางพญา ผศ.พรโพยม วรเชฐวราวัตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

กลุ่มหัตถกรรมจักรสานเชือกกล้วย อบต.ท่าชะมวง 
อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

16. ความคงทนของสีดอกอัญชันและการต้านรังสียูวี นางสาวภัทราภา จ้อยพจน์
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

โรงเรียนวัดอู่แก้ว อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

17. การปรับปรุงคุณภาพของกระบวนการผลิตยางแผ่นรมควัน : กรณีศึกษา โรงงานเพชรรุ่งเรือง ส.
อุตสาหกรรมยาง

ผศ.ยงยุทธ ดุลยกุล
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

โรงงานเพชรรุ่งเรือง ส.อุตสาหกรรมยาง

18. ระบบติดตามคุณภาพน้้าส้าหรับการเล้ียงปลากะพงขาวในกระชังแบบอัตโนมัติ กรณีศึกษา ต้าบล
เกาะยอ อ้าเภอเมือง จังหวัดสงขลา

ผศ.เสนอ สะอาด
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

กลุ่มเล้ียงปลากระพง ต.เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา

19. การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการท้าความสะอาดไข่เค็มพอกดินของอุตสาหกรรมในครัวเรือน นางโสภิดา จรเด่น
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

บ้านแสงสุริยา ต. เกาะเพชร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

20. กระถางต้นไม้ซีเมนต์ผสมขยะชุมชน ผศ.ดร.จุฑามาศ ลักษณะกิจ
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

วัดสามกอง ต.เกาะแต้ว  อ.เมือง จ.สงขลา

21. บล็อกซีเมนต์พิมพ์ลายผสมขยะ ผศ.ดร.จุฑามาศ ลักษณะกิจ
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

วัดสามกอง ต.เกาะแต้ว  อ.เมือง จ.สงขลา

22. An Internet of Things Based System for Agriculture Water Resource Management 
Innovation

นายณัฐพล แก้วทอง
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

2021 International invention innovation Competition 
in Canada

23.  Reducing waste volume with automatic solar-powered trash compactor ผศ.ดร.ชลัท ทิพากรเกียรติ
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

2022 International invention innovation Competition 
in Canada

24. การต้านรังสียูวีและการยับย้ังแบคทีเรียของด้ายท่ีเคลือบด้วยพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ด้วยเคร่ืองกรอด้วย นายวรวิทย์ ศรีวิทยากูล
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ปีท่ี 15 ฉบับท่ี 1 
เดือน มกราคม-มิถุนายน ปี 2564 หน้า 66-76



ล าดับ ช่ือผลงาน เจ้าของผลงาน การน าไปใช้ประโยชน์/ตีพิมพ์เผยแพร่
25. การต้านรังสียูวีของผ้าไหมย้อมใบมันส้าปะหลัง นายมาหามะสูไฮมี มะแซ

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ. ปีท่ี 14 ฉบับท่ี 3
เดือน กรกฎาคม-กันยายน ปี2564 หน้า 144-149

26. Investigation Toiler Weld Blank of SSM 2024 Aluminum Alloys by Friction Stir Welding 
Joint

นายยงยุทธ ดุลยกุล
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

Materials Science Forum  ปีท่ี 1020 
เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2021 หน้า 41-48

27. การออกแบบและพัมนาผลิตภัณฑ์เฟอรืนิเจอร์ประเภทของใช้จากล้าต้นไม้ปาลืมน้้ามันโดยใช้เทคนิค
การแปลงหน้าท่ีเชิงคุณภาพ กรณีศึกษา ผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาลืมน้้ามัน จังหวัดสตูล

นายสุรสิทธ์ิ ระวังวงศ์
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ปีท่ี 12 
ฉบับท่ี 2 เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม ปี 2564 หน้า 199-220

28. การพัฒนาเคร่ืองแยกเน้ือและเส้นใยผลตาลโตนด นายวรพงค์ บุญช่วยแทน
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

วารสารวิชชา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสรีธรรมราช 
ปีท่ี 40 ฉบับท่ี 1 เดือน มกราคม-มิถุนายน ปี 2564 
หน้า 76-90

29. Analysis of the impact factors from the friction stir welding process for dissimilar butt 
joints between semi-solid cast aluminum 356 and AISI 1018 carbon steel

นายวรพงค์ บุญช่วยแทน
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

Journal of Metals, Materials and Minerals ปีท่ี 31 
ฉบับท่ี 2 ปี2021 หน้า 1-9

30. ระบบคิวอาร์โค้ดและการประยุกต์ใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในองค์กร นายอภิชล ทองม่ัง ก้าเนิดว้้า 
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ. ปีท่ี 14 
ฉบับท่ี 2 เดือน เมษายน-มิถุนายน ปี 2564 หน้า 24-67

31. ความผันแปรในสมบัติทางกล ทางกายภาพ และทางความร้อนของแผ่นใยไม้อัดท่ีไม่มี
ตัวประสาน ท่ีมีผลกระทบมาจากปริมาณและชนิดเส้นใยธรรมชาติแบบยาว

นายชาตรี หอมเขียว
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ.  ปีท่ี 14 ฉบับท่ี 2 
เดือน เมษายน-มิถุนายน ปี 2564 หน้า 87-97

32. การพัฒนากระเบ้ืองยางปูพ้ืนจากพอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลิไวนิลคลอไรด์ และคลอริเนตพอลิเอทิลีน นายชาตรี หอมเขียว
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

วิศวกรรมสารมหาวิทยาลัยนเรศวร ปีท่ี 16 ฉบับท่ี 1 เดือน 
มกราคม-มิถุนายน ปี 2564 หน้า 73-80

33. ลักษณะวัสดุผสมซีเมนต์เพสต์กับเถ้าเส้นใยผลตาลโตนดใส่ท่อนาโนคาร์บอนผนังช้ันเดียวชนิดส้ันผ่าน
การปรับปรุงผิวภายนอกด้วยกระบวนการชุบผิวโดยไม่ใช้ไฟฟ้า

นายสุชาติ จันทรมณีย์
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ

วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ปีท่ี 15 ฉบับท่ี 1 เดือน
 มกราคม-มิถุนายน ปี 2564 หน้า 129-144

34. ผลของรูปทรงเคร่ืองมือกวนเช่ือมต่อการเปล่ียนแปลงโครงสร้างจุลภาคและสมบัติทางกลของการเช่ือม
เสียดทานแบบกวนใต้น้้าของอลูมิเนียมผสม AA 5083

นายวิทยา ศิริคุณ
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ปีท่ี 40 ฉบับท่ี 3 พฤษภาคม-มิถุนายน 2564 หน้า 272-284

35. Properties of reinforced polymer composite produced from coconut fiber นางสาววรรธนพร ชีววุฒิพงษ์
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

Wood and Fiber Science ปีท่ี 53 ฉบับท่ี 2 
ปี 2021 หน้า 147-156

36. การวิเคราะห์พลังงานและเอ็กเซอร์จีของเคร่ืองอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ในการอบแห้งยางแผ่น นายวสันต์ จีนธาดา 
สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล

วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีท่ี 31 
ฉบับท่ี 4 เดือน ตุลาคม-ธันวาคม ปี2564 หน้า 638-650

37. การออกแบบและพัฒนาประตูม้วนควบคุมด้วยมือเป็นประตูม้วนอัตโนมัติบนฐานไอโอที 
กรณีศึกษา: สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย

นายสิทธิโชค อุ่นแก้ว
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ 
คร้ังท่ี 39 ประจ้าปี 2564

38. การประเมินสมรรถนะของตู้เย็นแบบพกพาขนาดเล็ก นายฐานวิทย์ แนมใส
สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล

การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ 
คร้ังท่ี 39 ประจ้าปี 2564
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39. การวิเคราะห์พลังงานของระบบการอบลมร้อนส้าหรับขนมถ่ัวทอด นายฐานวิทย์ แนมใส

สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล
การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ 
คร้ังท่ี 39 ประจ้าปี 2564

40. ระบบการเฝ้าสังเกตุคุณภาพน้้าแบบอัตโนมัติโดยใช้ราสเบอร์ร่ีพาย นายเสนอ สะอาด
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ"พะเยาวิจัย คร้ังท่ี 10"

41. ระบบติดตามคุณภาพน้้าส้าหรับการเล้ียงปลากะพงขาวในกระชังแบบอัตโนมัติ กรณีศึกษา ต้าบล
เกาะยอ อ้าเภอเมือง จังหวัดสงขลา

นายเสนอ สะอาด
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า คร้ังท่ี 13

42. เคร่ืองกลเติมอากาศแบบอัตโนมัติด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แสดงผลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต นางรุ่งลาวัลย์ ชูสวัสด์ิ
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ "พะเยาวิจัย คร้ังท่ี 10"

43. การศึกษาการวางผังการผลิตแบบยืดหยุ่น กรณีศึกษา บริษัท ไนซ์แอพพาเรล จ้ากัด นางพรโพยม วรเชฐวราวัตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองนุ่งห่ม

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ "พะเยาวิจัย คร้ังท่ี 10"

44. การศึกษาการผลิตเส้นใยกล้วยนางพญาและการย้อมสีจากยางกล้วย นายพันธ์ยศ วรเชฐวราวัตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองนุ่งห่ม

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ "พะเยาวิจัย คร้ังท่ี 10"

45. ผงคาร์บอนจากขยะพลาสติกในชุมชนเทศบาลเมืองเขารูปช้าง จังหวัดสงขลา นายเดช เหมือนขาว
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต

การประชุมวิชาการระดับชาติ ECTI-CARD 2021 
คร้งท่ี 13 "นวัตกรรม เพ่ือพัฒนาสังคมอย่างย่ังยืน"

46. ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการเรียนรู้กับความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุกของ
นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย

นางสาวจุฑามาศ ลักษณะกิจ
สาขาวิชาสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ คร้ังท่ี 4 (NIRC IV
 2021)

47. กรอบแนวคิด ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการวัสดุเหลือท้ิงแบบมีส่วนร่วมในชุมชนอย่าง
ย่ังยืนชุมชนต้นแบบ เทสบาลเมืองเขารูปช้าง ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา

นางสาวเกสรา เพชรกระจ่าง
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

Asia Joint Conference on Computing (AJCC 2021)

48. Web page classification using support vector machine นางสาวเกสรา เพชรกระจ่าง
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

The 11th International Science, Social Sciences, 
Engineering And Energy Conference I-Seec 2021

49. Development of A Current Measuring Instrument for PEA Distribution Transformer 
using IOT Based

นายชาญณรงค์ พงค์รักธรรม
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

The 2021 International Electrical Engineering 
Congress (iEECON2021)

50. การเพ่ิมสมรรถนะเคร่ืองกล่ันน้้าทะเลพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยวัสดุดูดซับความร้อน นายบัญญัติ นิยมวาส
สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล

การประชุมวิชาการ เร่ือง การถ่ายเทพลังงานความร้อนและ
มวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ 
(คร้ังท่ี 20)

51. เคร่ืองวัดความยาวสายและตัดสาย LAN นายเกียรติศักด์ิ ทองอ่อน
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

การประชุมวิชาการระดับชาติ ECTI-CARD 2021 คร้งท่ี 13 
"นวัตกรรม เพ่ือพัฒนาสังคมอย่างย่ังยืน"

52. เคร่ืองสลัดน้้าผ้ึงก่ึงอัตโนมัติ นายเกียรติศักด์ิ ทองอ่อน
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า คร้ังท่ี 13



ล าดับ ช่ือผลงาน เจ้าของผลงาน การน าไปใช้ประโยชน์/ตีพิมพ์เผยแพร่
53. การศึกษาพารามิเตอร์การกลึงท่ีมีผลต่อความขรุขระผิวไม้ขนุนดดยการออกแบบการทดลอง นางสาวจุฬาลักษณ์ โรจนานุกูล

สาขาวิชาสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ 
ประจ้าปี พ.ศ.2564

54. การหาค่าระดับปัจจัยท่ีเหมาะสมในการผลิตผ้าไม่ทอจากเส้นใยปอเทือง นางสาวจุฬาลักษณ์ โรจนานุกูล
สาขาวิชาสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ 
ประจ้าปี พ.ศ.2564

55. ประสิทธิภาพของสารหล่อล่ืนต่อการข้ึนรูปลึกทรงถ้วยของเหล็กกล้าไร้สนิม เกรด SUS304 นางสาวจุฬาลักษณ์ โรจนานุกูล
สาขาวิชาสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

การประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิต
และการจัดการ คร้ังท่ี 6

56. การพยากรณ์ความขรุขระผิวการกัดปาดหน้าอะลูมิเนียมหล่อก่ึงของแข็ง เกรด 5083 
ด้วยวิธีพ้ืนผิวผลตอบสนอง

นางสาวจุฬาลักษณ์ โรจนานุกูล
สาขาวิชาสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

การประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิต
และการจัดการ คร้ังท่ี 6

57. การศึกษาประสิทธิภาพทางความร้อน มลภาวะ และปริมาณน้้ามันท่ีได้จากการอบทะลายปาล์มน้้ามัน นายธีระวัฒน์ เพชรดี
สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล

การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ 
ประจ้าปี พ.ศ.2563

58. ระบบตรวจจับผู้บุกรุกพร้อมแจ้งเตือนด้วยเสียงและส่งภาพถ่ายผ่านแอปพลิเคชันไลน์ นายจินดา สามัคคี
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

การประชุมวิชาการระดับชาติ ECTI-CARD 2021 
คร้งท่ี 13 "นวัตกรรม เพ่ือพัฒนาสังคมอย่างย่ังยืน"

59. การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตด้วยการปรับปรุงแผนผังการผลิต นางสาวธยา ภิรมย์
สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคร่ืองนุ่งห่ม

การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ 
คร้ังท่ี 39 ประจ้าปี 2564

60. การลดต้นทุนวัตถุดิบในแผนกตัดด้วยแนวคิดไคเซ็น กรณีศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมเคร่ืองนุ่งห่ม นางสาวธยา ภิรมย์
สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคร่ืองนุ่งห่ม

การประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิต
และการจัดการ ประจ้าปี 2564

61. การพัฒนาปล๊ักไฟอัจฉริยะควบคุมผ่านแอพพลิเคช่ันบนสมาร์ทโฟน นายสหพงศ์ สมวงค์
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ 
คร้ังท่ี 39 ประจ้าปี 2564

62. การประยุกต์ใช้แนวคิดแบบลีนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพด้านเอกสาร ส้าหรับการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ด้วย Google Application  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

นางสาวพรเพ็ญ จันทรา
นักวิชาการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์

การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ 
ประจ้าปี พ.ศ.2564

63. อิทธิพลของสารช่วยย้อมท่ีส่งผลต่อการติดสีของผ้าไหมด้วยใบเทียนก่ิง นางสาวภัทราภา จ้อยพจน์ 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคร่ืองนุ่งห่ม

การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ 
ประจ้าปี พ.ศ.2564

64. การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตเส้ือผ้าส้าเร็จรูป กรณีศึกษาบริษัทผลิตเส้ือผ้า นางโสภิดา จรเด่น
สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคร่ืองนุ่งห่ม

การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ 
ประจ้าปี พ.ศ.2564

65. การประยุกต์ใช้เทคนิคการแปลงหน้าท่ีเชิงคุณภาพส้าหรับการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
เฟอรืนิเจอร์ไม้ไประเภทโซฟา

นายสุรสิทธ์ิ ระวังวงศ์
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

การประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิต
และการจัดการ ประจ้าปี 2564

66. การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เคร่ืองเรือนประเภทชุดโต๊ะกาแฟจากล้าต้นไม้ปาล์มน้้ามัน
โดยการประยุกต์ใช้วิศวกรรมคันเซ

นายสุรสิทธ์ิ ระวังวงศ์
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ 
ประจ้าปี พ.ศ.2564



ล าดับ ช่ือผลงาน เจ้าของผลงาน การน าไปใช้ประโยชน์/ตีพิมพ์เผยแพร่
67. การพยากรณ์ค่าความขรุขระผิวในการกลึงเหล็กหล่อเหนียวโดยใช้วิธีการพ้ืนผิวผลตอบสนอง

แบบบ็อกซ์-เบห์นเคนและพฤติกรรมการสึกหรอของเม็ดมีด
นายสุรสิทธ์ิ ระวังวงศ์
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ 
ประจ้าปี พ.ศ.2564

68. การประยุกต์ใช้เทคนิควิศวกรรมคันเซในการออกแบบผลิตภัณฑ์เคร่ืองถมประเภทเคร่ืองประดับเชิง
แนวคิด กลุ่มผู้ผลิตเคร่ืองถม กรณีตัวอย่าง จังหวัดนครศรีธรรมราช

นายสุรสิทธ์ิ ระวังวงศ์
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ 
ประจ้าปี พ.ศ.2564

69. การศึกษาปัจจัยของเทเลอร์เวลด์แบลงค์ท่ีมีผลต่อความหนาของการข้ึนรูปถ้วย นายซูไฮดี สนิ
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ 
ประจ้าปี พ.ศ.2564

70. การศึกษารัศมีดรอว์บีดท่ีมีผลต่อกระบวนการลากข้ึนรูปช้ินงานแบบไม่สมมาตร นายซูไฮดี สนิ
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

การประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิต
และการจัดการ ประจ้าปี 2564

71. พฤติกรรมผู้บริโภคเพ่ือการก้าหนดกลยุทธ์ด้านการตลาดส้าหรับการวางแผนขับเคล่ือนกลยุทธ์ด้าน
การจัดการโดลจิสติกส์เห็ดเครงในอนาคต: กรณีศึกษา ต้าบลท่าข้าม อ้าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

นายอภิชล ทองม่ัง ก้าเนิดว้้า
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ 
ประจ้าปี พ.ศ.2564

72. การศึกษาความเนไปได้ในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไม้ปาล์มน้้ามัน นายวรพงค์ บุญช่วยแทน
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ 
ประจ้าปี พ.ศ.2564

73. ผลกระทบปริมาณข้ีเล่ือยไม้ยางพาราและชนิดตัวไส้กลางต่อสมบัติทางกลของวัสดุเชิงประกอบแซน
วิชพลาสติกและข้ีเล่ือยไม้ยางพารา

นายชาตรี หอมเขียว
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ 
ประจ้าปี พ.ศ.2564

74. ผลกระทบปริมาณและขนาดผงของเล่นไม้ต่อสมบัติทางกลและทางกายภาพของวัสดุเชิงประกอบพอลิ
โพรพิลีน

นายชาตรี หอมเขียว
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ 
ประจ้าปี พ.ศ.2564

75. การประเมินตัวแปรจากการกวนเคลือบผิวเหล็กกล้าไร้สนิม เกรด SUS 304 ท่ีส่งผลต่อการกัดกร่อน 
การสึกหรอะโครงสร้างทางโลหะวิทยา

นายยงยุทธ ดุลยกุล
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ 
ประจ้าปี พ.ศ.2564

76. การพัฒนาเคร่ืองตรวจวัดไอระเหยฟอร์มาลีนแบบดิจิตอล นายธีรพงษ์ ฉิมเพชร
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า คร้ังท่ี 13

77. ระบบตรวจจับและแจ้งเตือนอัคคีภัยด้วยการประมวลภาพแบบเคล่ือนไหว นายอัมพร บุญราม
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า คร้ังท่ี 13

78. Development of Glucose in Solution Content Meter by Using Capacitive Sensing 
Technique

นายอธิโรจน์ มะโน
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

The 36th International Technical Conference 
on Circuits/Systems, Computers and Communications 
(ITC-CSCC 2021)

79. Cyber Attack Using IoT-based Malicious Device in Demand Response Applications 
Based on IEEE1888 Protocol

นายธนากร อินทสุทธ์ิ
สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม

The 36th International Technical Conference 
on Circuits/Systems, Computers and Communications 
(ITC-CSCC 2021)



ล าดับ ช่ือผลงาน เจ้าของผลงาน การน าไปใช้ประโยชน์/ตีพิมพ์เผยแพร่
80. คุณลักษณะการถ่ายเทความร้อนส้าหรับการไหลแบบพัลส์ด้วยการติดต้ังพินทรงกระบอกหน่ึงแถวใน

การไหล
นายปฐมพร นะระโต
สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลเรือ

การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเคร่ืองกลแห่ง
ประเทศไทย คร้ังท่ี 35

81. การศึกษาและพัฒนาชุดก้าเนิดความดันสุญญากาศด้วยหลักการเวนจูร่ี นายอธิราช ภัทรางกูน
สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล

การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเคร่ืองกลแห่ง
ประเทศไทย คร้ังท่ี 35

82. การเช่ือมโดยการแพร่ของทองเหลือง เกรด C3064 กับ อะลูมิเนียมหล่อก่ึงของแข็ง เกรด 356 ท่ี
ส่งผลต่อสมบัติทางกลและโครงสร้างทางโลหะวิทยา

นายวิทยา ศิริคุณ
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

การประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิต
และการจัดการ คร้ังท่ี 6

83. ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศด้วยแบบจ้าลองภูมิอากาศ BCC-ESM_RCP4.5 นายณัฐพล แก้วทอง
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

การประชุมวิชาการและน้าเสนอผลงานทางวิศวกรรม 
นวัตกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมอย่างย่ังยืน 
คร้ังท่ี 10 ประจ้าปี 2564

คณะบริหารธุรกิจ
84. องค์ประกอบทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีมีผลต่อการท่องเท่ียวเชิงนิเวศภายใต้เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

จังหวัดสงขลา
อ.อันธิกา ทิพย์จ้านงค์ 
อ.วัลลภา พัฒนา
สาขาวิชาการตลาด

งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจ คร้ังท่ี 8 วันท่ี 5
 กุมภาพันธ์ 2564 หน้า 1350 - 1367

85. คุณภาพชีวิตการท้างานบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา อ.กิตติยา อินทกาญจน์ 
อ.ณัฐวุฒิ จันทร์ศรีบุตร

การประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี 11 ปีการศึกษา 2563 
วันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2564 หน้า IP115 - IP122

86. บทบาทของผู้น้าท่ีมีต่อการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนท่ีประสบความส้าเร็จจังหวัดสงขลา อ.สุชาดา ศรีเช้ือ
อ.ชวนพิศ เจยาคม
สาขาวิชาการจัดการ 
ผศ.สันติพงศ์ ต้ังธรรมกุล
สาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

การประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี 11 ปีการศึกษา 2563 
วันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2564 หน้า HP66 - HP71

87. ปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสถิติธุรกิจของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

อ.ธันยพร อริยะเศรณี
สาขาวิชาการตลาด

การประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี 11 ปีการศึกษา 2563 
วันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2564 หน้า KP262 - KP269

88. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคติต่อการเรียน เร่ืองสถิติเพ่ือการวิจัย ระหว่าง
รูปแบบการสอนแบบร่วมมือเทคนิตจ๊ิกซอร์กับการสอนปกติ

อ.ธันยพร อริยะเศรณี
สาขาวิชาการตลาด

การประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี 11 ปีการศึกษา 2563 
วันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2564 หน้า KP253 - KP2561

89. ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์ไข่นกกระทา กลุ่มบ้านบ่อเต้ีย ต้าบลมาวงงาม อ้าเภอสิง
หนคร จังหวัดสงขลา

อ.วัลลภา พัฒนา 
อ.ธันยาภรณ์ ด้าจุติ
สาขาวิชาการตลาด

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัย
พายัพ 2564 คร้ังท่ี 11 วันท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2564 
หน้า 1004 - 1019



ล าดับ ช่ือผลงาน เจ้าของผลงาน การน าไปใช้ประโยชน์/ตีพิมพ์เผยแพร่
90. การส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านอาชีพของผู้สูงอายุอ้าเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี อ.กิตติยา อินทกาญจน์ 

อ.อรพรรณ  จันทร์อินทร์ 
อ.ปิยวรรณ มานะ
สาขาวิชาการจัดการ

การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระกับชาติ
คร้ังท่ี 14 และระดับนานาชาติคร้ังท่ี 1 
วันท่ี 17 - 18 มิถุนายน 2564 หน้า 435 - 452

91. การประเมินศักยภาพการจัดการการทอ่งเท่ียวโดยชุมชนบ้านท่าหินบริเวณลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลา 
อ้าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

อ.ชัยรัตน์ จุสปาโล
สาขาวิชาการตลาด

วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภ่าพชีวิต ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 1 
ประจ้าเดือนมกราคม - เมษายน 2564

92. การรับรู้เร่ืองราวและภาพลักษณ์ผ้าทอพ้ืนเมืองจังหวัดสงขลาท่ีมีผลต่อความต้ังใจซ้ือของผู้บริโภค อ.วัลลภา  พัฒนา
สาขาวิชาการตลาด

วารสารบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยรามค้าแหง 
ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 1 มกราคม - เมษายน 2564 หน้า 95 - 109

93. การศึกษาผลกระทบและการปรับตัวเพ่ือเตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมไร้เงินสดของมนุษย์เงินเดือน อ.มนต์ทนา  คงแก้ว
สาขาวิชาการจัดการ

วารสารรังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์ ปีท่ี 7
 ฉบับท่ี 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2564 หน้า 15 - 28

94. การพัฒนาแอปพลิเคช่ันเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้สถานท่ีท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์
ตามรอยพระพุทธเจ้าหลวง (รัชกาลท่ี 5) ของจังหวัดสงขลา

ดร.นิติ เอ่ียมช่ืน
มหาวิทยาลัยพะเยา
อ.พิษณุ  อนุชาญ 
อ.จเร  สุวรรณชาติ 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาตร์
อ.ธิดาภัทร  อนุชาญ
สาขาวิชาระบบสารสนเทศ

Burapha Science Journal Volume 26 (No.1) January - 
April 2021 page 213 - 231

95. บทบาทการเป็นตัวค่ันกลางของความพึงพอใจท่ีมีต่อความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารความสัมพันธ์
กับนักท่องเท่ียวและความภักดีของนักท่องเท่ียวท่ีใช้บริการโรงแรมในจังหวัดสงขลา

อ.นภดล ชูเศษ
อ.วิวัฒน์ จันทร์ก่ิงทอง 
อ.ปัญจา ชูช่วย
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

วารสารหาดใหญ่วิชาการ ปีท่ี 19 ฉบับท่ี 1 เดือนมกราคม - 
มิถุนายน 2564 หน้า 93 - 112

96. ความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีมีอิทธิพลกับผลการด้าเนินการเชิงดุลยภาพของธุรกิจโรงแรมในจังหวัด
สงขลา

อ.วราภรณ์ เลาหะสัมพันธพร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ คร้ังท่ี 18 วันท่ี 18
 พฤษภาคม 2564 หน้า 19 - 26

97. การพัฒนาแอพพลิเคช่ันด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริงเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้สถานท่ีประวัติศาสตร์ตาม
รอยพระพุทธเจ้าหลวง ในจังหวัดสงขลา

อ.ธิดาภัทร อนุชาญ
สาขาวิชาระบบสารสนเทศ

น้าแอฟพลิเคช่ันไปใช้เป็นส่วนหน่ึงของการเรียนในรายวิชา
ประวัติศาสตร์ท้องถ่ิน

98. การศึกษาแนวโน้มของเทคโนโลยีทางการเงิน (Fin Tech) ท่ีส่งผลต่อไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้บริการทาง
การเงินในยุคดิจิทัล

อ.นัดพลพิชัย ดุลยวาทิต
สาขาวิชาการจัดการ

จากการทราบไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้บริการทางการเงิน ท้าให้
น้ามาใช้ในการปรับเปล่ียนรูปแบบบริการทางการเงิน และ
ช่องทางการเข้าถึงผ่านธุรกิรรมทางการเงิน



ล าดับ ช่ือผลงาน เจ้าของผลงาน การน าไปใช้ประโยชน์/ตีพิมพ์เผยแพร่
99. ระบบจัดการส่ือออนไลน์ส้าหรับลดภาวการณ์นอนไม่หลับในผู้สูงอายุ อ.อานนท์ บัวศรี

สาขาวิชาระบบสารสนเทศ
น้าระบบไปใช้เพ่ือช่วยลดปัญหาการนอนไม่หลับของผู้สูงอายุ 
และใช้ในการส่งเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุ

100. ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์ไข่นกกระทา กลุ่มบ้านบ่อเต้ีย ต้าบลม่วงงาม อ้าเภอสิง
หนคร จังหวัดสงขลา

อ.วัลลภา พัฒนา
สาขาวิชาการตลาด

น้าไปปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ไข่นกกระทา

101. แนวทางการพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันในบริบท
อาเซียน อ้าเภอ  สุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

อ.อรพรรณ จันทร์อินทร์
สาขาวิชาการจัดการ

ประเมินและพัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบการSMEs 
อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส

102. การน้อมน้าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติของหัวหน้าครัวเรือนเพ่ือยกระดับสู่การเป็น
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ กรณีศึกษาต้าบลเกาะยอ อ้าเภอเมือง จังหวัดสงขลา

อ.นัดพลพิชัย ดุลยวาทิต
สาขาวิชาการจัดการ

ส่งเสริมให้หัวหน้าครัวเนือนเป็นต้นแบบของการปฏิบัติจริงเพ่ือ
สร้างครอบครัวพัฒนาตามหลัก พอมีพอกิน 
พออยู่พอใช้ พออกพอใจ

103. การพัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูลเพ่ือช่วยองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนคัดเลือกบุคคลอย่างมี
ประสิทธิภาพในยุคดิจิทัล (Digital) กรณีพ้ืนท่ีจังหวัดสงขลา

อ.พัชรี ทิพย์ประชา
สาขาวิชาระบบสารเสนเทศ

ใช้เป็นระบบฐานข้อมูลในการจัดการข้อมูลของบุคคล

104. องค์ประกอบทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีมีผลต่อการท่องเท่ียวเชิงนิเวศภายใต้เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
จังหวัดสงขลา

อ.อันธิกา ทิพย์จ้านงค์
สาขาวิชาการตลาด

ผู้ประกอบการทางด้านการท่องเท่ียวและผู้ผลิต ผู้จัดจ้าหน่าย
สินค้าและบริการ ได้แนวทางในการฟ้ืนฟูการทอ่งเท่ียวหลัง
สภาวการณ์โรคระบาดโควิด-19 เกิดการพัฒนาแหลางทอ่เง
ท่ียวในพ้ืนท่ีเศราฐกิจพิเศษ จังหวัดสงขลา ท่ีตรงกับความ
ต้องการของนักท่องเท่ียวมากข้ึน

105. การพัฒนาระบบการวัดและควบคุมค่าอุณหภูมิและค่าความช้ืนท่ีเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของ
เห็ดจ้าลอง

น.ส.เสาวลักษณ์  ศักด์ิศฤงคาร
สาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

บริษัท กสท โทรคมนาคม จ้ากัด (มหาชน) หาดใหญ่
ผลงานจากรายวิชาสหกิจศึกษา

106. ระบบการจัดการรายช่ืออาสาสมัครต้ารวจท่องเท่ียว สถานีต้ารวจท่องเท่ียว 1 น.ส.ภัทราภรณ์  สงเอียด
สาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

สถานีต้ารวจท่องเท่ียว 1

107. ระบบควบคุมและดุแลอุปกรณ์ใช้ซ้้า น.ส.พรใจ  ยศนุ้ย
สาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

ศูนย์บริการลูกค้าทีโอที สาขาสงขลา

108. ระบบการจองห้องประชุมด้วย Line Official Account นายภูริภัทร  แก้วอ่อน 
สาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ้าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

109. ระบบควบคุมอุณหภูมิโดยใช้เทคโนโลยีไอโอที นายอนุชา  แซ่ตัน 
นายจตุพร  จิรันดร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัลลภา  พัฒนา
สาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

สาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ



ล าดับ ช่ือผลงาน เจ้าของผลงาน การน าไปใช้ประโยชน์/ตีพิมพ์เผยแพร่
110. เคร่ืองวัดความช้ืนดินและรดน้้าอัตโนมัติ นายวริทธิพล  เวชภักด์ิ 

นายวีรวัฒน์  ทองนวล 
นายจตุพร  จิรันดร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัลลภา  พัฒนา
สาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

สาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

111. ระบบรับจ่ายสินค้าฝากขายห้องโครงการฝึกทักษะ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย

น.ส.ลักษิกา  คงฟัก  
น.ส.ปาณรดา  วารรีนาค  
น.ส.อรพรรณ  ช่วยค้้า
สาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

112. ระบบการจัดการภาษีมูลค่าเพ่ิม น.ส.นงค์นรี  เตราชูสงซ์ 
น.ส.ธิดารรัตน์  กฐินหอม
นายนันธวัติ  สุกใส
สาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

สาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

113. ระบบจัดการฐานข้อมูลร้านเช่าพระ กรณีศึกษาร้านพระแท้ดูง่าย นายสิทธิพร  ช่วยชู  
น.ส.พลอยไพลิน  จุมากุล  
น.ส.สุวรรณา  หวังกะจิ
สาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

ร้านพระแท้ดูง่าย

114. การจัดการระบบงานเอกสารส้านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา น.ส.อาทิตยา  ปัญญาชาติรักษ์
สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป

ส้านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา

115. พัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดร้านไอซ์กิโมสโนว์ไอซ์ สาขาเทสโก้โลตัสสงขลา น.ส.สโรชา  วงศ์ชูสุข 
น.ส.กัลยรัตน์  จันทร์แดง

ร้านไอซ์กิโมสโนว์ไอซ์ สาขาเทสโก้โลตัสสงขลา

116. แผนการเตรียมความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Management : BCM ของ
โรงแรมญันนะตีย์ หาดใหญ่)

น.ส.กัลยรัตน์  จันทร์แดง 
สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป

โรงแรมญันนะตีย์ หาดใหญ่

117. การจัดท้าฐานข้อมูลค่าตอบแทนของพนักงาน ร้าน Galaxy Songkhla ต้าบลบ่อยาง อ้าเภอเมือง 
สงขลา โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel

น.ส.ปณิสรา  กล่ินเพชร
สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป

ร้าน Galaxy Songkhla ต้าบลบ่อยาง อ้าเภอเมือง สงขลา

118. การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทางประวัติศาสตร์ ของหลวงปู่ทวดเหยียบน้้าทะเลจืด วัดพะโคะ 
อ้าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

น.ส.ซิตีนุร  หีมมะ 
สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป

วัดพะโคะ อ้าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา



ล าดับ ช่ือผลงาน เจ้าของผลงาน การน าไปใช้ประโยชน์/ตีพิมพ์เผยแพร่
119. การจัดการวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิตเฟอร์นิเจอร์ น.ส.สุรางคนา  ชุมนิรัตน์ 

น.ส.ชนภัทร  เพชรด้า 
นายชารีฟ  หมัดเบ็ญยีหมาน 
นายอานนท์  พฤกษ์เสริมศักด์ิ 
นายโกวิทัตว์ ชัยวงศ์ 
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

ร้านเฟอร์นิเจอร์

120. การพัฒนาระบบแจ้งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ออนไลน์ แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศวิทยาลัยเทคนิค
หาดใหญ่

นายชยุตม์ นวนท้วม
นายติณณภพ เลาหะกุล
นายวุฒิพงศ์ เนียมแก้ว
นายเอกราช ชาญณรงค์
สาขาวิชาการจัดการส้านักงาน
อิเล็กทรอนิกส์

แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

121. การพัฒนาเว็บไซต์ส้านักงานท่ีดินจังหวัดสงขลา นายอาทิตย์  สุวรรณรัตน์
นายธัญเทพ  กันวงษ์
สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป

ส้านักงานท่ีดินจังหวัดสงขลา

122. การจัดการระบบงานเอกสารส้านักทะเบียนราษฎรและบัตร เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา น.ส.รสสุคนธ์  แก้วช่วย 
สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป

ส้านักทะเบียนราษฎรและบัตร เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา

123. เก้าอ้ีล้อยางรถยนต์รีไซเคิล น.ส.อาทตยา  ขาวผ่อง 
สาขาวิชาการจัดการส้านักงาน
อิเล็กทรอนิกส์

ครอบครัว น.ส.อาทตยา  ขาวผ่อง

124. การวิเคราะห์อัตราก้าลังเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการ น.ส.อรัชพร  ดุกสุขแก้ว
สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

125. การศึกษาหน้ีครัวเรือนในสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 ของประชาชน อ้าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา น.ส.ณัฐวิภา รัตนะ 
น.ส.ทิพวรรณ หนูแมว
น.ส.สุขุมาล นวนม่ิง
น.ส.ธัญญพฤกษ์ แก้วบุญ 
สาขาการบัญชี

ประชุมและน้าเสนอผลงานวิชาการ การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ คร้ังท่ี 11 ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัย
เทคโนโลยีภาคใต้ อ้าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช



ล าดับ ช่ือผลงาน เจ้าของผลงาน การน าไปใช้ประโยชน์/ตีพิมพ์เผยแพร่
126. บุคลิกตราสินค้าท่ีส่งผลต่อความต้ังใจซ้ือผลิตภัณฑ์หัตถกรรมกะลามะพร้าวลุงปล้ืมของผู้บริโภค น.ส.สิริวิภา  สาหะกะโร  

นายอลงกต  มานะจิตต์
น.ส.จริยา  ใจกว้าง
น.ส.ชลนิฌา  สีด้า
น.ส.วัลยา  เสนประดิษฐ์
สาขาการตลาด

ประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการ
ระดับชาติ ประจ้าปี 2564 (คร้ังท่ี 8) 
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

127. ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนท่ีส่งผลต่อการต้ังใจซ้ือน้้ามะม่วงเบาของวิสาหกิจชุมชนสตรีชุมชนต้าบลหัว
เขาของผู้บริโภค

นายปฏิพล  จันอ้น          
น.ส.กัลย์สุดา  เขียวไชย
น.ส.หทัยชนก  ไชยกูล
น.ส.รุ่งนภา  สัมพันธชิต 
น.ส.อนัญญา   คีรีทอง           
สาขาการตลาด

ประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการ
ระดับชาติ ประจ้าปี 2564 (คร้ังท่ี 8) 
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

128. เร่ืองการรับรู้คุณค่าและความไว้วางใจของผลิตภัณฑ์ลูกประคบสมุนไพรท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของ
ผู้บริโภค

น.ส.จริดา ประเสริฐ
น.ส.จตุพร ทิพยเสวต
น.ส.บุณยาพร ไชยปัญหา
น.ส.นัดดา บุญก้าเนิด
น.ส.เกษฎาภรณ์ ณะนิตย์
สาขาการตลาด

ประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการ
ระดับชาติ ประจ้าปี 2564 (คร้ังท่ี 8) 
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะศิลปศาสตร์
129. Evaluation of Citizenship in Democratic Regime อ.เอกราช มะลิวรรณ์

สาขาวิชาศึกษาท่ัวไป
Journal of Management Information and Decision 
Sciences ปีท่ี 24 ฉบับ Special issue 1 (Q2)

130. เตาประหยัดพลังงานส้าหรับการแปรรูปสมุนไพรวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรคุณธรรมวัดคูเต่า 
จังหวัดสงขลา

ผศ.สมบูรณ์ ประสงค์จันทร์
สาขาวิชาศึกษาท่ัวไป

วารสารวิจัยเพ่ือพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี ปีท่ี 13 ฉบับท่ี 3 (TCI1)

131. ปัญหาและการปรับตัวในการประกอบอาชีพของพนักงานต้อนรับบนเคร่ืองบิน ดร.จิรวิชญ์ พรรณรัตน์
สาขาวิชาศึกษาท่ัวไป

การประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี 17 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก้าแพงแสน

132. การพัฒนาเตาชีวมวลประหยัดพลังงานส้าหรับการแปรรูปหอยตลับโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนลุ่ม
น้้าปะเหลียน จังหวัดตรัง

ผศ.สุปราณี วุ่นศรี
สาขาวิชาศึกษาท่ัวไป

วารสารวิจัยเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี ปีท่ี 12 ฉบับท่ี 3 
เล่มท่ี 0858-0855 เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2563 
หน้า 223-236 ฐานข้อมูล TCI 1
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133. การยกระดับคุณภาพการผลิตติหมาใบจากของชุมชนลุ่มน้้าปะเหลียน จังหวัดตรัง ผศ.นพดล โพชก้าเหนิด

สาขาวิชาศึกษาท่ัวไป
วารสารวิจัยเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี ปีท่ี 12 ฉบับท่ี 3 
เล่มท่ี 0858-0855  เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2563 
หน้า  223-236 ฐานข้อมูล TCI 1

134. แนวทางการศึกษาปฏิบัติการในชีวิตประจ้าวันของวัยรุ่นมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ อ.วิลาสินี สุขกา
สาขาวิชาศึกษาท่ัวไป

วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ปีท่ี 7 ฉบับท่ี 1 
เล่มท่ี 1 เดือน มกราคม-มิถุนายน ปี 2563 
หน้า 125-137 ฐานข้อมูล TCI 2

135. การพัฒนาสมรรถนะเตาชีวมวลชนิด TLUD ระดับครัวเรือน ผศ.พลชัย ขาวนวล
สาขาวิชาศึกษาท่ัวไป

วารสารวิจัย มทร.กรุงเทพฯ ปีท่ี 14 ฉบับท่ี 1 
เล่มท่ี 2561-2130 เดือนมกราคม-มิถุนายน 
ปี 2563 หน้า 52-62 ฐานข้อมูล TCI 1

136. การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพ่ือการเรียนรู้ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
สงขลา

ผศ.จิรภัทร ภู่ขวัญทอง
สาขาวิชาศึกษาท่ัวไป

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีท่ี 40 
ฉบับท่ี 1 เดือน ม.ค.-ก.พ.64 หน้า 21-34

137. Perspectives towards Thai Education Policy Underlining the Thailadn 20-Year National 
Strategy Plan

รศ.ดร.พัชรินทร์ ฆังฆะ
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

Proceedings : 4th National and International Research
Conference 2021 : NIRC IV 2021 Page 76-88

138. การพัฒนาอิเล็กโทรดส้าหรับตรวจวัดน้้าตาลฟรุกโทสด้วยเทคนิคไบโอเซนเซอร์(Facile Fabrication 
of Screen-Printed Carbon Electrodes for Electrochemical Sensors)

ดร.ภารุณีย์ สามพิมพ์
สาขาวิชาศึกษาท่ัวไป

International Journal of Nanoelectronics and 
Materials ปีท่ี 14 เล่มท่ี 1 (Q3)

139. ส่ิงใดท่ีท้าให้ผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 ไม่ตอบค้าถามครูผู้สอนในช้ันเรียนภาษาอังกฤษท่ีเรียนเป็น
ภาษาต่างประเทศ (What Really Stops the 21 St Century Thai Learners Answering 
Questions in EFL Classrooms?)

อ.จิรายุ สงเคราะห์
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

Rangsit Journal of Educational Studies (RJES) ปีท่ี 8 
ฉบับท่ี 1 (TCI2)

140. การพัฒนาเตาชีวมวลประหยัดพลังงานส้าหรับแปรรูปขนมซ้ังน้้าดังของชุมชนต้าบลบางเหรียง อ้าเภอ
ควนเนียง จังหวัดสงขลา

ผศ.สุปราณี วุ่นศรี
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อมเพ่ือ
การเรียนรู้ ปีท่ี 12 ฉบับท่ี 1 (TCI1)

141. Evaluation of Achievement on Performance of Municipal Development :lan for the 
Fiscal year 2020 : A case Study of 
Hat Yai City Municipality, Thailand

ดร.อรอุมา สุพัฒนกุล
สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเท่ียว

Academy of Strategic Management Journal ปีที 20  
เล่มท่ี Special Issue 2 (Q3)
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142. เส้นทางท่องเท่ียวต้าบลพะตง อ้าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา อ.สาลินี ทิพย์เพ็ง

อ.กุลดารา เพียรเจริญ
อ.จรัญ ธรรมใจ 
ผศ.ทวิชาติ เย็นวิเศษ 
อ.ปัญญารัศม์ ลือขจร
อ.วนิดา บุรีภักดี
สาขาการโรงแรมและการท่องเท่ียว

จดลิขสิทธ์ิ

143. ระบบต้มฆ่าเช้ือ อัดแก๊ส บรรจุและปิดฝาขวดเคร่ืองด่ืม อ.สาลินี ทิพย์เพ็ง
อ.กุลดารา เพียรเจริญ 
อ.จรัญ ธรรมใจ 
ผศ.ทวิชาติ เย็นวิเศษ 
อ.ปัญญารัศม์ ลือขจร
อ.วนิดา บุรีภักดี
สาขาการโรงแรมและการท่องเท่ียว

อนุสิทธิบัตร

144. ภาพลักษณ์การท่องเท่ียวท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเท่ียว
ของนักท่องเท่ียวอ้าเภอเบตง จังหวัดยะลา

น.ส.อิสริยา แก้วเสธ
น.ส.ฐิติญา ศักด์ิแสงโสภา 
อ.สาลินี ทิพย์เพ็ง
อ.กุลดารา เพียรเจริญ
สาขาการโรงแรมและการท่องเท่ียว

รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ระดับชาติ คร้ังท่ี 3. “กระบวนทัศน์ใหม่ของ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กับการพัฒนาท้องถ่ิน” 
ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา, หน้า 699-712

145. ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการเราเท่ียวด้วยกัน
ของกลุ่มนักท่องเท่ียวเจนเนอเรช่ันเอ็กซ์

น.ส.กมลรัตน์ ช่วยรัตน์ 
น.ส.กนกวรรณ ศิริวงศ์ 
อ.กุลดารา เพียรเจริญ
อ.ประภาพรรณ แก้วสิยา
สาขาการโรงแรมและการท่องเท่ียว

รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ระดับชาติ คร้ังท่ี 3. “กระบวนทัศน์ใหม่ของ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กับการพัฒนาท้องถ่ิน” 
ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา, หน้า 739-751.

146. แนวทางการพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์เพ่ือการท่องเท่ียวสู่การท่องเท่ียว
อย่างย่ังยืนของอ้าเภอเทพา จังหวัดสงขลา

ศุภกานต์ ทองบริบูรณ์ 
จุทากมล หนูอุไร 
กุลดารา เพียรเจริญ (อ.)
สาขาการโรงแรมและการท่องเท่ียว

รายงานสืบเน่ืองจากการวิชาการระดับชาติด้านศิลปศาสตร์ 
คร้ังท่ี 6 “ศาสตร์บูรณาการงานวิจัย เพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน”
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
หน้า 77-87.
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147. ปัจจัยการรับรู้ส่ือสังคมออนไลน์ท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเท่ียว

อ้าเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
น.ส.เบ็ญจพร เผ่ือคง 
น.ส.พัชรินทร์ มณียม 
อ.กุลดารา เพียรเจริญ
สาขาการโรงแรมและการท่องเท่ียว

รายงานสืบเน่ืองจากการวิชาการระดับชาติด้านศิลปศาสตร์ 
คร้ังท่ี 6 “ศาสตร์บูรณาการงานวิจัย เพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน”
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
หน้า 88-106

148. การเปรียบเทียบความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเท่ียว
ท่ีส่งผลต่อการท่องเท่ียวซ้้าในแหล่งท่องเท่ียว อ้าเภอมะนัง 
จังหวัดสตูล

ปิยะฉัตร ยัฆพันธ์ 
ศศิวราภรณ์ เหมรา 
กุลดารา เพียรเจริญ (อ.)
สาขาการโรงแรมและการท่องเท่ียว

รายงานสืบเน่ืองจากการวิชาการระดับชาติด้านศิลปศาสตร์ 
คร้ังท่ี 6 “ศาสตร์บูรณาการงานวิจัย เพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน”
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
หน้า 88-97.

149. ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการเราเท่ียวด้วยกันของกลุ่มนักท่องเท่ียวเจนเนอเรช่ัน
เอ็กซ์

น.ส.กมลรัตน์ ช่วยรัตน์ 
น.ส.กนกวรรณ ศิริวงศ์ 
อ.กุลดารา เพียรเจริญ
อ.ประภาพรรณ แก้วสิยา
สาขาการโรงแรมและการท่องเท่ียว

รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ระดับชาติ คร้ังท่ี 3. “กระบวนทัศน์ใหม่ของ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กับการพัฒนาท้องถ่ิน” 
ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา, หน้า 739-751.

150. ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือสินค้าท่ีระลึกของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติในอ้าเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช

น.ส.พิชาภพ ลีลาตังวัฒน์ 
น.ส.รุจิรา แสงธีรกิจ 
อ.ประภาพรรณ แก้วสิยา
สาขาการโรงแรมและการท่องเท่ียว

งานประชุมวิชาการท่องเท่ียวระดับชาติ คร้ังท่ี 6 
การท่องเท่ียววิถีปกติใหม่ (New Normal) สู่การขับเคล่ือน
เศรษฐกิจฐานราก ณ โรงแรมยูเพส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หน้า 803 - 815

151. การจัดการการท่องเท่ียวโดยชุมชนบ้านเกาะโหลน ต้าบลราไวย์ อ้าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต นายวรวุธ แก้วศรีดวง
น.ส.พัชรี หนูสังข์
อ.ศุภวรรณ ตันตสุทธิกุล
สาขาการโรงแรมและการท่องเท่ียว

การประชุมน้าเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาระดับชาติ 
คร้ังท่ี 13 ประจ้าปีการศึกษา 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
อุดรธานี หน้า 4014 - 4025

152. แนวทางการส่งเสริมศักยภาพการท่องเท่ียวต้าบลบ่อหิน  
อ้าเภอสิเกา จังหวัดตรัง

น.ส.อธิติยา สุขอรุณ 
น.ส.วารุนันท์ ด้าขุนนุ้ย  
อ.ธารินทร์ มานีมาน
สาขาการโรงแรมและการท่องเท่ียว

การประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี 4  พ.ศ. 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตศรีราชา หน้า 768- 775

153. การออกแบบแผ่นพับ (Brochour) เพ่ือส่งเสริมการขายของบริษัท เจมส์ บอนด์ ดิสคอพเวอร์ร่ีซี 
แคนนู ทัวร์ จ้ากัด

นายภีรภัทร จันทร์คงหอม 
อ.สาลินี ทิพย์เพ็ง
สาขาการโรงแรมและการท่องเท่ียว

การประกวดโครงงานสหกิจศึกษา สาขามนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์และการจัดการ
ระดับมหาวิทยาลัย บริษัท เจมส์ บอนด์ ดิสคอพเวอร์ร่ี 
ซี แคนนู ทัวร์ จ้ากัด



ล าดับ ช่ือผลงาน เจ้าของผลงาน การน าไปใช้ประโยชน์/ตีพิมพ์เผยแพร่
154. การทดแทนแป้งสาลีด้วยแป้งข้าวกล้อB48:B61มใบเตยต่อ+B48:B80คุณลักษณะผลิตภัณฑ์คุกก้ี นางสาวรุ่งงทิพย์ รัตนพล

นางสาววัลลภา กองชิด 
อ.น้้าฝน ชูพูล
สาขาคหกรรมศาสตร์

การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
คร้ังท่ี 59

155. การศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมในการแปรรูปผงถ่ัวทองก่ึงส้าเร็จรูป นางสาวสุดารัตน์ ศรีวิลัย
นางสาวอาจารีย์ บุญสนอง
นางสาวไอลดา ลุทัน
อ.น้้าฝน ชูพูล
สาขาคหกรรมศาสตร์

การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
คร้ังท่ี 59

156. ป้ายผู้โดยสารของสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ นางสาวกัลยาณี  โอภาส
สาขาภาษาต่างประเทศ

Thai Lion Air ท่าอากาศยาน นานาชาติหาดใหญ่

157. คู่มืออิเล็คทรอนิกส์แนะน้าร้านค้าร้านอาหาร ย่านเมืองเก่าสงขลา นางสาวปิยสุดา  มัตซูดะ
สาขาภาษาต่างประเทศ

เทศบาลนครสงขลา

158. ส่ือการเรียนรู้บอร์ดเกมประกอบการเรียนเพ่ือเป็นพ้ืนฐานและทบทวนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ นายจิรัศม์ิปุริม  สุขประเสริฐ
สาขาภาษาต่างประเทศ

โรงเรียนวรพัฒน์ หาดใหญ่

159. ส่ือการเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากส่ือท้องถ่ินในจังหวัดภูเก็ต นายอภิวัฒน์  สุดสมัย
สาขาภาษาต่างประเทศ

บริษัทคลาส แอ๊ค มีเดีย จ้ากัด

160. โครงการการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะไวยากรณ์ภาษาอังกฤษนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
โรงเรียนเทศบาลภูเก็ต ผ่าน G suite

นางสาววรางคณา  ขวัญรัก
สาขาภาษาต่างประเทศ

โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต

161. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลท่ัวไปของโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ตเป็นภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์ นางสาวเสาวลักษณ์  ตรีผอง
สาขาภาษาต่างประเทศ

โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต

162. กิจกรรมให้ความรู้ เร่ืองการคัดแยกขยะ ภาษาอังกฤษ ส้าหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมือง ภูเก็ต 
Municipal School

นางสาวสุภารัตน์  รักประทุม
สาขาภาษาต่างประเทศ

โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต

163. การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยใช้เกมส์ทายค้าศัพท์จากรูปภาพ นางสาวยาสมีน  ตาเดอินทร์
สาขาภาษาต่างประเทศ

โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต

164. กิจกรรม 7 วัน ณ อินเตอร์คอนติเนนตัลภูเก็ต นายภานุพงศ์  ช่วยธรรมรัตน์
สาขาภาษาต่างประเทศ

InterContinental Phuket Resort



ล าดับ ช่ือผลงาน เจ้าของผลงาน การน าไปใช้ประโยชน์/ตีพิมพ์เผยแพร่
165. การประชาสัมพันธ์ ข้อมูลโรงเรียนสอนภาษาธิชาด้วย QR code ( PR by QR ) นางสาวณิชกุล  รัตนพันธ์

สาขาภาษาต่างประเทศ
โรงเรียนสอนภาษาธิชา

166. วิดีโอเเอนิเมช่ันการให้ความรู้ก่อนเข้าจุดตรวจค้นแก่ผู้โดยสารขาออกภายในประเทศสนามบิน
นานาชาติภูเก็ต

นางสาววรางคณา  มณีรัตน์
สาขาภาษาต่างประเทศ

ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต

167. การจัดท้าบุ๊คเลทเพ่ือแนะน้ากฎระเบียบและมาตรการๆก่อนออกเดินทางส้าหรับผู้โดยสาร นางสาวพรรณนิภา  โอนวัง
สาขาภาษาต่างประเทศ

ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต

168. คู่มือการบริการอาหารเช้าห้องอาหารชมทะเล ณ โรงแรมกะตะธานี ภูเก็ต บีช รีสอร์ท Serving 
Breakfast Manual of Chom-Talay Restaurant, Katathani Phuket Beach Resort

นางสาววรพรรณ  ชุมทอง
สาขาภาษาต่างประเทศ

Katathani Phuket Beach Resoort

169. เว็บไซต์และส่ือนันทนาการเพ่ือการสอน นายนนท์ทวี  ยางทอง
สาขาภาษาต่างประเทศ

โรงเรียนสอนภาษาธิชา

170. การสร้างส่ือและโปรโมตโรงเรียนสอนภาษาธิชาผ่านเฟซบุ๊กเพจ นายอ้านาจ  หมัดอะด้ัม
สาขาภาษาต่างประเทศ

โรงเรียนสอนภาษาธิชา

171. การเรียนรู้ค้าศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านแอปมือถือ นางสาวภัทราพร  เหม็นศิริ
สาขาภาษาต่างประเทศ

โรงเรียนแจ้งวิทยา

172. การพัฒนาความรู้ด้านภาษาอังกฤษเร่ือง Part of Speech   โดยใช้บทเรียนส้าเร็จรูปอิเล็กทรอนิกส์ นายณัฐพงศ์  ศิริหล้า
สาขาภาษาต่างประเทศ

โรงเรียนแจ้งวิทยา

173. วีดีโอการแนะน้าบริษัทเรบเบิลร็อคไคลม์บ้ิง นางสาวนาลิตาฮ์  เอกสุนทรวงศ์
สาขาภาษาต่างประเทศ

บริษัท เรบเบิล ร็อค ไคล์มบ๊ิง จ้ากัด

174. คู่มือการปฏิบัติงานของนักศึกษาฝึกงานด้านบริการแรงงานต่างด้าว นางสาวอรสา  ชูชาย
สาขาภาษาต่างประเทศ

ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสตูล

175. ผลสัมฤทธ์ิของการใช้บอร์ดเกมร่วมกับบัตรค้าเพ่ือส่งเสริมทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษ: กรณีศึกษา
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี2/3 โรงเรียนวิเชียรชม

นายจักริน  บินสะมะแอ
สาขาภาษาต่างประเทศ

โรงเรียนวิเชียรชม

176. ชุดส่ือการเรียนการสอนส้าเร็จรูป เร่ืองการสนทนาภาษาอังกฤษระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียน
วิเชียรชม : กรณีศึกษานักเรียนช้ันประถมศึกษาห้อง 3/1

นายสิทธนา บุญญา
สาขาภาษาต่างประเทศ

โรงเรียนวิเชียรชม

177. การผลิตส่ือวิดีโอน้าเสนอสถานท่ีท่องเท่ียวย่านเมืองเก่าสงขลา ตามเส้นทางรถรางแก่นักท่องเท่ียวชาว
ไทย และชาวต่างชาติ

นางสาวชฎาภรณ์ ประสี
สาขาภาษาต่างประเทศ

เทศบาลนครสงขลา

178. ส่ือ Audio บรรยายสถานท่ีท่องเท่ียวย่านเมืองเก่าสงขลา ตามเส้นทางรถรางแก่นักท่องเท่ียวชาวไทย
และชาวต่างชาติ

นางสาวปิยวรรณ นวลละออง
สาขาภาษาต่างประเทศ

Environmental Education centre Thailand



ล าดับ ช่ือผลงาน เจ้าของผลงาน การน าไปใช้ประโยชน์/ตีพิมพ์เผยแพร่
179. แบบสอบถามความพึงพอใจของแขกท่ีมีต่อการใช้บริการซีซีรีสอร์ท นางสาววัชรวรรณ ศรีหิรัญ

สาขาภาษาต่างประเทศ
ซีซี รีสอร์ท (SEESEA RESORT)

180. ส่ือค้าศัพท์อิเล็คทรอนิกส์ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจโรงเเรมเเละบริการ นางสาวกมลวรรณ ปานงาม
สาขาภาษาต่างประเทศ

ซีซี รีสอร์ท (SEESEA RESORT)

181. ป้ายประชาสัมพันธ์การเช็คอินส้าหรับผู้โดยสารสายการบินไลอ้อนแอร์ นางสาวอุดมรัตน์ อินทะสะโร
สาขาภาษาต่างประเทศ

บริษัทไทยไลอ้อนแอร์ จ้ากัด(มหาชน) สถานีหาดใหญ่

182. การผลิตส่ือวิดีทัศน์เพ่ือการประชาสัมพันธ์ EP /MEP และห้องเรียนพิเศษภาษา โรงเรียนวรนารีเฉลิม
 จังหวัดสงขลา

นางสาวกานต์ธิดา เส้งนนท์
สาขาภาษาต่างประเทศ

โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

183. การผลิตส่ือเกมภาษาอังกฤษเสริมกิจกรรมในห้องเรียนโครงการ EP/MEP ส้าหรับนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

นางสาวถวิดา พุฒนุ้ย
สาขาภาษาต่างประเทศ

โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

184. เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมของโครงการ EP/MEP และห้องเรียนพิเศษภาษา โรง
เรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา พากย์ภาษาอังกฤษ

นางสาวอรุณรัตน์ วรรณพิบูลย์
สาขาภาษาต่างประเทศ

โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

185. เว็ปไซต์เพ่ือการประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์ จังหวัดสงขลา (Website For Public
 Relations Historical Tourism in Songkhla Province)

นางสาวอรวรา เดชะ
สาขาภาษาต่างประเทศ

หลักสูตรสาขาวิชาภาษาต่างประเทศเพ่ือการส่ือสาร 
สาขาภาษาต่างประเทศ

186. ส่ือวิดิทัศน์ภาษาอังกฤษ เร่ือง A Fright in the Forest: ป่าหลอนซ่อนวิญญาณ" ซ่ึงเป็นผลงานจาก
การเรียนการสอนแบบ Active Learning จากรายวิชา การเขียนอนุ เฉทภาษาอังกฤษ (English 
Paragraph Writing)

นายวัศพล กล่อมรัตน์
นายปวิณวัฒน์ สังข์สวัสด์ิ
นางสาวณิชารีย์ จันทฤทธ์ิ
นางสาวไซตุลอามาล อาเส็น
นายสวรรษ จิรรัตนโสภา

สาขาภาษาต่างประเทศ คณะศิลปศาสตร์ มทร.ศรวิชัย

187. บัตรค้าศัพท์จุดส้าคัญของซิงกอรา นางสาวลลิตา เนียมสง 
นางสาวนฤมล สุขโชค 
ผศ.พลชัย ขาวนวล 
รศ.พัชรินทร์ ฆังฆะ
สาขาภาษาต่างประเทศ

คณะศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย

188. วิดีโอหนังส้ันภาษาอังกฤษ เร่ือง The Haunted Class ห้องเรียนหลอน" ซ่ึงเป็น ผลงานจากการเรียน
การสอนแบบ Active Learning จากรายวิชา การเขียนอนุเฉท ภาษาอังกฤษ (English Paragraph 
Writing)

นางสาวฟาตีมะห์ จารู 
นายธนาธิป เช่ียววิจิตรพันธ์ุ 
นายซอฟฟรอน อนุเปโถ 
นายชาฟิค บิลหีม
สาขาภาษาต่างประเทศ

หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาศึกษาท่ัวไป คณะศิลป
ศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย



ล าดับ ช่ือผลงาน เจ้าของผลงาน การน าไปใช้ประโยชน์/ตีพิมพ์เผยแพร่
189. Applications and SIM Cards Information Handbook for New International Students at 

Chongqing University of Posts and Telecommunications ณ Chongqing University of 
Posts and Telecommunications, China

นางสาวกัญภิรมย์ เก้ือก่อแก้ว
สาขาภาษาต่างประเทศ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

190. แพลตฟอร์มซ้ือ-ขาย สินค้าชุมชน ออนไลน์ นางสาวจันทรกานต์ จันทวงศ์
สาขาภาษาต่างประเทศ

ธนาคารออมสิน

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
191. ศาลารักษ์โลก แหล่งเรียนรู้ต้นจากรักษ์โลก ต .วังวน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง ผศ.ดร.ทัชชญา สังขะกูล 

อ.เรืองรัมภา อินทรักษ์ 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
ผศ.ดร.นันทชัย ชูศิลป์ 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
อ.บุญรัตน์ บุญรัศมี
สาขาวิชาการจัดการ

แหล่งเรียนรู้ศาลาจากรักษ์โลก องค์การบริหารส่วนต้าบลวังวน
 อ้าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

192. นวัตกรรมผนัง และฝ้าเพดานเส้นใยจากรักษ์โลก องค์การบริหารส่วนต้าบลวังวน ต.วังวน อ.ปะ
เหลียน จ.ตรัง

ผศ.ดร.ทัชชญา สังขะกูล 
อ.เรืองรัมภา อินทรักษ์ 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
ผศ.ดร.นันทชัย ชูศิลป์ 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
อ.บุญรัตน์ บุญรัศมี
สาขาวิชาการจัดการ

การปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งเรียนรู้ศาลาจากรักษ์โลก องค์การ
บริหารส่วนต้าบลวังวน อ้าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

193. บล็อคทางเท้าเส้นใยจากรักษ์โลก ผศ.ดร.ทัชชญา สังขะกูล 
อ.เรืองรัมภา อินทรักษ์ 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
ผศ.ดร.นันทชัย ชูศิลป์ 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
อ.บุญรัตน์ บุญรัศมี
สาขาวิชาการจัดการ

การตกแต่งอาคารแหล่งเรียนรู้ศาลาจากรักษ์โลก องค์การ
บริหารส่วนต้าบลวังวน อ้าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง



ล าดับ ช่ือผลงาน เจ้าของผลงาน การน าไปใช้ประโยชน์/ตีพิมพ์เผยแพร่
194. การเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงอาคาร เอนกประสงค์บ้านล่องลมเสาธงด้วยแนวคิด

สถาปัตยกรรมย่ังยืน (Sustainable Design)
ผศ.ดร.ทัชชญา สังขะกูล 
ผศ.สาทินี วัฒนกิจ
ดร.จเร สุวรรณชาต
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

การเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์
บ้านล่องลมเสาธงด้วยแนวคิดสถาปัตยกรรมย่ังยืน ณ ม.3 บ้าน
ล่องลม- เสาธง กรมการปกครอง องค์การบริหารส่วนต้าบล
บ้านขาว อ้าเภอระโนด จังหวัดสงขลา

195. หอคอย และประภาคารการเรียนรู้ป่าพรุชุมชน บ้านล่องลมเสาธง ผศ.ดร.ทัชชญา สังขะกูล 
ผศ.สาทินี วัฒนกิจ 
ดร.จเร สุวรรณชาต
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

การออกแบบอาคาร Zero Energy Building หอคอยและ
ประภาคารแหล่งเรียนรู้ป่าพรุชุมชน บ้านล่องลมเสาธง 
กรมการปกครอง องค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านขาว 
อ้าเภอระโนด จังหวัดสงขลา

196. การออกแบบภูมิทัศน์ป้ายต้อนรับ “วัดปรางแก้ว” ผศ.ดร.ทัชชญา สังขะกูล 
อ.ทรรศน์วรรณ ทองอ่อน
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

การน้าเสนอแนวทางในการออกแบบภูมิทัศน์ป้ายต้อนรับ 
“วัดปรางแก้ว” อ้าเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

197. งานจิตรกรรมฝาผนัง ย่านเมืองเก่าสงขลา อ.สาโรจน์ มีพวกมาก
สาขาวิชาทัศนศิลป์

บูรณาการกับชุมชนย่านเมืองเก่าเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว 
จ.สงขลา

198. งานจิตรกรรมฝาผนัง ท่าเรือท่องเท่ียวปากบารา อ.แก้วสุดา บุตรเผียน
สาขาวิชาทัศนศิลป์

บูรณาการกับชุมชนเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว จ.สตูล

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
199. การพัฒนาสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แนวคิดสะเต็มศึกษาส้าหรับนักศึกษาครูช่าง 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
อ.ฉารีฝ๊ะ  หัดยี      
สาขาวิชา ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ

การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ 
พะเยาวิจัย คร้ังท่ี 10  วันท่ี 27 มกราคม 2564

200. ผลของค่ากระแสและความเร็วเช่ือมท่ีมีต่อสัดส่วนการหล่อมละลายลึกในการเช่ือมเหล็กกล้าไร้สนิม 
เกรด 304 ด้วยกรรมวิธีการเช่ือมทิกแบบแก๊สปกคลุมสองช้ัน

อ.จรัญ  ธรรมใจ                  
อ.ประภาศ เมืองจันทร์บุรี     
ผศ.ทวิชาติ เย็นวิเศษ
สาขาวิชา ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ

การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ 
คร้ังท่ี 39

201. การพัฒนาชุดฝึกทักษะการตรวจสอบรอยร้าวด้วยคล่ืนอัลตราโซนิค อ.พิชิต เพ็งสุวรรณ
อ.จรัญ ธรรมใจ
สาขาวิชา ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ

การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ 
คร้ังท่ี 13



ล าดับ ช่ือผลงาน เจ้าของผลงาน การน าไปใช้ประโยชน์/ตีพิมพ์เผยแพร่
202. การพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดการสอนแบบผสมผสานเร่ืองใบวัดมุม 

วิชาเคร่ืองมือวัดและมาตรวิทยา
อ.นายกฤษฎา คงพูน                
นายจรัญ ธรรมใจ                   นางสาว
จงกล ชอบแต่ง             นางสาวณัฐพร 
เสนเก้ือ
สาขาวิชา ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ

การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ 
คร้ังท่ี 13

203. การประยุกต์ใช้การออกแบบการทดลองบ็อกซ์-เบห์นเคนส้าหรับการหาค่าท่ีเหมาะสมและการ
พยากรณ์ค่าความขรุขระผิวในการกลึงคว้านรูในเหล็กกล้าคาร์บอน

อ.นายจรัญ  ธรรมใจ   
สาขาวิชา ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ     
  
อ.จุฬาลักษณ์ โรจนานุกูล      
ผศ.สุรสิทธ์ิ ระวังวงศ์
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

การประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและ
การจัดการ คร้ังท่ี 6 ประจ้าปี 2564

204. Developing a New Model of Measurement and Assessment for Active Learning อ.ฉารีฝ๊ะ  หัดยี               
น.ส.อภิญญา ขวัญแก้ว
สาขาวิชา ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ

THE 14th INTERNATIONNAL CONFERENCE ON 
EDUCATIONAL RESEARCH 2021

205. การทดสอบก้าลังอัดจากตะกรันเหล็กแทนท่ีซีเมนต์เพ่ือใช้ในวานสละหลุม อ.ณปภัช คงฤทธ์ิ 
อ.ณัฐวุฒิ สุภารัตน์
อ.จักรพงษ์  จิตต์จ้านงค์ 
อ.นภารัตน์ เกษตรสมบูรณ์  
สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม

วารสาร วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  
ฉบับท่ี 2019 หน้า 1-92

206. Conversion of palm oil into biodiesel production with heterogeneous catalyst derived 
from spent coffee grounds ash : Process optimization through response surface 
methodology

ผศ.จักรพงษ์  จิตต์จ้านงค์        
ดร.ณัฐธิดา นุ่มวงศ์                 
ผศ.นรินทร์ภพ  ช่วยการ           
อ.ฉัตรระวี ดิเรกศิลป์        
ศ.ดร.อาภาณี เหลืองนฤมิตชัย      
ผศ.ณปภัช คงฤทธ์ิ                 
อ.นลพรรณ ขันติกุลานนท์
สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม

วารสาร Chiang Mai Journal of Science 
ปีท่ี 48 เล่มท่ี เดือน มีนาคม ปี 2021 หน้า 580-599



ล าดับ ช่ือผลงาน เจ้าของผลงาน การน าไปใช้ประโยชน์/ตีพิมพ์เผยแพร่
207. การทดสอบก้าลังอัดจากเถ้าหนักของปาล์มน้้ามัน เพ่ือมาเป็นวัสดุถมกลับในงานปิโตรเลียม อ.ณปภัช คงฤทธ์ิ                  

อ.นภารัตน์ เกษตรสมบูรณ์   
ผศ.จักรพงษ์  จิตต์จ้านงค์         
สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม

วารสารวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ปีท่ี 29 เล่มท่ี 3 เดือน พฤษภาคม - มิถุนายน  ปี 2021 หน้า 
531-533

208. การพัฒนาส่ือส่ิงพิมพ์เพ่ือการประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวย่านเมืองเก่าสงขลาด้วยเทคโนโลยีความ
เป็นจริงเสริม

อ.อาลาวีย์ ฮะซานี                 
อ.ณัฐพงษ์ หมันหลี
สาขาวิชาเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน

วารสารเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปีท่ี Volume 2564 ฉบับท่ี Issue 11

209. The Instructional Design Model to Develop an Educational Innovation and 
Information Technology for Industrial Education

อ.อภิชญา ขวัญแก้ว          
อ.ฉารีฝ๊ะ หัดยี
สาขาวิชา ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ

The 8th International Conference on Technical 
Education (ICTechEd8)

210. An Online Learning Management System to Emerge Between Theoretical and 
Practical Tasks for Technical Education

อ.อภิญญา ขวัญแก้ว          
ผศ.ไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ               
ผศ.ปิยะ ประสงค์จันทร์              
ผศ.วาสณา บุญส่ง
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม

THE 14th INTERNATIONNAL CONFERENCE ON 
EDUCATIONAL RESEARCH 2021

211. พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ ส่วนประสมทางการตลาดและตราสินค้าท่ีมีผลต่อการพัฒนาบรรจุภัณฑ์
น้้าตาลโตนดแบบผง ส้าหรับกลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์น้้าตาลโตนด บ้านคลองฉนวนอ้าเภอสทิงพระ 
จังหวัดสงขลา

อ.ณัฐพงษ์ หมันหลี
อ.ชฎาภรณ์ สวนแสน    
สาขาวิชาเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน

วารสารสหวิทยาการสังคมศาสตร์และการส่ือสาร คณะนิเทศ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎร้าไพพรรณี ปีท่ี Volume 2564 
ฉบับท่ี Issue 2

212. การจัดการเรียนการสอนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ MIAP ส้าหรับรายวิชาการวิจัยเพ่ือ
พัฒนาเรียนรู้ส้าหรับครูวิชาชีพหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

ผศ.บุษราคัม  ทองเพชร            
อ.พิชิต  เพ็งสุวรรณ     
สาขาวิชา ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ คร้ังท่ี 17

213. Internet of Things For Enhancement the Quality of Community : Case Study of 
Aquatic Nursery Songkhla Lake Basin

ผศ.วาสณา บุญส่ง                            
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้าก้าลัง)

วารสาร Przeglad Elektrotechniczny 
หน้า 138-140



ล าดับ ช่ือผลงาน เจ้าของผลงาน การน าไปใช้ประโยชน์/ตีพิมพ์เผยแพร่
214. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดียส้าหรับญาติผู้ป่วย เร่ือง การดูแลผ้สูงอายุ

โรคเบาหวาน
ผศ.บุษราคัม  ทองเพชร
อ.กรภัทร  เฉลิมวงศ์
อ.อาลาวีย์  ฮะซานี
อ.รัญชกร จันจ้าปา          
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตย์ 
(สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ฉบับท่ี 2 
ป่ีท่ี 15 หน้า 69-80

215. Internet of Things for Enhancement the Quality: Case Study of Aquatic Nursery in 
Songkhla Lake Basin

ผศ.วาสณา บุญส่ง     
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้าก้าลัง)

วารสาร  PRZEGLAD  ELEKTROTECHNICZNY   
ปีท่ี Volume  2021 ฉบับท่ี Issue03
เล่มท่ี No. 97 เดือน march ปี 2021 หน้า 138-140

216. Accuracy Performance Analysis of Safety Sensors Based NETPIE-Intruder Detection 
System on Internet of Things Platform

ผศ.วาสณา บุญส่ง                   
Oluseye Adeleke                  
Widad Ismail   
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้าก้าลัง)

วารสาร Springer Wireless Personal Communications ปี
ท่ี Volume  2021  
เดือน  April ปี   2021  หน้า 1-14

217. CMOS Programmable PID Controller Circuit Based Analogue Switches ผศ.ธนัสถ์  นนทพุทธ               
รศ.ดร.มนตรี  ค้าเงิน
สาขาวิชา ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
และโทรคมนาคม

วารสาร  PRZEGLAD  ELEKTROTECHNICZNY   
ปีท่ี Volume  2021 ฉบับท่ี Issue 97   เล่มท่ี No. 7 
เดือน  july ปี   2021  หน้า 35-41

218. Green Power Management Embedded Environment Monitoring System Using 
IEEE802.15.4 for Smart Framing Application

ผศ.วาสณา บุญส่ง                
ผศ.ไชยยะ  ธนพัฒน์ศิริ   
ผศ.ปิยะ  ประสงค์จันทร์  
รศ.ดร.วินัย ใจกล้า
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม

การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า คร้ังท่ี 13

219. Wireless Automatic Body Temperature Sensing System with Non-Contact Infrared Via 
the Internet for Medical Promotion

ผศ.วาสณา บุญส่ง   
อ.นรงฤทธ์ิ  เสนาจิตร 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้าก้าลัง)

วารสาร  PRZEGLAD  ELEKTROTECHNICZNY   
ปีท่ี Volume  2021 ฉบับท่ี Issue 06 เล่มท่ี No. 97 
เดือน  june ปี  2021  หน้า 132-135



ล าดับ ช่ือผลงาน เจ้าของผลงาน การน าไปใช้ประโยชน์/ตีพิมพ์เผยแพร่
220. การพัฒนาชุดการสอนออนไลน์ผ่านโปรแกรมกูเก้ิลคลาสรูม เร่ืองอินฟาเรด เซนเซอร์ รายวิชา

ไมโครคอนโทรลเลอร์และอินเตอร์เน็ตของสรรพส่ิง 
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

ผศ.กรภัทร เฉลิมวงศ์                
อ.วนุชจิเรศ แก้วสกุล
ผศ.บุษราคัม ทองเพชร 
ผศ.วิชาญ เพชรมณี  
นายศรันย์ นครไพร                
นางสาวกุลภรณ์ แตงวิเชียร       
นายสิทธิชัย ช้านาญ
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม

การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ 
คร้ังท่ี 13

221. การพัฒนาห้องเรียนปฏิบัติการเสมือนจริง เร่ืองวงจรเรียงกระแสในรายวิชาวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 1 
ส้าหรับนักศึกษาช้ันปีท่ี 2 หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

ผศ.ไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ             
ผศ.บุษราคัม ทองเพชร      
ผศ.นายกระวี อนนตรี           
นางสาวยุวดี อร่ามเรือง     
นางสาวเจนจิรา แก้วสุข        
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม

การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ 
คร้ังท่ี 13

222. ระบบติวสอบสมรรถนะวิชาชีพครูส้าหรับนักศึกษาครูช่างอุตสาหกรรม โดยใช้บทเรียนออนไลน์แบบ
มัลติมีเดีย บนสมาร์ทโฟน

ผศ.บุษราคัม ทองเพชร        
ผศ.ไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ           
ผศ.สมพงษ์ แก้วหวัง    
นางสาวอุบลรัตน์ ยุ่งมาก
นางสาวชลธิดา เถ่ือนเทพ        
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม

การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ 
คร้ังท่ี 13



ล าดับ ช่ือผลงาน เจ้าของผลงาน การน าไปใช้ประโยชน์/ตีพิมพ์เผยแพร่
223. การพัฒนาชุดการเรียนแบบออนไลน์ โดยใช้รูปแบบการยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (CIPPA Model) 

บูรณาการกับรูปแบบการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) เร่ืองตัวเหน่ียวน้าวิชาการวิเคราะห์
วงจรไฟฟ้า หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

ผศ.วิชาญ เพชรมณี                
ผศ.ธนัสถ์ นนทพุทธ      
อ.นวพล เทพนรินทร์             
ผศ.บุษราคัม ทองเพชร         
นางสาวนุชสรา ขุนทอง        
นายศรายุทธ ประดับจันทร์    
นายธนชัย แก้วสองเมือง       
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม

การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ 
คร้ังท่ี 13

224. การพัฒนาและทดสอบประสิทธิภาพของชุดทดลองระบบไฟฟ้ารายวิชาการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

อ.นรงฤทธ์ิ เสนาจิตร           
อ.นุชจิเรศ แก้วสกุล          
ผศ.กรภัทร เฉลิมวงศ์             
ผศ.บุษราคัม ทองเพชร       
นายพินิศ ทองมีขวัญ     
นางสาวสรวงสุดา อินทเรย์ 
นายเดชสิทธ์ิ ขุนแก้ว        
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม

การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ 
คร้ังท่ี 13

225. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดีย เร่ืองมัลติมิเตอร์รายวิชาทักษะพ้ืนฐานทางด้าน
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ผศ.สมพงษ์ แก้วหวัง                
อ.กระวี อนนตรี                
ผศ.บุษราคัม ทองเพชร             
นายพงศ์ภัค เจริญศรี         
นางสาวรุ่งไพลิน มิตรดี     
นางสาวลักขณา ตุเทพ
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม

การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ 
คร้ังท่ี 13



ล าดับ ช่ือผลงาน เจ้าของผลงาน การน าไปใช้ประโยชน์/ตีพิมพ์เผยแพร่
226. การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน เร่ืองทรานซิสเตอร์รายวิชา ทักษะ

พ้ืนฐานทางด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
อ.กระวี อนนตรี               
ผศ.บุษราคัม ทองเพชร 
ผศ.ไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ    
นายพีรยุทธ รักญาติ      
นางสาวอรอุมา จิตสุวรรณ     
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม

การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ 
คร้ังท่ี 13

227. การสร้างและหาคุณภาพชุดการสอน วิชาเคร่ืองรับวิทยุตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ผศ.ปิยะ ปรสงค์จันทร์  
อ.กระวี อนนตรี  
ผศ.สมพงษ์ แก้วหวัง      
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม

การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ 
คร้ังท่ี 13

228. การพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดียแบบเกม
เพ่ือส่งเสริมการจ้าโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี QR-Code เร่ือง Resistive Load 
รายวิชาทักษะพ้ืนฐานทางด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์หลักสูตรครุศาสตร์
อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาไฟฟ้า

ผศ.ปิยะ ปรสงค์จันทร์        
ผศ.บุษราคัม ทองเพชร    
ผศ.วาสณา บุญส่ง    
นางสาวสรารัตน์ หนูเสน  
นายกิตติวัฒน์ ภักดีฉนวน 
นางสาวดวงกมล อิสระทะ 
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม

การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ 
คร้ังท่ี 13

229. Green Solar Source for Outdoor Environment Monitoring Using Wireless RF 2.4 GHz 
for Smart Farm Application

ผศ.วาสณา บุญส่ง
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้าก้าลัง)

วารสาร  PRZEGLAD  ELEKTROTECHNICZNY   
ปีท่ี Volume 2021 ฉบับท่ี Issue 08  เล่มท่ี No. 08/2021 
เดือน สิงหาคม ปี   2564  หน้า 79-83

230. Embedded Wireless Dissolved Oxygen Monitoring Based on Internet of Things Platform ผศ.วาสณา บุญส่ง
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้าก้าลัง)

วารสาร  PRZEGLAD  ELEKTROTECHNICZNY   
ปีท่ี Volume 2021 ฉบับท่ี Issue 16  เล่มท่ี No. 9 เดือน 
กันยายน ปี   2564  หน้า 363-368



ล าดับ ช่ือผลงาน เจ้าของผลงาน การน าไปใช้ประโยชน์/ตีพิมพ์เผยแพร่
วิทยาลัยรัตภูมิ

231. ระบบผลิตไบโอดีเซลจากน้้ามันกรดไขมันอิสระต้่าโดยใช้ความร้อนจากเตาชีวมวล ผศ.สุห์ดี นิเซ็ง  
สาขาวิศวกรรมเคร่ืองจักรกลเกษตร

ชุมชนต้นแบบ เทศบาลเมืองเขารูปช้าง สงขลา

232. ระบบผสมและพาสเจอร์ไรซ์น้้ามะนาวพร้อมด่ืมแบบอัตโนมัติ อ.ทศพิธ วิสมิตนันท์ 
สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่ีได้รับคัดเลือกเข้าร่วมในโครงการท้ังหมด 4
กลุ่ม จากพ้ืนท่ี 3 จังหวัด ได้แก่ ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

233. ตู้อบเชือกกล้วยพลังงานความร้อนและพลังงานแสงอาทิตย์ อ.ภาวนา  พรหมสาลี 
สาขาวิชาช่างยนต์

กลุ่มหัตถกรรมจัดสากเชือกกล้วยบ้านหัวควาย ต้าบลคูเต่า 
อ้าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

234. การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับขนมไทยลอดช่องอบแห้ง น.ส.เบญจวรรณ  ถังเซ่ง
สาขาวิชาการตลาด

นางสมจิต ถังเซ่ง(เพจลอดช่องอบแห้ง คุณสมจิตร)

235. เร่ืองเล่าในวงเหล้า : ศาลเจ้าแม่กอเหน่ียว" นายตัยซีร ดารามัน 
นายกันต์ พงษ์อุดม 
สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
นายธนธรณ์ เจะมะ 
สาขาวิชาช่างยนต์
นายวิศรุต ปลอดนุ้ย 
สาขาวิชาช่างยนต์

โรงเรียนควนเนียงวิทยา 
เลขท่ี 709 หมู่ท่ี 2 ต.รัตภูมิ อ.ควนเนียง จ.สงขลา 90220
โทรศัพท์ 074-386443 โทรสาร 074-386015

236. สะพานติณฯ สู่ถ่ินใต้ นางสาวสุดารัตน์ ริตโต 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นายนัสรี โซะยายอ
นายพีรพัฒน์ วัชราภรณ์ 
สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
นางสาวเยอมีร่า เบ็ญหยา 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

โรงเรียนบ้านเนินนิมิตร
เลขท่ี 111 หมู่ท่ี 6 บ้านเนินนิมิต ต้าบลท่าชะมวง อ้าเภอรัตภูมิ
จังหวัดสงขลา 90180 เบอร์โทรศัพท์ 074-536731



ล าดับ ช่ือผลงาน เจ้าของผลงาน การน าไปใช้ประโยชน์/ตีพิมพ์เผยแพร่
237. เร่ืองส้ัน กว่าจะเป็นข้าวท่ีเรากิน นางสาวนฤมล ศรีสืบ 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นายมนัส เส็นธนู
นายเขษมศักด์ิ หมัดสะแล่หมัน 
สาขาวิชาช่างยนต์
นายวรปรัชญ์ โกศลสุรัตน์ 
นางสาวชญาดา พันธภาค 
สาขาวิชาช่างไฟฟ้า

โรงเรียนวัดคูหาใน 
หมู่ท่ี 3 บ้านคูหาใน ต้าบลคูหาใต้ อ้าเภอรัตภูมิ 
จังหวัดสงขลา 90180

238. เร่ืองส้ัน เขาของเรา นางสาวสุรัยนา หมัดสะแล่หมัน 
นางสาวสุพัตรา ริตโต 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นายตัยยิบ ละกะเต็บ 
นายวรุตม์ มากทองน้อย 
สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
นายฐิติวัสส์ สีบัว 
สาขาวิชาช่างยนต์

โรงเรียนบ้านเขารักเกียรติ
หมู่ท่ี 12 บ้านเขารักเกียรติ ต้าบลก้าแพงเพชร
อ้าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 90180 
โทรศัพท์ 074584790

239. เร่ืองเล่า เขาโคหาย นายธีรศักด์ิ ผลทอง 
นายกรวิชญ์ ศรีบุญคง 
สาขาวิชาช่างยนต์
นายดนุรุต เบ็ญอะดรัม 
นายพงศภัค กาลา 
สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
นายอะห์มัด ด้วงหรน 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

โรงเรียนบ้านปลายละหาน
หมู่ท่ี 5 บ้านบ้านปลายละหาน ต้าบลก้าแพงเพชร 
อ้าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 90180



ล าดับ ช่ือผลงาน เจ้าของผลงาน การน าไปใช้ประโยชน์/ตีพิมพ์เผยแพร่
คณะเกษตรศาสตร์ 

240. โรงเรือนอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับการพาอากาศแบบควบคุมอัตโนมัติ นายฤทธิศักด์ิ  ภักดีชน 
นายธนภัทร  วีระสุข
สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองจักรกลเกษตร

เป็นเคร่ืองต้นแบบการอบแห้งวัสดุทางการเกษตร ให้กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนน้าไปใช้ในกระบวนการเตรียมเพ่ือมูลค่าวัตถุดิบ
กลุ่มสตรี เทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

241. การศึกษาศักยภาพของต้นปาล์มหมดอายุเพ่ือเป็นชีวมวลอัดแท่ง ผศ.เสน่ห์ รักเก้ือ
สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองจักรกลเกษตร

ถ่ายทอดองค์ความรู้ เร่ืองการผลิตชีวมวลจากต้นปาล์มหมดอายุ
ให้กับกลุ่มเกษตรกร ต.ท่าเสม็ด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

242. การศึกษาความต้องการและศักยภาพการผลิตรองเท้าวัวในพ้ืนท่ีจังหวัดพัทลุง ผศ.เสน่ห์ รักเก้ือ
สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองจักรกลเกษตร

ถ่ายทอดองค์ความรู้เร่ืองการผลิตรองเท้าวัวให้กับกลุ่ม
เกษตรกรต.ท่าเสม็ด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช เพ่ือประกอบ
เป็นอาชีพเพ่ิมรายได้

243. การใช้โคนทางใบปาล์มน้้ามันเป็นวัสดุเพาะส้าหรับเพาะเห็ดในถุงพลาสติก รศ.พรศิลป์ สีเผือก
สาขาวิชาพืชศาสตร์

ถ่ายทอดองค์ความรู้เร่ืองการเพาะเห็ด ในถุงพลาสติก 
ให้กับส้านักงานเกษตร อ.ถ้้าพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช 

244. การส้ารวจความหลากหลายของปลวกในสวนยางพาราของจังหวัดนครศรีธรรมราช และแนวทางการ
ควบคุมปลวกใต้ดินโดยใช้สารสกัดจากพืช

ผศ.พัชราภรณ์ วาณิชย์ปกรณ์
สาขาวิชาพืชศาสตร์

น้ากับดักกาวเหลือง และน้้ามันระเหยจากเปลือกส้มโอไปใช้
ในการควบคุมเพล้ียไฟพริกในแปลงปลูกพริกของเกษตรกร
ต.ป่าระก้า อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ซ่ึงพบว่าปริมาณ
เพล้ียไฟพริกมีน้อยลงถ้าเปรียบเทียบกับแปลงเกษตรกร
ท่ีไม่มีการติดต้ังกับดักกาวเหนียวสีเหลืองและน้้ามันหอมระเหย

245. การส้ารวจและประเมินศักยภาพไม้ยืนต้นริมคลองปากแพรกเพ่ือการป้องกันตล่ิงพังทลายเทศบาล
ต้าบลถ้้าใหญ่ อ้าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

นายสุรศักด์ิ ชูทอง
สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์

ถ่ายทอดเทคโนโลยีในเวทีประชาคมการปลูกไม้ยืนต้นริมคลอง
ปากแพรกเพ่ือการป้องกันตล่ิงพังทลายเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ 
อ้าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

246. ความต้องการของพลังงานและโปรตีนของไก่แดง ผศ.ประพจน์ มลิวัลย์
สาขาวิชาสัตวศาสตร์

ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการเล้ียงไก่แดงให้กับเกษตรกร 
อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ท้าให้อัตราการเจริญเติบโต
เพ่ิมมากข้ึน จ้าหน่ายในราคาท่ีสูงข้ึน

247. ประสิทธิภาพของอาหารท่ีมีส่วนผสมของน้้ามันมะพร้าวท่ีมีสารสกัดจากขม้ินอ้อยต่อระบบคุ้มกันของ
กุ้งขาวแวนนาไม

ผศ.นรสิงห์ เพ็ญประไพ
สาขาวิชาประมง

ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการเล้ียงกุ้งขาวแวนนาไมให้กับกลุ่ม
เกษตรกรเล้ียงกุ้งขาว จ.สงขลา ท้าให้อัตราการเจริญเติบโต
เพ่ิมมากข้ึน จ้าหน่ายในราคาท่ีสูงข้ึน



ล าดับ ช่ือผลงาน เจ้าของผลงาน การน าไปใช้ประโยชน์/ตีพิมพ์เผยแพร่
248. การศึกษาพืชอาศัยของเช้ือ Pseudooidium nephelii สาเหตุโรคราแป้งของเงาะ ผศ.ชัยสิทธ์ิ ปรีชา 

สาขาวิชาพืชศาสตร์
ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับกลุ่มเกษตรกรปลูกเงาะ 
จ.นครศรีธรรมราช ในเร่ืองโรคราแป้งของเงาะ ท้าให้ลด
การเกิดโรคในเงาะ เพ่ิมผลผลิต และเพ่ิมรายได้ให้กับเกษตรกร

249. อุบัติการณ์เชิงฤดูกาลของโรค Motile Aeromonas Septicaemia (MAS)และการพัฒนานวัตกรรม
เพ่ือการควบคุมเช้ือ Aeromonas spp.ต่อต้านยาปฏิชีวนะกลุ่ม Tetracycline ในการเล้ียงปลานิล
(Oreochromis niloticus) ทางภาคใต้ของไทย

นายกิตติชนม์ อุเทนะพันธ์ุ
สาขาวิชาประมง

ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการเล้ียงปลานิลให้กับกลุ่มเกษตรกร 
จ.นครศรีธรรมราช ท้าให้เกษตรกรมีรายได้สูงข้ึน

250. การเจริญเติบโตและการพัฒนาของผลส้มจุกท่ีเหมาะสมต่อการเก็บเก่ียวภายใต้สภาพภูมิอากาศท่ี
แตกต่างกัน

ผศ.สกุลรัตน์ หาญศึก 
สาขาวิชาพืชศาสตร์

ถ่ายทอดองค์ความรู้เก่ียวกับการเจริญเติบโตและการพัฒนา
ของส้มจุกให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกส้มจุก อ.จะนะ จ.สงขลา 
ท้าให้ผลผลิตเพ่ิมข้ึน เพ่ิมรายได้ให้กับเกษตรกร

251. ความหลากหลายของสาหร่ายน้้าจืดกินได้พ้ืนถ่ินในภาคใต้ฝ่ังอันดามัน และการประยุกต์ใช้เป็นวัตถุดิบ
ในอาหารปลานิล (Oreochromis niloticus)

ผศ.วรรณิณี จันทร์แก้ว
สาขาวิชาประมง

ถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านความหลากหลายของสาหร่าย
แต่ละชนิดรวมถึงประโยชน์ของสาหร่าย แต่ละชนิด ท้าให้
กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสาหร่าย ฝ่ังอันดามัน เกิดความรู้และ
สามารถน้าไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ และสร้างอาชีพได้

252. การศึกษาอัตราส่วนดินผสมท่ีเหมาะสมการปลูกไม้พุ่มชายเลนเพ่ือพัฒนาเป็นไม้ประดับในงานภูมิทัศน์ รศ.วัฒนา ณ นคร
สาขาวิชาพืชสวนประดับและภูมิทัศน์

ถ่ายทอดองค์ความรู้เร่ืองการใช้ดินผสมในการปลูกไม้ประดับ
เพ่ือการตกแต่งภูมิทัศน์ ให้กลุ่มวิสาหกิจท่องเท่ียวเชิงเกษตรกร
บ้านห้วยทรายขาว ต.นาแว อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช

คณะอุตสาหกรรมเกษตร
253. ผลิตภัณฑ์อาหารเพ่ือสุขภาพขนมทองม้วนเสริมถ่ัวหร่ัง ลูกเดือย และข้าวเม็ดฝ้าย 62 นายเกียรติชัย พลสวัสด์ิ

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร
และบริการ

ใช้ในการบริการวิชาการในโครงการ U2T ต.เขาโร อ.ทุ่งสง 
จ.นครศรีธรรมราช

254. ผลิตภัณฑ์เคร่ืองด่ืมจากธัญพืช ข้าวเม็ดฝ้าย ลูกเดือย ถ่ัวหร่ังและงา นายเกียรติชัย พลสวัสด์ิ
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร
และบริการ

ใช้ในการบริการวิชาการในโครงการ U2T ต.เขาโร อ.ทุ่งสง 
จ.นครศรีธรรมราช

255. ขนมถ้วยฟูธัญพืชเพ่ือสุขภาพ นายเกียรติชัย พลสวัสด์ิ
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร
และบริการ

ใช้ในการบริการวิชาการในโครงการ U2T ต.เขาโร อ.ทุ่งสง 
จ.นครศรีธรรมราช



ล าดับ ช่ือผลงาน เจ้าของผลงาน การน าไปใช้ประโยชน์/ตีพิมพ์เผยแพร่
คณะสัตวแพทยศาสตร์

256. เทคโนโลยีดิจิทัลแบบเรียลไทม์เพ่ือการจัดการฟาร์มเล้ียงปลานิลในกระชัง : กรณีศึกษากระบวยตัก
อาหารปลาอัจฉริยะค้านวณต้นทุนและผลตอบแทนการเล้ียงปลาผ่าน application บนมือถือ

ผศ.สุไหลหมาน หมาดโหยด 
สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์

น้าไปใช้ประโยชน์โดย กลุ่มผู้เล้ียงปลานิล แม่น้้าตาปี 
ม.8 ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

257. ประสิทธิภาพของน้้าส้มควันไม้และสารสกัดสะเดาในการควบคุมปรสิตภายนอกในฟาร์มไก่ไข่ระบบเปิด ผศ.น.สพ.สิริศักด์ิ ชีช้าง
สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์

น้าไปประโยชน์ด้านสังคม ชุมชน และพ้ืนท่ี ลดต้นทุนค่า
สารเคมีในการก้าจัดไร

258. การตรวจสอบคุณภาพและองค์ประกอบของน้้านมแพะในจังหวัดนครศรีธรรมราช สพ.ญ.กัตติเนตร สกุลสวัสดิพันธ์
สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์

น้าไปประโยชน์ด้านสังคม ชุมชน และพ้ืนท่ี การลดการสูญเสีย 
เพ่ิมปริมาณและคุณภาพผลผลิต

259. พืชอาหารสัตว์ท้องถ่ินท่ีใช้เล้ียงแพะ ในพ้ืนท่ี 3 จังหวัดภาคใต้ตอนบน นางสาวสุภิญญา ชูใจ
สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์

น้าไปประโยชน์ด้านสังคม ชุมชน และพ้ืนท่ี การใช้อาหารสัตว์
ท้องถ่ินเพ่ือลดต้นทุนอาหารข้น

260. คุณภาพอาหารต่อการให้ผลผลิตและคุณค่าทางโภชนะน้้านมโค พ้ืนท่ีจังหวัดพัทลุง นางสาวสุภิญญา ชูใจ
สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์

น้าไปประโยชน์ด้านสังคม ชุมชน และพ้ืนท่ี ปรับการใช้อาหาร
ข้นให้เหมาะสม ช่วยเพ่ิมปริมาณน้้านม

261. ความชุกของปรสิตในเลือดโคชน ผศ.สพ.ญ.ดร.วิภาวี แสงสร้อย
สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์

น้าไปประโยชน์ด้านสังคม ชุมชน และพ้ืนท่ี การวางแผน
ป้องกันโรคเพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการรักษา

262. การควบคุมประชากรสุนัขจรจัดโดยการตัดท่อน้าอสุจิในสุนัขคุมฝูง ผศ.สพ.ญ.ดร.วิภาวี แสงสร้อย
สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์

น้าไปประโยชน์ด้านสังคม ชุมชน และพ้ืนท่ี สามารถน้าไป
ประยุกต์ใช้ในการคุมก้าเนิดสุนัขจรจัดในชุมชน

263. การติดตามสถานภาพการต้ังท้องและระดับความสมบูรณ์พันธ์ุในกวางเล้ียงด้วยการวิเคราะห์
หาสารสเตียรอยด์ในอุจจาระด้วยวิธีการท่ีไม่ล่วงล้้าร่างกายสัตว์

ผศ.สพ.ญ.สินีนาฏ เข็มบุบผา
สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์

น้าไปประโยชน์ด้านสังคม ชุมชน และพ้ืนท่ี ช่วยลดการ
บาดเจ็บและสูญเสีย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
264. ระบบตรวจวัดและแจ้งเตือนคุณภาพอากาศแบบเรียลไทม์และออนไลน์พร้อมต้าแหน่งจีพีเอส นายภานุวัฒน์ คีรินทร์ 

นายชันวัฒน์ ประดิษฐ
สาขาวิชาเทคโนโลยี

เทศบาลอ้าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

265. แอปพลิเคช่ันประชาสัมพันธ์ 3D ผจญภัยตะลุยวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ในโลกจินตนาการ
เทคโนโลยี AR

นายบริวัตร หนูฤกษ์
นายธวัชชัย  สิทธิยุทธ
สาขาวิชาเทคโนโลยี

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

266. เคร่ืองขัดผิวขม้ินส้าหรับวิสาหกิจชุมชน นายอมเรศร์ ชูพงศ์
นายนันทวัฒน์ แป้นเหลือ
สาขาวิชาเทคโนโลยี

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรต้าบลถ้้าใหญ่ อ้าเภอทุ่งสง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช



ล าดับ ช่ือผลงาน เจ้าของผลงาน การน าไปใช้ประโยชน์/ตีพิมพ์เผยแพร่
267. แอปพลิเคช่ันส่งเสริมการเรียนรู้การปลูกแปรรูปขม้ินด้วงต้าบลเขาขาว อ้าเภอทุ่งสง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช
นายณัฐวุฒิ จีนช่ัง
นางสาวเสาวลักษณ์ นันตสุวรรณ
สาขาวิชาเทคโนโลยี

ต้าบลเขาขาว อ้าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

268. การพัฒนาแอปพลิเคช่ันเพ่ือการเรียนรู้โดวยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง เร่ืองกลุ่มอาเซียน นายเกรียงไกร แนวข้ีเหล็ก
นายปรวัฒน์ สุวรรณ
สาขาวิชาเทคโนโลยี

โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) จังหวัดสุราษฎร์ธานี

269. อิทธิพลของความเร็วรอบท่ีมีผลต่อการขนาดของเม็ดสาคู นายเจษฎาพร สามชุม
สาขาวิชาเทคโนโลยี

กลุ่มวิสหกิจชุมชนอนุรักษ์และแปรรูปสาคูบ้านกะโสม 
จังหวัดนครศรีธรรมราช

คณะเทคโนโลยีการจัดการ
270. รูปแบบโลจิสติกส์ท่องเท่ียวเชิงสุขภาพการป่ันจักรยานตามเส้นทางรถไฟ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช อ.ธิรนันท์  วัฒนโยธิน

สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมและ
สารสนเทศทางธุรกิจ

การใช้ประโยชน์ด้านชุมชนและพ้ืนท่ีในอ้าเภอทุ่งสง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช

271. แนวทางการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนใน  อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ผศ.เย็นจิต  นาคพุ่ม
สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางการค้า

กานใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน
ในอ้าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

272. การพัฒนาแอพพลิเคช่ันเพ่ือการท่องเท่ียวเชิงส่งเสริมสุขภาพด้วยการป่ันจักรยานตามเส้นทางรถไฟ 
ใน อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

ผศ.นุชากร คงยะฤทธ์ิ
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

การใช้ประโยชน์ด้านชุมชนและพ้ืนท่ีในอ้าเภอทุ่งสง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช

273. การจัดการความรู้ทางการบัญชีเพ่ือพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้ย่ังยืน อ.อรัญญา  จินาชาญ
สาขาวิชาการบัญชี

การใช้ประโยชน์ด้านชุมชนและพ้ืนท่ีวิสาหกิจชุมชน
ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมรา

274. ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศทางการบัญชีและคุณลักษณะองค์กรธุรกิจท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ
ของผู้บริหารธุรกิจ(SMEs) เขตภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย

อ.ปุณยทรรศน์ คงแก้ว
สาขาวิชาการบัญชี

การใช้ประโยชน์ด้านนโยบาย

275. การจัดท้าบัญชีและการใช้ข้อมูลทางการบัญชีส้าหรับธุรกิจบ้านนกแอ่นจังหวัดกระบ่ี ผศ.จตุพร อภิโชติภูดินันท์
สาขาวิชาการบัญชี

การใช้ประโยชน์ธุรกิจบ้านนกแอ่น จังหวัดกระบ่ี

276. ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพของข้อมูลทางการบัญชีกับผลการด้าเนินงานของธุรกิจ SMEs 
ในเขตภาคใต้

ผศ.โสพิศพิไล  ทองใส
สาขาวิชาการบัญชี

การใช้ประโยชน์ด้านชุมชนและพ้ืนท่ีในอ้าเภอทุ่งสง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช

277. การบริหารความเส่ียงต่อการด้าเนินงานของธุรกิจประมง เขตภาคใต้ ผศ.โสพิศพิไล  ทองใส
สาขาวิชาการบัญชี

การใช้ประโยชน์ด้านชุมชนและพ้ืนท่ีในอ้าเภอทุ่งสง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช
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278. การใช้ประโยชน์จากรายงานทางการเงินต่อความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและความส้าเร็จ

ของธุรกิจ SMEs ท่ีจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช
ดร.พัชรี  พระสงฆ์
สาขาวิชาการบัญชี

การใช้ประโยชน์ด้านชุมชนและพ้ืนท่ีในอ้าเภอทุ่งสง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช

279. โลจิสติกส์และโซ่อุปทานเช่ือมโยงการท่องเท่ียวเชิงเกษตรสู่การเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน จ.นครศรีธรรมราช อ.ธิรนันท์ วัฒนโยธิน
สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมและ
สารสนเทศทางธุรกิจ

การใช้ประโยชน์ด้านชุมชนและพ้ืนท่ีในอ้าเภอทุ่งสง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช

280. การจัดการโลจิสติกส์การท่องเท่ียงเชิงเกษตร อ้าเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช อ.อรปวีณ์ โภคาวัฒนา
สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมและ
สารสนเทศทางธุรกิจ

การใช้ประโยชน์ด้านชุมชนและพ้ืนท่ี  อ้าเภอช้างกลาง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช

281. รูปแบบการขนส่งหลายรูปแบบของเกษตรกรผู้ปลูกแตงโม กรณีศึกษา กลุ่มแตงโมอินทรีย์เกาะสุกร 
อ้าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

อ.อรปวีณ์ โภคาวัฒนา
สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมและ
สารสนเทศทางธุรกิจ

การประชุมวิชาการะดับชาติ คร้ังท่ี 3 ประจ้าปี 2564 
การจัดการในยุคเทคโนโลยีน้าการเปล่ียนแปลง
ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี

282. ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพข้อมูลทางการบัญชีกับประสิทธิภาพการตัดสินใจของผู้บริหารธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วน ในต้าบลปากแพรก อ้าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ.ปุณยทรรศน์  คงแก้ว
สาขาวิชาการบัญชี

ตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ 
ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 1  เล่ม 1 เดือน มกราคม – มีนาคม 2564 
หน้าท่ี 160 – 169

283. ความต้องการของตลาดและศักยภาพการรองรับการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพของจังหวัดนครศรีธรรมราช ดร.ณัฏฐ์วรดี  คณิตตินสุทธิทอง     
ผศ.จินตนา  เลิศสกุล      
สาขาวิชาการจัดการ

ตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย วารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยา
เชิงพุทธ ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 6 (มิถุนายน 2564) หน้า 77 -93

284. แนวทางการจัดการส่ิงแวดล้อมของโรงแรมสีเขียว ในอ้าเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ดร.ณัฏฐ์วรดี คณิตตินสุทธิทอง 
จุฑามาศ พรหมมา      
สาขาวิชาการจัดการ

ตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย วารสารนาคบุตรปริทรรศน์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ปีท่ี 13 ฉบับท่ี 2 
เดือนพฤษภาคม ถึง สิงหาคม 2564(TCI1)

285. Tourist Satisfaction in Nakhon Si Thammarat Province, Thailand : A Comparative Study ดร.นิเฟาซาน  ระเด่นอาหมัด
ผศ.กรกนก  โภคสวัสด์ิ  
ผศ.ภูริวัฒน์  เลิศไกร 
สาขาวิชาการจัดการ
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286. Patterns, Opportunities, and Alternatives for Horse Mango Products Entrepreneurs it 

the Coastal Farmer Community in the Gulf  of Thailand
อ.จันทิรา   ภูมา 
ผศ.พูลทรัพย์ อินทร์สังข์
ดร.กัลยาณี  ทองเล่ียมนาค
ผศ.จินตนา  เลิศสกุล 
ผศ.ดร.อรพรรณ  จันทร์อินทร์
สาขาวิชาการจัดการ

Linguistica Antverpiensia, 2021 Issue-1 ISSN 
0303-2294 
Received: 08 February 2021 Accepted : 19 March 
2021 Published : 22 May 2021 หน้าท่ี 363- 377

287. Transforming Locality into a Tourist Destination: A Supply-Demand Gap Analysis the 
Case of Province in Northeast Thailand

ดร.ณัฏฐ์วรดี คณิตตินสุทธิทอง
สาขาวิชาการจัดการ

LINGUISTICA ANTVERPIENSIA SJR indicator Quartiles ๑
ISSN : 0304- 2294 Published : 22 May 2021  
หน้าท่ี 1010 – 1415

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
288. Exploring Current Needs of English for Electrical Engineering : Students and 

Professional’s Voices to English Instructional in Tertiary Education
ผศ.ดร.จิตติมา  ชูพันธ์ุ
สาขาวิชาศึกษาท่ัวไป

The 7th Symposium of international Languages and 
Khowledge 2020. 4th August 2020 Faculty of Liberal 
Arts, Mahidol Uinversity, Salaya Campus, Nakorn 
Pathom 73170, Thailand. 41-49

289. การใช้ประโยชน์จากเถ้าไม้ยางพาราในผลิตภัณฑ์คอนกรีตบล็อกประสานปูพ้ืน อาจารย์ทวิช   กล้าแท้
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

วารสารวิจัย มทร.ศรีวิชัย ปีท่ี 12 ฉบับท่ี 1 เดือนมกราคม - 
เมษายน 2563 หน้า 36-48

290. แผนท่ีภูมิประเทศโรงพยาบาลขนอม ตามหนังสือรับรองนวัตกรรมนักศึกษา 
เลขท่ี RUTS TLO 2101027

นายกฤตเมธ  ศิริกุล 
สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

โรงพยาบาลขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210

291. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง ขนมพ้ืนบ้านเมืองตระนอม (ขนอม) นายชยุต  มีธรรม 
สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ.ขนอม
จ.นครศรีธรรมราช

292. กระเบ้ืองซีเมนต์ปูพ้ืนผสมพลาสติกจากขยะขวดน้้าพลาสติก PET ตามหนังสือรับรองนวัตกรรม
นักศึกษา เลขท่ี RUTS TLO 2101026

นายวิศวรุต  มูลทนาวงษ์      
นายณรงค์ศักด์ิ  ด้ารงศักด์ิศิริกุล
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ คร้ังท่ี 31 
ประจ้าปี 2564 "วิจัยและนวัตกรรมสังคมยุคหลังโควิด-19"
วันท่ี 20-21 พ.ค. 64 (ออนไลน์) หน้า 8-17

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
293. การพัฒนาขนมอัลมอนต์ตุเล่เสริมแคลเซ่ียมจากเปลือกกุ้งทะเลผง นางสาวอัมพวรรณ  ปูเงิน

สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร
จัดจ้าหน่ายให้กับชุมชนและภาคเอกชน

294. กระบวนการผลิตเจลหอมท่ีมีส่วนผสมของน้้ามันหอมระเหยจากใบเสม็ดขาว นายรุ่งโรจน์  นวนศรี
สาขาวิชาส่ิงแวดล้อม

จ้าหน่าย ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ 
อ้าเภอกันตัง จังหวัดตรัง
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295. เปลือกปูอัดเม็ดเพ่ือการเกษตร นางสาวรชตวรรณ   ขวัญมณี

นายณัฐกิตต์  นิลละออ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ส่ิงแวดล้อม

เกษตรกร/บริษัท/ห้างร้าน

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว
296. เพชรอันดามันอาหารทะเล นางสาวสโรชา สุดาทิพย์

นายธีรวัฒน์ กรมเมือง
นางสาวธิดารัตน์ พรหมณ์บัวทอง 
นางสาวผกาพรรณ คนเท่ียง
สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเท่ียว ร้านค้า ร้านอาหาร ท่ีพัก สถานท่ี
จ้าหน่ายของฝาก อ.กันตัง จ.ตรัง

297. แบบผลิตภัณฑ์กระเป๋าจักสานเตยปาหนัน "PANAE : The first Collection" นายปิยะพัฒน์ ช่วยอินทร์
สาขาวิชาภาษาและการส่ือสารสากล

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเตยปาหนันบ้านดุหุน อ.สิเกา จ.ตรัง

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
298. การปรับปรุงความแข็งแรงของดินเหนียวด้วยเถ้าแกลบขาว เถ้าปาล์มน้้ามัน และเถ้าไม้ยางพารา นายวัชระ  ศรีสะกูล

นายนุอนันท์  คุระแก้ว
ผศ.ขวัญชีวา  หยงสตาร์
นายสุพัฒน์  บัวปลอด
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

Phayao Research Conference 10 ระหว่างวันท่ี 25-28 
มค.2021 ณ มหาวิทยาลัยพะเยาว์ หน้า2298-2308

299. การออกแบบลายผ้าพิมพ์ประยุกต์ร่วมสมัยจากภูมิปัญญาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผ้าทอนาหม่ืนศรีจังหวัด
ตรัง ด้วยแบบจ้าลอง 3 มิติ บนแอพพลเคชันส้าหรับการผลิตเออาร์

ผศ.หทัยรัตน์  บุญเนตร
นายเอนก  สาวะอินทร์
นส.ศรินันทร์  นาพอ
นายกฤดิกร  แก้ววงศ์ศรี
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

Phayao Research Conference 10 ระหว่างวันท่ี 25-28 
มค.2021 ณ มหาวิทยาลัยพะเยาว์ หน้า2488-2502

300. การจัดการซากแผงเซลล์แสงอาทิตย์และซากผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างย่ังยืน อ.ปฏิภาณ  เกิดลาภ
อ.คณิศร บุญรัตน์
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ปีท่ี 15 ฉบับท่ี 2 ประจ้าเดือนพฤษภาคม-
สิงหาคม 2564 หน้า 49-63


