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การสัมมนาวิชาการและประชุมวิชาการแหงชาติ ครั้งที่ 9
งานเกษตรกําแพงแสน ประจําป 2555
หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จัดประชุมวิชาการระดับชาติ
เพื่อใหอาจารย นักวิจัย นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ตลอดจนภาคเอกชนไดมี
โอกาสเผยแพร ผ ลงานทางวิ ช าการสู ส าธารณะและทํ า ให เ กิ ด การกระตุ น การสร า ง
ผลงานวิจัย การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณเชิงวิชาการที่นําไปสูภาคปฏิบัติ
ผลงานนําเสนอที่มีคุณภาพจะไดรับการพิจารณาใหไดรับรางวัลดีเดน ดีและ
ชมเชย ในแตละสาขา และเจาของผลงานสามารถนําเสนอผลงานไปเสนอ เพื่อตีพิมพใน
วารสารทางวิชาการ เชน วารสารวิทยาศาสตรเกษตร วารสารเกษตรศาสตร วิทยาสาร
กําแพงแสน ฉบับอิเลคทรอนิกส (E-journal)

วัตถุประสงค

1. เพื่อเปนการเสนอผลงานวิจัยประจําปในสาขาตางๆ จํานวน 8 สาขา ไดแก
1. สาขาพืช
2. สาขาสัตวและสัตวแพทย
3. สาขาวิศวกรรมศาสตร
4. สาขาศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
5. สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
6. สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพและการกีฬา
7. สาขาวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม
8. สาขาสงเสริมการเกษตร
2. เพื่อเปนเวทีทางวิชาการ ไดแก อาจารย นักวิจัย นิสิต นักศึกษา นักวิจัย
ภาคเอกชนได พั ฒ นาและเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของงานวิ จั ย ตลอดจนเผยแพร ค วามรู
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีสาขาดังกลาวใหกวางขวางยิ่งขึ้น ซึ่งสงผลในการนําไปใชให
เกิดประโยชนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
3. เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ ระหวางนักวิชาการ
ในภาครัฐและเอกชนอันจะนําไปสูแนวทางการวิจัยเพื่อการแกไขปญหาเศรษฐกิจ และ
สังคมของประเทศในอนาคต
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สาขาการประชุมวิชาการ

สาขาการประชุมประกอบดวย 8 สาขา ดังนี้
1. สาขาพืช
2. สาขาสัตวและสัตวแพทย
3. สาขาวิศวกรรมศาสตร
4. สาขาศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
5. สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
6. สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพและการกีฬา
7. สาขาวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม
8. สาขาสงเสริมการเกษตร

รูปแบบในการจัด

เสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายเรื่องละ 20-25 นาที
 เสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอรเรื่องละ 1 บอรด
 การสัมมนา,อภิปรายและบรรยายพิเศษ


หนวยงานที่รับผิดชอบ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน

ระยะเวลาการประชุม

วันที่ 6-7 ธันวาคม 2555 เสนอผลงานวิจัยทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร

สถานที่

พิ ธี เ ป ด มอบรางวั ล งานวิ จั ย การบรรยายพิ เ ศษ หรื อ อภิ ป รายพิ เ ศษ
ณ หองคอนเวนชั่น อาคารศูนยมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน การเสนอผลงานวิจัยในภาคบรรยายและโปสเตอร ตลอดจนการอภิปราย
บรรยายพิเศษสาขาตางๆ ณ อาคารศูนยเรียนรวม 2 สถานที่ตางๆ ตามที่แตละสาขา
กําหนด
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ผูเขารวมประชุม

 อาจารย ขาราชการ นักวิจัย นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน หรือสถาบันอื่นๆ
 บุคลากรภาคเอกชน เกษตรกร และผูสนใจทั่วไป

การลงทะเบียน

 ผูเสนอผลงานทีไ่ ดรบั การพิจารณาใหเสนอผลงานแลว ลงทะเบียน
ภายในวันที่ 16 กรกฎาคม - 8 ตุลาคม 2555 (อัตราพิเศษ) บุคคลทั่วไป 600 บาท
นิสิต นักศึกษา 400 บาท
 ผูเสนอผลงานทีไ่ ดรบั การพิจารณาใหเสนอผลงานแลว ลงทะเบียนวันที่
8 ตุลาคม – 11 พฤศจิกายน 2555 (อัตราปกติ) บุคคลทั่วไป 1,000 บาท นิสิต
นักศึกษา 600 บาท
 สําหรับบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ใหใชวิธีโอนเงิน
ระหวางหนวยงานเขาบัญชีเงินรายไดกองบริการการศึกษา (กําแพงแสน)

งบประมาณ

งบประมาณเงินรายไดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
และเงินที่ไดรับจากคาลงทะเบียนเขารวมงาน

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

1. อาจารย / นั ก วิ จั ย นิ สิ ต / นั ก ศึ ก ษา ได เ ผยแพร ผ ลงานวิ จั ย และ
สิ่งประดิษฐ ขอคนพบใหม ซึ่งเปนประโยชนตอการพัฒนาทางวิชาการ และการแกไข
ปญหาสังคมของประเทศชาติ
2. ผูเขาประชุมมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอมูล และประสบการณ
ซึ่งกันและกัน ซึ่งจะนําไปพัฒนาและแกไขปญหาในการปฏิบัติงานได
3. ผูเขาประชุมมีความรูและวิสัยทัศนที่กวางไกลมากขึ้น ซึ่งสงผลตอการ
ปฏิบัติงาน ทําใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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กําหนดการสัมมนาวิชาการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
งานเกษตรกําแพงแสน ประจําป 2555
---------------------------------------------วันจันทรที่ 3 ธันวาคม 2555
เวลา

09.20-09.40 น.

09.40-10.00 น.

10.00-10.20 น.

10.20-10.40 น.

10.40-11.00 น.

หัวขอ

การบรรยายหัวขอ “การใช Ractopamine ในการ
ผลิตสุกร”
โดย น.สพ. นิพนธ ตันติพิริยะพงศ
Global Strategic Account Director, Elanco
Animal Health Division , Eli Lilly Asia Inc.
การบรรยายหัวขอ “นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวของกับ
การใช Ractopamine ในการผลิตสุกร”
โดย คุณธนบดี รอดสม
ผูเชี่ยวชาญดานพัฒนาระบบและรับรองคุณภาพ
อาหารสัตวอุตสาหกรรม
บรรยายหัวขอ “ผลของการใช Ractopamine ตอ
การพัฒนาพันธุสุกร”
โดย รศ.ดร. เนรมิตร สุขมณี
หัวหนาภาควิชาสัตวบาล
คณะเกษตร กําแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
บรรยายหัวขอ “ผลดีของการใช Ractopamine
ในมุมมองของฟารมสุกร”
โดย นายสมชาย นิติกาญจนา
กรรมการผูจัดการ บริษัท เอสพีเอ็ม
อาหารสัตวจํากัด
บรรยายหัวขอ “ผลเสียของการใช Ractopamine
ในมุมมองของฟารมสุกร”
โดย นายวัชร เตชะสัตยา
กรรมการผูจัดการ บริษัท วีซีเอฟ กรุป จํากัด
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สถานที่

หองเธียเตอร
อาคารศูนยมหาวิทยาลัย

หองเธียตอร
อาคารศูนยมหาวิทยาลัย

หองเธียตอร
อาคารศูนยมหาวิทยาลัย

หองเธียเตอร
อาคารศูนยมหาวิทยาลัย

หองเธียเตอร
อาคารศูนยมหาวิทยาลัย

เวลา
11.00-12.00 น.

หัวขอ
การเสวนาหัวขอ “ไขประเด็นคาใจ หามใช-ใหใช
Ractopamine ในการผลิตสุกร”
โดย 1. คุณธนบดี รอดสม
ผูเชี่ยวชาญดานพัฒนาระบบและรับรองคุณภาพ
อาหารสัตวอุตสาหกรรม สํานักพัฒนาระบบ
และรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว กรมปศุสัตว
2. น.สพ. นิพนธ ตันติพิริยะพงศ
Elanco Animal Health Division
3. นายสมชาย นิติกาญจนา
กรรมการผูจัดการ บริษัท เอสพีเอ็ม
อาหารสัตวจํากัด
4. นายวัชร เตชะสัตยา
กรรมการผูจัดการ บริษัท วีซีเอฟ กรุป จํากัด
ผูดําเนินการเสวนา นายสัตวแพทย สุเมธ ทรัพยชูกุล

สถานที่

หองเธียเตอร
อาคารศูนยมหาวิทยาลัย

วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2555
เวลา

08.00-09.00 น.
09.00-09.15 น.

หัวขอ

ลงทะเบียน
พิธีเปดการประชุม
กลาวรายงานโดย
อาจารย ดร.อนามัย ดําเนตร
ประธานคณะกรรมการฝายจัดสัมมนาและ
ประชุมวิชาการ ครั้งที่ 9
กลาวเปดการประชุมโดย
รองศาสตราจารย ดร.สมบัติ ชิณะวงศ
รองอธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสน
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สถานที่

หองคอนเวนชั่น
อาคารศูนยมหาวิทยาลัย

เวลา

09.15-10.00 น.

11.00-12.00 น.
13.00-15.00 น.

13.00- 14.00 น.

13:30-13:50 น.

หัวขอ

สถานที่

หองคอนเวนชั่น
พิธีมอบรางวัลคุณภาพงานวิจัยและรางวัลคาวากุชิ
อาคารศูนยมหาวิทยาลัย
ประจําป 2554
โดย รองศาสตราจารย ดร.สมบัติ ชิณะวงศ
รองอธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสน
อานรายนามผูเขารับรางวัลโดย
อาจารย ดร.อนามัย ดําเนตร
ประธานคณะกรรมการฝายจัดสัมมนาและ
ประชุมวิชาการ ครั้งที่ 9
ผูรับรางวัลถายรูปรวมกับผูบริหาร
พิธีเปดการประชุมวิชาการ ภาคโปสเตอร
ชั้นลาง
โดย รศ.ดร. สมบัติ ชิณะวงศ
อาคารศูนยเรียนรวม 2
รองอธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสน
หองคอนเวนชั่น
การเสวนา เรื่อง “วิกฤตหรือโอกาสเกษตรไทยใน
อาคารศูนยมหาวิทยาลัย
ประชาคมอาเซียน”
โดย : คุณพรศิลป พัชรินทรตนะกุล
รองประธานกรรมการหอการคาไทย
ดําเนินรายการโดย : ผศ.ดร. ลพ ภวภูตานนท
หอง 1102
การบรรยายพิเศษเรื่อง “การคัดกรองโรคหัวใจใน
คณะวิ
ท
ยาศาสตรการกีฬา
นักกีฬา: รูกอนสามารถปองกันอันตรายได”
โดย ดร.นพ.โฆสิต ศรีเพ็ญ
อาจารยพิเศษ คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล
การเสวนาวิชาการเรื่อง “พิบัติภัยกับความปลอดภัยของ อาคารศูนยเรียนรวม 2
โครงสรางพื้นฐาน”
หอง 302
1. หัวขอ “พิบัติภัยที่คนไทยควรรูจัก”
โดย รศ.ดร.วรากร ไมเรียง
ผูเชี่ยวชาญ/อาจารยอาวุโส
2. หัวขอ “ธรณีวิทยาที่นาสนใจ กับภัยแผนดินไหว”
โดย คุณเลิศสิน รักษาสกุลวงศ
ผูอํานวยการสํานักธรณีวิทยาสิ่งแวดลอมและธรณี
พิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี
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เวลา

13:30-13:50 น.
(ตอ)

หัวขอ

3. หัวขอ “การประยุกตงานวิจัยกับการจัดการภัยดินถลม”
โดย ดร.สันติ ไทยยืนวงษ
อาจารยประจําภาควิชาวิศวกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
4. หัวขอ “ธรณีพิบัติภัยกับความปลอดภัยของเขื่อน”
โดย คุณวัลลภ เมฆพฤกษาวงศ

สถานที่

อาคารศูนยเรียนรวม 2
หอง 302

หัวหนากองความปลอดภัยของเขื่อนฝายบํารุงรักษาโยธา

ผูดําเนินรายการ 1. อ.ดร.สมชาย ประยงคพันธ
2. อ.ดร.สิรัญญา ทองชาติ

วันศุกรที่ 7 ธันวาคม 2555
เวลา

09.00 – 10.00 น.

09.00 - 10.45 น.

หัวขอ

สถานที่

การสัมมนา เรื่อง “การจัดการเรียนการสอนภาษา
หองเธียเตอร
อังกฤษเพื่อเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน” อาคารศูนยมหาวิทยาลัย
โดย : รศ.อรุณี วิริยะจิตรา
กรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (กพพ.) สํานักงานรับรองมาตรฐาน และ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ที่ปรึกษา
หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก ภาษาอังกฤษเปน
ภาษาสากล โครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมและ
นวัตกรรมภาษาคณะศิลปะศาสตรและวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
การเสวนา เรื่อง “วิทยาศาสตรการกีฬากับเบื้องหนา...
หองคอนเวนชั่น
เบื้องหลังการเตรียมนักกีฬาสูโอลิมปกเกมส ลอนดอน อาคารศูนยมหาวิทยาลัย
2012”
โดย : 1. รศ.ดร.สุพิตร สมาหิโต
รองหัวหนาคณะนักกีฬาไทย
และ Press Attaché
2. ดร.พิชิต เมืองนาโพธิ์
นักจิตวิทยาการกีฬาประจําทีมชาติไทย
ผูดําเนินการอภิปราย อ.ดร.อิษฏี กุฏอินทร

7

เวลา

หัวขอ

สถานที่

09.00-12.00 น.

การสัมมนาวิชาการ เรื่อง “โอกาสน้ํานมไทยไปตลาด
อาเซียน”

อาคารศูนยเรียนรวม 2
หอง 206

09.00-16.00 น.

การสัมมนาวิชาการดานสุกร เรื่อง “ทันโรคทัน
เหตุการณกับการเลี้ยงสุกรปที่ 11”

อาคารศูนยเรียนรวม 1
หอง 301

09.00-16.00 น.

การสัมมนาวิชาการดานสัตวปกและสัตวน้ํา
หัวขอ
1. ความคืบหนาการติดตามโรคอุบัติใหม
ในสัตวน้ําปที่ 3
2. ปญหาโรคระบบทางเดินอาหารในไกเนื้อ
การบรรยายจากตัวแทนภาครัฐบาล หัวขอ “แนวทาง
ปรับตัวธุรกิจโคเนื้อของไทย: เพื่อรองรับการเปดตลาด
โคเนื้อสูอาเซียน”
โดย 1. ดร.กนก คติการ
อดีตเลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
และคณะ
2. ผศ.สุภาวดี โพธิยะราช
คณะเศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา
3. นางเพ็ญรุง สมบัตินิมิต
ผูดําเนินรายการ อ.ผกาพรรณ สกุลมั่น

อาคารศูนยเรียนรวม 1
หอง 302

การเสวนา เรื่อง “พลังภูมิปญญา(เกษตร)..สูอาเซียน”
ผูรวมเสวนา:
1. รศ.สมพร อิสวิลานนท
นักวิชาการอาวุโส สถาบันคลังสมองของชาติ
2. คุณอภิชาต จงสกุล
เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
3. คุณสุขุม วิเชียรรัตนพงษ
ผูแทนเกษตรกร จาก บริษัท BT เกษตร

อาคารศูนยเรียนรวม 2
หอง 301

09.30-10.00 น.

09.30-11.30 น.
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อาคารศูนยเรียนรวม 2
หอง 201

เวลา

09.40-10.00 น.

10.00-10.20 น.

10.00-10.30 น.
10.20-10.40 น.

10.00 – 11.00 น.

หัวขอ

การบรรยายหัวขอ “ศักยภาพอุตสาหกรรมนมไทยใน
อาเซียน”
โดย รศ.ดร. ดํารง ลีนานุรักษ
คณะสัตวศาสตร และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแมโจ
ผูดําเนินการสัมมนา คุณอดุลย วังตาล
นายกสมาคมผูเลี้ยงโคนมโฮลสไตนฟรีเซียน
การบรรยายหัวขอ “ความพรอม และขีดความสามารถ
ในการแขงขันของเกษตรกร และสหกรณโคนมไทย”
โดย คุณสมชาย ดําทะมิส
ประธานชุมนุมสหกรณโคนมแหงประเทศไทย
ผูดําเนินการสัมมนา คุณอดุลย วังตาล
นายกสมาคมผูเลี้ยงโคนมโฮลสไตนฟรีเซียน
การบรรยายจากตัวแทนภาคธุรกิจผูสงออกโคเนื้อ
โดย น.สพ. มงคล ศรีศุทธยานนท
ผูดําเนินรายการ อ.ผกาพรรณ สกุลมั่น
การบรรยายหัวขอ “การพัฒนาอุตสาหกรรมนมใน
อาเซียน (มุมมองของภาคเอกชน)”
โดย สพ.ญ. ศรีวรรณา เกตุแกว
ผูจัดการฝายขายและวิชาการ
บริษัทออลเทค ไบโอ เทคโนโลยี
คอรปอเรชั่น จํากัด
ผูดําเนินการสัมมนา คุณอดุลย วังตาล
นายกสมาคมผูเลีย้ งโคนมโฮลสไตนฟรีเซียน
การสัมมนา เรื่อง “การจัดหลักสูตรและกิจกรรม
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพรอม
เขาสูประชาคมอาเซียน”
โดย : รศ.สุชาดา นิมมานนิตย
นายกสมาคมครูผูสอนภาษาอังกฤษแหง
ประเทศไทยคนที่16 และอาจารยประจําสถาบัน
ภาษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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สถานที่

อาคารศูนยเรียนรวม 2
หอง 206

อาคารศูนยเรียนรวม 2
หอง 206

อาคารศูนยเรียนรวม 2
หอง 201
อาคารศูนยเรียนรวม 2
หอง 206

หองเธียเตอร
อาคารศูนยมหาวิทยาลัย

เวลา

10.00 – 12.00 น.

หัวขอ

การเสวนา เรื่อง “การบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอม
ภายใตสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง - บริเวณลุม
น้ําทาจีน”
โดย : 1. คุณสุวรรณ นันทศรุต
ผูอํานวยการสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่
จังหวัดนครปฐม
2. คุณปยะทิพย เอี๋ยวพานิช
ผูอํานวยการรวมโครงการ ECO-BEST
องคกรความรวมมือระหวางประเทศของ
เยอรมัน (GIZ)
3. ดร.สุธาริน คูณผล

สถานที่

อาคารศูนยเรียนรวม 2
หอง 304

สํานักงานโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ(UNDP)

10.45 – 12.30 น.

11.00 – 12.00 น.

ดําเนินรายการ โดย คุณชูโชค ชูเจริญ
การเสวนา เรื่อง “วิทยาศาสตรการกีฬากับเบื้องหลังการ
เตรียมทีมเทควันโดสูโอลิมปกเกมส ลอนดอน 2012”

โดย : 1. นายเช ยอง ซุก
หัวหนาผูฝกสอนเทควันโดทีมชาติไทย
2. นายวิษณุ พันพรม
ผูชวยผูฝกสอนเทควันโดทีมชาติไทย
3. นายเปนเอก การะเกตุ
นักกีฬาโอลิมปกเกมส ลอนดอน 2012
4. นางสาวรังสิยา นิสัยสม
นักกีฬาโอลิมปกเกมส ลอนดอน 2012
ผูดําเนินรายการ : อ.ดร.วิมลมาศ ประชากุล
นักจิตวิทยาการกีฬาประจําทีม
การสัมมนา เรื่อง “การจัดการเรียนการสอนดาน
ไวยากรณภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพรอมเขาสู
ประชาคมอาเซียน”
โดย : ผศ.ดร.อุบล สรรพัชญพงษ
นายกสมาคมครูผูสอนภาษาอังกฤษแหงประเทศไทย
คนที่ 20 และอาจารยประจําคณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยรังสิต
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หองคอนเวนชั่น
อาคารศูนยมหาวิทยาลัย

หองเธียเตอร
อาคารศูนยมหาวิทยาลัย

เวลา

13.00 – 14.00 น.

13.30 – 15.30 น.

14.00 – 15.00 น.

หัวขอ

การสัมมนา เรื่อง “การจัดการเรียนการสอนดาน
การอานภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพรอมเขา
สูประชาคมอาเซียน”
โดย : รศ.อัญชลี เสริมสงสวัสดิ์
อุปนายกคนที่ 1 สมาคมครูผูสอนภาษาอังกฤษ
แหงประเทศไทย และรองคณบดีฝายวิชาการ
คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ฝกปฏิบัติ เรื่อง เทคนิคการฝกเทควันโดสูความเปนเลิศ
โดย : 1. นายเช ยอง ซุก
หัวหนาผูฝกสอนเทควันโดทีมชาติไทย
2. Dr.Park Sang Bae
อาจารยจาก DONG – A UNIVERSITY
3. นายวิษณุ พันพรม
ผูชวยผูฝกสอนเทควันโดทีมชาติไทย
4. นายเปนเอก การะเกตุ
นักกีฬาโอลิมปกเกมส ลอนดอน 2012
5. นางสาวรังสิยา นิสัยสม
นักกีฬาโอลิมปกเกมส ลอนดอน 2012
การสัมมนา เรื่อง “การจัดการเรียนการสอนดาน
การทําวิจัยภาษาอังกฤษในชั้นเรียนเพื่อเตรียม
ความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน”
โดย : ผศ.ดร.กาญจนา ชาตตระกูล
SIG Chair สมาคมครูผูสอนภาษาอังกฤษ แหง
ประเทศไทย และที่ปรึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
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สถานที่

หองเธียเตอร
อาคารศูนยมหาวิทยาลัย

หองคอนเวนชั่น
อาคารศูนยมหาวิทยาลัย

หองเธียเตอร
อาคารศูนยมหาวิทยาลัย

วันเสารที่ 8 ธันวาคม 2555
เวลา

09.10-11.00 น.

11.10-12.00 น.

13.00-14.00 น.

14.10-16.00 น.

หัวขอ

การบรรยายในหัวขอ “การเสริมทักษะการดูแลเด็ก
นักเรียนโดยใชเทคนิคเชิงบวก”
โดย แพทยหญิง วิรัลพัชร กิตติธะราพันธุ
และทีมงานโรงเรียน
โรงพยาบาลยุวประสารทไวทโยปถัมภ ชวงที่ 1
การบรรยายในหัวขอ “การเสริมทักษะการดูแลเด็ก
นักเรียนโดยใชเทคนิคเชิงบวก”
โดย แพทยหญิง วิรัลพัชร กิตติธะราพันธุ
และทีมงานโรงเรียน
โรงพยาบาลยุวประสารทไวทโยปถัมภ ชวงที่ 2
การบรรยายในหัวขอ “การเสริมทักษะการดูแลเด็ก
นักเรียนโดยใชเทคนิคเชิงบวก”
โดย แพทยหญิง วิรัลพัชร กิตติธะราพันธุ และ
ทีมงานโรงเรียน
โรงพยาบาลยุวประสารทไวทโยปถัมภ ชวงที่ 3
การบรรยายในหัวขอ “การเสริมทักษะการดูแลเด็ก
นักเรียนโดยใชเทคนิคเชิงบวก”
โดย แพทยหญิง วิรัลพัชร กิตติธะราพันธุ
และทีมงานโรงเรียน
โรงพยาบาลยุวประสารทไวทโยปถัมภ ชวงที่ 4
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สถานที่

หองสัมมนา
อาคารปฏิบัติการ
คณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตกําแพงแสน

วันอาทิตยที่ 9 ธันวาคม 2555
เวลา

13.15-16.15 น.

หัวขอ

การเสวนาเรื่อง “การศึกษาเพื่อการพัฒนาสู
ประชาคมอาเซียน : จากแนวคิดสูการปฏิบัติ”
โดย 1. รองศาสตราจารย ดร.นันทนา คชเสนี
ผูอํานวยการบริหารเครือขายมหาวิทยาลัย
อาเซียน
2. รองศาสตราจารย ดร.นาตยา ปลันธนานนท
สมาคมหลักสูตรและการสอนแหงประเทศไทย
3. นายอมรศักดิ์ เรืองรุง
ผูอํานวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
ผูดําเนินการเสวนา :
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีรฉัตร สุปญโญ
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สถานที่

หองสัมมนา
อาคารปฏิบัติการ
คณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตกําแพงแสน

กําหนดการนําเสนอผลงานทางวิชาการ ภาคบรรยาย
การประชุมวิชาการแหงชาติ ครั้งที่ 9
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
งานเกษตรกําแพงแสน ประจําป 2555

วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2555

สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

สถานที่ อาคารศูนยเรียนรวม 2 หอง 303

ประธาน : อ.ดร. บุศยรินทร กองแกว

เวลา

ชื่อผูนําเสนอผลงาน

13.00 – 13.20 น.

กิตติพล สระบัว

13.20 – 13.40 น.

มัตธิมา กรงเตน

13.40 – 14.00 น.

วรรณดี สุทธินรากร

14.00 – 14.20 น.

ฉัตรชัย ยงคมาลยวงศ

14.20 – 14.40 น.

ตุล อัคนิบุตร

14.40 – 15.00 น.

รุงรัศมี อึ้งรังษี

15.00 – 15.20 น.

บุษดี อรสิริวรรณ

14

จํานวน 7 เรื่อง

เลขานุการ : อ.ดํารงค ถาวร

เรื่อง

สวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจ
ศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชา
การตลาดของนักเรียนในเขตอําเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี
ปจจัยที่มีความสัมพันธตอความจงรักภักดีของ
ลูกคาตอตราสินคารานคาเฟอเมซอนในสถานี
บริการน้ํามัน ปตท. เขตเทศบาลเมืองนครปฐม
สถานภาพการทําธุรกรรมทางการผลิตและ
การตลาดของวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ
อาหารในพื้นที่เขตภาคกลางของประเทศไทย
การประเมินคุณคาตราสินคาเฟอรนิเจอร บริษัท
แพรคติกา จํากัด
อิทธิพลของการโฆษณาที่ใชพรีเซนเตอรนักรอง
เกาหลีตอทัศนคติและความตั้งใจซื้อของวัยรุน
หญิงในกรุงเทพมหานคร
ปจจัยการสื่อสารการตลาดที่มีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกใชบริการศูนยแนะแนวการศึกษา
ตอตางประเทศของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร
กลวิธีการสรางอารมณขันในการตูนสามกกฉบับ
บรรลือสาสน

สถานที่ อาคารศูนยเรียนรวม 2 หอง 304
ประธาน : อ.ดร. พงศพันธ ศรีเมือง

เวลา

13.00 – 13.20 น.

13.20 – 13.40 น.
13.40 – 14.00 น.
14.00 – 14.20 น.
14.20 – 14.40 น.

14.40 – 15.00 น.

ชื่อผูนําเสนอผลงาน

จํานวน 6 เรื่อง
เลขานุการ : อ.สมนึก จงไพบูลยกิจ

เรื่อง

ความสัมพันธระหวางการจัดการความรูกับผล
ภาวิณี เกษมสิริบุญวัฒน การปฏิบัติงานของบุคลากรกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
การเปรียบเทียบคุณภาพการบริการระหวาง
ศูนยบริการลูกคาบริษัท แอดวานซ อินโฟร
ชนมชนก ชิตประเสริฐ
เซอรวิส จํากัด (มหาชน) และศูนยบริการลูกคา
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูน
ปจจัยที่มีผลตอการบริหารลูกคาสัมพันธใน
ณัฐธยาน ภัทรพิเศษวงศ
ธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
เจตคติของพนักงานในระบบการผลิตแบบลีนใน
กิตติพล มุกดาเจริญชัย
อุตสาหกรรมยานยนตของประเทศไทย
การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคการในดานที่
เกี่ยวของกับมนุษย และความพึงพอใจในงาน
รดามณี พัลลภชนกนาถ
ของพนักงานกรณีศึกษา บริษัท สีมาเทคโนโลยี
จํากัด
ประสิทธิภาพของการสื่อสารการตลาดแบบ
ผสมผสานออนไลนที่มีตอทัศนคติ พฤติกรรม
สมพงษ เสงมณีย
และความพึงพอใจของนักทองเที่ยวจังหวัด
จันทบุรี

15

สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพและการกีฬา
สถานที่ หอง 1102 คณะวิทยาศาสตรการกีฬา
ประธาน : อ.ดร.ถวิชัยย ขาวถิ่น

เวลา

ชื่อผูนําเสนอผลงาน

จํานวน 7 เรื่อง
เลขานุการ : อ.ศิวะ ลียวัฒนานุพงศ

เรื่อง

14.15 – 14.30 น.

กนกทิพย สวางใจธรรม

14.30 – 14.45 น.

ณัฐนันท แซมเพชร

14.45 – 15.00 น.

วิทยา ปทมะรางกูล

15.00 – 15.15 น.

พงศา โพชัย

15.15 – 15.30 น.

ศศิมา พกุลานนท

15.30 – 15.45 น.

กนกวรรณ
การศึกษาความพึงพอใจของผูใชบริการสนาม
ปยานุวัฒนกุล ฝกซอมกอลฟมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตกําเเพงเเสนที่มีตอปจจัยสวนประสม
ทางการตลาด
รัชนีภรณ ธนะไชย
การสงเสริมการทองเที่ยวเชิงสุขภาพตามแบบ
ภูมิปญญาทองถิ่นในวัดปาเทพาลัย อําเภอคง
จังหวัดนครราชสีมา

15.45 -16.00 น.

16

ผลของการออกกําลังกายในน้ําที่มีตอ
สมรรถภาพของระบบหัวใจและหายใจในผูปวย
อัมพาตครึ่งซีก
ผลของการออกกําลังกายแบบพิลาทิสและแบบ
แอโรบิคที่มีตอไขมันชองทองในผูหญิงอวน
ปจจัยที่สงผลตอการนวดเพื่อความเปนเลิศ
ทางการกีฬา กรณีศึกษา : กีฬาฟุตบอลและ
กรีฑา
ผลแบบเฉียบพลันของการอบอุนรางกายดวย
ความหนักระดับสูงที่มีตอพลังกลามเนื้อ
ความเร็วและความคลองแคลววองไวในนักกีฬา
ฟุตบอล
การเปรียบเทียบการจินตภาพในนักกีฬา
ประเภททักษะเปดและทักษะปด

วันศุกรที่ 7 ธันวาคม 2555
สาขาพืชและเทคโนโลยีชีวภาพ
สถานที่ อาคารศูนยเรียนรวม 2 หอง 202
ประธาน : รศ.ดร.สนธิชัย จันทรเปรม

เวลา

ชื่อผูนําเสนอผลงาน

10.00 – 10.20 น.

สกล ฉายศรี

10.20 – 10.40 น.

ปณาลี ภูวรกุลชัย

10.40 – 11.00 น.

นิศากร กาญจนเกษร

11.00 – 11.20 น.

วินัย วิริยะอลงกรณ

11.20 – 11.40 น.

วินัย วิริยะอลงกรณ

11.40 – 12.00 น.

มลปภา นาถึง

ประธาน : ผศ.ดร.นันทศักดิ์ ปนแกว

เวลา

13.00 – 13.20 น.

ชื่อผูนําเสนอผลงาน

วรรณนิภา มธุรส
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จํานวน 14 เรื่อง
เลขานุการ : น.ส.วิไลลักษณ ดิเรกโภค

เรื่อง

มันสําปะหลังลูกผสมสายพันธุดีเดน MKULB
08-1-49
การศึกษาความสัมพันธทางพันธุกรรมดวย
เครื่องหมายดีเอ็นเอ SRAP และลักษณะ
คุณภาพผลของฟกทองพันธุการคาของไทย
บางพันธุ
การประเมินความบริสุทธิ์และความแปรปรวน
ทางพันธุกรรมของขาวโพดขาวเหนียวดวย
เครื่องหมายเอสเอสอาร
การเปลี่ยนแปลงคารโบไฮเดรตที่ไมไดอยูในรูป
โครงสรางของตนลําไยที่ไดรับน้ําแบบเต็มที่
แบบสลับขางทีละครึ่งตน และแบบขาดแคลน
ผลของการใหน้ําแบบตาง ๆ ที่มีตอการ
เจริญเติบโตของรากลําไยที่ศึกษาแบบ split
root ในโรงเรือนพลาสติก
ผลของ NAA IBA และสวนของกิ่งตอการออก
รากกิ่งปกชําสบูดํา
เลขานุการ : น.ส.นิศากร กาญจนเกษร

เรื่อง

การใชสารทุติยภูมิสกัดจากน้ําเลี้ยงเชื้อ
Bacillus subtilis B01 เพื่อยับยั้งการเจริญของ
Curvularia eragrostidis สาเหตุโรคดอกจุด
สนิมในกลวยไม

เวลา

ชื่อผูนําเสนอผลงาน

13.20 – 13.40 น.

จุไรรัตน อิมินา

13.40 – 14.00 น.

พันธุเครือ ทิพยโสด

14.00 – 14.20 น.

อรุณี ประดิษฐคลาย

14.20 – 14.40 น.

นงภัทร ไชยชนะ

15.00 – 15.20 น.

ทิวา พาโคกทม

15.20 – 15.40 น.

อริยะ สายสุข

15.40 – 16.00 น.

นววรรณ ปรมัตถสกุล

สถานที่ อาคารศูนยเรียนรวม 2 หอง 303
ประธาน : อ.ดร.ศุภชัย อําคา

เวลา

ชื่อผูนําเสนอผลงาน

10.00 – 10.20 น.

นาตยา กาฬภักดี

10.20 – 10.40 น.

ปยพงศ เขตปยรัตน

10.40 – 11.00 น.

ธีรยุทธ คล้ําชื่น
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เรื่อง

การศึกษาประสิทธิภาพของแบคทีเรียในการ
ยอยสลายสารไกลโฟเสท
การศึกษาประสิทธิภาพของแบคทีเรียในการ
ยอยสลายสารกลุมออรกาโนคลอรีน
การผลิตโคเอนไซมคิวเทนจากเศษเหลือทะลาย
ปาลมน้ํามันที่ผานการยอยโดยเชื้อ
Rhodobacter sphaeroides S10
การประเมินการแลกเปลี่ยนกาซ
คารบอนไดออกไซดของออยตอหนึ่ง โดยวิธี
Eddy Covariance Technique
แนวโนมความเขมขนของไฮโดรเจนเปอร
ออกไซดในรอบวันและฤดูกาล ณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน
ผลของ Hydrophillic Polymer (Oasis Gel
T-400) ตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของ
ขาวโพดเลี้ยงสัตว
ชีววิทยาของดวง Dermestes maculatus
Degeer (Coleoptera: Dermestidae)

จํานวน 14 เรื่อง
เลขานุการ : น.ส.บังอร อุบล

เรื่อง

การเพิ่มผลผลิตออยโดยการใชปุยเคมีอัตราที่
เหมาะสมรวมกับการใชปุยอินทรีย
ผลของกากน้ําตาลผงชูรส (อามิ-อามิ) ผสมขี้เถา
ลอยตอการเจริญเติบโตและองคประกอบ
ผลผลิตของออย
ผลของกากน้ําตาลผงชูรส (อามิ-อามิ) ผสมขี้เถา
ลอยตอการเจริญเติบโตและองคประกอบ
ผลผลิตของมันสําปะหลัง

เวลา

ชื่อผูนําเสนอผลงาน

11.00 – 11.20 น.

กัญณัฎฐ ภรณสิริภัสร

11.20 – 11.40 น.

รัตติญา นนทกรกิติกุล

11.40 – 12.00 น.

จิรวัฒน พุมเพชร

ประธาน : .ผศ.ดร.ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ

เวลา

ชื่อผูนําเสนอผลงาน

13.00 – 13.20 น.

กันยารัตน บัวราษฎร

13.20 – 13.40 น.

ชนิกานด เหลืองไพโรจน

13.40 – 14.00 น.

ทิพยวรรณ สอาดเงิน

14.00 – 14.20 น.

ศุภชัย อําคา

14.20 – 14.40 น.

อภิญญา ภูมิสายดอน

14.40 – 15.00 น.

อนุรัชนี ยนปลัดยศ

15.00 – 15.20 น.

ศิรประภา นาสารีย
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เรื่อง

ผลของปุยหมักกากสบูดําตอการเจริญเติบโต
และองคประกอบผลผลิตของขาวโพดเลี้ยงสัตว
การใชปุยมูลโคและปุยพืชสดในการผลิต
ขาวโพดฝกออนอินทรีย
ผลของวิธีการใสปุยเคมีที่มีตอผลผลิตของ
ขาวโพดหวานที่ปลูกในชุดดินกําแพงแสน
เลขานุการ : .น.ส.ณัฏฐา สมบัติทวี

เรื่อง

ผลของระบบการไถพรวนรวมกับการใส
อินทรียวัตถุในดินตอการเจริญเติบโต ผลผลิต
และการกักเก็บคารบอนในดินของการปลูกขาว
พันธุปทุมธานี 80
ผลของซิลิคอนจากวัสดุเหลือใชโรงงาน
อุตสาหกรรมถลุงแรเหล็กตอการเจริญเติบโต
ผลผลิต และสมบัติเคมีของดินบางประการใน
การปลูกขาวพันธุปทุมธานี 80
ผลของชนิดปุยไนโตรเจนตอการเจริญเติบโต
ผลผลิตของคะนา การชะละลายไนเทรตและ
ปริมาณไนตริฟายอิงแบคทีเรีย
ผลของการขาดจุลธาตุตอผลผลิตและคุณภาพ
ของพริกหวานในวัสดุปลูก
การทํานายปริมาณสารไลโคปนของผลฟกขาว
หลังการเก็บเกี่ยว
อิทธิพลของอุณหภูมิและวัสดุที่ใชบรรจุเมล็ด
พันธุในการเก็บรักษาตอคุณภาพของเมล็ดพันธุ
ปอเทือง
คุณภาพและความสามารถในการเก็บรักษา
เมล็ดพันธุขาวโพดที่มีผลมาจากสภาพการเก็บ
รักษาและระยะเวลา

เวลา
15.20 – 15.40 น.

ชื่อผูนําเสนอผลงาน
วิไลลักษณ ดิเรกโภค

เรื่อง

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการเก็บรักษา
ภายใตสภาวะปดความดันต่ํา การรมดวยฟอส
ฟนและการเก็บในสภาวะควบคุมอุณหภูมิและ
ความชื้นสัมพัทธที่มีตอคุณภาพเมล็ดพันธุขาว
และแมลงในโรงเก็บ

สาขาสัตวและสัตวแพทย
สถานที่ อาคารศูนยเรียนรวม 2 หอง 302
ประธาน : ผศ.ดร. เลอชาติ บุญเอก

เวลา

ชื่อผูนําเสนอผลงาน

จํานวน 6 เรื่อง
เลขานุการ: ดร. สิริรัตน บัวผัน

เรื่อง

13.30-13.45 น.

ณชัย ศราธพันธุ

การตรวจความเปนพอ-แม-ลูกในกระบือปลัก
ไทยโดย microsatellite markers

13.46-14.00 น.

อุไรวรรณ ไอยสุวรรณ

คุณคาทางโภชนะของหญาแพงโกลาแหงและ
หญาแพงโกลาอัดเม็ดที่อายุการตัดตางๆ ในแพะ

ประธาน : ผศ.ดร. อรประพันธ พุมอินทร

เวลา

14.01-14.15 น.

14.16-14.30 น.

ชื่อผูนําเสนอผลงาน

เดชณรงค สินพูล

เลขานุการ : อ.ดร. ฉัตรชัย จันทรสมบรูณ

เรือ่ ง

ผลของการเสริม MultimineralChito Amino
Acid Organic Chelate (MAC) ตอคุณภาพ
น้ําเชื้อพอพันธุสุกร
ผลของความเร็วและเวลาในการปนแยกเซมินอ
ลพลาสมาตอคุณภาพอสุจิในน้ําเชื้อแพะแชแข็ง

ภูเบศวร เศรษฐสุข
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ประธาน: รศ. อุทัย คันโธ

เวลา

14.51-15.05 น.

15.06-15.20 น.

ชื่อผูนําเสนอผลงาน

เลขานุการ: อ.ดร. วิราวรรณ นุชนารถ

เรื่อง

การศึกษาสัดสวนที่เหมาะสมของน้ํามันปาลมดิบ
อิงครัตน ธัญศิรธนารมย และน้ํามันรําขาวดิบในอาหารสุกรระยะ 20–100
กิโลกรัม
ระยะสืบพันธุของหอยแมลงภู
Pernaviridis (Linnaeus, 1758)ในอาวปตตานี
สิริธร กงเสง
จังหวัดปตตานี ระหวางเดือนพฤษภาคม–
สิงหาคม

สาขาวิศวกรรมศาสตร
สถานที่ อาคารศูนยเรียนรวม 2 หอง 203
ประธาน : อ.ดร.วัชรพล ชยประเสริฐ

เวลา

09.00 – 09.15 น.
09.15 – 09.30 น.
09.30 – 09.45 น.
09.45 – 10.00 น.
10.00 – 10.15 น.
10.15 – 10.30 น.
10.45 – 11.00 น.
11.00 – 11.15 น.

ชื่อผูนําเสนอผลงาน

จํานวน 14 เรื่อง
เลขานุการ : อ.แกวกานต พวงสมบัติ

เรื่อง

การสั่นสะเทือนและการสงผานการสั่นสะเทือน
ของเครื่องพรวนจอบหมุนติดรถไถเดินตาม
ศราวุธ มะโนหาญ
การออกแบบและพัฒนาเครื่องปอกหนอไม
การใชตะกอนชีวภาพจากระบบบําบัดน้ําเสีย
ภัทรวรรรณ อาวรณ
โรงงานผลิตโอเลฟนสเปนวัสดุผลิตปุยหมักรวม
การทดสอบสมรรถนะเครื่องพรวนจอบหมุนที่ใช
ไชยพล มงคล
ใบมีดจอบหมุนตางชนิดสําหรับรถแทรกเตอร
การใชเทคนิคสเปกโทรสโกปอินฟราเรดยานใกลใน
สิรินาฎ นอยพิทักษ
การประเมินความฝาดของพลับพันธุ P2 แบบไม
ทําลาย
การทดลองเพื่อพิสูจนสมการการสูญเสียกาซใน
กัลยา หนูขํา
ระหวางการรมยา
วัชรชาญ
การจัดการขนสงออยดวยรถแทรกเตอรลาก
สุขเจริญวิภารัตน เทรลเลอร
การใชเทคนิคทางดานพลศาสตรของไหลสําหรับ
วีระยุทธ หลาอมรชัยกุล
เปรียบเทียบการความเร็วการไหลของลมภายใน
หองอบแหงฟลูอิดไดซเบด
จิรายุทธ กิจกลา
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เวลา
11.15 – 11.30 น.

ชื่อผูนําเสนอผลงาน
อภิรัฐ จันทลักษณ

11.30 – 11.45 น. เดชา ไชยปญหา

เรื่อง

การวัดความพรุนโดยการเปรียบเทียบอัตราการ
ลดลงของความดัน
การออกแบบและสรางชุดหัวพนในทอทางดูดของ
เครื่องสูบน้ําสําหรับการเกษตร

ประธาน : รศ.ดร.อนุพันธ เทอดวงศวรกุล

เวลา

13.00 – 13.15 น.
13.15 – 13.30 น.
13.30 – 13.45 น.
13.45 – 14.00 น.

เลขานุการ : อ.ศุภชัย กุลมุติวัฒน

ชื่อผูนําเสนอผลงาน

เรื่อง

การศึกษาและออกแบบเครื่องคลุกเคลาผงปรุงรส
หนังปลากะพงขาวทอดกรอบ
การเพิ่มผลผลิตเอทานอลจากชานออยโดยการยอย
พรวิภา ทองมิตร
สลายดวยการระเบิดดวยไอน้ํารวมกับกรดอะซิติก
การเปรียบเทียบสมบัติทางกายภาพกอนคั่วและ
พีระพงศ กัทลี
หลังคั่วของเมล็ดกาแฟโรบัสตาที่ระดับตางๆ
การศึกษาและประเมินประสิทธิผลการนําระบบ
ธราเทพ อัศวปรีชานนท บริหารคุณภาพและระบบความปลอดภัยทาง
อาหารมาใชในโรงงานผลิตบรรจุภัณฑพลาสติก
ทรงนคร การนา

สถานที่ อาคารศูนยเรียนรวม 2 หอง 204
ประธาน : อ.ดร.วิษุวัฒก แตสมบัติ

เวลา

ชื่อผูนําเสนอผลงาน

09.00 – 09.15 น.

ศิริรัตน จึงรุงเรืองถาวร

09.15 – 09.30 น.

ณัฐวุฒิ จันทเลิศ

ประธาน : ผศ.ดร.อมรฤทธิ์ พุทธิพิพัฒนขจร

เวลา

09.45 – 10.00 น.

ชื่อผูนําเสนอผลงาน

สุภโชค เรืองศรี
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จํานวน 9 เรื่อง
เลขานุการ : อ.ธัญดร ออกวะลา

เรื่อง

การจําลองพฤติกรรมคลื่นทะเลแบบ 2 มิติ
การทดสอบประสิทธิภาพของใบพัดกังหันน้ํา
แนวตั้งแบบลดแรงเสียดทาน:การเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพใบพัด
เลขานุการ : ผศ.ดร.ฐิติพงศ สถิรเมธีกุล

เรื่อง

การประยุกตใชวิธีอินฟอรเมชั่นเกนในการเลือก
ตัวแปรสําหรับการประมาณคาการใชกระดาษ
ภายในแผนกผูโดยสารดวยวิธีโครงขายประสาท
เทียม

เวลา

ชื่อผูนําเสนอผลงาน

10.00 – 10.15 น.

เสนอ สะอาด

10.15 – 10.30 น.

ธีรพงษ ฉิมเพชร

10.45 – 11.00 น.

หยาดพิรุณ ออนแม็ก

11.00 – 11.15 น.

กายรัฐ เจริญราษฎร

11.15 – 11.30 น.

กายรัฐ เจริญราษฎร

11.30 – 11.45 น.

กายรัฐ เจริญราษฎร

วงจรกรองความถี่อันดับสูงทํางานในโหมดกระแสที่
ถูกสรางจากวงจรอินทิเกรเตอรแบบขยายผลตาง
เสมือน
การออกแบบและพัฒนาอุปกรณแสดงผลอักษร
เบรลลบนฝามือดวยเพียโซอิเล็กทริก
ทรานสดิวเซอร
ระบบฐานขอมูลการดําเนินงานที่เสนอตอ
คณะรัฐมนตรีและรัฐสภา กระทรวงมหาดไทย
การศึกษาผลกระทบตอระบบเครือขาย
คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน เมื่อติดตั้งระบบ
เว็บแคชเซิรฟเวอรรวมกับไฟรวอลล
ระบบประชุมทางไกลสําหรับสาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอรผานเครือขายอินเทอรเน็ต
การหาคาน้ําหนักของเสนทางที่คุมคาที่สุดใน
โครงขายโอเอสพีเอฟดวยวิธีโปรแกรมเชิงเสน

สถานที่ อาคารศูนยเรียนรวม 2 หอง 205
ประธาน : อ.ดร.หทัยเทพ วงศสุวรรณ

เวลา

เรื่อง

ชื่อผูนําเสนอผลงาน

จํานวน 16 เรื่อง
เลขานุการ : อ.ดร.ณัฐดนัย ตัณฑวิรุฬห

เรื่อง

การศึกษาการใชน้ํายางพาราในการหลอเย็นชิ้น
งานกลึง
วิภาวัลย นาคทรัพย และ การออกแบบและสรางโตะเขียนผาบาติกที่ควบคุม
09.15 – 09.30 น.
ไวยพจน ศุภบวรเสถียร อุณหภูมิโดยวงจรรีเลย
ระบบรักษาความปลอดภัยภายในบานพักอาศัย
ไวยพจน ศุภบวรเสถียร
09.30 – 09.45 น.
แบบไรสายที่ใชโมดูลสื่อสารซิกบีควบคุมโดย
และ วิภาวัลย นาคทรัพย
ไมโครคอนโทรลเลอร
กลยุทธการดําเนินงานสําหรับการผลิตไฟฟาได
09.45 – 10.00 น. ปราถนา ธูปจีน
สูงสุดของระบบการผลิตไฟฟาและความรอนรวม
ในโรงงานผลิตเยื่อกระดาษ
09.00 – 09.15 น. ศุภเอก ประมูลมาก
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เวลา

ชื่อผูนําเสนอผลงาน

10.00 – 10.15 น. นําโชค มีชํานาญ
10.15 – 10.30 น. พรรณิกา วนะรมย
10.45 – 11.00 น. วิทูลย ภักดีศรี
11.00 – 11.15 น. พิษณุ ทองขาว
11.15 – 11.30 น. รัตนชัย กองวงศ
11.30 – 11.45 น. ชัยวัฒน ศรีไชยแสง
11.45 – 12.00 น. วิษณุ แฟงเมือง

การศึกษาอิทธิพลของการแปรพารามิเตอรการกัด
เจาะดวยไฟฟาตอคุณภาพของเหล็กกลาเครื่องมือ
การกําจัดแบคทีเรีย Staphylococcus
epidermidis ในอากาศดวยแผนฟอกอากาศโฟโต
คะตะไลติก
การศึกษาหาสภาวะการทํางานที่เหมาะสมในดาน
การประหยัดพลังงานของเครื่องดักฝุน
แบบถุงกรองในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต
การวิเคราะหปจจัยเสี่ยงของการผลิตสินคา
บกพรองในโรงงานผลิตชิ้นสวนรถยนต โดยใชตัว
แบบเชิงเสนนัยทั่วไป
การศึกษาผลกระทบรัศมีทางเดินเคลื่อนที่ของลูก
รีดที่มีผลตอคุณภาพชิ้นงาน
การปรับปรุงกระการผลิตดวยการใชเทคนิค
วิศวกรรมอุตสาหการ กรณีศึกษา โรงงานผลิต
รองเทาแบบฉีด
อิทธิพลของการอบออนหลังการเชื่อม
ดวยความเสียดทานเหล็ก

ประธาน : อ.ดร.ปรีดา ปรากฏมาก

เวลา

ชื่อผูนําเสนอผลงาน

13.00 – 13.15 น.

สุริยา น้ําแกว

13.15. – 13.30 น.

มณเทียร โสขุมา

13.30 – 13.45 น.

จักรินทร คงสืบ

13.45 – 14.00 น.

มนตรี วะเศษสรอย

เรื่อง
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เลขานุการ : อ.ชัยมงคล ลิ้มเพียรชอบ

เรื่อง

การศึกษาอิทธิพลความเร็วรอบแมพิมพสปนนิ่งที่มี
ผลตอการขึ้นรูปแผนอะลูมิเนียมดวยกระบวนการ
สปนนิ่ง
การศึกษาอิทธิพลรัศมีแมสปนนิ่งที่มีผลตอการขึ้น
รูปถวยอะลูมิเนียมดวยกระบวนการสปนนิ่ง
อิทธิพลของการอบออนที่มีผลตอการเชื่อมเหล็ก
AISI 1045 ดวยแรงเสียดทาน
การศึกษาอิทธิพลของตัวแปรพารามิเตอรตอการ
เชื่อมความตานทานแบบจุดเหล็กกลาคารบอนต่ํา
เกรด AISI 1010 กรณีศึกษาการเชื่อมแบบตอเกย
3 ชั้น

เวลา
14.00 – 14.15 น.

ชื่อผูนําเสนอผลงาน

เรื่อง

การศึกษาสมบัติการไหลและการจําลองพฤติกรรม
กชกร เกียรติเรืองวัฒนา การไหลของยางคอมพาวนดภายในชองทางการ
ไหลขนาดเล็ก

สาขาศึกษาศาสตรและมนุษยศาสตร
สถานที่ หองประชุม 1 คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
ประธาน: ผศ.ดร.วีรฉัตร สุปญโญ

เวลา

ชื่อผูนําเสนอผลงาน

09.00-09.20 น.

อภิชาติ ใจอารีย

09.20-09.40 น.

นิภาพร กาญจนะ

09.40-10.00 น.

ศาตรา แสนปญญา

10.00-10.20 น.

ประหยัด อนุศิลป

10.20-10.40 น.

กัญฐภา กันทิมา

10.40-11.00 น.

อนุชา แปนจันทร

จํานวน 9 เรื่อง

เลขานุการ : อ.ดร.พินดา วราสุนันท

เรื่อง

การพัฒนาหนวยการเรียนรู “ปลาสวย ในน้ําใส”
โดยใชแหลงเรียนรู “สวนเกษตร” เปนฐาน
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียน
สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน
การพัฒนาชุดฝกการคิดวิเคราะหตามวัฏจักรการ
เรียนรู 7 ขั้น เรื่อง กรด-เบส 1สําหรับผูเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 5
การศึกษาพัฒนาการความสามารถวิทยาศาสตร
โดยใชวิธีปรับแนวตั้งตามทฤษฎีการตอบสนอง
ขอสอบ
ผลของรูปแบบการบริหารสูการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ผลการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
โดยสอดแทรกปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สําหรับนักเรียนชั้ประถมศึกษาปที่ 6

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูอยางมีบริบท เรื่อง การ
เคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล เพื่อพัฒนาความเขาใจมโน
ทัศนและความสามารถในการประยุกตใชความรูใน
ชีวิตประจําวัน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
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เวลา

ชื่อผูนําเสนอผลงาน

11.00-11.20 น.

กนิษฐา เชาววัฒนกุล

11.20-11.40 น.

แสงเดือน เจริญฉิม

11.40-12.00 น.

นุชนาท สิงหา

เรื่อง

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร
เรื่อง เศษสวน โดยใชแบบฝกทักษะทาง
คณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
หองเรียนอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร โรงเรียน
เบญจมราชูทิศ ราชบุรี
รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการจัดการเรียนการ
สอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของนิสิตฝก
ประสบการณวิชาชีพครู
ผลการใชกระบวนการสืบเสาะหาความรูแบบ 5E
รวมกับเทคนิคการจัดแผนผังมโนทัศน เรื่อง ไฟฟา
เคมี ที่มีตอความสามารถในการคิดวิเคราะหและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 5

สถานที่ EDS2-202 อาคารปฏิบตั ิการคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร จํานวน 7 เรื่อง
ประธาน: รศ.ดร.สบสันติ์ มหานิยม

เวลา

ชื่อผูนําเสนอผลงาน

09.00-09.20 น.

สมบุญ ศิลปรุงธรรม

09.20-09.40 น.

มยุรี ถนอมสุข

09.40-10.00 น.

พิสิษฐ สุวรรณแพทย
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เลขานุการ : อ. ศุภวรรณ วงศสรางทรัพย

เรื่อง

พฤติกรรมทางเพศของนิสิตปริญญาตรี สาขาพล
ศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปที่ 1-3 ปการศึกษา
2553 คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน
การศึกษาสรรถภาพทางกายของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนเทศบาลบานคูหา
สวรรค จังหวัดพัทลุง
การพัฒนาชุดการเรียนการสอนดวยคอรสแวรอี
เลิรนนิง เรื่องน้ําฟา สําหรับนักศึกษาคณะสัตว
ศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร

เวลา

ชื่อผูนําเสนอผลงาน

10.00-10.20 น.

ธีระ วรรณเกตุศิริ

10.20-10.40 น.

ฐิติยา เนตรวงษ

10.40-11.00 น.

วรางคภัทร สุขเรือน

11.00-11.20 น.

อมรรัตน เหล็กกลา

เรื่อง

การพัฒนาชุดการเรียนรูการออกแบบโปรแกรม
ดวยผังงานโปรแกรมแบบจําลองสถานการณใน
รายวิชาการโปรแกรมเบื้องตนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
การสอนโดยวิธีการไปทัศนศึกษาที่สงผลตอ
ความตระหนักในวัฒนธรรมไทยและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
การสรางและใชสื่อประสมตามแนวคิดการเรียนรู
โดยใชสมองเปนฐาน เรื่อง ชีวิตสัตว วิชา
วิทยาศาสตร 4 (ว 22102) นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนสงวนหญิง
สภาพปญหาและความตองการพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาของ
โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน อําเภอหาดใหญ
จังหวัดสงขลา

สถานที่ หอง EDS2-204 อาคารปฏิบัติการคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
จํานวน 9 เรื่อง
ประธาน: รศ.ดร.ประสงค ตันพิชัย

เวลา

ชื่อผูนําเสนอผลงาน

09.00-09.20 น.

สันติ ศรีสวนแตง

09.20-09.40 น.

เกวรี แลใจ

09.40-10.00 น.

ศรายุทธ ทองอุทัย

เลขานุการ : อ.ดร.สุภาสิณี นุมเนียม

เรื่อง

การพัฒนากิจกรรมการถายทอดองคความรูเรื่อง
“ขาว” จากผูใหญ สูเยาวชนบานดอนเตาอิฐ
การวิเคราะหพหุระดับปจจัยที่สงผลตอคุณลักษณะ
ใฝเรียนรูของนักเรียนชนเผา ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
การนําเสนอรูปแบบการจัดการเครือขายการ
เรียนรูสาขาแมพิมพวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
จากสภาพการจัดการเครือขายการเรียนรูของ
วิทยาลัยเทคนิคภาคกลาง สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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เวลา

ชื่อผูนําเสนอผลงาน

10.00-10.20 น.

รุสนันท แกวตา

10.20-10.40 น.

กนิษฐา เชาววัฒนกุล

10.40-11.00 น.

วีรฉัตร สุปญโญ

11.00-11.20 น.

นงคราม จันทรทูล

11.20-11.40 น.

สลิลดา ปนสุวรรณ

11.40-12.00 น.

สุมนา กันแยม

เรื่อง

การพัฒนาตัวชีว้ ัดลักษณะครูที่มีการเรียนรูตลอดชีวิต

การศึกษาศักยภาพและความพรอมในการจัดการ
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการเรียนรู
การพัฒนาหลักสูตรชุมชนเรื่อง “ขาว” สําหรับ
เยาวชนบานดอนเตาอิฐ
การพัฒนาเครือขายการเรียนรูแบบมีสวนรวมในการ
อนุรักษขาวพันธุพื้นเมืองพันธุหอมนครชัยศรี
ปจจัยดานบุคลิกภาพ คานิยมในงาน และ
บรรยากาศองคการ ที่สงผลตอการรับรู
ความสําเร็จในอาชีพ ของพนักงานบริษัททา
อากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)
การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการดําเนินงานประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา อาชีวศึกษา ภาค
ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร

สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

สถานที่ หอง SIL 301 อาคารอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
จํานวน 18 เรื่อง

ประธาน : ผศ.ประไพศรี วิเศษสุขพงศ

เวลา

ชื่อผูนําเสนอผลงาน

09.00–09.20 น.

อจินไตย เฮงรวมญาติ

09.20–09.40 น.

ขจิต ฝอยทอง

09.40–10.00 น.

ชุติมา เกตุพงษชัย

เลขานุการ : อ.ดร. อิทธินันทน คิมหะจันทร

เรื่อง

ผูหญิงกับความอวน: การนําเสนอภาพตัวละคร
หญิงอวนใน How To Cook A Tart
การศึกษาผลการเรียนภาษาอังกฤษและแรงจูงใจ
ในการพูดภาษาอังกฤษโดยใชบทบาทสมมติของ
นิสิตมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน
เรื่องเลาชาติพันธุและอาชญากรรมในพื้นที่
“บาน” ใน Happy Birthday, Türke: ein
kayankaya-roman
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เวลา

ชื่อผูนําเสนอผลงาน

10.00–10.40 น.

หงสกุล เมสนุกูล

10.40–11.00 น.

อิสระพงษ พลธานี

11.00–11.20 น.

ชุติมณฑน ตรีอํานรรค

11.20–11.40 น.

พรพิมล วิกรัยพัฒน

11.40–12.00 น.

กิติยา วิทยาประพัฒน

13.00–13.20 น.

รัชฎาภรณ ศรีรักษา

13.20–13.40 น.

ภูมิ พลจันทร

13.40–14.00 น.

กรองกาญจน
อัชฌายะสุนทร

14.00–14.20 น.

เชษฐกิฎา ชาติวิทยา

14.20– 14.40 น. กรองกานต รอดพันธ
14.40–15.00 น.

ภาณุพงษ องคอมรรัตน

เรื่อง

การศึกษาแนวทางการจัดการสิ่งแวดลอมของ
ธุรกิจที่พักตามมาตรฐานโรงแรมใบไมสีเขียวของ
ซิกเซนส ไฮอเวย เกาะยาวนอย จังหวัดภูเก็ต
บานบาตร ภูมิปญญาที่กําลังจะหายไปจาก
สังคมไทย
Unbearable Lightness: เรื่องเลาของผูปวยดวย
โรคกลัวอวน
การมีสวนรวมและความตองการพัฒนาการ
ทองเที่ยวของชุมชนบานเหมืองกุง
อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม
ภาษา วัฒนธรรม และการเดินทางของหญิงไทย
เชื้อสายจีนในยุคโลกาภิวัตนในเลดี้เยาวราช และ
กิ่งไผ-ใบรัก
วาทกรรมการคุกคามทางเพศในชีวิตประจําวัน:
การศึกษาวาทกรรมวิเคราะหเชิงวิพากษ
การนําเสนอตัวละครเอกที่เปนเด็กกับกลุมอาการ
ผูหญิงที่ถูกทํารายตอเนื่อง ในนวนิยายเรื่อง ไนน
ทีน มินิตส โดยโจดิ ปโคลต
ความเงียบและเสียง: การศึกษาบาดแผลและ
ความรุนแรงภายในครอบครัวตอผูหญิงในนว
นิยายเรื่อง ลา ลุงกา วีตา ดิ มาริอันนา อูคริอา
และ โวชี
กามารมณ ความรักและความตายในสังคมทุน
นิยมหลังสมัยใหมในนวนิยายเรื่อง คาฟกา ออน
เดอะ ชอร ชองฮารุกิ มุราคามิ
การวิเคราะหทางอรรถวากยสัมพันธของคําวา
“ถึง” ในสมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา และสมัย
ปจจุบัน
แบบสัญญาปศาจในนวนิยายเรื่อง The End
Specialist ของดรูว มาการี
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เวลา

ชื่อผูนําเสนอผลงาน

15.00–15.20 น.

อาทิตย กฤษณานุวัตร

15.20–15.40 น.

อุบลวรรณ เอกทุงบัว

15.40–16.00 น.

เขวิกา สุขเอี่ยม

16.00–16.20 น.

ปยะพงษ

เรื่อง

จากโบมองตสูฟลินน:เทพนิยาย “โฉมงามกับ
เจาชายอสูร” ในวรรณกรรมเยาวชนแนวแฟนตาซี
เรื่อง บิสลีย
ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรสายสนับสนุนและชวยวิชาการของคณะ
สัตวแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
บทบาทของนักพัฒนาทรัพยากรมนุษยในการ
พัฒนาชุมชนโดยใชทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง
การสํารวจการใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารบน
เว็บไซต Facebook ของนิสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน

เลาศรีรัตนชัย

สถานที่ หอง SIL 302 อาคารอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
จํานวน 5 เรื่อง

ประธาน : อ.ดร. ประสงค กัลยาณะธรรม

เวลา

ชื่อผูน ําเสนอผลงาน

09.00 – 09.20 น.

พันธิวา ชูศรีโสม

09.20 – 09.40 น.

ฟาริดา รุงจํารัสรัศมี

09.40 – 10.00 น.

กําพล ติ๊บเหล็ก

10.00 – 10.40 น.

รสสุคนธ อินทรหอม

10.40 – 11.00 น.

ทศพร หงษาชาติ

เลขานุการ : อ.พัชรา จตุรโกมล

เรื่อง

การศึกษาพฤติกรรมการสื่อสารและความพึง
พอใจในการสื่อสารของขาราชการทหาร
กรมการทหารสื่อสาร กองทัพบก

คุณสมบัติที่พึงประสงคของหัวหนาเขตรักษาพันธุ
สัตวปา กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช

การบริหารจัดการความขัดแยงเรื่อง
ผลประโยชนระหวางผูรับเหมากับผูบริหาร
ทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
จังหวัดลําพูน
การปฏิบัติงานกับการบริหารพัสดุของเทศบาล
ตําบล ในจังหวัดเพชรบุรี
วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นชุมชนชายฝง
ทะเล กรณีศึกษาชุมชนคลองยี่รัด ตําบลบาน
สวน อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
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สถานที่ หอง SIL 303 อาคารอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
จํานวน 10 เรื่อง
ประธาน : อ.ดร. โชติมา แกวกอง

เวลา

09.00 – 09.20 น.
09.20 – 09.40 น.
09.40 – 10.00 น.

10.00 – 10.40 น.

10.40 – 11.00 น.
11.00 - 11.20 น.
11.20 – 11.40 น.
11.40 – 12.00 น.
13.00 – 13.20 น.

ชื่อผูนําเสนอผลงาน

เลขานุการ : อ. กฤษณ เลี้ยงพันธุ

เรื่อง

ทัศนคติของประชาชนในการบริหารจัดการ
รัชศักดิ์ ลิ้มอิ่ม
ตลาดสดสีเขียว ในเขตอําเภอกําแพงแสน
จังหวัดนครปฐม
พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศเพื่อวางแผน
ฝนทิพย กําลังยิ่ง
หลังเกษียณอายุ ของวัยทํางานตอนปลายใน
กรุงเทพมหานคร
ความเชื่อเรื่องฮวงจุยที่มีอิทธิพลตอการ
วรเทพ บุณฑริกมาศ
ประกอบธุรกิจของคนไทยเชื้อสายจีน
เขตเทศบาลเมืองบานโปง จังหวัดราชบุรี
เครือขายชุมชนเพื่อปองกันปญหาการกัดเซาะ
ชายฝงดวยวิธีภูมิปญญาทองถิ่น: กรณีศึกษาการ
ยุทธพล ผองพลีศาล
ปกไมไผชะลอคลื่นของเครือขายรักษอาวไทย
ตอนบน
การนํานโยบายเรียนฟรี 15 ป ไปสูการปฏิบัติใน
ประสงค กัลยาณะธรรม สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน : ศึกษากรณีภาค
ตะวันตกของประเทศไทย
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิต
สุรางค ณรงคศักดิ์สกุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน
การเปดรับขาวสาร ความรู ทัศนคติ และการ
นันทนัช โสมนรินทร
ปฏิบัติตนในการปองกันโรคไขเลือดออก ของ
ประชาชนในจังหวัดนนทบุรี
กลยุทธและประสิทธิผลการประชาสัมพันธของ
ภาสกร ศรีสุวรรณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
การพัฒนาบทเรียนและชุดฝกทักษะเรื่องการ
อุไรวรรณ วรกุลรังสรรค
เขียนรายการอางอิงดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกส
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เวลา
13.20 – 13.40 น.

ชื่อผูนําเสนอผลงาน
เกศรินทร โชคเพิ่มพูน

เรื่อง

การกํากับดูแลตนเองในการคัดสรรขาว
อาชญากรรมหนาหนึ่งของหนังสือพิมพรายวัน

สถานที่ หอง SIL 304 อาคารอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
จํานวน 7 เรื่อง

ประธาน : อ.ดร. สุรางค ณรงคศักดิ์สกุล

เวลา

ชื่อผูนําเสนอผลงาน

09.00 – 09.20 น.

วัชรินทรธรณ
สมบูรณพงศ

09.20 – 09.40 น.

โชติมา แกวกอง

09.40 – 10.00 น.

ศรายุทธ ทองอุทัย

10.00 – 10.40 น.

โชติ ถาวร

10.40 – 11.00 น.

โชติมา แกวกอง

11.00 - 11.20 น.

รัติยา ดาโสภา

11.20 – 11.40 น.

ชวลิต เกตุมงคลสิทธิ์
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เลขานุการ : อ. พิชญา รมโพธิ์ภักดิ์

เรื่อง

ความรู ทัศนคติเกี่ยวกับภาวะโลกรอน และ
พฤติกรรมที่กอใหเกิดภาวะโลกรอนของ
ประชาชนในตําบลบางเตย อําเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม
การแบงแยกแรงงานระหวางเพศของงานบาน
และงานดูแล : กรณีศึกษาความเทาเทียม
ระหวางเพศของนิสิตระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
คานิยมของวัยรุนเกี่ยวกับความรัก คูครอง
กรณีศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
นโยบายการพัฒนาของรัฐบาลที่สงผลกระทบ
ตอความมั่นคงในชีวิตของประชาชนในชุมชน
อาวปาคลอก จังหวัดภูเก็ต
การเสริมสรางความเสมอภาคหญิงชายใหเปน
กระแสหลักการพัฒนา : องคความรูจากรั้ว
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสูชุมชนเขตภูมิภาค
ตะวันตก
ปจจัยกําหนดการตัดสินใจทําศัลยกรรมความ
งามของชาวเกาหลี
การมีสวนรวมของคณะกรรมการชุมชนในการ
ดูแลสิ่งแวดลอม : ศึกษาเฉพาะกรณีชุมชนใน
เขตทุงครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

สถานที่ หอง SIL 306 อาคารอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
จํานวน 12 เรื่อง
ประธาน : รศ.สมบูรณ ศิริสรรหิรัญ

เวลา

ชื่อผูนําเสนอผลงาน

09.00 – 09.20 น.

ฐิติกรณ ยาวิไชย

09.20 – 09.40 น.

อภินันท จรัสรวีวงศ

09.40 – 10.00 น.

พูนพัชรี ประสพเนตร

10.00 – 10.40 น.

วิไล แจงบุญ

10.40 – 11.00 น.

ขนิษฐา จิตรอารี

11.00 - 11.20 น.

สุมลฑา สังใจสม

11.20 – 11.40 น.

สุวารี มณีเนตร

11.40 – 12.00 น.

นันทมาศ เหลืองน้ําเพ็ชร
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เลขานุการ : ผศ.ภัทร พลอยแหวน

เรื่อง

แนวทางการพัฒนาการจัดการขอมูลดาน
การศึกษา คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล
การศึกษาสถานภาพของการปฏิบัติงานดานการ
บริหารพัสดุ ของสํานักหอสมุด กําแพงแสน
การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร สํานักหอสมุด กําแพงแสน
ความรูความเขาใจของบุคลากรสายสนับสนุน
และชวยวิชาการ สังกัดคณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
การศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของ
ผูมารับบริการในศูนยกายภาพบําบัด คณะ
กายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
การพัฒนาทุนมนุษยของสํานักหอสมุด
กําแพงแสน
ความคาดหวัง และความพึงพอใจของบุคลากร
ในการใชบริการอาคารสถานที่
การศึกษาความรูความเขาใจในระเบียบ
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ และปญหา
การจัดทําเอกสารเบิกจายคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของบุคลากร คณะศิลปะ
ศาสตรและวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน ตําแหนงชํานาญการพิเศษลงมา
หรือเทียบเทา

เวลา

ชื่อผูนําเสนอผลงาน

13.00 – 13.20 น.

วาสนา หัตถกิจ

13.20 – 13.40 น.

สุรัตนา มีขํา

13.40 – 14.00 น.

นัฐพร อินทวชิรารัตน

14.00 – 14.20 น.

จิณณพัต ชื่นชมนอย

เรื่อง

การศึกษาสภาพและปญหาการจัดการงานพัสดุ
ของหนวยงานภายใน คณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตกําแพงแสน
แนวทางการพัฒนางานกิจการนักศึกษา
คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
การศึกษาประเด็นการใชเครื่องมือวิจัยที่มี
เทคโนโลยีชั้นสูงของคณะกายภาพบําบัด
มหาวิทยาลัยมหิดล
การศึกษาความคิดเห็นของผูใชบริการหองสมุด
เพื่อการปรับปรุงคุณภาพของหองสมุดคณะศิลป
ศาสตรและวิทยาศาสตร

สาขาวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม
สถานที่ อาคารศูนยเรียนรวม 2 หอง 304
ประธาน : อ.ดร.ประภา โซะสลาม

เวลา

ชื่อผูนําเสนอผลงาน

13.00 - 13.20 น.

พรรณทภรณ
สิทธิ์พลางกูร

13.20 - 13.40 น.

ธารินี บัวดิษฐ

13.40 - 14.00 น.

ทิพวรรณ บุญวัฒน

14.00 - 14.20 น.

แสงดาว แสงสุวรรณ
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จํานวน 10 เรื่อง
เลขานุการ : อ.ดร.สราวุธ คลอวุฒิมันตร

เรื่อง

การควบคุ ม ความเข ม ข น ของสารอนิ น ทรี ย
ไนโตรเจนและอัตราการบําบัดแอมโมเนียโดย
ตะกอนชีวภาพจากระบบเลี้ยงสัตวน้ําแบบปด
การเปรียบเทียบการปลอยกาซเรือนกระจกจาก
ระบบบําบัดน้ําเสียแบบ Oxidation Pond และ
Extended Aeration Activated Sludge ของ
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ประสิทธิภาพการกําจัดไนโตรเจนของเชื้ออนาม็
อกบนตัวกลางชนิดตางๆในถังปฎิกรณซีเควนซิ่ง
แบตซ
ผลของอะซิ เ ตตต อ ประสิ ท ธิ ภ าพการกํ า จั ด
ไนโตรเจนด ว ยกระบวนการอนาม็ อ กในถั ง
ปฏิกรณแบบซีเควนซิ่งแบตซที่มีตัวกลางสัมผัส

เวลา
14.20 - 14.40 น.
14.40 - 15.00 น.

ชื่อผูนําเสนอผลงาน

ผลของอัตราสวนคารบอนตอไนเทรต-ไนโตรเจนตอ
การเกิดปฏิกิริยาดีไนทริฟเคชันในถังปฏิกรณดีไนตริ
พรรณนภา โชคชัยทวี
ฟเคชันแบบทอยาว
การบําบัดไนโตรเจนในระบบหมุนเวียนน้ําเพื่อการ
เพ็ญพิชญา
พินิจธนภาคย เลี้ ย งสั ต ว น้ํ า ด ว ยถั ง ปฏิ ก รณ ร ว มไนทริ ฟ เ คชั น -ดี
ไนทริฟเคชัน

ประธาน : ผศ.ดร.ธนวรรณ พาณิชพัฒน

เวลา

ชื่อผูนําเสนอผลงาน

15.15 – 15.35 น.

กิติชัย รัตนะ

15.35 – 15.55 น.

กิติชัย รัตนะ

16.15 – 16.35 น. ศิริรัตน กวยระคาร

สถานที่ อาคารศูนยเรียนรวม 2 หอง 301
ประธาน : ผศ. ดร. ฐิติยา แซปง

ชื่อผูนําเสนอผลงาน

13.00 - 13.20 น.

มธุรส วังชนะชัย

13.20. - 13.40 น.

ณัฏฐ ภูเกิดสิน

13.40 - 14.00 น.

อนิสา ทรัพยนิวัตต

14.00 - 14.20 น.

วงศวิวรรธ ธนูศิลป

14.20 - 14.40 น.

สายชล สุขญาณกิจ

เลขานุการ : อ.ดร.เครือมาศ สมัครการ

เรื่อง

การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการลุมน้ํา
หวยแมทอ จังหวัดตาก
การจัดทํายุทธศาสตรทองถิ่นเพื่อการจัดการ
ทรัพยากรน้ําและภัยธรรมชาติในพื้นที่ตําบล
สะพานหิน อําเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชน
ที่ดินตอการลดลงของทรัพยากรปาไม จังหวัดภูเก็ต
แบบจําลองปริมาณการใชน้ําประปาของธุรกิจ
โรงแรม ในพื้นที่เทศบาลเมืองปาตอง จังหวัดภูเก็ต

15.55 – 16.15 น. นฤนาถ พยัคฆา

เวลา

เรื่อง
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จํานวน 10 เรื่อง
เลขานุการ : อ.ดร. วีนาวรรณ สมผล

เรื่อง

การคัดเลือกวัสดุสําหรับการดูดซับฟอสฟอรัส
การศึกษาประสิทธิภาพการกําจัดไนโตรเจนและ
ฟอสฟอรัสของตัวกลางรูปรางตางๆ
การบําบัดน้ําปนเปอนโลหะหนักดวยเปลือก
หอยผสมธรรมชาติ (กระซา)
การกําจัดกาซไฮโดรเจนซัลไฟดจากกาซชีวภาพ
โดยใชถานกัมมันตและเหล็ก
การเปรียบเทียบการใชทานตะวันและขาวฟาง
ในการดูดซับตะกั่วที่ปนเปอนในดินบานคลิตี้
จังหวัดกาญจนบุรี

เวลา

ชื่อผูนําเสนอผลงาน

14.40 - 15.00 น.

ศิรินันท เหลาชูชัยสกุล

ประธาน : อ.ดร. มลธิรา ศรีถาวร

เวลา

ชื่อผูนําเสนอผลงาน

15.15 – 15.35 น.

กาญจนา ไกรแสง

15.35 – 15.55 น.

อัจฉราพร เกิดกุล

15.55 – 16.15 น.

เบญจวรรณ คําศรี

16.15 – 16.35 น.

จรรยา แสงเขียว

สถานที่ อาคารศูนยเรียนรวม 2 หอง 201
ประธาน : อ.ดร. สุชีวัน กรอบทอง

เวลา

ชื่อผูนําเสนอผลงาน

13.20 - 13.40 น.

คมกฤช สายเสรีภาพ

13.40 - 14.00 น.

อารีรัตน สมหวังสกุล

14.00 - 14.20 น.

เพลงประพันธ กิ่งทอง

14.20 - 14.40 น.

พลอย สุจริตธรรม

14.40 - 15.00 น.

อภิชาติ เหลืองเพิ่มสกุล
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เรื่อง

การดูดซับสียอมเบสิคเยลโล 1 ดวยวัสดุประกอบนา
โนระหวางแปงแคทไอออนิกและมอนตมอริลโลไนต

เลขานุการ :อ.ดร.อรวรรณ ชุณหชาติ

เรื่อง

ผลของปริมาณแอมิโลสตออัตราการยอยสตารช
และคาดัชนีนํ้าตาลของกวยเตี๋ยว
การศึกษาคุณลักษณะของแบคทีเรียที่มี
คุณสมบัติเปนโปรไบโอติคเพื่อการผลิตแคปซูล
การผลิตน้ําหมักชีวภาพที่ใชตะกอนสลัดจเปน
วัสดุหมักรวม
ชุดตรวจสอบการปลอมปนขาวหอมมะลิ

จํานวน 10 เรื่อง
เลขานุการ : อ.ดร. ศศิมลฑล มวงศรีจันทร

เรื่อง

ผลของกําลังสปตเตอริงตอโครงสรางของฟลม
บางไทเทเนียมไนไตรดที่เคลือบดวยเทคนิครี
แอคตีฟดีซีแมกนีตรอนสปตเตอริง
การเตรียมและศึกษาลักษณะเฉพาะของฟลม
บางไทเทเนียมอลูมิเนียมไนไตรดดวยวิธีรีแอก
ทีฟดีซีโคอันบาลานซแมกนีตรอนสปตเตอริง
การจัดการของเสียอะลูมินาโดยวิธีการปรับ
เสถียรโดยการทําเปนกอนแข็ง
ประสิทธิภาพของกระดาษกรองใยแกวเคลือบ
ไททาเนียมไดออกไซดในการกําจัดสารโทลูอีน
ผลของขนาดชองเปดตอคาสัมประสิทธิ์ k
สําหรับการทํานายระยะพุงของน้ํา โดยการ
ประยุกตใชสมการแบรนูลลีรวมกับสมการ
โพรเจกไทล

ประธาน : อ.ดร.ประภา โซะสลาม

เวลา

ชื่อผูนําเสนอผลงาน

15.15 – 15.35 น. นริศา สาลีงาม
15.35 – 15.55 น. ชนาทิพย แปนจันทร
15.55 – 16.15 น. ปรางทิพย มณีสะอาด
16.15 – 16.35 น. วีรภัทร วิโนทพรรษ

16.35 – 16.55 น.

ณัฐเศรษฐ

ภิรมยเศรษฐกุล

เลขานุการ : อ.ดร.สราวุธ คลอวุฒิมันตร

เรื่อง

นาโนอิมัลชันของน้ํามันหอมระเหยจากสมุนไพร :
ดอกกานพลู ที่เตรียมจากวิธี aqueous titration

การประยุกตใชเทคโนโลยีสะอาดสําหรับการ
เลี้ยงไกเนื้อในกระบวนการทําความเย็น
การลดการสู ญ เสี ย อาหารไก ใ นระบบป ด ของ
โรงเรือนเลี้ยงไกเนื้อ
การประยุกตใชสารเจนิพินจากผลพุดและการ
ออกแบบวิธี บําบัดของเสียจากปฏิบัติการ เพื่อ
พัฒนากระบวนการวิเคราะหยาอยางปลอดภัย
ตอผูปฏิบัติงานและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
การใชแบบจําลอง PRECEDE-PROCEED ใน
การพัฒนาระบบการจัดการขยะของสถาน
สงเคราะหคนไรที่พึ่งธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

สาขาสงเสริมการเกษตร

สถานที่ อาคารศูนยเรียนรวม 2 หอง 301
ประธาน : รศ.ดร.ศุภพร ไทยภักดี

เวลา

ชื่อผูนําเสนอผลงาน

13.30-14.00 น.

วิวัฒน ภูพรอม

14.00-14.30 น.

อุทัยทิพย สังกมล

14.30-15.00 น.

พหล ศักดิ์คะทัศน

15.00-15.30 น.

รมยนลิน เขียนจูม
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จํานวน 4 เรื่อง

เลขานุการ : ผศ.ดร.พันธจิตต สีเหนี่ยง

เรื่อง

ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการปฏิบัติงาน
สงเสริมการเกษตรของอาสาสมัครเกษตร
หมูบานในอําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
ความสัมพันธของพฤติกรรมและการปฏิบัติตน
ในการใชสารเคมีของเกษตรกรในพื้นที่
กรุงเทพมหานครและนครปฐมกับระดับของ
โคลีนเอสเตอเรส
ความเขมแข็งของธุรกิจสปาและนวดแผนไทย
โดยชุมชนในจังหวัดเชียงใหม
ผลของสารสกัดจากเมล็ดและใบสะเดาไทยตอ
การตายของลูกน้ํายุงลายบาน

การนําเสนอผลงานทางวิชาการ ภาคโปสเตอร
การประชุมวิชาการแหงชาติ ครั้งที่ 9
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
งานเกษตรกําแพงแสน ประจําป 2555
ณ อาคารศูนยเรียนรวม 2

สาขาพืชและเทคโนโลยีชีวภาพ
จํานวน 28 เรื่อง
บอรดที่

ชื่อผูนําเสนอผลงาน

1

ประภาส ชางเหล็ก

2

บุศริน อิ่มอินทร

3

อัญชิสา ปานแกว

4

อนุรักษ โพธิ์เอี่ยม

5

สุลักษณ แจมจํารัส

6

พันทิพา ลิ้มสงวน

7

สุภาภรณ เอี่ยมเขง

8

วราภรณ ฉุยฉาย

9

กิตติพงษ มิตรขุนทด

เรื่อง
ศึกษาการเจริญเติบโตและใหผลผลิตของแกนตะวัน
(Helianthus tuberosus) ณ แปลงทดลองสถานีวิจัย
กาญจนบุรี
การบงชี้ยีนที่ควบคุมการสราง betaine aldehyde
dehydrogenase ที่ออยใชตอบสนองตอสภาพขาดน้ํา
การชักนําใหเกิดแคลลัสและยอดจากกานชอดอกออนและ
กานใบออนของสบูดําพันธุโคราช
การชักนําแคลลัสและการเพาะเลี้ยงเซลลแขวนลอยของ
ขาวเหนียวสายพันธุขาวโปงไคร
การใชสารไคโตซานรวมกับสารเรงการเจริญเติบโต เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อขาวหอมมะลิ 105
ผลของไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ BA ตอการ
เจริญเติบโต และ การออกดอกของออนซิเดีย มแคระ
ในหลอดทดลอง
ผลของไคโตซานตอการเจริญเติบโตของกลวยไมเอื้อง
จําปา (Dendrobium moschatum) ในสภาพปลอดเชื้อ
ผลของไทเดียซูรอนตอความเปนพิษของไกลโฟเสทใน
ผักบุงระยะตนกลา
ความเปนพิษตอเซลลและฤทธิ์ยับยั้งเชื้อจุลินทรียของสาร
สกัดหยาบจาก Metarhizium anisopliae
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บอรดที่
10
11

ชื่อผูนําเสนอผลงาน
ศิริลักษณ เอี่ยมธรรม
กนิษฐา สําราญ

12

นุชจรินทร พึ่งพา

13

วาสนา ไทยถาวร

14

ศรันย หงษาครประเสริฐ

15

นิธาน ทองโคตร

16

ศิริวรรณ แดงฉ่ํา

17

อรุณศิริ กําลัง

18

บุบผา คงสมัย

19

เนตรชนก
เกียรติ์นนทพัทธ

20

นาฏยา แพทยพิทักษ

21

กวิศร วานิชกุล

22

กมลภัทร สมบุญ

เรื่อง
การประเมินความเปนพิษที่มีผลตออัตราการแบงเซลลและ
โครงสรางโครโมโซม และศักยภาพการเปนสารตานการกอ
กลายพันธุจากสารสกัดลูกใตใบโดยทดสอบกับหอมแขก
(Allium cepa)
การเปรียบเทียบมาตรฐานพันธุออยเพื่อผลผลิตและ
คุณภาพออย: ออยปลูก
การศึกษาปริมาณน้ําที่เหมาะสมในแตละชวงของอายุการ
เจริญเติบโตของออย
การตรวจสอบปริมาณโพรลีนในออยที่ไดรับสภาพเค็ม
การประเมินการเจริญเติบโตของปาลมน้ํามัน 4 สายตน
(Clone) ภายใตสภาพดินกรดกํามะถัน
การศึกษาการเจริญเติบโตและผลผลิตของ Chinese
tallow tree (Sapium sebiferum (L.) Roxb.) บนพื้นที่
สูงของจังหวัดเพชรบูรณ
ผลของชนิดปุยโพแทสเซียมตอคุณภาพของสับปะรดพันธุ
ปตตาเวียใน 2 แหลงปลูก
ผลของการใชน้ําหมักกากกาแฟในดินเนื้อปูนตอการ
เจริญเติบโต
และผลผลิตของแตงกวาพันธุบุษบา 2005
ผลของการพนน้ําสกัดมูลสุกรทางใบตอการเจริญเติบโต
ปริมาณธาตุอาหารในใบ และผลผลิตเมล็ดของทานตะวัน
พันธุลูกผสม
ผลของ W0 ตอการเจริญเติบโต การใหผลผลิต และ
ประชากรเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลของขาวสุพรรณบุรี 1
การสํารวจประชากรเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซา
บริเวณเขตรากไผในพื้นที่เกษตรกรรม และพื้นที่ปา
ธรรมชาติ
ผลของ GA3 ตอการเติบโตและคุณภาพผลชมพูพันธุเพชร
สายรุง
การประเมินสารเบตาแคโรทีนของฟกทองชวงอายุการ
พัฒนาผลที่แตกตางกัน

39

บอรดที่

ชื่อผูนําเสนอผลงาน

23

รัตนาภรณ บุญเรือง

24

ทัศนัย ชัยเพ็ชร

25

ศรันยา คุมปลี

26

มัณฑนา แกวชื่น

27

ชลธิชา นิวาสประกฤติ

28

อุไรวรรณ วัฒนกุล

เรื่อง
การเจริญเปนตนใหมของถั่วฮามาตา (Stylosanthes
hamata cv. Verano) จากเมล็ดในสภาพปลอดเชื้อ
การประเมินคุณภาพเมล็ดพันธุถั่วเหลืองและถั่วเหลืองฝก
สดที่มีผลมาจาก Seed Priming
ผลของการใชน้ําหมักชีวภาพผลไมตอการงอกของเมล็ด
พันธุพริก
การแยกน้ํามันมะพราวสกัดเย็นบริสุทธิ์จากน้ํากะทิดวย
เครื่องปนเหวี่ยงควบคุมอุณหภูมิ
การวิเคราะหปริมาณกรดอินทรียในผลตะครอจากจังหวัด
ตางๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยดวยเทคนิคโคร
มาโทกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง
คุณคาทางโภชนาการบางประการในขาวหมากที่ผลิตจาก
ขาวสังขหยดพัทลุง

สาขาสัตวและสัตวแพทย
บอรดที่
29

สัมฤทธิ์ อินทรเฉลียว

30

วัฒนา วัฒนกุล

จํานวน 2 เรื่อง

ผลของน้ําผึ้งตอการยับยั้งเชื้อ Staphylococcus
aureus ที่เปนสาเหตุโรคเตานมอักเสบในโคนม
ผลของกากเนื้อเมล็ดในปาลมน้ํามันที่เสริมในอาหาร
ตอการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายของกุงกามกราม

สาขาวิศวกรรมศาสตร
สาขาวิศวกรรมชลประทาน
บอรดที่

ชื่อผูนําเสนอผลงาน

31

เมธัส ใจปนตา

32

วีระยา มิ่งเมือง

จํานวน 4 เรื่อง

เรื่อง
การศึกษาแนวทางการปองกันน้ําทวมของจังหวัด
อุบลราชธานี ในพื้นที่ลุมน้ํามูลตอนลาง
การศึกษาแนวทางบรรเทาอุทกภัย กรณีศึกษาลุมน้ํามูล
ตอนบนในเขตจังหวัดนครราชสีมา ดวยแบบจําลอง
Mike 11

40

บอรดที่

ชื่อผูนําเสนอผลงาน

33

อริยะ อินทรา

34

กุลชาติ โกษาแสง

สาขาวิศวกรรมโยธา

บอรดที่
ชื่อผูนําเสนอผลงาน
35
เทอดศักดิ์ สายสุทธิ์
36

วราธร แกวแสง

37

วรลักษณ คุณทะสิงห

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
บอรดที่

ชื่อผูนําเสนอผลงาน

38

นิติรงค พงษพานิช

39

สุรฤทธิ์ สมรรถไท

40

จิรัฐิติ์ บรรจงศิริ

41

วินัส ทองเปย

42
43

ศิริชัย ตอสกุล
เพื่อชาติ สุขเรือน

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
บอรดที่
44

ชื่อผูนําเสนอผลงาน
จิตรลดา สุนทะศักดิ์

เรื่อง
การศึกษาระบบปองกันและบรรเทาอุทกภัย กรณีศึกษา
ลุมน้ําชีตอนบน ในเขตจังหวัดชัยภูมิ
การจําลองการเคลื่อนตัวของน้ําใตดินในโครงการเติมน้ํา
ลงสูชั้นบาดาลจังหวัดสุโขทัย

จํานวน 3 เรื่อง

เรื่อง
RCAจากสวนที่เหลือของเสาเข็มคอนกรีต
พฤติกรรมทางกลของผนังดินซีเมนตบดอัดภาย
ใตแรงดัด
การวิเคราะหตนทุนดานการขนสงสินคา กรณีศึกษา:
กิจการคาน้ําดื่ม เค แอนด เค

จํานวน 6 เรื่อง

เรื่อง
การพัฒนาประสิทธิภาพของเตาชีวมวลโดยใชแบบ
จําลองพลศาสตรของไหลเชิงคํานวณ
อิทธิพลของสารตัวเติมดินขาวและอลูมินาที่มีผลตอการ
ขึ้นรูปและสมบัติของยางฟองจากยางธรรมชาติ
การศึกษากําลังรับแรงอัดของจีโอโพลิเมอรจากเถาปาลม
น้ํามัน
การศึกษาอิทธิพลกระบวนการอบคืนตัวของรอยเชื่อม
ตอโครงสรางจุลภาค และสมบัติทางกลของเหล็กกลา
คารบอน (AISI 1045) ดวยกระบวนการเชื่อมใตฟลั้กซ

การพัฒนาเทคโนโลยีตพู นสีอัตโนมัติสําหรับเฟอรนิเจอรเหล็ก

เครื่องจายขาวสารสามหัวจายแบบหยอดเหรียญ

จํานวน 1 เรื่อง

เรื่อง
ระบบเฝาระวังคุณภาพของโครงขายโทรศัพทเคลื่อนที่

41

สาขาศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
บอรดที่

ชื่อผูนําเสนอผลงาน

45

มณฑาทิพย อัตตปญโญ

46

สันติ ศรีสวนแตง

47

วิไลลักษณ ชางโต

48

ธนภร โสแสนนอย

49

มะลิจันทร อรรถพร

50

กรรณิการ คําดี

51

52

จํานวน 12 เรื่อง

เรื่อง
การพัฒนาแบบฝกทักษะการอานและการเขียนสะกด
คําไมตรงมาตราตัวสะกด สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3
การพัฒนาหนวยการเรียนรู “ผักสวนครัวรั้วกินได”
สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียน
สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่อง
หลักการพัฒนาโปรแกรมภาษาขั้นพื้นฐาน สําหรับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบํารุง”
ผลการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคแบบไฮสโคป เสริม
ดวยคําถามปลายเปดที่มีตอความคิดสรางสรรคและ
พฤติกรรมกลุมของเด็กปฐมวัย
ผลของการเรียนการสอนซิปปาเสริมดวยการเรียน
แบบรวมมือเทคนิคจิกซอวและแผนที่ความคิดที่มีตอ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระเศรษฐศาสตรและ
ความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2
ผลการใชวิธีสอน เอ อาร ซี เสริมดวยเทคนิค SMART
และเทคนิค Think Aloud ที่มีตอความสามารถดาน
การอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6

พิศมัย หาญมงคลพิพัฒน

ผลการใชวิธีสอนการแกโจทยปญหาของโพลยา วิชาการ
ออกแบบและการวิเคราะหการทดลองเชิงประยุกต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน

วิลาสินี ประจิตร

ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสถิติสําหรับ
วิทยาศาสตร โดยใชวิธีรุนพี่สอนรุนนอง: กรณีศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เขตพื้นที่
พิษณุโลก ปการศึกษา 2554
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บอรดที่

ชื่อผูนําเสนอผลงาน

53

ศุภวรรณ วงศสรางทรัพย

54

สบสันติ์ มหานิยม

55

พิมพใจ ปรางสุรางค

56

สกาวรัตน จงพัฒนากร

เรื่อง
เกณฑสมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวของกับสุขภาพของ
นักเรียนโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา
การวิเคราะหทางชีวกลศาสตรคิเนแมติกสของนักมวย
สมัครเลนทีมชาติไทย
ความตองการพัฒนาตนเองของบุคลากรตามพันธกิจ
สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
พิษณุโลก
การออกแบบระบบสารสนเทศสําหรับโครงการ
เทคโนโลยีสารสนเทศในวิชาปญหาพิเศษ

สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
บอรดที่

ชื่อผูนําเสนอผลงาน

57

ประพนธ เล็กสุมา

58

ประเสริฐ ภูมิโคกรักษ

59

ยงยุทธ ศรีจันทร

60

สมบัติ อัครกุลพิทักษ

61

เสนห สุภาษิต

62

วชิรพล ทาวแพทย

จํานวน 19 เรื่อง

เรื่อง
รูปแบบและกลยุทธการดําเนินธุรกิจคาปลีกเครื่องเขียน
ของผูประกอบการรายยอย ในเขตอําเภอเมืองนครปฐม
ศักยภาพของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล อําเภอ
ขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
แนวทางการพัฒนาการจัดสรรงบประมาณดานโครงสราง
พื้นฐานของเทศบาลรังกาใหญ อําเภอพิมายจังหวัด
นครราชสีมา
ปจจัยความสําเร็จงานจดทะเบียนพาณิชยขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา
การจัดการความรูผีเจาเขาทรงเพื่อสืบสาน อนุรักษ
ประเพณีอันดีงาม ศึกษากรณีเขตองคการบริหารสวน
ตําบลแชชาง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม
การจัดการความรูเรื่องประเพณีกี่จื๊อในพื้นที่องคการ
บริหารสวนตําบลแจมหลวงอําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัด
เชียงใหม
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บอรดที่

ชื่อผูนําเสนอผลงาน

63

สุริยนต ปนทะนะ

64

สมเกียรติ กดน้ําคํา

65

นภสุพร ทองหลอ

66

อภิญญา สุขสวัสดิ์

67

อริญชยา อดุลยเดช

68

นายจีรเดช จีแดง

69

ขวัญชัย บุตรปอ

70

ณิชานันท เดนมะลิ

71

พวงพลอย สังวาลยทอง

72

ฐิติพร พรหมศร

73

ปทัญทิญา สิงหคราม

เรื่อง
การจัดการความรูเรื่องการอนุรักษพันธขาวเหนียวสันปา
ตองขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอ
สันปาตอง จังหวัดเชียงใหม
การพัฒนาการจัดการการประมูลงานกอสรางเพื่อปองกัน
การทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในเขตอําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม
แนวทางการบริหารจัดการเชิงรุกเพื่อสรางความเขาใจใน
การจัดทําเทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมควันไฟและฝุน
ละอองจากการเผา : กรณีศึกษาเทศบาลตําบลทาวังตาล
อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม
ยุทธศาสตรการพัฒนากิจกรรมชุมชนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา บานศรีสองเมือง ตําบลไชย
สถาน อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม

ความสําเร็จของวิสาหกิจชุมชนกลุมเพาะเห็ดบานชองโครุงเรือง
ตําบลรังกาใหญ อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ศักยภาพของชุมชนเขมแข็ง : การศึกษาเปรียบเทียบ
เฉพาะกรณี บานวังปองตําบลเหมืองแกว และบานทาวัง
ทอง ตําบลริมใต อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม
แนวทางการบริหารนโยบายเชิงรุกเพื่อปองกันน้ําทวมใน
เขตองคการปกครองสวนทองถิ่น อําเภอสันกําแพง
จังหวัดเชียงใหม
สมรรถนะของบุคลากรผูไดรับทุนการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต
จังหวัดเชียงใหม

ศักยภาพของกลุมองคกรชุมชนตอบทบาทในการพัฒนาทองถิ่น
ในพื้นที่ตําบลแมสา อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม

พฤติกรรมการรักษาสุขภาพตนเองของผูสูงอายุชนเผา (จีน
ยูนนาน,มูเซอ,ไทใหญ)
แนวทางการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยใชรูปแบบ
โครงการธรรมสัญจรเปนฐาน เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอัน
พึงประสงคดานคุณธรรม จริยธรรมใหกับนักศึกษา
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี
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บอรดที่

ชื่อผูนําเสนอผลงาน

74

นาตยา กาฬภักดี

75

สมเกียรติ ไทยปรีชา

เรื่อง
ความคิดเห็นของเกษตรกรตําบลหนองมะคาโมง อําเภอ
ดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรที ี่มีตอนโยบายปรับโครงสราง
ทางเศรษฐกิจ ภาคการเกษตร ดานการใชปุยอินทรีย
ปจจัยที่สงผลตอการสอบตกในรายวิชาพื้นฐานของนิสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ระหวาง
ปการศึกษา 2551-2553

สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพและการกีฬา
บอรดที่

ชื่อผูนําเสนอผลงาน

76

สมฤทัย พุมสลุด

77

อเนชา เพียรทอง

78

อาภัสรา อัครพันธุ

จํานวน 3 เรื่อง

เรื่อง
ผลของการออกกําลังกายดวยยางยืดตอความสามารถ
ในการทรงตัวของผูสูงอายุ
การสรางเครื่องนับจํานวนครั้งในการลุก-นั่ง
การสํารวจดัชนีมวลกายและรอยละของไขมันในรางกาย
ของนิสิตและบุคลากรคณะวิทยาศาสตรการกีฬา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปการศึกษา 2554

สาขาวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม

จํานวน 26 เรื่อง

บอรดที่

ชื่อผูนําเสนอผลงาน

79

วิศวะ กุลนะ

80

มณี ตันติรุงกิจ

81

ชนกพร วงษวัน

82

อรรถพล วงศสวัสดิ์

83

จันทรจรัส วีรสาร

เรื่อง
สังคมพืช และความสัมพันธของคุณสมบัติของดินบาง
ประการกับความหลากชนิดของพันธุไมใน พื้นที่ดินเค็ม
จัดพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
การศึกษาศักยภาพในการสรางสารชีวภาพของยีสตทะเล
การผลิตกาซชีวภาพจากการหมักรวมของตนขาวโพดที่
ปรับสภาพเบื้องตนรวมกับของเสียกลีเซอรอล
การผลิตปุยหมักชีวภาพของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดพัทลุง

ผลของขนาดกองและการกลับกองตอการเกิดกาซเรือน
กระจกในกองปุยหมัก

45

บอรดที่

ชื่อผูนําเสนอผลงาน

84

ดลลักษณ มานพ

85

นิรันดร วิทิตอนันต

86

อุไร จันทรหนองทรวง

87

กมลวรรณ ยงคมาลยวงศ

88

ไมมูน เจะลี

89

สุทธินี ชวยมณี

90

สโรชา เพ็งศรี

91

ธนพร สายตา

92

สุพัฒน เพ็งพันธ

93

ธีระพงษ จันทะมาตร

94

ศิริพรรณ ทิตจรัส

95

ณัชชารีย ธนกรจิตติพัฒน

96

ศศิธร อนุสรพรพงศ

เรื่อง
การเตรียมและศึกษาลักษณะเฉพาะของฟลมบาง
ไทเทเนียมออกไซด ดวยวิธีดีซีรีแอคตีฟอันบาลานซ
แมกนีตรอนสปตเตอริง
ผลของความตางศักยไบแอสตอโครงสรางของฟลมบาง
ไทเทเนียมออกไซดที่เคลือบดวยวิธีรีแอกทีฟสปตเตอริง
และการเกิดไฮดรอกซีอาปาไทท
การศึกษาฟลมพลาสติกชีวภาพพีบีเอสผสมแปงดัดแปร
ที่เตรียมจากเทคนิคอัดรีดดวยสลิทดาย
การปรับปรุงสมบัติการตานการขัดถูของยางธรรมชาติ
ดวยการผสมพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแนนต่ําเชิงเสน:
ผลของสารชวยผสม
กัมมันตภาพจําเพาะและแผนภาพทางรังสีของ K-40,
Ra-226 และ Th-232 ในตัวอยางดินบริเวณจังหวัด
ยะลา ประเทศไทย
การประเมินคากัมมันตภาพรังสีธรรมชาติในดินผิวหนา
บริเวณจังหวัดชุมพร ประเทศไทย
การกําจัดกลีเซอรีนออกจากไบโอดีเซลที่เตรียมจาก
น้ํามันประกอบอาหารที่ใชแลว โดยใชถานกัมมันตจาก
เมล็ดลําไยเปนตัวดูดซับ
ดูดซับกลีเซอรีนจากไบโอดีเซลที่ผลิตจากน้ํามันพืชใช
แลว บนเบนโทไนตกัมมันตที่กระตุนดวยเบส
ปจจัยที่มีผลตอการดูดซับ Escherichia coli บนถานกัม
มันตที่เตรียมจากกะลามะพราว
การเปรียบเทียบจลนพลศาสตรการดูดซับน้ําเสียที่มี
แอมโมเนียโดยซีโอไลตเอจากเถาชานออยและซีโอไลต
มาตรฐานชนิด 4A
ผลของการครอสลิงคดวยวิธีไอออนิกและวิธีโควาเลนต
ตอการละลาย และความสามารถในการดูดซับไอออน
ทองแดงของไคโตซานบีด
การบําบัดน้ําเสียโรงอาหารโดยกระบวนการเฟนตัน
การบําบัดแคดเมียมในน้ําโดยแบคทีเรียตานทาน
แคดเมียม
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บอรดที่

ชื่อผูนําเสนอผลงาน

97

สัญญา ทองแกมแกว

98

จิรภรณ เรงขวนขวาย

99

ราเชษฐ เหมือนเสน

100

ลัคนาพร สีวิเส็ง

101

พรชัย หลายพสุ

102

ชัยรักษ พลหาญ

103

สิทธิพงศ รักตะเมธากูล

104

พรพิศ ยิ้มประยูร

เรื่อง
การผลิตเอนไซมและคุณสมบัติของโคจิกากงาดําโดยเชื้อ
Aspergillus oryzae KU 2011
การดื้อยาปฏิชีวนะของแบคทีเรียกลุม Enterococci ที่
คัดแยกจากน้ําทะเลชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี
การประยุกตระบบภูมิสารสนเทศภูมิศาสตรในการ
ประเมินพื้นที่เสี่ยงตอการระบาดของโรคไขเลือดออก
จังหวัดตราด ประเทศไทย
วอเตอรฟุตปริ้นของปาลมน้ํามัน ณ โครงการปลูกปา
มูลนิธิชัยพัฒนา-แมฟาหลวง จ.เพชรบุรี
การเปรียบเทียบความรับผิดชอบในการเรียนของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนพรตพิทยพยัต
กรุงเทพมหานคร
วิธีการวัดประเมินประสิทธิภาพโซอุปทานโดยรวม
รูปรางผลเฉลยของหนาคลื่นที่มีการกระตุนจากระดับ
ศักยไฟฟาสองครั้ง
บางรูปแบบเชิงสถิติของความเห็นพองตองกันของผู
ประเมิน
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Conference Schedule
th

The 5 AG-BIO/PERDO Graduate Conference on Agricultural
Biotechnology and KU-UT Joint Seminar II
8-9 December 2012, Kasetsart University, Kamphaeng Saen Campus,
Nakhon Pathom
December 8, 2012

Venue: Lecture Hall 2 (LH2)

08.00-08.30 am
08.30-09.00 am

Registration
Opening address: Assoc. Prof. Dr. Sombat Chinawong
Vice President for Kamphaeng Saen Campus,
Kasetsart University
(LH2: 304)
Keynote Speaker: Dr. Pichet Durongkaveroj
National Science Technology and Innovation
Policy Office
Title: “Science and Technology for Asean Economic
Community (AEC)”
(LH2: 304)
Coffee Break (LH2: First floor)
Invited Speaker: Prof. Kazuo Watanabe
Faculty of Life and Environmental Sciences & Gene
Research Center, University of Tsukuba, Japan
Title: “Assessment of Non-Commercial Academic
Procedures on Access and Benefit-sharing on Genetic
Resources” (LH2:304)
Invited Speaker: Prof. David Hole
Department of Plants, Soils and Climate, Utah State
University, USA.
Title: “Applications of Phenomics and Genomics in
Applied Breeding for Changing Environments in Barley
and Wheat” (LH2:304)
Invited speaker: Dr. Jaran Jainhuknan
Bruker Biospin AG (Thailand), Bangkok, Thailand
Title: “MALDI-TOF Mass Spectrometry for
the Clinical Microbilogy Laboratory” (LH2:304)
Lunch: Chinese style (LH2: First floor)
Oral Presentation (LH2:203, 204, 205, 206)

09.00-09.45 am

09.45-10.15 am
10.15-10.45 am

10.45-11.15 am

11.15-12.00 am

12.00-01.30 pm
01.30-04.45 pm
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December 9, 2012

Venue: Lecture Hall 2 (LH2)

08.00-08.30 am
08.30-09.00 am

Registration
Invited Speaker: Prof. Tatsuhito Fujimura
Graduate School of Life and Environmental Sciences,
University of Tsukuba, Japan
Title: “Extensive Root Growth of Rice under Drought”
(LH2: 304)
Invited Speaker: Prof. Koh Aoki
Graduate School of Life and Environmental Sciences,
Osaka Prefecture University, Japan
Title: “Genome Sequence Analysis and Resources of
Model Tomato Cultivar Micro -Tom” (LH2: 304)
Invited Speaker: Assoc. Prof. Uma Rani Sinniah
Department of Crop Science, Faculty of Agriculture,
Universiti Putra Malaysia, Serdang Selangor, Malaysia
Title: “Safed musli (Chlorophytum borivilianum)
a Wonder Medicinal
Plant: Potential for Cultivation in Malaysia” (LH2: 304)
Coffee Break (LH2: First floor)
Oral Presentation (LH2:203, 204, 205, 206)
Lunch: Chinese style (LH2: First floor)
Oral Presentation (LH2:203, 204, 205, 206)
Coffee Break (LH2: First floor)
Closing Ceremony (LH2:304)

09.00-09.30 am

09.30-10.00 am

10.00-10.15 am
10.15-11.30 am
11.30-01.00 pm
01.00-03.00 pm
03.00-03.15 pm
03.15 pm
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รายชื่อผูไดรับรางวัลงานวิจัยคุณภาพ ภาคบรรยาย
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 8 ประจําป 2554
 สาขาพืชและเทคโนโลยีชีวภาพ
รางวัลระดับดีเดน
1) ชัยสงคราม ชัยยวงศ กุมุท สังขศิลาและ พงษสันติ์ สีจันทร
เรื่อง : การหาพื้นที่เหมาะสมในการปลูกพืชเศรษฐกิจหลักอยางมีประสิทธิภาพใน
พื้นที่อําเภอเวียงภูคา จังหวัดหลวงน้ําทา ส.ป.ป.ลาว
(Finding the Suitable Area for Efficient Major Economic Crops
in Viengphoukha District Luangnamtha Province, Lao PDR)
รางวัลระดับดี
1) น้ําผึ้ง ชมภูเขียว วิวัฒน เสือสะอาด โสภณ อุไรชื่น ปวีณา บูชาเทียน
และ โกศล เจริญสม
เรื่อง : ชีววิทยาของหนอนหัวดํามะพราว Opisina arenosella Walker
(Lepidoptera: Oecophoridae) และแมลงศัตรูธรรมชาติในประเทศไทย
(Biology of the Coconut Black-Headed Caterpillar, Opisina
arenosella Walker (Lepidoptera: Oecophoridae) and its Natural Enemies
in Thailand)
รางวัลระดับชมเชย
1) ประชา ตรีอินทอง รังสฤษดิ์ กาวีตะ พีรนุช จอมพุกและ ชูศักดิ์ จอมพุก
เรื่อง: การปรับปรุงพันธุขาวโพดฝกออนลูกผสมโดยใชลักษณะเพศผูเปนหมัน
(Breeding of Baby Corn (Zea mays L.) Hybrids using Male Sterility)
 สาขาสัตวและสัตวแพทย
รางวัลระดับชมเชย
1) มนัสนันท นพรัตนไมตรี
เรื่อง : การใชกรดโพรพิโอนิครวมกับไตรโพลีฟอสเฟตเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการ
ผลิตอาหารสัตว
(The Using on Propionic Acid and Tripolyphosphate to Improve
Feed Production Efficiency)
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2) จรีพร บุญลอม สุกัญญา วิชชุกิจและ ศศิธร นาคทอง
เรื่อง : การศึกษาการใชรังสีอุลตราไวโอเลตเสริมกระบวนการพาสเจอรไรซเพื่อชวย
ยืดอายุการเก็บรักษาน้ํานมแพะพรอมดื่ม
(Study of Using Ultraviolet Radiation Synergisted Pasteurization
to Extend Drinking Goat Milk’s Shelf Life)
3) มลฤดี สหกิจภิญโญ สุกัญญา รัตนทับทิมทอง ยุวเรศ เรืองพานิช
และเสกสม อาตมางกูร
เรื่อง: ผลของการเสริมเอนไซมโปรติเอสตอสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพซากใน
สุกรขุน
(Effect of Protease Supplementation on Growth Performance and
Carcass Quality in Fattening Pigs)


สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพและการกีฬา
รางวัลระดับดีเดน
1) พรพล พิมพาพร
เรื่อง : ผลของการอดนอนและการฝกซอมดวยความหนักสูงที่มีตอเวลาปฏิกิริยาและ
ภาวะงวงนอน
(Effect of Sleep Loss and Intensive Training upon Reaction
Time and Sleepiness)
รางวัลระดับดี
1) พรเทพ ราชนาวี
เรื่อง : ตําแหนงการนั่งพายเรือที่เหมาะสมที่สุดในนักกีฬาทีมชาติไทยประเภท 4 คน
พายเดี่ยว
(Optimum Men’s Four Rower Position of Thailand National
Team)
รางวัลระดับชมเชย
1) พรเทพ ราชนาวี
เรื่อง : การจําลองการพายเรือกรรเชียงประเภทสองคนพายคูดวยมุมที่เหมือนและ
แตกตางกัน
(Simulation of Double Sculling between Symmetry and
Asymmetry Oars Angle)
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2)

3)



เอกราช วงศษายะ และสมรรถชัย จํานงกิจ
เรื่อง: การทดสอบความแข็งแรงและความทนทานของกลามเนื้อขาในผูใหญตอนตน
เพศชายโดยการลุกขึ้นยืนจากนั่งดวยขาขางเดียว: การศึกษาในเบื้องตน
(A One-Leg Sit-to-Stand Test for the Measurement of Leg Muscle
Strength and Endurance in Young Adult Males: Pilot study)
อํานวย ตันพานิชย นฤพนธ วงศจตุรภัทร และกรัณฑรัตน บุญชวยธนาสิทธิ์
เรื่อง: ความสัมพันธของดัชนีมวลกาย การรับรูรูปราง และกิจกรรมการเคลื่อนไหว
รางกายของเด็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย
(Relationships between Body Mass Index, Body Perception and
Physical Activity of Children in Upper-North Eastern Region of Thailand)

สาขาศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
รางวัลระดับดีเดน
1) มลิวัลย กาญจนชาตรี และเพ็ญพิศ กมลสุขยืนยง
เรื่อง : ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบจิตปญญาที่มีตอพัฒนาการดานรางกาย
สติปญญา อารมณและสังคมของนักเรียนระดับอนุบาลโรงเรียนสาธิตแหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวิทยาเขตกําแพงแสน ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา
(The Effects of the Psycho-Intellectual Learning Activities
Arrangement on Social, Emotional , Cognitive and Physical
Development of Kindergarten Students of Kasetsart University
Laboratory School, Kamphaeng Saen Campus, Educational Research
and Development Center)
รางวัลระดับดี
1) ทองปาน บุญกุศล ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ และสมใจ พุทธาพิทักษผล
เรื่อง : การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสรางความสามารถในการถายโยงความรู
ของนักศึกษาพยาบาล
(The Development of an Instructional Model to Enhance the
Knowledge Transfer of Nursing Students)
รางวัลระดับชมเชย
1) พิสิษฐ สุวรรณแพทย พิชญสิณี สุวรรณแพทย ภูธฤทธิ์ วิทยาพัฒนานุรักษ รักษาศิริ
และทรัพยศิริ คุมทองมาก
เรื่อง : ความคาดหวังในการเรียนวิชาฟสิกสพื้นฐานของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยี
การผลิตพืชดวยการเรียนการสอนแบบผสมผสาน
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2)



(The Expectations of Students from the Crop Productiong
Technology Program on Learning Fundamental Physics Blended
Learning Course)
สุริน ชุมสาย ณ อยุธยา
เรื่อง : การบูรณาการสมรรถนะความเปนครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู และเจต
คติตอวิชาชีพครู ในรายวิชากลยุทธการจัดการเรียนรูโดยใชการเรียนรูแบบเนน
ประสบการณ
(The Integration of Teacher Competency in Benchmark of
Teaching Profession and Attitude towards Teaching Profession in
Strategies of Learning Management by Experiential Learning)

สาขาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม
รางวัลระดับดี
1) วงศวิศรุต เขื่องสตุง และภัคคินี ชิตสกุล
เรื่อง : สมบัติบางประการของจีออเดซิกบนทรงพาราโบลาโดยความสัมพันธ
ของแกลโรล
(Some Properties of Geodesic on Paraboloid by
Clariaut’s Relation)
รางวัลระดับชมเชย
1) วิศรุต คลายแจง และภัคคินี ชิตสกุล
เรื่อง : การวิเคราะหลักษณะของพื้นผิวดวยคาความโคง
(Analysis of the Local of Surface with a Curvature)
2) ศักดิ์ดา ศิริภัทรโสภณ และระวิน ใจเจตนสุข
เรื่อง : สภาวะโลกรอนกับโครงการลงทุนกอสรางระบบการผลิตกาซชีวภาพในฟารม
สุกร
(Global Warming and A Study of the Biogas Investment in
Swine Farms)
3) ภาวิณี วงษทับทิม ศิรพรรณ สุคนธสิงห และวิเชียร กิจปรีชาวนิช
เรื่อง : การผลิตสารเสริมชีวนะและเอนไซมอัลฟาอะไมเลสดวยกระบวนการหมัก
แบบแหงโดยใชมันสําปะหลังเสนเปนวัตถุดิบ
(Production of Probiotic and -Amylase by Solid State
Fermentation using Cassava Chips as Raw Material)
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สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
รางวัลระดับดีเดน
1) อนามัย ดําเนตร
เรื่อง : การสํารวจขอมูลและพัฒนาฐานขอมูลการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ของอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคตะวันตกของประเทศไทย
ประจําป 2553
(A Survey and Developing of Industry Science and Technology
Research, Development and Innovation Data-base in the West of
Thailand Area in 2553)
รางวัลระดับดี
1) จุรีวรรณ จันพลา
เรื่อง : การประเมินความตองการจําเปนในการฝกอบรมทางดานบริหารธุรกิจของ
ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในกลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง
(A Needs Assessment in Business Administration Training of
Small and Medium Enterprise Entrepreneurs in Lower Central Thailand)
รางวัลระดับชมเชย
1) วุฒิ อําพันธ
เรื่อง : กระบวนการประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
(Public Relations Process Kasetsart University Kamphaeng Saen
Campus)
2) พิรญาณ เชื่อมสุข และพงศพันธ ศรีเมือง
เรื่อง : ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจตอสัญญาเชาที่พักอาศัยของพนักงาน
โรงงานอุตสาหกรรมในเขตตําบลบางน้ําจืด จังหวัดสมุทรสาคร
(Factors Influencing the Decision to Lease Accommodation of
Industrial Employees in Bangnumjued Sub-District, Samutsakhon
Province)
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รายชื่อผูไดรับรางวัลงานวิจัยคุณภาพ ภาคโปสเตอร
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 8 ประจําป 2554
รางวัลระดับดีเดน
1) วิไลลักษณ เกตุแกว และวรรษวดี แกวประพันธ
เรื่อง : เจตคติตอความสัมพันธทางเพศกอนการสมรสของนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
(Attitudes toward Sex Relation before Marriage of students in
Rajamangala University of Technology Srivijaya)
รางวัลระดับดี
1) สมเกียรติ ไทยปรีชา
เรื่อง : การศึกษาวิธีการปฏิบัติที่ดีของการลดปญหาการออกกลางคันของนิสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ระหวางปการศึกษา 2549-2553
(Good Practice for Reducing the Dropout of Students from
Kasetsart University, Kamphaeng Saen Campus between 2006-2010
academic year)
รางวัลระดับชมเชย
1) ภณิดา จิตนุกูล และพรรณพร อุไวงศ
เรื่อง : จุดมุงหมายในชีวิตหลังเรียนจบของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
(Students’ Goals of Life after Graduating from Faculty of
Liberal Arts, Rajamangala University of Technology Srivijaya, Songkhla)
2) วิเชียร พิพัฒนมงคลสิน
เรื่อง : ความคิดเห็นของนักทองเที่ยวที่มีตอการบริหารจัดการการทองเที่ยวของวน
อุทยานเขานางพันธุรัต จังหวัดเพชรบุรี
(Opinions of Tourists Towards The Tourism Managerial \
Administration of KHAO NANG PHANTHURAT Forest Park,
Phetchaburi Province)
3) คัชพล จั่นเพชร, พิทักษ ศิริวงศ
เรื่อง : รูปแบบและกลยุทธการประกอบการในฐานะผูประกอบการสังคม:
กรณีศึกษาโรงพยาบาลเทียนฟา
(Format and Strategy of Social Entrepreneurship: Tienfah
Hospital Study)
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รายชื่อผูไดรับรางวัลงานวิจัยดีเดนรางวัลคาวากุชิ (KAWAGUCHI)
ในการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 8 ประจําป 2554
น้ําผึ้ง ชมภูเขียว วิวัฒน เสือสะอาด โสภณ อุไรชื่น ปวีณา บูชาเทียน และโกศล เจริญสม
เรื่อง : ชีววิทยาของหนอนหัวดํามะพราว Opisina arenosella Walker
(Lepidoptera: Oecophoridae) และแมลงศัตรูธรรมชาติในประเทศไทย
( Biology of the Coconut Black_Headed Caterpillar, Opisina
arenosella Walker (Lepidoptera: Oecophoridae) and its Natural Enemies in Thailand)
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คณะผูจัดทําสูจิบัตร
1. นายวิโรจน ทองสุพรรณ
ผูอ ํานวยการกองบริการการศึกษา (กําแพงแสน)
2. นางลาวัลย เกียรติกําจาย
หัวหนางานบริการการศึกษา
3. นายสมเกียรติ ไทยปรีชา
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ
4. นางพรรวินท จันทรคลองใหม
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
5. นางสาวรุงนภา เลาเปยม
นักวิชาการศึกษา
6. นางสาวอโรชา ทองลาว
นักวิชาการศึกษา
7. นายนิรุทธ รวยรื่น
นักวิชาการคอมพิวเตอร
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ขอมูล : คณะอนุกรรมการฝายสัมมนาวิชาการและจัดประชุมวิชาการ การประชุมวิชาการแหงชาติ
ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
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