สารบัญ
กําหนดการสัมมนาวิชาการ
กําหนดการพิธีเปด
กําหนดการประชุมวิชาการ
กําหนดการนําเสนอผลงานทางวิชาการ ภาคบรรยาย
 สาขาพืชและเทคโนโลยีชีวภาพ
 สาขาสัตวและสัตวแพทย
 สาขาวิศวกรรมศาสตร
 สาขาวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม
 สาขาสงเสริมการเกษตร
 สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพและการกีฬา
 สาขาศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
 สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
การนําเสนอผลงานทางวิชาการ ภาคโปสเตอร
 สาขาพืชและเทคโนโลยีชีวภาพ
 สาขาสัตวและสัตวแพทย
 สาขาวิศวกรรมศาสตร
 สาขาวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม
 สาขาสงเสริมการเกษตร
 สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพและการกีฬา
 สาขาศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
 สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะผูจัดทําสูจิบัตร

หนา
1
1

8
11
13
15
18
19
19
22
27
28
28
29
31
31
32
33

กําหนดการสัมมนาวิชาการ ประจําป 2553
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
--------------------------------วันจันทรที่ 6 ธันวาคม 2553
เวลา
หัวขอ
08.30-12.30 น. “ธุรกิจโคเนื้อไทย ทําอยางไรใหยั่งยืน”
โดย สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการคนควาและพัฒนา
ปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว

วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2553

สถานที่
หอง 301
อาคารศูนยเรียนรวม 2

กําหนดการพิธีเปด

เวลา
หัวขอ
สถานที่
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
หองคอนเวนชั่น
09.00-09.20 น. พิธีเปดการประชุม
อาคารศูนยมหาวิทยาลัย
กลาวรายงาน
โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชวลิต ฮงประยูร
รองอธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสน
กลาวเปดการประชุม
โดย รองศาสตราจารยวุฒิชัย กปลกาญจน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
09.30-09.50 น. พิธีมอบรางวัลคุณภาพงานวิจัยประจําป 2552และรางวัลคาวากุชิ
โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
อานรายนามผูเขารับรางวัล
โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนู ภิญโญภูมิมินทร
ประธานคณะกรรมการฝายจัดสัมมนาและประชุมวิชาการ
10.00-10.30 น. ปาฐกถาพิเศษ หัวขอ “ทิศทางการพัฒนาการเกษตรในทศวรรษหนา”
โดย นายอภิชาต จงสกุล
เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

1

วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2553 (ตอ)
เวลา
หัวขอ
10.30-12.30 น. เสวนาเรื่อง “ตามรอยเทาพอ สานตองานเกษตร”
โดย 1. นายอนันต ลิลา
รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร
2. ศาสตราจารย ดร.จรัญ จันทลักขณา
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
3. อาจารยวิวัฒน ศัลยกําธร
ประธานมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ
ดําเนินรายการโดย : คุณประพจน ภูทองคํา
10.00-12.00 น. “ใสใจผูผลิต พิชิตนมโคคุณภาพ ปลอดภัยผูบริโภค”
โดย สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการคนควาและพัฒนา
ปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว
10.20-12.20 น. บรรยายพิเศษหัวขอ "พิชิตโรคราย ดวยงานวิจัยมังคุดไทย"
โดย ศาสตราจารย ดร.พิเชษฐ วิริยะจิตรา
กรรมการผูจัดการ บริษัท เอเชียน ไฟยโตซูติคอลส จํากัด( มหาชน)
กรรมการผูจัดการ บริษัท เอเชียน ไลฟ จํากัด
กรรมการผูจัดการ บริษัท กรีนโกลด จํากัด
13.00-16.00 น. เสวนาเรื่อง “เทคโนโลยีสีเขียวเพื่อชุมชนพอเพียง”
โดย 1. ผูชวยศาสตราจารยบุญมา ปานประดิษฐ
หัวหนาศูนยปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอม
2. วาที่รอยตรี ผูชวยศาสตราจารยปญญา คามีศักดิ์
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
(สงเสริมการทําเกษตรอินทรียใหกับกลุมเกษตรกร)
3. นายณัฐวัฒน ชั้นอินทรงาม
นายกองคการบริหารสวนตําบลบางระกํา จังหวัดนครปฐม
4. นายไพลิน นันทวิสุทธิ์
ประธานเครือขายเกษตรกรภาคตะวันตกศูนยสังคมพัฒนา
5. นายเลี่ยม บุตรจันทรา
ปราชญชาวบาน จังหวัดฉะเชิงเทรา
2

สถานที่
หองคอนเวนชั่น
อาคารศูนยมหาวิทยาลัย

หองประชุมศูนยสาธิต
การผลิตโคเนื้อครบวงจร
(คาวบอยแลนด)
หองเธียเตอร
อาคารศูนยมหาวิทยาลัย

หองสัมมนา-จัดเลี้ยง
ชั้น 4 อาคาร 9
คณะวิศวกรรมศาสตร
กําแพงแสน

วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2553 (ตอ)
เวลา
หัวขอ
13.20-16.00 น. เสวนาเรื่อง “มาตรฐานการศึกษาไทยตกต่ําจริงหรือ?”
โดย ดร.สุทธศรี วงษสมาน
รองเลขาธิการสภาการศึกษา
ดําเนินรายการโดย : รองศาสตราจารยบรรจบ ภิรมยคํา
13.30-14.00 น. บรรยายเรื่อง “การประชุมวิชาการนักสงเสริมการเกษตรระดับ
นานาชาติ”
โดย รองศาสตราจารยชูเกียรติ รักซอน
เลขาธิการสมาคมสงเสริมการเกษตรแหงประเทศไทย
13.30-15.30 น. เสวนาเรื่อง “เทคโนโลยีสีเขียวเพื่อสุขภาพและ
สิ่งแวดลอม”
โดย 1. ดร.พิพัฒน วีระถาวร
ผูเชี่ยวชาญสายงานกลยุทธและกิจการตางประเทศ
บริษัท ปตท. เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
2. คุณปอ ดีบุตร
ปราชญชาวบาน จังหวัดราชบุรี
3. คุณณัฏฐิรา ทองบัวศิริไล
นักโภชนาการ (ชํานาญการพิเศษ)
สํานักโภชนาการ กรมอนามัย
ดําเนินรายการโดย : ผูชวยศาสตราจารยอดิศักดิ์ บวนกียาพันธุ
13.30-15.30 น. บรรยายพิเศษหัวขอ “การปฏิรูปกฏหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม”
โดย ศาสตราจารย ดร.คณิต ณ นคร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
คณบดีคณะนิติศาสตรปรีดี พนมยงค มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย
ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
3

สถานที่
หองสัมมนา
อาคารปฏิบัติการ
คณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร
ณ หองตนตาล ศูนย
สงเสริมและฝกอบรม
กําแพงแสน
หอง 302
อาคารศูนยเรียนรวม 2

หองเธียเตอร
อาคารศูนยมหาวิทยาลัย

วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2553 (ตอ)
เวลา
หัวขอ
สถานที่
14.00-17.00 น. อภิปราย หัวขอ “อุปสงค และอุปทาน ดานปริมาณและ ณ หองตนตาล ศูนย
คุณภาพนักสงเสริมการเกษตรที่ตลาดงานตองการ”
สงเสริมและฝกอบรม
กําแพงแสน
โดย 1. ผูแทนจากกรมสงเสริมการเกษตร
2. ผูแทนจากกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น
3. ผูแทนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
4. ผูแทนจากบริษัทภาคเอกชน
5. ผูแทนสถาบันการศึกษา
6. ผูแทน จาก NGO
7. ผูแทนจากเกษตรกร
ดําเนินรายการโดย รองศาสตราจารย ดร.สุนันท สีสังข

วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2553
เวลา

หัวขอ

09.00-10.00 น. “Getting to know ThaiTESOL”
โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุบล สรรพัชญพงษ
นายกสมาคมครูผูสอนภาษาอังกฤษแหงประเทศไทย
9.00-10.30 น. นําเสนอ จุดแข็งของสาขาสงเสริมการเกษตรและแนวทางการ
สรางเครือขาย“การพัฒนาดานการเรียนการสอนสงเสริม
การเกษตร และการสรางเครือขาย” โดย ตัวแทน 6 สถาบัน
1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
2. มหาวิทยาลัยเชียงใหม
3. มหาวิทยาลัยแมโจ
4. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
5. มหาวิทยาลัยขอนแกน
6. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
แบงกลุมระดมสมอง 2 กลุม
กลุมที่ 1 “การสรางเครือขายระหวางนักศึกษา”
โดย นิสิตนักศึกษาผูเขารวมสัมมนา
กลุมที่ 2 “แนวทางการพัฒนาดานการสงเสริมการเกษตร”
โดย อาจารยผูเขารวมสัมมนา
4

สถานที่
หองเธียเตอร
อาคารศูนยมหาวิทยาลัย
ณ หองตนตาล ศูนย
สงเสริมและฝกอบรม
กําแพงแสน

วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2553 (ตอ)
เวลา

หัวขอ

09.00-12.00 น. เสวนาเรื่อง “กระบวนการคิดเพื่อสรางเด็กอัจฉริยะ บนฐาน
คุณธรรม จริยธรรม”
โดย 1. รองศาสตราจารย ดร.สายฤดี วรกิจโภคาทร
หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย
สถาบันแหงชาติเพื่อฒนาเด็กและครอบครัว
มหาวิทยาลัยมหิดล
2. คุณฤทัย จงสฤษดิ์
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
ดําเนินรายการโดย : ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีรฉัตร สุปญโญ
10.00-11.00 น. “ครูไทยกับความพรอมในการสอนภาษาอังกฤษ”
โดย 1. รองศาสตราจารยอรุณี วิริยะจิตรา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
2. รองศาสตราจารยเฉลียวศรี พิบูลชล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10.45-12.00 น. บรรยายเรื่อง "เทคนิคการฝกฟุตบอลสูความเปนเลิศ"
โดย โคชจตุพร ประมลบาล และนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติ
11.00-12.00 น. “Brain-based English Language Learning”
โดย รองศาสตราจารยอรุณี วิริยะจิตรา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
13.00-14.00 น. “IT and English Language Learning”
โดย รองศาสตราจารยสนธิดา เกยูร วงศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
13.00-14.30 น. ฝกปฏิบัติเรื่อง “เทคนิคการฝกฟุตบอลสูความเปนเลิศ”
โดย โคชจตุพร ประมลบาล และคณะ
14.00-15.00 น. “Multiple Intelligences and English Language Learning”
โดย รองศาสตราจารยเฉลียวศรี พิบูลชล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5

สถานที่
หองสัมมนา
อาคารปฏิบัติการ
คณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร

หองเธียเตอร
อาคารศูนยมหาวิทยาลัย

หอง 201
อาคารศูนยเรียนรวม 2
หองเธียเตอร
อาคารศูนยมหาวิทยาลัย
หองเธียเตอร
อาคารศูนยมหาวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตรการกีฬา
หองเธียเตอร
อาคารศูนยมหาวิทยาลัย

วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2553 (ตอ)
เวลา
หัวขอ
14.45-15.45 น. ฝกปฏิบัติเรื่อง “การเสริมสรางความเร็วและความแคลวคลอง
วองไวในกีฬาฟุตบอล”
โดย 1. ผูชวยศาสตราจารยอภิลักษณ เทียนทอง
2. อาจารยนิรอมลี มะกาเจ
15.00-16.00 น. “Effective Writing Module”
โดย รองศาสตราจารยอัญชลี เสริมสงสวัสดิ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
15.45-16.45 น. ฝกปฏิบัติเรื่อง “การเสริมสรางCore Body Strength Training
ในนักกีฬาฟุตบอล”
โดย 1. ผูชวยศาสตราจารยอภิลักษณ เทียนทอง
2. อาจารยนิรอมลี มะกาเจ

สถานที่
คณะวิทยาศาสตรการกีฬา

หองเธียเตอร
อาคารศูนยมหาวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตรการกีฬา

วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2553
เวลา
หัวขอ
สถานที่
หอง 301
08.30-12.00 น. “เปดเสรีไกไข ใครไดใครเสีย”
โดย 1. สถาบันสุวรรณวาจกกสิกจิ เพื่อการคนควาและ อาคารศูนยเรียนรวม 2
พัฒนาปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว
2. คุณสุพัฒน ธนะพิงคพงศ
3. คุณวิชัย โภชนกิจ
4. ดร.วิชัย เตชะวัฒนานันท
5. น.สพ.กิตติ ทรัยพชูกุล
ดําเนินรายการโดย : รองศาสตราจารยอุทัย คันโธ
วันศุกรที่ 10 ธันวาคม 2553
เวลา

หัวขอ

09.00-12.00 น. “กาวทันโรคอุบัติใหมในสัตวน้ํา : กุงและปลา”
โดย คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตกําแพงแสน
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สถานที่
หอง 202
อาคารศูนยเรียนรวม 2

วันศุกรที่ 10 ธันวาคม 2553 (ตอ)
เวลา

หัวขอ

09.00-16.30 น. “ทันโรคทันเหตุการณกับการเลี้ยงสุกร ครั้งที่ 9”
โดย คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตกําแพงแสน
13.00-16.00 น. “โรคอุบัติใหมและโรคอุบัติซ้ําในอุตสาหกรรมสัตวปก”
โดย คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตกําแพงแสน
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สถานที่
หอง 301 และ 302
อาคารศูนยเรียนรวม 2
หอง 202
อาคารศูนยเรียนรวม 2

กําหนดการนําเสนอผลงานทางวิชาการ ภาคบรรยาย
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 7
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
สาขาพืชและเทคโนโลยีชีวภาพ
จํานวน 29 เรื่อง
วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2553
ณ หอง 205 อาคารศูนยเรียนรวม 2
Session 1 ประธาน : ผูชวยศาสตราจารยอรรถศิษฐ วงศมณีโรจน
เลขานุการ : นางสาวธัญญพร สุสานนท
เวลา
ชื่อผูนําเสนอผลงาน
เรื่อง
08.30-08.50 น. นาตยา กาฬภักดี
การศึกษาผลการใชปุยตามผลการวิเคราะหดินตอผลผลิตและ
ผลกําไรของชาวไรในบริษัทอุตสาหกรรมน้ําตาลบานไร
08.50-09.10 น. ชาลินี คงสุด
ผลของการใชปุยเคมีรวมกับยิปซัมตอการเจริญเติบโตและผลผลิต
ของมันสําปะหลังที่ปลูกในชุดดินกําแพงแสน
09.10-09.30 น. นรีรัตน ชูชวย
ผลของการใชปุยเคมีรวมกับยิปซัมตอการเจริญเติบโต และผลผลิต
ของออยที่ปลูกในชุดดินกําแพงแสน
09.30-09.50 น. ธวัชชัย อินทรบุญชวย ผลของการใชปุยเคมีรวมกับยิปซัมตอการเจริญเติบโตและผลผลิต
ของขาว
09.50-10.10 น. ธีระพงษ พรมสวัสดิ์
ผลของการใชปุยเคมีรวมกับยิปซัมตอการเจริญเติบโตและผลผลิต
ของขาวโพดเลี้ยงสัตวที่ปลูกในชุดดินกําแพงแสน
Session 2 ประธาน : ดร.ศุภชัย อําคา
เวลา
ชื่อผูนําเสนอผลงาน
10.30-10.50 น. วราภรณ นิติกูล
10.50-11.10 น. ธนากร คุมตรีทอง
11.10-11.30 น. สุรีรัตน แสงนิล
11.30-11.50 น. สุนิสา จินดาพลอย

เลขานุการ : นางสาวอัญชนา รอดรังนก
เรื่อง
การจัดการปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินเพื่อยกระดับผลผลิตมัน
สําปะหลังที่ปลูกในชุดดินปากชองตนฤดูฝน
การจัดการปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินเพื่อยกระดับผลผลิตมัน
สําปะหลังที่ปลูกตนฤดูฝนในชุดดินยางตลาด
การจัดการปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินเพื่อยกระดับผลผลิตมัน
สําปะหลังที่ปลูกในชุดดินกําแพงแสนตนฤดูฝน
การใสปุยตามคาวิเคราะหดินตอผลผลิต องคประกอบผลผลิต
คุณภาพและประสิทธิภาพของปุยในออยปลูกและตอ1
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เวลา
ชื่อผูนําเสนอผลงาน
11.50-12.10 น. วุฒไิ กร โพธิวรรณ

เรื่อง
การวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนของการใชปุยตามคาวิเคราะห
ดินสําหรับการผลิตออย ในชุดดินกําแพงเพชร

Session 3 ประธาน : ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชเนษฎ มาลําพอง
เลขานุการ : นางสาวบุษรินทร ตานะ
เวลา
ชื่อผูนําเสนอผลงาน
เรื่อง
13.30-13.50 น. ปยนันท พวงจันทร
การชักนําใหเกิดการกลายในทานตะวันลูกผสม (Helianthus annuus)
โดยการฉายรังสีแกมมารวมกับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
13.50-14.10 น. กุลชาต นาคจันทึก
การถายยีนตานทานสารกําจัดวัชพืชไกลโฟเสทเขาสูมันสําปะหลัง
(Manihot esculenta Crantz.) โดยใชเชื้ออะโกรแบคทีเรีย
14.10-14.30 น. กุสุมา รอดแผวพาล
ปจจัยบางประการที่มีผลตอการถายยีนดวยเชื้ออะโกรแบคทีเรียม
ของแคลลัสออย พันธุกําแพงแสน 94-13
14.30-14.50 น. อลิตรา ธรรมมา
การโคลนและศึกษาลักษณะของยีนออสโมตินในเปลือกลําตนของ
ยางพารา ที่เกิดโรคเปลือกแหงแบบมีอาการ necrosis
14.50-15.10 น. อธิวัฒน ติละพรพัฒน การแสดงออกของยีนที่เกี่ยวของกับการสังเคราะหเอธิลีนในตนยางพารา
Session 4 ประธาน : ดร.พัชรินทร ตัญญะ
เลขานุการ : นางสาวปณฑารีย แตประยูร
เวลา
ชื่อผูนําเสนอผลงาน
เรื่อง
15.30-15.50 น. ชบา ทองไผใหญ
ความแปรปรวนและความแปรปรวนรวมทางพันธุกรรมของลักษณะ
ทางการเกษตรในประชากรออยพลังงาน
15.50-16.10 น. ดวงดาว จันทไชย
ปฏิสัมพันธของพันธุกรรมและสภาพแวดลอมตอผลผลิตและ
องคประกอบผลผลิต ของแตงกวาพันธุการคา
16.10-16.30 น. ณัฐวุฒิ ไชยวุฒิ
การคัดเลือกสบูด ําทนเค็มในระยะงอก
16.30-16.50 น. อุทิศ สุภาพ
ความสัมพันธระหวางปริมาณสารเบตาแคโรทีนที่วัดดวยวิธีการตางๆ
ในฟกทอง 14 พันธุ
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ณ หอง 206 อาคารศูนยเรียนรวม 2
Session 1 ประธาน : ดร.อัญธิชา พรมเมืองคุก
เลขานุการ : นางสาวปทมา ศรีน้ําเงิน
เวลา
ชื่อผูนําเสนอผลงาน
เรื่อง
08.30-08.50 น. ณิศรา มหะพรหม
ผลของการใชปุยเคมีรวมกับเพอไลตตอการเจริญเติบโตและผลผลิต
ของขาวโพดฝกออนที่ปลูกในชุดดินกําแพงแสน
08.50-09.10 น. อุไรวรรณ ไอยสุวรรณ ผลของระดับปุยแอมโมเนียมซัลเฟตตอผลผลิตและประสิทธิภาพการ
ดูดใชไนโตรเจนของสับปะรดที่ปลูกในชุดดินหุบกระพง
09.10-09.30 น. นุชจรินทร พึ่งพา
การศึกษาวิธีทางเขตกรรมเพื่อการผลิตออยในพื้นที่แหงแลง
09.30-09.50 น. อํามร ทองบานทุม
ผลของการลดการไถพรวนตอลักษณะผลผลิต และองคประกอบ
ผลผลิต ของขาวโพดฝกออน 2 พันธุ
09.50-10.10 น. อัญชุลี รัตนาภินันทชัย การใชน้ํารายวันและคาสัมประสิทธิ์การใชน้ําของยางพารา
Session 2 ประธาน : ดร.วีระพันธุ สรีดอกจันทร
เลขานุการ : นางสาวชนากานต ลักษณะ
เวลา
ชื่อผูนําเสนอผลงาน
เรื่อง
10.30-10.50 น. จุฑามาศ กลอมจิตร
ผลของวัสดุเหลือใชจากโรงงานอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษตอการ
เจริญเติบโตและองคประกอบผลผลิตของออยตอปที่ 1 ที่ปลูกในชุด
ดินกําแพงแสน
10.50-11.10 น. ธัญญา อุตราภรณ
ผลของการใชปุยผสมกากขี้แปงจากกระบวนการผลิตน้ํายางขนและ
มูลสุกรตอการเจริญเติบโตของกลายาง
11.10-11.30 น. รัตติญา พรมแสง
ผลของระบบการจัดการธาตุอาหารพืชดวยวัสดุธรรมชาติตอการผลิต
ขาวโพดฝกออน
11.30-11.50 น. ศุกรรัตน จินดาพล
ประสิทธิภาพในการเปนสารกําจัดแมลงของน้ํามันหอมระเหยจากใบพลู
(Piper betle Linn.) ตอหนอนกระทูผัก(Spodoptera litura Fab.) และ
หนอนแมลงวันบาน (Musca domestica Linn.)
11.50-12.10 น. เกรียงไกร มีถาวร
การหายใจและการผลิตเอทธิลีนของมะพราวออน
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สาขาสัตวและสัตวแพทย
จํานวน 22 เรื่อง
วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2553
ณ หอง 203 อาคารศูนยเรียนรวม 2
เลขานุการ : นายสุรชัย เปยมคลา
Session 1 ประธาน : รองศาสตราจารย ดร.วรวิทย สิริพลวัฒน
เวลา
ชื่อผูนําเสนอผลงาน
เรื่อง
09.00-09.15 น. กษิดิ์เดช ธีรนิตยาธาร
ผลของการเสริมนิวเคลียร - COS (Chitooligosaccharide) ใน
สารละลายน้ําเชื้อตอคุณภาพน้ําเชื้อของพอพันธุสุกร
09.15-09.30 น. ปยะรัฐ จันทรออน

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารปองกันอันตรายจากการแชแข็ง
ตอคุณภาพน้ําเชื้อของไกสามเหลือง

09.30-09.45 น. ณรงค เลี้ยงเจริญ

ผลการใชฮอรโมนเอฟเอสเอช 3 ระดับตอการเพิ่มการตกไข และ
คุณภาพของตัวออนในโคไทยแบล็ค

09.45-10.00 น. ปยะพร ปอมคํา

ความสัมพันธระหวางยีนเบตา-แลคโตโกลบูลินกับปริมาณน้ํานม และ
องคประกอบในน้ํานมของโคนมลูกผสมโฮลสไตน

10.00-10.15 น. สมิต ศรีสําราญ

การติดเชื้อแบคทีเรียที่กีบในโคนมในเขตภาคตะวันตกของประเทศไทย

Session 2 ประธาน : รองศาสตราจารยอุทัย คันโธ
เลขานุการ : ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรประพันธ สงเสริม
เวลา
ชื่อผูนําเสนอผลงาน
เรื่อง
10.30-10.45 น. ฐานิต กสานติกุล
การตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อฟาลว อะดีโนไวรัส ซีโรไทป 2 จาก
ตัวอยางชิ้นเนื้อที่ติดเชื้อในทองที่โดยวิธีอิมมูโนฮิสโตเคมีและ
In situ Hybridization
10.45-11.00 น. สรัสนันท สุขพิมาย
การศึกษาคาพลังงานที่ใชประโยชนไดของน้ํามันชนิดตางๆ ในอาหารไกเนื้อ
11.00-11.15 น. อรทัย ไตรวุฒานนท ผลการใชกวาวเครือขาว ขมิ้นชัน และฟาทะลายโจร ตอสมรรถภาพ
การใหไข คุณภาพไข และภูมิคุมกันโรคของแมไกไข
11.15-11.30 น. พุทธพร พุมโรจน
ผลการใช Corn Distillers Dried Grains with Solubles
(Corn DDGS) ตอสมรรถภาพการผลิตของไกไขและคุณภาพไข
11.30-11.45 น. วิรัตน สุมน
การใชน้ําสับปะรดปรับปรุงคุณภาพหมูสวรรคที่แปรรูปจากแมสุกรคัดทิ้ง
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Session 3 ประธาน : ผูชวยศาสตราจารย ดร.สิรินทรพร สินธุวณิชย เลขานุการ : ดร.สุกัญญา รัตนทับทิมทอง
เวลา
ชื่อผูนําเสนอผลงาน
เรื่อง
13.00-13.15 น. ปริญญา คามา
ผลของกากถั่วเหลืองที่ผานกระบวนการตางๆในอาหารแกะ ตอคา
สมดุลไนโตรเจนและสมรรถภาพการผลิต
13.15-13.30 น. อธิปวัฒน ปลื้มกลาง
การศึกษาเปรียบเทียบสมรรถภาพการผลิตของโคนมที่ไดรับอาหาร
ที่มีรําขาวตางชนิดกัน
13.30-13.45 น. พิชามญชุ หนูอยู
อิทธิพลของระดับไขมันในอาหารรวมกับการเสริมซีลีเนียมหรือไม
เสริมซีลีเนียมและวิตามินอี ตอสมรรถภาพและการใหผลผลิตของ
แมโคนมหลังคลอด
13.45-14.00 น. คามินท ไชยมงคล
ผลของการใชใบมันสําปะหลังแหงและใบมันสําปะหลังหมักในสูตรอาหารโค
ขุนตอสมรรถภาพการผลิต ลักษณะซาก และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ
Session 4 ประธาน : ผูชวยศาสตราจารย ดร.เลอชาติ บุญเอก เลขานุการ : นางสรัสนันท สุขพิมาย
เวลา
ชื่อผูนําเสนอผลงาน
เรื่อง
14.00-14.15 น. อุทัย คันโธ
การศึกษาเชิงสํารวจการบําบัดและการใชประโยชนน้ําเสียจากฟารม
สุกรในประเทศไทย 1.ฟารมสุกรจังหวัดฉะเชิงเทรา
14.15-14.30 น. อุทัย คันโธ
การศึกษาเชิงสํารวจการบําบัดและการใชประโยชนน้ําเสียจากฟารม
สุกรในประเทศไทย 2. ฟารมสุกรจังหวัดชลบุรี
14.45-15.00 น. อุทัย คันโธ
การศึกษาเชิงสํารวจการบําบัดและการใชประโยชนน้ําเสียจากฟารม
สุกรในประเทศไทย 3. ฟารมสุกรจังหวัดนครปฐม
15.00-15.15 น. อุทัย คันโธ
การศึกษาเชิงสํารวจการบําบัดและการใชประโยชนน้ําเสียจากฟารม
สุกรในประเทศไทย 4. ฟารมสุกรจังหวัดราชบุรี
Session 5 ประธาน : รองศาสตราจารย ดร.นวลจันทร พารักษา
เลขานุการ : นางสาวเรญา มาทอง
เวลา
ชื่อผูนําเสนอผลงาน
เรื่อง
15.15-15.30 น. อุทัย คันโธ
โปรแกรมคํานวณตนทุนการผลิตสุกร SARDI PIGCOST Model –Release 1
15.30-15.45 น. รุงกานต กลาหาญ
กิจกรรมของเอนไซมโปรติเอสในระบบยอยอาหารของกบนา
(Rana rugulosa, Wiegmann)
15.45-16.00 น. กมลเนตร ทรงลักษณ ผลของการเสริมสารประสานในระดับตางๆ ตอความคงทนในน้ําของ
อาหารกุงขาว ที่อัดเม็ดดวยเครื่องเอ็กทรูดเดอรขนาดเล็ก
16.00-16.15 น. กมลเนตร ทรงลักษณ การศึกษาคาการยอยไดและองคประกอบทางเคมีของกุงขาวแวนนาไม
(Litopenaeus vannamei) ที่กินสูตรอาหารมันสําปะหลังทดแทนแปงสาลี
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สาขาวิศวกรรมศาสตร
จํานวน 26 เรื่อง
วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2553
ณ หอง 9402 ชั้น 4 อาคาร 9 คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
Session 1 ประธาน : ดร.วันรัฐ อับดุลลากาซิม
เลขานุการ : ดร.วัชรพล ชยประเสริฐ
สาขา วิศวกรรมเกษตร
เวลา
ชื่อผูนําเสนอผลงาน
เรื่อง
09.00-09.15 น. คมสัน สุคันธวณิช
การวิเคราะหสมรรถนะเครื่องรับรังสีอาทิตยรวมแสงแบบดิสก
09.15-09.30 น. สุพัตรา บุตรเสรีชัย
การปรับปรุงสมบัติพื้นผิวของถานกัมมันตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซับ
สียอมผา
09.30-09.45 น. สมชาย รุงจิรกาล
ผลของแรงกระแทกที่มีตอความเสียหายของเมล็ดถั่วเหลือง
09.45-10.00 น. สุรพงศ บางพาน
การเปรียบเทียบคาที่ดีที่สุดระหวางพันธุขาวขาวดอกมะลิ 105 และพันธุ
กข 10 โดยทดสอบกับเครื่องกะเทาะขาวเปลือกขนาดเล็กแบบใหม
Session 2 ประธาน : ดร.วันรัฐ อับดุลลากาซิม
เลขานุการ : ดร.วัชรพล ชยประเสริฐ
สาขา วิศวกรรมการอาหาร
เวลา
ชื่อผูนําเสนอผลงาน
เรื่อง
10.00-10.15 น. ภัทราวุธ ทิพนัส
การศึกษาสมรรถนะระบบทําความเย็นแบบระเหยโดยลดความชื้น
ดวยฮีทไปป
10.15-10.30 น. พิจิตร ศรีไชยแสง
การปรับปรุงระบบการผลิตดวยการใชเทคนิคการผลิตแบบลีน
กรณีศึกษาอุตสาหกรรมอาหาร
Session 3 ประธาน : ดร.วันรัฐ อับดุลลากาซิม
เลขานุการ : ดร.วัชรพล ชยประเสริฐ
สาขา วิศวกรรมชลประทาน
เวลา
ชื่อผูนําเสนอผลงาน
เรื่อง
10.30-10.45 น. ภูวดล พรหมชา
การระบุพื้นที่เสี่ยงตอการกัดกรอนหนาดินในลุมน้ําลําสนธิโดย
ประยุกตใชแบบจําลอง SWAT

13

ณ หองสัมมนา-จัดเลี้ยง ชั้น 4 อาคาร 9 คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
Session 1 ประธาน : ดร.หทัยเทพ วงศสุวรรณ
เลขานุการ : ดร.ณัฐดนัย ตัณฑวิรุฬห
สาขา วิศวกรรมเครื่องกล
เวลา
ชื่อผูนําเสนอผลงาน
เรื่อง
09.00-09.15 น. เอกชัย รัตนบรรลือ สมรรถนะระบบปรับอากาศรวมกับระบบกักเก็บความรอนดวยสารพาราฟน
09.15-09.30 น. ยุทธพงษ พาคํา
การศึกษาพารามิเตอรและการจําลองระบบเครื่องกลั่นเอทานอลแบบหมอ
ตมชนิดทองแดง
09.30-09.45 น. ถวิล แสงธรรมชีวิน การศึกษาการกักเก็บสะสมพลังงานโดยวิธีการถายเทความรอนแบบสัมผัสตรง
09.45-10.00 น. ธงชัย เพ็งจันทรดี
การศึกษาปจจัย มุมที่ใชในการขึ้นรูปแผนโลหะผสมดวยกระบวนขึ้นรูป
แบบตอเนื่องโดยการสัมผัสเปนจุด ดวยเครื่องกัด CNC แบบ 3 แกน
10.00-10.15 น. ชาตรี ชนะเดชา
ตรวจสอบคุณภาพการผลิตเครื่องเลนดีวีดี ดวยการประยุกตใชเทคนิค
ความคลุมเครือ
10.15-10.30 น. มัสลิน ศรีโสภา
การศึกษาการเกิดฟาวลิ่งและผลกระทบตอสมรรถนะทางไฮดรอลิคของ
ขายงานเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนในการอุนน้ํามันดิบ
10.45-11.00 น. ฤชา ทองโสภา
การศึกษาการควบแนนของน้ําและการใชพลังงานในระบบปรับอากาศ
11.15-11.30 น. วราภรณ ศรีสุขเจริญปญญา การศึกษาการเกิดฟาวลิ่งและผลกระทบตอสมรรถนะทางความรอนของ
ขายงานเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนในการอุนน้ํามันดิบ
11.30-11.45 น. ไวยพจน ศุภบวรเสถียร การออกแบบและสรางเครื่องลงทะเบียนโดยใชบัตรประจําตัวแบบพกพา
สําหรับบันทึกการเขารวมกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย
11.45-12.00 น. ภาณุพันธ มังคลา
การควบคุมการทรงตัวของจักรยานหุนยนตโดยตัวควบคุมเชิงเสนกําลัง
สองเหมาะที่สุด
Session 2 ประธาน : ดร.ฐิติพงษ สถิรเมธีกุล
เลขานุการ : ดร.อมรฤทธิ์ พุทธิพิพัฒนขจร
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอรและไฟฟา
เวลา
ชื่อผูนําเสนอผลงาน
เรื่อง
แบบจําลองสนามไฟฟาสถิต 2 มิติสําหรับสายสงใตดิน
13.00-13.15 น. สลักจิตร นิลบวร
13.15-13.30 น. เพิ่มพล กุดจอมศรี การรูจําปายทะเบียนรถยนตไทยโดยใชรันแนวนอนและแนวตั้ง
13.30-13.45 น. สรกนิษฐ สุประทุม การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการประมาณคา TOA แบบสองขั้นตอน
ในระบบ UWB
13.45-14.00 น. พิทักษ สถิตวรรธนะ การหาพารามิเตอรหมอแปลงไฟฟา3เฟสกําลังต่ํา โดยใชสัญญาณกระตุน
ขั้นบันได
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เวลา
ชื่อผูนําเสนอผลงาน
เรื่อง
14.00-14.15 น. วิภาวัลย นาคทรัพย วงจรกรองผานทุกความถี่อันดับหนึ่งโหมดกระแสที่สรางจากวงจร CDTAs
14.15-14.30 น. วิภาวัลย นาคทรัพย ตัวตานทานแบบตอกราวดนที่ควบคุมดวยแรงดันที่มีการขยายยาน
ความเปนเชิงเสน
14.45-15.00 น. ไวยพจน ศุภบวรเสถียร ระบบรักษาความปลอดภัยภายในบานพักอาศัยควบคุมโดย
ไมโครคอนโทรลเลอร
15.15-15.30 น. จินตนา สุขเจริญ
เครื่องสงแบบใหมสําหรับระบบอัลตราไวดแบนดภายใตสิ่งแวดลอมที่มี
ไทมิ่งจิตเตอร
15.30-15.45 น. กมลทิพย ใหมวงศธํารง การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดลอมของคลื่นแมเหล็กไฟฟาจากสายสง
ไฟฟาแรงสูงในประเทศไทย
สาขาวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม
จํานวน 38 เรื่อง
วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2553
ณ หอง 202 อาคารศูนยเรียนรวม 2
Session 1 ประธาน : 1. ดร.วันเพ็ญ เหลาศรีไพบูรณ
2. ดร.บุญเดช เบิกฟา
เวลา
ชื่อผูนําเสนอผลงาน
เรื่อง
08:30-08:50 น. จินดาวรรณ ธรรมปรีชา ผลของความหนาตอโครงสรางและสมบัติทางแสงของฟลมบางเซอรโคเนียม
ออกไซดที่เคลือบดวยวิธี ดีซี รีแอคตีฟ แมกนีตรอน สปตเตอริง
08:50-09:10 น. นิรันดร วิทิตอนันต
ผลของอุณหภูมิอบออนตอสมบัติไฮโดรฟลิกของฟลมไททาเนียม
ไดออกไซดที่เคลือบดวย วิธี รีแอคตีฟ แมกนีตรอน สปตเตอริง
09:10-09:30 น. นันทนภัส มโนนันท สมบัติของน้ําทิ้งจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
เพื่อการวางแผนจัดการในอนาคต
09:30-09:50 น. ภารดี แซอึ้ง
การศึกษาความเหมาะสมของการแปรรูปวัสดุเหลือใชจากการเกษตรเปน
เชื้อเพลิงอัดแทง
10:50-11:10 น. นันทิชา บุบผะเรณู
ผลของการตกแตงผิวหนาแผนใยไมอัดที่ผลิตจากทางใบปาลมน้ํามันตอ
ความสามารถในการดูดซับเสียง
11:10-11:30 น. นวพร เทศทศพร
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของอีดีทีเอและทวีน 80 ในการลางดิน
ปนเปอนตะกั่ว
11:30-11:50 น. วันวิสาข เนตรมะลิ
ความสามารถในการดูดซับเสียงของแผนใยไมอัดซึ่งทําจากทะลายเปลา
ปาลมน้ํามัน
15

เวลา
ชื่อผูนําเสนอผลงาน
11:50-12:10 น. กฤตยา ทองผาสุข

เรื่อง
การวิเคราะหถดถอยไมเชิงเสนของผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดกับ
จํานวนผูใชโทรศัพทมือถือ

Session 2 ประธาน : 1. ดร.กมลทิพย ขัตติยะวงศ
2. ดร.วีนาวรรณ สมผล
เวลา
ชื่อผูนําเสนอผลงาน
เรื่อง
13:00-13:20 น. วลัยลักษณ สุขสมบุญ การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจําแนกประเภทปญหาสําหรับ
ระบบถามตอบ โดยใชซัพพอรตเวกเตอรแมชชีน นาอีฟเบย
และเคเนียรเรสตเนเบอร
13:20-13:40 น. อัครเดช แยมคลี่
โพรโทคอลการยักยายและกูคืนล็อกไฟลที่ผานการเขารหัส
13:40-14:00 น. ศรีประภา ครึกกระโทก โมเดลระบบการจัดการความรูและความสัมพันธลูกคา สําหรับการ
พัฒนาคุณภาพการบริการ และความพึงพอใจของลูกคาในรานอาหาร
14:00-14:20 น. กาญจนา กลัดนุม
การวิเคราะหปจจัยความพึงพอใจการตัดสินใจซื้อสินคาในเว็บไซต
ออนไลน โดยใชแบบจําลองสมการโครงสราง
14:20-14:40 น. ระพีพร ธนะนู
โปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อชวยการออกแบบและประเมินราคาสําหรับ
ไซโคลน เวทสครับเบอร และเตาเผากาซและไอ
14:40-15:00 น. พิชามญชุ เชาวงศพาณิชย สัมประสิทธิ์การดูดซับเสียงของวัสดุดูดซับเสียงที่ทําจากผักตบชวา
15:00-15:20 น. ศรีอาภา บุญเพชร การประยุกตใชซีโอไลตจากเถาชานออยเพื่อบําบัดสียอมจากโรงงาน
ฟอกยอมสิ่งทอมอฮอม
15:20-15:40 น. ศักดิ์รพี คนซื่อ
การวิเคราะหปริมาณการปลอยคารบอนไดออกไซดเทียบเทาจากการผลิต
น้ํามันปาลมโอเลอิน
15:40-16:00 น. เอกรัฐ หลอพิเชียร การวิเคราะหเปรียบเทียบความแมนยําการพยากรณสายพันธุดอกไอริส
ระหวางการวิเคราะหจําแนกประเภทพหุ และ การวิเคราะหความ
ถดถอยโลจิสติคพหุกลุม
16:00-16:20 น. ไพโรจน นะเที่ยง
การสรางคุณคาของสิ่งประดิษฐเชิงนวัตกรรมเครื่องผาไมไผและเครื่องจัก
ตอกดวยรูปแบบการถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชนเพื่อการสรางมูลคาเพิ่ม
ใหกับผลิตภัณฑของกลุมผูผลิตผลิตภัณฑเครื่องจักสานไมไผในเขต
พื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ
16:20-16:40 น. รพีวรรณ โสวรรณปรีชา การหาภาวะที่เหมาะสมสําหรับแบคทีเรียในการสรางสารที่มีฤทธิ์ใน
การยับยั้งการเจริญของรา Colletotrichum gloeosporioides และ
Curvularia lunata ซึ่งกอโรคในกลวยไม
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ณ หอง 304 อาคารศูนยเรียนรวม 2
Session 1 ประธาน : 1. ดร.อารม อันอาตมงาม
2. ดร. สุทธิเดช ปรีชารัมย
เวลา
ชื่อผูนําเสนอผลงาน
เรื่อง
08:30-08:50 น. กนิฏฐกา แดนราช
ภาวะที่เหมาะสมสําหรับแบคทีเรีย N1 ในการผลิตสารยับยั้งการเจริญ
ของรากอโรคในปทุมมา
08:50-09:10 น. พรรณวดี สิงหแกว
การประเมินความเสี่ยงสุขภาพของประชาชนที่อาศัยใกลนิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด จากการรับสัมผัสสารอินทรียระเหยงายในน้ําใตดิน
09:10-09:30 น. สิงหทอง สมยศ
การประเมินการปนเปอนของฝุนขนาดเล็กกวา 10 ไมโครเมตร (PM10)
ในอาคารจอดรถและอาคารหางสรรพสินคาที่ตั้งอยูในกรุงเทพมหานคร
09:30-09:50 น. อดุลย พุกอินทร
การใชระบบการชี้เฉพาะดวยคลื่นความถี่วิทยุ RFID ควบคุมการ เลี้ยงสุกร
10:50-11:10 น. เยาวลักษณ อินทรกุล การผลิตและการตลาดของของเลนจากไมยางพาราที่ผลิตจากโรงงาน
ประดิษฐกรรมไมในจังหวัดตรัง
11:10-11:30 น. ธนัตถา กรพิทักษ
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพื่อการพัฒนามาตรฐาน
ผลิตภัณฑเครื่องจักสานไมไผ กรณีศึกษา : ตําบลนานกกก อําเภอลับแล
จังหวัดอุตรดิตถ
11:30-11:50 น. พีรวัฒน สินไชย
การซึมผานน้ําของสวนผสมระหวางกากตะกอนน้ําเสีย เถาหนัก
เถาลอย และปูนขาว
11:50-12:10 น. ปฐมาภรณ เถาวพัน การจําแนกประเภทของเห็ดที่กินไดและเห็ดที่มีพิษ โดยวิธีการวิเคราะห
ความถดถอยลอจิสติก
Session 2 ประธาน : 1. ดร.นงพงา จรัสโสภณ
2. ดร.วรางคณา จิตตชุม
เวลา
ชื่อผูนําเสนอผลงาน
เรื่อง
13:00-13:20 น. ธนรักษ ลิ้มจิตสมบูรณ การเปรียบเทียบความแมนยําในการพยากรณคุณภาพไวนระหวาง
การวิเคราะหถดถอยพหุคูณและโครงขายประสาทเทียม
13:20-13:40 น. ภารินี วนาพรรณ
ผลของปุยเคมีตอการดูดดึงแคดเมียมดวยการปลูกออยในดินที่
มีการปนเปอน
13:40-14:00 น. กลิ่นประทุม ปญญาปง ฝายบานวังทองกับการใชประโยชนลําน้ําแมกวงและผลที่มีตอคุณภาพน้ํา
14:00-14:20 น. พัสกร สิงหโต
การพยากรณอัตราการเกิดอาชญากรรมโดยใชเทคนิคเจนเนอรอลไรซ
แอดดิทีฟโมเดล
14:20-14:40 น. สุพจน ทิพมา
การประเมินผลกระทบดานพลังงานตาม ISO50001 ของโครงการ
ปรับปรุงสิ่งแวดลอมที่เกิดจากการปฏิบัติตาม ISO14001
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เวลา
ชื่อผูนําเสนอผลงาน
14:40-15:00 น. สุพมิ ล วัฒนานุกูล
15:00-15:20 น. ธนาวุฒิ ขุนทอง
15:20-15:40 น. ธนวิทย ทองใหม
15:40-16:00 น. สมชาย เล็กเจริญ
16:00-16:20 น. มานพ ปนจันทร
16:20-16:40 น. กันต อินทุวงศ

เรื่อง
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารคลังสินคา:
กรณีศึกษาบริษัท ฟต แอนด เฟรม อิควิปเมนท จํากัด
การศึกษารูปพรรณของไมยืนตนที่มีผลกระทบตอบานพักอาศัย
ในดานการประหยัดพลังงาน : ศึกษาการใหรมเงาของไมยืนตน
พิษกึ่งเรื้อรังของคารโบฟูรานในนกกระทาญี่ปุน
แบบจําลองการใชไทปทูฟซซีควบคุมกลไกในการรับสงขอมูล
บนเครือขาย ADSL
การพัฒนาคุณภาพดิน เพื่อใชเปนเครื่องปลูกสําเร็จรูปในการ
ปลูกไมกระถาง
การพัฒนาคุณคาของนวัตกรรมเครื่องอัดรีดแผนใบตอง ดวยรูปแบบ
การถายทอดเทคโนโลยีแบบมีสวนรวมของชุมชน เพื่อเพิ่มมูลคา
ใหกับเครื่องอัดรีดแผนใบตองในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน
อยางยั่งยืน โดยจัดโครงการ KM:ภาคปฏิบัติชุมชน
สาขาสงเสริมการเกษตร

จํานวน 4 เรื่อง

วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2553
ณ หอง 201 อาคารศูนยเรียนรวม 2
ประธาน : รองศาสตราจารย ดร.ศุภพร ไทยภักดี
เลขานุการ : ดร.ณัฐชนา พวงทอง
เวลา
ชื่อผูนําเสนอผลงาน
เรื่อง
13.00-13.30 น. อัญมณี เย็นเปยม
การผลิตและการตลาดขาวหอมมะลิอินทรียในประเทศไทย :
กรณีศึกษาจังหวัดสุรินทร จังหวัดเชียงราย และจังหวัดสุพรรณบุรี
13.30-14.00 น. เอกรัตน เอกศาสตร การถายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะละกอแก
เกษตรกรในจังหวัดนครราชสีมา
14.00-14.30 น. นีลนภา ศิลปรัตน
การพัฒนาบทเรียนวิชาเกษตร ในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6
ผาน e-Learning
14.30-15.00 น. ฟาไพลิน มณีเลิศอุดม ระบบผูเชี่ยวชาญในการวินิจฉัยโรคระบบทางเดินอาหารสุกร
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สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพและการกีฬา
จํานวน 5 เรื่อง
วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2553
ณ หอง 201 อาคารศูนยเรียนรวม 2
ประธาน : ดร.สุพัชรินทร ปานอุทัย
เวลา
ชื่อผูนําเสนอผลงาน
09:00-09:15 น. ทศพล ทองเติม
09:15-09:30 น.
09:30-09:45 น.
09:45-10:00 น.
10:00-10:15 น.

เลขานุการ : ดร.วิมลมาศ ประชากุล
เรื่อง
การสรางตนแบบเครื่องมืออิเล็กทรอนิกสเพื่อวัดความแข็งแรง
และอดทนของกลามเนื้อสวนลางของรางกายสําหรับผูสูงวัย
เรือนขวัญ อยูสบาย การเรียนรูดวยพลวัตกลุมเพื่อสงเสริมพฤติกรรมสุขภาพในผูปวย
เบาหวาน
ชัชพล ชุมสาย ณ อยุธยา รูปแบบของการฟนตัวที่มีผลตอความเร็วในการวิ่งและความ
แมนยําในการสงบอลในนักกีฬาฟุตซอล
สุพชั รินทร ปานอุทัย แหลงความเชื่อมั่นทางการกีฬาของนักกีฬาคณะวิทยาศาสตร
การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
บรรหาร แซลิ้ม
อัตราการเตนของหัวใจและอัตราการรับรูความเหนื่อยจากการฝก
ฟุตซอลสนามเล็ก
สาขาศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
จํานวน 24 เรื่อง

วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2553
ณ หอง 203 อาคารปฏิบัติการคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
ประธาน : ดร.สุภาภรณ สงคประชา
เลขานุการ : ดร.วิภาวรรณ ตินนังวัฒนะ
เวลา
ชื่อผูนําเสนอผลงาน
เรื่อง
13.00-13.15 น. พิชชา บัวแยม
การพัฒนาความเขมแข็งของกลุมแมบานดอนเตาอิฐผานทุนความรู
รวมในการเพาะเห็ดนางฟา
13.20-13.35 น. ธันยาภรณ โพธิกาวิน กระบวนการเรียนรูและการถายทอดภูมิปญญาทองถิ่นดานดนตรี
ขลุยและแคน ของชุมชนคูบัว อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
13.40-13.55 น. อภิชาติ ใจอารีย
กระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาหลักสูตรคายเยาวชน
อนุรักษปาชุมชนบานพุเตย อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
14.00-14.15 น. วิเชษฐ พลายมาศ
ปจจัยความสําเร็จของการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน
สําหรับอุดมศึกษาไทย
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เวลา
ชื่อผูนําเสนอผลงาน
เรื่อง
14.20-14.35 น. พิสษิ ฐ สุวรรณแพทย การประเมินการรูทางวิทยาศาสตรของนักศึกษาคณะสัตวศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร ในรายวิชาอุตุนิยมวิทยาการเกษตร
14.40-14.55 น. ญาณภัทร ยอดแกว
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเรื่องพุทธศาสนาสมัยทวารวดี
โดยใชพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดียเปนแหลงการเรียนรู
15.00-15.15 น. พรพรรณ วีระปรียากรู การออกแบบวิธีวิทยาการบริหารจัดการทางการศึกษาเพื่อหวังผลของ
คณะสถาปตยกรรมศาสตร และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
15.20-15.35 น. ธันยพร วณิชฤทธา การพัฒนารูปแบบการทองเที่ยวเรือพายที่สอดคลองกับวิถี
วัฒนธรรมชุมชนในพื้นที่ริมคลองอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
ณ หอง 201 อาคารปฏิบัติการคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
ประธาน : ผูชวยศาสตราจารย ดร.สันติ ศรีสวนแตง
เลขานุการ : ดร.ทัศตริน เครือทอง
เวลา
ชื่อผูนําเสนอผลงาน
เรื่อง
13.00-13.15 น. ณรงคศักดิ์ จายางกูร การพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ดวย
สถานการณจําลองวิชา สรีรวิทยา : การเปลี่ยนแปลงของความดัน
โลหิต
13.20-13.35 น. พิศิษฐ ตัณฑวณิช
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหวางการทดสอบแบบปกติกับการ
ทดสอบทางโปรแกรมคอมพิวเตอร
13.40-13.55 น. ปยะพงษ ไสยโสภณ
ผลกระทบระบบการลงทะเบียน Online ของนิสิตระดับปริญญาตรี
ที่มีตอระบบอาจารยที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
14.00-14.15 น. สัมฤทธิ์ เสนกาศ
การจัดกิจกรรมการเรียนใหเหมาะสมกับเนื้อหาในรูปแบบการเรียนรู
แบบผสมผสานเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนดานการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร
14.20-14.35 น. ภณิชญา ชมสุวรรณ
การใช Google Docs ในการทํางานออนไลนแบบรวมกันของ
นักศึกษา กรณีศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
14.40-14.55 น. ไพฑูรย กานตธัญลักษณ การศึกษาสภาพปญหาและความตองการในการใชบทเรียน
ผสมผสานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี
15.00-15.15 น. อรรฆรัตน บุญยะผลานันท เปรียบเทียบการพยากรณเกรดเฉลี่ยของนักศึกษาคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ ดวยการวิเคราะหการถดถอย และโครงขายประสาทเทียม
15.20-15.35 น. สุทธิกัญจน ทิพยเกษร การวิเคราะหความรูทางวิทยาศาสตรจากศาสตรการดูฮวงจุย
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ณ หอง 204 อาคารปฏิบัติการคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
ประธาน : ดร.อัจฉรา ปุราคม
เลขานุการ : ดร.ประพันธ เกียรติเผา
เวลา
ชื่อผูนําเสนอผลงาน
เรื่อง
13.00-13.15 น. ตอศักดิ์ แกวจรัสวิไล
การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรรายวิชามวยไทย ระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
13.20-13.35 น. ธารินทร กานเหลือง
สมรรถภาพทางกายที่สัมพันธกับสุขภาพของเด็กและเยาวชน
สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน จังหวัดนครปฐม
13.40-13.55 น. มยุรี ถนอมสุข
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยใชชุดแผนการจัดการเรียนรู วิชาพลศึกษา เรื่องพื้นฐานกีฬา
วอลเลยบอล นิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน
14.00-14.15 น. บัณฑิตา สิวาพร
การพัฒนาการเรียนรูสําหรับนักเรียนที่มีภาวะออติสซึม สมาธิ
สั้น และบกพรองทางการเรียนรูโดยใชสื่ออัจฉริยะ
14.20-14.35 น. วีระพงษ แสง-ชูโต
การศึกษาแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรูสาระวิชา
วิทยาศาสตรสําหรับ นักเรียนที่มีความบกพรองทางการมองเห็น
ในเขตภาคเหนือ ของประเทศไทย
14.40-14.55 น. ศุภวรรณ วงศสรางทรัพย การศึกษาสภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนสาธิตแหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนยวิจัย
และพัฒนาการศึกษา
15.00-15.15 น. พรพิชญ วิริยากุลภัทร
ผลของการใชชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาจิตสํานึกสาธารณะ
ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนธิดาแมพระ จังหวัด
สุราษฎรธานี
15.20-15.35 น. กัญญารัตน อูตะเภา
กรอบแนวคิดการสังเคราะหโมเดลการเรียนตามลีลาการเรียนรู
ของผูเรียนในรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือแบบเพื่อนคูคิด
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สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
จํานวน 45 เรื่อง
วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2553
ณ หอง 203 อาคารศูนยเรียนรวม 2
ประธาน : ดร.ประสงค กัลยาณะธรรม
เวลา
ชื่อผูนําเสนอผลงาน
13.00-13.20 น. พรผกา อังกูรสุทธิพันธ

13.20-13.40 น. ญาฐิณี บูรณเกษมชัย
13.40-14.00 น. ทรงชัย ทองปาน

14.00-14.20 น. ณัฏฐพล บุณยพิพัฒน
14.20-14.40 น. ญาณภัทร ยอดแกว
14.40-15.00 น. แพรภัทร ยอดแกว
15.00-15.20 น. โชติมา แกวกอง

15.20-15.40 น. พัชรา จตุรโกมล

เลขานุการ : อาจารยพัชรา จตุรโกมล
เรื่อง
การสรางองคการแหงการเรียนรูในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ของวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรมหาสวัสดิ์ ตําบลมหาสวัสดิ์ อําเภอ
พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
การประเมินผลการจัดการความรูในองคกร : กรณีศึกษา
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี
เครื่องมือ/วิธีการที่นักภูมิศาสตรใชในการศึกษาปรากฏการณทาง
ภูมิศาสตร: ผลการสังเคราะหงานวิจัยทางภูมิศาสตรในชวง 30 ป
(พ.ศ. 2521 – พ.ศ. 2550)
มหาอํานาจ โลกมุสลิม และการกอการราย
การศึกษาวิเคราะหคุณคาแทและคุณคาเทียมของการบูชา
พระพุทธรูปในสังคมไทย
ความสัมพันธระหวางทัศนคติที่มีตอการศึกษาธรรมศึกษากับ
พฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม
ความตองการเขาศึกษาตอหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายภูมิภาคตะวันตก
ความตองการบัณฑิตทางดานรัฐศาสตร ของผูใชแรงงาน
ภาครัฐ และภาคเอกชนในเขตจังหวัดนครปฐม
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ณ หอง 204 อาคารศูนยเรียนรวม 2
ประธาน : ดร.สุรางค ณรงคศักดิ์สกุล
เลขานุการ : อาจารยสุภณิดา พวงผกา
เวลา
ชื่อผูนําเสนอผลงาน
เรื่อง
13.00-13.20 น. โชติมา แกวกอง
เครือขายกับชีวิตการทํางานของผูบริหารสตรี
13.20-13.40 น. ประสงค กัลยาณะธรรม การวิเคราะหปจจัยที่สัมพันธกับความสําเร็จของการนํา
นโยบายเรียนฟรี 15 ป ของรัฐบาลไปสูการปฏิบัติใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สําหรับคนที่ไมมีสัญชาติไทย : ศึกษา
กรณีภาคตะวันตกของประเทศไทย
13.40-14.00 น. อาภรณ เฟองพายัพ การศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการ
ดําเนินการปองกันการกัดเซาะชายฝง กรณีศึกษา กรุงเทพมหานคร
จังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม
14.00-14.20 น. วิมล อรรจนพจนีย
การจัดการคุณภาพทั่วทั้งองคการซึ่งสงผลตอคุณภาพของ
องคการในสํานักงานสรรพากรพื้นที่สังกัดกรมสรรพากร
14.20-14.40 น. ประภัสสร มีนอย
การสรางสมรรถนะหลักของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง จากกรอบคุณลักษณะของ
บุคลากรในสวนราชการ
14.40-15.00 น. สาธิตา ตันเจริญ
ศึกษาผลการดําเนินงานเครือขายเฝาระวังแจงเตือนภัย
ลวงหนาเรื่องดินถลมของกรมทรัพยากรธรณีในพื้นที่กลุมตําบล
เวียงตาล และตําบลหางฉัตร อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง
15.00-15.20 น. อภิวดี วีระสมวงศ
ความผูกพันของนักศึกษาระดับปริญญาโท ที่มีตอสาขาวิชาการ
จัดการภาครัฐและภาคเอกชนของมหาวิทยาลัยศิลปากร
15.20-15.40 น. สุมิตร สุวรรณ
การวิจัยและพัฒนาอยางมีสวนรวมระหวางมหาวิทยาลัยและ
องคกรทองถิ่นเพื่อสรางพื้นที่ปฏิบัติการทางสังคมศาสตรและ
สงเสริมการเรียนรูของชุมชน
15.40-16.00 น. สุภณิดา พวงผกา
การรับรูประวัติศาสตรและความเชื่อทางศาสนาของผูตองขัง
คดีความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต : ศึกษากรณี
ผูตองขังที่อยูในระหวางการอุทธรณ ฎีกา หรือ ถูกพิพากษา
เด็ดขาด
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ณ หอง 205 อาคารศูนยเรียนรวม 2
ประธาน : ดร.โชติมา แกวกอง
เลขานุการ : อาจารยภัทรพร จินตกานนท
เวลา
ชื่อผูนําเสนอผลงาน
เรื่อง
13.00-13.20 น. อโนมา รัตนนอย
สภาพและปญหาอุปสรรคในการทํางานวิจัยและงานสรางสรรค
ของอาจารยคณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร
13.20-13.40 น. ญาณิกา เทียนทอง
การเปดรับสื่อทางการเมืองและการมีสวนรวมทางการเมือง
ของประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้ง ในเขตกรุงเทพมหานคร
13.40-14.00 น. จันทกานติ์ ตันเจริญพานิช ความสัมพันธระหวางประชากรตางรุน: การทบทวนวรรณกรรม
14.00-14.20 น. สุกัญญา โภคา
ปจจัยที่สงผลตอคุณภาพบริการของหอสมุด พระราชวังสนาม
จันทร สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
14.20-14.40 น. จําเริญ ชูชวยสุวรรณ พัฒนารูปแบบการปองกันอาชญากรรมโดยการสรางอนาคตรวมกัน
ของประชาชนใน อําเภอทุงใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช
14.40-15.00 น. จตุพล ทองสกล
การดํารงอัตลักษณทางชาติพันธุของชาวไทดํา หมูบานหัวถนน
ตําบลดอนพุทรา อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
15.00-15.20 น. วัชรี เจนจัดการ
อิทธิพลของลักษณะกายภาพเมืองที่มีตอการสะสมมลพิษทาง
อากาศ กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร
15.20-15.40 น. สุรางค ณรงคศักดิ์สกุล การพัฒนาตัวบงชี้ในการประเมินหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ในระบบการศึกษาทางไกล
ณ หอง 206 อาคารศูนยเรียนรวม 2
ประธาน : ดร.ทิสวัส ธํารงสานต
เลขานุการ : อาจารยกฤช วีรกุล
เวลา
ชื่อผูนําเสนอผลงาน
เรื่อง
13.00-13.20 น. ศิริกุล หนูเกื้อ
ทัศนคติในการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม
13.20-13.40 น. ทรรศพร หลอธราประเสริฐ หนูนอยหมวกแดงของบีทริกซ พ็อตเตอร: คําสั่งสอนใน เดอะ
เทล ออฟ เจไมมา พัดเดิล-ดั๊ก
13.40-14.00 น. วรพล ผสมทรัพย
การเมือง ประวัติศาสตร สตรี:ภาพลักษณจักรพรรดินีซูสีในนวนิยาย
เรื่อง เอ็มเพรส ออรคิด และ เดอะ ลาสท เอ็มเพรส
14.00-14.20 น. อนามัย ดําเนตร
การสํารวจปญหาการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนิสิต หลักสูตร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
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วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2553
ณ หอง 301 อาคารศูนยเรียนรวม 1
ประธาน : ดร.พงศพันธ ศรีเมือง
เลขานุการ : อาจารยดํารงค ถาวร
เวลา
ชื่อผูนําเสนอผลงาน
เรื่อง
09.00-09.20 น. ณัทณรงค จตุรัส
อัตราสวนและความสัมพันธระหวางการลงทุนในไอทีกับผลการ
ดําเนินงานของกิจการในระหวางป พ.ศ. 2545 ถึง พ.ศ. 2552
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
09.20-09.40 น. ปกรณ ลิ้มโยธิน
ปจจัยที่มีผลตอความตั้งใจจะลาออกจากงานของบุคลากรใน
ธุรกิจโรงแรม
09.40-10.00 น. วันเพ็ญ กลิ่นพานิช
ปจจัยที่มีความสัมพันธกับคุณภาพงบการเงิน กรณีศึกษา
บริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
10.00-10.20 น. กรรณิการ โตน้ํา
ปจจัยที่สงผลตอความตั้งใจซื้อสินคาผานเว็บไซตพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสของผูสูงอายุในกรุงเทพมหานคร
10.20-10.40 น. วิวรรณา ทองศรี
ความสัมพันธระหวางการเปดรับโฆษณาออนไลน กับความพึง
พอใจ พฤติกรรมการซื้อ และความภักดีของผูบริโภคตอ
ผลิตภัณฑสมุนไพรแปรรูปของไทย
10.40-11.00 น. ปนรรฐพร พจนพัฒนพล ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความภักดีในตราสินคาของผูบริโภคใน
ธุรกิจรานหนังสือพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของไทย
11.00-11.20 น. บงกช รัตนปรีดากุล อิทธิพลของทัศนคติและบรรทัดฐานกลุมอางอิงที่มีตอ
พฤติกรรมการซื้อสินคาและบริการออนไลนของผูบริโภควัย
ทํางานตอนตน
11.20-11.40 น. สมนึก จงไพบูลยกิจ การศึกษาความคิดเห็นของผูทําบัญชีที่มีตอขอกําหนดและ
หลักเกณฑเกี่ยวกับการพัฒนาความรูตอเนื่องทางวิชาชีพของ
ผูทําบัญชี (CPD)
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ณ หอง 307 อาคารศูนยเรียนรวม 1
ประธาน : ดร.บุศยรินทร กองแกว
เลขานุการ : อาจารยสมนึก จงไพบูลยกิจ
เวลา
ชื่อผูนําเสนอผลงาน
เรื่อง
09.00-09.20 น. รัชธิดา พิมพจันทร
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการที่มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรม การบริโภคไอศกรีมจากราน Kane mochi ในเขต
กรุงเทพมหานคร
09.20-09.40 น. เสนีย พวงยาณี
ปจจัยกําหนดความสําเร็จของธุรกิจ กลุมอุตสาหกรรมอาหาร
แปรรูปในภาคตะวันตก
09.40-10.00 น. กิตติพงษ ตระกูลโชคอํานวย วัฒนธรรมการบริโภคขาวของประชาชนบริเวณชุมชนสยามสแควร
10.00-10.20 น. รุจิรา ชิณสุข
การวิเคราะหโครงสรางเงินทุนของบริษัทจดทะเบียนกลุม
อสังหาริมทรัพยและกอสรางในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
10.20-10.40 น. จุรีวรรณ จันพลา
ความตองการศึกษาตอในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการตลาด ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ใน
ภูมิภาคตะวันตก (จังหวัดนครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี
เพชรบุรี และกาญจนบุรี) และความตองการของผูใชบัณฑิต
10.40-11.00 น. วรพจน ปานรอด
องคประกอบที่มีอิทธิพลตอสมรรถนะดานการตลาดออนไลน
ของผูประกอบการธุรกิจโรงแรมและที่พักในประเทศไทย
11.00-11.20 น. ชัย ฉายวิวัฒน
รูปแบบการดําเนินชีวิต กับ การเปดรับแอพพลิเคชันใน
เครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ 3 จี ของเจนเนอเรชันวายที่ใช
โทรศัพทเคลื่อนที่ ในเขตกรุงเทพมหานคร
11.20-11.40 น. วรรณศจี เนินพรหม ปจจัยความสําเร็จและผลการปฏิบัติงานทางดานการบริหาร
คุณภาพทั่วทั้งองคกร

26

การนําเสนอผลงานทางวิชาการ ภาคโปสเตอร
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 7
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
สาขาพืชและเทคโนโลยีชีวภาพ
จํานวน 12 เรื่อง
บอรดที่
1

ชื่อผูนําเสนอผลงาน
กวิศร วานิชกุล

2

ศิริลักษณ เอี่ยมธรรม

3

ศิริลักษณ เอี่ยมธรรม

4

จุฑามาศ กูลนฤมิตร

5

เนตรชนก เกียรติ์นนทพัทธิ์

6

เนตรชนก เกียรติ์นนทพัทธิ์

7

วิริยา กิตติวัชนะ

8

ศุภชาติ ธรรมนิติเวทย

9

ศรายุธ กิติภัทรถาวร

10

รงรอง หอมหวล

11
12

สุลักษณ แจมจํารัส
จิตติ จันทรภาภาส

เรื่อง
ผลของการถายเรณูดวยเรณูบางพันธุตอการติดผลและคุณภาพของ
ผลชมพูพันธุเพชรสายรุง
สารสกัดแอนโทไซยานินจากพืชเพื่อใชเปนสียอมโครโมโซม :
แหลงที่มาความเขมขน และโครงสรางทางเคมี
การประยุกตใชสาหราย Spirulina platensis เปนสวนประกอบใน
ครีมบํารุงผิวหนา
ความสัมพันธระหวางชนิดน้ําตาล ปริมาณน้ําตาล และปริมาณแปง
ตอความหวานของขาวโพดหวานสายพันธุแทตาง ๆ
การใชวัสดุเพาะรวมกับสารละลายธาตุอาหารสําหรับผลิตตนออน
ขาวหอมมะลิ105 เพื่อทําน้ําคั้นใบขาว
วัสดุปลูกที่เหมาะสมสําหรับการผลิตตนออนขาวเจาและขาวสาลี
เพื่อทําน้ําคั้นใบขาว
ผลของออกซิเจนความเขมขนตาง ๆ ในระหวางการเก็บรักษาตอ
คุณภาพเมล็ดพันธุถั่วเหลืองฝกสด พันธุเชียงใหม 1
การศึกษาประสิทธิภาพการสังเคราะหแสงและปริมาณรงควัตถุ
ของอโกลนีมาใบหลากสี
ผลของปจจัยภูมิอากาศตอการเจริญเติบโตทางลําตนของกลวยไม
หวาย 'เอียสกุล'
การคัดเลือกแคลลัสออยทนแลงโดยใชสาร polyethylene glycol
ในสภาพปลอดเชื้อ
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเรวหอม
ผลของปุยอินทรียและปุยเคมีตอผลผลิตและผลตอบแทนของ
เกษตรกรผูปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค
27

สาขาสัตวและสัตวแพทย
จํานวน 3 เรื่อง
บอรดที่
13
14
15

ชื่อผูนําเสนอผลงาน
สุชาติ สงวนพันธุ
ภัทราวดี ศรีปญญา
ผกาพรรณ สกุลมั่น

เรื่อง
การใชประโยชนจากเศษหญาแหงเปนวัสดุรองพื้นในการเลี้ยงไกเนื้อ
ทัศนคติและการยอมรับของผูบริโภคตอซุปปลาสกัดพรอมดื่มจาก
ซุปปลาสกัดเขมขน
การตรวจพินิจรอยตําหนิบนผืนหนังโคสดเพื่อปรับปรุง
คุณภาพ
สาขาวิศวกรรมศาสตร
จํานวน 9 เรื่อง

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
บอรดที่
ชื่อผูนําเสนอผลงาน
ศุภเอก ประมูลมาก
16
สาขาวิศวกรรมเกษตร
บอรดที่
ชื่อผูนําเสนอผลงาน
อนุวัตร ศรีนวล
17
เอกชัย ตัณนิติศุภวงษ
18
19
20

อวยชัย วงศรัตน
วัชรพล ชยประเสริฐ

เรื่อง
การศึกษาผลกระทบของระยะกินลึกและขนาดเสนผานศูนยกลางของ
มีดกัดที่มีผลตอความเรียบของผิวชิ้นงาน
เรื่อง
การศึกษาพลังงานความรอนที่เกิดภายในกองปุยหมัก
การเพิ่มประสิทธิภาพเครือ่ งกลั่นน้ําพลังงานแสงอาทิตยทรงพีระมิด
ดวยการปรับความลึกของน้ํา
การศึกษาตนทุนการใชน้ํามันดีเซลกับน้ํามันพืชใชแลวในเตาเบา
การศึกษาสมรรถนะเครื่องยนตดีเซลสูบเดียวเมื่อใชน้ํามันสบูดําผสม
น้ํามันดีเซลเปนเชื้อเพลิง

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอรและไฟฟา
บอรดที่
ชื่อผูนําเสนอผลงาน
เรื่อง
จีระพงศ ศรีวิชัย
อุปกรณเตือนภัยกระแสไฟฟารั่วอันตราย: กรณีศึกษากระแสไฟฟา
21
รั่วอันตรายในที่สาธารณะ
28

สาขาวิศวกรรมโยธา
บอรดที่
ชื่อผูนําเสนอผลงาน
เทอดศักดิ์ สายสุทธิ์
22
จิรัฐิติ์ บรรจงศิริ
23
วราธร แกวแสง
24

เรื่อง
สมบัติของซีเมนตมอรตารผสมเถาเปลือกเมล็ดกาแฟ
การศึกษากําลังตานทานแรงดัดของแปแผนเหล็กเคลือบโลหะผสมรูปหมวก
กําลังรับแรงอัดทิศทางเดียวของดินลูกรังผสมปูนซีเมนตและเถาลอย
ในกระบวนการผลิตอิฐบล็อกประสาน

สาขาวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม
จํานวน 31 เรื่อง
บอรดที่
25

ชื่อผูนําเสนอผลงาน
อรพรรณ ใจอุตม

26

พิไลพร คุณธรรม

27

อมรา นาคประเสริฐ

28

กรรณิการ วรรณทวี

29

สกาวรัตน จงพัฒนากร

30

สงสุข ปาระแกว

31

วิเนตร แสนหาญ

32

อัญชลี ระสารักษ

33
34

จิระศักดิ์ มงคลเคหา
เรืองศักดิ์ ใจสุขดี

35

ธงทอง มหวงศวิริยะ

เรื่อง
สารเชิงซอนของคารบอนนาโนทูบหลายชั้นฟงชั่นนัลไลซกับดีเอ็นเอ
สําหรับนําสงยีน
การพัฒนาโซลิดลิปดนาโนพารทิเคิลของสารกัดบัวบก(เอเชียติก แอซิด)
สําหรับนําสงทางจมูกเพื่อปองกันและรักษาโรคอัลไซเมอร
ประสิทธิภาพของเชื้อจุลินทรียจากหัวเชื้อจุลินทรียชีวภาพในการ
ควบคุมโรคพืช และสงเสริมการเจริญเติบโตของพืช
ผลของอัตราไหลแกสไนโตรเจนตอโครงสรางของฟลมบางโครเมียม
ไนไตรดที่เคลือบดวย วิธี รีแอคตีฟ ดีซี แมกนีตรอน สปตเตอริง
การวิเคราะหขอมูลและการคาดการณแบบจําลองในรายวิชา
ระบบปฏิบัติการ
การจําแนกประเภทขอมูลโดยใชเทคนิค Fuzzy Kernel
Hyperball Perceptron
ขบวนการทําซ้ําทั่วไปสําหรับปญหาอิควิลิเบรียมและปญหาจุดตรึง
ของแฟมิลี่อนันตของฟงกชันนอนเอกแพนซีพ
การคัดเลือกจุลินทรียจากแหลงธรรมชาติที่มีคุณสมบัติในการยอย
สลายน้ํามันตกคาง โดยชีววิธี
การมีขอบเขตและคําตอบคาบของระบบสมการแบบอิมพัลสไมเชิงเสน
พิษของสารสกัดหยาบจากสบูดําตอการงอกและการเจริญเติบโต
ของพืชใบแคบบางชนิด
การตั้งสูตรตํารับของยาพนจมูกบูเดโซไนดชนิดยาน้ําแขวนตะกอน
29

บอรดที่
36

37
38
39

40
41
42

43
44
45
46
47
48
49

ชื่อผูนําเสนอผลงาน
ยศณรงค อิ่มหนํา

เรื่อง
ผลของอัตราสวนความยาวแกนฟนตอความยาวเดือยฟนคอมโพสิต
เสริมเสนใยที่แตกตางกันตอความตานทานความลมเหลวในฟนที่
ไดรับการรักษาคลองรากฟน
อรินรัฏฐ อุษณกุล
ความตานทานการกัดกรอนของโลหะผสมทางทันตกรรมสําหรับ
เดือยฟน เมื่อเคลือบดวยซีเมนตสองชนิด
พรพิมล มวงไทย
การศึกษาวิธีการกําจัดคลอไรดไอออนที่ตกคางในกากขี้เถาขาวจาก
อุตสาหกรรมการผลิตเยื่อกระดาษ
ทนุวงศ จักษุพา
การพัฒนาระบบสารสนเทศรายงานประเมินตนเอง : กรณีตัวอยาง
องคประกอบที่ 4 งานวิจัย สายวิชาคอมพิวเตอร คณะศิลปศาสตร
และวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําแพงแสน
สุภานันทน จันทรประอบ การผลิตกาซไฮโดรเจนและกาซมีเทนจากนมภายใตสภาวะไร
ออกซิเจนแบบสองขั้นตอน
นิศรา กุดเสนา
การคัดเลือกจุลินทรียจากแหลงธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพสูงใน
การตรึงไนโตรเจน
อทิยา สพานกลาง
ผลของการจํากัดไนโตรเจนและฟอสฟอรัสตอการเจริญเติบโตและ
ความสามารถในการดูดซับตะกั่วของไซยาโนแบคทีเรีย
Hapalosiphon sp.
ประภาพร ปณิธิวัฒน
ผลของวัสดุสรางแกนฟนชนิดตางๆที่มีตอความตานทานการแตกในฟน
ที่ไดรับการรักษาคลองรากฟนและบูรณะดวยเดือยคอมโพสิตเสริมเสนใย
จันทรจรัส วีรสาร
ผลของการกลับกองปุยตอสมบัติทางกายภาพของปุยหมักจาก
ชิ้นสวนพืชที่ไดจากการตัดแตงกิ่งไม
สุมนา ปานสมุทร
การวิเคราะหรูปแบบทางเคมีของสารหนูในเสนผมดวยวิธี
LC-ICP-MS
สาวิตรี จันทรานุรักษ
การเลี้ยงสาหราย Synechococcus sp. ในน้ําสกัดชีวภาพจากมูล
ไสเดือนดิน
พรพิมล มวงไทย
การเตรียมผงสียอมจากเปลือกผลมังคุดบนสารดูดซับ
ศิริชัย ตอสกุล
การศึกษาวัสดุแซนวิชสําหรับงานโครงสรางเบาในประเทศไทยโดย
การใชวิธีการประเมิน UVA
สิทธิพงศ รักตะเมธากูล การวิเคราะหความเสถียรของผลเฉลยคลื่นเคลื่อนที่ในเครือขาย
ประสาท
30

บอรดที่
50
51
52
53

ชื่อผูนําเสนอผลงาน
พรพิศ ยิ้มประยูร
จูนลิฎา โยธาทิพย
สุดานันท จันทนป
พนธวรรธน วงษรักษ

54

ศรีสุดา ภูแยม

55

อริยาภรณ ขุนปกษี

เรื่อง
การประมาณคาตัวสถิติโคเฮนแคปปา
การศึกษาการปลูกพืชภายในอาคารโดยใชแสงประดิษฐ
การศึกษารูปแบบและวัสดุสําหรับใชเปนโครงยึดเกาะแผงไมเลื้อย
การวิจัยสมรรถนะการลดกาซคารบอนไดออกไซดของพืชดูดสารพิษ
เพื่อคุณภาพอากาศที่ดีภายในอาคาร
การคํานวณคาสัมประสิทธิ์การสงผานความรอนจากรังสีอาทิตย
ของแผงกันแดดไมเลื้อยโดยใชการประมวลภาพ
ประสิทธิภาพของจุลินทรียตอการสงเสริมการเจริญเติบโตและ
ตอตานโรคพืช
สาขาสงเสริมการเกษตร
จํานวน 3 เรื่อง

บอรดที่
56
57
58

ชื่อผูนําเสนอผลงาน
วรกานต รัตนชมภู

เรื่อง
การมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรดินและน้ําเพื่อการเกษตร
ของเกษตรกรในอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม
กาญจนา แซเอี๊ยบ
การผลิตและการใชเทคโนโลยีการผลิตหอมแบงของเกษตรกรผูปลูก
หอมแบงในเขตอําเภอเมือง และอําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
พรรณอร วองสนั่นศิลป การดัดแปรแปงมันสําปะหลังโดยการแทนที่ดวยกลุมไฮดรอก
ซีโพรพิล, การเชื่อมขวางดวยฟอสเฟต และพรีเจลาติไนเซชั่น
เพื่อใชประโยชนทางเภสัชกรรม
สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพและการกีฬา
จํานวน 1 เรื่อง

บอรดที่
ชื่อผูนําเสนอผลงาน
59
บรรจง พลไชย

เรื่อง
ภาวะสุขภาพของนักเรียนมัธยมศึกษา ปที่ 1 ในเขตเทศบาลเมือง
นครพนม ประจําปการศึกษา 2552
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สาขาศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
จํานวน 7 เรื่อง
บอรดที่
ชื่อผูนําเสนอผลงาน
60
ศรีรัตน สุรินทร

61

นิตยา ชางหัวหนา

62

นัชนันท กมขุนทด

63

กิ่งทอง ใจแสน

64

พัชรี อิ่มเนย

65

ธาดา จันตะคุณ

66

นฤมล บัวจันทร

เรื่อง
ความสัมพันธระหวางการเสริมสรางพลังอํานาจกับมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน ของพนักงานครูในสถานศึกษา สังกัดเทศบาล
เมืองแมสอด
ผลของการจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตรที่มี
ตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถในการแกปญหาทาง
วิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3
การพัฒนาแบบฝกทักษะการแกโจทยปญหาสมการ
คณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
แนวทางพัฒนาการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาที่ตองการพัฒนา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กําแพงเพชร เขต 2
การพัฒนาชุดกิจกรรมคณิตศาสตรนันทนาการ เรื่อง การ
หารสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของบทเรียนเว็บ
ชวยสอนในรายวิชาโปรแกรมประยุกตดานระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหาร โดยใชเทคนิคเพื่อนคูคิดกับการสอน
แบบเรียนดวยตนเอง บนระบบจัดการเรียนการสอนมูเดิ้ล
การศึกษาปจจัยสวนผสมทางการตลาดที่สงผลตอการซื้อเสื้อผา
ทางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (อีคอมเมิรซ) ของนักศึกษา คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
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สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
จํานวน 13 เรื่อง
บอรดที่
ชื่อผูนําเสนอผลงาน
67
ภัทรรส คงมณี
68

ธนิศา จิตดํารงชัย

69

ฤดีมาศ ฤทธิ์เทพ

70

ยุทธพล จุลชินทร

71

นฤปดุษฎี มณีเทพ

72

สาธิยา ปลื้มปน

73

พงษนิภา โกรณ

74
75

เขมมิกา สรรเสริญ
สุกฤตา ยุรศักดิ์

76
77

ธนัชพร ใหมจันทร
อมรรัตน ชินสรรเพชญ

78

ศศิชญา เจียรวิบูลยานนท

79

บรรจง พลไชย

เรื่อง
ปจจัยทางการตลาดบริการที่สงผลใหนักทองเที่ยวมาเที่ยวตลาด
น้ําอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
ปจจัยทางการตลาดบริการที่สัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการ
โรงภาพยนตรพารากอนซีนีเพล็กซ
ปจจัยที่สงผลตอการเลือกซื้อและผูใชบริการรานผูประกอบการ
โทรศัพทเคลื่อนที่ หางสรรพสินคาบิ๊กซี สาขานครปฐม
ทัศนคติของผูใชบริการเว็บไซตเฟซบุคที่มีตอสมารทโฟน
แบล็กเบอรรี่
ทัศนคติของผูมาใชบริการเทศบาลเมืองคูคต อําเภอลําลูกกา
จังหวัดปทุมธานี
การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูบริโภคตอสวนประสมทาง
การตลาดบริการรานวัตสัน และรานบูทส ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
ทัศนคติของวัยรุนที่มีตอภาพยนตรโฆษณาในโรงภาพยนตร
กรณีศึกษา โรงภาพยนตรเมเจอรซีนีเพล็กซรังสิต
การวิเคราะหภาพพจนในวรรณกรรมเยาวชน
การศึกษาปจจัยทางการตลาดบริการที่มีผลตอพฤติกรรมการ
เที่ยวสถานบันเทิงของวัยรุนใน เขตเอกมัย-ทองหลอ จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
การศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคในการซื้อสินคาจากตลาดนัดกลางคืน
วาทกรรมความงามและความเปนตัวตนของพนักงานหญิงสายการบิน
แอรไชนา
ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มบํารุงสุขภาพประเภท
เพิ่มความงามของนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี
สารสนเทศทางเพศและพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียน
มัธยมศึกษาปที่5 โรงเรียนมัธยมศึกษาแหงหนึ่ง ในเขตเทศบาล
เมืองนครพนม
33

คณะผูจัดทําสูจิบัตร
1. นายวิโรจน
ทองสุพรรณ ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา (กําแพงแสน)
2. นางลาวัลย
เกียรติกําจาย หัวหนางานบริการการศึกษา
3. นายสมเกียรติ ไทยปรีชา นักวิชาการศึกษา 8 (ชํานาญการ)
4. นางสาวรุงนภา เลาเปยม
นักวิชาการศึกษา
5. นางสาวผจงจิต มวงพารา นักวิชาการศึกษา
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ขอมูล : คณะกรรมการฝายจัดสัมมนาวิชาการและประชุมวิชาการ ครั้งที่ 7
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
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