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กําหนดการสัมมนาวิชาการ ประจําป 2554
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
กําหนดการพิธีเปด

วันพฤหัสบดีท่ี 8 ธันวาคม 2554

เวลา หัวขอ สถานท่ี
พิธีเปดการประชุมวิชาการ หองคอนเวนชั่น

08.00-09.00 น. ลงทะเบียน อาคารศูนยมหาวิทยาลัย

09.00-09.15 น. กลาวรายงาน
โดย  รองศาสตราจารย ดร.สมบัติ  ชิณะวงศ
      รองอธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสน
กลาวเปดการประชุม
โดย  รองศาสตราจารยวุฒิชัย กปลกาญจน
      อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

09.15-09.30 น. พิธีมอบรางวัลคุณภาพงานวิจัยประจําป 2553
โดย  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
อานรายนามผูเขารับรางวัล
โดย  อาจารย ดร.อนามัย  ดําเนตร
      ประธานคณะกรรมการฝายจัดสัมมนาและประชุมวิชาการ

09.30-10.15 น. การสัมมนาเร่ือง “ตามรอยพระยุคลบาท: การศึกษาและการ
พัฒนาสูประชาคมอาเซียน”
โดย 1)  นาวาตรี ดร.อิทธิ ดิษฐบรรจง
         อธิบดีกรมอาเซียน

หองคอนเวนชั่น
อาคารศูนยมหาวิทยาลัย

10.15-12.00 น. การสัมมนาเร่ือง “การพัฒนาการศึกษาเพ่ือเตรียมคนสูประชาคม
อาเซียน ป 2015”
โดย   คุณศรีวิการ  เมฆธวัชชัยกุล
       ผูทรงคุณวุฒิดานการพัฒนาการศึกษาสูประชาคมอาเซียน
       (อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ)

หองคอนเวนชั่น
อาคารศูนยมหาวิทยาลัย

13.00-15.30 น. การสัมมนาเร่ือง “เกษตรสีเขียวเพื่อการสงออกอาหารปลอดภัย”
โดย  1) คุณดุจเดือน  ศศะนาวิน
        ผูอํานวยการกองนโยบายมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร
แหงชาติ
      2) ดร.รุงนภา  กอประดิษฐสกุล
         หัวหนาศูนยวิจัยและพัฒนามาตรฐานสินคาเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน

หองเธียเตอร
อาคารศูนยมหาวิทยาลัย
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เวลา หัวขอ สถานท่ี
13.00-15.30 น.
(ตอ)

       3) คุณอธิวัตร  จิรจริยาเวช
          ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ
       4) คุณไพชยนต  เอื้อทวีกุล
          ประธานกรรมการ บริษัท สวิฟท จํากัด
ดําเนินรายการโดย ดร.วิกานดา  วราหบัณฑูรวิทย

หองเธียเตอร
อาคารศูนยมหาวิทยาลัย

13.00-16.00 น. การเสวนาเร่ือง “ผลเนื่องจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2015
ท่ีมีตอวิศวกรไทย”
โดย    1) นายสุวัฒน เชาวปรีชา
          นายกวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย
       2) ดร.ดาเรศร กิตติโยภาส
          ผูอํานวยการกองสงเสริมวิศวกรรมเกษตร
       3) รองศาสตราจารย ดร.กัมปนาท  ภักดีกุล
          คณบดีคณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล

หองสัมมนา-จัดเล้ียง
ชั้น 4 อาคาร 9 คณะ
วิศวกรรมศาสตร
กําแพงแสน

13.00-16.00 น. การสัมมนาเร่ือง “การชวยเหลือสัตวเล้ียงในภาวะนํ้าทวมใน
ประเทศไทย”
โดย      ศูนยอํานวยการชวยเหลือสัตวที่ประสพภัยนํ้าทวม
          คณะสัตวแพทยศาสตร
          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน

หอง 202
อาคารศูนยเรียนรวม 2

13.00-16.30 น. การสัมมนาเร่ือง “ผลผลิตทางการศึกษาไทย กาวไกลสูประชาคม
อาเซียน”
โดย    1) รองศาสตราจารย ดร.นาตยา   ปลันธนานนท
          สมาคมหลักสูตรและการสอนแหงประเทศไทย
       2) ผูชวยศาสตราจารย ดร.เกษม นครเขตต
          สมาคมสุขศึกษา พลศึกษา และนันทนาการแหง
ประเทศไทย
          ผูทรงคุณวุฒิแผนงานและการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
(สสส.)
       3) ดร.เอนก  ศิลปพันธุ
          กลุมธุรกิจพืชครบวงจร เครือเจริญโภคภัณฑ
ดําเนินรายการโดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีรฉัตร สุปญโญ
หัวหนาภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร

หองคอนเวนชั่น
อาคารศูนยมหาวิทยาลัย

วันพฤหัสบดีท่ี 8 ธันวาคม 2554 (ตอ)
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วันศุกรท่ี 9 ธันวาคม 2554

เวลา หัวขอ สถานท่ี
09.00-10.30 น. การเสวนาเร่ือง “การบริหารจัดการนํ้าและการบรรเทาผลกระทบ

ในชวงวิกฤตการณมหาอุทกภัย’54: นํ้าทวมทุงตะวันตก-ลุมนํ้า
นครไชยศรี ทางออก-ทางรอด?”
โดย    1) รองศาสตราจารย ดร.บัญชา ขวัญยืน
          คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน และ อาจารย
ประจําภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน
       2) คุณชูชาติ  รักจิตร
          ผูอํานวยการโครงการชลประทานนครปฐม
       3) คุณณัฐวัฒน  ชั้นอินทรงาม
          นายกองคการบริหารสวนตําบลบางระกํา
ดําเนินรายการโดย
          1) อาจารย ดร.ประภา โซะสลาม  คณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร
          2) คุณชูโชค  ชูเจริญ  โครงการจัดต้ังวิทยาเขตสุพรรณบุรี

หอง 201
อาคารศูนยเรียนรวม 2

09.00-10.30 น. การสัมมนาเร่ือง “เทคนิคการสอบวิชาภาษาอังกฤษ สําหรับการ
สอบ O-NET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย”
การสัมมนาเร่ือง “เทคนิคการทําขอสอบวิชาการอานภาษาอังกฤษ”
โดย     ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุบล สรรพัชญพงษ
         นายกสมาคมครูผูสอนภาษาอังกฤษแหงประเทศไทยคนที่ 20
         และอาจารยประจําคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต
ดําเนินรายการโดย อ.ดร.อนามัย ดําเนตร
ประธานคณะกรรมการประชุมวิชาการ สาขามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร และอุปนายกคนที่ 2 สมาคมครูผูสอนภาษาอังกฤษแหง
ประเทศไทย

หองเธียเตอร
อาคารศูนยมหาวิทยาลัย

09.00-12.00 น. การสัมมนาเร่ือง “วิกฤต...หรือโอกาส ? โคเน้ือไทยป 2555”
โดย    1) ศาสตราจารยปรารถนา  พฤกษะศรี
          สมาคมโคเนื้อพันธุกําแพงแสน
       2) คุณวสันต  เทียบประทานพร
          สหกรณ โคเนื้อแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
       3) ดร.กนก  คติการ
          อดีตเลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หอง 205
อาคารศูนยเรียนรวม 2
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เวลา หัวขอ สถานท่ี
09.00-12.00 น.        4) นายสวาง  อังกุโร

          ผูเชี่ยวชาญดานสงเสริมและพัฒนาโคเนื้อ ส.พ.ท. กรม
ปศุสัตว
ดําเนินการอภิปรายโดย รองศาสตราจารย ดร.ชัยณรงค  คันธพนิต

หอง 205
อาคารศูนยเรียนรวม 2

10.30-11.30 น. การสัมมนาเร่ือง “ตามรอยเทาพอ  สานตองานเกษตร เพ่ือพัฒนา
ประเทศอยางย่ังยืน”
โดย    1) คุณสุรพล จารุพงศ
          ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร กรม
วิชาการเกษตร
       2) คุณเอ็นนู ซื่อสุวรรณ
          ประธานมูลนิธิอาจารยจําเนียร สาระนาค และประธาน
คณะกรรมการเครือขายปฏิรูปเพื่อคุณภาพชีวิตเกษตรกร
       3) ผู ใหญสุธรรม จันทรออน
         เกษตรกรดีเดนแหงชาติ ป 2553 และปราชญชาวบาน
ผูดําเนินรายการโดย คุณถวิล สุวรรณมณี นายกสมาคมส่ือมวลชน
เกษตรแหงประเทศไทย

หอง 301
อาคารศูนยเรียนรวม 2

10.30-12.00 น. การบรรยายเร่ือง “ศิลปะมวยไทย: อดีต ปจจุบัน อนาคต”
โดย       ดร.ศักด์ิชาย  ทัพสุวรรณ
          นายกสมาคมมวยไทยสมัครเลนแหงประเทศไทย และ
ประธานสหพันธ มวยไทยสมัครเลนนานาชาติ

หองคอนเวนชั่น
อาคารศูนยมหาวิทยาลัย

10.30-12.00 น. า ั าเ ือ่ “เ ิ า าํ อ อ ิ า า า า าอั ”
โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.สิงหนาท นอมเนียน

Western Affiliate อ า ู ู อ า าอั แ 
ะเ ไ า ะ ั แ ะ ั า า า ิ า า า า ะเ
า ิ า ั ิ ิ าเ า ุ ี

าํเ ิ า า โ อ. .อ า ั าํเ
ะ า ะ า ะ ุ ิ า า า า ุ า แ ะ

ั า  แ ะอุ า ี่ 2 า ู ู อ า าอั แ 
ประเทศไทย

หองเธียเตอร
อาคารศูนยมหาวิทยาลัย

10.45-12.15 น. การบรรยายเร่ือง “แนวทางฟนฟูสิ่งแวดลอมหลังมหาอุทกภัย’54”
โดย คุณสุวรรณ นันทศรุต

ูอํา า าํ ั า ิ่ แ อ า ี่ 5 ั ั แ ะ ะ
าํเ ิ า า โ อา า  ุ ิ า า ะ ิ า แ ะ
ิ า า 

หอง 201
อาคารศูนยเรียนรวม 2

วันศุกรท่ี 9 ธันวาคม 2554 (ตอ)
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เวลา หัวขอ สถานท่ี
13.00-14.30 น. การอภิปรายเร่ือง “วิทยาศาสตรการกีฬากับการรักษาแชมป

มวยไทยในเวทีโลก”
โดย   1) คุณบัวขาว ป.ประมุข
          นักมวยไทยอาชีพ แชมป เค-วัน เวิลดแมกซ 2 สมัย คาย
มวยไทย ป.ประมุข
      2) คุณธีรพัฒน โรจนตัณฑ
          ผูจัดการคายมวยไทย ป.ประมุข
      3) วาที่รอยโทธีรวัฒน ย้ิวยิ้ม
          นักวิทยาศาสตรการกีฬา คายมวยไทย ป.ประมุข
ดําเนินรายการโดย คุณภิเษก   ศรีสวัสดิ์
                  ผูส่ือขาวกีฬา สถานีโทรทัศน ชอง 9 อสมท.

หองคอนเวนชั่น
อาคารศูนยมหาวิทยาลัย

13.00-15.00 น. การสัมมนาเร่ือง “เทคนิคการสอนไวยกรณภาษาอังกฤษ”
โดย รองศาสตราจารยอัญชลี เสริมสงสวัสด์ิ
          อุปนายกคนที่ 1 สมาคมครูผูสอนภาษาอังกฤษแหง
ประเทศไทย และรองคณบดีฝายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ดําเนินรายการโดย อ.ดร.อนามัย ดําเนตร
ประธานคณะกรรมการประชุมวิชาการ สาขามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร และอุปนายกคนที่ 2 สมาคมครูผูสอนภาษาอังกฤษแหง
ประเทศไทย

หองเธียเตอร
อาคารศูนยมหาวิทยาลัย

13.00-16.00 น. า ั าเ ือ่ “ า ั าโ เ ือ้ ั ุ ี า เ อ  (Beef Master)
ใ ะเ ั อเ ิ าแ ะ ะเ ไ ”
โดย ผูแทนจาก Beef Master Association ประเทศสหรัฐอเมริกา
ดําเนินรายการโดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.เลอชาติ  บุญเอก

หอง 205
อาคารศูนยเรียนรวม 2

14.45-15.30 น. การสาธิตและฝกปฏิบัติเร่ือง “ทักษะมวยไทย”
โดย   1) คุณบัวขาว ป.ประมุข
         นักมวยไทยอาชีพ แชมป เค-วัน เวิลดแมกซ 2 สมัย คาย
มวยไทย ป.ประมุข
      2) คุณธีรพัฒน โรจนตัณฑ
         ผูจัดการคายมวยไทย ป.ประมุข
ดําเนินรายการโดย   1) อาจารยอภิวัฒน  จําเดิม
                    2) อาจารยไพลิน  เผือกประคอง

หองคอนเวนชั่น
อาคารศูนยมหาวิทยาลัย

15.45-17.30 น. การสาธิตและฝกปฏิบัติเร่ือง “การใชวิทยาศาสตรการกีฬาในการ
พัฒนาสมรรถภาพนักกีฬามวยไทย”

หองคอนเวนชั่น
อาคารศูนยมหาวิทยาลัย

วันศุกรท่ี 9 ธันวาคม 2554 (ตอ)
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เวลา หัวขอ สถานท่ี
15.45-17.30 น.
(ตอ)

โดย    1) วาที่รอยโทธีรวัฒน ยิ้วย้ิม
          นักวิทยาศาสตรการกีฬา คายมวยไทย ป.ประมุข
       2) ผูชวยศาสตราจารยอภิลักษณ  เทียนทอง
          คณะวิทยาศาสตรการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
       3) อาจารยนิรอมลี  มะกาเจ
          คณะวิทยาศาสตรการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

หองคอนเวนชั่น
อาคารศูนยมหาวิทยาลัย

วันศุกรท่ี 9 ธันวาคม 2554 (ตอ)

วันเสารท่ี 10 ธันวาคม 2554
เวลา หัวขอ สถานท่ี

08.00-16.30 น. การสัมมนาเร่ือง “ทันโรคทันเหตุการณกับการเลี้ยงสุกร ปท่ี 10”
โดย  ทีมวิชาการหมอหมูเกษตรศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน

หอง 301
อาคารศูนยเรียนรวม 2

08.30-16.30 น. การสัมมนาเร่ือง “ความคืบหนาการติดตามโรคอุบัติใหมในสัตว์นํ้า”
โดย  คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตกําแพงแสน

หอง 201
อาคารศูนยเรียนรวม 2

09.00-13.00 น. การสัมมนาเร่ือง “เพิ่มมูลคานํ้านมไทย ทางเลือกใหมนมอินทรีย”
หัวขอ “มุมมองของนักวิชาการท่ีศึกษาวิจัยเก่ียวกับนมอินทรีย ”
โดย  รองศาสตราจารย น.สพ. ดร.บรรลือ  กรมาทิตยสุข
หัวขอ “การพัฒนาการเล้ียงโคนมสูมาตรฐานนมอินทรีย ”
โดย  ดร.ธํารงศักดิ์  พลบํารุง
หัวขอ “ธุรกิจนมอินทรีย กําไร หรือ ขาดทุน”
โดย  คุณพฤฒิ  เกิดชูชื่น

หอง 203
อาคารศูนยเรียนรวม 2

13.00-16.30 น. การสัมมนาเร่ือง “โรคอุบัติใหม-อุบัตซิ้ํา ในอุตสาหกรรมสัตวปก”
โดย  ทีมวิชาการสัตวปก คณะสัตวแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน

หอง 202
อาคารศูนยเรียนรวม 2
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เวลา หัวขอ สถานท่ี
08.30-12.00 น. การสัมมนาเร่ือง “การเล้ียงสัตวอยางไร ไมให โลกรอน”

หัวขอ “กลไกพัฒนาท่ีสะอาด (Clean Development Mechanism
: CDM) ในการเลี้ยงปศุสัตว”
โดย 1) ดร.อาณัติ  ประภาสวัสดิ์
       บริษัท แอดวานซ เอ็นเนอรย่ี พลัส จํากัด
หัวขอ “การขายคารบอนเครดิต จากฟารมปศุสัตว”
โดย 1) คุณสมชาย  นิติกาญจนา
       ประธานกรรมการบริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว จํากัด
หัวขอ “การใชประโยชนของเสียจากปศุสัตว ในการปลูกพืช เพื่อลด
โลกรอน”
โดย 1) รองศาสตราจารยอุทัย  คันโธ
       ผูอํานวยการสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการคนควา
และพัฒนาปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตกําแพงแสน

หอง 203
อาคารศูนยเรียนรวม 2

วันอาทิตยท่ี 11 ธันวาคม 2554
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กําหนดการนําเสนอผลงานทางวิชาการ ภาคบรรยาย
การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 8

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน

จํานวน 9 เร่ือง

สาขาพืชและเทคโนโลยีชีวภาพ

วันศุกรท่ี 9 ธันวาคม 2554
ณ หอง 206 อาคารศูนยเรียนรวม 2
บรรยายพิเศษ

เวลา ผูนําเสนอผลงาน เร่ือง
10.00-10.30 น. ศ.ดร.พีระศักด์ิ  ศรีนิเวศน แนวโนมการปรับปรุงพันธุพืชในอนาคต

10.30-11.00 น. รศ.ดร.ยงยุทธ  โอสถสภา การพัฒนาดานธาตุอาหารพืชในศตวรรษหนา

ประธาน: รองศาสตราจารย ดร.สนธิชัย  จันทรเปรม

เวลา ผูนําเสนอผลงาน เร่ือง
08.30-08.40 น. ผศ.ดร. นรุณ วรามิตร พิธีเปดการนําเสนอผลงานทางวิชาการ

08.40-09.00 น. ประชา  ตรีอินทอง การปรับปรุงพันธุขาวโพดฝกออนลูกผสมโดยใชลักษณะ
เพศผูเปนหมัน

09.00-09.20 น. จินตนา จั่นเจิม ความดีเดนของลูกผสมเปอรเซ็นตนํ้ามัน และปริมาณอัลฟาโทโคฟ
รอลในทานตะวันลูกผสม

09.20-09.40 น. ยุภา ปูแตงออน เปรียบเทียบกิจกรรมของเอนไซมไฟเตส ปริมาณไฟเตท
และอนินทรียฟอสฟอรัสในขาวโพดลูกผสมงอก 2 พันธุ (สุวรรณ 3
และแปซิฟก 999)

09.40–10.00 น. นํ้าผึ้ง ชมภูเขียว ชีววิทยาของหนอนหัวดํามะพราว Opisina arenosella Walker
(Lepidoptera: Oecophoridae) และแมลงศัตรูธรรมชาติใน
ประเทศไทย

เลขานุการ: นางสาวนิศากร กาญจนเกษร

ประธาน: อาจารย ดร.ศุภชัย  อําคา

เวลา ผูนําเสนอผลงาน เร่ือง
11.00-11.20 น. อรุชา มณฑปใหญ ผลของการใชสารปรับปรุงดินตอสมบัติทางกายภาพ และสมบัติทาง

เคมีบางประการของดิน

เลขานุการ: นางสาวบังอร  อุบล
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เวลา ผูนําเสนอผลงาน เร่ือง
11.20-11.40 น. ชัยสงคราม ชัยยวงศ การหาพื้นที่เหมาะสมในการปลูกพืชเศรษฐกิจหลักอยางมี

ประสิทธิภาพในพื้นที่ อําเภอเวียงภูคา จังหวัดหลวงนํ้าทา
ส.ป.ป.ลาว

11.40-12.00 น. บูรนา  วงษาราม ผลของการจัดการวัสดุเหลือท้ิงจากการแปรรูปปลาหมึกตอการ
เจริญเติบโตและผลผลิตผักกาดเขียวกวางตุง

12.00-12.20 น. กนกวรรณ ฟกออน ศึกษาตําแหนงการแพรกระจายและสมบัติทางเคมีของดินที่ ไดรับ
อิทธิพลจากเกลือ ในพื้นที่อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม

12.20-12.40 น. อุไรวรรณ ไอยสุวรรณ ผลผลิต องคประกอบทางเคมี และประสิทธิภาพการดูดใชธาตุ
ไนโตรเจนของหญารูซี่ ท่ี ไดรับปุยไนโตรเจนในระดับตาง ๆ

12.40-12.50 น. ผศ.ดร. นรุณ วรามิตร พิธีปดการนําเสนอผลงานทางวิชาการ

จํานวน 8 เร่ือง

สาขาสัตวและสัตวแพทย

วันศุกรท่ี 9 ธันวาคม 2554
ณ หอง 203 อาคารศูนยเรียนรวม 2

ประธาน: ผูชวยศาสตราจารย ดร.เลอชาติ บุญเอก

เวลา ผูนําเสนอผลงาน เร่ือง
09.00-09.15 น. มลฤดี สหกิจภิญโญ ผลของการเสริมเอนไซม โปรติเอสตอสมรรถภาพการผลิตและ

คุณภาพซากในสุกรขุน

09.15-09.30 น. อลงกรณ คงเจริญ การประมาณคาพารามิเตอรทางพันธุกรรมของลักษณะขนาดครอก
ในลําดับครอกที่ตางกันในแมสุกรลูกผสม

09.30-09.45 น. วัชโรบล อัศวพันธุนิมิต ผลของการเสริมเอนไซม โปรติเอสตอสมรรถภาพการเจริญเติบโต
ของสุกรระยะอนุบาล

เลขานุการ: นางภคอร อัครมธุรากุล
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ประธาน: ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมชัย สัจจาพิทักษ

เวลา ผูนําเสนอผลงาน เร่ือง
10.00-10.15 น. ปทมา ไทรชมภู ผลของการสลายตัวของคาร โบไฮเดรทที่แตกตางกัน

ในกระเพาะรูเมนจากมันสําปะหลังบดและปลายขาวตอสมรรถภาพ
การเจริญเติบโตของลูกโคนม

10.15-10.30 น. วรรษวิษา ไทยเที่ยง ผลของการทดแทนนํ้านมโคดวยนมผงเทียมตอสมรรถภาพการเจริญ
เติบโต ของลูกโคนม

เลขานุการ: อาจารย สพ.ญ.ดร.สุนทรี เพ็ชรดี

ประธาน: ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศศิธร นาคทอง

เวลา ผูนําเสนอผลงาน เร่ือง
10.45-11.00 น. จรีพร บุญลอม การศึกษาการใชรังสีอุลตราไวโอเลตเสริมกระบวนการพาสเจอรไรซ

เพื่อชวยยืดอายุการเก็บรักษานมแพะพรอมด่ืม

11.00-11.15 น. กีรติ ศิลปะ การสรางลายพิมพดีเอ็นเอของไสเดือนเพอริโอนีกซ เอ็กซคาวาตัส
ดวยเทคนิคเอเอฟแอลพี

11.15-11.30 น. มนัสนันท นพรัตนไมตรี การใชกรดโพรพิโอนิครวมกับไตรโพลีฟอสเฟตเพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการผลิตอาหารสัตว

เลขานุการ: นางภคอร อัครมธุรากุล

จํานวน 30 เร่ือง

สาขาวิศวกรรมศาสตร

วันศุกรท่ี 9 ธันวาคม 2554
ณ หอง E9415 ช้ัน 4 อาคาร 9 คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
สาขาวิศวกรรมเกษตร

ประธาน: อาจารย ดร.วันรัฐ  อับดุลลากาซิม

เวลา ผูนําเสนอผลงาน เร่ือง
09.00-09.15 น. ฉัตรชัย  ทิพยรัตน การออกแบบเคร่ืองเก็บผักตบชวา

09.15-09.30 น. กิตติพงศ เผาบัณฑร การประเมินความรุนแรงโรคใบจุดสีนํ้าตาลในมันสําปะหลังดวยวิธี
การวิเคราะหภาพดิจิตอล

09.30-09.45 น. กีรติ งามจรรยาภรณ การอบแหงวานหางจระเขดวยกระแสไฟฟาแรงดันสูงรวมกับลมรอน

เลขานุการ: อาจารย ดร.วัชรพล  ชยประเสริฐ
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เวลา ผูนําเสนอผลงาน เร่ือง
09.45-10.00 น. สกานต  เหลืองเกรียงไกร การวิเคราะหปริมาณเอทานอลในนํ้าหมัก ดวยเทคนิคเฮดสเปซ-

แ  โ าโ า โ ใ  า า า า ใ

ประธาน: อาจารย ดร.วันรัฐ  อับดุลลากาซิม เลขานุการ: อาจารย ดร.วัชรพล  ชยประเสริฐ

สาขาวิศวกรรมการอาหาร

ประธาน: อาจารย ดร.วิษุวัฒก แตสมบัติ

เวลา ผูนําเสนอผลงาน เร่ือง
09.00-09.15 น. ทิพยกาญจน  บุญชุม การวัดความเร็วการไหลในคลองชลประทานโดยเทคนิคการถาย

ภาพอนุภาคขนาดใหญ

09.15-09.30 น. พัณณชิตา  ปงชัย การกําจัดโครเมียมโดยระบบบึงประดิษฐแบบไหลใตผิวในแนวด่ิง

09.45-10.00 น. อุดมพร ธูปบูชา การศึกษาผลกระทบของความลาดชันของคลองชลประทานตอคา
สัมประสิทธิ์ความขรุขระแมนนิ่ง : การทดลองในหองทดลอง

10.00-10.15 น. สุวีร  ศรียี่สุน พฤติกรรมการสงผานและการกระจายคล่ืนเมื่อผานโครงสรางเขื่อน
กันคล่ืนใตนํ้าแบบหินทิ้ง

10.15-10.30 น. ดิษฐพงษ  มิตรรัตน ประสิทธิภาพในการรักษาความชื้นในดินของใบหญาแฝก

10.45-11.00 น. พรลิขิต  ทองรอด ประสิทธิภาพการใหนํ้าของสายยางนํ้าซึม
11.00-11.15 น. ประกิต  พรวิริยะธรรม การประเมินประสิทธิภาพการใหนํ้าของหัวสปริงเกอรที่ผลิตไมได

มาตรฐาน

เลขานุการ: อาจารยธัญดร  ออกวะลา

ณ หอง E9502 ช้ัน 5 อาคาร 9 คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
สาขาวิศวกรรมชลประทาน

ประธาน: อาจารย ดร.วิษุวัฒก แตสมบัติ

เวลา ผูนําเสนอผลงาน เร่ือง
11.15-11.30 น. สหเทพ ทองคลาย คอนกรีตมวลเบาจากกากดินตะกอนกระเบื้องหลังคาเซรามิค

11.30-11.45 น. สุรชัย กรุดทอง การใชตะกอนดินเซรามิคเปนสวนผสมในการผลิตกระเบื้องบิสกิต

เลขานุการ: อาจารยธัญดร  ออกวะลา
สาขาวิศวกรรมโยธา
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ะ า : ู  า า า  .อ ิ์ ุ ิ ิ ั 

เวลา ผูนําเสนอผลงาน เร่ือง
09.00-09.15 น. ถิ่นไทย  บุญประสม า ั ํา ั า ํา า ะ า ั ั  อ ีเ  อ ั ะแ เ ิ

แบบมีทิศทางอยางเหมาะสมในระบบจําหนายไฟฟาแบบวงรอบ

09.15-09.30 น. พงษไพร  แสนสุภา อิทธิพลของตัวแปร EDM ที่มีตอคุณสมบัติของวัสดุชิ้นงาน
เหล็กกลาผสม (AISI 5115)

09.45-10.00 น. นรีรัตน  มีไผขอ การพัฒนาระบบเฝาระวังตัวช้ีวัดเพื่อการตัดสินใจสําหรับการ
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาในระบบ
ออนไลน

10.00-10.15 น. จรรยา ชูทับ ระบบแลกเปล่ียนความรู : กรณีศึกษา สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัย
ทักษิณ

10.15-10.30 น. ศักดิ์ชัย  ตันติวิวัทน การศึกษาสําหรับการออกแบบวงจรกรองผานแถบความถี่ที่มียาน
หยุดแถบความถี่กวางกับการใชฮาโมนิกสหลายโหมดลดความถี่
ปลอมเทียมโดยใชเรโซเนเตอรแบบขั้น

10.45-11.00 น. อนุศิษฐ  เรืองธีระฤทธิ์ การสืบคนขอมูลภายในโทรศัพทเคล่ือนที่สําหรับใช ในการระบุ
ตําแหนงเพื่อนําไปใช ในการที่จะคนหาหลักฐานทางโทรศัพท
เคล่ือนที่

เ า ุ า : อา า  . า ั เ ิ า 

ณ หองสัมมนา-จัดเลี้ยง (E9401) ช้ัน 4 อาคาร 9 คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร

ประธาน: อาจารย ดร.หทัยเทพ   วงศสุวรรณ

เวลา ผูนําเสนอผลงาน เร่ือง
13.00-13.15 น. ไวยพจน  ศุภบวรเสถียร ตูเย็นควบคุมอุณหภูมิโดยแผนเพลเทียรและไมโครคอนโทรลเลอร

13.15-13.30 น. วิมลพรรณ คงสมบูรณ การลดจํานวนงานลาชาสําหรับโรงงานฉีดขึ้นรูปพลาสติก

1330-13.45 น. ไตรรัตน ปะทิ การวิเคราะหไฟฟาพลังงานลมสําหรับใช ในโครงการหลวงพื้นที่
จังหวัดนาน (ภาคตนกําลัง)

13.45-14.00 น. วิชชา อุปภัย ระบบควบคุมตําแหนงของแผนระนาบตามแนวระนาบ

14.00-14.15 น. รัชพล เงิมสูงเนิน การเพิ่มสมรรถนะทางความรอนของทอความรอนชนิดคอยลลูป
สําหรับระบบปรับอากาศ โดยใชของไหลนาโนเปนสารทํางาน

14.30-14.45 น. นิเวศน เดินสันเทียะ อิ ิ อ า า เิ อ  า เ ือ่ อโ า ุ า แ ะ ั ิ า
อ า เ ือ่ โ ะ า ิ ะ า เ ็ าไ  ิ เู ็ 

(AISI 2205) ั เ ็ าไ  ิ ออ เ ิ ิ (AISI 304)

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

เลขานุการ: อาจารย ดร.ณัฐดนัย   ตัณฑวิรุฬห
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เวลา ผูนําเสนอผลงาน เร่ือง
14.45-15.00 น. ชูชาติ ทองจันทรฮาด ผลกระทบตอสมบัติทางกลของการตัดเฉือนเหล็กแมพิมพ AISI M2

ที่ผานการอบชุบดวยกรรมวิธี EDM

15.00-15.15 น. เดช เหมือนขาว การศึกษาและการออกแบบกระบวนการสลัดแหงพลาสติกเพื่อนํา
กลับมาผลิตใช ใหม

15.15-15.30 น. ธนัสถ นนทพุทธ การศึกษาและวิจัยพลังงานลมสําหรับผลิตกระแสไฟฟาบริเวณพื้นที่
ตําบลจะโหนง อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

15.30-15.45 น. โสวัตร ประพันธมิตร อิทธิพลตัวแปรการเชื่อมมิกตอสมบัติของโลหะเชื่อมเหล็กกลาไรสนิม
เกรด AISI 430

15.45-16.00 น. สุวิช จันทรกอง อิทธิพลของพารามิเตอรการเช่ือม ตอสมบัติทางกลและโครงสราง
จุลภาค ของการเชื่อมโลหะตางชนิด เหล็กกลาไรสนิมออสเตนนิติค
(AISI 304) กับเหล็กกลาไรสนิมดูเพล็กซ (AISI 2205)

จํานวน 25 เร่ือง

สาขาศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร

วันศุกรท่ี 9 ธันวาคม 2554
ณ หอง EDS2-201 คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
ประธาน: อาจารย ดร.ฐณัฐ วงศสายเช้ือ

เวลา ผูนําเสนอผลงาน เร่ือง
09.00-09.20 น. สุธาเทพ  พันธรัตน การบริหารระบบสารสนเทศที่จําเปนตอการพัฒนาคุณภาพการ

ศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
สิงหบุรี และอางทอง

09.21-09.40 น. ฐิติรัตน  กิ่งประโคน ความตองการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของผูนํา
ชุมชน  จังหวัดอางทอง

09.41-10.00 น. ปยวรรณ  มาศผล การศึกษาระดับความสุขในการทํางานตามทรรศนะของบุคลากร
กรณีศึกษา บริษัท อุตสาหกรรมถุงพลาสติคไทย จํากัด อําเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐม

10.01-10.20 น. อรอุมา  รอดแยม การทํางานรวมกันที่มีประสิทธิภาพในระบบ PDCA ของผูบริหาร
และครูของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง

10.21-10.40 น. วริศรา รมโพธ์ิทอง การรับรูและความคาดหวังของชุมชนท่ีมีตอบทบาทการบริการ
วิชาการ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน

เลขานุการ: อาจารย ดร.จุฑาทิพย ถาวรรัตน
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เวลา ผูนําเสนอผลงาน เร่ือง
10.41-11.00 น. ทัศนีย  ภัทรพงศบัณฑิต แนวทางการพัฒนาครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูกลุมเครือขาย

โรงเรียนแมเปน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค เขต 2

11.01-11.20 น. สาวิตรี ดวงสีใส การศึกษาคานิยมในการคบคนรักของนิสิตมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน

11.21-11.40 น. พรอมศิริ  ทาวัง แนวทางการดําเนินงานประชาสัมพันธ โรงเรียนขยายโอกาสทางการ
ศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค  เขต 3

11.41-12.00 น. สุมิตร สุวรรณ การพัฒนาเกณฑการประเมินความพึงพอใจในการใหบริการของ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สํานักงานเลขานุการ คณะศึกษา
ศาสตรและพัฒนศาสตร

ประธาน: อาจารย ดร.ทัศตริน เครือทอง

เวลา ผูนําเสนอผลงาน เร่ือง
09.00-09.20 น. วรางคภัทร สุขเรือน การเปรียบเทียบผลการจัดการเรียนรู เรื่อง การพัฒนาดินและ

แหลงนํ้ากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 ท่ีจัดการเรียนรูดวยกระบวนการวิจัยกับจัดการ
เรียนรูตามแนวของ สสวท.

09.21-09.40 น. วิไลลักษ  มั่งสมบูรณ การใชหลักทศพิธราชธรรมของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิด
เห็นของบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยนาท อางทอง และอุทัยธานี

09.41-10.00 น. จันทรจิรา  ชาวบานเกาะ การพัฒนาชุดส่ือประสม เร่ือง ระบบยอยอาหารของสิ่งมีชีวิต กลุม
สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4

10.01-10.20 น. มลิวัลย กาญจนชาตรี ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบจิตปญญาที่มีตอพัฒนาการ
ดานรางกาย สติปญญา  อารมณและสังคม  ของนักเรียนระดับ
อนุบาลโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขต
กําแพงแสน  ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา

10.21-10.40 น. จักรกฤษณ นนทโคตร แนวทางการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมือง
ตะพานหิน อําเภอตะพานหิน  จังหวัดพิจิตร

10.41-11.00 น. ปยนุช ปลอดเทพ การเพิ่มความสามารถในการเขาสังคมใหกับนักเรียน โดยใชการ
จัดการเรียนรูผานยูบิควิตัสเกม

ณ หอง EDS2-203  คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร

เลขานุการ: อาจารย ดร.กุลธิดา นุกูลธรรม



• 15

เวลา ผูนําเสนอผลงาน เร่ือง
11.01-11.20 น. พิสิษฐ สุวรรณแพทย ความคาดหวังในการเรียนวิชาฟสิกสพื้นฐานของนักศึกษาสาขา

เทคโนโลยีการผลิตพืชดวยการเรียนการสอนแบบผสมผสาน

11.21-11.40 น. ศุภวรรณ  วงศสรางทรัพย ทัศนคติตอวิชาชีพครูของนิสิตคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน

ประธาน: อาจารย ดร.ประพันธ เกียรติเผา

เวลา ผูนําเสนอผลงาน เร่ือง
09.00-09.20 น. ชนมนิภา  วรรณไพบูลย แนวทางการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในศูนยประสานงาน

สถานศึกษาโพทะเล 01 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 2

09.21-09.40 น. ปนธร ธรรมสัตย การวิเคราะหกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ระดับปริญญาตรีดานคุณธรรม จริยธรรม

09.41-10.00 น. ทองปาน บุญกุศล การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสรางความสามารถใน
การถายโยงความรูของนักศึกษาพยาบาล

10.01-10.20 น. นวลฉวี อังสัจจะพงษ ปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานของผูดูแลเด็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เขต 1 จังหวัดปทุมธานี นนทบุรี
พระนครศรีอยุธยา และอางทอง

10.21-10.40 น. อรรถกร  ศรซี แนวทางการดําเนินงานตามมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในอําเภอพยุหะคีรี  จังหวัดนครสวรรค

10.41-11.00 น. อมรเทพ  สุรัตนวนิช การบริหารงานการเงินของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็น
ของผูบริหารและครูผูปฏิบัติงานการเงิน สังกัดสํานักงานการศึกษา
ประถมศึกษาชัยนาท สิงหบุรี และอางทอง

11.01-11.20 น. สุริน ชุมสาย ณ อยุธยา การบูรณาการคุณลักษณะอันพึงประสงคและเจตคติตอวิชาชีพครูใน
รายวิชา กลยุทธการจัดการเรียนรู

11.21-11.40 น. สุริน ชุมสาย ณ อยุธยา การบูรณาการสมรรถนะความเปนครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู
และเจตคติตอวิชาชีพครู  ในรายวิชากลยุทธการจัดการเรียนรูโดย
ใชการเรียนรูแบบเนนประสบการณ

ณ หองสัมมนา คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร

เลขานุการ: อาจารย ดร.อัจฉรา  ปุราคม
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จํานวน 7 เร่ือง

สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพและการกีฬา

วันศุกรท่ี 9 ธันวาคม 2554
ณ หองคอนเวนชั่น อาคารศูนยมหาวิทยาลัย
ประธาน: อาจารย ดร.สุพัชรินทร  ปานอุทัย

เวลา ผูนําเสนอผลงาน เร่ือง
08.15-08.30 น. อํานวย  ตันพานิชย ความสัมพันธของดัชนีมวลกาย การรับรูรูปราง และกิจกรรมการ

เคล่ือนไหวรางกายของเด็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของ
ประเทศไทย

08.30-08.45 น. พรพล พิมพาพร ผลของการอดนอนและการฝกซอมดวยความหนักสูงที่มีตอเวลา
ปฏิกิริยาและภาวะงวงนอน

08.45-09.00 น. สุพรรณี ศรีปาน การพัฒนาเกมสฝกสมองสําหรับผูสูงอายุผานโปรแกรมประยุกตเว็บ
เพื่อฟนฟูความจําและสงเสริมสุขภาพจิต

09.00-09.15 น. พรเทพ ราชนาวึ ตําแหนงการนั่งพายเรือที่เหมาะสมที่สุดในนักกีฬาทีมชาติไทย
ประเภท 4 คน พายเด่ียว

09.15-09.30 น. พรเทพ ราชนาวี การจําลองการพายเรือกรรเชียงประเภทสองคนพายคูดวยมุมที่
เหมือนและแตกตางกัน

09.30-09.45 น. เอกราช วงศษายะ การทดสอบความ ความแข็งแรงและความทนทานของกลามเนื้อขา
ในผู ใหญตอนตนเพศชายโดยการลุกขึ้นยืนจากนั่งดวยขาขางเดียว:
การศึกษาในเบื้องตน

09.45-10.00 น. ภัทธิรา ย่ิงเลิศรัตนะกุล คุณภาพของขนมจีนเสริมกรดโฟลิกและความคงตัวของกรดโฟลิก
ในระหวางการผลิตและการเก็บรักษาขนมจีน

เลขานุการ: อาจารย ดร.สรายุทธ  นอยเกษม
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จํานวน 22 เรื่อง

สาขาวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม

วันศุกรท่ี 9 ธันวาคม 2554
ณ หอง 204 อาคารศูนยเรียนรวม 2
ประธาน: ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฐิติยา แซปง

เวลา ผูนําเสนอผลงาน เร่ือง
13.00-13.20 น. ศักดิ์ดา ศิริภัทรโสภณ สภาวะโลกรอนกับโครงการลงทุนกอสรางระบบการผลิตกาซชีวภาพ

ในฟารมสุกร

13.20-13.40 น. ภคนนท พรหมสุวรรณ การตรวจวัดและประเมินความเสี่ยงตอสุขภาพของประชาชนจาก
สาร BTEX บริเวณปายรถโดยสารในกรุงเทพมหานคร

13.40-14.00 น. ศุภชาติ เมนประเสริฐ การประเมินวัฏจักรชีวิตและการวิเคราะหตนทุนรวมของการเล้ียง
กุงขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei) ในฟารมเลี้ยงในบอดิน
และบอที่ปูดวยโพลีเอททีลีน

14.00-14.20 น. อิทธิพันธ ดีสวัสด์ิ การจัดการมูลฝอยแบบบูรณาการของตลาดสดเทศบาลตําบล
สลกบาตร จังหวัดกําแพงเพชร โดยวิธีการผลิตปุยหมัก และการ
รีไซเคิล

14.20-14.40 น. อาณัติ ศิริวรรณ การประเมินสภาพแนวปะการังเกาะเตา จังหวัดสุราษฎรธานี

14.40-15.00 น. เทพอารี จึงสถาปตยชัย ประสิทธิภาพการใชพลังงานในอาคารของหนวยงานราชการ สังกัด
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

เลขานุการ: อาจารย ดร.ประภา โซะสลาม

ประธาน: อาจารย ดร.จุฑาทิพย โพธิ์อุบล

เวลา ผูนําเสนอผลงาน เร่ือง
15.15-15.35 น. ภรภัทร ตั้งวรกิตต์ิ ปจจัยที่มีผลตอสมบัติการตานอนุมูลอิสระและสมบัติการตานเช้ือ

แบคทีเรียของสารสกัดจากกระเทียม

15.35-15.55 น. ณัฐพร โรจนบวร การกําจัดสียอมรีแอคทีฟโดยใชเชื้อรา White-rot

15.55-16.15 น. เมษิณี ชั้นประเสริฐ การแยกและคัดเลือกแบคทีเรียรอบรากพืชที่สรางสาร
อินโดลอะซิติกแอซิดจากพื้นที่ปนเปอนโลหะหนัก

16.15-16.35 น. กิตติ กิตติสุวรรณ การเติมจุลินทรียเพื่อสงเสริมกระบวนการบําบัดดินปนเปอน
แคดเมียมโดยใชหญาแฝก

เลขานุการ: อาจารย ดร.คฑาวุธ โสภาลุน
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เวลา ผูนําเสนอผลงาน เร่ือง

16.35-16.55 น. มะลิวัลย ซิ่วสุวรรณ การแยกและการคัดเลือกจุลินทรียเพื่อการผลิตนํ้าสมสายชูจากนํ้า
ผึ้ง

16.55-17.15 น. ฤดีรัตน บุญสนิท การคัดเลือกแบคทีเรียสายพันธุที่สราง γ-Polyglutamic acid

ประธาน: อาจารย ดร.รัชพล พะวงศรัตน

เวลา ผูนําเสนอผลงาน เร่ือง
13.00-13.20 น. สุรัตนา เศรษฐชาญวิทย การพัฒนาสูตรสารเคลือบเงาเคร่ืองจักสานดวยมีเดียมออยลอัลคิด

เรซินจากนํ้ามันถ่ัวเหลืองเพื่อลดอันตรายตอผู ใช: กรณีศึกษาเคร่ือง
จักสานเตยปาหนัน อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

13.20-13.40 น. ออนรัตน อ่ินมะโน การขยายพันธุ Aeschynanthus parvifl orus (D. Don) Spreng.
(Gesneriaceae) ดวยการเพาะเล้ียงเนื้อเย่ือ

13.40-14.00 น. ภณชัย สุขแกว การใชพืชนํ้าบางชนิดในการปรับปรุงคุณภาพนํ้าทิ้งจากโรงไฟฟา
ราชบุรี

14.00-14.20 น. อัฐญาพร ชัยชมภู การยับย้ังการเจริญของแบคทีเรียกอโรคบางชนิดโดยใชสารสกัด
สมุนไพรพื้นบาน

14.20-14.40 น. ภาวิณี วงษทับทิม การผลิตสารเสริมชีวนะและเอนไซมอัลฟาอะไมเลสดวยกระบวนการ
หมักแบบแหง โดยใชมันสําปะหลังเสนเปนวัตถุดิบ

14.40-15.00 น. กรกฎ ชูเจริญ การศึกษาลักษณะการจายกระแสไฟฟาที่มีผลตอประสิทธิภาพของ
กระบวนการอิเล็กโทรไลซิส

เลขานุการ: อาจารย ดร.อรวรรณ ชุณหชาติ
ณ หอง 201 อาคารศูนยเรียนรวม 2

ประธาน: ผูชวยศาสตราจารย ดร.บัณฑิต สุขสวัสด์ิ

เวลา ผูนําเสนอผลงาน เร่ือง
15.15-15.35 น. วงศวิศรุต เข่ืองสตุง สมบัติบางประการของจีออเดซิกบนทรงพาราโบลาโดยความ

สัมพันธของแกลโรล

15.35-15.55 น. วิศรุต คลายแจง การวิเคราะหลักษณะของพื้นผิวดวยคาความโคง

15.55-16.15 น. กฤษดา อาภาทองรัตน การพัฒนาไฮโดรไซโคลนที่ตอแบบอนุกรมสําหรับการแยกของแข็ง
ออกจากของเหลว

16.15-16.35 น. ชิดชนก แสนศรี การผลิตนํ้ารอนดวยระบบตัวรวมรังสีรูปประกอบพาราโบลา ที่มี
หลอดแกวสุญญากาศเปนตัวรับรังสีอาทิตยเพื่อใชยับยั้งการเจริญ
เติบโตของจุลินทรีย ในดิน

เลขานุการ: อาจารย ดร.วิเนตร แสนหาญ
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จํานวน 5 เรื่อง

สาขาสงเสริมการเกษตร

วันศุกรท่ี 9 ธันวาคม  2554
ณ หอง 206 อาคารศูนยเรียนรวม 2
ประธาน: รองศาสตราจารย ดร.ศุภพร  ไทยภักดี

เวลา ผูนําเสนอผลงาน เร่ือง
13.00-13.30 น. ผกามาส รุงเรือง ปจจัยที่มีความสัมพันธตอความสําเร็จของโครงการธนาคารโค-

กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดําริในพื้นที่จังหวัดสกลนคร

13.30-14.00 น. นริศรา  อินทะสิริ ปจจัยพื้นฐานที่มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการเล้ียงโคนมของ
เกษตรกร:กรณีศึกษาสมาชิกสหกรณ โคนมกําแพงแสน จํากัด

14.00-14.30 น. เยาวภา  ปุญญะฐิติ ความหลากหลายทางพันธุศาสตรของไรโซเบียมถ่ัวเหลืองที่
ต.หนองกุลา จ.พิษณุโลก

14.30-15.00 น. ศิริรัตน  แจงเรือง เคร่ืองมือบันทึกตนทุนการผลิตสับปะรดตามแนวทางเกษตรดีท่ี
เหมาะสม

15.00-15.30 น. สุชาติ  ธนสุขประเสริฐ การอบแหงขาวเปลือกดวยเคร่ืองอบแหงแบบกระแสชน

เลขานุการ: อาจารย ดร.ณัฐชนา  พวงทอง

จํานวน 42 เร่ือง

สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

วันพฤหัสบดีท่ี 8 ธันวาคม 2554
ณ หอง 204 อาคารศูนยเรียนรวม 2
ประธาน: อาจารย ดร.ประสงค กัลยาณะธรรม

เวลา ผูนําเสนอผลงาน เร่ือง
13.00-13.20 น. โชติมา แกวกอง การเสริมสรางความเสมอภาคหญิงชายใหเปนกระแสหลักการ

พัฒนา (Gender Mainstreaming) ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตบางเขนและกําแพงแสน

13.20-13.40 น. ภรณทิพย ปกษากนก ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความเครียดของพนักงานบริษัท ดํารง
ศิลป ซัพพลายส จํากัด

13.40-14.00 น. เบญจวรรณ สระทองยอด ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการใชรถจักรยานยนต
ย่ีหอฮอนดาและยี่หอยามาฮาของนักศึกษา ระดับมหาวิทยาลัยใน
เขตจังหวัดนครปฐม

เลขานุการ: อาจารยพัชรา จตุรโกมล

• 20

เวลา ผูนําเสนอผลงาน เร่ือง

14.00-14.20 น. จินตนา สระทองขาว ปจจัยองคการที่สงผลตอการดําเนินงานการประกันคุณภาพการ
ศึกษา ระดับคณะวิชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตกําแพงแสน

14.20-14.40 น. เกสร เรืองดี อิทธิพลของความรูตอการมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่นในการอนุรักษ
ปาชายเลน กรณีศึกษา ชุมชนบานสหกรณ และชุมชนบานชายทะเล
ตําบลพันทายนรสิงห  อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

14.40-15.00 น. กชพร รมร่ืน ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความตั้งใจท่ีจะรองเรียนปญหาการใชบริการ
อินเทอรเน็ตของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครผานสถาบันคุมครองผู
บริโภคในกิจการโทรคมนาคม

15.00-15.20 น. มยุรี ถนอมสุข การรับรูขาวสารทางการเมืองกับการมีสวนรวมทางการเมืองของ
ิ ิ า ิ า ึ าแ ะ ี า ะ ึ า า แ ะ ั า 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน

15.20-15.40 น. พีระสิฏ อยูยืด การมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่นในการอนุรักษชางปาในอุทยานแหง
ชาติกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ

ประธาน: อาจารย ดร.สุรางค ณรงคศักดิ์สกุล

เวลา ผูนําเสนอผลงาน เร่ือง
13.00-13.20 น. ประสิทธิ์ ฉัตรแสงอุทัย การเตรียมความพรอมสําหรับพนักงานที่จะไปปฏิบัติงานตาง

ประเทศ

13.20-13.40 น. พรเพ็ญ จันทรา แบบจําลองความสัมพันธของปจจัยที่สรางการยอมรับภายใตสังคม
พหุวัฒนธรรมในการใชงานเว็บไซตของผูสูงอายุ

13.40-14.00 น. พิมพชนก อยูพรต การแปรรูปรัฐวิสาหกิจโดยกระบวนการขายสินทรัพย

14.00-14.20 น. กัญจนา อรัญญิก เร่ืองเลา อาหาร และความทรงจํา: ประวัติศาสตรหญิงชาวจีน
อพยพใน รอยวสันต

14.20-14.40 น. สุวิมล แซล่ิม การศึกษาผลกระทบจากปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเลตอชุมชน
ทองถิ่น กรณีศึกษา: ชุมชนเกาเสง จังหวัดสงขลา

เลขานุการ: อาจารยสุภณิดา พวงผกา
ณ หอง 205 อาคารศูนยเรียนรวม 2
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ประธาน: อาจารย ดร.โชติมา แกวกอง

เวลา ผูนําเสนอผลงาน เร่ือง
13.00-13.20 น. ดาริกา ไตรวัฒนวงษ ผลกระทบของพฤติกรรมการเลนเกมออนไลนของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

13.20-13.40 น. ชนามาศ โชติสวัสดิ์ การศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจที่มีผลตอความภักดีในการใช
บริการธนาคารออมสิน สาขากระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร

13.40-14.00 น. สาคร เครือชัย ประสบการณชีวิตมารดาวัยรุนท่ีตั้งครรภ โดยไมไดวางแผน: กรณี
ศึกษาเชิงปรากฏการณวิทยา จังหวัดอุบลราชธานี

14.00-14.20 น. ชลลดา ตันติกิตติชัย อิทธิพลของการส่ือสารการตลาดเพื่อสังคมผานสื่อออนไลนตอการ
ลดการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของนักศึกษามหาวิทยาลัย

14.20-14.40 น. ปนัดดา เกตุเทศ คุณภาพอาคารสถานที่ คุณภาพรถโดยสาร คุณภาพบริการและ
ความพึงพอใจ มีอิทธิพลตอการใชบริการซ้ําสถานีขนสงผู โดยสาร
เทศบาลนครลําปาง

14.40-15.00 น. ปริญญา สอนสอาด ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจของผู ใชมิเตอรไฟฟาแบบเติมเงินของ
การไฟฟาสวนภูมิภาค

15.00-15.20 น. ดวงกมล คณโฑเงิน ทัศนคติและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ชุมชนรอบโรงงาน
อุตสาหกรรม กรณีศึกษา อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

15.20-15.40 น. ปวิช ภูธนรุงเพชร การศึกษาความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงานกับพฤติกรรม
การเปนสมาชิกที่ดีในองคกร กรณีศึกษา: บริษัทขายชิ้นสวน
อุตสาหกรรม A

เลขานุการ: อาจารย Nong ShuZhen
ณ หอง 206 อาคารศูนยเรียนรวม 2

ประธาน: ผูชวยศาสตราจารยประไพศรี วิเศษสุขพงศ

เวลา ผูนําเสนอผลงาน เร่ือง
13.00-13.20 น. วุฒิ อําพันธ กระบวนการประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต

กําแพงแสน

13.20-13.40 น. ปยะพงษ เลาศรีรัตนชัย การวิเคราะหการปรากฏรวมระหวางคํากับหนวยคําแปลงเปนนาม
“การ” และ “ความ”

13.40-14.00 น. ะ ู ุ  ิ  า โุ
( ุ ี ิ ั )

ความเชื่อและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับพระธาตุประจําปเกิดของ
พุทธศาสนิกชนในจังหวัดแพร

เลขานุการ: อาจารยปยะพงษ เลาศรีรัตนชัย
ณ หอง 201 อาคารศูนยเรียนรวม 2
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เวลา ผูนําเสนอผลงาน เร่ือง

14.00-14.20 น. ขจิต ฝอยทอง การศึกษาผลการฝกอบรมครูภาษาอังกฤษ จังหวัดสุพรรณบุรีโดย
ใชโรงเรียนเปนฐาน

14.20-14.40 น. อนามัย ดําเนตร การสํารวจขอมูลและพัฒนาฐานขอมูลการวิจัยและพัฒนา
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม ของอุตสาหกรรมในพื้นที่
ภาคตะวันตกของประเทศไทย ประจําป 2553

วันศุกรท่ี 9 ธันวาคม 2554
ณ หอง 202 อาคารศูนยเรียนรวม 2
ประธาน: อาจารย ดร.บุศยรินทร กองแกว

เวลา ผูนําเสนอผลงาน เร่ือง
09.00-09.20 น. คํานวล ชูมณี โมเดลแสดงอิทธิพลของคุณภาพบริการของโรงแรมในกลุมจังหวัด

ทะเลอันดามันตอความจงรักภักดีของนักทองเที่ยว

09.20-09.40 น. พิรญาณ เช่ือมสุข ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจตอสัญญาเชาที่พักอาศัยของ
พนักงานโรงงานอุตสาหกรรม ในเขตตําบลบางนํ้าจืด จังหวัด
สมุทรสาคร

09.40-10.00 น. ยศกร อัศวเพิ่มพูลผล ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาจากรานคาปลีกชุมชนใน
จังหวัดกรุงเทพมหานคร

10.00-10.20 น. มนันยา สันติวิชัยกุล ผลกระทบจากการเปดการคาเสรีไทย-อินเดีย ในสินคาอัญมณีและ
เคร่ืองประดับของประเทศไทย

10.20-10.40 น. ชุลีพร ชาติสถาพร  ั ี่ ี อแ โ  า ั ิ ใ เ อื ือ้ า ไ เ อ ี(่Riceberry)
ใ เ ุ เ า

10.40-11.00 น. พิรดา อุบลนอย การศึกษาพฤติกรรมและปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ
ที่มีผลตอการใชบริการ แหลงทองเที่ยว CICADA อําเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ ของนักทองเที่ยวชาวไทย

11.00-11.20 น. อภิญญา ละอองเอก ปจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคที่มีผลตอการลงทุนโดยตรงจากตาง
ประเทศในภูมิภาคอาเซียน

11.20-11.40 น. สุกุลภา วิเศษ อนุภาคกับตัวละครเอกในนวนิยายชุดเซ็นจูรี ของเปยร โดเมนิโค
บัคคาลาริโอ

เลขานุการ: อาจารยดํารงค ถาวร
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ประธาน: อาจารย ดร.พงศพันธ  ศรีเมือง

เวลา ผูนําเสนอผลงาน เร่ือง
09.00-09.20 น. พรวิภา พรมจีน อิทธิพลของสินเชื่อเกษตรตอการเสริมสรางศักยภาพของแมบาน

เกษตรกร

09.20-09.40 น. พัชนี ศรีพิลาภ ผลกระทบของกลไกการสงผานของนโยบายการเงินที่มีตอกําไรภาค
เอกชน

09.40-10.00 น. นงครัตน แสนสมพร การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทานของอุตสาหกรรมปาลมนํ้ามันใน
จังหวัดกระบี่

10.00-10.20 น. สุภาภรณ อภิรักษวัฒนา ปจจัยที่กําหนดการเคล่ือนไหวหุนหมวดพลังงานและสาธารณูปโภค
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

10.20-10.40 น. จุรีวรรณ จันพลา การประเมินความตองการจําเปนในการฝกอบรมทางดาน
บริหารธุรกิจของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ในกลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง

10.40-11.00 น. ชยาภรณ อนันตสุข ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการใชบริการ และความพึงพอใจโดย
รวมของลูกคาที่มาใชบริการบานรักสุขภาพ (Nutrition club) ฝง
ธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร

11.00-11.20 น. ปาณิสรา  ติณธรานนท แนวทางการจัดการความเส่ียงดานการปฏิบัติงานในการบริหารงบ
ลงทุน ของงานสถาปตยกรรม และวิศวกรรม คณะแพทยศาสตร
ศิริราชพยาบาล

11.20-11.40 น. จาริยา กนกวิมาน การวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนในการลงทุนการผลิตกลวยไม
ตัดดอกของผูผลิตรายยอยในประเทศไทย

เลขานุการ: อาจารยสมนึก จงไพบูลยกิจ
ณ หอง 302 อาคารศูนยเรียนรวม 2
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กําหนดการนําเสนอผลงานทางวิชาการ ภาคโปสเตอร
การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 8

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน

จํานวน 13 เร่ือง

สาขาพืชและเทคโนโลยีชีวภาพ

บอรดท่ี ช่ือผูนําเสนอผลงาน เร่ือง
1 สุริยะ  วงษนอย การวิเคราะหเสถียรภาพของผลผลิตออยพันธุกําแพงแสนโดยวิธี AMMI

2 ธนพัฒน ศิริสัญลักษณ
การวิเคราะหเสนทางและการประเมินลักษณะทางพันธุกรรมของ
ลักษณะทางการเกษตร ผลผลิต และองคประกอบผลผลิตบางประการ
ของถั่วฝกยาว (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

3 เนตรชนก เกียรติ์นนทพัทธ การเปรียบเทียบสายพันธุลูกผสมถั่วฝกยาวไรคาง

4 นุชจรินทร  พึ่งพา การศึกษาวิธีการเตรียมดินและวิธีการเขตกรรมในการปลูกออยปลายฝน

5 นาตยา  กาฬภักดี การเปรียบเทียบวิธีการใชปุยและการกําจัดวัชพืชในการผลิตออยอินทรีย

6 เนตรชนก เกียรติ์นนทพัทธ
ผลของ Soil mate ตอการเจริญเติบโตและปริมาณธาตุอาหารของ
มะเขือเทศ

7 ปานทิพย ขันวิชัย
การผลิตตนกลาฝร่ัง ‘แปนสีทอง’ รวมกับการปลูกเชื้อเห็ดตับเตา
(Boletus colossus Heim.) ในสภาพปลอดเชื้อ

8 กวิศร วานิชกุล
สถานภาพการจําหนายกิ่งพันธุไมผลในงานเกษตร กําแพงแสน ประจํา
ป พ.ศ. 2552

9 บุบผา คงสมัย ผลของการเสียบยอดตอการเจริญเติบโตและการติดผลของสบูดํา

10 กุหลาบ สิทธิสวนจิก
การศึกษาสมบัติเชิงหนาที่ของแปงรากบัวและการประยุกต ใช ใน
ผลิตภัณฑเคก

11 สุกานดา  กระออมกลาง
คุณภาพเมล็ดพันธุและองคประกอบทางเคมีของเมล็ดพันธุงาที่มีผลมา
จากฤดูปลูก พันธุและอายุเก็บเกี่ยว

12 มัลลิกา ประพัสรางค ผลของสภาพการเก็บรักษาที่มีตอคุณภาพเมล็ดพันธุงา

13 ธารทิพย สมทา
ความสามารถในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุขาวโพดหวานในสภาพการเก็บ
รักษาแตกตางกัน
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จํานวน 5 เรื่อง

สาขาสัตวและสัตวแพทย

บอรดท่ี ช่ือผูนําเสนอผลงาน เร่ือง

14 พิทยา ภาภิรมย ฤทธ์ิของนํ้าสมควันไมยูคาลิปตัส (Eucalyptus melliodora) ตอเห็บโค
(Boophilus spp.)

15 ริเชษฐ พึ่งชัย การเปรียบเทียบความกําหนัดและคุณภาพนํ้าเชื้อของโคกําแพงแสนกับ
โคพื้นเมืองไทย

16 ดํารงค โลหะลักษณาเดช
การเลี้ยงปลาทับทิม (Oreochromis niloticus) รวมกับการปลูกผักโดย
ไมใชดินแบบ Dynamic Root Floating Technique

17 พีรยุทธ นิลชื่น
การเปล่ียนแปลงอุณหภูมิทางชองคลอดในชวงวงรอบการเปนสัดของโค
เนื้อพันธุกําแพงแสน

18 สุชีวา  จันทรหนู
การโคลนและการแสดงออกของรีโปรตีนคอมบิแนนทเฮกซอนของเชื้อ
ฟาลว อะดีโนไวรัสซีโรไทป 2 ในระบบอีโคไล

จํานวน 6 เร่ือง

สาขาวิศวกรรมศาสตร

บอรดท่ี ช่ือผูนําเสนอผลงาน เร่ือง
19 นิลุบล  รังโคตร การพัฒนาแบบจําลองระบบทอ

สาขาวิศวกรรมชลประทาน

บอรดท่ี ช่ือผูนําเสนอผลงาน เร่ือง
20 ภัทราวดี  ศรีปญญา ผลของการบรรจุถุงสุญญากาศตอคุณภาพของผลิตภัณฑสมปลาชะโด

สาขาวิศวกรรมการอาหาร
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บอรดท่ี ช่ือผูนําเสนอผลงาน เร่ือง

21 วราธร  แกวแสง
คุณสมบัติทางดานวิศวกรรมของอิฐบล็อกประสานดินขาวที่ผสมดวย
กลวิธีโพลิเมอรไรเซชั่น

22 เทอดศักดิ์  สายสุทธ์ิ คุณสมบัติของซีเมนตบล็อกผสมเถาปาลมนํ้ามัน

23 เลิศชาย  สถิตยพนาวงศ
การพัฒนาอิฐทนไฟ 1,300 องศาเซลเซียสจากดินบางปะหัน ดินขาว
ทราย และขี้เล่ือย

สาขาวิศวกรรมโยธา

บอรดท่ี ช่ือผูนําเสนอผลงาน เร่ือง

24 อมิตตา  คลายทอง
ระบบฐานขอมูลซ้ือขายอาหารสัตว กรณีศึกษา รานบัวคําเกษตร
จังหวัดหนองบัวลําภู

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร

จํานวน 3 เร่ือง

สาขาศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร

บอรดท่ี ช่ือผูนําเสนอผลงาน เร่ือง
25 ณิชกมล  โพธิ์แกว อาชีพนักออกแบบเคร่ืองประดับในจังหวัดเชียงใหม

26 มูนีเราะ ผดุง
สภาพการจัดประสบการณเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัยที่ ใชภาษาไทยเปน
ภาษาที่สองและแนวทางในการพัฒนาส่ือประสมสองภาษา: กรณีศึกษา
จังหวัดปตตานี

27 สมเกียรติ ภูสมศรี
แนวทางพัฒนาการระดมทรัพยากรทางการบริหารของสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร เขต 1
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จํานวน 4 เรื่อง

สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพและการกีฬา

บอรดท่ี ช่ือผูนําเสนอผลงาน เร่ือง

28 ฐาริตา  พูลพวง

ผลของการพักแบบไมมีกิจกรรมการเคล่ือนไหวรวมกับการใชความเย็น
การยืดเหยียดกลามเนื้อแบบอยูกับที่ และการเดินจงกรม ที่มีตออัตรา
การเตนของหัวใจ และอัตราการรับรูความเหนื่อย ภายหลังการว่ิงบนลู
ว่ิง 30 นาที

29 ตั้ม  บุญรอด
คุณภาพชีวิตการทํางานของเจาหนาที่สาธารณสุข ใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต

30 วิชชาดา  สิมลา
พฤติกรรมการใชสารกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ในตําบลแหลมโตนด
อําเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง

31 อุกฤษฏ  อําไพพันธุ
การจัดการและการวางแผนแบบมีสวนรวมในการปองกันโรคไขหวัดนก
ในตําบลกระเดียน อําเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

จํานวน 15 เร่ือง

สาขาวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม

บอรดท่ี ช่ือผูนําเสนอผลงาน เร่ือง
32 คณาวุฒิ ทรัพยคลาย แบบจําลองเชิงตัวเลขของการส่ันของเสนลวดในแนวดิ่ง

33 พรพิศ ยิ้มประยูร การศึกษาบางอยางเพิ่มเติมสําหรับตัวสถิติโคเฮนแคปปา

34 สิทธิพงศ รักตะเมธากูล แบบจําลองคณิตศาสตรของผลเฉลยคล่ืนเคล่ือนที่ ในเครือขายประสาท

35 สุรียพร เอ่ียมศรี
ความไวและความถูกตองของเทคนิคมัลติเพล็กซพีซีอาร ในการตรวจสอบ
Vibrio parahaemolyticus และ Vibrio vulnifi cus ในนํ้าทะเล

36 อรวรรณ ชวนตระกูล การคัดเลือกแบคทีเรียเพื่อใชเปนหัวเชื้อสําหรับการทําปุยหมัก

37 จันทรจรัส วีรสาร
ผลของความชื้นและความลึกของกองปุยหมักจําลองตอการเกิดกาซเรือน
กระจก

38 อรวรรณ ชุณหชาติ การคัดเลือกแบคทีเรียที่สามารถใชนํ้าตาลหายาก

39 ณัฐนันท ทะแดง
การกักเก็บคารบอนในปาบริเวณพื้นที่อุทยานแหงชาติหมูเกาะชาง
จังหวัดตราด ประเทศไทย

40 สกาวรัตน จงพัฒนากร
การออกแบบระบบสารสนเทศในรายวิชาอันตรกิริยาระหวางมนุษยกับ
คอมพิวเตอร
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41 สุมาลี นวลนึก ความหลากหลายของอารเคียในบอนํ้ารอนเบตง จังหวัดยะลา
ประเทศไทย

42 พิชัย ไตรรัตนประพันธ ผลของสูตรและอัตราของปุยเคมีเหลวแขวนลอยที่ ให ในระบบนํ้าตอ
ผลผลิต และความเขมขนธาตุอาหารในใบ และผลของสมพันธุสายนํ้าผึ้ง

43 พลอย ยโสวันต
อิทธิพลของชนิดเคลยท่ีมีผลตอสมบัติตานการซึมผานแกสในยาง
ธรรมชาติ

44 จินตนา สุขสวัสด์ิ
การศึกษาสมบัติเชิงกลของไมพลาสติกจากพอลิโพรพิลีน และเศษไมจาก
ปาลมนํ้ามัน :เสนใยทะลายปาลมเปลา และเสนใยทางใบ

45 นพพร รัตนชวง
การประยุกต ใชการคํานวณพลศาสตรของไหลจําลองในการทํานาย
ปรากฏการณการถายโอนในหองเผาไหมของกาซ

46 สุณิษา พลรักษ
การคัดเลือกเชื้อรา Rhizopus spp. ที่สามารถยอยแปงมันสําปะหลัง
จากตัวอยางมันสําปะหลังตากแหงและดิน

จํานวน 3 เร่ือง

สาขาสงเสริมการเกษตร

บอรดท่ี ช่ือผูนําเสนอผลงาน เร่ือง

47 วิวัฒน  ภูพรอม
ปจจัยที่นําไปสูการไดรับรองแหลงผลิตพืชตามระบบการเกษตรดีที่
เหมาะสมของเกษตรกรผูปลูกผักในอําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

48 พัทธธีรา  ศรีสวรรยา
การพัฒนาการแปรรูปลําไยตามมาตรฐานอาหารและยาของเครือขาย
วิสาหกิจชุมชนบานสันปาเหียง ตําบลมะเขือแจ อําเภอเมือง จังหวัด
ลําพูน

49 สิญา  สุขศรีทอง ผลของอุณหภูมิและสารเคลือบผิวตอคุณภาพของถั่วพู
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จํานวน 7 เร่ือง

สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

บอรดท่ี ช่ือผูนําเสนอผลงาน เร่ือง

50 ภณิดา จิตนุกูล
จุดมุงหมายในชีวิตหลังเรียนจบของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

51 วิไลลักษณ เกตุแกว
เจตคติตอความสัมพันธทางเพศกอนการสมรสของนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

52 สมเกียรติ ไทยปรีชา
การศึกษาวิธีการปฏิบัติที่ดีของการลดปญหาการออกกลางคันของนิสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ระหวางปการศึกษา
2549-2553

53 การุณันทน  รัตนแสนวงษ เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ : มิติแหงการประยุกต ใช

54 คัชพล จั่นเพชร
รูปแบบและกลยุทธการประกอบการในฐานะผูประกอบการสังคม: กรณี
ศึกษาโรงพยาบาลเทียนฟา

55 วิเชียร พิพัฒนมงคลสิน
ความคิดเห็นของนักทองเที่ยวที่มีตอการบริหารจัดการการทองเที่ยวของ
วนอุทยานเขานางพันธุรัต จังหวัดเพชรบุรี

56 ธนัช ภูธนรุงเพชร
ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจลาออกของพนักงานหญิงในสายการผลิต
กรณีศึกษา: โรงงานทอผา A
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คณะผูจัดทําสูจิบัตร

 1. นายวิโรจน ทองสุพรรณ ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา (กําแพงแสน)
 2. นางลาวัลย เกียรติกําจาย หัวหนางานบริการการศึกษา
 3. นายสมเกียรติ ไทยปรีชา  นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ
 4. นางสาวรุงนภา เลาเปยม  นักวิชาการศึกษา
 5. นางสาวผจงจิต มวงพารา  นักวิชาการศึกษา
 6. นายพัลลภ  สุวรรณฤกษ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ขอมูล : คณะกรรมการฝายจัดสัมมนาวิชาการและประชุมวิชาการ ครั้งที่ 8
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน



• 31

บันทึก

• 32

บันทึก


