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กําหนดการภาพรวมการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งท่ี 58  

วันท่ี 5-7 กุมภาพันธ 2563 

 

หองประชุม วันพุธท่ี 5 กุมภาพันธ 2563 
เชา บาย 

หองประชุม 
สุธรรม อารีกุล 

ชั้น 1 
อาคารสารนิเทศ 50 ป 

 
 

พิธีเปด 
การประชมุวิชาการ ครั้งที่ 58 

เวลา 09.00-09.30 น. 
 

เวลา 09.30-11.30 น. 
บรรยายพิเศษ เรื่อง 

นวัตกรรมสรางสรรคไทย เพ่ือเปาหมายในการพัฒนา
อยางยั่งยืน 

“Inno-creative Thailand for Sustainable 
Development Goals (SDGs)” 

 

พิธีเปด 
ภาคโปสเตอร 

 (ณ หองโถงนิทรรศการ 
ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ป) 

 เวลา 13.30-14.00 น. 

หองปะชุม 
ธีระ สูตะบุตร 

ชั้น 2 
อาคารสารนิเทศ 50 ป 

 เสวนาพิเศษ 
สาขาพืช 

เรื่อง นวัตกรรมการเกษตรเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 
13.30-16.30 น. 

 

หองประชุม วันพฤหัสบดีท่ี 6 กุมภาพันธ 2563 
เชา บาย 

หองประชุม 
กําพล อดุลวิทย 

ชั้น 2 
อาคารสารนิเทศ 50 ป  

 

อภิปรายพิเศษ 
สาขาประมง 

เรื่อง วิกฤตขยะทะเลไทย (Marine Debris Crisis) 
8.30-12.00 น. 

 

บรรยายพิเศษ  
สาขาประมง 

เรื่อง ไมโครพลาสติก:  
ภัยใกลตวัที่ตองทาํความรูจัก (Microplastics:  

So You Think You Know It?) 
 

13.00-15.00 น. 
การนําเสนอสาขาประมง 

15.30-16.30 น. 
หองปะชุม 

ธีระ สูตะบุตร 
ชั้น 2 

อาคารสารนิเทศ 50 ป 
 

นําเสนอผลงาน 
สาขาวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร 

09.00-12.00 น. 
 

นําเสนอผลงาน 
สาขาวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร 

13.00-16.15 น. 

หองประชุม 5 
ชั้น 2 

อาคารสารนิเทศ 50 ป 

นําเสนอผลงาน 
สาขาสัตว 

10.30-11.45 น. 
 

 

หองประชุม 9 
ชั้น 2 

อาคารสารนิเทศ 50 ป 

นําเสนอผลงาน 
สาขาพืช 

09.00-12.00 น. 
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หองประชุม วันพฤหัสบดีท่ี 6 กุมภาพันธ 2563 
เชา บาย 

หองบุหลันพิทักษผล 
ชั้น 3 

อาคารอมรภูมิรตัน 
สถาบันคนควาและพัฒนา

ผลิตภัณฑอาหาร 
 

บรรยายพิเศษ 
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร 

เรื่อง อุตสาหกรรมเกษตรเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 
(Agro-Industry for Sustainable 

Development Goals: SDGs) 
08.30-13.00 น. 

 

นําเสนอผลงาน 
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร  

13.00-15.15 น. 
 

นําเสนอผลงาน 
สาขาวิทยาศาสตร 
15.30-16.15 น. 

หองละอองฟา 
ชั้น 3 

อาคารอมรภูมิรตัน 
สถาบันคนควาและพัฒนา

ผลิตภัณฑอาหาร 
 

สัมมนาพิเศษ  
สาขาวทิยาศาสตร 

เรื่อง ปลากัดสัตวนํ้าประจําชาติ สูเศรษฐกิจชีวภาพ 
เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจ 

สีเขียว (BCG Model) 
09.00-12.00 น. 

 

เสวนาพิเศษ 
สาขาเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ 

เรื่อง นวัตกรรมสรางสรรคไทยเพ่ือเปาหมายในการ
พัฒนาอยางยั่งยืน: บทเรยีนจากธุรกิจ Startups 
(Inno-creative Thailand  for Sustainable 

Development Goals (SDGs) : Lessons Learned 
from Startups) 
13.00-16.00 น. 

หองเรไร 
ชั้น 2 

อาคารอมรภูมิรตัน 
สถาบันคนควาและพัฒนา

ผลิตภัณฑอาหาร 
 

นําเสนอผลงาน 
สาขาวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร 

09.00-12.15 น. 

นําเสนอผลงาน 
สาขาวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร 

13.00-15.45 น. 
 

หองหยกมณ ี 
ชั้น 2 

อาคารอมรภูมิรตัน 
สถาบันคนควาและพัฒนา

ผลิตภัณฑอาหาร 

นําเสนอผลงาน 
สาขาเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกจิ 

09.00-11.30 น. 
 

นําเสนอผลงาน 
สาขาเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกจิ 

13.00-15.15 น. 

หองเทียนแกว  
ชั้น 2 

สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตภัณฑอาหาร 

นําเสนอผลงาน 
สาขาเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกจิ 

09.00-11.15 น. 
 

นําเสนอผลงาน 
สาขาเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกจิ 

13.00-15.00 น. 

หอง 301 
ชั้น 3  

อาคารวชริานุสรณ 
คณะเกษตร 

นําเสนอผลงาน 
สาขาสงเสริมการเกษตรและ 

คหกรรมศาสตร 
09.00-12.00 น. 

 

 

หอง 303 
ชั้น 3  

อาคารวชริานุสรณ 
คณะเกษตร 

นําเสนอผลงาน 
สาขาสงเสริมการเกษตรและ 

คหกรรมศาสตร 
09.00-12.00 น. 
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หองประชุม วันพฤหัสบดีท่ี 6 กุมภาพันธ 2563 
เชา บาย 

หอง 505  
ชั้น 5 

อาคารเฉลิมพระเกียรต ิ 
6 รอบ พระชนมพรรษา 
คณะสัตวแพทยศาสตร 

บรรยายพิเศษ 
สาขาสตัวแพทยศาสตร 

เรื่อง นวัตกรรมทางวิทยาศาสตรและการประยุกตใช
ทางสัตวแพทยอยางยัง่ยนื 

 
นําเสนอผลงาน 

สาขาสัตวแพทยศาสตร 
08.30-12.00 น. 

 

 

หองประชุม วันศุกรท่ี 7 กุมภาพันธ 2563 
เชา บาย 

หองประชุม 
ธีระ สูตะบุตร 

ชั้น 2 
อาคารสารนิเทศ 50 ป  

 

นําเสนอผลงาน 
สาขาศึกษาศาสตร 
9.00-12.00 น. 

 

บรรยายพิเศษ 
สาขาศึกษาศาสตร 

เรื่อง การพัฒนาวิชาชีพครูอยางยั่งยืน 
13.00-15.00 น. 

หองบุหลันพิทักษผล 
ชั้น 3 

อาคารอมรภูมิรตัน 
สถาบันคนควาและพัฒนา

ผลิตภัณฑอาหาร 
 

ปาฐกถาพิเศษ 
สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

เรื่อง นวัตกรรมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
เพ่ือพัฒนาชาติอยางยั่งยืน 

(Innovation in Humanities and Social 
Sciences for Sustainable Development) 

09.00-10.00 น. 
เสวนาพิเศษ 

สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
เรื่อง นวัตกรรม ทําลายลาง หรือ สรางสรรค
(Innovation: Disruptive or Creative?) 

10.15-12.15 น. 
 

 

หองเรไร 
ชั้น 2 

อาคารอมรภูมิรตัน 
สถาบันคนควาและพัฒนา

ผลิตภัณฑอาหาร 

นําเสนอผลงาน 
สาขาประมง 

08.30-11.45 น. 
 

นําเสนอผลงาน 
สาขาสังคมศาสตร 
13.25-15.05 น. 

หองหยกมณ ี 
ชั้น 2 

อาคารอมรภูมิรตัน 
สถาบันคนควาและพัฒนา

ผลิตภัณฑอาหาร 

นําเสนอผลงาน 
สาขาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

09.00-12.15 น. 
 

 

นําเสนอผลงาน 
สาขามนุษยศาสตร 
13.25-14.00 น. 

หองประชุมรวงขาว  
ชั้น 2  

อาคารวชริานุสรณ 
คณะเกษตร 

 บรรยายพิเศษ 
สาขาสงเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร 

เรื่อง นวัตกรรมสรางสรรคไทยเพ่ือเปาหมายในการ
พัฒนาอยางยั่งยืน: สงเสริมทุนวัฒนธรรม 

สรางสุขสูชุมชน 
12.30-16.00 น. 
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กําหนดการพิธีเปดการประชุมทางวิชาการ ครั้งท่ี 58  
วันพุธท่ี 5 กุมภาพันธ 2563 ณ หองประชุมสุธรรม อารีกุล  

อาคารสารนิเทศ 50 ป  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
     

 
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน ณ บริเวณหนาหองประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ป 

09.00 – 09.30 น. พิธีเปดการประชุม 
    - รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ดร.จงรัก วัชรินทรรัตน) 
      กลาวรายงาน 
    - เปดการประชุม  
      โดย ศาสตราจารย ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน 
      อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

09.30 – 11.30 น. บรรยายพิเศษเรื่อง “นวัตกรรมสรางสรรคไทย เพ่ือเปาหมายในการพัฒนาอยางยั่งยืน” 
(Inno-creative Thailand for Sustainable Development Goals (SDGs) 
1.  ดร.นพ.ปฐม สวรรคปญญาเลิศ  
      รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 
2.  นายสราวุธ ชีวะประเสริฐ 
      ท่ีปรึกษาดานยุทธศาสตรน้ํา สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ  
3.  รองศาสตราจารย ดร.อัศนีย กอตระกูล 
      ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
พิธีกรผูดําเนินรายการ รองศาสตราจารย ดร.เอกไท วิโรจนสกุลชัย                       
รองผูอํานวยการฝายบริหาร สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   

11.30 – 12.00 น. ผูประกาศรายนามผูไดรับรางวัลผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการ ครั้งท่ี 57 
      โดย รองศาสตราจารย ดร.ศรปราชญ ธไนศวรรยางกูร  
            รักษาการรองอธิการบดีฝายวิจัย 
พิธีมอบรางวัลแกผูเสนอผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการ ครั้งท่ี 57                      

โดย อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
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พิธีเปดภาคโปสเตอร ณ หองโถงนิทรรศการ ช้ัน 1 อาคารสารนิเทศ 50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
13.30 – 14.00 น. พิธีเปดการแสดงผลงานทางวิชาการภาคโปสเตอร 

  ประธานคณะกรรมการฝายโปสเตอรทางวิชาการ  กลาวรายงาน 
เปดการแสดงผลงานทางวิชาการภาคโปสเตอร 
   โดย  ศาสตราจารย ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน 
   อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
และมอบรางวัลโปสเตอรสวยงาม ครั้งท่ี 58 
   โดย อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
   นําชมผลงานทางวิชาการภาคโปสเตอร 
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การบรรยาย อภิปราย เสวนาทางวิชาการ 
วันพุธท่ี 5 กุมภาพันธ 2563 
หองประชุมธีระ สูตะบุตร ช้ัน 2 อาคารสารนิเทศ 50 ป 
 เวลา   เร่ือง 
13.30 – 16.30 น.  สาขาพืช รวมกับ ศูนยสรางสรรคธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ  

(องคการมหาชน) และคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
  13.30 – 14.30 น. ลงทะเบียน และชมนิทรรศการ 
 14.30 – 14.45 น. กลาวเปดงานสัมมนา 
   โดย... 
    อลิศรา มีนะกนิษฐ 
     (รองศาสตราจารย ดร.) 
     ประธานสาขาพืช การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งท่ี 58 

 14.45 – 15.35 น.  เสวนาพิเศษ เรื่อง “นวัตกรรมการผลิตพืชเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน” 
   โดย... 
    นายปญญา เหลาอนันตธนา  
     (ผูชวยศาสตราจารย) 
     คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

นายกฤษณะ ธรรมวิมล  
  CEO บริษัท วังรี เฮลท แฟคตอรี่ จํากัด 

นางสาวมณฑา ไกหริัญ 
     ผูจัดการสงเสรมินวัตกรรม ศูนยสรางสรรคธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร 
     สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน) 

ผูดําเนินการเสวนา... 
 นายธรรมศักดิ์ ทองเกต ุ 

     (รองศาสตราจารย ดร.) 
  คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

  15.35 – 16.30 น.  เสวนาพิเศษ เรื่อง “AgTech Show Case นวัตกรรมการผลิตพืชเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน: เกษตร
อัจฉริยะกับการสรางเกษตรกรยุค 4.0 ระบบการเพาะปลูกและแปรรูปดอกดาวเรืองปลอดสารเคมีแบบ
ครบวงจร ดวยเทคโนโลยีการควบคุมสภาพแวดลอมแบบอัตโนมติั” 

   โดย... 
    นางสาวนฤดี ทองวัตร  
     ประธานกลุมวิสาหกิจชุมชนดาวเรอืงภูเรือ จังหวัดเลย 
    เบญญา มะโนชัย 
     (ผูชวยศาสตราจารย ดร.) 

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
     นายพิสิฐไชย สุวรรณเรือง 
      Founder บริษัท เอสพีสมารทแพลนท จํากัด 
    ผูดําเนินการเสวนา... 
     นายสิรพัฒน ชนะกุล 
      นักสงเสริมนวัตกรรมอาวุโส สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน) 
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วันพฤหัสบดีท่ี 6 กุมภาพันธ 2563 
หองประชุมกําพล อดุลวิทย ช้ัน 2 อาคารสารนิเทศ 50 ป 

เวลา   เร่ือง 
08.30 – 12.00 น.  สาขาประมง Theme “ทรัพยากรประมงภายใตวิกฤตการณรูปแบบใหม (Fisheries Resources     

Under Emerging Threats)” 
  08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน  
 09.00 – 09.10 น. กลาวตอนรับ และรายงานผลการดําเนินงาน 
   โดย... 
    นายวันชัย วรวัฒนเมธีกุล 
     (รองศาสตราจารย ดร.) 
     ประธานสาขาประมง 

 09.10 – 09.20 น. กลาวเปดงาน 
   โดย... 
    นายสุรยิัน ธัญกิจจานุกิจ 
     (ผูชวยศาสตราจารย ดร.) 
     คณบดีคณะประมง 

  
09.20 – 09.30 น. มอบรางวัลบุคลากรผูท่ีมผีลงานโดดเดนดานการตีพิมพผลงานทางวิชาการในวารสารระดับนานาชาต ิ
  คณะประมง 
 09.30 – 12.00 น. อภิปรายพิเศษเรื่อง “วิกฤตขยะทะเลไทย (Marine Debris Crisis)” 
   โดย... 
    นายธรณ ธํารงนาวาสวัสดิ์  
     (ผูชวยศาสตราจารย ดร.) 
     รองคณบดฝีายกิจการพิเศษ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
    สุชนา ชวนิย 
     (รองศาสตราจารย ดร.) 
     คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

    ปนสักก สุรสัวด ี

     (ดร.) 
     รองอธิบดีกรมทัรพยากรทางทะเลและชายฝง 

    นายวัชรินทร รัตนชู 

     ผูอํานวยการกองบริหารจดัการเรอืประมงและการทําการประมง กรมประมง 

ผูดําเนินการอภิปราย... 
 วรัณทัต ดลุยพฤกษ 
  (ดร.) 

     คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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หองบุหลันพิทักษพล ช้ัน 3 อาคารอมรภูมิรัตน สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 
เวลา   เร่ือง 

08.30 – 13.00 น.  สาขาอุตสาหกรรมเกษตร Theme “อุตสาหกรรมเกษตรเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน  
 (Agro-Industry for Sustainable Development Goals: SDGs) 

  08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน  
 09.00 – 09.30 น. กลาวเปดการประชุม 
   โดย... 
    นายอนุวัตร แจงชัด 
     (รองศาสตราจารย ดร.) 

     คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 09.30 – 10.00 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง “นโยบายและกลยุทธภาครัฐเพ่ือนําอุตสาหกรรมอาหารมุงสู SDGs” 
   โดย...    
    นางสาวสิรี ชัยเสร ี
     (รองศาสตราจารย ดร.) 
     รักษาการผูอํานวยการหนวยบริหารและจัดการทุนดานการเพ่ิม 
     ความสามารถในการแขงขันของประเทศ (บพข.) 
     สํานักงานสภานโยบายการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร  
     วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ (สอวช.) 
 10.00 – 10.30 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง “ระบบ AI เพ่ือการพัฒนาตลอดหวงโซอุตสาหกรรมอาหาร” 
   โดย...    
    นายธนารักษ โกศลัวิตร 
     รองกรรมการผูจดัการ สํานักบริหารวิศวกรรมโครงการ  
     บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
 10.45 – 11.15 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง “กลยุทธเพ่ือความสําเร็จดานอุตสาหกรรมอาหารสุขภาพในอนาคต” 
    โดย...    
     นายรุจเวทย ทหารแกลว   
      (น.สพ.) 
      ท่ีปรึกษาคณะผูบริหารระดับสูง เครือเบทาโกร 
 11.15 – 11.45 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง “Consumer Awareness and Buying Decision on Sustainable Food” 
    โดย...    
 
     นางพรเพ็ญ นาถพิริยรตัน 
      รองประธานกรรมการ ฝายกํากับดูแลคณุภาพสินคา เทสโกโลตสั 
    ผูดําเนินการบรรยาย... 
     นายกฤษกมล ณ จอม 
      (ผูชวยศาสตราจารย ดร.) 
      ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
      คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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หองประชุมละอองฟา ช้ัน 3 อาคารอมรภูมิรัตน สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 
เวลา   เร่ือง 

09.00 – 12.00 น.  สาขาวิทยาศาสตร สัมนาพิเศษเรือ่ง “ปลากัดสัตวน้ําประจําชาติสูเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจ    
หมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model)” 

    โดย... 
     นายสหภพ ดอกแกว 
      (ดร.) 
      หัวหนาศูนยวิจัยและถายทอดเทคโนโลยปีลาสวยงาม 
     นายพิบูลยชัย ชวนช่ืน 
      เจาของเยาวลักษณฟารม 
 
     นายชาญชัย สุนันก่ิงเพชร  
      ผูช่ืนชอบและสํารวจปลากัดปาในประเทศไทย 
      
    ดําเนินรายการโดย... 
     นายครศร ศรีกุลนาถ 
     (รองศาสตราจารย ดร.) 

             อาจารยประจําภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร    
 

หอง 505 ช้ัน 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา คณะสัตวแพทยศาสตร 
เวลา   เร่ือง 

08.30 – 12.00 น.  สาขาสัตวแพทยศาสตร บรรยายพิเศษเรื่อง “นวัตกรรมทางวิทยาศาสตรและการประยุกตใชทาง 
  สัตวแพทยอยางย่ังยืน”  
  08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน  
  09.00 – 09.30 น.  กลาววัตถุประสงคของการจดังานประชุมทางวิชาการ ครั้งท่ี 58 สาขาสัตวแพทยศาสตร 
                             โดย...  
      นายเมธา จันดา 
       (ผูชวยศาสตราจารย น.สพ.ดร.) 

       ประธานสาขาสตัวแพทยศาสตร 
    กลาวเปดงาน 
                                 โดย...  
      นายคงศักด เท่ียงธรรม 
       (ผูชวยศาสตราจารย น.สพ.ดร.) 

       คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
  09.30 – 10.30 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง “นวัตกรรมทางวิทยาศาสตรและการประยุกตใชทางสัตวแพทยอยางย่ังยืน” 
     โดย...  
      นายมาโนชญ สุธีรวัฒนานนท 
       (รองศาสตราจารย ดร.) 

       อาจารยประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
       มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี
    ผูดําเนินการบรรยาย... 
      สุนทรี เพ็ชรด ี
       (ผูชวยศาสตราจารย สพ.ญ.ดร.) 

         ผูชวยคณบดีฝายวิจัย 
  10.30 – 10.45 น. ถาม – ตอบ ประเด็นปญหาและขอเสนอแนะ 
  11.00 – 12.00 น.  การนําเสนอผลงานทางวิชาการ (ภาคบรรยาย)  
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หองประชุมกําพล อดุลวิทย ช้ัน 2 อาคารสารนิเทศ 50 ป 

เวลา   เร่ือง 
13.00 – 15.00 น.  สาขาประมง Theme “ทรัพยากรประมงภายใตวิกฤตการณรูปแบบใหม (Fisheries Resources     

Under Emerging Threats)” 
  13.00 – 13.30 น. ลงทะเบียน  
 13.30 – 15.00 น. บรรยายพิเศษเรื่อง “ไมโครพลาสติก: ภัยใกลตัวท่ีตองทําความรูจัก (Microplastics:  

 So You Think You Know It?)” 
   โดย... 

    จิตราภรณ ฟกโสภา  
     (ดร.) 
     อาจารยประจําคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
    นายศุภวัตร กาญจนอดเิรกลาภ 
     ผูเช่ียวชาญกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง   
    นายมาฆมาส สุทธาชีพ  
     (ดร.) 
     อาจารยประจําคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
 

หองประชุมละอองฟา ช้ัน 3 อาคารอมรภูมิรัตน สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 
เวลา   เร่ือง 

13.00 – 16.00 น.  สาขาเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ เสวนาพิเศษเรื่อง “นวัตกรรมสรางสรรคไทยเพ่ือเปาหมายในการ
พัฒนาอยางย่ังยืน: บทเรียนจากธุรกิจ startups (Inno-creative Thailand for Sustainable 
Development Goals (SDGs): Lessons Learned from Startups) 

    โดย...  
     ธีรีสา มัทวพันธุ 
      รองผูอํานวยการดานยุทธศาสตรองคกร  
      สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน) 
     ธรรมนูญ เวชวิทยาขลัง 
      เลขาธิการสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) 
     เฉลิมพล ปุณโณทก 
      ประธานเจาหนาท่ีบริหาร บริษัท เอเชีย โรโบติกส จํากัด (หุนยนตดนิสอ) 
     นนทวิชช ดวงสอดศรี 
      CEO & Co-founder The Existing Company 
    ผูดําเนินการเสวนา... 
     ณัฐกันย ชินนรานันทน 
      (ดร.) 
      อาจารยภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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วันศุกรท่ี 7 กุมภาพันธ 2563 
หองบุหลันพิทักษพล ช้ัน 3 อาคารอมรภูมิรัตน สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 

เวลา   เร่ือง 
08.30 – 12.15 น.  สาขามนษุยศาสตรและสังคมศาสตร  
  08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 
  09.00 – 09.05 น. กลาวรายงาน 

     โดย... 
      กิติมา อินทรัมพรรย  
       (รองศาสตราจารย ดร.) 
       คณบดีคณะมนุษยศาสตร 
  09.05 – 09.10 น. กลาวตอนรับ 

     โดย... 
      รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
  09.10 – 10.00 น. พิธีเปด การปาฐกถาพิเศษ หัวขอ “นวัตกรรมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เพ่ือพัฒนาชาติอยางย่ังยืน” 

(Innovation in Humanities and Social Sciences for Sustainable Development)  
     โดย... 
      ผูแทนจากกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
  10.15 – 12.15 น. เสวนาพิเศษ หัวขอ “นวัตกรรม: ทําลายลาง หรือ สรางสรรค” (Innovation: Disruptive or Creative?) 
    โดย... 
     สุดารตัน ดิษยวรรธนะ จันทราวัฒนากุล 
      รองผูอํานวยการ ส.ส.ท. ดานยุทธศาสตรสื่อสาธารณะ  
      สถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส 
     คุณพีรพล อนุตรโสตถ์ิ  
      ผูสื่อขาว สํานักขาวไทย อสมท. และผูดําเนินรายการชัวรกอนแชร 
      ผูดําเนินการเสวนาพิเศษ  
       คุณเจก รตันตั้งตระกูล 
       ผูประกาศขาวรายการ TNN 

หองประชุมธีระ สูตะบุตร ช้ัน 2 อาคารสารนิเทศ 50 ป 
เวลา   เร่ือง 

13.00 – 15.00 น.  สาขาศึกษาศาสตร บรรยายพิเศษเรื่อง “การพัฒนาวิชาชีพครูอยางย่ังยืน” 
     โดย... 
    นายอรรถพล อนันตวรสกุล 
     (ผูชวยศาสตราจารย ดร.) 

     อาจารยประจําสาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา คณะครศุาสตร 
     จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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หองประชุมรวงขาว ช้ัน 2 อาคารวชิรานุสรณ คณะเกษตร 

เวลา   เร่ือง 
12.30 – 15.30 น.  สาขาสงเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร Theme: นวัตกรรมสรางสรรคไทยเพ่ือเปาหมายในการ

พัฒนาอยางย่ังยืน: สงเสริมทุนวัฒนธรรม สรางสุขสูชมุชน 
 12.30-13.00 น. ลงทะเบียน 
 13.00-13.10 น. พิธีกร 

   โดย... 

    นริศรา อินทะสิริ  

     (ดร.) 

 13.10-15.15 น. บรรยายพิเศษ 

   โดย..... 

    ชลาธร จูเจริญ  

     (ดร.) 

     อาจารยประจําภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร 

    นายสมศักดิ์ สําลีรตัน  

     ปราชญเกษตรของแผนดินจังหวัดสมุทรปราการ  

     สาขาเกษตรผูนําชุมชนและเครือขายเกษตรกรตนแบบ 

    นายธิป ศรีสกุลไชยรัก  

     (อาจารย) 

     ประธานชุมชนริมนํ้าจันทบูร 

   ผูดําเนินการบรรยาย... 

    มณลีักษณ พิริยะจิตตะ  

     นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สาํนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

 15.15-15.30 น. ถาม-ตอบ 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคบรรยาย 

Oral Presentation 
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กําหนดการนําเสนอผลงานทางวิชาการภาคบรรยาย 

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คร้ังที่ 58  

วันที่ 5-7 กุมภาพันธ 2563 

สาขาพืช 

วันพฤหัสบดีท่ี 6 กุมภาพันธ 2563 

หองประชุม 9 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ป 

ประธาน  ผศ.ดร. สุพจน กาเซ็ม 

เลขานุการ  ผศ.ดร. เจนจิรา ชุมภูคํา 

 

เวลา รหัสผลงาน เร่ือง 
09.00 – 09.15 น. พช.5/O68 Allelopathic Effect of Lantana camara in vitro Tissue – An Interested 

Natural Herbicide 
โดย Varaporn Veraplakorn 

09.15 – 09.30 น. พช.20/O74 OsSWEET11 and OsSWEET14: The Possible Key Genes Involved in 
Bacterial Blight Susceptibility in Rice Cultivar RD47 
โดย Khruathip Ketthong, Francois Grandmottet, Kawee Sujipuli,  
Sirirat Sanyong and Kumrop Ratanasut 

09.30 – 09.45 น. พช.4/O67 Optimizing the Sex Ratio for Mass Production of Sycanus collaris (F.) 
(Hemiptera: Reduviidae) 
โดย Pornsawan Poopat and Tewee Maneerat 

09.45 – 10.00 น. พช.34/O143 
 

สมบัติของวัสดุผสมลีโอนารไดตและความเปนไปไดในการใชเปนวัสดุปรับปรุงดินและปุย 
โดย จรยิา อามาตยมนตร,ี แสงดาว แลนรอด-เขาแกว และ กรรณิการ สัจจาพันธ 

10.00 – 10.15 น. 
 

พช.12/O69 การใชแพกโคลบิวทราซอลเพ่ือควบคุมการเจริญเติบโตของไมประดบัสําหรับสวนขวด 
โดย วาสณิี ยันตะนะ, ณัฏฐ พิชกรรม, พัชรียา บุญกอแกว และ ทัศไนย จารุวัฒนพันธ 

10.15 – 10.30 น. พช.21/O75 Effect of Nitrogen to Phosphorus Ratios in Combination with Cytokinins 
on In vitro Growth and Development of Dendrobium sonia ‘Earsakul’ 
โดย Jutamas Saengjanchay, Anupan Kongbangkerd and Kumrop Ratanasut 

 

ประธาน  อ.ดร. กาญจนา บุญเรือง 

เลขานุการ  อ.ดร. จุติภรณ ทัสสกุลพนชิ 

 

เวลา รหัสผลงาน เร่ือง 
10.45 – 11.00 น. 
 

พช.19/O73 Effect of Chitosan on Growth of Musa acuminata ‘Kluai Khai’ in Liquid 
Media Culture System 
โดย Wimonmas Kunkeaw, Siripong Premjet, Kawee Sujipuli and 
Duangporn Premjet 

11.00 – 11.15 น. 
 

พช.13/O70 ผลของบราสสโินสเตียรอยดแอนาลอกตอคุณภาพการเก็บรักษาของผลสับปะรด 
พันธุปตตาเวีย 
โดย คชาภรณ ศรีคลาย, เจนจิรา ชุมภูคํา, พัชรียา บุญกอแกว, วีรศลิป สอนจรญู  
และ คณพล จุฑามณ ี
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เวลา รหัสผลงาน เร่ือง 
11.15 – 11.30 น. 

 
พช.27/O141 ผลของการใหกรดซาลิไซลิกทางใบตอปริมาณและคณุภาพผลผลติของมะเขือเทศเชอรี ่

โดย นภาพรรณ หนิมพานิช, พิจิตรา แกวสอน และ ปริยานุช จุลกะ 

11.30 – 11.45 น. 

 
พช.18/O72 Effect of Field Medium Moisture Levels on Some Physiological Changes 

under Drought Stress in Cherry Tomato (Solanum lycopersicum ‘CH154’) 
โดย Thanaboon Plakunmonthon and Sukhumaporn Saeng-ngam 

11.45 – 12.00 น. 
 

พช.25/O114 
 

ผลของนํ้าหมักจากมูลหนอนไหมตอความงอกของเมล็ดพันธุพริกข้ีหนู (Capsicum 
annuum L.) 
โดย รวินทรนิภา แววสอน, เบญญา มะโนชัย และ พิจิตรา แกวสอน 

12.00 – 12.15 น. พช.14/O71 การใหแสงเสริมจากหลอดไดโอดเปลงแสงรวมกับสูตรสารละลายธาตุอาหารสําหรับผลิต
หญาหวาน (Stevia rebaudiana Bert.) ในระบบ NFT 
โดย ชญานิศ ทิพยดาราพาณิชย, เบญญา มะโนชัย และ ปริยานุช จลุกะ 

สาขาสัตว 

วันพฤหัสบดีท่ี 6 กุมภาพันธ 2563 

หองประชุม 5 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ป 

ประธาน     ผศ.ดร. อัจฉรา ขยัน 

เลขานุการ  ดร. ดนัย จัตวา 

 

เวลา รหัสผลงาน เร่ือง 
10.30 – 10.55 น. สต.6/O183 ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการสญูเสยีนํ้าหนักรางกายระหวางการขนสงโคเน้ือกอนเขาขุน 

โดย ณัฐดนัย ปฐมโยธิน, ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, ธนาทิพย สุวรรณโสภ ีและ ดนัย จัตวา 

10.25 – 11.20 น. สต.7/O184 การใชผงแกนตะวันทดแทนขาวสกุในผลิตภัณฑแหนมหม ู 

โดย ศิริพร นามเทศ 

11.20 – 11.45 น. สต.8/O185 ความสัมพันธระหวางนํ้าหนักตัวกับความหนาไขมันสันหลังของสุกรสาวเชิงการคา  

โดย สุพิชชา ศรีวรมย, ธนาทิพย สุวรรณโสภี และศกร คุณวุฒิฤทธิรณ 

 

สาขาสัตวแพทยศาสตร 

วันพฤหัสบดีท่ี 6 กุมภาพันธ 2563 

หอง 505 ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา คณะสัตวแพทยศาสตร 

ประธาน ผศ. น.สพ.ดร. เมธา จันดา 

เลขานุการ นางสาวพัชรวสา พ่ึงตน 

 

เวลา รหัสผลงาน เร่ือง 
11.00 – 11.25 น. สพ.2/O122 เปรียบเทียบสารละลายเจือจางนํ้าเช้ือแบบสดและแบบผงตอคุณภาพของนํ้าเช้ือสุนัข

แชเย็น 

โดย จตุพร กระจายศร ี
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สาขาประมง 

วันพฤหัสบดีท่ี 6 กุมภาพันธ 2563 

หองประชุมกําพล อดุลวิทย ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ป 

ประธาน อาจารย ดร. ธนัสพงษ โภควนิช 

เลขานุการ นิสิต 

 

เวลา รหัสผลงาน เร่ือง 
15.30 – 15.45 น. ปม.22/O198 การปนเปอนของไมโครพลาสติกในหอยแมลงภูบริเวณอาวศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

โดย รุจริา สุขแสงจันทร, รังสิวุฒิ แกวแสง, จิตราภรณ ฟกโสภา และ สุชาย วรชนะนันท 
15.45 – 16.00 น. ปม.18/O195   การสรางอนุภาคแคโรทีนอยดขนาดเล็กเพ่ือใชเพ่ิมสีผิวปลาทอง 

โดย สิริพงษ วงศพรประทีป, พงศเชฏฐ พิชิตกุล และ วรัณทัต ดุลยพฤกษ 
16.00 – 16.15 น. ปม.1/O8  การเปรยีบเทียบวิธีเตรียมอกปูนาทอดตอฤทธ์ิการตานอนุมลูอิสระและ 

การเกิดออกซิเดชันของไขมัน                
โดย กิตติพงษ จิระพงษสุวรรณ, เจนจิรา  นิเวศน, ดารชาต เทียมเมอืง,                       
กรผกา อรรคนิตย และ กานต ทิพยาไกรศร ี

16.15 – 16.30 น. ปม.2/O32 ผลของความเขมขนของเอนไซมและเวลาในการยอยตอคาระดับการยอยสลาย 
และสมบัติการตานอนุมลูอิสระของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากนํ้าน่ึงปลาทูนา 
โดย ชณิตา จีระกุล, มุกดาภรณ เกียรติโอฬาร และ เปรมวดี เทพวงศ 

 

วันศุกรท่ี 7 กุมภาพันธ 2563 

หองเรไร ชั้น 2 อาคารอมรภูมิรัตน สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 

 ประธาน ผศ.ดร. จิราภรณ ไตรศักด์ิ 

เลขานุการ นิสิต 

 

เวลา รหัสผลงาน เร่ือง 
08.30 – 08.45 น. ปม.5/O186 องคประกอบการจับปูมา อัตราการจับตอหนวยการลงแรงประมงและขนาดของปูมา

จากการทําประมงพ้ืนบานในพ้ืนท่ีจังหวัดเพชรบุร ี
โดย สภุัชฌา ฤกษปราณ,ี ศันสนีย หวังวรลักษณ, อุไรรัฒท เนตรหาญ, 
มณชนิศาษ ศรสีมวงศ, จิราภัษ อัจจิมางกูร, จิราภรณ ไตรศักดิ ์และ เกริกไกร สงคอินทร 

08.45 – 09.00 น. ปม.1/O197
  

การคาสตัวนํ้าของประเทศไทยภายใตอนุสัญญาวาดวยการคาระหวางประเทศ 
ซึ่งชนิดสัตวปาและพืชปาท่ีใกลสญูพันธุ         
โดย วริศรา ผโลดม, ศิริสุดา จํานงทรง และ อุไรรัฒท เนตรหาญ 

09.00 – 09.15 น. ปม.3/O123 ความพึงพอใจของผูประกอบการในอุตสาหกรรมประมงปลายนํ้าตอมาตรการภาครัฐ 
ในระบบการตรวจสอบยอนกลับ                   
โดย สุวิมล มไีชย, จิราภัษ อัจจิมางกูร, ศันสนีย หวังวรลักษณ และ อุไรรัฒท เนตรหาญ 
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ประธาน อาจารย ดร. สาทิต ฉัตรชัยพันธ 

เลขานุการ นิสิต 

 

เวลา รหัสผลงาน เร่ือง 
09.15 – 09.30 น. ปม.9/O187 อัตราพันธุกรรมของลักษณะท่ีเก่ียวของกับการสืบพันธุในปลาดุกยักษ  

Clarias gariepinus (Burchell, 1822) 
โดย วิษณุ ศรีไม, ศกร คณุวุฒิฤทธิรณ, ประไพพรรณ ชัยวิชู, วิรุฬ มณีอภัย,  
เอนก ภูออนน่ิม, อุไร กุลบุญ และ อุทัยรตัน ณ นคร 

09.30 – 09.45 น. ปม.10/O188 การตอบสนองตอการคัดเลือกเพ่ือปรับปรุงการเจรญิเติบโตของปลาดุกยักษ  
Clarias gariepinus (Burchell, 1822) 
โดย วิษณุ ศรีไม, ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, ประไพพรรณ ชัยวิชู, วิรุฬ มณีอภัย, 
เอนก ภูออนน่ิม, อุไร กุลบุญ และ อุทัยรัตน ณ นคร 

09.45 – 10.00 น. ปม.11/O189 แนวทางการปรับปรุงการเจรญิเตบิโตของปลาดุกลูกผสมระหวางปลาดุกยักษ 
และปลาดุกอุย ดวยขอมูลองคประกอบทางพันธุกรรม 
โดย ประไพพรรณ ชัยวิชู, ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, สาทิต ฉัตรชัยพันธ, วิษณุ ศรีไม  
และ อุทัยรัตน ณ นคร 

10.00 – 10.15 น. ปม.12/O190 การพัฒนาไพรเมอรแบบมัลติเพลก็ซสําหรบัเครื่องหมายพันธุกรรมไมโครแซเทลไลท
ของปลาสลดิ (Trichopodus pectoralis, Regan 1910) และความหลากหลายทาง
พันธุกรรมในฟารมเลีย้ง 
โดย อัญลักษณ วชิรไชยการ, อรปราง สุทธเกียรต,ิ วันศุกร เสนานาญ และ  
อุทัยรัตน ณ นคร 

10.15 – 10.30 น. ปม.15/O192 คาทางพันธุกรรมของประชากรพ้ืนฐานปลาสลิด (Trichopodus pectoralis, Regan 
1910) จากการผสมขามปลาสามประชากร 
โดย อรปราง สุทธเกียรต,ิ ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, สาธิต ฉัตรชัยพันธ,  
ฉัตรชัย ไทยทุงฉิน และ อุทัยรัตน ณ นคร 

 

 ประธาน     อาจารย ดร. ณิชนันทน แมคมิลแลน 

เลขานุการ  นิสิต 
 

เวลา รหัสผลงาน เร่ือง 
10.45 – 11.00 น. ปม.16/O193 การตอบสนองตอการคัดเลือกในประชากรปลาสลิดและอิทธิพลของอัตราปลอย 

ตอผลการวัดความกาวหนาของการคัดเลือก    
โดย สาทิต ฉัตรชัยพันธ, ฉัตรชัย ไทยทุงฉิน, ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ และ  
อุทัยรัตน ณ นคร  

11.00 – 11.15 น. ปม.13/O191 การประเมินคาพารามิเตอรทางพันธุกรรมเพ่ือใชในการปรับปรุงพันธุปลานิลในระบบ
การเลีย้งเชิงพาณิชย 
โดย นิสรา  กิจเจริญ และ ปุญชรศัมิ์  มีแกว 

11.15 – 11.30 น. ปม.17/O194 การประยุกตใชแบคทีเรีย Bacillus subtilis AQHBS001 เพ่ือเพ่ิมอัตราการ
เจริญเติบโต  ภูมิคุมกัน และความตานทานโรค AHPND ในกุงขาวแวนนาไมย 
(Litopenaeus vannamei) 
โดย วีรสันต คิวเจริญ และ ประพันธศักดิ์ ศีรษะภมู ิ

11.30 – 11.45 น. ปม.23/O199 ผลของโปรไบโอติกสชนิดใหม Acinetobacter KU011TH ตอการตอบสนองทาง
ภูมิคุมกันและการตานทานเช้ือ Aeromonas hydrophila ในปลาดุกอุย (Clarias 
macrocephalus Günther, 1864) 
โดย อนุรักษ บุญนอย, อุทัยรัตน ณ นคร และ ประพันธศักดิ์ ศีรษะภูม ิ
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สาขาสงเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร 

วันพฤหัสบดีท่ี 6 กุมภาพันธ 2563 

หอง 301 อาคารวชิรานุสรณ คณะเกษตร 

ประธาน     ผศ.ดร. จิราภรณ ไตรศักด์ิ 

 เลขานุการ  นิสิต 

 

เวลา รหัสผลงาน เร่ือง 
09.00 – 09.15 น. สก.คห.1/O39 การปรับตัวของเกษตรกรแปลงใหญมะพราวนํ้าหอมจากปญหาราคาตกต่ํา  

อําเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร 
โดย ศิรประภา ทับไกร และ จีรนันท เขิมขันธ 

09.16 – 09.30 น. สก.คห.2/O40 การจัดการระบบผลิตผักของกลุมวิสาหกิจผูปลูกผักปลอดภัยบานโคกลาม-แสงอราม 
ตําบลกุดหมากไฟ อําเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 
โดย สภุาภรณ วันเชียง และ พีรชัย กุลชัย 

09.31 – 09.45 น. สก.คห.3/O41 ความเขมแข็งของกลุม ก. กะเหรี่ยงแกน ตําบลแกนมะกรูด อําเภอบานไร  
จังหวัดอุทัยธานี 
โดย รักษิณา  อํามลา และ พีรชัย  กุลชัย 

09.46 – 10.00 น. สก.คห.4/O42 การจัดการความรูการวิเคราะหตนทุนการผลิตของกลุมวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑภูธารา 
ตําบลกุดหมากไฟ อําเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 
โดย สุธิรา ชุมวิเชียร และ พีรชัย กุลชัย 

10.01 – 10.15 น. สก.คห.6/O44 การรับรูเก่ียวกับมาตรการการใชสารเคมี อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง 
โดย พนัชกร ศรีเฟย  และ ดวงกมล ปานรศทิพ ธรรมาธิวัฒน 

10.16 – 10.30 น. สก.คห.7/O45 ตนทุนและผลตอบแทนของการผลิตขาวของกลุมเกษตรกรผูใชสารชีวภัณฑ ภายใตศูนย
การจัดการศัตรูพืชชุมชนบานคอกชาง ตําบลแหลมบัว อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
โดย สุวรัช ศิริพิน และ สุณีพร สุวรรณมณีพงศ 

10.31 – 10.45 น. สก.คห.8/O48 การพัฒนารูปแบบการตลาดท่ีเหมาะสมของกลุม ก. กระเหรี่ยงแกน ตําบลแกนมะกรูด 
อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี 
โดย นภัสสร จันทรสุข และ พีรชัย กุลชัย 

10.46 – 11.00 น. สก.คห.9/O49 ความรูและพฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร หมู 2 ตําบลมวงเจ็ดตน 
อําเภอบานโคก จังหวัดอุตรดิตถ 
โดย เสาวนีย นุระธนะ และ ดวงกมล ปานรศทิพ ธรรมาธิวัฒน 

11.01 – 11.15 น. สก.คห.38/O138 
 

กลยุทธการตลาดและโมเดลธุรกิจสําหรับฟารมเมลอนอินทรีย กรณธุีรกิจฟารมสุขปลูก
อินทรีย อําเภอรองคํา จังหวัดกาฬสินธุ 
โดย ภาคินี ธิกุล และ สุณีพร สุวรรณมณีพงศ 

11.16 – 11.30 น. สก.คห.10/O50 การเปลีย่นแปลงรปูแบบการใชประโยชนท่ีดินเพ่ือการเกษตร จากโครงการช่ังหัวมัน  
ตามพระราชดําริ ในพ้ืนท่ีตําบลเขากระปุก อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุร ี
โดย สกุลรัศมิ์ บุบผา, ลิลลี่ กาวีตะ และ นรณุ  วรามติร 

11.31 – 11.45 น. สก.คห.11/O51 ศักยภาพดานการเกษตรเพ่ือจัดทําตลาดเกษตรกรในชุมชนคุงบางกะเจา  
อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 
โดย วรรณิกา จินะการ และ พีรชัย กุลชัย 

11.46 – 12.00 น. สก.คห.14/O52 ปจจัยท่ีมีผลตอความสุขของเกษตรกรในอําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม 
โดย กาญจนา ชัยเมืองช่ืน, จุฑาทิพย เฉลิมผล, รุจ ศิรสิัญลักษณ และ จุฑามาศ โชตบิาง 
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หอง 303 อาคารวชิรานุสรณ คณะเกษตร 

เวลา รหัสผลงาน เร่ือง 
09.00 – 09.15 น. สก.คห.19/O56 ผลของการทดแทนแปงขาวเหนียวขาวดวยแปงขาวเหนียวดําลืมผัวตอคุณลักษณะ 

ของขนมไดฟูกุ 

โดย นรินทรภพ ชวยการ, ศิริวัลย พฤฒิวิลัย, ภัชศิรีย เหลาทอง และ วนิดา บุรีภักด ี
09.16 – 09.30 น. สก.คห.23/O57 ผลของปริมาณของผงถ่ัวดาวอินคาตอคุณลักษณะทางกายภาพและทางประสาทสัมผสั

ผลิตภณัฑพุดดิ้ง 
โดย ภัชศิรยี เหลาทอง, นรินทรภพ ชวยการ และ ศิริวัลย พฤฒิวิลยั 

09.31 – 09.45 น. สก.คห.27/O78 การนําวัสดเุหลือใชมาประยุกตใชในงานดานคหกรรมศาสตร: กรณศีกึษาการสรางสรรค
สิ่งประดิษฐจากกระดาษ กลอง ยางรถยนต 
โดย จรยิา  ทรงพระ, ฉัตรดาว  ไชยหลอ และ นันทิพย หาสิน 

09.46 – 10.00 น. สก.คห.15/O53 ความคิดเห็นตอการทํางานรวมกับสามพรานโมเดลของกลุมเกษตรอินทรียทาตําหนัก  
ตําบลทาตาํหนัก อําเภอนครชัยศร ีจังหวัดนครปฐม 
โดย สจุิตรา พิศวงวิไล และ พีรชัย กุลชัย 

10.01 – 10.15 น. สก.คห.25/O76 ความตองการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพของเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรในเขต
ภาคเหนือตอนบน 
โดย จุฑามาศ นิลพันธ, สุรพล เศรษฐบุตร, ภาณุพันธุ ประภาติกุล และทศพล มลูมณ ี

10.16 – 10.30 น. สก.คห.16/O54 ผลกระทบจากการทําเกษตรอินทรีย ของกลุมศรสีะเกษสรางสรรค จังหวัดศรีสะเกษ 
โดย บุษริน สมปาง และ พีรชัย กุลชัย 

10.31 – 10.45 น. สก.คห.17/O55 การสํารวจพืชอาหารเพ่ือจดัทําฐานขอมูลในพ้ืนท่ีรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย 
ของกลุมวิสาหกิจชุมชนเครือขายศรีสะเกษเกษตรกรรมสรางสรรค จ.ศรีสะเกษ 
โดย จินดารัตน มารมย และ พีรชัย กุลชัย 

10.46 – 11.00 น. สก.คห.30/O111 คุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยาง: กรณีศึกษากลุมเกษตรกรทําสวนบานบึงตากาด 
ตําบลชุมแสง อําเภอวังจันทร จังหวัดระยอง 
โดย อัญชลี น่ิมเนียม และ ปญญา หมั่นเก็บ 

11.01 – 11.15 น. สก.คห.26/O77 การพัฒนาศักยภาพดานการตลาดแบบมีสวนรวมของกลุมวิสาหกิจชุมชนทํานาหวยตาดขา 
ตําบลหนองออ อําเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 
โดย ลักขณา ทาโสม และ พีรชัย กุลชัย 

11.16 – 11.30 น. สก.คห.36/O124 ศึกษาตนทุนและผลตอบแทนการปลูกมะมวงพันธุนํ้าดอกไม เกษตรแปลงใหญ  
ของเกษตรกรอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
โดย ขนิษฐา ชีปู และ จีรนันท เขิมขันธ 

11.31 – 11.45 น. สก.คห.39/O139 การเปดรับสื่อสังคมออนไลนของเกษตรกรรุนใหม 
โดย ณัฐชา อิสระกุล และ พัชราวดี ศรีบุญเรือง 

11.46 – 12.00 น. สก.คห.40/O140 พฤติกรรมการขอสินเช่ือของเกษตรกรลูกคาธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร 
สาขามีนบุร ี
โดย สุชานันท นุชแดง และ สุณีพร สุวรรณมณีพงศ 
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สาขาวิทยาศาสตร  

วันพฤหัสบดีท่ี 6 กุมภาพันธ 2563 

หองบุหลันพิทักษผล ชัน้ 3 อาคารอมรภูมิรัตน สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 

ประธาน  ดร. ฤทธี  มีสัตย 

 

เวลา รหัสผลงาน เร่ือง 
15.30 – 15.45 น. วท. 6/O33 การประยุกตเทคนิคการตรวจจับขอบภาพสําหรับการวัดเสนสเกล 

โดย พนัญญา สมวงษ  นพฤทธ์ิ จินันทุยา  และ วิโรจน สุดาธรรม 
15.45 – 16.00 น. 
 

วท. 13/O108 
 

การออกแบบแหลงกําเนิดแสงหลายความยาวคลื่นโดยใช LED รวมกับเกรตติงเลี้ยวเบน
แบบสะทอน 
โดย จันทรฑรัตน มากชุม และ นพฤทธ์ิ จินันทุยา 

 

ประธาน  ผศ.ดร. พิชามญชุ เกียรติวุฒินนท 

เวลา รหัสผลงาน เร่ือง 
16.00 – 16.15 น. 
 

วท.23/O196  Expression of the Biological Clock Gene, Timeless in Malaria Vector,  
Anopheles dirus (Diptera: Culicidae) under the Effect of Global Warming 
By Thananya Comproh, Uraiwan Arunyawat, Sungsit Sungvornyothin  
and Waraporn Juntarajumnong 

สาขาวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร 

วันพฤหัสบดีท่ี 6 กุมภาพันธ 2563 

หองเรไร ชั้น 2 อาคารอมรภูมิรัตน สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 

ประธาน ดร.นเร ผิวนิ่ม 

เลขานุการ นายภาคิไนย ไทยธารา 
 

เวลา รหัสผลงาน เร่ือง 
09.00 – 09.15 น. สถ.วศ.10/O25 อิทธิพลของสารเช่ือมขวาง มวลโมเลกุลของไคโตซาน และการใชสารลดแรงตึงผิว 

ตอการสังเคราะหอนุภาคไคโตซานดวยวิธีการอิมลัช่ันชนิดนํ้าในนํ้ามัน  
โดย ปตภิาคย บุญมี และ นันทิยา หาญศุภลักษณ 

09.15 – 09.30 น. 
 

สถ.วศ.13/O28 การผลิตอนุภาคโคคริสตัลของยาเมเฟนามิค แอซิดกับพาราเซตามอลและ 
นิโคตินาไมด ดวยกระบวนการ Gas Anti-Solvent (GAS)  
โดย ตวงรตัน รวบรวม และ มานพ เจริญไชยตระกูล 

09.30 – 09.45 น. 
 

สถ.วศ.27/O86 การหาสภาวะท่ีเหมาะสมในการผลิตลิกนินจากวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตร  
โดย วิภาวรรณ ก่ิงแกว, เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ อนุสิษฐ ธนะพิมพเมธา  
และ เมธี สายศรีหยุด 

09.45 – 10.00 น. 
 

สถ.วศ.39/O147 Development of Thermal Insulating Cement Composite from 
Agricultural Waste of Coconut Dust 
By Ratiporn Munprom , Peerapat Pahusawan, Passakorn nprasarn,  
Weerachai Chaiworapuek,  Damrongvudhi Onwimol,  
Damrongvudhi Onwimol and Sudathip Sae-tan  

10.00 – 10.15 น. 
 

สถ.วศ.21/O79 ผลของอนุภาคผงยางและสารเช่ือมขวางเปอรออกไซดท่ีมีตอความสามารถในการ
ไหลและสมบัตเิชิงกลของพอลิเอทิลีนรไีซเคลิชนิดความหนาแนนสูง  
โดย นัฐนรี โสภาเจรญิวงศ, รัฐโรจน อัครธนกุลกิตติ,์ ธีระศักดิ์ หมากผิน, 
ณรงคฤทธ์ิ สมบัติสมภพ และ เอกชัย วิมลมาลา 
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ประธาน ดร.คเณศ คัจฉสุวรรณมณี  

เลขานุการ นางดารณี ยงยืน 
 

เวลา รหัสผลงาน เร่ือง 
10.30 – 10.45 น. สถ.วศ.8/O23 การเคลื่อนท่ีของควันซึ่งเปนผลกระทบจากระดับและตําแหนงท่ีเกิดไฟไหมและเวลา

การอพยพคนในอุโมงคทางลอดรถยนต ประเทศไทย  
โดย ปญญวัฒน แกวกุดั่น และ ณฐัศักดิ์ บุญม ี

10.45 – 11.00 น. สถ.วศ.54/O166 การศึกษาการลําเลียงนํ้าและแรธาตุในพืชโดยการใชเซนเซอรวัดอุณหภูมิ  
โดย ปยะรส มาลเีจรญิ, ชนทัต บุญเฉลยีว และ ทวีเดช ศิริธนาพิพัฒน 

11.00 – 11.15 น. 
 

สถ.วศ.18/O62 การศึกษาเปรยีบเทียบคณุภาพในการโดยสารของรถไฟฟาบีทีเอสชนิด EMU-A1  
และ EMU-B1 บนเสนทางสายสุขุมวิทจากสถานี N8 ถึง สถานี E14  
โดย คณวรรธก ใจสะอาด, วิรุณศกัดิ์ สันติเพ็ชร และ วิชัย ศิวะโกศิษฐ 

11.15 – 11.30 น 
 

สถ.วศ.23/O82 การออกแบบและพัฒนาเครื่องลางเหงามันสําปะหลัง  
โดย ประสิทธิชัย มะลอย และ ธีรพงศ ผลโพธ์ิ 

11.30 – 11.45 น. 
 

สถ.วศ.24/O83 Comparative Analysis for Thai-Lao Friendship Bridge No.01 under SRT 
U20 Train and Full Road Traffic Load  
By Bounvilay Mixaykham, Prapot Kuntong and Wichai Siwakosit 

11.45 – 12.00 น. 
 

สถ.วศ.44/O156 การวิเคราะหและออกแบบระบบระบายอากาศในหองเครื่องทําความเย็นกรณีศึกษา 
โรงงานผลติอาหารสําเร็จรูปแชแข็ง  
โดย ยุพาวรรณ อารีชวย และ อภชิาต แจงบํารุง 

12.00 – 12.15 น. 
 

สถ.วศ.17/O61 การพัฒนาประสิทธิภาพระบบยืนยันตัวตนดวยกระบวนการยืนยันตวัตนแบบ 
ครั้งเดียว สาํหรับระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย  
โดย มหาราช ทศศะ 
 

ประธาน ผศ.ดร.วีรชัย ชยัวรพฤกษ  

เลขานุการ นายภาคิไนย ไทยธารา 
 

เวลา รหัสผลงาน เร่ือง 
13.00 – 13.15 น. สถ.วศ.3/O4 

 
การศึกษาผูโดยสารเพ่ือการเปลี่ยนสายในชวงช่ัวโมงเรงดวนเชา ณ สถานีเตาปูน  
โดย สุพล วิสุทธิสมบูรณ และ วิชัย ศิวะโกศิษฐ 

13.15 – 13.30 น. สถ.วศ.1/O1 การศึกษาเชิงทดลองการลุกไหมไดเองของกากถ่ัวเหลือง  
โดย มนตรี เมธาวินวิวัฒน และ ณฐัศักดิ์ บุญม ี

13.30 – 13.45 น. สถ.วศ.2/O2 การศึกษาเชิงทดลองการลุกติดไฟแบบสพอนเทเนียสของแกลบ  
โดย พัชรา วะนํ้าคาง และ ณัฐศักดิ์ บุญม ี

13.45 – 14.00 น. สถ.วศ.7/O22 แบบจําลอง CFD-DEM ของเมล็ดขาวโพดในฟลูอิไดซเบด  
โดย จักรกฤษณ วรรณผองใส, ศุภกร เกตุเปลี่ยน และ ปรีดา ปรากฏมาก 

14.00 – 14.15 น. สถ.วศ.37/O144 การออกแบบกลไก Scotch Yoke เพ่ือควบคุมแผนบังคับความรอนสําหรับเตาเผา
เซรามิกสตนแบบแบบระบายความรอนลง  
โดย สิทธิโชค สืบแตตระกูล และทวีเดช ศิริธนาพิพัฒน 

14.15 – 14.30 น. สถ.วศ.36/O121 การศึกษาสมรรถนะเครื่องยนตสเตอรลิง  
โดย เผชิญ จันทรสา, อดุลย พัฒนภักดี และ วิทยา พันธุเจริญศลิป 

 

 

 

 



  การนําเสนอผลงานมทางวิชาการภาคบรรยาย 

 24 

ประธาน ดร.เปรม รังสิวณิชพงศ 

เลขานุการ นางดารณี ยงยืน 
 

เวลา รหัสผลงาน เร่ือง 
14.45 – 15.00 น. สถ.วศ.28/O87 การวิเคราะหลําดับความสําคญัของโครงการแหลงนํ้าขนาดเล็ก กรณศีึกษาจังหวัด

อุทัยธานี  
โดย ภาณุวัฒน ศรีชัย, ดีบุญ เมธากุลชาติ และ วีระเกษตร สวนผกา 

15.00 – 15.15 น. สถ.วศ.46/O158 การใชถานชีวภาพ (ไบโอชาร) และแบคทีเรียท่ีปรับสภาพในกรดโพรพิโอนิกและ 
กรดบิวทีริก เพ่ือปรับสมดุลกระบวนการทางชีวเคมีเพ่ือเพ่ิมการผลติกาซมีเทน  
ในระบบการบําบัดนํ้าชะขยะแบบไรอากาศ  
โดย กาญจนา เกตุบุบผา, ปภัสภรณ กลิ่นหวล, พรพรรณ พาณิชยนําสิน,  
นิมารดี บุญอาพัทธ์ิเจรญิ สุจยา ฤทธิศร และ จรุงวิทย บุญโนรตัน 

15.15 – 15.30 น. สถ.วศ.16/O31 การวิเคราะหแรงดันและคุณภาพนํ้าประปาภายในท่ีอยูอาศัยท่ีใชระบบถังพักนํ้า 
และเครื่องสูบนํ้า  
โดย ชัยพร เจริญฉิม, ธีรภัทร เรืองสําเร็จ, ธรรศ สรุสราญวงศ, ภานุพงศ ชารัตน,    
อดิชัย พรพรหมินทร และ วุฒินันท รักษาจิตร 

15.30 – 15.45 น. สถ.วศ. 35/O110 การเปรียบเทียบประสิทธภิาพของแบบจําลอง FLEXL, FLEX-Topo และ  
Modified NAM  
โดย กัมพล อินสวางวงศ และ นุชนารถ ศรีวงศิตานนท 

หองประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ป 

ประธาน ดร.วิทรัช ยุทธวงศ 

เลขานุการ นางสาวพัชรียา  บุบผาชาติ 

 

เวลา รหัสผลงาน เร่ือง 
09.00 – 09.15 น. สถ.วศ.26/O85 การผลิตแกสไฮโดรเจนจากกระบวนการแยกนํ้าโดยใชผงไทเทเนียมไดออกไซด 

เจือเงิน  
โดย ชนาธิป แกวรุงฟา, กฤษณะ กอบวิทยา และ สัญญา สริิวิทยาปกรณ 

09.15 – 09.30 น. 
 

สถ.วศ.25/O84 Effect of Landfill Leachate Effluent by Acclimatized Sludge in Activated 
Sludge and Membrane Bioreactor on Seed Germination  
By Alongkorn Kanyatrakul, Apichai Prakhongsak, Supaporn Phanwilai,  
Nimaradee Boonapatcharoen Pradthana Prachanurak  
and Jarungwit Boonnorat 

09.30 – 09.45 น. 
 

สถ.วศ.45/O157 ประสิทธิภาพของเรือเก็บขยะลอยนํ้าในทะเล   
โดย ธุวานนท มิ่งเจรญิผล, สุชีลา พลเรือง และ วรินทรพร อโศกบุญรัตน 

09.45 – 10.00 น. 
 

สถ.วศ.48/O160 การประเมินผลประโยชนทางสิ่งแวดลอมและเศรษฐศาสตรพรอมท้ังแนวทางปฏิบัติ 
ท่ีเหมาะสมสําหรับการจัดประชุมสีเขียวในประเทศไทย  
โดย กรรณิการ สรกล และ จีมา ศรลัมพ 

10.00 – 10.15 น. 
 

สถ.วศ.51/O163 
 

การลดเสยีงดังจากเครื่องปมโลหะเพ่ือใหเกิดความปลอดภยักับผูปฏบัิติงาน 
ในอุตสาหกรรมผลิตช้ินสวนยานยนต  
โดย ภาณุวิชญ สภุพิชญานันท, เลิศชัย ระตะนะอาพร และ กฤษ วงษเกษม 
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ประธาน ผศ.ดร.สุสิทธิ ์ฉายประกายแกว 

เลขานุการ นางสาวสุทัตตา พาหุมันโต 

 

เวลา รหัสผลงาน เร่ือง 
10.30 – 10.45 น.  Keynoted Lecture by Prof. Agus Setyo Muntohar 
10.45 – 11.00 น. สถ.วศ.5/O15 

 
พฤติกรรมการบดอัดและกําลังอัดของหินปลายตะแกรงผสมเถาชานออยและซีเมนต  
โดย ทวีศักดิ์ ปติคณุพงศสุข, สุนิต ประเวระทัง, สิรวิชญ สหีา, ธนนนท ฉายาพงศ, 
พรเทพ แข็งขัน และ กฤต อินทรกุล 

11.00 – 11.15 น. 
 

สถ.วศ.9/O24 การศึกษาคุณสมบัติของหินคลุกท่ีผสมดวยมวลรวมเปลือกหอยแครงเพ่ือใชเปนวัสดุ
งานทาง  
โดย ธนโชติ รอดเสวก, กอโชค จันทวรางกูร และ ทวีศักดิ์ ปตคิุณพงศสุข 

11.15 – 11.30 น 
 

สถ.วศ.11/O26 การประยุกตใชระบบตรวจวัดเพ่ือควบคุมฝุนในพ้ืนท่ีกอสรางโดยใชเทคโนโลยไีอโอที 
อินเทอรเน็ตในทุกสิ่ง 
โดย อดิศักดิ์ ประพันธกุล และ อภินิติ โชตสิังกาศ  

11.30 – 11.45 น. 
 

สถ.วศ.14/O29 
 

การปรับปรุงคุณสมบัตดิินซีเมนตดวยเถาปาลมนํ้ามันสําหรับทางหลวง  
โดย ชินภพ ชัยมงคล, กอโชค จันทวรางกูร และ ทวีศักดิ์ ปตคิุณพงศสุข 

11.45 – 12.00 น. 
 

สถ.วศ.32/O89 การปรับปรุงคุณภาพดินลูกรังคุณภาพต่ําโดยตะกรันเตาหลอมเหล็กและปูนซีเมนต
เพ่ือใชเปนวัสดุงานทาง  
โดย อภิชาติ วงษา, ศุภกิจ นนทนานันท, สุสิทธ์ิ ฉายประกายแกว  
และ อัครชัย เรืองแสงทอง 
 

ประธาน ผศ.ดร.เอกชัย ศิริกิจพาณิชยกูล 

เลขานุการ นางสาวพัชรียา บุบผาชาติ 

 

เวลา รหัสผลงาน เร่ือง 
13.00 – 13.15 น. สถ.วศ.4/O9 การศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความตั้งใจในการใชบริการคารแชริ่ง 

ในกรุงเทพมหานคร  
โดย กรกฎ จันทรยวง, สโรช บุญศริิพันธ และ วิโรจน รุโจปการ 

13.15 – 13.30 น. สถ.วศ.15/O30 
 

การประมาณราคากอสรางอาคารของหนวยงานราชการดวยแบบจําลอง 
มอนติคารโล  
โดย ศุภวิชญ โสภณสุขสถิตย และ ดีบุญ เมธากุลชาต ิ

13.30 – 13.45 น. สถ.วศ.52/O164 ความคิดเห็นของนิสิตตอการพัฒนาพ้ืนท่ีสูบบุหรี่ และระดับฝุนละอองขนาดเล็กกวา 
2.5 ไมครอน (PM2.5) จากควันบุหรี่มือสอง ภายในคณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร (บางเขน)  
โดย กําพล ไพรัชเวชภัณฑ, วันชัย ยอดสุดใจ, ปยนุช เวทยวิวรณ  
และ วีรชัย ชัยวรพฤกษ 

13.45 – 14.00 น. สถ.วศ.20/O64 ปจจัยท่ีมีผลตอความลาชาของงานกอสราง กรณศีึกษาสํานักงานโยธาธิการ 
และผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร  
โดย คณาธิป บุญจันทร และ ดีบุญ เมธากุลชาต ิ

14.00 – 14.15 น. สถ.วศ.38/O146 การศึกษาพฤติกรรมการใชอาคาร อุปสรรคและขอจํากัดทางกายภาพของท่ีพักอาศัย 
ของผูสูงอายุภาวะสมองเสื่อมในประเทศไทย  
โดย นวลวรรณ ทวยเจรญิ, วนารัตน กรอิสรานุกูล, ชติพัทธ ณะมณ ี 
และ รัชด ชมภูนิช 
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ประธาน ดร.อนุวัฒน อรรถไชยวุฒิ 

เลขานุการ นางสาวสุทัตตา พาหุมันโต 

 

เวลา รหัสผลงาน เร่ือง 
14.30 – 14.45 น.  Keynoted Lecture by Dr.Melito A Baccay 
14.45 – 15.00 น. สถ.วศ.42/O150 

 
ตนทุนท่ีเหมาะสมของเสาคอนกรตีเสริมเหล็กตามการออกแบบเบ้ืองตน  
โดย ไพจติร ผาวัน, วริสรา เลิศไพฑูรยพันธ และ ศริินภาพร เกตุพันธ 

15.00 – 15.15 น. สถ.วศ.30/O88 
 

พฤติกรรมรับแรงดดัของคานคอนกรีตเสริมเหล็กท่ีเสริมกําลังดวยพอลิเมอรเสริมเสน
ใยปอ 
โดย พหลฐวัศ ถนิมพาสน และ จกัรพันธ เทือกตะ 

15.15 – 15.30 น. สถ.วศ.43/O151 ความสัมพันธระหวางการกัดกรอนของเหล็กเสริม กับปรมิาณคลอไรดในโครงสราง
สะพานของกรุงเทพมหานคร  
โดย อรวีร บุญประคอง และ วันชัย ยอดสุดใจ 

15.30 – 15.45 น. สถ.วศ.12/O27 In-service Subsea Pipeline Anode Life Prediction in Selected Area of 
Gulf of Thailand (GoT) by Numerical Method. 
By Suratchata Suankem and Wanchai Yodsudjai 

15.45 – 16.00 น.  สถ.วศ.19/O63 การพัฒนาคุณสมบัติคอนกรีตดวยวัสดุครสิตลัไลนและการจายกระแสไฟฟา  
โดย วงศธร รังสินธุ, วันชัย ยอดสดุใจ และ ศุภพัชรี รอดเดชา 

16.00 – 16.15 น. สถ.วศ.47/O159  
 

ความสัมพันธระหวางศักยไฟฟาครึ่งเซลลและความหนาแนนกระแสไฟฟา 
การกัดกรอน เทียบกับสภาพนําไฟฟาในคอนกรีต ดวยวิธีการเรงสนิมแบบตางๆ  
โดย พงษพัฒน อ่ิมนอย และ วันชัย ยอดสุดใจ 

สาขาอุตสาหกรรมเกษตร 

วันพฤหัสบดีท่ี 6 กุมภาพันธ 2563 

หองบุหลันพิทักษพล ชัน้ 3 อาคารอมรภูมิรัตน สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 

ประธาน รศ.ดร. สุนทรี สุวรรณสิชณน 

 

เวลา รหัสผลงาน เร่ือง 
13.00 – 13.15 น. อก.10/O81 Application of Linear Programming Techniques in Porridge Development 

for the Elderly  
By Sujaree Khatcha, Suteera Vatthanakul and Saowanee Lertworasirikul 

13.15 – 13.30 น. อก.11/O119 Analysis of Food Safety Management System in the Frozen  
Seafood Manufacturing Process in PT. XYZ Indonesia 
By Ukhi Werdi Pratami and Thanit Puthpongsiriporn 

13.30 – 13.45 น. อก.15/O134 Antibacterial Activity and Foaming Ability of Selected Surfactants 
By Suchawadee Loyawattananan and Chitsiri Rachtanapun 

13.45 – 14.00 น. อก.18/O135 Effect of Different Rice Flours and Milk Types on Physical and Sensory 
Properties of Rice Pudding 
By Le Ngoc Phuong Uyen and Wannasawat Ratphitagsanti 

14.00 – 14.15 น. อก.32/O142 Impact of Sodium Chloride and Citric Acid Dipping on Changes in Quality 
of Young Aromatic Coconut 
By Dyah Sekar Alamanda and Wannee Jirapakkul 
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เวลา รหัสผลงาน เร่ือง 
14.15 – 14.30 น. อก.13/O120 การคํานวณสูตรอาหารไกอินทรียดวยกําหนดการเชิงเสน 

โดย วราลี พุทธรัสสุ และ ปรารถนา ปรารถนาด ี
14.30 – 14.45 น. อก.19/O136 คุณภาพดานเน้ือสมัผสัของเสนกวยเตี๋ยวสดจากสตารชและแปงขาวจากขาวแอมิโลสสูง  

โดย เกียรติศักดิ์ ปุหิ้น, Mika Fukuoka และ สาวิตรี รตันสุมาวงศ 
14.45 – 15.00 น. อก.27/O137 อิทธิพลของวงสังคมใกลชิดท่ีมีตอความสนใจท่ีจะซื้อผลิตภณัฑดูแลผิวหนาสําหรับผูชาย

ในกลุมผูชายยคุใหมเจเนอเรชันวาย 
โดย ศิรประภา ผองบุรุษ วัชรพงศ เลิศสรุวัฒน และ อัจฉรา เกษสุวรรณ 

15.00 – 15.15 น. อก.36/O200 การลดกากและตะกอนในนํ้าสมุนไพรขิงดวยเทคโนโลยีไฮโดรไซโคลนรวมกับสารรวม
ตะกอนไคโตซาน 
โดย พิชัย สรอยสน และ วิยงค กังวานศุภมงคล 

สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

วันศุกรท่ี 7 กุมภาพันธ 2563 

หองหยกมณี ชั้น 2 อาคารอมรภูมิรัตน สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 

ประธาน ผศ.ดร. วิรงรอง ดวงใจ 

เลขานุการ นางสาวปทมา เผ่ือแผ 

 

เวลา รหัสผลงาน เร่ือง 
09.00 – 09.15 น. ทส.8/O65 Water Footprint of Rice Production for Individual and Large-Scale Farmers 

in Phichit Province of Thailand 
By Tharinee Senakum, Noppol Arunrat, Nathsuda Pumijumnong, 
Worachart Wisawapipat, Winai Chaowiwat and Uthai Chareonwong 

09.15 – 09.30 น. 
 

ทส.14/O172 Development of a New Microbial Toxicity Based on Inhibition of Alpha-
amylase Production and Its Sensitivity Against Metal Contaminants 
By Rattananuch Chunpen, Duangrat Inthon and Patana Thavipoke 

09.30 – 09.45 น. 
 

ทส.2/O12 การกําจัดสารอินทรยีธรรมชาติในกระบวนการตกตะกอนดวยสารสม 
โดย ศิริพร สิงขโรทัย และ ภัชราภรณ สุวรรณวิทยา 

09.45 – 10.00 น. 
 

ทส.9/O66 การประยุกตใชการประมาณคาเชิงพ้ืนท่ีเพ่ือติดตามความเค็มในดิน พ้ืนท่ีศึกษาลุมนํ้า
บางปะกงและแมกลองตอนลาง 
โดย เปรมศิริ คงเสง, อรยา สมรูป, กนกศักดิ์ ชาญกล และ ปริเวท วรรณโกวิท 

10.00 – 10.15 น. 
 

ทส.3/O13 ความคิดเห็นขององคการอุตสาหกรรมปาไมตอการพัฒนาตนกําเนิดพลังงานของ
เครื่องจักรกลในการทําไม 
โดย ชัยฉัตร ฉัตรศภุกุล, วันชัย อรุณประภารตัน และ ลัดดาวรรณ เหรียญตระกูล 
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ประธาน อ.ดร.พัชเรศร ชคัตตรัยกุล 

เลขานุการ นางสาว อรกานต เกสรบัว 
 

เวลา รหัสผลงาน เร่ือง 
10.30 – 10.45 น. ทส.11/O125 สถานภาพสัตวปาในสภาพกรงเลี้ยงของสถานีเพาะเลี้ยงสัตวปาในประเทศไทย 

โดย สภุาภรณ วิสารวุฒิ, รองลาภ สุขมาสรวง และ ประทีป ดวงแค 

10.45 – 11.00 น. 
 

ทส.21/O202 ความหนาแนน และการเคลื่อนท่ีตามฤดูกาลของก้ิงกาเขาเล็ก (Acanthosaura 
lepidogaster) ในปาดิบเขาบริเวณพ้ืนท่ีสงวนชีวมณฑลแมสา-คอกมา จังหวัด
เชียงใหม 
โดย บงกชรัตน ภัทรมนัส, ปานวรศิร ปานศร,ี ศุภลักษณ ศิร,ิ ยุวด ีพลพิทักษ, 
อภิษฎา เรืองเกต,ุ ยอดชาย ชวยเงิน และ ประทีป ดวงแค 

11.00 – 11.15 น 
 

ทส.13/O171 ผลกระทบของไฟตอการเติบโตและการเจริญทดแทนตามธรรมชาติในปาเต็งรังผสมสน 
โครงการหลวงบานวัดจันทร จังหวัดเชียงใหม 
โดย เพ็ญสุรศัมิ์ เกียรติโภคะ, กอบศักดิ์ วันธงไชย และ วาทินี สวนผกา 

11.15 – 11.30 น. 
 

ทส.5/O37 การมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษแหลงพลับพลึงธาร กรณศีึกษา คลองนาคา  
อําเภอสุขสําราญ จังหวัดระนอง 
โดย นิตญิา สังขนันท, ธิดารัตน คาํลอม และ ขนิษฐา อีดเกิด 

11.30 – 11.45 น. 
 

ทส.1/O11 บทบาทและความพรอมของผูมสีวนไดสวนเสียตอการทําหนาท่ีคณะกรรมการปาชุมชน 
ระดับจังหวัด: กรณีศึกษาจังหวัดสรุาษฎรธานี 
โดย พงศนรินทร ไชยกรด, สุรินทร อนพรม และ รัชนี โพธิแทน 

11.45 – 12.00 น. 
 

ทส.16/O173 การพัฒนาแนวทางการดําเนินงานสําหรับศูนยเพาะชํากลาไมกรุงเทพฯ 
โดย ธัญญาทิพย หมาดหมีน,  นิตยา เมี้ยนมติร และ พสุธา สุนทรหาว 

สาขาศึกษาศาสตร 

วันศุกรท่ี 7 กุมภาพันธ 2563 

หองประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ป 

ประธาน รศ.ดร. ชาตรี ฝายคําตา 

เลขานุการ ผศ.ดร. จีระวรรณ เกษสิงห 

 

เวลา รหัสผลงาน เร่ือง 
09.00 – 09.15 น. ศษ.1/O10 The Importance of Left/Right Brain Balancing in Foreign Language Learning 

By Sitthichai Thepsura 
09.15 – 09.30 น. 
 

ศษ.2/O34 การพัฒนาหนังสือการตูนเสริมทักษะทางสังคมดวยเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง 
Augmented Reality (AR) สําหรบัเด็กออทิสติก 
โดย อังคณา ขันตรีจิตรานนท 

09.30 – 09.45 น. 
 

ศษ.3/O96 ความสามารถในการใหเหตผุลเชิงวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4  
ในสถานการณปญหาทางชีววิทยา  
โดย ไอยลดา สมภาร, จีระวรรณ เกษสิงห และ เมษยะมาศ คงเสมา 

09.45 – 10.00 น. 
 

ศษ.4/O97 การพัฒนาทักษะการแกปญหาอยางสรางสรรคของนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4  
เรื่อง เซลลและการทํางานของเซลล โดยการจัดการเรียนรูตามแนวสะตีมศึกษา  
โดย กวินนาฏ พลอยกระจาง, ศศิเทพ ปติพรเทพิน และ บุญเสฐียร บุญสูง 
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เวลา รหัสผลงาน เร่ือง 
10.00 – 10.15 น. 
 

ศษ.5/O98 โปรแกรมสงเสริมคุณธรรมความเปนครูดานจติพิสัยของนักศึกษาคณะครุศาสตร
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
โดย วรลักษณ แกวเอียด และ ฉารีฝะ หดัย ี

10.15 – 10.30 น. 
 

ศษ.6/O99 ผลการจัดการเรยีนรูโดยใชบริบทเปนฐานท่ีมีตอการรูเคมีของนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 
โดย ภรูิต สงวนศักดิ,์ ปริณดา ลมิปานนท, พรหมรตัน และ เจนจิรา ปานชมพู  

10.30 – 10.45 น. ศษ.7/O176 บทเรียนทองถ่ินกับการเรยีนรูภาษาอังกฤษ 
โดย สภุัทร สายรตันอินทร และ จริยา สายรัตนอินทร 

10.45 –11.00 น. ศษ.8/O177 การพัฒนาความสามารถในการถายโอนความรูเรื่องแรง มวล และกฎการเคลื่อนท่ี 
ของ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ดวยการจัดการเรียนรูโดยใชบริบทเปนฐาน 
โดย สุทธิดา ใสยะ, จีระวรรณ เกษสิงห และ พงศกร จันทรตัน 

11.00 – 11.15 น. 
 

ศษ.9/O178 การสํารวจการสรางคําอธิบายทางวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4  

ในสถานการณปญหาดานสุขภาพ 
โดย ณัฐวด ีปฐมมโีชค, จีระวรรณ เกษสิงห และ เมษยะมาศ คงเสมา 

11.15 – 11.30 น 
 

ศษ.10/O179 การศึกษาผลของการใชรูปแบบการสอนฟสิกสตามแนวคิดสะเต็มศึกษาเพ่ือพัฒนา
ความคิดสรางสรรคเชิงนวัตกรรม และผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนฟสิกสของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 
โดย จีรพรรณ ชวาลสันตต,ิ เรขา อรัญวงศ, กันตฤทัย คลังพหล และ อุษา คงทอง 

11.30 – 11.45 น. 
 

ศษ.11/O180 การพัฒนาสื่อการเรียนรูโดยใชเทคโนโลยีเสมือนจริงแบบมลัตมิีเดยีบนสมารทโฟน  
เรื่อง ไดโอด รายวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสเบ้ืองตน หลักสตูรครศุาสตรอุตสาหกรรม
บัณฑิต 
โดย บุษราคมั ทองเพชร, สมพงษ แกวหวัง, ไชยยะ ธนพัฒนศิร,ิ กรภัทร เฉลมิวงศ, 
รจนา หนูดํา และ วราสิรี คําทิพย 

11.45 – 12.00 น. 
 

ศษ.12/O181 การสรางสื่อการสอนชุดเครื่องเช่ือมไฟฟา รายวิชางานทักษะชางพ้ืนฐาน 2  
สําหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต 
โดย อภิรพ แกวมาก และ กฤษฎา คงพูน 

สาขาเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ 

วันพฤหัสบดีท่ี 6 กุมภาพันธ 2563 

หองหยกมณี ชั้น 2 อาคารอมรภูมิรัตน สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร  

ประธาน ผศ.ดร. วรัญพงศ บุญศิริธรรมชัย 

เลขานุการ ดร. อรวี ศรีบุญลือ 

 

เวลา รหัสผลงาน เร่ือง 
09.00 – 09.15 น. ศศ.บธ.1/O3 การใชสื่อสังคมออนไลนสาํหรับการทําธุรกิจของผูประกอบการรุนเยาว 

โดย สุธีรา เดชนครินทร 
09.15 – 09.30 น. 
 

ศศ.บธ.9/O18 ความทาทาย และทักษะในยคุอุตสาหกรรม 4.0 ของวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดยอม 
โดย สุขมงคล เลิศภิรมยสุข, พิทวัส เอ้ือสังคมเศรษฐ และยุรพร ศุทธรัตน 

09.30 – 09.45 น. 
 

ศศ.บธ.17/O90 ความไววางใจท่ีสงผลตอการยอมรับการใช E-HRM ของบริษัทเอกชนในประเทศไทย 
โดย เตชวัน เจริญภัณฑารักษ และ ยุรพร ศุทธรัตน 

 



  การนําเสนอผลงานมทางวิชาการภาคบรรยาย 

 30 

เวลา รหัสผลงาน เร่ือง 
09.45 – 10.00 น. 
 

ศศ.บธ.11/O20 การทํางานเปนทีมและพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการท่ีมตีอประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการโรงกลั่นนํ้ามันในนิคมอุตสาหกรรม
แหลมฉบัง 
โดย ทิพยโกศล หริ่งกระโทก และ ฐิติมา ไชยะกุล 

10.00 – 10.15 น. 
 

ศศ.บธ.12/O21 การประยุกตใชสมการเสนตรงภายใตเง่ือนไขการขนสงเพ่ือจัดเสนทางและ
ตารางเวลาการเดินรถท่ีเหมาะสมในการขนสงสินคาไปประเทศลาว กรณีศึกษา: 
บริษัท ซีทีไอ ดีสตริบิวช่ัน จํากัด 
โดย กฤษณา ยินดีขันธ และ ปริญ วีระพงษ 

10.15 – 10.30 น. 
 

ศศ.บธ.30/O107 การเสนอแนวทางการแจงเตือนกอนท่ีจะซอมบํารุง กรณีศึกษา: บรษัิท ABC จํากัด 
โดย สุพัฒตรา บัวจันทร และ ชุลกีร ชูโชติถาวร 

10.30 – 10.45 น. 
 

ศศ.บธ.13/O47 
 

ประสิทธิภาพการดาํเนินงาน ความสามารถในการทํากําไร ทรัพยสนิไมมตีัวตน 
และมลูคาหลักทรัพยกรณีศึกษาธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 
โดย ธนโชติ บุญวรโชติ และ สภุัทรา ทัศนกิจ 

10.45 – 11.00 น. ศศ.บธ.21/O94 การกระจายความเสี่ยงจากการลงทุนของกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ 
โดย ธนพร แซลู และ ธนโชติ บุญวรโชต ิ

11.00 – 11.15 น. 
 

ศศ.บธ.22/O95 
 

การออกแบบเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเสนทางการขนสงตูแชเยน็:  
กรณีศึกษาบริษัท ธัญญทิพย เอ็กซเพลส จาํกัด 
โดย รตันาพร บุญครอบ และ ชุลกีร ชูโชติถาวร 

11.15 – 11.30 น.       ศศ.บธ.37/O129 การศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานขับรถขนสงกรณีศึกษา:  
บริษัท วิศวกิจ พัฒนา จํากัด 
โดย จิราภรณ ไชยวิเศษสกุล และ วิญู ปรอยกระโทก 

 

ประธาน ผศ.ดร. ศิวพงศ ธีรอําพน 

เลขานุการ ดร.ชยันต พิภพลาภอนันต 
 

เวลา รหัสผลงาน เร่ือง 
13.00 – 13.15 น. ศศ.บธ.39/O131 บุหรี่ไฟฟากับสมมติฐานเกทสเวย: กรณีศึกษาประเทศไทย 

โดย อุนกัง แซลิ้ม, โสมสกาว เพชรานนท และนรา แปนประหยัด 
13.15 – 13.30 น. ศศ.บธ.2/O5

  
การวิเคราะหศักยภาพการแขงขันและแนวทางการพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับ
ของประเทศไทย 
โดย รสดา เวษฎาพันธุ 

13.30 – 13.45 น. ศศ.บธ.3/O6 ผลของมาตรการชอปชวยชาต ิ2561: การวิเคราะหปจจัยการผลิตและผลผลิต 
โดย อรณุี ปญญสวัสดิ์สุทธ์ิ 

13.45 – 14.00 น. ศศ.บธ.14/O58 ระบบการศึกษาไทยกับผลกระทบทางเศรษฐกิจ 
โดย ศักดิส์ิทธ์ิ บุศยพลากร และ ธนา สมพรเสรมิ 

14.00 – 14.15 น. ศศ.บธ.15/O59 การพัฒนาทุนมนุษยผานระบบการศึกษาและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน 
โดย ศักดิส์ิทธ์ิ บุศยพลากร และ ธนา สมพรเสรมิ 

14.15 – 14.30 น. ศศ.บธ.27/O104 การทองเท่ียวกับการเตบิโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม 
โดย พุฒิพัฒน ทวีวชิรพัฒน 

14.30 – 14.45 น. ศศ.บธ.32/O112 ดัชนีความเขมแข็งของผูหญิงในภาคการเกษตร: กรณีศึกษาพ้ืนท่ีภาคกลาง 
ของประเทศไทย 
โดย สมหมาย อุดมวิทิต 
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เวลา รหัสผลงาน เร่ือง 
14.45 – 15.00 น. ศศ.บธ.38/O130 ผลกระทบจากการชราภาพของครวัเรือนเกษตรตอการแบงแปลงยอยท่ีดิน 

ในชนบทของประเทศไทย: หลักฐานจากขอมูลพาแนล พ.ศ.2543-2560  
โดย อุชุก ดวงบุตรศร,ี ชรพล จันทร และ ปยยุทธ จิตตจํานงค 

15.00 – 15.15 น. ศศ.บธ.44/O167 ผลกระทบของสังคมสูงวัยตอความหลากหลายในการดํารงชีพของเกษตรกรไทย 
โดย อุชุก ดวงบุตรศร,ี ชรพล จันทร และ ปยยุทธ จิตตจํานงค 

 

หองเทียนแกว ชั้น 2 อาคารอมรภูมิรัตน สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร  

ประธาน รศ.ดร. ฐิติมา พุฒิทานันท 

เลขานุการ ผศ.ดร. อรรถสุดา เลิศกุลวัฒน 

 

เวลา รหัสผลงาน เร่ือง 
09.00 – 09.15 น. ศศ.บธ.4/O7 The Effects of Banking Competition, Inflation and Transaction  

Costs on Electronic Transaction Service 
By Thanarak Laosuthi 

09.15 – 09.30 น. 
 

ศศ.บธ.19/O92 Impacts of Social Psychological Factors on Eating Behaviour  
of Riceberry Rice based on The Theory of Planned Behaviour:  
A Case Study in Bangkok 
By Suwanna Sayruamyat and Winai Nadee 

09.30 – 09.45 น. 
 

ศศ.บธ.18/O91
  

Factors Affecting the Adoption of Sustainable Practices in Sugarcane 
Farming  in Tayninh, Vietnam 
By Duong Pham Hong, Thanaporn Athipanyakul and Itthiphong 
Mahathanaseth 

09.45 – 10.00 น. 
 

ศศ.บธ.8/O17    The Benefit of Circular Economy Towards Zero Waste      
By Kannikar Khaw-ngern, Chainarong Khaw-ngern and  
Phra Nattakitt Udomphol 

10.00 – 10.15 น. 
 

ศศ.บธ.41/O132 การศึกษาสวนชดเชยความเสี่ยงดวยแบบจําลองความเสี่ยงระยะยาว กรณีศึกษา 
ประเทศไทย 
โดย ธวัชชัย บุญสิม 

10.15 – 10.30 น. 
 

ศศ.บธ.46/O169 การกระจุกตัวของโรงงานอุตสาหกรรมและการจางงาน  
โดย ภคพร วัฒนดํารงค, สมบัติ เหสกุล และ ดิเรก ปทมสริิวัฒน 

10.30 – 10.45 น. 
 

ศศ.บธ.45/O168 ความเสีย่งท่ีจะเปนคนจน ชนช้ัน และสดัสวนคนจนรายจังหวัด 
โดย สุวิมล เฮงพัฒนา, ดิเรก ปทมสิริวัฒน และ สมบัติ เหสกุล 

10.45 – 11.00 น. ศศ.บธ.5/O14 การคาดการณทิศทางการเคลื่อนไหวของดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
โดยใชตัวช้ีวัดทางเทคนิครวมกับเทคนิคการเรยีนรูดวยเครื่อง   
โดย ปฏิวัติ ขวงบุญ และ ธนา สมพรเสริม 

11.00 – 11.15 น. 
 

ศศ.บธ.8/O170    แผนการผลติท่ีเหมาะสมภายใตความเสีย่งสําหรับฟารมออยขนาดเลก็ในจังหวัด
อุดรธานี 
โดย ธนากร ยรรยงพาณิชย, ธนาภรณ อธิปญญากุล และ จักรกฤษณ พจนศิลป 
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ประธาน ผศ.ดร.อิทธิพงศ มหาธนเศรษฐ 

เลขานุการ ผศ.ดร.ธนาภรณ อธิปญญากุล 

 

เวลา รหัสผลงาน เร่ือง 
13.00 – 13.15 น. ศศ.บธ.6/O205 ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกใชมวิสิกสตรีมมิงแอปพลเิคชัน JOOX 

โดย รพินทร อุชชิน, กันตดนัย ทองทา, กิตต พลอยสุกใส, ธน อุดมคณารักษ, 
นนทนภัส ขอดทอง, สาริศ คงพลงั และ พุฒิพัฒน ทวีวชิรพัฒน 

13.15 – 13.30 น. ศศ.บธ.23/O101 ปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจลาออกของบุคลากรทางการแพทยจากภาครัฐไปสู
ภาคเอกชนในเขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑล 
โดย พิชญาดา จันทรบุญ, กมลชนก อุริยะพงศสรรค, กัญญารตัน หนูมาก, ชนิกานต 
แชมเล็ก, ปณิกาญจน ธรรมกิจ, ประพาภร นาวาทอง, พิชาวุฒิ ใจยั่งยืน, ฟารีดา 
เจะหล,ี ยมลภัทร เจริญฐานะพันธุ, ศิรประภา อารักษพุทธนันท, อรวี ศรีพุม และ 
พุฒิพัฒน ทวีวชิรพัฒน 

13.30 – 13.45 น. ศศ.บธ.25/O102 เรียนจบไป(ทําไม)ไมกลับบาน 
โดย เหมือนฝน อัคเนวุทธ, วีรยา วิริยสิทธาวัฒน, ลลิตวดี คิ้วนาง,  
จุฑาพร อัศววัชรินทร ,กรรณิการ เสิงขุนทด และ พุฒิพัฒน ทวีวชิรพัฒน 

13.45 – 14.00 น. ศศ.บธ.26/O103   การศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการลดใชบรรจภุัณฑพลาสติกกรณีศึกษา
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
โดย สรรพวัต วงศจํารัส, วชิรญาณ แสงสุวรรณเมฆา, ทักษดนัย นาคา และ
พุฒิพัฒน ทวีวชิรพัฒน 

14.00 – 14.15 น. ศศ.บธ.28/O105 ปจจัยท่ีสงผลใหเกิดหน้ีท่ีไมกอใหเกิดรายไดของคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร 
โดย ทัชชภร คําพงษ, กชกร ประทุมมา, ณัฐวดี ชวนะศักดิ,์  พิชามญชุ เพชรัตนกูล, 
พิชามญชุ หนูโยม, พิริยาพร งามโคกสูง, ศุภสณัห เขมานุรักษ, สุขุมาล ฟกสุวรรณ, 
สุชัญญา อบทอง,  ณัฏฐชาณา ทิวาวงษ, สุรวิภา กุลมาตย และ 
พุฒิพัฒน ทวีวชิรพัฒน 

14.15 – 14.30 น. ศศ.บธ.35/O117 ผอมเพรยีวไมเก่ียวยา (ลดความอวน) 
โดย อารยา จารไุพบูลย, พาณิชยภักดิ์ กิคํา, กตัญุตา งามพรอม, 
ณพสร พิศาลวนิชยกุล, สาริศา พูลผล และ พุฒิพัฒน ทวีวชิรพัฒน 

14.30 – 14.45 น. ศศ.บธ.29/O106 เหตุไฉนคนไทยจึงไปญี่ปุน 
โดย ธนพร คลองประเสริฐ, พัชรี สินแกว, นันทณัฏฐ เกียรติศริ,ิ ปานจิตต พิชิตกุล,  
พัชราภา เพชรภูวดี และ พุฒิพัฒน ทวีวชิรพัฒน 

14.45 – 15.00 น. ศศ.บธ.42/O133 ปจจัยท่ีสงผลตอพฤติกรรมการจัดการขยะพลาสติกของผูใชบริการ Food Delivery 
โดย สจุินดา ไผสมบูรณ, ณัฐกฤษฏิ์ เครงวิทยา, ศุภาพิชญ ตั้งถึงถ่ิน  
และ พุฒิพัฒน ทวีวชิรพัฒน 
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สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

วันศุกรท่ี 7 กุมภาพันธ 2563 

หองหยกมณี ชั้น 2 อาคารอมรภูมิรัตน สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร  

ประธาน ผศ.ดร. พรทิพย เย็นจะบก 

เลขานุการ ดร. มริสสา พงษศิริกุล  

 

เวลา รหัสผลงาน เร่ือง 
13.25 – 13.50 น. มน.สค.2/O203 ผลการจัดการเรยีนรูไวยากรณภาษาญี่ปุน โดยใชการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค LT 

รวมกับ Quizlet Application สําหรับนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 
โดย ศรญัยาพร แกลวกลา 

13.50 – 14.15 น. มน.สค.12/O155 ลักษณะเฉพาะของคลังขอมลูภาษาเชิงคูขนานและคลังขอมูลภาษาเชิงเทียบเคียง 
โดย นิชุตา บุญขํา 

14.15 – 14.00 น. มน.สค.13/O165 การเปดรับการตลาดเชิงเน้ือหาผานสื่อสังคมออนไลน ความผูกพัน และความภักดี
ตอแบรนดเครื่องสําอางไทย 
โดย สุปรียา พัฒนพงศธร และ ศรณัยธร ศศิธนากรแกว 
 

หองเรไร ชั้น 2 อาคารอมรภูมิรัตน สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 

ประธาน ดร.ชัยรัตน วงศกิจรุงเรือง 

เลขานุการ ดร.พรพรรณ เหมะพันธุ 

 

เวลา รหัสผลงาน เร่ือง 
13.25 – 13.50 น. มน.สค.6/O46 ศักยภาพของชุมชนเกษตรกรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียว

เชิงเกษตร 
โดย อุษารดี ภูมาลี และ กนิษฐา แยมโพธ์ิใช 

13.50 – 14.15 น. มน.สค.7/O100 ศาสตราจารย ดร.สนิท อักษรแกว ผูนําการพลิกฟนคืนชีวิตใหผืนปาชายเลนไทย 
โดย ภาวิณี ศรสีุขวัฒนานันท, วันเพ็ญ นภาทิวาอํานวย นภาลัย ทองปน  
วราภรณ ทองสัมฤทธ์ิ และ สิริวรรณ นันทจันทูล 

14.15 – 14.40 น. มน.สค.9/O152 กลไกทางอุดมการณของรัฐในวิชาหนาท่ีพลเมืองระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน 
โดย ณัฐนิช ฉํ่าเฉ่ือย และ พัชรินทร สิรสุนทร 

14.40 – 15.05 น. มน.สค.10/O153 แนวทางการควบคุมและสงเสริมการเสยีภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาของผูประกอบ
อาชีพนายหนาอสังหาริมทรัพย 
โดย ศิวพร เสาวคนธ 
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กําหนดการนําเสนอผลงานทางวิชาการภาคโปสเตอร 

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คร้ังที่ 58  

วันที่ 5-7 กุมภาพันธ 2563 

 

สาขาพืช 

ลําดับ รหัสผลงาน ผลงานภาคโปสเตอร 
1. พช.1/P30 ผลของสารปรับปรุงดินจากข้ีเถาลอยท่ีมีตอการเจริญเติบโต ผลผลิต และองคประกอบผลผลติ

ของมันสําปะหลังท่ีปลูกในดินอุดมสมบูรณต่าํ 
โดย กัญญรัตน จาํปาทอง, ทิมทอง ดรุณสนธยา, สราวุธ รุงเมฆารตัน, ภัศจี คงศีล,  
ปยะ กิตตภิากุล, สายณัห ทัดศรี และ ทรงยศ โชติชุตมิา 

2. พช.2/P31 การเปรยีบเทียบการเจริญเติบโตของปาลมนํ้ามันสายพันธุดรูาในระยะปาลมเริม่เจริญเติบโต 
ในแปลงปลูก 
โดย หัทยา วัฒนพฤกษ, เฉลมิพล ภูมิไชย, ปยะ กิตตภิาดากุล, ธานี ศรีวงศชัย  
และ อเนก ลิม่ศรีวิไล 

3. พช.3/P32 การเจรญิเตบิโต ผลผลติชีวมวล และคณุสมบัติทางพลังงานของกระถินยักษ 10 พันธุ/ 
สายพันธุ ท่ีปลูกเพ่ือใชเปนไมเช้ือเพลิงในจังหวัดลพบุร ี
โดย อัศวภูมิ ทองนาค, สราวุธ รุงเมฆารตัน, ธนพล ไชยแสน, เจตษฎา อุตรพันธ,  
สายณัห ทัดศรี และ ทรงยศ โชติชุติมา 

4. พช.23/P59 การเปรยีบเทียบการเจริญเติบโตและผลผลิตแองเจโลเนียท่ีปลูกโดยใชปุยเคม ี
โดย อิศร สุปนราช และ สุมติรา สปุนราช 

5. พช.6/P33 การปรับปรุงพันธุขาวปทุมธานี 1 ใหทนนํ้าทวมฉับพลัน โดยวิธีผสมกลับรวมกับใชเครื่องหมาย
ดีเอ็นเอชวยในการคัดเลือก 
โดย คมจักร บรริักษ, ธานี ศรีวงศชัย และ ภัศจี คงศีล 

6. พช.7/P34 การจัดกลุมและประเมินลักษณะทนเค็มจากเกลือโซเดียมคลอไรดของขาวพ้ืนเมืองภาคใต 
โดย ปยวรรณ ชะนะ, ธานี ศรีวงศชัย, เฉลิมพล ภูมิไชย และ ภัทรพร ภักดีฉนวน 

7. พช.22/P55 การพัฒนาพันธุขาวปทุมธานี 1 ใหตานทานเพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาลโดยวิธีผสมกลับและ 
ใชเครื่องหมายดีเอ็นเอชวยในการคัดเลือก 
โดย พีรวัส ธรรมริตันเกษม, ธานี ศรีวงศชัย และ ภัศจี คงศลี 

8. พช.35/P107 การใชเช้ือรา Metarhizium anisopliae ควบคุมแมลงพาหะโรคใบขาวออยในสภาพไร 
โดย ปาริชาติ จํารสัศร,ี ณิชานันท เกินอาษา และ ศิริพร ดอนเหนือ 

9. พช.8/P35 การทดสอบพันธุขาวโพดไรลูกผสมในฤดูแลง ป 2561-2562 ในจังหวัดนครราชสีมา 
โดย สดใส ชางสลัก, สําราญ ศรีชมพร, ชฎามาศ จิตตเลขา, ปวีณา ทองเหลือง,  
วราภรณ บุญเกิด, แสงแข นาวานิช, ประพนธ บุญรําพรรณ, กิตติศกัดิ์ ศรีชมพร,  
ธัญธิตา ศรสีุระ, ประกายรัตน โภคาเดช และ พรเทพ แชมชอย 

10. พช.9/P36 ผลของวัสดุปลูกชนิดตาง ๆ ตอการเจรญิเติบโตของตนกลาปาลมนํ้ามันพันธุลูกผสม 
สุราษฎรธานี 1 ในระยะอนุบาลแรก 
โดย ชัยวัฒน นันทโชต,ิ ปริญดา หรูนหีม, กฤษณพงศ โตนวุธ และ สารีรัตน ไชยสอง 

11. พช.10/P37 การใชสารปลอดภยักระตุนความตานทานโรคแอนแทรคโนสของผลพริกข้ีหนูหลังการเก็บเก่ียว  
โดย วีรภรณ เดชนําบัญชาชัย, บุญญวดี จริะวุฒิ และ รัตตา สุทธยาคม 

12. พช.11/P38 การใชนํ้ารอนควบคุมโรคผลเนาท่ีเกิดจากเช้ือ Bipolaris cactivora ของแกวมังกร 
หลังการเก็บเก่ียว 
โดย รตัตา สุทธยาคม, บุญญวดี จริะวุฒิ และ วีรภรณ เดชนําบัญชาชัย 
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ลําดับ รหัสผลงาน ผลงานภาคโปสเตอร 
13. พช.15/P39 ผลของสูตรอาหารตอผลผลิตและคุณภาพของชิงเฮา (Artemisia annua L.) ในระบบNFT 

โดย ศุภฤกษ หาญอนุชน, เบญญา มะโนชัย และ ปริยานุช จุลกะ 
14. พช.16/P40 การใชสารปองกันกําจัดวัชพืชแบบไมเลือกทําลายตอการควบคุมวัชพืชในขาวโพดหวาน 

โดย พรรณภิา เปชัยศร,ี สราวุธ รุงเมฆารตัน, จุฑามาศ รมแกว, ชัยสิทธ์ิ ทองจู  
และ ทรงยศ โชติชุตมิา 

15. 
 

พช.17/P41 การเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อกะเรกะรอนอยางงายและตนทุนต่าํ 
โดย กิตติศักดิ์ โชติกเดชาณรงค, วิมลรตัน พจนไตรทิพย และ วาสนา ประภาเลิศ 

16. พช.24/P60 ประสิทธิภาพของนํ้ามันหอมระเหยจากผลพริกไทย (Piper nigrum Linnaeus) ในการควบคุม
ไรแดงมันสําปะหลัง (Tetranychus truncatus Ehara) 
โดย พัชรินทร สารฤทธ์ิ, วนิดา อวมเจรญิ และ อรญิชัย ยังจิตร 

17. พช.28/P88 การประเมินผลผลติของขาวลูกผสมระบบ 3 และ 2 สายพันธุ ท่ีพัฒนาข้ึนใหม 
โดย ธนกร กันโต, ธานี ศรีวงศชัย และ ธนพล ไชยแสน 

18. พช.29/P89 Slow Growth Culture Media for In Vitro Short-term Storage of Globba adhaerens 
Gagnep.  
โดย Keito Iida, Pichittra Kaewsorn and Shermarl Wongchaochant 

19. พช.30/P90 การปรับปรุงพันธุขาวปทุมธานี 1 ใหตานทานโรคไหมโดยใชเครื่องหมายดีเอ็นเอชวยในการ
คัดเลือก  
โดย รตันภรณ ผังด,ี ธานี ศรีวงศชัย และ ธนพล ไชยแสน 

20. 
 

พช.31/P91 การปรับปรุงพันธุขาวปทุมธานี 1 ใหมีอายุเก็บเก่ียวสั้นโดยใชพันธุกรรมออกดอกเร็วจาก 
ขาวพันธุ กข61 ดวยวิธีการผสมกลับ  
โดย สภุาวิณี โลกคําลือ, ธานี ศรีวงศชัย และ ธนพล ไชยแสน 

21. พช.36/P116 อิทธิพลของการกระตุนเชิงกลตอผลผลิตของขาวพันธุหอมธรรมศาสตร 
โดย วรรณระวี จิตจักร, สมชาย ชคตระการ และ ดุสติ อธินุวัฒน 

22. พช.32/P92 การศึกษาวัสดุอัดเมด็ผสมดินเบาเพ่ือทดแทนดินผสมสําหรับการปลกูพืชกระถางในอาคาร 
โดย อนัญญา อัษฎายุธ, ณัฏฐ พิชกรรม และ พัชรียา บุญกอแกว 

23. พช.33/P93 ผลของรังสีแกมมาตอการเจริญเตบิโตและการเปลี่ยนแปลงทางสณัฐานวิทยาของกลวยไม 
Anoectochilus koshunensis Hayata ในสภาพปลอดเช้ือ 
โดย กัญญพร สวัสดิวงศ, คฑารัตน ชูศรีเอ่ียม และ เฌอมาลย วงศชาวจันท 

 

สาขาสัตว 

ลําดับ รหัสผลงาน ผลงานภาคโปสเตอร 
1. 
 

สต.1/P15 ความเปนพิษของอีโคฟูมท่ีมีตอมอดหนวดยาว, Cryptolestes spp. 
(Coleoptera: Cucujidae)  
โดย สิรีธร โพธิกัน, ธนพร เภาม,ี ดวงสมร สุทธิสุทธ์ิ, นิยาภรณ ขวัญเกตุ และ อธิราช หนูสดีํา 

2. 
 

สต.2/P16 การศึกษาเบ้ืองตนเปรียบเทียบผลผลิต ลักษณะทางพืชอาหารสตัวและคณุคาทางโภชนะ 
ของกระถินและไมยราบยักษท่ีอายุการตดัท่ีแตกตางกัน  
โดย ศรัณยพงศ ทองเรือง, ฉัตรชลมาศ เกษตรกรณ และ สภุาวดี มานะไตรนนท 

3. 
 

สต.4/P95 Nutritional Evaluation of Spent Mushroom Substrate from Pleurotus ostreatus 
and P. citrinopileatus as Roughage for Meat Goats  
by K. Teepalak Rangubhet, Phongthorn Kongmun, Somkiert Prasanpanich  
and Hsin-I Chiang 
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สาขาสัตวแพทยศาสตร 

ลําดับ รหัสผลงาน ผลงานภาคโปสเตอร 
1. 

 

สพ.1/P28 Anti-plasmodium falciparum and Cytotoxic Activities of Acmella ciliata 

(Asteraceae)  

By Oumaporn Rungsuriyawiboon and Jiranuch Mingmuang 

 

สาขาประมง 

ลําดับ รหัสผลงาน ผลงานภาคโปสเตอร 
1. 
 

ปม.4/P109 การพัฒนาระบบฐานขอมูลกฎหมายประมงและระเบียบเก่ียวกับการประมงและระบบสืบคนบน
อินเตอรเน็ต  
โดย ภสัสรา รัตนพิศฏิฐ และ ศิริสดุา จํานงทรง 

2. 
 

ปม.6/P110 ความหนาแนน และการแพรกระจายของหอยกระปุก [Marcia hiantina (Lamarck, 1818)] 
บริเวณอาวคุงกระเบน จังหวัดจันทบุรี 
โดย นิติพัฒน บุญสง, นภาขวัญ แหวนเพชร และ ธนัสพงษ โภควนิช 

3. 
 

ปม.7/P111 ผลของการเข่ียไขท่ีมีตอพัฒนาการของตัวออนและอัตราการฟกของปูมา  
(Portunus pelagicus) ไขนอกกระดอง 
โดย พันธุทิพย วิเศษพงษพันธ, ปาลิดา ยิ้มศรี และ อรรถวุฒิ กันทะวงศ 

4. 
 

ปม.8/P112 การปนเปอนของไมโครพลาสติกในสัตวทะเลท่ีเปนอาหาร 
โดย พันธุทิพย วิเศษพงษพันธ, อภิญญา ชาติทวีสุข และ วชิระ ใจงาม 

5. 
 

ปม.14/P113 ความหลากชนิดแพลงกตอนพืชบริเวณชายฝงในทะเลอันดามันประเทศไทย 
โดย จุฑารัตน พรอํานวยลาภ, เยาวลักษณ มั่นธรรม และ ไพลิน จิตรชุม 

6. ปม.19/P114 การศึกษาอัตราท่ีเหมาะสมของโปรตีนคอมปาวดทดแทนปลาปนในสูตรอาหารปลานิลแดงตอการ
เจริญเติบโตและประสิทธิภาพการใชประโยชนจากอาหาร 
โดย สุทิน สมบูรณ, วิชิต เสมาชัย และ อนุกูล เอมอ่ิม 

7. ปม.20/P115 การใชสาหรายทะเลเปนวัตถุดิบเสริมในอาหารเลี้ยงกุงกามกราม  
(Macrobrachium rosenbergii)  
โดย กรณรวี เอ่ียมสมบูรณ, จริฎา พิมพาศ และ นฤชล ภัทราปญญาวงศ  

 

สาขาสงเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร 

ลําดับ รหัสผลงาน ผลงานภาคโปสเตอร 

1. 

 

สก.คห.

12/P21 

แนวทางการพัฒนาการดําเนินงานกลุมยุวเกษตรกรในโรงเรยีนตํารวจตระเวนชายแดน จังหวัด

ชุมพร  

โดย วนิดา ชุมคง, นารีรัตน สรีะสาร และ สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสรมิ 

2. 

 

สก.คห.

13/P22 

การยอมรับเทคโนโลยีการตดัฟนตนกาแฟของเกษตรกร อําเภอทาแซะ จังหวัดชุมพร  

โดย เดชจรัส ยังพลขันธ, นารีรตัน สีระสาร และ สินีนุช ครฑุเมือง แสนเสริม 

3. 

 

สก.คห.

18/P23 

ปริมาณรงควัตถุหลัก สารประกอบฟนอลิคท้ังหมด และกิจกรรมสารตานอนุมลูอิสระ 

ของพืชใหสีท่ีผานการทําแหงแบบแชเยือกแข็ง และการประยุกตใชในขาวเหนียวมูน  

โดย วิลาวัลย แซอ้ึง, ปาริสุทธ์ิ เฉลมิชัยวัฒน และ ทัศนีย ลิ้มสุวรรณ 
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ลําดับ รหัสผลงาน ผลงานภาคโปสเตอร 
4. สก.คห.

20/P24 

การยอมสผีาฝายและผาเรยอนดวยสีผงธรรมชาติท่ีสกัดจากเปลือกมงัคุด 

โดย ธนิกา หุตะกมล และ เพ็ญวิสาข พิสิฏฐศักดิ ์

5. สก.คห.

21/P25 

ผลของเวลาในการอบพองดวยไมโครเวฟตอคณุภาพทางกายภาพและประสาทสมัผสั 

ของขาวเกรียบสาหรายผักกาดทะเล 

โดย จารุวรรณ สุพรรณพยัคฆ, ปาริสุทธ์ิ เฉลิมชัยวัฒน และ ทัศนีย ลิ้มสุวรรณ 

6. สก.คห.

24/P27 

การออกแบบเครื่องศิราภรณจากเทคนิคงานดอกไมไทยท่ีไดแรงบันดาลใจมาจาก “นางสีดา” 

โดย ตณิณา อุดม, นันทิพย หาสิน และ ณัฐธิดา สรอยจําปา 

7. สก.คห.
28/P42 

การพัฒนาผลิตภณัฑของขวัญของท่ีระลึกจากผาทอเกาะยอ จังหวัดสงขลา 
โดย ฉัตรดาว ไชยหลอ และ จริยา ทรงพระ 

8. สก.คห.

29/P43 

“ตลาดนัดอ่ิมเกษตร” การขับเคลือ่นงานบริการวิชาการดานสงเสรมิและพัฒนาการเกษตร 

ของศูนยสงเสรมิและฝกอบรมการเกษตรแหงชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

โดย สาคร ชินวงค, วริฎฐา ทองสมุทร, นพพร เลิศประเสริฐ และ นพสิทธ์ิ ลองจา 

9. สก.คห.
31/P61 

การสงเสริมการผลิตปาลมนํ้ามันตามหลักบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสําหรับ 
สินคาเกษตรท่ีสําคญั (Zoning) ในอําเภอเขาพนม จังหวัดกระบ่ี 

โดย เพ็ญประภา แพงภูงา, บําเพ็ญ เขียวหวาน และ พลสราญ สราญรมย 

10. สก.คห.

32/P62 

แนวทางการพัฒนาศักยภาพของกลุมยุวเกษตรกรในจังหวัดกระบ่ี 

โดย ธาราวรรณ ปานเทพ, บําเพ็ญ เขียวหวาน และ นารีรตัน สีระสาร 

11. สก.คห.

33/P63 

การยอมรับการใชเช้ือราไตรโคเดอรมาในการควบคมุโรคพืชในปาลมนํ้ามันของเกษตรกร 

ในอําเภออาวลึก จังหวัดกระบ่ี 
โดย ทิพวรรณ เทพบุร,ี บําเพ็ญ เขียวหวาน และ สินีนุช ครฑุเมือง แสนเสริม 

12. สก.คห.

35/P66 

การยอมรับการจดัการศตัรูพืชแบบผสมผสานของเกษตรกรผูปลูกปาลมนํ้ามัน 

ในอําเภอปลายพระยา จังหวัดกระบ่ี 

โดย สภุาวดี บัวเพ็ง, บําเพ็ญ เขียวหวาน และ นารรีัตน สรีะสาร 

13. สก.คห.
37/P126 

การพัฒนามัลเบอรรี่กวนจากกากมัลเบอรรี่ของกลุมแปรรูปมัลเบอรรี่ อําเภอลับแล  
จังหวัดอุตรดติถ 

โดย สุทธิพันธุ แดงใจ 

14. สก.คห.

41/P84 

การพัฒนาผลิตภณัฑตูเลจากแปงขาวกลองหอมมะลิเสริมมะตมูเช่ือม 

โดย บุษกร สุทธิประภา, กฤติยากร รุงศรี และ อภิเชษฐ สวนด ี

15. สก.คห.

42/P85 

การทดแทนแปงสาลีดวยแปงขาวกํ่าในซาลาเปารสไสอ่ัว 

โดย ขายทอง ชุนหสุวรรรณ และ วิราวรรณ สดีา 

16. สก.คห.

43/P86 

การพัฒนาผลิตภณัฑขนมจีนเสนสดก่ึงสําเรจ็รูปรสนํ้าเง้ียวและรสแกงปา 

โดย ศศิอาภา บุญคง, สุกัญญา เงินประเสริฐ และ นัทกาญจน มั่นจติร 

17. สก.คห.

44/P87 

การพัฒนาผลิตภณัฑบราวน่ีกรอบจากแปงขาว 

โดย กนกวรรณ ทองเกียว, ณัฐนันท เคลือบมณี และ ศิวกร บัวศร ี
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สาขาวิทยาศาสตร 

ลําดับ รหัสผลงาน ผลงานภาคโปสเตอร 
1. วท.1/P1 ผลของความยาวคลื่นแสงตอการเจริญเติบโตและการสะสมนํ้าตาลในตนออนขาวสาลีพันธุฝาง 60 

โดย ศิริชัย สาตรพันธุ, พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ  สุรชาติ กมลดิลก และ วิฑูรย ยินดสีุข  
2. วท.2/P2 Evaluation of Acetylcholinesterase Inhibition Activity of Picrasma javanica Bl. 

Extract and Its Antimalarial Compound, 1-Ethyl-β-carboline 
By Kamma Rabgay, Juggreewut Junwised, Kanyarat Sompu, Wilasinee Kuangaw, 
Prapapan Temkitthawon and Chalerm Saiin 

3. วท.3/P4 ผลของ 2, 4-D ตอการชักนําใหเกิดแคลลัสในขาวพันธุ กข43 
โดย ปุณดานัย ชิตเพชร, ณรงค วงศกันทรากร และ ณัฎฐา เสนีวาส 

4. วท.4/P8 ผลของ BA, TDZ และ mT ตอการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อกลวยไมกะเรกะรอนปากนกแกว 
โดย อาทิตยา ทุมมา, ณรงค วงศกันทรากร และประศาสตร เก้ือมณ ี

5. วท.5/P11 การระบุชนิดของโปรตีนไวเทลโลเจนินในนํ้าเลือดปูทะเล (Scylla serrata Forsskal, 1775) 
โดยใชเทคนิค LC-MS/MS 
โดย ธนเสฏฐ ทองใสเกลีย้ง 

6. วท. 8/P12 ทรานสคริปโตมและการวิเคราะหยีนมิกโซไวรสัรีซสิแทนซในปลากัดไทย Betta splendens 
โดย วลัยพร เจรญิทรัพยศร,ี พัชรี โยควิบูล,  ปาริชาติ ชุมทอง, จันทรประภา อ่ิมจงใจรัก   
และปติ อํ่าพายัพ 

7. วท.9/P13 Isolation and Characterization of Cartilage Stem/Progenitor Cells from Cartilage 
Tissue of Osteoarthritis Patients. 
By Sarat Lertjintanakit, Tulyapruek Tawonsawatruk and Patompon Wongtrakoongate  

8. วท.10/P14 A Comparison of Two Decontaminating Methods on DNA Content in Ancient Dog 
(Canis familiaris) Bones Excavated from Archaeological Sites in Thailand 
By Parin Nithijane, Passorn Wonnapinij and Wunrada Surat 

9. วท.11/P47 Physicochemical Properties and Antioxidant Activities on Sato from Colored Rice 
By Kusumawadee Thancharoen, Pailin Butree, Suphalak Aupchai  
and Sutida Deeduangphan 

10. วท.12/P57 Preparation and Characterization of n-CdS/p-SnS Heterojunction Thin Film Diode 
By Parichat Cummon, Ngamnit Wongcharoen and Thitinai Gaewdang 

11. วท.15/P69 การพัฒนาและตรวจสอบความใชไดของวิธีวิเคราะหสารพิษตกคางกลุม สารกลุม 
ออกาโนฟอสฟอรัส และสารกลุมออกาโนคลอรีนและไพรีทรอยในพืชนํ้ามัน 
โดย ปยะศักดิ์ อรรคบุตร, ลมัย ชูเกียรติวัฒนา และ ชนิตา ทองแซม 

12. วท.16/P100 An Approach for Using Electrochemical Impedance Spectroscopy for Testing the 
Coating Ability of Non-intended BPA Lacquer on Can Surface. 
By Natapol Suetrong and Chaiya Prasittichai 

13. วท.18/P102 Silica Based Monolithic Material as Adsorbent for Heavy Metal Ions 
By Wimonrut Insuan, Bundit thakummee, Kantapong Siriphongsittha, Kritsanachart 
Sangjhan and Pakphum Simachaya 

14. วท.21/P105 Investigation Into the Effect of Colicin N on Cancer Cell Lines 
By Jesada Pitchayakorn, Chayada Intasuk, Runglada Jiraratmetagon, Kanokpol 
Apicho, Panuwat Lerdvorasap, Naray Pewnim and Wanatchaporn Arunmanee 

15. 
 

วท.22/P106 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือจัดการขอมลูพืชยึดดิน 
โดย จารุณี พิทยานิวิฏฐ, อุษา สัมมาพันธ, อภินิติ โชติสังกาศ และ วรากร ไมเรยีง 
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สาขาวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร 

ลําดับ รหัสผลงาน ผลงานภาคโปสเตอร 
1. 
 

สถ.วศ.29/P51 การประมาณรังสดีวงอาทิตยในระนาบเอียงและมุมเอียงท่ีเหมาะสมของแผนรับรังส ี
ดวงอาทิตยในประเทศไทย  
โดย ศิษฏพริษฐ พลตื้อ และ ชาญณรงค อัศวเทศานุภาพ 

2. 
 

สถ.วศ.55/P117 การใชประโยชนจากผงอิฐทนไฟทดแทนปูนซีเมนต  
โดย อภิรัฐ ฉัตรานุสรณ และ ภัชราภรณ สุวรรณวิทยา 

3. 
 

สถ.วศ.53/P96 การประยุกตใชแบบจําลองการไหล 2 มิติ Rainfall-Runoff-Inundation (RRI) 
ในการพยากรณนํ้าทาและนํ้าทวม กรณีศึกษาพ้ืนท่ีวังตะไคร  
โดย ภัทรพล มณีแดง, อดิชัย พรพรหมินทร และ ดนยปภพ มะณ ี

4. 
 

สถ.วศ.31/P52 การศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนท่ีดินตอปริมาณนํ้าทา 
ท่ีไหลลง อางเก็บนํ้าหวยหลวง จังหวัดอุดรธานี  
โดย พิสินี ปฏิพัทธปถวี และ วรรณดี ไทยสยาม 

5. สถ.วศ.6/P10 การประเมินความเสีย่งในงานยกตดิตั้งโครงเหล็กเสรมิงานกอสรางกําแพงกันดิน 
ชนิดขุดหลอในช้ันดิน กรณีศึกษาโครงการกอสรางสถานีรถไฟฟาใตดิน 
โดย ณัฐดนัย ใจคุมเกา และ พิพัฒน สอนวงษ 

6. สถ.วศ.34/P54 การศึกษาศักยภาพของพ้ืนท่ีเพ่ือพัฒนาท่ีอยูอาศัยในพ้ืนท่ีโดยรอบทาอากาศยานสุวรรณภูม ิ
โดย ดนัย ศรีสังวร และ สญชัย ลบแยม 

7. สถ.วศ.33/P53 การทํานายอายุการใชงานท่ีเหลือของฉนวนหมอแปลงกําลัง  
โดย นาตยา คลายเรือง, อรอุไร หนูหอม และ ณัฎฎพงศ ศรแจม 

 

สาขาอุตสาหกรรมเกษตร 
ลําดับ รหัสผลงาน ผลงานภาคโปสเตอร 

1. 
 

อก.1/P3 Immunomodulatory Activities of Extracted Okra Mucilage (Abelmoschus esculentus 
(L.) Moench) in THP-1 Macrophage Cell Model 
By Soranan Tieobut, Ladda Sangduean Wattannasiritham  

and Wasaporn Chanput 

2. 
 

อก.2/P19 ผลของคาราจีแนน กลูโคแมนแนน และโลคัสบีนกัม ตอเน้ือสมัผสัและลักษณะทาง 
ประสาทสัมผัสในผลติภณัฑเยลลี่กระเจีย๊บพรอมดืม่ 
โดย วรลักษณ แสงธาราทิพย, อนุวัตร แจงชัด และ กมลวรรณ แจงชัด 

3. 
 

อก.3/P20 การพัฒนาเคกสปนจลดแคลอรี่เพ่ือสุขภาพ ดวยแปงมันมวงและอินูลิน 
โดย ชัญญา สิทธิอํานวย และ เสาวณีย เลศิวรสิริกุล 

4. 
 

อก.4/P44 ศักยภาพของเปลือกกลวยในการผลิตสารสีและสารลดคอเลสเตอรอลดวยวิธีหมักแบบอาหารแข็ง 
โดย ลลิตา คชารัตน, ประภสัสร รกัถาวร, วราภา มหากาญจนกุล, อุดมลักษณ สุขอัตตะ และ 
เกสรี กลิ่นสุคนธ 

5. 
 

อก.5/P45 คุณสมบัติการตานอนุมลูอิสระ และยับยั้งเอนไซมไทโรซิเนส ของสารสกัดจากเปลือกเงาะ  
เพ่ือใชในผลิตภณัฑเครื่องสําอาง 
โดย ทิพาพร ทองคํา, อุดมลักษณ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, เกสรี กลิ่นสุคนธ, 
ลลิตา คชารัตน, สุรสิา สากยโรจน และ ณัฐภรณ เปรสันเทียะ 

6. อก.6/P120 การวิเคราะหตนทุนฐานกิจกรรมผลิตภณัฑไหมไทย: กรณีศึกษากลุมวิสาหกิจชุมชนปลูกหมอน
เลี้ยงไหมบานคมึมะอุ 
โดย ณุกานดา เชิดชูธีรกุล, อภิชญา ลีลาวณิชกุล และ กรทิพย วัชรปญญาวงศ เตชะเมธีกุล 
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ลําดับ รหัสผลงาน ผลงานภาคโปสเตอร 
7. อก.7/P46 ผลของสภาวะจําลองระบบการยอยในทางเดินอาหารในหลอดทดลองตอความสามารถ 

ในการตานออกซิเดชัน และฤทธ์ิยบัยั้งเอนไซมแอลฟากลูโคซิเดสจากสารสกัดผสมมะมวงหาว
มะนาวโหและพลับ 
โดย เกสรี กลิ่นสุคนธ, อุดมลักษณ สขุอัตตะ, ประภสัสร รักถาวร, ลลิตา คชารตัน,  
สุรสิา สากยโรจน, ทิพาพร ทองคํา และ ณัฐภรณ เปรสันเทียะ 

8. อก.8/P48 การปนเปอนโอคราทอกซินเอในธัญพืช 
โดย ฐิตาภรณ รัดริน, อดิศร เจตนะจิตร, รัชนี รักษสัตยานันท, กนกวรรณ พลฉิม  
และ ทวีศักดิ์ ทองงามด ี

9. อก.9/P49 ศักยภาพของสารสกัดเปลือกผลไมไทยเพ่ือการสังเคราะหอนุภาคนาโนซิงคออกไซด 
ดวยเทคโนโลยสีีเขียว 
โดย สรุิสา สากยโรจน, ประภสัสร รักถาวร, อุดมลักษณ สุขอัตตะ, เกสรี กลิ่นสุคนธ, 
ลลิตา คชารัตน, ณัฐภรณ เปรสันเทียะ และ ทิพาพร ทองคํา 

10. อก.12/P64 Characteristics of Baked Spinach with Cheese after Treated by High Pressure 
Processing 
By Chutima Mattar, Wannasawat Ratphitagsanti and Phunsiri Suthiluk 

11. อก.14/P65 การผลิตไซโลโอลโิกแซคคาไรดจากชานออยดวยเอนไซมไซลาเนสหยาบของ  
Thermobifida fusca PA 1-1 
โดย ปวริศา อัตรัง, ปาริชาติ ศรีระพันธุ, มังกร โรจนประภากร และ วิรัตน วาณิชยศรีรตันา 

12. อก.16/P71 Effect of Calcium Concentration on Properties of Tapioca Starch Gel Containing 
Alginate 
By Duanggamol Jullapanya, Pattharasuda Hanucharoenkul  
and Rungnaphar Pongsawatmanit 

13. อก.20/P73 Profiling Traditional Rice Vinegar Bacterial Diversity Through PCR-DGGE Technique 
By Kullanart Tongkhao, Khemmapas Treesuwan, Kanokwan Yod-in, 
Jutamas Klinsoda and Sirinun Chompusang 

14. อก.21/P74 การศึกษาปริมาณสารเพ่ิมความหนืด ขนาดและปริมาณเน้ือลําไยท่ีเหมาะสมในเครื่องดื่มชาลําไย
ผสมสมุนไพรแบบชงดื่มสําหรับผูสงูอายุ 
โดย อนุวัตร แจงชัด, พรรณนิภา ศิริพันธ, กมลวรรณ แจงชัด, สายนํ้าผึ้ง ทองใส 
และ วรรณารัตน ลสีุขสวัสดิ ์

15. อก.22/P75 ผลของสารฆาเช้ือท่ีใชในการลางตอการยืดอายุการเก็บรักษามะพราวตัดแตง 
โดย มธุรญา สมจิตร, วรรณี จิรภาคยกุล และ ศศิธร ตรงจิตภักด ี

16. อก.23/P76 Inclusivity and Exclusivity of Multiplex PCR for Specific Detection of Shiga  
toxin-producing Escherichia coli, Salmonella spp. and Listeria monocytogenes 
By Chanokchon Jaroenporn, Damkerng Bundidamorn, Pathima Udompijitkul, 
Anunchai Assawamakin and Sudsai Trevanich 

17. อก.24/P77 Possible Mechanism of Thai Medicial Plants for Hyperglycemia Management 
By Natcha Wangkiri, Thanaree Sarnsri, Tunsinee Thongkanjana  
and Sudathip Sae-tan 

18. อก.25/P78 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพระหวางการเก็บรักษาของเครื่องดื่มนํ้านมขาว 
เมื่อผานกระบวนการความดันสูง 
โดย ณัฐสินี ดวงแกว, วรรณสวัสดิ ์รัฐพิทักษสันต,ิ ปติพร ฤทธิเรืองเดช  
และ พันธสิริ สุทธิลักษณ 
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ลําดับ รหัสผลงาน ผลงานภาคโปสเตอร 
19. อก.26/P79 Scale Down Method and Determination of the Best Condition of Vacuum 

Tumbling for Cooked Frozen Chicken Breast Strips 
By Picchapa Harnkasem and Sirichai Songsermpong 

20. อก.28/P80 อิทธิพลของลําดับการยอมท่ีมีตอการยอมสียอมธรรมชาติจากเปลือกมะพูดและครามบน 
ผาไหม 
โดย นภาวรรณ มาตรเจริญ และ ขนิษฐา วัชราภรณ 

21. อก.29/P81 การศึกษาและพัฒนากระบวนการยอมสีกกทอเสื่อดวยสีธรรมชาติจากครั่ง 
โดย เกศศณิี นามกร, พรเพ็ญ อาธรกิจวัฒน และขนิษฐา วัชราภรณ 

22. อก.30/P82 Improvement of Paperboard Moisture Resistance by Coating with Lignin Through 
the Rapid Expansion of Subcritical Solutions Process 
By Suwit Kongsakorn and Amporn Sane 

23. อก.31/P83 Quality Modification of the Reformed Chicken Meat Using Xanthan Gum for 
Nugget Preparation 
By Panusorn Choosuk, Patchara Damkrut and Rungnaphar Pongsawatmanit 

24. อก.33/P94 ผลของการปรับปรุงคณุภาพกาแฟโรบัสตาดวยกระบวนการพรีทรตีเมนเมล็ดกาแฟดิบ 
โดย อชิตพล ธีระเรืองไชยศร,ี ปยะวัฒน จูรณสิริพงศ, อัญชิษฐา ฤกษคุณาทัย  
และ สิชญา สิทธิพจน 

25. อก.34/P118 ผลของแปงขาวโพด แปงขาวเจา และสารปรับปรุงเน้ือสมัผสัตอคณุภาพอาหารวางชนิดแทงอบ
กรอบจากฟกทอง 
โดย ชฎาพร จันบํารุง, กมลวรรณ แจงชัด และ อนุวัตร แจงชัด 

26. อก.35/P119 การวิเคราะหหวงโซคณุคาของผลติภัณฑหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภณัฑ (โอทอป): กรณีศึกษา 
ผลิตภณัฑผลไมแปรรูป 
โดย บัณฑิต อินณวงศ, ประมุข ภระกูลสุขสถิตย, กนกวรรณ ก่ิงผดงุ, นารีนาถ พวงจีน  
และ จารุวรรณ มารุจกลา 

 

สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ลําดับ รหัสผลงาน ผลงานภาคโปสเตอร 
1. ทส.7/P29 ความสัมพันธระหวางสภาพแวดลอมทางธุรกิจและความตองการไมจากสวนปา  

ตามพระราชบัญญัตสิวนปา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558 ของผูประกอบกิจการอุตสาหกรรมไม   
ในจังหวัดสระแกว 
โดย ธนพล โนนเภา, จงรัก วัชรินทรรัตน และ นิคม แหลมสัก 

2. ทส.15/P98 การบําบัดโครเมียมในนํ้าเสียโรงงานชุบโลหะโดยการดูดซับดวยไบโอชารแมเหล็ก 
โดย พิเศษ กึกสูงเนิน และ ชลอ จารุสุทธิรักษ 

3. ทส.17/P99 ความสัมพันธระหวางชีพลักษณและสตัวกินผลไม ในปาผสมผลัดใบ  
เขตรักษาพันธุสตัวปาหวยขาแขง จังหวัดอุทัยธานี 
โดย นรากร โตจติ, วิจักขณ ฉิมโฉม, ฉัตรชัย เงินแสงสรวย และ พิไล พูลสวัสดิ ์
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สาขาเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ 

ลําดับ รหัสผลงาน ผลงานภาคโปสเตอร 
1. 
 

ศศ.บธ43/P97 ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความพึงพอใจ และการซื้อซ้ําของผูบริโภค: กรณีศึกษาการซื้อสินคา 
ผานทางเครื่องจําหนายสินคาอัตโนมัต ิ
โดย ศิริวัลยา คชาธาร, ยุวรินธร ไชยโชติชวง และ ศรินทิพย กาสุข 

 

สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ลําดับ รหัสผลงาน ผลงานภาคโปสเตอร 
1. 
 

มน.สค.8/P67 การศึกษางานสรางสรรคประติมากรรมประยุกต จากรูปแบบศลิปกรรม 
วัดพระธาตลุําปางหลวง อําเภอเกาะคา จังหวัดลาํปาง 
โดย ธงชัย ปนสุข และ ศริิกร อ่ินคํา 

2. มน.สค.4/P17 ทัศนคติของหัวหนาครอบครัวตอบทบาทในสัมพันธภาพระหวาง ผูสูงอายุกับบุตรหลานในพ้ืนท่ี
อําเภอสุขสําราญ จังหวัดระนอง 
โดย สรุินทรภรณ ศรีอินทร, นชุนารถ วงศจ์าํปา และประลนิทร ์ไกรวิชยั 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รางวัลผลงานวิจัย 
การประชุมทางวชิาการ 

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คร้ังที่ 57 
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รางวัลดีเดน 
 

สาขาสัตวแพทยศาสตร 
เรื่อง “การพัฒนาระบบการใหคะแนนในมาท่ีเกิดภาวะโคลิก” 
 โดย สโรชา ลิ่มรัชชพงศ  อารีย ไหลกุล 

ธวัลหทัย อภิชัยมงคลกุล  ขนิษฐา เพชรอุดมสินสุข 
 

สาขาสถาปตยกรรมศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 
เรื่อง “การพัฒนามือถางความละเอียดระดับไมครอนท่ีขับเคลื่อนโดยเพียโซอิเล็กทริกสําหรับกระบวนการ 

ทดสอบหัวอานฮารดดิสก” 
 โดย วรพงค สุทธิศักดศรี  ดอน อิศรากร 
 
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร 
เรื่อง “Charcoal Types Affected the Carcinogenetic Polycyclic Aromatic Hydrocarbon in  
           Gilled Meat” 
 โดย Nattada Santisavekun  Jak-anan Malarut 

Kanithaporn Vangnai 
 

สาขาศึกษาศาสตร 
เรื่อง “การสํารวจความสามารถในการใหเหตุผลเชิงวิทยาศาสตรแบบนิรภัยและอุปนัยของนักเรียน 
           ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5” 
 โดย ชญากานต สวนบุญ  จีระวรรณ เกษสิงห 

วีระศักดิ์ ฟุงเฟอง 
 

รางวัลดี 
สาขาพืช 
เรื่อง “Screening of Endophytic Fungi as Antagonistic Agents Rice Disease Pathogens” 
 โดย Nge-Htwe Su-Han Onuma Piasai 

Nattawut Boonyuen 
 
สาขาสัตวแพทยศาสตร 
เรื่อง “การเลือกเครื่องหมายไมโครแซตเทลไลตสําหรับการทดสอบความเปนพอ-ลูก” 
 โดย อุคเดช บุญประกอบ  สมหมาย หอมสวาท 
 
สาขาสถาปตยกรรมศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 
เรื่อง “การเลือกชนิดสารไวแสง ระยะเวลาการผสมและชนิดหลอดไฟสําหรับเพ่ิมคาความหนาแนนของ   

การเชื่อมขวางของฟลมจากยางธรรมชาติท่ีผานการพรีวัลคาไนซดวย UV” 
 โดย ศุทธินี แกวเมืองคํา   ปณิธิ วิรุฬหพอจิต 

นันทิยา หาญศุภลักษณ 
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สาขาอุตสาหกรรมเกษตร 
เรื่อง “Synthesis and Characterization of Poly (Ethylene Glycol) Methyl Ether-Grafted Chitosan” 
 โดย Pawika Towongphaichayonte  Rangrong Yoksan 
 
สาขาศึกษาศาสตร 
เรื่อง “แนวปฏิบัติท่ีดีของฉันในการจัดการเรียนรูโดยใชกรณีศึกษาเปนหลักฐานเพ่ือสงเสริมความสามารถใน  

การสรางคําอธิบายเชิงวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 ในเรื่องระบบหายใจของมนุษย” 
 โดย จิรวัฒน วโรภาษ    ศศิเทพ ปติพรเทพิน 

ปราโมทย ชํานาญปน 
 

สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
เรื่อง “อิทธิพลของสถานะตอการเผยแพรทางอารมณ” 
 โดย ณัฐพัชร สิมะรังสฤษฎิ์   ประพิมพา จรัลรัตนกุล 

กฤษณ อริยะพุทธิพงศ 
 

รางวัลชมเชย 
สาขาพืช 
เรื่อง “ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ สารแอนโทไซยานินและฟนอลิกรวม ในพืชสกุล Vigna 15 พันธุ” 
 โดย ประภาสิริ องครักษ  สมนึก พรมแดง 

สนธิชัย จนัทรเปรม  อนุรักษ อรัญญนาค 
กนกวรรณ เท่ียงธรรม  ประกิจ สมทา 
พรศิริ เลี้ยงสกุล 
 

เรื่อง “การคัดเลือกสายพันธุถ่ัวลิสงเมล็ดขนาดกลางท่ีมีศักยภาพการใหผลผลิตสูง” 
 โดย เจตษฎา อุตรพันธ  ทรงยศ โชติชุติมา 

อุดมศักดิ์ เลิศสุชาตวนิช  สราวุธ รุงเมฆารัตน 
ธนพล ไชยแสน   สุทัศน แปลงกาย 
สิทธินันต จองโพธิ์   ประเสริฐ ถาหลา 
สุดาภรณ ทองแมน 
 

สาขาสัตวแพทยศาสตร 
เรื่อง “Phylogenetic Characterization of Escherichia coli Isolated from Diseased Swine in 

Ratchaburi Province, Thailand” 
 โดย Panisa Noourai  Siriporn Kongsoi 

Chalalai Rueanghiran  Chonchanok Muangnapoh 
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สาขาสงเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร 
เรื่อง “การพัฒนาธนาคารปูมาโดยการมีสวนรวมของกลุมประมงพ้ืนบาน บานหินกบ ตําบลชุมโค  

อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร” 
 โดย วิษณุกร เบะกี   พีรชัย กุลชัย 
 
สาขาวิทยาศาสตรและพันธุวิศวกรรม 
เรื่อง “การดูดซับทางชีวภาพเฮกซะวาเลนตโครเมียมดวยไซยาโนแบคทีเรีย สไปรูไลนา พลาเทนซิส” 
 โดย วุฒินันท รักษาจิตร  สุชนิทธิ์ งามกาละ 

ชัยณรงค สกุลแถว  คมสัน สัจจะสถาพร 
ฉันทชนก ดวงศรี   ธนู แซวาง 
วนิดา ปานอุทัย 
 

เรื่อง “Production of protein hydrolysates from Waste of Big-oui Using Papain and Bromelain” 
 โดย Sunisa Suwannaphan 
 
เรื่อง “การคัดเลือกและการศึกษาคุณสมบัติจําเพาะของแบคทีเรียทนเค็มท่ีคัดแยกจากดินในการเปน

แบคทีเรียปฏิปกษตอราสาเหตุโรคพืชในดิน” 
 โดย สุกัญญา เทพธีร   อัณณชญาน มงคลชัยพฤกษ 

เยาวภา อรามศิริรุจิเวทย  สาวิตร ตระกูลนาเลื่อมใส 
 

สาขาสถาปตยกรรมศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 
เรื่อง “ผลของสัดสวนน้ํายางพาราตอกําลังรับแรงอัดและกําลังรับแรงดึงของซีเมนตเพสตโดยใชกาวลาเทกซ

เปนสารเชื่อมประสาน” 
 โดย สรวิศ เรืองรุงชัยกุล  ปยนุช เวทยวิวรณ 
 
เรื่อง “การศึกษารัศมีครอบคลุมการใชบริการสถานีรถไฟสายสีน้ําเงินดวยขอมูลตําแหนงมิเตอรวัดคาน้ํา” 
 โดย กฤษณ กาญจนไวกูณฐ  เอกชัย ศิริกิจพาณิชยกูล 

วิโรจน รโุจปการ   อดิชัย พรพรหมินทร 
 

เรื่อง “การประยุกตใชวิธีพ้ืนผิวผลตอบสนองแบบบ็อก-เบหนเคน สําหรับการพยากรณความขรุขระผิว 
ในการกัดขางอะลูมิเนียมหลอก่ึงของเหลว” 

 โดย สุรสิทธิ์ ระวังวงศ   ชาตรี หอมเขียว 
วรพงค บุญชวยแทน 
 

สาขาอุตสาหกรรมเกษตร 
เรื่อง “ผลของไขมันแข็งตอโดขนมปงแชแข็งท่ีใชยีสตกอนและหลังการอบ” 
 โดย รัชชดา ลตวรรณ   ปาริฉัตร หงสประภาส 
 
เรื่อง “Effect of Rice Bran Wax Oleogel as Fat Replacement on Cake Quality” 
 โดย Thipsuda Suvannan   Masubon Thongngam 
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เรื่อง “Protein Hydrolysate from Salmon Farms: Production, Characteristics and 

Antioxidative Activities” 
 โดย Anthony Temitope Idowu  Soottawat Benjakul 
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