
กำหนดการนำเสนอผลงานภาคบรรยาย 

งานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 58 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

วันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2563 

สาขาพืช 

วันพฤหัสบดีท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2563 

ห้องประชุม 9 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

ประธาน ผศ.ดร. สุพจน์ 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 
 

สมบัติของวัสดุผสมลีโอนารไ์ดต์และความเป็นไปได้ในการใช้เป็นวัสดุปรับปรุงดินและปุย๋ 
โดย จรยิา อามาตย์มนตรี, แสงดาว แลนรอด-เขาแก้ว และ กรรณิการ์ สัจจาพันธ ์

10.00 – 10.15 น. 
 

พช.12/O69 การใช้แพกโคลบิวทราซอลเพื่อควบคุมการเจริญเติบโตของไม้ประดบัสำหรับสวนขวด 
โดย วาสณิี ยันตะนะ, ณัฏฐ พิชกรรม, พัชรียา บุญกอแก้ว และ ทัศไนย จารุวัฒนพันธ์ 

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. จุติภรณ์ 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 ผลของบราสสโินสเตียรอยด์แอนาลอกต่อคุณภาพการเก็บรักษาของผลสับปะรด 
พันธุ์ปัตตาเวีย 
โดย คชาภรณ์ ศรีคล้าย, เจนจิรา ชุมภูคำ, พัชรียา บุญกอแก้ว, วีรศลิป์ สอนจรญู  
และ คณพล จุฑามณ ี

11.15 – 11.30 น. 

 

พช.27/O141 ผลของการให้กรดซาลิไซลิกทางใบต่อปริมาณและคณุภาพผลผลติของมะเขือเทศเชอรี่ 
โดย นภาพรรณ หนิมพานิช, พิจิตรา แก้วสอน 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 
 

ผลของน้ำหมักจากมูลหนอนไหมตอ่ความงอกของเมล็ดพันธ์ุพริกข้ีหนู (Capsicum 
annuum L.) 
โดย รวินทร์นภิา แว่วสอน, เบญญา มะโนชัย และ พิจิตรา แก้วสอน 

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

   

สาขาสัตว์ 

วันพฤหัสบดีท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2563 

ห้องประชุม 5 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

ประธาน ผศ.ดร. อัจฉรา ขยัน 

เลขานุการ ดร. ดนัย จัตวา 

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

โดย ณัฐดนัย ปฐมโยธิน, ศกร คณุวุฒิฤทธิรณ, ธนาทิพย์ สุวรรณโสภ ีและ ดนัย จัตวา 



10.25 – 11.20 น. สต.7/O184 การใช้ผงแก่นตะวันทดแทนข้าวสกุในผลิตภัณฑ์แหนมหมู  

โดย ศิริพร นามเทศ 

11.20 – 11.45 น. สต.8/O185 ความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักตัวกับความหนาไขมันสันหลังของสุกรสาวเชิงการค้า  

โดย สุพิชชา ศรีวรมย์ ,  ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี และ  ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ  

 

สาขาสัตวแพทยศาสตร์ 

วันพฤหัสบดีท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2563 

ห้อง 505 ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

ประธาน ผศ. น.สพ.ดร. เมธา จันดา 

เลขานุการ นางสาวพัชร์วสา พ่ึงตน 

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

แช่เย็น 

โดย จตุพร กระจายศร ี

 

สาขาประมง 

วันพฤหัสบดีท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2563 

ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

ประธาน อาจารย์ ดร. ธนัสพงษ์ โภควนิช 

เลขานุการ นิสิต 

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

โดย รุจริา สุขแสงจันทร,์ รังสิวุฒิ แก้วแสง, จิตราภรณ์ ฟักโสภา และ สุชาย วรชนะนันท์ 
15.45 – 16.00 น. ปม.18/O195   การสร้างอนุภาคแคโรทีนอยด์ขนาดเล็กเพื่อใช้เพิ่มสีผิวปลาทอง 

โดย สิริพงษ์ วงศ์พรประทีป, พงศ์เชฏฐ์ พิชิตกุล และ วรัณทัต ดุลยพฤกษ์ 
 
 



16.00 – 16.15 น. ปม.1/O8  การเปรยีบเทียบวิธีเตรียมอกปูนาทอดต่อฤทธ์ิการต้านอนุมลูอิสระและ 
การเกิดออกซิเดชันของไขมัน                
โดย กิตติพงษ์ จิระพงษ์สุวรรณ, เจนจิรา  นิเวศน์, ดารชาต์ เทียมเมอืง,                       
กรผกา อรรคนิตย์ และ กานต์ ทิพยาไกรศร ี

16.15 – 16.30 น. ปม.2/O32 ผลของความเขม้ข้นของเอนไซม์และเวลาในการย่อยต่อค่าระดับการย่อยสลาย 
และสมบัติการต้านอนุมลูอิสระของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากน้ำนึ่งปลาทูน่า 
โดย ชณิตา จีระกุล, มุกดาภรณ์ เกียรติโอฬาร และ เปรมวดี เทพวงศ์ 

 

วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 

ห้องเรไร ชั้น 2 อาคารอมรภูมิรัตน์ สถาบันคน้คว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 

 ประธาน ผศ.ดร. จิราภรณ์ ไตรศักดิ์ 

เลขานุการ นิสิต 

เวลา รหัสผลงาน เร่ือง 
08.30 – 08.45 น. ปม.5/O186 องค์ประกอบการจับปมู้า อัตราการจับต่อหน่วยการลงแรงประมงและขนาดของปูม้า

จากการทำประมงพื้นบ้านในพ้ืนท่ีจังหวัดเพชรบุร ี
โดย สภุัชฌา ฤกษ์ปราณี, ศันสนยี ์หวังวรลักษณ์, อุไรรัฒท์ เนตรหาญ, 
มณช์นิศาษ์ ศรสีมวงศ์, จิราภัษ อัจจิมางกูร, จิราภรณ์ ไตรศักดิ์  
และ เกริกไกร สงค์อินทร ์

08.45 – 09.00 น. ปม.1/O197
  

การค้าสตัว์น้ำของประเทศไทยภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหวา่งประเทศ 
ซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าท่ีใกล้สญูพันธุ์         
โดย วริศรา ผโลดม, ศิรสิุดา จำนงทรง และ อุไรรัฒท์ เนตรหาญ 

09.00 – 09.15 น. ปม.3/O123 ความพึงพอใจของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมประมงปลายน้ำต่อมาตรการภาครัฐ 
ในระบบการตรวจสอบย้อนกลับ                   
โดย สุวมิล มไีชย, จิราภัษ อัจจิมางกูร, ศันสนีย์ หวังวรลักษณ์ และ อุไรรัฒท์ เนตรหาญ 

 

 

 

 

 

 

 



 ประธาน อาจารย์ ดร. สาทิต ฉัตรชัยพันธ์ 

เลขานุการ นิสิต 

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

Clarias gariepinus (Burchell, 1822) 
โดย วิษณุ ศรีไม,้ ศกร คณุวุฒิฤทธิรณ, ประไพพรรณ ชัยวิชู, วิรุฬ มณีอภัย,  
เอนก ภู่อ่อนนิ่ม, อุไร กุลบญุ และ อุทัยรัตน์ ณ นคร 

09.30 – 09.45 น. ปม.10/O188 การตอบสนองต่อการคัดเลือกเพื่อปรับปรุงการเจรญิเติบโตของปลาดุกยักษ์  
Clarias gariepinus (Burchell, 1822) 
โดย วิษณุ ศรีไม้, ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, ประไพพรรณ ชัยวิชู, วิรุฬ มณีอภัย, 
เอนก ภู่อ่อนนิ่ม, อุไร กุลบุญ และ อุทัยรัตน์ ณ นคร 

09.45 – 10.00 น. ปม.11/O189 แนวทางการปรับปรุงการเจรญิเตบิโตของปลาดุกลูกผสมระหว่างปลาดุกยักษ์ 
และปลาดุกอุย ด้วยข้อมูลองค์ประกอบทางพันธุกรรม 
โดย ประไพพรรณ ชัยวิชู, ศกร คณุวุฒิฤทธิรณ, สาทิต ฉัตรชัยพันธ์, วิษณุ ศรีไม้  
และ อุทัยรัตน์ ณ นคร 

10.00 – 10.15 น. ปม.12/O190 การพัฒนาไพรเมอร์แบบมัลติเพลก็ซ์สำหรบัเครื่องหมายพันธุกรรมไมโครแซเทลไลท์
ของปลาสลดิ (Trichopodus pectoralis, Regan 1910) และความหลากหลายทาง
พันธุกรรมในฟาร์มเลีย้ง 
โดย อัญลักษณ์ วชิรไชยการ, อรปราง สุทธเกียรติ, วันศุกร์ เสนานาญ และ  
อุทัยรัตน์ ณ นคร 

10.15 – 10.30 น. ปม.15/O192 ค่าทางพันธุกรรมของประชากรพืน้ฐานปลาสลิด (Trichopodus pectoralis, Regan 
1910) จากการผสมข้ามปลาสามประชากร 
โดย อรปราง สุทธเกียรติ, ศกร คณุวุฒิฤทธิรณ, สาธิต ฉัตรชัยพันธ์,  
ฉัตรชัย ไทยทุ่งฉิน และ อุทัยรัตน์ ณ นคร 

 

 ประธาน อาจารย์ ดร. ณิชนันทน์ แมคมลิแลน 

เลขานุการ นิสิต 

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

ต่อผลการวัดความก้าวหน้าของการคัดเลือก    
โดย สาทติ ฉัตรชัยพันธ์, ฉัตรชัย ไทยทุ่งฉิน, ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ และ  
อุทัยรัตน์ ณ นคร  



11.00 – 11.15 น. ปม.13/O191 การประเมินค่าพารามิเตอร์ทางพนัธุกรรมเพื่อใช้ในการปรับปรุงพันธุ์ปลานิลในระบบ
การเลีย้งเชิงพาณิชย ์
โดย นิสรา  กิจเจริญ และ ปุญชรศัมิ์  มีแก้ว 

11.15 – 11.30 น. ปม.17/O194 การประยุกต์ใช้แบคทีเรีย Bacillus subtilis AQHBS001 เพื่อเพ่ิมอัตราการ
เจริญเติบโต  ภูมิคุม้กัน และความต้านทานโรค AHPND ในกุ้งขาวแวนนาไมย์ 
(Litopenaeus vannamei) 
โดย วีรสันต์ คิวเจริญ และ ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภมู ิ

11.30 – 11.45 น. ปม.23/O199 ผลของโปรไบโอติกส์ชนิดใหม่ Acinetobacter KU011TH ต่อการตอบสนองทาง
ภูมิคุ้มกันและการต้านทานเชื้อ Aeromonas hydrophila ในปลาดุกอุย (Clarias 
macrocephalus Günther, 1864) 
โดย อนุรักษ์ บุญน้อย, อุทัยรัตน์ ณ นคร และ ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูม ิ

 

สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์ 

วันพฤหัสบดทีี่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 

ห้อง 301 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร 

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

อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 
โดย ศิรประภา ทับไกร และ จีรนนัท์ เขิมขันธ์1 

09.16 – 09.30 น. สก.คห.2/O40 การจัดการระบบผลิตผักของกลุ่มวิสาหกิจผูป้ลูกผักปลอดภัยบ้านโคกล่าม-แสงอร่าม 
ตำบลกุดหมากไฟ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธาน ี
โดย สภุาภรณ์ วันเชียง และ พีรชัย กุลชัย 

09.31 – 09.45 น. สก.คห.3/O41 ความเข้มแข็งของกลุ่ม ก. กระเหรีย่งแก่น ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่  
จังหวัดอุทัยธาน ี
โดย รักษิณา  อำมลา และ พีรชัย  กุลชัย 

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

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



10.16 – 10.30 น. สก.คห.7/O45 ต้นทุนและผลตอบแทนของการผลิตข้าวของกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้สารชีวภัณฑ์ ภายใต้ศนูย์
การจัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านคอกช้าง ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
โดย สุวรัช ศิริพิน และ สุณีพร สุวรรณมณีพงศ์ 

10.31 – 10.45 น. สก.คห.8/O48 การพัฒนารูปแบบการตลาดที่เหมาะสมของกลุ่ม ก. กระเหรี่ยงแก่น ตำบลแก่นมะกรูด 
อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 
โดย นภัสสร จันทร์สุข และ พีรชัย กุลชัย 

10.46 – 11.00 น. สก.คห.9/O49 ความรู้และพฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร หมู่ 2 ตำบลม่วงเจ็ดต้น 
อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ 
โดย เสาวนีย์ นุระธนะ และ ดวงกมล ปานรศทิพ ธรรมาธิวัฒน์ 

11.01 – 11.15 น. สก.คห.38/O138 
 

กลยุทธ์การตลาดและโมเดลธรุกิจสำหรับฟาร์มเมล่อนอินทรีย์ กรณธีุรกิจฟาร์มสุขปลูก
อินทรีย์ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
โดย ภาคินี ธิกุล และ สุณีพร สุวรรณมณีพงศ ์

11.16 – 11.30 น. สก.คห.10/O50 การเปลีย่นแปลงรปูแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตร จากโครงการชั่งหัวมัน  
ตามพระราชดำริ ในพื้นที่ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุร ี
โดย สกลุรัศมิ์ บุบผา, ลิลลี่ กาวีตะ๊ และ นรณุ  วรามติร 

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

11.46 – 12.00 น. สก.คห.14/O52 ปัจจัยที่มีผลต่อความสุขของเกษตรกรในอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 
โดย กาญจนา ชัยเมืองช่ืน, จุฑาทิพย์ เฉลิมผล, รุจ ศิรสิัญลักษณ์ และ จุฑามาศ โชตบิาง 
 

ห้อง 303 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร 

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

ของขนมไดฟูก ุ
โดย นรินทรภ์พ ช่วยการ, ศิริวลัย์ พฤฒิวิลัย, ภัชศิรีย์ เหล่าทอง และ วนิดา บุรีภักด ี

09.16 – 09.30 น. สก.คห.23/O57 ผลของปริมาณของผงถั่วดาวอินคาต่อคุณลักษณะทางกายภาพและทางประสาทสัมผสั
ผลิตภณัฑ์พุดดิ้ง 
โดย ภัชศิรยี์ เหล่าทอง, นรินทร์ภพ ช่วยการ และ ศิริวลัย์ พฤฒิวิลยั 

09.31 – 09.45 น. สก.คห.27/O78 การนำวัสดเุหลือใช้มาประยุกต์ใช้ในงานด้านคหกรรมศาสตร์ : กรณศีึกษาการสร้างสรรค์
สิ่งประดิษฐจ์ากกระดาษ กล่อง ยางรถยนต ์
โดย จรยิา  ทรงพระ, ฉัตรดาว  ไชยหล่อ และ นันทิพย์ หาสิน 
 



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

10.01 – 10.15 น. สก.คห.25/O76 ความต้องการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรในเขต
ภาคเหนือตอนบน 
โดย จุฑามาศ นิลพันธ์, สรุพล เศรษฐบุตร, ภาณุพันธุ์ ประภาติกลุ และทศพล มลูมณ ี

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

10.31 – 10.45 น. สก.คห.17/O55 การสำรวจพืชอาหารเพื่อจดัทำฐานข้อมูลในพ้ืนท่ีรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายศรีสะเกษเกษตรกรรมสร้างสรรค์ จ.ศรีสะเกษ 
โดย จินดารัตน์ มารมย์ และ พีรชยั กุลชัย 

10.46 – 11.00 น. สก.คห.30/O111 คุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยาง : กรณีศึกษากลุม่เกษตรกรทำสวนบ้านบึงตากาด 
ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 
โดย อัญชลี น่ิมเนียม และ ปัญญา หมั่นเก็บ 

11.01 – 11.15 น. สก.คห.26/O77 การพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทำนาห้วยตาดข่า 
ตำบลหนองอ้อ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธาน ี
โดย ลักขณา ทาโสม และ พีรชัย กุลชัย 

11.16 – 11.30 น. สก.คห.36/O124 ศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้ เกษตรแปลงใหญ่  
ของเกษตรกรอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
โดย ขนิษฐา ชีป ูและ จีรนันท์ เขมิขันธ์ 

11.31 – 11.45 น. สก.คห.39/O139 การเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์ของเกษตรกรรุ่นใหม ่
โดย ณัฐชา อิสระกลุ และ พัชราวดี ศรีบุญเรือง 

11.46 – 12.00 น. สก.คห.40/O140 พฤติกรรมการขอสินเช่ือของเกษตรกรลูกคา้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
สาขามีนบรุ ี
โดย สุชานันท์ นุชแดง และ สุณีพร สุวรรณมณีพงศ ์

 

 

 

 

 

 

 



สาขาวิทยาศาสตร์  

วันพฤหัสบดีท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2563 

ห้องบุหลันพิทักษ์ผล ชัน้ 3 อาคารอมรภูมิรัตน์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 

ประธาน ดร. ฤทธี  มีสัตย์ 

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

โดย พนัญญา สมวงษ ์ นพฤทธิ์ จินันทุยา  และ วิโรจน์ สุดาธรรม 
15.45 – 16.00 น. 
 

วท. 13/O108 
 

การออกแบบแหล่งกำเนดิแสงหลายความยาวคลื่นโดยใช้ LED ร่วมกับเกรตติงเลี้ยวเบน
แบบสะท้อน 
โดย จันทร์ฑรัตน์ มากชุม และ นพฤทธ์ิ จินันทุยา 

 

ประธาน ผศ.ดร. พิชามญชุ์ 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, 
Waraporn Juntarajumnong 

 

สาขาวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

วันพฤหัสบดีท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2563 

ห้องเรไร ชั้น 2 อาคารอมรภูมิรัตน์ สถาบันคน้คว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 

ประธาน ดร.นเร ผิวนิ่ม 

เลขานุการ นายภาคิไนย ไทยธารา 

เวลา รหัสผลงาน เร่ือง 
09.00 – 09.15 น. สถ.วศ.10/O25 อิทธิพลของสารเชื่อมขวาง มวลโมเลกุลของไคโตซาน และการใช้สารลดแรงตึงผิว 

ต่อการสังเคราะห์อนุภาคไคโตซานด้วยวิธีการอิมลัช่ันชนิดน้ำในน้ำมัน  
โดย ปิตภิาคย์ บุญมี และ นันทิยา หาญศุภลักษณ ์
 



09.15 – 09.30 น. 
 

สถ.วศ.13/O28 การผลิตอนุภาคโคคริสตัลของยาเมเฟนามิค แอซิดกับพาราเซตามอลและนโิคตินา
ไมด์ ด้วยกระบวนการ Gas Anti-Solvent (GAS)  
โดย ตวงรตัน์ รวบรวม และ มานพ เจริญไชยตระกูล 

09.30 – 09.45 น. 
 

สถ.วศ.27/O86 การหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตลิกนินจากวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตร  
โดย วิภาวรรณ กิ่งแก้ว, เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ และ อนุสิษฐ์ ธนะพิมพเ์มธา 

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 onprasarn,  Weerachai Chaiworapuek,   
Damrongvudhi Onwimol,  Damrongvudhi Onwimol, Sudathip Sae-tan  

10.00 – 10.15 น. 
 

สถ.วศ.21/O79 ผลของอนุภาคผงยางและสารเชื่อมขวางเปอร์ออกไซด์ทีม่ีต่อความสามารถในการ
ไหลและสมบัตเิชิงกลของพอลิเอทิลีนรไีซเคลิชนิดความหนาแน่นสูง  
โดย นัฐนรี โสภาเจริญวงศ์, รัฐโรจน์ อัครธนกุลกิตติ์, ธีระศักดิ์ หมากผิน, ณรงค์ฤทธิ ์
สมบัตสิมภพ และ เอกชัย วิมลมาลา 

 

ประธาน ดร.คเณศ คัจฉสุวรรณมณ ี 

เลขานุการ นางดารณี ยงยืน 

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

การอพยพคนในอุโมงค์ทางลอดรถยนต์ ประเทศไทย  
โดย ปัญญวัฒน์ แก้วกุดั่น และ ณฐัศักดิ์ บุญม ี

10.45 – 11.00 น. สถ.วศ.54/O166 การศึกษาการลำเลียงน้ำและแร่ธาตุในพืชโดยการใช้เซนเซอร์วัดอณุหภูมิ  
โดย ปิยะรส มาลเีจรญิ, ชนทัต บุญเฉลยีว และ ทวีเดช ศิริธนาพิพัฒน์ 

11.00 – 11.15 น. 
 

สถ.วศ.18/O62 การศึกษาเปรยีบเทียบคณุภาพในการโดยสารของรถไฟฟ้าบีทีเอสชนิด EMU-A1  
และ EMU-B1 บนเส้นทางสายสุขมุวิทจากสถานี N8 ถึง สถานี E14  
โดย คณวรรธก์ ใจสะอาด, วิรณุศกัดิ์ สันติเพ็ชร์ และ วิชัย ศิวะโกศษิฐ 

11.15 – 11.30 น 
 

สถ.วศ.23/O82 การออกแบบและพัฒนาเครื่องล้างเหง้ามันสำปะหลัง  
โดย ประสิทธิชัย มะลอย และ ธีรพงศ์ ผลโพธิ ์

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 การวิเคราะห์และออกแบบระบบระบายอากาศในห้องเครื่องทำความเย็นกรณีศึกษา 
โรงงานผลติอาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง  
โดย ยุพาวรรณ อารีช่วย และ อภชิาต แจ้งบำรุง 



12.00 – 12.15 น. 
 

สถ.วศ.17/O61 การพัฒนาประสิทธิภาพระบบยืนยันตัวตนด้วยกระบวนการยืนยันตวัตนแบบ 
ครั้งเดียว สำหรับระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย  
โดย มหาราช ทศศะ 
 

ประธาน ผศ.ดร.วีรชัย ชัยวรพฤกษ์  

เลขานุการ นายภาคิไนย ไทยธารา 

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

 
การศึกษาผูโ้ดยสารเพื่อการเปลี่ยนสายในช่วงช่ัวโมงเร่งด่วนเช้า ณ สถานีเตาปูน  
โดย สุพล วิสุทธิสมบูรณ์ และ วิชัย ศิวะโกศิษฐ 

13.15 – 13.30 น. สถ.วศ.1/O1 การศึกษาเชิงทดลองการลุกไหม้ได้เองของกากถ่ัวเหลือง  
โดย มนตรี เมธาวินวิวัฒน์ และ ณฐัศักดิ์ บุญม ี

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

13.45 – 14.00 น. สถ.วศ.7/O22 แบบจำลอง CFD-DEM ของเมล็ดข้าวโพดในฟลูอิไดซ์เบด  
โดย จักรกฤษณ์ วรรณผ่องใส, ศุภกร เกตุเปลี่ยน และ ปรีดา ปรากฏมาก 

14.00 – 14.15 น. สถ.วศ.37/O144 การออกแบบกลไก Scotch Yoke เพื่อควบคุมแผ่นบังคับความร้อนสำหรับเตาเผา
เซรามิกส์ต้นแบบแบบระบายความร้อนลง  
โดย สิทธิโชค สืบแต่ตระกลู และทวีเดช ศิริธนาพิพัฒน์ 

14.15 – 14.30 น. สถ.วศ.36/O121 การศึกษาสมรรถนะเครื่องยนต์สเตอร์ลิง  
โดย เผชิญ จันทรส์า, อดุลย์ พัฒนภักดี และ วิทยา พันธุ์เจริญศลิป ์

 

ประธาน ดร.เปรม รังสิวณิชพงศ์ 

เลขานุการ นางดารณี ยงยืน 

เวลา รหัสผลงาน เร่ือง 
14.45 – 15.00 น. สถ.วศ.28/O87 การวิเคราะหล์ำดับความสำคญัของโครงการแหล่งน้ำขนาดเล็ก  กรณีศึกษาจังหวัด

อุทัยธานี  
โดย ภาณุวัฒน์ ศรีชัย, ดีบญุ เมธากุลชาติ และ วรีะเกษตร สวนผกา 

15.00 – 15.15 น. สถ.วศ.46/O158 การใช้ถ่านชีวภาพ (ไบโอชาร์) และแบคทีเรียที่ปรับสภาพในกรดโพรพิโอนิกและ 
กรดบิวทีริก เพื่อปรับสมดลุกระบวนการทางชีวเคมีเพื่อเพิ่มการผลติก๊าซมีเทน  
ในระบบการบำบดัน้ำชะขยะแบบไร้อากาศ  
โดย กาญจนา เกตุบุบผา, ปภสัภรณ์ กลิ่นหวล, พรพรรณ พาณิชย์นำสิน,  
นิมารดี บญุอาพัทธิ์เจรญิ สุจยา ฤทธิศร และ จรุงวิทย์ บุญโนรตัน ์



15.15 – 15.30 น. สถ.วศ.16/O31 การวิเคราะห์แรงดันและคุณภาพน้ำประปาภายในที่อยู่อาศัยที่ใช้ระบบถังพักน้ำ 
และเครื่องสูบน้ำ  
โดย ชัยพร เจริญฉิม, ธีรภัทร เรืองสำเร็จ, ธรรศ สรุสราญวงศ์, ภานพุงศ์ ชารัตน์,    
อดิชัย พรพรหมินทร์ และ วุฒินันท์ รักษาจิตร ์

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

 

ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

ประธาน ดร.วิทรัช ยุทธวงศ์ 

เลขานุการ นางสาวพัชรียา  บุบผาชาติ 

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

เจือเงิน  
โดย ชนาธิป แก้วรุ่งฟ้า, 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 ประสิทธิภาพของเรือเก็บขยะลอยน้ำในทะเล   
โดย ธุวานนท์ มิ่งเจรญิผล, สุชีลา พลเรือง และ วรินทร์พร อโศกบญุรัตน ์

09.45 – 10.00 น. 
 

สถ.วศ.48/O160 การประเมินผลประโยชน์ทางสิ่งแวดล้อมและเศรษฐศาสตร์พร้อมทัง้แนวทางปฏิบัติ 
ที่เหมาะสมสำหรับการจัดประชุมสีเขียวในประเทศไทย  
โดย กรรณิการ์ สรกล และ จีมา ศรลัมพ ์

10.00 – 10.15 น. 
 

สถ.วศ.51/O163 
 

การลดเสยีงดังจากเครื่องปั๊มโลหะเพื่อให้เกิดความปลอดภยักับผู้ปฏบิัติงาน 
ในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์  
โดย ภาณุวิชญ์ สภุพิชญานันท์, เลศิชัย ระตะนะอาพร และ กฤษ วงษ์เกษม 
 

 

 



ประธาน ผศ.ดร.สุสิทธิ์ ฉายประกายแก้ว 

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 

 
พฤติกรรมการบดอัดและกำลังอัดของหินปลายตะแกรงผสมเถ้าชานอ้อยและซีเมนต์  
โดย ทวีศักดิ์ ปิติคณุพงศ์สุข, สุนิต ประเวระทัง, สิรวิชญ์ สหีา, ธนนนท์ ฉายาพงศ์, 
พรเทพ แข็งขัน และ กฤต อินทรกุล 

11.00 – 11.15 น. 
 

สถ.วศ.9/O24 การศึกษาคุณสมบตัิของหินคลุกทีผ่สมด้วยมวลรวมเปลือกหอยแครงเพื่อใช้เป็นวัสดุ
งานทาง  
โดย ธนโชติ รอดเสวก, ก่อโชค จันทวรางกูร และ ทวีศักดิ์ ปิตคิุณพงศ์สุข 

11.15 – 11.30 น 
 

สถ.วศ.11/O26 การประยุกต์ใช้ระบบตรวจวดัเพื่อควบคุมฝุ่นในพ้ืนท่ีก่อสรา้งโดยใช้เทคโนโลยไีอโอที 
อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง 
โดย อดิศักดิ์ ประพันธ์กุล และ อภินิติ โชตสิังกาศ  

11.30 – 11.45 น. 
 

สถ.วศ.14/O29 
 

การปรับปรุงคุณสมบัตดิินซีเมนตด์้วยเถ้าปาล์มน้ำมันสำหรับทางหลวง  
โดย ชินภพ ชัยมงคล, ก่อโชค จันทวรางกูร และ ทวีศักดิ์ ปิตคิุณพงศ์สุข 

11.45 – 12.00 น. 
 

สถ.วศ.32/O89 การปรับปรุงคุณภาพดินลูกรังคุณภาพต่ำโดยตะกรันเตาหลอมเหล็กและปูนซีเมนต์
เพื่อใช้เป็นวัสดุงานทาง  
โดย อภิชาติ วงษา, ศุภกิจ นนทนานันท์, สุสิทธ์ิ ฉายประกายแก้ว  
และ อัครชัย เรืองแสงทอง 
 

ประธาน ผศ.ดร.เอกชัย ศิริกิจพาณิชย์กูล 

เลขานุการ นางสาวพัชรียา บุบผาชาติ 

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

กรุงเทพมหานคร  
โดย กรกฎ จันทร์ยวง, สโรช บุญศริิพันธ์ และ วิโรจน์ รุโจปการ 

13.15 – 13.30 น. สถ.วศ.15/O30 
 

การประมาณราคาก่อสร้างอาคารของหน่วยงานราชการด้วยแบบจำลอง 
มอนติคารโ์ล  
โดย ศุภวิชญ์ โสภณสุขสถิตย์ และ ดีบุญ เมธากลุชาต ิ
 
 
 



13.30 – 13.45 น. สถ.วศ.52/O164 ความคิดเห็นของนิสิตต่อการพัฒนาพื้นที่สูบบุหรี่ และระดับฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 
2.5 ไมครอน (PM2.5) จากควันบุหรี่มือสอง ภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ (บางเขน)  
โดย กำพล ไพรัชเวชภัณฑ์, วันชัย ยอดสุดใจ, ปิยนุช เวทย์วิวรณ์  
และ วีรชัย ชัยวรพฤกษ ์

13.45 – 14.00 น. สถ.วศ.20/O64 ปัจจัยที่มีผลต่อความล่าช้าของงานก่อสร้าง กรณศีึกษาสำนักงานโยธาธิการ 
และผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร  
โดย คณาธิป บุญจันทร์ และ ดีบญุ เมธากุลชาต ิ

14.00 – 14.15 น. สถ.วศ.38/O146 การศึกษาพฤติกรรมการใช้อาคาร อุปสรรคและข้อจำกดัทางกายภาพของที่พักอาศัย 
ของผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อมในประเทศไทย  
โดย นวลวรรณ ทวยเจรญิ, วนารตัน์ กรอิสรานุกูล, ชติพัทธ์ ณะมณ ี 
และ รัชด ชมภูนิช 
 

ประธาน ดร.อนุวัฒน์ 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 

 
ต้นทุนท่ีเหมาะสมของเสาคอนกรตีเสริมเหล็กตามการออกแบบเบื้องต้น  
โดย ไพจติร ผาวัน, วริสรา เลิศไพฑูรย์พันธ์ และ ศริินภาพร เกตุพันธ์ 

15.00 – 15.15 น. สถ.วศ.30/O88 
 

พฤติกรรมรับแรงดดัของคานคอนกรีตเสริมเหล็กท่ีเสริมกำลังด้วยพอลิเมอรเ์สริมเส้น
ใยปอ 
โดย พหลฐวัศ ถนิมพาสน์ และ จกัรพันธ์ เทือกต๊ะ 

15.15 – 15.30 น. สถ.วศ.43/O151 ความสัมพันธ์ระหว่างการกดักร่อนของเหล็กเสริม กับปรมิาณคลอไรด์ในโครงสร้าง
สะพานของกรุงเทพมหานคร  
โดย อรวีร์ บญุประคอง 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 การพัฒนาคุณสมบตัิคอนกรีตด้วยวัสดุครสิตลัไลน์และการจ่ายกระแสไฟฟ้า  
โดย วงศธร รังสินธุ,์ วันชัย ยอดสดุใจ และ ศุภพัชรี รอดเดชา 

16.00 – 16.15 น. สถ.วศ.47/O159  
 

ความสัมพันธ์ระหว่างศักยไ์ฟฟ้าครึ่งเซลล์และความหนาแน่นกระแสไฟฟ้า 
การกัดกร่อน เทียบกับสภาพนำไฟฟ้าในคอนกรีต ด้วยวิธีการเร่งสนิมแบบต่างๆ  
โดย พงษ์พัฒน์ อ่ิมน้อย และ วันชัย ยอดสุดใจ 



สาขาอุตสาหกรรมเกษตร 

วันพฤหัสบดีท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2563 

ห้องบุหลันพิทักษ์พล ชัน้ 3 อาคารอมรภูมิรัตน สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 

ประธาน รศ.ดร. สุนทรี สุวรรณสิชณน์ 

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 

14.15 – 14.30 น. อก.13/O120 การคำนวณสูตรอาหารไก่อินทรียด์้วยกำหนดการเชิงเส้น 
โดย วราลี พุทธรัสสุ และ ปรารถนา ปรารถนาด ี

14.30 – 14.45 น. อก.19/O136 คุณภาพด้านเนื้อสมัผสัของเส้นก๋วยเตี๋ยวสดจากสตาร์ชและแป้งข้าวจากข้าวแอมิโลสสูง  
โดย เกียรติศักดิ์ ปุหิ้น, Mika Fukuoka และ สาวติรี รตันสุมาวงศ์ 

14.45 – 15.00 น. อก.27/O137 อิทธิพลของวงสังคมใกล้ชิดท่ีมีต่อความสนใจที่จะซื้อผลิตภณัฑด์ูแลผิวหน้าสำหรับผู้ชาย
ในกลุ่มผู้ชายยคุใหม่เจเนอเรชันวาย 
โดย ศิรประภา ผ่องบุรุษ วัชรพงศ ์เลิศสรุวัฒน์ และ อัจฉรา เกษสุวรรณ 

15.00 – 15.15 น. อก.36/O200 การลดกากและตะกอนในน้ำสมุนไพรขิงด้วยเทคโนโลยีไฮโดรไซโคลนร่วมกับสารรวม
ตะกอนไคโตซาน 
โดย พิชัย สร้อยสน และ วิยงค์ กังวานศุภมงคล 

 

 



สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 

ห้องหยกมณี ชั้น 2 อาคารอมรภูมิรัตน สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 

ประธาน ผศ.ดร. วิรงรอง ดวงใจ 

เลขานุการ นางสาวปัทมา เผ่ือแผ่ 

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 การกำจัดสารอินทรยี์ธรรมชาติในกระบวนการตกตะกอนด้วยสารสม้ 
โดย ศิริพร สิงขโรทัย และ ภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา 

09.45 – 10.00 น. 
 

ทส.9/O66 การประยุกต์ใช้การประมาณค่าเชงิพื้นที่เพ่ือติดตามความเค็มในดิน พื้นที่ศึกษาลุ่มน้ำ
บางปะกงและแม่กลองตอนล่าง 
โดย เปรมศิริ คงเส้ง, อรยา สมรูป, กนกศักดิ์ ชาญกล และ ปริเวท วรรณโกวิท 

10.00 – 10.15 น. 
 

ทส.3/O13 ความคิดเห็นขององค์การอุตสาหกรรมป่าไมต้่อการพัฒนาต้นกำเนิดพลังงานของ
เครื่องจักรกลในการทำไม ้
โดย ชัยฉัตร ฉัตรศภุกุล, วันชัย อรณุประภารตัน์ และ ลัดดาวรรณ เหรียญตระกลู 

 

ประธาน อ.ดร.พัชเรศร์ ชคัตตรัยกุล 

เลขานุการ นางสาว อรกานต์ เกษรบัว 

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

โดย สภุาภรณ์ วิสารวุฒิ, รองลาภ สุขมาสรวง และ ประทีป ด้วงแค 
 
 
 



10.45 – 11.00 น. 
 

ทส.21/O202 ความหนาแน่น และการเคลื่อนทีต่ามฤดูกาลของกิ้งก่าเขาเล็ก (Acanthosaura 
lepidogaster) ในป่าดิบเขาบริเวณพื้นที่สงวนชีวมณฑลแมส่า-คอกม้า จังหวัดเชียงใหม ่
โดย บงกชรัตน์ ภัทรมนัส, ปานวรศิร์ ปานศรี, ศภุลักษณ์ ศิริ, ยุวดี พลพิทักษ์, 
อภิษฎา เรืองเกต,ุ ยอดชาย ช่วยเงิน และ ประทีป ด้วงแค 

11.00 – 11.15 น 
 

ทส.13/O171 ผลกระทบของไฟต่อการเติบโตและการเจริญทดแทนตามธรรมชาติในป่าเต็งรังผสมสน 
โครงการหลวงบ้านวัดจันทร์ จังหวัดเชียงใหม่ 
โดย เพ็ญสุรศัมิ์ เกียรติโภคะ, กอบศักดิ์ วันธงไชย และ วาทิน ีสวนผกา 

11.15 – 11.30 น. 
 

ทส.5/O37 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์แหล่งพลับพลึงธาร กรณศีึกษา คลองนาคา  
อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง 
โดย นิตญิา สังขนันท์, ธิดารตัน์ คำล้อม และ ขนิษฐา อีดเกิด 

11.30 – 11.45 น. 
 

ทส.1/O11 บทบาทและความพร้อมของผู้มสี่วนได้ส่วนเสียต่อการทำหนา้ที่คณะกรรมการป่าชุมชน 
ระดับจังหวดั : กรณีศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
โดย พงศ์นรินทร์ ไชยกรด, สุรินทร์ อ้นพรม และ รัชนี โพธิแท่น 

11.45 – 12.00 น. 
 

ทส.16/O173 การพัฒนาแนวทางการดำเนินงานสำหรับศูนย์เพาะชำกล้าไม้กรุงเทพฯ 
โดย ธัญญาทิพย์ หมาดหมีน,  นิตยา เมี้ยนมติร และ พสุธา สุนทรหา้ว 

 

สาขาศึกษาศาสตร์ 

วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 

ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

 ประธาน รศ.ดร. ชาตรี ฝ่ายคำตา 

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 การพัฒนาหนังสือการต์ูนเสริมทักษะทางสังคมด้วยเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง 
Augmented Reality (AR) สำหรบัเด็กออทิสติก 
โดย อังคณา ขันตรีจิตรานนท์ 

09.30 – 09.45 น. 
 

ศษ.3/O96 ความสามารถในการใหเ้หตผุลเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  
ในสถานการณ์ปัญหาทางชีววิทยา  
โดย ไอยล์ดา สมภาร, จรีะวรรณ เกษสิงห์ และ เมษยะมาศ คงเสมา 



09.45 – 10.00 น. 
 

ศษ.4/O97 การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์ของนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  
เรื่อง เซลล์และการทำงานของเซลล์ โดยการจัดการเรียนรูต้ามแนวสะตีมศึกษา  
โดย กวินนาฏ พลอยกระจา่ง, ศศิเทพ ปิติพรเทพิน และ บุญเสฐียร บุญสูง 

10.00 – 10.15 น. 
 

ศษ.5/O98 โปรแกรมส่งเสริมคุณธรรมความเป็นครูด้านจติพิสัยของนักศึกษาคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชัิย  
โดย วรลักษณ์ แก้วเอียด และ ฉารีฝ๊ะ หดัย ี

10.15 – 10.30 น. 
 

ศษ.6/O99 ผลการจัดการเรยีนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานที่มีต่อการรู้เคมีของนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 
โดย ภรูิต สงวนศักดิ,์ ปริณดา ลมิปานนท์, พรหมรตัน์ และ เจนจิรา ปานชมพู  

10.30 – 10.45 น. ศษ.7/O176 บทเรียนท้องถิ่นกับการเรยีนรูภ้าษาอังกฤษ 
โดย สภุัทร สายรตันอินทร์ และ จริยา สายรัตนอินทร ์

10.45 –11.00 น. ศษ.8/O177 การพัฒนาความสามารถในการถ่ายโอนความรูเ้รื่องแรง มวล และกฎการเคลื่อนที่ 
ของ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ด้วยการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้บริบทเป็นฐาน 
โดย สุทธิดา ใส่ยะ, จรีะวรรณ เกษสิงห์ และ พงศกร จันทรตัน ์

11.00 – 11.15 น. 
 

ศษ.9/O178 การสำรวจการสร้างคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  
ในสถานการณ์ปัญหาด้านสุขภาพ 
โดย ณัฐวดี ปฐมมโีชค, จีระวรรณ เกษสิงห ์และ เมษยะมาศ คงเสมา 

11.15 – 11.30 น 
 

ศษ.10/O179 การศึกษาผลของการใช้รูปแบบการสอนฟิสิกส์ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาเพื่อพัฒนา
ความคิดสร้างสรรคเ์ชิงนวัตกรรม และผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนฟิสิกส์ของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
โดย จีรพรรณ ชวาลสันตติ, เรขา อรัญวงศ,์ กันต์ฤทัย คลังพหล และ อุษา คงทอง 

11.30 – 11.45 น. 
 

ศษ.11/O180 การพัฒนาสื่อการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงแบบมลัตมิีเดยีบนสมาร์ทโฟน  
เรื่อง ไดโอด รายวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น หลักสตูรครศุาสตร์อุตสาหกรรม
บัณฑิต 
โดย บุษราคมั ทองเพชร, สมพงษ์ แก้วหวัง, ไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ, กรภัทร เฉลมิวงศ์, 
รจนา หนูดำ และ วราสิรี คำทิพย ์

11.45 – 12.00 น. 
 

ศษ.12/O181 การสร้างสื่อการสอนชุดเครื่องเชื่อมไฟฟ้า รายวิชางานทักษะช่างพื้นฐาน 2  
สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 
โดย อภิรพ แก้วมาก และ กฤษฎา คงพูน 

 

 

 

 



สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 

วันพฤหัสบดทีี่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 

ห้องหยกมณี ชั้น 2 อาคารอมรภูมิรัตน์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร  

ประธาน ผศ.ดร. วรัญพงศ์ บุญศิริธรรมชัย 

เลขานุการ ดร. อรวี ศรีบุญลือ 

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

โดย สุธรีา เดชนครินทร ์
09.15 – 09.30 น. 
 

ศศ.บธ.9/O18 ความท้าทาย และทักษะในยคุอุตสาหกรรม 4.0 ของวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดย่อม 
โดย สุขมงคล เลิศภิรมย์สุข, พิทวัส เอื้อสังคมเศรษฐ์ และยุรพร ศุทธรัตน์ 

09.30 – 09.45 น. 
 

ศศ.บธ.17/O90 ความไว้วางใจท่ีส่งผลต่อการยอมรับการใช้ E-HRM ของบริษัทเอกชนในประเทศไทย 
โดย เตชวัน เจริญภัณฑารักษ์ และ ยุรพร ศุทธรัตน์ 

09.45 – 10.00 น. 
 

ศศ.บธ.11/O20 การทำงานเป็นทีมและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การที่มีต่อประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการโรงกลั่นน้ำมันในนิคมอุตสาหกรรม
แหลมฉบัง 
โดย ทิพย์โกศล หริ่งกระโทก และ ฐิติมา ไชยะกุล 

10.00 – 10.15 น. 
 

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

10.15 – 10.30 น. 
 

ศศ.บธ.30/O107 การเสนอแนวทางการแจ้งเตือนก่อนที่จะซ่อมบำรุง กรณีศึกษา: บรษิัท ABC จำกัด 
โดย สุพัฒตรา บัวจันทร์ และ ชุลกีร ชูโชติถาวร 

10.30 – 10.45 น. 
 

ศศ.บธ.13/O47 
 

ประสิทธิภาพการดำเนินงาน ความสามารถในการทำกำไร ทรัพยส์นิไม่มตีัวตน 
และมลูค่าหลักทรัพย์กรณีศึกษาธรุกิจเกษตรและอตุสาหกรรมอาหาร 
โดย ธนโชติ บุญวรโชติ และ สภุัทรา ทัศนกิจ 

10.45 – 11.00 น. ศศ.บธ.21/O94 การกระจายความเสี่ยงจากการลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ 
โดย ธนพร แซลู่ ่และ ธนโชติ บญุวรโชต ิ

11.00 – 11.15 น. 
 

ศศ.บธ.22/O95 
 

การออกแบบเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเส้นทางการขนส่งตู้แช่เยน็    
: กรณีศึกษาบริษัท ธัญญทิพย์ เอก็ซ์เพลส จำกัด 
โดย รตันาพร บุญครอบ และ ชุลกีร ชูโชติถาวร 



11.15 – 11.30 น.       ศศ.บธ.37/O129 การศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานขับรถขนส่งกรณีศึกษา:  
บริษัท วิศวกิจ พัฒนา จำกัด 
โดย จิราภรณ์ ไชยวิเศษสกลุ และ วิญญู ปรอยกระโทก 

 

ประธาน ผศ.ดร. ศิวพงศ์ ธีรอำพน 

เลขานุการ ดร.ชยันต์ พิภพลาภอนันต ์

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

โดย อุ่นกัง แซ่ลิ้ม, โสมสกาว เพชรานนท์ และนรา แป้นประหยัด 
13.15 – 13.30 น. ศศ.บธ.2/O5

  
การวิเคราะห์ศักยภาพการแข่งขันและแนวทางการพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับ
ของประเทศไทย 
โดย รสดา เวษฎาพันธุ ์

13.30 – 13.45 น. ศศ.บธ.3/O6 ผลของมาตรการช้อปช่วยชาติ 2561: การวิเคราะห์ปจัจัยการผลิตและผลผลิต 
โดย อรณุี ปัญญสวัสดิ์สุทธ์ิ 

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 การพัฒนาทุนมนุษย์ผ่านระบบการศึกษาและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน 
โดย ศักดิส์ิทธ์ิ บุศยพลากร และธนา สมพรเสรมิ 

14.15 – 14.30 น. ศศ.บธ.27/O104 การท่องเที่ยวกับการเตบิโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ 
โดย พุฒิพัฒน์ ทวีวชิรพัฒน์ 

14.30 – 14.45 น. ศศ.บธ.32/O112 ดัชนีความเข้มแข็งของผู้หญิงในภาคการเกษตร: กรณีศึกษาพื้นที่ภาคกลาง 
ของประเทศไทย 

โดย สมหมาย อุดมวิทิต 
14.45 – 15.00 น. ศศ.บธ.38/O130 ผลกระทบจากการชราภาพของครวัเรือนเกษตรต่อการแบ่งแปลงย่อยที่ดิน 

ในชนบทของประเทศไทย: หลักฐานจากข้อมูลพาแนล พ.ศ.2543-2560  
โดย อุชุก ด้วงบุตรศร,ี ชรพล จันทร และ ปิยยุทธ จิตต์จำนงค ์

15.00 – 15.15 น. ศศ.บธ.44/O167 ผลกระทบของสังคมสูงวัยต่อความหลากหลายในการดำรงชีพของเกษตรกรไทย 

โดย อุชุก ด้วงบุตรศร,ี ชรพล จันทร และ ปิยยุทธ จิตต์จำนงค ์
 

 

 



ห้องเทียนแก้ว ชั้น 2 อาคารอมรภูมิรัตน์ สถาบันคน้คว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร  

ประธาน รศ.ดร. ฐิติมา พุฒิทานันท์ 

เลขานุการ ผศ.ดร. อรรถสุดา เลิศกุลวัฒน์ 

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 

เวลา รหัสผลงาน เร่ือง 
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 การศึกษาส่วนชดเชยความเสี่ยงดว้ยแบบจำลองความเสี่ยงระยะยาว กรณีศึกษา 
ประเทศไทย 
โดย ธวัชชัย บุญสิม 

10.15 – 10.30 น. 
 

ศศ.บธ.46/O169 การกระจุกตัวของโรงงานอุตสาหกรรมและการจ้างงาน  
โดย ภคพร วัฒนดำรงค์, สมบัติ เหสกุล และ ดิเรก ปัทมสริิวัฒน ์

10.30 – 10.45 น. 
 

ศศ.บธ.45/O168 ความเสีย่งท่ีจะเป็นคนจน ชนช้ัน และสดัส่วนคนจนรายจังหวัด 
โดย สุวมิล เฮงพัฒนา, ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ และ สมบตัิ เหสกลุ 

10.45 – 11.00 น. ศศ.บธ.5/O14 การคาดการณ์ทิศทางการเคลื่อนไหวของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
โดยใช้ตัวช้ีวัดทางเทคนิคร่วมกับเทคนิคการเรยีนรู้ด้วยเครื่อง   
โดย ปฏิวตัิ ข่วงบุญ และ ธนา สมพรเสริม 

11.00 – 11.15 น. 
 

ศศ.บธ.8/O170    แผนการผลติที่เหมาะสมภายใต้ความเสีย่งสำหรับฟาร์มอ้อยขนาดเลก็ในจังหวัด
อุดรธาน ี
โดย ธนากร ยรรยงพาณิชย์, ธนาภรณ์ อธิปญัญากลุ และ จักรกฤษณ์ พจนศิลป ์
 



ประธาน ผศ.ดร.อิทธิพงศ์ มหาธนเศรษฐ์ 

เลขานุการ ผศ.ดร.ธนาภรณ์ อธิปัญญากุล 

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

โดย รพินทร์ อุชชิน, กันต์ดนัย ทองทา, กิตต์ พลอยสุกใส, ธน อุดมคณารักษ์, 
นนท์นภัส ขอดทอง, สาริศ คงพลงั และ พุฒิพัฒน์ ทวีวชิรพัฒน์ 

13.15 – 13.30 น. ศศ.บธ.23/O101 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลาออกของบุคลากรทางการแพทย์จากภาครัฐไปสู่
ภาคเอกชนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
โดย พิชญาดา จันทร์บุญ, กมลชนก อุริยะพงศ์สรรค์, กัญญารตัน์ หนูมาก, ชนิกานต์ 
แช่มเล็ก, ปณิกาญจน์ ธรรมกิจ, ประพาภร นาวาทอง, พิชาวุฒิ ใจยั่งยืน, ฟารีดา 
เจ๊ะหลี, ยมลภัทร เจริญฐานะพันธ์ุ, ศิรประภา อารักษ์พุทธนันท์, อรวี ศรีพุ่ม และ 
พุฒิพัฒน์ ทวีวชิรพัฒน์ 

13.30 – 13.45 น. ศศ.บธ.25/O102 เรียนจบไป(ทำไม)ไม่กลับบ้าน 
โดย เหมือนฝัน อัคเนวุทธ, วีรยา วิริยสิทธาวัฒน,์ ลลิตวดี คิ้วนาง,  
จุฑาพร อัศววัชรินทร์ ,กรรณิการ์ เสิงขุนทด และ พุฒิพัฒน์ ทวีวชิรพัฒน์ 

13.45 – 14.00 น. ศศ.บธ.26/O103   การศึกษาปัจจัยทีม่ีผลต่อพฤติกรรมการลดใช้บรรจภุัณฑ์พลาสติกกรณีศึกษา
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
โดย สรรพวัต วงศ์จำรัส, วชิรญาณ์ แสงสุวรรณเมฆา, ทักษ์ดนัย นาคา และ
พุฒิพัฒน์ ทวีวชิรพัฒน์ 

14.00 – 14.15 น. ศศ.บธ.28/O105 ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดหนี้ท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ของคนวัยทำงานในกรุงเทพมหานคร 
โดย ทัชชภร คำพงษ,์ กชกร ประทุมมา, ณัฐวดี ชวนะศักดิ์,  พิชามญช์ุ เพชรัตนกูล, 
พิชามญช์ุ หนูโยม, พิริยาพร งามโคกสูง, ศุภสณัห์ เขมานุรักษ์, สุขมุาล ฟักสุวรรณ, 
สุชัญญา อบทอง,  ณัฏฐชาณา ทิวาวงษ์, สุรวิภา กุลมาตย์ และ 
พุฒิพัฒน์ ทวีวชิรพัฒน์ 

14.15 – 14.30 น. ศศ.บธ.35/O117 ผอมเพรยีวไมเ่กี่ยวยา (ลดความอว้น) 
โดย อารยา จารไุพบูลย์, พาณิชยภ์ักดิ์ กิคำ, กตัญญุตา งามพร้อม, 
ณพสร พิศาลวนิชย์กุล, สาริศา พูลผล และ พุฒิพัฒน์ ทวีวชิรพัฒน์ 

14.30 – 14.45 น. ศศ.บธ.29/O106 เหตุไฉนคนไทยจึงไปญี่ปุ่น 
โดย ธนพร คลองประเสริฐ, พัชรี สินแก้ว, นันทณัฏฐ์ เกยีรติศริิ, ปานจิตต์ พิชิตกุล,  
พัชราภา เพชรภูวดี และ พุฒิพัฒน์ ทวีวชิรพัฒน์ 

14.45 – 15.00 น. ศศ.บธ.42/O133 ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการจัดการขยะพลาสติกของผู้ใช้บริการ Food Delivery 
โดย สจุินดา ไผ่สมบูรณ์, ณัฐกฤษฏิ์ เคร่งวิทยา, ศุภาพิชญ์ ตั้งถึงถิ่น  
และ พุฒิพัฒน์ ทวีวชิรพัฒน์ 
 



สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 

ห้องหยกมณี ชั้น 2 อาคารอมรภูมิรัตน์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร  

ประธาน ผศ.ดร. พรทิพย์ เย็นจะบก 

เลขานุการ ดร. มริสสา พงษ์ศิริกุล  

เวลา รหัสผลงาน เร่ือง 
13.25 – 13.50 น. มน.สค.2/O203 ผลการจัดการเรยีนรูไ้วยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค LT 

ร่วมกับ Quizlet Application สำหรับนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
โดย ศรญัยาพร แกล้วกล้า 

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

14.15 – 14.00 น. มน.สค.13/O165 การเปิดรับการตลาดเชิงเนื้อหาผา่นสื่อสังคมออนไลน์ ความผูกพัน และความภักดี
ต่อแบรนด์เครื่องสำอางไทย 
โดย สุปรียา พัฒนพงศ์ธร และ ศรณัย์ธร ศศิธนากรแก้ว 
 

ห้องเรไร ชั้น 2 อาคารอมรภูมิรัตน์ สถาบันคน้คว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 

ประธาน ดร.ชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง 

เลขานุการ ดร.พรพรรณ เหมะพันธุ์ 

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

เชิงเกษตร 
โดย อุษารดี ภู่มาลี และ กนิษฐา แย้มโพธ์ิใช้ 

13.50 – 14.15 น. มน.สค.7/O100 ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว ผู้นำการพลิกฟื้นคืนชีวิตใหผ้ืนป่าชายเลนไทย 
โดย ภาวณิี ศรสีุขวัฒนานันท์, วันเพ็ญ นภาทิวาอํานวย นภาลัย ทองปัน  
วราภรณ์ ทองสัมฤทธ์ิ และ สิริวรรณ นันทจันทูล 

14.15 – 14.40 น. มน.สค.9/O152 กลไกทางอุดมการณ์ของรัฐในวิชาหน้าท่ีพลเมืองระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
โดย ณัฐนิช ฉ่ำเฉื่อย และ พัชรินทร์ สิรสุนทร 

14.40 – 15.05 น. มน.สค.10/O153 แนวทางการควบคุมและส่งเสริมการเสยีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของผู้ประกอบ
อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย ์
โดย ศิวพร เสาวคนธ์ 



 

 


