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การน าเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (Oral Presentation) โครงการวิจัยเดี่ยว 
วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2558 

ล าดับ เวลาการน าเสนอ รหัสโครงการวิจัย ชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หน่วยงาน ระยะเวลา 

Research Project Session I : ประธานผู้ด าเนินรายการ (Chairman):  …………………………………………………………….…………………… 

1.  08.30 น. ก-ษ(ด)11.57 ผลของอิพิ-เอนโดไฟต์ต่อคณุลักษณะของสาหร่ายวุ้นกลุ่มกราซิลาเรยี รองศาสตราจารย ์ดร.อนงค์ จีรภัทร์ ภาควิชาชวีวิทยาประมง 
คณะประมง 

1 ปี 

2.  08.34 น. ก-ษ(ด)19.57 การประเมินเชิงปรมิาณผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน
และการเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศต่อบริการระบบนเิวศ พื้นที่ลุ่ม
น้้าท่าดี จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ศาสตราจารย ์ดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์ ภาควิชาชวีวิทยาป่าไม ้
คณะวนศาสตร์  

1 ปี 

3.  08.38 น. ก-ษ(ด)28.57 ศักยภาพของไซยาโนแบคทีเรยีในการเป็นสารก้าจดัวัชพืชชีวภาพ รองศาสตราจารย ์ดร.ศรีสม สุวรรณวงศ ์ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์  

1 ปี 

4.  08.42 น. ก-ษ(ด)33.57 คุณลักษณะที่ตั้งของช้ันดินอ่อนเพื่อการแบ่งเขตความรุนแรงของ
แผ่นดินไหวในจังหวัดเชียงราย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ภาสกร ปนานนท์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพภิพ 
คณะวิทยาศาสตร์  

1 ปี 

5.  08.46 น. ก-ษ(ด)35.57 การแยกและค้นหาลักษณะเฉพาะของแอนติเจนท่ีมีศักยภาพเพื่อใช้
เป็นวัคซีนต่อต้านเห็บสุนัข 

รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร จิตตปาลพงศ ์ ภาควิชาปรสิตวิทยา 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

1 ปี 

6.  08.50 น. ก-ษ(ด)65.57 การตรวจหาการติดเชื้อและจ้าแนกพันธุกรรมของเชื้อ 
Cryptosporidium และ Giardia ที่แยกได้จากลิงในประเทศไทย 

รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร จิตตปาลพงศ ์ ภาควิชาปรสิตวิทยา 
คณะสัตวแพทยศาสตร์  

1 ปี 

7.  08.54 น. ก-ษ(ด)46.57 ชีววิทยาการสืบพันธุ์และการแสดงออกของยีนไวเทคโลจีนินในปลา
นาง (Micronema bleekeri) 

อาจารย์ปิยมาศ ผองแก้ว ภาควิชาเกษตรและทรัพยากร 
คณะทรัพยากรธรรมชาตแิละ
อุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร 

1 ปี 

8.  08.58 น. ก-ษ(ด)55.57 การผลิตก๊าซชีวภาพ (มีเทน) จากหญ้าเนเปยีรส์ดและฟางข้าวโดยใช้
จุลินทรียเ์ริ่มต้นจากกระเพาะหมักของโคเนื้อและกระบือ 

รองศาสตราจารย ์ดร. สุริยะ สะวานนท ์ ภาควิชาสัตวบาล 
คณะเกษตร ก าแพงแสน 

1 ปี 

9.  09.02 น. ก-ษ(ด)60.57 การศึกษาความหลากหลายทางพันธกุรรมและหาความจา้เพาะของรูปแบบดี
เอ็นเอในแมวไทยเปรยีบเทียบกับแมวพันธุ์ต่างประเทศในการสร้าง
ฐานข้อมลูพันธุกรรมแมวเพื่อประโยชน์ในงานนิติวิทยาศาสตร ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์จิรา ภวภูตานนท ์ ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์
เล้ียงคณะสัตวแพทยศาสตร์  

1 ปี 

10.  09.06 น. ก-ษ(ด)64.57 การศึกษาบทบาทและหน้าที่ของยีนและโปรตีนท่ีเกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาระบบสืบพันธ์ในปลาดุกอุยดิพลอยด์และทริพลอยด์ 

อาจารย ์ดร.ประพันธ์ศักด์ิ ศีรษะภูม ิ ภาควิชาเพาะเล้ียงสัตว์น้ า 
คณะประมง  

1 ปี 

11.  09.10 น. ก-ษ(ด)45.54 การศึกษาผลกระทบของการเปลีย่นแปลงการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ดนิต่อ
ความหลากหลายทางชีวภาพปา่ดบิเขา ดอยสุเทพ-ปุย จังหวดัเชียงใหม ่

รองศาสตราจารย ์ดร.ดอกรัก มารอด ภาควิชาชวีวิทยาป่าไม ้
คณะวนศาสตร์  

4 ปี 
(54-57) 

12.  09.14 น. ก-ษ(พ-ท(ด)32.56) ลักษณะทางพันธุกรรมและสรีรวิทยาของระบบสืบพันธ์ุในเสือปลา รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ ภาควิชาเวชศาสตร์คลีนิคสัตว์ 2 ปี 
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ล าดับ เวลาการน าเสนอ รหัสโครงการวิจัย ชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หน่วยงาน ระยะเวลา 

ใหญ่และสัตว์ปา่ 
คณะสัตวแพทยศาสตร์  

(56-57) 

13.  09.18 น. ก-ษ(พ-ท(ด)37.56) การท้าแผนที่ยีนท่ีควบคมุความตา้นทานต่อโรคใบไหม้ในถ่ัวหรั่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ประกิจ สมท่า ภาควิชาพืชไร่นา 
คณะเกษตร ก าแพงแสน 

2 ปี 
(56-57) 

14.  09.22 น. ก-ษ(พ-ท(ด)46.56) การปรับปรุงหน่วยการจ้าแนกดินระดับกลุ่มดินย่อยของดิน 
Paleustults เพื่อการแปลความหมายข้อมูลดินอย่างมีประสิทธิผลใน
กรณีการปลูกมันส้าปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชัย อนสุนธิ์พรเพ่ิม ภาควิชาปฐพีวิทยา 
คณะเกษตร  

2 ปี 
(56-57) 

15.  09.26 น. ก-ษ(พ-ท(ด)78.55) การปรับปรุงฐานพันธุกรรมมันส้าปะหลัง เพื่อต้านทานเพลี้ยแป้งและ
ผลผลติสูง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ปิยะ กิตติภาดากุล ภาควิชาพืชไร่นา 
คณะเกษตร  

3 ปี 
(55-57) 

16.  09.30 น. ว-ท(ด)100.57 ผลของน้้ามันกะเพราต่อการรอดชีวิตของ Lactobacillus reuteri 
KUB-AC5 ที่ผ่านการท้าแห้งแบบพ่นฝอย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภคมน จิตประเสริฐ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร  

1 ปี 

17.  09.34 น. ว-ท(ด)101.57 การผลิตไซลิทอลจากวัสดุลิกโนเซลลูโลส รองศาสตราจารย์ ดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร  

1 ปี 

18.  09.38 น. ว-ท(ด)105.57 การวิเคราะหผ์ลของไฮโดรคอลลอยด์ต่อสมบัติทางกายภาพของแบต
เทอร์และผลติภณัฑ์ชุบทอดที่เตรยีมจากแป้งผสมของแป้งสาลแีละ
แป้งมันส้าปะหลัง 

รองศาสตราจารย ์ดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสด์ิมานิต ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร  

1 ปี 

19.  09.42 น. ว-ท(ด)123.57 การเตรียมและตรวจสอบลักษณะเฉพาะของถาดย่อยสลายได้ทาง
ชีวภาพไอโซแทคติก-พอลิพอพริลนี/ไมโคร-เซลลูโลสเพื่อภาชนะบรรจุ
อาหารส้าเร็จรูปแช่แข็ง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชิราวุฒิ เพชรเย็น 
(ลาออก) 

ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ
และวัสด ุ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร  

1 ปี 

20.  09.46 น. ว-ท(ด)126.57 ผลของโซเดียมคลอไรดต์่อสมบตัิของพอลิเมอร์ผสมระหว่างเทอรโ์ม
พลาสติกสตาร์ชและพอลิบิวทิลีนอะดิเพทโคเทเรฟทาเลท 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.อ าพร เสน่ห ์ ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ
และวัสด ุ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร  

1 ปี 

21.  09.50 น. ว-ท(ด)128.57 การศึกษาสมบัติพื้นผิวและสมบตัทิางกายภาพของเส้นใยเซลลโูลส
ส้าหรับศักยภาพของการน้ามาท้าคอมพอสิท 

นายวุฒินันท ์คงทัด สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร 

1 ปี 

22.  09.54 น. ว-ท(ด)13.57 นวัตกรรมการตรวจความสามารถในการยับยั้ง HIV-1 RT ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.จักร แสงมา ภาควิชาเคม ี
คณะวิทยาศาสตร์  

1 ปี 

23.  09.58 น. ว-ท(ด)140.57 การสังเคราะห์อนุพันธ์ของสารประกอบอินโดลเชื่อมกับอะซิพินที่มี
ฤทธิ์ในการเร่งการเจริญเติบโตของพืช 

รองศาสตราจารย ์ดร.วีรชัย พุทธวงศ ์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ 
คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ก าแพงแสน 

1 ปี 
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24.  10.02 น. ว-ท(ด)142.57 การสังเคราะห์อนภุาคควอนตัมแบบจุดของแคดเมยีมอินเดยีมเทลลู
ไรดเ์พื่อประยุกต์ใช้ในเซลล์แสงอาทิตย์ที่สามารถดดูกลืนในช่วงใกล้
อินฟราเรด 

อาจารย ์ดร.อัฐสิษฐ ์ทับทิมแท้ โครงการจัดตั้งสายวิชาฟิสิกส ์
คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ก าแพงแสน 

1 ปี 

25.  10.06 น. ว-ท(ด)16.57 การสังเคราะห์อนุพันธ์ของ 4-Thiazolidinone โดยใช้ปฏิกิรยิา One-
pot Three-components Reaction เพื่อใช้ในการรักษาโรคผิวหนงั
ในสุนัข 

อาจารย ์ดร.วิชชา อิ่มอร่าม ภาควิชาเคม ี
คณะวิทยาศาสตร์  

1 ปี 

26.  10.10 น. ว-ท(ด)18.57 ความสัมพันธ์ระหว่างความหลากหลายของยีนในวิถีออโตฟาจีกับ
ความเสีย่งต่อการเกดิโรคมะเร็งตบัท่ีเกี่ยวข้องกับการติดเชื้อไวรัสตบั
อักเสบบ ี

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.อิงอร กิมกง ภาควิชาจุลชีววิทยา 
คณะวิทยาศาสตร์  

1 ปี 

27.  10.14 น. ว-ท(ด)19.57 การประยุกต์ใช้รา และเอนไซม์กลุม่ย่อยสลายลิกโนเซลลูโลส  
ในการบ้าบัดสยี้อมอุตสาหกรรมทีก่่อมลพิษ 

รองศาสตราจารย ์ดร.เลอลักษณ ์จิตรดอน ภาควิชาจุลชีววิทยา 
คณะวิทยาศาสตร์  

1 ปี 

28.  10.18 น. ว-ท(ด)2.57 การกักเก็บแอสตาแซนธินในไลโพโซมเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการดูดซมึ
ในร่างกาย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.วรรณวิมล  
  คล้ายประดิษฐ ์

ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง 
คณะประมง  

1 ปี 

29.  10.22 น. ว-ท(ด)29.57 การประยุกต์ใช้ next-generation sequencing ในการหาล้าดับเบส 
ของยีนไมโทคอนเดรียที่มลีักษณะเป็น heteroplasmy ใน 
Portunus pelagicus 

อาจารย ์ดร.ภัสสร วรรณพินิจ ภาควิชาพันธุศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์  

1 ปี 

30.  10.26 น. ว-ท(ด)33.57 โครงสร้างและสมบตัิแมกนีโตอิเลก็ทริกของวัสดุเชิงประกอบอนุภาค
ของ Teternol-D/PZT 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.พงศกร จันทรัตน ์ ภาควิชาฟิสิกส ์
คณะวิทยาศาสตร์  

1 ปี 

10.30 – 10.45 น.  รับประทานอาหารว่าง 

Research Project Session II : ประธานผู้ด าเนินรายการ (Chairman):  …………………………………………………………….…………………… 
31.  10.45 น. ว-ท(ด)35.57 การเจือไนโตรเจนในสตรอนเทียมไททาเนตเพื่อเพิ่มกระบวนการเร่ง

ปฏิกิริยาด้วยแสงในย่านทีต่ามองเห็น: การศึกษาเชิงทฤษฎีและค้านวณ 
อาจารย ์ดร.ภาคภูมิ เรือนจันทร์ ภาควิชาฟิสิกส ์

คณะวิทยาศาสตร์  
1 ปี 

32.  10.49 น. ว-ท(ด)37.57 ซิงค์ออกไซด์นาโนรอดสา้หรับแกส๊เซนเซอร์ อาจารย ์ดร.ศิริกาญจนา ทองมี ภาควิชาฟิสิกส ์
คณะวิทยาศาสตร์  

1 ปี 

33.  10.53 น. ว-ท(ด)40.57 ผลของรังสีอิเล็กตรอนท่ีมีต่อประจุบนพ้ืนผิวของสารพอลิบิวทีลีนเนป
ทาเลท 

รองศาสตราจารย์รัชน ีรุจิวโรดม ภาควิชาฟิสิกส ์
คณะวิทยาศาสตร์  

1 ปี 

34.  10.57 น. ว-ท(ด)42.57 การเหนี่ยวน้าใหเ้กิดการกลายซ้้าและการกลายแบบเรียงล้าดับของ 
Trichoderma reesei เพื่อผลติเอนไซม์เซลลูเลสจากวสัดเุหลือท้ิง
ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 

อาจารย ์ดร.สมจิตต์ ปาละกาศ ภาควิชารังสีประยุกต์และ
ไอโซโทป 
คณะวิทยาศาสตร์  

1 ปี 
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35.  11.01 น. ว-ท(ด)5.57 การศึกษาการย้อมสีครามบนผ้าพอลิแลคตคิแอซิดโดยใช้วิธีการพื้นผิว
ตอบสนอง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนารถ สุวรรณรุจิ ภาควิชาเคม ี
คณะวิทยาศาสตร์  

1 ปี 

36.  11.05 น. ว-ท(ด)55.57 ลักษณะเฉพาะของพลอยคอรันดัมแหล่งน้้าขุ่น-น้้ายืน อาจารย ์ดร.สมฤด ีสาธิตคุณ ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพภิพ 
คณะวิทยาศาสตร์  

1 ปี 

37.  11.09 น. ว-ท(ด)56.57 การพัฒนาเทคนิคใหม่เพื่อการลดต้นทุนในการประเมินสมรรถนะ
เครื่องจักรกลความละเอียดสูง 

รองศาสตราจารย ์ดร.ชัชพล ชังช ู ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
คณะวิศวกรรมศาสตร์  

1 ปี 

38.  11.13 น. ว-ท(ด)59.57 การพัฒนาต้นแบบเครื่องตรวจสอบรอยร้าวท่ีเปลือกไขส่้าหรับ
อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 

รองศาสตราจารย ์ดร.ชวลิต กิตติชัยการ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
คณะวิศวกรรมศาสตร์  

1 ปี 

39.  11.17 น. ว-ท(ด)69.57 การพัฒนาวัสดผุสมระหว่างนาโนแมงกานีสออกไซด์กับกราฟีนสา้หรับ
ใช้ในตัวเก็บประจุไฟฟ้าเคมียิ่งยวด 

อาจารย ์ดร.มนตรี สว่างพฤกษ ์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี 
คณะวิศวกรรมศาสตร์  

1 ปี 

40.  11.21 น. ว-ท(ด)70.57 การตกตะกอนสารออกฤทธ์ิส้าคัญจากบัวบกด้วยเทคนิค Gas Anti -
Solvent (GAS) 

รองศาสตราจารย ์ดร.มานพ  
  เจริญไชยตระกูล 

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี 
คณะวิศวกรรมศาสตร์  

1 ปี 

41.  11.25 น. ว-ท(ด)71.57 การพัฒนาวิธีการก้าจัดกา๊ซไนตริกออกไซด์โดยใช้ตัวเร่งปฏิกริิยา
ทองแดงและซีเรยีมบนตัวรองรับ MCM-41 ทีม่ีโครงสร้างแบบคอร-์
เชลล์ภายใตส้ภาวะทีม่ีซัลเฟอร์ไดออกไซด์และน้้าในกระแสป้อน 

รองศาสตราจารย ์ดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย ภาควิชาวิศวกรรมเคมี 
คณะวิศวกรรมศาสตร์  

1 ปี 

42.  11.29 น. ว-ท(ด)72.57 การผลิตเมทานอลและเอทานอลจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์บน
ตัวเร่งปฏิกริิยา Cu-Fe/ZSM-5 โดยใช้สนามแม่เหล็กช่วยเร่งปฏิกิริยา 

รองศาสตราจารย ์ดร.เมตตา เจริญพานิช ภาควิชาวิศวกรรมเคมี 
คณะวิศวกรรมศาสตร์  

1 ปี 

43.  11.33 น. ว-ท(ด)74.57 การบ้าบัดน้้าเสียจากโรงงานผลิตไบโอดีเซลโดยใช้กระบวนการเฟ
นตอนออกซิเดช่ันท่ีไดร้ับการปรับปรุง 

อาจารย ์ดร.เมธี สายศรีหยุด ภาควิชาวิศวกรรมเคมี 
คณะวิศวกรรมศาสตร์  

1 ปี 

44.  11.37 น. ว-ท(ด)78.57 การพัฒนาเครื่องต้นแบบอเนกประสงค์ของการเลี้ยงสาหร่ายแบบท่อ 
แนวตั้ง 

รองศาสตราจารย ์ดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ  
  ศรีนพคุณ 

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี 
คณะวิศวกรรมศาสตร์  

1 ปี 

45.  11.41 น. ว-ท(ด)80.57 การเตรียมวสัดไุฮบริดไดอิเล็กทริกจากพอลิบิวทิลีน ซัคซิเนตและ
แบเรียมสตรอนเทียมไททาเนตส้าหรับช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในช่วง
ความถี่ไมโครเวฟ 

รองศาสตราจารย ์ดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์  

1 ปี 

46.  11.45 น. ว-ท(ด)85.57 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและลกัษณะเนื้อสัมผสัของช้ินปลาแล่ปริมาณ
ไขมันสูงและปานกลางจากปลาเพาะเลี้ยงซึ่งจับในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน 

นางสาวอัญชล ีอุษณาสุวรรณกุล สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหาร 

1 ปี 

47.  11.49 น. ว-ท(พ-ท(ด)106.56) การศึกษาฟอสฟอโปรตีนที่มีการแสดงออกอย่างจ้าเพาะภายใต้
สภาวะเครียดจากความเค็มในจลุสาหร่ายโดยเทคนิคโปรตโีอมิกส์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.โชติกา 
   หยกทองวัฒนา 

ภาควิชาชวีเคมี 
คณะวิทยาศาสตร์  

2 ปี 
56-57 

48.  11.53 น. ว-ท(พ-ท(ด)134.56) การประดิษฐ์แอมโมเนียก๊าซเซนเซอร์แบบสวมใส่ได้ โดยวิธีพิมพ์แบบ
ระบบอิงค์เจ็ท 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล วงศ์ชูสขุ ภาควิชาฟิสิกส ์
คณะวิทยาศาสตร์  

2 ปี 
56-57 
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49.  11.57 น. ว-ท(พ-ท(ด)156.56) การพัฒนาจีโอโพลีเมอรด์้วยวัสดุปอซโซลานต้นทุนต่้าในประเทศเป็น
วัสดุก่อสร้างสีเขียวเพื่อลดภาวะเรอืนกระจก 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงฤดี ฉายสุวรรณ ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์  

2 ปี 
56-57 

50.  12.01 น. ว-ท(พ-ท(ด)77.56) การค้นหาไมโครอารเ์อ็นเอและยีนเป้าหมายในกลไกควบคมุระยะการ
เจริญเติบโตทางล้าต้นและใบท่ียาวนานของมะพร้าว (Cocos 
nucifera L.) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.จรีรัตน์  
  มงคลศิริวัฒนา 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ 
คณะศิลปศาสตรแ์ละ
วิทยาศาสตร์ ก าแพงแสน 

2 ปี 
56-57 

51.  12.05 น. ว-ท(พ-ท(ด)94.56) สภาวะทีเ่หมาะสมส้าหรับการย้อมไหมด้วยสีแวตธรรมชาติ: สีคราม นางสุชาดา อุชชิน สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร 

2 ปี 
56-57 

52.  12.09 น. ว-ท(พ-ท(ด)97.56) การตรวจสอบสายเปปไทดส์กัดจากพืชสมุนไพรทีส่ามารถยับยั้งการ
ท้างานของเอนไซม์โปรตีเอสของเช้ือเอชไอวี 

อาจารย ์ดร.อัญชณี คูเบอร่า ภาควิชาพันธุศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์  

2 ปี 
56-57 

53.  12.13 น. ส-ค(ด)2.57 การจัดการความรู้ภูมิปญัญาท้องถิน่บนเส้นทางการท่องเที่ยวกลุม่
จังหวัดภาคกลางตอนล่าง 

รองศาสตราจารย ์ดร.ณรงค์ สมพงษ ์ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์  

1 ปี 

54.  12.17 น. ส-ค(ด)3.57 ความช้านาญของเมืองหลักระดับภาคในประเทศไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.พันธ์ทิพย์ จงโกรย ภาควิชาภูมิศาสตร์ 
คณะสังคมศาสตร์  

1 ปี 

55.  12.21 น. ส-ค(ด)6.57 การศึกษาโครงข่ายเชิงสัณฐานและพฤติกรรมการใช้ที่ว่างสาธารณะ
ขนาดเล็กของพื้นที่ชุมชนเมือง กรณีศึกษาชุมชนในย่านนางเลิ้ง 
กรุงเทพมหานคร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรนาถ สินอุไรพันธ์ ภาควิชาสถาปัตยกรรม 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  

1 ปี 

56.  12.25 น. ส-ค(ด)7.57 ศักยภาพและโอกาสการท้าเกษตรกรรมโดยผู้ที่มิใช่เกษตรกรใน
ประเทศไทย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.วุฒิพงษ์ ทวีวงศ ์ ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  

1 ปี 

57.  12.29 น. ส-ค(ด)8.57 ผลของการออกก้าลังกายทีม่ีต่อปัจจัยที่เกี่ยวเนื่องกับโรคเบาหวาน 
โรคหัวใจและหลอดเลือด และความหนาแน่นของเกลือแร่ในกระดูก
ของผู้หญิงท่ีอยู่ในภาวะอ้วน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริพร ศศิมณฑลกุล ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
และสุขภาพ  
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
ก าแพงแสน 

1 ปี 

       
 


