
การนําเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย (Oral Presentation) 
ทุนอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

วันท่ี 28 - 29 กรกฎาคม 2559 ณ หองแกรนดบอลรูม โรงแรมรามาการเดนส กรุงเทพฯ 
 

 

หนา 1 / 3 
 

ชุดโครงการวิจัยท่ีมีระยะเวลาดําเนินงานวิจัยสิ้นสุดภายในป 2558 นําเสนอดวย PowerPoint ใชเวลาในการนําเสนอ

ชุดโครงการละ 20 นาที และท่ีประชุมซักถาม/ผูทรงคุณวุฒิใหขอเสนอแนะ 10 นาที รวมเวลา 30 นาที 

วันพฤหัสบดีท่ี 28 กรกฎาคม 2559 หอง GRAND BALLROOM 

ลําดับ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ เวลาในการนําเสนอ 
1 

ก-ษ(พ-ท(ช)12.56) การพัฒนาแผนท่ีภูมิศาสตรการตานทานสารฆาแมลงผานกระบวนการ
จําแนกการตานทานสารฆาแมลงและความสัมพันธของเชื้อไวรัสและ
ยุงลายพาหะนําโรคไขเลือดออกในราชอาณาจักรไทย: จาก
หองปฏิบัติการสูภาคสนาม 

11:30 - 12:00 น. 

  
    ศาสตราจารย ธีรภาพ เจริญวิรยิะภาพ 

ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร 
  

พักรับประทานอาหารกลางวัน (12:00 – 13:00 น.) 

2 
ก-ษ(พ-ท(ช)3.55) สรีรวิทยาการผลิตยางพารา : การศึกษาระดับแปลงใหญ 13:00 - 13:30 น. 

  
    รองศาสตราจารย ศรปราชญ ธไนศวรรยางกูร 

ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร 
  

3 พ-ท(ช)2.55 โครงการการเพ่ิมศักยภาพการผลิตและการจัดการผลผลิตออย 13:30 - 14:00 น. 

  
    รองศาสตราจารย เรวัต เลิศฤทัยโยธิน 

ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน 
  

4 พ-ท(ช)4.56 เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพ่ือเพ่ิมผลผลิตมันสําปะหลังในเขตฝนท้ิงชวงภาค
ตะวันตกของประเทศไทย 

14:00 - 14:30 น. 

  
    ผูชวยศาสตราจารย ปยะ กิตติภาดากุล 

ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร 
  

พักรับประทานอาหารวาง (14:30 – 15:00 น.) 

5 
ก-ษ(ส-ค(ช)1.57) กลยุทธการบริหารจัดการรวมตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและการ

อนุรักษสมดุลนิเวศเพ่ือความยั่งยืนดานประโยชนทางการประมง: 
กรณีศึกษาชุมชนประมงจังหวัดชุมพร 

15:00 - 15:30 น. 

  
    รองศาสตราจารย จิราภัษ อัจจิมางกูร 

ภาควิชาการจัดการประมง คณะประมง 
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ลําดับ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ เวลาในการนําเสนอ 

6 ก-ษ(ช)2.57 กลยุทธเชิงรุกในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตวน้ําในอาวไทยภายใต
สภาวะความกดดันทางการประมงและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก: 
กรณีศึกษาทรัพยากรหมึกบริเวณ อ.ปราณบุรี และ อ.สามรอยยอด จ.
ประจวบคีรีขันธ 

15:30 - 16:00 น. 

  
    รองศาสตราจารย เชษฐพงษ เมฆสัมพันธ 

ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล คณะประมง 
  

7 ก-ษ(ช)1.58 การปรับปรุงพันธุกรรมปลากะพงขาวเพ่ือเพ่ิมผลผลิต 16:00 - 16:30 น. 

  
    รองศาสตราจารย สุภาวดี พุมพวง 

ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา คณะประมง 
  

8 ว-ท(ช)3.57 โครงการการพัฒนายางธรรมชาติชนิดความหนืดคงท่ีและการนําไปใช
งานสําหรับยางลอรถยนตประหยัดพลังงาน 

16:30 - 17:00 น. 

  
    ดร.รังสิมา ชลคุป 

ฝายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ สถาบันคนควา
และพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
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วันศุกรท่ี 29 กรกฎาคม 2559 หอง GRAND BALLROOM 

ลําดับ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ เวลาในการนําเสนอ 

9 ว-ท(พ-ท(ช)9.56) การพัฒนาเซลลเชื้อเพลิงประสิทธิภาพสูงเพ่ือใชเชื้อเพลิงทดแทนเอทา
นอล 

10:30 - 11:00 น. 

  
    รองศาสตราจารย สุนันท ล้ิมตระกูล 

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร 
  

10 ว-ท(ช)2.57 การผลิตพลังงานท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนโดยใชตัวเรง
ปฏิกิริยาปรับแตงหมูฟงกชั่น 

11:00 - 11:30 น. 

  
    รองศาสตราจารย เมตตา เจริญพานิช 

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร 
  

11 พ-ท(ช)2.58 การวิจัยเชิงพ้ืนท่ีเพ่ือบูรณาการองคความรูในการพัฒนาศักยภาพของพืช
สกุลเมา (Antidesma sp.) เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม และความยั่งยืนทาง
การเกษตร 

11:30 - 12:00 น. 

  
   ผูชวยศาสตราจารย สุรัสวดี พรหมอยู 

ภาควิชาเกษตรและทรัพยากร คณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร 

  

พักรับประทานอาหารกลางวัน (12:00 – 13:00 น.) 
12 ก-ษ(ช)5.57 ศักยภาพการกําจัดสารตกคางทางเกษตรและอุตสาหกรรมท่ียอยสลาย

ยากในสิ่งแวดลอมโดยวิธีทางชีวภาพ 
13:00 - 13:30 น. 

  
    ดร.กฤตยา เพชรผ้ึง 

ฝายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร สถาบันวิจัยและ
พัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

  

13 ก-ษ(ช)3.57 การศึกษานิเวศวิทยา ประชากร สุขภาพ และปญหาความขัดแยงระหวาง
คนกับชางปา บริเวณเขตรักษาพันธุสัตวปาสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี 

13:30 - 14:00 น. 

  
    ศาสตราจารย ยงยุทธ ไตรสุรัตน 

ภาควิชาชีววิทยาปาไม คณะวนศาสตร 

  

 


