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วันพฤหัสบดีท่ี 28 กรกฎาคม 2559 ห้อง TULIP 

ลําดับ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ เวลาการนําเสนอ 
1 ร-ม 31.57 การศึกษาองคป์ระกอบทางเคม ีจากต้นระย้าเกล็ดหอย 10:30 - 10:45 น. 
      อ.ดร. ศศวิดี บุญญะอุทธยาน                   

ภาควิชาวิทยาศาสตร ์คณะศลิปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
กําแพงแสน 

  

2 ร-ม 7.58 การศึกษาการยึดเกาะด้วยไฟฟ้าของโลหะผสมแพลตทินัมและดีบุกเพ่ือใช้
เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในเซลล์เชือ้เพลิงชนิดเอทานอล 

  
10:45 - 11:00 น. 

      อ.ดร. วไิล ศิริวัชรไพบูลย ์ 
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน 

  

3 ร-ม 11.58 การศึกษาการเกาะตัวของสารประกอบอินทรีย์บนทรงกระบอกขนาดนาโน
ฮาโลอีไซด์เพ่ือเพ่ิมการนําไฟฟ้าโปรตอน 

11:00 - 11:15 น. 

      อ.ดร. ไชยา ประสิทธิชัย  
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน 

  

4 ร-ม 18.57 การสังเคราะหอ์นุภาคลิเที่ยมเฟอโรฟอสเฟตระดับนาโนเมตร ซึ่งเคลือบ
ด้วยสารประกอบคาร์บอนแมททริกรูพรุนจากโพลิเมอร์เรซินของอนุพันธ์เม
ลามีน-ฟอร์มัลดีไฮดโ์ดยปฏิกิริยาในภาชนะเดียว เพ่ือใช้เป็นขั้วแคโทด
ประสิทธิภาพสูงสาหรับลิเที่ยมไอออนแบตเตอร่ี 

11:15 - 11:30 น. 

      อ.ดร. ศุภพัชร ีรอดเดชา  
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน 

  

5 ร-ม 5.58 การสังเคราะหส์ารแขวนลอยของกราฟีนที่มแีผ่นกราฟีนกระจายตัวอยู่ใน
ปริมาณสูงโดยอาศัยกระบวนการลอกออกเป็นแผ่นจากสารประกอบอิน
เทอร์คาเลชันของโซเดียมและเอมีนในกราไฟต ์

11:30 - 11:45 น. 

      อ.ดร. วกีิตต์ิ ศิริศกัด์ิสุนทร 
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน 

  

6 ร-ม 24.58 การสังเคราะหอ์นุพันธ์ของนินไฮดรินเพ่ือพัฒนาการตรวจหารอยลายน้ิวมือ
แฝง 

11:45 - 12:00 น. 

   อ.ดร. เกษศิรนิทร ์เอกสินิทธ์กลุ  
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศลิปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
กําแพงแสน 

 

รับประทานอาหารกลางวัน 
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ลําดับ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ เวลาการนําเสนอ 
7 ร-ม 6.58 การพัฒนาตัวตรวจวัดทางเคมีไฟฟ้าด้วยการลอกแบบโมเลกุลบนคาร์บอน

อิเล็กโทรดแบบพิมพ์สกรีนท่ีถูกดดัแปรด้วยกราฟีนสําหรับการตรวจวัดสาร
ในกลุ่มเบต้า-อะโกนิสตอ์ย่างจําเพาะเจาะจง 

13:00 - 13:15 น. 

      อ.ดร. เดชา เดชตรัยรัตน์  
ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน 

  

8 ร-ม 13.57 การประดิษฐแ์ละวิเคราะห์คุณลักษณะของโลหะทรานซิชนัแชลโคเจไนด ์
ด้วยกระบวนการจัดเรียงตัวในระดับอะตอม 

13:15 - 13:30 น. 

      อ.ดร. ณัฐสมน เพชรแสง  
ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน 

  

9 ร-ม 8.58 การเตรียมและการศึกษาคุณลักษณะเฉพาะของฟิล์มบางเพอรอฟสไกท์
ชนิดอินทรีย์-อนินทรีย์โดยวิธีไอออนเลเยอร์แก๊สรีแอคชั่น 

13:30 - 13:45 น. 

      อ.ดร. ธิดารัตน์ สุภาสัย  
ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน 

  

10 ร-ม 23.58 การพัฒนาข้ัวโฟโตอาโนดเพ่ือเพ่ิมประสิทธภิาพของเซลลแ์สงอาทติยช์นิดสี
ย้อมไวแสงสังกะสอีอกไซด ์   

      อ.ดร. ศศิมลฑล ม่วงศรีจันทร์  
โครงการจัดตั้งสายวิชาฟิสิกส ์คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ กําแพงแสน   

11 ร-ม 25.58 การศึกษาผลกระทบของรังสแีกมมาตอ่โครงสร้าง ลักษณะรูปร่างและ
อนุมลูอสิระของไฮดรอกซีอะพาไทต์ที่สังเคราะห์จากเปลอืกไข่ไก่เหลอืทิ้ง 

13:45 - 14:00 น. 

      อ.ดร. วีรนุช แกว้วเิศษ  
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศลิปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
กําแพงแสน 

  

12 ร-ม 11.57 เสถียรภาพของโมเลกลุไนโตรเจนบนผิวของซิงค์ออกไซด ์: การศึกษาโดยใช้
ทฤษฎีฟังก์ชันนัลของความหนาแน่น 

14:00 - 14:15 น. 

   อ.ดร. อดิศักด์ิ บุญชื่น  
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร ์บางเขน 

 

 รับประทานอาหารว่าง 
13 ร-ม 19.58 อิทธิพลของตัวแปรในกระบวนการผลติที่มตีอ่ค่าพลังงานกลจําเพาะของ

การผลติขนมอบกรอบจากเห็ดด้วยกระบวนการเอกซท์รูชัน่ 
14:15 - 14:30 น. 

      ดร. หทัยชนก กนัตรง  
ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันค้นคว้าและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 
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ลําดับ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ เวลาการนําเสนอ 
14 ร-ม 1.58 การพัฒนาอาหารขบเค้ียวชนิดแท่งใยอาหารสูงจากข้าวเหนียวลืมผัวและ

แก่นตะวัน 
15:00 - 15:15 น. 

      อ.ดร. ปาริสุทธิ์ เฉลิมชัยวัฒน์  
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร บางเขน 

  

15 ร-ม 20.58 โครงการศึกษาความเป็นไปได้การใช้ประโยชน์เศษเหลอืจากการผลิตเส้นใย
สับปะรด 

15:15 - 15:30 น. 

      นางสาว ชลลดา บุราชรินทร์  
ฝ่ายพัฒนาเชิงธุรกิจ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทาง
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 

  

16 ร-ม 25.57 การผลติกรดฟูมาริกจากทะลายปาล์มนํ้ามัน 15:30 - 15:45 น. 
      ดร. อันธกิา บญุแดง  

ฝ่ายนาโนเทคโนโลยแีละเทคโนโลยชีีวภาพ สถาบันค้นคว้า
และพัฒนาผลติผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
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วันศกุร์ที ่29 กรกฎาคม 2559 ห้อง TULIP 

ลําดับ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ เวลาการนําเสนอ 
1 ร-ม 2.58 การศึกษาการแพร่กระจายของโลหะหนักในดินทีใ่ช้ปลูกข้าวบริเวณ

ริมถนนทางหลวงของจังหวัดสุพรรณบุรี 
15:45 - 16:00 น. 

     อ.ดร. ดาวจรัส เกตุโรจน ์
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร บางเขน 

  

2 ร-ม 2.57 ความเป็นประโยชน์ของโพแทสเซียมในดินที่ลุ่มทีม่ีพัฒนาการ
แตกต่างกันในบริเวณที่ราบลุ่มภาคกลางของประเทศไทย 

08:30 - 08:45 น. 

     อ.ดร. ทิมทอง ดรุณสนธยา 
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร บางเขน 

  

3 ร-ม 6.57 ความหลากหลายทางพันธุกรรมและความรุนแรงในการก่อโรคของ
เชื้อรา Bipolaris oryzae ในพ้ืนที่ปลูกข้าวเขตภาคกลางของ
ประเทศไทย 

08:45 - 09:00 น. 

     อ.ดร. ปัฐวิภา สงกุมาร 
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน 

  

4 ร-ม 10.57 ผลของบราสสิโนสเตอรอยดต์อ่ปริมาณผลผลิต และปริมาณแคปไซ 
ซินของพริก (Capsicum spp.) ภายใต้ภาวะความเครียดจากการ
ขาดนํ้า 

09:00 - 09:15 น. 

     อ.ดร. อรอุษา คําสุข 
ภาควิชาพฤกษศาสตร ์คณะวิทยาศาสตร ์บางเขน 

  

5 ร-ม 22.58 การเพ่ิมศักยภาพการผลิตมันสําปะหลังเพ่ือการใช้ประโยชน์สอง
ประการ: ใบมนัหมัก และหัวสด 

09:15 - 09:30 น. 

     อ.ดร. จิราพร เชื้อกูล 
ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กําแพงแสน 

  

6 ร-ม 28.58 การประเมินเคร่ืองหมายโมเลกุลเพ่ือช่วยในการคัดเลอืกมนั
สําปะหลังลูกผสมที่มค่ีาอุณหภูมิแป้งสุกต่ํา 

09:30 - 09:45 น. 

   อ.ดร. ธัญญว์นิช ธัญสิรวิรรธน ์
ภาควิชาเกษตรและทรัพยากร  
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 
สกลนคร 

 

รับประทานอาหารว่าง 
7 ร-ม 3.57 การชักนําให้เกิดความหลากหลายทางพันธุกรรมในสภาวะปลอดเชือ้

และการคดัเลอืกสายพันธุ์ออ้ยท่ีทนตอ่สภาวะเครียดจากการขาดนํ้า 
09:45 - 10:00 น. 

     อ.ดร. ธนพล ไชยแสน   
ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร บางเขน 
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ลําดับ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ เวลาการนําเสนอ 
8 ร-ม 7.57 การระบุเอกลักษณ์สายพันธุ์แท้และตรวจสอบความบริสุทธ์ิของเมล็ด

พันธ์ุลูกผสมเดีย่วโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลชนิด SSR 
10:30 - 10:45 น. 

     นางสาว ศุภรา จันทร์คืน 
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร 
บางเขน 

  

9 ร-ม 21.58 การปรับปรุงพันธ์ุสาหร่ายเพื่อผลิตพลังงานทดแทนโดยการชักนําการ
กลายพันธุ์และการคัดเลอืกเทยีม 

10:45 - 11:00 น. 

     อ.ดร. อรอุมา ตนะดุล 
ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กําแพงแสน 

  

10 ร-ม 16.57 ความผันแปรของอตัราส่วนระหว่างแก่นและกระพ้ีของไมพ้ะยูงใน
สวนป่าตามลักษณะปัจจัยสิ่งแวดลอ้ม, รูปทรงของเรือนยอด และ
การเติบโต ในประเทศไทย 

11:00 - 11:15 น. 

     อ.ดร. พรเทพ เหมือนพงษ ์
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์ บางเขน 

  

11 ร-ม 14.57 ความหลากชนดิของราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาของพรรณไม้ต้นวงศ์
ถ่ัวบางชนิดและผลที่มตีอ่การเติบโตของกล้าไม้ 

11:15 - 11:30 น. 

     อ.ดร. ธารรัตน์ แกว้กระจ่าง 
ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ บางเขน 

  

12 ร-ม 17.58 นิเวศวิทยาของนกบริเวณชายฝ่ังทะเล อําเภอบ้านแหลม จังหวัด
เพชรบุร ี

11:30 - 11:45 น. 

   อ.ดร. นฤชิต ดําปิน 
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะส่ิงแวดลอ้ม 

 

รับประทานอาหารกลางวัน 
13 ร-ม 17.57 ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นท่ีเหมอืงแร่ร้าง บริเวณสถานีวิจัย

วนศาสตร์พังงา อําเภอตะก่ัวป่า จังหวัดพังงา 
11:45 - 12:00 น. 

     นาย วสนัต์ จันทรแ์ดง 
สํานักงานเลขานุการ คณะวนศาสตร์ บางเขน 

  

14 ร-ม 4.58 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระบบบ่งชี้และจัดเก็บรวบรวมข้อมลู
อตัโนมัตใินกระบวนการตรวจสอบย้อนกลบัของอตุสาหกรรมไม ้

13:00 - 13:15 น. 

     อ.ดร. นพรัตน์ คคัครุวิาระ 
ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ คณะวนศาสตร์ บางเขน 
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ลําดับ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ เวลาการนําเสนอ 
15 ร-ม 18.58 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อราคาหัวมันสําปะหลังสดของไทยและ

แนวโน้มความสัมพันธ์ของราคาหัวมันสําปะหลังกับราคาของพืชชนิด
อื่น ๆ 

13:15 - 13:30 น. 

     อ.ดร. กฤษณา ตรีศลีวฒันกุล 
ภาควิชาเทคโนโลยอีตุสาหกรรมเกษตร คณะ
อตุสาหกรรมเกษตร บางเขน 

  

16 ร-ม 27.58 ผลกระทบของความไม่เสมอภาคทางเพศต่อการเจรญิเตบิโตทาง
เศรษฐกิจ 

13:30 - 13:45 น. 

     อ.ดร. นวลพรรณ ไม้ทองดี 
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 

  

17 ร-ม 16.58 ผลกระทบของการพัฒนาทางธนาคารและตลาดทุนตอ่ชอ่งทางการ
ส่งผ่านของนโยบายการเงินด้านการให้สินเชือ่ กรณีศึกษาของกลุ่ม
ประเทศอาเซียน 

13:45 - 14:00 น. 

   อ.ดร. อรรถสดุา เลศิกุลวัฒน ์
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน 
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วันศกุร์ที ่29 กรกฎาคม 2559 ห้อง LILAVADEE 

ลําดับ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ เวลาการนําเสนอ 
1 ร-ม 13.58 อนาคตภาพครูอาชีวศึกษาในทศวรรษหน้า 14:00 - 14:15 น. 
    อ.ดร. อุทุมพร อินทจักร ์

ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร ์บางเขน 
 

2 ร-ม 26.58 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแบบมสี่วนร่วมเพื่อ
เสริมสร้างทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในชั้นเรียนสําหรับครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษในสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐานในจังหวัดนครปฐม 

08:30 - 08:45 น. 

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรรณ ีอ้ึงสิทธพูินพร 
ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชมุชน  
คณะศึกษาศาสตรแ์ละพัฒนศาสตร์ กําแพงแสน 

 

3 ร-ม 30.58 การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง
ของนิสติคณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

08:45 - 09:00 น. 

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มนัสนนัท์ หัตถศกัด์ิ 
ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว  
คณะศึกษาศาสตร ์บางเขน 

 

4 ร-ม 14.58 การพัฒนาโปรแกรมการเคลือ่นไหวข้ันพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาทักษะกลไกของ
เด็กปฐมวัย 

09:00 - 09:15 น. 

    อ.ดร. ณัฐกิา เพ็งล ี
ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร ์บางเขน 

 

5 ร-ม 12.58 ผลของการฝึกกระโดดเชอืกตอ่ความหนาแน่นของมวลกระดูก การทรงตัว 
และสุขสมรรถนะในหญิงวัยรุ่น 

09:15 - 09:30 น. 

    อ.ดร. ภูเบศร์ นภัทรพิทยาธร 
ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร ์บางเขน 

 

6 ร-ม 15.58 ผลของการใช้โปรแกรมฝกึออกกําลังกายสเตปแอโรบิกแบบหมุนเวียนท่ีมี
ตอ่ระบบโครงสร้างกระดูกและกล้ามเนื้อ เพ่ือป้องกันการหกล้ม และ
พัฒนาความสามารถในการทรงตัวในสตรีวัยหมดประจําเดือน 

09:30 - 09:45 น. 

   อ.ดร. อัจฉริยะ อเนก 
ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร ์บางเขน 

 

รับประทานอาหารว่าง 
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ลําดับ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ เวลาการนําเสนอ 
7 ร-ม 10.58 การศึกษาโปรตีนโพรไฟล์ที่แตกต่างกันระหว่างเซลล์เย่ือบุผิวบนด้านเอ

ออร์ตกิและด้านเวนทริคิวลาร์ของลิ้นหัวใจเอออร์ติกเพ่ือระบุโปรตีน
เคร่ืองหมาย 

09:45 - 10:00 น. 

    อ.ดร. นภชนก มงคลธํารงกลุ 
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน 

 

8 ร-ม 9.58 การศึกษาผลของโปรตีนสกัดจากดักแด้ไหมตอ่การแสดงออกของไซโต
ไคน์ในเซลล์ไลน์มะเร็งทรวงอก 

10:30 - 10:45 น. 

    อ.ดร. สุทธิดา ชเูกียรติศริิ 
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน 

 

9 ร-ม 9.57 ทรานสคริปโตมของเซลลม์ะเร็งโพรงจมูกร่วมคอหอยที่มีการแพร่กระจาย
ที่ต่างกันในระบบการเล้ียงเซลล์แบบ 2 และ 3 มิต ิ

10:45 - 11:00 น. 

    อ.ดร. พิชามญชุ์ เกียรตวิฒิุนนท ์
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน 

 

10 ร-ม 3.58 ผลของการเสรมิสารเสริมชีวนะระดับสูงในอาหารตอ่ระบบภูมิคุ้มกัน การ
สะสมไขมันและระดับโคเลสเตอรอลในไก่ไข่ 

11:00 - 11:15 น. 

    อ.ดร. เชาวว์ทิย์ ระฆังทอง 
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร บางเขน 

 

11 ร-ม 22.57 การศึกษาลักษณะของคอนจูเกตเมแทบอไลต์ของไพรีนในเม่นแคระ  
   อ.สพ.ญ. อักษร แสงเทียนชัย 

ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน 
 

 


