กําหนดการสัมมนานําเสนอผลการดําเนินงานโครงการวิจยั
กลุม โครงการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุนใหม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป 2559
วันที่ 7 กุมภาพันธ 2561
ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร อาคารสุวรรณวาจกกสิกจิ
พิธีเปด (หองบุษราคัม ชัน้ 1)
08.30-09.00 น.

- ลงทะเบียน

09.00-09.15 น.

- พิธีเปดการสัมมนา
- ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. กลาวตอนรับ และกลาวรายงาน
- รักษาการแทนรองอธิการบดีฝายวิจัยฯ กลาวเปดการสัมมนา

09.15-09.45 น.

- ถายภาพหมูนักวิจัย ผูบริหาร คณะกรรมการฯ และรับประทานอาหารวาง - เครื่องดื่ม
การนําเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร

09.45-10.50 น.
10.50-11.50 น.

- คณะกรรมการชุดที่ 1 เยี่ยมชมโปสเตอรผลงานวิจัยลําดับที่ 1-13
- คณะกรรมการชุดที่ 2 เยี่ยมชมโปสเตอรผลงานวิจัยลําดับที่ 14-26
- คณะกรรมการชุดที่ 1 เยี่ยมชมโปสเตอรผลงานวิจัยลําดับที่ 14-26
- คณะกรรมการชุดที่ 2 เยี่ยมชมโปสเตอรผลงานวิจัยลําดับที่ 1-13
12.00-13.00 น. พัก รับประทานอาหารกลางวัน (หองบุษราคัม ชั้น 1)

15.00 น.

- ประกาศรางวัลโปสเตอรดีเดน
การนําเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย

13.00-16.45 น.

- หองประชุมมรกต ชั้น 1 : การนําเสนอผลงานฯ ดานสังคมและพฤติกรรมศาสตร
- หองประชุมบุษราคัม ชั้น 1 : การนําเสนอผลงานฯ ดานวิศวกรรมศาสตรและอุตสาหกรรมเกษตร
- หองประชุมทับทิม ชั้น 2 : การนําเสนอผลงานฯ ดานเกษตรและชีวภาพ
- หองประชุมไพลิน ชั้น 3 : การนําเสนอผลงานฯ ดานเคมีและวัสดุ
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โครงการวิจัยดานสังคมและพฤติกรรมศาสตร (หองประชุมมรกต ชั้น 1) จํานวน 1 โครงการ
13.00-13.25 น. 1) ร-ม 11.59/ผลของโปรแกรมนัน ทนาการท ี่มีต อการพ ัฒ นาส ุข ภาวะของนัก เรีย นช ั้นมัธยมศ ึกษา
ตอนตนในโรงเรียนนํารองตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู”
อ.กัลพฤกษ พลศร ภาควิชพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร

โครงการวิจัยดานอุตสาหกรรมเกษตร (หองประชุมบุษราคัม ชั้น 1)

จํานวน 4 โครงการ

13.00-13.25 น. 2) ร-ม 18.59/การศึกษาสารกลุม ทีไ่ มระเหยในสารสกัดจาก Limnophila aromatic (Lam.) Merr. ที่
เกี่ยวของกับรสอูมามิและการเป็นสารเพิ่มกลิ่นรสในอาหาร
อ.ดร.พัชราภรณ ถิ่นจันทร ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

13.25-13.50 น 3) ร-ม 15.59/ผลของชนิดของน้ําตาลตอสมบัติทางเคมีเชิงฟสิกสของแปงขาวเจาและเจลแปงขาวเจา
อ.ดร.ศิวาพร โอเจริญ ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
13.50-14.15 น 4) ร-ม 14.59/การศึกษาองคประกอบทางโภชนาการ และคุณสมบัติการยับ ยั้งการเกิดผลิตภัณฑไกล
เคชั่นของจิงจูฉาย
อ.ดร.สุดาทิพย แซตั้น ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
14.15-14.40 น 5) ร-ม 16.59/การพัฒนาผลิตภัณฑนาโนมาสกพอกกลางค ืนสําหรับผิวหนาที่มีสวนผสมของโปรตีนรํา
ขาวเหนียวก่ํา
น.ส.พัลลภา วุฒภิ าพรกุล สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
โครงการวิจัยดานวิศวกรรมศาสตร (หองประชุมบุษราคัม ชั้น 1)

จํานวน 4 โครงการ

14.40-15.05 น. 6) ร-ม 7.59/การวิเคราะหสารมลพิษทางอากาศในประเทศไทย โดยการตรวจวัดจากภาคพื้นดินและ
ดาวเทียม
อ.ดร.พิชญนรี ลลิตาภรณ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม คณะวิศวกรรมศาสตร
15.05-15.30 น. 7) ร-ม 6.59/การเพิ่มการถายเทความรอนของการไหลของน้ําในทอสี่เหลี่ยมโดยการใชคลื่นเหนือเสียง
อ.ดร.วีรชัย ชัยวรพฤกษ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร
15.30-15.55 น. 8) ร-ม 9.59/การเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตอาหารและการจัดวางอาหารบนถาดของฝาย
ครัวการบิน
อ.ดร.วรพงษ สวางศรี ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร
15.55-16.20 น. 9) ร-ม 10.59/การผลิตน้ํามันจากซากโทรศัพทเคลื่อนที่และซากแผนวงจรพิมพดวยกระบวนการไพโรไล
ซิสและการเปลี่ยนรูปดวยตัวเรงปฏิกิริยาจากถานชีวมวลและถานจากขยะอิเล็กทรอนิกส
อ.ดร.ชินธันย อารีประเสริฐ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร
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โครงการวิจัยดานชีวภาพ (หองประชุมทับทิม ชั้น 2)

จํานวน 4 โครงการ

13.00-13.25 น. 10) ร-ม 13.59/การศึกษาหาดัชนีการทํานายแบบไมรุกรานของโรคตับในสุนัข
อ.ดร.สถิตภัค นันทสันติ ภาควิชาเวชศาสตรคลินิกสัตวใหญและสัตวปา คณะสัตวแพทยศาสตร
13.25-13.50 น 11) ร-ม 3.59/การศึกษาปฏิสัมพันธของสารไทเอโซลแอนตี้ไบโอติกและโปรตีนฟอกซเอ็มวัน ในการยับยั้ง
การดื้อยาของเซลลมะเร็งเตานม
อ.ดร.เมษยะมาศ คงเสมา ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร
13.50-14.15 น 12) ร-ม 10.58/การศึกษาโปรตีนโพรไฟลทแี่ ตกตางกันระหวางเซลลเยื่อบุผิวบนดานเอออรตกิ และดาน
เวนทริคิวลารของลิ้นหัวใจเอออรติกเพื่อระบุโปรตีนเครื่องหมาย
อ.ดร.นภชนก มงคลธํารงกุล ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร
14.15-14.40 น 13) ร-ม 9.58/การศึ กษาผลของโปรตี นสกั ด จากดั ก แดไหมต อการแสดงออกของไซโตไคนในการ
ตอบสนองตอการอักเสบของเซลลมะเร็งทรวงอก
อ.ดร.สุทธิดา ชูเกียรติศิริ (เอี่ยมสําอาง) ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร
โครงการวิจัยดานเกษตร (หองประชุมทับทิม ชั้น 2)

จํานวน 5 โครงการ

14.40-15.05 น. 14) ร-ม 28.58/การประเมินเครื่องหมายโมเลกุลเพื่อชวยในการคัดเลือกมันสําปะหลังลูกผสมที่มี
คาอุณหภูมิแปงสุกต่ํา
อ.ดร.ธัญญวนิช ธัญศิริวรรธน ภาควิชาเกษตรและทรัพยากร
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

15.05-15.30 น 15) ร-ม 22.58/การเพิ่มศักยภาพการผลิตมันสําปะหลังเพื่อการใชประโยชนส องประการ: ใบมันหมัก
และหัวสด
อ.ดร.จิราพร เชื้อกูล ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน
15.30-15.55 น. 16) ร-ม 1.59/การศึกษาการเหนี่ยวนําการเป็นสัดและผสมเทียมแบบกําหนดเวลาตออัตราการตั้งทอง
และสัดสวนเพศของลูกในโคเนื้อลูกผสมระหวางพันธุพื้นเมืองไทย บราหมัน และชารโรเลส
นายพีรยุทธ นิลชื่น สถานีวิจัยทับกวาง คณะเกษตร
15.55-16.20 น 17) ร-ม 2.58/การศึกษาการแพรกระจายของโลหะหนักในดินที่ใชปลูกขาวบริเ วณริมถนนทางหลวง
ของ
จังหวัดสุพรรณบุรี
อ.ดร.ดาวจรัส เกตุโรจน ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร
16.20-16.45 น 18) ร-ม 2.59/ธาตุสังกะสีและกรดอะมิโนที่สงผลตอความรุนแรงของเชื้อ Xanthomonas axonopodis
pv. Glycines สาเหตุโรคใบจุดนูนถั่วเหลือง
อ.ดร.ติยากร ฉัตรนภารัตน ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร
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โครงการวิจัยดานเคมีและวัสดุ (หองประชุมไพลิน ชั้น 3)

จํานวน 8 โครงการ

13.00-13.25 น. 19) ร-ม 17.59/การศึกษาการจัดเรียงตัวแมเหล็กของคูไทเทเนียมและเหล็กในอลูมิเนียมออกไซดดวยวิธี
เฟรสพรินซิเพิล
อ.ดร.สุทัศนา ณ พัทลุง ภาควิชาวิทยาศาสตรพื้นฐานและพลศึกษา คณะวิทยาศาสตร ศรีราชา
13.25-13.50 น. 20) ร-ม 23.58/การพัฒนาขั้วโฟโตอาโนดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเซลลแสงอาทิตยชนิดสียอมไวแสง
สังกะสีออกไซด
อ.ดร.ศศิมลฑล มวงศรีจันทร โครงการจัดตั้งภาควิชาฟสิกส คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน
13.50-14.15 น. 21) ร-ม 4.59/ลักษณะเฉพาะของการเกิดสายแรทองคําและเงินอุณหภูมิต่ําในพื้นที่เหมืองทองคําชาตรี
จังหวัดพิจิตร ประเทศไทย
อ.ดร.ลัดดา แตงวัฒนานุกูล ภาควิชาวิทยาศาสตรพื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร
14.15-14.40 น. 22) ร-ม 6.58/การพัฒนาตัวตรวจวัด ทางเคมีไฟฟาดวยการลอกแบบโมเลกุลบนคารบอนอิเล็กโทรด
แบบพิมพสกรีนที่ถูกดัดแปรดวยกราฟนสําหรับการตรวจวัดสารในกลุมเบตา-อะโกนิสตอยางจําเพาะ
เจาะจง
อ.ดร.เดชา เดชตรัยรัตน ภาควิชาวัสดุศาสตร คณะวิทยาศาสตร
14.40-15.05 น. 23) ร-ม 8.59/การพัฒนาอุปกรณเพียโซอิเล็กทริกจากวัสดุที่ไรสารตะกั่วและไมมสี มบัติเพียโซอิเล็กทริก
อ.ดร.รติพร มั่นพรหม ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร
15.05-15.30 น. 24) ร-ม 5.59/การสังเคราะหและปรับปรุงวัสดุโครงขายโลหะอินทรียที่มีเสถียรภาพตอน้ําเพื่อใชในการ
ดูดซับ CO2
อ.ดร.รมิดา รัตนคาม ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร
15.30-15.55 น. 25) ร-ม 11.58/การศึกษาการเกาะตัวของสารประกอบอินทรียบนทรงกระบอกขนาดนาโนฮาโลอีไซด
เพื่อเพิ่มการนําไฟฟาโปรตอน
อ.ดร.ไชยา ประสิทธิชัย ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร
15.55-16.20 น. 26) ร-ม 7.58/การศึกษาการยึดเกาะดวยไฟฟาของโลหะผสมแพลตทินัมและดีบุกเพื่อใชเปนตัวเรง
ปฏิกิริยาในเซลลเชื้อเพลิงชนิดเอทานอล
อ.ดร.วิไล ศิริวัชรไพบูลย ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร
หมายเหตุ

นําเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายโครงการ 10 นาที ผูทรงคุณวุฒิซักถามและใหขอเสนอแนะ 15 นาที

4

