
เจาของผลงาน ช่ือผลิตภัณฑ หนวยงาน

1 นําเสนอ: 10.15-10.20
MC สรุป: 10.20-10.22 ดร. วิภา สุโรจนะเมธากุล

ผลิตภัณฑน้ําขม้ินเขมขนพรอมด่ืม เสริมคอลลาเจน,
 ผลิตภัณฑเจลล่ีขม้ินพรอมด่ืมรสผลไม เสริมคอลลา
เจน

สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตภัณฑอาหาร
0818465880

2 นําเสนอ: 10.22-10.27
MC สรุป: 10.27-10.29 ผศ.ดร.สุดสวาสด์ิ ดวงศรีไสย ผงขาวไรซเบอรรี่งอกผสมเห็ดหูหนูขาวและธัญพืช-

ผลิตภัณฑเสริมอาหารบํารุงสมองและบํารุงผิว

คณะวิทยาศาสตร 
ภาควิชาพฤกษศาสตร
0926864334

3 ผศ.ดร. สิริชัย สงเสริมพงษ ขาวเหนียวมูนกึ่งสําเร็จรูปและกระบวนการผลิต

4 ผศ.ดร.สิริชัย สงเสริมพงษ
กระบวนการผลิตน้ําแกวมังกรไมเติมน้ําตาล และ
กระบวนการผลิตแยมแกวมังกรไมเติมน้ําตาล

5 นําเสนอ: 10.43-10.48
MC สรุป: 10.48-10.50 ผศ.ดร.กฤษกมล ณ จอม น้ํามะกรูดอัดลมแคลอรี่ตํ่าเสริมใยอาหารสูง

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
ภาควิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร

6 นําเสนอ: 10.50-10.55
MC สรุป: 10.55-10.57 อ.ดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต สมตําพอดีคํา

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
ภาควิชาเทคโนโลยีการ
บรรจุและวัสดุ
085-9197747

นําเสนอ: 10 57 11 02
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 



คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
ภาควิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร
(02)5625024 
(0867791263)

ลําดับการ pitching

การจัดลําดับการนําเสนอผลงานในรูปแบบ Pitching  
ในงาน “มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรพบผูประกอบการเพ่ือขับเคล่ือนงานวิจัยไปสู Thailand 4.0” 

KU Research to Business EXPO 2018
วันท่ี 19 มีนาคม 2561 ณ อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

นําเสนอ: 10.29-10.39
MC สรุป: 10.39-10.43

การนําเสนอ pitching ชวงที่ 1

7 นาเสนอ: 10.57-11.02
MC สรุป: 11.02-11.04 อ.ดร.กนิฐพร วังใน ชิพไมรมควันที่ผลิตจากไมไทย 4 ชนิด ภาควิชาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการอาหาร
087-0965757

8 ดร.อุดมลักษณ สุขอัตตะ แผนควบคุมน้ําตาลและตานอนุมูลอิสระจากสาร
ธรรมชาติ“อีทมี”

9 ดร.อุดมลักษณ สุขอัตตะ ผลิตภัณฑเซรัมบํารุงผิวหนา Purple Corn Serum

10 นําเสนอ: 11.18-11.23
MC สรุป: 11.23-11.25 นางสาวประภัสสร รักถาวร

“CHEW D” (ชิว ดี)  แผนวุนลดคอเลสเตอรอล และ
ตานอนุมูลอิสระพรอมบริโภคจากสารธรรมชาติ 100 
เปอรเซ็นต

สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร  
099-4641599

11 นําเสนอ: 11.25-11.30
MC สรุป: 11.30-11.32 ผศ.ดร.สาวิตรี รัตนสุมาวงศ Gluten-free Mulberry Tea Soba (เสนโซบะชาใบ

หมอนปราศจากกลูเตนจากขาว)

ภาควิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
080-2107989

12 นําเสนอ: 11.32-11.37
MC สรุป: 11.37-11.39 ดร.สุมัลลิกา โมรากุล สุรากล่ันจากขาวอะไมโลสสูง

ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
086-9000458

13 นําเสนอ: 11.39-11.44
MC สรุป: 11.44-11.46

ผศ.ดร.เสริมศิริ จันทรเปรม
(ดร.ปยนารถ ศรชัย 
นําเสนอแทนฯ)

ชาเห็ดถ่ังเชา (ผลิตจาก ดอกเห็ดถ่ังเชาสีทองที่มีสาร
 cordycepin สูง)

ภาควิชาพืชสวน 
คณะเกษตร วิทยาเขต
กําแพงแสน
081-7369625

14 นําเสนอ: 11.46-11.51
MC สรุป: 11.51-11.53 ผศ.ดร.วรรณวิมล คลายประดิษฐ ผลิตภัณฑผงปรุงรสบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูปน้ําตกปลาทูนา

คณะประมง 
ภาควิชาผลิตภัณฑประมง
084-7012089

15 นําเสนอ: 11.53-11.58
MC สรุป: 11.58-12.00 ดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ ขาวโพดเล้ียงสัตวลูกผสมเด่ียวพันธุสุวรรณ 4452

กษ-ศูนยวิจัยขาวโพดขาว
ฟางแหงชาติ
081-8299384

สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร 
098-5541462

นําเสนอ: 11.04-11.14
MC สรุป: 11.14-11.18
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เจาของผลงาน ช่ือผลิตภัณฑ หนวยงานลําดับการ pitching

16 นําเสนอ: 13.00-13.05
MC สรุป: 13.05-13.07 รศ.ดร. สุริยะ สะวานนท เนื้อโคคุณภาพจากโคนมเพศผูขุน

คณะเกษตร กําแพงแสน 
ภาควิชาสัตวบาล 
087-5039369

17 ศ.ดร.สถาพร จิตตปาลพงศ วัคซีน KU-VAC1 คณะเทคนิคการสัตวแพทย
089-9234563

18 ศ.ดร.สถาพร จิตตปาลพงศ วัคซีนตอตานเห็บสุนัข (KU-DOG1) คณะเทคนิคการสัตวแพทย
089-9234563

19 นําเสนอ: 13.21-13.26
MC สรุป: 13.26-13.28 ผศ.ดร.วิน สุรเชษฐพงษ TILAVAC วัคซีนปองกันเชื้อไวรัสทิลาเปยเลคใน

ปลานิลและปลานิลแดง

ภาควิชาจุลชีววิทยาและ
วิทยาภูมิคุมกัน 
คณะสัตวแพทยศาสตร 
089-9006117

20 ผศ.ดร.ศศิมนัส อุณจักร StrepKU วัคซีนควบคุมโรคสเตรปโตคอคโคซิสใน
ปลานิล – การเพ่ิมศัยภาพการผลิต

ภาควิชาชีวเคมี 
คณะวิทยาศาสตร

21 ผศ.ดร.ศศิมนัส อุณจักร ชุดตรวจสอบไนโตรฟูแรนชนิด AOZ ในสัตวน้ํา
ภาควิชาชีวเคมี 
คณะวิทยาศาสตร
089-7441466

22 นําเสนอ: 13.42-13.47
MC สรุป: 13.47-13.49 ผศ.สพญ.ดร.ศิริวรรณ พราพงษ

การพัฒนากรรมวิธีการผลิตโปรตีนที่ละลายไดของ
โปรตีนแอนติเจนรีคอมบิแนนท 
KU_Sej_LRR_2012 ผลิตจากเซลลเจาบาน 
แบคทีเรีย เอสเชอริเชีย โคไล (อี โคไล)”

คณะสัตวแพทยศาสตร. 
ภาควิชาสรีรวิทยา
087-1264148

23 นําเสนอ: 13.49-13.54
MC สรป: 13 54-13 56 ผศ.ดร.วุฒินันท รักษาจิตร

ชุดทดสอบสารโลหะหนักแคดเมียมในน้ํา 
(VTKU-Cadmium kit) 
ชุดทดสอบสารตกคางซัลบูทามอลในผลิตภัณฑจาก
สัตว (VTKU-Salbutam kit)

คณะเทคนิคการสัตวแพทย
086-3592396

นําเสนอ: 13.07-13.17
MC สรุป: 13.17-13.21

นําเสนอ: 13.28-13.38
MC สรุป: 13.38-13.42

การนําเสนอ pitching ชวงที่ 2

MC สรุป: 13.54 13.56 ( )
ชุดทดสอบการปนเปอนยาปฏิชีวนะในนํ้า 
(VTKU-Tetracyn kit)

24 นําเสนอ: 13.56-14.01
MC สรุป: 14.01-14.03 ดร. พิลาณี ไวถนอมสัตย กระบวนการสกัดเบตากลูแคนจากผนังเซลลยีสต

เพ่ือผลิตภัณฑเอสเซนสและเครื่องด่ืมกาแฟ

สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
085-1885681

25 นําเสนอ: 14.03-14.08
MC สรุป: 14.08.14.10 ดร. รังสิมา ชลคุป

ผลิตภัณฑที่ 1 เสนดายไหมปนจากเศษรังไหมไทย
ดวยระบบ OE spinning
ผลิตภัณฑที่ 2 ผลิตภัณฑผายีนสเสนไหมปนจาก
เศษรังไหมเหลืองเพ่ือสังคมผูสูงอายุ

สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
091-7174010

26 นําเสนอ: 14.10-14.15
MC สรุป: 14.15.14.17 อ.ดร.ชัยยะ เหลืองวิริยะ ครีมทาหนาเบตาแคโรทีนธรรมชาติ (Natural 

Betacarotene Facial Cream)

คณะวิทยาศาสตร 
ภาควิชาฟสิกส
089-2337409

27 อ.ปญญา เหลาอนันตธนา รถหยอนกลาฯและอุปกรณที่เกี่ยวเนื่อง

28 อ.ปญญา เหลาอนันตธนา หุนยนต 3 มิติ สําหรับการเกษตรแบบผสมผสานดวย
ความแมนยําสูง

29 อ.ปญญา เหลาอนันตธนา ระบบนิเวศของเมืองที่ปลอดภัย (Safe City 
Ecosystem)

30 อ.ปญญา เหลาอนันตธนา ระบบปญญาประดิษฐของกลองวงจรปด” [Smart 
CCTV System]

31 อ.ปญญา เหลาอนันตธนา ซอฟตแวรระบบตลาดเกษตรดิจิตอลแบบมีสวนรวม
ผานเครือขายสังคม

32 นําเสนอ: 14.52-14.57
MC สรุป: 14.57-14.59 ผศ.ดร. ชัชวาล วงศชูสุข ปนตรวจวัดสารปนเปอนฟอรมาลินในอาหาร

ภาควิชาฟสิกส 
คณะวิทยาศาสตร
086-7061269

คณะวิศวกรรมศาสตร
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา
081-9270098

นําเสนอ: 14.17-14.42
MC สรุป: 14.42-14.52
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เจาของผลงาน ช่ือผลิตภัณฑ หนวยงานลําดับการ pitching

33 นําเสนอ: 17.00-17.05
MC สรุป: 17.05-17.07 ผศ.ดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ

เครื่องวิเคราะหคุณภาพภายในอยางรวดเร็ว แบบ
พกพา

ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร กพส.
085-9171017
094-1498545 (สุรีพร)

34 นําเสนอ: 17.07-17.12
MC สรุป: 17.12-17.14 รศ.ดร.ศักดา อินทรวิชัย เครื่องสีขาวสวนบุคคล

ภาควิชาเกษตรกลวิธาน 
คณะเกษตร
0817316996

35 นําเสนอ: 17.14-17.19
MC สรุป: 17.19-17.21 ดร.เมธี สายศรีหยุด เครื่องสกัดสารออกฤทธ์ิจากเปลือกมังคุดโดยใช

วิธีการสกัดดวยของเหลวความดันสูง

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะ
วิศวกรรมศาสตร
085-3222187

36 นําเสนอ: 17.21-17.26
MC สรุป: 17.26-17.28 ผศ.ดร.อําพร เสนห เม็ดพลาสติกและเครื่องใชสําหรับโตะอาหารที่

สามารถแตกสลายไดทางชีวภาพ

ภาควิชาเทคโนโลยีการ
บรรจุและวัสดุ 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
083-0981033

37 นําเสนอ: 17.28-17.33
MC สรุป: 17.33-17.35 ดร.ปยะวณี จริยะสกุลโรจน

ซองบรรจุภัณฑใสสําหรับการใชครั้งเดียวจาก
พลาสติกชีวภาพ (disposal seal bag from 
bioplastic)

ภาควิชาเทคโนโลยีการ
บรรจุและวัสดุ  
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
089-231-9426

38 นําเสนอ: 17.35-17.40
MC สรุป: 17.40-17.42 รศ.ดร.รังรอง ยกสาน

พลาสติกฐานเทอรโมพลาสติกสตารชในระดับกึ่ง
อุตสาหกรรมเพ่ือการผลิตถาดเทอรโมฟอรมแบบใช
แลวทิ้ง

ภาควิชาเทคโนโลยีการ
บรรจุและวัสดุ  
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
083-0981035

39 นําเสนอ: 17.42-17.47
MC สรุป: 17.47-17.49 ผศ.ดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ

MeatX – แอพมือถือ (android และ iOS) สําหรับ
ประเมินคุณภาพเนื้อโค 

ภาควิชาสัตวบาล 
คณะเกษตร
02-579-1120
081-780-9677

การนําเสนอ pitching ชวงที่ 3

40 นําเสนอ: 17.49-17.54
MC สรุป: 17.54-17.56 รศ.ดร.อรสา สุกสวาง

BEST APs 4.0- Web applications and low 
carbon-nontoxic production and marketing 
services

ภาควิชาภูมิศาสตร 
คณะสังคมศาสตร
081-6436556

41 นําเสนอ: 17.56-18.01
MC สรุป: 18.01-18.03 รศ.ดร.มงคล รักษาพัชรวงศ ระบบแอพพลิเคชั่นเพ่ือการตรวจรับรองมาตราฐาน 

THAIGAP

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา 
คณะวิศวกรรมศาสตร
081-6941188

42 นําเสนอ: 18.03-18.08
MC สรุป: 18.08-18.10

ผศ.ดร.เกรียงไกร แกวตระกูล
พงษ

ระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการเกษตรแบบแปลง
ใหญ

ภาควิชาเกษตรกลวิธาน 
คณะเกษตร
080-9992652
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