รายชื่อผูไดรับรางวัลงานวิจัยคุณภาพในการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 7
ประจําป 2553
 สาขาพืชและเทคโนโลยีชีวภาพ
ระดับดีเดน
1) อธิวัฒน ติละพรพัฒน พนิดา คงสวัสดิ์วรกุล อัญชีรา วิบูลยจันทร และแอรเวย เครสแตง
เรื่อง: การแสดงออกของยีนที่เกี่ยวของกับการสังเคราะหเอธิลีนในตนยางพารา
(Expression of Genes Involved in Ethylene Biosynthesis in Rubber Tree (Hevea
brasiliensis))
ระดับดี
1) อลิตรา ธรรมมา พนิดา คงสวัสดิ์วรกุล อัญชีรา วิบูลยจันทร และแอรเวย เครสแตง
เรื่อง: การโคลนและศึกษาลักษณะของยีนออสโมตินในเปลือกลําตนของยางพาราที่เกิดโรคเปลือกแหงแบบมี
อาการ necrosis
(Cloning and Characterization of an osmotin gene in the Bark of Rubber Tree (Hevea
brasiliensis) Suffering with Trunk Phloem Necrosis)
ระดับชมเชย
1) ปยนันท พวงจันทร บุบผา คงสมัย และสนธิชัย จันทรเปรม
เรื่อง: การชักนําใหเกิดการกลายในทานตะวันลูกผสม (Helianthus annuus) โดยการฉายรังสีแกมมา รวม
กับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
(Induced Mutation on Hybrid Sunflower (Helianthus annuus) by Gamma Irradiation
through Tissue Culture)
2) รัตติญา พรมแสง อรุณศิริ กําลัง จันทรจรัส วีรสาร ธนพัฒน ปลื้มพวก และสุริยา สาสนรักกิจ
เรื่อง: ผลของระบบการจัดการธาตุอาหารพืชดวยวัสดุธรรมชาติตอการผลิตขาวโพดฝกออน
(Effect of Plant Nutrient Management System with Natural Materials on Baby Corn
Production)
3) กุลชาต นาคจันทึก บุบผา คงสมัย และสนธิชัย จันทรเปรม
เรื่อง: การถายยีนตานทานสารกําจัดวัชพืชไกลโฟเสทเขาสูมันสําปะหลัง (Manihot esculenta Crantz.)
โดยใชเชื้ออะโกรแบคทีเรีย
(Transformation of Glyphosate Resistance Gene into Cassava (Manihot esculenta
Crantz.) via Agrobacterium)
 สาขาสัตวและสัตวแพทย
ระดับดีเดน
1) ฐานิต กสานติกุล ธีระพล ศิรินฤมิตร ปรีดา เลิศวัชระสารกุล ภัทรา มูลจิตร สกุณา พัฒนากุลอนันต
และทวีศักดิ์ สงเสริม

2

เรื่อง : การตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อฟาลว อะดีโนไวรัส ซีโรไทป 2 จากตัวอยางชิ้นเนื้อที่ติดเชื้อในทองที่ โดย
วิธีอิมมูโนฮิสโตเคมีและ In situ Hybridization
(Detection of Serotype 2 Fowl Adenovirus from Field Infected Tissues by
Immunohistochemistry and In situ Hybridization)
ระดับดี
1) กมลเนตร ทรงลักษณ อุทัย คันโธ อรพินท จินตสถาพร และสุกัญญา จัตตุพรพงษ
เรื่อง : การศึกษาคาการยอยไดและองคประกอบทางเคมีของกุงขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei) ที่
กินสูตรอาหารมันสําปะหลังทดแทนแปงสาลี
(A Study on Digestibility and Chemical Composition of White Shrimp (Litopenaeus
vannamei) Fed Diets Containing Cassava Meal Substituted for Wheat Flour)
ระดับชมเชย
1) ปริญญา คามา เลอชาติ บุญเอก สมิต ยิ้มมงคล และอุทัย คันโธ
เรื่อง : ผลของกากถั่วเหลืองที่ผานกระบวนการตางๆ ในอาหารแกะตอคาสมดุลไนโตรเจน และสมรรถภาพ
การผลิต
(Effects of Different Processing Soybean Meal in Diet of Sheep on Nitrogen Balance
and Productive Performance)
2) คามินท ไชยมงคล สุริยะ สะวานนท เลอชาติ บุญเอก สุกัญญา จัตุพรพงษ และวราพันธุ จินตณวิชญ
เรื่อง : ผลของการใชใบมันสําปะหลังแหงและใบมันสําปะหลังหมักในสูตรอาหารโคขุนตอสมรรถภาพการผลิต
ลักษณะซากและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ
(Effect of Cassava Leaves and Ensiled Cassava Leaves in Beef Cattle Finishing Diet on
Performance, Carcass Characteristic and Production Cost)
 สาขาวิศวกรรมศาสตร
ระดับดีเดน
1) ภูวดล พรหมชา ประกอบ วิโรจนกูฎ ทวีศักดิ์ วังไพศาล และธนภร ทวีวุฒิ
เรื่อง : การระบุพื้นที่เสี่ยงตอการกัดกรอนหนาดินในลุมน้ําลําสนธิโดยประยุกตใชแบบจําลอง SWAT
(Identification of Areas at Risk to Soil Erosion in Lam-Sonthi River Basin:
Application of the SWAT model)
ระดับดี
1) เพิ่มพล กุดจอมศรี
เรื่อง : การรูจําปายทะเบียนรถยนตไทยโดยใชรันแนวนอนและแนวตั้ง
(Thai License Plate Recognition Using Horizontal and Vertical Run)

3

ระดับชมเชย
1) ไวยพจน ศุภบวรเสถียร และวิภาวัลย นาคทรัพย
เรื่อง : การออกแบบและสรางเครื่องลงทะเบียนโดยใชบัตรประจําตัวแบบพกพาสําหรับบันทึกการเขารวม
กิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
(The Design and Construction of Portable I.D. Card Access Register Used to Record
University Quality Assurance Activity Participations)
2) พิจิตร ศรีไชยแสง และระพี กาญจนะ
เรื่อง : การปรับปรุงระบบการผลิตดวยการใชเทคนิคการผลิตแบบลีน กรณีศึกษา อุตสาหกรรมอาหาร
(Improvement of Manufacturing System by Implementing Lean Production Technique
A Case Study of Food Industry)
3) กมลทิพย ใหมวงศธํารง ไพรัช อุศุภรัตน หาญพล พึ่งรัศมี วรณี แพงจันทึก และภณิดา ซายขวัญ
เรื่อง : การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดลอมของคลื่นแมเหล็กไฟฟาจากสายสงไฟฟาแรงสูงในประเทศไทย
(Environmental Evaluation of Electromagnetic Field from High Voltage Power Lines in
Thailand)
 สาขาสงเสริมการเกษตร
ระดับดีเดน
1) ฟาไพลิน มณีเลิศอุดม สุเจตน ชื่นชม เนรมิตร สุขมณี และศุภพร ไทยภักดี
เรื่อง: ระบบผูเชี่ยวชาญในการวินิจฉัยโรคระบบทางเดินอาหารสุกร
(Expert System for Disease Diagnosis Gastrointestinal System in Swine)
ระดับดี
1) พรรณอร วองสนั่นศิลป และพจน กุลวานิช
เรื่อง: การดัดแปรแปงมันสําปะหลังโดยการแทนที่ดวยกลุมไฮดรอกซีโพรพิล, การเชื่อมขวางดวยฟอสเฟต
และพรีเจลาติไนเซชั่นเพื่อใชประโยชนทางเภสัชกรรม
(Modification of Tapioca Starch by Hydroxypropyl Substitution, Crosslinking with
Phoshate and Pregelatinization for Pharmaceutical Use)
ระดับชมเชย
1) เอกรัตน เอกศาสตร
เรื่อง: การถายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะละกอแกเกษตรกรในจังหวัดนครราชสีมา
(Technology Dissemination to Effectively Increase Papaya Productivity for Agriculturists
in Nakhon Ratchasima)
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 สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพและการกีฬา
ระดับดีเดน
1) ทศพล ทองเติม อารีรัตน สุพุทธิธาดา ประวิตร เจนวรรธนะกุล และชัยพัฒน หลอศิริรัตน
เรื่อง: การสรางตนแบบเครื่องมืออิเล็กทรอนิกสเพื่อวัดความแข็งแรงและอดทนของกลามเนื้อสวนลางของราง
กายสําหรับผูสูงวัย
(Construction of an Electronic Lower Body Strength and Endurance Testing Equipment
Prototype for Elderly)
ระดับดี
1) เรือนขวัญ อยูสบาย วิยดา แสงดี และถวนันท สัจจะเจริญพงษ
เรื่อง: การเรียนรูดวยพลวัตกลุมเพื่อสงเสริมพฤติกรรมสุขภาพในผูปวยเบาหวาน
(Learning with Group Dynamics for Promoting Diabetes Mellitus Patient’s Health
Behavior)
ระดับชมเชย
1) สุพัชรินทร ปานอุทัย วัฒนา วังปลาทอง เศวต พินิจจิตรสมุทร อรรถพล จงเกษม อรรถพงศ จงเกษม
และมะลิวรรณ ดวงฟู
เรื่อง: แหลงความเชื่อมั่นทางการกีฬาของนักกีฬาคณะวิทยาศาสตรการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
(Source of Sport Confidence: Study in Athletes of Faculty of Sports Science, Kasetsart
University)
2) ชัชพล ชุมสาย ณ อยุธยา อาภัสรา อัครพันธุ และราตรี เรืองไทย
เรื่อง: รูปแบบของการฟนตัวที่มีผลตอความเร็วในการวิ่งและความแมนยําในการสงบอลในนักกีฬาฟุตซอล
(Effects of Recovery Methods on Running Speed and Ball-Passing Accuracy of Futsal
Players)
3) บรรหาร แซลิ้ม ภูรินท ธวัชพันธุ วีรภัทร ตรวจนอก ไพฑูรย แสนสุข ศุภิสรา อนันทาวุฒิ นิรอมลี
มะกาเจ และราตรี เรืองไทย
เรื่อง: อัตราการเตนของหัวใจและอัตราการรับรูความเหนื่อยจากการฝกฟุตซอลสนามเล็ก
(Heart Rate and Rating of Perceived Exertion During Futsal Small-Sided Game Training)
 สาขาศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
ระดับดีเดน
1) พรพรรณ วีระปรียากูร
เรื่อง: การออกแบบวิธีวิทยาการบริหารจัดการทางการศึกษาเพื่อหวังผลของคณะสถาปตยกรรมศาสตร และ
การผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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(Methodology Design of the Educational Management by Objectives and Results
Faculty of Architecture and Planning, Thammasat University)
ระดับดี
1) มยุรี ถนอมสุข
เรื่อง: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใชชุดแผนการจัดการเรียนรู วิชา
พลศึกษา เรื่องพื้นฐานกีฬาวอลเลยบอล นิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
(Academic Achievements of Learning and Instruction Activities Using Learning
Management Plan of Physical Education : Basic Volleyball among Undergraduate Students of
Kasetsart University, Kamphaeng Saen Campus)
ระดับชมเชย
1) ตอศักดิ์ แกวจรัสวิไล
เรื่อง: การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรรายวิชามวยไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
(Research and Development of the Muaythai Curriculum in the Secondary Education
Following the Basic Education Core Curriculum B.E. 2551 (A.D. 2008))
2) พิชชา บัวแยม เทียมพบ กานเหลือง พรภัทร อินทรวรพัฒน ณฐกร วรอุไร ยุพา ทิพยอลงกต
ภูวน อุนจันทร ศาลินา วงษไทย ประสงค ตันพิชัย และสันติ ศรีสวนแตง
เรื่อง: การพัฒนาความเขมแข็งของกลุมแมบานดอนเตาอิฐผานทุนความรูรวมในการเพาะเห็ดนางฟา
(The Empowerment of Don-Tao-It Women Group through Shared Knowledge Capital in
Sarjor-Caju Mushroom Cultivation)
3) ศุภวรรณ วงศสรางทรัพย มยุรี ถนอมสุข บรรจบ ภิรมยคํา อรวรรณ ทองเพิ่ม อธิเกียรติ ทองเพิ่ม
และสมบุญ ศิลปรงุ ธรรม
เรื่อง: การศึกษาสภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา
(The Study of Educational Management of Kasetsart University Laboratory School
Kamphaeng Saen Campus Educational Research and Development Center)
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 สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ระดับดีเดน
1) สมนึก จงไพบูลยกิจ
เรื่อง: การศึกษาความคิดเห็นของผูทําบัญชีที่มีตอขอกําหนดและหลักเกณฑเกี่ยวกับการพัฒนาความรู
ตอเนื่องทางวิชาชีพของผูทําบัญชี (CPD)
(A Study of Accountants’ Opinion towards Rules and Criteria of Continuing
Professional Development (CPD))
ระดับดี
1) สุภณิดา พวงผกา และพีระพงษ มานะกิจ
เรื่อง: การรับรูประวัติศาสตรและความเชื่อทางศาสนาของผูตองขังคดีความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต: ศึกษากรณีผูตองขังที่อยูในระหวางการอุทธรณ ฎีกา หรือถูกพิพากษาเด็ดขาด
(Historical Perception and Religious Beliefs of Security Cases Prisoners in Southern
Border Provinces: A Case Study of Prisoners in the Process of Appeal, Petition to the Supreme Court
or Sentenced by the Courts)
ระดับชมเชย
1) อนามัย ดําเนตร
เรื่อง: การสํารวจปญหาการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนิสิต หลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตกําแพงแสน
(A Survey of Related to Studying English of Undergraduate Students Program in
Kasetsart University Kamphaeng Saen Campus)
2) พัชรา จตุรโกมล
เรื่อง: ความตองการบัณฑิตทางดานรัฐศาสตรของผูใชแรงงานภาครัฐ และภาคเอกชนในเขตจังหวัดนครปฐม
3) สุมิตร สุวรรณ และดํารงค มากระจัน
เรื่อง: การวิจัยและพัฒนาอยางมีสวนรวมระหวางมหาวิทยาลัยและองคกรทองถิ่นเพื่อสรางพื้นที่ปฏิบัติการ
ทางสังคมศาสตรและสงเสริมการเรียนรูของชุมชน
(University and Local Organization Cooperative Research and Development for
Establishment of Social Lab and Community Learning Enhancement)

 สาขาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม (ไมมีผูไดรับรางวัล)
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รางวัลงานวิจัยคุณภาพ ภาคโปสเตอร

ระดับดีเดน
1) จิรัฐิติ์ บรรจงศิริ
เรื่อง: การศึกษากําลังตานทานแรงดัดของแปแผนเหล็กเคลือบโลหะผสมรูปหมวก
(A Study of Flexural Strength for Metal Sheet of Hat Section Purlin)
ระดับดี
1) อรพรรณ ใจอุตม และกาญจนพิมล ฤทธิเดช
เรื่อง: สารเชิงซอนของคารบอนนาโนทูบหลายชั้นฟงชั่นนัลไลซกับดีเอ็นเอสําหรับนําสงยีน
(Functionalized Multi-walled Carbon Nanotube-DNA Complex for Gene Delivery)
2) เนตรชนก เกียรติ์นนทพัทธ ชวนพิศ อรุณรังสิกุล และศิริวรรณ ทิพรักษ
เรื่อง: การใชวัสดุเพาะรวมกับสารละลายธาตุอาหารสําหรับผลิตตนออนขาวหอมมะลิ 105
เพื่อทําน้ําคั้นใบขาว
(Use of Seedling Medias and Nutrient Solution for Seedling Production of Hom Mali
105 Leaf Juice)
ระดับชมเชย
1) ศรีสุดา ภูแยม พาสินี สุนากร และศิรเดช สุริต
เรื่อง: การคํานวณคาสัมประสิทธิ์การสงผานความรอนจากรังสีอาทิตยของแผงกันแดดไมเลื้อยโดยใชการ
ประมวลภาพ
(Calculating Solar Heat Gain Coefficient of Climber Shading by Image Processing)

