
การติดโปสเตอร

1. ใหติดโปสเตอร ไดตั้งแตวันพุธที่ 7 ธันวาคม 2554 เวลา 09.00-16.00 น. หรือ วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2554 เวลา 

09.00-12.00 น. ณ อาคารศูนยเรียนรวม 2 บริเวณโถง ดานลาง

2. ใหเจาของผลงานเตรียมอุปกรณ / วัสดุตกแตง สําหรับติดโปสเตอร 

3. ขอใหผูสงผลงาน เตรียมนําเสนอผลงานที่บอรดของตนเอง ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2554 เวลา 13.00 น. 

4. ผูสงผลงานวิชาการ ภาคโปสเตอร สามารถลงทะเบียน และรับเอกสาร พรอมคูปองอาหารวาง ไดที่ บริเวณโถง

ดานลาง อาคารศูนยเรียนรวม 2 ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2554 เวลา 13.00 น.ตั้งแตเวลา 09.00 เปนตนไป



กําหนดการพิธีเปดการประชุมวิชาการ ภาคโปสเตอร 

การสัมมนาวิชาการและประชุมวิชาการ ครั้งที่ 8

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2554

เวลา หัวขอ สถานที่

12.30-13.00 น. ลงทะเบียน โถงชั้นลาง

13.00-13.15 น. พิธีเปดการประชุมวิชาการภาคโปสเตอร 

 กลาวเปดการประชุม
โดย  รองศาสตราจารย ดร.สมบัติ  ชิณะวงศ   

รองอธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสน

อาคารศูนยเรียนรวม 2

13.15-13.30 น.

13.30-15.30 น.

 รองอธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสน และคณะชมผลงาน
ทางวิชาการภาคโปสเตอร

 คณะอนุกรรมการฝายประกวดผลงานทางวิชาการ ภาค
โปสเตอร ดําเนินการพิจารณาตดัสินผลงาน

 



กําหนดการนําเสนอผลงานทางวิชาการ ภาคโปสเตอร 

การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 8

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน

สาขาพืชและเทคโนโลยีชีวภาพ

จํานวน 13 เรื่อง

บอรดที่ ชื่อผูนําเสนอผลงาน เรื่อง

1 สุริยะ  วงษนอย การวิเคราะหเสถียรภาพของผลผลิตออยพันธุกําแพงแสนโดยวิธี AMMI

2 ธนพัฒน ศิริสัญลักษณ การวิเคราะหเสนทางและการประเมินลักษณะทางพันธุกรรมของลักษณะทาง

การเกษตร ผลผลิต และองคประกอบผลผลิตบางประการของถั่วฝกยาว 

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

3 เนตรชนก เกียรติ์นนทพัทธ  การเปรียบเทียบสายพันธุลูกผสมถั่วฝกยาวไรคาง

4 นุชจรินทร  พึ่งพา การศึกษาวิธีการเตรียมดินและวิธีการเขตกรรมในการปลูกออยปลายฝน

5 นาตยา  กาฬภักดี   การเปรียบเทียบวิธีการใชปุยและการกําจัดวัชพืชในการผลิตออยอินทรีย

6 เนตรชนก เกียรติ์นนทพัทธ  ผลของ Soil mate ตอการเจริญเติบโตและปริมาณธาตุอาหารของมะเขือเทศ

7 ปานทิพย ขันวิชัย การผลิตตนกลาฝรัง่ ‘แปนสีทอง’ รวมกบัการปลูกเชื้อเห็ดตับเตา (Boletus 

colossus Heim.) ในสภาพปลอดเชื้อ

8 กวิศร วานิชกุล สถานภาพการจําหนายกิ่งพันธุไมผลในงานเกษตร กําแพงแสน ประจาํป พ.ศ. 2552

9 บุบผา คงสมัย  ผลของการเสียบยอดตอการเจริญเติบโตและการติดผลของสบูดํา

10 กุหลาบ สิทธิสวนจิก การศึกษาสมบัติเชิงหนาที่ของแปงรากบัวและการประยุกตใชในผลิตภัณฑเคก

11 สุกานดา  กระออมกลาง คุณภาพเมล็ดพันธุและองคประกอบทางเคมีของเมล็ดพันธุงาที่มีผลมาจากฤดูปลูก 

พันธุและอายุเก็บเกี่ยว



บอรดที่ ชื่อผูนําเสนอผลงาน เรื่อง

12 มัลลิกา ประพัสรางค ผลของสภาพการเก็บรักษาที่มีตอคุณภาพเมล็ดพันธุงา

13 ธารทิพย สมทา ความสามารถในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุขาวโพดหวานในสภาพการเก็บรักษาแตกตางกัน

สาขาสัตวและสัตวแพทย

จํานวน  5  เรื่อง

บอรดที่ ชื่อผูนําเสนอผลงาน เรื่อง

14 พิทยา ภาภิรมย ฤทธิ์ของน้ําสมควันไมยูคาลิปตัส (Eucalyptus melliodora) ตอเห็บโค

(Boophilus spp.)

15 ริเชษฐ พึ่งชัย การเปรียบเทียบความกําหนัดและคุณภาพน้ําเชื้อของโคกําแพงแสนกับโค

พื้นเมืองไทย

16 ดํารงค โลหะลักษณาเดช การเลี้ยงปลาทับทิม (Oreochromis niloticus) รวมกับการปลูกผักโดยไม

ใชดินแบบ Dynamic Root Floating Technique

17 พีรยุทธ นิลชื่น การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิทางชองคลอดในชวงวงรอบการเปนสัดของโคเนื้อ

พันธุกําแพงแสน

18 สุชีวา  จันทรหนู การโคลนและการแสดงออกของรีโปรตีนคอมบิแนนทเฮกซอนของเชื้อ  

ฟาลวอะดีโนไวรัสซีโรไทป 2 ในระบบอีโคไล

สาขาวิศวกรรมศาสตร

จํานวน 6 เรื่อง

สาขาวิศวกรรมชลประทาน

บอรดที่ ชื่อผูนําเสนอผลงาน เรื่อง

19 นิลุบล  รังโคตร การพัฒนาแบบจําลองระบบทอ 



สาขาวิศวกรรมการอาหาร   

บอรดที่ ชื่อผูนําเสนอผลงาน เรื่อง

20 ภัทราวดี  ศรีปญญา ผลของการบรรจุถุงสุญญากาศตอคุณภาพของผลิตภัณฑสมปลาชะโด

สาขาวิศวกรรมโยธา

บอรดที่ ชื่อผูนําเสนอผลงาน เรื่อง

21 วราธร  แกวแสง คุณสมบัติทางดานวิศวกรรมของอิฐบล็อกประสานดินขาวที่ผสมดวยกลวิธีโพลิ

เมอรไรเซชั่น

22 เทอดศักดิ์  สายสุทธิ์ คุณสมบัติของซีเมนตบล็อกผสมเถาปาลมน้ํามัน 

23 เลิศชาย  สถิตยพนาวงศ การพัฒนาอิฐทนไฟ 1,300 องศาเซลเซียสจากดินบางปะหัน ดินขาว ทราย 

และขี้เลื่อย

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร

บอรดที่ ชื่อผูนําเสนอผลงาน เรื่อง

24 อมิตตา  คลายทอง ระบบฐานขอมูลซื้อขายอาหารสัตว กรณีศึกษา รานบัวคําเกษตร จังหวัด

หนองบัวลําภู

สาขาศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร

จํานวน 3 เรื่อง

บอรดที่ ชื่อผูนําเสนอผลงาน เรื่อง

25 ณิชกมล  โพธิ์แกว อาชีพนักออกแบบเครื่องประดับในจังหวัดเชียงใหม

26 มูนีเราะ ผดุง สภาพการจัดประสบการณเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัยที่ใชภาษาไทยเปน

ภาษาที่สอง และแนวทางในการพัฒนาสื่อประสมสองภาษา: กรณีศึกษา

จังหวัดปตตานี

27 สมเกียรติ ภูสมศรี แนวทางพัฒนาการระดมทรัพยากรทางการบริหารของสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร เขต 1



สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพและการกีฬา

จํานวน 4 เรื่อง

บอรดที่ ชื่อผูนําเสนอผลงาน เรื่อง

28 ฐาริตา  พูลพวง ผลของการพักแบบไมมีกิจกรรมการเคลื่อนไหวรวมกับการใชความเย็น การ

ยืดเหยียดกลามเนื้อแบบอยูกับที่ และการเดินจงกรม ที่มีตออัตราการเตน

ของหัวใจ และอัตราการรับรูความเหนื่อย ภายหลังการวิ่งบนลูวิ่ง 30 นาที

29 ตั้ม  บุญรอด คณุภาพชีวิตการทํางานของเจาหนาที่สาธารณสุข ใน 3 จังหวัดชายแดน

ภาคใต

30 วิชชาดา  สิมลา พฤติกรรมการใชสารกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ในตําบลแหลมโตนด อําเภอ

ควนขนุน  จังหวัดพัทลุง

31 อุกฤษฏ  อําไพพันธุ การจัดการและการวางแผนแบบมีสวนรวมในการปองกันโรคไขหวัดนกใน

ตําบลกระเดียน อําเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

สาขาวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม

จํานวน 15 เรื่อง

บอรดที่ ชื่อผูนําเสนอผลงาน เรื่อง

32 คณาวุฒิ ทรัพยคลาย
แบบจําลองเชิงตัวเลขของการสั่นของเสนลวดในแนวดิ่ง

33 พรพิศ ยิ้มประยูร การศึกษาบางอยางเพิ่มเติมสําหรับตัวสถิติโคเฮนแคปปา

34 สิทธิพงศ รักตะเมธากูล แบบจําลองคณิตศาสตรของผลเฉลยคลื่นเคลื่อนที่ในเครือขายประสาท

35 สุรียพร เอี่ยมศรี ความไวและความถูกตองของเทคนิคมัลติเพล็กซพีซีอารในการตรวจสอบ 

Vibrio parahaemolyticus และ Vibrio vulnificus ในน้ําทะเล

36 อรวรรณ ชวนตระกูล การคัดเลือกแบคทีเรียเพื่อใชเปนหัวเชื้อสําหรับการทําปุยหมัก

37 จันทรจรัส วีรสาร ผลของความชื้นและความลึกของกองปุยหมักจําลองตอการเกิดกาซเรือนกระจก

38 อรวรรณ ชุณหชาติ การคัดเลือกแบคทีเรียที่สามารถใชน้ําตาลหายาก

39 ณัฐนันท ทะแดง การกกัเก็บคารบอนในปาบริเวณพื้นท่ีอุทยานแหงชาติหมูเกาะชาง จังหวัดตราด 

ประเทศไทย



บอรดที่ ชื่อผูนําเสนอผลงาน เรื่อง

40 สกาวรัตน จงพัฒนากร การออกแบบระบบสารสนเทศในรายวิชาอันตรกิริยาระหวางมนุษยกับคอมพิวเตอร

41 สุมาลี นวลนึก ความหลากหลายของอารเคียในบอน้ํารอนเบตง จังหวัดยะลา ประเทศไทย

42 พิชัย ไตรรัตนประพันธ ผลของสูตรและอัตราของปุยเคมีเหลวแขวนลอยที่ใหในระบบน้ําตอผลผลิต 

และความเขมขนธาตุอาหารในใบ และผลของสมพันธุสายน้ําผึ้ง

43 พลอย ยโสวันต อิทธิพลของชนิดเคลยที่มีผลตอสมบัติตานการซึมผานแกสในยางธรรมชาติ

44 จินตนา สุขสวัสดิ์ การศึกษาสมบัติเชิงกลของไมพลาสติกจากพอลิโพรพิลีน และเศษไมจาก

ปาลมน้ํามัน : เสนใยทะลายปาลมเปลา และเสนใยทางใบ

45 นพพร รัตนชวง การประยุกตใชการคํานวณพลศาสตรของไหลจําลองในการทํานาย

ปรากฏการณการถายโอนในหองเผาไหมของกาซ

46 สุณิษา พลรักษ การคัดเลือกเชื้อรา Rhizopus spp. ที่สามารถยอยแปงมันสําปะหลังจาก

ตัวอยางมันสําปะหลังตากแหงและดิน

สาขาสงเสริมการเกษตร

จํานวน 3  เรื่อง

บอรดที่ ชื่อผูนําเสนอผลงาน เรื่อง

47 วิวัฒน  ภูพรอม ปจจัยที่นําไปสูการไดรับรองแหลงผลิตพืชตามระบบการเกษตรดีที่เหมาะสม

ของเกษตรกรผูปลูกผักในอําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

48 พัทธธีรา  ศรีสวรรยา การพัฒนาการแปรรูปลําไยตามมาตรฐานอาหารและยาของเครือขาย

วิสาหกิจชุมชนบานสันปาเหียง ตําบลมะเขือแจ อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน

49 สิญา  สุขศรีทอง ผลของอุณหภูมิและสารเคลือบผิวตอคุณภาพของถั่วพู



สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

จํานวน 7 เรื่อง

บอรดที่ ชื่อผูนําเสนอผลงาน เรื่อง

50 ภณิดา จิตนุกูล จุดมุงหมายในชีวิตหลังเรียนจบของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

51 วิไลลักษณ เกตุแกว เจตคตติอความสัมพันธทางเพศกอนการสมรสของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

52 สมเกียรติ ไทยปรีชา การศึกษาวิธีการปฏิบัติที่ดีของการลดปญหาการออกกลางคันของนิสิต

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ระหวางปการศึกษา 2549-2553

53 การุณันทน รัตนแสนวงษ เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ : มิติแหงการประยุกตใช

54 คัชพล จั่นเพชร รูปแบบและกลยุทธการประกอบการในฐานะผูประกอบการสังคม: กรณีศึกษา

โรงพยาบาลเทียนฟา

55 วิเชียร พิพัฒนมงคลสิน ความคิดเห็นของนักทองเที่ยวที่มีตอการบริหารจัดการการทองเที่ยวของวน

อุทยานเขานางพันธุรัต จังหวัดเพชรบุรี

56 ธนัช ภูธนรุงเพชร ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจลาออกของพนักงานหญิงในสายการผลิต 

กรณีศึกษา: โรงงานทอผา A





การติดโปสเตอร์

1. ให้ติดโปสเตอร์ ได้ตั้งแต่วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2554 เวลา 09.00-16.00 น. หรือ วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2554 เวลา 09.00-12.00 น. ณ อาคารศูนย์เรียนรวม 2 บริเวณโถง ด้านล่าง

2. ให้เจ้าของผลงานเตรียมอุปกรณ์ / วัสดุตกแต่ง สำหรับติดโปสเตอร์ 

3. ขอให้ผู้ส่งผลงาน เตรียมนำเสนอผลงานที่บอร์ดของตนเอง ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2554 เวลา 13.00 น. 

4. ผู้ส่งผลงานวิชาการ ภาคโปสเตอร์ สามารถลงทะเบียน และรับเอกสาร พร้อมคูปองอาหารว่าง ได้ที่ บริเวณโถงด้านล่าง อาคารศูนย์เรียนรวม 2 ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2554 เวลา 13.00 น.ตั้งแต่เวลา 09.00 เป็นต้นไป




กำหนดการพิธีเปิดการประชุมวิชาการ ภาคโปสเตอร์ 

การสัมมนาวิชาการและประชุมวิชาการ ครั้งที่ 8

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2554

		เวลา

		หัวข้อ

		สถานที่



		12.30-13.00 น.

		ลงทะเบียน

		โถงชั้นล่าง 



		13.00-13.15 น.

		พิธีเปิดการประชุมวิชาการภาคโปสเตอร์ 

· กล่าวเปิดการประชุม

โดย  รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  ชิณะวงศ์   

รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน

		อาคารศูนย์เรียนรวม 2



		13.15-13.30 น.

13.30-15.30 น.

		· รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน และคณะชมผลงานทางวิชาการภาคโปสเตอร์

· คณะอนุกรรมการฝ่ายประกวดผลงานทางวิชาการ ภาคโปสเตอร์ ดำเนินการพิจารณาตัดสินผลงาน 

		



		

		 

		





กำหนดการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ภาคโปสเตอร์ 

การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 8

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

สาขาพืชและเทคโนโลยีชีวภาพ

จำนวน 13 เรื่อง


		บอร์ดที่

		ชื่อผู้นำเสนอผลงาน

		เรื่อง



		1

		สุริยะ  วงษ์น้อย 

		การวิเคราะห์เสถียรภาพของผลผลิตอ้อยพันธุ์กำแพงแสนโดยวิธี AMMI



		2

		ธนพัฒน์ ศิริสัญลักษณ์ 

		การวิเคราะห์เส้นทางและการประเมินลักษณะทางพันธุกรรมของลักษณะทางการเกษตร ผลผลิต และองค์ประกอบผลผลิตบางประการของถั่วฝักยาว  (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)



		3

		เนตรชนก เกียรติ์นนทพัทธ์  

		การเปรียบเทียบสายพันธุ์ลูกผสมถั่วฝักยาวไร้ค้าง



		4

		นุชจรินทร์  พึ่งพา 

		การศึกษาวิธีการเตรียมดินและวิธีการเขตกรรมในการปลูกอ้อยปลายฝน



		5

		นาตยา  กาฬภักดี   

		การเปรียบเทียบวิธีการใช้ปุ๋ยและการกำจัดวัชพืชในการผลิตอ้อยอินทรีย์



		6

		เนตรชนก เกียรติ์นนทพัทธ์  

		ผลของ Soil mate ต่อการเจริญเติบโตและปริมาณธาตุอาหารของมะเขือเทศ



		7

		ปานทิพย์ ขันวิชัย

		การผลิตต้นกล้าฝรั่ง ‘แป้นสีทอง’ ร่วมกับการปลูกเชื้อเห็ดตับเต่า (Boletus colossus Heim.) ในสภาพปลอดเชื้อ



		8

		กวิศร์ วานิชกุล 

		สถานภาพการจำหน่ายกิ่งพันธุ์ไม้ผลในงานเกษตร กำแพงแสน ประจำปี พ.ศ. 2552



		9

		บุบผา คงสมัย  

		ผลของการเสียบยอดต่อการเจริญเติบโตและการติดผลของสบู่ดำ



		10

		กุหลาบ สิทธิสวนจิก

		การศึกษาสมบัติเชิงหน้าที่ของแป้งรากบัวและการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์เค้ก



		11

		สุกานดา  กระออมกลาง

		คุณภาพเมล็ดพันธุ์และองค์ประกอบทางเคมีของเมล็ดพันธุ์งาที่มีผลมาจากฤดูปลูก พันธุ์และอายุเก็บเกี่ยว



		บอร์ดที่

		ชื่อผู้นำเสนอผลงาน

		เรื่อง



		12

		มัลลิกา ประพัสรางค์

		ผลของสภาพการเก็บรักษาที่มีต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์งา



		13

		ธารทิพย์ สมท่า 

		ความสามารถในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานในสภาพการเก็บรักษาแตกต่างกัน





สาขาสัตว์และสัตวแพทย์

จำนวน  5  เรื่อง

		บอร์ดที่

		ชื่อผู้นำเสนอผลงาน

		เรื่อง



		14

		พิทยา ภาภิรมย์

		ฤทธิ์ของน้ำส้มควันไม้ยูคาลิปตัส (Eucalyptus melliodora) ต่อเห็บโค (Boophilus spp.)



		15

		ริเชษฐ์ พึ่งชัย

		การเปรียบเทียบความกำหนัดและคุณภาพน้ำเชื้อของโคกำแพงแสนกับโคพื้นเมืองไทย



		16

		ดำรงค์ โลหะลักษณาเดช

		การเลี้ยงปลาทับทิม (Oreochromis niloticus) ร่วมกับการปลูกผักโดยไม่ใช้ดินแบบ Dynamic Root Floating Technique



		17

		พีรยุทธ นิลชื่น

		การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิทางช่องคลอดในช่วงวงรอบการเป็นสัดของโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน



		18

		สุชีวา  จันทร์หนู

		การโคลนและการแสดงออกของรีโปรตีนคอมบิแนนท์เฮกซอนของเชื้อ  ฟาล์วอะดีโนไวรัสซีโรไทป์ 2 ในระบบอีโคไล





สาขาวิศวกรรมศาสตร์

จำนวน 6 เรื่อง

สาขาวิศวกรรมชลประทาน










		บอร์ดที่

		ชื่อผู้นำเสนอผลงาน

		เรื่อง



		19

		นิลุบล  รังโคตร

		การพัฒนาแบบจำลองระบบท่อ 





สาขาวิศวกรรมการอาหาร   










		บอร์ดที่

		ชื่อผู้นำเสนอผลงาน

		เรื่อง



		20

		ภัทราวดี  ศรีปัญญา

		ผลของการบรรจุถุงสุญญากาศต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ส้มปลาชะโด





สาขาวิศวกรรมโยธา











		บอร์ดที่

		ชื่อผู้นำเสนอผลงาน

		เรื่อง



		21

		วราธร  แก้วแสง

		คุณสมบัติทางด้านวิศวกรรมของอิฐบล็อกประสานดินขาวที่ผสมด้วยกลวิธีโพลิเมอร์ไรเซชั่น



		22

		เทอดศักดิ์  สายสุทธิ์

		คุณสมบัติของซีเมนต์บล็อกผสมเถ้าปาล์มน้ำมัน 



		23

		เลิศชาย  สถิตย์พนาวงศ์

		การพัฒนาอิฐทนไฟ 1,300 องศาเซลเซียสจากดินบางปะหัน ดินขาว ทราย และขี้เลื่อย





สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์










		บอร์ดที่

		ชื่อผู้นำเสนอผลงาน

		เรื่อง



		24

		อมิตตา  คล้ายทอง

		ระบบฐานข้อมูลซื้อขายอาหารสัตว์ กรณีศึกษา ร้านบัวคำเกษตร จังหวัดหนองบัวลำภู





สาขาศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

จำนวน 3 เรื่อง

		บอร์ดที่

		ชื่อผู้นำเสนอผลงาน

		เรื่อง



		25

		ณิชกมล  โพธิ์แก้ว

		อาชีพนักออกแบบเครื่องประดับในจังหวัดเชียงใหม่



		26

		มูนีเร๊าะ ผดุง

		สภาพการจัดประสบการณ์เรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง และแนวทางในการพัฒนาสื่อประสมสองภาษา: กรณีศึกษาจังหวัดปัตตานี



		27

		สมเกียรติ ภูสมศรี

		แนวทางพัฒนาการระดมทรัพยากรทางการบริหารของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 1





สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา

จำนวน 4 เรื่อง

		บอร์ดที่

		ชื่อผู้นำเสนอผลงาน

		เรื่อง



		28

		ฐาริตา  พูลพ่วง

		ผลของการพักแบบไม่มีกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่วมกับการใช้ความเย็น การยืดเหยียดกล้ามเนื้อแบบอยู่กับที่ และการเดินจงกรม ที่มีต่ออัตราการเต้นของหัวใจ และอัตราการรับรู้ความเหนื่อย ภายหลังการวิ่งบนลู่วิ่ง 30 นาที



		29

		ตั้ม  บุญรอด

		คุณภาพชีวิตการทำงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้



		30

		วิชชาดา  สิมลา

		พฤติกรรมการใช้สารกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ในตำบลแหลมโตนด อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง



		31

		อุกฤษฏ์  อำไพพันธุ์

		การจัดการและการวางแผนแบบมีส่วนร่วมในการป้องกันโรคไข้หวัดนกในตำบลกระเดียน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี





สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

จำนวน 15 เรื่อง

		บอร์ดที่

		ชื่อผู้นำเสนอผลงาน

		เรื่อง



		32

		คณาวุฒิ ทรัพย์คล้าย

		แบบจำลองเชิงตัวเลขของการสั่นของเส้นลวดในแนวดิ่ง



		33

		พรพิศ ยิ้มประยูร

		การศึกษาบางอย่างเพิ่มเติมสำหรับตัวสถิติโคเฮนแคปปา



		34

		สิทธิพงศ์ รักตะเมธากูล

		แบบจำลองคณิตศาสตร์ของผลเฉลยคลื่นเคลื่อนที่ในเครือข่ายประสาท



		35

		สุรีย์พร เอี่ยมศรี

		ความไวและความถูกต้องของเทคนิคมัลติเพล็กซ์พีซีอาร์ในการตรวจสอบ Vibrio parahaemolyticus และ Vibrio vulnificus ในน้ำทะเล



		36

		อรวรรณ ชวนตระกูล

		การคัดเลือกแบคทีเรียเพื่อใช้เป็นหัวเชื้อสำหรับการทำปุ๋ยหมัก



		37

		จันทร์จรัส วีรสาร

		ผลของความชื้นและความลึกของกองปุ๋ยหมักจำลองต่อการเกิดก๊าซเรือนกระจก



		38

		อรวรรณ ชุณหชาติ

		การคัดเลือกแบคทีเรียที่สามารถใช้น้ำตาลหายาก



		39

		ณัฐนันท์ ทะแดง

		การกักเก็บคาร์บอนในป่าบริเวณพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง จังหวัดตราด ประเทศไทย





		บอร์ดที่

		ชื่อผู้นำเสนอผลงาน

		เรื่อง



		40

		สกาวรัตน์ จงพัฒนากร

		การออกแบบระบบสารสนเทศในรายวิชาอันตรกิริยาระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์



		41

		สุมาลี นวลนึก

		ความหลากหลายของอาร์เคียในบ่อน้ำร้อนเบตง จังหวัดยะลา ประเทศไทย



		42

		พิชัย ไตรรัตนประพันธ์

		ผลของสูตรและอัตราของปุ๋ยเคมีเหลวแขวนลอยที่ให้ในระบบน้ำต่อผลผลิต และความเข้มข้นธาตุอาหารในใบ และผลของส้มพันธุ์สายน้ำผึ้ง



		43

		พลอย ยโสวันต์

		อิทธิพลของชนิดเคลย์ที่มีผลต่อสมบัติต้านการซึมผ่านแก๊สในยางธรรมชาติ



		44

		จินตนา สุขสวัสดิ์

		การศึกษาสมบัติเชิงกลของไม้พลาสติกจากพอลิโพรพิลีน และเศษไม้จากปาล์มน้ำมัน : เส้นใยทะลายปาล์มเปล่า และเส้นใยทางใบ



		45

		นพพร รัตนช่วง

		การประยุกต์ใช้การคำนวณพลศาสตร์ของไหลจำลองในการทำนายปรากฏการณ์การถ่ายโอนในห้องเผาไหม้ของก๊าซ



		46

		สุณิษา พลรักษ์

		การคัดเลือกเชื้อรา Rhizopus spp. ที่สามารถย่อยแป้งมันสำปะหลังจากตัวอย่างมันสำปะหลังตากแห้งและดิน





สาขาส่งเสริมการเกษตร


จำนวน 3  เรื่อง

		บอร์ดที่

		ชื่อผู้นำเสนอผลงาน

		เรื่อง



		47

		วิวัฒน์  ภู่พร้อม

		ปัจจัยที่นำไปสู่การได้รับรองแหล่งผลิตพืชตามระบบการเกษตรดีที่เหมาะสมของเกษตรกรผู้ปลูกผักในอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี



		48

		พัทธ์ธีรา  ศรีสวรรยา

		การพัฒนาการแปรรูปลำไยตามมาตรฐานอาหารและยาของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนบ้านสันป่าเหียง ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน



		49

		สิญา  สุขศรีทอง

		ผลของอุณหภูมิและสารเคลือบผิวต่อคุณภาพของถั่วพู





สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวน 7 เรื่อง

		บอร์ดที่

		ชื่อผู้นำเสนอผลงาน

		เรื่อง



		50

		ภณิดา จิตนุกูล

		จุดมุ่งหมายในชีวิตหลังเรียนจบของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา



		51

		วิไลลักษณ์ เกตุแก้ว

		เจตคติต่อความสัมพันธ์ทางเพศก่อนการสมรสของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย



		52

		สมเกียรติ ไทยปรีชา

		การศึกษาวิธีการปฏิบัติที่ดีของการลดปัญหาการออกกลางคันของนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ระหว่างปีการศึกษา 2549-2553



		53

		การุณันทน์  รัตนแสนวงษ์

		เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ : มิติแห่งการประยุกต์ใช้



		54

		คัชพล จั่นเพชร

		รูปแบบและกลยุทธ์การประกอบการในฐานะผู้ประกอบการสังคม: กรณีศึกษาโรงพยาบาลเทียนฟ้า



		55

		วิเชียร พิพัฒน์มงคลสิน

		ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของวนอุทยานเขานางพันธุรัต จังหวัดเพชรบุรี



		56

		ธนัช ภูธนรุ่งเพชร

		ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจลาออกของพนักงานหญิงในสายการผลิต กรณีศึกษา: โรงงานทอผ้า A





