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ก ำหนดกำรน ำเสนอผลงำนวิจัยด้วยโปสเตอร์  
กลุ่มวิทยำศำสตร์ / วิทยำศำสตร์สุขภำพ /  

วิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม / เกษตรศำสตร์ 
วันที่ 13 มิถุนำยน 2562 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษำ                                                 

มหำวิทยำลัยศิลปำกร พระรำชวังสนำมจันทร์ นครปฐม 

 
กลุ่มที่ 1 ผู้ด ำเนินรำยกำร : ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นภำวรรณ  รัตสุข 

 
ท่ี ชื่อ-นำมสกลุ รหัส เวลำ 

1 ยรรยงค ์พันธ์สวัสดิ ์
กำรจ ำแนกระดบัควำมเครียดด้วยคลื่นไฟฟ้ำสมองและ
กล้ำมเนื้อใบหน้ำ 

Sci-L 01 11.30 – 11.35 น. 

2 ดวงใจ ถิรธรรมถำวร 
ผลของสำรเคลือบผิวกัมอำรบกิร่วมกบัแคลเซียมคลอไรด์ 
และกรดมำลกิต่อคุณภำพของมะม่วงตัดแต่งพรอ้มบริโภค 

Sci-L 02 11.35 – 11.40 น. 

3 รุ่งรัตน์ วัดตำล 
กำรประเมินสมรรถนะของแบบจ ำลองส ำหรบัค ำนวณ 
แสงสว่ำงรวมบนพื้นเอียงจำกแสงสว่ำงรวมบนพื้นรำบ 

Sci-L 03 11.40 – 11.45 น. 

4 กนกวรรณ กิ่งผดุง 
กำรประยุกต์แบบจ ำลองคำโนส ำหรบัพัฒนำผลิตภัณฑ์
ไอศกรีมโยเกิร์ตสตรอเบอรร์ี ่

Sci-L 04 11.45 – 11.50 น. 

5  สิน ีหนองเต่ำด ำ 
กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ผงชำจำกผลมะละกอดิบและสกุ 

Sci-L 05 11.50 – 11.55 น. 

6 สิน ีหนองเต่ำด ำ 
อิทธิพลของอัตรำส่วนกลูโคสไซรปัต่อน้ ำตำลซูโครส  
และควำมเข้มข้นของเจลำตินต่อคุณลักษณะทำงกำยภำพ 
เคมี และประสำทสัมผัสของกัมมีเ่ยลลี่ขิง 

Sci-L 06 11.55 – 12.00 น. 

พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 
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ท่ี ชื่อ-นำมสกลุ รหัส เวลำ 

7 สุรนำรถ  ฉิมภำรส 
กรอบแนวคิดกำรพัฒนำกจิกรรมกำรเรียนรู้โดยใช้ปญัหำ
เป็นฐำนวิชำกลศำสตร์ของไหลเพื่อส่งเสริมควำมสำมำรถ
ในกำรแก้ปญัหำของนักศึกษำสำขำวิชำครุศำสตรเ์ครื่องกล 

Sci-L 07 13.00 – 13.05 น. 

8 บุรินทร์  ก ำจัดภัย 
ธรรมชำติของสมกำรภำวะทำงอุณหพลศำสตรส์ู่สมกำร
ภำวะทำงเศรษฐศำสตร ์

Sci-L 08 13.05 – 13.10 น. 

9 ศรำวุธ ภู่ไพจิตร์กลุ 
กำรโยนย้ำยแบบจ ำลองในกำรหำปริมำณและชนิด 
ของพอลเิมอรผ์สมด้วยเทคนิค FTIR 

Sci-L 09 13.10 – 13.15 น. 

10 ธนำพร ช่ืนอิ่ม 
กำรวิเครำะหล์ ำดับกรดอะมโินและวิวัฒนำกำรของโดเมน
ในโปรตีน hnRNP A1 ในกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์ปีก 
สัตว์เลื้อยคลำน สัตว์ครึ่งบกครึง่น้ ำ และปลำ 

Sci-L 10 13.15 – 13.20 น. 

11 กัญรณี จันทิพย์วงษ์ 
ปัจจัยที่มผีลตอ่ผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนวิชำฟิสิกส์ทั่วไป 1 
ของนักศึกษำเทคโนโลยีอำหำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร 

Sci-L 11 13.20 – 13.25 น. 

12 ประสงค์ ศิริวงศ์วิไลชำติ 
ผลของกำรใช้สำรเคมีและวิธีกำรแช่เยอืกแข็งต่อกำรแยก
น้ ำ สี และ ควำมแน่นเนื้อของมะม่วงพันธ์ุโชคอนันต์ 
แช่เยือกแข็ง 

Sci-L 12 13.25 – 13.30 น. 

13 วรกัญญำ นำรำกรวิชญ ์
พฤติกรรมสุขภำพของนกัศึกษำเภสัชศำสตร ์
ของมหำวิทยำลัยแหง่หนึง่ในภำคกลำง 

Sci-L 13 13.30 – 13.35 น. 

14 ชัยยงค์ เตชะไพโรจน ์
ผลของกำรอบแหง้ด้วยเทคนิคฟลูอิดไดเซชันทีอุ่ณหภูมิ
ต่ำงๆ ต่อสำรออกฤทธ์ิทำงชีวภำพของถ่ัวเหลอืงเริ่มงอก 

Sci-L 14 13.35 – 13.40 น. 

15 นันทรัตน์ บุนนำค 
กำรศึกษำเบื้องต้นของอุณหภูมิทีม่ีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลง 
สีมอร์แกไนต์จำกประเทศไนจเีรีย 
 

Sci-L 15 13.40 – 13.45 น. 
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ท่ี ชื่อ-นำมสกลุ รหัส เวลำ 

17 ขวัญชนก เจนวีระนนท ์                                     
เครื่องมือคัดกรองภำวะทุพโภชนำกำรส ำหรับผูป้่วยเด็กที่
รักษำในโรงพยำบำล: กำรทบทวนวรรณกรรมอย่ำงเป็น
ระบบ 

Sci-S 01 13.50 – 13.55 น. 

18 จรรยำ สัตตำนุสรณ์ 
พฤติกรรมกำรใช้สำรเคมีป้องกันก ำจัดศัตรูพืชในกำรผลิต
พุทรำของเกษตรกรต ำบลโพน อ ำเภอค ำม่วง จังหวัด
กำฬสินธ์ุ 

Sci-S 02 13.55 – 14.00 น. 

19 จิรำพรรณ ช ำนำญอักษร 
กำรพัฒนำระบบคลังควำมรู้ชุมชน กรณีศึกษำ ศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกจิพอเพียงชุมชนบ้ำนสำรภี อ ำเภอบำงคนที 
จังหวัดสมุทรสงครำม 

Sci-S 03 14.00 – 14.05 น. 

20 จิรำภำ สำสุนัน 
เปรียบเทียบกำรเตรียมหัวเช้ือโยเกิร์ตผงโดยวิธีกำรท ำแหง้
แบบพ่นฝอยและวิธีกำรท ำแหง้แบบแช่เยือกแข็ง 

Sci-S 04 14.05 – 14.10 น. 

21 จุฑำมำส กุลศัตยำภิรมย ์
ปัจจัยที่มผีลตอ่คุณภำพกำรบริกำรแพทย์แผนไทยและ
แพทย์ทำงเลือก โรงพยำบำลรำชบรุี: ตำมกำรรับรู้ของ
ผู้รบับริกำร 

Sci-S 05 14.10 – 14.15 น. 

22 ณัฐนรี ใยเทศ 
กำรเพิม่ควำมสำมำรถในกำรต้ำนอนุมูลอิสระของน้ ำ
พลูคำวโดยกำรหมักด้วย Lactobacillus plantarum 
TISTR 926 

Sci-S 06 14.15 – 14.20 น. 

23 ดวงฤทัย ปรำสำททอง 
กำรชักน ำใหเ้กิดคัลลัสจำกช้ินส่วนยอดในไผซ่ำงหม่น  
‘นวลรำชินี’(Dendrocalamus sericeus Munro)    

Sci-S 07 14.20 – 14.25 น. 

24 เด่นดวง วงค์เรณู 
คุณภำพชีวิตผู้ให้บริกำรในสถำนประกอบกำรเพื่อสุขภำพ
เขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภำค ตะวันออก 
 
 

Sci-S 08 14.25 – 14.30 น. 
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ท่ี ชื่อ-นำมสกลุ รหัส เวลำ 

25 ตวงรัตน์ เจริญด ี
ผลของอุณหภูมิและเวลำต่อกำรเปลี่ยนแปลงทำงกำยภำพ
ของสเตก๊ปลำแซลมอน 

Sci-S 09 14.30 – 14.35 น. 

26 ธนะพัฒน์ รตะศีรสมบูรณ์ 
 ผลของเครื่องดื่มอเิลคโตรไลทท์ี่ผสมคำร์โบไฮเดรตจำก
ข้ำวต่อปริมำณน้ ำตำลและกรดแลกเตตในเลือดของ
นักกีฬำ 

Sci-S 10 14.35 – 14.40 น. 

27 ธนัญญำ อินทนำชัย 
ผลของ human beta-defensin-3 (hBD-3) ต่อกำรยบัยั้ง 
Candida glabrata จำกผู้ติดเช้ือแคนดิดำ 

Sci-S 11 14.40 – 14.45 น. 

28 ธวัชชัย แตงทอง 
กำรเปรียบเทียบก ำลังกำรทดสอบส ำหรบัวิธีกำร
เปรียบเทียบพหุคูณแบบอิงพำรำมิเตอร์และไม่อิง
พำรำมิเตอร์ของแผนแบบกำรทดลองสุ่มในบล็อก 
ไม่สมบรูณ์ 

Sci-S 12 14.45 – 14.50 น. 

29 ธำรทิพย์ โนภำศ 
กำรเปรียบเทียบก ำลังกำรทดสอบของวิธีกำรเปรียบเทียบ
พหุคูณแบบองิพำรำมิเตอร์และไม่อิงพำรำมเิตอร์ของแผน
แบบกำรทดลองสุ่มสมบรูณ์ 

Sci-S 13 14.50 – 14.55 น. 

ซักถำมและแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ 14.40 – 15.30 น. 
 
หมำยเหตุ  ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม 

 
 
 
 
 
 


