กาหนดการ
การนาเสนอผลงานภาคบรรยาย
วันที่ 11−13 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561
สาขาเกษตรศาสตร์: พืชศาสตร์ ห้องประชุมข้าวหอมแดง ชั้น 1
เวลา 13.00–13.20 น.
เวลา

13.00−13.20

ชื่อผลงาน
ประธาน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสาราญ
เลขานุการ: อาจารย์ ดร.พรพันธ์ ภู่พร้อมพันธุ์

ชื่อผู้นาเสนอ

การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเกษตรกร
ผู้ปลูกลิน้ จี่ นครพนม 1: กรณีศึกษาเกษตรกรผู้ปลูกลิ้นจี่
บ้านชะโงม−นาโดน ตาบลขามเฒ่า อาเภอเมือง จังหวัดนครพนม

ผศ.ดร.กัญลยา มิขะมา

วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561
สาขาเกษตรศาสตร์: ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ห้องประชุมข้าวหอมแดง ชั้น 1
เวลา 14.00–16.00 น.
เวลา

14.00−14.20
14.20−14.40
14.40−15.00
15.00−15.20
15.20−15.40
15.40−16.00

ชื่อผลงาน
ประธาน: รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง
เลขานุการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชญ์ภาส สังพาลี
การศึกษาช่องว่างเชิงนโยบายในการขับเคลื่อนแผนอนุรักษ์พลังงาน
ในประเทศไทย
แนวทางการศึกษาผลกระทบด้านจราจรภายใต้กรอบกฎหมาย
เพื่อการผังเมืองในประเทศไทย
การศึกษาการขับเคลื่อนเชิงนโยบายในการอนุรักษ์พลังงาน
ด้านคมนาคมและขนส่งของประเทศไทย
การศึกษาความต้องการของการใช้รถโดยสารโทรลลีล้อยาง
ในพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
การศึกษาความพร้อมและข้อจากัดการอนุรักษ์พลังงาน
ด้านอาคารที่อยู่อาศัย และอาคารธุรกิจในประเทศไทย
การศึกษาและปรับปรุงความเชือ่ มโยงระหว่างพืน้ ที่เพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ณ หมู่บ้านมรดกทางวัฒนธรรม
ไฮเซนฮามาชุกุ จังหวัดซะงะ ประเทศญี่ปุน

***หมายเหตุ: รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มในห้องประชุม

ชื่อผู้นาเสนอ

รศ.ดร.ภาวิณี เอี่ยมตระกูล
อ.ดร.ไอศูรย์ เรืองรัตนอัมพร
น.ส.สรารัตน์ ฉายพงษ์
น.ส.จิรวรรณ คล้ายลี
อ.ดร.อัมพิกา ชุมมัธยา
น.ส.กุลนิษฐ์ รี้พลมหา

วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561
สาขาเกษตรศาสตร์: ประมงและทรัพยากรทางน้า
Session 1: การนาเสนอผลงานระดับชาติ ห้อง FT1101 (คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้า)
เวลา 13.00–16.20 น.
เวลา

13.00–13.20
13.20–13.40
13.40–14.00

14.00–14.20

14.20–14.40
14.40–15.00
15.00–15.20
15.20−15.40
15.40–16.00
16.00-16.20

ชื่อผลงาน
ชื่อผู้นาเสนอ
ประธาน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนกันต์ จิตมนัส
เลขานุการ: อาจารย์ ดร.สุดาพร ตงศิริ
ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปลาโจกทราย Cyclocheilichthys enoplos ผศ.ดร.ฉัตรชัย ปรีชา
(Bleeker, 1849) ในลุ่มแม่นาโขงตอนล่
้
าง จังหวัดหนองคาย
การเพาะพันธุป์ ลาหลด
น.ส.กษมา ด่านวันดี
ผลของเนื้อในเมล็ดมะขามเจลลาติไนเซชั่น ต่อการเจริญเติบโต
ประสิทธิภาพการใช้อาหารและโปรตีนในอาหารปลานิลแดง
(Oreochromis niloticus x O. mossambicus)
การใช้ประโยชน์จากเมล็ดมะขามปุนในอาหารปลานิลแดง
(Oreochromis niloticus x Oreochromis mossambicus):
การเจริญเติบโต ประสิทธิภาพการใช้อาหาร และสารอาหาร
การนาสารสีแอสตาแซนทินจากการเลี้ยงยีสต์ในน้าทิง้ โรงงานขนมจีน
ผสมในอาหารปลาสวาย
พักรับประทานอาหารว่าง
ผลของความเค็มจากเกลือสินเธาว์ต่อประสิทธิภาพการเจริญเติบโต
ของปลาตะเพียนขาว (Barbonymus gonionotus)
อิทธิพลของวัสดุหลบซ่อนต่างชนิดที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโต
และอัตรารอดของลูกปลาบู่ทรายวัยรุ่น
ผลของอุณหภูมิและระดับน้าต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการ
ของลูกอ๊อดอึ่งเพ้า
การเจริญเติบโตและรูปแบบการเลี้ยงกบนา (Hoplobatrachus
rugulosus) บนพื้นที่สูง ณ บ้านสองธาร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

น.ส.สุธินนั ท์ หมุ้ยจันทา

น.ส.นารีรัตน์ สิงห์โต

ผศ.ดร.ชุตินุช สุจริต

นายศตพร โนนคู่เขตโขง
Mr. Vanny Muoy
นายอิฐสะราม แสนสุภา
นายเทพพิทักษ์ บุญทา

วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561
สาขาเกษตรศาสตร์: ประมงและทรัพยากรทางน้า
Session 2: การนาเสนอผลงานระดับชาติ ห้อง FT1202 (คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้า)
เวลา 13.00−16.00 น.
เวลา

13.00–13.20
13.20–13.40
13.40–14.00

14.00–14.20
14.20–14.40
14.40–15.20
15.20–15.40
15.40−16.00

ชื่อผลงาน
ชื่อผู้นาเสนอ
ประธาน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทพรัตน์ อึ้งเศรษฐพันธ์
เลขานุการ: อาจารย์ ดร.จอมสุดา ดวงวงษา
การเปรียบเทียบการใช้ยสี ต์สาเร็จรูปในการปรับปรุงคุณภาพ
นายวศิน วุฒิวชิ ญานันต์
กากมันสาปะหลังสูตรต่างๆ
การใช้เถ้าชานอ้อยบาบัดน้าที่มคี วามขุ่นสูงและผลต่อการเจริญเติบโต อ.ดร.บรรเจิด สอนสุภาพ
ของปลานิลแปลงเพศ
การกระตุ้นความสมบูรณ์เพศของปลาสลิด (Trichopodus
นายธนสรณ์ รักดนตรี
pectoralis) ด้วยวิธีการเพิ่มช่วงเวลาทีป่ ลาได้รับแสงในรอบวัน
และอุณหภูมิน้าเพื่อทาการเพาะพันธุ์นอกฤดู
ฤดูกาลวางไข่ของปลาน้าหมึกในห้วยแม่เหยี่ยน จังหวัดพะเยา
น.ส.เจนจิรา แก้วติ๊บ
การติดหนอนพยาธิในปลาหมอช้างเหยียบจากอ่างเก็บน้าหนองญาติ
อาเภอเมือง จังหวัดนครพนม ปี 2560
พักรับประทานอาหารว่าง
ปรสิตภายนอกของปลานิลเลี้ยงในกระชังช่วงฤดูร้อนในแม่นาตาปี
้
จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลกระทบจากการงดทาประมงปูม้าที่มไี ข่นอกกระดอง
ต่อชาวประมงขนาดเล็ก กรณีศึกษาจังหวัดตรัง

ผศ.ดร.อดิเทพชัยย์การณ์
ภาชนะวรรณ
ผศ.สุไหลหมาน หมาดโหยด
รศ.ดร.ธงชัย นิติรัฐสุวรรณ

วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ห้องประชุม 301 ชั้น 3
เวลา 13.00–15.20 น.
เวลา

13.00−13.20

ชื่อผลงาน
ประธาน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนิท สิทธิ
เลขานุการ: อาจารย์ภานุวัฒน์ เมฆะ

ชื่อผู้นาเสนอ

อ.ชินาพัฒน์ สกุลราศรีสวย

13.20−13.40

การพัฒนากรงไก่ไข่สาหรับนับจานวนไข่และควบคุมการให้อาหาร
ด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่ง
สมาร์ทฟาร์มเห็ดแม่โจ้

13.40−14.00

การจัดการองค์ความรู้ในสวนสมุนไพรโดยประยุกต์ใช้คิวอาร์โค้ด

นายสมชาย อารยพิทยา

14.00−14.20
14.20−14.40
14.40−15.00

15.00−15.20

ประธาน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูสิต ปุกมณี
เลขานุการ: อาจารย์ ดร.กีรติญา จันทร์ผง
การศึกษาความเสถียรของของไหลนาโนไทเทเนียมออกไซด์/น้า
โดยใช้เทคนิคภาพการตกตะกอน
การวิเคราะห์ปริมาณรังสีของนิวไคลด์กัมมันตรังสี (226Ra, 232Th, 40K)
ของพืชชนิดต่างๆ ที่ตาบลตาชี อาเภอยะหา จังหวัดยะลา
การวิเคราะห์ปริมาณนิวไคลด์กมั มันตรังสี (226Ra 232Th และ 40K)
ของตัวอย่างน้าบาดาลและน้าบ่อตื้นบริเวณหาดสะกอม อาเภอเทพา
จังหวัดสงขลา
การเปรียบเทียบคุณสมบัติของกรดไขมันของน้ามันปลา
จากปลาหนังน้าจืดลูกผสมและน้ามันปลาทะเล

***หมายเหตุ: รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มในห้องประชุม

อ.สุภักตร์ ปัญญา

อ.ดร.สุรศักดิ์ กุยมาลี
น.ส.มีซาน โตะพง
น.ส.สุชานาถ ชูพูล

นางบุษรินทร์ ทองมี

วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561
สาขาวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ห้องประชุมข้าวสาลี ชั้น 1
เวลา 13.00–15.20 น.
เวลา

13.00−13.20
13.20−13.40
13.40−14.00

14.00−14.20
14.20−14.40

14.40−15.00
15.00−15.20

ชื่อผลงาน
ประธาน: รองศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ หวังเจริญ
เลขานุการ รองศาสตราจารย์ ดร.พูนพัฒน์ พูนน้อย
ผลิตภัณฑ์วนุ้ มะพร้าวในน้ากระเจี๊ยบแดงและการเก็บรักษา

ชื่อผู้นาเสนอ

ผศ.ดร.จารุวรรณ มณีศรี

แบบจาลองทางคณิตศาสตร์ของการทาแห้งกากถั่วเหลือง
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
อิทธิพลของปริมาณสารคู่ควบไซเลนต่อการอ่อนตัวของความเค้น
และพลังงานสูญหายของยางธรรมชาติวัลคาไนซ์ที่ผสมซิลิกา
เป็นสารตัวเติม
ประธาน: รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ จตุรงค์ล้าเลิศ
เลขานุการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนวัฒน์ นิทัศน์วิจิตร
การศึกษาทดลอง LED ปลูกพืชทั่วไปในท้องตลาด

อ.ชุมพร หนูเมือง

การพัฒนาวิธีการตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยจากวัสดุผา้
ด้วยเทคนิคโซลิดเฟสไมโครเอ็กแทรกชัน
และเครื่องแก๊สโครมาโทรกราฟ−แมสสเปคโทรมิเตอร์
การประเมินวัฏจักรชีวิตของการผลิตไฟฟูาร่วมกับการทาความเย็น
และความร้อนจากพลังงานความร้อนใต้พิภพ
การวิเคราะห์สมรรถนะของการผลิตไฟฟูาร่วมกับการทาความเย็น
และความร้อนจากเทคโนโลยีพลังงานความร้อนใต้พิภพแบบขัน้ บันได
ของน้าพุร้อนสันกาแพง

น.ส.ทับทิม ชาติสุวรรณ์

***หมายเหตุ: รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มในห้องประชุม

อ.ดร.วัชรินทร์ สายน้าใส

อ.ดร.อาคม ลักษณะสกุล

น.ส.ปาณิศา อ่อนดอกไม้
นายสุธรรม ชาวงิว้

วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561
สาขาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ ห้องประชุม 304 ชั้น 3
เวลา 13.00–16.20 น.
เวลา
ชื่อผลงาน
ประธาน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สุภาพันธ์
เลขานุการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รภัสสรณ์ คงธนจารุอนันต์
13.00−13.20

ชื่อผู้นาเสนอ

การกากับดูแลกิจการกับคุณภาพกาไรของบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ
ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนการวัดความสามารถในการทากาไร
กับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนของบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ
ปัจจัยที่สง่ ผลต่อปัญหาในการจัดทาบัญชีของกองทุนหมู่บา้ น
และกลุ่มออมทรัพย์ในอาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ต้นทุนและผลตอบแทนของเกษตรกรผู้ปลูกผักพื้นบ้าน
ในเขตจังหวัดเชียงใหม่
การวัดผลการปฏิบัติงานด้วยเทคนิค Importance Performance
Analysis (IPA) ของผู้ประกอบการบ้านนกแอ่น ในจังหวัดกระบี่
ประธาน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยะดา ชัยเวช
เลขานุการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัดพงศ์ อวิโรธนานนท์
ความคาดหวังทางการตลาด: การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บนอินเทอร์เน็ต

อ.สุรินทร์ พรหมนุรักษ์กิจ

15.00−15.20

การวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดและความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวตามเส้นทางเมืองบุญหลวงล้านนา จังหวัดลาพูน

น.ส.ปารวดี ศิริ

15.20−15.40

ส่วนประสมตลาดบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้ารับบริการที่พัก
ประเภทโฮมสเตย์ของนักท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่

อ.ศิริรักษ์ ยาวิราช

15.40−16.00

ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์นาพริ
้ กเห็ดอินทรีย์
เพื่อสุขภาพ (รสปลาร้าสับ)
ผลกระทบของภาวะหมอกควันต่อเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยว
ในจังหวัดเชียงใหม่

น.ส.พัชญทัฬห์ กิณเรศ

13.20−13.40

13.40−14.00
14.00−14.20
14.20−14.40

14.40−15.00

16.00−16.20

***หมายเหตุ: รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มในห้องประชุม

อ.วนิดา ชุติมากุล

อ.พัชญ์สินี แก้วคงจันทร์
รศ.ดร.อารีย์ เชื้อเมืองพาน
ผศ.โพยมพร รักษาชล

อ.ดร.ฉัตรชัย อินทสังข์

น.ส.รัชนีวรรณ คาตัน

วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561
สาขาเกษตรศาสตร์: ประมงและทรัพยากรทางน้า
Session 1: การนาเสนอผลงานระดับชาติ ห้องข้าวสาลี
เวลา 13.00–15.20 น.
เวลา

13.00–13.20
13.20–13.40
13.40–14.00
14.00−14.20
14.20–14.40
14.40–15.20

ชื่อผลงาน
ชื่อผู้นาเสนอ
ประธาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนกันต์ จิตมนัส
เลขานุการ: อาจารย์ ดร.จอมสุดา ดวงวงษา
การเพาะเมล็ดหญ้าคาทะเล Enhalus acoroides
นายสุเทพ เจือละออง
โดยใช้นาละลายเกลื
้
อที่ความเค็มแตกต่างกัน
การศึกษาการกระจายตัวของเนื้อเยื่อไขมันในปลาอันดับ Perciformes น.ส.สุภรรณิกา จันทร์โฉม
การโคลนยีนและผลิตรีคอมบีแนนท์โปรตีนจากยีน Mr−RPCH
ของกุ้งก้ามกราม
ผลของการอบแห้งตะกอนฟลอคด้วยวิธีอบแห้งแบบพาความร้อน

ผศ.ดร.กีรวิชญ์ เพชรจุล

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับคานวณและออกแบบ
ระบบเลี้ยงปลาแบบปิด
พักรับประทานอาหารว่าง

ดร.ยศกร ประทุมวัลย์

นายเศรษฐวัฒน์ ถนิมกาญจน์

วันพุธที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ห้องประชุม 301 ชั้น 3
เวลา 09.00–11.20 น.
เวลา

09.00−09.20
09.20−09.40
09.40−10.00
10.00−10.20

10.20−10.40
10.40−11.00
11.00−11.20

ชื่อผลงาน
ประธาน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสงทอง พงษ์เจริญกิต
เลขานุการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช เนียมทรัพย์
การแยกและคัดเลือกยีสต์สะสมไขมันที่สามารถผลิตเอนไซม์ไลเปส
และเซลลูเลสจากดินที่ปนเปื้อนของเสียของผลปาล์ม
การบาบัดของเสียซูโครสจากอุตสาหกรรมอาหารทางชีวภาพ
ด้วยเอนไซม์ลีแวนซูเครส
ความสามารถในการแก้หมันของละอองเรณูในข้าว
พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105
การคัดแยกแบคทีเรียจากตะกอนน้าเสียของโรงงานสกัดน้ามันปาล์ม
เพื่อผลิตพอลีไฮดรอกซี−อัลคาโนเอตจากกลีเซอรอลเหลือทิ้ง
จากกระบวนการผลิตไบโอดีเซล
ประธาน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ไพศาลสุทธิชล
เลขานุการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร แสงศรีจันทร์
ผลของตัวทาละลายต่อปริมาณสารประกอบฟีนอลิก
และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดสาหร่ายไก
องค์ประกอบฟีนอลิกและฤทธิ์ตา้ นอนุมูลอิสระของใบดาหลา
เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในเครื่องสาอาง
การดูดซับสีย้อมผ้าโดยเปลือกลาไยทีผ่ ่านการกระตุ้นทางเคมี
และทางความร้อน

***หมายเหตุ: รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มในห้องประชุม

ชื่อผู้นาเสนอ

น.ส.รูฮาญา เจะซู
นายพงษ์ธร เพ็งน้อย
น.ส.ยุวรัตน์ จันทสุข
น.ส.รูฮาญา เจะซู

น.ส.รัตนาภรณ์ จันทร์ทิพย์
นายณัฐวุฒิ หวังสมนึก
อ.ดร.นคร สุริยานนท์

วันพุธที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561
สาขาวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ห้องประชุมข้าวสาลี ชั้น 1
เวลา 09.00−10.20 น.
เวลา

09.00−09.20
09.20−09.40
09.40−10.00
10.00−10.20

ชื่อผลงาน
ประธาน: รองศาสตราจารย์บณ
ั ฑิต หิรัญสถิตย์พร
เลขานุการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาพร ปัญโญใหญ่
การศึกษาผลของเปลือกลาไยที่ใช้เป็นสารตัวเติม
ต่อสมบัติของฟองน้ายางธรรมชาติ
การใช้ชานอ้อยบดในคอนกรีตบล็อกชนิดไม่รบั น้าหนัก
สมบัติของโฟมยางธรรมชาติผสมยางธรรมชาติอิพอกไซด์
โดยใช้ราสกัดน้ามันเป็นสารตัวเติม
การวิเคราะห์ความเข้มสนามแม่เหล็กหม้อแปลงพลานาร์ในวงจรพุช−พูล
คอนเวอร์เตอร์ ด้วยซิงโครนัสเรกติไฟล์ชนิดหลายขดลวด
สาหรับเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์

***หมายเหตุ: รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มในห้องประชุม

ชื่อผู้นาเสนอ

น.ส.อรุณศรี เอี่ยมรัมย์
ผศ.ชูเกียรติ ชูสกุล
ผศ.ดริญญา มูลชัย
อ.ไพโรจน์ แสงอาไพ

วันพุธที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561
สาขาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ ห้องประชุม 304 ชั้น 3
เวลา 09.00–14.40 น.
เวลา

09.00−09.20

09.20−09.40

09.40−10.00

10.00−10.20
10.20−10.40
10.40−11.00

ชื่อผลงาน
ประธาน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บังอร ศิริสัญลักษณ์
เลขานุการ: รองศาสตราจารย์มธุรส สว่างบารุง
คุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพ
ของหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ลักษณะส่วนบุคคลกับการได้รบั การสนับสนุนทางสังคม
และคุณภาพชีวิตของแรงงานต่างด้าวกลุ่มอาเซียน
ที่มีการนาเข้าตาม MOU ให้ทางานอยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
อิทธิพลของภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง การรับรู้การสนับสนุน
ความคิดสร้างสรรค์ขององค์การและประสิทธิภาพภายในตนเอง
เชิงสร้างสรรค์ที่ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ของข้าราชการตารวจ
ทักษะศตวรรษที่ 21 สาหรับนิสติ นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
สาขาวิชาสื่อสารการแสดงในสถาบันอุดมศึกษาที่เน้นการวิจัยขัน้ สูง
ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต่อการเรียน
คณะเทคโนโลยีการเกษตรพื้นทีจ่ ังหวัดกระบี่ พังงา และภูเก็ต
ความพึงพอใจต่อการฝึกอบรมภาษาอังกฤษของเกษตรกรอัจฉริยะ
ใน 4 จังหวัดภาคเหนือ

พักรับประทานอาหารกลางวัน
***หมายเหตุ: รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มในห้องประชุม

ชื่อผู้นาเสนอ

อ.ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์

อ.วิไลลักษณ์ วงสุวรรณ์

ผศ.ดร.เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน

อ.ดร.ธนสิน ชุตนิ ธรานนท์
อ.สุทธิณี พรพันธุ์ไพบูลย์
ผศ.กรรณิการ์ กาญจันดา

(ต่อ)
เวลา

ชื่อผลงาน

ชื่อผู้นาเสนอ

ประธาน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รภัสสรณ์ คงธนจารุอนันต์
เลขานุการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สุภาพันธ์
13.00−13.20
13.20−13.40

13.40−14.00

14.00−14.20
14.20−14.40

การเสริมสร้างกลุ่มการปลูกข้าวอินทรีย์ของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนเกษตรอินทรีย์หนองสลาบ อาเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
การประเมินโครงการส่งเสริมการผลิตลาไยคุณภาพ
กรณีศึกษา สหกรณ์การเกษตรบ้านโรงวัว จากัด
อาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
การพัฒนารูปแบบการสร้างอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดา
ของชุมชน โดยใช้รูปแบบความร่วมมือการจัดกระบวนการ
การเรียนรู้ของนักศึกษาและชุมชน
แรงจูงใจในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของนักศึกษา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีในเขตภาคเหนือ
ระบบพืชในนาแปลงใหญ่สู่เศรษฐกิจสีเขียว: กรณีศึกษา
จังหวัดเชียงใหม่

***หมายเหตุ: รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มในห้องประชุม

นายชลศิษฏ์ ศรีสมหมาย
น.ส.นิตยาภรณ์ นิพัทธ์ศานต์

อ.วิทย์ อนุศาสนะนันทน์

น.ส.กมลชนก ฟองตระกูล
ผศ.ดร.มนตรี สิงหะวาระ

