
การนําเสนอผลงาน การประชุมแมฟาหลวงวิชาการ ประจําป พ.ศ.2553 : 12 ปตามรอยสมเด็จยา 

วันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2553 
 

วันศุกรที ่19 พฤศจิกายน 2553  : วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

เวลา หองที่ 1 : C2-308 (ประธาน ผศ.ดร.ดรุณี  วัฒนศิริเวช / ผศ. ดร.เอกชยั ชูเกียรติโรจน) หองที่ 2 : C2-309  (ประธาน ดร.สุรพงษ  อุตมา) 

13.00-13.20 น. เรื่องที่ 1 : ผลของ EDTA และ Citric acid ตอการดูดดึงแคดเมียมดวยผักตบชวา 

                โดย  นายกัลปพฤกษ คงเมือง  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

เรื่องที่ 1 : การพัฒนาเครื่องเชื่อมประหยัดพลังงานไฟฟา  

                  โดย นายธราธิป  ภูระหงษ  มหาวิทยาลัยนครพนม  

13.20-13.40 น. เรื่องที่ 2 : ผลของ EDTA ตอการดูดดึงแคดเมียมของออยที่ปลูกในดินที่ปนเปอน 

                โดย นางสาวณัฐกาญจน ตนัติธีระศกัดิ์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

เรื่องที่ 2 : การศึกษาผลความกวางของอิมิตเตอรที่มีตอประสิทธิภาพของแมกนีโตทรานซิสเตอร 

                โดย รองศาสตราจารย ดร. เติมพงษ เพ็ชรกูล  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  

13.40-14.00น. เรื่องที่ 3 : ฤทธิท์างชีวภาพของสารสกัดจากลําตนบอระเพ็ดในหนูเบาหวาน 

                โดย นางสาวจุธาภรณ ทองปน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

เรื่องที่ 3 : การดําเนินการควบคุมความเร็วมอเตอรเหนี่ยวนําเชิงเสนโดยใช dsPIC30F2010 

                โดย นายทรงกลด  ศรีปรางค มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

14.00-14.20 น. เรื่องที่ 4 : การโคลนและการแสดงออกของยีน suilysin จากเชื้อแบคทีเรีย  Streptococcus suis ซีโรไทป ใน Escherichia coli 

                โดย นางสาวทรรศนีย  เตชะแกว  มหาวิทยาลัยพะเยา  

เรื่องที่ 4 : ภาครับ FM แบบ Quadrature โดยวิธีทางดิจิตอล 

                  โดย ดร.ภาคภูมิ บุญญานันต มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง  

 

Refreshment 20 min. 

เวลา หองที่ 1 : C2-308 (ประธาน ผศ. ดร.สุรัตน ละภูเขียว / ดร.พงษมณี ทองใบ) หองที่ 2 : C2-309 (ประธาน ดร.ภาคภูมิ บุญญานันต ) 

15.40-15.00 น. เรื่องที่ 5 : การประเมินหาพื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับปลูกกกกระจูดในพื้นที่ทะเลนอย 

                โดย นางสาวจิตนพา มาเอียด  มหาวทิยาลัยมหิดล 

เรื่องที่ 5 : ระบบคิดเงินคาใชไฟฟาอัตโนมัติผานอีเทอรเนต็โมดูล 

                โดย นายทนิกร กอนสิงห  มหาวิทยาลัยนอรท-เชียงใหม  

15.00-15.20 น. เรื่องที่ 6 : ความเปนพิษและฤทธิท์างชีวภาพของสารสกัดปลีกลวย และใบชะพลูในหนูเบาหวาน 

                โดย นางสาวรติรส  วิรัตน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

เรื่องที่ 6 : การจําลองสภาพภูมิอากาศระดับภูมิภาคของประเทศไทยดวยแบบจําลอง MM5-RCM 

                  โดย นายภาคภูมิ  รัตนจิรานุกูล  มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 

15.20-15.40 น. เรื่องที่ 7 : การเปรียบเทยีบฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระระหวางสารสกัดจากเปลือกหุมเมล็ดมะขามหวานและมะขามเปรี้ยว 

                โดย  ผูชวยศาสตราจารย วันเชง็ สิทธิกิจโยธิน มหาวิทยาลยับูรพา 
เรื่องที่ 7 : การแทนแบบพิมพเขียวธุรกิจอีอารพีดวยภาษากํากับเพิ่มอพีีซี 

                โดย นางสาวพรรณี  ยวนบุญหลิม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

15.40-16.00 น. เรื่องที่ 8 : การเปรียบเทยีบวิธีประมาณคาแบบชวงสําหรับพารามิเตอรของประชากรที่มีการแจกแจงแบบปวสซง 

                โดย นายสิทธารักษ เขียนศิริ  มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 

เรื่องที่ 8 : การบริหารจัดการซอมบํารุงอากาศยานระดับซอมใหญ รุน กระแต 

                โดย จาอากาศเอก บดนิทร แกวบานดอน มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร  

 

วันเสารที่ 20 พฤศจิกายน 2553 : วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

เวลา หองที่ 1 : C2-308 (ประธานผศ. ดร.สุธี วัฒนศิริเวช / ดร.อนนัต อึ้งวณิชยพันธ) หองที่ 2 : C2-309  (ประธาน อาจารย วิทยาศักดิ์ รุจิวรกุล) 

09.00-09.20 น. เรื่องที่ 1 : การออกแบบตูอบแหงลําไยพลังงานแสงอาทิตยแบบพาราโบลาโดยอาศัยหลักการทางพลศาสตรของไหลชวยในการคํานวณ 

                โดย นายวีระยุทธ  หลาอมรชัยกุล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลลานนานาน  

เรื่องที่ 1 : Collaborative Educational Games with Ancient Wisdom 

                   โดย นางสาวนาถธิชา เกษรพันธ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 

09.20-09.40 น. เรื่องที่ 2 : การจําลองการควบคุมเตาอบไฟฟาโดยใชระบบควบคมุชนิดตดิตามแบบจําลอง 

                โดย นางสาวพัชรินทร  อาตมียะนันท   มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล 

เรื่องที่ 2 : Ontology-Based Approach for Content Management in Ubiquitous Learning Environment 

                   โดย นางสาววาณ ีทิพยอักษร  มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 

09.40-10.00 น. เรื่องที่ 3 : การผลิตคอนกรีตวัสดมุวลเบาจากเศษวัสดุแผนไมสําเร็จรูป 

                โดย นายพงศภูมิ ศรชมแกว  มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร วิทยาเขตวังไกลกังวล 

เรื่องที่ 3 : การเปรียบเทยีบประสิทธิภาพการพยากรณการมีชีวิตอยูของผูปวยโรคหัวใจ ระหวางเทคนิคการวิเคราะหจําแนกประเภท  

                    และเทคนิคการวิเคราะหความถดถอยโลจิสติค ผานการวิเคราะหตัวประกอบหลัก 

                โดย นางธัญญาภรณ  บุญยัง  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนอื 

10.00-10.20 น. เรื่องที่ 4 : การไพโรไลซิสขี้เลื่อยดวยตัวเรงปฏิกิริยา 

                โดย นางมัลลิกา ถาบุตร คณะวิศวกรรมศาสตรมหาวิทยาลยัขอนแกน 

เรื่องที่ 4 : ระบบเฝาตรวจสภาวะมอเตอรผานเครือขายอินเตอรเน็ต 

                โดย ผูชวยศาสตราจารย ศิริพร เฮงเกยีรติศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

Refreshment 20 min. 



เวลา หองที่ 1 : C2-308 (ประธาน ผศ. ดร.สุธี วัฒนศิริเวช / ดร.ตอพันธ ทนัดร ) หองที่ 2 : C2-309  (ประธาน ผศ.ดร.รังสรรค  ชัยศรีเจริญ) 

10.40-11.00 น. เรื่องที่ 5 : อิทธิพลของมุมตดัพั้นชทีม่ีผลตอคุณภาพชิ้นงานในแมพิมพตัด 

                โดย ผูชวยศาสตราจารย ณัฐศักดิ ์ พรพุฒิศิริ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 

เรื่องที่ 5 : ตรวจสอบการใชงานคอมพิวเตอรในทางที่ผิดดวยวิธีเพิ่มประสิทธิภาพ 

                โดย นายปรชีา สมหวัง วิทยาลัยนครราชสีมา 

11.00-11.20 น. เรื่องที่ 6 : การศึกษาความกวางตอความหนาของวัสดุที่สงผลตอการเสียหายของชิ้นงานในกรรมวธิีดัดขึ้นรูปตัว-วี 

                  โดย นายคมกริช  ละวรรณวงษ  มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร วิทยาเขตวังไกลกังวล 

เรื่องที่ 6 : วงจรกําเนิดสัญญาณซายนควอเดรเจอรโหมดกระแสที่ใช CCCCTA กับ CCCII 

                โดย ผูชวยศาสตราจารย ศุภวัฒน  ลาวัณยวิสุทธิ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี  

11.20-11.40 น. เรื่องที่ 7 : การหาสวนผสมแบบหลอทรายในอตุสาหกรรมเหล็กหลอโดยใชการออกแบบการทดลอง 

                โดย นายเสรมิศักดิ์ เวียงวิเศษ  มหาวิทยาลัยขอนแกน 

เรื่องที่ 7 : วงจรคูณและหารสัญญาณแอนะลอกโหมดกระแสที่เปนอิสระจากอุณหภูมิโดยใช CC-CFA 

                โดย นายธีรพจน แนบเนียน มหาวทิยาลัยราชภฏัเทพสตร ี  

11.40-12.00 น. เรื่องที่ 8 : การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑในอตุสาหกรรมเหล็กหลอโดยใชหลักการออกแบบการทดลอง 

                โดย นายสาโรช หาญโสภา  มหาวิทยาลัยขอนแกน 

เรื่องที่ 8 : การศึกษาผลการยิงฝงประจุไอออนของเทคโนโลยีซีมอสขนาด 0.8 ไมครอนดวยโปรแกรมจําลองแบบTCAD   

                โดย วีระ เพง็จันทร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบงั 

LUNCH 

เวลา หองที่ 1 : C2-308 (ประธาน ดร.อุไรวรรณ อนิตะถา / ดร. ประจักษ อิ่นแกว) หองที่ 2 : C2-309  (ประธาน ผูชวยศาสตราจารย ดร พรรณฤมล  เต็มดี) 

13.00-13.20 น. เรื่องที่ 9 : การใชโอโซนเพื่อบําบัดสารละลายสียอมดวยกระบวนการเมมเบรน คอนแทคเตอร: ผลของ pH 

                โดย นางสาวจารุวรรณ โคกะทิง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบุรี 

เรื่องที่ 9 : การสอนและการเรียนการเขียนโปรแกรมดวยโปรแกรมประยุกตเชิงโตตอบบนอินเตอรเน็ต 

                  โดย นายพลวัฒ วงคยาง  มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง  

13.20-13.40 น. เรื่องที่ 10 : การเสริมความทนทานตอแรงกระทําสลับตอเนือ่งบนแผนสปริงขดในตัวปรับความตึงโซราวลิ้น 

                  โดย นายอภสิิทธิ์ ประมูลสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

เรื่องที่ 10 : การใชเว็บลอ็กมัลติพลายในการเรียนการสอนวิชาการถายภาพเพื่อการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีการ โทรทัศนและ 

                    วิทยุกระจายเสียง คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร วิทยาเขตวังไกลกังวล 

                โดย นางสาวจนัทกานต สถาพรวจนา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร วิทยาเขตวังไกลกังวล 

13.40-14.00 น. เรื่องที่ 11 : การสังเคราะหอนุภาคแมเหล็กนาโนเดนดรอน และศึกษาประสิทธิภาพในการ แยก As(V) ออกจากน้ํา 

                  โดย นางสาวปวรินทร วงษนาคเพช็ร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบรุี  

เรื่องที่ 11 : Comparison of Reversible Feature Extraction Techniques & Grid Based Shape Representations  Applied to Anatomical  

                       Shape Modelling 

                   By Mr.John Cheverton  Mae Fah Luang University 

14.00-14.20น.  เรื่องที่ 13 : Effective Use of Multimedia Instructions in 3D Design and Animation Laboratory 

                  By Mr.Pruet  Putjorn Mae Fah Luang University 

Refreshment 20 min. 

เวลา หองที่ 1 : C2-308  (ประธาน ดร.ภาคภูมิ บุญญานันต) หองที่ 2 : C2-309  (ประธาน ดร.สุรพงษ  อุตมา) 

14.40-15.00 น. เรื่องที่ 12 : Temperature and Drain bias Voltage Dependence on Threshold Voltage of NMOSFETs 

                โดย นายรงัสรรค เมืองเหลอื สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

เรื่องที่ 14 : การบูรณาการระบบบริการการศึกษา โดยวิธีการออกแบบเชิงบริการ 

                  โดย นายวิทยาศักดิ์ รุจิวรกุล  มหาวทิยาลัยแมฟาหลวง  

15.00-15.20 น. เรื่องที่ 13 :  การพิจารณาการประยุกตใชมอเตอรในทางอุตสาหกรรมสําหรับการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม 

                โดย ผูชวยศาสตราจารย เฉลิมชาต ิมานพ  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบงั 

เรื่องที่ 15 : การใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมเพื่อเสริมคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 

                โดย นางสาวทรงสรรค อุดมศิลป  มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 

15.20-15.40 น. เรื่องที่ 14 :  การออกแบบและสรางชุดไฟฟาแรงดันสูงสําหรับเครื่องตกตะกอนเชิงไฟฟาสถิต 

                โดย นายอาทติย  ยาวุฑฒ ิมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

เรื่องที่ 16 : ระบบจัดการองคความรูโครงงานนักศึกษา 

                  โดย นายสมพงษ นครบุรี  มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 

15.40-16.00 น. เรื่องที่ 15 : แนวโนมการใชพลังงานไฟฟาของอุตสาหกรรมในจังหวัดนครราชสีมา 

                โดย นางสุรีพร มีหอม มหาวิทยาลยัวงษชวลิตกุล  

เรื่องที่ 17 : ระบบคลังความรูเพื่อการสหกิจศึกษา 

                  โดย นายปรชัญา เพชรอนัญญา  มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง  

16.00-16.20 น. เรื่องที่ 16 : การศึกษาพฤติกรรมของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสเชิงแสงเพือ่ประยุกตใชเปนไพราโนมิเตอร 

                โดย นายอนรุักษ  เกษวัฒนากุล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร  

เรื่องที่ 18 : วิเคราะหผลงการใชโปรแกรม Flash สราง Website เพื่อลดความหนาแนนของระบบขอมูลบน  Internet 

                  โดย นายวสธุาน ตนับุญเฮง  มหาวทิยาลัยแมฟาหลวง  

 

หมายเหตุ : กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

 
 



การนําเสนอผลงาน การประชุมแมฟาหลวงวิชาการ ประจําป พ.ศ.2553 : 12 ปตามรอยสมเด็จยา 

วันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2553 

วันศุกรที ่19 พฤศจิกายน 2553  : สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 

เวลา หองที่ 1 : C2-313 (ประธาน ผศ.ดร.สมศักดิ์  บุญสารธร) หองที่ 2 : C2-314 (ประธาน ดร.สุจรรยา  สมบัติธีระ) 

13.00-13.25 น. เรื่องที่ 1 : ความสัมพันธระหวางทัศนคติตอการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนและการมีสวนรวมของ ผูปกครองตอการเรียน 

                 ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยม ศกึษาปที1่ ในโครงการภาคภาษาอังกฤษ : กรณีศึกษาโรงเรียนโยธนิบูรณะ 

                   โดย  นางสาวขวัญกมล พรายแพรว   มหาวิทยาลัยมหดิล 

เรื่องที่ 1 : ยุทธวิธีเชิงบรูณาการสูการแกปญหาที่หลากหลายภายใตกระแสโลกาภิวัฒน: ปญหาพื้นที่สําหรับอยูอาศยั พื้นที่สําหรับ 

                    การศึกษา/เรียนรู และพื้นที่สําหรับการประกอบอาชีพ 

                โดย  ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรพรรณ วีระปรียากูร  มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ศนูยรังสิต 

13.25-13.50 น. เรื่องที่ 2 : การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความรับผิดชอบตอการเรียนคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้น มธัยมศึกษาปที่ 2 ที่เรียน 

                    โดยใชชุดการสอนสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่องจํานวนจรงิ 

                โดย นางสาวบุษยมาศ แบงทิศ   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

เรื่องที่ 2 : การศึกษาความตองการการเรียนรูวิชาคอมพิวเตอร กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ และเทคโนโลยีใน ชั้นประถม ศึกษาปที่ 4  

                    เพื่อใหเหมาะสมกับทองถิ่น : กรณีศึกษาโรงเรียนระดับประถมศึกษา เขตเทศบาลเมือง จังหวัดเพชรบุรี 

                  โดย นางสาวอมรรัตน กอสวัสดิพ์ัฒน  มหาวิทยาลัย ราชภัฏเพชรบุรี 

13.50-14.15น. เรื่องที่ 3 : การปฏิรูปการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต 

                โดย  ผูชวยศาสตราจารย บรรจง ฟารุงสาง  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

เรื่องที่ 3 : สภาพและปญหาการบริหารจัดการระบบประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

                โดย นายสพุรรณ  ยากองโค  มหาวทิยาลัยราชภฏัอุตรดติถ 

14.15-14.40 น. เรื่องที่ 4 : วาทกรรมและการสรางอัตลักษณของเยาวชนในศนูยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน 

                โดย นางสาวภัททิรา วิภวภิญโญ  มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 

เรื่องที่ 4 : การศึกษาผลการวางแผน และการพยากรณรวมกัน ทีม่ีตอการเติมสินคาคงคลังในโซอุปทาน โดยใช 

                การจําลองดวยวิธีมอนติคารโล: กรณีศึกษา อุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร 

               โดย นายวัชระ วัธนารว ี มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงราย 

Refreshment 20 min. 

เวลา หองที่ 1 : C2-313 (ประธาน ดร.รุง  ศรีสมงวษ) หองที่ 2 : C2-314 (ประธาน ดร.อภิสม  อินทรลาวัณย) 

15.05-15.30 น. เรื่องที่ 5 : แนวทางในการใชสื่อและชองทางการสื่อสารในการขายของโครงการอสังหาริมทรัพยขนาดเล็ก 

                โดย นายเอกภณ  จีวะสุวรรณ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

เรื่องที่ 5 : "นักการเมืองคือที่พึ่งของประชาชน":มุมมองที่สะทอนจากอุปลักษณการเมืองทีน่ักการเมืองไทยใช 

                 โดย นางสาวรัชนียญา กลิ่นน้ําหอม  มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 

15.30-15.55 น. เรื่องที่ 6 : โมเดลเชิงสาเหตุการเสพกัญชาของเยาวชนนักศึกษามหาวทิยาลัย ระดับปริญญาตรี  ในเขตกรุงเทพมหานคร 

                โดย นางยุบลวรรณ ตั่นเธียรรัตน  มหาวิทยาลัยกรงุเทพ วิทยาเขตรังสิต 

เรื่องที่ 6 : การสืบทอดภูมิปญญาทองถิ่นและการประยุกตใชเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคกลุมผลิตภัณฑแปรรูปสุกร ในเขตเทศบาลนครนครปฐม 

               โดย นางสาวกฤตภัค ทองสุพิมพ  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

15.55-16.20 น.  เรื่องที่ 7 : ADAPTIVE CAPACITY AND ECOLOGICAL SECURITYOF THE GREATER MEKONG SUB-REGION   

                By Associate Prof Dr.Hansa Sanguannoi  NREM 

วันเสารที่ 20 พฤศจิกายน 2553 : สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 

เวลา หองที่ 1 : C2-313 (ประธาน ดร.ณัฐพรพรรณ  อุตมา) หองที่ 2 : C2-314 (ประธาน ดร.ฉัตรฤดี  จองสุริยภาส) 

09.00-09.25 น. เรื่องที่ 1 : การศึกษานโยบายเศรษฐกิจและการวางงานหลังวิกฤติเศรษฐกิจ                  
                โดย รองศาสตราจารย สุปรียา ควรเดชะคุปต  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร            

เรื่องที่ 1 : ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตออุตสาหกรรมการทองเที่ยวในจังหวัดเชียงราย 
                โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุษบา  สิทธิการ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 

09.25-09.50 น. เรื่องที่ 2 : อัตราภาษีศุลกากรเทียบเทามาตรการทางการคาที่มิใชภาษีของการคาในภาคบริการดานอาหาร กรณีศึกษาประเทศ 

                 ออสเตรเลียภายใตกรอบความตกลงการคาเสรีไทย-ออสเตรเลีย 

                โดย นางสาวมุกดา สุกฤตานนท  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

เรื่องที่ 2 : การพัฒนาเสนทางเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวโดยชุมชนในกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย 
                โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุษบา  สิทธิการ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 

Refreshment 20 min. 

10.10-10.35 น. เรื่องที่ 3 : การเปลี่ยนแปลงโครงสรางตลาดจากการใชขอตกลงการคาเสรีอาเซียน-จีน 

                โดย นางสาว ศศิภา เสริมพงษพันธ  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 

เรื่องที่ 3 : การวิเคราะหแบบจําลองปจจัยในการเลือกซื้อรองเทากีฬาแบรนดเนม ในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย 
                โดย นางสาวอธิพร หวังเสรีกุล มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 

10.35-11.00 น. เรื่องที่ 4 : แนวทางในการพัฒนาผูประกอบการดานการคาชายแดน ในอําเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย 
                โดย นายชัยวัฒน ทองอนิทร  มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 

เรื่องที่ 4 : ปจจัยและพฤติกรรมการเชาบูชาหลวงปูทวด ณ วัดหวยมงคล จ.ประจวบคีรีขันธ 

                   โดย  นางสาวกาญจนา วิสูตรสกุลศักดิ ์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

11.00-11.25 น. เรื่องที่ 5 : คุณลักษณะของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

                โดย  นางสาวการะเกด นันทศรนีนท  มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 

เรื่องที่ 5 : ปจจัยและพฤติกรรมการบูชา ร.5 ของประชาชนที่มาสักการบูชา ณ ลานพระบรมรูปทรงมา 

                โดย นางสาววรรณวิสาข  เอี่ยมสิน  มหาวิทยาลัยศิลปากร 



 
การนําเสนอผลงาน การประชุมแมฟาหลวงวิชาการ ประจําป พ.ศ.2553 : 12 ปตามรอยสมเด็จยา 

วันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2553 

 
วันศุกรที ่19 พฤศจิกายน 2553  : วิทยาศาสตรสุขภาพและความงาม 

เวลา หองที่  : C2-310 (ประธาน รองศาสตราจารย ดร.สายพิณ  เกษมกิจวฒันา) 

13.00-13.20 น. เรื่องที่ 1 : อัตราเสี่ยงตอการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจในบุคลากรมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 

                  โดย  จิตราภรณ สุทธิพงศ  คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 

13.20-13.40 น. เรื่องที่ 2 : ปจจัยทํานายภาวะซึมเศราของนักเรียนระดับมธัยมศึกษา สาํนักงานเขตพื้นที่การศกึษา จังหวัดเชียงราย 

                 โดย ฉันทนา แรงสิงห คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 

13.40-14.00น. เรื่องที่ 3 : ความพึงพอใจ การรับรูประโยชน ปญหาและอุปสรรคในการเรียนรูแบบใชปญหาเปนหลักของนักศึกษาพยาบาล  

                 มหาวิทยาลยัแมฟาหลวง 

                โดย พิมพรัตน บุณยะภักดิ ์คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 

14.00-14.20 น. เรื่องที่ 4 : รูปแบบการเรียนรูของนักศึกษาพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 

                โดย อัศวนิี  นามะกนัคํา  คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 

 
วันเสารที่ 20 พฤศจิกายน 2553  : การบรรยายผลงานวิชาการที่ไดรับพระราชทานทุนอานันทมหดิล 

เวลา หองที่  : C2-310 (ประธาน รองศาสตราจารย ดร.ปรีชา  อุปโยคิน) 

09.00-10.00 น. เรื่องที่ 1 : ปศุสัตวอนิทรีย 

                  โดย  อาจารย น.สพ. ดร.ธราดล  เหลอืงทองคํา  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

Refreshment 20 min. 

10.20-11.20 น. เรื่องที่ 2 : วิศวกรรมดนิถลม 

                โดย อาจารย ดร.อภินิติ  โชติสังกาศ    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

              หมายเหตุ : กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

 


