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A Development of 
Synchronization Module for 
Small Multi-Mission Satellite 
(SMMS) on FPGA

The 2006 Consortium of 
Aerospace Engineering 
Conference

17/3/20061 รศ.มงคล รักษาพัชรวงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

A Multimedia CD-Rom 
Developed for Thai Students 
at a Pre - Advanced Japanese 
Level

1st. World Congress on the 
Power of Language ณ ศูนย์
ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ 
ระหว่างวันท่ี 22 -25 พฤษภาคม 
2549

25/5/20062 รศ.สร้อยสุดา ณ ระนอง คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาภาษาต่างประเทศ

A study on Compounds of Soil 
in Anneling at 200-500  C

การประชุมทางวิชาการ ครั้งท่ี 
44  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/20063 ผศ.เอกชัย หุ่นนิวัฒน์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาฟิสิกส์

A Study on Crystallization 
Kinetics and Morphological 
Development of Poly 
(trimethylene terephthalate)

The 16th National 
Chemical Engineering and 
Applied Chemistry 
Conference

26/10/20064 Ketdee S คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน 
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

ผศ.สิริพล อนันตวรสกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

Suphapol P Petroleum and 
Petrochemical College, 
Chula Univ

Krutphun P Petroleum and 
Petrochemical College, 
Chula Univ

Hongteivet V คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน 
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

Chareonsup S คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน 
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

Activities to Promote Critical 
Thinking in the Graduate 
Level Course

The Fourth National 
Conference of Engineering 
Education (NCEEd-4)

4/5/20065 ผศ.สิริพล อนันตวรสกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

AFLATOXIN AND 
ZEARALENONE 
CONTAMINATION OF 
CASSAVA TO BE USED FOR 
FEEDSTUFFS IN THAILAND

International Symposium 
of Mycotoxicology in 
Bangkok 2006 (ISMYCO 
Bangkok'06)

12/12/20066 รศ.ประพฤกษ์ ตั้งมั่นคง คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพง
แสน
ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุข
ศาสตร์ และการบริการวินิจฉัย

รศ.อุทัย คันโธ คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาสัตวบาล

นางสุกัญญา จัตตุพรพงษ์ สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อ
การค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์
และผลิตภัณฑ์สัตว์ กําแพงแสน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิชาการ
อาหารสัตว์

Prof.Dr. Susumu 
Kumagai

Department of Veterinary 
Public Health , University 
of Tokyo
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Antibody-binding motif ของ
เปปไทด์เลียนแบบลิโปพอลีแซ
คคาไรด์ของเชื้อ V. cholerae 
O139

การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 44

30/1/20067 อารี ทัตติยพงศ์

ผศ.อมรรัตน์ พรหมบุญ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาชีวเคมี

รศ.ชัยวัฒน์ กิตติกูล คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาจุลชีววิทยา

กรองแก้ว ศุภวัฒน์

ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ

รศ.สุนันทา รัตนาโภ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาชีวเคมี

Anticancer Naphthoquinone 
Ester Derivatives from 
Rhinacanthus nasutus Model 
Compounds.

The 43rd Kasetsart 
University Annual 
Conference.

9/10/20068 รศ.งามผ่อง คงคาทิพย์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาเคมี

Antimicrobial Extract from 
Jatropha curcus L.

Kasetsart Symposium “On  
Research Road, Kasetsart 
University”

27/1/20069 ผศ.ณกัญภัทร จินดา คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

Antimutagenicity of Some 
Indigenous Vegetables in 
Thailand

Conference between 
National Pintung 
University of Science and 
Technology and Kasetsart 
University

7/11/200610 นางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหาร
ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ

ดร.เกศศิณี ตระกูลทิวากร สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหาร
ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ

Biodiesel production from 
crude palm oil using 
heterogeneous catalyst

การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมี
และเคมีประยุกต์แห่งประเทศ
ไทย ครั้งท่ี 16

26/10/200611 ผศ.กานดิส สุดสาคร คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
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Chaiya  Sukprasert,  Juntana  
Prasongjaroen, Surat  
Chaitheangnil, Nongnut  
Ngoyphala, Yutthana  
Bunchong, Wissanuwat 
Chimnoi,  Nongnuch  
Pinyopanuwat, and Sathaporn 
Jittapalapong. 2006. 
Comparative Efficiency of 
anthelmintic effects between 
Thai medicinal plants and 
Anti-parasitic drugs in native 
chicken. The 44th Kasetsart 
University Annual Conference 
(30 Jan-2Feb, 2006).

การประชุมวิชาการครั้งท่ี 44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์30 
Jan-2Feb, 2006).

30/1/200612 นางนงนุช ภิญโญภานุวัฒน์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาปรสิตวิทยา

Characterization of 
Lactobacillus reuteri 
KUB-AC5 and its effect to 
broiler performances and 
microbial diversity by 
PCR-DGGE

The 1st KSBB/TSB Joint 
Symposium “Role of 
Biotechnology and 
Bioengineering in 
Development of Alternative 
Energy and Biochemical 
Feedstock

12/1/200613 รศ.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

ChemieBase II. The 10th Annual Nation 
Symposium on 
Computational Science and 
Enginering.

2/3/200614 ผศ.จักร แสงมา คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาเคมี

Classification of Thai 
Commercial Fish Sauces by 
Near-Infrared Spectroscopy 
with Chemometrics

การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 44 (สาขาอุตสาหกรรม
เกษตร

30/1/200615 Pitiporn Ritthiruangdej

รศ.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์

รศ.วิชัย หฤทัยธนาสันติ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

นางวารุณี ธนะแพสย์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
ฝ่ายพัฒนาเชิงธุรกิจ

Yukihiro Ozaki

Comparative Efficiency of 
anthelmintic effects between 
Thai medicinal plants and 
Anti-parasitic drugs in native 
chicken.

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1/2/200616 รศ.สถาพร จิตตปาลพงศ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาปรสิตวิทยา
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Composting and 
Phytoremediation for 
Treatment of Lubricant 
Contaminated Soil

The international 
conference on hazardous 
waste management for 
sustaninable future

10/1/200617 รศ.วิไล เจียมไชยศรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

Coronary Microvascular 
Dysfunction

Thai Atherosclerosis 
Society (Mid-Year 
Meeting)

27/8/200618 ผศ.นริศ เต็งชัยศรี คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์
เลี้ยง

Deqradation of cibacron red 
dye loy photocatalyst

Proceeding of 5th National 
Enveronmental Conference

8/3/200619 รศ.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

Determinants of Bank 
Lending in Thailand Rural 
Financial Markets

2006 Academy of 
International Business 
Southeast Asia Regional 
Conference "Global Vision 
and Local Competence "

7/12/200620 ผศ.วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
และทรัพยากร

Diversity of Yeasts in 
mangrove Forests in Thailand

The 18th annual meeting of 
the Thai Society for 
Biotechnology 
"Biotechnology: Benefits 
and Bioethics"

2/11/200621 อ.วิเชียร ยงมานิตชัย คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาจุลชีววิทยา

สมจิต อํ่าอินทร์ (นิสิต) ภาควิชาจุลชีววิทยา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

H. Kawasaki Osaka University

T. Seki. Osaka University

ศ.สาวิตรี ลิ่มทอง คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาจุลชีววิทยา

Dynamics of carbohydrate 
reserves in trunk of rubber 
trees as related to tapping

Thai-French Rubber 
seminar

1/6/200622 Chantuma P. DOA

Thaler P. CIRAD, France

รศ.พูนพิภพ เกษมทรัพย์ คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาพืชสวน

รศ.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกู
ร

คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาพฤกษศาสตร์

Lacointe A. CIRAD, France

Effect of Antimicrobial Agents 
on Food-borne Pathogens in 
Tomatoes

The 18th Annual Meeting 
of the Thai Society for 
Biotechnology

2/11/200623 รศ.อนุวัตร แจ้งชัด คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์
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Effect of Antimicrobial Agents 
on Food-borne Pathogens in 
Tomatoes

The 18th Annual Meeting 
of the Thai Society for 
Biotechnology

2/11/200623 รศ.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

Effect of pineapple shell 
extracts on browning in fresh 
vegetable and fruit puree and 
slices

การประชุมทางวิชาการ ครั้งท่ี 
44  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/200624 รศ.โชคชัย ธีรกุลเกียรติ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร

Effects of mutation in the 
aglycone binding pocket of 
Thai rosewood 
beta-glucosidase.

the 32nd Congress on 
Science and Technology of 
Thailand (10-12 Oct. 2006). 
Bangkok, Thailand.

10/10/200625 ผศ.ประชุมพร คงเสรี (ทุนกุล) คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาชีวเคมี

เพ็ญพร  สูจิวัฒนารัตน์ สาขาพันธุวิศวกรรม มก.

ศ.ดร.มรว.ชิษณุสรร สวัสดิวัต
น์

มหิดล

Experiences in OpenVPN 
Development

The Third Conference on 
Internet Technology 
(CIT2006)

11/1/200626 รศ.สุรศักดิ์ สงวนพงษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

Expression of HIV-1 Envelope 
Glycoprotein-120 in 
Transgenic Tobacco

การประชุมวิชาการครั้งท่ี 44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/200627 รศ.สุนันทา รัตนาโภ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาชีวเคมี

External Morphology and 
Embryonic Development of 
Muddy Paper Nautilus, 
Argonauta hians Lightfoot, 
1786, from Andaman Sea, 
Thailand

JSPS-NRCT Joint Seminar 
2006

18/12/200628 อ.จรวย สุขแสงจันทร์ คณะประมง บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล

จารุวัฒน์  นภีตะภัฎ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยา
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์

Extraction of Xanthophyll 
Carotenoids and Pyretrin 
from Marigold  by Cellulase.

The 7th National Seminar 
on Pharmaceutical 
Biotechnology 
“Innovation:Applications of 
Nanotechnology in 
Pharmaceuticals, 
Cosmetics and Natural 
Products”

9/8/200629 ผศ.ณกัญภัทร จินดา คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

Fate and systematic 
availability of fusarenon-X in 
duck

Internation Symposium on 
Mycotoxicology in Bangkok

13/12/200630 รศ.อํานาจ พัวพลเทพ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาเภสัชวิทยา

อ.ศรัญญา สิงหเสม (พัว
พลเทพ)

คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาเภสัชวิทยา

กาญจนา  อ่ิมศิลป์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มก.
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Fate and systematic 
availability of fusarenon-X in 
duck

Internation Symposium on 
Mycotoxicology in Bangkok

13/12/200630 อ.ชยกฤต สินธุสิงห์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพง
แสน
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์
เลี้ยง

อ.อุสุมา เจิมนาค คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาเภสัชวิทยา

นางสาวนฤมล กลางแก้ว คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาเภสัชวิทยา

Sugita-Konishi, Y. Division of Microbiology, 
National Institute of 
Health Science, Japan

Kumagai, S. Department of Veterinary 
Public Health, University 
of Tokyo

Induction and 
characterization of 
carboxymethyl cellulase from 
Bacillus subtilis GN156

The 18th Annual Meeting 
of the Thai Society for 
Biotechnology

2/11/200631 รศ.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

Linux Implementation of P2P 
Detection and Traffic Shaping

The Third Conference on 
Internet Technology 
(CIT2006)

11/1/200632 รศ.สุรศักดิ์ สงวนพงษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

MECHANICAL PROPERTIES 
OF PINEAPPLE FIBER 
REINFORCED 
THERMOPLASTIC 
COMPOSITES

Paper presented at Asian 
Symposium on Materials 
and Processing 2006 
(ASMP 2006).  Nov, 9-10, 
2006. Bangkok, Thailand. 
p. 121.

9/11/200633 ดร.รังสิมา ชลคุป สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและ
พลังงานชีวภาพ

นางสุชาดา อุชชิน สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและ
พลังงานชีวภาพ

ดร.รัตนา ตันฑเทอดธรรม สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและ
พลังงานชีวภาพ

รศ.กล้าณรงค์ ศรีรอต คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

Modification of Pore Size of 
SBA-15 Mesoporous Silica 
Synthesized from Rice Husk 
Ash

The 16th Chemical 
Engineering and Applied 
Chemistry National 
Conference

26/10/200634 Suchada Issaraporn Department of Chemical 
Engineering, Kasetsart 
University

5 มนีาคม 201011:24:49 Page 6 of 106



รายละเอียดข้อมูลการนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประจําปี พ.ศ. 2549 ( 1 มกราคม 2549 - 31 ธันวาคม 2549 )

ระดับชาติ
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Modification of Pore Size of 
SBA-15 Mesoporous Silica 
Synthesized from Rice Husk 
Ash

The 16th Chemical 
Engineering and Applied 
Chemistry National 
Conference

26/10/200634 Attaporn Nanta-ngern Department of Chemical 
Engineering, Kasetsart 
University

รศ.เมตตา เจริญพานิช คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

Molecular characterization of 
Thai Ehrlichia canis and 
Anaplasma platys strains 
isolated from dogs

8th International Meeting 
on Melecular Epidemiology 
and Evolutionary Genetics 
in Infectious Diseases 
(MEEGID-VIII)

30/11/200635 Danai Pinyoowong Department of Genetics, 
Faculty of Science, 
Kasetsart University

รศ.สถาพร จิตตปาลพงศ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาปรสิตวิทยา

Fanan Suksawat Department of Medicine, 
Faculty of Veterinary 
Medicine, Khon Kaen 
University

Roger W. Stich Department of Veterinary 
Pathobiology, University 
of Missouri, Columbia, 
MO, USA

รศ.อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาพันธุศาสตร์

Molecular Detection of 
Trypanosoma lewisi–like 
infections in Rodents of 
Thailand.

The 8th International 
Meeting on Molecular 
Epidemiology and 
Evolutionary Genetics in 
Infectious Diseases 
Bangkok, Thailand. (Nov 
30-2 Dec, 2006),

30/11/200636 อ.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาปรสิตวิทยา

Sarataphan, N กรมปศุสัตว์

N. Herbreteau ประเทศฝรั่งเศส

V. Hugot ประเทศฝรั่งเศส

J. P. Morand, S. ประเทศฝรั่งเศส

Non Destructive Technology 
for Fruits and Vegetables in 
Thailand

Thai-French Seminar on 
Fruit and Vegetable: 
Quality and Safety

8/6/200637 รศ.อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพง
แสน
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร
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Nondestructive internal 
quality evaluation of Thai 
orange fruit using short 
wavelength near infrared 
spectroscopy.

The 4rd KAPI Annual 
Conference 2549

8/8/200638 ดร.ศุมาพร เกษมสําราญ สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและ
เทคโนโลยีชีวภาพ

นางวารุณี ธนะแพสย์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
ฝ่ายพัฒนาเชิงธุรกิจ

Optimization of pectinases 
production from 
Paenibacillus polymyxa N10

the 32nd Congress on 
Science and Technology of 
Thailand (STT.32), 
Bangkok, Thailand.

9/10/200639 ชวนิฏฐ์ (ลูกจ้าง) สิทธิดิลก
รัตน์

สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร ฝ่าย
เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อ
อุตสาหกรรม

นางปริศนา  สิริอาชา สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและ
เทคโนโลยีชีวภาพ (ยกเลิก)

ผศ.สุรางค์ สุธิราวุธ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาจุลชีววิทยา

ดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและ
เทคโนโลยีชีวภาพ

Palynological study of Piper 
L. in Thailand

The first International 
conference on Science & 
Technology for Sustainable 
Development of the 
Greater Mekong Subregion

15/8/200640 Chalermpol 
Suwanphakdee

ผศ.สุมน มาสุธน คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาพฤกษศาสตร์

Pranom Chantaranothai Department of Biology, 
Faculty of Science, Khon 
Kaen University, Khon 
Kaen

นางสาวยุพดี เผ่าพันธ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา
แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
บางเขน
ฝ่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์กลาง 
บางเขน
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Partitioning of water flux in 
rubber plantations. 
Estimation of tree 
transpiration by sap flow 
measurement

AsiaFlux Workshop 2006 29/11/200641 Thaler P CIRAD, France

M. Verdier CIRAD, France

O. Roupsard CIRAD, France

A. Chantuma DOA

P. Siripornpakdeekul KU student

รศ.พูนพิภพ เกษมทรัพย์ คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาพืชสวน

รศ.กุมุท สังขศิลา คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาปฐพีวิทยา

Performance of response 
surface model for predicting 
growth of Salmonella 
enteritidis and Salmonella 
bangkok in stirred fried rice 
with crab meat

The 1st Ubonratjathanee 
Research Conference, 
28-29 July 2006, 
Ubonratjathanee, 
Thailand.

28/7/200642 Pongsomboon, S. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

รศ.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

K. Sasaki Graduate School of 
Engineering, Hiroshima 
Kokusai Gakuin 
University, Hirochima 
739-0321, Japan.

N. Poosaran ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิ
ยาลัยเชียงใหม่

Preparation and 
Characterization of Activated 
Carbon from Dendrocalamus 
Asper Backer and 
Dendrocalamus Latiflorus

32nd Congress on Science 
and Technology of 
Thailand

10/10/200643 ปรินทร เต็มญารศิลป์ -

รศ.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาเคมี

รศ.วีระศักดิ์ อุดมโชค คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ
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Preservice Physics Teachers’ 
Pathway of Pedagogical 
Content Knowledge in the 
Physics Methods Course

การประชุมวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้ง
ท่ี 44

30/1/200644 อ.ขจรศักดิ์ บัวระพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาการศึกษา

Prevalence of Fasciola spp. 
Infections of sheep in Middle 
Awash River Basin, Ethiopia. 
2006.

The 5th Seminar on Food- 
and Water-borne Parasitic 
Zoonoses. Bangkok, 
Thailand. (Nov 28-30, 
2006),

28/11/200645 รศ.อาภัสสรา ชูเทศะ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาสรีรวิทยา

Production and 
Characterization of mutant 
forms of Thai rosewood 
beta-glucosidase.

the 32nd Congress on 
Science and Technology of 
Thailand (10-12 Oct. 2006). 
Bangkok, Thailand.

10/10/200646 ผศ.ประชุมพร คงเสรี (ทุนกุล) คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาชีวเคมี

ชมพูนุท  พรเจริญนพ สาขาพันธุวิศวกรรม มก.

ศ.ดร.มรว.ชิษณุสรร สวัสดิวัต
น์

มหิดล

Properties of Recycled 
Plastics from HDPE Drinking 
Water Bottles

การประชุมวิชาการของมหา
วิทยาลัยเกษครศาสตร์ ครั้งท่ี 44

30/1/200647 ผศ.สินีนาถ จริยโชติเลิศ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ
และวัสดุ

Quality changes of fermented 
fish sausages subjected to 
commercial sterilization

การประชุมเสนอผลงานวิจัย
ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้ง
ท่ี 6

13/10/200648 จิตต์อาภา ไชยพังยาง นิสิตปริญญาโท

ผศ.อนุกูล วัฒนสุข คณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

ผศ.พงษ์เทพ วิไลพันธ์ คณะประมง บางเขน
ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง

รศ.วรรณวิบูลย์ กาญจน
กุญชร

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร

Reef recovery and 
management in Surin Marine 
National Park

Post-Disater Assessmant & 
Monitoring of Coastal 
Ecosystems, Biological & 
Culture Diversity in The 
Indian Ocean & 
Asianwaters,

20/2/200649 อ.สุชาย วรชนะนันท์ คณะประมง บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล

Relationships between 
functional properties of Thai 
high amylose rice starches 
and mechanical properties of 
the rice films

the 2nd KU-NPUST 
Bilateral Conference on 
Global Food 
Administration from 
production to processing.

8/12/200650 ผศ.นํ้าฝน ลําดับวงศ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ
และวัสดุ
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Relationships between 
functional properties of Thai 
high amylose rice starches 
and mechanical properties of 
the rice films

the 2nd KU-NPUST 
Bilateral Conference on 
Global Food 
Administration from 
production to processing.

8/12/200650 นายณพล พงษ์ไพโรจน์ (
นิสิตปริญญาโท)

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

Research-Oriented Design 
Studio: A Case of Third Year 
Architecture Students at 
Kasetsart University

The 6th Council of Deans of 
Architecture School 
Conference Proceedings

18/9/200651 ผศ.สิงห์ อินทรชูโต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
บางเขน
สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร

RESPONSES OF  RICE TO 
APPLICATION OF ORGANO 
CHEMICAL FERTILIZERS AS 
COMPARED TO CHEMICAL 
FERTILIZERS

14th world fertilizer 
congress

22/1/200652 Suriya Sassanarakkit Thailand Institute of  
Sciencetific and 
Technological Research

ผศ.อรุณศิริ กําลัง คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาปฐพีวิทยา

Janjarus Verasan Central Laboratory and 
Greenhouse Complex

Authavit meemak Soil  Science Department

Areerat Kareklin Soil  Science Department

selection of lactic acid 
bacteria from chiken intestine 
by probiotic characteristics

The 18th Annual Meeting 
of the Thai Society for 
Biotechnology

2/11/200653 รศ.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

Self-Sufficient and 
Sustainable System for 
Teaching and Learning 
Principal of Programming

การประชุมทางวิชาการ สถิติและ
สถิติประยุกต์ ประจําปี ๒๕๔๙

25/5/200654 รศ.สุพัตร์ ฟ้ารุ่งสาง คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาสัตวบาล

Self-Sufficient and 
Sustainable System for 
Teaching and Learning 
Statistical  Practice in 
Agriculture

การประชุมทางวิชาการ สถิติและ
สถิติประยุกต์ ประจําปี ๒๕๔๙

25/5/200655 รศ.สุพัตร์ ฟ้ารุ่งสาง คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาสัตวบาล

Separation and utilization of 
silk powder from silk 
degumming waste water

the Annual Thailand 
Research Fund Meeting, 
Petchburi, Thailand.

11/10/200656 รศ.วิเชียร กิจปรีชาวนิช คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาจุลชีววิทยา

ดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและ
เทคโนโลยีชีวภาพ
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Seroprevalence of 
Toxoplasma gondii. Infections 
of rodents in Thailand

The 5th Seminar on Food- 
and Water-borne Parasitic 
Zoonoses. Bangkok, 
Thailand. (Nov 28-30, 
2006).

28/11/200657 นางนงนุช ภิญโญภานุวัฒน์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาปรสิตวิทยา

นายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาปรสิตวิทยา

N. Sarataphan กรมปศุสัตว์

S. Maruyama ประเทศญ่ีปุ่น

V. Herbreteau ประเทศฝรั่งเศส

Shelf Life Determination of 
Vacuum Fried Mango Chips 
Using Electronic Nose

The Proceeding of 44th 
Kasetsart University 
Annual Conference

30/1/200658 ผศ.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

Siang Priak Jak Thong Nam: 
The Politics of Identity in the 
Thai Ethnographic Novel

International conference 
on ‘Thai Language and 
Literature: Wisdom and 
Dynamism in the Global 
Context'

10/11/200659 อ.นัทธนัย ประสานนาม คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวรรณคดี

Site-directed mutagenesis in 
the aglycone binding pocket 
of Thai rosewood 
beta-glucosidase (Dalbergia 
cochinchinensis Pierre).

the 32nd Congress on 
Science and Technology of 
Thailand (10-12 Oct. 2006). 
Bangkok, Thailand.

10/10/200660 ผศ.ประชุมพร คงเสรี (ทุนกุล) คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาชีวเคมี

ศ.ดร.มรว.ชิษณุสรร สวัสดิวัต
น์

มหิดล

อมรรัตน์ อ่อนเป่ียม ภาควิชาชีวเคมี  มก.

Some Statistical Methods and 
Programs for Banana 
Phylogeny in Thailand

การประชุมทางวิชาการ สถิติและ
สถิติประยุกต์ ประจําปี ๒๕๔๙

25/5/200661 รศ.สุพัตร์ ฟ้ารุ่งสาง คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาสัตวบาล

Space and Self - 
Representation in Modernist 
Thai Short Stories

1st World Congress on the 
Power of   Langu age: 
Theory, Practice, and 
Development

22/5/200662 รศ.สรณัฐ ไตลังคะ คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวรรณคดี

Statistical Analysis Using 
Matvec

การประชุมทางวิชาการ สถิติและ
สถิติประยุกต์ ประจําปี ๒๕๔๙

25/5/200663 รศ.สุพัตร์ ฟ้ารุ่งสาง คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาสัตวบาล

Statistical Distribution of 
Wireless Signal on Decision 
Making Theories

การประชุมทางวิชาการ สถิติและ
สถิติประยุกต์ ประจําปี ๒๕๔๙

25/5/200664 รศ.สุพัตร์ ฟ้ารุ่งสาง คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาสัตวบาล
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Survey on healthy products 
from soybean and the study of 
soybean components

การประชุมทางวิชาการ ครั้งท่ี 
44 ของมหาวิทยาลัยเกษตร
ศาตร์

30/1/200665 ผศ.เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์

Sustainable System in 
Statistical Genetics Teaching 
through E-university

การประชุมทางวิชาการ สถิติและ
สถิติประยุกต์ ประจําปี ๒๕๔๙

25/5/200666 รศ.สุพัตร์ ฟ้ารุ่งสาง คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาสัตวบาล

Synthesis of 3-
(tert-Butyl-dimethylsiloxy)
-16?-hydroxy-17-acetyl-1,3,5(
10)-estratriene : A Key 
Intermediate for Synthesis of 
Geodisterol.

The 31st Congress on 
Science and Technology of 
Thailand.

9/10/200667 รศ.งามผ่อง คงคาทิพย์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาเคมี

Synthesis of Nickel Microtube
by Metal Reduction Method

32nd Congress on Science 
and Technology of 
Thailand

10/10/200668 ธิติกร บุญคุ้ม -

รศ.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาเคมี

Synthesis of Novel Naphthol 
Derivatives with 
Anticyclooxygenase Activity.

The 31st Congress on 
Science and Technology of 
Thailand.

9/10/200669 รศ.งามผ่อง คงคาทิพย์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาเคมี

Tawin Inprankaew, Burin 
Nimsuphan, Kiattchai 
Rojanamongkol, Chanya 
Kengradomkij and Sathaporn 
Jittapalapong. 2006.  
Developing of 
Immunodiagnostic for Heart 
worm (Dirofilaria immitis) 
infection in stray dogs and 
cats in Bangkok, Thailand . 
The 44th Kasetsart University 
Annual Conference (30 
Jan-2Feb, 2006).

การประชุมวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้ง
ท่ี 44

30/1/200670 อ.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาปรสิตวิทยา

Taxonomic characterization 
of thermotolerant 
methylotrophic yeast isolated 
in Thailand

The 5th JSPS-NRCT Joint 
Seminar on Development 
of Thermotolerant 
Microbial Resources and 
Their Applocations

7/11/200671 ผศ.นันทนา สีสุข คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาจุลชีววิทยา

อ.วิเชียร ยงมานิตชัย คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาจุลชีววิทยา

ศ.สาวิตรี ลิ่มทอง คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาจุลชีววิทยา

Taxonomic Study on the 
Genus Piper L. in Thailand

32 nd Congress on Science 
and Technology of 
Thailand

10/10/200672 Chalermpol 
Suwanphakdee
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Taxonomic Study on the 
Genus Piper L. in Thailand

32 nd Congress on Science 
and Technology of 
Thailand

10/10/200672 ผศ.สุมน มาสุธน คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาพฤกษศาสตร์

Pranom Chantaranothai Department of Biology   
Khonkaen University

Kongkanda Chayamarit Forest Herbarium, 
National Park Wildlife and 
Plant Conservation 
Department Banhkok

Nuchatra Chansuvanich Medicinal Plant 
Reseearch Institute, 
Department of Medical 
Science, Nonthaburi

Tea Tree (Melaleuca 
alternifolia); พืชใหม่ท่ีมีศักยภาพ
สําหรับการเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตรไทย

การประชุมวิชาการวันสถาปนา
สถาบันผลิตผลเกษตรฯครบรอบ  
15  ปี  วันท่ี  8  สิงหาคม  2549  
ณ ห้องประชุม ชั้น 9 ตึกปฏิบัติ
การวิจัยกลาง มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

8/8/200673 นายโอฬาร ตัณฑวิรุฬห์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ระบบนิเวศเกษตร
ศูนย์วิจัยระบบนิเวศเกษตร

นางวีระศรี เมฆตรง สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ระบบนิเวศเกษตร
ศูนย์วิจัยระบบนิเวศเกษตร

Thai Modernist Short Stories, 
1964-1973: The Relationship 
with Art

International Conference 
on Thai Language and 
Literature: Wisdom and 
Dynamism in the Global 
Context

10/11/200674 รศ.สรณัฐ ไตลังคะ คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวรรณคดี

The Appropriate Indicants for 
the Frying Oil Quality 
Assessment

The Proceeding of 44th 
Kasetsart University 
Annual Conference

30/1/200675 ผศ.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

The Development and 
Exploration of Preservice 
Physics Teachers’ 
Pedagogical Content 
Knowledge: From a Methods 
Course to Teaching Practice

The 4th International 
Conference on Developing 
Real-Life Learning 
Experiences: Education 
Reform through 
Performance-Based 
Learning (ERPL)

13/7/200676 อ.ขจรศักดิ์ บัวระพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาการศึกษา

The Effects of Extracts from 
Curcuma longa, Paederia 
tomentosa and Tinospora 
crispa on Stress and 
Immunity in Broilers.

The 43rd Kasetsart 
University Annual 
Conference.

9/10/200677 รศ.งามผ่อง คงคาทิพย์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาเคมี

The Effects of Herbatobmix ? 
and Muplus? on Growth 
Performance in Broilers.

The 43rd Kasetsart 
University Annual 
Conference.

9/10/200678 รศ.งามผ่อง คงคาทิพย์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาเคมี
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The Effects of Herbatobmix? 
on Immunity in Broilers.

The 43rd Kasetsart 
University Annual 
Conference. 2005.

9/10/200679 รศ.งามผ่อง คงคาทิพย์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาเคมี

The light fishing in Thailand: 
Case study in Pathew District, 
Chumphon Province

JSPS-NRCT International 
Symposium Joint Seminar 
2006

18/12/200680 ผศ.มณฑล อนงค์พรยศกุล คณะประมง บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล

นายศักดิ์ชาย อานุภาพบุญ SEAFDEC

นายกมลพรรณ อวัยวานนท์ กรมประมง กระทรวงเกษตรฯ

Thermotolerant 
methylotrophic yeasts in soils 
and plants in Thailand

The 1 st International 
Conference on Forensic 
Science and Medical 
Science

29/7/200681 ศ.สาวิตรี ลิ่มทอง คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาจุลชีววิทยา

Three Dimensional Structure 
of Mulberry Leaf Lectin

การประชุมวิชาการครั้งท่ี 44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/200682 รศ.สุนันทา รัตนาโภ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาชีวเคมี

Toxicokinetics of 
Fusarenon-X, a mycotoxin, in 
broilers

International Symposium 
on Mycotoxicology in 
Bangkok

13/12/200683 รศ.อํานาจ พัวพลเทพ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาเภสัชวิทยา

อ.ศรัญญา สิงหเสม (พัว
พลเทพ)

คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาเภสัชวิทยา

กาญจนา  อ่ิมศิลป์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มก.

ทวีวัฒน์  ทัศนวัฒน์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มก.

นางนภสร กู้สุจริต คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาเภสัชวิทยา

Sugita-Konishi, Y. Division of Microbiology, 
National Institute of 
Health Sciences, Japan

Kumagai, S. Department of Veterinary 
Public Health, University 
of Tokyo

Ultrasonic Synthesis of 
Mesostructured Silica SBA-15 
from Rice Husk Ash

The 16th Chemical 
Engineering and Applied 
Chemistry National 
Conference

26/10/200684 Nanta-ngern A. Department of Chemical 
Engineering, Faculty of 
Engineering, Kasetsart 
University

รศ.เมตตา เจริญพานิช คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

Use of Phi057 and Phi112 
Markers for QPM Selection.

การประชุมเชิงปฏิบัติการ
โครงการวิจัยข้าวโพดและข้าว
ฟ่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 2

9/3/200685 ผศ.พีรนุช จอมพุก คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชารังสีประยุกต์และ
ไอโซโทป
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Utilization of Mae Moh 
Bottom Ash as Fine 
Aggregate Replacement in 
Mortar

International Conference 
on Pozzolan, Concrete and 
Geopolymer

24/5/200686 รศ.ภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

Validation of AutoDock Free 
Energu of Binding Calculation
for Various anti-Influenza 
Drug.

The 10th Annual Nation 
Symposium on 
Computational Science and 
Engineering.

22/3/200687 ผศ.จักร แสงมา คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาเคมี

Value-adding of corn cob by 
yeast fermentation.

The 13th Annual 
Conference for Chemical 
Engineering and Chemistry

22/9/200688 ดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและ
เทคโนโลยีชีวภาพ

Vulnerbility  of Conducted 
Vasomotor Response to 
Ischemia-Reperfusion Injury

ประชุมวิชาการสรีรวิทยาครั้งท่ี 
35

3/5/200689 ผศ.นริศ เต็งชัยศรี คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์
เลี้ยง

กระบวนการพัฒนากรอบเน้ือหา
ของเร่ืองท่ีอ่านของผู้อ่านบทความ
ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาต่างประเทศ
ซ่ึงกําลังศึกษา ณ มหาวิทยาลัยใน
สหรัฐอเมริกา: กรณีศึกษา

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/200690 ผศ.พรศิริ ม่วงสมัย คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาภาษาต่างประเทศ

กระบวนการเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือข้าว
เพื่องพฒันางานวิจัย

งานพืชสวนโลก 21/11/200691 รศ.อภิชาติ วรรณวิจิตร คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาพืชไร่นา

ดร.ธีรยุทธ ตู้จินดา หน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้
ประโยชน์ยีนข้าว

นางย่ีโถ  ฉวีวรรณ หน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้
ประโยชน์ยีนข้าว

กระบวนการออกซิเดชั่นของฟีนอ
ลโดยโอโซเนชั่น

การประชุมวิชาการ วิศวกรรม
โยธาแห่งชาติ ครั้งท่ี 11

20/4/200692 รศ.ภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

กายวิภาคศาสตร์ของลิ่น
ชวา(Mains Javanica)

นิทรรศการงานวิจัย "บนเส้นทาง
งานวิจัยมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์" ในงานเกษตร
แห่งชาต ปี 2549

27/1/200693 รศ.มาลีวรรณ เหลี่ยมศิริเจริญ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์

การกระจายตัวของตะกอนแขวน
ลอยบริเวณอ่าวไทยตอนบนในปี 
2547-48

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/200694 ผศ.มณฑล อนงค์พรยศกุล คณะประมง บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล

นายลิขิต ชูชิต คณะประมง บางเขน
สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ

นายเฉลิมชัย อยู่สําราญ คณะประมง บางเขน
สถานีวิจัยประมงศรีราชา
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ระดับชาติ

ลําดับที่ ช่ือผลงานวิจัยที่นําเสนอ ชื่อการประชุม วันเดือนปีที่เสนอช่ือคณะผู้วิจัย หน่วยงาน

การกําจัดสีย้อมและโลหะหนักท่ีใช้
ในการย้อมผ้าไหมโดย Pleurotus 
ostreatus

Proceedings of 44th 
Kasetsart University 
Annual Conference : 
Engineering, Architecture, 
Natural Resources and 
Environmental 
Management

30/1/200695 พจนีย์ โลมรัตน์ วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาวสุธาวดี (ยกเลิก) จิต
ประเสริฐ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

รศ.นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์ วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม
วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม

ผศ.อมรรัตน์ พรหมบุญ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาชีวเคมี

ผศ.ณัฐกานต์ นิตยพัธน์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

การกําหนดพื้นท่ีเสี่ยงวาตภัยบริเวณ
ภาคตะวันออกของประเทศไทย

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/200696 รศ.วีระศักดิ์ อุดมโชค คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ

การแก้ไขความผิดปกติของการสบ
ฟันหน้าในสุนัขด้วยเครื่องมือจัดฟัน
ชนิดติดแน่น

การประชุมวิชาการบําบัดโรค
สัตว์เลี้ยงคร้ังท่ี 12

23/5/200697 ผศ.นริศ เต็งชัยศรี คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์
เลี้ยง

การขยายต้นพันธ์ุเสาวรสปลอดโรค
ไวรัสโดยการเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือ

ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการ
หลวง ประจําปี  2549

16/11/200698 รศ.สิริภัทร์ พราหมณีย์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยา
ศาสตร์ กําแพงแสน
สายวิชาวิทยาศาสตร์

การแข่งขันของวัชพืชในแปลงปลูก
ข้าวโพดฝักสด

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/200699 นางสาวสดใส ช่างสลัก สถาบันอินทรจัีนทรสถิตย์เพื่อ
การค้นคว้าและพัฒนาพืช
ศาสตร์
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่าง
แห่งชาติ

รศ.ทศพล พรพรหม คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาพืชไร่นา

อ.นรุณ วรามิตร คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาพืชไร่นา

ศ.รังสิต สุวรรณมรรคา คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาพืชไร่นา

นายสมชัย ลิ่มอรุณ สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อ
การค้นคว้าและพัฒนาพืช
ศาสตร์
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่าง
แห่งชาติ
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รายละเอียดข้อมูลการนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประจําปี พ.ศ. 2549 ( 1 มกราคม 2549 - 31 ธันวาคม 2549 )

ระดับชาติ

ลําดับที่ ช่ือผลงานวิจัยที่นําเสนอ ชื่อการประชุม วันเดือนปีที่เสนอช่ือคณะผู้วิจัย หน่วยงาน

การใข้อาหารผสมผงกวาวเครือขาว
ในการเลี้ยงไก่เน้ือตอน 2. ผลต่อ
สมรรถภาพการเจริญเติบโตและ
คุณภาพซากที่อายุ 56 วัน และท่ี
อายุ 63 วันหลังหยุดการใช้กวาว
เครือขาวท่ีระยะเวลาแตกต่างกัน

การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์ 
ครั้งท่ี 2 คณะเกษตรศาสตร์ ม.
ขอนแก่น จ.ขอนแก่น

24/1/2006100 นายอรรถวุฒิ พลายบุญ คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาสัตวบาล

การคัดแยกเชื้อราท่ีมีความสามารถ
ในการลดสีนํ้าท้ิงจากโรงงานผลิต
เย่ือและกระดาษ

The 44th Kasetsart 
University Annual 
Conference

30/1/2006101 ดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและ
เทคโนโลยีชีวภาพ

การคัดเลือก และจําแนกแบคทีเรีย
กรดแลกติกจากนํ้านมข้าวเพื่อผลิต
โยเกิร์ต

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006102 รศ.วิเชียร ลีลาวัชรมาศ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

การคัดเลือกและเพิ่มประสิทธิภาพ
ของยีสต์ปฏิปักษ์ในการควบคุม
โรคราสีเขียว (Penicillium 
digitatum)บนผลส้มพันธ์ุสายนํ้า
ผ้ึง

นิทรรศการงานวิจัย "บนเส้นทาง
งานวิจัยมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์" ในงานเกษตร
แห่งชาต ปี 2549

27/1/2006103 รศ.สมศิริ แสงโชติ คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาโรคพืช

การคัดเลือกและศักยภาพของ
จุลินทรีย์ผิวพืชในการต่อต้านการ
เข้าทําลายโดยรา Colletotrichum 
gloeosporioides บนมะม่วงหลัง
การเก็บเก่ียว

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006104 ศิริรัตน์ ตรีกาญจนวัฒนา ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร 
กําแพงแสน มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพง
แสน นครปฐม

ผศ.อุดม ฟ้ารุ่งสาง คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาโรคพืช

ผศ.ชลิดา เล็กสมบูรณ์ คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาโรคพืช

ศ.จริงแท้ ศิริพานิช คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาพืชสวน

นางนวลวรรณ ฟ้ารุ่งสาง สถาบันวิจัยและพฒันา  กําแพง
แสน
ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือน
ปลูกพืชทดลอง

การคัดเลือกสารยับย้ังจุลชีพจาก
สารสกัดฟองนํ้าทะเล บริเวณหมู่
เกาะช้าง จังหวัดตราด

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006105 ผศ.พันธ์ุทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์ุ คณะประมง บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล

การจัดการนํ้าท้ิงโครเมียม
ไตรออกไซด์จากกระบวนการชุบ
เคลือบโลหะด้วยไฟฟ้าโดยระบบ
ออสโมซิสผันกลับ

การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมี
และเคมีประยุกต์แห่งประเทศ
ไทย ครั้งท่ี 16

26/10/2006106 รศ.ธํารงรัตน์ มุ่งเจริญ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

อรรณพ วงศ์สว่างศิริ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มก. (นิสิตป.
โท)
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ประจําปี พ.ศ. 2549 ( 1 มกราคม 2549 - 31 ธันวาคม 2549 )

ระดับชาติ

ลําดับที่ ช่ือผลงานวิจัยที่นําเสนอ ชื่อการประชุม วันเดือนปีที่เสนอช่ือคณะผู้วิจัย หน่วยงาน

การจัดทําระบบ Early Warning 
System สําหรับพื้นท่ีเสี่ยงอุทกภัย-
ดินถล่มในพื้นท่ีลาดชันและท่ีราบ
เชิงเขา

นิทรรศการงานวิจัย "บนเส้นทาง
งานวิจัยมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์" ในงานเกษตร
แห่งชาต ปี 2549

27/1/2006107 ผศ.วันชัย อรุณประภารัตน์ คณะวนศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้

การจําแนกชนิดปูทะเลในประเทศ
ไทยด้วยกาวิเคราะห์ลําดับดีเอ็นเอ

การนําเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 
2549 (Thailand Research 
Expo 2006)

8/9/2006108 รศ.อํานวย จรด้วง คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาพันธุศาสตร์

การจําแนกแบคทีเรียท่ีสามารถผลิต
เอนไซม์ไลเปสท่ีชอบเกลือและ
ศึกษาสมบัติของเอนไซม์

การประชุมวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 44

30/1/2006109 รศ.วีระสิทธ์ิ สรรพมงคลไชย (
กัลยากฤต)

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

การจําลองพืชทานตะวันเพื่อผลิตไบ
โอดีเซล

งานประชุมวิชาการครั้งท่ี 7 มหา
วิทยาลัยแม่โจ้

26/5/2006110 รศ.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

การจําลองสภาวะปรับตัวชั่วครู่ของ
การลัดวงจรโดยใช้โปรแกรม 
EMTP/ATP เพื่อทดสอบสมรรถนะ
การทํางานของรีเลย์วัดระยะทาง

การประชุมวิชาการทางวิศวกรรม
ไฟฟ้า ครั้งท่ี 29

9/11/2006111 ดิษฐกานต์  อุทิตะสาร

รศ.สันติ อัศวศรีพงศ์ธร คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

การเจริญของระบบสืบพันธ์ุ และ ผล
ของ andrectomy ในกุ้งก้ามกราม
เพศผู้

การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 44 สาขาประมง

1/2/2006112 ผศ.วิกรม รังสินธ์ุ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาสัตววิทยา

ศ.อุทัยรัตน์ ณ นคร คณะประมง บางเขน
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า

การเจริญเติบโตของหญ้าแฝก 4 
แหล่งพันธ์ุท่ีปลูกในนํ้าเสียชุมชน 
กรมชลประทาน

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006113 รศ.สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาพฤกษศาสตร์

รศ.ฉลองชัย แบบประเสริฐ คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาพืชสวน

การแจกแจงข้อมูลความเสียหายของ
หม้อแปลงในการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
ภาคเหนือ เขต 3

การประชุมวิชาการทางวิศวกรรม
ไฟฟ้า ครั้งท่ี 29

9/11/2006114 วิวัฒน์ ทิพจร

พหล นภารัตน์

รศ.ชํานาญ ห่อเกียรติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

การใช้ 1-methylcyclopropene 
และสภาพควบคุมบรรยากาศใน
การยืดอายุการเก็บรักษามะม่วงนํ้า
ดอกไม้เพื่อการส่งออกทางเรือ

การสัมมนาวิชาการวิทยาการ
หลังการเก็บเก่ียว/หลังการผลิต
แห่งชาติครั้งท่ี 4

8/6/2006115 ดร.อภิตา บุญศิริ สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพง
แสน
ศูนย์เทคโนโลยีหลังการเก็บ
เก่ียว

การใช้ Capillary 
Electrophoresis เพื่อตรวจสอบ
ผลผลิตจาก Low Stringency 
PCR ของยีน LipL36 ของเชื้อเลป
โตสไปร์ L. borgpetersenii

The Proceedings of 32nd 
Veterinary Medicine and 
Livestock Development 
Annual Conference

30/11/2006116 ศุภชัย นิติพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
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การใช้ Capillary 
Electrophoresis เพื่อตรวจสอบ
ผลผลิตจาก Low Stringency 
PCR ของยีน LipL36 ของเชื้อเลป
โตสไปร์ L. borgpetersenii

The Proceedings of 32nd 
Veterinary Medicine and 
Livestock Development 
Annual Conference

30/11/2006116 ผศ.ศิริวรรณ พราพงษ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาสรีรวิทยา

การใช้ immunomagnetic 
separation และ multiplex PCR 
ในการตรวจแยกCampylobacter 
jejuni และ Campylobacter coli 
ในเน้ือไก่

การประชุมวิชาการทาง
สัตวแพทย์และการเลี้ยงสัตว์ ครั้ง
ท่ี 32

1/11/2006117 อ.เฉลิมเกียรติ แสงทองพินิจ คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพง
แสน
ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุข
ศาสตร์ และการบริการวินิจฉัย

Frans van Knapen Institute for Risk 
Assessment Sciences, 
Division of Public Health 
and Food Safety, Utrecht 
University

Aldert A. Bergwerff Institute for Risk 
Assessment Sciences, 
Division of Public Health 
and Food Safety, Utrecht 
University

การใช้ Microsatellite markers 
ในการจําแนกสายพันธ์ุขมิ้นชันใน
ประเทศไทย

นิทรรศการงานวิจัย "บนเส้นทาง
งานวิจัยมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์" ในงานเกษตร
แห่งชาต ปี 2549

27/1/2006118 ผศ.วิเชียร กีรตินิจกาล คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาพืชไร่นา

การใช้ sequence-tagged site 
ของยีนท่ีเก่ียวข้องกับการป้องกัน
เพื่อแยกสายต้นยูคาลิปตัสท่ีต้าน
ทานหรืออ่อนแอต่อเชื้อรา 
Cryptosporiopsis eucalypti

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006119 ยุทธนา สิงห์ชะฎา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนย์พันธุ
วิศวกรรมและเทคโนโลยี
ชีวภาพทางการเกษตร

รศ.เสาวนีย์ สุพุทธิธาดา คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาพันธุศาสตร์

รศ.พูนพิไล สุวรรณฤทธ์ิ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาจุลชีววิทยา

รศ.สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาพันธุศาสตร์

การใช้กากข้าวโพดสดภายหลังจาก
การแปรรูปนํ้านมข้าวโพด เสริมใน
ผลิตภัณฑ์กุนเชียง

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006120 นายวิรัตน์ สุมน สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อ
การค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์
และผลิตภัณฑ์สัตว์ กําแพงแสน
สถานีวิจัยทับกวาง

นางณัฏยาพร สุมน สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อ
การค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์
และผลิตภัณฑ์สัตว์ กําแพงแสน
สถานีวิจัยทับกวาง
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การใช้กากข้าวโพดสดภายหลังจาก
การแปรรูปนํ้านมข้าวโพด เสริมใน
ผลิตภัณฑ์กุนเชียง

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006120 นางสาวทิพย์มนต์ ใยเกษ สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อ
การค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์
และผลิตภัณฑ์สัตว์ กําแพงแสน
สถานีวิจัยทับกวาง

นางเสาวลักษณ์ ผ่องลําเจียก คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาสัตวบาล

รศ.เนรมิตร สุขมณี คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาสัตวบาล

การใช้ข้าวคุณภาพต่ําทดแทน
ข้าวสาลีในอุตสาหกรรมการหมัก
ซีอ๊ิว

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006121 รศ.วีระสิทธ์ิ สรรพมงคลไชย (
กัลยากฤต)

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

การใช้จุลินทรีย์โปรไบโอติกในการ
เลี้ยงกุ้งกุลาดํา (Penaeus 
monodon Fabricius)

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006122 ผศ.นิติ ชูเชิด คณะประมง บางเขน
ภาควิชาชีววิทยาประมง

นายลิขิต ชูชิต คณะประมง บางเขน
สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ

รศ.นนทวิทย์ อารีย์ชน คณะประมง บางเขน
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า

การใช้เชื้อรา Trichoderma spp. 
ในรูปหัวเชื้อสดควบคุมโรคเหง้าเน่า
ของกระชาย

การประชุมทางวิชาการ ครั้งท่ี 
44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ “
เกษตรศาสตร์เพื่อพลังชีวภาพ
ตามแนวพระราชดําริ” สาขาพืช

30/1/2006123 นางกณิษฐา สังคะหะ สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพง
แสน
ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือน
ปลูกพืชทดลอง

นางญาณี มั่นอ้น สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพง
แสน
ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือน
ปลูกพืชทดลอง

นางเฟื่องฟ้า จันทนิยม สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพง
แสน
ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือน
ปลูกพืชทดลอง

การใช้เชื้อราศัตรูแมลงในการควบ
คุมหนอนกระทู้หอม (Spodoptera 
exigua Hub)

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006124 รศ.มณจันทร์ เมฆธน คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาสัตววิทยา

การใช้ตะกอนจากระบบบําบัดนํา
เสียชุมชนในการผลิตแท่งเพาะชํา

การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ครั้งท่ี 5

8/3/2006125 รศ.วิไล เจียมไชยศรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

การใช้เทคนิคการเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือ
ร่วมกับการเหน่ียวนําให้กลายพันธ์ุ
ด้วยรังสีแกมมาในการปรับปรุงพันธ์ุ
ถ่ัวเหลือง

การประชุมวิชาการพืชไร่วงศ์ถ่ัว
แห่งชาติ ครั้งท่ี 1

28/8/2006126 ผศ.พีรนุช จอมพุก คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชารังสีประยุกต์และ
ไอโซโทป

ศ.อรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชารังสีประยุกต์และ
ไอโซโทป

ศ.สิรนุช ลามศรีจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชารังสีประยุกต์และ
ไอโซโทป
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ระดับชาติ
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การใช้เทคนิคการเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือ
ร่วมกับการเหน่ียวนําให้กลายพันธ์ุ
ด้วยรังสีแกมมาในการปรับปรุงพันธ์ุ
ถ่ัวเหลือง

การประชุมวิชาการพืชไร่วงศ์ถ่ัว
แห่งชาติ ครั้งท่ี 1

28/8/2006126 ผศ.ชูศักดิ์ จอมพุก คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาพืชไร่นา

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารการศึกษาเพื่อการพัฒนา
ระบบการเรียนการสอนในสถาบัน
การศึกษาสังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานใน
เขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006127 รศ.ณรงค์ สมพงษ์ คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา

การใช้ปริมาณและอัตราส่วนของ
ธาตุอาหารเพื่อประเมินความอุดม
สมบูรณ์และมลภาวะของแหล่งนํ้า
ในแม่นํ้าบางปะกง เขตอําเภอบ้าน
โพธ์ิ จังหวัดฉะเชิงเทรา

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006128 ชลาทิพย์ จันทร์ชมภู ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเล
และชายฝ่ังอ่าวไทยฝ่ังตะวัน
ออก

รศ.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์ คณะประมง บางเขน
ภาควิชาชีววิทยาประมง

รศ.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์ คณะประมง บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล

การใช้ผ้าไม่ทอเพื่อการผลิตผัก นิทรรศการงานวิจัย "บนเส้นทาง
งานวิจัยมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ปี 2549"

27/1/2006129 นายจํานอง โสมกุล สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพง
แสน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขต
ร้อน

นิทรรศการงานวิจัย "บนเส้นทาง
งานวิจัยมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์" ในงานเกษตร
แห่งชาต ปี 2549

ผศ.สุเทวี ศุขปราการ คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาพืชสวน

การใช้พืชสมุนไพรในเกษตร
อินทรีย์ : หน่อไม้ฝรั่ง

ในนิทรรศการงานวิจัย"บนเส้น
ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ปี 2549"

27/1/2006130 นายวุฒิชัย ทองดอนแอ สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพง
แสน
ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือน
ปลูกพืชทดลอง

การใช้เพอร์ไลต์ฟอกสีคล้ําในนํ้ามัน
ปาล์มท่ีใช้ทอดแล้วหลายครั้ง

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006131 รศ.ลัดดา มีศุข คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาเคมี

การใช้มันสําปะหลังเปรียบเทียบกับ
ข้าวโพดร่วมกับยูเรียท่ีระดับต่างๆ 
ในอาหารโคนม

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006132 นางสาวศิริรัตน์ บัวผัน สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อ
การค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์
และผลิตภัณฑ์สัตว์ กําแพงแสน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิต
นม

นายนาม บัวทอง คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาสัตวบาล

รศ.สมเกียรติ ประสานพานิช คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาสัตวบาล
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ประจําปี พ.ศ. 2549 ( 1 มกราคม 2549 - 31 ธันวาคม 2549 )

ระดับชาติ

ลําดับที่ ช่ือผลงานวิจัยที่นําเสนอ ชื่อการประชุม วันเดือนปีที่เสนอช่ือคณะผู้วิจัย หน่วยงาน

การใช้มันสําปะหลังเปรียบเทียบกับ
ข้าวโพดร่วมกับยูเรียท่ีระดับต่างๆ 
ในอาหารโคนม

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006132 นางสุกัญญา จัตตุพรพงษ์ สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อ
การค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์
และผลิตภัณฑ์สัตว์ กําแพงแสน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิชาการ
อาหารสัตว์

รศ.อุทัย คนัโธ คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาสัตวบาล

การใช้รังสีในการพัฒนาพันธ์ุไม้
ดอกไม้ประดับ

การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง 
เทคโนโลยีนิวเคลียร์เพื่ออาหาร
ปลอดภัยและเกษตรย่ังยืน

30/3/2006133 ศ.อรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชารังสีประยุกต์และ
ไอโซโทป

การใช้รําสกัดนํ้ามันเป็นวัตถุดิบ
หลักในอาหารโคระยะรีดนม

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006134 นางสาวศิริรัตน์ บัวผัน สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อ
การค้นคว้าและพฒันาปศุสัตว์
และผลิตภัณฑ์สัตว์ กําแพงแสน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิต
นม

นายนครไชย อันชื่น สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อ
การค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์
และผลิตภัณฑ์สัตว์ กําแพงแสน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิต
นม

รศ.สมเกียรติ ประสานพานิช คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาสัตวบาล

Juttupornpong, S.

รศ.อุทัย คันโธ คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาสัตวบาล

การใช้วิตามินซีเป็นสารกระตุ้นภูมิ
คุ้มกันในกุ้งกุลาดํา (Penaeus 
monodon Fabricius)

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006135 รศ.นนทวิทย์ อารีย์ชน คณะประมง บางเขน
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า

ผศ.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ คณะประมง บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล

อ.สุนทราภรณ์ ลิ่มสกุล คณะประมง บางเขน
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า

พชรวดี เลาหะมงคลรักษ์ คณะประมง บางเขน ภาควิชา
เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า

การใช้วิธี DNA Comet Assay 
สําหรับตรวจสอบเมล็ดถ่ัวเขียว ท่ี
ผ่านการฉายรังสีแกมมา

การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
ครั้งท่ี 32 (วทท. 32)

10/10/2006136 ผศ.วันวิสา สุดประเสริฐ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชารังสีประยุกต์และ
ไอโซโทป

รศ.พรรณี พักคง คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชารังสีประยุกต์และ
ไอโซโทป

การใช้วิศวกรรมย้อนรอยในการ
สร้างตัวถังรถแข่งต้นแบบ

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006137 ผศ.ศุภสิทธ์ิ รอดขวัญ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
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รายละเอียดข้อมูลการนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประจําปี พ.ศ. 2549 ( 1 มกราคม 2549 - 31 ธันวาคม 2549 )

ระดับชาติ

ลําดับที่ ช่ือผลงานวิจัยที่นําเสนอ ชื่อการประชุม วันเดือนปีที่เสนอช่ือคณะผู้วิจัย หน่วยงาน

การใช้อัลทราโซนิกในกระบวนการ
ขจัดกัมทางเคมีเส้นใยสับปะรด

รายงานการประชุมวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 44 (สาขาอุตสาหกรรม
เกษตร)

30/1/2006138 ดร.รังสิมา ชลคุป สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและ
พลังงานชีวภาพ

นางสุชาดา อุชชิน สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและ
พลังงานชีวภาพ

การใช้อาหารผสมผงกวาวเครือขาว
ในการเลี้ยงไก่เน้ือตอน 1.ระยะเวลา
และระดับท่ีเหมาะสมในการใช้
ผงกวาวเครือขาวในอาหารต่อ
สมรรถภาพการเจริญเติบโตและ
คุณภาพซาก

การประชุมทางวิชาการสัตว์
ศาสตร์ ครั้งท่ี 2  24 มกราคม 
2549 คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.จอน
แก่น

24/1/2006139 นางอรทัย ไตรวุฒานนท์ คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาสัตวบาล

การใช้แอนติบอดีจากไข่แดงเพื่อ
การป้องกันโรคแบคทีเรียเรืองแสง
ในกุ้งกุลาดํา

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006140 อ.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ คณะประมง บางเขน
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า

กวิน ปุญโญกุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตกําแพงแสน คณะ
เกษตร ภาควิชาโรคพืช

ผศ.รัชนี ฮงประยูร คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาโรคพืช

รศ.นนทวิทย์ อารีย์ชน คณะประมง บางเขน
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า

การใช้ไอโซไซม์ในการวิเคราะห์สาย
พันธ์ุบริสุทธ์ิในข้าวพันธ์ุพื้นเมือง
กาฬสินธ์ุ

การประชุมวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 44

30/1/2006141 รศ.วีระสิทธ์ิ สรรพมงคลไชย (
กัลยากฤต)

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

รศ.วาสนา วงษ์ใหญ่ คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาพืชไรน่า

การดัดแปรสตาร์ชมันสําปะหลังด้วย
ปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชันและสมบัติ
ของฟิล์มเอสเทอร์จากสตาร์ชมัน
สําปะหลัง

การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 44 : สาขาอุตสาหกรรม
เกษตร สาขาเศรษฐศาสตร์ 
สาขาบริหารธุรกิจ

31/1/2006142 สุดารัตน์ จีรชัยมงคล ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รศ.งามทิพย์ ภู่วโรดม คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ
และวัสดุ

รศ.วาณี ชนเห็นชอบ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ
และวัสดุ
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ประจําปี พ.ศ. 2549 ( 1 มกราคม 2549 - 31 ธันวาคม 2549 )

ระดับชาติ

ลําดับที่ ช่ือผลงานวิจัยที่นําเสนอ ชื่อการประชุม วันเดือนปีที่เสนอช่ือคณะผู้วิจัย หน่วยงาน

การดัดแปรสตาร์ชมันสําปะหลังด้วย
ปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชันและสมบัติ
ของฟิล์มเอสเทอร์จากสตาร์ชมัน
สําปะหลัง

การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 44 : สาขาอุตสาหกรรม
เกษตร สาขาเศรษฐศาสตร์ 
สาขาบริหารธุรกิจ

31/1/2006142 ศ.อรอนงค์ นัยวิกุล คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร

การตกค้างของสารกําจัดแมลงคลอ
ไพริฟอสในผลมะม่วงในแปลงปลูก
และหลังการอบไอนํ้า

สัมมนาทางวิชาการ วิทยาการ
หลังการเก็บเก่ียว/หลังการผลิต
แห่งชาติ ครั้งท่ี4

8/6/2006143 ดร.รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพง
แสน
ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือน
ปลูกพืชทดลอง

การตรวจติดตามโรคเลปโตสไปโรซิ
สในสุนัขสุขภาพดีท่ีได้รับการฉีด
วัคซีนในอําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างเดือน
มกราคมถึงธันวาคม 2547

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006144 ผศ.ธวัชชัย ศักดิ์ภู่อร่าม คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน

รศ.วรวิทย์ วัชชวัลคุ คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพง
แสน
ภาควิชาพยาธิวิทยา

รศ.ธีระพล ศิรินฤมิตร คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาพยาธิวิทยา

ผศ.สุวิชา เกษมสุวรรณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพง
แสน
ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุข
ศาสตร์ และการบริการวินิจฉัย

นางสาวปัจฉิมา สิทธิสาร คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพง
แสน
ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุข
ศาสตร์ และการบริการวินิจฉัย

นพกฤษณ์ จันทิก โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ บางเขน คณะ
สัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การตรวจนับจํานวนเชื้อซัลโมเนลล่า
ในเน้ือสัตว

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006145 รศ.ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาจุลชีววิทยา

การตรวจวิเคราะห์โอคราทอกซินเอ
ในข้าวโพด

การประชุมทางวิชาการ ครั้งท่ี 
44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006146 นางสาวจิราภรณ์ สิริสัณห์ สถาบันวิจัยและพัฒนา
แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
บางเขน
ฝ่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์กลาง 
บางเขน

Kyoko SATO Policy Research Institute, 
Ministry of Agriculture, 
Forestry and Fisheries 
(PRIMAFF), Japan

สิทธิพร ชมภูรัตน์ ฝ่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา
แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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ประจําปี พ.ศ. 2549 ( 1 มกราคม 2549 - 31 ธันวาคม 2549 )

ระดับชาติ

ลําดับที่ ช่ือผลงานวิจัยที่นําเสนอ ชื่อการประชุม วันเดือนปีที่เสนอช่ือคณะผู้วิจัย หน่วยงาน

การตรวจวิเคราะห์โอคราทอกซินเอ
ในข้าวโพด

การประชุมทางวิชาการ ครั้งท่ี 
44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006146 นางสุวรรณา กลัดพันธ์ุ สถาบันวิจัยและพัฒนา
แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
บางเขน
ฝ่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์กลาง 
บางเขน

ผศ.วราภา มหากาญจนกุล คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร

การตรวจสอบเชื้อ Candidatus 
Liberobacter asiaticus ของโรค
กรีนน่ิงส้มในประเทศไทย โดย
เทคนิค PCR และ Dot Blot 
Hybridization

การประชุมวิชาการพืชสวนแห่ง
ชาติ ครั้งท่ี 6

7/11/2006147 อารมย์ จันทะสอน นิสิตปริญญาโท มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

รศ.อําไพวรรณ ภราดร์นุวัฒน์ คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาโรคพืช

อ.ศรีเมฆ ชาวโพงพาง คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาโรคพืช

รศ.จุลภาค คุ้นวงศ์ คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาพืชสวน

รศ.นิพนธ์ ทวีชัย คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาโรคพืช

การตรวจสอบเชื้อรา Ustilago 
scitaminea Sydow.ด้วยเทคนิค 
Polymerase Chain Reaction

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006148 วรัญญา อริยสุระ ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร 
กําแพงแสน มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ อ.กําแพงแสน จ.
นครปฐม 73140

อ.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาโรคพืช

ผศ.ชลิดา เล็กสมบูรณ์ คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาโรคพืช

รศ.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาพืชไร่นา

การตรวจสอบปริมาณแลคโตนรวม
ในสมุนไพร ฟ้าทะลายโจร จาก
แหล่งปลูกต่างๆ

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006149 นางนันทนา ชื่นอ่ิม สถาบันวิจัยและพัฒนา
แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
บางเขน
ฝ่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์กลาง 
บางเขน

ศิริวัลย์ บุญสุข สวพ.มก. ฝ่ายเครื่องมือวิทยา
ศาสตร์กลาง

ดร.พัชราภรณ์ ภู่ไพบูลย์ สถาบันวิจัยและพัฒนา
แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
บางเขน
ฝ่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์กลาง 
บางเขน
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ประจําปี พ.ศ. 2549 ( 1 มกราคม 2549 - 31 ธันวาคม 2549 )

ระดับชาติ

ลําดับที่ ช่ือผลงานวิจัยที่นําเสนอ ชื่อการประชุม วันเดือนปีที่เสนอช่ือคณะผู้วิจัย หน่วยงาน

การตรวจสอบโอคราทอกซินเอใน
กาแฟค่ัวท่ีจําหน่ายในกรุงเทพมหา
นคร

การประชุมทางวิชาการ ครั้งท่ี 
44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006150 สิทธิพร ชมภูรัตน์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผศ.วราภา มหากาญจนกุล คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร

นางสาวจิราภรณ์ สิริสัณห์ สถาบันวิจัยและพัฒนา
แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
บางเขน
ฝ่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์กลาง 
บางเขน

นางสุวรรณา กลัดพันธ์ุ สถาบันวิจัยและพัฒนา
แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
บางเขน
ฝ่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์กลาง 
บางเขน

การตรึงโปรติเอสบนไคโตซานด้วย
วิธีการห่อหุ้มเพื่อใช้ในการผลิตนํ้า
ซอสปรุงรส

การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมี
และเคมีประยุกต์แห่งประเทศ
ไทย ครั้งท่ี 16    โรงแรมรามากา
ร์เดน กทม. 26-27 ตุลาคม 
2549

26/10/2006151 ปาริชาติ  กิจส่งเสริมธน (
นิสิต)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน 
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

ผศ.นันทิยา หาญศุภลักษณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

การตรึงไลเปสจาก Pseudomonas 
fluorescens เพื่อผลิตไบโอดีเซล
จากนํ้ามันพืช

การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมี
และเคมีประยุกต์แห่งประเทศ
ไทย ครั้งท่ี 15

22/9/2006152 ดุษฎี รัตนพระ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

เทวิกา บัวนุ่น ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

ภัทรา ศรลัมภ์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

ผศ.อนุสิษฐ์ (จรัญ) ธนะพิมพ์
เมธา(ฉัตรมานพ)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

รศ.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

การติดตั้งและใช้งานระบบความ
ปลอดภัยเครือข่ายแลนไร้สาย กรณี
ศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

The Third Conference on 
Internet Technology 
(CIT2006)

11/1/2006153 รศ.สุรศักดิ์ สงวนพงษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

การเตรียมและการวิเคราะห์
คุณลักษณะเซรามิกแมกนีเซียมอลูมิ
เนตโดยกระบวนการโซลเจล

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006154 สุภา กิจจานุกิจ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
บางเขน กรุงเทพฯ 10900
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ประจําปี พ.ศ. 2549 ( 1 มกราคม 2549 - 31 ธันวาคม 2549 )

ระดับชาติ

ลําดับที่ ช่ือผลงานวิจัยที่นําเสนอ ชื่อการประชุม วันเดือนปีที่เสนอช่ือคณะผู้วิจัย หน่วยงาน

การเตรียมและการวิเคราะห์
คุณลักษณะเซรามิกแมกนีเซียมอลูมิ
เนตโดยกระบวนการโซลเจล

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006154 บุศรินทร์ เฆษะปะบุตร 2ภาควิชาวิทยาการและ
วิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรม
ศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
ศิลปากร นครปฐม 73000

ผศ.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ

ผศ.นัทธมน คูณแสง คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาเคมี

รศ.สุดจิต สงวนเรือง คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาเคมี

การเตรียมสารละลายไซโลสจาก
สารละลายท่ีได้จากการระเบิดต้น
ปาล์มนํ้ามันด้วยไอนํ้า

The 44th Kasetsart 
University Annual 
Conference

31/1/2006155 ดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและ
เทคโนโลยีชีวภาพ

รศ.สาวิตรี จันทรานุรักษ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

รศ.วิทยา ปั้นสุวรรณ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาเคมี

การเติมหมู่ซํลโฟเนตของพอลิอรีลี
นอีเธอร์ซัลโฟน

การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมี
และเคมีประยุกต์แห่งประเทศ
ไทย ครั้งท่ี 16    โรงแรมรามากา
ร์เดน กทม. 26-27 ตุลาคม 
2549

26/10/2006156 สุพัตร เพชรอาวุธ (นิสิต) คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน 
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

ผศ.นันทิยา หาญศุภลักษณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

การถ่ายเทสารจากภาชนะบรรจุ
พลาสติกท่ีใช้ดองมะม่วง

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006157 นางเพ็ญพิมล (มณฑาทิพย์) 
จาตุรนต์รัศมี

สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหาร
ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปร
รูป

นางสาวรัศมี ศุภศรี สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหาร
ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร

นางชิดชม ฮิรางะ สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหาร
ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปร
รูป

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การถ่ายยีนผลิตไกลโคโปรตีน-120 
ของเชื้อเอชไอวีในยาสูบ

Proceedings of 44th 
Kasetsart University 
Annual Conference : 
Science

30/1/2006158 นวลจันทร์ วิจักษณ์จินดา หลักสูตรวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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ประจําปี พ.ศ. 2549 ( 1 มกราคม 2549 - 31 ธันวาคม 2549 )

ระดับชาติ

ลําดับที่ ช่ือผลงานวิจัยที่นําเสนอ ชื่อการประชุม วันเดือนปีที่เสนอช่ือคณะผู้วิจัย หน่วยงาน

การถ่ายยีนผลิตไกลโคโปรตีน-120 
ของเชื้อเอชไอวีในยาสูบ

Proceedings of 44th 
Kasetsart University 
Annual Conference : 
Science

30/1/2006158 ผศ.เสริมศิริ จันทร์เปรม คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาพืชสวน

ผศ.อมรรัตน์ พรหมบุญ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาชีวเคมี

รศ.ธีระพล ศิรินฤมิตร คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาพยาธิวิทยา

รศ.สุนันทา รัตนาโภ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาชีวเคมี

การถ่ายยีนสร้างโปรตีนหุ้มอนุภาค
ไวรัสดอกด่างเข้ากล้วยไม้สกุลหวาย

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006159 รศ.จิตราพรรณ พิลึก คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาพืชสวน

การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 44

1/2/2006รศ.พัฒนา ศรีฟ้า ฮุนเนอร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาพันธุศาสตร์

การทดลองใช้หลักสูตรการสอน
ดนตรีสากลตามแบบของโคดายและ
ออร์ฟในระดับประถมศึกษา (ช่วง
ชั้นท่ี 1-2) ท่ีโรงเรียนวัดหลักสี่

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006160 รศ.ธวัชชัย นาควงษ์ คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาศิลปนิเทศ

การทดสอบการยอมรับของบัตเตอร์
เค้กท่ีไม่เติมนํ้าตาลจากแป้ง
ข้าวกล้อง

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006161 รศ.วิชัย หฤทัยธนาสันติ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

รศ.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์

รศ.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์

การทดสอบต้นแม่พันธ์ุเสาวรส
ปลอดโรคไวรัสโดยการเพาะเลี้ยง
เน้ือเย่ือ

ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการ
หลวง ประจําปี  2549

16/11/2006162 ผศ.พิสสวรรณ เจียมสมบัติ คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาโรคพืช

การทดสอบต้นแม่พันธ์ุเสาวรสรับ
ประทานสดปราศจากโรคไวรัส.

การประชุมวิชาการของมูลนิธิ
โครงการหลวง ประจําป ี2549

16/11/2006163 ผศ.พิสสวรรณ เจียมสมบัติ คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาโรคพืช

รศ.สิริภัทร์ พราหมณีย์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยา
ศาสตร์ กําแพงแสน
สายวิชาวิทยาศาสตร์

ดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ระบบนิเวศเกษตร
ศูนย์วิจัยระบบนิเวศเกษตร

การทดสอบพันธ์ุข้าวโพดเทียนลูก
ผสมเดี่ยว ท่ีมีศักยภาพดีเด่นสําหรับ
เป็นพันธ์ุแนะนําส่งเสริม

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006164 นางสุรณี ทองเหลือง สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อ
การค้นคว้าและพัฒนาพืช
ศาสตร์
สถานีวิจัยพืชไร่สุวรรณวาจกกสิ
กิจ
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ประจําปี พ.ศ. 2549 ( 1 มกราคม 2549 - 31 ธันวาคม 2549 )

ระดับชาติ

ลําดับที่ ช่ือผลงานวิจัยที่นําเสนอ ชื่อการประชุม วันเดือนปีที่เสนอช่ือคณะผู้วิจัย หน่วยงาน

การทดสอบพันธ์ุข้าวโพดเทียนลูก
ผสมเดี่ยว ท่ีมีศักยภาพดีเด่นสําหรับ
เป็นพันธ์ุแนะนําส่งเสริม

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006164 นางสําราญ ศรีชมพร สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อ
การค้นคว้าและพัฒนาพืช
ศาสตร์
สถานีวิจัยพืชไร่สุวรรณวาจกกสิ
กิจ

นายธํารงศิลป โพธิสูง สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อ
การค้นคว้าและพัฒนาพืช
ศาสตร์
สถานีวิจัยพืชไร่สุวรรณวาจกกสิ
กิจ

การทดสอบพันธ์ุข้าวโพดลูกผสมก่ึง
การค้าในไร่กสิกร ปี 2548.

การประชุมวิชาการข้าวโพดข้าว
ฟ่างแห่งชาติ ม. เกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 2

9/3/2006165 นายสมชัย ลิ่มอรุณ สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อ
การค้นคว้าและพัฒนาพืช
ศาสตร์
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่าง
แห่งชาติ

การทดสอบพันธ์ุข้าวโพดลูกผสม
พันธ์ุปรับปรุงใหม่ท่ีดีเด่นในไร่
กสิกร ป ี2548.

การประชุมวิชาการข้าวโพดข้าว
ฟ่างแห่งชาติ ม.เกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 2

9/3/2006166 นายสมชัย ลิ่มอรุณ สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อ
การค้นคว้าและพัฒนาพืช
ศาสตร์
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่าง
แห่งชาติ

การทดสอบพันธ์ุข้าวโพดหวานลูก
ผสมในไร่กสิกร ปี 2548

การประชุมเชิงปฏิบัติการ
โครงการวิจัยข้าวโพดข้าวฟ่าง
แห่งชาติ ม. เกษตรศาสตร์ ครั้งท่ี 
2

9/3/2006167 นายสมชัย ลิ่มอรุณ สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อ
การค้นคว้าและพัฒนาพืช
ศาสตร์
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่าง
แห่งชาติ

การทําเนยและอาหารว่างจากเมล็ด
ทานตะวัน

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
การนําเสนอผลงานวิชาการท่ีได้
รับทุนสนับสนุนจากเครือข่าย
การวิจัยภาคกลางตอนบน 
ประจําปีงบประมาณ 2548

9/11/2006168 นางสาวช่อลัดดา เท่ียงพุก สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลติภัณฑ์อาหาร
ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปร
รูป

นางอุไร เผ่าสังข์ทอง สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหาร
ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปร
รูป

กฤษณะ เต็มตระกูล สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหาร

การทําแห้งแบบฟลูอิไดซ์ 
Pleurotus ostreatus No. 10 
เพื่อใช้กําจัดสีย้อมในนํ้าท้ิงจาก
อุตสาหกรรมสิ่งทอ

การประชุมทางวิชาการครั้งท่ี 44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006169 ผศ.ภคมน (สุธาวดี) จิต
ประเสริฐ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

การบริหารสินทรัพย์และหน้ีสินของ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรณีศึกษา : 
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย จํากัด

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006170 รศ.สาโรช อังสุมาลิน คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาสหกรณ์

การบําบัดนํ้าเสียของโรงงาน SME 
ประเภทชุบโลหะด้วยไฟฟ้าโดยการ
ตกตะกอนทางเคมี

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006171 ผศ.มงคล ดํารงค์ศรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
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รายละเอียดข้อมูลการนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประจําปี พ.ศ. 2549 ( 1 มกราคม 2549 - 31 ธันวาคม 2549 )

ระดับชาติ

ลําดับที่ ช่ือผลงานวิจัยที่นําเสนอ ชื่อการประชุม วันเดือนปีที่เสนอช่ือคณะผู้วิจัย หน่วยงาน

การปฎิบัติในการปลูกสตรอเบอร่ี
ตามแนวทางเกษตรท่ีดีของ
เกษตรกรมูลนิธิโครงการหลวง.

การประชุมวิชาการมูลนิธิ
โครงการหลวง ประจําป ี2549

16/11/2006172 นายเวช เต๋จ๊ะ สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ระบบนิเวศเกษตร
สถานีวิจัยดอยปุย

ดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ระบบนิเวศเกษตร
ศูนย์วิจัยระบบนิเวศเกษตร

กฐิน ศรีมงคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สาวิตรี ทิวงศ์ มูลนิธิโครงการหลวง

กนกธร วงศ์กิติ มูลนิธิโครงการหลวง

การปฏิบัติงานระบบอ่างเก็บนํ้าของ
ลุ่มนํ้าแม่กลองบนพื้นฐานความน่า
เชื่อถือได้

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006173 รศ.วราวุธ วุฒิวณิชย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพง
แสน
ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน

การปนเปื้อนของเชื้อซัลโมเนลลาใน
เน้ือสุกรดิบจากตลาดสดและตลาด
นัด

การประชุมวิชาการ ครังท่ี 44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006174 รศ.กมลชัย ตรงวานิชนาม คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาเภสัชวิทยา

การปนเปื้อนและการลดปริมาณ
แบคทีเรียจากไข่อาร์ทีเมีย

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006175 เถลิงเกียรติ สมนึก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตบางเขน คณะประมง 
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า

รศ.นนทวิทย์ อารีย์ชน คณะประมง บางเขน
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า

อ.สุนทราภรณ์ ลิ่มสกุล คณะประมง บางเขน
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า

รศ.ส่งศรี มหาสวัสดิ์ คณะประมง บางเขน
ภาควิชาชีววิทยาประมง

การประมงปลาสวายหนู 
(Helicophagus waandersii 
Bleeker,1858) ด้วยเคร่ืองมือข่าย 
ในแม่นํ้ามูล

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006176 ผศ.ธนิษฐา ทรรพนันทน์ ใจดี คณะประมง บางเขน
ภาควิชาชีววิทยาประมง

การประเมินการตอบสนองของ
แหล่งนํ้าต่อภาวะมลพิษท่ีเกิดจาก
การใช้ประโยชน์ของชุมชน : กรณี
ศึกษาแม่นํ้าบางปะกงเขตอําเภอ
บ้านโพธ์ิ จังหวัดฉะเชิงเทรา

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006177 กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธ์ิ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตบางเขน คณะประมง 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การ
ประมง

ชลาทิพย์ จันทร์ชมภู มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตบางเขน คณะประมง 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การ
ประมง

รศ.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์ คณะประมง บางเขน
ภาควิชาชีววิทยาประมง

รศ.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์ คณะประมง บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
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ประจําปี พ.ศ. 2549 ( 1 มกราคม 2549 - 31 ธันวาคม 2549 )

ระดับชาติ

ลําดับที่ ช่ือผลงานวิจัยที่นําเสนอ ชื่อการประชุม วันเดือนปีที่เสนอช่ือคณะผู้วิจัย หน่วยงาน

การประเมินความเสี่ยงต่อการเกิด
ความเสียหายต่อสถานีชุมสาย
โทรศัพท์สิงห์บุรีเน่ืองจากการคาย
ประจุฟ้าผ่า

การประชุมวิชาการทางวิศวกรรม
ไฟฟ้า ครั้งท่ี 29

9/11/2006178 ประมุข  อุณหเลขกะ

กิตติวุฒิ  จีนนะบุตร

รศ.สันติ อัศวศรีพงศ์ธร คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

การประเมินค่าฟอสฟอรัสท่ีเป็น
ประโยชน์ของดินผสมกากตะกอน 
โดยใช้เทคนิคทางนิวเคลียร์

การประชุมวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้ง
ท่ี 44

30/1/2006179 ผศ.วันวิสา สุดประเสริฐ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชารังสีประยุกต์และ
ไอโซโทป

รศ.พรรณี พักคง คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชารังสีประยุกต์และ
ไอโซโทป

รศ.พัฒนา อนุรักษ์พงศธร คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวด
ล้อม

การประเมินจํานวนแบคทีเรียอย่าง
รวดเร็วโดยใช้เคร่ือง  Vacuum 
Catalasemeter

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006180 รศ.ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาจุลชีววิทยา

การประเมินผลการปฎิบัติการฝน
หลวงในพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลตะวันออก

Thailand Research Expo 
2006

9/9/2006181 รศ.วีระศักดิ์ อุดมโชค คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ

อ.พงศกร จิวาภรณ์คุปต์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ

การประเมินผลประสิทธิภาพระบบ
การสอนผ่านเว็บชุดวิชาเทคโนโลยี
การศึกษาเบื้องต้น

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006182 รศ.ณรงค์ สมพงษ์ คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา

รศ.สุวิช บุตรสุวรรณ คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา

รศ.สาโรช โศภีรักข์ คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา

รศ.สุรชัย ประเสริฐสรวย คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา

รศ.จงกล แก่นเพิ่ม คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา

ผศ.ศศิฉาย ธนะมัย คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา

ผศ.กอบกุล สรรพกิจจํานง คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา

ผศ.สัญชยั พัฒนสิทธ์ิ คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
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ระดับชาติ

ลําดับที่ ช่ือผลงานวิจัยที่นําเสนอ ชื่อการประชุม วันเดือนปีที่เสนอช่ือคณะผู้วิจัย หน่วยงาน

การประยุกต์การควบคุมแขนหุ่น
ยนต์ 2 แขนแบบระนาบกรณีขับเร้า
อย่างสมบูรณ์ด้วยวิธีการป้อนกลับ
เท่ียงตรงให้เป็นเชิงเส้น

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006183 ผศ.พีระยศ แสนโภชน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

การประยุกต์ใช้เครือข่ายตรวจจับไร้
สายกับระบบควบคุมโรงเรือน

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006184 รศ.ณัฐวุฒิ ขวัญแก้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

การประยุกต์ใช้ชุดทดสอบโปรตีน
ตกค้างยืนยันความสะอาดและการ
ล้างพื้นผิวสัมผัสอาหาร

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006185 รศ.ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาจุลชีววิทยา

การประยุกต์ใช้โมเดลการวางแผน
นันทนาการแบบเน้นประสบการณ์
ในการจําแนกแหล่งนันทนาการทาง
ธรรมชาติ

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006186 ผศ.นภวรรณ ฐานะกาญจน์ 
พงษ์เขียว

คณะวนศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา

การประยุกต์ใช้สารเคลือบท่ีรับ
ประทานได้ในการผลิตข้าวเสริม
วิตามิน

การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 44

30/1/2006187 รศ.กมลวรรณ แจ้งชัด คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์

อ.ไพศาล วุฒิจํานงค์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์

การประยุกต์ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์เพื่อใช้ในการเก็บขนมูล
ฝอยในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006188 ผศ.กาญจน์เขจร ชูชีพ คณะวนศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาการจัดการป่าไม้

ผศ.ชัชชัย ตันตสริินทร์ คณะวนศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา

การปรับปรุงความเป็นไฮโดรฟิลิ
กของพอลิอะริลีนอีเทอร์ซัลโฟน

การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมี
และเคมีประยุกต์แห่งประเทศ
ไทย ครั้งท่ี 16    โรงแรมรามากา
ร์เดน กทม. 26-27 ตุลาคม 
2549

26/10/2006189 ชนนิกานต์ ตันสุริยวงศ์ (
นิสิต)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน 
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

ผศ.นันทิยา หาญศุภลักษณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

การปรับปรุงคุณภาพของเส้นใย
ปาล์มโดยวิธีเคมแีละชีวภาพ

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006190 รศ.ดวงสมร สินเจิมสิริ คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาสัตวบาล

รศ.อังคณา หาญบรรจง คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาสัตวบาล

รักปัญญ์ ถนอมวงศ์วัฒนะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญญบุรี วิทยาเขต
ปทุมธานี

การปรับปรุงคุณภาพของไอศกรีมวา
นิลาลดไขมันโดยใช้อินนูลิน

Proceedings of 44th 
Kasetsart University 
Annual Conference : 
Agro-Industry, Economics 
and Business 
Administration

30/1/2006191 จุฑารัตน์ โกวิทยา ภาควิชาวิทยาศาสตร์การ
อาหาร คณะอุตสาหกรรม
เกษตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
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ระดับชาติ

ลําดับที่ ช่ือผลงานวิจัยที่นําเสนอ ชื่อการประชุม วันเดือนปีที่เสนอช่ือคณะผู้วิจัย หน่วยงาน

การปรับปรุงคุณภาพของไอศกรีมวา
นิลาลดไขมันโดยใช้อินนูลิน

Proceedings of 44th 
Kasetsart University 
Annual Conference : 
Agro-Industry, Economics 
and Business 
Administration

30/1/2006191 ผศ.มาศอุบล ทองงาม คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร

รศ.สมจิต สุรพัฒน์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร

การปรับปรุงคุณสมบัติของเจลซูริมิ
ท่ีผลิตจากปลาแป้น (Leiognathus 
spp.) โดยใช้เอนไซม์ทรานส์กลูทา
มิเนสจากจุลินทรีย์

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006192 อ.เปรมวดี เทพวงศ์ คณะประมง บางเขน
ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง

รศ.นงนุช รักสกุลไทย คณะประมง บางเขน
ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง

รศ.วันชัย วรวัฒนเมธีกุล คณะประมง บางเขน
ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง

การปรับปรุงพันธ์ุข้าวเพื่อผลิต
อาหารเชิงบําบัด

งานพืชสวนโลก 21/11/2006193 รศ.อภิชาติ วรรณวิจิตร คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาพชืไร่นา

นายศิริพัฒน์  เรืองพยัคฆ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การปรับปรุงพันธ์ุข้าวโพดเพื่อเพิ่ม
คุณภาพโปรตีน

การประชุมเชิงปฏิบัติการ
โครงการวิจัยข้าวโพดและข้าว
ฟ่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 2

9/3/2006194 ผศ.พีรนุช จอมพุก คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชารังสีประยุกต์และ
ไอโซโทป

การปรับปรุงพันธ์ุข้าวโพดหวานลูก
ผสมเดี่ยวยีน brittle-1 ให้ผลผลิต
สูงและมีคุณภาพในการรับประทาน
ท่ีดี

การประชุมเชิงปฏิบัติการ
โครงการวิจัยข้าวโพดและข้าว
ฟ่างของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ครั้งท่ี 2

9/3/2006195 ดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อ
การค้นคว้าและพัฒนาพืช
ศาสตร์
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่าง
แห่งชาติ

นางชไมพร เอกทัศนาวรรณ(
กิตติธรรมกูล)

สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม 
บางเขน
ฝ่ายฝึกอบรม

นายนพพงศ์ จุลจอหอ สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อ
การค้นคว้าและพัฒนาพืช
ศาสตร์
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่าง
แห่งชาติ

นายฉัตรพงศ์ บาลลา สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อ
การค้นคว้าและพัฒนาพืช
ศาสตร์
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่าง
แห่งชาติ
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ระดับชาติ
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การปรับปรุงวิธีวิเคราะห์ 
andrographolideในฟ้าทะลาย
โจร

การประชุมพืชสวนคร้ังท่ี 6 6/11/2006196 นางศิริวัลย์ สร้อยกล่อม สถาบันวิจัยและพัฒนา
แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
บางเขน
ฝ่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์กลาง 
บางเขน

นางนันทนา ชื่นอ่ิม สถาบันวิจัยและพัฒนา
แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
บางเขน
ฝ่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์กลาง 
บางเขน

ดร.พัชราภรณ์ ภู่ไพบูลย์ สถาบันวิจัยและพัฒนา
แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
บางเขน
ฝ่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์กลาง 
บางเขน

พินิจ  ไพรสนธิ์

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ
ฤทธ์ิในการถ่ายพยาธิของสมุนไพร
ไทย 3 ชนิด และยาถ่ายพยาธิในไก่
พื้นเมือง

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006197 นางนงนุช ภิญโญภานุวัฒน์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาปรสิตวิทยา

การเปรียบเทียบฤทธ์ิบรรเทาปวด
ของ carprofen และ tolfenamic 
acid ในสุนัขภายหลังการผ่าตัดทํา
หมันเพศเมีย

การประชุมวิชาการบําบัดโรค
สัตว์เลี้ยง ครั้งท่ี 12

24/5/2006198 อ.สิริรัตน์ นิยม คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพง
แสน
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์
เลี้ยง

การเปลี่ยนแปลงคาโรทีนอยด์ และ
สารพิษในวัตถุดิบพื้นบ้าน : ใบชา 
ใบหม่อน และ ใบมันสําปะหลัง

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006199 รศ.นนทวิทย์ อารีย์ชน คณะประมง บางเขน
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า
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Kasetsart University 
Annual Conference : 
Fisheries

บัณฑิต ยวงสร้อย ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า คณะ
ประมง มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผศ.อรุณี อิงคากุล คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาชีวเคมี

Proceedings of 44th 
Kasetsart University 
Annual Conference : 
Fisheries

รศ.อรพินท์ จินตสถาพร คณะประมง บางเขน
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า

รศ.นนทวิทย์ อารีย์ชน คณะประมง บางเขน
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า

ผศ.อรุณี อิงคากุล คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาชีวเคมี

การเปลี่ยนแปลงชายฝ่ังของเกาะ
ลอย จังหวัดชลบุรี ระหว่างปี 
2540-2547

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006200 ผศ.มณฑล อนงค์พรยศกุล คณะประมง บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
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ระดับชาติ

ลําดับที่ ช่ือผลงานวิจัยที่นําเสนอ ชื่อการประชุม วันเดือนปีที่เสนอช่ือคณะผู้วิจัย หน่วยงาน

การเปลี่ยนแปลงชายฝ่ังของเกาะ
ลอย จังหวัดชลบุรี ระหว่างปี 
2540-2547

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006200 นายภูวดล โดยดี คณะประมง บางเขน
ภาควิชาการจัดการประมง

การเปลี่ยนแปลงประชากร 
Ceratium furca และ Noctiluca 
scintillans บริเวณอ่าวศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี ในปี 2547

เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 44

30/1/2006201 นายลิขิต ชูชิต คณะประมง บางเขน
สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ

นายเฉลิมชัย อยู่สําราญ คณะประมง บางเขน
สถานีวิจัยประมงศรีราชา

การผลิตกล้ายางพาราคุณภาพดี
มาตรฐานสู่เกษตรกร

การประชุมวิชาการวันสถาปนา
สถาบันผลิตผลเกษตรฯครบรอบ  
15  ปีและการประชุมทาง
วิชาการครั้งท่ี 3   วันท่ี  8  
สิงหาคม  2549  ณ ห้องประชุม 
ชั้น 9 ตึกปฏิบัติการวิจัยกลาง 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

8/8/2006202 นายสุดประสงค์ สุวรรณเลิศ สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ระบบนิเวศเกษตร
สถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร

การผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน (
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 5 ปี) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: การ
ดําเนินงานปีท่ี 1

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006203 รศ.บุญเรียง ขจรศิลป์ คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาการศึกษา

รศ.พนิต เข็มทอง คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาอาชีวศึกษา

เสาวพร เมืองแก้ว คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน ภาค
วิชาการศึกษา

ผศ.แม้นมาศ ลีลสัตยกุล คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาการศึกษา

ผศ.ณัฐยา แก้วมุกดา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาพลศึกษา

ผศ.สิรจิตต์ เดชอมรชัย คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาการศึกษา

ผศ.ปัทมาวดี เล่ห์มงคล คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาการศึกษา

ธีรยุทธ กันตา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน ภาค
วิชาการศึกษา

ยูถิกา วัชรคุปต์ คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน ภาค
วิชาการศึกษา

การผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
หลักสูตรศึกษาศาสตร์ 5 ปี สาขา
วิชาการสอนคณิตศาสตร์: การ
ดําเนินงานปีท่ี 1

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006204 ผศ.สิริพร ทิพย์คง คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาการศึกษา

อ.ต้องตา สมใจเพ็ง คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาการศึกษา
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การผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
หลักสูตรศึกษาศาสตร์ 5 ปี สาขา
วิชาการสอนคณิตศาสตร์: การ
ดําเนินงานปีท่ี 1

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006204 อ.วันดี เกษมสุขพิพัฒน์ คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาการศึกษา

การผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 5 ปี 
สาขาวิชาธุรกิจศึกษา : การดําเนิน
งานปีท่ี 1

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006205 รศ.ปภัสวดี วีรกิตติ คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาอาชีวศึกษา

การผลิตไบโอดีเซลจากนํ้ามันปาล์ม
โดยใช้คาร์บอนไดออกไซด์ท่ีสภาวะ
เหนือจุดวิกฤตเป็นตัวกลาง

 การประชุมวิชาการวิศวกรรม
เคมีและเคมีประยุกต์แห่ง
ประเทศไทย ครั้งท่ี 16  จัดโดย 
สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมี
ประยุกต์แห่งประเทศไทย ภาค
วิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตร
ศาตร์  ณ โรงแรมรามา การ์เด้น

26/10/2006206 สุวภัทร์ อภัยสุวรรณ นิสิตป.โท ภาควิชาวิศวกรรม
เคมี ม.เกษตรฯ

ผศ.มานพ เจริญไชยตระกูล คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

การผลิตผงไหมขนาดต่ํากว่า
ไมครอนจากรังไหมและเศษ เส้น
ไหมด้วยเทคนิคสเปรย์ไพโรลีซีส

การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมี
และเคมีประยุกต์แห่งประเทศ
ไทย ครั้งท่ี 16

26/10/2006207 วันกวี กล้วยไม้ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี มก.

รศ.ไพศาล คงคาฉุยฉาย คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

การผลิตผงไหมชนิดละลายได้ในนํ้า
จากไหมหม่อนพันธ์ุนางน้อย
ศรีสะเกษ 1
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30/1/2006208 ชิดชัย ปัญญาสวรรค์ Kasetsart Agricultural 
and Agro-Industrial 
Product Improvement 
Institute

ดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและ
เทคโนโลยีชีวภาพ

การผลิตเฟอร์ฟูรอลและแอลฟา
เซลลูโลสในเวลาเดียวกันจากชาน
อ้อย

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006209 รศ.วิทยา ปั้นสุวรรณ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาเคมี

ดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและ
เทคโนโลยีชีวภาพ
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ระดับชาติ
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การผลิตเฟอร์ฟูรอลและแอลฟา
เซลลูโลสในเวลาเดียวกันจากชาน
อ้อย

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006209 นายวิขัณฑ์ อรรณพานุรักษ์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและ
พลังงานชีวภาพ

การผลิตเย่ือกระดาษไม้ซาดโดยกร
รมวิธีคราฟท์

การประชุมวิชาการประจําปี 
2549 ครั้งท่ี 4 สถาบันค้นคว้า
และพัฒนาผลิตผลทางการ
เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

8/8/2006210 นายวิขัณฑ์ อรรณพานุรักษ์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและ
พลังงานชีวภาพ

การผลิตสารประกอบไฮดรอกซี
อะปาร์ไทต์ จากเปลือกไข่และ
กระดูกจระเข้

นิทรรศการงานวิจัย "บนเส้นทาง
งานวิจัยมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์" ในงานเกษตร
แห่งชาต ปี 2549

27/1/2006211 รศ.สุธาทิพย์ ศิริไพศาล
พิพัฒน์

คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาเคมี

การผลิตหัวเชื้อชนิดผงสําหรับการ
หมักพืชอาหารสัตว์
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30/1/2006212 สมจิตร ถนอมวงศ์วัฒนะ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รศ.เพ็ญแข วันไชยธนวงศ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

รศ.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

รศ.อังคณา หาญบรรจง คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาสัตวบาล

การผลิตแอนติบอดีเพื่อตรวจเชื้อทอ
สโพไวรัสท่ีพบในประเทศไทย

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006213 ผศ.พิสสวรรณ เจียมสมบัติ คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาโรคพืช

การผสมผสานเทคโนโลยีเพื่อเสริม
สร้างพลังองค์กรชุมชน

นิทรรศการงานวิจัย "บนเส้นทาง
งานวิจัยมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์" ในงานเกษตร
แห่งชาต ปี 2549

27/1/2006214 ผศ.บุญมา ป้านประดิษฐ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพง
แสน
ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน

การพัฒนา Bacillus 
thuringiensis สายพันธ์ุไทยเพื่อ
ใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน

นิทรรศการงานวิจัย "บนเส้นทาง
งานวิจัยมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์" ในงานเกษตร
แห่งชาต ปี 2549

27/1/2006215 รศ.จริยา จันทร์ไพแสง คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชากีฏวิทยา

การพัฒนากรรมวิธีการผลิตคุกก้ี
เห็ดและการทดสอบการยอมรับ

นิทรรศการงานวิจัย "บนเส้นทาง
งานวิจัยมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์" ในงานเกษตร
แห่งชาต ปี 2549

27/1/2006216 นางสาวชมดาว สิกขะมณฑล สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหาร
ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร
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ระดับชาติ

ลําดับที่ ช่ือผลงานวิจัยที่นําเสนอ ชื่อการประชุม วันเดือนปีที่เสนอช่ือคณะผู้วิจัย หน่วยงาน

การพัฒนากระดาษฟางข้าวเคลือบ
นํ้ามันหอมระเหยจากสมุนไพรเพื่อ
ยืดอายุการเก็บผลไม้กวน

การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 44 : สาขาอุตสาหกรรม
เกษตร สาขาเศรษฐศาสตร์ 
สาขาบริหารธุรกิจ

30/1/2006217 นางสาวอุดมลักษณ์ สุขอัตตะ สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและ
พลังงานชีวภาพ

นางอุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและ
พลังงานชีวภาพ

นายวุฒินันท์ คงทัด สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและ
พลังงานชีวภาพ

รศ.วิชัย หฤทัยธนาสันติ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

นางสาวสุภนิดา (ลาออก) บัว
บาน

สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
สํานักงานเลขานุการ

การพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อยก
ระดับคุณภาพและยืดระยะเลาใน
การเก็บรักษาปลาส้มฟัก

นิทรรศการงานวิจัย "บนเส้นทาง
งานวิจัยมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์" ในงานเกษตร
แห่งชาต ปี 2549

27/1/2006218 ผศ.พงษ์เทพ วิไลพันธ์ คณะประมง บางเขน
ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง

การพัฒนาการตรวจวินิจฉัยทางอิม
มูนต่อการติดพยาธิหนอนหัวใจใน
สุนัขและแมว

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006219 รศ.สถาพร จิตตปาลพงศ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาปรสิตวิทยา

การพัฒนากําลังของดินท่ีผสมด้วย
ซีเมนต์และปูนขาว

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006220 รศ.ศุภกิจ นนทนานันท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

การประชมุวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อ.กมล อมรฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพง
แสน
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

การพัฒนาเกณฑ์การตัดสินใจใน
การปฏิบัติการเพิ่มเติมนํ้าฝน เพื่อ
การทําฝนให้แก่ผู้ใช้นําในลุ่มนํ้าของ
ประเทศไทยตอนบน

Thailand Research Expo 
2006

9/9/2006221 รศ.วีระศักดิ์ อุดมโชค คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ

อ.พงศกร จิวาภรณ์คุปต์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ
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ระดับชาติ

ลําดับที่ ช่ือผลงานวิจัยที่นําเสนอ ชื่อการประชุม วันเดือนปีที่เสนอช่ือคณะผู้วิจัย หน่วยงาน

การพัฒนาขนมอาลัวให้ได้สูตร
มาตรฐาน

Proceedings of 44th 
Kasetsart University 
Annual Conference : 
Education, Social Sciences, 
Agricultural Extension and 
Communication, 
Humanities and Home 
Economics

30/1/2006222 อาฒยา สันตะกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลกรุงเทพ

รศ.อบเชย วงศ์ทอง คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์

ผศ.กาญจนา ลุศนันทน์ คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์

รศ.สมบัติ ขอทวีวัฒนา คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์

การพัฒนาความรู้ในเน้ือหาผนวกวิธี
สอนของนักศึกษาครูวิชาเอกฟิสิกส์ 
ในวิชาพฤติกรรมการสอนฟิสิกส์

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006223 ศ.วรรณทิพา รอดแรงค้า คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาการศึกษา

การพัฒนาคอร์สแวร์ท่ีสอนบนเว็บ
วิชาระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยี
การศึกษา

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006224 รศ.สาโรช โศภีรักข์ คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา

การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานและ
บรรจุภัณฑ์หมูหวาน/หมูสวรรค์

นิทรรศการงานวิจัย "บนเส้นทาง
งานวิจัยมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์" ในงานเกษตร
แห่งชาต ปี 2549

27/1/2006225 นายสมโภชน์ ใหญ่เอ่ียม สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหาร
ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปร
รูป

การพัฒนาคุณภาพและการเก็บ
รักษาปลาอบสมุนไพร

นิทรรศการงานวิจัย "บนเส้นทาง
งานวิจัยมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์" ในงานเกษตร
แห่งชาต ปี 2549

27/1/2006226 ผศ.มยุรี จัยวัฒน์ คณะประมง บางเขน
ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง

การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์แหนม
หมู

นิทรรศการงานวิจัย "บนเส้นทาง
งานวิจัยมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์" ในงานเกษตร
แห่งชาต ปี 2549

27/1/2006227 นางสร้อยทอง สายหยุดทอง สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหาร
ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์

การพัฒนาคุณภาพเสื่อทอกก นิทรรศการงานวิจัย "บนเส้นทาง
งานวิจัยมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์" ในงานเกษตร
แห่งชาต ปี 2549

27/1/2006228 รศ.ธีระ วีณิน คณะวนศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์

การพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบ
การและสมรรถภาพการคิดเชิงธุรกิจ 
สู่การคิดสร้างอาชีพอิสระในอนาคต
ของนิสิต มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006229 ผศ.สุรชัย จิวเจริญกุล คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาการศึกษา

การพัฒนาเครือข่ายสหกรณ์ กลุ่ม/
องค์กรประชาชนจังหวัดสุพรรณบุรี

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006230 ผศ.วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาสหกรณ์
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ระดับชาติ

ลําดับที่ ช่ือผลงานวิจัยที่นําเสนอ ชื่อการประชุม วันเดือนปีที่เสนอช่ือคณะผู้วิจัย หน่วยงาน

การพัฒนาเครือข่ายสหกรณ์ กลุ่ม/
องค์กรประชาชนจังหวัดสุพรรณบุรี

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006230 รศ.วินัย อาจคงหาญ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาสหกรณ์

การพัฒนาเครื่องหมาย SCAR 
สําหรับคัดเลือกยูคาลิปตัสลูกผสม
ระหว่าง T5 และ A17

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006231 เรวดี กรประชา Department of genetics, 
Faculty of Science, 
Kasetsart Univer sity, 
Chatuchak, Bangkok. 
10900

รศ.เสาวนีย์ สุพุทธิธาดา คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาพันธุศาสตร์

ผศ.อรุณี อิงคากุล คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาชีวเคมี

รศ.สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาพันธุศาสตร์

การพัฒนาจิตตนิสัยของผู้เรียนโดย
ใช้กิจกรรมอิสระและพัฒนาตน : 
กรณีศึกษาในระดับประถมศึกษา 
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006232 รศ.บริบูรณ์สุข บัญชรเทวกุล คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
โรงเรียนสาธิต
แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผศ.สมใจ บุญอุรพีภิญโญ คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาการศึกษา

อําพวรรณ ทิวไผ่งาม คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน ภาค
วิชาการศึกษา

สมศรี กิตติศรีวรพันธ์ุ คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน ภาค
วิชาการศึกษา

อรุณี นาคเสน คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน ภาค
วิชาการศึกษา

รศ.วิชัย พาณิชย์สวย คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
โรงเรียนสาธิต
แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผศ.วินัย ดําสุวรรณ คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาการศึกษา

การพัฒนาชุดทดสอบกระดาษ
สําหรับตรวจนับเชื้อยีสต์และราใน
ผลิตภัณฑ์อาหาร

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006233 รศ.ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาจุลชีววิทยา

การพัฒนาชุมชนชนบท: ภาพ
ลักษณ์ชุมชนนํ้าท่ีกําลังจางหาย

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006234 ผศ.วันดี พินิจวรสิน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
บางเขน
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

การพัฒนาเทคนิคการขยายพันธ์ุ
บอระเพ็ดโดยวิธีการเพาะเลี้ยงเน้ือ
เย่ือ

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006235 นางสาววิลาสินี กวีกิจธรรม
กุล

สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและ
เทคโนโลยีชีวภาพ
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ระดับชาติ

ลําดับที่ ช่ือผลงานวิจัยที่นําเสนอ ชื่อการประชุม วันเดือนปีที่เสนอช่ือคณะผู้วิจัย หน่วยงาน

การพัฒนาเทคนิคการขยายพันธ์ุ
บอระเพ็ดโดยวิธีการเพาะเลี้ยงเน้ือ
เย่ือ

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006235 นางยุพา ปานแก้ว(มงคลสุข) สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและ
เทคโนโลยีชีวภาพ

ดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์(
ธนะสมบัติ)

สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและ
พลังงานชีวภาพ

นางสาวพนิดา วงษ์แหวน สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและ
เทคโนโลยีชีวภาพ

นายเจษฎา  วงศ์พรหม คณะวนศาสตร์ บางเขน
สํานักงานเลขานุการ

การพัฒนาเทคนิคการเพาะเลี้ยงเน้ือ
เย่ือไผ่หมาจู๋ เพื่ออุตสาหกรรมการ
ผลิตต้นกล้า

ไผ่ในพื้นท่ีโครงการหลวง 6/9/2006236 นางยุพา ปานแก้ว(มงคลสุข) สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและ
เทคโนโลยีชีวภาพ

การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ขายปลีกผล
พลับสด

การประชุมทางวิชาการ  ครั้งท่ี  
44  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
วันท่ี  30 มกราคม  - 2 
กุมภาพันธ์  2549

30/1/2006237 นางวีระศรี เมฆตรง สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ระบบนิเวศเกษตร
ศูนย์วิจัยระบบนิเวศเกษตร

การพัฒนาบ๊วยแผ่นจากบ๊วยดอง การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 44

30/1/2006238 รศ.อนุวัตร แจ้งชัด คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์

การพัฒนาแบบเรียน สาระการเรียน
รู้วิทยาศาสตร์ เรื่องพันธุกรรมและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ สํา
หรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ท่ี 2 โรงเรียนสาธิตแห?งมหา
วิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการศึกษา

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006239 ผศ.อารดา เตชะไกศิยวณิช คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาการศึกษา

การพัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรม
ครูโดยใช้พหุสื่อสาร สําหรับครูผู้
สอนในห้องเรียนร่วม

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006240 ผศ.สุชาวดี เกษมณี คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาการศึกษา

อ.กานดา สกุลธนะศักดิ์ มัวร์ คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
โรงเรียนสาธิต
แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การพัฒนาโปรแกรมแบบจําลองท่ัว
ไปเพื่อช่วยในการจัดทํามาตรฐาน
อาหารฮาลาลของไทย

การประชุมวิชาการ  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
วิทยาเขตกําแพงแสน  ครั้งท่ี 2.  
วันท่ี 4-10  ธันวาคม

4/12/2006241 ผศ.มนต์ทิพย์ ช่ําชอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพง
แสน
ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร
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ระดับชาติ
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมขัดผิว ท่ีมี
ส่วนผสมของซิลิกาจากแกลบข้าว

การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 44

30/1/2006242 เจษฎาภรณ์ เรืองมะเริง

รศ.หทัยรัตน์ ริมคีรี คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์

รศ.วิชัย หฤทัยธนาสันติ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

พงษ์ศิริ วินิจฉัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากแป้งถ่ัว
เหลืองชนิดไขมันเต็ม เพื่อใช้ในการ
ทําผลิตภัณฑ์โปรตีนและอาหารว่าง
สุขภาพเพื่ออุตสาหกรรมขนาดเล็ก

การประชุมสัมมนาวิชาการ
อุตสาหกรรมเกษตร ครั้งท่ี 8

15/6/2006243 นางจุฬาลักษณ์ จารุนุช สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหาร
ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปร
รูป

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพร
ผสมเจิร์มถ่ัวเหลืองเพื่อสุขภาพ

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006244 รศ.วิชัย หฤทัยธนาสันติ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

ผศ.เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์

นางวารุณี ธนะแพสย์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
ฝ่ายพัฒนาเชิงธุรกิจ

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายพื้น
เมืองของเกษตรกรท่ีเป็นสมาชิก 
ธ.ก.ส. ในจังหวัดเชียงใหม่

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006245 รศ.สิริสิน ชุมรุม คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ

ผศ.ขนิษฐา วัชราภรณ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ

ผศ.ปวริน ตันตริยานนท์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ

การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารขบเค้ียว
สําหรับสุนัข เพื่อขัดหินปูน

Proceedings of 44th 
Kasetsart University 
Annual Conference : 
Agro-Industry, Economics 
and Business 
Administration

30/1/2006246 ปิยนาถ รวมทรัพย์ ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผศ.เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์

รศ.หทัยรัตน์ ริมคีรี คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์
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ระดับชาติ

ลําดับที่ ช่ือผลงานวิจัยที่นําเสนอ ชื่อการประชุม วันเดือนปีที่เสนอช่ือคณะผู้วิจัย หน่วยงาน

การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารขบเค้ียว
สําหรับสุนัข เพื่อขัดหินปูน

Proceedings of 44th 
Kasetsart University 
Annual Conference : 
Agro-Industry, Economics 
and Business 
Administration

30/1/2006246 รศ.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์

การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารไทย
สุขภาพเสริมยุทธศาสตร์ครัวไทยสู่
โลก

นิทรรศการงานวิจัย "บนเส้นทาง
งานวิจัยมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์" ในงานเกษตร
แห่งชาต ปี 2549

27/1/2006247 นางสาวเพลินใจ ตังคณะกุล สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหาร
ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ

การพัฒนามาตรฐาน GMP ของ
ศูนย์รวบรวมนํ้านมดิบ

ประชุมวิชาการโคนม 2549 "
อุตสาหกรรมโคนมไทยกับการ
แข่งขันในอนาครและการปรับตัว
ของเกษตรกรไทย"

21/8/2006248 ผศ.วินัย พุทธกูล คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
และทรัพยากร

การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์และ
บรรจุภัณฑ์ไข่เค็ม

นิทรรศการงานวิจัย "บนเส้นทาง
งานวิจัยมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์" ในงานเกษตร
แห่งชาต ปี 2549

27/1/2006249 นางสาวพรทิพย์ เจริญธรรม
วัฒน์

สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหาร
ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์

การพัฒนาและการถ่ายทอดการ
ประดิษฐ์ดอกไม้

นิทรรศการงานวิจัย "บนเส้นทาง
งานวิจัยมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์" ในงานเกษตร
แห่งชาต ปี 2549

27/1/2006250 รศ.สุดาวดี เหมทานนท์ คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์

การพัฒนาและประเมินผล
ผลิตภัณฑ์เลือดจระเข้แห้ง

the 32nd Congress on 
Science and Technology of 
Thailand.  10-12 October 
2006, Queen Sirikit 
National Convention 
Center, Bangkok.

10/4/2006251 รศ.วิน เชยชมศรี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาสัตววิทยา

รศ.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาสัตววิทยา

การพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์ขนม
ขบเค้ียวสุขภาพเพื่อควบคุมและ
ป้องกันโภชนาการเกินในเด็ก

การประชุมวิชาการโภชนาการ
แห่งชาติ ครั้งท่ี 1
ศูนย์นิทรรศการและการประชุม
ไบเทค
บางนา กทม.

2/9/2006252 ดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหาร
ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ

การพัฒนาสายพันธ์ุแบคทีเรีย 
Bacillus thuringiensis สายพันธ์ุ
ไทยเพื่อการใช้ประโยชน์ในการ
ควบคุมศัตรูพืชอย่างย่ังยืน

ประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่ง
ชาติ ครั้งท่ี 7

2/11/2006253 รศ.จริยา จันทร์ไพแสง คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชากีฏวิทยา

การพัฒนาสารเคลือบเชลแล็กเพื่อ
ยืดอายุการเก็บรักษามังคุด และ
มะนาวพันธ์ุแป้น

การสัมมนาวิชาการวิทยาการ
หลังการเก็บเก่ียว/หลังการผลิต
แห่งชาติครั้งท่ี 4

8/6/2006254 ดร.อภิตา บุญศิริ สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพง
แสน
ศูนย์เทคโนโลยีหลังการเก็บ
เก่ียว

การพัฒนาอมย้ิมผลึกรสนํ้าส้ม
ธรรมชาติ

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006255 รศ.สมบัติ ขอทวีวัฒนา คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์
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ระดับชาติ
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การพัฒนาอมย้ิมผลึกรสนํ้าส้ม
ธรรมชาติ

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006255 อ.สุมนรัตน์ ชื่นพุฒิ คณะบริหารธุรกิจ บางเขน
ภาควิชาการตลาด

ผศ.วิษฐิดา จันทราพรชัย คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์

การพัฒนาอาหารสัตว์โดยใช้กาก
เหลือจากการผลิตนํ้าปลา

การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 44

30/1/2006256 รศ.อนุวัตร แจ้งชัด คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์

อ.ไพศาล วุฒิจํานงค์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์

ผศ.ชุติมา ไวศรายุทธ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมเกษตร

การพิสูจน์เชื้อเลปโตสไปร่าชนิดก่อ
โรค โดยการใช้พีซีอาร์วิเคราะห์ยีน 
16S rRNA

การประชุมวิชาการทาง
สัตวแพทย์และการเลี้ยงสัตว์ ครั้ง
ท่ี 32

1/11/2006257 ผศ.อุคเดช บุญประกอบ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาสรีรวิทยา

การพึ่งพิงทรัพยากรไม้ไผ่ของครัว
เรือนในเขตพ้ืนท่ีโครงการหลวง

ไผ่ในพื้นท่ีโครงการหลวง 6/9/2006258 ผศ.ปิติ กันตังกุล คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
และทรัพยากร

การเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือกํายาน การประชุมวิชาการพืชสวนแห่ง
ชาติ ครั้งท่ี 6

7/11/2006259 รศ.มาลี ณ นคร คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาพฤกษศาสตร์

วรรัตน์ บุญสนองสุภา

การเพาะเลี้ยงพันธ์ุต้นตอองุ่นใน
สภาพปลอดเชื้อ

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006260 คมขวัญ หนูฤทธ์ิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตบางเขน คณะเกษตร 
ภาควิชาพืชสวน

ผศ.ปรานอม พฤฒพงษ์ คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาพืชสวน

รศ.สุรศักดิ์ นิลนนท์ คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาพืชสวน

รศ.สุรียา ตันติวิวัฒน์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาพฤกษศาสตร์

การเพาะเลี้ยงเม่าหลวงในสภาพ
ปลอดเชื้อ

การประชุมวิชาการพืชสวนแห่ง
ชาติ ครั้งท่ี 6

7/11/2006261 วราพร วีระพลากร ม.รามคําแหง

รศ.มาลี ณ นคร คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาพฤกษศาสตร์

อ.ธนพร ขจรผล คณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร
สาขาวิชาทรัพยากรเกษตร
ชีวภาพ
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รายละเอียดข้อมูลการนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประจําปี พ.ศ. 2549 ( 1 มกราคม 2549 - 31 ธันวาคม 2549 )

ระดับชาติ

ลําดับที่ ช่ือผลงานวิจัยที่นําเสนอ ชื่อการประชุม วันเดือนปีที่เสนอช่ือคณะผู้วิจัย หน่วยงาน

การเพาะเลี้ยงแมลงหางหนีบ 
Euborellia sp. (Dermaptera: 
Cacinophoridae)

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006262 กิตติยา สุขเสน ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวิ
นทรีย์แห่งชาติ ภาคกลาง 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัด
นครปฐม

อ.อรพรรณ เกินอาษา คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชากีฏวิทยา

รศ.วิวัฒน์ เสือสะอาด คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชากีฏวิทยา

การเพาะเลี้ยงหอยมุกนํ้าจืดอย่าง
ย่ังยืน

นิทรรศการงานวิจัย "บนเส้นทาง
งานวิจัยมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์" ในงานเกษตร
แห่งชาต ปี 2549

27/1/2006263 รศ.อุทัยวรรณ โกวิทวที คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาสัตววิทยา

การเพาะเลี้ยงอัปเกสรส้มโชกุน การประชุมวิชาการพืชสวนแห่ง
ชาติครั้งท่ี 16

7/11/2006264 รศ.เสาวณี สาธรวิริยะพงศ์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาพฤกษศาสตร์

การเพิ่มปริมาณยอดและการ
ป้องกันการหลุดร่วงของใบพืชสกุล 
Uvaria บางชนิดในสภาพหลอด
ทดลอง

การประชุมทางวิชาการ ครั้งท่ี 
44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006265 วรรัตน์ บุญสนองสุภา ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 
10900

รศ.มาลี ณ นคร คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาพฤกษศาสตร์

รศ.กมลพรรณ นามวงศ์
พรหม

คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาพฤกษศาสตร์

รศ.ลิลลี่ กาวีต๊ะ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาพฤกษศาสตร์

รศ.สุรียา ตันติวิวัฒน์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาพฤกษศาสตร์

รศ.ศรีสม สุวรรณวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาพฤกษศาสตร์

การเพิ่มผลผลิต คุณภาพและการใช้
ต้นตอในองุ่น

ในนิทรรศการงานวิจัย"บนเส้น
ทาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ปี 2549"

27/1/2006266 ผศ.พนามาศ ตรีวรรณกุล คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาส่งเสริมและ
นิเทศศาสตร์เกษตร

การยอมรับเทคโนโลยีการผลิตและ
การจัดการการตลาดผ้าทอมือ

การนําเสนอผลงานวิชาการท่ีได้
รับทุนสนับสนุนจากเครือข่าย
การวิจัยภาคกลางตอนบน 
ประจําปีงบประมาณ 2548

7/11/2006267 นางฤดี ธีระวนิช สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
ฝ่ายพัฒนาเชิงธุรกิจ

นางสุชาดา อุชชิน สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและ
พลังงานชีวภาพ
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รายละเอียดข้อมูลการนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประจําปี พ.ศ. 2549 ( 1 มกราคม 2549 - 31 ธันวาคม 2549 )

ระดับชาติ

ลําดับที่ ช่ือผลงานวิจัยที่นําเสนอ ชื่อการประชุม วันเดือนปีที่เสนอช่ือคณะผู้วิจัย หน่วยงาน

การยอมรับเทคโนโลยีการผลิตและ
การจัดการการตลาดผ้าทอมือ

การนําเสนอผลงานวิชาการท่ีได้
รับทุนสนับสนุนจากเครือข่าย
การวิจัยภาคกลางตอนบน 
ประจําปีงบประมาณ 2548

7/11/2006267 นางสาริมา สุนทรารชุน สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและ
พลังงานชีวภาพ

อ.วารุณี ตันติวงศ์วาณิช คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา
สํานักงานเลขานุการ

การยับย้ังการเจริญเติบโตของเชื้อรา
ท่ีก่อโรคในปลาจากสารสกัดขมิ้น
ชันในห้องปฏิบัติการ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย ครั้งท่ี 32

10/10/2006268 รศ.งามผ่อง คงคาทิพย์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาเคมี

รศ.บุญส่ง คงคาทิพย์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาเคมี

รศ.สุมาลี บุญมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยา
ภูมิคุ้มกัน

รศ.กมลชัย ตรงวานิชนาม คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาเภสัชวิทยา

ผศ.สันติ แก้วโมกุล คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาสรีรวิทยา

การยืดอายุการเก็บรักษาทุเรียน
กวนดว้ยสารฮิวเมกแตนท์

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006269 รศ. ดร. ประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์ มจธ.

สุธาทิพย์ ภัทรกุลวณิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ มจธ.

อาจารย์จิรวัฒน์ กันต์เกรียง
วงศ์

คณะวิทยาศาสตร์ มจธ

รศ. ดร. วรพจน์ สุนทรสุข คณะวิทยาศาสตร์ มจธ.

รศ.ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาจุลชีววิทยา

การแยกฮอร์โมนจากต่อมแอนโดรจี
นิคของกุ้งก้ามกรามให้บริสุทธ์ิ

การประชุมทางวิชาการ ครั้งท่ี 
44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006270 วรางคณา นาคเสน ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยา
ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

สิทธิรักษ์ รอยตระกูล ศูนย์พันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

ผศ.วิกรม รังสินธ์ุ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาสัตววิทยา

ผศ.อมรรัตน์ พรหมบุญ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาชีวเคมี

รศ.สุนันทา รัตนาโภ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาชีวเคมี
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รายละเอียดข้อมูลการนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประจําปี พ.ศ. 2549 ( 1 มกราคม 2549 - 31 ธันวาคม 2549 )

ระดับชาติ

ลําดับที่ ช่ือผลงานวิจัยที่นําเสนอ ชื่อการประชุม วันเดือนปีที่เสนอช่ือคณะผู้วิจัย หน่วยงาน

การรวบรวมพันธ์ุสบู่ดําจากภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและ
ภาคใต้ ของประเทศไทยเพื่อใช้เป็น
เชื้อพันธุกรรม

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006271 นางสาวแอนนา สายมณีรัตน์ สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อ
การค้นคว้าและพัฒนาพืช
ศาสตร์
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่าง
แห่งชาติ

นางพิทยาภรณ์ สุภรพัฒน์ สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อ
การค้นคว้าและพัฒนาพืช
ศาสตร์
สถานีวิจัยพืชไร่สุวรรณวาจกกสิ
กิจ

นางสุปราณี งามประสิทธ์ิ สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อ
การค้นคว้าและพัฒนาพืช
ศาสตร์
สถานีวิจัยพืชไร่สุวรรณวาจกกสิ
กิจ

นางสาวแสงแข น้าวานิช สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อ
การค้นคว้าและพัฒนาพืช
ศาสตร์
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่าง
แห่งชาติ

นายสุขุม โชติช่วงมณีรัตน์ สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อ
การค้นคว้าและพัฒนาพืช
ศาสตร์
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่าง
แห่งชาติ

นายฉัตรพงศ์ บาลลา สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อ
การค้นคว้าและพัฒนาพืช
ศาสตร์
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่าง
แห่งชาติ

รศ.เอ็จ สโรบล คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาพืชไร่นา

การรับรู้ของครูและนักเรียนเก่ียวกับ
การจัดการเรียนการสอนพันธุ
ศาสตร์ ในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายของโรงเรียนสังกัดกองการ
ศึกษาสงเคราะห์ในประเทศไทย

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006272 ผศ.นฤมล ยุตาคม คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาการศึกษา

การรับรู้ของนักท่องเท่ียวต่อความ
แออัดในแหล่งนันทนาการทาง
ธรรมชาติ

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006273 ผศ.นภวรรณ ฐานะกาญจน์ 
พงษ์เขียว

คณะวนศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา

การรับรู้ของนักท่องเท่ียวต่อผล
กระทบสิ่งแวดล้อมในแหล่ง
นันทนาการทางธรรมชาติ

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006274 ผศ.นภวรรณ ฐานะกาญจน์ 
พงษ์เขียว

คณะวนศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา

การลดกําลังไฟฟ้าสูญเสียในการทด
สอบแบบสแกนด้วยวิธีลดการ
เปลี่ยนสถานะของเกต

การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 44

30/1/2006275 อ.ชูเกียรติ การะเกตุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
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ระดับชาติ
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การลดจํานวนจุลินทรีย์ของสาโท
โดยอัลตราฟิลเตรชัน

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006276 ผศ.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

การลดปริมาณการใช้โซเดียมเมตา
ไบซัลไฟด์เพื่อป้องกันการเกิดสี
นํ้าตาลและเชื้อราบนผลมะพร้าว
อ่อนท่ีปอกเปลือกแล้ว

สัมมนาวิชาการวิทยาการหลัง
การเก็บเก่ียว/หลังการผลิตแห่ง
ชาติ ครั้งท่ี 4 ณ โรงแรมดิเอ็มเพ
รส เชียงใหม่

8/6/2006277 ศ.จริงแท้ ศิริพานิช คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาพืชสวน

การเลี้ยงกุ้งกุลาดําเพื่อให้ได้ผลตอบ
แทนสูงสุด : เลี้ยงเดี่ยว, ผสมกับกุ้ง
ขาวแวนนาไมและผสมกับกุ้งก้าม
กรามด้วยนํ้าความเค็มต่ํา

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006278 จุฬาพร นํ้าผ้ึง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
คณะประมง

ผศ.นิติ ชูเชิด คณะประมง บางเขน
ภาควิชาชีววิทยาประมง

รศ.ชลอ ลิ้มสุวรรณ คณะประมง บางเขน
ภาควิชาชีววิทยาประมง

อมรชัย สมเจตน์เลิศเจริญ กรมประมง สถาบันวิจัยสุขภาพ
สัตว์นํ้าจืด

การวิเคราะห์กรดแลกติกและกรดซิ
ตริกพร้อมกันอย่างรวดเร็วในนมผง
โดยใช้เทคนิค ion 
chromatography

32nd Congress on Science 
and Technology of 
Thailand (STT.32)

10/10/2006279 รศ.ภควดี สุทธิไวยกิจ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาเคมี

การวิเคราะห์การเกิดดีสชาร์จบาง
ส่วนในฉนวนจําลองทรงกระบอก

การประชุมทางวิชาการทาง
วิศวกรรมไฟฟ้าครั้งท่ี 29

9/11/2006280 พร้อมศักดิ์  อภิรติกุล

ทง ลานธารทอง

อ.วินัย พฤกษะวัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

การวิเคราะห์ความหลากหลายทาง
นันทนาการในแหล่งนันทนาการ
ทางธรรมชาติ

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006281 ผศ.ถวัลย์ เนียมทรัพย์ คณะสังคมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาจิตวิทยา

ผศ.นภวรรณ ฐานะกาญจน์ 
พงษ์เขียว

คณะวนศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา

การวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพ
ของเส้นใยฝ้ายจากโครงการวิจัย
และพัฒนาระบบผลิตฝ้ายใน
ประเทศไทยในปี 2546-2547

การประชุมทางการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 44

30/1/2006282 ผศ.ขนิษฐา วัชราภรณ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ

การวิเคราะห์ด้วยเทคนิค FISH ใน
การหมักของเหลือท้ิงจากอาหารด้วย
เชื้อแบคทีเรียชอบร้อนท่ีผลิตกรด
แอลแลกติกในระบบเปิด

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006283 รศ.วิเชียร กิจปรีชาวนิช คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาจุลชีววิทยา
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ระดับชาติ
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การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบ
แทน และปริมาณแพเลี้ยงหอยแมลง
ภู่แบบแพแขวน ในบริเวณอ่าว
ศรีราชา จังหวัดชลบุรี ในช่วงปี 
2547-2548

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006284 ชัยพร  สีขาว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ศูนย์การศึกษาการใช้ท่ีดินและ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างย่ังยืน

ผศ.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ คณะประมง บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล

พุธชพล สุวรรณชัย กรมประมง ศูนย์สารสนเทศ 
กลุ่มภูมิสารสนเทศประมง

ผศ.เมธี แก้วเนิน คณะประมง บางเขน
ภาควิชาการจัดการประมง

การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ของ
การลงทุนโครงการผลิตนํ้าร้อนด้วย
ระบบผสมผสานพลังงานแสง
อาทิตย์ : กรณีศึกษา โรงพยาบาล
แกลง จังหวัดระยอง

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006285 ผศ.ธันวา จิตต์สงวน คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
และทรัพยากร

การวิเคราะห์ปริมาณ Mn Fe และ 
Sr ในเปลือกหอยมุกนํ้าจืด 
Hyriopsis (Hyriopsis) bialatus 
Simpson 1900 ด้วยเทคนิคการ
เรืองรังสีเอกซ์แบบกระจายพลังงาน

การประชุมวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ครั้งท่ี 44

30/1/2006286 รศ.พรรณี พักคง คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชารังสีประยุกต์และ
ไอโซโทป

อ.ฤทธี มีสัตย์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชารังสีประยุกต์และ
ไอโซโทป

การวิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิการดําเนิน
งานโครงการบัณฑิตยุคใหม่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006287 นายจิรวัฒน์ วีรังกร สํานักงานอธิการบดี
กองกลาง

การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
กระบวนการวางแผนการจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้อย่างมีส่วนร่วม

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006288 อ.นิตยา เมี้ยนมิตร คณะวนศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาการจัดการป่าไม้

รศ.ปัสสี ประสมสินธ์ คณะวนศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาการจัดการป่าไม้

รศ.วิพักตร์ จินตนา คณะวนศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาการจัดการป่าไม้

รศ.สมเกียรติ วันทะนะ คณะสังคมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประ
ศาสนศาสตร์

การวิเคราะห์เพื่อจัดการจราจรบน
ถนนในเส้นทางรถประจําทางด่วน
พิเศษ BRT

การประชุมวิชาการขนส่งแห่ง
ชาติ ครั้งท่ี 3

24/11/2006289 อ.วราเมศวร์ วิเชียรแสน คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

อรวิทย์   เหมะจุฑา กรุงเทพมหานคร

กฤษณ์  เกียรติพนชาติ กรุงเทพมหานคร
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ระดับชาติ

ลําดับที่ ช่ือผลงานวิจัยที่นําเสนอ ชื่อการประชุม วันเดือนปีที่เสนอช่ือคณะผู้วิจัย หน่วยงาน

การวิเคราะห์เพื่อจัดการจราจรบน
ถนนในเส้นทางรถประจําทางด่วน
พิเศษ BRT

การประชุมวิชาการขนส่งแห่ง
ชาติ ครั้งท่ี 3

24/11/2006289 ประพาส  เหลืองศิรินภา กรุงเทพมหานคร

สําราญ ทวีกาญจน์ กรุงเทพมหานคร

สุพจน์ จรนนท์ กรุงเทพมหานคร

การวิเคราะห์สเปกตรัมจากซีซีดี
สเปกโตรมิเตอร์ด้วยพีชคณิตเชิงเส้น

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006290 อ.สิทธิชัย ปิ่นกาญจนโรจน์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาฟิสิกส์

อ.นพฤทธ์ิ จินันทุยา คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาฟิสิกส์

ผศ.กนกพจน์ อารีกุล คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาฟิสิกส์

การวิเคราะห์อัตราความเสียหายใน
ระบบจําหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค

การประชุมวิชาการทางวิศวกรรม
ไฟฟ้า ครั้งท่ี 29

9/11/2006291 วิวัฒน์  ทิพจร

อํานาจ  ขวัญไสวธรรม

รศ.ชํานาญ ห่อเกียรติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

การวิจัยเชิงปฏิบัติการเร่งด่วนเพื่อ
รองรับการจัดตั้งศูนย์พัฒนาการเด็ก
และสันทนาการ
การเรียนรู้ธรรมชาติ เพื่อคุณภาพ
ชีวิตในพื้นท่ีประสบภัยธรณีพิบัติ
คลื่นสึนามิ ก่ิงอําเภอสุขสําราญ 
จังหวัดระนอง

นิทรรศการงานวิจัย "บนเส้นทาง
งานวิจัยมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์" ในงานเกษตร
แห่งชาต ปี 2549

27/1/2006292 อ.สุขกมล ปัญญาจันทร์ คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์

การวิจัยเพื่อประเมินความเชื่อมโยง
ระหว่างนวัตกรรมการเรียนการสอน
และ คุณลักษณะการเป็นคนดีของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006293 ลัดดาวรรณ เจริญศักดิ์ศรี  โรงเรียนสาธิต
แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

อ.นลินี วิริยะวัฒนะ คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
โรงเรียนสาธิต
แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สมยศ วิวัฒนปฐพี โรงเรียนสาธิต
แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

สมศักดิ์ เตชะโกสิต โรงเรียนสาธิต
แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

รศ.สุพิน ดิษฐสกุล คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
โรงเรียนสาธิต
แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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การวิจัยและพัฒนาข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์ลูกผสมเดี่ยวพันธ์ุสุวรรณ 4452

นิทรรศการงานวิจัย "บนเส้นทาง
งานวิจัยมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์" ในงานเกษตร
แห่งชาต ปี 2549

27/1/2006294 นายฉัตรพงศ์ บาลลา สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อ
การค้นคว้าและพัฒนาพืช
ศาสตร์
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่าง
แห่งชาติ

การวิจัยและพัฒนาข้าวโพดหวาน
ลูกผสมเดี่ยวพันธ์ุ KSSC 563

นิทรรศการงานวิจัย "บนเส้นทาง
งานวิจัยมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ " ในงานวันเกษตร
แห่งชาติ ปี พ.ศ 2549

27/1/2006295 ดร.สรรเสริญ จําปาทอง สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อ
การค้นคว้าและพัฒนาพืช
ศาสตร์
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่าง
แห่งชาติ

นายนพพงศ์ จุลจอหอ สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อ
การค้นคว้าและพัฒนาพืช
ศาสตร์
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่าง
แห่งชาติ

การวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ไถจอบ
หมุนติดรถไถเดินตามในประเทศ
ไทย

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 7 
ประจําปี 2549  สมาคม
วิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศ
ไทย

23/2/2006296 รศ.ธัญญา นิยมาภา คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพง
แสน
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร

การศัลยกรรมแก้ไขการขยายใหญ่
ของคลิตอริส ท่ีมีกระดูกแข็ง (os 
clitoris) คล้ายลึงค์ในสุนัขพันธ์ุบี
เก้ิล

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006297 วิญญู การทิพย์ หน่วยศัลยกรรมและรังสีกรรม 
โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยา
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
บางเขน กรุงเทพฯ 10900

อ.สุณี คุณากรสวัสดิ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพง
แสน
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์
เลี้ยง

รศ.อาภา เทศประทีป คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพง
แสน
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์
เลี้ยง

การศึกษาการคงอยู่และการลดเชื้อ
ซาลโมเนลล่าท่ีปนเปื้อนมากับถาด
ไข่

Proceedings of 44th 
Kasetsart University 
Annual Conference : 
Animal, Veterinary 
Medicine

30/1/2006298 นายอรรถวุฒิ พลายบุญ คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาสัตวบาล

อ.สุเจตน์ ชื่นชม คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาสัตวบาล

นที แจ้งมงคล ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร 
กําแพงแสน มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพง
แสน

การศึกษาการเจริญเติบโตของต้น
ส้มมือ

การประชุมทางวิชาการ  ครั้งท่ี  
44  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
วันท่ี  30 มกราคม  - 2 
กุมภาพันธ์  2549

30/1/2006299 นางสาวบัวบาง ยะอูป สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ระบบนิเวศเกษตร
สถานีวิจัยดอยปุย
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รายละเอียดข้อมูลการนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประจําปี พ.ศ. 2549 ( 1 มกราคม 2549 - 31 ธันวาคม 2549 )

ระดับชาติ

ลําดับที่ ช่ือผลงานวิจัยที่นําเสนอ ชื่อการประชุม วันเดือนปีที่เสนอช่ือคณะผู้วิจัย หน่วยงาน

การศึกษาการเจริญเติบโตของต้น
ส้มมือ

การประชุมทางวิชาการ  ครั้งท่ี  
44  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
วันท่ี  30 มกราคม  - 2 
กุมภาพันธ์  2549

30/1/2006299 นางนวลปรางค์ ไชยตะขบ สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ระบบนิเวศเกษตร
สถานีวิจัยกาญจนบุรี

การศึกษาการเตรียมและสมบัติการ
ต้านทานแรงดึงของวัสดุเชิงประกอบ 
(composite) ของ ยางธรรมชาติ/เจ
ลาติไนซ์สตาร์ช (Gelatinized 
starch) และแร่ดิน (mineral 
clay)

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006300 รศ.กล้าณรงค์ ศรีรอต คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

ดร.รัตนา ตันฑเทอดธรรม สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและ
พลังงานชีวภาพ

การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของ
ปริมาณจุลินทรีย์กลุ่มแลคติกแอซิ
ดแบคทีเรียและยีสต์ในระหว่างการ
หมักกากมันสําปะหลัง

การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของ
ปริมาณจุลินทรีย์กลุ่มแลคติกแอ
ซิดแบคทีเรียและยีสต์ในระหว่าง
การหมักกากมันสําปะหลัง

30/1/2006301 นางสุกัญญา จัตตุพรพงษ์ สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อ
การค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์
และผลิตภัณฑ์สัตว์ กําแพงแสน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิชาการ
อาหารสัตว์

การศึกษาการแพร่กระจายและมวล
ชีวภาพของหญ้าทะเลบริเวณเกาะ
ลันตา จังหวัดกระบี่

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006302 ชาคริต  เรืองสอน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตบางเขน คณะประมง 
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล

รศ.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์ คณะประมง บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล

รศ.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์ คณะประมง บางเขน
ภาควิชาชีววิทยาประมง

อ.ภัททิรา เรืองสินทรัพย์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาคณิตศาสตร์

การศึกษาการย่อยได้ท่ีสุดปลายลํา
ไส้เล็กของโภชนะในมูลสุกรในสุกร
ระยะขุน

การศึกษาการย่อยได้ท่ีสุดปลาย
ลําไส้เล็กของโภชนะในมูลสุกร
ในสุกรระยะขุน

30/1/2006303 นางสุกัญญา จัตตุพรพงษ์ สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อ
การค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์
และผลิตภัณฑ์สัตว์ กําแพงแสน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิชาการ
อาหารสัตว์

รศ.อุทัย คันโธ คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาสัตวบาล

การศึกษาความเข้มข้นและเวลาของ
การดูดซับท่ีมีผลต่อการปรับปรุง
คุณภาพนํ้ามันปาล์มท่ีเลิกใช้ชนิด
ต่างๆ

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006304 รศ.สาวิตรี จันทรานุรักษ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้
ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงทดแทน
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวในรถแท็กซ่ี

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006305 ผศ.ศุภชาติ สุขารมณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์
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รายละเอียดข้อมูลการนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประจําปี พ.ศ. 2549 ( 1 มกราคม 2549 - 31 ธันวาคม 2549 )

ระดับชาติ

ลําดับที่ ช่ือผลงานวิจัยที่นําเสนอ ชื่อการประชุม วันเดือนปีที่เสนอช่ือคณะผู้วิจัย หน่วยงาน

การศึกษาความเป็นไปได้ในการ
ผลิตไซลิทอลจากไฮโดรไลเสทท่ีได้
จากการระเบิดต้นปาล์มนํ้ามันด้วย
ไอนํ้า

การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ครั้งท่ี 45 สาขาอุตสาหกรรม
เกษตร

30/1/2006306 รศ.สาวิตรี จันทรานุรักษ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

พิชญา ภูมิภัทร

รศ.วิเชียร กิจปรีชาวนิช คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาจุลชีววิทยา

ดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและ
เทคโนโลยีชีวภาพ

รศ.วิทยา ปั้นสุวรรณ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาเคมี

การศึกษาความเป็นไปได้ในการลง
ทุนติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟ้า
พลังงานความร้อนร่วมโดยใช้ก๊าซ
ธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงในอุตสาหกร
รมส  ิ่งทอ กรณีศึกษา : บริษัท เจ.
เท็กซ์ไทล์ จํากัด

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006307 ผศ.ศุภชาติ สุขารมณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์

การศึกษาความพยายามในการจัด
เก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ของหน่วยจัดเก็บ
ภาษี สํานักงานสรรพากรภาค 5

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006308 ผศ.สังเวียน จันทร์ทองแก้ว คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์

การศึกษาค่าสหสัมพันธ์และสมการ
คาดคะเนของปริมาณเถ้าไม่ละลาย
ในกรดและเถ้าละลายในกรดจาก
เถ้าท้ังหมดในมันเส้น

การศึกษาค่าสหสัมพันธ์และ
สมการคาดคะเนของปริมาณเถ้า
ไม่ละลายในกรดและเถ้าละลาย
ในกรดจากเถ้าท้ังหมดในมันเส้น

30/1/2006309 นางสุกัญญา จัตตุพรพงษ์ สถาบันสุวรรณวาจกกสกิิจเพื่อ
การค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์
และผลิตภัณฑ์สัตว์ กําแพงแสน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิชาการ
อาหารสัตว์

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รศ.อุทัย คันโธ คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาสัตวบาล

การศึกษาคุณภาพของกุ้งขาวแวน
นาไม (Litopenaeus vannamei) 
ท่ีเลี้ยงในบ่อดินและบ่อท่ีปูด้วยโพลี
เอททีลีนด้วยนํ้าความเค็มต่ํา

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006310 พจมาน เชยเดช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตบางเขน คณะประมง

รศ.ชลอ ลิ้มสุวรรณ คณะประมง บางเขน
ภาควิชาชีววิทยาประมง

ผศ.นิติ ชูเชิด คณะประมง บางเขน
ภาควิชาชีววิทยาประมง

อ.นันทิภา พันธ์ุสวัสดิ์ คณะประมง บางเขน
ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง
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ประจําปี พ.ศ. 2549 ( 1 มกราคม 2549 - 31 ธันวาคม 2549 )

ระดับชาติ

ลําดับที่ ช่ือผลงานวิจัยที่นําเสนอ ชื่อการประชุม วันเดือนปีที่เสนอช่ือคณะผู้วิจัย หน่วยงาน

การศึกษาโครงสร้างสามมิติของ 
Juxtamembrane Domain ใน 
Human Epidermal Growth 
Factor และการปฏิสัมพันธ์กับ 
Calmodulin โดย เอนเอ็มอาร์ 
สเปคโตรสโคปี้

การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 44

30/1/2006311 ผศ.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาชีวเคมี

การศึกษาชีววิทยาของดอกน้อยหน่า
ลูกผสม (Annona cherimola 
Mill. x Annona squamosa 
Linn.) พันธ์ุเพชรปากช่อง

Proceedings of 44th 
Kasetsart University 
Annual Conference : Plants

30/1/2006312 ยอดหญิง ทองธีระ ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร
กําแพงแสน มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพง
แสน

รศ.กวิศร์ วานิชกุล คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาพืชสวน

นายเรืองศักดิ์ กมขุนทด สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อ
การค้นคว้าและพัฒนาพืช
ศาสตร์
สถานีวิจัยปากช่อง

การศึกษาเชิงทดลองสําหรับการลด
ความชื้นในถ่านอัดจากฝุ่นผงถ่าน
หิน

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006313 ผศ.ทวีเดช ศิริธนาพิพัฒน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

การศึกษาทางพันธุศาสตร์สําหรับ
ลักษณะทางการสืบพันธ์ุและ
ลักษณะทางการผลิตของแม่สุกร
พันธ์ุแลนด์เรซในประเทศไทย

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006314 รศ.ศรเทพ ธัมวาสร คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาสัตวบาล

การศึกษาทางอนุกรมวิธานของ
พรรณไม้สกุลติ้วและสกุลบัวทองใน
ประเทศไทย

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006315 ผศ.ดวงใจ ศุขเฉลิม คณะวนศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้

การศึกษาเบื้องต้นถึงการเจริญเติบ
โตของต้นตอองุ่น

การประชุมทางวิชาการ  ครั้งท่ี  
44  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006316 นางนวลปรางค์ ไชยตะขบ สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ระบบนิเวศเกษตร
สถานีวิจัยกาญจนบุรี

นายกิตติพงศ์ ตรีตรุยานนท์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ระบบนิเวศเกษตร
ศูนย์วิจัยระบบนิเวศเกษตร

การศึกษาประโยคผิดในเรียงความ
ภาษาญ่ีปุ่นชั้นสูงของนักศึกษาชาว
ไทยเพื่อการสร้างคู่มือช่วยสอน

งานประชุมทางวิชาการครั้งท่ี 44 
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 
2549

31/1/2006317 รศ.สร้อยสุดา ณ ระนอง คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาภาษาต่างประเทศ

การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัด
หยาบจากใบแพทชูลีและนํ้ามันหอม
ระเหยแพทชูลีในการยับย้ังการ
เจริญของเชื้อแบคทีเรีย

การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
ครั้งท่ี 32

10/10/2006318 นางสาวสุพนิดา วินิจฉัย สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและ
เทคโนโลยีชีวภาพ

การศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบ
โตของหญ้าแฝกแหล่งพันธ์ุต่างๆ ท่ี
ปลูกในนํ้าเสียจากโรงงาน
อุตสาหกรรม : โรงงานสุรา

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006319 นายธีระ สมหวัง สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อ
การค้นคว้าและพัฒนาพืช
ศาสตร์
สถานีวิจัยเขาหินซ้อน
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ระดับชาติ

ลําดับที่ ช่ือผลงานวิจัยที่นําเสนอ ชื่อการประชุม วันเดือนปีที่เสนอช่ือคณะผู้วิจัย หน่วยงาน

การศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบ
โตของหญ้าแฝกแหล่งพันธ์ุต่างๆ ท่ี
ปลูกในนํ้าเสียจากโรงงาน
อุตสาหกรรม : โรงงานสุรา

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006319 ผศ.อํานวย โยธาศิริ คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาพืชไร่นา

นายสุเมศ ทับเงิน สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อ
การค้นคว้าและพัฒนาพืช
ศาสตร์
สถานีวิจัยเขาหินซ้อน

ดร.ก่ิงกานท์ พานิชนอก สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อ
การค้นคว้าและพัฒนาพืช
ศาสตร์
สถานีวิจัยเขาหินซ้อน

นายสมชยั ลิ่มอรุณ สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อ
การค้นคว้าและพัฒนาพืช
ศาสตร์
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่าง
แห่งชาติ

รศ.สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาพฤกษศาสตร์

การศึกษาพฤติกรรมการอัดแน่น
ของดินทางการเกษตรภายใต้การว่ิง
ผ่านของล้อยางท่ีมีภาระกระทําต่าง
กัน

การประชุมวิชาการครั้งท่ี 7 
ประจําปี 2549 สมาคมวิศวกรรม
เกษตรแห่งประเทศไทย

23/2/2006320 รศ.ธัญญา นิยมาภา คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพง
แสน
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร

การศึกษาพันธ์ุข้าวโพดต้านทานต่อ
หนอนเจาะลาํต้น Ostrinia 
furnacalis (Guenee)

การประชุมเชิงปฏิบัติการ
โครงการวิจัยข้าวโพดและข้าว
ฟ่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 2

9/3/2006321 นางสาวแสงแข น้าวานิช สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อ
การค้นคว้าและพัฒนาพืช
ศาสตร์
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่าง
แห่งชาติ

อ.สุรเชษฐ จามรมาน คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชากีฏวิทยา

ดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อ
การค้นคว้าและพัฒนาพืช
ศาสตร์
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่าง
แห่งชาติ

นางสาวแอนนา สายมณีรัตน์ สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อ
การค้นคว้าและพัฒนาพืช
ศาสตร์
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่าง
แห่งชาติ

การศึกษาเพื่อเปรียบเทียบสามวิธี
สกัดดีเอ็นเอจากนํ้าเชื้อโคท่ีทําให้
ปนเปื้อนเชื้อเลปโตสไปร่าและการ
วิเคราะห์ผลผลิตพีซีอาร์ด้วยเทคนิค
เจล อิเลคโตรโฟรีซิสสองแบบ

การประชุมทางวิชาการ ครั้งท่ี 
44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006322 ผศ.อุคเดช บุญประกอบ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาสรีรวิทยา
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ระดับชาติ

ลําดับที่ ช่ือผลงานวิจัยที่นําเสนอ ชื่อการประชุม วันเดือนปีที่เสนอช่ือคณะผู้วิจัย หน่วยงาน

การศึกษาเพื่อเปรียบเทียบสามวิธี
สกัดดีเอ็นเอจากนํ้าเชื้อโคท่ีทําให้
ปนเปื้อนเชื้อเลปโตสไปร่าและการ
วิเคราะห์ผลผลิตพีซีอาร์ด้วยเทคนิค
เจล อิเลคโตรโฟรีซิสสองแบบ

การประชุมทางวิชาการ ครั้งท่ี 
44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006322 ผศ.ศิริชัย วงษ์นาคเพ็ชร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุข
ศาสตร์ และการบริการวินิจฉัย

รศ.วรศักดิ์ ปัจฉิมะศิริ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาสรีรวิทยา

นายสมหมาย หอมสวาท คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาสรีรวิทยา

Uavechanichkul, R.,

Pongpeng, P.

Wirojwuthikul, S.,

Suwancharoen, D.

การศึกษาภาวะผู้นําของผู้ประกอบ
การวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมไทย

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006323 ผศ.รัตติกรณ์ จงวิศาล คณะสังคมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาจิตวิทยา

การศึกษาย้อนหลังปัญหากระดูก
สะบ้าเคลื่อนในสุนัข

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006324 ผศ.นริศ เต็งชัยศรี คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์
เลี้ยง

อ.ชัยกร ฐิติญาณพร คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพง
แสน
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์
เลี้ยง

อ.เจดีย์ เต็มวิจิตร คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพง
แสน
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์
เลี้ยง

การศึกษาย้อนหลังภาวะไส้เลื่อน
กระบังลมในสุนัขและแมว

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006325 ผศ.นริศ เต็งชัยศรี คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์
เลี้ยง

การศึกษารูปแบบการเลี้ยง การใช้
วัสดุไม้ และต้นทุนผลตอบแทนใน
การเลี้ยงหอยแมลงภู่ (Perna 
viridis) : กรณีศึกษาจังหวัด
ฉะเชิงเทราและสุราษฏร์ธานี

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006326 ผศ.เมธี แก้วเนิน คณะประมง บางเขน
ภาควิชาการจัดการประมง

รศ.แสงเทียน อัจจิมางกูร คณะประมง บางเขน
ภาควิชาการจัดการประมง

อ.ศันสนีย์ หวังวรลักษณ์ คณะประมง บางเขน
ภาควิชาการจัดการประมง
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ระดับชาติ

ลําดับที่ ช่ือผลงานวิจัยที่นําเสนอ ชื่อการประชุม วันเดือนปีที่เสนอช่ือคณะผู้วิจัย หน่วยงาน

การศึกษารูปแบบการเลี้ยง การใช้
วัสดุไม้ และต้นทุนผลตอบแทนใน
การเลี้ยงหอยแมลงภู่ (Perna 
viridis) : กรณีศึกษาจังหวัด
ฉะเชิงเทราและสุราษฏร์ธานี

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006326 อ.จันทรา ศรีสมวงศ์ คณะประมง บางเขน
ภาควิชาการจัดการประมง

การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา
ของกล้วยประดับบางพันธ์ุ

Proceedings of 44th 
Kasetsart University 
Annual Conference : Plants

30/1/2006327 อารยา อาจเจริญ ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
บางเขน

ศ.เบญจมาศ ศิลาย้อย คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาพืชสวน

รศ.ฉลองชัย แบบประเสริฐ คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาพืชสวน

ศ.สายชล เกตุษา คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาพืชสวน

การศึกษาลักษณะแรงบิดและค่า
พลังงานการไถพรวนจําเพาะที่
สัมพันธ์กับกระบวนการไถพรวนดิน
ของใบมีดจอบหมุน 3 ชนิด ในดิน
ร่วนปนทรายและดินเหนียว

การประชุมวิชาการครั้งท่ี 7 
ประจําปี 2549 สมาคมวิศวกรรม
เกษตรแห่งประเทศไทย

23/2/2006328 รศ.ธัญญา นิยมาภา คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพง
แสน
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร

การศึกษาวิจัยและพัฒนาการผลิต
มะม่วงพันธ์ุมหาชนก : การทดสอบ
การเจริญเติบโตและการให้ผลผลิต
ในเขตท่ีสูงของจังหวัดเพชรบูรณ์

การประชุมวิชาการวันสถาปนา
สถาบันผลิตผลเกษตรฯครบรอบ  
15  ปีและการประชุมทาง
วิชาการครั้งท่ี 3  วันท่ี  8  
สิงหาคม  2549  ณ ห้องประชุม 
ชั้น 9 ตึกปฏิบัติการวิจัยกลาง

8/8/2006329 นายโรจน์รวี ภิรมย์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ระบบนิเวศเกษตร
ศูนย์วิจัยระบบนิเวศเกษตร

การศึกษาวิธีการและสภาวะที่เหมาะ
สมในการสกัดสารจากขมิ้นชันและ
ฤทธ์ิในการยับย้ังเชื้อแบคทีเรีย

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006330 ผศ.วลัยรัตน์ จันทรปานนท์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์

การศึกษาสถานภาพและแนวทาง
การดําเนินงานของสถาบันค้นคว้า
และพฒันาระบบนิเวศเกษตร

การประชุมวิชาการวันสถาปนา
สถาบันผลิตผลเกษตรฯครบรอบ  
15  ปีและการประชุมทาง
วิชาการครั้งท่ี 3   วันท่ี  8  
สิงหาคม  2549  ณ ห้องประชุม 
ชั้น 9 ตึกปฏิบัติการวิจัยกลาง 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

8/8/2006331 นางนวลปรางค์ ไชยตะขบ สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ระบบนิเวศเกษตร
สถานีวิจัยกาญจนบุรี

การศึกษาสัดส่วนท่ีเหมาะสมของ
แป้งข้าวเจ้า แป้งสาลี และแป้งมัน
สําปะหลังในการผลิตกระทงสําเร็จ
รูปสําหรับอาหารว่าง

Proceedings of 44th 
Kasetsart University 
Annual Conference : 
Agro-Industry, Economics 
and Business 
Administration

30/1/2006332 นํ้าฝน รักขุมแก้ว ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รศ.กมลวรรณ แจ้งชัด คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์
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ระดับชาติ
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การศึกษาสัดส่วนท่ีเหมาะสมของ
แป้งข้าวเจ้า แป้งสาลี และแป้งมัน
สําปะหลังในการผลิตกระทงสําเร็จ
รูปสําหรับอาหารว่าง

Proceedings of 44th 
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Administration

30/1/2006332 รศ.อนุวัตร แจ้งชัด คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์

การศึกษาองค์ประกอบของดินหลัง
การอบท่ีอุณหภูมิ 200-500 องศา
เซลเซียส

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006333 กิตติศักดิ์ชัย แนมจันทร์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยา
ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

ผศ.เอกชัย หุ่นนิวัฒน์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาฟิสิกส์

รศ.พรรณี พักคง คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชารงัสีประยุกต์และ
ไอโซโทป

นายสุชาติ สุวรรณทัศน์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาฟิสิกส์

การศึกษาอนุกรมวิธานของพรรณ
พืชวงศ์เข็มในพื้นท่ีป่าทองผาภูมิ 
จังหวัดกาญจนบุรี

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006334 ผศ.ดวงใจ ศุขเฉลิม คณะวนศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้

การศึกษาอนุกรมวิธานของพืชวงศ์
ขิง (Zingiberaceae) ในพื้นท่ีป่า
ทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006335 ผศ.ดวงใจ ศุขเฉลิม คณะวนศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้

การศึกษาอัตราส่วนท่ีเหมาะสมของ
กล้วยไข่ กล้วยหอม และกล้วยนํ้าว้า
ในการทํากล้วยกวน

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006336 นางกัลยาณี สุวิทวัส สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อ
การค้นคว้าและพัฒนาพืช
ศาสตร์
สถานีวิจัยปากช่อง

นางสาวพินิจ กรินท์ธัญญกิจ สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อ
การค้นคว้าและพัฒนาพืช
ศาสตร์
สถานีวิจัยปากช่อง

นายรักเกียรติ ชอบเก้ือ สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อ
การค้นคว้าและพัฒนาพืช
ศาสตร์
สถานีวิจัยปากช่อง

การศึกษาอาหารท่ีเหมาะสมสําหรับ
เพาะเลี้ยงเพิ่มปริมาณหนอนเจาะลํา
ต้นและยอดอ้อย สีชมพู  Sesamia 
inferens (Walker) เพื่อใช้ในการ
ผลิตแตนเบียนหนอน Cotesia 
flavipes (Cameron) 
(Hymenoptera: Braconidae)

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006337 รศ.วิวัฒน์ เสือสะอาด คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชากีฏวิทยา

การศึกษาอิทธิพลของการออกแบบ
ภาชนะบรรจุท่ีมีผลต่อพฤติกรรม
ของผู้บริโภควัยเด็ก

การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 44

30/1/2006338 ผศ.ภิญญา ศิลาย้อย (เยอร์
เกนเซน)

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ
และวัสดุ
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การศึกษาอิทธิพลของวันปลูกต่อผล
ผลิตและปริมาณสารแอนโดรกรา
โฟไลด์ในใบฟ้าทะลายโจร

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006339 นายองอาจ หาญชาญเลิศ สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อ
การค้นคว้าและพัฒนาพืช
ศาสตร์
สถานีวิจัยปากช่อง

รศ.ย่ิงยง ไพสุขศานติวัฒนา คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาพืชสวน

รศ.ฉลองชัย แบบประเสริฐ คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาพืชสวน

รศ.บุญส่ง คงคาทิพย์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาเคมี

รศ.งามผ่อง คงคาทิพย์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาเคมี

การศึกษาอิทธิพลของสว่นประกอบ
ต่อลักษณะเจลของเฉาก๊วย

นิทรรศการงานวิจัย "บนเส้นทาง
งานวิจัยมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์" ในงานเกษตร
แห่งชาต ปี 2549

27/1/2006340 นางอุไร เผ่าสังข์ทอง สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหาร
ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปร
รูป

การสกัดและการออกฤทธิ์ยับย้ังเชื้อ
จุลินทรีย์ของสารสกัดจากเปลือก
มังคุด

การประชุมทางวิชาการ ครั้งท่ี 
44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
สาขาวิทยาศาสตร์

30/1/2006341 นางสาวอุดมลักษณ์ สุขอัตตะ สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและ
พลงังานชีวภาพ

นางอุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและ
พลังงานชีวภาพ

นางสาวประภัสสร รักถาวร สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและ
พลังงานชีวภาพ

สิริพร ศิริวรรณ สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พจมาน พิศเพียงจันทร์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การสกัดและสมบัติเชิงหน้าท่ีบาง
ประการของสารสกัดโปรตีนจากรํา
ข้าว

การประชุมทางวิชาการ ครั้งท่ี 
44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006342 รศ.โชคชัย ธีรกุลเกียรติ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร
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การสกัดและสมบัติเชิงหน้าท่ีบาง
ประการของสารสกัดโปรตีนจากรํา
ข้าว

การประชุมทางวิชาการ ครั้งท่ี 
44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006342 รศ.สิรี ชัยเสรี คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร

ศิริวัฒน์ มงคลกาญจนศิริ  คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาค
วิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร

การส่งเสริมการเจริญเติบโตและชัก
นําภูมิต้านทานโรคของกะหล่ําดอก
และผักคะน้าด้วยเชื้อจุลินทรีย์และ
สารชีวภัณฑ์ธรรมชาติ

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006343 รศ.สุดฤดี ประเทืองวงศ์ คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาโรคพืช

รศ.ศศิธร วุฒิวณิชย์ คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาโรคพืช

การสร้างแบบวัดวิธีคิดแบบโยนิโส
มนสิการสําหรับนักศึกษาระดับอุดม
ศึกษา

การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 44

30/1/2006344 รศ.อาภา จันทรสกุล คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและ
การแนะแนว

ผศ.นภาพร ปรีชามารถ คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและ
การแนะแนว

รศ.จิตตินันท์ บุญสถิรกุล คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและ
การแนะแนว

การสร้างมูลค่าสินค้าเกษตรไทย การประชุมสัมมนาทางวิชาการ
ธนาคารแห่งประเทศไทย

9/7/2006345 รศ.สมพร อิศวิลานนท์ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
และทรัพยากร

การสังเคราะห์และทดสอบ
คุณสมบัติของแผ่นเมมเบรนผสม
สําหรับเซลล์เชื้อเพลิงท่ีอุณหภูมิห้อง

การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมี
และเคมีประยุกต์แห่งประเทศ
ไทย ครั้งท่ี 16    โรงแรมรามากา
ร์เดน กทม. 26-27 ตุลาคม 
2549

26/10/2006346 วิโรจน์  ตั้งสถิตเกียรติ์ (นิสิต) คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน 
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

ผศ.นันทิยา หาญศุภลักษณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

การสังเคราะห์ไฮโดรคาร์บอนโดย
ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา 
18Fe5Cu2K/ZSM-5

การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมี
และเคมีประยุกต์แห่งประเทศ
ไทย ครั้งท่ี 16

26/10/2006347 ผศ.กานดิส สุดสาคร คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

รศ.เมตตา เจริญพานิช คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

การสํารวจชนิดและปริมาณสัตว์นํ้า
บริเวณแพเลี้ยงหอยแมลงภู่ด้วย
เคร่ืองมือประมงประเภทลอบปลา
ในอ่าวศรีราชา จ.ชลบุรี เดือน 
มีนาคม-สิงหาคม 2548

เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 44 : สาขาประมง

30/1/2006348 นายอลงกต อินทรชาติ คณะประมง บางเขน
สถานีวิจัยประมงศรีราชา

นายนิติพัฒน์ (ปรเมษฐ์) 
พลอยประดับ

คณะประมง บางเขน
สถานีวิจัยประมงศรีราชา
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การสํารวจชนิดและปริมาณสัตว์นํ้า
บริเวณแพเลี้ยงหอยแมลงภู่ด้วย
เคร่ืองมือประมงประเภทลอบปลา
ในอ่าวศรีราชา จ.ชลบุรี เดือน 
มีนาคม-สิงหาคม 2548

เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 44 : สาขาประมง

30/1/2006348 นายเฉลิมชัย อยู่สําราญ คณะประมง บางเขน
สถานีวิจัยประมงศรีราชา

นายอรรถวุฒิ กันทะวงศ์ คณะประมง บางเขน
สถานีวิจัยประมงศรีราชา

การสํารวจและวิเคราะห์ต้นทุนทาง
การเงินในการใช้วัสดุไม้แปรรูปใน
เรือประมงพื้นบ้าน

การประชุมทางวิชาการครั้งท่ี 44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006349 ผศ.เมธี แก้วเนิน คณะประมง บางเขน
ภาควิชาการจัดการประมง

อ.จันทรา ศรีสมวงศ์ คณะประมง บางเขน
ภาควิชาการจัดการประมง

อ.ศันสนีย์ หวังวรลักษณ์ คณะประมง บางเขน
ภาควิชาการจัดการประมง

การสํารวจสถานภาพและแนวโน้ม
การใช้เทคโนโลยี ICT ในการศึกษา
แบบ e-Learning ของนิสิตระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 
กรุงเทพฯ

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006350 รศ.ไฉไล ศักดิวรพงศ์ คณะสังคมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชานิติศาสตร์

ผศ.ศรีรัฐ โกวงศ์ คณะสังคมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประ
ศาสนศาสตร์

ผศ.พวงทิพย์ เกิดทรัพย์ คณะสังคมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา

การสํารวจสภาวะความชุกของ
แอนติบอดีย์ต่อเชื้อ Toxoplasma 
gondii ในโคนมเขตภาคตะวันตก

การประชุมวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
กําแพงแสน ครั้งท่ี 3

6/12/2006351 ผศ.พิพัฒน์ อรุณวิภาส คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพง
แสน
ภาควิชาเวชศาสตร์คลีนิคสัตว์
ใหญ่และสัตว์ป่า

รศ.สถาพร จิตตปาลพงศ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาปรสิตวิทยา

การสํารวจเห็ดทะเลในอันดับ 
Corallimorpharia บริเวณอําเภอ
บ้านฉาง จังหวัดระยอง

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006352 นายสหภพ ดอกแก้ว คณะประมง บางเขน
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอด
เทคโนโลยีปลาสวยงามและ
พรรณไม้นํ้าประดับ

ผศ.พงศ์เชฏฐ์ พิชิตกุล คณะประมง บางเขน
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า

การเสริมธาตุไอโอดีนในอาหารไก่
ไข่เพื่อการผลิตไข่ไก่เสริมไอโอดีน
แบบเป็นอุตสาหกรรม 1. ผลต่อ
ปริมาณไอโอดีนในฟองไข่และ
สมรรถภาพการผลิตไข่ของแม่ไก่

การประชุมทางวิชาการ ครั้งท่ี 
44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

31/1/2006353 ผศ.อรประพันธ์ ส่งเสริม คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาสัตวบาล
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การเสริมธาตุไอโอดีนในอาหารไก่
ไข่เพื่อการผลิตไข่ไก่เสริมไอโอดีน
แบบเป็นอุตสาหกรรม 1. ผลต่อ
ปริมาณไอโอดีนในฟองไข่และ
สมรรถภาพการผลิตไข่ของแม่ไก่

การประชุมทางวิชาการ ครั้งท่ี 
44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

31/1/2006353 อ.สุเจตน์ ชื่นชม คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาสัตวบาล

นายสุชาติ สงวนพันธ์ุ คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาสัตวบาล

นางอรทัย ไตรวุฒานนท์ คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาสัตวบาล

นายอรรถวุฒิ พลายบุญ คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาสัตวบาล

การเสริมธาตุไอโอดีนในอาหารไก่
ไข่เพื่อการผลิตไข่ไก่เสริมไอโอดีน
แบบเป็นอุตสาหกรรม 2. ปริมาณ
ไอโอดีนในไข่เสริมไอโอดีนหลังจาก
ผ่านการปรุงเป็นอาหารโดยการต้ม

การประชุมทางวิชาการ ครั้งท่ี 
44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

31/1/2006354 ผศ.อรประพันธ์ ส่งเสริม คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาสัตวบาล

นางวรรณี ชิวปรีชา คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาสัตวบาล

แสงโสม สีนะวัฒน์ กองโภชนาการ กรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวา
นนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

สายพิณ โชติวิเชียร กองโภชนาการ กรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวา
นนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

พิมประภา เสือคํา ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร 
กําแพงแสน มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพง
แสน จ.นครปฐม 73140

การหาสภาวะและเง่ือนไขท่ีเหมาะ
สมท่ีสุดในกระบวนการตัดเฉือน ไม้
ยางพาราด้วยเครื่องจักรกลซีเอ็นซี
สําหรับงานไม้

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006355 ผศ.ศุภสิทธ์ิ รอดขวัญ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

การเหน่ียวนําการรวมมวลของไข่
ขาวที่ผ่านการให้ความร้อนด้วยการ
ทําให้เป็นกรดและเฟอรัสแลคเตท

การประชุมวิชาการครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขา
อุตสาหกรรมเกษตร

30/1/2006356 รศ.ปาริฉัตร หงสประภาส คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร

การเหน่ียวนําการรวมมวลของ
โปรตีนคอมโพสิทระหว่างโปรตีนถ่ัว
เหลืองไอโซเลทกับโซเดียมเคซิเนท
ท่ีผ่านการให้ความร้อนด้วย
แคลเซียม

Proceedings of 44th 
Kasetsart University 
Annual Conference : 
Agro-Industry, Economics 
and Business 
Administration

1/2/2006357 นันทรัตน์ ณ นครพนม ภาควิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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ระดับชาติ

ลําดับที่ ช่ือผลงานวิจัยที่นําเสนอ ชื่อการประชุม วันเดือนปีที่เสนอช่ือคณะผู้วิจัย หน่วยงาน

การเหน่ียวนําการรวมมวลของ
โปรตีนคอมโพสิทระหว่างโปรตีนถ่ัว
เหลืองไอโซเลทกับโซเดียมเคซิเนท
ท่ีผ่านการให้ความร้อนด้วย
แคลเซียม

Proceedings of 44th 
Kasetsart University 
Annual Conference : 
Agro-Industry, Economics 
and Business 
Administration

1/2/2006357 ผศ.มาศอุบล ทองงาม คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร

รศ.ปาริฉัตร หงสประภาส คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร

การออกแบบและพัฒนาระบบตรวจ
วัดเครือข่าย

การประชุมวิชาการทาง
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ครั้งท่ี 3 ณ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขต
สารสนเทศ จังหวัดพะเยา

12/1/2006358 นายธีรศักดิ์ รอดชูแสง สํานักบริการคอมพิวเตอร์
ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย

การออกแบบสภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้บนพื้นฐานแนวคิดวิษณุกรรม
นิยม

การประชุมวิชาการครั้งท่ี 44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

31/1/2006359 อ.พัฑรา สืบศิริ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
บางเขน
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

อ.ชนิกานต์ ย้ิมประยูร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
บางเขน
สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร

อ.ดาวิษี บุญธรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
บางเขน
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

การออกแบบสร้างเคร่ืองต้นแบบรี
เลย์ชนิดดิจิตอลสําหรับการป้องกัน
ระบบไฟฟ้ากําลัง

การประชุมทางวิชาการทาง
วิศวกรรมไฟฟ้าครั้งท่ี 29

9/11/2006360 สุรเชษฐ เดชฟุ้ง

รศ.ตฤณ แสงสุวรรณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ขนาดประชากรท่ีเหมาะสมในการ
วิเคราะห์หายีนควบคุมลักษณะเชิง
ปริมาณนํ้านมในโคนโดยการจําลอง
ข้อมูล

งานประชุมสัมมนาวิชกา
รสัตวศาสตร์ ครั้งท่ี 1 คณะ
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น

29/9/2006361 อ.อมรรัตน์ (ลาออก) โมฬี (
ขุนทองเอก)

คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาสัตวบาล

ของเสียจากการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามท่ี
ขนาดและความถ่ีในการให้อาหาร
ต่างกัน

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006362 สนธิพันธ์ ผาสุขดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตบางเขน คณะประมง 
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า

รศ.ประทักษ์ ตาบทิพย์วรรณ คณะประมง บางเขน
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า

รศ.อรพินท์ จินตสถาพร คณะประมง บางเขน
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า

ศ.อุทัยรัตน์ ณ นคร คณะประมง บางเขน
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า

ข้อผิดในเรียงความภาษาญ่ีปุ่นขั้นสูง
และทัศนคติต่อการเขียนเรียงความ
ของนักศึกษาไทย

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006363 รศ.สร้อยสุดา ณ ระนอง คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาภาษาต่างประเทศ
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ระดับชาติ

ลําดับที่ ช่ือผลงานวิจัยที่นําเสนอ ชื่อการประชุม วันเดือนปีที่เสนอช่ือคณะผู้วิจัย หน่วยงาน

ข้าวขาวคอกมะลิ105ทนนํ้าท่วมฉับ
พลับ

งานพืชสวนโลก 21/11/2006364 รศ.อภิชาติ วรรณวิจิตร คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาพืชไร่นา

นายวินิตชาญ   รื่นใจชน หน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้
ประโยชน์ยีนข้าว

ข้าวต้านทานเพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาล งานพืชสวนโลก 21/11/2006365 รศ.อภิชาติ วรรณวิจิตร คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาพืชไร่นา

ดร.ธีรยุทธ ตู้จินดา หน่วยปฏบิัติการค้นหาและใช้
ประโยชน์ยีนข้าว

นายจิรพงษ์   ใจรินทร์ กรมการข้าว

นางวสาวี  กิมใช่ย้ง หน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้
ประโยชน์ยีนข้าว

ข้าวต้านทานโรคไหม้และโรคขอบ
ใบแห้ง

งานพืชสวนโลก 21/11/2006366 รศ.อภิชาติ วรรณวิจิตร คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาพืชไร่นา

ดร.ธีรยุทธ ตู้จินดา หน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้
ประโยชน์ยีนข้าว

นายธานี  ศรีวงศ์ชัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ข้าวทนดินเค็ม งานพืชสวนโลก 21/11/2006367 รศ.อภิชาติ วรรณวิจิตร คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาพืชไร่นา

ดร.ธีรยุทธ ตู้จินดา หน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้
ประโยชน์ยีนข้าว

นายมีชัย  เซ่ียงหลิว หน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้
ประโยชน์ยีนข้าว

ข้าวทนแล้ง งานพืชสวนโลก 21/11/2006368 รศ.อภิชาติ วรรณวิจิตร คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาพืชไร่นา

ดร.ธีรยุทธ ตู้จินดา หน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้
ประโยชน์ยีนข้าว

Dr. Jonaliza  L. Siangliw มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ข้าวฟ่างหวานพันธ์ุ Suwan Sweet 
#4

นิทรรศการงานวิจัย "บนเส้นทาง
งานวิจัยมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ปี 2549"

27/1/2006369 นายสมชาย ปิยพันธ์วานนท์ สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อ
การค้นคว้าและพัฒนาพืช
ศาสตร์
สถานีวิจัยพืชไร่สุวรรณวาจกกสิ
กิจ

ความก้าวหน้าและขั้นตอนการ
พัฒนาวัคซีนต่อต้านเห็บโคใน
ประเทศไทย

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006370 รศ.สถาพร จิตตปาลพงศ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาปรสิตวิทยา

อ.ศราวรรณ แก้วมงคล(
ธนศิลป์)

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
ภาควิชาเทคนิคการสัตว์แพทย์
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ประจําปี พ.ศ. 2549 ( 1 มกราคม 2549 - 31 ธันวาคม 2549 )

ระดับชาติ

ลําดับที่ ช่ือผลงานวิจัยที่นําเสนอ ชื่อการประชุม วันเดือนปีที่เสนอช่ือคณะผู้วิจัย หน่วยงาน

ความก้าวหน้าและข้ันตอนการ
พัฒนาวัคซีนต่อต้านเห็บโคใน
ประเทศไทย

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006370 รศ.ธีระพล ศิรินฤมิตร คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาพยาธิวิทยา

อ.กัญจน์ แก้วมงคล คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพง
แสน
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์
เลี้ยง

โรเจอร์ สติช 2คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยโอไฮโอ สเตท 
โคลัมบัส โอไฮโอ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา

ความเข้าใจแนวคิดความร้อนและ
เทอร์โมไดนามิกส์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย

Proceedings of 44th 
Kasetsart University 
Annual Conference : 
Education, Social Sciences, 
Agricultural Extension and 
Communication, 
Humanities and Home 
Economics

30/1/2006371 ทัศตริน เครือทอง Science Education, 
Faculty of Education, 
Kasetsart University

รศ.เพ็ญจันทร์ ซิงห์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาฟิสิกส์

รศ.สุนันท์ สังข์อ่อง คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาการศึกษา

ความคิดเห็นของคณะกรรมการ
บริหารศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล
ต่อการพัฒนาการเกษตรในภาค
ตะวันออก

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006372 ผศ.ชูเกียรติ รักซ้อน สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม 
กําแพงแสน
ฝ่ายวิเคราะห์โครงการและหลัก
สูตรการฝึกอบรม

รศ.ชัชรี นฤทุม สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม 
กําแพงแสน
ฝ่ายการศึกษา

นางสาคร ชินวงค์ สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม 
กําแพงแสน
ฝ่ายการศึกษา

กันยารัตน์ เชี่ยวเวช สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตกําแพงแสน

ความคิดเห็นของราษฎรพื้นท่ีแนว
กันชนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ใน
การใช้ท่ีดินแบบวนเกษตร

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006373 รศ.วิพักตร์ จินตนา คณะวนศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาการจัดการป่าไม้

ความคิดเห็นของอาจารย์ท่ีมีต่อการ
คัดเลือกหนังสือของสํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006374 นางนภาลัย ทองปัน สํานักหอสมุด บางเขน
ฝ่ายบริการสารสนเทศ
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ประจําปี พ.ศ. 2549 ( 1 มกราคม 2549 - 31 ธันวาคม 2549 )

ระดับชาติ

ลําดับที่ ช่ือผลงานวิจัยที่นําเสนอ ชื่อการประชุม วันเดือนปีที่เสนอช่ือคณะผู้วิจัย หน่วยงาน

ความชุกของอาการทางระบบหายใจ
และสมรรถภาพปอดของนักเรียนใน
พื้นท่ีท่ีมีอุตสาหกรรมเหมืองหิน 
และโม่ บดหรือย่อยหิน จังหวัด
สระบุรี

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006375 ผศ.อรอนงค์ ผิวนิล วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม
วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม

ความต้องการหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาความรอบรู้ทางการบริหาร
ธุรกิจของผู้ประกอบการขนาดย่อม
จังหวัดสกลนคร นครพนม 
มุกดาหาร กาฬสินธ์ุ ในปี 2547

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006376 อ.ชุลีพร เปี่ยมสมบูรณ์ คณะบริหารธุรกิจ บางเขน
ภาควิชาการตลาด

รศ.วิจิตรา พูลเพิ่มทรัพย์ คณะบริหารธุรกิจ บางเขน
ภาควิชาการบัญชี

อ.ปัทมา สุริยกุล ณ อยุธยา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการ
จัดการ สกลนคร
ฝ่ายธุรการและประสานงาน
คณะ

อ.วัชรพงษ์ อินทรวงศ์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการ
จัดการ สกลนคร
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (กลุ่ม
วิชาการจัดการ)

อ.ชินภัทร คันธพนิต คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการ
จัดการ สกลนคร
ฝ่ายธุรการและประสานงาน
คณะ

อ.ศิริลักษณ์ ประสันแพงศรี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการ
จัดการ สกลนคร
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (กลุ่ม
วิชาการจัดการ)

อ.ธิบดี สกุลวิชญชาดา คณะศิลปศาสตร์และวิทยการ
จัดการ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิม
พระเกียรติจังหวัดสกลนคร

อ.ธีรา เอราวัณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการ
จัดการ สกลนคร
ฝ่ายธุรการและประสานงาน
คณะ

อ.สุเทพ น่ิมสาย คณะศิลปศาสตร์และวิทยการ
จัดการ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิม
พระเกียรติจังหวัดสกลนคร

อ.พัสกร องอาจ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการ
จัดการ สกลนคร
สาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์(กลุ่มวิชาสังคม
ศาสตร์)
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ประจําปี พ.ศ. 2549 ( 1 มกราคม 2549 - 31 ธันวาคม 2549 )

ระดับชาติ

ลําดับที่ ช่ือผลงานวิจัยที่นําเสนอ ชื่อการประชุม วันเดือนปีที่เสนอช่ือคณะผู้วิจัย หน่วยงาน

ความต้องการหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาความรอบรู้ทางการบริหาร
ธุรกิจของผู้ประกอบการขนาดย่อม
จังหวัดสกลนคร นครพนม 
มุกดาหาร กาฬสินธ์ุ ในปี 2547

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006376 รศ.สมคิด  ทักษิณาวิสุทธ์ิ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
และทรัพยากร

ความแปรปรวนของระบบดินตาม
ธรรมชาติท่ีเกิดจากอิทธิพลของ
ระดับการสะสมเกลือในชุดดินพิ
มาย: สมบัติทางเคมีและจุลสัณฐาน
วิทยา

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006377 กฤษณะ รามสูตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตบางเขน คณะเกษตร 
ภาควิชาปฐพีวิทยา

รศ.อัญชลี สุทธิประการ คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาปฐพีวิทยา

ศ.เอิบ เขียวรื่นรมณ์ คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาปฐพีวิทยา

ความผันแปรในความยาวเส้นใย
ของลําไผ่หยกอายุ 3 ปี

การประชุมสัมมนาเรื่อง ไผ่ใน
พื้นท่ีโครงการหลวง

7/9/2006378 นายวิขัณฑ์ อรรณพานุรักษ์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและ
พลังงานชีวภาพ

ความพร้อมของสถานีวิจัยดอยปุย
เพื่อการท่องเท่ียวเกษตร

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006379 รศ.สมศรี ภัทรธรรม สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม 
บางเขน
ฝ่ายวิเคราะห์โครงการและหลัก
สูตรการฝึกอบรม

ผศ.นาถ พันธุมนาวิน สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม 
บางเขน
ฝ่ายวิเคราะห์โครงการและหลัก
สูตรการฝึกอบรม

นายวิสิฐ กิจสมพร สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ระบบนิเวศเกษตร
สถานีวิจัยดอยปุย

นายวรวิทย์ ย่ีสวัสดิ์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ระบบนิเวศเกษตร
สถานีวิจัยดอยปุย

นางสาวบัวบาง ยะอูป สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ระบบนิเวศเกษตร
สถานีวิจัยดอยปุย

ความสัมพันธ์ของแบคทีเรียรอบราก
พุทธรักษาต่อประสิทธิภาพการ
บําบัดนํ้าเสียชุมชนเทศบาลเมือง
เพชรบุรีโดยระบบหญ้ากรองนํ้าเสีย
ในสภาพ นํ้าขังสลับแห้ง

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006380 ผศ.อรอนงค์ ผิวนิล วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม
วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม

อ.ปราโมทย์ ศิริโรจน์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาจุลชีววิทยา

ธนิศร์ ปัทมพิฑูร วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพนํ้า
และแพลงก์ตอนพืชบริเวณอ่าว
ศรีราชา จังหวัดชลบุรี

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006381 นายอรรถวุฒิ กันทะวงศ์ คณะประมง บางเขน
สถานีวิจัยประมงศรีราชา

นายเฉลิมชัย อยู่สําราญ คณะประมง บางเขน
สถานีวิจัยประมงศรีราชา

นายสาโรจน์ เร่ิมดําริห์ คณะประมง บางเขน
สถานีวิจัยประมงศรีราชา

ความสัมพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบ
ของสตาร์ชข้าวต่อคุณภาพข้าวหุงสุก

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006382 ผศ.วิไล สันติโสภาศรี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาชีวเคมี

รศ.กล้าณรงค์ ศรีรอต คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

ดร.ปฐมา จาตกานนท์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและ
พลังงานชีวภาพ

ความสัมพันธ์ระหว่างอัตตนิยม
วัฒนธรรมผู้บริโภคกับภาพลักษณ์
ประเทศแหล่งกําเนิด การรับรู้
คณุภาพสินค้า และความตั้งใจซ้ือ
ของผู้บริโภค

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006383 อ.สมพล วันต๊ะเมล์ คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาศิลปนิเทศ

ความสามารถในการยับย้ังเชื้อ
แบคทีเรียท่ีแยกได้จากปลากัดและ
ความเป็นพิษของสารสกัดใบหูกวาง
ต่อปลากัด

การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 44 สาขาประมง

30/1/2006384 ผศ.วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาสัตววิทยา

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รศ.นนทวิทย์ อารีย์ชน คณะประมง บางเขน
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า

ความเสียหายของหน่อไม้ฝรั่งใน
กระบวนการผลิตเพื่อการส่งออก
ของบริษัท  ธานียามา สยาม จํากัด

การสัมมนาวิชาการวิทยาการ
หลังการเก็บเก่ียว/หลังการผลิต
แห่งชาติ ครั้งท่ี 4

8/6/2006385 ดร.อภิตา บุญศิริ สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพง
แสน
ศูนย์เทคโนโลยีหลังการเก็บ
เก่ียว

ความหลากหลายของชนิดปลิงทะเล
และการแพร่กระจายบริเวณหาด
ทราย หาดหิน และแหล่งหญ้าทะเล 
บริเวณเกาะลันตาใหญ่ จ. กระบี่

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006386 รศ.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์ คณะประมง บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล

ความหลากหลายของชนิดพันธ์ุพืช
ดอกในระบบนิเวศพื้นท่ีแห้งแล้ง
และก่ึงชื้น

การประชุมวันสากลแห่งความ
หลากหลายทางชีวภาพ

23/5/2006387 อ.ฉัตรชัย เงินแสงสรวย คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาพฤกษศาสตร์

ความหลากหลายของทอสโพไวรัสท่ี
พบในประเทศไทยและเพลี้ยไฟท่ี
เป็นพาหะนําโรค

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006388 ผศ.พิสสวรรณ เจียมสมบัติ คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาโรคพืช

อรประไพ คชนันทน์ หน่วยปฏิบัติการวิจัยกลาง ศูนย์
พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยี
ชีวภาพแห่งชาติ ปทุมธานี
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ความหลากหลายของทอสโพไวรัสท่ี
พบในประเทศไทยและเพลี้ยไฟท่ี
เป็นพาหะนําโรค

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006388 ผศ.รัชนี ฮงประยูร คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาโรคพืช

อัญจนา บุญชด หน่วยปฏิบัติการพันธุวิศวกรรม
ด้านพืช ศูนย์พันธุวิศวกรรม
และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 
ปทุมธานี

วิมล สีเทา ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร 
กําแพงแสน มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพง
แสน นครปฐม

นุชนาถ วารินทร์ หน่วยปฏิบัติการพันธุวิศวกรรม
ด้านพืช ศูนย์พันธุวิศวกรรม
และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 
ปทุมธานี

ชาญณรงค์ ศรีภิบาล ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร 
กําแพงแสน มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพง
แสน นครปฐม

ปิยาภรณ์ เพชรสูงเนิน ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร 
กําแพงแสน มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพง
แสน นครปฐม

ความหลากหลายของพืชวงศ์กก 
(Cyperaceae) และวงศ์หญ้า 
(Gramineae) ท่ีอุทยานแห่งชาติภู
กระดึง

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006389 ผศ.ดวงใจ ศุขเฉลิม คณะวนศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้

ความหลากหลายทางพันธุกรรมของ
สายพันธ์ุเชื้อ   Xanthomonas 
axonopodis pv. glycines  โดย
วิเคราะห์ความสามารถในการก่อ
โรคบนถั่วเหลืองต่างสายพันธ์ุ และ 
BOX-PCR

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006390 รศ.สุดฤดี ประเทืองวงศ์ คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาโรคพืช

ความหลากหลายและการใช้
ประโยชน์พืชอาหารป่าและพืช
สมุนไพรเพื่อความมั่นคงด้านอาหาร
ของชุมชนบ้านใหม่พัฒนา อําเภอ
เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006391 รศ.สันต์ เกตุปราณีต คณะวนศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา

ค่าความเสียหายเน่ืองจากไฟดับ 
กรณีศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี

การประชุมวิชาการทางวิศวกรรม
ไฟฟ้า ครั้งท่ี 29

9/11/2006392 เฉลียว เกตุแก้ว

อาทิตย์  อ่อนศรี

พุฒชงค์ กาหลง

5 มนีาคม 201011:24:49 Page 70 of 106



รายละเอียดข้อมูลการนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประจําปี พ.ศ. 2549 ( 1 มกราคม 2549 - 31 ธันวาคม 2549 )

ระดับชาติ
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ค่าความเสียหายเน่ืองจากไฟดับ 
กรณีศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี

การประชุมวิชาการทางวิศวกรรม
ไฟฟ้า ครั้งท่ี 29

9/11/2006392 อรอุไร  หนูหอม

รศ.ชํานาญ ห่อเกียรติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

คุณภาพของหญ้าหมักและการยอม
รับต่อภาชนะหมักชนิดต่างๆของ
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม

Proceedings of 44th 
Kasetsart University 
Annual Conference : 
Animal, Veterinary 
Medicine

30/1/2006393 รศ.อังคณา หาญบรรจง คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาสัตวบาล

รศ.เพ็ญแข วันไชยธนวงศ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

รศ.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

สมจิตร ถนอมวงศ์วัฒนะ สาขาสัตวศาสตร์ วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช สถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล

คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุตาม
สภาวะเศรษฐกิจพอเพียงของครอบ
ครัวเกษตรกร ในพื้นท่ีศูนย์พัฒนา
โครงการหลวง

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006394 ผศ.ทิพวรรณ ดวงปัญญา คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์

คุณภาพนํ้าในอ่างเก็บนํ้าหนองปลา
ไหล

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006395 ผศ.พงศ์เชฏฐ์ พิชิตกุล คณะประมง บางเขน
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า

คุณภาพนํ้าฝนในพื้นท่ีปฎิบัติการ
ฝนหลวงในลุ่มนํ้าภาคกลางของ
ประเทศไทย

Thailand Research Expo 
2006

9/9/2006396 รศ.วีระศักดิ์ อุดมโชค คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ

รศ.นิตยา เลาหะจินดา คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ

ผศ.อรรณพ หอมจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ

อ.พงศกร จิวาภรณ์คุปต์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ

คุณภาพบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006397 ผศ.สิงห์ อินทรชูโต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
บางเขน
สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร

รศ.ยุพยง เหมะศิลปิน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
บางเขน
สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม

อ.ปาณิทัต รัตนวิจิตร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
บางเขน
สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม
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ระดับชาติ

ลําดับที่ ช่ือผลงานวิจัยที่นําเสนอ ชื่อการประชุม วันเดือนปีที่เสนอช่ือคณะผู้วิจัย หน่วยงาน

คุณลักษณะของเอนไซม์ทริปซิน 
และไคโมทริปซินจากอวัยวะภายใน
ปลานิล สายพันธ์ุจิตรลดา 
(Oreochromis niloticus 
Linneaus) ท่ีทําให้บริสุทธ์ิบางส่วน

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006398 จีรภา หินซุย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตบางเขน คณะประมง 
ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง

รศ.วันชัย วรวัฒนเมธีกุล คณะประมง บางเขน
ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง

รศ.นงนุช รักสกุลไทย คณะประมง บางเขน
ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง

ผศ.จิราพร รุ่งเลิศเกรียงไกร คณะประมง บางเขน
ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง

คุณลักษณะทางประสาทสัมผัสของ
เส้นบะหมี่สดทางการค้าของไทย

Proceedings of 46th 
Kasetsart University 
Annual Conference: 
Agro-Industry

30/1/2006399 ปณัฐ เชิดชู ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รศ.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์

รศ.จินตนา อุปดิสสกุล คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติจากกากอ้อยท่ีผลิตด้วย
กรรมวิธีด่างกับออกซิเจน

การประชุมทางวิชาการ ครั้งท่ี 
44 มหาวิทยาลัยเกษตศาสตร์

30/1/2006400 นายวิขัณฑ์ อรรณพานุรักษ์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลติผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและ
พลังงานชีวภาพ

เคร่ืองกําเนิดมุมมาตรฐานขนาดเล็ก
โดยใช้มาตรแทรกสอดเลเซอร์

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006401 กิตติศักดิ์ นักคิ้ม หน่วยปฏิบัติการวิจัยมาตร
วิทยาและฟิสิกส์ของอุปกรณ์, 
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยา
ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 
10900.

ผศ.กนกพจน์ อารีกุล คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาฟิสิกส์

รศ.บัญชา พนเจริญสวัสดิ์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาฟิสิกส์

เคร่ืองดื่มนํ้าส้มสายชูผสมนํ้าผลไม้ นิทรรศการงานวิจัย "บนเส้นทาง
งานวิจัยมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์" ในงานเกษตร
แห่งชาต ปี 2549

27/1/2006402 นางฉกามาศ วงศ์ข้าหลวง สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหาร
ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์

เคร่ืองปรุงรสอาหารไทย นิทรรศการงานวิจัย "บนเส้นทาง
งานวิจัยมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์" ในงานเกษตร
แห่งชาต ปี 2549

27/1/2006403 นางสาวสุมิตรา บุญบํารุง สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหาร
ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร
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ระดับชาติ

ลําดับที่ ช่ือผลงานวิจัยที่นําเสนอ ชื่อการประชุม วันเดือนปีที่เสนอช่ือคณะผู้วิจัย หน่วยงาน

โคเน้ือพันธ์ุกําแพงแสน นิทรรศการงานวิจัย "บนเส้นทาง
งานวิจัยมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์" ในงานเกษตร
แห่งชาต ปี 2549

27/1/2006404 นายปรีชา อินนุรักษ์ สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อ
การค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์
และผลิตภัณฑ์สัตว์ กําแพงแสน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
ผลิตกระบือและโค

โครงการผลิตภัณฑ์จากสาน การนําเสนอผลงานวิชาการท่ีได้
รับทุนสนับสนุนการเครือข่าย
การวิจัยภาคกลางตอนบน

7/11/2006405 ดร.วรรณดี สุทธินรากร สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหาร
ฝ่ายการตลาด

ผศ.สิงห์ อินทรชูโต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
บางเขน
สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร

โครงการพัฒนาทางเลือกใหม่ใน
ภาคเกษตร:การผลิตผักคุณภาพ
เพื่อการค้าสําหรับกลุ่มเกษตรกร
รายย่อยในจังหวัดนครปฐม

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006406 รศ.ชัชรี นฤทุม สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม 
กําแพงแสน
ฝ่ายการศึกษา

อ.ศิริศักดิ์ พราหมณ์โสภี สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม 
กําแพงแสน
ฝ่ายการศึกษา

นางสาคร ชินวงค์ สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม 
กําแพงแสน
ฝ่ายการศึกษา

โครงการวิจัยกระบวนทัศน์สมัยใหม่
ในการประมวลข้อมูลด้านวรรณคดี
ไทย: ข้อสังเกตจาก 'ทําเนียบนัก
เขียน' ของเยรินี

การประชุมวิชาการอิตาเลียน-
ไทย  ด้านสยามศึกษา

3/3/2006407 ผศ.เสาวณิต วิงวอน คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวรรณคดี

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
สมุนไพรเพื่อสนองพระราชดําริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี

Thailand Research Expo 
2006

9/9/2006408 ดร.ภาณี  ทองพํานัก สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพง
แสน
ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือน
ปลูกพืชทดลอง

โครงแบบการควบคุมการเข้าใช้
เครือข่ายแบบบูรณาการ

The Third Conference on 
Internet Technology 
(CIT2006)

11/1/2006409 รศ.สุรศักดิ์ สงวนพงษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

โครงสร้างตลาด พฤติกรรมการแข่ง
ขันระหว่างหน่วยผลิตท่ีมีผลต่อการ
ดําเนินงานของธุรกิจใน
อุตสาหกรรมการผลิตแท่นผลิต
ปิโตรเลียมในประเทศไทย

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006410 ผศ.ศุภชาติ สุขารมณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์

โครงสร้างสามมิติของเลคตินในใบ
หม่อน

การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 44

30/1/2006411 ผศ.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาชีวเคมี

ผศ.อมรรัตน์ พรหมบุญ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาชีวเคมี

รศ.สุนันทา รัตนาโภ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาชีวเคมี
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ระดับชาติ

ลําดับที่ ช่ือผลงานวิจัยที่นําเสนอ ชื่อการประชุม วันเดือนปีที่เสนอช่ือคณะผู้วิจัย หน่วยงาน

โครงสร้างสามมิติทางทฤษฏีของ 
SH3 โดเมน จาก Nck1 และ Nck2

การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 44

30/1/2006412 ผศ.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาชีวเคมี

งานก่อสร้างโครงการมหกรรมพืช
สวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ 
ราชพฤกษ์ 2549

นิทรรศการงานวิจัย "บนเส้นทาง
งานวิจัยมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์" ในงานเกษตร
แห่งชาต ปี 2549

27/1/2006413 รศ.มนตรี ค้ําชู คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรนํ้า

ชนิดของอะโกรแบคทีเรียมท่ีมี
ประสิทธิภาพในการถ่ายยีนในแค
ลลัสของข้าวสายพันธ์ุปทุมธานี 1

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006414 รศ.นิตย์ศรี แสงเดือน คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาพันธุศาสตร์

ชีววิทยาการสืบพันธ์ุของปูทะเล, 
Scylla olivacea (Herbst, 1796) 
ในบริเวณเขตสงวนชีวมณฑลระนอง

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006415 ผศ.ธนิษฐา ทรรพนันทน์ ใจดี คณะประมง บางเขน
ภาควิชาชีววิทยาประมง

ชีววิทยาของมวนตาโต Geocoris 
sp. (Hemiptera: Geocoridae)

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006416 อ.อรพรรณ เกินอาษา คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชากีฏวิทยา

กิตติยา สุขเสน ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวิ
นทรีย์แห่งชาติ ภาคกลาง 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัด
นครปฐม

รศ.วิวัฒน์ เสือสะอาด คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชากีฏวิทยา

ชีววิทยาบางประการของปลาเขือ
แดง ในบริเวณอ่าวปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006417 อมรศักดิ์ สวัสดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สํานัก
วิชาวิศวกรรมศาสตร์และ
ทรัพยากร

อ.สมหมาย เจนกิจการ คณะประมง บางเขน
ภาควิชาชีววิทยาประมง

ผศ.เมธี แก้วเนิน คณะประมง บางเขน
ภาควิชาการจัดการประมง

ชื่อบ้านนามเมืองจังหวัดตรัง การประชุมวิชาการครั้งท่ี 44  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

31/1/2006418 อ.วรรณา นาวิกมูล คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวรรณคดี

ผศ.เสาวณิต วิงวอน คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวรรณคดี

ศ.กุลวดี มกราภิรมย์ คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวรรณคดี

อิราวดี ไตลังคะ ภาควิชาวรรณคดี คณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยั
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
บางเขน

ผศ.วัชราภรณ์ อาจหาญ คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวรรณคดี

ชุมชนประมงเกาะช้าง : ผลกระทบ
จากการพัฒนาการท่องเท่ียว

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006419 รศ.แสงเทียน อัจจิมางกูร คณะประมง บางเขน
ภาควิชาการจัดการประมง
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ชุมชนประมงเกาะช้าง : ผลกระทบ
จากการพัฒนาการท่องเท่ียว

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006419 อ.ศันสนีย์ หวังวรลักษณ์ คณะประมง บางเขน
ภาควิชาการจัดการประมง

อ.จันทรา ศรีสมวงศ์ คณะประมง บางเขน
ภาควิชาการจัดการประมง

เชื้อพันธุกรรมข้าวโพดหวานยีน 
shrunken-2 ท่ีมีศักยภาพสําหรับ
พัฒนาสายพันธ์ุแท้และลูกผสม

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006420 นายสกล ฉายศรี สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อ
การค้นคว้าและพัฒนาพืช
ศาสตร์
สถานีวิจัยลพบุรี

จารุ สิทธิโชค วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ลพบุรี

นางพชรดา ฉายศรี สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อ
การค้นคว้าและพัฒนาพืช
ศาสตร์
สถานีวิจัยลพบุรี

ดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อ
การค้นคว้าและพัฒนาพืช
ศาสตร์
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่าง
แห่งชาติ

เชื้อรา Aspergillus ท่ีแยกจาก
ประเทศไทยและความสามารถใน
การผลิตเอนไซม์อาหารสัตว์

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006421 รศ.วิเชียร กิจปรีชาวนิช คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาจุลชีววิทยา

เชื้อราบนซากใบพืชและการศึกษา
การเป็นปฏิปักษ์ต่อราสาเหตุโรคพืช
ในห้องปฏิบัติการ

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006422 รศ.เลขา มาโนช คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาโรคพืช

ดัชนีชี้วัดคุณภาพนํ้ามันท่ีเหมาะสม
สําหรับการประเมินคุณภาพนํ้ามัน
ทอด

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006423 ผศ.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

ด้ายปั่นมือจากไหมป่าอีรี่ การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006424 กฤตพร ชูเส้ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร วิทยาเขตโชติ
เวช

ผศ.ขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์

ผศ.สุธีลักษณ์ ไกรสุวรรณ คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์

แตนเบียนของแมลงวันหนอนชอน
ใบ Liriomyza spp. (Diptera: 
Agromyzidae) ในถ่ัวฝักยาวใน
เขตภาคกลางของประเทศไทย

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006425 ศุภวัลย์ คงเจริญ ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวิ
นทรีย์แห่งชาติ ภาคกลาง 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัด
นครปฐม

อ.อรพรรณ เกินอาษา คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชากีฏวิทยา

รศ.วิวัฒน์ เสือสะอาด คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชากีฏวิทยา
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ถ่านกัมมันต์จากก้านทะลายปาล์ม
นํ้ามันและการดูดซับเชื้อ 
Escherichia  coli

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006426 รศ.สาวิตรี จันทรานุรักษ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

ทัศนคติของผู้ประกอบการและ
ความคิดเห็นของศิษย์เก่าท่ีมีต่อหลัก
สูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006427 รศ.วรนันท์ กิตติอัมพานนท์ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์

ผศ.บัณฑิต ชัยวิชญชาติ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์

อ.วิษณุ อรรถวานิช คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์

เทคนิคการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ
เศรษฐกิจในเชิงอุตสาหกรรม

นิทรรศการงานวิจัย "บนเส้นทาง
งานวิจัยมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์" ในงานเกษตร
แห่งชาต ปี 2549

27/1/2006428 ดร.รงรอง หอมหวล สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพง
แสน
ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือน
ปลูกพชืทดลอง

เทคนิคการสํารวจแหล่งนํ้าใต้ดินใน
พื้นท่ีหานํ้ายาก

การนําเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 
2549 Thailand Research 
Expo 2006

9/9/2006429 อ.ดีเซลล์ สวนบุรี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ

เทคโนโลยี และมาตรฐานการตัด
เย็บเสื้อผ้าอุตสาหกรรมในระดับ
สากล

นิทรรศการงานวิจัย "บนเส้นทาง
งานวิจัยมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์" ในงานเกษตร
แห่งชาต ปี 2549

27/1/2006430 ผศ.เฟื่องฟูรัตน์ มุ่งทวีสินสุข คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ

ธาตุหลักและธาตุอาหารเสริมในดิน
ท่ีพัฒนามาจากหินบะซอลต์ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ
ไทย

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006431 อ.ศุภิฌา ธนะจิตต์ คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาปฐพีวิทยา

ศ.เอิบ เขียวรื่นรมณ์ คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาปฐพีวิทยา

รศ.อัญชลี สุทธิประการ คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาปฐพีวิทยา

นํ้าหนุนในอ่าวไทยที่เกิดจากพายุไต้
ฝุ่นลินดาในปี พ.ศ.2540 โดยใช้
แบบจําลอง POM

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006432 อ.จิตราภรณ์ ฟักโสภา คณะประมง บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล

แนวทางการจัดการดินออกซิซอลส์ท่ี
มีสีแดงภายใต้สภาพภูมิอากาศแบบ
ทุ่งหญ้าเขตร้อนในประเทศไทย

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006433 ผศ.เสาวนุช ถาวรพฤกษ์ คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาปฐพีวิทยา

ศ.เอิบ เขียวรื่นรมณ์ คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาปฐพีวิทยา

รศ.อัญชลี สุทธิประการ คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาปฐพีวิทยา
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แนวทางการผลิตแบบ Mass 
Customization: การศึกษาขนาด
รูปร่าง ความนิยมความพอดีและ
ความพึงพอใจของสตรีไทยท่ีมีต่อ
เสื้อผ้าสําเร็จรูป

การประชุมทางวิชาการ ครั้งท่ี 
44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006434 ผศ.สําอาง จังไพบูลย์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ

อ.นิตยา ทับทิมทัย คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ

แนวทางการออกแบบบ้านเลียน
แบบเรือนพักอาศัยพื้นถ่ิน ไทย-
มุสลิมในย่านประวัติศาสตร์จังหวัด
ปัตตานี

 ISALS International 
Symposium on 
Architecture in the Land of 
Suvarnabhumi

3/8/2006435 ผศ.อารยา ศานติสรร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
บางเขน
สาขาวิชาการวางผังเมืองและ
สภาพแวดล้อม

แนวทางพัฒนาเครือข่ายกลุ่ม/
องค์กรประชาชนในพื้นท่ีจังหวัด

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006436 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาสหกรณ์

แนวโน้มการพัฒนาเมือง เมืองท่ี
เอ้ือมถึง เมืองท่ีโปร่งใส กับภัยจาก
การพัฒนา

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006437 รศ.เอกรินทร์ อนุกูลยุทธธน คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ 
บางเขน
สาขาวิชาการวางผังเมืองและ
สภาพแวดล้อม

บทบาทของวิตามินซีและวิตามินอี
ต่อการสืบพันธ์ุของปลานิล 
(Oreochromis niloticus 
Linnaeus)

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006438 นายฉัตรชัย ไทยทุ่งฉิน คณะประมง บางเขน
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า

รศ.นนทวิทย์ อารีย์ชน คณะประมง บางเขน
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า

รศ.ส่งศรี มหาสวัสดิ์ คณะประมง บางเขน
ภาควิชาชีววิทยาประมง

ผศ.เรืองวิชญ์ ยุ้นพันธ์ คณะประมง บางเขน
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า

สาธิต บุญน้อม มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
การเกษตร

รศ.ส่งศรี มหาสวัสดิ์ คณะประมง บางเขน
ภาควิชาชีววิทยาประมง

บทบาทพื้นท่ีว่างในชุมชนริมคลอง
แสนแสบ  กรณีศึกษาชุมชนตลาด
เก่ามีนบุรี กรุงเทพมหานคร

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006439 ผศ.อารยา ศานติสรร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
บางเขน
สาขาวิชาการวางผังเมืองและ
สภาพแวดล้อม
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บิณฑบาตเรือ สถานการณ์ในภูมิ
ทัศน์วัฒนธรรมไทย

การอนุรักษ์และพัฒนา มรดก
วัฒนธรรมท้องถ่ินอย่างย่ังยืน
 Sustainable Local 
Heritage Conservation 
:The Trandisciplinary 
Approch and ICOMOS 
Thailand Annual Meeting 
2006

17/11/2006440 อ.ศรันย์ สมันตรัฐ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
บางเขน
สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม

อ.คัทลียา จิรประเสริฐกุล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
บางเขน
สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม

แบบจําลองของการดูดซับความชื้น
และการอบแห้งของผักแผ่นปรุงรส

การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 44

30/1/2006441 รศ.อนุวัตร แจ้งชัด คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์

แบบจําลองพื้นท่ีอาศัยของเป็ดดําหัว
ดํา (Aythya baeri)  ในพื้นท่ีชุ่มนํ้า
หนองบงคาย จังหวัดเชียงราย

การประชุมวิชาการ คร้ังท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006442 รศ.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์ คณะวนศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้

รศ.พัฒนี จันทรโรทัย คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาสัตววิทยา

ปรสิตของปลามีเกล็ดในแม่นํ้าโขง การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006443 ผศ.สมาน แก้วไวยุทธ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาสัตววิทยา

 ภิรมย์ พรมพิราม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตบางเขน คณะวิทยา
ศาสตร์ ภาควิชาสัตววิทยา

ปรสิตในปลาแค้ Bagarius 
bagarius 
(Hamilton-Buchanan) จากแม่
นํ้าโขง บริเวณอําเภอเชียงของ
จังหวัดเชียงราย

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006444 ภัทราวรรณ คําบุญเรือง ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยา
ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

ผศ.พิณทิพย์ กรรณสูตร คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาสัตววิทยา

ผศ.วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาสัตววิทยา

รศ.ประไพสิริ สริิกาญจน คณะประมง บางเขน
ภาควิชาชีววิทยาประมง

ประสิทธิภาพการเรียนจุลกายวิภาค
ศาสตร์ของอวัยวะระบบรับความ
รู้สึกพิเศษโดยการใช้หุ่นจําลอง
ยางพารา

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006445 นางสาวผกาวดี พงษ์เกษ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์

ผศ.สุรพงษ์ อาทิตยวงศ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์

ผศ.ศิริรักษ์ จันทครุ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
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ประสิทธิภาพการเรียนจุลกายวิภาค
ศาสตร์ของอวัยวะระบบรับความ
รู้สึกพิเศษโดยการใช้หุ่นจําลอง
ยางพารา

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006445 นายพิบูลย์ เรืองสุภาภิชาติ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์

นางณฐนันท์ พรหมพา คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์

นางกฤษณา แสงประไพทิพย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์

นางอภันตรี ด้วงเงิน คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์

รศ.อภินันท์ สุประเสริฐ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์

ประสิทธิภาพของการใช้เชื้อ
แบคทีเรียท่ีมีประโยชน์ร่วมกับธาตุ
อาหารเสริมพืชต่อความรุนแรงของ
โรคใบจุดนูนถ่ัวเหลือง

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006446 รศ.สุดฤดี ประเทืองวงศ์ คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาโรคพืช

ประสิทธิภาพของปลานิลและปลา
สวายในการบําบัดนํ้าท้ิงจากบ่อปลา
ช่อน (Channa striata)

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006447 สุธาจรี เย็นมาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตบางเขน คณะประมง 
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า

รศ.ประทักษ์ ตาบทิพย์วรรณ คณะประมง บางเขน
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า

ผศ.ณรงค์ วีระไวทยะ คณะประมง บางเขน
ภาควิชาชีววิทยาประมง

รศ.อรพินท์ จินตสถาพร คณะประมง บางเขน
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า

ประสิทธิภาพของเพอร์อะซิติก แอซิ
ดเพื่อฆ่าเชื้อ Taura syndrome 
virus (TSV) ในนํ้าความเค็มแตก
ต่างกัน 3 ระดับ

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006448 ตรีชฎา ด่านวัฒนานุสรณ์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตบางเขน คณะประมง

รศ.ชลอ ลิ้มสุวรรณ คณะประมง บางเขน
ภาควิชาชีววิทยาประมง

ผศ.นิติ ชูเชิด คณะประมง บางเขน
ภาควิชาชีววิทยาประมง

ประสิทธิภาพของไรโซแบคทีเรีย
สายพันธ์ุ E7-17 ในการควบคุมโรค
เหี่ยวเน่าแดงของอ้อย

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006449 วรางคนา แซ่อ้วง ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
กําแพงแสน นครปฐม 73140

ผศ.ชลิดา เล็กสมบูรณ์ คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาโรคพืช

อ.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาโรคพืช

รศ.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาพืชไร่นา
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ประสิทธิภาพไคโตซานต่อเชื้อวิบริ
โอท่ีแยกจากกุ้งกุลาดําป่วยใน
ประเทศไทย

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006450 รศ.องอาจ เลาหวินิจ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยา
ภูมิคุ้มกัน

อ.วิน สุรเชษฐพงษ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยา
ภูมิคุ้มกัน

เบญจมาศ อินทรศรี Department of veterinary 
microbiology and 
immunology, Faculty of 
Veterinary Medicine, 
Kasetsart University, 
Thailand.

รศ.นนทวิทย์ อารีย์ชน คณะประมง บางเขน
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า

ประสิทธิภาพในการเป็นสารฆ่า
แมลงของนํ้ามันหอมระเหยจากใบ
ยูคาลิปตัส (Eucalyptus 
camaldulensis Dehnh) ต่อ
หนอนกระทู้ผัก (Spodoptera 
litura Fabricius)

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006451 รศ.ศิริพรรณ ตันตาคม คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชากีฏวิทยา

ประสิทธิภาพสารต้านจุลินทรีย์ของ
สารสกัดเคร่ืองเทศต่อจุลินทรีย์ก่อ
โรคและจุลินทรีย์ท่ีทําให้อาหารเน่า
เสีย

roceedings of 44th 
Kasetsart University 
Annual Conference : 
Agro-Industry, Economics 
and Business 
Administration

30/1/2006452 เอกรินทร์ ภัทรธนวดี ภาควิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อ.จิตศิริ ราชตนะพันธ์ุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร

ผศ.วราภา มหากาญจนกุล คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร

รศ.เพ็ญแข วันไชยธนวงศ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

ปริมาณนํ้าตาลและเกลือแร่ใน
อาหารท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโต
และการสร้างสาร plumbagin  
hairy root ของเจตมูลเพลิงแดง

การประชุมวิชาการประจําปี
แพทย์แผนไทย แพทย์พื้นบ้าน 
การแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้ง
ท่ี 3

30/8/2006453 ผศ.เสริมศิริ จันทร์เปรม คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาพืชสวน

ปริมาณแร่ธาตุบางชนิดในกุ้งก้าม
กรามวัยอ่อนท่ีอนุบาลด้วยระบบ
กรองนํ้าหมุนเวียน

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006454 กมลวรรณ ศุภวิญญู มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตบางเขน คณะประมง 
ภาควิชาชีววิทยาประมง

รศ.ส่งศรี มหาสวัสดิ์ คณะประมง บางเขน
ภาควิชาชีววิทยาประมง
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ปริมาณแร่ธาตุบางชนิดในกุ้งก้าม
กรามวัยอ่อนท่ีอนุบาลด้วยระบบ
กรองนํ้าหมุนเวียน

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006454 สมหวัง พิมลบุตร ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงนํ้า
จืด จังหวัดสุพรรณบุรี

อ.สุนทราภรณ์ ลิ่มสกุล คณะประมง บางเขน
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า

ปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระในผล
ฝร่ังบริโภคสด แปรรูป และพื้นเมือง

การประชุมวิชาการพืชสวนแห่ง
ชาติ ครั้งท่ี 6

7/11/2006455 อ.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์ คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาพืชสวน

ปัจจัยท่ีจํากัดการนํานวัตกรรมด้าน
การประหยัดพลังงานมาสู่การออก
แบบและก่อสร้างอาคารในประเทศ
ไทย

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006456 ผศ.สงิห์ อินทรชูโต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
บางเขน
สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร

ปัจจัยท่ีมีผลต่อคคุณภาพชีวิตใน
การทํางานและการเพิ่มคุณภาพ
ชีวิตในการทํางานโดยการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์

การประชุมวิชาการและเสนอผล
งานวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้ง
ท่ี 18 ประจําปี 2549

16/8/2006457 ผศ.จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์ คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา
สาขาวิชาการจัดการ

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือ
ผลิตภัณฑ์แป้งชุบทอดของผู้บริโภค.

การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 44 (สาขาอุตสาหกรรม
เกษตร).

30/1/2006458 รศ.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์

รศ.วิชัย หฤทัยธนาสันติ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

อ.สุมนรัตน์ ชื่นพุฒิ คณะบริหารธุรกิจ บางเขน
ภาควิชาการตลาด

ปัจจัยเสี่ยงและความรู้เก่ียวกับโรค
ไข้หวัดนกของผู้เลี้ยงสัตว์ปีกใน
จังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัด
นครปฐม

การประชุมทางวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006459 นางวิไลลักษณ์ ชาวอุทัย สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อ
การค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์
และผลิตภัณฑ์สัตว์ กําแพงแสน
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการเลี้ยง
สุกรแห่งชาติ

นายวิรัตน์ สุมน สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อ
การค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์
และผลิตภัณฑ์สัตว์ กําแพงแสน
สถานีวิจัยทับกวาง

นายหนูจันทร์ มาตา สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อ
การค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์
และผลิตภัณฑ์สัตว์ กําแพงแสน
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการเลี้ยง
สุกรแห่งชาติ

นายสุชาติ สงวนพันธ์ุ คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาสัตวบาล

รศ.ธีระ รักความสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพง
แสน
ภาควิชาเวชศาสตร์คลีนิคสัตว์
ใหญ่และสัตว์ป่า
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ระดับชาติ

ลําดับที่ ช่ือผลงานวิจัยที่นําเสนอ ชื่อการประชุม วันเดือนปีที่เสนอช่ือคณะผู้วิจัย หน่วยงาน

เปรียบเทียบผลการใช้ข้าวโพด มัน
เส้น และมันอัดเม็ดในอาหารต่อ
ลักษณะจุลกายวิภาคของลําไส้ไก่
กระทง

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006460 รศ.สุภาพร อิสริโยดม คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาสัตวบาล

รศ.อุทัย คันโธ คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาสัตวบาล

ผศ.ชนินทร์ ติรวัฒนวานิช คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาสรรีวิทยา

ผศ.สุนทรานี ทองใหญ่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาสรีรวิทยา

สุวรรณา พรหมทอง มหาวิทยาลัยรามคําแหง คณะ
วิทยาศาสตร์ ภาควิชา
เทคโนโลยีการเกษตร

รศ.กัญจนะ มากวิจิตร์ คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาสัตวบาล

ผศ.อรุณี อิงคากุล คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาชีวเคมี

แปรรูปยางพาราไทย ก้าวไกลสู่โลก
ธุรกิจ

นิทรรศการงานวิจัย "บนเส้นทาง
งานวิจัยมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์" ในงานเกษตร
แห่งชาติ ปี 2549

27/1/2006461 รศ.อภินันท์ สุประเสริฐ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์

โปรแกรมมัลติมีเดียเรียนรู้ด้วยตน
เอง:ภาษาญ่ีปุ่นขั้นพื้นฐาน 1

การประชุมทางวิชาการ ครั้งท่ี 
44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006462 รศ.ปราณี จงสุจริตธรรม คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาภาษาต่างประเทศ

ผลกระทบของเกลือต่อดินท่ีลุ่มใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006463 จุฑามาศ แก้วมโน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตบางเขน คณะเกษตร 
ภาควิชาปฐพีวิทยา

ศ.เอิบ เขียวรื่นรมณ์ คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาปฐพีวิทยา

รศ.อัญชลี สุทธิประการ คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาปฐพีวิทยา

ผลกระทบจากการใช้ประโยชน์ของ
พื้นท่ีต่อความชุกชุมและการแพร่
กระจายของไส้เดือนทะเล ในลํา
คลองท่ีไหลลงสู่แม่นํ้าบางปะกง เขต
อําเภอบ้านโพธ์ิ จังหวัดฉะเชิงเทรา

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006464 รศ.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์ คณะประมง บางเขน
ภาควิชาชีววิทยาประมง

ผลการใช้กวาวเครือขาวในไก่ลูก
ผสมพื้นเมือง

การประชุมทางวิชาการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้ง
ท่ี44

30/1/2006465 นายสมโภชน์ ทับเจริญ สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อ
การค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์
และผลิตภัณฑ์สัตว์ กําแพงแสน
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการเลี้ยง
สุกรแห่งชาติ

นางอรทัย ไตรวุฒานนท์ คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาสัตวบาล
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ระดับชาติ

ลําดับที่ ช่ือผลงานวิจัยที่นําเสนอ ชื่อการประชุม วันเดือนปีที่เสนอช่ือคณะผู้วิจัย หน่วยงาน

ผลการใช้กวาวเครือขาวในไก่ลูก
ผสมพื้นเมือง

การประชุมทางวิชาการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้ง
ท่ี44

30/1/2006465 นายสุชาติ สงวนพันธ์ุ คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาสัตวบาล

ผศ.อรประพันธ์ ส่งเสริม คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาสัตวบาล

นายเกรียงศักดิ์ สอาดรักษ์ สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อ
การค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์
และผลิตภัณฑ์สัตว์ กําแพงแสน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิต
นม

มณฑาทิพย์ ยุ่นฉลาด สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ จ.กรุงเทพฯ

ประนอม เดชวิสิฐสกุล กองวิจัยสมุนไพร กรมวิทยา
ศาสตร์การแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุข

ธีรวุท ปิ่นทอง กองวิจัยสมุนไพร กรมวิทยา
ศาสตร์การแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุข

นางเสาวลักษณ์ ผ่องลําเจียก คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาสัตวบาล

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางเพ็ญพิมล (มณฑาทิพย์) 
จาตุรนต์รัศมี

สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหาร
ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปร
รูป

ผลการเสริมกวาวเครือขาวในอาหาร
ต่อระดับฮอร์ดโมน Testosterone 
และ Cortisol ของสุกรเพศผู้

เกษตรอินทรีย์เพื่ออาหาร
ปลอดภัย สุขภาพและการพัฒนา
ท่ีย่ังยืน:การประยุกต์ใช้นิวเครีย
เทคนิค

25/9/2006466 นายสมโภชน์ ทับเจริญ สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อ
การค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์
และผลิตภัณฑ์สัตว์ กําแพงแสน
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการเลี้ยง
สุกรแห่งชาติ

ผลของกวาวเครือขาวต่อการเจริญ
เติบโตและการใช้ประโยชน์อาหาร
ในปลาดุกลูกผสม

การประชุมทางวิชาการครั้งท่ี 44 
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006467 ปุญมณี กาญจนวรกุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตบางเขน คณะประมง 
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า

รศ.ประทักษ์ ตาบทิพย์วรรณ คณะประมง บางเขน
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า

รศ.อรพินท์ จินตสถาพร คณะประมง บางเขน
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า

รศ.ส่งศรี มหาสวัสดิ์ คณะประมง บางเขน
ภาควิชาชีววิทยาประมง

ผลของการเคลือบออกซิไดซ์สตาร์
ชท่ีมีต่อสมบัติทางกายภาพของกระ
ดาษคราฟท์

Proceedings of 44th 
Kasetsart University 
Annual Conference : 
Agro-Industry, Economics 
and Business 
Administration

30/1/2006468 นวพร วรรณวิศาล ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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ประจําปี พ.ศ. 2549 ( 1 มกราคม 2549 - 31 ธันวาคม 2549 )

ระดับชาติ

ลําดับที่ ช่ือผลงานวิจัยที่นําเสนอ ชื่อการประชุม วันเดือนปีที่เสนอช่ือคณะผู้วิจัย หน่วยงาน

ผลของการเคลือบออกซิไดซ์สตาร์
ชท่ีมีต่อสมบัติทางกายภาพของกระ
ดาษคราฟท์

Proceedings of 44th 
Kasetsart University 
Annual Conference : 
Agro-Industry, Economics 
and Business 
Administration

30/1/2006468 ผศ.ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ
และวัสดุ

ผศ.นํ้าฝน ลําดับวงศ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ
และวัสดุ

รศ.วาณี ชนเห็นชอบ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ
และวัสดุ

ผลของการจัดการดินปนเปื้อน
โซเดียมเบนทอไนต์ต่อการเจริญเติบ
โต และผลผลิตของผักกาดเขียว
กวางตุ้ง

การประชุมวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งท่ี3

6/12/2006469 ภัทรสวันต์ แสงคํา นิสิตปริญญาโท

ผศ.อรุณศิริ กําลัง คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาปฐพีวิทยา

จันทร์จรัส วีรสาร สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมก.
กพส.

ผลของการใช้ 
1-Methylcyclopropene ร่วมกับ
การ plusing ด้วย 
8-hydroxyquinoneline sulfate 
และ sucrose ต่ออายุการปักแจก
กันของดอกซ่อนกลิ่น

สัมมนาวิชาการวิทยาการหลัง
การเก็บเก่ียว/หลังการผลิตแห่ง
ชาติ ครั้งท่ี 4 ณ โรงแรมดิเอ็มเพ
รส เชียงใหม่

8/6/2006470 ศ.จริงแท้ ศิริพานิช คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาพืชสวน

ผลของการใช้กระบวนการเรียนรู้
เพื่อเสริมสร้างความมีวินัยในตนเอง 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006471 รศ.สุพิน ดิษฐสกุล คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
โรงเรียนสาธิต
แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลของการใช้กล้าเชื้อแบคทีเรียกรด
แลคติกต่อคุณสมบัติทางเคมีใน
กระบวนการผลิตขนมจีนแป้งหมัก

Proceedings of 44th 
Kasetsart University 
Annual Conference : 
Agro-Industry, Economics 
and Business 
Administration

30/1/2006472 อ.นวรัตน์ สุรินทร์วงศ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร

ผศ.วรรณี จิรภาคย์กุล(ชอบ
พัฒนา)

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร

ศ.อรอนงค์ นัยวิกุล คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร
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ระดับชาติ

ลําดับที่ ช่ือผลงานวิจัยที่นําเสนอ ชื่อการประชุม วันเดือนปีที่เสนอช่ือคณะผู้วิจัย หน่วยงาน

ผลของการใช้ข้าวโพดบดขนาด
ต่างๆในอาหารไก่ไข่ต่อสมรรถภาพ
การผลิตไข่ และคุณภาพไข่

การประชุมวิชาการสัตว์ศาสตร์
ภาคใต้ ครั้งท่ี 4 มหาวิทยาลัยสง
ขลานครินท์

15/8/2006473 ผศ.ณัฐชนก อมรเทวภัทร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์

ผศ.อรประพันธ์ ส่งเสริม คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาสัตวบาล

ผลของการใช้ข้าวโพดเอกซ์ทรูดต่อ
สมรรถภาพการผลิตในลูก
สุกรอนุบาล

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006474 ผศ.ณัฐชนก อมรเทวภัทร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์

ผศ.เสกสม อาตมางกูร คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาสัตวบาล

ผลของการใช้จุลินทรีย์กลุ่ม 
Bacillus sp. ต่อคุณภาพนํ้าและผล
ผลิตกุ้งกุลาดําในนํ้าความเค็มต่ํา

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006475 วารุณี แซ่เอ๊ีย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตบางเขน คณะประมง

รศ.ชลอ ลิ้มสุวรรณ คณะประมง บางเขน
ภาควิชาชีววิทยาประมง

ผศ.นิติ ชูเชิด คณะประมง บางเขน
ภาควิชาชีววิทยาประมง

พรเลิศ จันทร์รัชกูล บริษัท โนโวซายม์ ไบโอโลจิคอ
ล เอเชีย แปซิฟิก ปากเกร็ด 
นนทบุรี

ผลของการใช้ใบมันสําปะหลังแห้ง
เป็นอาหารโคนมต่อจํานวนจุลินทรีย์
ท้ังหมด และโคไลฟอร์มในนํ้านมดิบ

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006476 สุรีย์วรรณ พนัธ์นรา พระราชวังดุสิต โครงการส่วน
พระองค์สวนจิตรลดา

รศ.พรศรี ชัยรัตนายุทธ์ คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาสัตวบาล

รศ.ประวีร์ วิชชุลตา คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาสัตวบาล

รศ.สมจิต สุรพัฒน์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร

รศ.อุทัย คันโธ คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาสัตวบาล

วงศ์อนันต์ ณรงค์วาณิชการ Department of Livestock 
Development

ผลของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์นํ้าชนิด
ต่างๆทางใบต่อการ เจริญเติบโต ผล
ผลิต และปริมาณแป้งของมัน
สําปะหลังพันธ์ุห้วยบง 60

ผลของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์นํ้าชนิด
ต่างๆทางใบต่อการ เจริญเติบโต 
ผลผลิต และปริมาณแป้งของมัน
สําปะหลังพันธ์ุห้วยบง 60

30/1/2006477 นางสุกัญญา จัตตุพรพงษ์ สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อ
การค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์
และผลิตภัณฑ์สัตว์ กําแพงแสน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิชาการ
อาหารสัตว์

รศ.วิจารณ์ วิชชุกิจ คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาพืชไร่นา
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ประจําปี พ.ศ. 2549 ( 1 มกราคม 2549 - 31 ธันวาคม 2549 )

ระดับชาติ

ลําดับที่ ช่ือผลงานวิจัยที่นําเสนอ ชื่อการประชุม วันเดือนปีที่เสนอช่ือคณะผู้วิจัย หน่วยงาน

ผลของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์นํ้าชนิด
ต่างๆทางใบต่อการ เจริญเติบโต ผล
ผลิต และปริมาณแป้งของมัน
สําปะหลังพันธ์ุห้วยบง 60

ผลของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์นํ้าชนิด
ต่างๆทางใบต่อการ เจริญเติบโต 
ผลผลิต และปริมาณแป้งของมัน
สําปะหลังพันธ์ุห้วยบง 60

30/1/2006477 รศ.อุทัย คันโธ คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาสัตวบาล

รศ.จิตราภรณ์ ธวัชพันธ์ุ คณะศิลปศาสตร์และวิทยา
ศาสตร์ กําแพงแสน
สาขาวิชาพฤกษศาสตร์

ผลของการใช้มันสําปะหลังในสูตร
อาหารต่อระบบภูมิคุ้มกันในสุกร

การศึกษาการย่อยได้ท่ีสุดปลาย
ลําไส้เล็กของโภชนะในมูลสุกร
ในสุกรระยะขุน

30/1/2006478 นางสุกัญญา จัตตุพรพงษ์ สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อ
การค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์
และผลิตภัณฑ์สัตว์ กําแพงแสน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิชาการ
อาหารสัตว์

รศ.อุทัย คันโธ คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาสตัวบาล

ผศ.วิไล สันติโสภาศรี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาชีวเคมี

ผศ.ชนินทร์ ติรวัฒนวานิช คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาสรีรวิทยา

ผลของการใช้รําสกัดนํ้ามันท่ีระดับ
ต่าง ๆ และการเสริมเอนไซม์ผสมใน
สูตรอาหารสุกรท่ีใช้รําสกัดนํ้ามัน
ระดับสูงต่อสมรรถภาพการผลิตใน
สุกรระยะรุ่น-ขุน

ผลของการใช้รําสกัดนํ้ามันท่ี
ระดับต่าง ๆ และการเสริม
เอนไซม์ผสมในสูตรอาหารสุกรท่ี
ใช้รําสกัดนํ้ามันระดับสูงต่อ
สมรรถภาพการผลติในสุกรระยะ
รุ่น-ขุน

30/1/2006479 นางสุกัญญา จัตตุพรพงษ์ สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อ
การค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์
และผลิตภัณฑ์สัตว์ กําแพงแสน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิชาการ
อาหารสัตว์

รศ.อุทัย คันโธ คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาสัตวบาล

ผลของการใช้รําสกัดนํ้ามันเป็นวัตถุ
ดิบอาหารหลักในสูตรอาหารข้นโค
นมต่อผลผลิตการหมัก ในกระเพาะ
รูเมน

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006480 จีราภา เตียวสมบูรณ์กิจ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
กําแพงแสน นครปฐม

นางสุกัญญา จัตตุพรพงษ์ สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อ
การค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์
และผลิตภัณฑ์สัตว์ กําแพงแสน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิชาการ
อาหารสัตว์

รศ.อุทัย คันโธ คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาสัตวบาล

นางสาวศิริรัตน์ บัวผัน สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อ
การค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์
และผลิตภัณฑ์สัตว์ กําแพงแสน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิต
นม
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ระดับชาติ

ลําดับที่ ช่ือผลงานวิจัยที่นําเสนอ ชื่อการประชุม วันเดือนปีที่เสนอช่ือคณะผู้วิจัย หน่วยงาน

ผลของการใช้วัสดุปรับสภาพดินต่อ
คุณภาพของดินและผลผลิตคะน้า

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006481 ดร.ชวนพิศ อรุณรังสิกุล สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพง
แสน
ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือน
ปลูกพืชทดลอง

ผศ.อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์ คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาปฐพีวิทยา

ผลของการทดแทนแป้งถ่ัวเขียวด้วย
แป้งต่างชนิดต่อการเกิดเจลประกอบ
ของแป้งถ่ัวเขียว

การประชุมทางวิชาการ ครั้งท่ี 
44 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 
กรุงเทพฯ.

1/2/2006482 รศ.ปาริฉัตร หงสประภาส คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร

ผลของการบดอัดดินต่อการเจริญ
เติบโตของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

การประชุมวิชาการครั้งท่ี 7 
ประจําปี 2549 สมาคมวิศวกรรม
เกษตรแห่งประเทศไทย

23/2/2006483 รศ.ธัญญา นิยมาภา คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพง
แสน
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร

ผลของการปลดปล่อยไนโตรเจน
จากมูลโคขุนและมูลโคเลี้ยงปล่อย
ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของ
ผักกาดเขียวกวางตุ้ง

การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพง
แสน ครั้งท่ี3

6/12/2006484 จันทร์จรัส วีรสาร สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมก.
กพส.

ผศ.อรุณศิริ กําลัง คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาปฐพีวิทยา

วรรณา ปลื้มพวก นิสิตภาควิชาปฐพีวิทยา

ผลของการลดปริมาณนํ้าต่อ
คุณภาพของสับปะรดแช่เยือกแข็ง

The 8th   Agro-Industrial 
Conference : Food 
Innovation. 15-16 June 
2006. Bangkok.

15/6/2006485 รศ.สงวนศรี เจริญเหรียญ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร

ผลของการเสริมสารสกัดหยาบจาก
พริกในอาหารต่อคุณภาพไข่และ
สมรรถภาพการให้ผลผลิตไข่ของไก่
ไข่

รายงานการประชุมวิชาการสัตว
ศาสตร์ภาคใต้ ครั้งท่ี 4 วันท่ี 
15-16 สิงหาคม 2549.  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 
สงขลา.

15/8/2006486 ผศ.อรประพันธ์ ส่งเสริม คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาสัตวบาล

ผลของการออกกําลังกายในนํ้าท่ีมี
ต่อการเคลื่อนไหวของข้อเข่าในผู้
ป่วยหญิงท่ีมีภาวะข้อเข่าเสื่อม

นิทรรศการงานวิจัย "บนเส้นทาง
งานวิจัยมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์" ในงานเกษตร
แห่งชาต ปี 2549

27/1/2006487 ผศ.ราตรี เรืองไทย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
กําแพงแสน
สาขาวิชาสรีรวิทยาการออก
กําลัง

ผลของขนาด ปริมาณนํ้าตาลรีดิวซ์ 
อุณหภูมิ และ ความดันต่อการเกิด
การจับตัวเป็นก้อนของนํ้าตาลทราย
ดิบ

การประชุมทางวิชาการครั้งท่ี 44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

31/1/2006488 ผศ.ภคมน (สุธาวดี) จิต
ประเสริฐ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

รศ.งามทิพย์ ภู่วโรดม คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ
และวัสดุ

รศ.เพ็ญแข วันไชยธนวงศ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
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ประจําปี พ.ศ. 2549 ( 1 มกราคม 2549 - 31 ธันวาคม 2549 )

ระดับชาติ

ลําดับที่ ช่ือผลงานวิจัยที่นําเสนอ ชื่อการประชุม วันเดือนปีที่เสนอช่ือคณะผู้วิจัย หน่วยงาน

ผลของขนาดอาหารอัดเม็ดต่อสมร
รภภาพการผลิต คุณภาพซากและ
ลักษณะของกระเพาะ          ในสุกร
ระยะเล็ก รุ่น และขุน

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 44 
สาขาสัตว์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

31/1/2006489 ผศ.ณัฐชนก อมรเทวภัทร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์

ผศ.เสกสม อาตมางกูร คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาสัตวบาล

ผศ.สุวิชา เกษมสุวรรณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพง
แสน
ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุข
ศาสตร์ และการบริการวินิจฉัย

ผลของข้าวโพดเอกซ์ทรูดต่อ
สมรรถภาพการผลิตในลูก
สุกรอนุบาล

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 44 
สาขาสัตว์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

1/2/2006490 ผศ.ณัฐชนก อมรเทวภัทร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์

ผลของความเข้มข้นของกากนํ้าตาล
และนํ้าลวกข้าวโพดฝักอ่อนต่อการ
เพาะเลี้ยง Lactobacillus 
plantarum PD110

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006491 ผศ.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

ผลของความเป็นกรด-ด่างและเวลา
การทําปฏิกิริยาต่อสมบัติของแป้ง
มันสําปะหลังดัดแปรด้วยโซเดียมไฮ
โปคลอไรท์

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006492 รศ.กล้าณรงค์ ศรีรอต คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

ผลของคอนยักกลูโคแมนแนนต่อ
เน้ือสัมผัสของเจลสตาร์ชข้าวแช่
เยือกแข็ง.

การประชุมทางวิชาการ ครั้งท่ี 
44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

31/1/2006493 รศ.สงวนศรี เจริญเหรียญ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร

ผลของแคลเซียมคลอไรด์ต่อการ
เจริญเติบโตและการงอกของสปอร์
ของเชื้อรา Colletotrichum 
gloeosporioides สาเหตุโรคแอ
นแทรคโนสของผลฝร่ัง

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006494 รศ.นิพนธ์ วิสารทานนท์ คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาโรคพืช

ผลของไคโตซานท่ีตัดพอลิเมอร์ด้วย
รังสีต่อ การงอกของเมล็ดและการ
เจริญเติบโตของต้นกล้าข้าวฟ่าง

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006495 รศ.สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาพฤกษศาสตร์

รศ.พรรณี พักคง คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชารังสีประยุกต์และ
ไอโซโทป

นางสุปราณี งามประสิทธ์ิ สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อ
การค้นคว้าและพัฒนาพืช
ศาสตร์
สถานีวิจัยพืชไร่สุวรรณวาจกกสิ
กิจ

รศ.อมรา ทองปาน คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาพันธุศาสตร์

รศ.วัลลภ อารีรบ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาพฤกษศาสตร์
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ระดับชาติ

ลําดับที่ ช่ือผลงานวิจัยที่นําเสนอ ชื่อการประชุม วันเดือนปีที่เสนอช่ือคณะผู้วิจัย หน่วยงาน

ผลของจิบเบอเรลลิคแอซิคและการ
คว่ันลําต้นท่ีมีต่อผลผลิตและ
คุณภาพขององุ่นพันธ์ุ Perlette

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006496 รศ.สุรศักดิ์ นิลนนท์ คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาพืชสวน

ผลของแซนแทนกัมต่อสมบัติของเจ
ลสตาร์ชมันสําปะหลังแช่เยือกแข็ง.

การประชุมทางวิชาการ ครั้งท่ี 
44  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

31/1/2006497 รศ.สงวนศรี เจรญิเหรียญ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร

ผลของแซนแทนกัมและความเป็น
กรดเบสต่อสมบัติทางด้านเพสติง
และความคงตัวด้าน
การแช่แข็งและละลายของแป้งมัน
สําปะหลัง

the 44th Kasetsart 
University Annual 
Conference

30/1/2006498 รศ.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์

ผลของเบทาอินต่อสมดุลออสโมซิส 
องค์ประกอบของเลือดและระบบภูมิ
คุ้มกัน ของกุ้งกุลาดํา (Penaeus 
monodon)

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006499 นายสุทิน สมบูรณ์ คณะประมง บางเขน
ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีอาหาร
สัตว์นํ้า

รศ.อรพินท์ จินตสถาพร คณะประมง บางเขน
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า

รศ.ประทักษ์ ตาบทิพย์วรรณ คณะประมง บางเขน
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า

รศ.ส่งศรี มหาสวัสดิ์ คณะประมง บางเขน
ภาควิชาชีววิทยาประมง

ผลของเบทาอีนต่อการเจริญเติบโต 
และการใช้ประโยชน์โภชนะในกุ้ง
กุลาดํา

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006500 รศ.ส่งศรี มหาสวัสดิ์ คณะประมง บางเขน
ภาควิชาชีววิทยาประมง

เกษฎา มณีรอด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตบางเขน คณะประมง 
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า

รศ.อรพินท์ จินตสถาพร คณะประมง บางเขน
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า

ผลของเบทาอีนต่อความทนทาน
ความเครียดจากการเปลี่ยนแปลง
ความเค็มและ ความเป็นพิษเฉียบ
พลันของแอมโมเนียในกุ้งกุลาดําวัย
ระยะโพสท์ลาร์วา (P15-60)

การประชุมทางวิชาการครั้งท่ี 44 
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006501 รศ.ประทักษ์ ตาบทิพย์วรรณ คณะประมง บางเขน
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า

รศ.อรพินท์ จินตสถาพร คณะประมง บางเขน
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า

รศ.ส่งศรี มหาสวัสดิ์ คณะประมง บางเขน
ภาควิชาชีววิทยาประมง

อดิษฐ์ ศุภไพบูลย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตบางเขน คณะประมง 
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า
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ประจําปี พ.ศ. 2549 ( 1 มกราคม 2549 - 31 ธันวาคม 2549 )

ระดับชาติ

ลําดับที่ ช่ือผลงานวิจัยที่นําเสนอ ชื่อการประชุม วันเดือนปีที่เสนอช่ือคณะผู้วิจัย หน่วยงาน

ผลของปุ๋ยมูลไก่ ยิบซ่ัม และปุ๋ยเคมี 
(ปีท่ี 2) ท่ีมีต่อผลผลิตหัวสดและ
ปริมาณแป้งของมันสําปะหลังท่ีปลูก
ในดินชุดวาริน และมาบบอน

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006502 นายประภาส ช่างเหล็ก สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ระบบนิเวศเกษตร
สถานีวิจัยเพชรบูรณ์

รศ.วิจารณ์ วิชชุกิจ คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาพืชไร่นา

รศ.เอ็จ สโรบล คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาพืชไร่นา

ศ.เจริญศักดิ์ โรจนฤทธ์ิพิ
เชษฐ์

คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาพืชไร่นา

นายสุเมศ ทับเงิน สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อ
การค้นคว้าและพัฒนาพืช
ศาสตร์
สถานีวิจัยเขาหินซ้อน

สุรชัย เน่ืองสิทธ์ิ Thai Tapioca 
Development Insitute

ผลของปุ๋ยมูลสุกรและปุ๋ยเคมีท่ีมีต่อ
ผลผลิตและคุณภาพ ของข้าวโพด
หวาน (พันธ์ุอินทรี 2) ในไร่
เกษตรกร

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006503 นายสุรพล เช้าฉ้อง สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อ
การค้นคว้าและพัฒนาพืช
ศาสตร์
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่าง
แห่งชาติ

นางสุปราณี งามประสิทธ์ิ สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อ
การค้นคว้าและพัฒนาพืช
ศาสตร์
สถานีวิจัยพืชไร่สุวรรณวาจกกสิ
กิจ

ดร.ประพนธ์ บุญรําพรรณ สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อ
การค้นคว้าและพัฒนาพืช
ศาสตร์
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่าง
แห่งชาติ

ผลของปุ๋ยอินทรีย์  สูตร  9  ท่ีได้จาก
วัสดุเหลือท้ิงของโรงงานผงชูรสท่ีมี
ต่อผลผลิตหัวสดและปริมาณแป้ง
มันในมันสําปะหลัง 2 พันธ์ุ (ต้นฤดู
ฝน)

ผลงานภาคบรรยายในการ
ประชุมทางวิชาการ  ครั้งท่ี  44  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006504 นายประภาส ช่างเหล็ก สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ระบบนิเวศเกษตร
สถานีวิจัยเพชรบูรณ์

นายโอฬาร ตัณฑวิรุฬห์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ระบบนิเวศเกษตร
ศูนย์วิจัยระบบนิเวศเกษตร

นายสุดประสงค์ สุวรรณเลิศ สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ระบบนิเวศเกษตร
สถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร

นายบุญร่วม จันทร์ชื่น สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ระบบนิเวศเกษตร
สถานีวิจัยกาญจนบุรี
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ประจําปี พ.ศ. 2549 ( 1 มกราคม 2549 - 31 ธันวาคม 2549 )

ระดับชาติ

ลําดับที่ ช่ือผลงานวิจัยที่นําเสนอ ชื่อการประชุม วันเดือนปีที่เสนอช่ือคณะผู้วิจัย หน่วยงาน

ผลของปุ๋ยอินทรีย์  สูตร  9  ท่ีได้จาก
วัสดุเหลือท้ิงของโรงงานผงชูรสท่ีมี
ต่อผลผลิตหัวสดและปริมาณแป้ง
มันในมันสําปะหลัง 2 พันธ์ุ (ต้นฤดู
ฝน)

ผลงานภาคบรรยายในการ
ประชุมทางวิชาการ  ครั้งท่ี  44  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006504 รศ.ธงชัย มาลา คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาปฐพีวิทยา

ผลของปุ๋ยอินทรีย์เคมีและปุ๋ยเคมีต่อ
การเจริญเติบโตและผลผลิตข้าว

14th World Fertilizer 
Congress

22/1/2006505 นางจันทร์จรัส วีรสาร สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพง
แสน
ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือน
ปลูกพืชทดลอง

ผลของปุ๋ยอินทรีย์จากวัสดุเหลือท้ิง
ของโรงงานผงชูรสท่ีมีต่อการเจริญ
เติบโตและผลผลิตของฝรั่ง

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006506 รศ.ธงชัย มาลา คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาปฐพีวิทยา

การประชุมทางวิชาการ  ครั้งท่ี  
44  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
วันท่ี  30 มกราคม  - 2 
กุมภาพันธ์  2549

นางนวลปรางค์ ไชยตะขบ สถาบนัค้นคว้าและพัฒนา
ระบบนิเวศเกษตร
สถานีวิจัยกาญจนบุรี

ผลของปุ๋ยอินทรีย์สูตร 10 ท่ีได้จาก
วัสดุเหลือท้ิงของโรงงานผงชูรสท่ีมี
ต่อผลผลิตหัวสดและปริมาณแป้งใน
มันสําปะหลัง 2 พันธ์ุ (ต้นฤดูฝน)

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006507 นายประภาส ช่างเหล็ก สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ระบบนิเวศเกษตร
สถานีวิจัยเพชรบูรณ์

นายโอฬาร ตัณฑวิรุฬห์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ระบบนิเวศเกษตร
ศูนย์วิจัยระบบนิเวศเกษตร

นายสุดประสงค์ สุวรรณเลิศ สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ระบบนิเวศเกษตร
สถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร

นายบุญร่วม จันทร์ชื่น สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ระบบนิเวศเกษตร
สถานีวิจัยกาญจนบุรี

รศ.ธงชัย มาลา คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาปฐพีวิทยา

ผลของปุ๋ยอินทรีย์สูตร 3 ท่ีได้จาก
วัสดุเหลือท้ิงของโรงงานผงชูรส มูล
ไก่และปุ๋ยเคมีท่ีมีต่อผลผลิตหัวสด
และปริมาณแป้งในมันสําปะหลัง 2 
พันธ์ุ (ต้นฤดูฝน)

การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 44

30/1/2006508 นายประภาส ช่างเหล็ก สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ระบบนิเวศเกษตร
สถานีวิจัยเพชรบูรณ์

นายโอฬาร ตัณฑวิรุฬห์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ระบบนิเวศเกษตร
ศูนย์วิจัยระบบนิเวศเกษตร

นายสุดประสงค์ สุวรรณเลิศ สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ระบบนิเวศเกษตร
สถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร

นายบุญร่วม จันทร์ชื่น สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ระบบนิเวศเกษตร
สถานีวิจัยกาญจนบุรี
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ประจําปี พ.ศ. 2549 ( 1 มกราคม 2549 - 31 ธันวาคม 2549 )

ระดับชาติ

ลําดับที่ ช่ือผลงานวิจัยที่นําเสนอ ชื่อการประชุม วันเดือนปีที่เสนอช่ือคณะผู้วิจัย หน่วยงาน

ผลของปุ๋ยอินทรีย์สูตร 3 ท่ีได้จาก
วัสดุเหลือท้ิงของโรงงานผงชูรส มูล
ไก่และปุ๋ยเคมีท่ีมีต่อผลผลิตหัวสด
และปริมาณแป้งในมันสําปะหลัง 2 
พันธ์ุ (ต้นฤดูฝน)

การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 44

30/1/2006508 รศ.ธงชัย มาลา คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาปฐพีวิทยา

ผลของเปลือกมันสําปะหลังและปุ๋ย
เคมีท่ีมีต่อผลผลติหัวสด ของมัน
สําปะหลังพันธ์ุห้วยบง 60

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006509 นายประภาส ช่างเหล็ก สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ระบบนิเวศเกษตร
สถานีวิจัยเพชรบูรณ์

รศ.วิจารณ์ วิชชุกิจ คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาพืชไร่นา

รศ.เอ็จ สโรบล คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาพืชไร่นา

ศ.เจริญศักดิ์ โรจนฤทธ์ิพิ
เชษฐ์

คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาพืชไร่นา

ผศ.จําลอง เจียมจํานรรจา คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาพืชไรน่า

ผลของมาตรการอนุรักษ์ดินและนํา
ท่ีแตกต่างกันต่อปริมาณสารพารา
ควัทท่ีตกค้างในนําไหลบ่าหน้าดิน
และตะกอนดินบริเวณสถานีวิจัยการ
พัฒนาท่ีดินบนพื้นท่ีสูงอําเภอสะเมิง
จังหวัดเชียงใหม่

การประชุมวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งท่ี3

6/12/2006510 แรงราม พลจันทร์ นิสิตปริญญาโท

ผศ.อรุณศิริ กําลัง คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาปฐพีวิทยา

สถาพร ใจอารีย์ กรมพัฒนาท่ีดิน

ชัชชัย ตันตสิรินทร์ คณะวนศาสตร์

ผลของยาซัลฟาไดเม็ททอกซีนไตร
เม็ทโธพริมต่อการยับย้ังแบคทีเรีย
ในเลือดและ การตกค้างของยาใน
เน้ือกุ้งกุลาดํา

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006511 รศ.ชลอ ลิ้มสุวรรณ คณะประมง บางเขน
ภาควิชาชวีวิทยาประมง

ผลของยิบซ่ัม  ปุ๋ยมูลไก่และปุ๋ยเคมี
ท่ีมีต่อผลผลิตของมันสําปะหลังพันธ์ุ
ห้วยบง 60 และพันธ์ุระยอง  72 (
ปลายฤดูฝน)

การประชุมวิชาการวันสถาปนา
สถาบันผลิตผลเกษตรฯครบรอบ  
15  ปีและการประชุมทาง
วิชาการครั้งท่ี 3   วันท่ี  8  
สิงหาคม  2549  ณ ห้องประชุม 
ชั้น 9 ตึกปฏิบัติการวิจัยกลาง 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

8/8/2006512 นายประภาส ช่างเหล็ก สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ระบบนิเวศเกษตร
สถานีวิจัยเพชรบูรณ์

ผลของระดับมันสําปะหลังและรูป
แบบอาหารในอาหารสุกร ต่อ
กระบวนการคลุกไอนํ้าอัดเม็ด 
สมรรถภาพการผลิตของสุกรระยะ
เล็ก-รุ่น-ขุน และคุณภาพซาก

การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์
ภาคใต้ ครั้งท่ี 4 มหาวิทยาลัยสง
ขลานครินท์

15/8/2006513 ผศ.ณัฐชนก อมรเทวภัทร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์
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ประจําปี พ.ศ. 2549 ( 1 มกราคม 2549 - 31 ธันวาคม 2549 )

ระดับชาติ

ลําดับที่ ช่ือผลงานวิจัยที่นําเสนอ ชื่อการประชุม วันเดือนปีที่เสนอช่ือคณะผู้วิจัย หน่วยงาน

ผลของระดับมันสําปะหลังและรูป
แบบอาหารในอาหารสุกร ต่อ
กระบวนการคลุกไอนํ้าอัดเม็ด 
สมรรถภาพการผลิตของสุกรระยะ
เล็ก-รุ่น-ขุน และคุณภาพซาก

การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์
ภาคใต้ ครั้งท่ี 4 มหาวิทยาลัยสง
ขลานครินท์

15/8/2006513 ผศ.อรประพันธ์ ส่งเสริม คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาสัตวบาล

ผลของระดับมันสําปะหลังและรูป
แบบอาหารในอาหารสุกรต่อ
กระบวนการคลุกไอนํ้าอัดเม็ด และ
สมรรถภาพการผลิตลูกสุกรหย่านม

รายงานการประชุมวิชาการสัตว
ศาสตร์ภาคใต้ ครั้งท่ี 4 วันท่ี 
15-16 สิงหาคม 2549.  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 
สงขลา.

15/8/2006514 ผศ.อรประพันธ์ ส่งเสริม คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาสัตวบาล

การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์ 
ภาคใต้ ครั้งท่ี 4 มหาวิทยาลัยสง
ขลานครินท์

ผศ.ณัฐชนก อมรเทวภัทร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์

ผลของสภาวะความเครียดขาดนํ้าต่อ
สัณฐานวิทยาและการออกดอกของ
ส้มเปลือกล่อนพันธ์ุฮันน่ี

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

30/1/2006515 รศ.เสาวณี สาธรวิริยะพงศ์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาพฤกษศาสตร์

ผลของสารชีวภาพจากอาหารเลี้ยง
ไซยาโนแบคทีเรีย Hapalosiphon 
fontinalis (Ag.) Bornet ต่อการ
แบ่งเซลล์แบบไมโทซิสของปลาย
รากหอม (Allium ascalonicum 
L.)

การประชุมทางวิชาการครั้งท่ี 44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006516 นางสาวอินทิรา ขูดแก้ว คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน ภาค
วิชาพฤกษศาสตร์

รศ.ศรีสม สุวรรณวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาพฤกษศาสตร์

รศ.ลิลลี่ กาวีต๊ะ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาพฤกษศาสตร์

ผลของสารสกัดจากกระเจ๊ียบแดงต่อ
เชื้อรา Colletotrichum 
gloeosporioides สาเหตุโรคแอ
นแทรคโนสของพริก

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006517 ชาครีย์ เหล่ามโนธรรม ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร
กําแพงแสน มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ อ.กําแพงแสน จ.
นครปฐม 73140

ผศ.ชลิดา เล็กสมบูรณ์ คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาโรคพืช

อ.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาโรคพืช

ผลของสารอินทรีย์ในการเตรียมบ่อ
เพื่อการเลี้ยงกุ้งกุลาดํา (Penaeus 
monodon Fabricius) ด้วยนํ้า
ความเค็มต่ํา

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006518  ปัทมา วิริยพัฒนทรัพย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตบางเขน คณะประมง

รศ.ชลอ ลิ้มสุวรรณ คณะประมง บางเขน
ภาควิชาชีววิทยาประมง

ผศ.นิติ ชูเชิด คณะประมง บางเขน
ภาควิชาชีววิทยาประมง
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ประจําปี พ.ศ. 2549 ( 1 มกราคม 2549 - 31 ธันวาคม 2549 )

ระดับชาติ

ลําดับที่ ช่ือผลงานวิจัยที่นําเสนอ ชื่อการประชุม วันเดือนปีที่เสนอช่ือคณะผู้วิจัย หน่วยงาน

ผลของหญ้าสดและหญ้าหมักชนิด
ต่างๆต่อการให้ผลผลิตนํ้านมของโค
นม

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006519 รศ.อังคณา หาญบรรจง คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาสัตวบาล

รศ.เพ็ญแข วันไชยธนวงศ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

รศ.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

ผลของอายุต้นตอ “เต้าซ่ือ 
(Diospyros  lotus)  ตอ่การเจริญ
เติบโตของพลับ 3 สายพันธ์ุ

การประชุมทางวิชาการ  ครั้งท่ี  
44  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006520 นายโอฬาร ตัณฑวิรุฬห์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ระบบนิเวศเกษตร
ศูนย์วิจัยระบบนิเวศเกษตร

นางวีระศรี เมฆตรง สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ระบบนิเวศเกษตร
ศูนย์วิจัยระบบนิเวศเกษตร

นายวิสิฐ กิจสมพร สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ระบบนิเวศเกษตร
สถานีวิจัยดอยปุย

นายวรวิทย์ ย่ีสวัสดิ์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ระบบนิเวศเกษตร
สถานีวิจัยดอยปุย

นางสาวบัวบาง ยะอูป สถาบนัค้นคว้าและพัฒนา
ระบบนิเวศเกษตร
สถานีวิจัยดอยปุย

ผลของอุณหภูมิคลุกไอนํ้าอัดเม็ด
และระดับมันสําปะหลังในสูตร
อาหารไก่เน้ือต่อความคงทนของเม็ด
อาหารและการใช้ประโยชน์ได้ของ
สารโภชน ะแป้ง

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006521 ผศ.ณัฐชนก อมรเทวภัทร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์

ดร.ปฐมา จาตกานนท์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและ
พลังงานชีวภาพ

ผลของอุณหภูมิอัดเม็ดต่อความแข็ง
ของเม็ดอาหารและการใช้ประโยชน์
ได้ของแป้งในข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และ
มันสําปะหลังเส้น

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 44 
สาขาสัตว์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

31/1/2006522 ผศ.ณัฐชนก อมรเทวภัทร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์

ดร.ปฐมา จาตกานนท์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและ
พลังงานชีวภาพ
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รายละเอียดข้อมูลการนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประจําปี พ.ศ. 2549 ( 1 มกราคม 2549 - 31 ธันวาคม 2549 )

ระดับชาติ

ลําดับที่ ช่ือผลงานวิจัยที่นําเสนอ ชื่อการประชุม วันเดือนปีที่เสนอช่ือคณะผู้วิจัย หน่วยงาน

ผลของฮอร์โมนจิบเบอเรลลินและ
คอลซิซินกับสบู่ดําเพื่อการเพิ่มผล
ผลิต

การประชุมวิชาการวันสถาปนา
สถาบันผลิตผลเกษตรฯครบรอบ  
15  ปีและการประชุมทาง
วิชาการครั้งท่ี 3   วันท่ี  8  
สิงหาคม  2549  ณ ห้องประชุม 
ชั้น 9 ตึกปฏิบัติการวิจัยกลาง 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

8/8/2006523 นายโรจน์รวี ภิรมย์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ระบบนิเวศเกษตร
ศูนย์วิจัยระบบนิเวศเกษตร

ผลผลิตและปริมาณสารสําคัญ
ของกวาวเครือขาวจากการปลูกด้วย
เมล็ดพันธ์ุ

การประชุมทางวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้ง
ท่ี 44

30/1/2006524 นายสมโภชน์ ทับเจริญ สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อ
การค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์
และผลิตภัณฑ์สัตว์ กําแพงแสน
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการเลี้ยง
สุกรแห่งชาติ

นายเกรียงศักดิ์ สอาดรักษ์ สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อ
การค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์
และผลิตภัณฑ์สัตว์ กําแพงแสน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิต
นม

ดร.ภาณี  ทองพํานัก สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพง
แสน
ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือน
ปลูกพืชทดลอง

ผลสัมฤทธ์ิของนิสิตคณะบริหาร
ธุรกิจปีการศึกษา 2547

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006525 ผศ.สําราญ ทองเล็ก คณะบริหารธุรกิจ บางเขน
ภาควิชาการจัดการการผลิต

ผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ทางการ
เกษตร

นิทรรศการงานวิจัย "บนเส้นทาง
งานวิจัยมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์" ในงานเกษตร
แห่งชาต ปี 2549

27/1/2006526 ผศ.ดวงฤดี ฉายสุวรรณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ

แผนที่เทคโนโลยีพลังงานและสิทธิ
บัตรนานาชาติ 50 ล้านเร่ืองสืบค้น
ฟรี ผลิตสินค้าได้ ต่อยอดได้

นิทรรศการงานวิจัย "บนเส้นทาง
งานวิจัยมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์" ในงานเกษตร
แห่งชาต ปี 2549

27/1/2006527 นายปราโมทย์ ธรรมรัตน์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหาร
ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์

แผ่นใยไม้อัดโดยไม่ใช้กาวจากชาน
อ้อย

นิทรรศการงานวิจัย "บนเส้นทาง
งานวิจัยมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์" ในงานเกษตร
แห่งชาต ปี 2549

27/1/2006528 ผศ.วิวัฒน์ หาญวงศ์จิรวัฒน์ คณะวนศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์

ฝังเข็มทางเลือก(เกือบ)ใหม่สําหรับ
สัตว์เลี้ยง

งานประชุมสามัญประจําปี
สัตวแพทย์ผู้ประกอบการบําบัด
โรคสัตว์แห่งประเทศไทยคร้ัง
ท่ี12

25/5/2006529 อ.ทัศนีย์ เจริญทรง คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพง
แสน
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์
เลี้ยง

พฤกษศาสตร์พื้นบ้านของชุมชน
ไทยทรงดําในจังหวัดกาญจนบุรี 
และจังหวัดนครปฐม

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006530 รศ.ย่ิงยง ไพสุขศานติวัฒนา คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาพืชสวน

พฤติกรรมปฏิสัมพันธ์ระหว่างวัสดุ
เสริมแรงจีโอกริดและวัสดุผสม
ระหว่างเศษยางกับทราย

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006531 อ.ธวัชชัย ตันชัยสวัสดิ์ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม
ศาสตร์ สกลนคร
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่ง
แวดล้อม
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รายละเอียดข้อมูลการนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประจําปี พ.ศ. 2549 ( 1 มกราคม 2549 - 31 ธันวาคม 2549 )

ระดับชาติ

ลําดับที่ ช่ือผลงานวิจัยที่นําเสนอ ชื่อการประชุม วันเดือนปีที่เสนอช่ือคณะผู้วิจัย หน่วยงาน

พฤติกรรมและความได้เปรียบเชิง
แข่งขันท่ีมีผลต่อการลงทุน
อุตสาหกรรมเบียร์ในประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006532 รศ.จีรพรรณ กุลดิลก คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์

พิบัติภัยหลุมยุบ ผลกระทบท่ีเกิด
จากแผ่นดินไหว

การนําเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 
2549 Thailand Research 
Expo 2006

9/9/2006533 อ.ดีเซลล์ สวนบุรี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ

พิษต่อเซลล์ของสารสกัดจาก
สมุนไพรไทยต่อเซลล์สัตว์เลี้ยงลูก
ด้วยนม

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006534 นางวรรณี ชิวปรีชา คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาสัตวบาล

อ.มาลี ศรีสดสุข คณะศิลปศาสตร์และวิทยา
ศาสตร์ กําแพงแสน
สายวิชาวิทยาศาสตร์

ภาษาและวัฒนธรรมการแต่งกาย
ของชนเผ่าไท

นิทรรศการงานวิจัย "บนเส้นทาง
งานวิจัยมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์" ในงานเกษตร
แห่งชาต ปี 2549

27/1/2006535 อ.อรไท ผลดี คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาภาษาไทย

มลทินนาโน (Nano inclusions) 
กับการเกิดสีในพลอยคอรันดัม

Thailand Research Expo 
2006

9/9/2006536 ผศ.พรสวาท วัฒนกูล คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ

มหันตภัยร้ายจากพิษจากเชื้อราใน
คนและสัตว์

นิทรรศการงานวิจัย "บนเส้นทาง
งานวิจัยมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์" ในงานเกษตร
แห่งชาต ปี 2549

27/1/2006537 รศ.ประพฤกษ์ ตั้งมั่นคง คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพง
แสน
ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุข
ศาสตร์ และการบริการวินิจฉัย

มหัศจรรย์โลกขนาดเล็ก นิทรรศการงานวิจัย "บนเส้นทาง
งานวิจัยมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ปี 2549"

27/1/2006538 นางผจงจิต ภูจิญญาณ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา
แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
บางเขน
ฝ่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์กลาง 
บางเขน

เมลาไนซ์เซชั่นและการทํางานของ
เอนไซม์ฟีนอลอ๊อกซิเดสของตัวอ่อน
ด้วงถ่ัวเหลือง, Callosobruchus 
chinensis, ท่ีฉายรังสีแกมมา

การประชุมวิชาการพืชไร่วงศ์ถ่ัว
แห่งชาติ ครั้งท่ี 1 เรื่อง พืชไร่วงศ์
ถ่ัวเพื่อสุขภาพและความพอเพียง

28/8/2006539 ศ.อรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชารังสีประยุกต์และ
ไอโซโทป

ยีนเลคตินในใบหม่อน: อินทร
อนและการพัฒนาไพรเมอร์ท่ี
จําเพาะ

Proceedings of 44th 
Kasetsart University 
Annual Conference : 
Science

30/1/2006540 เนตรนภา ฉ่ิงกิตติ ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยา
ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

ผศ.อมรรัตน์ พรหมบุญ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาชีวเคมี

รศ.สุนันทา รัตนาโภ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาชีวเคมี

ระดับความเข้มข้นของไนโตรเจนที่
เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและผล
ผลิตของแพทชูลี (Pogostemon 
cablin  (Blco.) Benth.) ท่ีปลูกใน
ระบบไฮโดรโพนิค

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006541 นางยุพา ปานแก้ว(มงคลสุข) สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและ
เทคโนโลยีชีวภาพ
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ประจําปี พ.ศ. 2549 ( 1 มกราคม 2549 - 31 ธันวาคม 2549 )

ระดับชาติ

ลําดับที่ ช่ือผลงานวิจัยที่นําเสนอ ชื่อการประชุม วันเดือนปีที่เสนอช่ือคณะผู้วิจัย หน่วยงาน

ระดับความเข้มข้นของไนโตรเจนที่
เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและผล
ผลิตของแพทชูลี (Pogostemon 
cablin  (Blco.) Benth.) ท่ีปลูกใน
ระบบไฮโดรโพนิค

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006541 ดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์(
ธนะสมบัติ)

สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและ
พลังงานชีวภาพ

ระบบการประเมิณคุณภาพข้าว
เปลือกทีละเมล็ดด้วยเทคนิค NIRS

วิทยาการหลังการเก็บเก่ียว/หลัง
การผลิตแห่งชาติ ครั้งท่ี4

8/6/2006542 ผศ.รณฤทธ์ิ ฤทธิรณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพง
แสน
ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร

ระบบฐานข้อมูล GIS ด้าน
ทรัพยากรพรรณไม้ ใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006543 รศ.อรสา สุกสว่าง คณะสังคมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาภูมิศาสตร์

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ชนิด
ปลาและนิเวศวิทยาบริเวณลุ่มนํ้า
สงคราม

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006544 ผศ.กัลยาณี บรรจงจิตร คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

รศ.พรรณี พักคง คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชารังสีประยุกต์และ
ไอโซโทป

ระบบเสริมความปลอดภัยสําหรับ
การกระจายรหัสในระบบเครือขา่ย
ไร้สายแบบแอดฮอก

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006545 รศ.อนันต์ ผลเพิ่ม คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ระบบอี-ยูนิเวอร์ซิตีแบบพอเพียง
และย่ังยืนเพื่อ การเรี

การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์
ภาคใต้ครั้งท่ี 4  ประจําปี 2549

15/8/2006546 รศ.สุพัตร์ ฟ้ารุ่งสาง คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาสัตวบาล

ระยะเก็บเก่ียวและช่วงความถ่ีใน
การเก็บเก่ียวท่ีเหมาะสมของต้น
เทียนก่ิงในประเทศไทย

ประชุมทางวิชาการ ครั้งท่ี 44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006547 นายรุ่งอรุณ สุ่มแก้ว สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและ
เทคโนโลยีชีวภาพ

นางยุพา ปานแก้ว(มงคลสุข) สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและ
เทคโนโลยีชีวภาพ

ดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์(
ธนะสมบัติ)

สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและ
พลังงานชีวภาพ

พงษ์ศักดิ์ พลเสนา สวนพฤกษศาสตร์เขาหินซ้อน 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธ์ุพืช, กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม อ.พนมสารคาม

นายเจษฎา  วงศ์พรหม คณะวนศาสตร์ บางเขน
สํานักงานเลขานุการ
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รายละเอียดข้อมูลการนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประจําปี พ.ศ. 2549 ( 1 มกราคม 2549 - 31 ธันวาคม 2549 )

ระดับชาติ

ลําดับที่ ช่ือผลงานวิจัยที่นําเสนอ ชื่อการประชุม วันเดือนปีที่เสนอช่ือคณะผู้วิจัย หน่วยงาน

ระยะเก็บเก่ียวและช่วงความถ่ีใน
การเก็บเก่ียวท่ีเหมาะสมของต้น
เทียนก่ิงในประเทศไทย

ประชุมทางวิชาการ ครั้งท่ี 44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006547 วรวิทย์ อินศวร หน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยี
ชีวภาพเพื่ออุตสาหกรรม ฝ่าย
นาโนเทคโนโลยีและ
เทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันค้น
คว้าและพัฒนาผลิตผลทาง

ระยะปลูกท่ีเหมาะสมและอิทธิพล
ของความหนาแน่นของต้นเทียนก่ิง 
(Lawsonia inermis Linn.)ต่อ
การเจริญเติบโตและมวลชีวภาพใบ

ประชุมทางวิชาการ ครั้งท่ี 44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006548 นายรุ่งอรุณ สุ่มแก้ว สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและ
เทคโนโลยีชีวภาพ

นางยุพา ปานแก้ว(มงคลสุข) สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและ
เทคโนโลยีชีวภาพ

ดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์(
ธนะสมบัติ)

สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและ
พลังงานชีวภาพ

พงษ์ศักดิ์ พลเสนา สวนพฤกษศาสตร์เขาหินซ้อน 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธ์ุพืช, กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม อ.พนมสารคาม จ.

นายเจษฎา  วงศ์พรหม คณะวนศาสตร์ บางเขน
สํานักงานเลขานุการ

วรวิทย์ อินศวร หน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยี
ชีวภาพเพื่ออุตสาหกรรม ฝ่าย
นาโนเทคโนโลยีและ
เทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันค้น
คว้าและพัฒนาผลิตผลทาง

รายงานสัตว์ป่วย: ภาวะกระดูก
สะบ้าเคลื่อนตั้งแต่กําเนิดในแมว

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006549 อ.ชัยกร ฐิติญาณพร คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพง
แสน
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์
เลี้ยง

ผศ.นริศ เต็งชัยศรี คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์
เลี้ยง

อ.เจดีย์ เต็มวิจิตร คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพง
แสน
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์
เลี้ยง

รูปแบบของกลุ่มเพื่อพัฒนา
บุคลิกภาพนิสิตมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์: กรณีศึกษาการต้าน
สังคม

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006550 อ.ศิรินภา จามรมาน คณะสังคมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาจิตวิทยา
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รายละเอียดข้อมูลการนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประจําปี พ.ศ. 2549 ( 1 มกราคม 2549 - 31 ธันวาคม 2549 )

ระดับชาติ

ลําดับที่ ช่ือผลงานวิจัยที่นําเสนอ ชื่อการประชุม วันเดือนปีที่เสนอช่ือคณะผู้วิจัย หน่วยงาน

รูปแบบของกลุ่มเพื่อพัฒนา
บุคลิกภาพนิสิตมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์: กรณีศึกษาการต้าน
สังคม

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006550 ปัทมา พุ่มมาพันธ์ุ ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
บางเขน กรุงเทพฯ 10900

ผศ.ทรรศนะ ใจชุ่มชื่น คณะสังคมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาจิตวิทยา

แร่ในกลุ่มอนุภาคขนาดดินเหนียว
ของแอลฟิซอลส์บางชนิดในประเทศ
ไทย

การประชุมทางวิชาการ ครั้งท่ี 
44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006551 อ.วิมลนันทน์ กันเกตุ คณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร
สาขาวิชาทรัพยากรเกษตร
ชีวภาพ

รศ.อัญชลี สุทธิประการ คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาปฐพีวิทยา

ศ.เอิบ เขียวรื่นรมณ์ คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาปฐพีวิทยา

ไรตัวห้ํา Amblyseius cinctus 
Corpuz and Rimando และการ
ศึกษาความเป็นไปได้ในการควบคุม
ไรขาว (Polyphagotarsonemus 
latus (Banks) ในพริก

ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโยลี "วิทยาศาสตร์เพื่อ
เยาวชน" 13-15 มีนาคม 2549

14/3/2006552 อ.พัชนี วิชิตพันธ์ุ คณะศิลปศาสตร์และวิทยา
ศาสตร์ กําแพงแสน
สายวิชาวิทยาศาสตร์

ศ.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์ คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชากีฏวิทยา

ฤดูกาลและแหล่งวางไข่ของปลา
สร้อยขาว (Henicorhynchus 
siamensis de Beaufort, 1927) 
ในอ่างเก็บนํ้าเขื่อนป่าสักชลสิทธ์ิ 
จังหวัดลพบุรี

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006553 รศ.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์ คณะประมง บางเขน
ภาควิชาชีววิทยาประมง

ฤทธ์ิฆ่าเชื้อราท่ีก่อโรคผิวหนังใน
สุนัข แมว ของโลชั่นสมุนไพร KU 
Natural Miticide ในห้องทดลอง

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006554 รศ.ณรงค์ จึงสมานญาติ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์

นางศรีสมัย วิริยารัมภะ คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพง
แสน
ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุข
ศาสตร์ และการบริการวินิจฉัย

นางสุวรรณา ทิพยรักษ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพง
แสน
ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุข
ศาสตร์ และการบริการวินิจฉัย

ผศ.ธเนศร ทิพยรักษ์ คณะสตัวแพทยศาสตร์ กําแพง
แสน
ภาควิชาเวชศาสตร์คลีนิคสัตว์
ใหญ่และสัตว์ป่า

ผศ.ทวีวัฒน์ ทัศนวัฒน์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพง
แสน
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์
เลี้ยง
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ประจําปี พ.ศ. 2549 ( 1 มกราคม 2549 - 31 ธันวาคม 2549 )

ระดับชาติ

ลําดับที่ ช่ือผลงานวิจัยที่นําเสนอ ชื่อการประชุม วันเดือนปีที่เสนอช่ือคณะผู้วิจัย หน่วยงาน

ลักษณะของการคายระเหยนํ้าจริงใน
ฤดูกาลทํานา บริเวณพื้นท่ีนาข้าว
จังหวัดสุโขทัย

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006555 รศ.สามัคคี บุณยะวัฒน์ คณะวนศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา

ผศ.สมนิมิตร พุกงาม คณะวนศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา

ลักษณะของดินท่ีมีชั้นดาน ใน
บริเวณศูนย์ศึกษาการพฒันาห้วย
ทราย อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006556 นฤกมล จันทร์จิราวุฒิกุล กรมพัฒนาท่ีดิน

ศ.เอิบ เขียวรื่นรมณ์ คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาปฐพีวิทยา

รศ.อัญชลี สุทธิประการ คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาปฐพีวิทยา

ลักษณะชีววิทยาของสมุนไพรมะแว้ง
เครือ

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006557 รศ.ดวงพร สุวรรณกุล คณะเกษตร บางเขน
ศูนย์ธุรกิจการเกษตร

ลักษณะแรงบิดและค่าพลังงานไถ
พรวนจําเพาะที่สัมพันธ์กับกระบวน
การไถพรวนดินของใบมีดจอบหมุน
ยุโรปรูปตัว L ในดินร่วนปนทราย
และดินเหนียว

การประชุมวิชาการเกษตรแห่ง
ประเทศไทย

23/2/2006558 รศ.ธัญญา นิยมาภา คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพง
แสน
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร

ลักษณะและสมบัติของผงสีย้อม
จากกลีบดอกดาวเรือง

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006559 ผศ.ขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์

ลําดับนิวคลโีอไทด์และลําดับกรดอะ
มิโนของเอนไซม์ไซยาโนจีนิคเบ
ต้ากลูโคซิเดส (ลินามาเรส) จากมัน
สําปะหลัง

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006560 ผศ.ประชุมพร คงเสรี (ทุนกุล) คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาชีวเคมี

ลําดับไมโตคอนเดรียดีเอ็นเอท้ังหมด
ของปลาบึก(Pangasianodon 
gigas)

การนําเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 
(Thailand Research Expo 
2006)

8/9/2006561 รศ.อํานวย จรด้วง คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาพันธุศาสตร์

เลดอัลคอกไซด์โพลีเมอริกพรีเคอร์
เซอร์:เลดไกลโคเลดสาํหรับการผลิต
วัสดุไดอิเลคตริก

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006562 อ.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ

วนเกษตร…แนวทางการเกษตรของ
ประเทศไทยในอนาคต

นิทรรศการงานวิจัย "บนเส้นทาง
งานวิจัยมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์" ในงานเกษตร
แห่งชาต ปี 2549

27/1/2006563 อ.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ คณะวนศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา

ว่าด้วยมิติของท่ีว่างในสภาวะแวด
ล้อมสรรค์สร้าง
องค์รวมและเหตุปัจจัยแห่งความ
ย่ังยืน

การประชุมวิชาการนานาชาติ
สถาปัตยปาฐะ: สถาปัตยกรรม
ในดินแดน
สุวรรณภูมิ(International 
Symposium on 
Architecture in the Land of 
Suvarnabhumi)

3/8/2006564 อ.ศรันย์ สมันตรัฐ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
บางเขน
สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม
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รายละเอียดข้อมูลการนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประจําปี พ.ศ. 2549 ( 1 มกราคม 2549 - 31 ธันวาคม 2549 )

ระดับชาติ

ลําดับที่ ช่ือผลงานวิจัยที่นําเสนอ ชื่อการประชุม วันเดือนปีที่เสนอช่ือคณะผู้วิจัย หน่วยงาน

วิธีการเพาะเลี้ยงไรขาวและไรตัวห้ํา
เพื่อเพิ่มจํานวนในห้องปฏิบัติการ

การประชุมแถลงผลงานวิจัยเรื่อง
งานวิจัยและพัฒนาพืชป่าบาง
ชนิดเป็นพืชเศรษฐกิจ

19/10/2006565 อ.พัชนี วิชิตพันธ์ุ คณะศิลปศาสตร์และวิทยา
ศาสตร์ กําแพงแสน
สายวิชาวิทยาศาสตร์

ศักยภาพการใช้ประโยชน์พื้นท่ีแห้ง
แล้งในการผลิตองุ่น เพื่อรับ
ประทานสดและการทําไวน์

นิทรรศการงานวิจัย "บนเส้นทาง
งานวิจัยมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์" ในงานเกษตร
แห่งชาต ปี 2549

27/1/2006566 นายจรัล เห็นพิทักษ์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ระบบนิเวศเกษตร
สถานีวิจัยกาญจนบุรี

ศักยภาพของพืชให้สีดําในการติดสี
ผมขาว

การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 44 : สาขาวิทยาศาสตร์

30/1/2006567 นางอุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและ
พลังงานชีวภาพ

นางสาวสุภนิดา (ลาออก) บัว
บาน

สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
สํานักงานเลขานุการ

นางสาวอุดมลักษณ์ สุขอัตตะ สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและ
พลังงานชีวภาพ

พจมาน พิศเพียงจันทร์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร, 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สิริพร ศิริวรรณ สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร, 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศักยภาพของสารสกัดจากเจตมูล
เพลิงแดงในการ ควบคุมโรคแค
งเกอร์มะนาว.  วันท่ี 7-10 
พฤศจิกายน 2549 ณ โรงแรม

โลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่

การประชุมวิชาการพืชสวนแห่ง
ชาติ ครั้งท่ี 6

7/11/2006568 ผศ.ชลิดา เล็กสมบูรณ์ คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาโรคพืช

ศักยภาพภูมิปัญญาไทยด้านสิ่งทอ
พื้นเมืองของภาคกลาง

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006569 ผศ.ขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์

เสาวพร เมืองแก้ว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตบางเขน คณะศึกษา
ศาสตร์ ภาควิชาอาชีวศึกษา

ผศ.สุธีลักษณ์ ไกรสุวรรณ คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์

อ.รุ่งทิพย์ ลุยเลา คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์

สตรอเบอร่ี “พันธ์ุพระราชทาน 60”. การประชุมวิชาการมูลนิธิ
โครงการหลวง ประจําป ี 2549

16/11/2006570 ดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ระบบนิเวศเกษตร
ศูนย์วิจัยระบบนิเวศเกษตร
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รายละเอียดข้อมูลการนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประจําปี พ.ศ. 2549 ( 1 มกราคม 2549 - 31 ธันวาคม 2549 )

ระดับชาติ

ลําดับที่ ช่ือผลงานวิจัยที่นําเสนอ ชื่อการประชุม วันเดือนปีที่เสนอช่ือคณะผู้วิจัย หน่วยงาน

สตรอเบอร่ี “พันธ์ุพระราชทาน 60”. การประชุมวิชาการมูลนิธิ
โครงการหลวง ประจําป ี 2549

16/11/2006570 นายเวช เต๋จ๊ะ สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ระบบนิเวศเกษตร
สถานีวิจัยดอยปุย

Hiroshi Akagi มูลนิธิโครงการหลวง

กนกธร วงศ์กิติ มูลนิธิโครงการหลวง

สาวิตรี ทิวงศ์ มูลนิธิโครงการหลวง

สถานการณ์ความปลอดภัยของ
อาหารในประเทศไทยท่ีเก่ียวข้องกับ
ความรู้และพฤติกรรมของผู้บริโภค
และการเปรียบเทียบบางลักษณะกับ
ประเทศ ญ่ีปุ่นและสหรัฐอเมริกา

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006571 ผศ.กังสดาลย์ บุญปราบ คณะประมง บางเขน
ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง

สภาพแวดล้อมในการแพร่กระจาย
ของดนิเค็ม ในแอ่งสกลนครภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ
ไทย

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006572 ศ.เอิบ เขียวรื่นรมณ์ คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาปฐพีวิทยา

สภาวะที่เหมาะสมในการแยกนํ้ามัน
จากเมล็ดทานตะวันโดยกระบวน
การใช้นํ้าร่วมกับเอนไซม์.

การประชุมทางวิชาการ ครั้งท่ี 
44  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006573 รศ.สุคนธ์ชื่น ศรีงาม คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร

สภาวะในการเตรียมวัตถุดิบและ
การสกัดโปรตีนจากกากธัญชาติจาก
การผลิตเบียร์

การประชุมทางวิชาการ ครั้งท่ี 
44  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006574 รศ.สุคนธ์ชื่น ศรีงาม คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร

สมการคล็อคต์ชเรอดิงเงอร์  ใน
ความหมายของระบบการวัด

การประชุมวิชาการครั้งท่ี 14  
ประจําปี 2549
คณะวิทยาศาสตร์   จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

16/3/2006575 อ.สุธี บุญช่วย คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาฟิสิกส์

สมบัติการย้อมติดสีและความคงทน
ของสี disperse บนเส้นใย poly 
(lactic acid)

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006576 อ.จันทร์ทิพย์ ซ่ือสัตย์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ

สมบัติทางกายภาพของเส้นด้ายและ
ผ้าเส้นใยสับปะรดผสมฝ้าย

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006577 นางสุชาดา อุชชิน สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและ
พลังงานชีวภาพ

ดร.รังสิมา ชลคุป สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและ
พลังงานชีวภาพ
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รายละเอียดข้อมูลการนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประจําปี พ.ศ. 2549 ( 1 มกราคม 2549 - 31 ธันวาคม 2549 )

ระดับชาติ

ลําดับที่ ช่ือผลงานวิจัยที่นําเสนอ ชื่อการประชุม วันเดือนปีที่เสนอช่ือคณะผู้วิจัย หน่วยงาน

สมบัติทางกายภาพของเส้นด้ายและ
ผ้าเส้นใยสับปะรดผสมฝ้าย

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006577 วนิดา ผาสุขดี หน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีสิ่ง
ทอ สถาบันผลิตผลเกษตรฯ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ถนนพหลโยธิน จตุจักร กทม. 
10900

สมบัติทางเคมีบางประการท่ีได้รับ
อิทธิพลจากเกลือของชุดดินกุลา
ร้องไห้ในจังหวัดร้อยเอ็ด

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006578 ศรัญญา หน่อแก้ว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตบางเขน คณะเกษตร 
ภาควิชาปฐพีวิทยา

ศ.เอิบ เขียวรื่นรมณ์ คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาปฐพีวิทยา

รศ.อัญชลี สุทธิประการ คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาปฐพีวิทยา

สมบัติทางชีวเคมีของเลคตินจากนํ้า
เลือดกุ้งแชบ๊วย

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006579 ผศ.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ คณะประมง บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล

สมบัติและศักยภาพของดินสีแดงใน
อันดับออกซิซอลส์และอัลทิซอลส์ใน
ประเทศไทยสําหรับพืชเศรษฐกิจ

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006580 อ.ปุญญิศา ตระกูลย่ิงเจริญ คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาปฐพีวิทยา

ศ.เอิบ เขียวรื่นรมณ์ คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาปฐพีวิทยา

รศ.อัญชลี สุทธิประการ คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาปฐพีวิทยา

สัณฐานวิทยาของท่อนาโนคาร์บอน
เตรียมโดยวิธีการตกสะสมของไอเชิง
เคมีความร้อน

การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 44

30/1/2006581 กวิตา บํารุงรักษ์

ณัฏฐา ดวงพัตรา

ฐิติ ฐิตะปุระ

รศ.นพปฎล สุทธิศิริ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาฟิสิกส์

ผศ.สุรศักดิ์ เชียงกา คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาฟิสิกส์

ผศ.เอกชัย หุ่นนิวัฒน์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาฟิสิกส์

รศ.สุปรียา ตรีวิจิตรเกษม คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาฟิสิกส์

รศ.รัชนี รุจิวโรดม คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาฟิสิกส์

รศ.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาเคมี
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สัณฐานวิทยาของท่อนาโนคาร์บอน
เตรียมโดยวิธีการตกสะสมของไอเชิง
เคมีความร้อน

การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 44

30/1/2006581 อ.เชิดศักดิ์ คุณสมบัติ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาฟิสิกส์

สัณฐานวิทยาและการงอกละออง
เรณูของส้มเปลือกล่อนในสภาพ
ทดลองและสภาพธรรมชาติ

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006582 รศ.เสาวณี สาธรวิริยะพงศ์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาพฤกษศาสตร์

สัตว์หน้าดินขนาดใหญ่บริเวณแม่นํ้า
เจ้าพระยาตอนล่าง

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006583 อ.ศรัณย์ เพ็ชร์พิรุณ คณะประมง บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล

สารตัวนํายวดย่ิง Bi-2223 ท่ีโด
ปด้วยวาเนเดียม-ตะก่ัว

การประชุมทางวิชาการ ครั้งท่ี 
44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006584 รศ.สุปรียา ตรีวิจิตรเกษม คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาฟิสิกส์

สารให้กลิ่นในไวน์ข้าวท่ีหมัก
จากกล้าเชื้อบริสทุธ์ิ Amylomyces 
sp. M2 และ Saccharomyces 
cerevisiae

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006585 รศ.สิรี ชัยเสรี คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร

สีธรรมชาติ ม.ก. : สีเหลือง “ โมแนส
คู 60 ”

นิทรรศการงานวิจัย "บนเส้นทาง
งานวิจัยมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์" ในงานเกษตร
แห่งชาต ปี 2549

27/1/2006586 ศ.บุษบา ยงสมิทธ์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาจุลชีววิทยา

สูตรอาหารท่ีเหมาะสมต่อการเจริญ
เติบโตของกล้วยไม้ช้างกระ 
(Rhynchostylis gigantea 
(Lindl.)Ridl.) ในสภาพปลอดเชื้อ

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006587 รศ.จิตราพรรณ พิลึก คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาพืชสวน

รศ.สุรียา ตันติวิวัฒน์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาพฤกษศาสตร์

เส้นทางสู่ภาควิชาวิจัย: กรณีศึกษา
ของภาควิชาวิศวกรรมเคมี 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การประชุมใหญ่สามัญประจําปี 
สภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
แห่งประเทศไทย สมัยท่ี 28

4/5/2006588 รศ.ธํารงรัตน์ มุ่งเจริญ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

องค์ประกอบชนิด ขนาด และอัตรา
การจับสัตว์นํ้าของการทําประมง
อวนล้อมซ้ังในอ่าวไทย

Proceedings of 44th 
Kasetsart University 
Annual Conference : 
Fisheries

30/1/2006589 ปวโรจน์ นรนาถตระกูล ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล 
คณะประมง มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ และศูนย์วิจัยและ
พัฒนาประมงทะเลอ่าวไทย
ตอนบน กรมประมง

รศ.ชัยชาญ มหาสวัสดิ์ คณะประมง บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล

ไพโรจน์ ซ้ายเกลี้ยง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง
ทะเลอ่าวไทยตอนบน กรม
ประมง

รศ.พัฒนี จันทรโรทัย คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาสัตววิทยา

องค์ประกอบชนิดของลูกปลาในอ่าง
เก็บนํ้าเขื่อนป่าสักชลสิทธ์ิ จังหวัด
ลพบุรี

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006590 ผศ.ณรงค์ วีระไวทยะ คณะประมง บางเขน
ภาควิชาชีววิทยาประมง

องค์ประกอบผลจับสัตว์นํ้าจากลอบ
พับ ในบริเวณเขตสงวนชีวมณฑล
ระนอง

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006591 ผศ.ธนิษฐา ทรรพนันทน์ ใจดี คณะประมง บางเขน
ภาควิชาชีววิทยาประมง
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ออกแบบและพัฒนาเครื่องกลั่นสุรา
ภายใต้สภาวะสุญญากาศ

การประชุมวิชาการครั้งท่ี 7 
ประจําปี 2549  สมาคม
วิศวกรรมเกษตร แห่งประเทศ
ไทย

23/1/2006592 ผศ.เชาว์ อินทรประสิทธ์ิ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพง
แสน
ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร

อัตราปลูกท่ีเหมาะสมสําหรับข้าว
โพดค่ัวในจังหวัดนครราชสีมา 
สระบุรี และลพบุรี

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006593 นางสุรณี ทองเหลือง สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อ
การค้นคว้าและพัฒนาพืช
ศาสตร์
สถานีวิจัยพืชไร่สุวรรณวาจกกสิ
กิจ

นายธํารงศิลป โพธิสูง สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อ
การค้นคว้าและพัฒนาพืช
ศาสตร์
สถานีวิจัยพืชไร่สุวรรณวาจกกสิ
กิจ

นางสําราญ ศรีชมพร สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อ
การค้นคว้าและพัฒนาพืช
ศาสตร์
สถานีวิจัยพืชไร่สุวรรณวาจกกสิ
กิจ

อากาศยานไร้คนรุ่น Seagulls นิทรรศการงานวิจัย "บนเส้นทาง
งานวิจัยมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์" ในงานเกษตร
แห่งชาต ปี 2549

27/1/2006594 อ.กีรติ แสงแจ่ม คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมการบินและ
อวกาศ

อายุเมื่อคลอดลูกครั้งแรกของโคนม
ในประชากรหลากหลายพันธ์ุแห่ง
หน่ึงของประเทศไทย

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006595 ผศ.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาสัตวบาล

รศ.ศรเทพ ธัมวาสร คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาสัตวบาล

ธรรมนูญ ทองประไพ  องค์การส่งเสริมกิจการโคนม
แห่งประเทศไทย

อิทธิพลการแปรผันการเติมอากาศ
ท่ีผิวหน้าดินต่ออัตราการเกิดมีเทน
ออกซิเดชั่นในหน้าดินกลบหลุมฝัง
กลบมูลฝอย

การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ครั้งท่ี 5

8/3/2006596 รศ.วิไล เจียมไชยศรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

อิทธิพลของการเหน่ียวนําจากสาย
ไฟฟ้ากําลังต่อโทรศัพท์ของผู้ใช้
บริการขณะหลอดคายประจุผ่าน
ก๊าซชํารุด

การประชุมวิชาการทางวิศวกรรม
ไฟฟ้า ครั้งท่ี 29

9/11/2006597 ประมุข อุณหเลขกะ

แสงอุทัย ไพจิตร

รศ.สันติ อัศวศรีพงศ์ธร คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
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อิทธิพลของโครงสร้างเรือนยอดต่อ
การสืบพันธ์ุตามธรรมชาติในสวน
ป่าชายเลนอ่าวปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006598 ชลิตา ศรีลัดดา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตบางเขน คณะ
วนศาสตร์ ภาควิชาวนวัฒน
วิทยา

ผศ.ลดาวัลย์ พวงจิตร คณะวนศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา

ศ.สนิท อักษรแก้ว คณะวนศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา

ผศ.ดวงใจ ศุขเฉลิม คณะวนศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้

อิทธิพลของต้นตอองุ่นท่ีมีต่อจํานวน
ช่อผลองุ่นพันธ์ุดีบางพันธ์ุ

ในการประชุมทางวิชาการ  ครั้งท่ี 
44  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
วันท่ี  30 มกราคม  - 2 
กุมภาพันธ์  2549

30/1/2006599 นายกิตติพงศ์ ตรีตรุยานนท์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ระบบนิเวศเกษตร
ศูนย์วิจัยระบบนิเวศเกษตร

อิทธิพลของปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ย
ชีวภาพต่อลักษณะด้านผลผลิต
ของกระเจ๊ียบเขียว

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006600 อ.ธนพร ขจรผล คณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร
สาขาวิชาทรัพยากรเกษตร
ชีวภาพ

อิทธิพลของระยะปลูกและอายุการ
เก็บเกียวต่อการเจริญเติบโตและผล
ผลิตของบอระเพ็ด

ประชุมทางวิชาการ ครั้งท่ี 44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006601 นางยุพา ปานแก้ว(มงคลสุข) สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและ
เทคโนโลยีชีวภาพ

ดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์(
ธนะสมบัติ)

สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและ
พลังงานชีวภาพ

อิทธิพลของวิธีห่อผลต่อบรรยากาศ
รอบผลและการเติบโตของผลฝรั่ง
พันธ์ุเย็นสอง

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี44 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30/1/2006602 อ.รณภพ บรรเจิดเชิดชู คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาโรคพืช
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