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ระด จบชาตว จลานวน =  553 คราถรวงนล นาหน จก =  138.250

1 5,10,15,20-TETRA(p-BROMOPHENYL)PORPHYRI
N AS NEW FLUORESCENTSENSOR FOR 
DETERMINATION OF Hg2+

37th Congress on Science and 
Technology of Thailand

สสวลลกษณณ ไชยทอง
นนสนต
อ.วลนชลย ปลลลมภาณสภลทร
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาเคมม
รศ.วราภรณณ พาราสสข
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาเคมม
รศ.อภนสนฏฐณ ศงสะเสน
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาเคมม

 0.250ระดลบชาตน 10/10/2011

2 9 ชชองมหลศจรรยณ The 3rd ECTI-Conference on 
Application Research and 
Development (ECTI-CARD 2011)

ชยพร ศสภวนไล
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนทยาการ
คอมพนวเตอรณ
ณลฐพงศณ สสระเสถมยร
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนทยาการ
คอมพนวเตอรณ
ผศ.สสขสมาล กนตนส นน
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนทยาการ
คอมพนวเตอรณ
อ.ชาครนต วลชโรภาส
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนทยาการ
คอมพนวเตอรณ

 0.250ระดลบชาตน 5/5/2011

3 A comparison of moisture content 
determination methods used for analysisosmotic 
dehydrated papaya quality

การประชสมเสนอผลงานวนจลยแหชงชาตน ครล ลงทมท 
22

Sasithorn Thimthong
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชา
พลฒนาผลนตภลณฑณ
Nudchanad Chaiwong
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชา
พลฒนาผลนตภลณฑณ
รศ.รสชงนภา พงศณสวลสดนดมานนต
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชา
พลฒนาผลนตภลณฑณ

 0.250ระดลบชาตน 6/10/2011

4 A DIFFERENTIATION OF TEAK WOODS AND 
TROPICAL SOFTWOODS OFTHAILAND USING 
FLUORESCENCE SPECTROSCOPY

การประชสมวนชาการวนทยาศาสตรณและ
เทคโนโลยมแหชงประเทศไทย ครล ลงทมท 37

นายจลกรกฤษ นสชอยยช
ภาควนชาฟนสนกสณ คณะวนทยาศาสตรณ มหาวนทยาลลย
เกษตรศาสตรณ
อ.อภนชาตน พลฒนโภครลตนา
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาฟนสนกสณ

 0.250ระดลบชาตน 10/10/2011

วลนทมทพนมพณเอกสาร: 3/9/2555 16:21:40 หน นา 1/176
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5 A Mathematical Modeling of Temperature Rising 
Elution Fractionation (TREF) of 
Ethylene/1-Octene Copolymers

TIChE 2011 Ekaphol Siriwongsarn
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
เคมม
Nuttawat Chokputtanawuttilerd
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
เคมม
ผศ.สนรนพล อนลนตวรสกสล
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
เคมม
Abdulaziz A. Alghyamah
Department of Chemical Engineering, 
University of Waterloo, Canada
Jo?o B. P. Soares
Department of Chemical Engineering, 
University of Waterloo, Canada

 0.250ระดลบชาตน 10/11/2011

6 A Mixture Weibull Distribution with Power 
Variance Function Frailty Model

การประชสมวนชาการวนทยาศาสตรณและ
เทคโนโลยมแหชงประเทศไทยครล ลงทมท 37

สนรนทนพ  วะศนนรลตนณ
ผศ.วนนลย โพธนดสสวรรณณ
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาสถนตน

 0.250ระดลบชาตน 12/10/2011

7 A note on a logarithmic functional equation การประชสมวนชาการคณนตศาสตรณบรนสสทธนดและ
การประยสกตณประจจาปม  2554

อ.วลชรพล พนมพณเสรนฐ
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาคณนตศาสตรณ
ศ.วนเชมยร เลาหโกศล
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาคณนตศาสตรณ
อ.ดร.จรนนทรณทนพยณ เฮงคราวนทยณ
ภาควนชาคณนตศาสตรณและสถนตน คณะวนทยาศาสตรณ
และเทคโนโลยม มหาวนทยาลลยธรรมศาสรณ

 0.250ระดลบชาตน 19/5/2011

8 Actinomycetes from rice field soil and their 
activities to inhibit rice fungal pathogens

The proceeding of 49th Kasetsart 
University Annual Conference

นราวรรณ ปล ลนงาม
คณะวนทยาศาสตรณ ม.เกษตรศาสตรณ
รศ.อรนนทนพยณ ธรรมชลยพนเนต
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาพลนธสศาสตรณ
ผศ.กรรณนการณ ดวงมาลยณ
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาจสลชมววนทยา

 0.250ระดลบชาตน 1/2/2011

9 ADSORPTION OF WATER VAPOR ON CHARS 
AND SOIL MINERALS

37th Congress on Science and 
Technology of Thailand

รลชพล บลตรมาตยณ
นนส นต
รศ.วมระศลกดนด อสดมโชค
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนทยา
ศาสตรณพลลนพนภพ
นายสสชาตน สสวรรณทลศนณ 
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาฟนสนกสณ
ธงชลย หอมวลนทา
ภาควนชาฟนสนกสณ
รศ.อภนสนฏฐณ ศงสะเสน
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาเคมม

 0.250ระดลบชาตน 10/10/2011
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10 An Accuracy Comparison of  Statistical Functions 
of Four Statistical Software Packages

การประชสมวนชาการวนทยาศาสตรณและ
เทคโนโลยมแหชงประเทศไทย ครล ลงทมท 37

จลนทรณจนรา   ดมจรนง
สสทธนดา  หวลงเจรนญ
จนราภรณณ  พยลทรลพยณ
ผศ.วนนลย โพธนดสสวรรณณ
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาสถนตน

 0.250ระดลบชาตน 12/10/2011

11 Anchorage Behaviour of Headed Reinforcement 
Bar in CCT Nodes

การประชสมวนชาการวนศวกรรมโยธาแหชงชาตน 
ครล ลงทมท 16

วนเชมยร แก นวคจาภา
นนสนต
รศ.ตระกยล อรชามรลกษณ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
โยธา
ผศ.วลนชลย ยอดสสดใจ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
โยธา

 0.250ระดลบชาตน 18/5/2011

12 Application of Remote Sensing and Geographic 
Information system on Studying of Costal land 
Use some areas in Prachuap Khiri Khan Province

The 49th Kasetsart University Annual 
Conference

สสนทรม ทารพลนธณ
นนส นตเกชาปรนญญาโท คณะประมง ภาควนทยณ-ทะเล
ผศ.มณฑล อนงคณพรยศกสล
คณะประมง บางเขน ภาควนชาวนทยาศาสตรณทาง
ทะเล
นายลนขนต ชยช นต
คณะประมง บางเขน สถานมวนจลยประมงคลองวาฬ
อ.ภยวดล โดยดม
คณะทรลพยากรธรรมชาตนและอสตสาหกรรมเกษตร 
สกลนคร สาขาวนชาทรลพยากรเกษตรชมวภาพ

 0.250ระดลบชาตน 1/2/2011

13 Biosorption of Synthetic Dyes by Biomass of 
White Rot Fungus,Lentinus strigosus

20th   National Grad Research 
Conference, Mahidol University, 
Salaya, 2-3 Feb 2012

รศ.สาวนตรม จลนทรานสรลกษณ
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชา
เทคโนโลยมชมวภาพ
ดร.พนลาณม ไวถนอมสลตยณ
สถาบลนค นนคว นาและพลฒนาผลนตผลทางการเกษตร
และอสตสาหกรรมเกษตร ฝช ายนาโนเทคโนโลยม
และเทคโนโลยมชมวภาพ
Domrongrut  Kawila
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชา
เทคโนโลยมชมวภาพ

 0.250ระดลบชาตน 2/2/2011

14 Catch comparison between small- and 
commercial scale of collapsible pot fishing 
targetting blue swimming crab (Portunus 
pelagicus) in the upper gulf of Thailand

49th Kasetsart University Annual 
Conference

อ.อนสกรณณ บสตรสลนตนด
คณะประมง บางเขน ภาควนชาวนทยาศาสตรณทาง
ทะเล
Takafumi ARIMOTO
Tokyo University of Marine Science and 
Technology

 0.250ระดลบชาตน 2/2/2011
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15 Ceftazidime-impregnated calcium sulfate and 
polymethylmethacrylate beads: sustained 
releasing devices for treatment of local 
infections

The 37th Congress on Science and 
Technology of Thailand (STT 37)

ผศ.ปารมยา อสดมกสศลศรม
คณะสลตวแพทยศาสตรณ บางเขน ภาควนชา
เภสลชวนทยา
ผศ.สลนตน แก นวโมกสล
คณะสลตวแพทยศาสตรณ บางเขน ภาควนชา
สรมรวนทยา
ผศ.สสรพงษณ อาทนตยณวงศณ
คณะสลตวแพทยศาสตรณ บางเขน ภาควนชากาย
วนภาคศาสตรณ
นางสาวนภสร เผชาชยศลกดนด
คณะสลตวแพทยศาสตรณ บางเขน ภาควนชา
เภสลชวนทยา

 0.250ระดลบชาตน 10/10/2011

16 Characterization and Expression Analysis of DNA 
Methyltransferases in Chlamydomonas reinhardtii

The 3rd International Conference on 
Biochemistry and Molecular Biology

Watcharaporn Ruangsit
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาชมวเคมม
อ.โชตนกา หยกทองวลฒนา
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาชมวเคมม

 0.250ระดลบชาตน 6/4/2011

17 Characterization and Expression Analysis of 
Histone Acetyltransferases in Chlamydomonas 
reinhardtii under Salinity Stress

The 3rd International Conference on 
Biochemistry and Molecular Biology

Narudee Chaiyong
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาชมวเคมม
อ.โชตนกา หยกทองวลฒนา
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาชมวเคมม

 0.250ระดลบชาตน 6/4/2011

18 Cloning and production of nucleoprotein of 
swine influenza virus in E.coli.

The Proceeding of 49th Kasetsart 
University Annual Conference

อารมรลตนณ  แพงเพพง
ภาควนชาจสลชมววนทยาและวนทยาภยมนคส นมกลน คณะ
สลตวแพทยศาสตรณ มหาวนทยาลลยเกษตรศาสตรณ 
บางเขน
รศ.พรทนพภา เลพกเจรนญสสข
คณะสลตวแพทยศาสตรณ บางเขน ภาควนชาจสล
ชมววนทยาและวนทยาภยมนคส นมกลน
นลนทวรรณ เพชรรลตนณ
ภาควนชาจสลชมววนทยาและวนทยาภยมนคส นมกลน คณะ
สลตวแพทยศาสตรณ มหาวนทยาลลยเกษตรศาสตรณ 
บางเขน

 0.250ระดลบชาตน 3/2/2011

19 Coastal Erosion Protection and Enhancing 
Sediment Deposition by Bamboo Wall at Samut 
Songkhram Province, Thailand

การประชสมเสนอผลงานวนจลยแหชงชาตน ครล ลงทมท 
20

นางสาววณนชชา พลนธณศรม
ภาควนชาวนทยาศาสตรณพลลนพนภพ คณะวนทยาศาสตรณ 
มหาวนทยาลลยเกษตรศาสตรณ
รศ.วมระศลกดนด อสดมโชค
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนทยา
ศาสตรณพลลนพนภพ

 0.250ระดลบชาตน 2/2/2011

20 Comparison of method used for extraction of 
phorbol esters in Jatropha seeds for Jatropha 
breeding

The 37th Congress on Science and 
Technology of Thailand (STT37)

นางสาวอลงคณา ชงเช นดชยตระกยล
นนสนตปรนญญาโท สาขาการปรลบปรสงพลนธสณพลช
ผศ.พลชรนนทรณ ตลญญะ
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควนชาพลชไรชนา
อ.พรศนรน เลมลยงสกสล
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควนชาพลชไรชนา
ศ.พมระศลกดนด ศรมนนเวศนณ
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควนชาพลชไรชนา

 0.250ระดลบชาตน 10/10/2011

วลนทมทพนมพณเอกสาร: 3/9/2555 16:21:40 หน นา 4/176



รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรส รบเนรทองจากการประชชมววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2554 ( 1 มกราคม 2554 - 31 ธ จนวาคม 2554 )

ลลาด จบ ชรทอผลงานววจ จย ชรทอการประชชม ชรทอคณะผผ รว วจ จย ระด จบการประชชม ว จน/เดรอน/ปอทอทเสนอ คราถรวงนล นาหน จก

21 Construction of plasmid porcine circovirus type 
2(PCV2) with infectivity in PK-15 cells.

The Proceeding of 49th Kasetsart 
University Annual Conference

Pattama Mutthi
Interdisciplinary Graduate Program in 
Genetic Engineering, Graduate School, 
Kasetsart University, 50 Phaholyothin 
Road, Chatuchak , Bangkok Thailand, 
10900
รศ.พรทนพภา เลพกเจรนญสสข
คณะสลตวแพทยศาสตรณ บางเขน ภาควนชาจสล
ชมววนทยาและวนทยาภยมนคส นมกลน

 0.250ระดลบชาตน 3/2/2011

22 Cultivation of Oleaginous Bacteria from Industrial 
Waste

การประชสมเสนอผลงานวนจลยระดลบบลณฑนต
ศศกษาแหชงชาตน ครล ลงทมท 22

นางสาวอาทนตยา ไชยเยช
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
เคมม
นางสาวธลญรลตนณ สหายา
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
เคมม
อ.เมธม สายศรมหยสด
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
เคมม
ผศ.อนสสนษฐณ ธนะพนมพณเมธา
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
เคมม
รศ.เพพญจนตร ศรมนพคสณ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
เคมม

 0.250ระดลบชาตน 7/10/2011

23 Current Positions and New Frontiers in Rice 
Breeding

การประชสมวนชาการก นาวใหมชงานวนจลยข นาว 
"New Frontiers in Rice Science and 
Technology"

รศ.อภนชาตน วรรณวนจนตร
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควนชาพลชไรชนา

 0.250ระดลบชาตน 30/5/2011

24 Developing of a 1-D combustion model using 
laminar burning velocity correlations for gasohol 
and natural gas spark-ignition engines

The 25th Conference of the 
Mechanical Engineering Network of 
Thailand

ปนยะ รลตนณเจรนญพงษณ
ภาควนชาวนศวกรรมเครลทองกล
ผศ.ธเนศ อรสณศรมโสภณ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
เครลทองกล
ผศ.เอกไท วนโรจนณสกสลชลย
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
เครลทองกล

 0.250ระดลบชาตน 20/10/2011

วลนทมทพนมพณเอกสาร: 3/9/2555 16:21:40 หน นา 5/176



รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรส รบเนรทองจากการประชชมววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2554 ( 1 มกราคม 2554 - 31 ธ จนวาคม 2554 )

ลลาด จบ ชรทอผลงานววจ จย ชรทอการประชชม ชรทอคณะผผ รว วจ จย ระด จบการประชชม ว จน/เดรอน/ปอทอทเสนอ คราถรวงนล นาหน จก

25 Development of red Tofu fermentation process 
by pure culture.

การประชสมวนชาการ มหาวนทยาลลย
เกษตรศาสตรณ ครล ลงทมท 49

รศ.วมระสนทธนด สรรพมงคลไชย
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชา
เทคโนโลยมชมวภาพ
กมลวรรณ พรหมศลกดนด
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชา
เทคโนโลยมชมวภาพ
อ.ปราโมทยณ ศนรนโรจนณ
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาจสลชมววนทยา
ผศ.ประมสข ภระกยลสสขสถนตยณ
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชา
เทคโนโลยมชมวภาพ

 0.250ระดลบชาตน 1/2/2011

26 Distinguishing of three bubble nesting brooder 
fighting fishes by multiplex PCR

การประชสมวนชาการพลนธสศาสตรณแหชงชาตนครล ลงทมท 
17

Thanyarat Charoenta
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาพลนธสศาสตรณ
Akarapong Swatdipong
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาพลนธสศาสตรณ
Visaut Chailertrit
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาพลนธสศาสตรณ
จลนทรา อนนดานนทณ
มหาวนทยาลลยบยรพา
Passorn Wonnapinij
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาพลนธสศาสตรณ
อ.ครศร ศรมกสลนาถ
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาพลนธสศาสตรณ
รศ.สสรนนทรณ ปนยะโชคณากสล
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาพลนธสศาสตรณ

 0.250ระดลบชาตน 7/4/2011

27 Economic and Energy Analysis of a Supercritical 
Carbon Dioxide Extraction Process

การประชสมวนชาการมหาวนทยาลลย
เกษตรศาสตรณ ครล ลงทมท 49

รศ.สสนลนทณ ลนลมตระกยล
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
เคมม
รศ.เทอดไทย วลฒนธรรม
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
เคมม

 0.250ระดลบชาตน 1/2/2011

28 Effect of Bacillus subtilis spore storage of 
microbioassay for determination of antimicrobials

The 37th Congress on Science and 
Technology of Thailand (STT 37)

วรางคณา กลงวาลศสภพลนธณ
ภาควนชาเภสลชวนทยา คณะสลตวแพทยศาสตรณ 
มหาวนทยาลลยเกษตรศาสตรณ
นางสาวนภสร เผชาชยศลกดนด
คณะสลตวแพทยศาสตรณ บางเขน ภาควนชา
เภสลชวนทยา
ผศ.ปารมยา อสดมกสศลศรม
คณะสลตวแพทยศาสตรณ บางเขน ภาควนชา
เภสลชวนทยา

 0.250ระดลบชาตน 10/10/2011

วลนทมทพนมพณเอกสาร: 3/9/2555 16:21:40 หน นา 6/176



รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรส รบเนรทองจากการประชชมววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2554 ( 1 มกราคม 2554 - 31 ธ จนวาคม 2554 )

ลลาด จบ ชรทอผลงานววจ จย ชรทอการประชชม ชรทอคณะผผ รว วจ จย ระด จบการประชชม ว จน/เดรอน/ปอทอทเสนอ คราถรวงนล นาหน จก

29 Effect of blanching temperature and time on 
peroxidase activity of chili (Capsicum annum L.)

The 4th Rajamangala University of 
Technology Conference

KAMOLWAN  KAEWCHAM
Department of Product Development, 
Faculty of Agro-Industry, Kasetsart 
University
DUENCHAY TUNNARUT
Department of Product Development, 
Faculty of Agro-Industry, Kasetsart 
University
KORWADEE PHONKLIANG
National Bureau of Agricultural 
Commodity and Food Standards, Ministry 
of Agriculture and Cooperatives
รศ.รสชงนภา พงศณสวลสดนดมานนต
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชา
พลฒนาผลนตภลณฑณ

 0.250ระดลบชาตน 26/5/2011

30 EFFECT OF DOPED Sm2O3 ON THE CHEMICAL, 
PHYSICAL ANDPHOTOCATALYTIC PROPERTIES 
OF TiO2

37th Congress on Science and 
Technology of Thailand

ธมรวลฒนณ มาลลย
นนสนต
อ.สสธาสนนม กนตยาการ
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาเคมม
รศ.อภนสนฏฐณ ศงสะเสน
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาเคมม

 0.250ระดลบชาตน 10/10/2011

31 Effect of fining treatments on color of 
pasteurized clear mangosteen juice mixed with 
grape juice

The 49th Kasetsart University Annual 
Conference

ธลญชนก อสดมทรลพยณ
บลณฑนตวนทยาลลย มหาวนทยาลลยเกษตรศาสตรณ
รศ.นลนทวลน เทอดไทย
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชา
พลฒนาผลนตภลณฑณ
อ.เทพกลญญา หาญศมลวลต
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชา
พลฒนาผลนตภลณฑณ

 0.250ระดลบชาตน 3/2/2011

32 EFFECT OF FREEZING RATES AND 
FREEZE-THAW CYCLES ON TEXTURE AND 
PECTIC SUBSTANCES OF MANGO

การประชสมวนชาการวนทยาศาสตรณและ
เทคโนโลยมแหชงประเทศไทยครล ลงทมท 37 – 
วทท37 (STT37)

Kannika Owcharoen
รศ.สงวนศรม เจรนญเหรมยญ
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชาวนทยา
ศาสตรณและเทคโนโลยมการอาหาร

 0.250ระดลบชาตน 10/10/2011

33 Effect of laser energy, used in heat assisted 
magnetic recording (HAMR) technique, on the 
lubricant depletion

Pure and Applied Chemistry 
International Conference (PACCON 
2011)

P. Tanjak
National Metal and Materials Technology 
Center, Pathumthani
P. Ngamviriyavong
National Metal and Materials Technology 
Center, Pathumthani
อ.ทองใส จจานงการ
คณะวนทยาศาสตรณ  ศรมราชา สาขาวนชาวนทยา
ศาสตรณพลลนฐานและพลศศกษา

 0.250ระดลบชาตน 5/1/2011

วลนทมทพนมพณเอกสาร: 3/9/2555 16:21:40 หน นา 7/176



รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรส รบเนรทองจากการประชชมววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2554 ( 1 มกราคม 2554 - 31 ธ จนวาคม 2554 )

ลลาด จบ ชรทอผลงานววจ จย ชรทอการประชชม ชรทอคณะผผ รว วจ จย ระด จบการประชชม ว จน/เดรอน/ปอทอทเสนอ คราถรวงนล นาหน จก

34 EFFECT OF NICKEL METAL MORPHOLOGY ON 
CARBON DIOXIDE REFORMING

The 2nd Research Symposium on 
Petroleum, Petrochemicals, and 
advanced Materials and the 17th  PPC 
Symposium on Petroleum, 
Petrochemicals, and Polymers

Mr. Nopporn Teabpinyok
Department of Chemical Enginering, 
Faculty of Engineering, Kasetsart 
University
รศ.เมตตา เจรนญพานนช
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
เคมม

 0.250ระดลบชาตน 26/4/2011

35 Effect of pore size and surface chemistry of 
porous silica on CO2 adsorption

การประชสมวนชาการวนศวกรรมเคมมและเคมม
ประยสกตณแหชงประเทศไทย ครล ลงทมท 21

อ.ธงไทย วนฑยรยณ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
เคมม
รศ.เมตตา เจรนญพานนช
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
เคมม

 0.250ระดลบชาตน 10/11/2011

36 EFFECT OF PROCESSING ON ASCORBIC ACID ? 
CAROTENE CONTENT IN MANGO (Mangifera 
indica Linn.)

การประชสมวนชาการวนทยาศาสตรณและ
เทคโนโลยมแหชงประเทศไทยครล ลงทมท 37 – 
วทท37 (STT37)

รศ.สงวนศรม เจรนญเหรมยญ
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชาวนทยา
ศาสตรณและเทคโนโลยมการอาหาร
Picha Pitukcheevanon
Racha Kongnasiri

 0.250ระดลบชาตน 10/10/2011

วลนทมทพนมพณเอกสาร: 3/9/2555 16:21:40 หน นา 8/176



รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรส รบเนรทองจากการประชชมววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2554 ( 1 มกราคม 2554 - 31 ธ จนวาคม 2554 )

ลลาด จบ ชรทอผลงานววจ จย ชรทอการประชชม ชรทอคณะผผ รว วจ จย ระด จบการประชชม ว จน/เดรอน/ปอทอทเสนอ คราถรวงนล นาหน จก

37 EFFECT OF STORAGE DURATION ON BIODIESEL 
PROPERTIES FROM VARIOUS VEGETABLE OILS

The 2nd Research Symposium on 
Petroleum, Petrochemicals, and 
Advance Materials and The 17th PPC 
Symposium on Petroleum, 
Petrochemicals, and Polymers

สสกานดา เชมยงคจา
Center for advanced Studies in Industrial 
Technology (NRU), Department of 
Chemical Engineering, Faculty of 
Engineering, Kasetsart University, 50 
Ngam-Wong-Wan Road, Jatujak, 
Bangkok, Thailand 10900
Piyanoot Kumlangka
Center for advanced Studies in Industrial 
Technology (NRU), Department of 
Chemical Engineering, Faculty of 
Engineering, Kasetsart University, 50 
Ngam-Wong-Wan Road, Jatujak, 
Bangkok, Thailand 10900
Unyarat Techapongpa
Center for advanced Studies in Industrial 
Technology (NRU), Department of 
Chemical Engineering, Faculty of 
Engineering, Kasetsart University, 50 
Ngam-Wong-Wan Road, Jatujak, 
Bangkok, Thailand 10900
ผศ.อนสสนษฐณ ธนะพนมพณเมธา
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
เคมม
อ.เมธม สายศรมหยสด
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
เคมม
รศ.เพพญจนตร ศรมนพคสณ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
เคมม

 0.250ระดลบชาตน 26/4/2011

38 Effect of tapioca starch concentration on quality 
of surimi gel prepared fromthreadfin bream 
(Nemipterus spp.)

การประชสมเสนอผลงานวนจลยแหชงชาตน ครล ลงทมท 
22

Wilai Itsariyapalakul
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชา
พลฒนาผลนตภลณฑณ
Jidaras Thanaprechawong
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชา
พลฒนาผลนตภลณฑณ
รศ.รสชงนภา พงศณสวลสดนดมานนต
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชา
พลฒนาผลนตภลณฑณ

 0.250ระดลบชาตน 6/10/2011

วลนทมทพนมพณเอกสาร: 3/9/2555 16:21:40 หน นา 9/176
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39 Effect of xanthan gum and carboxymethyl 
cellulose concentration on quality of cloudy 
mangosteen juice

The 49th Kasetsart University Annual 
Conference

ธลญชนก อสดมทรลพยณ
บลณฑนตวนทยาลลย มหาวนทยาลลยเกษตรศาสตรณ
รศ.นลนทวลน เทอดไทย
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชา
พลฒนาผลนตภลณฑณ
อ.เทพกลญญา หาญศมลวลต
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชา
พลฒนาผลนตภลณฑณ

 0.250ระดลบชาตน 2/2/2011

40 Electrostatic interaction of lecithin-whey protein 
concentrate in aqueous solution

The Proceeding of 49th Kasetsart 
University Annual Conference

ผศ.อสทลย กลนทนเกษร
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชาวนทยา
ศาสตรณและเทคโนโลยมการอาหาร

 0.250ระดลบชาตน 1/2/2011

41 Fixed Point and Common Fixed Point Theorems 
for Generalized Weak Contraction Mappings of 
Integral Type in Modular Spaces

การประชสมวนชาการทางคณนตศาสตรณ ครล ลงทมท 
16

อ.จนระศลกดนด มงคลเคหา
คณะศนลปศาสตรณและวนทยาศาสตรณ กจาแพงแสน 
สายวนชาคณนตศาสตรณ สถนตน และคอมพนวเตอรณ
ผศ.ดร.ภยมน  คจาเอม
ภาควนชาคณนตศาสตรณ คณะวนทยาศาสตรณ มหา
วนทยาลลยเทคโนดลยมพระจอมเกล นาะนบสรม

 0.250ระดลบชาตน 10/3/2011

42 Fixed point theorems for generalized  weak 
contraction mappings

การประชสมวนชาการวนทยาศาสตรณวนจลย  ครล ลงทมท  
3

อ.จนระศลกดนด มงคลเคหา
คณะศนลปศาสตรณและวนทยาศาสตรณ กจาแพงแสน 
สายวนชาคณนตศาสตรณ สถนตน และคอมพนวเตอรณ
Wutiphol Sintunavarat 
Department of Mathematics, Faculty of 
Science, King Mongkut's University of 
Technology Thonburi (KMUTT)
Poom Kumam
Department of Mathematics, Faculty of 
Science, King Mongkut's University of 
Technology Thonburi (KMUTT)

 0.250ระดลบชาตน 13/4/2011

43 Flow Simulation of Dilute Carbon Black 
Suspensions in Microchannels for In-Mold Coating

The 2nd Polymer Conference of 
Thailand

Natthawut Hongchan
อ.จลกรพลนธณ อรชามพงษณพลนธณ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
อสตสาหการ

 0.250ระดลบชาตน 20/10/2011

44 Inventory and Demand Forecasting at non-profit 
Retailer Industries

การประชสมสลมมนาเชนงวนชาการด นานการจลด
การโลจนสตนกสณและโซชอสปทาน (Thai VCML) 
ครล ลงทมท 11

อ.ศสภชาต เอมทยมรลตนกยล
คณะบรนหารธสรกนจ บางเขน ภาควนชาการตลาด
Vatcahrapol Sukhotu
Asian Institute of Technology

 0.250ระดลบชาตน 9/11/2011

45 Magnetocaloric Effect in 
La0.55Gd0.2Sr0.25MnO3

Siam Physics Congress SPC2011 สถาพร  พรหมชชวย
ภาควนชาฟนสนกสณ มก.
ผศ.พงศกร จลนทรลตนณ
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาฟนสนกสณ

 0.250ระดลบชาตน 23/3/2011
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46 Modeling of Photo fermentative Hydrogen 
Production: Modified Gompertz Model Approach

TIChE International Conference 2011, 
10-11 November, 2011 Hat Yai, 
Songkhla, Thailand

Supunsa Ngamyan
Department of Chemical Engineering, 
Faculty of Engineering, Kasetsart 
University
รศ.เลอลลกษณณ จนตรดอน
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาจสลชมววนทยา
ผศ.นลนทนยา หาญศสภลลกษณณ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
เคมม

 0.250ระดลบชาตน 10/11/2011

47 Near Infrared Spectroscopy for Assessment of 
Wood Density and Fiber Characteristics from 
Eucalyptus Hybrids: A Comparison between PCR 
And PLSR

The 21st National Graduate Research 
Conference, The Graduate School of 
Rangsit University, Bangkok, Thailand

นายวรพงษณ อธนหนรลญวงศณ
ภาควนชาวนผลนตภลณฑณ คณะวนศาสตรณ 
มหาวนทยาลลยเกษตรศาสตรณ
ผศ.ประเทลอง พสฒซ นอน
คณะวนศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนผลนตภลณฑณ
Prof. Dr. Satoru Tsuchikawa
Graduate School of Bioagricultural 
Sciences, Nagoya University, Nagoya, 
464-8601, Japan
นางวารสณม ธนะแพสยณ
สถาบลนค นนคว นาและพลฒนาผลนตผลทางการเกษตร
และอสตสาหกรรมเกษตร ฝช ายนาโนเทคโนโลยม
และเทคโนโลยมชมวภาพ

 0.250ระดลบชาตน 26/5/2011

48 Nitrogen release kinetic from hydrogel fertilizer The 2nd National Soil and Fertilizer 
Conference

อ.ทองใส จจานงการ
คณะวนทยาศาสตรณ  ศรมราชา สาขาวนชาวนทยา
ศาสตรณพลลนฐานและพลศศกษา
Assist. Prof. Dr. Supranee Kaewpirom
ภาควนชาเคมม คณะวนทยาศาสตรณ มหาวนทยาลลย
บยรพา

 0.250ระดลบชาตน 11/5/2011

49 Non-Isothermal Crystallization Behavior of 
Biodegradable Poly(butylene 
adipate-co-terephthalate)Starch Blends

Siam Physics Congress 2011 J. Poo-asai
รศ.ณลฐณรลณ (สสปรมยา) ตรมวนจนตรเกษม
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาฟนสนกสณ
S.Suwannasopon
S. Suwanatus

 0.250ระดลบชาตน 23/3/2011

50 Optimal Cash Inventory Management for ATM 
Network and Subjective Demand

การประชสมวนชาการด นานการวนจลยดจาเนนนงาน
แหชงชาตน ประจจาปม  2554

ศสภลชญา โชตยะกสล
นนสนต ป เอก
ผศ.จสฑา พนชนตลจาเคพญ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
อสตสาหการ
รศ.พมรยสทธณ ชาญเศรษฐนกสล
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
อสตสาหการ

 0.250ระดลบชาตน 8/9/2011
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51 Phase and Thermal Effects on Paphia undulate 
Shell: A study based on XRD and FTIR

Siam Physics Congress อ.วนเชมยร ศนรนพรม
คณะวนทยาศาสตรณ  ศรมราชา สาขาวนชาวนทยา
ศาสตรณพลลนฐานและพลศศกษา
อ.สสรมยณ ทองวณนชนนยม
คณะวนทยาศาสตรณ  ศรมราชา สาขาวนชาวนทยา
ศาสตรณพลลนฐานและพลศศกษา
P. Limsuwan
Department of Physics, King Mongkut's 
University of Technology Thonburi, 
Bangkok, Thailand 10140
A. Choeysuppaket
Department of Physics, Faculty of 
Science, Burapha University, Chonburi, 
Thailand, 20131

 0.250ระดลบชาตน 23/3/2011

52 Physical Properties of Bread Substituted with 
Broken Rice Grain

การประชสมวนชาการวนทยาศาสตรณและ
เทคโนโลยมแหชงประเทศไทย ครล ลงทมท 37 (
วทท.37)

นางสาวงามจนตร โลชวนทยร
สถาบลนค นนคว นาและพลฒนาผลนตภลณฑณอาหาร 
ฝช ายกระบวนการผลนตและแปรรยป
Itaru Sotome
National Food Research Institute, 
Tsukuba, Japan
Makiko Takenaka
National Food Research Institute, 
Tsukuba, Japan
Md. Sharif Hossen
National Food Research Institute, 
Tsukuba, Japan
Hiroshi Okadome 
National Food Research Institute, 
Tsukuba, Japan

 0.250ระดลบชาตน 10/10/2011

53 Preliminarily Study of Pd/CeO2 Derived from 
Cerium Complexes as Solid Support Catalysts for 
Hydrogenation in a Micro-rector

The 9th Eco-Energy and Materials 
Science and Engineering Symposium, 
Wiang Inn Chiang Rai, Thailand

นายวรวลชร วลฒนฐานะ
ภาควนชาเคมม คณะวนทยาศาสตรณ มหาวนทยาลลย
เกษตรศาสตรณ
นางสาวอรสณม หลลกคจา
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
วลสดส
ผศ.นลทธมน คยณแสง
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาเคมม
ผศ.อภนรลตนณ เลาหณบสตรม
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
วลสดส
ดร. ฉลตรชลย วมระนนตนสกสล
ภาควนชาวนศวกรรมวลสดสและโลหการ 
มหาวนทยาลลยเทคโนโลยมราชมงคลธลญบสรม

 0.250ระดลบชาตน 26/5/2011
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ลลาด จบ ชรทอผลงานววจ จย ชรทอการประชชม ชรทอคณะผผ รว วจ จย ระด จบการประชชม ว จน/เดรอน/ปอทอทเสนอ คราถรวงนล นาหน จก

54 Preliminary screening of lignin-degrading 
enzymes activity from selected plant pathogenic 
fungi

20th   National Grad Research 
Conference, Mahidol University, 
Salaya, 2-3 Feb 2012

รศ.สาวนตรม จลนทรานสรลกษณ
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชา
เทคโนโลยมชมวภาพ
ดร.พนลาณม ไวถนอมสลตยณ
สถาบลนค นนคว นาและพลฒนาผลนตผลทางการเกษตร
และอสตสาหกรรมเกษตร ฝช ายนาโนเทคโนโลยม
และเทคโนโลยมชมวภาพ
นางวารสณม ธนะแพสยณ
สถาบลนค นนคว นาและพลฒนาผลนตผลทางการเกษตร
และอสตสาหกรรมเกษตร ฝช ายนาโนเทคโนโลยม
และเทคโนโลยมชมวภาพ
Warit Samutnavee
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชา
เทคโนโลยมชมวภาพ

 0.250ระดลบชาตน 2/2/2011

55 Properties of dried chili pretreated with 
metabisulfite and citric acid

การประชสมเสนอผลงานวนจลยแหชงชาตน ครล ลงทมท 
22

Kwanhathai Chaethong
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชา
พลฒนาผลนตภลณฑณ
Jidaras Thanaprechawong
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชา
พลฒนาผลนตภลณฑณ
รศ.รสชงนภา พงศณสวลสดนดมานนต
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชา
พลฒนาผลนตภลณฑณ

 0.250ระดลบชาตน 6/10/2011

56 Quality changes of dried seasoned fried anchovy 
coated with syrup containing tocopherols during 
storage

The 4th Rajamangala University of 
Technology Conference

Sarunya Nisapagon 
Department of Product Development, 
Faculty of Agro-Industry, Kasetsart 
University
รศ.รสชงนภา พงศณสวลสดนดมานนต
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชา
พลฒนาผลนตภลณฑณ

 0.250ระดลบชาตน 26/5/2011

57 Quality of osmotic dehydrated mango with and 
without vacuumunder different osmotic syrups

การประชสมเสนอผลงานวนจลยแหชงชาตน ครล ลงทมท 
22

Yatika Boonnark
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชา
พลฒนาผลนตภลณฑณ
Satit Ritlertchai
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชา
พลฒนาผลนตภลณฑณ
รศ.รสชงนภา พงศณสวลสดนดมานนต
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชา
พลฒนาผลนตภลณฑณ

 0.250ระดลบชาตน 6/10/2011

58 Sex determination and sex chromosome in 
vertebrates

การสลมมนาวนชาการสลตวณปช าสวนสลตวณ ครล ลงทมท 5 อ.ครศร ศรมกสลนาถ
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาพลนธสศาสตรณ

 0.250ระดลบชาตน 27/7/2011

59 Stochastic Orders Comparisons of Negative 
Binomial Distribution with Generalized Waring 
Distribution

การประชสมวนชาการสถนตนและสถนตนประยสกตณ
ระดลบชาตน ครล ลงทมท 12

ชยเกมยรตน   ผสดพรมราช
ผศ.วนนลย โพธนดสสวรรณณ
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาสถนตน

 0.250ระดลบชาตน 18/5/2011
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60 Synthesis of SBA-15 Mesoporous Silica with 
Bimodal Pores by Using Single Surfactant

The 2nd Research Symposium on 
Petroleum, Petrochemicals, and 
advanced Materials and the 17th  PPC 
Symposium on Petroleum, 
Petrochemicals, and Polymers

Miss Ornanong Jullaphan
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
เคมม
รศ.เมตตา เจรนญพานนช
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
เคมม

 0.250ระดลบชาตน 26/4/2011

61 SYNTHESIS OF TiO2 FROM WASTE TiCl4 37th Congress on Science and 
Technology of Thailand

Kritthee Sathapornkasemsuk
Department of Chemical Engineering, 
Faculty of Engineering, Kasetsart 
University
รศ.ไพศาล คงคาฉสยฉาย
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
เคมม

 0.250ระดลบชาตน 13/10/2011

62 System Dynamics Approach for Conflict 
Management in Water Supply Projects: A Case 
Study of Melamchi Water Supply Project, Nepal

การประชสมวนชาการวนศวกรรมโยธาแหชงชาตน 
ครล ลงทมท 16

Mahendra Raj Dhital
Graduate Student, Department of Civil 
Engineering, Kasetsart University
ผศ.ศสภวสฒน มาลลยกฤษณะชลม 
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
โยธา

 0.250ระดลบชาตน 18/5/2011

63 Testing of Engineering Properties of Unburned 
Brick and Structural Clay Cementfor Earth House

การประชสมวนชาการคอนกรมตประจจาปม  ครล ลงทมท 7 Wasan Kunpor
นนสนตปรนญญาโท
ผศ.วลนชลย ยอดสสดใจ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
โยธา
รศ.ประเสรนฐ สสวรรณวนทยา
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
โยธา

 0.250ระดลบชาตน 19/10/2011

64 The Beta Generalized Exponential Random 
Variable and Its Application in Reliability

การประชสมวนชาการวนทยาศาสตรณและ
เทคโนโลยมแหชงประเทศไทย ครล ลงทมท 37

อารมยา  ส ุสดสสข
ภาควนชาสถนตน   คณะวนทยษสาสตรณ  
มหาวนทยาลลยเกษตรศาสตรณ
ผศ.วนนลย โพธนดสสวรรณณ
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาสถนตน

 0.250ระดลบชาตน 10/10/2011

65 The Study of Mixed Culture for Thai Traditional 
Fermentation Starter (Loog-Pang) Production.

การประชสมวนชาการ มหาวนทยาลลย
เกษตรศาสตรณ ครล ลงทมท 49

รศ.วมระสนทธนด สรรพมงคลไชย
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชา
เทคโนโลยมชมวภาพ
วรศลกดนด ชชางภา
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชา
เทคโนโลยมชมวภาพ
รศ.มลงกร โรจนณประภากร
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชา
เทคโนโลยมชมวภาพ
อ.ปราโมทยณ ศนรนโรจนณ
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาจสลชมววนทยา

 0.250ระดลบชาตน 1/2/2011
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66 Time and Cost Control in Water Supply 
Construction Projects in Nepal: System Dynamics 
Approach

การประชสมวนชาการวนศวกรรมโยธาแหชงชาตน 
ครล ลงทมท 16

Narayan Kafle
Graduate Student, Department of Civil 
Engineering, Kasetsart University
ผศ.ศสภวสฒน มาลลยกฤษณะชลม 
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
โยธา

 0.250ระดลบชาตน 20/5/2011

67 Wavelet-Galerkin with Linear and Quadratic 
Bases for 1D Heat Equation

The 22nd National Graduate Research 
Conference

วลชรกร ทองชชวย
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาคณนตศาสตรณ
อ.พลนทนพยณ โตแก นว
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาคณนตศาสตรณ
ผศ.มนตรม มาลมวงศณ
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาคณนตศาสตรณ

 0.250ระดลบชาตน 5/10/2011

68 World of Creativity 3D: A Fun Approach to Learn 
Java Programming

The 3rd ECTI-Conference on 
Application Research and 
Development (ECTI-CARD)

กมรตนพงศณ อสกะโชค
ภาควนชาวนศวกรรมคอมพนวเตอรณ คณะวนศวกรรม
ศาสตรณ
ผศ.ฐนตนวรรณ ศรมนาค
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
คอมพนวเตอรณ

 0.250ระดลบชาตน 5/5/2011

69 Zero Inflated Waring Distribution and Its 
Application

การประชสมวนชาการวนทยาศาสตรณและ
เทคโนโลยมแหชงประเทศไทย ครล ลงทมท 37

ผศ.วนนลย โพธนดสสวรรณณ
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาสถนตน

 0.250ระดลบชาตน 12/10/2011

70 กลไกการแตกร นาวตามยาวและการทรสดตลวของไหลชทาง
หลวงบนคลนทางดนนเหนมยวพลาสตนกซนตมลสยง

การประชสมวนชาการวนศวกรรมโยธาแหชงชาตน อ.บารเมศ วรรธนะภยตน
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
โยธา
ผศ.อภนนนตน โชตนสลงกาศ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
โยธา
อลคคพลฒนณ สวชางสสรมยณ
กรมทางหลวง
สรศลกดนด เซมยวศนรนกสล
คณะวนศวกรรมศาสตรณ  ม.เกษตรศาสตรณ
สสรยสทธ  ชชวงโอภาส
คณะวนศวกรรมศาสตรณ  ม.เกษตรศาสตรณ

 0.250ระดลบชาตน 18/5/2011

71 การกระตส นนความงอกของเมลพดพลนธสณพรนกด นวยวนธม 
Osmopriming

การประชสมวนชาการและเสนอผลงานวนจลยพลช
เขตร นอนและกศทงร นอน ครล ลงทมท 5

นนตนภยมน เจรนญศรมสลมพลนธณ
ภาควนชาพลชสวน คณะเกษตร มหาวนทยาลลย
เกษตรศาสตรณ 
อ.พนจนตรา แก นวสอน
คณะเกษตร บางเขน ภาควนชาพลชสวน
อ.ปรนยานสช จสลกะ
คณะเกษตร บางเขน ภาควนชาพลชสวน

 0.250ระดลบชาตน 21/7/2011
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72 การกระตส นนความงอกของเมลพดพลนธสณหญ นาสนาม 
‘Seaspray’ ด นวยวนธม Seed priming

การประชสมวนชาการและเสนอผลงานวนจลยพลช
เขตร นอนและกศทงร นอน ครล ลงทมท 5

นงลลกษณณ เพมยเทพ
ภาควนชาพลชสวน คณะเกษตร มหาวนทยาลลย
เกษตรศาสตรณ
อ.พนจนตรา แก นวสอน
คณะเกษตร บางเขน ภาควนชาพลชสวน
อ.ปรนยานสช จสลกะ
คณะเกษตร บางเขน ภาควนชาพลชสวน
อ.ปารนชาตน พรมโชตน 
คณะเกษตร บางเขน ภาควนชาพลชไรชนา

 0.250ระดลบชาตน 21/7/2011

73 การกลกเกพบคารณบอนของปช าชายเลนอชาวคส นงกระเบน 
จลงหวลดจลนทบสรม

การสลมมนาปช าชายเลนแหชงชาตน ครล ลงทมท 14 สมชาย ดนษฐสร
โครงการพระราชดจารน
วสลนตณ จลนทรณแดง
มหาวนทยาลลยเกษตรศาสตรณ
ผศ.ลดาวลลยณ พวงจนตร
คณะวนศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนวลฒนวนทยา

 0.250ระดลบชาตน 7/9/2011

74 การกจาหนดพลลนทมทเสมทยงภลยดนนถลชมจากการวนเคราะหณ
เสถมยรภาพความลาดและคชาดลชนมความชสชมชลลนของดนน 
บรนเวณลสชมนจลาแมชแมะ อจาเภอเชมยงดาว จลงหวลดเชมยงใหมช

การประชสมสลมนาวนชาการนจาเสนอผลงานวนจลย
ระดลบบลณฑนตศศกษา มหาวนทยาลลยราชภลฏภาค
เหนลอ ครล ลงทมท 7

นายกจาพล เกษจนนดา
ภาควนชาวนทยาศาสตรณพลลนพนภพ คณะวนทยาศาสตรณ 
มหาวนทยาลลยเกษตรศาสตรณ
รศ.วมระศลกดนด อสดมโชค
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนทยา
ศาสตรณพลลนพนภพ

 0.250ระดลบชาตน 9/2/2011

75 การเกนดเทตร นาพลอยดณโดยใช นคอลชนซนนกลบสบยชดจา "นเรศวรวนจลย" ครล ลงทมท 7"ก นาวสยชทศวรรษทมท 3:
งานวนจลย พลฒนาชาตนไทยให นยลทงยลน "

นายโรจนณรวม ภนรมยณ
สถาบลนค นนคว นาและพลฒนาระบบนนเวศเกษตร ศยนยณ
วนจลยระบบนนเวศเกษตร
รศ.ประศาสตรณ เกลลอมณม
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาพฤกษ
ศาสตรณ

 0.250ระดลบชาตน 28/7/2011

76 การแก นปลญหาราคาคชาโดยสารรถสาธารณะทมทเหมาะสม
กรณมตลาดผย นประกอบการรายเดมยว

การประชสมวนชาการวนศวกรรมโยธาแหชงชาตน
ครล ลงทมท 16

อ.เหมลอนมาศ วนเชมยรสนนธสณ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
โยธา

 0.250ระดลบชาตน 18/5/2011

77 การขจลดสมฟอกย นอมในอสตสาหกรรมโดยกระบวนการดยดซลบ
ด นวยเชลลอรา

The Proceedings of 49th Kasetsart 
University Annual Conference: 
Agro-Industry

พนชญณพงษณ
บลวแก นว
รศ.สาโรจนณ ศนรนศลนสนมยกสล
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชา
เทคโนโลยมชมวภาพ
รศ.วนรลตนณ วาณนชยณศรมรลตนา
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชา
เทคโนโลยมชมวภาพ
ผศ.วมรานสช หลาง
คณะศนลปศาสตรณและวนทยาศาสตรณ กจาแพงแสน 
สายวนชาวนทยาศาสตรณ
อ.จนนตนาถ วงศณชวลนต
คณะศนลปศาสตรณและวนทยาศาสตรณ กจาแพงแสน 
สายวนชาวนทยาศาสตรณ

 0.250ระดลบชาตน 1/2/2011
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78 การขศลนรยปต นนแบบรวดเรพวโดยใช นนจลาเปพ นวลตถสดนบ การประชสมวนชาการเครลอขชายวนศวกรรมเครลทอง
กลแหชงประเทศไทย ครล ลงทมท 25

อ.คสณยสต เอมทยมสอาด
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
เครลทองกล
นาย นพพร บศกแวชน
สถาบลนค นนคว นาและพลฒนาเทคโนโลยมการผลนต
ทางอสตสาหกรรม คณะวนศวกรรมศาสตรณ 
มหาวนทยาลลยเกษตรศาสตรณ
นาย กนตตนนาถ วรรณนสสร
ภาควนชาวนศวกรรมเครลทองกล คณะวนศวกรรมศาสตรณ 
มหาวนทยาลลยเกษตรศาสตรณ

 0.250ระดลบชาตน 19/10/2011

79 การเขมยน "ความเปพ นอลทน" ในนวนนยายเรลทอง ฟากฟนาสาละวน
น ของหลวงวนจนตรวาทการ

การประชสมวนชาการประจจาปมครล ลงทมท 49 
มหาวนทยาลลยเกษตรศาสตรณ

ผศ.นลทธนลย ประสานนาม
คณะมนสษยศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวรรณคดม

 0.250ระดลบชาตน 3/2/2011

80 การควบคสมตจาแหนชงแบบคงทนของแขนหสชนยนตณก นาน
เดมยวทมทมมคชาความไมชแนชนอนเชนงพารามนเตอรณโดยใช นทฤษฎม
ปนอนกลลบเชนงปรนมาณ

การประชสมวนชาการทางวนศวกรรมไฟฟนา ครล ลงทมท 
34

ชวลนต นฤมนตบวรกสล
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
ไฟฟนา
รศ.พมระยศ แสนโภชนณ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
ไฟฟนา

 0.250ระดลบชาตน 30/11/2011

81 การควบคสมมอเตอรณกระแสตรงไร นแปรงถชานโดยใช นการ
ควบคสมแรงบนดโดยตรงรชวมกลบการควบคสมปรลบตลวเองอ นาง
อนงแบบจจาลองทมทปรลบปรสงแล นว

การประชสมวนชาการทางวนศวกรรมไฟฟนา ครล ลงทมท 
34

นนตน   แก นววรรณศรม
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
ไฟฟนา
รศ.พมระยศ แสนโภชนณ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
ไฟฟนา

 0.250ระดลบชาตน 30/11/2011

82 การควบคสมโรคผลเนชาราสมเขมยวบนผลส นมโดยใช นเชลลอยมสตณ
ปฏนปลกษณและสารสกลดหยาบจากพลชสมสนไพร

การประชสมวนชาการวนทยาการหลลงการเกพบ
เกมทยวแหชงชาตน ครล ลงทมท 9

Henik Sukorini
คณะเกษตร บางเขน ภาควนชาโรคพลช
รศ.สมศนรน แสงโชตน
คณะเกษตร บางเขน ภาควนชาโรคพลช

 0.250ระดลบชาตน 23/6/2011

83 การควบคสมลยกตส นมหลวกลลบสองชล ลน ด นวยวนธมการควบคสมกา
ลลงสองเชนงเส นน

การประชสมวนชาการเครลอขชายวนศวกรรมเครลทอง
กลแหชงประเทศไทย ครล ลงทมท 25

นายฐกลด เบญจเลนศยานนทณ
ห นองปฎนบลตนการควบคสมหสชนยนตณและการสลทน
สะเทลอน ภาควนชาวนศวกรรมเครลทองกล คณะ
วนศวกรรมศาสตรณ มหาวนทยาลลยเกษตรศาสตรณ 
บางเขน
อ.วนทนต ฉลตรรลตนกสลชลย
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
เครลทองกล

 0.250ระดลบชาตน 19/10/2011

84 การควบคสมอลตราการไหลของอากาศทมทไหลผชานแผชนพรสน
สจาหรลบระบบปรลบอากาศแบบพลลนยกภายในห นองเกพบข นอมยล
ขนาดใหญช

การประชสมวนชาการเครลอขชายวนศวกรรมเครลทอง
กลแหชงประเทศไทยครล ลงทมท 25

นายอาชวณ รนยะจลนทรณ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ
รศ.ชวลนต กนตตนชลยการ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
เครลทองกล

 0.250ระดลบชาตน 19/10/2011

วลนทมทพนมพณเอกสาร: 3/9/2555 16:21:40 หน นา 17/176



รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรส รบเนรทองจากการประชชมววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2554 ( 1 มกราคม 2554 - 31 ธ จนวาคม 2554 )

ลลาด จบ ชรทอผลงานววจ จย ชรทอการประชชม ชรทอคณะผผ รว วจ จย ระด จบการประชชม ว จน/เดรอน/ปอทอทเสนอ คราถรวงนล นาหน จก

85 การคลดกรองหาเชลลอ Enterococcus spp. ทมทดลลอตชอยา 
vancomycin ในฟารณมสสกร เขตภาคกลาง

การประชสมทางวนชาการของมหาวนทยาลลย
เกษตรศาสตรณ ครล ลงทมท 49

อ.จลนทนมา พฤกษากร
คณะสลตวแพทยศาสตรณ บางเขน ภาควนชาจสล
ชมววนทยาและวนทยาภยมนคส นมกลน
นางสาววนนดา พลสดสรลกษณ
คณะสลตวแพทยศาสตรณ บางเขน ภาควนชาจสล
ชมววนทยาและวนทยาภยมนคส นมกลน
อ.อลงกต บสญสยงเนนน
คณะสลตวแพทยศาสตรณ กจาแพงแสน ภาควนชา
เวชศาสตรณและทรลพยากรการผลนตสลตวณ
นางอรวรางคณ นฤนาท
คณะสลตวแพทยศาสตรณ บางเขน ภาควนชาจสล
ชมววนทยาและวนทยาภยมนคส นมกลน

 0.250ระดลบชาตน 2/2/2011

86 การคลดเลลอก Salmonella Typhimurium สายพลนธสณทมทดลลอ
ตชอ ciprofloxacin ในหลอดทดลองหลลงจากสลมผลสยาทมท
ระดลบความเข นมข นนตกค นางในสนทงแวดล นอม

งานประชสมวนชาการเพลทอนจาเสนอผลงานวนจลย
ระดลบบลณฑนตศศกษาแหชงชาตน ครล ลงทมท 20 
ประจจาปม  2554 (The 20th National 
Graduate Research Conference)

อ.ศนรนพร คงสร นอย
คณะสลตวแพทยศาสตรณ กจาแพงแสน ภาควนชาสลตว
แพทยสาธารณสสขศาสตรณ และการบรนการวนนนจฉลย
ศ.ดร.อรษา สสตเธมยรกสล
ภาควนชาจสลชมววนทยา คณะสาธารณสสขศาสตรณ 
มหาวนทยาลลยมหนดล
ศ.ดร.มาลนน จสลศนรน
งานวนจลยและพลฒนา บรนษลท เอส แอนดณ เจ 
อนนเตอรณเนชลทนแนล เอนเตอรณไพรณ จจากลด (
มหาชน) 
ผศ.เฟลทองฟนา อสตรารลชตณก นจ
ภาควนชาจสลชมววนทยา คณะสาธารณสสขศาสตรณ 
มหาวนทยาลลยมหนดล
อ.ดร.ชญาภรณณ ศรลณพฤฒน
ภาควนชาจสลชมววนทยา คณะสาธารณสสขศาสตรณ 
มหาวนทยาลลยมหนดล

 0.250ระดลบชาตน 2/2/2011

87 การคลดเลลอกแบคทมเรมยเพลทอใช นเปพ นหลวเชลลอสจาหรลบการทจา
ปสป ยหมลก

การประชสมวนชาการครล ลงทมท 8 มหาวนทยาลลย
เกษตรศาสตรณ วนทยาเขตกจาแพงแสน

นางอรวรรณ ชวนตระกยล
สถาบลนวนจลยและพลฒนา  กจาแพงแสน ฝช ายปฏนบลตน
การวนจลยและเรลอนปลยกพลชทดลอง
ดร.มณม ตลนตนรสชงก นจ
สถาบลนวนจลยและพลฒนา  กจาแพงแสน ฝช ายปฏนบลตน
การวนจลยและเรลอนปลยกพลชทดลอง
นายวสฒนชลย ทองดอนแอ
สถาบลนวนจลยและพลฒนา  กจาแพงแสน ฝช ายปฏนบลตน
การวนจลยและเรลอนปลยกพลชทดลอง

 0.250ระดลบชาตน 8/12/2011

วลนทมทพนมพณเอกสาร: 3/9/2555 16:21:40 หน นา 18/176



รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรส รบเนรทองจากการประชชมววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2554 ( 1 มกราคม 2554 - 31 ธ จนวาคม 2554 )

ลลาด จบ ชรทอผลงานววจ จย ชรทอการประชชม ชรทอคณะผผ รว วจ จย ระด จบการประชชม ว จน/เดรอน/ปอทอทเสนอ คราถรวงนล นาหน จก

88 การคลดเลลอกยมสตณทนกรดแอซมตนกเพลทอใช นในการผลนตเอทา
นอล

การประชสมวนชาการและเสนอผลงานวนจลย
มหาวนทยาลลยทลกษนณครล ลงทมท 21 ประจจาปม  
2554

บสษกร อสตรภนชาตน 
สาขาวนชาชมววนทยา   คณะวนทยาศาสตรณ   
มหาวนทยาลลยทลกษนณ วนทยาเขตพลทลสง
นายประมวล ทรายทอง
สถาบลนค นนคว นาและพลฒนาผลนตภลณฑณอาหาร ฝช าย
จสลชมววนทยาประยสกตณ
มาลมนา ลชาเห
สาขาวนชาชมววนทยา   คณะวนทยาศาสตรณ   
มหาวนทยาลลยทลกษนณ วนทยาเขตพลทลสง

 0.250ระดลบชาตน 25/5/2011

89 การคลดเลลอกสารสกลดจากสนทงมมชมว นตในทะเลทลทออกฤทธนด
ยลบยล ลง beta-haematin เพลทอใช นเปพ นสารต นานมาลาเรมย

การประชสมทางวนชาการของมหาวนทยาลลย
เกษตรศาสตรณ ครล ลงทมท 49

ผศ.พลนธสณทนพยณ วนเศษพงษณพลนธสณ
คณะประมง บางเขน ภาควนชาวนทยาศาสตรณทาง
ทะเล
วมระพงศณ ศรมโฉมงาม
ภาควนชาวนทยาศาสตรณทางทะเล คณะประมง ม.
เกษตรศาสตรณ
เยาวนาถ พลายมาต
สจานลกงานสนทงแวดล นอมภาคทมท 8 จ.ราชบสรม
ผศ.สสรนยลน ธลญกนจจานสก นจ
คณะประมง บางเขน ภาควนชาวนทยาศาสตรณทาง
ทะเล

 0.250ระดลบชาตน 1/2/2011

90 การคานวณปรนมาณอากาศในกระบอกสยบโดยตลวสลงเกต
แบบแผนเลลทอน สาหรลบเครลทองยนตณจสดระเบนดด นวยการอลด
แบบ DF-PCCI

การประชสมวนชาการเครลอขชายวนศวกรรมเครลทอง
กลแหชงประเทศไทย ครล ลงทมท 25

นายอนทธนเดช มยลมลทงมม
ห นองปฎนบลตนการควบคสมหสชนยนตณและการสลทน
สะเทลอน ภาควนชาวนศวกรรมเครลทองกล คณะ
วนศวกรรมศาสตรณ มหาวนทยาลลยเกษตรศาสตรณ 
บางเขน
นายบลณฑนต จนรนลนทศลกดนด
ห นองปฎนบลตนการควบคสมหสชนยนตณและการสลทน
สะเทลอน ภาควนชาวนศวกรรมเครลทองกล คณะ
วนศวกรรมศาสตรณ มหาวนทยาลลยเกษตรศาสตรณ 
บางเขน
อ.วนทนต ฉลตรรลตนกสลชลย
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
เครลทองกล

 0.250ระดลบชาตน 19/10/2011

91 การจลดการวลตถสดนบคงคลลงประเภทสารเคมมทมทใช นในโรงงาน
ฟอก-ย นอมสนทงทอ

การประชสมวนชาการด นานการวนจลยดจาเนนนงาน
แหชงชาตน ประจจาปม  2554

พรรณวนภา พสฒนภาษ
นนสนตปรนญญาโท
อ.พรธนภา องคณคสณารลกษณ
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชา
เทคโนโลยมอสตสาหกรรมเกษตร

 0.250ระดลบชาตน 8/9/2011

92 การจลดทจายสทธศาสตรณท นองถนทนเพลทอการจลดการทรลพยากรนจลา
และภลยธรรมชาตนของตจาบลสะพานหนน อจาเภอหนองมะโมง 
จลงหวลดชลยนาท

การประชสมวนชาการ “วลลยลลกษณณวนจลย” ครล ลงทมท 
3

อ.กนตนชลย รลตนะ
คณะวนศาสตรณ บางเขน ภาควนชาอนสรลกษณวนทยา

 0.250ระดลบชาตน 16/6/2011

วลนทมทพนมพณเอกสาร: 3/9/2555 16:21:40 หน นา 19/176



รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรส รบเนรทองจากการประชชมววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2554 ( 1 มกราคม 2554 - 31 ธ จนวาคม 2554 )

ลลาด จบ ชรทอผลงานววจ จย ชรทอการประชชม ชรทอคณะผผ รว วจ จย ระด จบการประชชม ว จน/เดรอน/ปอทอทเสนอ คราถรวงนล นาหน จก

93 การจลดเส นนทางเดนนรถขนสชงแบบมมกรอบเวลาโดยใช นขล ลน
ตอนวนธมเช นงพลนธสกรรม

การประชสมวนชาการทางวนศวกรรมศาสตรณ ครล ลง
ทมท 9

กลญจนาภรณณ  เจรนญผล
นนสนตปรนญญาโท ภาควนชาวนศวกรรมอสตสาหการ 
รศ.อนลนตณ มสชงวลฒนา
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
อสตสาหการ
ธรนนม มณมศรม
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
อสตสาหการ

 0.250ระดลบชาตน 2/5/2011

94 การจาแนกพลชวงศณเขพม โดยใช นลลกษณะทมทไมชเกมทยวกลบเพศ 
ในพลลนทมทปช าทองผาภยมน จลงหวลดกาญจนบสรม

การประชสมทางวนชาการของมหาวนทยาลลย
เกษตรศาสตรณ ครล ลงทมท 49

สสธนดา มณมอเนกคสณ
กระทรวงอสตสาหกรรม
ผศ.ดวงใจ ศสขเฉลนม
คณะวนศาสตรณ บางเขน ภาควนชาชมววนทยาปช าไม น

 0.250ระดลบชาตน 3/2/2011

95 การจจาแนกชนนดและการถชายทอดโรคผชานทางเมลพดของ
แบคทมเรมยสาเหตสโรคข นาวโพด

การประชสมวนชาการข นาวโพดและข นาวฟช างแหชง
ชาตน ครล ลงทมท 34

พรนภา คากองแก นว
คณะเกษตร บางเขน ภาควนชาโรคพลช
วนทยา เจมยมวสฒนศลกดนด
คณะเกษตร บางเขน ภาควนชาโรคพลช
อ.สสพจนณ กาเซพม
คณะเกษตร บางเขน ภาควนชาโรคพลช
รศ.สสดฤดม ประเทลองวงศณ
คณะเกษตร บางเขน ภาควนชาโรคพลช

 0.250ระดลบชาตน 24/5/2011

96 การจจาลองการควบคสมแรงบนดของเครลทองขลนสกรยอลตโนมลตน
โดยการควบคสมแบบโครงขชายประสาทเทมยม

การประชสมวนชาการเครลอขชายวนศวกรรมเครลทอง
กลแหชงประเทศไทย ครล ลงทมท 25

นางสาวกฤตนยา พาอนทม
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
เครลทองกล
อ.ชลยยากร จลนทรณสสวรรณณ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
เครลทองกล
อ.ชนะ รลกษณศนรน
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
อสตสาหการ
อ.คสณยสต เอมทยมสอาด
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
เครลทองกล

 0.250ระดลบชาตน 19/10/2011

97 การจจาลองความเครมยดพลาสตนกและอลตราความเครมยด
พลาสตนกขณะกลศง AISI 4340 ด นวยระเบมยบวนธมไฟไนตณเอลน
เมนตณ

การประชสมวนชาการเครลอขชายวนศวกรรมเครลทอง
กลแหชงประเทศไทย ครล ลงทมท 25

อ.กลนตณธกรณณ เขาทอง
คณะวนศวกรรมศาสตรณ กจาแพงแสน ภาควนชา
วนศวกรรมเครลทองกล

 0.250ระดลบชาตน 19/10/2011

98 การจจาลองสถานการณณด นานโลจนสตนกสณของการเกพบเกมทยว
และขนสชงอ นอยเข นาสยชโรงงานนจลาตาล

การประชสมทางวนชาการ มหาวนทยาลลย
เกษตรศาสตรณ ครล ลงทมท 49

ผศ.เกรมยงไกร แก นวตระกยลพงษณ
คณะเกษตร บางเขน ภาควนชาเกษตรกลวนธาน
ผศ.สมพงษณ เจษฎาธรรมสถนต
คณะเกษตร บางเขน ภาควนชาเกษตรกลวนธาน

 0.250ระดลบชาตน 1/2/2011

99 การจจาลองสถานการณณเพลทอปรลบปรสงประสนทธนภาพการให น
บรนการสถาบลนโรคทรวงอก

การประชสมวนชาการด นานการพลฒนาการดจาเนนน
งานทางอสตสาหกรรมแหชงชาตน ครล ลงทมท 2 
(CIOD 2011)

รศ.รสชงรลตนณ ภนสลชเพพญ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
อสตสาหการ
น.ส.พนศสทธนด ปลญโญวลฒนณกยล
ภาควนชาวนศวกรรมอสตสาหการ คณะวนศวกรรม
ศาสตรณ มหาวนทยาลลยเกษตรศาสตรณ

 0.250ระดลบชาตน 11/5/2011

วลนทมทพนมพณเอกสาร: 3/9/2555 16:21:40 หน นา 20/176



รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรส รบเนรทองจากการประชชมววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2554 ( 1 มกราคม 2554 - 31 ธ จนวาคม 2554 )

ลลาด จบ ชรทอผลงานววจ จย ชรทอการประชชม ชรทอคณะผผ รว วจ จย ระด จบการประชชม ว จน/เดรอน/ปอทอทเสนอ คราถรวงนล นาหน จก

100 การเจรนญของผลฝรลทงพลนธสณเซ นนจย การประชสมวนชาการและเสนอผลงานวนจลยพลช
เขตร นอนและกศทงร นอนครล ลงทมท 5

รศ.กวนศรณ วานนชกสล
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควนชาพลชสวน
ปารนฉลตร แพชงผล
นนสนต

 0.250ระดลบชาตน 21/7/2011

101 การใช น PROC MIXED ในการวนเคราะหณชสดข นอมยลขนาด
ใหญชในงานปรลบปรสงพลนธสณมลนฝรลทง

การประชสมทางวนชาการ ครล ลงทมท 49 
มหาวนทยาลลยเกษตรศาสตรณ

ผศ.ปนยะ กนตตนภาดากสล
คณะเกษตร บางเขน ภาควนชาพลชไรชนา
Shelley Jansky
Univ. of Wisconsin-Madison

 0.250ระดลบชาตน 3/2/2011

102 การใช นกระเจมจยบเขมยวผงและโพลมแซคคาไรดณจากกระเจมจยบ
เขมยวตชอคสณภาพของไอศกรมมลดไขมลน

การประชสมนจาเสนอผลงานวนจลยแหชงชาตน ครล ลง
ทมท 21 มหาวนทยาลลยรลงสนต

พนชญา เตชะภลทรกสล
ผศ.ธนะบยลยณ สลจจาอนลนตกสล
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชาวนทยา
ศาสตรณและเทคโนโลยมการอาหาร

 0.250ระดลบชาตน 26/5/2011

103 การใช นกลยโฟซนเนทควบคสมวลชพลชในข นาวโพดหวาน การประชสมทางวนชาการข นาวโพดข นาวฟช างแหชง
ชาตน ครล ลงทมท 35

นางสาวสดใส ชชางสลลก
สถาบลนอนนทรมจลนทรสถนตยณเพลทอการค นนคว นาและ
พลฒนาพลชศาสตรณ ศยนยณวนจลยข นาวโพดและข นาวฟช าง
แหชงชาตน
อ.สราวสธ รสชงเมฆารลตนณ
คณะเกษตร บางเขน ภาควนชาพลชไรชนา
ศ.ดร.รลงสนต สสวรรณมรรคา
คณะเกษตร บางเขน ภาควนชาพลชไรชนา

 0.250ระดลบชาตน 24/5/2011

104 การใช นข นอมยลจากดาวเทมยมและการวนเคราะหณศลกยภาพของ
พลลนทมทเพลทอรองรลบการขยายตลวของเมลองในเขตเทศบาล
เมลองหลวหนน  จลงหวลดประจวบคมรมขลนธณ

การประชสมวนชาการ มหาวนทยาลลย
เกษตรศาสตรณ ครล ลงทมท 49 สาขาสถาปลตยกรรม
ศาสตรณและวนศวกรรมศาสตรณ

นางสาวสสวลลกษณณ นาคยา
อ.สสภาพร แก นวกอ เลมทยวไพโรจนณ
คณะสถาปลตยกรรมศาสตรณ บางเขน สาขา
วนชาการวางผลงเมลองและสภาพแวดล นอม

 0.250ระดลบชาตน 2/2/2011

105 การใช นไขมลนจากบชอดลกไขมลนของโรงงานผลนตและแปรรยป
อาหารทะเลเพลทอเปพ วลตถสดนบสจาหรลบการผลนตไบโอดมเซล

การประชสมทางวนชาการของมหาวนทยาลลย
เกษตรศาสตรณ ครล ลงทมท 49

ธลญวลลย  จนรหนรลญวงศณ
วนทยาลลยสนทงแวดล นอม วนทยาลลยสนทงแวดล นอม
รศ.นนพนธณ ตลงคณานสรลกษณ
วนทยาลลยสนทงแวดล นอม วนทยาลลยสนทงแวดล นอม
รศ.วนทยา ปล ลนสสวรรณ
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาเคมม

 0.250ระดลบชาตน 1/2/2011

106 การใช นเทคนนคเตนมจนเตพม Fill until Full (FuF) เพลทอการ
ประดนษฐณสชวนประกอบอนเลพกทรอนนกสณ

การประชสมทางวนชาการมหาวนทยาลลย
เกษตรศาสตรณ ครล ลงทมท 49

น.ส. พนมพณศนรนพร นาคเจรนญ
มหาวนทยาลลยเกษตรศาสตรณ
ผศ.สสเนตร พรานนทณสถนตยณ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
ไฟฟนา

 0.250ระดลบชาตน 1/2/2011

วลนทมทพนมพณเอกสาร: 3/9/2555 16:21:40 หน นา 21/176



รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรส รบเนรทองจากการประชชมววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2554 ( 1 มกราคม 2554 - 31 ธ จนวาคม 2554 )

ลลาด จบ ชรทอผลงานววจ จย ชรทอการประชชม ชรทอคณะผผ รว วจ จย ระด จบการประชชม ว จน/เดรอน/ปอทอทเสนอ คราถรวงนล นาหน จก

107 การใช นเทคนนคแสงยชานใกล นอนนฟราเรดตรวจสอบเนลลอแก นว
และยางไหลในมลงคสดด นวยเครลทองคลดระบบสายพาน

การประชสมวนชาการสมาคมวนศวกรรมเกษตร
แหชงประเทศไทยครล ลงทมท 12

อาทนตยณ จลนทรณหนรลญ
สถาบลนค นนคว นาและพลฒนาผลนตผลทางการเกษตร
และอสตสาหกรรมเกษตร ฝช ายนาโนเทคโนโลยม
และเทคโนโลยมชมวภาพ
นางวารสณม ธนะแพสยณ
สถาบลนค นนคว นาและพลฒนาผลนตผลทางการเกษตร
และอสตสาหกรรมเกษตร ฝช ายนาโนเทคโนโลยม
และเทคโนโลยมชมวภาพ
ดร.ศสมาพร เกษมสจาราญ
สถาบลนค นนคว นาและพลฒนาผลนตผลทางการเกษตร
และอสตสาหกรรมเกษตร ฝช ายนาโนเทคโนโลยม
และเทคโนโลยมชมวภาพ
ศนรนนนภา ศรลณยณวงศณ 
Nondestructive Evaluation Laboratory, 
National Food Research Institute, JAPAN
สสมนโอะ คาวาโน 
Nondestructive Evaluation Laboratory, 
National Food Research Institute, JAPAN

 0.250ระดลบชาตน 31/3/2011

108 การใช นประโยชนณนจลาเสมยเพลทอเปพ นวลตถสดนบในการผลนตมอโน
เมอรณพลาสตนกชมวภาพโดยกากตะกอนจสลนนทรมยณ

การประชสมวนชาการวนทยาศาสตรณ วนศวกรรม
และการจลดการสนทงแวดล นอม ครล ลงทมท 3

ปรารถนา  วนชชสมณม
ภาควนชาวนทยาศาสตรณสนทงแวดล นอม คณะวนทยา
ศาสตรณ ม.เกษตรศาสตรณ
อ.ปนยาภรณณ สมสมลคร
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนทยา
ศาสตรณสนทงแวดล นอม

 0.250ระดลบชาตน 14/3/2011

109 การใช นประโยชนณปยนซมเมนตณจากขยะอสตสาหกรรมโดยผลนต
เปพ นคอนกรมตพรสน

การประชสมทางวนชาการของมหาวนทยาลลย
เกษตรศาสตรณ ครล ลงทมท 49

รศ.ศสภกนจ นนทนานลนทณ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
โยธา
นายเกมยรตนคสณ ทองแดง
คณะวนทยาศาสตรณและวนศวกรรมศาสตรณ สกลนคร 
สาขาวนชาวนศวกรรมโยธาและสนทงแวดล นอม
ณพล อยยชบรรพต
รฟม.
ผศ.ดวงฤดม ฉายสสวรรณ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
วลสดส
ผศ.มณฑล ฐานสตตมวงศณ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
สนทงแวดล นอม

 0.250ระดลบชาตน 2/2/2011

110 การใช นแปนงข นาวฟช างทดแทนแปนงสาลมในผลนตภลณฑณบะหมมท การประชสมทางวนชาการ ครล ลงทมท 49 
มหาวนทยาลลยเกษตรศาสตรณ

น.ส พนลลยพร ดลทมโชค
ภาควนชาวนทยาศาสตรณและเทคโลยมการอาหาร 
คณะอสตสาหกรรมเกษตร มหาวนทยาลลย
เกษตรศาสตรณ
ผศ.มาศอสบล ทองงาม
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชาวนทยา
ศาสตรณและเทคโนโลยมการอาหาร

 0.250ระดลบชาตน 30/1/2011

วลนทมทพนมพณเอกสาร: 3/9/2555 16:21:40 หน นา 22/176



รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรส รบเนรทองจากการประชชมววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2554 ( 1 มกราคม 2554 - 31 ธ จนวาคม 2554 )

ลลาด จบ ชรทอผลงานววจ จย ชรทอการประชชม ชรทอคณะผผ รว วจ จย ระด จบการประชชม ว จน/เดรอน/ปอทอทเสนอ คราถรวงนล นาหน จก

111 การใช นพลชวงศณกะหลจาในการอบดนนโดยวนธมชมวภาพในการ
ควบคสมโรคเหมทยวจากแบคทมเรมยของมะเขลอเทศ

การประชสมวนชาการพลชสวนแหชงชาตนครล ลงทมท 
10

อ.อสดมศลกดนด เลนศสสชาตวนนช
คณะเกษตร บางเขน ภาควนชาโรคพลช
รศ.นนพนธณ ทวมชลย
คณะเกษตร บางเขน ภาควนชาโรคพลช

 0.250ระดลบชาตน 20/5/2011

112 การใช นภาษาเพลทอแสดงการบลงคลบในรลฐธรรมนยญ การประชสมวนชาการภาษาไทยกลบการใช นตาม
สถานการณณ

อ.นลทธณชนลน นาถประทาน
คณะมนสษยศาสตรณ บางเขน ภาควนชา
ภาษาศาสตรณ

 0.250ระดลบชาตน 24/8/2011

113 การใช นวนธมการเชนงพลนธสกรรมในการแก นปลญหาการเตนมเตพม
สนนค นาคงคลลงในกรณมทมทมมคลลงสนนค นาหลลก 1 คลลง และมมผย นค นา
ปลมกหลายราย

การประชสมวนชาการทางวนศวกรรมศาสตรณ
มหาวนทยาลลยสงขลานครนนทรณ ครล ลงทมท 9

อภนสนทธนด วนวลฒนณโยธนนชลย
ภาควนชาวนศวกรรมอสตสาหการ คณะวนศวกรรม
ศาสตรณ มหาวนทยาลลยเกษตรศาสตรณ
อ.วนสสทธนด สสพนทลกษณ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
อสตสาหการ

 0.250ระดลบชาตน 2/5/2011

114 การใช นหลอดฟลยออเรสเซพนตณเพลทอประหยลดพลลงงานในการ
เลมลยงเนลลอเยลทอพลช

การประชสมทางวนชาการของมหาวนทยาลลย
เกษตรศาสตรณ ครล ลงทมท 49: สาขาพลช

นางสาวรมณมยณ เจรนญทรลพยณ
สถาบลนวนจลยและพลฒนาแหชงมหาวนทยาลลย
เกษตรศาสตรณ บางเขน ฝช ายเครลทองมลอและวนจลย
ทางวนทยาศาสตรณ
นายอภนชลย กฤษณามระ
สถาบลนวนจลยและพลฒนาแหชงมหาวนทยาลลย
เกษตรศาสตรณ บางเขน ฝช ายเครลทองมลอและวนจลย
ทางวนทยาศาสตรณ

 0.250ระดลบชาตน 1/2/2011

115 การใช นไฮโดรเจนเปอรณออกไซดณ และกรดไนตรนกเปพ นตลว
เรชงปฏนก นร นยาเพลทอเพนทมประสนทธนภาพการละลายขมลเตาทอง
เหลลองในกรดซลลฟนวรนก

การประชสมทางวนชาการ ครล ลงทมท 49 
มหาวนทยาลลยเกษตรศาสตรณ

ดลธนชา กระจชางฉาย
พนมพณพนสสทธนด จสทนทน
อมรรลตนณ ภนญโญทรลพยณ
อ.ราชธมรณ เตชไพศาลเจรนญกนจ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
วลสดส

 0.250ระดลบชาตน 1/2/2011

116 การดยดซลบซลลไฟดณในนจลาเสมยด นวยไม นยางพาราและถชานไม น
ยางพารา

มอบ.วนจลย ครล ลงทมท5 รศ.นนพนธณ ตลงคณานสรลกษณ
วนทยาลลยสนทงแวดล นอม วนทยาลลยสนทงแวดล นอม
กนตตนพงศณ กาวนน
วนทยาลลยสนทงแวดล นอม  มก.
รศ.คณนตา ตลงคณานสรลกษณ
วนทยาลลยสนทงแวดล นอม วนทยาลลยสนทงแวดล นอม

 0.250ระดลบชาตน 4/8/2011

117 การตกค นางและเคลลทอนย นายสารกจาจลดวลชพลชอะทราซมนใน
ดนนพลลนทมทปลยกข นาวโพดเลมลยงสลตวณ ตะกอนดนน และนจลาทชา
บรนเวณลสชมนจลาห นวยกะโปะ อจาเภอนจลาหนาว จลงหวลด
เพชรบยรณณ

การประชสมวนชาการครล ลงทมท 49 มหาวนทยาลลย
เกษตรศาสตรณ

ผศ.อรอนงคณ ผนวนนล
วนทยาลลยสนทงแวดล นอม วนทยาลลยสนทงแวดล นอม
ศ.ศสภมาศ พนนชศลกดนดพลฒนา
คณะเกษตร บางเขน ภาควนชาปฐพมวนทยา
รศ.นนพนธณ ตลงคณานสรลกษณ
วนทยาลลยสนทงแวดล นอม วนทยาลลยสนทงแวดล นอม
รศ.บงกชรลตนณ ปนตนยนตณ
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนทยา
ศาสตรณสนทงแวดล นอม
นางนจลาเยพน ศนรนพลฒนณ
กองวลตถสมมพนษ กรมวนชาการเกษตร

 0.250ระดลบชาตน 1/2/2011

วลนทมทพนมพณเอกสาร: 3/9/2555 16:21:40 หน นา 23/176



รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรส รบเนรทองจากการประชชมววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2554 ( 1 มกราคม 2554 - 31 ธ จนวาคม 2554 )

ลลาด จบ ชรทอผลงานววจ จย ชรทอการประชชม ชรทอคณะผผ รว วจ จย ระด จบการประชชม ว จน/เดรอน/ปอทอทเสนอ คราถรวงนล นาหน จก

118 การตรวจประเมนนพนนนจของสะพานคอนกรมตเสรนมเหลพกและ
กรณมศศกษา

การประชสมวนชาการวนศวกรรมโยธาแหชงชาตน 
ครล ลงทมท 16

รศ.วนชลย กนจวลทวรเวทยณ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ กจาแพงแสน ภาควนชา
วนศวกรรมโยธา
ผศ. ประเสรนฐ ศนรนนรานลนตณ
Rungsit university
ดร. วนมล ลาวลณยณวนสสทธนด
กรรมการผย นจลดการ บ. ไอเอพมเอพมเอส

 0.250ระดลบชาตน 18/5/2011

119 การตรวจและการจจาแนกเชลลอแบคทมเรมยสาเหตสโรคพลชทมท
ปนเปลลอนจากเมลพดพลนธสณข นาวโพดหวาน

ประกอบการประชสมวนชาการ
ของมหาวนทยาลลยเกษตรศาสตรณ ครล ลงทมท 49.

พรนภา คากองแก นว
ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร
วนทยา เจมยมวสฒนศลกดนด
ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร
อ.สสพจนณ กาเซพม
คณะเกษตร บางเขน ภาควนชาโรคพลช
รศ.สสดฤดม ประเทลองวงศณ
คณะเกษตร บางเขน ภาควนชาโรคพลช

 0.250ระดลบชาตน 1/2/2011

120 การตรวจสอบการขลดแย นงกลนของการให นบรนการในระบบ
เครลอขชายบ นานอลจฉรนยะด นวยสปนนโมเดลเชพคกนลงโดยการ
ประยสกตณใช นเทคโนโลยมกรนด

JCSSE2011 วรวสทธ นลมคนนสรณณ
ภาควนชาวนศวกรรมคอมพนวเตอรณ คณะวนศวกรรม
ศาสตรณ
อ.ภลทร  ลมลาพฤทธนด
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
คอมพนวเตอรณ

 0.250ระดลบชาตน 11/5/2011

121 การตรวจสอบความเปพ นพนษตชอยมนและฤทธนดยลบยล ลงการ
กลายพลนธสณของสารสกลดจากลองกองโดยใช นแบคทมเรมย 
Salmonella

การประชสมวนชาการและเสนอผลงานวนจลยพลช
เขตร นอนและกศทงร นอน ครล ลงทมท 5

นางจลนทรณเพพญ แสงประกาย
สถาบลนค นนคว นาและพลฒนาผลนตภลณฑณอาหาร ฝช าย
โภชนาการและสสขภาพ
นางสาวอภนญญา จสฑางกยร
สถาบลนค นนคว นาและพลฒนาผลนตภลณฑณอาหาร ฝช าย
เคมมและกายภาพอาหาร
นางสาวชชอลลดดา เทมทยงพสก
สถาบลนค นนคว นาและพลฒนาผลนตภลณฑณอาหาร 
ฝช ายกระบวนการผลนตและแปรรยป

 0.250ระดลบชาตน 21/7/2011

122 การตอบสนองของผลผลนตกล นวยไม นหวายตชอสภาพแวด
ล นอมในโรงเรลอน

การประชสมวนชาการ ครล ลงทมท 49 มหาวนทยาลลย
เกษตรศาสตรณ

ไมตรม มลณยานนทณ
อ.ภาสลนตณ ศารทยลทลต
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควนชาพลชสวน

 0.250ระดลบชาตน 1/2/2011

123 การตล ลงชลทอภาษาไทยของผลกพลลนบ นานในจลงหวลดสระบสรม มนสษยศาสตรณในทศวรรษใหมช: พลวลตแหชง
องคณความรย นกลบพหสลลกษณณทางวลฒนธรรม

อ.อสมาภรณณ สลงขมาน
คณะมนสษยศาสตรณ บางเขน ภาควนชา
ภาษาศาสตรณ

 0.250ระดลบชาตน 18/8/2011

วลนทมทพนมพณเอกสาร: 3/9/2555 16:21:40 หน นา 24/176



รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรส รบเนรทองจากการประชชมววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2554 ( 1 มกราคม 2554 - 31 ธ จนวาคม 2554 )

ลลาด จบ ชรทอผลงานววจ จย ชรทอการประชชม ชรทอคณะผผ รว วจ จย ระด จบการประชชม ว จน/เดรอน/ปอทอทเสนอ คราถรวงนล นาหน จก

124 การตนดเชลลอไวรลส 5 ชนนดในผลนตภลณฑณกส นงถอดหลวปอก
เปลลอกของไทยและการถชายทอดเชลลอไวรลสไปยลงกส นงปกตน
ในห นองปฏนบลตนการ

การประชสมวนชาการครล ลงทมท 49 มหาวนทยาลลย
เกษตรศาสตรณ

จนตรา บสญยงคณ
ศยนยณวนจลยธสรกนจเพาะเลมลยงสลตวณนจลา
รศ.ชลอ ลนลมสสวรรณ
คณะประมง บางเขน ภาควนชาชมววนทยาประมง
ผศ.นนตน ชยเช นด
คณะประมง บางเขน ภาควนชาชมววนทยาประมง
เตพมดวง สมศนรน
กรมประมง
พสทธรลตนณ เบ นาประเสรนฐกสล
กรมประมง
ศสภชลย เนลลอนวลสสวรรณ
จสฬาลงกรณณมหาวนทยาลลย

 0.250ระดลบชาตน 1/2/2011

125 การตนดตามผย นปช วยจนตเวชของโรงพยาบาลโดยใช น RFID The 3rd ECTI-Conference on 
Application Research and 
Development

จารสบสตร มมชลย
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนทยาการ
คอมพนวเตอรณ
อ.อสษา สลมมาพลนธณ
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนทยาการ
คอมพนวเตอรณ

 0.250ระดลบชาตน 5/5/2011

126 การตนดตามละมลทงและเนลลอทราย ทมทปลชอยคลนสยชธรรมชาตนใน
เขตรลกาพลนธสณสลตวณปช าเวมยงลอ จลงหวลดพะเยา และเขตรลกษา
พลนธสณสลตวณปช าห นวยขาแข นง จลงหวลดอสทลยธานม

การสลมมนาทางวนชาการเรลทองสลตวณปช าเมลอง
ไทย ครล ลงทมท 32 ระหวชางวลนทมท 15 - 16 
ธลนวาคม 2554 มหาวนทยาลลยเกษตรศาสตรณ 
กรสงเทพฯ

รศ.วรวนทยณ วลชชวลลคส
คณะสลตวแพทยศาสตรณ กจาแพงแสน ภาควนชา
พยาธนวนทยา
ผศ.รองลาภ สสขมาสรวง
คณะวนศาสตรณ บางเขน ภาควนชาชมววนทยาปช าไม น
����มาโนชยณ ยนนดม
คณะวนศาสตรณ มหาวนทยาลลยเกษตรศาสตรณ
กฤตภาส ขลนทะธงสกสลดม
เขตรลกษาพลนธสณสลตวณปช า เวมยงลอ จ.พะเยา
วนนนจ ภยชนวรลตนณ
คณะวนศาสตรณ บางเขน ภาควนชาชมววนทยาปช าไม น
วราฤทธนด ไชยสาร
เขตรลกษาพลนธสณสลตวณปช า เวมยงลอ จ.พะเยา
พเยาวณ สายดม
คณะวนศาสตรณ บางเขน ภาควนชาชมววนทยาปช าไม น

 0.250ระดลบชาตน 15/12/2011

127 การเตรมยมฟนลณมบางของผลศกไททาเนมยมไดออกไซดณ
ขนาดนาโนเพลทอเปพ นตลวเรชงปฏนก นร นยาทางแสงของการยชอย
สลายสมรมแอกทมฟบลย19

ประชสมวนชาการ มหาวนทยาลลยเกษตรศาสตรณ 
ครล ลงทมท 49

รศ.สสดจนต สงวนเรลอง
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาเคมม
นนตนกาญจนณ ฝาเงนน
ภาควนชาเคมม คณะวนทยาศาสตรณ  มหาวทยาลลย
เกษตรศาสตรณ
สสชาดา เดชนคร
ภาควนชาเคมม คณะวนทยาศาสตรณ  มหาวทยาลลย
เกษตรศาสตรณ
สสขสนรน พรหมพลนธณชลย
ภาควนชาเคมม คณะวนทยาศาสตรณ  มหาวทยาลลย
เกษตรศาสตรณ

 0.250ระดลบชาตน 1/2/2011

วลนทมทพนมพณเอกสาร: 3/9/2555 16:21:40 หน นา 25/176



รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรส รบเนรทองจากการประชชมววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2554 ( 1 มกราคม 2554 - 31 ธ จนวาคม 2554 )

ลลาด จบ ชรทอผลงานววจ จย ชรทอการประชชม ชรทอคณะผผ รว วจ จย ระด จบการประชชม ว จน/เดรอน/ปอทอทเสนอ คราถรวงนล นาหน จก

128 การเตรมยมสารประกอบแคลเซมยมซนลนเกตจากเปลลอกไขชไกช การประชสมทางวนชาการ ครล ลงทมท 49
The 49th Ksetsart University Annual 
Conference

อ.นสชนภา ตล ลงบรนบยรณณ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
วลสดส
ธลนยณชนก คงนคร
ภาควนชาวนศวกรรมวลสดส คณะวนศวกรรมศาสตรณ ม.
เกษตรศาสตรณ
สสภาวนณม กนตตนกสล 
ภาควนชาวนศวกรรมวลสดส คณะวนศวกรรมศาสตรณ ม.
เกษตรศาสตรณ

 0.250ระดลบชาตน 31/1/2011

129 การเตนบโตและมวลชมวภาพของกล นาไม นปช าชายหาด 9 
ชนนด ในโรงเรลอนเพาะชจา

การประชสมทางวนชาการมหาวนทยาลลย
เกษตรศาสตรณ ครล ลงทมท 49

นายเดชา ดวงนามล
สถาบลนวนจลยและพลฒนาแหชงมหาวนทยาลลย
เกษตรศาสตรณ บางเขน สถานมวนจลยเพลทอการพลฒนา
ชายฝลทงอลนดามลน
นายเจษฎา  วงศณพรหม
คณะวนศาสตรณ บางเขน สจานลกงานเลขานสการ

 0.250ระดลบชาตน 2/2/2011

130 การทดสอบพลนธสณข นาวโพดลยกผสมกศทงการค นาในไรชกสนกร ปม  
2553

การประชสมทางวนชาการข นาวโพดข นาวฟช างแหชง
ชาตน ครล ลงทมท 35

นางสาวสดใส ชชางสลลก
สถาบลนอนนทรมจลนทรสถนตยณเพลทอการค นนคว นาและ
พลฒนาพลชศาสตรณ ศยนยณวนจลยข นาวโพดและข นาวฟช าง
แหชงชาตน
นายโกศล เกนดโภคทรลพยณ
สถาบลนอนนทรมจลนทรสถนตยณเพลทอการค นนคว นาและ
พลฒนาพลชศาสตรณ สถานมวนจลยพลชไรชสสวรรณวาจกกสน
กนจ
สมชาย โพธนสาร
สถาบลนอนนทรมจลนทรสถนตยณเพลทอการค นนคว นาและ
พลฒนาพลชศาสตรณ ศยนยณวนจลยข นาวโพดและข นาวฟช าง
แหชงชาตน
นายสมชลย ลนทมอรสณ
สถาบลนอนนทรมจลนทรสถนตยณเพลทอการค นนคว นาและ
พลฒนาพลชศาสตรณ ศยนยณวนจลยข นาวโพดและข นาวฟช าง
แหชงชาตน

 0.250ระดลบชาตน 24/5/2011

วลนทมทพนมพณเอกสาร: 3/9/2555 16:21:40 หน นา 26/176



รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรส รบเนรทองจากการประชชมววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2554 ( 1 มกราคม 2554 - 31 ธ จนวาคม 2554 )

ลลาด จบ ชรทอผลงานววจ จย ชรทอการประชชม ชรทอคณะผผ รว วจ จย ระด จบการประชชม ว จน/เดรอน/ปอทอทเสนอ คราถรวงนล นาหน จก

131 การทดสอบพลนธสณข นาวโพดหวานลยกผสมในไรชกสนกร ปม  
2553

การประชสมทางวนชาการข นาวโพดข นาวฟช างแหชง
ชาตน ครล ลงทมท 35

นางสาวสดใส ชชางสลลก
สถาบลนอนนทรมจลนทรสถนตยณเพลทอการค นนคว นาและ
พลฒนาพลชศาสตรณ ศยนยณวนจลยข นาวโพดและข นาวฟช าง
แหชงชาตน
นายโกศล เกนดโภคทรลพยณ
สถาบลนอนนทรมจลนทรสถนตยณเพลทอการค นนคว นาและ
พลฒนาพลชศาสตรณ สถานมวนจลยพลชไรชสสวรรณวาจกกสน
กนจ
สมชาย โพธนสาร
สถาบลนอนนทรมจลนทรสถนตยณเพลทอการค นนคว นาและ
พลฒนาพลชศาสตรณ ศยนยณวนจลยข นาวโพดและข นาวฟช าง
แหชงชาตน
นายสมชลย ลนทมอรสณ
สถาบลนอนนทรมจลนทรสถนตยณเพลทอการค นนคว นาและ
พลฒนาพลชศาสตรณ ศยนยณวนจลยข นาวโพดและข นาวฟช าง
แหชงชาตน

 0.250ระดลบชาตน 24/5/2011

132 การทจานายคชาอสณหภยมนลชวงหน นาโดยใช นระบบนนวโรฟลซซมท การประชสมวนชาการเครลอขชายวนศวกรรมเครลทอง
กลแหชงประเทศไทย ครล ลงทมท 25

อ.หทลยเทพ วงศณสสวรรณ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ กจาแพงแสน ภาควนชา
วนศวกรรมเครลทองกล

 0.250ระดลบชาตน 19/10/2011

133 การทจานายผลตอบสนองเชนงพลศาสตรณของชสดโตตะกลดชนลน
งานแบบหมสน 2 แกน โดยระเบมยบวนธมทางไฟไนตณอนลนเมนตณ 
Method

การประชสมวนชาการเครลอขชายวนศวกรรมเครลทอง
กลแหชงประเทศไทย ครล ลงทมท 25

นายชลชวาล โรจนประทมป
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
เครลทองกล
ผศ.ศสภสนทธนด รอดขวลญ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
เครลทองกล
อ.ชนะ รลกษณศนรน
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
อสตสาหการ
อ.ชลยยากร จลนทรณสสวรรณณ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
เครลทองกล
สสกลนตา อวะภาค
สาขาวนชาไฟฟนาเครลทองกลการผลนต คณะวนศวกรรม
ศาสตรณ

 0.250ระดลบชาตน 19/10/2011

134 การทจาลายการพลกตลวของเมลพดพลนธสณชมจลนทรณด นวยวนธม 
scarification

การประชสมวนชาการพลชสวนแหชงชาตน ครล ลงทมท 
10

วนรนยา หนยทอง
ภาควนชาพลชสวน คณะเกษตร มหาวนทยาลลย
เกษตรศาสตรณ
อ.พนจนตรา แก นวสอน
คณะเกษตร บางเขน ภาควนชาพลชสวน
อ.ปรนยานสช จสลกะ
คณะเกษตร บางเขน ภาควนชาพลชสวน

 0.250ระดลบชาตน 18/5/2011

วลนทมทพนมพณเอกสาร: 3/9/2555 16:21:40 หน นา 27/176



รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรส รบเนรทองจากการประชชมววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2554 ( 1 มกราคม 2554 - 31 ธ จนวาคม 2554 )

ลลาด จบ ชรทอผลงานววจ จย ชรทอการประชชม ชรทอคณะผผ รว วจ จย ระด จบการประชชม ว จน/เดรอน/ปอทอทเสนอ คราถรวงนล นาหน จก

135 การทจาลายการพลกตลวและการกระตส นนความงอกของเมลพด
พลนธสณบวบหอม

การประชสมวนชาการพลชสวนแหชงชาตน ครล ลงทมท 
10

อรนนช จจานงฤทธนด
ภาควนชาพลชสวน คณะเกษตร มหาวนทยาลลย
เกษตรศาสตรณ 
พนมลรลตนณ อนนทรณภลกดม
ภาควนชาพลชสวน คณะเกษตร มหาวนทยาลลย
เกษตรศาสตรณ 
อ.พนจนตรา แก นวสอน
คณะเกษตร บางเขน ภาควนชาพลชสวน
อ.ปรนยานสช จสลกะ
คณะเกษตร บางเขน ภาควนชาพลชสวน

 0.250ระดลบชาตน 18/5/2011

136 การทจาอนฐกชอให นเปพ นเนลลอเดมยวกลน สจาหรลบโบราณสถานใน
ประเทศไทย

การประชสมวนชาการวนศวกรรมโยธาแหชงชาตน
ครล ลงทมท 16

เนาวรลตนณ มสชงเจรนญ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
โยธา
รศ.เบญจพล เวทยณวนวรณณ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
โยธา

 0.250ระดลบชาตน 18/5/2011

137 การนจาระบบการผลนตแบบโตโยต นามาใช นในกระบวนการ
ประกอบแบตเตอรมทรถยนตณ

การประชสมวนชาการด นานการวนจลยดจาเนนนงาน
แหชงชาตน ประจจาปม  2554

สมพร จสลวรรณ
นนสนตปรนญญาโท ภาควนชาวนศวกรรมอสตสาหการ 
รศ.อนลนตณ มสชงวลฒนา
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
อสตสาหการ
ปวมณ สสวแข
นนสนตปรนญญาโท ภาควนชาวนศวกรรมอสตสาหการ

 0.250ระดลบชาตน 8/9/2011

138 การบรนหารจลดการนจลาเพลทอการเกษตรในพลลนทมทตจาบลพะเนา 
อจาเภอเมลอง จลงหวลดนครราชสมมา

การประชมส วนชาการวนศวกรรมโยธาแหชงชาตน 
ครล ลงทมท 16

ณภลทชา ชนดมะเรนง
สาขาวนชาวนศวกรรมโยธา สจานลกวนชาวนศวกรรม
ศาสตรณ มหาวนทยาลลยเทคโนโลยมสสรนารม
ปรมยาพร โกษา
สาขาวนชาวนศวกรรมโยธา สจานลกวนชาวนศวกรรม
ศาสตรณ มหาวนทยาลลยเทคโนโลยมสสรนารม
อ.ธนลช สสขวนมลเสรม
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
โยธา

 0.250ระดลบชาตน 18/5/2011

139 การบจาบลดนจลาผสมสมย นอมสลงเคราะหณในกลสชมรมแอกทมฟด นวยไม น
ยางพาราและถชานไม นยางพารา

มอบ.วนจลย ครล ลงทมท5 กลญตนยา สดใส
วนทยาลลยสนทงแวดล นอม มก.
รศ.นนพนธณ ตลงคณานสรลกษณ
วนทยาลลยสนทงแวดล นอม วนทยาลลยสนทงแวดล นอม
รศ.คณนตา ตลงคณานสรลกษณ
วนทยาลลยสนทงแวดล นอม วนทยาลลยสนทงแวดล นอม

 0.250ระดลบชาตน 4/8/2011

140 การบยรณาการคสณลลกษณะอลนพศงประสงคณและเจตคตนตชอ
วนชาชมพครยในรายวนชากลยสทธณการจลดการเรมยนรย น

การประชสมวนชาการ มหาวนทยาลลย
เกษตรศาสตรณ วนทยาเขตกจาแพงแสน ครล ลงทมท 8

อ.สสรนน ชสมสาย ณ อยสธยา
คณะศศกษาศาสตรณและพลฒนศาสตรณ กจาแพงแสน 
ภาควนชาครสศศกษา

 0.250ระดลบชาตน 9/12/2011

141 การบยรณาการสมรรถนะความเปพ นครยตามเกณฑณมาตรฐาน
วนชาชมพครยและเจตคตนตชอวนชาชมพครยในรายวนชากลยสทธณการ
จลดการเรมยนรย นโดยใช นการเรมยนรย นแบบเน นนประสบการณณ

การประชสมวนชาการ มหาวนทยาลลยเกษตรสา
สตรณ วนทยาเขตกจาแพงแสน ครล ลงทมท 8

อ.สสรนน ชสมสาย ณ อยสธยา
คณะศศกษาศาสตรณและพลฒนศาสตรณ กจาแพงแสน 
ภาควนชาครสศศกษา

 0.250ระดลบชาตน 9/12/2011

วลนทมทพนมพณเอกสาร: 3/9/2555 16:21:40 หน นา 28/176



รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรส รบเนรทองจากการประชชมววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2554 ( 1 มกราคม 2554 - 31 ธ จนวาคม 2554 )

ลลาด จบ ชรทอผลงานววจ จย ชรทอการประชชม ชรทอคณะผผ รว วจ จย ระด จบการประชชม ว จน/เดรอน/ปอทอทเสนอ คราถรวงนล นาหน จก

142 การประมาณคชจสดควบคสมของผนวโค นงเนนรณปจากกลสชมข นอมยล
จสด

การประชสมวนชาการขชายงานวนศวกรรมอสตสาห
การ ประจจาปม  2554

นายบพนตร ฉสยฉาย
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
อสตสาหการ
อ.ชนะ รลกษณศนรน
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
อสตสาหการ

 0.250ระดลบชาตน 20/10/2011

143 การประมาณปรนมาณนจลาฝนในประเทศไทยด นวยข นอมยล
อนนฟราเรดจากดาวเทมยม FY-2C

การประชสมทางวนชาการครล ลงทมท 49 
มหาวนทยาลลยเกษตรศาสตรณ

ผศ.วลชรม วมรคเชนทรณ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
ไฟฟนา
รศ.มงคล รลกษาพลชรวงศณ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
ไฟฟนา
นายอนทธน สงวนดม

 0.250ระดลบชาตน 2/2/2011

144 การประมาณพารามนเตอรณด นวยวนธมกจาลลงสองน นอยทมทสสดแบบ
ไมชเปพ นเชนงเส นนและเปรมยบเทมยบประสนทธนภาพของตลวแบบ
ความเชลทอถลอได นของซอฟตณแวรณ

การประชสมวนชาการสถนตนและสถนตนประยสกตณ
ระดลบชาตน ครล ลงทมท 12

อลชฌาณลท   รลตนเลนศนสสรณณ
ผศ.วนนลย โพธนดสสวรรณณ
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาสถนตน

 0.250ระดลบชาตน 18/5/2011

145 การประมาณมสมเอมยงโดยคาลมานฟน ลเตอรณและตลวตรวจรย น
ราคาถยก

การประชสมวนชาการเครลอขชายวนศวกรรมเครลทอง
กลแหชงประเทศไทย ครลง น ทมท 25
19-21 ตสลาคม 2554 จลงหวลดกระบมท

นายวลชรพล บนลหะยมหมลด
ห นองปฎนบลตนการควบคสมหสชนยนตณและการสลทน
สะเทลอน ภาควนชาวนศวกรรมเครลทองกล คณะ
วนศวกรรมศาสตรณ มหาวนทยาลลยเกษตรศาสตรณ 
บางเขน
อ.วนทนต ฉลตรรลตนกสลชลย
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
เครลทองกล

 0.250ระดลบชาตน 19/10/2011

146 การประเมนนการปลดปลชอยคารณบอนไดออกไซดณและการ
กลกเกพบคารณบอนในดนนของนาข นาวทมทปลยกตามแนวทาง
เกษตรเคมมและอนนทรมยณรชวมกลบการจลดการนจลา

การประชสมวนชาการระดลบชาตน เรลทอง ประเทศ
ไทยกลบภยมนอากาศโลก ครล ลงทมท 2 การปรลบ
เปลมทยนกระบวนทลศนณสยชเศรษฐกนจสมเขมยว

ธารนณม เผชาสมหา
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนทยา
ศาสตรณสนทงแวดล นอม
ผศ.ภลทรา เพชงธรรมกมรตน
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนทยา
ศาสตรณสนทงแวดล นอม
ผศ.ประไพพนศ ชลยรลตนมโนกร
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนทยา
ศาสตรณสนทงแวดล นอม
รศ.ตสลวนทยณ สถาปนจารส
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนทยา
ศาสตรณสนทงแวดล นอม

 0.250ระดลบชาตน 18/8/2011

147 การประเมนนกจาลลงรลบนจลาหนลกบรรทสกของสะพานคอนกรมต
เสรนมเหลพกและกรณมศศกษา

การประชสมวนชาการวนศวกรรมโยธาแหชงชาตน 
ครล ลงทมท 16

รศ.วนชลย กนจวลทวรเวทยณ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ กจาแพงแสน ภาควนชา
วนศวกรรมโยธา
ผศ. ประเสรนฐ ศนรนนรานลนตณ
Rungsit university
ดร. วนมล ลาวลณยณวนสสทธนด
กรรมการผย นจลดการ บรนษลทไอเอพมเอพมเอส จจากลด

 0.250ระดลบชาตน 18/5/2011

วลนทมทพนมพณเอกสาร: 3/9/2555 16:21:40 หน นา 29/176



รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรส รบเนรทองจากการประชชมววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2554 ( 1 มกราคม 2554 - 31 ธ จนวาคม 2554 )

ลลาด จบ ชรทอผลงานววจ จย ชรทอการประชชม ชรทอคณะผผ รว วจ จย ระด จบการประชชม ว จน/เดรอน/ปอทอทเสนอ คราถรวงนล นาหน จก

148 การประเมนนความรสนแรงโรคใบจสดสมนจลาตาลในมลน
สจาปะหลลงด นวยวนธมการวนเคราะหณภาพดนจนตอล

การประชสมวนชาการมหาวนทยาลลย
เกษตรศาสตรณ วนทยาเขตกจาแพงแสน ครล ลงทมท 8

กนตตนพงศณ เผชาบลณฑร
ภาควนชาวนศวกรรมเกษตร คณะวนศวกรรมศาสตรณ 
กพส
อ.วลนรลฐ อลบดสลลากาซนม
คณะวนศวกรรมศาสตรณ กจาแพงแสน ภาควนชา
วนศวกรรมเกษตร
อ.จนนตนา อลนอาตมณงาม
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควนชาโรคพลช

 0.250ระดลบชาตน 9/12/2011

149 การประเมนนความเสมทยงด นานสนทงแวดล นอมโดยใช นลลกษณะ
ความผนดปกตนทางสลณฐานวนทยาของแมลงนจลาวงศณ 
Hydropsychidae

ศนลปากรวนจลย ครล ลงทมท 4 บยรณาการศาสตรณและ
ศนลปณ  คลอ ศนลปากร

อ.แตงอชอน พรหมมน
คณะศนลปศาสตรณและวนทยาศาสตรณ กจาแพงแสน 
สายวนชาวนทยาศาสตรณ

 0.250ระดลบชาตน 19/1/2011

150 การประเมนนความหลากหลายทางพลนธสกรรมของ 
Xanthomonas oryzae pv. oryzae ในประเทศไทย

การประชสมวนชาการเสนอผลงานวนจลยระดลบ
บลณฑนตศศกษาแหชงชาตน ครล ลงทมท 22

รนนนภา สมสนสก
ศยนยณเทคโนโลยมชมวภาพเกษตร
จสฑาเทพ วลชระไชยคสปตณ
ศยนยณเทคโนโลยมชมวภาพเกษตร
รศ.วนชลย โฆสนตรลตน
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควนชาโรคพลช
อ.สสจนนตณ ภลทรภยวดล
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควนชาโรคพลช

 0.250ระดลบชาตน 6/10/2011

151 การประเมนนความอชอนนสชมของทสเรมยนพลนธสณหมอนทองตลด
แตชงพร นอมบรนโภค โดยใช นสมการจลนพลศาสตรณ

การประชสมวนชาการ มหาวนทยาลลย
เกษตรศาสตรณ ครล ลงทมท 49

ผศ.พนสนฏฐณ ธรรมวนถม
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชา
พลฒนาผลนตภลณฑณ
รศ.อนสวลตร แจ นงชลด
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชา
พลฒนาผลนตภลณฑณ
ดร.สสมนตรา บสญบจารสง
สถาบลนค นนคว นาและพลฒนาผลนตภลณฑณอาหาร ฝช าย
เคมมและกายภาพอาหาร

 0.250ระดลบชาตน 1/2/2011

152 การประเมนนคสณภาพนจลาบรนเวณทางนจลาเข นาและทางนจลาออก
ของเขลทอนปช าสลกชลสนทธนดด นวยแมลงนจลาอลนดลบไทรคอบเท
อรชา

ศนลปากรวนจลย ครล ลงทมท 4 บยรณาการศาสตรณและ
ศนลปณ  คลอ ศนลปากร

อ.แตงอชอน พรหมมน
คณะศนลปศาสตรณและวนทยาศาสตรณ กจาแพงแสน 
สายวนชาวนทยาศาสตรณ

 0.250ระดลบชาตน 19/1/2011

วลนทมทพนมพณเอกสาร: 3/9/2555 16:21:40 หน นา 30/176



รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรส รบเนรทองจากการประชชมววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2554 ( 1 มกราคม 2554 - 31 ธ จนวาคม 2554 )

ลลาด จบ ชรทอผลงานววจ จย ชรทอการประชชม ชรทอคณะผผ รว วจ จย ระด จบการประชชม ว จน/เดรอน/ปอทอทเสนอ คราถรวงนล นาหน จก

153 การประเมนนคสณภาพอะโวกาโดพลนธสณบลคคาเนมยทมทปลยกใน
จลงหวลดเชมยงใหมชด นวยเทคนนคสเปกโตรสโกปมยชานใกล นอนน
ฟาเรด

การประชสมวนชาการวนทยาการหลลงการเกพบ
เกมทยวแหชงชาตน ครล ลงทมท 9

ผศ.รณฤทธนด ฤทธนรณ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ กจาแพงแสน ภาควนชา
วนศวกรรมการอาหาร
จารสบสตร สารรลกษณ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ กจาแพงแสน ภาควนชา
วนศวกรรมการอาหาร
ปณต อชวมทร
คณะวนศวกรรมศาสตรณ กจาแพงแสน ภาควนชา
วนศวกรรมการอาหาร
สสรมพร ณรงคณวงศณวลฒนา
คณะวนศวกรรมศาสตรณ กจาแพงแสน ภาควนชา
วนศวกรรมการอาหาร
ผศ.ดร.วารนช ศรมละออง
คณะทรลพยากรชมวภาพและเทคโนโลยม 
มหาวนทยาลลยพระจอมเกล นาธนบสรม

 0.250ระดลบชาตน 23/6/2011

154 การประเมนนนจลาทชาโดยใช นแบบจจาลอง SWAT ในพลลนทมท
เกาะสมสย จลงหวลดสสราษฎรณธานม

การประชสมวนชาการนจาเสนอผลงานวนจลยแหชง
ชาตน 2554

รศ.วนชา นนยม
คณะวนศาสตรณ บางเขน ภาควนชาอนสรลกษณวนทยา

 0.250ระดลบชาตน 26/8/2011

155 การประเมนนเบลลองต นนของความเสมยหายจากหนอนเจาะลจา
ต นนข นาวโพดและหนอนเจาะฝลกข นาวโพดในข นาวโพดข นาว
เหนมยวสายพลนธสณแท น

การประชสมวนชาการข นาวโพดและข นาวฟช างแหชง
ชาตน ครล ลงทมท 35

นางสาวแสงแข น นาวานนช
สถาบลนอนนทรมจลนทรสถนตยณเพลทอการค นนคว นาและ
พลฒนาพลชศาสตรณ ศยนยณวนจลยข นาวโพดและข นาวฟช าง
แหชงชาตน
ชฏามาศ จนตตณเลขา
สถานมวนจลยพลชไรชสสวรรณวาจกกสนกนจ สถาบลนอนนทรม
จลนทรสถนตยณ
รศ.วนบยลยณ จงรลตนเมธมกสล
คณะเกษตร บางเขน ภาควนชากมฏวนทยา

 0.250ระดลบชาตน 24/5/2011

156 การประเมนนประสนทธนภาพของสาร Isoeugenol เพลทอใช น
เปพ นยาสลบสจาหรลบกส นงขาวแวนนาไม (Litopenaeus 
vannamei)

การประชสมทางวนชาการของมหาวนทยาลลย
เกษตรศาสตรณ ครล ลงทมท 49

ทนพยณภาพร หลชอสนงหณคจา
ศยนยณวนจลยธสรกนจเพราะเลมลยงสลตวณนจลา คณะประมง 
มหาวนทยาลลยเกษตรศาสตรณ
รศ.ชลอ ลนลมสสวรรณ
คณะประมง บางเขน ภาควนชาชมววนทยาประมง
ผศ.วลชรนยา ภยรมว นโรจนณกสล
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาสลตววนทยา
ผศ.นนตน ชยเช นด
คณะประมง บางเขน ภาควนชาชมววนทยาประมง

 0.250ระดลบชาตน 1/2/2011

วลนทมทพนมพณเอกสาร: 3/9/2555 16:21:40 หน นา 31/176



รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรส รบเนรทองจากการประชชมววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2554 ( 1 มกราคม 2554 - 31 ธ จนวาคม 2554 )

ลลาด จบ ชรทอผลงานววจ จย ชรทอการประชชม ชรทอคณะผผ รว วจ จย ระด จบการประชชม ว จน/เดรอน/ปอทอทเสนอ คราถรวงนล นาหน จก

157 การประเมนนผลการฝศกอบรม การใช นเชลลอไรโซเบมยมรชวมกลบ
ปสป ยอนนทรมยณเพลทอเพนทมผลผลนตถลทวเหลลองในเขตจลงหวลด
ฉะเช นงเทรา

การประชสมทางวนชาการของมหาวนทยาลลย
เกษตรศาสตรณ ครล ลงทมท 49

นายธมระ สมหวลง
สถาบลนอนนทรมจลนทรสถนตยณเพลทอการค นนคว นาและ
พลฒนาพลชศาสตรณ สถานมวนจลยเขาหนนซ นอน
อลจฉรา นลนทกนจ
กลสชมงานวนจลยจสลนนทรมยณด นน กองปฐพมวนทยา กรม
วนชาการเกษตร กรสงเทพฯ 10900
นายธจารงศนลป โพธนสยง
สถาบลนอนนทรมจลนทรสถนตยณเพลทอการค นนคว นาและ
พลฒนาพลชศาสตรณ สถานมวนจลยพลชไรชสสวรรณวาจกกสน
กนจ
บสญญรลตนณ พศทงเกษม
สถานมวนจลยเขาหนนซ นอน สถาบลนอนนทรมจลนทรสถนตยณ
เพลทอการค นนคว นาและพลฒนาพลชศาสตรณ 
มหาวนทยาลลยเกษตรศาสตรณ
โสภา สามารถ
สถานมวนจลยเขาหนนซ นอน สถาบลนอนนทรมจลนทรสถนตยณ
เพลทอการค นนคว นาและพลฒนาพลชศาสตรณ 
มหาวนทยาลลยเกษตรศาสตรณ
นายนพศยล สมสทรทอง
สถาบลนอนนทรมจลนทรสถนตยณเพลทอการค นนคว นาและ
พลฒนาพลชศาสตรณ สถานมวนจลยเขาหนนซ นอน
ดร.กนทงกานทณ พานนชนอก
สถาบลนอนนทรมจลนทรสถนตยณเพลทอการค นนคว นาและ
พลฒนาพลชศาสตรณ สถานมวนจลยเขาหนนซ นอน
นายสสเมศ ทลบเงนน
สถาบลนอนนทรมจลนทรสถนตยณเพลทอการค นนคว นาและ
พลฒนาพลชศาสตรณ สถานมวนจลยเขาหนนซ นอน

 0.250ระดลบชาตน 1/2/2011

158 การประเมนนภาระทางสนทงแวดล นอมทมทเก นดจากการใช น
พลลงงานและนจลาประปาในการประกอบการโรงแรม

การประชสมวนชาการสนทงแวดล นอมแหชงชาตนครล ลง
ทมท 10

อ.พลชราพร อนทธนสสขนลนทณ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
สนทงแวดล นอม

 0.250ระดลบชาตน 23/3/2011

159 การประเมนนศลกยภาพ ปลญหา และแนวทางการแก นไขใน
การประยสกตณใช นระบบสารสนเทศภยมนศาสตรณเพลทอการจลดการ
ชายฝลทง กรณมศศกษาอจาเภอศรมราชา จลงหวลดชลบสรม

การประชสมทางวนชาการของมหาวนทยาลลย
เกษตรศาสตรณ ครล ลงทมท 49

ผศ.เมธม แก นวเนนน
คณะประมง บางเขน ภาควนชาการจลดการประมง
รศ.สนทธนชลย ตลนธนะสฤษดนด
คณะวนศาสตรณ บางเขน ภาควนชาอนสรลกษณวนทยา
วรลทยา ถาวรวชนรธรรม

 0.250ระดลบชาตน 1/2/2011

160 การประเมนนศลกยภาพทรลพยากรนลนทนาการและการจจาแนก
ชชวงชล ลนโอกาสด นานนลนทนาการของแหลชงนลนทนาการทาง
ธรรมชาตนในจลงหวลดหลวงพระบาง สาธารณรลฐ
ประชาธนปไตยประชาชนลาว

การประชสมทางวนชาการของมหาวนทยาลลย
เกษตรศาสตรณ ครล ลงทมท 49

นายบสญเชมยน เพชรลจาพลน
บลณฑนตวนทยาลลย มหาวนทยาลลยเกษตรศาสตรณ
ผศ.นภวรรณ ฐานะกาญจนณ พงษณเขมยว
คณะวนศาสตรณ บางเขน ภาควนชาอนสรลกษณวนทยา

 0.250ระดลบชาตน 1/2/2011

161 การประเมนนศลกยภาพแหลชงดยนกในอสทยานแหชงชาตนดอย
อนนทนนทณ

การประชสมนจาเสนอผลงานวนจลยแหชงชาตน ครล ลง
ทมท 21

นางสาวรมณ อสชนพงษณ
คณะวนศาสตรณ บางเขน ภาควนชาอนสรลกษณวนทยา
ผศ.พลชนสช วงศณวรรธนะ ฟอสเตอรณ
คณะวนศาสตรณ บางเขน ภาควนชาอนสรลกษณวนทยา
ผศ.วนจลกขณณ ฉนมโฉม
คณะวนศาสตรณ บางเขน ภาควนชาชมววนทยาปช าไม น

 0.250ระดลบชาตน 26/5/2011

วลนทมทพนมพณเอกสาร: 3/9/2555 16:21:40 หน นา 32/176



รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรส รบเนรทองจากการประชชมววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2554 ( 1 มกราคม 2554 - 31 ธ จนวาคม 2554 )

ลลาด จบ ชรทอผลงานววจ จย ชรทอการประชชม ชรทอคณะผผ รว วจ จย ระด จบการประชชม ว จน/เดรอน/ปอทอทเสนอ คราถรวงนล นาหน จก

162 การประเมนนสารให นกลนทนของทสเรมยนพลนธสณหมอนทองโดย
เครลทองแกตสโครมาโทกราฟมและจมยกอนเลพกทรอนนกสณ

การประชสมวนชาการมหาวนทยาลลย
เกษตรศาสตรณ ครล ลงทมท 49

ชนนต ชนะปาลพลนธสณ
ภาควนชาพลฒนาผลนตภลณฑณ คณะอสตสาหกรรม
เกษตร มหาวนทยาลลยเกษตรศาสตรณ
ผศ.พนสนฏฐณ ธรรมวนถม
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชา
พลฒนาผลนตภลณฑณ
รศ.อนสวลตร แจ นงชลด
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชา
พลฒนาผลนตภลณฑณ
ดร.สสมนตรา บสญบจารสง
สถาบลนค นนคว นาและพลฒนาผลนตภลณฑณอาหาร ฝช าย
เคมมและกายภาพอาหาร

 0.250ระดลบชาตน 1/2/2011

163 การประเมนนสยตรอาหารเพาะเลมลยงเนลลอเยลทอสบยชดจา การประชสมพลนธสศาสตรณแหชงชาตนครล ลงทมท 17 เฉลนมพล ศรมอดสลยณพลนธสณ
ภาควนชาพลนธสศาสตรณ คณะวนทยาศาสตรณ 
มหาวนทยาลลยเกษตรศาสตรณ, กรสงเทพมหานคร, 
10900
ศนรนวรรณ บสรมคจา
ฝช ายเครลทองมลอและวนจลยทางวนทยาศาสตรณ สถาบลน
วนจลยและพลฒนาแหชงมหาวนทยาลลยเกษตรศาสตรณ 
มหาวนทยาลลยเกษตรศาสตรณ, กรสงเทพมหานคร, 
10900 
อ.สมพนศ สามนภลกดนด
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาพลนธสศาสตรณ

 0.250ระดลบชาตน 7/4/2011

164 การประยสกตณใช นสารฆชาเชลลอกลสชมออกซนไดสณซนทงเพลทอลดการ
ตกค นางของยาฆชาแมลงในผลกสด

การประชสมวนชาการพลชสวนแหชงชาตน ครล ลงทมท 
10

นางสาวอลจฉรา  แสนคม
บลณฑนตวนทยาลลย ภาควนชาวนทยาศาสตรณและ
เทคโนโลยมการอาหาร
ผศ.ธรรมศลกดนด ทองเกตส
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควนชาพลชสวน
ผศ.วราภา มหากาญจนกสล
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชาวนทยา
ศาสตรณและเทคโนโลยมการอาหาร

 0.250ระดลบชาตน 18/5/2011

165 การประยสกตณระบบสารสนเทศภยมนศาสตรณเพลทอกจาหนดเขต
การใช นทมทด นนพลชเศรษฐกนจในจลงหวลดอสตรดนตถณ

การประชสมทางวนชาการ ครล ลงทมท 49 
มหาวนทยาลลยเกษตรศาสตรณ

รศ.อลญชลม สสทธนประการ
คณะเกษตร บางเขน ภาควนชาปฐพมวนทยา
สลนลา เอมทยมอนทธนพล
กรมพลฒนาทมทด นน
เอนบ เขมยวรลทนรมณณ
ข นาราชการเกษมยณ

 0.250ระดลบชาตน 3/2/2011

วลนทมทพนมพณเอกสาร: 3/9/2555 16:21:40 หน นา 33/176
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ปอ  พ.ศ. 2554 ( 1 มกราคม 2554 - 31 ธ จนวาคม 2554 )
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166 การปรลบความเครมยดตกค นางสจาหรลบการขศลนรยปกลา
สเซรามนกชนนดงชายตชอการกรอแตชงเพลทอเปพ นวลสดสทางทลนต
กรรมสจาหรลบซชอมแซม

การประชสมทางวนชาการ ครล ลงทมท 49 (Kaset 
fair 2554)

นางสาวพรพนมล ขลนธจนนดา
ภาควนชาวนศวกรรมวลสดส  คณะวนศวกรรมศาสตรณ  
มหาวนทยาลลยเกษตรศาสตรณ
ดร.เทพมวรรณ  จนตรวลชรโกมล
กรมวนทยาศาสตรณบรนการ กระทรวงวนทยาศาสตรณ
และเทคโนโลยม
อ.ดร.ชนะ  รลกษณศนรน                
ภาควนชาวนศวกรรมอสตสาหการ คณะวนศวกรรม
ศาสตรณ  มหาวนทยาลลยเกษตรศาสตรณ
ผศ.ดวงฤดม ฉายสสวรรณ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
วลสดส

 0.250ระดลบชาตน 4/2/2011

167 การปรลบตลวของชสมชนตชอการจลดการทรลพยากรนจลาและภลย
ธรรมชาตนในพลลนทมทลสชมนจลาทชาจมนตอนบน

Thailand Research Symposium 2011 
Proceedings

อ.กนตนชลย รลตนะ
คณะวนศาสตรณ บางเขน ภาควนชาอนสรลกษณวนทยา

 0.250ระดลบชาตน 30/8/2011

168 การปรลบปรสงคสณภาพดนนเหนมยวอชอนกรสงเทพด นวยจมโอโพลน
เมอรณจากเถ นาลอย

การประชสมทางวนชาการของมหาวนทยาลลย
เกษตรศาสตรณ ครล ลงทมท 49

 กฤตยณ คมขจา
คณะวนศวกรรมศาสตรณ  ม.เกษตรศาสตรณ
รศ.ศสภกนจ นนทนานลนทณ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
โยธา
อ.บารเมศ วรรธนะภยตน
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
โยธา
อ.ปารเมศ กจาแหงฤทธนรงคณ
คณะสถาปลตยกรรมศาสตรณ บางเขน สาขาวนชา
เทคโนโลยมทางอาคาร
ปณนธาน เตพงยะ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ  ม.เกษตรศาสตรณ

 0.250ระดลบชาตน 1/2/2011

169 การปรลบปรสงคสณภาพนจลามลนชมวมวลจากซลงข นาวโพด ด นวย
ปฏนกนรนยาทรานสณเอสเทอรนฟนเคชลน ในภาวะเหนลอวนกฤตของ
เอทานอล โดยใช นตลวเรชงปฏนก นร นยา MgO-ZnO

การประชสมวนชาการวนศวกรรมเคมมและเคมม
ประยสกตณแหชงประเทศไทยครล ลงทมท 21

นายอภนชาตน จนนดารลตนณ
นนส นตปรนญญาโท ภาควนชาวนศวกรรมเคมม มก
รศ.อภนญญา ดวงจลนทรณ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
เคมม

 0.250ระดลบชาตน 10/11/2011

170 การปรลบปรสงคสณภาพบลพอกประสานทมททจาจากดนนลยกรลง
สกลนครด นวยทรายขมลเปพ ด

การประชสมวนชาการวนศวกรรมโยธาแหชงชาตน
ครล ลงทมท 16

นางยสวดม หนรลญ
คณะวนทยาศาสตรณและวนศวกรรมศาสตรณ สกลนคร 
สจานลกงานเลขานสการ
ผศ.วลจนณวงคณ กรมพละ
คณะวนทยาศาสตรณและวนศวกรรมศาสตรณ สกลนคร 
สาขาวนชาวนศวกรรมโยธาและสนทงแวดล นอม
นายก นองรลฐ  นกแก นว
คณะวนทยาศาสตรณและวนศวกรรมศาสตรณ สกลนคร 
สาขาวนชาวนศวกรรมโยธาและสนทงแวดล นอม

 0.250ระดลบชาตน 18/5/2011

วลนทมทพนมพณเอกสาร: 3/9/2555 16:21:40 หน นา 34/176
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ปอ  พ.ศ. 2554 ( 1 มกราคม 2554 - 31 ธ จนวาคม 2554 )

ลลาด จบ ชรทอผลงานววจ จย ชรทอการประชชม ชรทอคณะผผ รว วจ จย ระด จบการประชชม ว จน/เดรอน/ปอทอทเสนอ คราถรวงนล นาหน จก

171 การปรลบปรสงคสณสมบลตนของกระดาษรมไซเคนลจากกลชอง
ลยกฟยกโดยวนธมผสมกลบเยลทอใหมชและการเคลลอบด นวยไคโต
ซาน

การประชสมทางวนชาการของมหาวนทยาลลย
เกษตรศาสตรณครล ลงทมท 49

ดร.สสธมรา วนทยากาญจนณ
สถาบลนค นนคว นาและพลฒนาผลนตผลทางการเกษตร
และอสตสาหกรรมเกษตร ฝช ายเทคโนโลยมชมวมวล
และพลลงงานชมวภาพ
นายวสฒนนลนทณ คงทลด
สถาบลนค นนคว นาและพลฒนาผลนตผลทางการเกษตร
และอสตสาหกรรมเกษตร ฝช ายเทคโนโลยมชมวมวล
และพลลงงานชมวภาพ
นายชลยพร สามพสชมพวง
สถาบลนค นนคว นาและพลฒนาผลนตผลทางการเกษตร
และอสตสาหกรรมเกษตร ฝช ายเทคโนโลยมชมวมวล
และพลลงงานชมวภาพ
นางวารสณม ธนะแพสยณ
สถาบลนค นนคว นาและพลฒนาผลนตผลทางการเกษตร
และอสตสาหกรรมเกษตร ฝช ายนาโนเทคโนโลยม
และเทคโนโลยมชมวภาพ

 0.250ระดลบชาตน 1/2/2011

172 การปรลบปรสงโครงสร นางทางเคมมของลจาต นนปาลณมนจลามลน
โดยการระเบนดด นวยไอนจลาและการสกลดด นวยดชาง

The Proceedings of 49th Kasetsart 
University Annual Conference: 
Agro-Industry

เกมยรตนพงษณ สงพรหม
ภาควนชาเทคโนโลยมชมวภาพ คณะอสตสาหกรรม
เกษตร มหาวนทยาลลยเกษตรศาสตรณ
ผศ.นนคม แหลมสลก
คณะวนศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนผลนตภลณฑณ
รศ.สาโรจนณ ศนรนศลนสนมยกสล
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชา
เทคโนโลยมชมวภาพ
รศ.วนรลตนณ วาณนชยณศรมรลตนา
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชา
เทคโนโลยมชมวภาพ
ผศ.ประมสข ภระกยลสสขสถนตยณ
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชา
เทคโนโลยมชมวภาพ

 0.250ระดลบชาตน 1/2/2011

173 การปรลบปรสงประสนทธนภาพการยชอยโปรตมนในกากเมลพดสบยช
ดจาด นวยวนธมการฉายรลงสมแกมมา

การประชสมวนชาการวนทยาศาสตรณและ
เทคโนโลยมนนวเคลมยรณครล ลงทมท 12

ผศ.วลนวนสา สสดประเสรนฐ
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชารลงสมประยสกตณ
และไอโซโทป
รศ.พรรณม พลกคง
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชารลงสมประยสกตณ
และไอโซโทป
ผศ.จจาเรนญ เทมทยงธรรม
คณะเกษตร บางเขน ภาควนชาสลตวบาล
พนพลฒนณพงษณ จลนทรณแดง
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชารลงสมประยสกตณ
และไอโซโทป

 0.250ระดลบชาตน 6/7/2011
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ปอ  พ.ศ. 2554 ( 1 มกราคม 2554 - 31 ธ จนวาคม 2554 )

ลลาด จบ ชรทอผลงานววจ จย ชรทอการประชชม ชรทอคณะผผ รว วจ จย ระด จบการประชชม ว จน/เดรอน/ปอทอทเสนอ คราถรวงนล นาหน จก

174 การปรลบปรสงประสนทธนภาพการให นบรนการศยนยณซชอมบจารสงรถ
ยนตณด นวยการจจาลองสถานการณณ

การประชสมวนชาการด นานการพลฒนาการดจาเนนน
งานทางอสตสาหกรรมแหชงชาตน ครล ลงทมท 2 
(CIOD 2011)

รศ.รสชงรลตนณ ภนสลชเพพญ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
อสตสาหการ
รวนวรรณ ใจศนรน
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
อสตสาหการ

 0.250ระดลบชาตน 11/5/2011

175 การปรลบปรสงพลนธสณข นาวโพดฝลกอชอนลยกผสมโดยใช นลลกษณะ
เพศผย นเปพ นหมลน

การประชสมวนขาการครล ลงทมท 8 มหาวนทยาลลย
เกษตรศาสตรณ วนทยาเขตกจาแพงแสน "ตาม
รอยพระยสคลบาท เกษตรศาสตรณกจาแพงแสน"

นายประชา ตรมอนนทอง
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควนชาพลชไรชนา
รศ.รลงสฤษดนด กาวมตตะ
คณะเกษตร บางเขน ภาควนชาพลชไรชนา
ผศ.พมรนสช จอมพสก
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชารลงสมประยสกตณ
และไอโซโทป
รศ.ชยศลกดนด จอมพสก
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควนชาพลชไรชนา

 0.250ระดลบชาตน 8/12/2011

176 การปรลบปรสงพลนธสณข นาวโพดเพลทอเพนทมคสณภาพโปรตมนโดยการ
ผสมกลลบ

การประชสมวนชาการข นาวโพดและข นาวฟช างแหชง
ชาตน ครล ลงทมท 35

อธนวลฒนณ ทรงพนนนจ
นนสนตปรนญญาโท ภาควนชาพลชไรชนา คณะเกษตร 
กจาแพงแสน
อ.วนทนตร ใจอารมยณ
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควนชาพลชไรชนา
รศ.ชยศลกดนด จอมพสก
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควนชาพลชไรชนา

 0.250ระดลบชาตน 25/5/2011

177 การปรลบปรสงพลนธสณข นาวโพดเลมลยงสลตวณโดยการปรลบปรสง
ประชากรแบบ Flexible

การประชสมวนชาการและเสนอผลงานวนจลยพลช
เขตร นอนและกศทงร นอนครล ลงทมท 5

กรณณวดม ตส นมทรลพยณ
คณะเกษตร บางเขน ภาควนชาพลชไรชนา
ผศ.เฉลนมพล ภยมนไชยณ
คณะเกษตร บางเขน ภาควนชาพลชไรชนา
ทวมศลกดนด ภยชหลจา
บรนษลท สวมทซมดสณ จากลด 59/1 หมยช 8 อาเภอพระ
พสทธบาท จลงหวลดสระบสรม
ผศ.ธานม ศรมวงศณชลย
คณะเกษตร บางเขน ภาควนชาพลชไรชนา

 0.250ระดลบชาตน 21/7/2011

178 การปรลบปรสงสายพลนธสณแบคทมเรมย Corynebacterium 
glutamicum สายพลนธสณ DS50 ด นวยแสงยยวมเพลทอเพนทม
ประสนทธนภาพการผลนตกรดกลยตามนค

การประชสมทางวนชาการ ครล ลงทมท 49 
มหาวนทยาลลยเกษตรศาสตรณ

สสพจนณ  น นอยสกสล
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาจสลชมววนทยา
นภาวรรณ นพรลตนราภรณณ
สจานลกงานพลฒนาการวนจลยการเกษตร 
ผศ.สาวนตร ตระกยลนชาเลลทอมใส
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาจสลชมววนทยา

 0.250ระดลบชาตน 1/2/2011

179 การปรลบลลกษณะตาแหนชงอ นางอนง เพลทอลดการสลทนสะเทลอน
ในการเคลลทอนทมทของแขนกลยลดหยสชน

การประชสมวนชาการเครลอขชายวนศวกรรมเครลทอง
กลแหชงประเทศไทย ครล ลงทมท 25

นางสาวกนกรลตนณ แซชเฮ นง
ห นองปฎนบลตนการควบคสมหสชนยนตณและการสลทน
สะเทลอน ภาควนชาวนศวกรรมเครลทองกล คณะ
วนศวกรรมศาสตรณ มหาวนทยาลลยเกษตรศาสตรณ 
บางเขน
อ.วนทนต ฉลตรรลตนกสลชลย
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
เครลทองกล

 0.250ระดลบชาตน 19/10/2011

วลนทมทพนมพณเอกสาร: 3/9/2555 16:21:40 หน นา 36/176



รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรส รบเนรทองจากการประชชมววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2554 ( 1 มกราคม 2554 - 31 ธ จนวาคม 2554 )

ลลาด จบ ชรทอผลงานววจ จย ชรทอการประชชม ชรทอคณะผผ รว วจ จย ระด จบการประชชม ว จน/เดรอน/ปอทอทเสนอ คราถรวงนล นาหน จก

180 การปรลบลลกษณะตจาแหนชงอ นางอนงเพลทอลดการสลทนสะเทลอนใน
การเคลลทอนทมทของแกนทรมเครนสองทชอน

การประชสมวนชาการเครลอขชายวนศวกรรมเครลทอง
กลแหชงประเทศไทย ครล ลงทมท 25

นายเอกนรนนทรณ สสขรลกษา
ห นองปฎนบลตนการควบคสมหสชนยนตณและการสลทน
สะเทลอน ภาควนชาวนศวกรรมเครลทองกล คณะ
วนศวกรรมศาสตรณ มหาวนทยาลลยเกษตรศาสตรณ 
บางเขน
อ.วนทนต ฉลตรรลตนกสลชลย
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
เครลทองกล

 0.250ระดลบชาตน 19/10/2011

181 การปนองกลนการเกนดแผลในกระเพาะอาหารโดยใช นสารสกลด
ผลฟลกแม นวในหนยวนสตารณเพศผย น

การประชสมทางวนชาการของมหาวนทยาลลย
เกษตรศาสตรณ ครล ลงทมท49

ภลทราวรรณ คจาบสญเรลอง
ภาควนชาสลตววนทยา คณะวนทยาศาสตรณ 
มหาวนทยาลลยเกษตรศาสตรณ
อ.ธมราพร อนลนตะเศรษฐกสล (ผย นพลฒนณ)
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาสลตววนทยา

 0.250ระดลบชาตน 1/2/2011

182 การเปรมยบเทมยบกระบวนการผลนต ต นนทสน และรายได นของ
การผลนตมะมชวงเพลทอการสชงออกและตลาดภายในประเทศ
ใน จ.ฉะเชนงเทรา

การประชสมวนชาการและเสนอผลวานวนจลยพลช
เขตร นอนและกศทงร นอนครล ลงทมท 5

รศ.กวนศรณ วานนชกสล
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควนชาพลชสวน
อลญชลม เปนาสนงหณ
นนส นต

 0.250ระดลบชาตน 21/7/2011

183 การเปรมยบเทมยบกระบวนการผลนตไบโอดมเซลจากนจามลน
ใช นแล นวให นได นคสณสมบลตนตามมาตรฐานไบโอดมเซลเชนง
พาณนชยณ

การประชสมทางวนชาการของมหาวนทยาลลย
เกษตรศาสตรณ ครล ลงทมท 49

วนภาดา  วลนแรก
วนทยาลลยสนทงแวดล นอม วนทยาลลยสนทงแวดล นอม
รศ.นนพนธณ ตลงคณานสรลกษณ
วนทยาลลยสนทงแวดล นอม วนทยาลลยสนทงแวดล นอม
รศ.วนทยา ปล ลนสสวรรณ
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาเคมม
นางสาวรยากร นกแก นว
สจานลกงานอธนการบดม ศยนยณประสานเพลทอการพลฒนา
สยชความเปพ นเลนศ

 0.250ระดลบชาตน 1/2/2011

184 การเปรมยบเทมยบการเจรนญเตนบโตและการให นผลผลนตของ
สตรอเบอรมททมทได นจากการเพาะเลมลยงเนลลอเยลทอ

ผลงานวนจลยของมยลนนธนโครงการหลวงประจจาปม  
2554 เฉลนมพระเกมยรตนเนลทองในโอกาสพระราช
พนธมมหามงคลเฉลนมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 
ธลนวาคม 2554

นายเวช เตปจตะ
สถาบลนค นนคว นาและพลฒนาระบบนนเวศเกษตร 
สถานมวนจลยดอยปสย
ดร.ณรงคณชลย พนพลฒนณธนวงศณ
สถาบลนค นนคว นาและพลฒนาระบบนนเวศเกษตร ศยนยณ
วนจลยระบบนนเวศเกษตร
สาวนตรม  ทนวงศณ
มยลนนธนโครงการหลวง จ.เชมยงใหมช
นายสมศลกดนด รสชงอรสณ
สถาบลนค นนคว นาและพลฒนาระบบนนเวศเกษตร 
สถานมวนจลยดอยปสย
อลมรา  ทากปอง
มยลนนธนโครงการหลวง จ.เชมยงใหมช

 0.250ระดลบชาตน 30/12/2011

185 การเปรมยบเทมยบการบจาบลดสมย นอมผ นาในนจลาทนลงจากโรงงาน
ย นอมผ นา โครงการพลฒนาดอยตสงด นวยผงจากเมลพดมะรสมและ
ถชานบนทยมนนลสเชนงพาณนชยณ

มอบ.วนจลย ครล ลงทมท5 ฐนตนรลตนณ ปนยะภานสวลตนณ
วนทยาลลยสนทงแวดล นอม
รศ.คณนตา ตลงคณานสรลกษณ
วนทยาลลยสนทงแวดล นอม วนทยาลลยสนทงแวดล นอม
รศ.นนพนธณ ตลงคณานสรลกษณ
วนทยาลลยสนทงแวดล นอม วนทยาลลยสนทงแวดล นอม

 0.250ระดลบชาตน 4/8/2011

วลนทมทพนมพณเอกสาร: 3/9/2555 16:21:40 หน นา 37/176



รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรส รบเนรทองจากการประชชมววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2554 ( 1 มกราคม 2554 - 31 ธ จนวาคม 2554 )

ลลาด จบ ชรทอผลงานววจ จย ชรทอการประชชม ชรทอคณะผผ รว วจ จย ระด จบการประชชม ว จน/เดรอน/ปอทอทเสนอ คราถรวงนล นาหน จก

186 การเปรมยบเทมยบคสณภาพบรนการทมทคาดหวลงและการรลบรย น
ของผย นใช นบรนการโรงแรมระดลบ 5 ดาว ในเขตกรสงเทพมหา
นคร

การประชสมวนชาการด นานการบรนหารและการ
จลดการระดลบชาตน ครล ลงทมท 3

กฤษมาพร  พศทงโพธนด
คณะบรนหารธสรกนจ  มหาวนทยาลลยเกษตรศาสตรณ
อ.สวลสดนด วรรณรลตนณ
คณะบรนหารธสรกนจ บางเขน ภาควนชาการจลดการ
การผลนต

 0.250ระดลบชาตน 20/5/2011

187 การเปรมยบเทมยบแบบจจาลองไฟไนตณเอลนเมนตณในการ
วนเคราะหณโครงถลกเหลพกหน นาตลดรยปทชอกลม

การประชสมวนชาการวนศวกรรมโยธาแหชงชาตน
ครล ลงทมท 16 (วนศวกรรมโยธากลบการเผชนญ
วนกฤตปลญหาโลก)

นพพล ไชยชชอฟนา
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
โยธา
ผศ.กนจพลฒนณ ภยชวรวรรณ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
โยธา

 0.250ระดลบชาตน 18/5/2011

188 การเปรมยบเทมยบประสนทธนภาพการทจางานโปรโตคอล 
TCP และ SCTP บนระบบการสชงข นอความดชวน

The 8th International Joint 
Conference on Computer Science and 
Software Engineering

วโรดม ลนมปะพลนธสณ
ภาควนชาวนทยาการคอมพนวเตอรณ 
ผศ.สสขสมาล กนตนส นน
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนทยาการ
คอมพนวเตอรณ

 0.250ระดลบชาตน 12/5/2011

189 การเปรมยบเทมยบวนธมเกพบรวบรวมตลวอยชางเพลทอจจาแนก
ลลกษณะทางอนสกรมวนธานของปลานกขสนทอง

การประชสมทางวนชาการครล ลงทมท 49 
ของมหาวนทยาลลยเกษตรศาสตรณ วนลทยาเขต
บางเขน

อ.ภาสนณม วรชนะนลนทณ
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนทยา
ศาสตรณสนทงแวดล นอม
อ.สสชาย วรชนะนลนทณ
คณะประมง บางเขน ภาควนชาวนทยาศาสตรณทาง
ทะเล

 0.250ระดลบชาตน 1/2/2011

190 การเปรมยบเทมยบอาหารในการเพาะเลมลยงเพนทมปรนมาณ
แมลงปมกใส Plesiochrysa ramburi (Schneider) 
(Neuroptera: Chrysopidae) และการศศกษาการเพาะ
เลมลยงเพลมลยแปนงชบา Maconellicoccus hirsutus 
(Green) (Homoptera: Pseudococcidae)

การประชสมทางวนชาการของมหาวนทยาลลย
เกษตรศาสตรณ ครล ลงทมท 49

ชรนดา สลตยวงศณ
ศยนยณวนจลยควบคสมศลตรยพลชโดยชมวนนทรมยณแหชงชาตน 
ภาคกลาง
เสาวลลกษณณ อารมณณ
ศยนยณวนจลยควบคสมศลตรยพลชโดยชมวนนทรมยณแหชงชาตน 
ภาคกลาง
ศนรนวรรณ ทสนคส นมทอง
ศยนยณวนจลยควบคสมศลตรยพลชโดยชมวนนทรมยณแหชงชาตน 
ภาคกลาง
ผศ.โสภณ อสไรชลทน
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควนชากมฏวนทยา
รศ.วนวลฒนณ เสลอสะอาด
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควนชากมฏวนทยา

 0.250ระดลบชาตน 1/2/2011

191 การเปลมทยนแปลงการเกนดออกซนเดชลนไขมลนบนเยลทอหส นมจาน
รองดอกหน นาวลวระหวชางการเกพบรลกษาทมทอสณหภยมนตจทา

การประชสมวนชาการพลชสวนแหชงชาตนครล ลงทมท 
10

อ.สสรลสวดม พรหมอยยช
คณะทรลพยากรธรรมชาตนและอสตสาหกรรมเกษตร 
สกลนคร สาขาวนชาทรลพยากรเกษตรชมวภาพ

 0.250ระดลบชาตน 18/5/2011

วลนทมทพนมพณเอกสาร: 3/9/2555 16:21:40 หน นา 38/176



รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรส รบเนรทองจากการประชชมววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2554 ( 1 มกราคม 2554 - 31 ธ จนวาคม 2554 )

ลลาด จบ ชรทอผลงานววจ จย ชรทอการประชชม ชรทอคณะผผ รว วจ จย ระด จบการประชชม ว จน/เดรอน/ปอทอทเสนอ คราถรวงนล นาหน จก

192 การเปลมทยนแปลงประชากรตามฤดยกาลของไส นเดลอนฝอย
รากปมในแปลงปลยกฝรลทง อจาเภอสามพราน จลงหวลด
นครปฐม

การประชสมทางวนชาการครล ลงทมท 49 
มหาวนทยาลลยเกษตรศาสตรณ

อ.อนงคณนสช สาสนรลกกนจ
คณะเกษตร บางเขน ภาควนชาโรคพลช
รศ.สมชาย สสขะกยล
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควนชาโรคพลช
รศ.อสณารสจ บสญประกอบ
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควนชาพลชสวน
ผศ.เกรมยงศลกดนด ไทยพงษณ
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควนชาพลชสวน
อ.เกษมสลนตณ สกสลรลตนณ
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควนชาสชงเสรนมและ
นนเทศศาสตรณเกษตร
ดจาเนนน อสชนศนรน
นางสาว นจลาผศลง จลนทะทลง

 0.250ระดลบชาตน 1/2/2011

193 การผลนตต นนกล นาฝรลทง 'พลนธสณแปนนสมทอง' รชวมกลบการปลยก
เชลลอเหพดตลบเตชา (Boletus colossus Heim.) ในสภาพ
ปลอดเชลลอ

การประชสมวนชาการครล ลงทมท 8 มหาวนทยาลลย
เกษตรศาสตรณ วนทยาเขตกจาแพงแสน

นางสาวปานทนพยณ ขลนวนชลย
นนสนตปรนญญาโท
รศ.ประภาพร ตล ลงกนจโชตน
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควนชาพลชสวน
รศ.กวนศรณ วานนชกสล
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควนชาพลชสวน
รศ.สมชาย สสขะกยล
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควนชาโรคพลช

 0.250ระดลบชาตน 8/12/2011

194 การผลนตวลสดสไดอนเลคตรนกจากขยะเปลลอกไขชไกช Proceedings of the 10th National 
Environmental Conference

สสภาวนณม กนตตนกสล
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
วลสดส
ธลนชนก คงนคร
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
วลสดส
อ.นสชนภา ตล ลงบรนบยรณณ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
วลสดส

 0.250ระดลบชาตน 23/3/2011

195 การผลนตสารประกอบแคลเซมยมออกไซดณจากเปลลอกไขชไกช
โดยวนธมไพโรไสส

การประชสมวนชาการทางสนทงแวดล นอมแหชงชาตน
ครล ลงทมท 10

อ.นสชนภา ตล ลงบรนบยรณณ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
วลสดส

 0.250ระดลบชาตน 23/3/2011

196 การผลนตสารเสรนมชมวนะจากมลนสจาปะหลลงเส นนโดยใช นเชลลอ
ผสมระหวชาง เชลลอรา Rhizopus sp. TISTR 3522 และ
เชลลอ Bacillus sp. A5

เรลทองเตพมการประชสมทางวนชาการ
ของมหาวนทยาลลยเกษตรศาสตรณ ครล ลงทมท 49: 
สาขาวนทยาศาสตรณ

นางสาว จลนทนมา อานทอง
มหาวนทยาลลยเกษตรศาสตรณ คณะวนทยาศาสตรณ  
ภาควนชาจสลชมววนทยา
นาย ธนาวลฒนณ ใจกลางบยรณะ;
มหาวนทยาลลยเกษตรศาสตรณ คณะวนทยาศาสตรณ  
ภาควนชาจสลชมววนทยา
 นางสาว ภาวนณม วงษณทลบทนม
มหาวนทยาลลยเกษตรศาสตรณ คณะวนทยาศาสตรณ  
ภาควนชาจสลชมววนทยา
รศ.วนเชมยร กนจปรมชาวนนช
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาจสลชมววนทยา

 0.250ระดลบชาตน 1/2/2011

วลนทมทพนมพณเอกสาร: 3/9/2555 16:21:40 หน นา 39/176



รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรส รบเนรทองจากการประชชมววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2554 ( 1 มกราคม 2554 - 31 ธ จนวาคม 2554 )

ลลาด จบ ชรทอผลงานววจ จย ชรทอการประชชม ชรทอคณะผผ รว วจ จย ระด จบการประชชม ว จน/เดรอน/ปอทอทเสนอ คราถรวงนล นาหน จก

197 การผลนตสารเสรนมชมวนะและเอนไซมณอลลฟาอะไมเลสด นวย
กระบวนการหมลกแบบแห นง โดยใช นมลนสจาปะหลลงเส นนเปพ น
วลตถสดนบ

การประชสมวนชาการ มหาวนทยาลลย
เกษตรศาสตรณ วนทยาเขตกจาแพงแสน ครล ลงทมท 8

ภาวนณม วงษณทลบทนม
ภาควนชาจสลชมววนทยา คณะวนทยาศาสตรณ 
มหาวนทยาลลยเกษตรศาสตรณ
อ.ศนรพรรณ สสคนธสนงหณ
คณะเทคนนคการสลตวแพทยณ ภาควนชาเทคนนคการ
สลตวแพทยณ
รศ.วนเชมยร กนจปรมชาวนนช
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาจสลชมววนทยา

 0.250ระดลบชาตน 8/12/2011

198 การผลนตสาหรชายผลกกาดทะเล(Ulva rigida) แผชน
ทอดกรอบ

การประชสมทางวนชาการครล ลงทมท 49 
มหาวนทยาลลยเกษตรศาสตรณ

อ.จมรภา หนนซสย
คณะประมง บางเขน ภาควนชาผลนตภลณฑณประมง
อสษา  มากชชวย
คณะประมง
วนภาวรรณ  โว นยสนลน
คณะประมง

 0.250ระดลบชาตน 1/2/2011

199 การผลนตเอทานอลแบบตชอเนลทองจากนจลาคล ลนเปลลอกส นมด นวย 
Saccharomyces cerevisiae NSE-3 ทมททนกรด

การประชสมทางวนชาการของมหาวนทยาลลย
เกษตรศาสตรณ ครล ลงทมท 49: สาขาอสตสาหกรรม
เกษตร

สสธาสนนม ปราณมตรลตนานนทณ
Nippon steel engineering Co., Ltd,
รศ.วนเชมยร กนจปรมชาวนนช
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาจสลชมววนทยา

 0.250ระดลบชาตน 1/2/2011

200 การพลฒนา ISSR Marker เพลทอการศศกษาสายพลนธสณเชลลอ 
Exserohillum turcicum สาเหตสโรคใบไหม นแผลใหญช
ข นาวโพด.

การประชสมวนชาการข นาวโพดและข นาวฟช างแหชง
ชาตน ครล ลงทมท 34

วราภรณณ บสญเกนด
รศ.สสดฤดม ประเทลองวงศณ
คณะเกษตร บางเขน ภาควนชาโรคพลช
อ.สสพจนณ กาเซพม
คณะเกษตร บางเขน ภาควนชาโรคพลช
อ.พลชรวนภา ใจจลกรคจา
คณะเกษตร บางเขน ภาควนชาโรคพลช
ดร.วลนชลย เยพนเพชร
สถาบลนอนนทรมจลนทรสถนตยณเพลทอการค นนคว นาและ
พลฒนาพลชศาสตรณ ศยนยณวนจลยข นาวโพดและข นาวฟช าง
แหชงชาตน
จมรนลนทณ แหยมสยงเนนน
คณะเกษตร บางเขน ภาควนชาโรคพลช

 0.250ระดลบชาตน 24/2/2011

201 การพลฒนากรรมวนธมการผลนตสจาหรลบโครงสร นางเครลทองจลกร
กลทมทสร นางจากวลสดสพอลนเมอรณคอนกรมต

การประชสมวนชาการเครลอขชายวนศวกรรมเครลทอง
กลแหชงประเทศไทยครล ลงทมท 25

รศ.ชลชพล ชลงชย
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
เครลทองกล

 0.250ระดลบชาตน 19/10/2011

202 การพลฒนากระบวนการจลดการความรย นทมทมมประสนทธนภาพ
สจาหรลบโครงการกชอสร นางในประเทศไทย

การประชสมเสนอผลงานวนจลยระดลบบลณฑนต
ศศกษาแหชงชาตน ครล ลงทมท 22

จนกาพฤกษณ สสตตะระ
นนสนตปรนญญาโท ภาควนชาวนศวกรรมโยธา มก.
ผศ.ปนยนสช เวทยณวนวรณณ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
โยธา

 0.250ระดลบชาตน 6/10/2011

วลนทมทพนมพณเอกสาร: 3/9/2555 16:21:40 หน นา 40/176



รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรส รบเนรทองจากการประชชมววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2554 ( 1 มกราคม 2554 - 31 ธ จนวาคม 2554 )

ลลาด จบ ชรทอผลงานววจ จย ชรทอการประชชม ชรทอคณะผผ รว วจ จย ระด จบการประชชม ว จน/เดรอน/ปอทอทเสนอ คราถรวงนล นาหน จก

203 การพลฒนากระบวนการผลนตเพคตนนจากใบเครลอหมาน นอย การประชสมวนชาการ ครล ลงทมท 49  สาขา
อสตสาหกรรมเกษตร มหาวนทยาลลย
เกษตรศาสตรณ

นายพลนธสณเลนศ พรหมสาขา ณ สกลนคร 
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชา
พลฒนาผลนตภลณฑณ
รศ.อนสวลตร แจ นงชลด
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชา
พลฒนาผลนตภลณฑณ
รศ.กมลวรรณ แจ นงชลด
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชา
พลฒนาผลนตภลณฑณ

 0.250ระดลบชาตน 1/2/2011

204 การพลฒนาการวลดคชาความถยกต นองของเครลทองกลดซมเอพนซม
โดยการขศลนรยปชนลนงานมาตรฐาน

การประชสมวนชาการทางวนสวกรรมศาสตรณ
มหาวนทยาลลยสงขลานครนนทรณ ครล ลงทมท 9

นายพรชลย ศรมพลชราวสธ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
อสตสาหการ
อ.ชนะ รลกษณศนรน
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
อสตสาหการ

 0.250ระดลบชาตน 2/5/2011

205 การพลฒนากนจกรรมการเรมยนรย นตามแนวคนดจนตปลญญาศศกษา
เพลทอสชงเสรนมนนสนตในการพลฒนาตนเองในการเรมยนรย น

การนจาเสนอผลงานวนจลยแหชงชาตน 
2554(Thailand Research Symposium 
2011)

รศ.พรทนพยณ ไชยโส
คณะศศกษาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาการศศกษา

 0.250ระดลบชาตน 29/8/2011

206 การพลฒนาคชาอลตราการระบายสารมลพนษทางอากาศจาก
รถยนตณทมทใช นเครลทองยนตณเบนซนนและรถยนตณขนาดเลพกทมทใช น
เครลทองยนตณดมเซล

การประชสมวนชาการสนทงแวดล นอมแหชงชาตนครล ลง
ทมท 9

เทอดศลกดนด  เพชรเปลชงสม
ภาควนชาวนทยาศาสตรณสนทงแวดล นอม คณะวนทยา
ศาสตรณ มหาวนทยาลลยเกษตรศาสตรณ 
ดร.ธมรเวช ทนตยณสมแสง
วนทยาลลยนานาชาตนเพลทอศศกษาความยลทงยลน มหา
วนทยาลลยศรมนครนนทรวนโรฒ 
อ.ฐนตนมา รสชงรลตนาอสบล
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนทยา
ศาสตรณสนทงแวดล นอม

 0.250ระดลบชาตน 24/3/2011

207 การพลฒนาเครลทองมลอไถจานชนนดใช นกจาลลงขลบ การประชสมวนชาการสมาคมวนศวกรรมเกษตร
แหชงประเทศไทย ครล ลงทมท 12 ประจจาปม  2554

รศ.ธลญญา นนยมาภา
คณะวนศวกรรมศาสตรณ กจาแพงแสน ภาควนชา
วนศวกรรมเกษตร

 0.250ระดลบชาตน 31/3/2011

208 การพลฒนาเครลทองหมายดมเอพนเอทมทเฉพาะกลบการทจาหน นาทมท
ของยมนความหอมในข นาว

การประชสมวนชาการของมหาวนทยาลลย
เกษตรศาสตรณ ครล ลงทมท ๔๙ สาขาพลช

ปารนฉลตร  รลตนผล
ภาควนชาพลชไรชนา คณะเกษตร
รศ.ประภา ศรมพนจนตตณ
คณะเกษตร บางเขน ภาควนชาพลชไรชนา
ผศ.ธานม ศรมวงศณชลย
คณะเกษตร บางเขน ภาควนชาพลชไรชนา

 0.250ระดลบชาตน 2/2/2011

209 การพลฒนางานบรนการของสจานลกทะเบมยนและประมวลผล 
มหาวนทยาลลยเกษตรศาสตรณ วนทยาเขตบางเขน โดยการ
ประยสกตณใช นเทคนนคการกระจายหน นาทมทเช นงคสณภาพ

การประชสมวนชาการระดลบชาตน มหาวนทยาลลย
ศรมปทสม ประจจาปม  2554   เรลทอง “ผลงานวนจลย
และนวลตกรรมสยชการพลฒนาทมทยลทงยลน”

นส. ศรมสสดา อภนมสกเดชา
นนสนตปรนญญาโทภาควนชาวนศวรรมอสตสาหการ 
คณะวนศวกรรมศาสตรณ มหาวนทยาลลย
เกษตรศาสตรณ
ผศ.เพมยงใจ พานนชกสล
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
อสตสาหการ

 0.250ระดลบชาตน 21/10/2011

วลนทมทพนมพณเอกสาร: 3/9/2555 16:21:40 หน นา 41/176



รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรส รบเนรทองจากการประชชมววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2554 ( 1 มกราคม 2554 - 31 ธ จนวาคม 2554 )

ลลาด จบ ชรทอผลงานววจ จย ชรทอการประชชม ชรทอคณะผผ รว วจ จย ระด จบการประชชม ว จน/เดรอน/ปอทอทเสนอ คราถรวงนล นาหน จก

210 การพลฒนาชสดทดสอบซลลไฟดณสจาหรลบการตรวจวลดปรนมาณ
ซลลไฟดณในนจลาตลวอยชางภาคสนาม

มอบ.วนจลย ครล ลงทมท5 รศ.คณนตา ตลงคณานสรลกษณ
วนทยาลลยสนทงแวดล นอม วนทยาลลยสนทงแวดล นอม
ณลชฌนทชา  ทรงคจา
วนทยาลลยสนทงแวดล นอม 
รศ.นนพนธณ ตลงคณานสรลกษณ
วนทยาลลยสนทงแวดล นอม วนทยาลลยสนทงแวดล นอม

 0.250ระดลบชาตน 4/8/2011

211 การพลฒนาชสดทดสอบปรนมาณเหลพกในนจลาภาคสนาม มอบ.วนจลย ครล ลงทมท5 ดวงกมล  ศรมวงศณ
วนทยาลลยสนทงแวดล นอม 
รศ.คณนตา ตลงคณานสรลกษณ
วนทยาลลยสนทงแวดล นอม วนทยาลลยสนทงแวดล นอม
รศ.นนพนธณ ตลงคณานสรลกษณ
วนทยาลลยสนทงแวดล นอม วนทยาลลยสนทงแวดล นอม

 0.250ระดลบชาตน 4/8/2011

212 การพลฒนาชสดทดสอบปรนมาณแอมโมเนมย-ไนโตรเจนใน
นจลาภาคสนาม

มอบ.วนจลย ครล ลงทมท5 รศ.คณนตา ตลงคณานสรลกษณ
วนทยาลลยสนทงแวดล นอม วนทยาลลยสนทงแวดล นอม
ศนรนพร พรมดม
วนทยาลลยสนทงแวดล นอม
รศ.นนพนธณ ตลงคณานสรลกษณ
วนทยาลลยสนทงแวดล นอม วนทยาลลยสนทงแวดล นอม

 0.250ระดลบชาตน 4/8/2011

213 การพลฒนาดลชนมองคณประกอบไทยของวลสดสทมทใช นเปพ นองคณ
ประกอบหลลงคาทมทใช นในการกชอสร นางบ นานพลกอาศลย

การประชสมทางวนชาการของมหาวนทยาลลย
เกษตรศาสตรณ ครล ลงทมท 49

จนรวลฒนณ ทลทงทอง
นนสนตปรนญญาโท ภาควนชาวนศวกรรมโยธา มก.
ผศ.ปนยนสช เวทยณวนวรณณ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
โยธา

 0.250ระดลบชาตน 1/2/2011

214 การพลฒนาตลวเรชงปฏนก นร นยาซมโอไลต ? SUZ-4 จากเถ นา
แกลบเพลทอใช นในการกจาจลดกตาซพนษไนโตรเจนออกไซดณ

การประชสมเสนอผลงานวนจลยแหชงชาตน ครล ลงทมท 
22

สสทธนพงษณ เลนศอสไรวงศณ
ภาควนชาวนศวกรรมเคมม คณะวนศวกรรมศาสตรณ 
มหาวนทยาลลยเกษตรศาสตรณ
รศ.ไพศาล คงคาฉสยฉาย
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
เคมม

 0.250ระดลบชาตน 7/10/2011

215 การพลฒนาแนวคนดผลนตภลณฑณของผลนตภลณฑณอาหารกนนเลชน
สจาหรลบสสนลขชนนดแทชงกศทงเปมยก

การประชสมเสนอผลงานวนจลยแหชงชาตน ครล ลงทมท 
22

นางสาวชนนนกานตณ พลฒนพลนธสณพงศณ
ภาควนชาพลฒนาผลนตถลณฑณ คณะอสตสาหกรรม
เกษตร
อ.ทานตะวลน พนรลกษณ (คเชนทรณชลย)
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชา
พลฒนาผลนตภลณฑณ

 0.250ระดลบชาตน 6/10/2011

วลนทมทพนมพณเอกสาร: 3/9/2555 16:21:40 หน นา 42/176



รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรส รบเนรทองจากการประชชมววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2554 ( 1 มกราคม 2554 - 31 ธ จนวาคม 2554 )

ลลาด จบ ชรทอผลงานววจ จย ชรทอการประชชม ชรทอคณะผผ รว วจ จย ระด จบการประชชม ว จน/เดรอน/ปอทอทเสนอ คราถรวงนล นาหน จก

216 การพลฒนาบรรจสภลณฑณกล นวยไม นตลดดอกด นวยทฤษฎม 
Quality FunctionDeployment (QFD)

การประชสมวนชาการมหาวนทยาลลยขอนแกชน 
วนทยาเขตหนองคาย ครล ลงทมท 1 ประจจาปม  
2554

ชาครนต ศรมทอง
คณะเทคโนโลยมอสตสาหกรรม มหาวนทยาลลยราช
ภลฎวไลยอลงกรณณ 
พรเทพ แก นวเชลลอ
ภาควนชาวนศวกรรมอสตสาหการและโลจนสตนกสณ 
คณะวนศวกรรมศาสตรณ มหาวนทยาลลยเทคโนโลยม
มหานคร
อ.ศสภกนตตณ สายสสนทร
คณะเกษตร บางเขน ภาควนชาเกษตรกลวนธาน
ชจานน ใจประดนษฐณธรรม
ภาควนชาวนศวกรรมไฟฟนา คณะวนศวกรรมศาสตรณ 
มหาวนทยาลลยเกษมบลณฑนต

 0.250ระดลบชาตน 5/8/2011

217 การพลฒนาแบบจจาลองโครงขชายทชอจชายนจลาความละเอมยด
สยงสจาหรลบกนจการประปาขนาดใหญช

การประชสมวนชาการวนศวกรรมโยธาแหชงชาตน
ครล ลงทมท 16

ผศ.อดนชลย  พรพรหมนนทรณ  
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
ทรลพยากรนจลา
ผศ.สสรชลย ลนปนวลฒนาการ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
ทรลพยากรนจลา
กนรพลฆนณ  พชรพนชชากร
นนสนตปรนญญาตรม ภาควนชาวนศวกรรมทรลพยากรนจลา 
คณะวนศวกรรมศาสตรณ มหาวนทยาลลย
เกษตรศาสตรณ
ปนยะพงษณ  ขยายแก นว
นนสนตปรนญญาตรม ภาควนชาวนศวกรรมทรลพยากรนจลา 
คณะวนศวกรรมศาสตรณ มหาวนทยาลลย
เกษตรศาสตรณ
รสชงกานตณ  สวนประเสรนฐ
นนสนตปรนญญาตรม ภาควนชาวนศวกรรมทรลพยากรนจลา 
คณะวนศวกรรมศาสตรณ มหาวนทยาลลย
เกษตรศาสตรณ
ธลญลลกษณณ  ไกชแก นว
นนส นตปรนญญาตรม ภาควนชาวนศวกรรมทรลพยากรนจลา 
คณะวนศวกรรมศาสตรณ มหาวนทยาลลย
เกษตรศาสตรณ

 0.250ระดลบชาตน 18/5/2011

วลนทมทพนมพณเอกสาร: 3/9/2555 16:21:40 หน นา 43/176



รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรส รบเนรทองจากการประชชมววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2554 ( 1 มกราคม 2554 - 31 ธ จนวาคม 2554 )

ลลาด จบ ชรทอผลงานววจ จย ชรทอการประชชม ชรทอคณะผผ รว วจ จย ระด จบการประชชม ว จน/เดรอน/ปอทอทเสนอ คราถรวงนล นาหน จก

218 การพลฒนาปยนซมเมนตณจากขยะทมทเปพ นมนตรกลบสนทงแวดล นอม
โดยใช นเถ นาลอยลนกไนตณ

การประชสมทางวนชาการวนศวกรรมโยธาแหชง
ชาตน ครล ลงทมท 16

รศ.ศสภกนจ นนทนานลนทณ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
โยธา
นายเกมยรตนคสณ ทองแดง
คณะวนทยาศาสตรณและวนศวกรรมศาสตรณ สกลนคร 
สาขาวนชาวนศวกรรมโยธาและสนทงแวดล นอม
ณพล อยยชบรรพต
รฟม.
ผศ.มณฑล ฐานสตตมวงศณ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
สนทงแวดล นอม
ยสทธนา บสญสนนชลย
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
โยธา

 0.250ระดลบชาตน 18/5/2011

219 การพลฒนาโปรแกรมคอมพนวเตอรณเพลทอจจาลองสถานการณณ
ด นานโลจนสตนกสณของการปนอนชมวมวลเข นาสยชโรงงานผลนต
พลลงงาน

การประชสมทางวนชาการ มหาวนทยาลลย
เกษตรศาสตรณ ครล ลงทมท 49

ผศ.เกรมยงไกร แก นวตระกยลพงษณ
คณะเกษตร บางเขน ภาควนชาเกษตรกลวนธาน
ผศ.สมพงษณ เจษฎาธรรมสถนต
คณะเกษตร บางเขน ภาควนชาเกษตรกลวนธาน
อ.ชสตน มชวงประเสรนฐ
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควนชาเกษตรกลวนธาน
ดร. กลนยณ กลงวานสายชล
สถาบลนวนจลยและเทคโนโลยม ปตท. บรนษลท ปตท. 
จจากลด (มหาชน)

 0.250ระดลบชาตน 1/2/2011

220 การพลฒนาผลนตภลณฑณครมมลดรนลวรอยทมทมมสชวนผสมของนมโอ
โซมโปรตมนไหม

การประชสมทางวนชาการของมหาวนทยาลลย
เกษตรศาสตรณ ครล ลงทมท 49

สรลลรลตน พชวงบรนสสทธนด
คณะอสตสาหกรรมเกษตร ภาควนชาพลฒนา
ผลนตภลณฑณ
รศ.หทลยรลตนณ รนมคมรม
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชา
พลฒนาผลนตภลณฑณ
ดร.สสพนนดา(พงษณศนรน)  วนนนจฉลย
สถาบลนค นนคว นาและพลฒนาผลนตผลทางการเกษตร
และอสตสาหกรรมเกษตร ฝช ายนาโนเทคโนโลยม
และเทคโนโลยมชมวภาพ
รศ.วนชลย หฤทลยธนาสลนตนด
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชา
เทคโนโลยมชมวภาพ
ดร.สสคลนธรส ธาดากนตตนสาร
สถาบลนค นนคว นาและพลฒนาผลนตผลทางการเกษตร
และอสตสาหกรรมเกษตร ฝช ายนาโนเทคโนโลยม
และเทคโนโลยมชมวภาพ

 0.250ระดลบชาตน 1/2/2011

วลนทมทพนมพณเอกสาร: 3/9/2555 16:21:40 หน นา 44/176



รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรส รบเนรทองจากการประชชมววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2554 ( 1 มกราคม 2554 - 31 ธ จนวาคม 2554 )

ลลาด จบ ชรทอผลงานววจ จย ชรทอการประชชม ชรทอคณะผผ รว วจ จย ระด จบการประชชม ว จน/เดรอน/ปอทอทเสนอ คราถรวงนล นาหน จก

221 การพลฒนาผลนตภลณฑณลนปกลอสไขราข นาวทมทมมสชวนผสมของ
ไลโปโซมสารสกลดมะขามปนอม

การประชสมทางวนชาการของมหาวนทยาลลย 
เกษตรศาสตรณ ครล ลงทมท 49: สาขาอสตสาหกรรม
เกษตร

นางสาวจลนทนมา หอมกลบ
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชา
พลฒนาผลนตภลณฑณ 
รศ.หทลยรลตนณ รนมคมรม
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชา
พลฒนาผลนตภลณฑณ
ดร.สสพนนดา(พงษณศนรน)  วนนนจฉลย
สถาบลนค นนคว นาและพลฒนาผลนตผลทางการเกษตร
และอสตสาหกรรมเกษตร ฝช ายนาโนเทคโนโลยม
และเทคโนโลยมชมวภาพ
นายนคร เหลลองประเสรนฐ
สถาบลนค นนคว นาและพลฒนาระบบนนเวศเกษตร ศยนยณ
วนจลยระบบนนเวศเกษตร
รศ.วนชลย หฤทลยธนาสลนตนด
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชา
เทคโนโลยมชมวภาพ

 0.250ระดลบชาตน 1/2/2011

222 การพลฒนาระบบฐานข นอมยลบลญชมรายการทรลพยณสนนชมวภาพ
กล นวยไม นไทย

การประชสมทางวนชาการ มหาวนทยาลลย
เกษตรศาสตรณ ครล ลงทมท 49

ผศ.เกรมยงไกร แก นวตระกยลพงษณ
คณะเกษตร บางเขน ภาควนชาเกษตรกลวนธาน
ผศ.พลชรมยา บสญกอแก นว
คณะเกษตร บางเขน ภาควนชาพลชสวน
รศ.จนตราพรรณ พนลศก
คณะเกษตร บางเขน ภาควนชาพลชสวน
ปราโมทยณ ไตรบสญ
กรมวนชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณณ

 0.250ระดลบชาตน 1/2/2011

223 การพลฒนาระบบฐานข นอมยลเพลทอการบรนหารจลดการและใช น
ประโยชนณความหลากหลายทางชมวภาพของทรลพยากรพลช

การประชสมทางวนชาการของมหาวนทยาลลย
เกษตรศาสตรณ ครล ลงทมท 49

ผศ.เกรมยงไกร แก นวตระกยลพงษณ
คณะเกษตร บางเขน ภาควนชาเกษตรกลวนธาน
ผศ.สมพงษณ เจษฎาธรรมสถนต
คณะเกษตร บางเขน ภาควนชาเกษตรกลวนธาน
ยสพดม ฟยประเสรนฐ
ภาควนชาเกษตรกลวนธาน คณะเกษตร 
มหาวนทยาลลยเกษตรศาสตรณ
รศ.ยนทงยง ไพสสขศานตนวลฒนา
คณะเกษตร บางเขน ภาควนชาพลชสวน

 0.250ระดลบชาตน 1/2/2011

วลนทมทพนมพณเอกสาร: 3/9/2555 16:21:40 หน นา 45/176



รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรส รบเนรทองจากการประชชมววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2554 ( 1 มกราคม 2554 - 31 ธ จนวาคม 2554 )

ลลาด จบ ชรทอผลงานววจ จย ชรทอการประชชม ชรทอคณะผผ รว วจ จย ระด จบการประชชม ว จน/เดรอน/ปอทอทเสนอ คราถรวงนล นาหน จก

224 การพลฒนาลวดลายและรยปแบบผลนตภลณฑณผ นามลดย นอม การประชสมทางวนชาการ  ครล ลงทมท 49 
มหาวนทยาลลยเกษตรศาสตรณ

อ.วลลภา ทองเนมยม
คณะเกษตร บางเขน ภาควนชาคหกรรมศาสตรณ
ผศ.สสธมลลกษณณ ไกรสสวรรณ
คณะเกษตร บางเขน ภาควนชาคหกรรมศาสตรณ
ผศ.ขจมจรลส ภนรมยณธรรมศนรน
คณะเกษตร บางเขน ภาควนชาคหกรรมศาสตรณ
อ.ศรลนยา เกษมบสญญากร (เผลอกผชอง)
คณะเกษตร บางเขน ภาควนชาคหกรรมศาสตรณ
อ.รสชงทนพยณ ลสยเลา
คณะเกษตร บางเขน ภาควนชาคหกรรมศาสตรณ
อ.ศศนประภา รลตนดนลก ณ ภยเกพต
คณะเกษตร บางเขน ภาควนชาคหกรรมศาสตรณ
อ.ชสตนมา ชวลนตมณเฑมยร
คณะเกษตร บางเขน ภาควนชาคหกรรมศาสตรณ

 0.250ระดลบชาตน 1/2/2011

225 การพลฒนาสมรรถนะวนจลยของนนสนตวนชาชมพครยด นวยชสดการ
เรมยนรย นด นวยตนเอง

การประชสมวนชาการระดลบชาตน มหาวนทยาลลย
บยรพา ปม  2554

อ.สสนทรา โตบลว
คณะศศกษาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาการศศกษา

 0.250ระดลบชาตน 7/7/2011

226 การพลฒนาสายพลนธสณเพศผย นเปพ นหมลนด นวยไซโตพลาสมนกและ
จมนมต นกซณในข นาวโพด

การประชสมวนชาการข นาวโพดและข นาวฟช างแหชง
ชาตน ครล ลงทมท 35

คเนศ ตล ลงสสรนยานนทณ
นนส นตปรนญญาโท ภาควนชาพลชไรชนา คณะเกษตร 
กจาแพงแสน
นายสสรพล เช นาฉ นอง
สถาบลนอนนทรมจลนทรสถนตยณเพลทอการค นนคว นาและ
พลฒนาพลชศาสตรณ ศยนยณวนจลยข นาวโพดและข นาวฟช าง
แหชงชาตน
ผศ.พมรนสช จอมพสก
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชารลงสมประยสกตณ
และไอโซโทป
รศ.รลงสฤษดนด กาวมตตะ
คณะเกษตร บางเขน ภาควนชาพลชไรชนา
รศ.ชยศลกดนด จอมพสก
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควนชาพลชไรชนา

 0.250ระดลบชาตน 26/5/2011

227 การพลฒนาสารยลบยล ลงกระบวนการไนตรนฟนเคชลทนเพลทอเพนทม
ประสนทธนภาพการใช นปสป ยไนโตรเจน

การประชสมวนชาการระดลบชาตน “มหาวนทยาลลย
บยรพา 2554"

อภนชาตน โหมดตาด
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนทยา
ศาสตรณสนทงแวดล นอม
ผศ.ภลทรา เพชงธรรมกมรตน
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนทยา
ศาสตรณสนทงแวดล นอม
ผศ.ทรรศนมยณ พฤกษาสนทธนด
ภาควนชาวนทยาศาสตรณทลทวไป คณะวนทยาศาสตรณ 
จสฬาลงกรณณมหาวนทยาลลย

 0.250ระดลบชาตน 6/7/2011

228 การพลฒนาหลลกปฏนบลตนความปลอดภลยในการทจางานของ
พนลกงานในโรงงานอสตสาหกรรมโดยการประยสกตณจากหลลก
พสทธศาสนา

การประชสมวนชาการวนศวกรรมความปลอดภลย
แหชงชาตนครล ลงทมท3

รศ.เลนศชลย ระตะนะอาพร
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
อสตสาหการ
รพนณทรณ พสกบ นานยาง
คณะวนศวกรรมศาสตรณ

 0.250ระดลบชาตน 15/10/2011

วลนทมทพนมพณเอกสาร: 3/9/2555 16:21:40 หน นา 46/176



รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรส รบเนรทองจากการประชชมววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2554 ( 1 มกราคม 2554 - 31 ธ จนวาคม 2554 )

ลลาด จบ ชรทอผลงานววจ จย ชรทอการประชชม ชรทอคณะผผ รว วจ จย ระด จบการประชชม ว จน/เดรอน/ปอทอทเสนอ คราถรวงนล นาหน จก

229 การพลฒนาอลลกอรนทศมเพลทอการจลดเส นนทางรถขนสชงสนนค นาให น
มมคชาใช นจชายในการขนสชงตจทาทมทสสด

The 22nd National Graduate Research 
Conference

รลตนะ เพพชรนคร
นนสนตปรนญญาโท ภาควนชาวนศวกรรมอสตสาหการ 
รศ.อนลนตณ มสชงวลฒนา
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
อสตสาหการ

 0.250ระดลบชาตน 6/10/2011

230 การพลฒนาอาหารระยะเรนทมต นนสจาหรลบปลาดสกลยกผสมวลย
อชอน

การประชสมวนชาการมหาวนทยาลลย
เกษตรศาสตรณ ครล ลงทมท 49

ล นายแก นว  แพงอรสณ
กรมประมง  สปป.ลาว
รศ.อรพนนทณ จนนตสถาพร
คณะประมง บางเขน ภาควนชาเพาะเลมลยงสลตวณนจลา
รศ.ประทลกษณ ตาบทนพยณวรรณ
คณะประมง บางเขน ภาควนชาเพาะเลมลยงสลตวณนจลา
อ.สลนตน พชวงเจรนญ
คณะประมง บางเขน ภาควนชาชมววนทยาประมง
นายฉลตรชลย ไทยทสชงฉนน
คณะประมง บางเขน ภาควนชาเพาะเลมลยงสลตวณนจลา

 0.250ระดลบชาตน 1/2/2011

231 การพลฒนาอนมมยโนแอฟฟนนนตมคอลลมนณเพลทอลดต นนทสนการตรวจ
สอบอะฟลาทอกซนนในผลนตผลการเกษตรและอาหาร

การนจาเสนอผลงานวนจลยแหชงชาตน 2554 ผศ.วราภา มหากาญจนกสล
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชาวนทยา
ศาสตรณและเทคโนโลยมการอาหาร
ผศ.รลชนม ฮงประยยร
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควนชาโรคพลช
นางสสวรรณา กลลดพลนธสณ
นางสาวศรมหรรษา มลนจารยณ
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควนชาโรคพลช
นายธนภยมน มณมบสญ
สถาบลนวนจลยและพลฒนาแหชงมหาวนทยาลลย
เกษตรศาสตรณ บางเขน ฝช ายเครลทองมลอและวนจลย
ทางวนทยาศาสตรณ
นางลลกษณณกนก สนนธสณประสพชลย
สถาบลนสสขภาพสลตวณแหชงชาตน กรมปศสสลตวณ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณณ
นางสาวพยม ใสยจนตรณ
สถาบลนสสขภาพสลตวณแหชงชาตน กรมปศสสลตวณ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณณ

 0.250ระดลบชาตน 26/8/2011

232 การเพนทมกจาลลงการผลนตเพลาใบมมด  โดยใช นหลลกการผลนต
แบบลมนและการออกแบบการทดลอง

The 22nd National Graduate Research 
Conference

รมณม  วลงเมลอง
นนสนตปรนญญาโท ภาควนชาวนศวกรรมอสตสาหการ 
รศ.อนลนตณ มสชงวลฒนา
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
อสตสาหการ
วงศกร  นานช นา
นนสนตปรนญญาโท ภาควนชาวนศวกรรมอสตสาหการ

 0.250ระดลบชาตน 6/10/2011

วลนทมทพนมพณเอกสาร: 3/9/2555 16:21:40 หน นา 47/176
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ลลาด จบ ชรทอผลงานววจ จย ชรทอการประชชม ชรทอคณะผผ รว วจ จย ระด จบการประชชม ว จน/เดรอน/ปอทอทเสนอ คราถรวงนล นาหน จก

233 การเพนทมกจาลลงของคอนกรมตทมทนจลาซศมผชานได นด นวยสารลดนจลา
พนเศษ

การประชสมวนชาการวนศวกรรมโยธาแหชงชาตน
ครล ลงทมท 16

นางยสวดม หนรลญ
คณะวนทยาศาสตรณและวนศวกรรมศาสตรณ สกลนคร 
สจานลกงานเลขานสการ
ผศ.วลจนณวงคณ กรมพละ
คณะวนทยาศาสตรณและวนศวกรรมศาสตรณ สกลนคร 
สาขาวนชาวนศวกรรมโยธาและสนทงแวดล นอม

 0.250ระดลบชาตน 18/5/2011

234 การเพนทมประสนทธนภาพกระบวนการผลนตนจลาเชลทอมถสง การประชสมวนชาการด นานการพลฒนาการดจาเนนน
งานทางอสตสาหกรรมแหชงชาตน ครล ลงทมท 2 
(CIOD 2011)

อ.นลนทชลย กานตานลนทะ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
อสตสาหการ
นางสาวกมลชนก เจมยมสนนกสล
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
อสตสาหการ

 0.250ระดลบชาตน 11/5/2011

235 การเพนทมประสนทธนภาพบลพอกดนนดนบด นานการรลบแรงด นวยปยน
ขาวและขมลเถ นาปาลณมนจลามลน

การประชสมทางวนชาการของมหาวนทยาลลย
เกษตรศาสตรณ ครล ลงทมท 49

วรวสฒน มลธยลนตณ
นนส นตป.โท หลลกสยตรนวลตกรรมอาคาร สาขาวนชา
เทคโนโลยมทางอาคาร คณะสถาปลตยกรรม
ศาสตรณ มหาวนทยาลลยเกษตรศาสตรณ
อ.โสภา วนศนษฏณศลกดนด
คณะสถาปลตยกรรมศาสตรณ บางเขน สาขาวนชา
เทคโนโลยมทางอาคาร
Prof. Dr. Joseph Khedari
Rattanaksoin College For Sustainable 
Energy and Environment (RCSEE), 
Rajmangala University of Technology 
Rattanakosin Salaya

 0.250ระดลบชาตน 2/2/2011

236 การเพนทมอลตราการใช นปสป ยเคมมรชวมกลบการให นนจลาเพลทอเพนทมผล
ผลนตมลนสจาปะหลลง

การประชสมทางวนชาการของมหาวนทยาลลย
เกษตรศาสตรณ ครล ลงทมท 48

นายนพศยล สมสทรทอง
สถาบลนอนนทรมจลนทรสถนตยณเพลทอการค นนคว นาและ
พลฒนาพลชศาสตรณ สถานมวนจลยเขาหนนซ นอน
นายธมระ สมหวลง
สถาบลนอนนทรมจลนทรสถนตยณเพลทอการค นนคว นาและ
พลฒนาพลชศาสตรณ สถานมวนจลยเขาหนนซ นอน
นายสสทลศนณ แปลงกาย
สถาบลนอนนทรมจลนทรสถนตยณเพลทอการค นนคว นาและ
พลฒนาพลชศาสตรณ สถานมวนจลยลพบสรม
รศ.วนจารณณ วนชชสก นจ
คณะเกษตร บางเขน ภาควนชาพลชไรชนา
รศ.เอพจ สโรบล
คณะเกษตร บางเขน ภาควนชาพลชไรชนา

 0.250ระดลบชาตน 1/2/2011
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237 การแพรชระบาด การถชายทอดโรค และความหลากหลาย
ของเชลลอ Acidovorax avenae subsp. avenae จาก
เมลพดข นาวโพด

การประชสมวนชาการข นาวโพดและข นาวฟช างแหชง
ชาตน ครล ลงทมท 34

รศ.สสดฤดม ประเทลองวงศณ
คณะเกษตร บางเขน ภาควนชาโรคพลช
วนลาวรรณณ เชลลอบสญ
คณะเกษตร บางเขน ภาควนชาโรคพลช
ตนยากร ฉลตรนภารลตนณ
คณะเกษตร บางเขน ภาควนชาโรคพลช
นลนนา เหมสนนท
คณะเกษตร บางเขน ภาควนชาโรคพลช
วราภรณณ ภยชภลกดมพลนธณ
คณะเกษตร บางเขน ภาควนชาโรคพลช

 0.250ระดลบชาตน 24/2/2011

238 การยลบยล ลงการเกนดโรคแกรสเซอรมทในหนอนไหม(Bombyx 
mori) โดยใช นเทคนนค RNA interference

การประชสมทางวนชาการของมหาวนทยาลลย
เกษตรศาสตรณ ครล ลงทมท 49

บลณฑรม โชตนมโนธรรม
สาขาวนทยาศาสตรณชมวภาพ คณะวนทยาศาสตรณ 
มหาวนทยาลลยเกษตรศาสตรณ
ผศ.อมรรลตนณ พรหมบสญ
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาชมวเคมม
ศ.ทนพยณวดม อรรถธรรม
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควนชากมฏวนทยา
รศ.เลนศลลกษณณ เงนนศนรน
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาพลนธสศาสตรณ

 0.250ระดลบชาตน 1/2/2011

239 การยลบยล ลงการเจรนญของสปอรณและการกชอดรคจากเชลลอรา
นจลาสกสล Achlyaทมทแยกจากไขชปลาบศกด นวยโซเดมยม
คลอไรดณและกรดอะวนตนกในระดลบห นองปฎนบลตนการ

การประชสมวนชาการของมหาวนทยาลลย
เกษตรศาสตรณครล ลงทมท 49

รศ.องอาจ เลาหวนนนจ
คณะสลตวแพทยศาสตรณ บางเขน ภาควนชาจสล
ชมววนทยาและวนทยาภยมนคส นมกลน
นายณรงคณ อาบกนทง
คณะเทคนนคการสลตวแพทยณ ภาควนชาเทคนนคการ
สลตวแพทยณ
วนชสกานตณ เฟลทองสวลสดนด
นนส นต

 0.250ระดลบชาตน 31/1/2011

240 การระบสพารามนเตอรณอยชางรวดเรพวและการควบคสมกระแส
แบบทนทานของมอเตอรณกระแสตรงแบบไร นแปรงถชาน

การประชสมวนชาการทางวนศวกรรมไฟฟนาครล ลงทมท 
34

ปรนญญา   ศรมธานม
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
ไฟฟนา
รศ.พมระยศ แสนโภชนณ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
ไฟฟนา

 0.250ระดลบชาตน 30/11/2011

241 การรมไซเคนลทองแดงจากซากแผชนวงจรอนเลพกทรอนนกสณ
ด นวยวนธมทางความร นอน

การนจาเสนอผลงานวนจลยแหชงชาตน 2554 
(Thailand Research Expo 2011) ด นานสนทง
แวดล นอมและภาวะโลกร นอน

นายพยยร เสนทองแก นว
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
วลสดส
ดร.เปรมฤดม  กาญจนปนยะ
ศยนยณเทคโนโลยมโลหะและวลสดสแหชงชาตน

 0.250ระดลบชาตน 26/8/2011

242 การลดปรนมาณกตาซมมเทนของเครลทองยนตณดมเซลเชลลอเพลนง
รชวมในชชวงภาระการทจางานตจทาโดยใช นฮมทเตอรณไฟฟนาทจา
งานรชวมกลบแคตตาไลตนคคอนเวอรณเตอรณ

การประชสมวนชาการเครลอขชายวนศวกรรมเครลทอง
กลแหชงประเทศไทย ครล ลงทมท 25

ณภยมม ไวทยะพลธนณ
ภาควนชาวนศวกรรมเครลทองกล
ผศ.เอกไท วนโรจนณสกสลชลย
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
เครลทองกล
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243 การลดอสณหภยมนอากาศภายในอาคารโดยใช นการปลยกผลก
แบบไฮโดรโปนนกสณ

การประชสมวนชาการประจจาปม  2554      
 Built Environment Research 
Associates’ Conference, BERAC lI, 
2011

กนกพร จลดเจน
คณะสถาปลตยกรรมศาสตรณ มหาวนทยาลลยธรรม
ศาสตรณ
รศ.พาสนนม สสนากร
คณะสถาปลตยกรรมศาสตรณ บางเขน สาขาวนชา
เทคโนโลยมทางอาคาร
วนชลย เหลชาพาณนชยณกสล
คณะสถาปลตยกรรมศาสตรณ มหาวนทยาลลยธรรม
ศาสตรณ
รศ.ดร.อรดม สหวลชรนนทรณ
คณะเกษตร บางเขน

 0.250ระดลบชาตน 8/4/2011

244 การเลมลยงโรตนเฟอรณ (Brachionus rotundiformis 
Tschugunoff, 1921) ด นวยคลอเรลลาทมทถยกทจาให นตก
ตะกอนทมทระยะเวลาการเกพบรลกษาตชางกลน

การประชสมทางวนชาการ ครล ลงทมท 49 
มหาวนทยาลลยเกษตรศาสตรณ

นางสาววาสนา อากรรลตนณ
คณะประมง บางเขน สถานมวนจลยประมงคลองวาฬ
นายวสฒนชลย อชอนเอมทยม
คณะประมง บางเขน สถานมวนจลยประมงคลองวาฬ

 0.250ระดลบชาตน 1/2/2011

245 การวางแผนเส นนทางเดนนด นวยเวลาน นอยทมทสสดสจาหรลบหสชน
ยนตณสการาโดยใช นวนธมเกาสณซยโดสเปคตรลล

การประชสมวนชาการทางวนศวกรรมไฟฟนา ครล ลงทมท 
34

ภาณสพลนธณ มลงคลา
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
ไฟฟนา
รศ.พมระยศ แสนโภชนณ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
ไฟฟนา

 0.250ระดลบชาตน 30/11/2011

246 การวนเคราะหณความเข นมของคชาซนงกสลารนตมลของสนามความ
เค นนในจสดตชอของวลสดสตชางชนนดกลนโดยวนธมเอนรนชไฟไนตณเอ
ลนเมนตณแบบ 3 มนตน

การประชสมทางวนชาการของมหาวนทยาลลย
เกษตรศาสตรณ ครล ลงทมท 49

อ.อรรถพร วนเศษสนนธสณ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
เครลทองกล
ฮนเดะโอะ โคะกสจน
Department of Mechanical Engineering, 
Nagaoka University of Technology,Japan.

 0.250ระดลบชาตน 1/2/2011

247 การวนเคราะหณความเสถมยรของโครงสร นางเครลทองจลกรกล
แบบ Lattice

การประชสมวนชาการเครลอขชายวนศวกรรมเครลทอง
กลแหชงประเทศไทยครล ลงทมท 25

รศ.ชลชพล ชลงชย
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
เครลทองกล

 0.250ระดลบชาตน 19/10/2011

248 การวนเคราะหณคสณภาพมะละกอแขกดจาเพลทอการบรนโภคด นวย 
Near Infrared Spectroscopy

การประชสมวนชาการวนทยาการหลลงการเกพบ
เกมทยวแหชงชาตน ครล ลงทมท 9

ผศ.รณฤทธนด ฤทธนรณ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ กจาแพงแสน ภาควนชา
วนศวกรรมการอาหาร
สโรชา ทองดชานอสดม
คณะวนศวกรรมศาสตรณ กจาแพงแสน ภาควนชา
วนศวกรรมการอาหาร
ลลนตณภลทร รลตอาภา
คณะวนศวกรรมศาสตรณ กจาแพงแสน ภาควนชา
วนศวกรรมการอาหาร
สสรมพร ณรงคณวงศณวลฒนา
คณะวนศวกรรมศาสตรณ กจาแพงแสน ภาควนชา
วนศวกรรมการอาหาร

 0.250ระดลบชาตน 23/6/2011
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249 การวนเคราะหณจลดกลสชมความต นานทานเชลลอโรคไหม นของข นาว
พลนธสณปรลบปรสงด นวยเชลลอทมทเกพบรวบรวมใหมช

การประชสมวนชาการของมหาวนทยาลลย
เกษตรศาสตรณ ครล ลงทมท ๔๙ สาขาพลช

เสาวลลกษณณ อลคราช
ภาควนชาพลชไรชนา
รศ.ประภา ศรมพนจนตตณ
คณะเกษตร บางเขน ภาควนชาพลชไรชนา
ผศ.ธานม ศรมวงศณชลย
คณะเกษตร บางเขน ภาควนชาพลชไรชนา

 0.250ระดลบชาตน 2/2/2011

250 การวนเคราะหณปรนมาณนจลามลนทล ลงหมดในเมลพดข นาวโพดด นวย
แสงเนมยรณอ นนฟราเรดในโปรแกรมการปรลบปรสงพลนธสณ

การประชสมวนชาการข นาวโพดและข นาวฟช างแหชง
ชาตน ครล ลงทมท 35

ดร.ศสมาพร เกษมสจาราญ
สถาบลนค นนคว นาและพลฒนาผลนตผลทางการเกษตร
และอสตสาหกรรมเกษตร ฝช ายนาโนเทคโนโลยม
และเทคโนโลยมชมวภาพ
รลทนฤดม แก นวชลทนชลย
นนสนตภาควนชาพลชไรชนา คณะเกษตร มก.
ผศ.วนเชมยร กมรตนนนจกาล
คณะเกษตร บางเขน ภาควนชาพลชไรชนา
นางวารสณม ธนะแพสยณ
สถาบลนค นนคว นาและพลฒนาผลนตผลทางการเกษตร
และอสตสาหกรรมเกษตร ฝช ายนาโนเทคโนโลยม
และเทคโนโลยมชมวภาพ

 0.250ระดลบชาตน 24/5/2011

251 การวนเคราะหณปลจจลยทมทสชงผลตชอผลสลมฤทธนดของผย นเรมยน ด นวย
วนธมการจลดการเรมยนออนไลนณแบบผสมผสานในระดลบอสดม
ศศกษา

ประชสมวชน าการระดบล ชาตนด นานอมเลรนนณนนง 
2011 (National e-Learning Conference 
2011 : Open Learning - Open the 
World)

อ.วมระยสทธ พนมพาภรณณ
คณะวนทยาศาสตรณ  ศรมราชา สาขาวนชาวนทยาการ
คอมพนวเตอรณ

 0.250ระดลบชาตน 9/8/2011

252 การวนเคราะหณพฤตนกรรมกชอนและหลลงการแตกร นาวของคาน
คอนกรมตเสรนมเหลพกด นวย RBSM

การประชสมวนชาการวนศวกรรมโยธาแหชงชาตน
ครล ลงทมท 16

อ.วรพงศณ ศรมโสฬส
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
โยธา

 0.250ระดลบชาตน 18/5/2011

253 การวนเคราะหณเศรษฐกนจของการผลนตกส นงกสลาดจามาตรฐาน
อนนทรมยณ : กรณมศศกษาอจาเภอแหลมสนงหณ จลงหวลดจลนทบสรม

การประชสมทางวนชาการของมหาวนทยาลลย
เกษตรศาสตรณ ครล ลงทมท 49

รศ.วราหณ เทพาหสดม
คณะประมง บางเขน ภาควนชาเพาะเลมลยงสลตวณนจลา
ผศ.เมธม แก นวเนนน
คณะประมง บางเขน ภาควนชาการจลดการประมง
อ.วรลณทลต ดสลยพฤกษณ
คณะประมง บางเขน ภาควนชาการจลดการประมง
นายอนสช นต ธนะวดม

 0.250ระดลบชาตน 1/2/2011

254 การวนเคราะหณสมรรถนะของเซลลณแสงอาทนตยณชนนดผลศกซนลน
กอนและฟนลณมบางอะมอรณฟลสซนลนกอนทมทต นดตล ลงในประเทศ
ไทยด นวการใช นโปรแกรมจจาลอง

การประชสมวนชาการครล ลงทมท 49 มหาวนทยาลลย
เกษตรศาสตรณ และการประชสมวนชาการ ปม  
2554 อนาคตชนบทไทย:รากฐานทมทมลทนคง
เพลทอการพลฒนาประเทศทมทยลทงยลน (วลนทมท 27-29 
มกราคม 2554)

อนสชา โพวลน
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
ไฟฟนา
ผศ.ปฐมาภรณณ ศรมผดสงธรรม
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
ไฟฟนา
อมรรลตนณ ลนลมมณม
สถาบลนพลฒนาเทคโนโลยมพลลงงานแสงอาทนตยณ
เอกชาตน หลตถา
สถาบลนพลฒนาเทคโนโลยมพลลงงานแสงอาทนตยณ

 0.250ระดลบชาตน 1/2/2011
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255 การวนเคราะหณหาปรนมาณเกลลอในปลาทยนชาด นวย
เทคนนคNear Infrared (NIR) Spectroscopy

การประชสมวนชาการวนทยาการหลลงการเกพบ
เกมทยวแหชงชาตน ครล ลงทมท 9

ศสทธหทลย โภชนากรณณ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ กจาแพงแสน ภาควนชา
วนศวกรรมการอาหาร
ผศ.รณฤทธนด ฤทธนรณ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ กจาแพงแสน ภาควนชา
วนศวกรรมการอาหาร
ทรงยศ เหลลองวนชชเจรนญ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ กจาแพงแสน ภาควนชา
วนศวกรรมการอาหาร
สสรมพร ณรงคณวงศณวลฒนา
คณะวนศวกรรมศาสตรณ กจาแพงแสน ภาควนชา
วนศวกรรมการอาหาร

 0.250ระดลบชาตน 23/6/2011

256 การวนเคราะหณหาปรนมาณจลกรยานและกจาหนดจสดจอดรถ
จลกรยานทมทเหมาะสมโครงการจลกรยานวนทยาเขตสมเขมยว

การประชสมวนชาการด นานการพลฒนาการดจาเนนน
งานทางอสตสาหกรรมแหชงชาตน ครล ลงทมท 2 
(CIOD 2011)

อ.วรวสฒน หวลงวลชรกสล
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
อสตสาหการ
จนนตนลนทณ หาญเมชง
ภาควนชาวนศวกรรมอสตสาหการ คณะวนศวกรรม
ศาสตรณ มหาวนทยาลลยเกษตรศาสตรณ

 0.250ระดลบชาตน 11/5/2011

257 การศศกษากระบวนการทางเคมมเพลทอสกลดทองแดงจากแผง
พมซมบม

Thailand Research Synposium 2011 
Proceedings

นส.วราภรณณ ภนญโญ
MTEC
ดร.เปรมฤดม กาญจนปนยะ
MTEC
อ.อภนชาตน โรจนโรวรรณ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
วลสดส
ดร. กนตตนนลนทณ อลนนานนทณ
MTEC

 0.250ระดลบชาตน 26/8/2011

258 การศศกษาการใช นรลงสมอสลตราไวโอเลตเสรนมกระบวนการ
พาสเจอรณไรซณเพลทอชชวยยลดอายสการเกพบรลกษานจลานมแพะ
พร นอมดลทม.

การประชสมวนชาการ ม.เกษตรศาสตรณ 
วนทยาเขตกจาแพงแสน ครล ลงทมท 8 สาขาสลตวณ
และสลตวแพทยณ

จรมพร บสญล นอม
ภาควนชาสลตวบาล คณะเกษตร กจาแพงแสน ม.
เกษตรศาสตรณ       
ผศ.ศศนธร นาคทอง
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควนชาสลตวบาล
อ.สสกลญญา วนชชสก นจ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ กจาแพงแสน ภาควนชา
วนศวกรรมการอาหาร

 0.250ระดลบชาตน 8/12/2011

259 การศศกษาการพยากรณณราคาพลลงงานเชลลอเพลนงในประเทศ
ไทย

การประชสมวนชาการสถนตนและสถนตนประยสกตณ
ระดลบชาตน

ชลทนใจ สสกปช าน
ภาควนชาสถนตน คณะวนทยาศาตรณ
รศ.ประสนทธนด พยลคฆพงษณ
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาสถนตน
รศ.อภนญญา หนรลญวงษณ
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาสถนตน

 0.250ระดลบชาตน 18/5/2011

วลนทมทพนมพณเอกสาร: 3/9/2555 16:21:40 หน นา 52/176



รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรส รบเนรทองจากการประชชมววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2554 ( 1 มกราคม 2554 - 31 ธ จนวาคม 2554 )

ลลาด จบ ชรทอผลงานววจ จย ชรทอการประชชม ชรทอคณะผผ รว วจ จย ระด จบการประชชม ว จน/เดรอน/ปอทอทเสนอ คราถรวงนล นาหน จก

260 การศศกษาการพลงทลายของเขลทอนแกชงกระจานด นวย
โปรแกรม HEC RAS

การประชสมวนชาการวนศวกรรมโยธาแหชงชาตน
ครล ลงทมท 16

นายอาทนตยณ พานนชนาวา
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
ทรลพยากรนจลา
อ.จนระวลฒนณ กณะสสต
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
ทรลพยากรนจลา

 0.250ระดลบชาตน 19/5/2011

261 การศศกษาการพาความร นอนแบบอนสระโดยใช นผลศกเหลว
เปพ นสารแขวนลอยในของไหล

การประชสมวนชาการเครลอขชายวนศวกรรมเครลทอง
กลแหชงประเทศไทยครล ลงทมท 25

นายวมรชลย ชลยวรพฤกษณ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ
รศ.ชวลนต กนตตนชลยการ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
เครลทองกล

 0.250ระดลบชาตน 19/7/2011

262 การศศกษาการแสดงออกของยมนทมทเกมทยวข นองกลบการพลฒนา
ต นนอชอนของปาลณมนจลามลน

การประชสมวนชาการพลนธสศาสตรณ ครล ลงทมท 17 เอมอร รสชงแจ นงสสวรรณ
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาพลนธสศาสตรณ
อ.ชลชวาล จลนทราสสรนยารลตนณ
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาพลนธสศาสตรณ

 0.250ระดลบชาตน 7/4/2011

263 การศศกษาขล ลนต นนเกมทยวกลบแบบจจาลองคสณภาพการขลบขมทบน
ทางหลวงโดยใช นการรลบรย นระยะไกลในยชานไมโครเวฟ

การประชสมวนชาการวนศวกรรมโยธาแหชงชาตน
ครล ลงทมท 16 มหาวนทยาลลยมหนดล 18 – 20 
พฤษภาคม พ.ศ. 2554

อ.วมระเกษตร สวนผกา
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
โยธา
อ.วาทนนม กฤษณะพลนธณ
คณะวนศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนวลฒนวนทยา

 0.250ระดลบชาตน 18/5/2011

264 การศศกษาความคงตลวของจสลนนทรมยณทมทเปพ นProbiotics ภาย
ใต นการทจาแห นงแบบแชชเยลอกแขพงบางสชวน

การประชสมทางวนชาการ โครงการทสนวนจลย
มหาบลณฑนต สกว. สาขาวนทยาศาสตรณและ
เทคโนโลยม ครล ลงทมท 5

นางสาวถนระพร  เกลมลยงขจา
ภาควนชาวนศวกรรมการอาหาร  คณะวนศวกรรม
ศาสตรณ กพส.
ผศ.มนตณทนพยณ ชจทาชอง
คณะวนศวกรรมศาสตรณ กจาแพงแสน ภาควนชา
วนศวกรรมการอาหาร

 0.250ระดลบชาตน 30/3/2011

265 การศศกษาคชาพารามนเตอรณทมทสชงผลกระทบตชอการขศลนรยปต นน
แบบรวดเรพวด นวยนจลา

การประชสมวนชาการเครลอขชายวนศวกรรมเครลทอง
กลแหชงประเทศไทย ครล ลงทมท 25

อ.คสณยสต เอมทยมสอาด
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
เครลทองกล
นาย นพพร บศกแวชน
สถาบลนค นนคว นาและพลฒนาเทคโนโลยมการผลนต
ทางอสตสาหกรรม คณะวนศวกรรมศาสตรณ 
มหาวนทยาลลยเกษตรศาสตรณ
นาย กนตตนนาถ วรรณนสสร
ภาควนชาวนศวกรรมเครลทองกล คณะวนศวกรรมศาสตรณ 
มหาวนทยาลลยเกษตรศาสตรณ

 0.250ระดลบชาตน 19/10/2011

266 การศศกษาคจาบอกการณณลลกษณะประเภทมองเหตสการณณใน
ภาพรวม แล นว ในภาษาไทย และคจาบอกการณณลลกษณะทมท
เทมยบเทชากลนในภาษาลาว และเขมร

การประชสมวนชาการมนสษยศาสตรณในทศวรรษ
ใหมช : พลวลตแหชงองคณความรย นกลบพหสลลกษณณ 
ทางวลฒนธรรม

รศ.ทลศนาลลย บยรพาชมพ
คณะมนสษยศาสตรณ บางเขน ภาควนชา
ภาษาศาสตรณ

 0.250ระดลบชาตน 18/8/2011

วลนทมทพนมพณเอกสาร: 3/9/2555 16:21:40 หน นา 53/176



รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรส รบเนรทองจากการประชชมววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2554 ( 1 มกราคม 2554 - 31 ธ จนวาคม 2554 )

ลลาด จบ ชรทอผลงานววจ จย ชรทอการประชชม ชรทอคณะผผ รว วจ จย ระด จบการประชชม ว จน/เดรอน/ปอทอทเสนอ คราถรวงนล นาหน จก

267 การศศกษาคสณภาพนจลาบรนเวณชายฝลทงอชาวประจวบ จลงหวลด
ประจวบคมรมขลนธณ ในรอบปม  พ.ศ. 2551-2552

การประชสมวนชาการวนทยาศาสตรณธรรมชาตน
และการจลดการทางสลงคม

นายวสฒนชลย อชอนเอมทยม
คณะประมง บางเขน สถานมวนจลยประมงคลองวาฬ
นางสาวกนกพร เกษสสวรรณณ
กลสชมวนชาการ สจานลกวนจลยและพลฒนาประมงชายฝลทง 
กรมประมง
นางสาววาสนา อากรรลตนณ
คณะประมง บางเขน สถานมวนจลยประมงคลองวาฬ
นายเทพบสตร เวชกามา
คณะประมง บางเขน สถานมวนจลยประมงคลองวาฬ

 0.250ระดลบชาตน 16/9/2011

268 การศศกษาคสณภาพนจลาแหลชงนจลาหนองหารและแหลชงกจาเนนด
มลพนษทางนจลา: กรณมศศกษามลพนษทางด นานไนเตรท
ฟอสเฟตและผลกระทบจากการใช นประโยชนณแหลชงนจลา
หนองหารบรนเวณประตยระบายนจลาสสรลสวดม

6th THAICID NATIONAL SYMPOSIUM 
“Integrated Water Resource 
Management towards Food Security 
and Sustainability”

อ.ศมณพร สสทธนบาก
คณะวนทยาศาสตรณและวนศวกรรมศาสตรณ สกลนคร 
สาขาวนชาวนศวกรรมโยธาและสนทงแวดล นอม

 0.250ระดลบชาตน 21/6/2011

269 การศศกษาคสณสมบลตนการต นานอนสมยลอนสระ และการต นานเชลลอ
จสลนนทรมยขณ องไคโตซานทมทนจลาหนลกโมกสลตชางกลน

การประชสมเสนอผลงานวนจลยแหชงชาตน ครล ลงทมท 
22

อ.ทานตะวลน พนรลกษณ (คเชนทรณชลย)
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชา
พลฒนาผลนตภลณฑณ
นางสาวภาวนนม อนนทรณมณม
นนส นตปรนญญาโท ภาควนชาพลฒนาผลนตภลณฑณ คณะ
อสตสาหกรรมเกษตร (บางเขน)

 0.250ระดลบชาตน 6/10/2011

270 การศศกษาโครงสร นางทางอณยวนทยาของ 
Complementary DNA และการแสดงออกของยมน CC 
Chemokine ในปลานนล (Oreochromis niloticus)

การประชสมทางวนชาการของมหาวนทยาลลย
เกษตรศาสตรณ ครล ลงทมท 49

ฉลตรศนรนนทรณ นาคหฤทลย
ภาควนชาเพาะเลมลยงสลตวณนจลา คณะประมง
รศ.นนทวนทยณ อารมยณชน
คณะประมง บางเขน ภาควนชาเพาะเลมลยงสลตวณนจลา
อ.ประพลนธณศลกดนด ศมรษะภยมน
คณะประมง บางเขน ภาควนชาเพาะเลมลยงสลตวณนจลา

 0.250ระดลบชาตน 1/2/2011

271 การศศกษาจลงหวะการเปนด-ปนดวาลณวสจาหรลบการทจางานของ
เครลทองยนตณดมเซลระบบเชลลอเพลนงรชวมทมทภาระงานตจทาโดยใช น
การจจาลองวลฏจลกรการทจางานของเครลทองยนตณ

การประชสมวนชาการเครลอขชายวนศวกรรมเครลทอง
กลแหชงประเทศไทย ครล ลงทมท 25

มงกสฏเดช พนชลยสวลสดนด
นนส นตปรนญญาโท ภาควนชาวนศวกรรมเครลทองกล ม.
เกษตรศาสตรณ
ณลฐวมรณ ศรมสลตยกสล
นนสนตปรนญญาโท ภาควนชาวนศวกรรมเครลทองกล ม.
เกษตรศาสตรณ
ดร.กฤษฎา วรรณทอง
บรนษลท ปตท. จจากลด (มหาชน)
ผศ.ธเนศ อรสณศรมโสภณ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
เครลทองกล

 0.250ระดลบชาตน 19/10/2011

272 การศศกษาเชนงทดลองพฤตนกรรมการจสดตนดไฟแบบ 
Piloted ของผลนตภลณฑณจากพลาสตนก

การประชสมทางวนชาการครล ลงทมท 49 
มหาวนทยาลลยเกษตรศาสตรณ

ก นตตน ภยษณะเบญญา
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
เครลทองกล
ผศ.ณลฐศลกดนด บสญมม
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
เครลทองกล

 0.250ระดลบชาตน 1/2/2011

วลนทมทพนมพณเอกสาร: 3/9/2555 16:21:40 หน นา 54/176



รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรส รบเนรทองจากการประชชมววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2554 ( 1 มกราคม 2554 - 31 ธ จนวาคม 2554 )

ลลาด จบ ชรทอผลงานววจ จย ชรทอการประชชม ชรทอคณะผผ รว วจ จย ระด จบการประชชม ว จน/เดรอน/ปอทอทเสนอ คราถรวงนล นาหน จก

273 การศศกษาต นนทสนการผลนตบรรจสภลณฑณพลาสตนกชมวภาพจาก
แปนงข นาวดลดแปร

การประชสมวนชาการ CIOD ผศ.ธนนต พสทธพงษณศนรนพร
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชา
เทคโนโลยมอสตสาหกรรมเกษตร
ผศ.นจลาฝน ลจาดลบวงศณ
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชา
เทคโนโลยมการบรรจสและวลสดส

 0.250ระดลบชาตน 11/5/2011

274 การศศกษาแนวทางการจจาลองนจลาทชาทมทเก นดอสทกภลยของลสชม
นจลาตรลง

การประชสมวนชาการวนศวกรรมโยธาแหชงชาตน
ครล ลงทมท 16

ผศ.นภาพร เปมทยมสงชา
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
ทรลพยากรนจลา
นายวรรธนศลกดนด สสปะกนทง
นนส นต

 0.250ระดลบชาตน 18/5/2011

275 การศศกษาบทบาทของตลวกลางในโซชอสปทานพรนกใน
ประเทศไทย

การประชมวนชาการด นานการพลฒนาการดจาเนนน
งานทางอสตสาหกรรมแหชงชาตน ครล ลงทมท 2 
(CIOD 2011)

ปมยณวรา พรหมอลกษร
ภาควนชาเทคโนโลยมอสตสาหกรรมเกษตร คณะ
อสตสาหกรรมเกษตร   มหาวน ทยาลล ย
เกษตรศาสตรณ
อ.พรธนภา องคณคสณารลกษณ
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชา
เทคโนโลยมอสตสาหกรรมเกษตร

 0.250ระดลบชาตน 11/5/2011

276 การศศกษาบางอยชางเพนทมเตนมสจาหรลบตลวสถนตนโคเฮนแคปปา การประชสมวนชาการ ครล ลงทมท 8 มหาวนทยาลลย
เกษตรศาสตรณ วนทยาเขตกจาแพงแสน

อ.พรพนศ ยนลมประยยร
คณะศนลปศาสตรณและวนทยาศาสตรณ กจาแพงแสน 
สายวนชาคณนตศาสตรณ สถนตน และคอมพนวเตอรณ
ผศ.สนทธนพงศณ รลกตะเมธากยล
คณะศนลปศาสตรณและวนทยาศาสตรณ กจาแพงแสน 
สายวนชาคณนตศาสตรณ สถนตน และคอมพนวเตอรณ

 0.250ระดลบชาตน 8/12/2011

277 การศศกษาเบลลองต นนของพลชสกสล Vigna Savi 
(Leguminosae-Papilionoideae) ในประเทศไทย

การประชสมวนชาการพฤกษศาสตรณแหชงประเทศ
ไทย ครล ลงทมท 5

รลมภณรดา มมบสญญา
ภาควนชาพฤกษศาสตรณ คณะวนทยาศาสตรณ 
มหาวนทยาลลยเกษตรศาสตรณ 
ผศ.ฉลตรชลย เงนนแสงสรวย
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาพฤกษ
ศาสตรณ

 0.250ระดลบชาตน 30/3/2011

278 การศศกษาประสนทธนภาพการลดคารณบอนมอนนอกไซดณและ
ไฮโดรคารณบอนของ Diesel  Oxidation  Catalyst  
สจาหรลบเครลทองยนตณดมเซลเชลลอเพลนงรชวม

การประชสมวนชาการเครลอขชายวนศวกรรมเครลทอง
กลแหชงประเทศไทย ครล ลงทมท 25

วรเทพ  วชนรพลนธสณ
ภาควนชาวนศวกรรมเครลทองกล
ผศ.เอกไท วนโรจนณสกสลชลย
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
เครลทองกล

 0.250ระดลบชาตน 19/10/2011

279 การศศกษาประสนทธนภาพของแบคทมเรมย Bacillus pumilus 
AQBS01 ตชอระบบภสมนคส นมกลนและการยลบยล ลงแบคทมเรมย 
Streptococcus agalactiae ทมทกชอโรคในปลานนล 
(Oreochromis niloticus)

การประชสมทางวนชาการของมหาวนทยาลลย
เกษตรศาสตรณ ครล ลงทมท 49

อ.ประพลนธณศลกดนด ศมรษะภยมน
คณะประมง บางเขน ภาควนชาเพาะเลมลยงสลตวณนจลา
ผศ.มยสรม จลยวลฒนณ
คณะประมง บางเขน ภาควนชาผลนตภลณฑณประมง
รศ.นนทวนทยณ อารมยณชน
คณะประมง บางเขน ภาควนชาเพาะเลมลยงสลตวณนจลา

 0.250ระดลบชาตน 1/2/2011
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รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรส รบเนรทองจากการประชชมววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2554 ( 1 มกราคม 2554 - 31 ธ จนวาคม 2554 )
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280 การศศกษาประสนทธนภาพทางอากาศพลศาสตรณของกลงหลน
ลมทมทต นดตล ลง Gurney Flap โดยวนธมพลศาสตรณของไหลเชนง
คจานวณ

การประชสมวนชาการเครลอขชายวนศวกรรมเครลทอง
กลแหชงประเทศไทย ครล ลงทมท 25

นายเจนวนทยณ คมตสนน
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
การบนนและอวกาศ
อ.ชนนนทรณ ตรงจนตภลกดม
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
การบนนและอวกาศ

 0.250ระดลบชาตน 19/10/2011

281 การศศกษาประสนทธนภาพทางอากาศพลศาสตรณของแพน
อากาศใบพลดกลงหลนลมทมทมมชายหลลงแบบลยชออกด นวยวนธม
พลศาสตรณของไหลเชนงคจานวณ

การประชสมวนชาการเครลอขชายวนศวกรรมเครลทอง
กลแหชงประเทศไทย ครล ลงทมท 25

นายพมระ ภาคอสทลย
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
การบนนและอวกาศ
อ.ชนนนทรณ ตรงจนตภลกดม
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
การบนนและอวกาศ

 0.250ระดลบชาตน 19/10/2011

282 การศศกษาเปรมยบเทมยบประสนทธนภาพการผลนตเอทานอ
ลของเซลลณตรศงรยปและเซลลณอนสระของเชลลอ 
Saccharomyces cerevisiae TISTR 5339

National Symposium on Natural 
Science and Social Management @ 
Kasetsart University , Kamphaeng 
Saen Campus

นางสาวกาญจนา อสชนเครลอ
คณะศนลปศาสตรณและวนทยาศาสตรณ กจาแพงแสน 
สายวนชาวนทยาศาสตรณ
อ.สสทธนเดช ปรมชารลมยณ
คณะศนลปศาสตรณและวนทยาศาสตรณ กจาแพงแสน 
สายวนชาวนทยาศาสตรณ
อ.รลชพล พะวงศณรลตนณ
คณะศนลปศาสตรณและวนทยาศาสตรณ กจาแพงแสน 
สายวนชาวนทยาศาสตรณ

 0.250ระดลบชาตน 15/9/2011

283 การศศกษาผลกระทบการรบกวนกลนระหวชางชชองสลญญาณ
ของแอกเซสพอยตณตามมาตรฐาน IEEE 802.11g

การประชสมวนชาการงานวนจลยและพลฒนาเชนง
ประยสกตณ ครล ลงทมท 3 ,ECTI-CARD 2011

วรพล ตล ลงกชอเกมยรตนกสล
ภาควนชาวนศวกรรมคอมพนวเตอรณ คณะวนศวกรรม
ศาสตรณ มหาวนทยาลลยเกษตรศาสตรณ
อ.อภนรลกษณ จลนทรณสร นาง
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
คอมพนวเตอรณ
ผศ.ชลยพร ใจแก นว
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
คอมพนวเตอรณ
รศ.อนลนตณ ผลเพนทม
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
คอมพนวเตอรณ

 0.250ระดลบชาตน 5/5/2011

284 การศศกษาผลกระทบของความต นองการของลยกค นาและ
เวลานจาทมทไมชแนชนอนตชอปรนมาณสตตอกปลอดภลย (Safety 
Stock)

การประชสมวนชาการด นานการพลฒนาการดจาเนนน
งานทางอสตสาหกรรมแหชงชาตน ครล ลงทมท 2 
(CIOD 2011)

อ.วรวสฒน หวลงวลชรกสล
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
อสตสาหการ
วนศรสต  วงษณสะอาด
นนสนตภาควนชาวนศวกรรมอสตสาหการ คณะวนศวกรรม
ศาสตรณ มก.

 0.250ระดลบชาตน 11/5/2011

285 การศศกษาผลกระทบของสายปนอนกลลบเพลทอการแยก
กลยโคสกลบฟรลกโทสโดยใช นระบบเบดเคลลทอนทมทจจาลอง

THE 21st National Graduate Research 
Conference

กชกร รสชงเรลอง
ภาควนชาวนศวกรรมเคมม มหาวนทยาลลย
เกษตรศาสตรณ
ผศ.อรรถศลกดนด จารมยณ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
เคมม

 0.250ระดลบชาตน 26/5/2011
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286 การศศกษาผลการอบแห นงด นวยฟลยอนไดซณเบดอสณหภยมนสยงตชอ
สมบลตนทางเคมมกายภาพของข นาวกล นองพลนธสณอะมนโลสสยง

การประชสมวนชาการสมาคมวนศวกรรมเกษตร
แหชงประเทศไทยครล ลงทมท 12 ประจจาปม  2554

ผศ.ดลฤดม ใจสสทธนด
คณะเกษตร บางเขน ภาควนชาเกษตรกลวนธาน
ศ.ดร.สมชาตน โสภณรณฤทธนด
มหาวนทยาลลยเทคโนโลยมพระจอมเกล นาธนบสรม

 0.250ระดลบชาตน 31/3/2011

287 การศศกษาพฤตนกรรมและทลศนคตนการบรนโภคผลนตภลณฑณไส น
พายผลไม นและจาแนกกลสชมโดยใช นเทคนนคจลดกลสชมตามลา
ดลบขล ลน

การประชสมทางวนชาการของมหาวนทยาลลย
เกษตรศาสตรณ ครล ลงทมท 49 : สาขาอสตสาหกรรม
เกษตร

ลลกษนกา คจาศรม
ผศ.วนษฐนดา จลนทราพรชลย
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชา
พลฒนาผลนตภลณฑณ
รศ.หทลยรลตนณ รนมคมรม
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชา
พลฒนาผลนตภลณฑณ

 0.250ระดลบชาตน 1/2/2011

288 การศศกษาพนษเฉมยบพลลนของกากชาตชอปลานนล 
(Oreochromis niloticus),ปลากะพงขาว (Lates 
calcarifer) และกส นงขาวแวนนาไม (Litopenaeus 
vannamei)

การประชสมวนชาการครล ลงทมท 49 มหาวนทยาลลย
เกษตรศาสตรณ

ลนลลา  หงษณคณารลตนณ
ศยนยณวนจลยธสรกนจเพาะเลมลยงสลตวณนจลา
รศ.ชลอ ลนลมสสวรรณ
คณะประมง บางเขน ภาควนชาชมววนทยาประมง
ผศ.นนตน ชยเช นด
คณะประมง บางเขน ภาควนชาชมววนทยาประมง

 0.250ระดลบชาตน 1/2/2011

289 การศศกษาพนษเฉมยบพลลนของไดคลอโรไนโตรซาลนไซนมลม
ดตชอหอยขมลนก (Cerithidea cingulata) และกส นงขาวแวน
นาไม (Litopenaeus vannamei) ระยะโพสลารณวา 12

ประชสมวนชาการ ครล ลงทมท 49 มหาวนทยาลลย
เกษตรศาสตรณ

ธารทนพยณ  นภาอจาไพพร
ศยนยณวนจลยธสรกนจเพาะเลมลยงสลตวณนจลา
รศ.ชลอ ลนลมสสวรรณ
คณะประมง บางเขน ภาควนชาชมววนทยาประมง
ผศ.นนตน ชยเช นด
คณะประมง บางเขน ภาควนชาชมววนทยาประมง

 0.250ระดลบชาตน 1/2/2011

290 การศศกษาพลชอาศลยในการวางไขชของมวนตลวหจลาเพลมลยไฟ 
Wollastoniella rotunda Yasunaga และ Miyamoto 
(Hemiptera: Anthocoridae)

การประชสมทางวนชาการของมหาวนทยาลลย
เกษตรศาสตรณ ครล ลงทมท 49: สาขาพลช

เพพญนภา วรรณรลตนณ
ศยนยณวนจลยควบคสมศลตรยพลชโดยชมวนนทรมยณแหชงชาตน 
ภาคกลาง
เทวม มณมรลตนณ
ศยนยณวนจลยควบคสมศลตรยพลชโดยชมวนนทรมยณแหชงชาตน 
ภาคกลาง
ผศ.โสภณ อสไรชลทน
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควนชากมฏวนทยา

 0.250ระดลบชาตน 1/2/2011

291 การศศกษาเพลทอหาปลจจลยทมทมมผลกระทบตชอคชาใช นจชายรวม
ของระบบสนนค นาคงคลลง

การประชสมวนชาการด นานการพลฒนาการดจาเนนน
งานทางอสตสาหกรรมแหชงชาตน ครล ลงทมท 2 
(CIOD 2011)

อ.วรวสฒน หวลงวลชรกสล
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
อสตสาหการ
ภาณสพงศณ สสทธนหาระ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
อสตสาหการ

 0.250ระดลบชาตน 11/5/2011

292 การศศกษาภยมนปลญญชาวบ นาน:นจลาหมลกเชพง การประชสมทางวนชาการของมหาวนทยาลลย
เกษตรศาสตรณ ครล ลงทมท 49

รศ.อรสา สสกสวชาง
คณะสลงคมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาภยมนศาสตรณ

 0.250ระดลบชาตน 1/2/2011

293 การศศกษารยปแบบการดจาเนนนงานของเกษตรกรผย นปลยกผลก
สจาหรลบการจลดหาผลกสดของร นานอาหาร

การประชสมวนชาการด นานการพลฒนาการดจาเนนน
งานทางอสตสาหกรรมแหชงชาตน ครล ลงทมท 2 
(CIOD 2011)

วลนเพพญ สสมนานสสรณณ
นนส นตป โท
อ.พรธนภา องคณคสณารลกษณ
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชา
เทคโนโลยมอสตสาหกรรมเกษตร

 0.250ระดลบชาตน 11/5/2011
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294 การศศกษาลลกษณะประจจาพลนธสณมะมชวงในสถานมวนจลย
ปากชชองเพลทอประโยชนณในการปรลบปรสงพลนธสณ

การประชสมทางวนชาการ ครล ลงทมท 49 
มหาวนทยาลลยเกษตรศาสตรณ

นางสาวขวลญหทลย ทนงจนตร
สถาบลนอนนทรมจลนทรสถนตยณเพลทอการค นนคว นาและ
พลฒนาพลชศาสตรณ สถานมวนจลยปากชชอง
นางกลลยาณม สสวนทวลส
สถาบลนอนนทรมจลนทรสถนตยณเพลทอการค นนคว นาและ
พลฒนาพลชศาสตรณ สถานมวนจลยปากชชอง
นายเรลองศลกดนด กมขสนทด
สถาบลนอนนทรมจลนทรสถนตยณเพลทอการค นนคว นาและ
พลฒนาพลชศาสตรณ สถานมวนจลยปากชชอง
นางสาวพนนนจ กรนนทณธลญญกนจ
สถาบลนอนนทรมจลนทรสถนตยณเพลทอการค นนคว นาและ
พลฒนาพลชศาสตรณ สถานมวนจลยปากชชอง

 0.250ระดลบชาตน 1/2/2011

295 การศศกษาวลสดสกลนกระแทกเพลทอลดความเสมยหายของ
กะหลจทาปลมจากการขนสชง

การประชสมวนชาการสมาคมวนศวกรรมเกษตร
แหชงประเทศไทย ครล ลงทมท ๑๒

อ.ศสภกนตตณ สายสสนทร
คณะเกษตร บางเขน ภาควนชาเกษตรกลวนธาน
ผศ.ปลณณธร ภลทรสถาพรกสล
ภาควนชาวนศวกรรมเกษตร คณะวนศวกรรมศาสตรณ 
มหาวนทยาลลยเทคโนโลยมราชมงคลธลญบสรม

 0.250ระดลบชาตน 31/3/2011

296 การศศกษาวนวลฒนาการชาตนพลนธสณของแบคทมเรมยชอบร นอนทมท
ยชอยสลายพอลนแลกไทดณได นและสมบลตนบางประการของ
เอนไซมณยชอยสลายพอลนแลกไทดณบรนสสทธนดทมทผลนตโดย 
Laceyella sacchari LP175

การประชสมเสนอผลงานวนจลยแหชงชาตน ครล ลงทมท 
22

นรนสรา มณมวงศณ
ภาควนชาจสลชมววนทยา คณะวนทยาศาสตรณ 
มหาวนทยาลลยเกษตรศาสตรณ
ศรมสสดา หาญภาคภยมน
ภาควนชาจสลชมววนทยา คณะวนทยาศาสตรณ 
มหาวนทยาลลยเกษตรศาสตรณ
ชาญวนทยณ สสรนยฉลตรกสล
ศยนยณพลนธสวนศวกรรมและเทคโนโลยมชมวภาพแหชง
ชาตน หนชวยปฏนบลตนการวนจลยทรลพยากรชมวภาพ
รศ.วนเชมยร กนจปรมชาวนนช
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาจสลชมววนทยา

 0.250ระดลบชาตน 6/10/2011

297 การศศกษาสภาพปลญหาและอสปสรรคของการดจาเนนนการ
จลดการความรย นของสถานศศกษาในเขตภยมนภาคตะวลนตก

การนจาเสนอผลงานวนจลยสาขาการศศกษา และ
สาขาทมทเกมทยวข นอง ประจจาปม  2553

อ.พลทธนลนทณ หรรษาภนรมยณโชค
คณะศศกษาศาสตรณและพลฒนศาสตรณ กจาแพงแสน 
ภาควนชาครสศศกษา
รศ.บรรจบ ภนรมยณคจา
คณะศศกษาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนทยา
ศาสตรณการกมฬา
อ.จนราภรณณ กาแก นว 
คณะศศกษาศาสตรณและพลฒนศาสตรณ กจาแพงแสน 
ภาควนชาครสศศกษา
อ.กสลธนดา นสกยลธรรม
คณะศศกษาศาสตรณและพลฒนศาสตรณ กจาแพงแสน 
ภาควนชาครสศศกษา

 0.250ระดลบชาตน 20/8/2011

วลนทมทพนมพณเอกสาร: 3/9/2555 16:21:40 หน นา 58/176



รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรส รบเนรทองจากการประชชมววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2554 ( 1 มกราคม 2554 - 31 ธ จนวาคม 2554 )

ลลาด จบ ชรทอผลงานววจ จย ชรทอการประชชม ชรทอคณะผผ รว วจ จย ระด จบการประชชม ว จน/เดรอน/ปอทอทเสนอ คราถรวงนล นาหน จก

298 การศศกษาสยตรอาหารทมทเหมาะสมสจาหรลบการเจรนญเตนบโต
ของต นนกล นากล นวยไม นเอลลองใบไผชในสภาพปลอดเชลลอ

การประชสมวนชาการพลชสวนแหชงชาตน ครล ลงทมท 
10

น.ส.พรสสดา ศนรนรลกวงษา
นนสนตปรนญญาตรม ภาควนชาพลชสวน คณะเกษตร 
บางเขน
น.ส.ดวงพร บสญชลย
นนสนตปรนญญาเอก ภาควนชาพลชสวน คณะเกษตร 
บางเขน
ผศ.กนกวรรณ ถนอมจนตร
คณะเกษตร บางเขน ภาควนชาพลชสวน
ผศ.พลชรมยา บสญกอแก นว
คณะเกษตร บางเขน ภาควนชาพลชสวน

 0.250ระดลบชาตน 18/5/2011

299 การศศกษาเส นนอลตตลลกษณณของนจลาในดนนและกจาลลงรลบแรง
เฉลอนของดนนเหนมยวบดอลดในพลลนทมทภาคกลาง

การประชสมวนชาการวนศวกรรมโยธาแหชงชาตน 
ครล ลงทมท 16

กฤช เหลาสสภาพ
นนสนตปรนญญาโท ภาควนชาวนศวกรรมโยธา คณะ
วนศวกรรมศาสตรณ มหาวนทยาลลยเกษตรศาสตรณ
ผศ.อภนนนตน โชตนสลงกาศ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
โยธา

 0.250ระดลบชาตน 20/5/2011

300 การศศกษาหาพลลงงานในการตลดต นนมลนสจาปะหลลง การประชสมวนชาการสมาคมวนศวกรรมเกษตร
แหชงประเทศไทยครล ลงทมท 12

ฉลตรชลย ทศพร
คณะวนศวกรรมศาสตรณ กจาแพงแสน ภาควนชา
วนศวกรรมเกษตร
นนภาพร ทนสพล
คณะวนศวกรรมศาสตรณ กจาแพงแสน ภาควนชา
วนศวกรรมเกษตร
รศ.วนชา หมลทนทจาการ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ กจาแพงแสน ภาควนชา
วนศวกรรมเกษตร

 0.250ระดลบชาตน 31/3/2011

301 การศศกษาอลตราการรลทวไหลของกตาซฟอสฟมนจากโครงสร นาง
ผ นาคลสมรมยา polyvinyl chloride (PVC) ทมทมมความหนา
ตชางกลน

การประชสมวนชาการวนทยาการหลลงการเกพบ
เกมทยวแหชงชาตน ครล ลงทมท 9

ธมรเดช เดชทองจลนทรณ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ กจาแพงแสน ภาควนชา
วนศวกรรมเกษตร
อ.วลชรพล ชยประเสรนฐ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ กจาแพงแสน ภาควนชา
วนศวกรรมเกษตร
นายเอนก สสขเจรนญ
สถาบลนวนจลยและพลฒนา  กจาแพงแสน ฝช ายเครลทอง
จลกรกลการเกษตรแหชงชาตน

 0.250ระดลบชาตน 23/6/2011

302 การศศกษาอนทธนพลของจจานวนใบพลดทมทสชงผลตชอสมรรถนะ
ของเครลทองสยบนจลาแบบทชอพญานาค

การประชสมวนชาการสมาคมวนศวกรรมเกษตร
แหชงประเทศไทยครล ลงทมท 12 ประจจาปม  2554

อ.เบญญา กสานตนกสล
คณะวนศวกรรมศาสตรณ กจาแพงแสน ภาควนชา
วนศวกรรมเครลทองกล
สลนตน ลลกษนตานนทณ
Faculty of Engineering, Kasetsart 
University

 0.250ระดลบชาตน 31/3/2011

303 การศศกษาอสปลลกษณณเช นงมโนทลศนณของคจาวชา “กนน” ใน
ภาษาไทย

การประชสมวนชาการระดลบชาตน “มนสษยศาสตรณ
ในทศวรรษใหมช: พลวลตแหชงองคณความรย นกลบพหส
ลลกษณณทางวลฒนธรรม”

อลนธนกา ธรรมเนมยม
ภาษาศาสตรณประยสกตณ บลณฑนตยณวนทยาลลย มก.
อ.นลทธณชนลน นาถประทาน
คณะมนสษยศาสตรณ บางเขน ภาควนชา
ภาษาศาสตรณ

 0.250ระดลบชาตน 20/9/2011

วลนทมทพนมพณเอกสาร: 3/9/2555 16:21:40 หน นา 59/176



รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรส รบเนรทองจากการประชชมววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2554 ( 1 มกราคม 2554 - 31 ธ จนวาคม 2554 )

ลลาด จบ ชรทอผลงานววจ จย ชรทอการประชชม ชรทอคณะผผ รว วจ จย ระด จบการประชชม ว จน/เดรอน/ปอทอทเสนอ คราถรวงนล นาหน จก

304 การสกลดทองแดงและสลงกะสมจากสารละลายขมลเตาทอง
เหลลองด นวยกระบวนการทางไฟฟนาเคมม

การประชสมทางวนชาการ ครล ลงทมท 49 
มหาวนทยาลลยเกษตรศาสตรณ

พนมพณพนสสทธนด จสทนทน
อมรรลตนณ ภนญโญทรลพยณ
ดลธนชา กระจชางฉาย
อ.ราชธมรณ เตชไพศาลเจรนญกนจ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
วลสดส

 0.250ระดลบชาตน 1/2/2011

305 การสกลดนจลามลนปาลณมดนบจากกากเบนโทไนตณ  เพลทอใช นเปพ น
วลตถสดนบสจาหรลบการผลนตไบโอดมเซล

การประชสมทางวนชาการของมหาวนทยาลลย
เกษตรศาสตรณ ครล ลงทมท 49

พรรณรมณฑณ อยยชจงดม
วนทยาลลยสนทงแวดล นอม วนทยาลลยสนทงแวดล นอม
รศ.นนพนธณ ตลงคณานสรลกษณ
วนทยาลลยสนทงแวดล นอม วนทยาลลยสนทงแวดล นอม
รศ.วนทยา ปล ลนสสวรรณ
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาเคมม

 0.250ระดลบชาตน 1/2/2011

306 การสกลดสารออกฤทธนดจากหญ นาหวาน การประชสมวนชาการวนทยาศาสตรณและ
เทคโนโลยมแหชงประเทศไทยครล ลงทมท 37

อ.สสนลนทณ กนจจารสวรรณกสล
คณะวนทยาศาสตรณ  ศรมราชา สาขาวนชาวนทยา
ศาสตรณพลลนฐานและพลศศกษา
นางสาวรสชงรลตนณ   สนทธนวงษา
นางสาวสสรมพร     งามแสง

 0.250ระดลบชาตน 10/10/2011

307 การสชงเสรนมการเข นาถศงสถานมรถโดยสารประจจาทางดชวน
พนเศษ (BRT) โดยการเดนนทางแบบไมชใช นเครลทองยนตณ ใน
พลลนทมทเขตยานนาวา กรสงเทพมหานคร

การประชสมวนชาการวนศวกรรมโยธาแหชงชาตน 
ครล ลงทมท 16

นางสาวกวนนทรา ภยชระหงษณ
อ.สสภาพร แก นวกอ เลมทยวไพโรจนณ
คณะสถาปลตยกรรมศาสตรณ บางเขน สาขา
วนชาการวางผลงเมลองและสภาพแวดล นอม

 0.250ระดลบชาตน 19/5/2011

308 การสชงเสรนมการแปรรยปผลนตภลณฑณอาหารและสร นางกลไก
ทางการตลาดเพลทอยกระดลบรายได นของเกษตรกรบนพลลนทมท
ต นนนจลานจลาหนาว

การนจาเสนอผลงานวนจลยแหชงชาตน 
๒๕๕๔(Thailand Research Expo 2011)

ดร.วนภาภรณณ ณ ถลาง
สถาบลนค นนคว นาและพลฒนาผลนตภลณฑณอาหาร ฝช าย
โภชนาการและสสขภาพ
นางสาวอภนญญา จสฑางกยร
สถาบลนค นนคว นาและพลฒนาผลนตภลณฑณอาหาร ฝช าย
เคมมและกายภาพอาหาร
นางสาวพนศมลย ศรมชาเยช
สถาบลนค นนคว นาและพลฒนาผลนตภลณฑณอาหาร 
ฝช ายกระบวนการผลนตและแปรรยป
นายนนพลฒนณ ลนลมสงวน
สถาบลนค นนคว นาและพลฒนาผลนตภลณฑณอาหาร 
ฝช ายกระบวนการผลนตและแปรรยป
นายพนสสทธนด บสตรสสวรรณ
สถาบลนค นนคว นาและพลฒนาผลนตภลณฑณอาหาร 
ฝช ายกระบวนการผลนตและแปรรยป

 0.250ระดลบชาตน 26/8/2011

309 การสร นางแบบจจาลองและออกแบบการทดลองเพลทอศศกษา
อนทธนพลของปลจจลยทมทมมผลตชอการลดมลพนษในเครลทองฟอกไอ
เสมยเชนงเรชงปฏนก นร นยาของเครลทองยนตณดมเซลแบบเชลลอเพลนง
รชวม

การประชสมวนชาการเครลอขชายวนศวกรรมเครลทอง
กลแหชงประเทศไทย ครล ลงทมท 25

ธเนศ ลนลมภยรนมงคล
ภาควนชาวนศวกรรมเครลทองกล คณะวนศวกรรมศาสตรณ 
มหาวนทยาลลยเกษตรศาสตรณ
ผศ.เอกไท วนโรจนณสกสลชลย
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
เครลทองกล

 0.250ระดลบชาตน 19/10/2011

วลนทมทพนมพณเอกสาร: 3/9/2555 16:21:40 หน นา 60/176



รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรส รบเนรทองจากการประชชมววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2554 ( 1 มกราคม 2554 - 31 ธ จนวาคม 2554 )

ลลาด จบ ชรทอผลงานววจ จย ชรทอการประชชม ชรทอคณะผผ รว วจ จย ระด จบการประชชม ว จน/เดรอน/ปอทอทเสนอ คราถรวงนล นาหน จก

310 การสลงเคราะหณโมเลกสลลอกแบบเพลทอใช นในการดยดซลบ
แกมมาออไรซานอล

THE 21st National Graduate Research 
Conference

ชลญญาวลจนณ บวรพงษณสกสล
นลกศศกษาปรนญญาโท ภาควนชาวนศวกรรมเคมม 
มหาวนทยาลลยเกษตรศาสตรณ
ผศ.อรรถศลกดนด จารมยณ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
เคมม

 0.250ระดลบชาตน 26/5/2011

311 การสลงเคราะหณสารประกอบแคลเซมยมบรนสสทธนดจากเปลลอก
ไขชเปพ ด

การประชสมทางวนชาการ ครล ลงทมท 49
The 49th Kasetsart University Annual 
Conference

อ.นสชนภา ตล ลงบรนบยรณณ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
วลสดส

 0.250ระดลบชาตน 31/1/2011

312 การสลงเคราะหณอนาคารณดนก-ฟอรณมลลดมไฮดณ ชนนดรมโซล เรซนน THE 21st National Graduate Research 
Conference

ณลฐวลชตณ งามวงศณน นอย
นนสนตปรนญญาโท ภาควนชาวนศวกรรมเคมม 
มหาวนทยาลลยเกษตรศาสตรณ
ผศ.อรรถศลกดนด จารมยณ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
เคมม

 0.250ระดลบชาตน 26/5/2011

313 การเสรนมกรดอะมนโนและกรดอนนทรมยณตชอสมรรถภาพการ
ผลนตกส นงขาวแวนนาไม (Litopeneaus vannamei).

การประชสมวนชาการมหาวนทยาลลย
เกษตรศาสตรณ ครล ลงทมท 49

เสาวณมยณ  ศรมมนตรม
มก
รศ.อรพนนทณ จนนตสถาพร
คณะประมง บางเขน ภาควนชาเพาะเลมลยงสลตวณนจลา
รศ.ประทลกษณ ตาบทนพยณวรรณ
คณะประมง บางเขน ภาควนชาเพาะเลมลยงสลตวณนจลา
นายฉลตรชลย ไทยทสชงฉนน
คณะประมง บางเขน ภาควนชาเพาะเลมลยงสลตวณนจลา

 0.250ระดลบชาตน 1/2/2011

314 การเสรนมโปรตมนไฮโดรไลเซทจาดรลงไหมอมรมทในผลนตภลณฑณ
ทมทใช นในชมวนตประจจาวลนของกลสชมแมชบ นาน : กรณมศศกษาบ นาน
บะตากา-บ นานใหมชสามลคคม อจาเภอโพนทอง จลงหวลด
ร นอยเอพด.

การประชสมวนชาการหมชอนไหมระดลบชาตนครล ลง
ทมท 2

นางอรทลย จนนตสถาพร
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควนชาสลตวบาล
รศ.อรพนนทณ จนนตสถาพร
คณะประมง บางเขน ภาควนชาเพาะเลมลยงสลตวณนจลา
รศ.ดร.ศรมน นอย ชสชมคจา
คณะเทคโนโลยมการเกษตร มหาวนทยาลลยราชภลฎ
วไลยอลงกรณณ
บรรทม เพรนดพราว
ภาควนชาเพาะเลมลยงสลตวณนจลา คณะประมง 
มหาวนทยาลลยเกษตรศาสตรณ

 0.250ระดลบชาตน 19/5/2011

315 การเสรนมพลลงชสมชนในการบรนหารจลดการพลลนทมทเพลทอเพนทม
ประสนทธนภาพในการผลนตทางการเกษตรและจจาหนชายของ
เกษตรกรบนพลลนทมทต นนนจลานจลาหนาวโดยใช นปรลชญาเศรษฐกนจ
พอเพมยง

Thailand Research Expo 2011 อ.วรรณดม สสทธนนรากร
คณะศศกษาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาอาชมวศศกษา
นางผชองศรม จนตตนยนทณ
สถาบลนค นนคว นาและพลฒนาผลนตภลณฑณอาหาร ฝช าย
โภชนาการและสสขภาพ
นายเวช เตปจตะ
สถาบลนค นนคว นาและพลฒนาระบบนนเวศเกษตร 
สถานมวนจลยดอยปสย

 0.250ระดลบชาตน 26/8/2011

วลนทมทพนมพณเอกสาร: 3/9/2555 16:21:40 หน นา 61/176
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316 การเสรนมเมทไธโอนมนในอาหารปลานนล (Oreochromis 
niloticus) ทมทมมปลาปช นน นอย.

การประชสมทางวนชาการครล ลงทมท 49  
ของมหาวนทยาลลยเกษตรศาสตรณ  1-4  
กสมภาพลนธณ  2554  ณ  มหาวนทยาลลย
เกษตรศาสตรณ  กรสงเทพฯ.  หน นา  309-316.

ธวลช  ตลนกยล
มหาวนทยาลลยเกษตรศาสตรณ
รศ.อรพนนทณ จนนตสถาพร
คณะประมง บางเขน ภาควนชาเพาะเลมลยงสลตวณนจลา
รศ.ประทลกษณ ตาบทนพยณวรรณ
คณะประมง บางเขน ภาควนชาเพาะเลมลยงสลตวณนจลา
นายฉลตรชลย ไทยทสชงฉนน
คณะประมง บางเขน ภาควนชาเพาะเลมลยงสลตวณนจลา

 0.250ระดลบชาตน 1/2/2011

317 การหดตลวของเรซนนผสมทลลคลมในแมชพนมพณหลชอพระพสทธรยปการประชสมวนชาการเครลอขชายวนศวกรรมเครลทอง
กลแหชงประเทศไทย ครล ลงทมท 25

อ.คสณยสต เอมทยมสอาด
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
เครลทองกล
นาย กนตตนนาถ วรรณนสสร
ภาควนชาวนศวกรรมเครลทองกล คณะวนศวกรรมศาสตรณ 
มหาวนทยาลลยเกษตรศาสตรณ
นาย นพพร บศกแวชน
สถาบลนค นนคว นาและพลฒนาเทคโนโลยมการผลนต
ทางอสตสาหกรรม คณะวนศวกรรมศาสตรณ 
มหาวนทยาลลยเกษตรศาสตรณ

 0.250ระดลบชาตน 19/10/2011

318 การหลบหลมกสนทงกมดขวางของรถอลจฉรนยะบนพลลนราบด นวย
กลจลกรวนทลศนณและตลวควบคสมแบบพมไอดม

การประชสมวนชาการเครลอขชายวนศวกรรมเครลทอง
กลแหชงประเทศไทย ครล ลงทมท 25
19-21 ตสลาคม 2554 จลงหวลดกระบมท

นายพสฒนพงศณ ขสนทรง
ห นองปฏนบลตนการควบคสมหสชนยนตณและการสลทน
สะเทลอน คณะวนศวกรรมศาสตรณ มก.
รศ.ปรณลฐ วนสสวรรณ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
เครลทองกล
อ.วนทนต ฉลตรรลตนกสลชลย
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
เครลทองกล

 0.250ระดลบชาตน 19/10/2011

319 การหาจจานวนเครลทองจลกรทมทเหมาะสม เพลทอลดปลญหาคอ
ขวด โดยใช นแบบจจาลองสถานการณณ

การประชสมวนชาการขชายงานวนศวกรรมอสตสาห
การ ประจจาปม  2554 (IE Network 
Conference 2011)

รศ.รสชงรลตนณ ภนสลชเพพญ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
อสตสาหการ
สรายสธ ทองฉจทา 
ภาควนชาเทคโนโลยมการผลนตทางอสตสาหกรรม 
คณะวนศวกรรมศาสตรณ มหาวนทยาลลย
เกษตรศาสตรณ

 0.250ระดลบชาตน 20/10/2011

320 การหาสภาวะทมทเหมาะสมในการเพาะเลมลยง Lentinus 
polychrous Lev. บนเหง นามลนโดยวนธมพลลนผนวตอบสนอง

การประชสมทางวนชาการ ครล ลงทมท 49 
มหาวนทยาลลยเกษตรศาสตรณ

น.ส.จนรชยา บสญฤทธนด
นนส นตป.โท ภาควนชาเทคโนโลยมชมวภาพ คณะ
อสตสาหกรรมเกษตร
ผศ.ณลฐกานตณ นนตยพลธนณ
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชา
เทคโนโลยมชมวภาพ
ผศ.อมรรลตนณ พรหมบสญ
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาชมวเคมม

 0.250ระดลบชาตน 1/2/2011
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321 การหาสภาวะทมทเหมาะสมสจาหรลบกระบวนการผลนต
แกนกระทส นงคลลตชณทมทมมผลตชอผลตอบสนองหลายตลวกรณม
ศศกษาโรงงานผลนตชนลนสชวนรถจลกรยานยนตณ

การประชสมวนชาการด นานการวนจลยดจาเนนนงาน
แหชงชาตน ประจจาปม  2554

เอราวนล  ถาวร
นนสนตภาควนชาวนศวกรรมอสตสาหการ คณะวนศวกรรม
ศาสตรณ มก.
รศ.ประไพศรม สสทลศนณ ณ อยสธยา
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
อสตสาหการ

 0.250ระดลบชาตน 8/9/2011

322 การหาสรมระทมทเหมาะสสดของคานคอนกรมตอลดแรง การประชสมวนชาการโยธาแหชงชาตนครล ลงทมท 16 จนระพลฒนณ จนระภาพลนธณ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
โยธา
รศ.เบญจพล เวทยณวนวรณณ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
โยธา

 0.250ระดลบชาตน 18/5/2011

323 การหาอนทธนพลหลลกทมทมมผลตชอความเค นนแรงดศงของโคพอลน
เมอรณยางกลบสไตรมนโดยใช นการออกแบบด นวยฟยลแฟกทอเรม
ยล

มหาวนทยาลลยบยรพา 2554 (Burapha 
University National Conference 2011)

ผศ.นลนทนยา หาญศสภลลกษณณ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
เคมม
นลฐสสภา ศรมสลงขณสสวรรณณ
ภาควนชาวนศวกรรมเคมม คณะวนศวกรรมศาสตรณ 
มหาวนทยาลลยเกษตรศาสตรณ

 0.250ระดลบชาตน 6/7/2011

324 การอธนบายความอชอนนสชมของทสเรมยนพลนธสณหมอนทองตลด
แตชงพร นอมบรนโภคโดยใช นสมการจลนพลศาสตรณ

การประชสมทางวนชาการของมหาวนทยาลลย
เกษตรศาสตรณ ครล ลงทมท 49

นส.ศนรนกาญจนณ จลนทรณถาวรพานนช
คณะอสตสาหกรรมเกษตร มก.
ผศ.พนสนฏฐณ ธรรมวนถม
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชา
พลฒนาผลนตภลณฑณ
รศ.อนสวลตร แจ นงชลด
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชา
พลฒนาผลนตภลณฑณ
ดร.สสมนตรา บสญบจารสง
สถาบลนค นนคว นาและพลฒนาผลนตภลณฑณอาหาร ฝช าย
เคมมและกายภาพอาหาร

 0.250ระดลบชาตน 1/2/2011

325 การอบรมเพลทอเสรนมสร นางศลกยภาพของผย นประสานงานกลสชม
อสตสาหกรรม

การประชสมวนชาการ ครล ลงทมท 49 มหาวนทยาลลย
เกษตรศาสตรณ

รศ.สสมาลม สลนตนพลวสฒน
คณะเศรษฐศาสตรณ บางเขน ภาควนชา
เศรษฐศาสตรณ

 0.250ระดลบชาตน 1/2/2011

326 การอยยชเปพ นสชวนของพลนธสกรรมสลญจรแบบอารณเอพนเอ 
(Rex1, Rex3 และ Rex6) ในจมโนมของปลากลดไทยภาค
กลาง

Proceedings of 17th National Genetic 
Conference

อ.ครศร ศรมกสลนาถ
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาพลนธสศาสตรณ
อ.อลครพงษณ สวลสดนพงษณ
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาพลนธสศาสตรณ
Yoshinobu Uno
Hokkaido University, Japan
Kazumi Matsubara
Nagoya city University
รศ.สสรนนทรณ ปนยะโชคณากสล
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาพลนธสศาสตรณ
Yoichi Matsuda
Nagoya University, Japan

 0.250ระดลบชาตน 7/4/2011
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327 การอยยชรอดของเกษตรกรผย นนจาในการผลนตข นาวโพดเลมลยง
สลตวณหลลงการทจานาในพลลนทมทชลประทานโครงการพลฒนาลสชม
นจลาลจาพะยลงตอนบน อจาเภอเขาวง จลงหวลดกาฬสนนธสณ

การประชสมวนชาการ มหาวนทยาลลยขอนแกชน 
ประจจาปม  2554

อ.รสชงโรจนณ พนทลกษณดชานธรรม
คณะเกษตร บางเขน ภาควนชาปฐพมวนทยา
อ.รลกศลกดนด เสรนมศลกดนด
คณะเกษตร บางเขน ภาควนชาเกษตรกลวนธาน
ผศ.สสภาภรณณ เลนศศนรน
คณะเกษตร บางเขน ภาควนชาสชงเสรนมและ
นนเทศศาสตรณเกษตร
อ.ปพนชญา จนนตพนทลกษณสกสล
คณะเกษตร บางเขน ภาควนชาสชงเสรนมและ
นนเทศศาสตรณเกษตร
อ.วสฒนดา รลตนพนไชย
คณะเกษตร บางเขน ภาควนชาปฐพมวนทยา
 ปวมณา ทองเหลลอง
ศยนยณวนจลยข นาวโพดและข นาวฟช างแหชงชาตน
รศ.พนชลย ทองดมเลนศ
คณะเกษตร บางเขน ภาควนชาสชงเสรนมและ
นนเทศศาสตรณเกษตร
พนบยลยณ กลงแฮ
คณะเกษตร บางเขน ภาควนชาปฐพมวนทยา

 0.250ระดลบชาตน 27/1/2011

328 การออกแบบการทดลองเพลทอลดของเสมยในกระบวนการ
ฉมดพลาสตนก

การประชสมวนชาการด นานการพลฒนาการดจาเนนน
งานทางอสตสาหกรรมแหชงชาตน ครล ลงทมท 2 
(CIOD 2011)

อ.วรวสฒน หวลงวลชรกสล
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
อสตสาหการ
พนสนฐ  เตวรานนทณ

 0.250ระดลบชาตน 11/5/2011

329 การออกแบบเขลทอนกลนคลลทนเพลทอแก นไขการกลดเซาะชายฝลทง การประชสมวนชาการวนศวกรรมโยธาแหชงชาตน
ครล ลงทมท 16

อ.เช นดวงศณ แสงศสภวานนช
วนทยาลลยพาณนชยนาวมนานาชาตน ศรมราชา

 0.250ระดลบชาตน 18/5/2011

330 การออกแบบฐานรากบนชล ลนหนนรลบแรงยกตลว: กรณมศศกษา
ฐานรากเสาสายสชงไฟฟนาขนาดแรงดลน 230 เควม บนชล ลน
หนนปยนสลนเขาในโครงการสายสชงเทนนหนนบสญ

การประชสมทางวนชาการโยธาแหชงชาตนครล ลงทมท 
16

อ.ทวมศลกดนด ปนตนคสณพงศณสสข
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
โยธา
นายรลฐพงษณ ศรสตนรลตนวรกสล
วนศวกรโยธา บรนษลทพาวเวอรณกรนด อนนเตอรณ
เนชลทนแนล จจากลด

 0.250ระดลบชาตน 18/5/2011

331 การออกแบบรายละเอมยดศยนยณกจาจลดมยลฝอยรวมแบบครบ
วงจร จลงหวลดฉะเช นงเทรา

การประชสมวนชาการสนทงแวดล นอมแหชงชาตนครล ลง
ทมท 10

ผศ.บสญมา ปนานประดนษฐณ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ กจาแพงแสน ภาควนชา
วนศวกรรมชลประทาน
รศ.เกมยรตนไกร อายสวลฒนณ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
เครลทองกล
นางสาวภารดม แซชอศลง
คณะวนศวกรรมศาสตรณ กจาแพงแสน ศยนยณปฏนบลตน
การวนศวกรรมพลลงงานและสนทงแวดล นอม

 0.250ระดลบชาตน 23/3/2011

วลนทมทพนมพณเอกสาร: 3/9/2555 16:21:40 หน นา 64/176



รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรส รบเนรทองจากการประชชมววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2554 ( 1 มกราคม 2554 - 31 ธ จนวาคม 2554 )

ลลาด จบ ชรทอผลงานววจ จย ชรทอการประชชม ชรทอคณะผผ รว วจ จย ระด จบการประชชม ว จน/เดรอน/ปอทอทเสนอ คราถรวงนล นาหน จก

332 การออกแบบและพลฒนาโมดยลเชลทอมเลเซอรณแบบปรลบ
ตจาแหนชงโดยอลตโนมลตน

การประชสมวนชาการทางวนสวกรรมศาสตรณ
มหาวนทยาลลยสงขลานครนนทรณ ครล ลงทมท 9

นายกนตนศลกดนด ฉนมกลนทน
ภาควนชาเทคโนโลยมการผลนตทางอสตสาหกรรม 
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
อสตสาหการ 
อ.ชนะ รลกษณศนรน
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
อสตสาหการ

 0.250ระดลบชาตน 2/5/2011

333 การออกแบบและพลฒนาระบบสร นางกตาซไอเสมยสลงเคราะหณ การประชสมวนชาการเครลอขชายวนศวกรรมเครลทอง
กลแหชงประเทศไทย ครล ลงทมท 25

กนตตนพงศณ คงศรม
ภาควนชาวนศวกรรมเครลทองกล
วรเทพ วชนรพลนธสณ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
เครลทองกล
ผศ.เอกไท วนโรจนณสกสลชลย
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
เครลทองกล

 0.250ระดลบชาตน 20/10/2011

334 กจาลลงระยะต นนของคอนกรมตและคอนกรมตผสมเถ นาลอยโดย
การใช นไมโครเวฟ

การประชมส วนชาการวนศวกรรมโยธาแหชงชาต 
ุน ครล ลงทมท 16
มหาวนทยาลยล มหนดล | 18 – 20 พฤษภาคม 
2554

สนทธนชลย จนนตระการ
นนสนต
รศ.ประเสรนฐ สสวรรณวนทยา
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
โยธา

 0.250ระดลบชาตน 18/5/2011

335 กนจกรรมการต นานปฏนกนรนยาออกซนเดชลนและการกจาจลดอนสมยล
อนสระของอนสภาคนาโนเคอคนวมนน

การประชสมวนชาการพลชสวนแหชงชาตน ครล ลงทมท 
10 (The 10th National Horticultural 
Congress)

นายปนยะพงษณ สอนแก นว
ภาควนชาเทคโนโลยมการบรรจสและวลสดส คณะ
อสตสาหกรรมเกษตร มหาวนทยาลลยเกษตรศาสตรณ
นางสาวทนฆลมพร น นอยกลจทา
ภาควนชาเทคโนโลยมการบรรจสและวลสดส คณะ
อสตสาหกรรมเกษตร มหาวนทยาลลยเกษตรศาสตรณ
อ.อจาพร เสนชหณ
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชา
เทคโนโลยมอสตสาหกรรมเกษตร
รศ.ภาณสวลฒนณ สรรพกสล
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชา
เทคโนโลยมการบรรจสและวลสดส

 0.250ระดลบชาตน 18/5/2011

336 ข นอบกพรชองในการเขมยนภาษาไทยของนลกศศกษาชาวตชาง
ประเทศทมทมหาวนทยาลลยเกษตรศาสตรณ :กรณมศศกษานลก
ศศกษาชาวเกาหลม

การประชสมทางวนชาการระดลบชาตน 
มนสษยศาสตรณในทศวรรษใหมช: พลวลตแหชง
องคณความรย น กลบพหสลลกษณณทางวลฒนธรรม

อ.สสรมยณรลตนณ บจารสงสสข
คณะมนสษยศาสตรณ บางเขน ภาควนชาภาษาไทย

 0.250ระดลบชาตน 19/8/2011

337 ข นอเสนอแนะสจาหรลบการใช นฐานข นอมยลและแบบจจาลองการ
ขนสชงของกรสงเทพมหานครและปรนมณฑล

การประชสมวนชาการวนศวกรรมโยธาแหชงชาตน
ครล ลงทมท 16

อ.เหมลอนมาศ วนเชมยรสนนธสณ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
โยธา

 0.250ระดลบชาตน 18/5/2011

วลนทมทพนมพณเอกสาร: 3/9/2555 16:21:40 หน นา 65/176



รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรส รบเนรทองจากการประชชมววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2554 ( 1 มกราคม 2554 - 31 ธ จนวาคม 2554 )

ลลาด จบ ชรทอผลงานววจ จย ชรทอการประชชม ชรทอคณะผผ รว วจ จย ระด จบการประชชม ว จน/เดรอน/ปอทอทเสนอ คราถรวงนล นาหน จก

338 ความก นาวหน นาในการวนเคราะหณยมน LuxR/Pip gene ของ 
Xanthomonas axonopodis pv. glycines ทมทกชอให นเก นด
โรคพลชด นวยวนธมคสณภาพ Ice nucleation Reporter และ 
Overlap Extension Mutagenesis

การประชสมวนชาการของมหาวนทยาลลย
เกษตรศาสตรณ ครล ลงทมท 49

ตนยากร ฉลตรนภารลตนณ
Department of Plant Pathology, 
Kasetsart University
Steven E. Lindow
Department of Plant and Microbiology, 
University of California
รศ.สสดฤดม ประเทลองวงศณ
คณะเกษตร บางเขน ภาควนชาโรคพลช

 0.250ระดลบชาตน 1/2/2011

339 ความแขพงของวลสดสผสมเหลพกกล นาไร นสนนม 304L และ
ทลงสเตนคารณไบดณทมทข ศลนรยปโดยการฉมดขศลนรยปในแมชพนมพณวลสดส
ผง

การประชสมวนชาการ ครล ลงทมท 49 มหาวนทยาลลย
เกษตรศาสตรณ

อ.ปรนญญา ฉกาจนโรดม
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
วลสดส
กษมณ  ชยศรม
ภาควนชาวนศวกรรมวลสดส คณะวนศวกรรมศาสตรณ ม.
เกษตรศาสตรณ
ปรารถนา  ทรลพยณจลนทรณ
ภาควนชาวนศวกรรมวลสดส คณะวนศวกรรมศาสตรณ ม.
เกษตรศาสตรณ
ณลฏฐนตา ชวนเกรนกกสล
สถาบลนวนจลยโลหะและวลสดส จสฬาลงกรณณ
มหาวนทยาลลย

 0.250ระดลบชาตน 1/2/2011

340 ความชสกชสมและองคณประกอบอาหารของลยกปลาสร นอย
ขาว (Henicorhynchus siamensis de Beaufort, 
1927) ในชชวงฤดยนจลาหลากของอชางเกพบนจลาเขลทอนปช าสลกชล
สนทธนด จลงหวลดลพบสรม

การประชสมวนชาการประมง ครล ลงทมท ๖ คณะ
เทคโนโลยมการประมงและทรลพยากรทางนจลา 
มหาวนทยาลลยแมชโจ น

อ.สลนตน พชวงเจรนญ
คณะประมง บางเขน ภาควนชาชมววนทยาประมง

 0.250ระดลบชาตน 2/12/2011

341 ความเชลทอและกลยสทธณการเรมยนรย นของนนสนตวนชาเอกภาษา
ญมทปสช นชาวไทย

มนสษยศาสตรณในทศวรรษใหมช : พลวลตแหชง
องคณความรย นกลบพหสลลกษณณทางวลฒนธรรม

อ.ยสพกา ฟยกสช นมชา (ศนรนพลไพบยลยณ)
คณะมนสษยศาสตรณ บางเขน ภาควนชาภาษาตชาง
ประเทศ

 0.250ระดลบชาตน 18/8/2011

342 ความต นองการและปลจจลยทมทมมอ นทธนพลตชอการตลดสนนใจซลลอ
ของผย นบรนโภคเพศชายตชอผลนตภลณฑณเครลทองดลทมเสรนมสสขภาพ

การประชสมทางวนชาการของมหาวนทยาลลย
เกษตรศาสตรณ ครล ลงทมท 49 : สาขาอสตสาหกรรม
เกษตร

สมรลฐ ทนลวสลงวาลยณ
ผศ.วนษฐนดา จลนทราพรชลย
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชา
พลฒนาผลนตภลณฑณ
รศ.ธงชลย สสวรรณสนชณนณ
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชา
พลฒนาผลนตภลณฑณ

 0.250ระดลบชาตน 1/2/2011

343 ความเตพมใจจชายของผย นเกมทยวข นองในโครงการจลดการ
ทรลพยากรนจลา ภายใต นวนทยาเขตสมเขมยวมหาวนทยาลลย
เกษตรศาสตรณ

การประชสมเสนอผลงานวนจลยแหชงชาตน ครล ลงทมท 
22

ศนรดา ธมรนนพลทธณ
คณะเศรษฐศาสตรณ
อ.กลมปนาท วนจนตรศรมกมล
คณะเศรษฐศาสตรณ บางเขน ภาควนชา
เศรษฐศาสตรณเกษตรและทรลพยากร
อ.สสจนณณา กรรณสยต
วนทยาลลยสนทงแวดล นอม วนทยาลลยสนทงแวดล นอม

 0.250ระดลบชาตน 6/10/2011

344 ความเปพ นได นของการผลนตเมลพดพลนธสณถลทวแลบแลบในสภาพ
ดนนลยกรลง

การประชสมวนชาการเมลพดพลนธสณพลชแหชงชาตน 
ครล ลงทมท 8

อ.ชลทนจนต แก นวกลญญา
คณะทรลพยากรธรรมชาตนและอสตสาหกรรมเกษตร 
สกลนคร สาขาวนชาทรลพยากรเกษตรชมวภาพ
คนอง  มณมพงษณ

 0.250ระดลบชาตน 17/5/2011

วลนทมทพนมพณเอกสาร: 3/9/2555 16:21:40 หน นา 66/176



รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรส รบเนรทองจากการประชชมววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2554 ( 1 มกราคม 2554 - 31 ธ จนวาคม 2554 )

ลลาด จบ ชรทอผลงานววจ จย ชรทอการประชชม ชรทอคณะผผ รว วจ จย ระด จบการประชชม ว จน/เดรอน/ปอทอทเสนอ คราถรวงนล นาหน จก

345 ความเปพ นไปได นของรยปทรงโดมสจาหรลบโครงสร นางบ นานพลก
อาศลยเหลพกภายใต นการพนจารณาภลยพนบลตนทางธรรมชาตน

การประชสมวนชาการวนศวกรรมโยธาแหชงชาตน
ครล ลงทมท 16 (วนศวกรรมโยธากลบการเผชนญ
วนกฤตปลญหาโลก)

ผศ.กนจพลฒนณ ภยชวรวรรณ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
โยธา
ชยสตมณ เชมทยวชาญพาณนชยณ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
โยธา
กลญญาณลฐ จนตสจาราญ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
โยธา
ทรงพล เลนศเบญจจนนดา
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
โยธา

 0.250ระดลบชาตน 18/5/2011

346 ความเปพ นพนษตชอเซลลณของสารสกลดหยาบจากหญ นาดอก
ขาว Vernonia cinerea Less.

การประชสมวนชาการ มหาวนทยาลลยขอนแกชน 
ประจจาปม  2554

ผศ.กลนทนมาณม พลนธสณว นเชมยร
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาสลตววนทยา

 0.250ระดลบชาตน 27/1/2011

347 ความพร นอมอยชางบยรณาการของชสมชนหมยชบ นานจลดสรรใน
การมมสชวนรชวมบจาบลดนจลาเสมยแบบชมววนถม

การประชสมทางวนชาการ มหาวนทยาลลย
เกษตรศาสตรณ ครล ลงทมท 49 สาขาสถาปลตยกรรม
ศาสตรณและวนศวกรรมศาสตรณ

อ.ธนภณ พลนธเสน
คณะสถาปลตยกรรมศาสตรณ บางเขน สาขา
วนชาการวางผลงเมลองและสภาพแวดล นอม
ผศ.อารยา ศานตนสรร
คณะสถาปลตยกรรมศาสตรณ บางเขน สาขา
วนชาการวางผลงเมลองและสภาพแวดล นอม

 0.250ระดลบชาตน 2/2/2011

348 ความสลมพลนธณระหวชางปรนมาณคลอโรฟนลลณเอ ทมทระดลบผนวนจลา
และระดลบครศทงของความลศกบศง และปลจจลยสนทงแวดล นอมบาง
ประการในบศงบอระเพพด จลงหวลดนครสวรรคณ

การประชสมวนชาการพฤกษศาสตรณแหชงประเทศ
ไทย ครล ลงทมท 5

นางสาวไพรนน สสดทลง
คณะวนทยาศาสตรณ มหาวนทยาลลยเกษตรศาสตรณ 
บางเขน ภาควนชาพฤกษศาสตรณ
รศ.สรลญญา วลชโรทลย
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาพฤกษ
ศาสตรณ
รศ.ศรมสม สสวรรณวงศณ
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาพฤกษ
ศาสตรณ
อ.ณลฎฐา เสนมวาส
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาพฤกษ
ศาสตรณ

 0.250ระดลบชาตน 30/3/2011

349 ความสลมพลนธณระหวชางแมลงนจลาและคสณภาพนจลาในแหลชงนจลา
นนทงธรรมชาตนทมทรองรลบการปลชอยนจลาทนลงในมหาวนทยาลลย
เกษตรศาสตรณ วนทยาเขตกจาแพงแสน

การประชสมวนชาการ ครล ลงทมท 49 มหาวนทยาลลย
เกษตรศาสตรณ บางเขน

อ.แตงอชอน พรหมมน
คณะศนลปศาสตรณและวนทยาศาสตรณ กจาแพงแสน 
สายวนชาวนทยาศาสตรณ

 0.250ระดลบชาตน 4/2/2011

350 ความสามารถในการเกพบรลกษาและองคณประกอบทางเคมม
ของเมลพดพลนธสณข นาวโพดหวานทมทมมผลมาจากสภาพการเกพบ
รลกษา

การประชสมวนชาการข นาวโพดและข นาวฟช างแหชง
ชาตนครล ลงทมท 35

พรพรรณ ศรมทอง
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควนชาพลชไรชนา
ผศ.จสฑามาศ รชมแก นว
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควนชาพลชไรชนา
ดร.พมรพงษณ แสงวนางคณกยล
สถาบลนวนจลยและพลฒนา  กจาแพงแสน ศยนยณ
เทคโนโลยมหลลงการเกพบเกมทยว
ผศ.ชเนษฎณ ม นาลจาพอง
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควนชาพลชไรชนา

 0.250ระดลบชาตน 24/5/2011

วลนทมทพนมพณเอกสาร: 3/9/2555 16:21:40 หน นา 67/176



รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรส รบเนรทองจากการประชชมววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2554 ( 1 มกราคม 2554 - 31 ธ จนวาคม 2554 )

ลลาด จบ ชรทอผลงานววจ จย ชรทอการประชชม ชรทอคณะผผ รว วจ จย ระด จบการประชชม ว จน/เดรอน/ปอทอทเสนอ คราถรวงนล นาหน จก

351 ความเสมทยงการเกนดอสบลต นเหตสในงานกชอสร นางเขลทอนปนองกลน
นจลาทชวม

การประชสมวนชาการวนศวกรรมความปลอดภลย 
ครล ลงทมท 3

รศ.สสเทพ สนรนว นทยาปกรณณ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
สนทงแวดล นอม

 0.250ระดลบชาตน 15/10/2011

352 ความหลากหลายของกล นวยไม นดนนในอสทยานแหชงชาตนภย
จองนายอย จลงหวลดอสบลราชธานม

การประชสมวนชาการพฤกษศาสตรณแหชงประเทศ
ไทย ครล ลงทมท 5

เยาวพา บลวงาม
ภาควนชาพฤกษศาสตรณ คณะวนทยาศาสตรณ 
มหาวนทยาลลยเกษตรศาสตรณ 
ผศ.ฉลตรชลย เงนนแสงสรวย
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาพฤกษ
ศาสตรณ

 0.250ระดลบชาตน 30/3/2011

353 ความหลากหลายของราดนน และรามยลสลตวณจากอสทยาน
แหชงชาตนหมยชเกาะสนมนลลน

การประชสมวนชาการโครงการอนสรลกษณพลนธสกรรม
พลชอลนเนลทองมาจากพระราชดจารน

อ.อรอสมา เพมยซ นาย
คณะเกษตร บางเขน ภาควนชาโรคพลช
รศ.เลขา มาโนช
คณะเกษตร บางเขน ภาควนชาโรคพลช
มะโนรลตนณ สสดสงวน
คณะเกษตร บางเขน ภาควนชาโรคพลช
วลนวนสาขณ คจาสอน
คณะเกษตร บางเขน ภาควนชาโรคพลช
กอบชลย ตะบยนพงษณ
คณะเกษตร บางเขน ภาควนชาโรคพลช

 0.250ระดลบชาตน 3/11/2011

354 ความหลากหลายของราเอนโดไฟทณจากอสทยานแหชงชาตน
หมยชเกาะสนมนลลน

การประชสมวนชาการโครงการอนสรลกษณพลนธสกรรม
พลชอลนเนลทองมาจากพระราชดจารน

รศ.เลขา มาโนช
คณะเกษตร บางเขน ภาควนชาโรคพลช
อ.อรอสมา เพมยซ นาย
คณะเกษตร บางเขน ภาควนชาโรคพลช
จนตรา เกาะแก นว
คณะเกษตร บางเขน ภาควนชาโรคพลช
อารดา กจาเนนดงาม
คณะเกษตร บางเขน ภาควนชาโรคพลช
อภนรพร แดงโกเมน
คณะเกษตร บางเขน ภาควนชาโรคพลช

 0.250ระดลบชาตน 3/11/2011

355 ความหลากหลายของสาหรชายแนวดนทงในบศงบอระเพพด 
จลงหวลดนครสวรรคณ

การประชสมทางวนชาการ มหาวนทยาลลย
เกษตรศาสตรณ ครล ลงทมท 49

ไพรนน สสดทลง
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาพฤกษ
ศาสตรณ
รศ.สรลญญา วลชโรทลย
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาพฤกษ
ศาสตรณ
รศ.ศรมสม สสวรรณวงศณ
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาพฤกษ
ศาสตรณ
อ.ณลฎฐา เสนมวาส
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาพฤกษ
ศาสตรณ

 0.250ระดลบชาตน 1/2/2011

วลนทมทพนมพณเอกสาร: 3/9/2555 16:21:40 หน นา 68/176



รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรส รบเนรทองจากการประชชมววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2554 ( 1 มกราคม 2554 - 31 ธ จนวาคม 2554 )

ลลาด จบ ชรทอผลงานววจ จย ชรทอการประชชม ชรทอคณะผผ รว วจ จย ระด จบการประชชม ว จน/เดรอน/ปอทอทเสนอ คราถรวงนล นาหน จก

356 ความหลากหลายของสาหรชายและความสลมพลนธณระหวชาง
สาหรชายกลบคสณภาพนจลาในลสชมนจลาคลองกจาพวน ตจาบลกจา
พวน อจาเภอสสขสจาราญ จลงหวลดระนอง

การประชสมวนชาการพฤกษศาสตรณแหชงประเทศ
ไทย ครล ลงทมท 5

นายสลนตน สาระพล
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาพฤกษ
ศาสตรณ
อ.ณลฎฐา เสนมวาส
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาพฤกษ
ศาสตรณ
รศ.สรลญญา วลชโรทลย
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาพฤกษ
ศาสตรณ
ผศ.ฉลตรชลย เงนนแสงสรวย
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาพฤกษ
ศาสตรณ

 0.250ระดลบชาตน 30/3/2011

357 ความหลากหลายทางชมวภาพของปยบรนเวณหมยชเกาะราชา 
จ.ภยเกพต

การประชสมทางวนชาการของมหาวนทยาลลย
เกษตรศาสตรณ ครล ลงทมท 49

ผศ.พลนธสณทนพยณ วนเศษพงษณพลนธสณ
คณะประมง บางเขน ภาควนชาวนทยาศาสตรณทาง
ทะเล
วชนระ ใจงาม
ภาควนชาวนทยาศาสตรณทางทะเล คณะประมง ม.
เกษตรศาสตรณ
วมระพงศณ ศรมโฉมงาม
ภาควนชาวนทยาศาสตรณทางทะเล คณะประมง ม.
เกษตรศาสตรณ

 0.250ระดลบชาตน 1/2/2011

358 ความหลากหลายทางพลนธสกรรมภายในประชากรยสงก นน
ปลชองพาหะโรคมาลาเรมย (Anopheles harrisoni) ใน
พลลนทมทบ นานพสเตย อจาเภอไทรโยค จลงหวลดกาญจนบสรม

การประชสมวนชาการพลนธสศาสตรณครล ลงทมท 17 ปรนญญณ พลนธณงาม
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาพลนธสศาสตรณ
ศ.ธมรภาพ เจรนญวนรนยะภาพ
คณะเกษตร บางเขน ภาควนชากมฏวนทยา
อ.อสไรวรรณ อรลญวาสนณ
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาพลนธสศาสตรณ

 0.250ระดลบชาตน 7/4/2011

359 คารนโอไทปณ มาตรฐานและเครลทองหมายดมเอพนเอบชงชมลเพศ
ปลานนล (Oreochromis aureus)

การประชสมวนชาการ ครล ลงทมท 49 มหาวนทยาลลย
เกษตรศาสตรณ (Proceeding of the 49th 
Annual Conference)

นายสมพล  มชวงทอง
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาพลนธสศาสตรณ
รศ.เสาวนมยณ สสพสทธนธาดา
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาพลนธสศาสตรณ
รศ.สมศลกดนด อภนสนทธนวาณนช
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาพลนธสศาสตรณ

 0.250ระดลบชาตน 1/2/2011

วลนทมทพนมพณเอกสาร: 3/9/2555 16:21:40 หน นา 69/176



รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรส รบเนรทองจากการประชชมววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2554 ( 1 มกราคม 2554 - 31 ธ จนวาคม 2554 )

ลลาด จบ ชรทอผลงานววจ จย ชรทอการประชชม ชรทอคณะผผ รว วจ จย ระด จบการประชชม ว จน/เดรอน/ปอทอทเสนอ คราถรวงนล นาหน จก

360 คสณภาพผลและความหลากหลายทางพลนธสกรรมของ
มะขามปนอมพลลนเมลอง อจาเภอบชอเกลลอ จลงหวลดนชาน

การประชสมวนชาการมหาวนทยาลลย
เกษตรศาสตรณ

นายนคร เหลลองประเสรนฐ
สถาบลนค นนคว นาและพลฒนาระบบนนเวศเกษตร ศยนยณ
วนจลยระบบนนเวศเกษตร
นายวนสนฐ กนจสมพร
สถาบลนค นนคว นาและพลฒนาระบบนนเวศเกษตร 
สถานมวนจลยดอยปสย
นางนวลปรางคณ ไชยตะขบ
สถาบลนค นนคว นาและพลฒนาระบบนนเวศเกษตร 
สถานมวนจลยกาญจนบสรม
นางวมระศรม เมฆตรง 
สถาบลนค นนคว นาและพลฒนาระบบนนเวศเกษตร ศยนยณ
วนจลยระบบนนเวศเกษตร
ดร.อสดมลลกษณณ สสขอลตตะ
สถาบลนค นนคว นาและพลฒนาผลนตผลทางการเกษตร
และอสตสาหกรรมเกษตร ฝช ายเทคโนโลยมชมวมวล
และพลลงงานชมวภาพ

 0.250ระดลบชาตน 1/2/2011

361 คสณลลกษณะของกาวและปลจจลยบางประการทมทมมผลตชอ
คสณสมบลตนการตนดผนศกของกาวจากหนลงของปลา
นวลจลนทรณทะเล (Chanos chanos)

การประชสมวนชาการกรมประมง ประจจาปม  
2554( The annual conference on 
Fisheries 2011, Department of 
Fisheries, Ministry of Agriculture and 
Cooperatives, 13-14 July 2011. 
Bangkok. Thailand)

Jirawat Satiankomsorakrai 
Department of Fishery Products, Faculty 
of Fisheries, Kasetsart University (นนสนต
ปรนญญาโท รหลส 5314200058)
ผศ.กลงสดาลยณ บสญปราบ
คณะประมง บางเขน ภาควนชาผลนตภลณฑณประมง

 0.250ระดลบชาตน 13/7/2011

362 คสณลลกษณะของเอนไซมณทรนปซนนและเอนไซมณไคโมทรนปซน
นจากอวลยวะภายในของปลานวลจลนทรณทะเล (Chanos 
chanos) ทมททจาให นบรนสสทธนดด นวยวนธมแอฟฟนนนตม

การประชสมทางวนชาการครล ลงทมท 49 
มหาวนทยาลลยเกษตรศาสตรณ

อ.จมรภา หนนซสย
คณะประมง บางเขน ภาควนชาผลนตภลณฑณประมง
สสดารลกษณ  วนภาสกสลเดชน
คณะประมง
อภนญญา  นนลรลตนณ
คณะประมง

 0.250ระดลบชาตน 1/2/2011

363 คสณลลกษณะทางอณยวนทยา Complementary DNA และ
การแสดงออกของยมน O-methyltransferase ในกส นงก นาม
กราม (Macrobrachium rosenbergii, de Man)

การประชสมทางวนชาการของมหาวนทยาลลย
เกษตรศาสตรณ ครล ลงทมท 49

ณลฐพงษณ ปานขาว
ภาควนชาเพาะเลมลยงสลตวณนจลา คณะประมง
รศ.นนทวนทยณ อารมยณชน
คณะประมง บางเขน ภาควนชาเพาะเลมลยงสลตวณนจลา
อ.ประพลนธณศลกดนด ศมรษะภยมน
คณะประมง บางเขน ภาควนชาเพาะเลมลยงสลตวณนจลา

 0.250ระดลบชาตน 1/2/2011

วลนทมทพนมพณเอกสาร: 3/9/2555 16:21:40 หน นา 70/176



รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรส รบเนรทองจากการประชชมววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2554 ( 1 มกราคม 2554 - 31 ธ จนวาคม 2554 )
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364 คสณสมบลตนทางวนศวกรรมของดนนเหนมยวอชอนทมทปรลบปรสง
คสณภาพโดยจมโอโพลนเมอรณจากเถ นาลอย

การประชสมวนชาการวนศวกรรมโยธาแหชงชาตน กฤตยณ คมขจา
คณะวนศวกรรมศาสตรณ  ม.เกษตรศาสตรณ
รศ.ศสภกนจ นนทนานลนทณ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
โยธา
อ.บารเมศ วรรธนะภยตน
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
โยธา
อ.ปารเมศ กจาแหงฤทธนรงคณ
คณะสถาปลตยกรรมศาสตรณ บางเขน สาขาวนชา
เทคโนโลยมทางอาคาร
ปณนธาน เตพงยะ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ  ม.เกษตรศาสตรณ

 0.250ระดลบชาตน 18/5/2011

365 โครงการผลนตกระแสไฟฟนาจากกตาซขยะ การประชสมวนชาการสนทงแวดล นอมแหชงชาตนครล ลง
ทมท 10

ผศ.บสญมา ปนานประดนษฐณ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ กจาแพงแสน ภาควนชา
วนศวกรรมชลประทาน
รศ.เกมยรตนไกร อายสวลฒนณ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
เครลทองกล
นางสาวภารดม แซชอศลง
คณะวนศวกรรมศาสตรณ กจาแพงแสน ศยนยณปฏนบลตน
การวนศวกรรมพลลงงานและสนทงแวดล นอม

 0.250ระดลบชาตน 23/3/2011

366 โครงสร นางชสมชนของสลตวณไมชมมกระดยกสลนหลลงหน นาดนนใน
ลจาธารทมทสลมพลนธณกลบคสณภาพนจลาในลจานจลาสาขาของลสชมนจลาแมช
กลอง

การประชสมวนชาการศนลปากรวนจลย ครล ลงทมท 4 
บยรณาการศาสตรณและศนล คลอ ศนลปากร

อ.แตงอชอน พรหมมน
คณะศนลปศาสตรณและวนทยาศาสตรณ กจาแพงแสน 
สายวนชาวนทยาศาสตรณ

 0.250ระดลบชาตน 19/1/2011

367 โครงสร นางแผชนประกบระหวชาง เหลพก-คอนกรมต-เหลพก: 
โครงสร นางทางเลลอกสจาหรลบวนศวกรรมโครงสร นาง

การประชสมวนชาการวนศวกรรมโยธาแหชงชาตน 
ครล ลงทมท 16

อ.มานนตยณ ลมกนจวลฒนะ
วนทยาลลยพาณนชยนาวมนานาชาตน ศรมราชา สาขา
วนชาวนศวกรรมตชอเรลอและเครลทองกลเรลอ

 0.250ระดลบชาตน 18/5/2011

368 จลศาสตรณของการบจาบลดไนโตรเจนด นวยกระบวนการออก
ซนเดชลนแอมโมเนมยมในสภาพไร นอากาศ (อนามอกซณ)

การประชสมวนชาการวนศวกรรมโยธาแหชงชาตน
ครล ลงทมท 16

นนตนรลตนณ   สาสสข   
ผศ.สลญญา สนรนว นทยาปกรณณ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
สนทงแวดล นอม
ผศ.พงศณศลกดนด หนยพลนธณ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
สนทงแวดล นอม

 0.250ระดลบชาตน 18/5/2011
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369 ชชวงเดลอนเกพบเกมทยวทมทมมผลตชอความสามารถในการแตกกนทง
ใหมชและปรนมาณผลผลนตของทมทรม (Melaleuca  
alternifolia  (Maiden & Betche) Cheel) ทมทปลยกใน
ประเทศไทย

การประชสมวนชาการพลชสวนแหชงชาตนครล ลงทมท 
10

นายโอฬาร ตลณฑวนรสฬหณ
สถาบลนค นนคว นาและพลฒนาระบบนนเวศเกษตร ศยนยณ
วนจลยระบบนนเวศเกษตร
ดร.อสดมลลกษณณ สสขอลตตะ
สถาบลนค นนคว นาและพลฒนาผลนตผลทางการเกษตร
และอสตสาหกรรมเกษตร ฝช ายเทคโนโลยมชมวมวล
และพลลงงานชมวภาพ
นายวรวนทยณ ยมทสวลสดนด
สถาบลนค นนคว นาและพลฒนาระบบนนเวศเกษตร 
สถานมวนจลยดอยปสย
นายประภาส ชชางเหลพก
สถาบลนค นนคว นาและพลฒนาระบบนนเวศเกษตร 
สถานมวนจลยเพชรบยรณณ
นายวมระยสทธ แสนยากสล
สถาบลนค นนคว นาและพลฒนาระบบนนเวศเกษตร ศยนยณ
วนจลยระบบนนเวศเกษตร
นางวมระศรม เมฆตรง 
สถาบลนค นนคว นาและพลฒนาระบบนนเวศเกษตร ศยนยณ
วนจลยระบบนนเวศเกษตร

 0.250ระดลบชาตน 18/5/2011

370 ชมววนทยาของหนอนหลวดจามะพร นาว Opisina arenosella 
Walker (Lepidoptera: Oecophoridae) และแมลง
ศลตรยธรรมชาตนในประเทศไทย

การประชสมวนชาการ มหาวนทยาลลย
เกษตรศาสตรณ วนทยาเขตกจาแพงแสน ครล ลงทมท 8

นจลาผศลง ชมภยเขมยว
ศยนยณวนจลยควบคสมศลตรยพลชโดยชมวนนทรมยณแหชงชาตน 
ภาคกลาง
รศ.วนวลฒนณ เสลอสะอาด
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควนชากมฏวนทยา
ผศ.โสภณ อสไรชลทน
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควนชากมฏวนทยา
ปวมณา บยชาเทมยน
ศยนยณวนจลยควบคสมศลตรยพลชโดยชมวนนทรมยณแหชงชาตน 
ภาคกลาง
รศ.โกศล เจรนญสม
คณะเกษตร บางเขน ภาควนชากมฏวนทยา

 0.250ระดลบชาตน 8/12/2011

371 ชสดสาธนตการทจางานของฝายยางอลดลมพร นอมระบบควบ
คสมอลตโนมลตน

การประชสมวนชาการ วนศวกรรมโยธาแหชงชาตน
ครล ลงทมท 16

กฤษ    ไทยเกลลอ
วนทยาลลยพาณนชยนาวมนานาชาตน มหาวนทยาลลย
เกษตรศาสตรณ
ประนนตยณ คจาตรง
วนทยาลลยพาณนชยนาวมนานาชาตน มหาวนทยาลลย
เกษตรศาสตรณ
อ.อจาพน จรลสจรสงเกมยรตน
วนทยาลลยพาณนชยนาวมนานาชาตน ศรมราชา สาขา
วนชาวนศวกรรมตชอเรลอและเครลทองกลเรลอ

 0.250ระดลบชาตน 18/5/2011

372 ชสมชนแออลด ปลญหายาเสพตนดและผลกระทบทางสลงคม การประชสมวนชาการยาเสพตนดแหชงชาตน ผศ.ดสษฎม เจรนญสสข
คณะสลงคมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาสลงคมวนทยา
และมานสษยวนทยา

 0.250ระดลบชาตน 12/7/2011

วลนทมทพนมพณเอกสาร: 3/9/2555 16:21:40 หน นา 72/176



รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรส รบเนรทองจากการประชชมววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2554 ( 1 มกราคม 2554 - 31 ธ จนวาคม 2554 )
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373 เชลลอรา Leptoxyphium kurandae Crous & R.G. 
Shivas สาเหตสโรคปลลนดจาของลองกอง

การประชสมวนชาการวนทยาการหลลงการเกพบ
เกมทยวแหชงชาตน ครล ลงทมท 9

รศ.สมศนรน แสงโชตน
คณะเกษตร บางเขน ภาควนชาโรคพลช
ธลญมน สลงขณศนร น
คณะเกษตร บางเขน ภาควนชาโรคพลช

 0.250ระดลบชาตน 23/6/2011

374 ฐานข นอมยลรหลสดมเอพนเอของงยพนษบางชนนดในประเทศไทย การประชสมวนชาการพลนธสศาสตรณแหชงชาตนครล ลงทมท 
17

อาจารมยณ ศสภนกมลเสนมยณ
มหาวนทยาลลยเกษตรศาสตรณ
สสนสชชา สสนทรารชสน
ฝช ายวนจลยและพลฒนา สถานเสาวภา สภากาชาด
ไทย
ลาวลณยณ  จลนทรณโฮม
สวนงย สถานเสาวภา สภากาชาดไทย
มนตรม สสมณฑา
สถานมวนจลยประมงทะเลจลงหวลงระนอง
รศ.สสรนนทรณ ปนยะโชคณากสล
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาพลนธสศาสตรณ
อ.ครศร ศรมกสลนาถ
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาพลนธสศาสตรณ

 0.250ระดลบชาตน 7/4/2011

375 ดลชนมคสณภาพของแก นวมลงกรตชอการยอมรลบของผย นบรนโภค  การประชสมวนชาการ ครล ลงทมท 49 สาขา
อสตสาหกรรมเกษตร มหาวนทยาลลย
เกษตรศาสตรณ

นส.ภวมณา ดวงทวมทรลพยณ
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชา
พลฒนาผลนตภลณฑณ
รศ.อนสวลตร แจ นงชลด
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชา
พลฒนาผลนตภลณฑณ
ผศ.พนสนฏฐณ ธรรมวนถม
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชา
พลฒนาผลนตภลณฑณ

 0.250ระดลบชาตน 1/2/2011

376 ดลชนมคสณภาพของมะละกอทมทมมตชอความชอบรวมของผย น
บรนโภค

การประชสมวนชาการ ครล ลงทมท 49 สาขา
อสตสาหกรรมเกษตร มหาวนทยาลลย
เกษตรศาสตรณ

นส.ภลณฑนรา นามไพโรจนณ
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชา
พลฒนาผลนตภลณฑณ
รศ.อนสวลตร แจ นงชลด
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชา
พลฒนาผลนตภลณฑณ
รศ.กมลวรรณ แจ นงชลด
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชา
พลฒนาผลนตภลณฑณ

 0.250ระดลบชาตน 1/2/2011
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377 ดลชนมชมลวลดความยลทงยลนของแหลชงทชองเทมทยวชายฝลทงทะเล:
กรณมศศกษา หาดชะอา อาเภอชะอา จลงหวลดเพชรบสรม

The Third Conference in 
Environmental Science, Engineering 
and Management
Chulalongkorn University

เกศรนนทรณ แดงทองคจา
คณะสนทงแวดล นอมและทรลพยากรศาสตรณ 
มหาวนทยาลลยมหนดล
อรพนน เอมทยมศนรน
คณะสนทงแวดล นอมและทรลพยากรศาสตรณ 
มหาวนทยาลลยมหนดล
นนภา วธาวนนชกสล
คณะอสตสาหกรรมการทชองเทมทยวและบรนการ 
มหาวนทยาลลยรลงสนต
อ.ฝอยฝา  ชสตนดจารง 
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควนชาปฐพมวนทยา

 0.250ระดลบชาตน 14/3/2011

378 ดมคอนโวลยชลทนของการกระจายตลวของนจลาหนลกโมเลกสลและ
ปรนมาณมอนอเมอรณรชวมโดยเจนเนตนกอลลกอรนทศม

TIChE 2011 คมวลชร แสงคจาคม
ณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
เคมม
จารสรลตนณ สลมพลนธณวณนช
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
เคมม
อสเทน นลนทพยลทรลพยณ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
เคมม
ผศ.สนรนพล อนลนตวรสกสล
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
เคมม

 0.250ระดลบชาตน 10/11/2011

379 ทรลพยากรดนน: ปลจจลยแหชงการพลฒนาอยชางยลทงยลนในการทจา
งานบนพลลนทมทสยง

การประชสมวนชาการมยลนนธนโครงการหลวง ผศ.พงษณสลนตนด สมจลนทรณ
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควนชาปฐพมวนทยา

 0.250ระดลบชาตน 30/11/2011

380 ทลศนคตนตชอการอยยชรชวมกลนของศาสนนกชนในพลลนทมทลสชมนจลากจา
พวน จลงหวลดระนอง

การประชสมทางวนชาการของมหาวนทยาลลย
เกษตรศาสตรณ ครล ลงทมท 49

นายสสรนนทรณภรณณ ศรมอนนทรณ
สถาบลนวนจลยและพลฒนาแหชงมหาวนทยาลลย
เกษตรศาสตรณ บางเขน สถานมวนจลยเพลทอการพลฒนา
ชายฝลทงอลนดามลน
นางสาวสมพร มณมประสพสสข
สถาบลนวนจลยและพลฒนาแหชงมหาวนทยาลลย
เกษตรศาสตรณ บางเขน ฝช ายเผยแพรชงานวนจลย
นายประลนนทรณ  ไกรวนชลย
สถาบลนวนจลยและพลฒนาแหชงมหาวนทยาลลย
เกษตรศาสตรณ สถานมวนจลยเพลทอการพลฒนาชายฝลทง
อลนดามลน

 0.250ระดลบชาตน 1/2/2011

381 ทสนทางวลฒนธรรมในแบบจจาลองการเจรนญเตนบโตทาง
เศรษฐกนจ

การประชสมทางวนชาการของมหาวนทยาลลย
เกษตรศาสตรณ ครล ลงทมท 49

ผศ.อรสณม ปลญญสวลสดนดสสทธนด
คณะเศรษฐศาสตรณ บางเขน ภาควนชา
เศรษฐศาสตรณ

 0.250ระดลบชาตน 1/2/2011

382 เทคนนค TS-CM สจาหรลบการศศกษาทางจลนพลศาสตรณภาย
ใต นสภาวะไมชคงตลวในถลงปฏนกรณณแบบถลงกวนตชอเนลทอง: การ
ศศกษาความถมทในการเกพบข นอมยล และผลกระทบจาก
สลญญาณรบกวน

THE 21st National Graduate Research 
Conference

ขวลญหทลย จนรเดชขจร
นลกศศกษาปรนญญาโท ภาควนชาวนศวกรรมเคมม 
มหาวนทยาลลยเกษตรศาสตรณ
ผศ.อรรถศลกดนด จารมยณ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
เคมม

 0.250ระดลบชาตน 26/5/2011
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รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรส รบเนรทองจากการประชชมววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2554 ( 1 มกราคม 2554 - 31 ธ จนวาคม 2554 )

ลลาด จบ ชรทอผลงานววจ จย ชรทอการประชชม ชรทอคณะผผ รว วจ จย ระด จบการประชชม ว จน/เดรอน/ปอทอทเสนอ คราถรวงนล นาหน จก

383 เทคนนคการผลนตกลยโคซามมนไฮโดรคลอไรดณจากสลตวณนจลาทมท
มมเปลลอกเหลลอทนลง

การประชสมเสนอผลงานวนจลยแหชงชาตนครล ลงทมท 
20, 2-3 กสมภาพลนธณ 2554, มหาวนทยาลลย
มหนดล ศาลายา จลงหวลดนครปฐม(The 20th 
National Graduate Research 
Conference,2-3 Feb 2011, Mahidol 
University Salaya, Nakornphatom 
Province, Thailand)

Sawitri Samatthiyakorn
ภาควนชาผลนตภลณฑณประมง คณะประมง 
มหาวนทยาลลยเกษตรศาสตรณ
ผศ.กลงสดาลยณ บสญปราบ
คณะประมง บางเขน ภาควนชาผลนตภลณฑณประมง

 0.250ระดลบชาตน 2/2/2011

384 เทคนนคการศศกษาจลนพลศาสตรณของการเกนดอนมลลชลทนโค
พอลนเมอรณไรเซซลทนของสไตรมนมอเนอเมอรณกลบยาง
ธรรมชาตน

การประชสมเสนอผลงานวนจลยแหชงชาตน ครล ลงทมท 
22

กานตณวดม สชงสนงหณ
ภาควนชาวนศวกรรมเคมม คณะวนศวกรรมศาสตรณ 
มหาวนทยาลลยเกษตรศาสตรณ
ผศ.นลนทนยา หาญศสภลลกษณณ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
เคมม

 0.250ระดลบชาตน 6/10/2011

385 บทบาทของการวางแผนและควบคสมทางการเงนนทมทมมตชอ
การใช นจชายเงนน:กรณมศศกษานนสนตกย นยลมเงนนเพลทอการศศกษาชล ลน
ปมทมท 4 คณะวนทยาการจลดการ มหาวนทยาลลยเกษตรศาสตรณ

การประชสมวนชาการกระบวนทลศนณ
มหาวนทยาลลยไทยบนความท นาทายของ
เอเชมยแปซนฟนก

อ.สมบยรณณ สาระพลด
คณะวนทยาการจลดการ ศรมราชา สาขาการบลญชม
บรนหาร
ศนรนวรรณ  คลชองแคลชว
คณะวนทยาการจลดการ ศรมราชา สาขาการบลญชม
บรนหาร

 0.250ระดลบชาตน 25/3/2011

386 บางรยปแบบเชนงสถนตนของการวลดความเหพนพ นองต นองกลน
สจาหรลบการประมาณคชาตลวสถนตนโคเฮนแคปปา

การประชสมวนชาการวนทยาศาสตรณและ
เทคโนโลยม ครล ลงทมท 9 คณะวนทยาศาสตรณและ
เทคโนโลยม ม.ธรรมศาสตรณ

อ.พรพนศ ยนลมประยยร
คณะศนลปศาสตรณและวนทยาศาสตรณ กจาแพงแสน 
สายวนชาคณนตศาสตรณ สถนตน และคอมพนวเตอรณ
ผศ.สนทธนพงศณ รลกตะเมธากยล
คณะศนลปศาสตรณและวนทยาศาสตรณ กจาแพงแสน 
สายวนชาคณนตศาสตรณ สถนตน และคอมพนวเตอรณ

 0.250ระดลบชาตน 30/6/2011

387 แบบจจาลองคณนตศาสตรณของผลเฉลยคลลทนเคลลทอนทมทใน
เครลอขชายประสาท

การประชสมวนชาการ ครล ลงทมท 8 มหาวนทยาลลย
เกษตรศาสตรณ วนทยาเขตกจาแพงแสน

ผศ.สนทธนพงศณ รลกตะเมธากยล
คณะศนลปศาสตรณและวนทยาศาสตรณ กจาแพงแสน 
สายวนชาคณนตศาสตรณ สถนตน และคอมพนวเตอรณ
อ.พรพนศ ยนลมประยยร
คณะศนลปศาสตรณและวนทยาศาสตรณ กจาแพงแสน 
สายวนชาคณนตศาสตรณ สถนตน และคอมพนวเตอรณ

 0.250ระดลบชาตน 8/12/2011

388 แบบจจาลองทางคณนตศาสตรณและการออกแบบ Ice 
thermal storage

การประชสมวนชาการเครลอขชายวนศวกรรมเครลทอง
กลแหชงประเทศไทย ครล ลงทมท 25

รศ.ประกอบ สสรวลฒนาวรรณ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
เครลทองกล
อธนการ เรลองเจรนญ
ภาควนชาวนศวกรรมเครลทองกล คณะวนศวกรรมศาสตรณ 
ม.เกษตรศาสตรณ

 0.250ระดลบชาตน 19/10/2011

389 แบบจจาลองทางคณนตศาสตรณและการออกแบบตลวรลบ
รลงสมดวงอาทนตยณแบบรางพาราโบลา

การประชสมวนชาการเครลอขชายวนศวกรรมเครลทอง
กลแหชงประเทศไทย ครล ลงทมท 25

รศ.ประกอบ สสรวลฒนาวรรณ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
เครลทองกล
ธมรภลทร หลนทมบสญเรลอง
ภาควนชาวนศวกรรมเครลทองกล คณะวนศวกรรมศาสตรณ 
มหาวนทยาลลยเกษตรศาสตรณ

 0.250ระดลบชาตน 19/10/2011

วลนทมทพนมพณเอกสาร: 3/9/2555 16:21:40 หน นา 75/176



รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรส รบเนรทองจากการประชชมววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2554 ( 1 มกราคม 2554 - 31 ธ จนวาคม 2554 )

ลลาด จบ ชรทอผลงานววจ จย ชรทอการประชชม ชรทอคณะผผ รว วจ จย ระด จบการประชชม ว จน/เดรอน/ปอทอทเสนอ คราถรวงนล นาหน จก

390 แบบจจาลองสนนค นาคงคลลงของพลดลมระบายอากาศสจาหรลบ
อสตสาหกรรมกชอสร นาง

การประชสมวนชาการด นานการพลฒนาการดจาเนนน
งานทางอสตสาหกรรมแหชงชาตน ครล ลงทมท 2 
(CIOD 2011)

รศ.รสชงรลตนณ ภนสลชเพพญ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
อสตสาหการ
น.ส. นลนทนนม บสญมม
ภาควนชาวนศวกรรมอสตสาหการ สาขาการจลดการ
วนศวกรรม คณะวนศวกรรมศาสตรณ

 0.250ระดลบชาตน 11/5/2011

391 ปฐมสมโพธนวลดตองปส: ความสลมพลนธณระหวชางจนตรกรรมกลบ
วรรณกรรมพสทธประวลตน

การประชสมวนชาการครล ลงทมท 49 มหาวนทยาลลย
เกษตรศาสตรณ

ผศ.เสาวณนต วนงวอน
คณะมนสษยศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวรรณคดม

 0.250ระดลบชาตน 3/2/2011

392 ประสนทธนภาพการกจาจลดแทนนนนในนจลาเสมยสลงเคราะหณด นวยไค
โตซานจากแกนหมศกกล นวยและไคโตซานเชนงพาณนชยณ

มอบ.วนจลย ครล ลงทมท5 นารมรลตนณ   ศรมภลกดนด
ว นทยาลลยสนทงแวดล นอม 
รศ.คณนตา ตลงคณานสรลกษณ
วนทยาลลยสนทงแวดล นอม วนทยาลลยสนทงแวดล นอม
รศ.นนพนธณ ตลงคณานสรลกษณ
วนทยาลลยสนทงแวดล นอม วนทยาลลยสนทงแวดล นอม

 0.250ระดลบชาตน 4/8/2011

393 ประสนทธนภาพของการใช นซมเมนตณในการปรลบปรสงวลสดสชล ลนพลลน
ทางEfficiency of Cement-Treated Material for 
Base Highway Construction

การประชสมวนชาการวนศวกรรมโยธาแหชงชาตน อ.บารเมศ วรรธนะภยตน
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
โยธา
วสลนตณ ปล ลนสลงขณ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ  ม.เกษตรศาสตรณ
จนรโรจนณ ศสกลรลตนณ
กรมทางหลวง
กฤษณะ เพพญสมบยรณณ
กรมทางหลวง

 0.250ระดลบชาตน 18/5/2011

394 ปรนมาณสารฟมนอลและฤทธนดตชอต นานอนสมยลอนสระของ
สารสกลดจากกล นวย

งานประชสมวนชาการวนทยาศาสตรณและ
เทคโนโลยมแหชงประเทศไทย ครล ลงทมท 37

Pattamanan Prongmanee
Faculty of Resources and Environment, 
Kasetsart University
Rattana Sarasri
Faculty of Resources and Environment, 
Kasetsart University
Pailin Srisuratsiri
คณะวนทยาศาสตรณ ศรมราชา สาขาวนชาวนทยา
ศาสตรณพลลนฐานและพลศศกษา
อ.นภลสวรรณณ ชจานาญเวช (หลตถกนจพาณนชกสล)
คณะวนทยาศาสตรณ  ศรมราชา สาขาวนชาวนทยา
ศาสตรณพลลนฐานและพลศศกษา

 0.250ระดลบชาตน 10/10/2011

395 ปลจจจลยทมทมมผลตชอการตนดผนศกของกาวจากปลาทมทผลนตจาก
การใช นประโยชนณของเศษเหลลอทนลงจากหนลงปลาของไทย

การประชสมเสนอผลงานวนจลยาแหชงชาตน ครล ลงทมท 
22

Jirawat Satiankomsorakrai
ภาควนชาผลนตภลณฑณประมง คณะประมง 
มหาวนทยาลลยเกษตรศาสตรณ (นนสนตรหลส 
5314200058)
ผศ.กลงสดาลยณ บสญปราบ
คณะประมง บางเขน ภาควนชาผลนตภลณฑณประมง

 0.250ระดลบชาตน 6/10/2011

วลนทมทพนมพณเอกสาร: 3/9/2555 16:21:40 หน นา 76/176
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ปอ  พ.ศ. 2554 ( 1 มกราคม 2554 - 31 ธ จนวาคม 2554 )
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396 ปลจจลยทางกายภาพทมทมมผลตชอการผลนตเอนไซมณยชอยสลาย
พอลนแลกไทดณในถลงหมลกแบบอากาศลอยตลว

การประชสมทางวนชาการของมหาวนทยาลลย
เกษตรศาสตรณ ครล ลงทมท 49: สาขาวนทยาศาสตรณ

สสขสมาภรณณ สสขขสม
Srinakharinwirot University , Faculty of 
Science, Department of Biology
ชนนจน โตกยยามชา
Shizuoka university  , Faculty of 
Agriculture,  Department of Biological 
chemistry
รศ.วนเชมยร กนจปรมชาวนนช
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาจสลชมววนทยา

 0.250ระดลบชาตน 1/2/2011

397 ปลจจลยทมทมมผลกระทบตชอความหนลดของกลมสจารองและการ
ใช นประโยชนณในผลนตภลณฑณแพตตมลหมยขศลนรยป

การประชสมนจาาเสนอผลงานวนจลยแหชงชาตน 
ครล ลงทมท 21

รลดใจ ปคสณพยลสนน 
ผศ.ธนะบยลยณ สลจจาอนลนตกสล
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชาวนทยา
ศาสตรณและเทคโนโลยมการอาหาร

 0.250ระดลบชาตน 26/5/2011

398 ปลจจลยทมทมมผลตชอการซลลอกรมธรรมณประกลนชมวนตประเภท
สามลญ

การประชสมวนชาการสถนตนและสถนตนประยสกตณ
ระดลบชาตน

รศ.ประสนทธนด พยลคฆพงษณ
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาสถนตน
รศ.อภนญญา หนรลญวงษณ
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาสถนตน
ส นร นนทรณ  เหลลองวนชชเจรนญ
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาสถนตน

 0.250ระดลบชาตน 18/5/2011

399 ปลจจลยทมทมมผลตชอการตลดสนนใจซลลอไม นดอกไม นประดลบของผย น
บรนโภคในหมยชบ นานไม นดอกไม นประดลบ คลอง15  จลงหวลด
นครนายก

การประชสมวนชาการและเสนอผลงานวนจลยพลช
เขตร นอนและกศทงร นอนครล ลงทมท 5

ผศ.สสภาภรณณ เลนศศนรน
คณะเกษตร บางเขน ภาควนชาสชงเสรนมและ
นนเทศศาสตรณเกษตร
รศ.พนชลย ทองดมเลนศ
คณะเกษตร บางเขน ภาควนชาสชงเสรนมและ
นนเทศศาสตรณเกษตร

 0.250ระดลบชาตน 21/7/2011

400 ปลจจลยทมทมมผลตชอการมมสชวนรชวมของเกษตรกรในการบรนหาร
จลดการนจลาชลประทานของฝายบ นานคชาย โครงการชล
ประทานระยอง

การประชสมวนชาการ วนสวกรรมแหลชงนจลาแง
ชาตน ครล ลงทมท 4

ณลฐพล วสฒนจลนทรณ
ศยนยณการศศกษาการใช นทมทด นนและการจลดการ
ทรลพยากรธรรมชาตนอยชางยลทงยลน มหาวนทยาลลย
เกษตรศาสตรณ
รศ.จวงจลนทรณ ดวงพลตรา
คณะเกษตร บางเขน ภาควนชาพลชไรชนา
วลชระ เสลอดม
วนทยาลลยการชลประทาน

 0.250ระดลบชาตน 18/8/2011

401 ปลจจลยทมทมมผลตชอการมมสชวนรชวมของชสมชนในการจลดการ
ทรลพยากรธรรมชาตนในพลลนทมทต นนนจลาลจาธาร หนชวยจลดการต นน
นจลานจลาปาด จลงหวลดนชาน

การประชสมทางวนชาการของมหาวนทยาลลย
เกษตรศาสตรณ ครล ลงทมท 49

อ.สสภลทรา ถศกสถนตยณ
คณะวนศาสตรณ บางเขน ภาควนชาอนสรลกษณวนทยา
อ.เรณสกา กลลบสสข
คณะวนศาสตรณ บางเขน ภาควนชาอนสรลกษณวนทยา

 0.250ระดลบชาตน 1/2/2011

402 ปลจจลยทมทมมผลตชอการมมสชวนรชวมของชสมชนในการจลดการลสชม
นจลาห นวยแมชท นอ จลงหวลดตาก

การประชสมทางวนชาการ สนทงแวดล นอมนเรศวร 
ครล ลงทมท 7

อ.กนตนชลย รลตนะ
คณะวนศาสตรณ บางเขน ภาควนชาอนสรลกษณวนทยา

 0.250ระดลบชาตน 29/7/2011

403 ปลจจลยทมทมมผลตชอการรลบรย นบรรยากาศจรนยธรรมในการทจางาน
และบทบาทของการจลดการทรลพยากรมนสษยณทมทมสชงสชงเสรนม
จรนยธรรมของพนลกงาน

การประชสมทางวนชาการครล ลงทมท 49 
มหาวนทยาลลยเกษตรศาสตรณ สาขา
เศรษฐศาสตรณและบรนหารธสรกนจ

ผศ.จสฑามาศ ทวมไพบยลยณวงษณ
คณะวนทยาการจลดการ ศรมราชา สาขาวนชาการ
จลดการ

 0.250ระดลบชาตน 1/2/2011

วลนทมทพนมพณเอกสาร: 3/9/2555 16:21:40 หน นา 77/176



รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรส รบเนรทองจากการประชชมววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2554 ( 1 มกราคม 2554 - 31 ธ จนวาคม 2554 )

ลลาด จบ ชรทอผลงานววจ จย ชรทอการประชชม ชรทอคณะผผ รว วจ จย ระด จบการประชชม ว จน/เดรอน/ปอทอทเสนอ คราถรวงนล นาหน จก

404 ปลจจลยทมทมมผลตชอการสลายตลวของพอลนเอทนลมนไกลคอลซศทง
ใช นเปพ นตลวประสานในการฉมดขศลนรยปในแมชพนมพณวลสดสผงของ
วลสดสผสมเหลพกกล นาไร นสนนม 304L และทลงสเตนคารณไบดณ

การประชสมวนชาการ ครล ลงทมท 49 มหาวนทยาลลย
เกษตรศาสตรณ

อ.ปรนญญา ฉกาจนโรดม
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
วลสดส
ณลฏฐนตา ชวนเกรนกกสล
สถาบลนวนจลยโลหะและวลสดส จสฬาลงกรณณ
มหาวนทยาลลย
กษมณ  ชยศรม
ภาควนชาวนศวกรรมวลสดส คณะวนศวกรรมศาสตรณ ม.
เกษตรศาสตรณ
ปรารถนา  ทรลพยณจลนทรณ
ภาควนชาวนศวกรรมวลสดส คณะวนศวกรรมศาสตรณ ม.
เกษตรศาสตรณ

 0.250ระดลบชาตน 1/2/2011

405 ปลจจลยทมทมมผลตชอสมบลตนการต นานอนสมยลอนสระและสมบลตนการ
ต นานเชลลอแบคทมเรมยของสารสกลดจากกระเทมยม

การประชสมวนชาการ ครล ลงทมท 8 มหาวนทยาลลย
เกษตรศาสตรณ วนทยาเขตกจาแพงแสน

ภรภลทร ตล ลงวรกนตตนด
ภาควนชาวนศวกรรมการอาหาร คณะวนศวกรรม
ศาสตรณ กจาแพงแสน 
รศ.รลงสนนม โสธรวนทยณ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ กจาแพงแสน ภาควนชา
วนศวกรรมการอาหาร

 0.250ระดลบชาตน 9/12/2011

406 ปลจจลยทมทมมอ นทธนผลตชอความคาดหวลงในคสณภาพบรนการของ
อสตสาหกรรมบรนการ

การประชสมวนชาการระดลบชาตนเครลอขชายวนจลย
สถาบลนอสดมศศกษาทลทวประเทศ ประจจาปม  
2554  การประชสมวนชาการและเสนอผลงาน
วนจลยมหาวนทยาลลยทลกษนณครล ลงทมท 21 ประจจาปม  
2554

กฤษมาพร พศทงโพธนด
คณะบรนหารธสรกนจ  มหาวนทยาลลยเกษตรศาตรณ
อ.สวลสดนด วรรณรลตนณ
คณะบรนหารธสรกนจ บางเขน ภาควนชาการจลดการ
การผลนต

 0.250ระดลบชาตน 25/5/2011

407 ปลจจลยสจาคลญตชอการพลฒนาการเกนดโรคใบขมดแบคทมเรมย
ข นาวโพด

ประกอบการประชสมวนชาการข นาวโพดและข นาว
ฟช างแหชงชาตน ครล ลงทมท 34

รศ.สสดฤดม ประเทลองวงศณ
คณะเกษตร บางเขน ภาควนชาโรคพลช
อ.สสพจนณ กาเซพม
คณะเกษตร บางเขน ภาควนชาโรคพลช

 0.250ระดลบชาตน 24/2/2011

408 ปลจจลยสจาคลญทมทสชงผลตชอความสจาเรพจของการนจาระบบการ
วางแผนทรลพยากรองคณกรมาใช นกรณมศศกษา การไฟฟนาฝช าย
ผลนตแหชงประเทศไทย

การประชสมทางวนชาการครล ลงทมท 49 
มหาวนทยาลลยเกษตรศาสตรณ

วมรวนทยณ อสทร
คณะบรนหารธสรกนจ  มหาวนทยาลลยเกษตรศาสตรณ
อ.สวลสดนด วรรณรลตนณ
คณะบรนหารธสรกนจ บางเขน ภาควนชาการจลดการ
การผลนต

 0.250ระดลบชาตน 1/2/2011

409 ปลจจลยหลลกทมทขลบเคลลทอนการจลดการความรย นในองคณกรกชอ
สร นางไทย

การประชสมทางวนชาการของมหาวนทยาลลย
เกษตรศาสตรณ ครล ลงทมท 49

ผศ.ปนยนสช เวทยณวนวรณณ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
โยธา
ณนชชา ธณะเดชศนรนกสล
นนสนตปรนญญาโท ภาควนชาวนศวกรรมโยธา มก.

 0.250ระดลบชาตน 1/2/2011

410 ปลญหาการจลดเส นนทางเมลทอมมข นอจจากลดด นานเชลลอเพลนง การประชสมวนชาการด นานการวนจลยดจาเนนนงาน
แหชงชาตน ประจจาปม  2554

ปสณยนสช ชลยเจรนญธาดา
นนสนตปรนญญาโท ภาควนชาวนศวกรรมอสตสาหการ 
รศ.อนลนตณ มสชงวลฒนา
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
อสตสาหการ
ศลกเกษม  สสจนนตนารลตนณ
นนส นตปรนญญาโท ภาควนชาวนศวกรรมอสตสาหการ

 0.250ระดลบชาตน 8/9/2011
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รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรส รบเนรทองจากการประชชมววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2554 ( 1 มกราคม 2554 - 31 ธ จนวาคม 2554 )

ลลาด จบ ชรทอผลงานววจ จย ชรทอการประชชม ชรทอคณะผผ รว วจ จย ระด จบการประชชม ว จน/เดรอน/ปอทอทเสนอ คราถรวงนล นาหน จก

411 โปรแกรมอลตโนมลตนสจาหรลบเครลทองสร นางต นนแบบรวดเรพวเพลทอ
ใช นในงานวนศวกรรมชมวการแพทยณ

การประชสมวนชาการเครลอขชายวนศวกรรมเครลทอง
กลแหชงประเทศไทย ครล ลงทมท 25

อ.คสณยสต เอมทยมสอาด
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
เครลทองกล
นาย กนตตนนาถ วรรณนสสร
ภาควนชาวนศวกรรมเครลทองกล คณะวนศวกรรมศาสตรณ 
มหาวนทยาลลยเกษตรศาสตรณ
นาย นพพร บศกแวชน
สถาบลนค นนคว นาและพลฒนาเทคโนโลยมการผลนต
ทางอสตสาหกรรม คณะวนศวกรรมศาสตรณ 
มหาวนทยาลลยเกษตรศาสตรณ

 0.250ระดลบชาตน 19/10/2011

412 ผลกระทบของปรนมาณสารอนนทรมยณตชอการกจาจลดไนเตรทใน
ตย นเลมลยงปลาระบบปนดโดยกระบวนการดมไนตรนฟนเคชลน

การประชสมทางวนชาการของมหาวนทยาลลย
เกษตรศาสตรณ  ครล ลงทมท 49

รศ.อรสณวรรณ หวลงกอบเกมยรตน
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาจสลชมววนทยา
ศนรนวลฒนณ  คยเจรนญไพบยลยณ 
ภาควนชาจสลชมววนทยา  คณะวนทยาศาสตรณ  
มหาวนทยาลลยเกษตรศาสตรณ

 0.250ระดลบชาตน 1/2/2011

413 ผลกระทบของปลจจลยในการทดสอบทมทมมตชอการทดสอบ
ความดลนเพลทอการรมยา

การประชสมวนชาการวนทยาการหลลงการเกพบ
เกมทยวแหชงชาตน ครล ลงทมท 9

อ.วลชรพล ชยประเสรนฐ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ กจาแพงแสน ภาควนชา
วนศวกรรมเกษตร
นายเอนก สสขเจรนญ
สถาบลนวนจลยและพลฒนา  กจาแพงแสน ฝช ายเครลทอง
จลกรกลการเกษตรแหชงชาตน
ธมรเดช เดชทองจลนทรณ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ กจาแพงแสน ภาควนชา
วนศวกรรมเกษตร

 0.250ระดลบชาตน 23/6/2011

414 ผลกระทบของปลจจลยสนทงแวดล นอมและการตนดตล ลงตชอ
สมรรถนะการทจางานและการออกแบบเครลทองปรลบอากาศ
แบบแยกสชวน

การประชสมวนชาการเครลอขชายวนศวกรรมเครลทอง
กลแหชงประเทศไทย ครล ลงทมท 25

รศ.ประกอบ สสรวลฒนาวรรณ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
เครลทองกล
สสรสนทธนด พลพลนธณ
ภาควนชาวนศวกรรมเครลทองกล คณะวนศวกรรมศาสตรณ 
มหาวนทยาลลยเกษตรศาสตรณ

 0.250ระดลบชาตน 19/10/2011

415 ผลกระทบของอสณหภยมนนจลาหลชอเยพนตชอคสณลลกษณะการทจา
งานของเครลทองยนตณดมเซลระบบเชลลอเพลนงรชวม

การประชสมวนชาการเครลอขชายวนศวกรรมเครลทอง
กลแหชงประเทศไทย ครล ลงทมท 25

กนตตนศลกดนด คจาสนนลา
นนสนตปรนญญาโท ภาควนชาวนศวกรรมเครลทองกล ม.
เกษตรศาสตรณ
ผศ.ธเนศ อรสณศรมโสภณ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
เครลทองกล
ดร.กฤษฎา วรรณทอง
บรนษลท ปตท. จจากลด (มหาชน)

 0.250ระดลบชาตน 19/10/2011

416 ผลกระทบและการปรลบตลวของเกษตรกรผย นเลมลยงสลตวณนจลาตชอ
ปลญหาการกลดเซาะชายฝลทง กรณมศศกษา : ผย นเลมลยงกส นงขาวแว
นาไม อจาเภอปากพนลง จลงหวลดนครศรมธรรมราช

การประชสมทางวนชาการของมหาวนทยาลลย
เกษตรศาสตรณ ครล ลงทมท 49

ผศ.เมธม แก นวเนนน
คณะประมง บางเขน ภาควนชาการจลดการประมง
วรลลกษณณ เกมยรตนอสดมพลนธณ
สนทธนชลย ตลนธนะสฤษดนด
คณะวนศาสตรณ

 0.250ระดลบชาตน 1/2/2011
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รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรส รบเนรทองจากการประชชมววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2554 ( 1 มกราคม 2554 - 31 ธ จนวาคม 2554 )

ลลาด จบ ชรทอผลงานววจ จย ชรทอการประชชม ชรทอคณะผผ รว วจ จย ระด จบการประชชม ว จน/เดรอน/ปอทอทเสนอ คราถรวงนล นาหน จก

417 ผลการใช นดลกแด นไหมในอาหารไกชเนลลอตชอสมรรถภาพการ
ผลนตและคสณภาพซาก

การประชสมวนชาการหมชอนไหมระดลบชาตนครล ลง
ทมท 2

นางอรทลย จนนตสถาพร
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควนชาสลตวบาล
รศ.อรพนนทณ จนนตสถาพร
คณะประมง บางเขน ภาควนชาเพาะเลมลยงสลตวณนจลา
บรรทม เพรนดพราว
ภาควนชาเพาะเลมลยงสลตวณนจลา คณะประมง 
มหาวนทยาลลยเกษตรศาสตรณ

 0.250ระดลบชาตน 19/5/2011

418 ผลการเสมยบยอดตชอการเจรนญเตนบโตและการตนดผลของ
สบยชดจา

การประชสมวนชาการ มหาวนทยาลลย
เกษตรศาสตรณ วนทยาเขตกจาแพงแสน ครล ลงทมท 8

อ.บสบผา คงสมลย
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควนชาพลชไรชนา
อรรถพล วลฒนปาน
รศ.กฤษณา กฤษณพสกตณ
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควนชาพลชสวน

 0.250ระดลบชาตน 8/12/2011

419 ผลของ GA3 ทมทมมตชอนจลาหนลกชชอผลและคสณภาพของผล
องสชนพลนธสณ Marroo Seedless

การประชสมวนชาการ มหาวนทยาลลย
เกษตรศาสตรณ ครล ลงทมท 49

นายกนตตนพงศณ ตรมตรสยานนทณ
สถาบลนค นนคว นาและพลฒนาระบบนนเวศเกษตร ศยนยณ
วนจลยระบบนนเวศเกษตร
ผศ.พนามาศ ตรมวรรณกสล
คณะเกษตร บางเขน ภาควนชาสชงเสรนมและ
นนเทศศาสตรณเกษตร
ธมรศลกดนด  แสงเพพง 
สถาบลนค นนคว นาและพลฒนาระบบนนเวศเกษตร 
มหาวนทยาลลยเกษตรศาสตรณ

 0.250ระดลบชาตน 1/2/2011

420 ผลของ Soil mate ตชอการเจรนญเตนบโตและปรนมาณธาตส
อาหารของมะเขลอเทศ

การประชสมวนชาการ มหาวนทยาลลย
เกษตรศาสตรณ วนทยาเขตกจาแพงแสน ครล ลงทมท 8

ดร.เนตรชนก เกมยรตนดนนทพลทธณ
สถาบลนวนจลยและพลฒนา  กจาแพงแสน ฝช ายปฏนบลตน
การวนจลยและเรลอนปลยกพลชทดลอง
ดร.ลลกขณา เบพญจวรรณณ
สถาบลนวนจลยและพลฒนา  กจาแพงแสน ฝช ายปฏนบลตน
การวนจลยและเรลอนปลยกพลชทดลอง
ดร.ชวนพนศ อรสณรลงสนกสล
สถาบลนวนจลยและพลฒนา  กจาแพงแสน ฝช ายปฏนบลตน
การวนจลยและเรลอนปลยกพลชทดลอง

 0.250ระดลบชาตน 8/12/2011

421 ผลของ W zero (W0) ทมทมมตชอการเจรนญเตนบโต องคณ
ประกอบผลผลนต และผลผลนตของข นาวสสพรรณบสรม1

การประชสมวนชาการและเสนอผลงานวนจลยพลช
เขตร นอนและกศทงร นอน ครล ลงทมท 5

ดร.เนตรชนก เกมยรตนดนนทพลทธณ
สถาบลนวนจลยและพลฒนา  กจาแพงแสน ฝช ายปฏนบลตน
การวนจลยและเรลอนปลยกพลชทดลอง
ดร.ชวนพนศ อรสณรลงสนกสล
สถาบลนวนจลยและพลฒนา  กจาแพงแสน ฝช ายปฏนบลตน
การวนจลยและเรลอนปลยกพลชทดลอง

 0.250ระดลบชาตน 21/7/2011

วลนทมทพนมพณเอกสาร: 3/9/2555 16:21:40 หน นา 80/176



รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรส รบเนรทองจากการประชชมววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2554 ( 1 มกราคม 2554 - 31 ธ จนวาคม 2554 )

ลลาด จบ ชรทอผลงานววจ จย ชรทอการประชชม ชรทอคณะผผ รว วจ จย ระด จบการประชชม ว จน/เดรอน/ปอทอทเสนอ คราถรวงนล นาหน จก

422 ผลของกระบวนการแปรรยปตชอปรนมาณอะฟลาทอกซนนบม1 
ในผลนตภลณฑณถลทวลนสง

สลมมนาทางวนชาการวนทยาการหลลงการเกพบ
เกมทยวแหชงชาตน ครล ลงทมท 9

นางสาวปลญญาภรณณ อสดคจาเทมทยง
บลณฑนตวนทยาลลย ภาควนชาวนทยาศาสตรณและ
เทคโนโลยมการอาหาร
ผศ.วราภา มหากาญจนกสล
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชาวนทยา
ศาสตรณและเทคโนโลยมการอาหาร
นางสสวรรณา กลลดพลนธสณ
สถาบลนวนจลยและพลฒนาแหชงมหาวนทยาลลย
เกษตรศาสตรณ บางเขน ฝช ายเครลทองมลอและวนจลย
ทางวนทยาศาสตรณ

 0.250ระดลบชาตน 23/6/2011

423 ผลของการเคลลอบเมลพดทมทมมตชอคสณภาพของเมลพดถลทวลนสง
พลนธสณไทนาน 9

การประชสมวนชาการเมลพดพลนธสณพลชแหชงชาตน 
ครล ลงทมท 8

ภารนณม เจมยมเมลองปลกษณ
นนส นตปรนญญาโท คณะเกษตร บางเขน ภาควนชา
พลชไรชนา
รศ.จวงจลนทรณ ดวงพลตรา
คณะเกษตร บางเขน ภาควนชาพลชไรชนา
อ.สราวสธ รสชงเมฆารลตนณ
คณะเกษตร บางเขน ภาควนชาพลชไรชนา
ผศ.เฉลนมพล ภยมนไชยณ
คณะเกษตร บางเขน ภาควนชาพลชไรชนา

 0.250ระดลบชาตน 17/5/2011

424 ผลของการจลดการวลสดสเหลลอทนลงจากการแปรรยปปลาหมศก
ตชอการเจรนญเตนบโตและผลผลนตผลกกาดเขมยวกวางตส นง

การประชสมวนชาการ ครล ลงทมท 8 มหาวนทยาลลย
เกษตรศาสตรณ วนทยาเขตกจาแพงแสน

นางสาวบยรนา วงษาราม
ภาควนชาปฐพมวนทยา คณะเกษตร กจาแพงแสน
ผศ.อรสณศนรน กจาลลง
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควนชาปฐพมวนทยา
นางจลนทรณจรลส วมรสาร
สถาบลนวนจลยและพลฒนา  กจาแพงแสน ฝช ายปฏนบลตน
การวนจลยและเรลอนปลยกพลชทดลอง

 0.250ระดลบชาตน 8/12/2011

425 ผลของการแชชอะซนโตนและสภาวะการให นความร นอนตชอ
ปรนมาณผลผลนต และ สมบลตนของสารไฮโดรคอลลอยดณทมท
สกลดจากสาหรชายผมนาง (Gracilaria sp.) และสาหรชาย
โพรง (Solieria robusta)

รายงานการประชสมทางวนชาการครล ลงทมท 49 
สาขาประมง มหาวนทยาลลยเกษตรศาสตรณ 1-4 
กสมภาพลนธณ 2554 หน นา 228-235

จลกรนนทรณ ตรมอนนทอง 
นนสนต คณะประมง บางเขน ภาควนชาผลนตภลณฑณ
ประมง
ผศ.จนราพร รสชงเลนศเกรมยงไกร
คณะประมง บางเขน ภาควนชาผลนตภลณฑณประมง

 0.250ระดลบชาตน 1/2/2011

426 ผลของการใช นความร นอนแห นงตชอการกระตส นนความงอกของ
เมลพดพลนธสณบวบหอม

การประชสมวนชาการพลชสวนแหชงชาตน ครล ลงทมท 
10

ชโรบล สนนวนรนยะนนทณ
ภาควนชาพลชสวน คณะเกษตร มหาวนทยาลลย
เกษตรศาสตรณ
อ.พนจนตรา แก นวสอน
คณะเกษตร บางเขน ภาควนชาพลชสวน
อ.ปรนยานสช จสลกะ
คณะเกษตร บางเขน ภาควนชาพลชสวน

 0.250ระดลบชาตน 18/5/2011

วลนทมทพนมพณเอกสาร: 3/9/2555 16:21:40 หน นา 81/176



รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรส รบเนรทองจากการประชชมววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2554 ( 1 มกราคม 2554 - 31 ธ จนวาคม 2554 )

ลลาด จบ ชรทอผลงานววจ จย ชรทอการประชชม ชรทอคณะผผ รว วจ จย ระด จบการประชชม ว จน/เดรอน/ปอทอทเสนอ คราถรวงนล นาหน จก

427 ผลของการใช นความร นอนแห นงและการตลดเปลลอกหส นมเมลพด
ตชอความงอกของเมลพดพลนธสณบวบหอม

การประชสมทางวนชาการเมลพดพลนธสณพลชแหชง
ชาตน ครล ลงทมท 8

ศจม เชาวณดจารนหณกสล
ภาควนชาพลชสวน คณะเกษตร มหาวนทยาลลย
เกษตรศาสตรณ 
อ.พนจนตรา แก นวสอน
คณะเกษตร บางเขน ภาควนชาพลชสวน
อ.ปรนยานสช จสลกะ
คณะเกษตร บางเขน ภาควนชาพลชสวน
รศ.วลนชลย จลนทรณประเสรนฐ
คณะเกษตร บางเขน ภาควนชาพลชไรชนา

 0.250ระดลบชาตน 17/5/2011

428 ผลของการใช นจสลนนทรมยณ Lactobacillus plantarum 
LP64 เปพ นโปรไบโอตนกตชอการเจรนญเตนบโตและการรอด
ชมวนตของกส นงก นามกราม (Machrobrachium rosenbergii)

การนจาเสนอผลงานวนจลยแหชงชาตน 2554 รศ.มลงกร โรจนณประภากร
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชา
เทคโนโลยมชมวภาพ
รศ.อรพนนทณ จนนตสถาพร
คณะประมง บางเขน ภาควนชาเพาะเลมลยงสลตวณนจลา

 0.250ระดลบชาตน 26/8/2011

429 ผลของการใช นแบคทมเรมยสกสล Bacillus spp. ตชอการยลบยล ลง
เชลลอแบคทมเรมยกชอโรค Aeromonas hydrophila และ 
Streptococcus agalactiae ในปลานนล (Oreochromis 
niloticus)

การประชสมทางวนชาการของมหาวนทยาลลย
เกษตรศาสตรณ ครล ลงทมท 49

ภลทรนดา โปฎก
ศยนยณวนจลยธสรกนจเพราะเลมลยงสลตวณนจลา คณะประมง 
มหาวนทยาลลยเกษตรศาสตรณ
รศ.ชลอ ลนลมสสวรรณ
คณะประมง บางเขน ภาควนชาชมววนทยาประมง
ผศ.วลชรนยา ภยรมว นโรจนณกสล
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาสลตววนทยา
ผศ.นนตน ชยเช นด
คณะประมง บางเขน ภาควนชาชมววนทยาประมง

 0.250ระดลบชาตน 1/2/2011

430 ผลของการใช นปสป ยอนนทรมยณและพลนธสณข นาวโพดตชอผลผลนตของ
ข นาวโพดเลมลยงสลตวณหลลงการทจานาในพลลนทมทชลประทาน
โครงการพลฒนาลสชมนจลาลจาพะยลงตอนบนอลนเนลทองมาจากพระ
ราชดจารน อจาเภอเขาวง จลงหวลดกาฬสนนธสณ

การประชสมวนชาการนานาชาตนวนทยาศาสตรณ
และเทคโนโลยมทางการเกษตร ครล ลงทมท 1

วนศลกดนด อารมณณสวะ
วนสาหกนจชสมชนข นาวโพดเลมลยงสลตวณ ตจาบลคส นมเกชา
อ.รสชงโรจนณ พนทลกษณดชานธรรม
คณะเกษตร บางเขน ภาควนชาปฐพมวนทยา
ศสภากร  ดวนใหญช
คณะเกษตร บางเขน ภาควนชาปฐพมวนทยา
อ.วสฒนดา รลตนพนไชย
คณะเกษตร บางเขน ภาควนชาปฐพมวนทยา
วนภาพร  เกมยรตนนนต นประวลตน
คณะเกษตร บางเขน ภาควนชาปฐพมวนทยา
ผศ.พนบยลยณ กลงแฮ
คณะเกษตร บางเขน ภาควนชาปฐพมวนทยา

 0.250ระดลบชาตน 21/7/2011

วลนทมทพนมพณเอกสาร: 3/9/2555 16:21:40 หน นา 82/176



รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรส รบเนรทองจากการประชชมววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2554 ( 1 มกราคม 2554 - 31 ธ จนวาคม 2554 )

ลลาด จบ ชรทอผลงานววจ จย ชรทอการประชชม ชรทอคณะผผ รว วจ จย ระด จบการประชชม ว จน/เดรอน/ปอทอทเสนอ คราถรวงนล นาหน จก

431 ผลของการใช นแปนงข นาวดลดแปรในการผลนตเค นกกล นวยหอม การประชสมวนชาการของมหาวนทยาลลย
เกษตรศาสตรณ ครล ลงทมท49

ชสตนมา ไชยเชาวนณ
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชาวนทยา
ศาสตรณและเทคโนโลยมการอาหาร
หทลยรลตนณ  ปนทนแก นว 
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชาวนทยา
ศาสตรณและเทคโนโลยมการอาหาร
วารสณม คสปตณกาญจนากสล
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชาวนทยา
ศาสตรณและเทคโนโลยมการอาหาร
ศ.อรอนงคณ นลยวนกสล
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชาวนทยา
ศาสตรณและเทคโนโลยมการอาหาร

 0.250ระดลบชาตน 1/2/2011

432 ผลของการใช นไมโครเวฟรชวมกลบการอบแห นงแบบลมร นอน
ตชอคสณภาพของฟลกทองอบแห นง

The 49th Kasetsart University Annual 
Conference

รศ.นลนทวลน เทอดไทย
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชา
พลฒนาผลนตภลณฑณ
สสพนชา  กระจชางเมธมกสล
ภาควนชาพลฒนาผลนตภลณฑณ คณะอสตสาหกรรม
เกษตร มหาวนทยาลลยเกษตรศาสตรณ

 0.250ระดลบชาตน 29/1/2011

433 ผลของการใช นสารเคลลอบผนวทมทมมตชอคสณภาพและการเปลมทยน
แปลงสารออกฤทธนดทางชมวภาพผลเสาวรสพลนธสณสมเหลลอง

การประชสมวนชาการเกษตร ครล ลงทมท 12 อ.สสรลสวดม พรหมอยยช
คณะทรลพยากรธรรมชาตนและอสตสาหกรรมเกษตร 
สกลนคร สาขาวนชาทรลพยากรเกษตรชมวภาพ

 0.250ระดลบชาตน 24/1/2011

434 ผลของการใช นสารปรลบปรสงดนนตชอสมบลตนทางกายภาพ และ
สมบลตนทางเคมมบางประการของดนน

การประชสมวนชาการ ครล ลงทมท 8 มหาวนทยาลลย
เกษตรศาสตรณ วนทยาเขตกจาแพงแสน

นางสาวอรสชา  มณฑปใหญช
อ.นภาพร พลนธสณกมลศนลปณ  (วงษณโพธนดขอม)
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควนชาปฐพมวนทยา

 0.250ระดลบชาตน 8/12/2011

435 ผลของการเตรมยมวลตถสดนบกชอนการอบแห นงแบบไมโครเวฟ
สสญญากาศตชอคสณภาพของทสเรมยนแผชน

The 49th Kasetsart University Annual 
Conference

สวนตรา ใบงนลว
บลณฑนตวนทยาลลย มหาวนทยาลลยเกษตรศาสตรณ
รศ.นลนทวลน เทอดไทย
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชา
พลฒนาผลนตภลณฑณ
ผศ.พนสนฏฐณ ธรรมวนถม
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชา
พลฒนาผลนตภลณฑณ

 0.250ระดลบชาตน 29/1/2011

436 ผลของการถชายเรณยด นวยเรณยบางพลนธสณตชอการตนดผลและ
คสณภาพของผลชมพยชพลนธสณทลบทนมจลนทณ

การประชสมทางวนชาการของมหาวนทยาลลย
เกษตรศาสตรณ ครล ลงทมท 49

รศ.กวนศรณ วานนชกสล
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควนชาพลชสวน
น.ส. มลปภา นาถศง
นนสนต

 0.250ระดลบชาตน 1/2/2011

437 ผลของการทดแทนนจลานมโคด นวยนมผงเทมยมตชอ
สมรรถภาพการเจรนญเตนบโตของลยกโคนม

การประชสมทางวนชาการ มหาวนทยาลลยเกษตรณ 
วนทยาเขตกจาแพงแสน ครล ลงทมท 8

วรรณวนษา ไทยเทมทยง
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควนชาสลตวบาล
รศ.จมระชลย กาญจนพฤฒนพงศณ
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควนชาสลตวบาล

 0.250ระดลบชาตน 10/11/2011
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438 ผลของการทจาแห นงตชอปรนมาณสารประกอบฟลาโวนอยดณ
และสมบลตนต นานออกซนเดชลนในกระชายเหลลอง

การประชสมทางวนชาการของมหาวนทยาลลย
เกษตรศาสตรณ ครล ลงทมท 49(สาขาอสตสาหกรรม
เกษตร)

กวนน สสขสนงคณ
ภาควนชาวนทยาศาสตรณและเทคโนโลยมการอาหาร 
คณะคณะอสตสาหกรรมเกษตร 
ผศ.วรรณม จนรภาคยณกสล
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชาวนทยา
ศาสตรณและเทคโนโลยมการอาหาร

 0.250ระดลบชาตน 1/2/2011

439 ผลของการบรนโภคปลาตชอระ ดลบไขมลนในเลลอดของ
ประชาชนในพลลนทมทเกาะยาวน นอย จลงหวลดพลงงา

การประชสมเสนอผลงานวนจลยระดลบบลณฑนต
ศศกษาแหชงชาตน ครล ลงทมท 22

เฉลนมรลฐ คจลาชยชาตน
สาขาวนชาวนทยาศาสตรณสนทงแวดล นอม วนทยาลลยสนทง
แวดล นอม ม. เกษตรศาสตรณ
รศ.วนน เชยชมศรม
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาสลตววนทยา
รศ.วศนน อนงคพลฒนากสล
วนทยาลลยสนทงแวดล นอม ฝช ายโปรแกรมวนชา (ยก
เลนก)
รศ.จนนดาวรรณ สนรลนทวนเนตน
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาสลตววนทยา

 0.250ระดลบชาตน 6/10/2011

440 ผลของการเปลมทยนแปลงระดลบนจลาใต นดนนตชอการแพรชกระจาย
ของ LNAPL

การประชสมวนชาการวนศวกรรมโยธาแหชงชาตน
ครล ลงทมท 16

ชไมพร สสขธลมมณรลกษา 
ผศ.สลญญา สนรนว นทยาปกรณณ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
สนทงแวดล นอม

 0.250ระดลบชาตน 18/5/2011

441 ผลของการผชาลจาลยกกล นวย วส นนวชานหางจระเข น  และวลสดส
ปลยกตชอการเจรนญเตนบโตของกล นวยไม นดนนอล ลวนวลจลนทรณ     
ในสภาพปลอดเชลลอและสภาพโรงเรลอน

การประชสมวนชาการพลชสวนแหชงชาตน ครล ลงทมท 
10

น.ส.สวรรยา ลลอรลตนวงศณชลย
นนสนตปรนญญาตรม ภาควนชาพลชสวน คณะเกษตร 
บางเขน
น.ส.ดวงพร บสญชลย
นนสนตภาควนชาพลชสวน คณะเกษตร บางเขน
ผศ.กนกวรรณ ถนอมจนตร
คณะเกษตร บางเขน ภาควนชาพลชสวน
ผศ.พลชรมยา บสญกอแก นว
คณะเกษตร บางเขน ภาควนชาพลชสวน

 0.250ระดลบชาตน 18/5/2011

442 ผลของการพรางแสงและสมตาขชายพรางแสงตชอการเจรนญ
เตนบโตและการออกดอกของหงสณเหนน

การประชสมทางวนชาการ ครล ลงทมท 49 
มหาวนทยาลลยเกษตรศาสตรณ

น.ส.ศศนมา พยสยงคณ
นนส นตปรนญญาโท ภาควนชาพลชสวน คณะเกษตร 
บางเขน
ผศ.พลชรมยา บสญกอแก นว
คณะเกษตร บางเขน ภาควนชาพลชสวน
รศ.ธลญญะ เตชะศมลพนทลกษณ
คณะเกษตร บางเขน ภาควนชาพลชสวน

 0.250ระดลบชาตน 1/2/2011
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443 ผลของการลดชชวงแสงตชอสมรรถภาพการผลนต ผลผลนต
ซาก และการตอบสนองทางภยมนคส นมกลนในไกชเนลลอ

การประชสมวนชาการมหาวนทยาลลย
มหาสารคาม ครล ลงทมท 7

นางสาวปนยะวดม กลลทนเลมลยง
นนสนตปรนญญาโท ภาควนชาสลตวบาล คณะเกษตร 
กจาแพงแสน
ผศ.อรประพลนธณ สชงเสรนม
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควนชาสลตวบาล
อ.สสกลญญา รลตนทลบทนมทอง
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควนชาสลตวบาล
นางภคอร (สรลสนลนทณ) อลครมธสรากสล (สสขพนมาย,
สวชางคจา
สถาบลนสสวรรณวาจกกสนกนจเพลทอการค นนคว นาและ
พลฒนาปศสสลตวณและผลนตภลณฑณสลตวณ กจาแพงแสน 
ศยนยณวนจลยและพลฒนาการผลนตสลตวณปมก

 0.250ระดลบชาตน 8/9/2011

444 ผลของการลดอลตราการปลชอยเพลทอเพนทมอลตราการเจรนญเตนบ
โตของปลากดคลงในฟารณมเกษตรกร

การประชสมทางวนชาการของมหาวนทยาลลย
เกษตรศาสตรณ ครล ลงทมท 49

นายฉลตรชลย ไทยทสชงฉนน
คณะประมง บางเขน ภาควนชาเพาะเลมลยงสลตวณนจลา
นายสสบรรณ เสถมยรจนตร
คณะประมง บางเขน ภาควนชาเพาะเลมลยงสลตวณนจลา
อ.ประพลนธณศลกดนด ศมรษะภยมน
คณะประมง บางเขน ภาควนชาเพาะเลมลยงสลตวณนจลา
ศ.อสทลยรลตนณ ณ นคร
คณะประมง บางเขน ภาควนชาเพาะเลมลยงสลตวณนจลา

 0.250ระดลบชาตน 1/2/2011

445 ผลของการลวกตชอกนจกรรมของเอนไซมณพอลนฟมนอลออกซน
เดสในมลงคสด และผลของสารละลายซยโครสรชวมกลบกรดซน
ตรนกในการถชายโอนมวลสารระหวชางการออสโมซนส

การประชสมวนชาการ ครล ลงทมท 49 สาขา
อสตสาหกรรมเกษตร มหาวนทยาลลย
เกษตรศาสตรณ

นส.วรรณารลตนณ ลมสสขสวลสดนด
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชา
พลฒนาผลนตภลณฑณ
รศ.อนสวลตร แจ นงชลด
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชา
พลฒนาผลนตภลณฑณ
รศ.นลนทวลน เทอดไทย
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชา
พลฒนาผลนตภลณฑณ

 0.250ระดลบชาตน 1/2/2011

446 ผลของการลวกผลมะนาวและการใช นเรซนนสลงเคราะหณทมทมม
ตชอปรนมาณลนโมนนนและกรดแอสคอรณบนกในนจลามะนาว

การประชสมทางวนชาการของมหาวนทยาลลย
เกษตรศาสตรณ ครล ลงทมท 49 (สาขาอสตสาหกรรม
เกษตร)

เจรนญรลตนณ  เจรนญกนจ
ภาควนชาวนทยาศาสตรณและเทคโนโลยมการอาหาร 
คณะคณะอสตสาหกรรมเกษตร 
ผศ.วรรณม จนรภาคยณกสล
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชาวนทยา
ศาสตรณและเทคโนโลยมการอาหาร

 0.250ระดลบชาตน 1/2/2011

447 ผลของการสลายตลวของคารณโบไฮเดรททมทแตกตชางกลนใน
กระเพาะรยเมนจากมลนสจาปะหลลงบดและปลายข นาวตชอ
สมรรถภาพการเจรนญเตนบโตของลยกโคนม

งานประชสมวนชาการ มหาวนทยาลลย
เกษตรศาสตรณ วนทยาเขตกจาแพงแสน ครล ลงทมท 8

ปลทมา ไทรชมภย
นนส นตบลณฑนตศศกษา
รศ.จมระชลย กาญจนพฤฒนพงศณ
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควนชาสลตวบาล

 0.250ระดลบชาตน 10/11/2011
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448 ผลของการเสรนมแรชธาตส ตชออลตราการรอดตาย และอลตรา
การเจรนญเตนบโตของกส นงขาวแวนนาไม (Litopenaeus 
vannamei)

การประชสมวนชาการครล ลงทมท 49 มหาวนทยาลลย
เกษตรศาสตรณ

วาสนา  ไพรสนงหณขรณณ
ศยนยณวนจลยธสรกนจเพาะเลมลยงสลตวณนจลา
รศ.ชลอ ลนลมสสวรรณ
คณะประมง บางเขน ภาควนชาชมววนทยาประมง
ผศ.นนตน ชยเช นด
คณะประมง บางเขน ภาควนชาชมววนทยาประมง
อ.อนสรนยา วสฒนสนนธสณ
คณะประมง บางเขน ภาควนชาเพาะเลมลยงสลตวณนจลา
เกศนนม  หลายสสทธนสาร
ศยนยณวนจลยธสรกนจเพาะเลมลยงสลตวณนจลา

 0.250ระดลบชาตน 1/2/2011

449 ผลของข นาวโพดพลนธสณผสมเปนดและพลนธสณลยกผสมและปสป ย
อนนทรมยณในอลตราตชางๆทมทมมตชอผลผลนตและกจาไรสสทธนของการ
ผลนตข นาวโพดเลมลยงสลตวณหลลงการทจานา

การประชสมการเสนอผลงานวนจลยแหชงชาตน 
ครล ลงทมท 22

วนภาพร เกมยรตนนนต นประวลตน
ภาควนชาปฐพมวนทยา
อ.รสชงโรจนณ พนทลกษณดชานธรรม
คณะเกษตร บางเขน ภาควนชาปฐพมวนทยา
อ.รลกศลกดนด เสรนมศลกดนด
คณะเกษตร บางเขน ภาควนชาเกษตรกลวนธาน
อ.วสฒนดา รลตนพนไชย
คณะเกษตร บางเขน ภาควนชาปฐพมวนทยา
ผศ.สสภาภรณณ เลนศศนรน
คณะเกษตร บางเขน ภาควนชาสชงเสรนมและ
นนเทศศาสตรณเกษตร
นางสาวปวมณา ทองเหลลอง
สถาบลนอนนทรมจลนทรสถนตยณเพลทอการค นนคว นาและ
พลฒนาพลชศาสตรณ สถานมวนจลยพลชไรชสสวรรณวาจกกสน
กนจ
อ.ปพนชญา จนนตพนทลกษณสกสล
คณะเกษตร บางเขน ภาควนชาสชงเสรนมและ
นนเทศศาสตรณเกษตร
รศ.พนชลย ทองดมเลนศ
คณะเกษตร บางเขน ภาควนชาสชงเสรนมและ
นนเทศศาสตรณเกษตร
ผศ.พนบยลยณ กลงแฮ
คณะเกษตร บางเขน ภาควนชาปฐพมวนทยา

 0.250ระดลบชาตน 6/10/2011

450 ผลของความชลลนและความลศกของกองปสป ยหมลกจจาลองตชอ
การเกนดกตาซเรลอนกระจก

การประชสมวนชาการ ครล ลงทมท 8 มหาวนทยาลลย
เกษตรศาสตรณ วนทยาเขตกจาแพงแสน

นางจลนทรณจรลส วมรสาร
สถาบลนวนจลยและพลฒนา  กจาแพงแสน ฝช ายปฏนบลตน
การวนจลยและเรลอนปลยกพลชทดลอง
พรพรรณ ถมรลตถา
ภาควนชาปฐพมวนทยา คณะเกษตรกจาแพงแสน 
มหาวนทยาลลยเกษตรศาสตรณ
นายธนภลทร ปลลลมพวก
สถาบลนวนจลยและพลฒนา  กจาแพงแสน ฝช ายปฏนบลตน
การวนจลยและเรลอนปลยกพลชทดลอง

 0.250ระดลบชาตน 8/12/2011

วลนทมทพนมพณเอกสาร: 3/9/2555 16:21:40 หน นา 86/176



รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรส รบเนรทองจากการประชชมววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2554 ( 1 มกราคม 2554 - 31 ธ จนวาคม 2554 )

ลลาด จบ ชรทอผลงานววจ จย ชรทอการประชชม ชรทอคณะผผ รว วจ จย ระด จบการประชชม ว จน/เดรอน/ปอทอทเสนอ คราถรวงนล นาหน จก

451 ผลของความร นอนในกระบวนการแปรรยปอาหารตชอการลด
ปรนมาณออคราทอกซนนเอในข นาวโพด

สลมมนาทางวนชาการวนทยาการหลลงการเกพบ
เกมทยวแหชงชาตน ครล ลงทมท 9

นางสาวพรรณรพม เอมทยมทวมเจรนญ
บลณฑนตวนทยาลลย ภาควนชาวนทยาศาสตรณและ
เทคโนโลยมการอาหาร
ผศ.วราภา มหากาญจนกสล
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชาวนทยา
ศาสตรณและเทคโนโลยมการอาหาร
นางสสวรรณา กลลดพลนธสณ
สถาบลนวนจลยและพลฒนาแหชงมหาวนทยาลลย
เกษตรศาสตรณ บางเขน ฝช ายเครลทองมลอและวนจลย
ทางวนทยาศาสตรณ
ภลทรพงษณ ยลทงยลน
สถาบลนวนจลยและพลฒนาแหชงมหาวนทยาลลย
เกษตรศาสตรณ บางเขน ฝช ายเครลทองมลอและวนจลย
ทางวนทยาศาสต

 0.250ระดลบชาตน 23/6/2011

452 ผลของคารณบอนอนนทรมยณตชอประสนทธนภาพการบจาบลด
ไนโตรเจนด นวยกระบวนการ อนามอกซณ

การประชสมวนชาการวนศวกรรมโยธาแหชงชาตน
ครล ลงทมท 16

ธนฉลตร ชนตโสภณดนลก 
ผศ.สลญญา สนรนว นทยาปกรณณ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
สนทงแวดล นอม

 0.250ระดลบชาตน 18/5/2011

453 ผลของชนนดตลวทจาละลายตชอสารระเหยทมทสกลดจากนจลา
มะพร นาวนจลาหอมเผา

การประชสมทางวนชาการของมหาวนทยาลลย
เกษตรศาสตรณ ครล ลงทมท 49 (สาขาอสตสาหกรรม
เกษตร)

ชนลญชนดา  แซชม นา 
ภาควนชาวนทยาศาสตรณและเทคโนโลยมการอาหาร 
คณะคณะอสตสาหกรรมเกษตร 
ผศ.วรรณม จนรภาคยณกสล
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชาวนทยา
ศาสตรณและเทคโนโลยมการอาหาร

 0.250ระดลบชาตน 1/2/2011

454 ผลของเชลลอเหพดตลบเตชาตชอการเตนบโตทางกนทงใบของ
มะละกอพลนธสณเมพกซนโก-เกษตร

การประชสมทางวนชาการของมหาวนทยาลลย
เกษตรศาสตรณ ครล ลงทมท 49

รศ.กวนศรณ วานนชกสล
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควนชาพลชสวน
มลญชนม เขมยววนชลย
นนสนต

 0.250ระดลบชาตน 1/2/2011

455 ผลของต นนตอตชางพลนธสณตชอเปอรณเซพนตณการรอดตายของต นน
องสชนพลนธสณทจาไวนณแดงและไวนณขาว โดยการตนดตาแบบชนพ

การประชสมทางวนชาการของมหาวนทยาลลย
เกษตรศาสตรณ ครล ลงทมท 49

รศ.สสรศลกดนด นนลนนทณ
คณะเกษตร บางเขน ภาควนชาพลชสวน
Jiranil Jaemkerd
Department of Horticulture, Faculty of 
Agriculture, Kasetsart University

 0.250ระดลบชาตน 1/2/2011

456 ผลของแบคทมเรมยกลสชมบาซนลลส (Bacillus spp.) ในการ
ควบคสม Vibrio harveyi และอลตรารอดในการเลมลยงกส นงขาว
แวนนาไม (Litopenaeus vannamei) ในห นองปฏนบลตนการ

การประชสมทางวนชาการของมหาวนทยาลลย
เกษตรศาสตรณ ครล ลงทมท 49

ปาจรมยณ จลอเหลมยง
ศยนยณวนจลยธสรกนจเพราะเลมลยงสลตวณนจลา คณะประมง 
มหาวนทยาลลยเกษตรศาสตรณ
รศ.ชลอ ลนลมสสวรรณ
คณะประมง บางเขน ภาควนชาชมววนทยาประมง
ผศ.นนตน ชยเช นด
คณะประมง บางเขน ภาควนชาชมววนทยาประมง
ผศ.วลชรนยา ภยรมว นโรจนณกสล
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาสลตววนทยา
พรเลนศ จลนทรณรลชชกยล

 0.250ระดลบชาตน 1/2/2011

วลนทมทพนมพณเอกสาร: 3/9/2555 16:21:40 หน นา 87/176



รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรส รบเนรทองจากการประชชมววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2554 ( 1 มกราคม 2554 - 31 ธ จนวาคม 2554 )

ลลาด จบ ชรทอผลงานววจ จย ชรทอการประชชม ชรทอคณะผผ รว วจ จย ระด จบการประชชม ว จน/เดรอน/ปอทอทเสนอ คราถรวงนล นาหน จก

457 ผลของแปนงเนลลอในเมลพดมะขาม กลมอะราบนคและมอ
ลโตเดกซณตรนนทมทมมตชอประสนทธนภาพการเอนแคปซยเลชลนและ
ความคงตลวของอนมลลชลนชนนดนจลาในนจลามลนในนจลา

การประชสมวนชาการและเสนอผลงานวนจลยพลช
เขตร นอนและกศทงร นอน ครล ลงทมท 5

อ.เทพกลญญา หาญศมลวลต
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชา
พลฒนาผลนตภลณฑณ
ธนวรรณ วลนทอง
ภาควนชาพลฒนาผลนตภลณฑณ
ผศ.ดร.พนชญอร ไหมสสทธนสกสล
มหาวนทยาลลยหอการค นาไทย

 0.250ระดลบชาตน 21/7/2011

458 ผลของผงสารสกลดจากรจาข นาวตชอการยลบยล ลงการเกนดสม
นจลาตาลในผลกและผลไม นบด

การประชสมทางวนชาการของมหาวนทยาลลย
เกษตรศาสตรณ ครล ลงทมท 49

กสลวดม แก นวกชา
ภาควนชาวนทยาศาสตรณและเทคโนโลยมการอาหาร 
คณะอสตสาหกรรมเกษตร มหาวนทยาลลย
เกษตรศาสตรณ 
รศ.โชคชลย ธมรกสลเกมยรตน
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชาวนทยา
ศาสตรณและเทคโนโลยมการอาหาร

 0.250ระดลบชาตน 1/2/2011

459 ผลของเมทลลโลโปรตมนตชอการเจรนญเตนบโต การรอดตาย 
และระบบภยมนคส นมกลน แบบไมชจจาเพาะของกส นงขาวแวนนาไม 
(Litopenaeus vannamei)

การประชสมทางวนชาการของมหาวนทยาลลย
เกษตรศาสตรณ ครล ลงทมท 49

ปณนตา ประถมยา
ศยนยณวนจลยธสรกนจเพราะเลมลยงสลตวณนจลา คณะประมง 
มหาวนทยาลลยเกษตรศาสตรณ
ผศ.วลชรนยา ภยรมว นโรจนณกสล
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาสลตววนทยา
รศ.ชลอ ลนลมสสวรรณ
คณะประมง บางเขน ภาควนชาชมววนทยาประมง
ผศ.นนตน ชยเช นด
คณะประมง บางเขน ภาควนชาชมววนทยาประมง

 0.250ระดลบชาตน 1/2/2011

460 ผลของระยะเวลาการไฮโดรไลซณด นวยเอนไซมณอลลคาเล
สตชอสมบลตนเช นงหน นาทมทบางประการของไฮโดรไลเสทจาก
โปรตมนรจาข นาวเข นมข นน

การประชสมทางวนชาการของมหาวนทยาลลย
เกษตรศาสตรณ ครล ลงทมท 49

เพมยงนภา พลนธสณว นไล
ภาควนชาวนทยาศาสตรณและเทคโนโลยมการอาหาร 
คณะอสตสาหกรรมเกษตร มหาวนทยาลลย
เกษตรศาสตรณ 
รศ.โชคชลย ธมรกสลเกมยรตน
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชาวนทยา
ศาสตรณและเทคโนโลยมการอาหาร

 0.250ระดลบชาตน 1/2/2011

461 ผลของระยะเวลาในการแชช ระยะเวลาทจาให น เรนทมงอกและ
กระบวนการทจาข นาวนศทงตชอสมบลตนทางเคมม และเคมมเช นง
ฟนสนกสณของข นาวเปลลอกกลบข นาวกล นอง

การประชสมวนชาการของมหาวนทยาลลย
เกษตรศาสตรณ ครล ลทมท49

เพราเพพญ รลตนดม
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชาวนทยา
ศาสตรณและเทคโนโลยมการอาหาร
ศ.อรอนงคณ นลยวนกสล
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชาวนทยา
ศาสตรณและเทคโนโลยมการอาหาร

 0.250ระดลบชาตน 1/2/2011

462 ผลของวลสดสปลยกอนนทรมยณและสารสกลดชมวภาพตชอการเจรนญ
เตนบโตของต นนกล นามะเขลอเทศ

การประชสมวนชาการพลชสวนแหชงชาตน ครล ลงทมท 
10

เหนมยวคจา คจามมนาทม
ภาควนชาพลชสวน คณะเกษตร มหาวนทยาลลย
เกษตรศาสตรณ 
อ.พนจนตรา แก นวสอน
คณะเกษตร บางเขน ภาควนชาพลชสวน
อ.ปรนยานสช จสลกะ
คณะเกษตร บางเขน ภาควนชาพลชสวน

 0.250ระดลบชาตน 18/5/2011

วลนทมทพนมพณเอกสาร: 3/9/2555 16:21:40 หน นา 88/176
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ลลาด จบ ชรทอผลงานววจ จย ชรทอการประชชม ชรทอคณะผผ รว วจ จย ระด จบการประชชม ว จน/เดรอน/ปอทอทเสนอ คราถรวงนล นาหน จก

463 ผลของวลสดสหชอตชอคสณภาพผลมะเฟลองพลนธสณ B17 การประชสมทางวนชาการของมหาวนทยาลลย
เกษตรศาสตรณ ครล ลงทมท 49

รศ.กวนศรณ วานนชกสล
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควนชาพลชสวน
น.ส.พรพรรณ ทรลพยณรสชงเรลอง
นนสนต

 0.250ระดลบชาตน 1/2/2011

464 ผลของสภาพการงอกตชอคสณภาพทางเคมมเช นงฟนสนกสณของ
แปนงข นาวกล นองงอกทมทผลนตจากข นาวกล นอง

การประชสมทางวนชาการของมหาวนทยาลลย
เกษตรศาสตรณ ครล ลงทมท 49

ศสรจฐนลนทณ คงนลนทณ
คณะอสตสาหกรรมเกษตร ภาควนชาพลฒนา
ผลนตภลณฑณ
รศ.กมลวรรณ แจ นงชลด
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชา
พลฒนาผลนตภลณฑณ
นางพลชรม ตล ลงตระกยล
สถาบลนค นนคว นาและพลฒนาผลนตภลณฑณอาหาร ฝช าย
เคมมและกายภาพอาหาร

 0.250ระดลบชาตน 1/2/2011

465 ผลของสภาพการงอกและสมบลตนความหนลดและปรนมาณ 
GABA ของแปนงข นาวกล นองงอกทมทผลนตจากข นาวเปลลอก

การประชสมทางวนชาการของมหาวนทยาลลย
เกษตรศาสตรณ ครล ลงทมท 49

นายจลกรพงษณ โสวะพลนธณ
นนส นตภาควนชาพลฒนาผลนตภลณฑณ
รศ.กมลวรรณ แจ นงชลด
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชา
พลฒนาผลนตภลณฑณ
นางพลชรม ตล ลงตระกยล
สถาบลนค นนคว นาและพลฒนาผลนตภลณฑณอาหาร ฝช าย
เคมมและกายภาพอาหาร

 0.250ระดลบชาตน 1/2/2011

466 ผลของสายพลนธสณเชลลอราและระยะเวลาในการหมลกถลทว
เหลลองงอกทมทมมตชอการเปลมทยนแปลงปรนมาณ GABA ใน
ผลนตภลณฑณแปนงถลทวเหลลองงอก

การประชสมวนชาการระดลบชาตน "มหาวนทยาลลย
บยรพา 2554"

ชญาดา หลาวทอง
ภาควนชาพลฒนาผลนตภลณฑณ คณะอสตสาหกรรม
เกษตร
รศ.เพพญขวลญ ชมปรมดา
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชา
พลฒนาผลนตภลณฑณ
ผศ.วลลยรลตนณ จลนทรปานนทณ
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชา
พลฒนาผลนตภลณฑณ

 0.250ระดลบชาตน 6/7/2011

467 ผลของสารเคลลอบผนวไคโตซานทมทมมตชอจสลนนทรมยณบน
หนชอไม นฝรลทง

การสลมมนาวนชาการ วนทยาการหลลงการเกพบ
เกมทยวแหชงชาตน ครล ลงทมท 9

อ.จสฑาทนพยณ โพธนดอสบล
คณะศนลปศาสตรณและวนทยาศาสตรณ กจาแพงแสน 
สายวนชาวนทยาศาสตรณ
ดร.พนนดา บสญฤทธนดธงไชย
สายวนชาเทคโนโลยมหลลงการเกพบเกมทยว คณะ
ทรลพยากรชมวภาพและเทคโนโลยม มหาวนทยาลลย
เทคโนโลยมพระจอมเกล นาธนบสรม กรสงเทพฯ

 0.250ระดลบชาตน 23/6/2011

วลนทมทพนมพณเอกสาร: 3/9/2555 16:21:40 หน นา 89/176



รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรส รบเนรทองจากการประชชมววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2554 ( 1 มกราคม 2554 - 31 ธ จนวาคม 2554 )

ลลาด จบ ชรทอผลงานววจ จย ชรทอการประชชม ชรทอคณะผผ รว วจ จย ระด จบการประชชม ว จน/เดรอน/ปอทอทเสนอ คราถรวงนล นาหน จก

468 ผลของสารพาโคลบนวทราโซลและความเข นมแสงตชอการ
เจรนญเตนบโตของกล นวยไม นวชานเพชรหศงในสภาพปลอดเชลลอ

การประชสมวนชาการพลชสวนแหชงชาตน ครล ลงทมท 
10

นายฐนกร พลนธสลาภ
นนสนตปรนญญาตรม ภาควนชาพลชสวน คณะเกษตร 
บางเขน
น.ส.ดวงพร บสญชลย
นนสนตปรนญญาเอก ภาควนชาพลชสวน คณะเกษตร 
บางเขน
ผศ.กนกวรรณ ถนอมจนตร
คณะเกษตร บางเขน ภาควนชาพลชสวน
ผศ.พลชรมยา บสญกอแก นว
คณะเกษตร บางเขน ภาควนชาพลชสวน

 0.250ระดลบชาตน 18/5/2011

469 ผลของสารสกลดโอรนกาโนแบบเคลลอบตชอสมรรถภาพการ
ผลนตของปลานนลแดง (Oreochromis niloticus ) และ
การเปลมทยนแปลงคชา TBA ของเนลลอปลาระหวชางการแชช
เยพน.

การประชสมทางวนชาการมหาวนทยาลลย
เกษตรศาสตรณ ครล ลงทมท 49

ปนนตา  กสลธนปารมม
รศ.อรพนนทณ จนนตสถาพร
คณะประมง บางเขน ภาควนชาเพาะเลมลยงสลตวณนจลา
รศ.ประทลกษณ ตาบทนพยณวรรณ
คณะประมง บางเขน ภาควนชาเพาะเลมลยงสลตวณนจลา

 0.250ระดลบชาตน 1/2/2011

470 ผลของสมสกลดจากธรรมชาตนทมทมมตชอคสณภาพผลนตภลณฑณ
ยลดหยสชนจากปลา

รายงานการประชสมทางวนชาการครล ลงทมท 49 
สาขาประมง มหาวนทยาลลยเกษตรศาสตรณ 1-4 
กสมภาพลนธณ 2554 หน นา 220-227

พฤกษณ ประเสรนฐกสล
นนสนต คณะประมง บางเขน ภชควนชาผลนตภลณฑณ
ประมง
ผศ.จนราพร รสชงเลนศเกรมยงไกร
คณะประมง บางเขน ภาควนชาผลนตภลณฑณประมง

 0.250ระดลบชาตน 1/2/2011

471 ผลของอลตราสชวนนจลาตชอสารเชลทอมประสานและความ
ละเอมยดของตะกรลนทมทมมตชอมอรณต นาผสมตะกรลน

การประชสมวนชาการวนศวกรรมโยธาแหชงชาตน 
ครล ลงทมท 16

Muhammad Ilyas
นนสนต
รศ.ประเสรนฐ สสวรรณวนทยา
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
โยธา

 0.250ระดลบชาตน 18/5/2011

472 ผลของอสณหภยมน และความเรพวไอนจลาร นอนยวดยนทงตชอเวลา
การทจาแห นง และคสณภาพของขชาแห นง

การประชสมวนชาการและเสนอผลงานวนจลยพลช
เขตร นอนและกศทงร นอน ครล ลงทมท 5

ยาตรา ยมสยงเนนน
ผศ.เยาวภา ไหวพรนบ
คณะประมง บางเขน ภาควนชาผลนตภลณฑณประมง
ผศ.อนลนตณ ทองทา
มหาวนทยาลลยเทคโนโลยมพระจอมเกล นาธนบสรม

 0.250ระดลบชาตน 21/7/2011

473 ผลของอสณหภยมนตชอคสณภาพระหวชางการเกพบรลกษาหลวพลนธสณ
หงสณเหนน

การประชสมวนชาการพลชสวนแหชงชาตน ครล ลงทมท 
10

สสกฤษฏนด เมธาประสนทธนด
ภาควนชาพลชสวน คณะเกษตร มหาวนทยาลลย
เกษตรศาสตรณ
อ.อลณณณชญานณ  มงคลชลยพฤกษณ
คณะเกษตร บางเขน ภาควนชาพลชสวน
รศ.ธลญญะ เตชะศมลพนทลกษณ
คณะเกษตร บางเขน ภาควนชาพลชสวน
ศ.สายชล เกตสษา
คณะเกษตร บางเขน ภาควนชาพลชสวน

 0.250ระดลบชาตน 18/5/2011

วลนทมทพนมพณเอกสาร: 3/9/2555 16:21:40 หน นา 90/176



รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรส รบเนรทองจากการประชชมววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2554 ( 1 มกราคม 2554 - 31 ธ จนวาคม 2554 )

ลลาด จบ ชรทอผลงานววจ จย ชรทอการประชชม ชรทอคณะผผ รว วจ จย ระด จบการประชชม ว จน/เดรอน/ปอทอทเสนอ คราถรวงนล นาหน จก

474 ผลของไฮโดรคอลลอยดณและความชลลนของสชวนผสมตชอ
คสณภาพของอาหารเช นาชนนดแผชนจากแปนงข นาวกล นองงอก

การประชสมทางวนชาการของมหาวนทยาลลย
เกษตรศาสตรณ ครล ลงทมท 49

นางสาวณลฐธนดา มหาชลยราชลน
นนสนตคณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชา
พลฒนาผลนตภลณฑณ
รศ.กมลวรรณ แจ นงชลด
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชา
พลฒนาผลนตภลณฑณ
รศ.อนสวลตร แจ นงชลด
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชา
พลฒนาผลนตภลณฑณ

 0.250ระดลบชาตน 1/2/2011

475 ผลนตภลณฑณจสลนนทรมยณชนนดใหมชสจาหรลบการรลกษาคสณภาพ
เมลพดพลนธสณและการปรลบใช นในแปลงเพลทอควบคสมโรคใบขมด
ของข นาวโพดหวาน

การประชสมวนชาการข นาวโพดและข นาวฟช างแหชง
ชาตน ครล ลงทมท 34.

อ.สสพจนณ กาเซพม
คณะเกษตร บางเขน ภาควนชาโรคพลช
รศ.สสดฤดม ประเทลองวงศณ
คณะเกษตร บางเขน ภาควนชาโรคพลช
นางสาววราภรณณ บสญเกนด
สถาบลนอนนทรมจลนทรสถนตยณเพลทอการค นนคว นาและ
พลฒนาพลชศาสตรณ สถานมวนจลยปากชชอง

 0.250ระดลบชาตน 23/5/2011

476 แผนภาพความชอบของขนมอาลลวทมทมมจจาหนชายในทางการ
ค นา

การประชสมทางวนชาการของมหาวนทยาลลย
เกษตรศาสตรณ ครล ลงทมท 49

นางสาวบรนญญา เหลมทยวไชยพลนธสณ
นนส นตปรนญญาโท ภาควนชาพลฒนาผลนตภลณฑณ
รศ.กมลวรรณ แจ นงชลด
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชา
พลฒนาผลนตภลณฑณ
รศ.อนสวลตร แจ นงชลด
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชา
พลฒนาผลนตภลณฑณ

 0.250ระดลบชาตน 1/2/2011

477 พรรณไม นนจลาในจลงหวลดนครศรมธรรมราช พลทลสง สงขลา และ
สตยล

การประชสมทางวนชาการของมหาวนทยาลลย
เกษตรศาสตรณ ครล ลงทมท 49

ผศ.พงศณเชฏฐณ พนชนตกสล
คณะประมง บางเขน ภาควนชาเพาะเลมลยงสลตวณนจลา

 0.250ระดลบชาตน 1/2/2011

478 พระพสทธศาสนากลบการวนเคราะหณ : สาระสจาคลญและคสณคชา
ทางจรนยธรรม

มนสษยศาสตรณในทศวรรษใหมช:พลวลตแหชงองคณ
ความรย นกลบพหสลลกษณณทางวลฒนธรรม

ผศ.วนทยา ศลกยาภนนลนทณ
คณะมนสษยศาสตรณ บางเขน ภาควนชาปรลชญาและ
ศาสนา

 0.250ระดลบชาตน 19/8/2011

479 พฤตนกรรมการโกชงเดาะของเสาเหลพกรมดเยพนหน นาตลดทชอรยป
สมทเหลมทยมผลนผ นาทมทไมชมมความสมบยรณณทางด นานรยปรชางทมทเก นด
จากการผลนต

การประชสมวนชาการวนศวกรรมโยธาแหชงชาตน
ครล ลงทมท 16 (วนศวกรรมโยธากลบการเผชนญ
วนกฤตปลญหาโลก)

อภลย เบพญจพงศณ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
โยธา
ผศ.กนจพลฒนณ ภยชวรวรรณ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
โยธา

 0.250ระดลบชาตน 18/5/2011

480 พฤตนกรรมการทรสดตลวตชางระดลบของโครงสร นางปรลบการ
ทรสดตลวบรนเวณเชนงลาดสะพานในพลลนทมทภาคกลาง

การประชสมวนชาการวนศวกรรมโยธาแหชงชาตน อ.บารเมศ วรรธนะภยตน
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
โยธา
รศ.กชอโชค จลนทวรางกยร
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
โยธา
กฤษณณ  เสาเวมยง
คณะวนศวกรรมศาสตรณ  ม.เกษตรศาสตรณ
สรศลกดนด  เซมยวศนรนกสล
คณะวนศวกรรมศาสตรณ  ม.เกษตรศาสตรณ

 0.250ระดลบชาตน 18/5/2011

วลนทมทพนมพณเอกสาร: 3/9/2555 16:21:40 หน นา 91/176



รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรส รบเนรทองจากการประชชมววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2554 ( 1 มกราคม 2554 - 31 ธ จนวาคม 2554 )

ลลาด จบ ชรทอผลงานววจ จย ชรทอการประชชม ชรทอคณะผผ รว วจ จย ระด จบการประชชม ว จน/เดรอน/ปอทอทเสนอ คราถรวงนล นาหน จก

481 พฤตนกรรมการลงทสนของกลสชมนลกลงทสนบสคคลปลจจสบลนและ
กลสชมนลกลงทสนบสคคลอนาคตในตลาดทสนไทยกลบระดลบ
ความรย นทางการเงนนการลงทสน

การประชสมทางวนชาการ ครล ลงทมท 49 
มหาวนทยาลลยเกษตรศาสตรณ

อ.ชนลธฌา ศนวโมกษธรรม
คณะบรนหารธสรกนจ บางเขน ภาควนชาการเงนน

 0.250ระดลบชาตน 2/2/2011

482 พฤตนกรรมการลงทสนของกลสชมนลกลงทสนบสคคลอนาคตและ
กลสชมนลกลงทสนบสคคลปลจจสบลนในตลาดทสนไทยกลบระดลบ
ความรย นทางการเงนนการลงทสน

การประชสมทางวนชาการระดลบชาตน ด นานธสรกนจ
และเศรษฐกนจ ครล ลงทมท 4

อ.ชนลธฌา ศนวโมกษธรรม
คณะบรนหารธสรกนจ บางเขน ภาควนชาการเงนน

 0.250ระดลบชาตน 22/1/2011

483 พฤตนกรรมการไหลซศมและแรงดลนนจลาในชชองวชางดนน กรณม
ศศกษาพลลนทมทด นนถลชม ตจาบลแมชพยล อจาเภอลลบแล จลงหวลด
อสตรดนตถ

การประชสมวนชาการวนศวกรรมโยธาแหชงชาตน 
ครล ลงทมท 16

จนตนมา เทพพานนช
ศยนยณวนจลยและพลฒนาวนศวกรรมปฐพมและฐานราก 
ภาควนชาวนศวกรรมโยธา คณะวนศวกรรมศาสตรณ 
มหาวนทยาลลยเกษตรศาสตรณ
ผศ.อภนนนตน โชตนสลงกาศ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
โยธา

 0.250ระดลบชาตน 20/5/2011

484 พฤตนกรรมบางประการของโลมาหลลงโหนกบรนเวณชายฝลทง
ขนอม จลงหวลดนครศรมธรรมราช และพลลนทมทใกล นเคมยง

การประชสมวนชาการ ครล ลงทมท 49 มหาวนทยาลลย
เกษตรศาสตรณ

นสชจรมยณ อสชนดม
คณะประมง บางเขน ภาควนชาวนทยาศาสตรณทาง
ทะเล
ผศ.ธรณณ ธจารงนาวาสวลสดนด
คณะประมง บางเขน ภาควนชาวนทยาศาสตรณทาง
ทะเล
รศ.พลฒนม จลนทรโรทลย
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาสลตววนทยา

 0.250ระดลบชาตน 4/2/2011

485 พฤตนกรรมและจลนพลศาสตรณของการสลายตลวด นวย
กระบวนการไพโรไลซนสของโคพอลนเมอรณยางกรตาฟทณพอลน
สไตรมน

การประชสมเสนอผลงานวนจลยแหชงชาตน ครล ลงทมท 
22

ผศ.นลนทนยา หาญศสภลลกษณณ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
เคมม
ก นตตนมา อรสณสนงครลตนณ
ภาควนชาวนศวกรรมเคมม คณะวนศวกรรมศาสตรณ 
มหาวนทยาลลยเกษตรศาสตรณ
จนลญญา เจรนญอลศวสสข
ภาควนชาวนศวกรรมเคมม คณะวนศวกรรมศาสตรณ 
มหาวนทยาลลยเกษตรศาสตรณ
สสว นทยณ เจนวนทยายศ
ภาควนชาวนศวกรรมเคมม คณะวนศวกรรมศาสตรณ 
มหาวนทยาลลยเกษตรศาสตรณ

 0.250ระดลบชาตน 6/10/2011

486 พาหนะสองล นอบรรทสกคนขนาดเลพก การประชสมวนชาการเครลอขชายวนศวกรรมเครลทอง
กลแหชงประเทศไทย ครล ลงทมท 25

นายกนตตนนนนทณ ประเสรนฐสม
ห นองปฎนบลตนการควบคสมหสชนยนตณและการสลทน
สะเทลอน ภาควนชาวนศวกรรมเครลทองกล คณะ
วนศวกรรมศาสตรณ มหาวนทยาลลยเกษตรศาสตรณ 
บางเขน
อ.วนทนต ฉลตรรลตนกสลชลย
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
เครลทองกล

 0.250ระดลบชาตน 19/10/2011

487 เพศวนถมและอารมณณปรารถนาในนวนนยายเรลทอง เราลนขนต 
ของ ร.จลนทะพนมพะ

การประชสมวนชาการระดลบชาตน "มนสษยศาสตรณ
ในทศวรรษใหมช: พลวลตแหชงองคณความรย นกลบพหส
ลลกษณณทางวลฒนธรรม"

รศ.สรณลฐ ไตลลงคะ
คณะมนสษยศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวรรณคดม

 0.250ระดลบชาตน 18/8/2011

วลนทมทพนมพณเอกสาร: 3/9/2555 16:21:40 หน นา 92/176



รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรส รบเนรทองจากการประชชมววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2554 ( 1 มกราคม 2554 - 31 ธ จนวาคม 2554 )

ลลาด จบ ชรทอผลงานววจ จย ชรทอการประชชม ชรทอคณะผผ รว วจ จย ระด จบการประชชม ว จน/เดรอน/ปอทอทเสนอ คราถรวงนล นาหน จก

488 ฟนลณมผสมไคโตซาน-สตารณชทมทมมการเตนมอนสภาคนาโนไคโต
ซานเกพบกลกคารณวาครอล

การประชสมทางวนชาการ ครล ลงทมท 49 
มหาวนทยาลลยเกษตรศาสตรณ

ลลนตา เขมยวฉอ นอน
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชา
เทคโนโลยมการบรรจสและวลสดส
ผศ.รลงรอง ยกส นาน
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชา
เทคโนโลยมการบรรจสและวลสดส

 0.250ระดลบชาตน 1/2/2011

489 ภาษาโฆษณากลบการชลกจยงใจ ภาษาไทยกลบการใช นตามสถานการณณ อ.ปนลนดา เลอเลนศยสตนธรรม
คณะมนสษยศาสตรณ บางเขน ภาควนชา
ภาษาศาสตรณ

 0.250ระดลบชาตน 24/8/2011

490 รถสกยตตเตอรณไฟฟนาอเนกประสงคณ การประชสมวนชาการเครลอขชายวนศวกรรมเครลทอง
กลเเหชงประเทศไทย ครล ลงทมท 25

อ.หทลยเทพ วงศณสสวรรณ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ กจาแพงแสน ภาควนชา
วนศวกรรมเครลทองกล

 0.250ระดลบชาตน 19/10/2011

491 ระดลบฮอรณโมนเทสทอสเทอโรนและพฤตนกรรมเกมลยวพาราสม
ในรอบปมของนกช นอนหอยขาวในกรงเลมลยงของสถานมเพาะ
เลมลยงนกนจลาบางพระ

การประชสมวนชาการและเสนอผลงานวนจลย
มหาวนทยาลลยทลกษนณ ครล ลงทมท 21 ประจจาปม  
2554

นาย พงษณวรสตมณ กาญจนพลงคะ
ภาควนชาสลตววนทยา
รศ.พนลส ธรรมกมรตนวงศณ
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาสลตววนทยา

 0.250ระดลบชาตน 25/5/2011

492 ระบบการจลดการแอกเซสพอยตณอลตโนมลตนโดยใช น
สถาปลตยกรรมแบบ Thin Client ในเครลอขชายไร นสาย

การประชสมวนชาการงานวนจลยและพลฒนาเชนง
ประยสกตณ ครล ลงทมท 3 ,ECTI-CARD 2011

นรลชญณธร อลศวศรมวรกสล
ภาควนชาวนศวกรรมคอมพนวเตอรณ คณะวนศวกรรม
ศาสตรณ มหาวนทยาลลยเกษตรศาสตรณ
อ.อภนรลกษณ จลนทรณสร นาง
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
คอมพนวเตอรณ
ผศ.ชลยพร ใจแก นว
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
คอมพนวเตอรณ
รศ.อนลนตณ ผลเพนทม
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
คอมพนวเตอรณ

 0.250ระดลบชาตน 5/5/2011

493 ระบบการวลดและกระจายขชาวสารสภาพการจราจรผชาน
เครลอขชายการสลทอสารระหวชาง ยานพาหนะในรยปแบบแอด
ฮอค

การประชสมวนชาการงานวนจลยและพลฒนาเชนง
ประยสกตณ ครล ลงทมท 3 ,ECTI-CARD 2011

วลชรนนทรณ ศรมพงษณพลนธสณกสล
ภาควนชาวนศวกรรมคอมพนวเตอรณ คณะวนศวกรรม
ศาสตรณ มหาวนทยาลลยเกษตรศาสตรณ
อ.อภนรลกษณ จลนทรณสร นาง
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
คอมพนวเตอรณ
ผศ.ชลยพร ใจแก นว
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
คอมพนวเตอรณ
รศ.อนลนตณ ผลเพนทม
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
คอมพนวเตอรณ

 0.250ระดลบชาตน 5/5/2011

494 ระบบขนสชงอลจฉรนยะด นานความปลอดภลยบนถนน การประชสมวนชาการวนศวกรรมความปลอดภลย
แหชงชาตน ครล ลงทมท ๓

อ.วมระเกษตร สวนผกา
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
โยธา

 0.250ระดลบชาตน 15/10/2011

วลนทมทพนมพณเอกสาร: 3/9/2555 16:21:40 หน นา 93/176



รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรส รบเนรทองจากการประชชมววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2554 ( 1 มกราคม 2554 - 31 ธ จนวาคม 2554 )

ลลาด จบ ชรทอผลงานววจ จย ชรทอการประชชม ชรทอคณะผผ รว วจ จย ระด จบการประชชม ว จน/เดรอน/ปอทอทเสนอ คราถรวงนล นาหน จก

495 ระบบคลดแยกสายพลนธสณกล นวยไม นโดยคสณลลกษณะภาพ กรณม
ศศกษากล นวยไม นสกสลหวายของไทย

The 3rd ECTI-Conference on 
Application Research and 
Development (ECTI-CARD)

ตนยพร พสฒนกนก
ภาควนชาวนศวกรรมคอมพนวเตอรณ คณะวนศวกรรม
ศาสตรณ
สสพรรษา อาษากนจ
ภาควนชาวนศวกรรมคอมพนวเตอรณ คณะวนศวกรรม
ศาสตรณ
พสฒนพงศณ สถนตยณพลฒนพงศา
ภาควนชาวนศวกรรมคอมพนวเตอรณ คณะวนศวกรรม
ศาสตรณ
ผศ.ฐนตนวรรณ ศรมนาค
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
คอมพนวเตอรณ

 0.250ระดลบชาตน 5/5/2011

496 ระบบเครลอขชายเมชไร นสายในวนทยาเขตของมหาวนทยาลลย การประชสมวนชาการงานวนจลยและพลฒนาเชนง
ประยสกตณ ครล ลงทมท 3 ,ECTI-CARD 2011

สรลชา ทองคจาพลนธณุ ส
ผศ.ชลยพร ใจแก นว
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
คอมพนวเตอรณ
อ.อภนรลกษณ จลนทรณสร นาง
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
คอมพนวเตอรณ
รศ.อนลนตณ ผลเพนทม
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
คอมพนวเตอรณ

 0.250ระดลบชาตน 5/5/2011

497 ระบบจลดการงานฟลลนฟยความเสมยหายของทางหลวงจากเห
ตสการณณนจลาทชวม

การประชสมวนชาการวนศวกรรมโยธาแหชงชาตน 
ครล ลงทมท 16

ผศ.ศสภวสฒน มาลลยกฤษณะชลม 
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
โยธา
กฤตยพงศณ ศนรนพลอย
กรมทางหลวง
รสชงโรจนณ พงศณจลกรพานนช
นนสนตปรนญญาโท คณะวนศวกรรมศาสตรณ 
มหาวนทยาลลยเกษตรศาสตรณ

 0.250ระดลบชาตน 18/5/2011

498 ระบบฐานข นอมยลความรย นภารกนจงานด นานเทคโนโลยม
สารสนเทศของกรมสรรพากร

The 3rd ECTI-Conference on 
Application Research and 
Development (ECTI-CARD 2011)

ผศ.สสขสมาล กนตนส นน
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนทยาการ
คอมพนวเตอรณ
นายวนบยลยณ คจาสมบลตน
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนทยาการ
คอมพนวเตอรณ

 0.250ระดลบชาตน 5/5/2011

วลนทมทพนมพณเอกสาร: 3/9/2555 16:21:40 หน นา 94/176



รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรส รบเนรทองจากการประชชมววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2554 ( 1 มกราคม 2554 - 31 ธ จนวาคม 2554 )

ลลาด จบ ชรทอผลงานววจ จย ชรทอการประชชม ชรทอคณะผผ รว วจ จย ระด จบการประชชม ว จน/เดรอน/ปอทอทเสนอ คราถรวงนล นาหน จก

499 ระบบตรวจวลดสภาพแวดล นอมผชานเครลอขชายตรวจวลดไร นสาย การประชสมวนชาการงานวนจลยและพลฒนาเชนง
ประยสกตณ ครล ลงทมท 3 ,ECTI-CARD 2011

ภรภลทรา ชลยโรจนณ
ภาควนชาวนศวกรรมคอมพนวเตอรณ คณะวนศว
รรมศาสตรณ มหาวนทยาลลยเกษตรศาสตรณ
อ.อภนรลกษณ จลนทรณสร นาง
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
คอมพนวเตอรณ
รศ.อนลนตณ ผลเพนทม
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
คอมพนวเตอรณ
ผศ.ชลยพร ใจแก นว
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
คอมพนวเตอรณ

 0.250ระดลบชาตน 5/5/2011

500 ระบบตนดตามสถานการณณและคาดการณณงบประมาณ
ประจจาปมสจาหรลบซชอมแซมทางหลวงอลนเนลทองมาจาก
อสทกภลย

การประชสมวนชาการวนศวกรรมโยธาแหชงชาตน 
ครล ลงทมท 16

อลมรนนทรณ ตล ลงสสขสลนตณ
นนส นตปรนญญาโท คณะวนศวกรรมศาสตรณ 
มหาวนทยาลลยเกษตรศาสตรณ
ผศ.ศสภวสฒน มาลลยกฤษณะชลม 
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
โยธา
กฤตยพงศณ ศนรนพลอย
กรมทางหลวง

 0.250ระดลบชาตน 18/5/2011

501 ระบบเตลอนและจลดการจราจรบรนเวณทมทมมการกชอสร นางใน
เขตทางสจาหรลบระบบขนสชงอลจฉรนยะ

การประชสมวนชาการวนศวกรรมความปลอดภลย
แหชงชาตนครล ลงทมท 3 (3nd National Safety 
Engineering Conference)

รศ.วลชรนนทรณ วนทยกสล
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
โยธา

 0.250ระดลบชาตน 15/10/2011

502 ระบบทดสอบประสนทธนภาพเครลอขชายโทรศลพทณเคลลทอนทมท The 3rd ECTI-Conference on 
Application Research and 
Development (ECTI-CARD 2011)

ผศ.สสขสมาล กนตนส นน
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนทยาการ
คอมพนวเตอรณ
ภาธร เตพงเกมยรตนดตระกยล
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนทยาการ
คอมพนวเตอรณ
ปรลชญา ชนตชยสกสล
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนทยาการ
คอมพนวเตอรณ

 0.250ระดลบชาตน 5/5/2011

วลนทมทพนมพณเอกสาร: 3/9/2555 16:21:40 หน นา 95/176



รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรส รบเนรทองจากการประชชมววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2554 ( 1 มกราคม 2554 - 31 ธ จนวาคม 2554 )

ลลาด จบ ชรทอผลงานววจ จย ชรทอการประชชม ชรทอคณะผผ รว วจ จย ระด จบการประชชม ว จน/เดรอน/ปอทอทเสนอ คราถรวงนล นาหน จก

503 ระบบประมวลผลและจลดการข นอสอบปรนลยราคาประหยลด The 3rd ECTI-Conference on 
Application Research and 
Development (ECTI-CARD)

นางสาวญาณภลทธ เรลองนวกนจ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
คอมพนวเตอรณ
นายบสณยไชย จลนทรณเทมยน
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
คอมพนวเตอรณ
นางสาวดวงรลตนณ  ศนลานสภาพ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
คอมพนวเตอรณ
นายพสฒนพงศณ สถนตยณพลฒนพงศา
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
คอมพนวเตอรณ
ผศ.ฐนตนวรรณ ศรมนาค
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
คอมพนวเตอรณ

 0.250ระดลบชาตน 5/5/2011

504 ระบบเฝนาสลงเกตสลตวณปช าผชานเครลอขชายไร นสายแบบเวลาจรนง การประชสมวนชาการงานวนจลยและพลฒนาเชนง
ประยสกตณ ครล ลงทมท 3 ,ECTI-CARD 2011

วนธวลช ตล ลงตรงไพโรจนณ
ภาควนชาวนศวกรรมคอมพนวเตอรณ คณะวนศว
รรมศาสตรณ มหาวนทยาลลยเกษตรศาสตรณ
อ.อภนรลกษณ จลนทรณสร นาง
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
คอมพนวเตอรณ
ผศ.ชลยพร ใจแก นว
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
คอมพนวเตอรณ
รศ.อนลนตณ ผลเพนทม
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
คอมพนวเตอรณ

 0.250ระดลบชาตน 5/5/2011

505 ระบบสนลบสนสนการคลนภาษมเงนนได นบสคคลธรรมดาทมทยลทนแบบ
ผชานอนนเทอรณเนพต

The 3rd ECTI-Conference on 
Application Research and 
Development (ECTI-CARD 2011)

ผศ.สสขสมาล กนตนส นน
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนทยาการ
คอมพนวเตอรณ
นางสสภนดา บรรเทาทสกขณ
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนทยาการ
คอมพนวเตอรณ

 0.250ระดลบชาตน 5/5/2011

506 ระบบแสดงใบหน นาสามมนตนสจาหรลบพยดคจาภาษาไทย การประชสมวนชาการรชวมสาขาวนทยาการ
คอมพนวเตอรณและวนศวกรรมซอฟตณแวรณครล ลงทมท 8

นายรชานนทณ จลนทรลกษรลงษม
สาขาวนชาวนศวกรรมคอมพนวเตอรณ
อ.ฐนมยา สลตยพานนช
คณะวนศวกรรมศาสตรณ ศรมราชา สาขาวนชา
วนศวกรรมคอมพนวเตอรณ

 0.250ระดลบชาตน 12/5/2011

507 ระบบไฮดรอลนกสณควบคสมด นวยปลจ มแบบเซอรณโวมอเตอรณ
สจาหรลบเครลทองทดสอบการเปนดปนดซจลาของบานประตยและ
หน นาตชาง

การประชสมวนชาการเครลอขชายวนศวกรรมเครลทอง
กลแหชงประเทศไทย ครล ลงทมท 25

อ.ณลฐดนลย ตลณฑวนรสฬหณ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ กจาแพงแสน ภาควนชา
วนศวกรรมเครลทองกล
นายเอนก ไกรรอด
คณะวนศวกรรมศาสตรณ กจาแพงแสน ภาควนชา
วนศวกรรมเครลทองกล

 0.250ระดลบชาตน 20/10/2011

วลนทมทพนมพณเอกสาร: 3/9/2555 16:21:40 หน นา 96/176



รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรส รบเนรทองจากการประชชมววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2554 ( 1 มกราคม 2554 - 31 ธ จนวาคม 2554 )

ลลาด จบ ชรทอผลงานววจ จย ชรทอการประชชม ชรทอคณะผผ รว วจ จย ระด จบการประชชม ว จน/เดรอน/ปอทอทเสนอ คราถรวงนล นาหน จก

508 รายงานแสดงความเหพนของผย นตรวจสอบบลญชมตชองบการ
เงนนของบรนษลทจดทะเบมยนไทย การวนเคราะหณแบบพหส
ปลจจลยด นวยโมเดลความถดถอยโลจนสตนค

การประชสมวนชาการระดลบชาตน ด นานธสรกนจและ
เศรษฐกนจครล ลงทมท 4 ประจจาปม  2554

อ.สมบยรณณ สาระพลด
คณะวนทยาการจลดการ ศรมราชา สาขาการบลญชม
บรนหาร

 0.250ระดลบชาตน 22/1/2011

509 รยปแบบการกระจายตลวของเพลมลยไฟข นาวโพด Frankliniella 
williamsi Hood (Thysanoptera: Thripidae)

การประชสมวนชาการข นาวโพดข นาวฟช างแหชงชาตน 
ครล ลงทมท 35

นางสาวแสงแข น นาวานนช
สถาบลนอนนทรมจลนทรสถนตยณเพลทอการค นนคว นาและ
พลฒนาพลชศาสตรณ ศยนยณวนจลยข นาวโพดและข นาวฟช าง
แหชงชาตน
รศ.วนบยลยณ จงรลตนเมธมกสล
คณะเกษตร บางเขน ภาควนชากมฏวนทยา

 0.250ระดลบชาตน 24/5/2011

510 รยปแบบโปรตมนของเลลอดจระเข นพลนธสณไทย การประชสมวนชาการ ครล ลงทมท 49 มหาวนทยาลลย
เกษตรศาสตรณ 2554

เอกวนทยณ ตรมเนตร
นนสนตหลลกสยตร ป. เอก วนทยาศาสตรณชมวภาพ คณะ
วนทยาศาสตรณ
รศ.จนนดาวรรณ สนรลนทวนเนตน
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาสลตววนทยา
รศ.วนน เชยชมศรม
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาสลตววนทยา

 0.250ระดลบชาตน 1/2/2011

511 โรคผลเนชาของแก นวมลงกร (Hylocereus undatus 
(Haw.) Britton and Rose) ทมทเก นดจากเชลลอ
ราFusicoccum sp. และการควบคสม

การประชสมวนชาการวนทยาการหลลงการเกพบ
เกมทยวแหชงชาตน ครล ลงทมท 9

ศรายสทธ สอนวนลลย
คณะเกษตร บางเขน ภาควนชาโรคพลช
รศ.สมศนรน แสงโชตน
คณะเกษตร บางเขน ภาควนชาโรคพลช

 0.250ระดลบชาตน 23/6/2011

512 โรคอสบลตนใหมชและโรคอสบลตนซจลาของทางเดนนอาหารในไกช
เนลลอ: แนวทางการประเมนน การวนนนจฉลย และการควบคสม
ปลญหา

การประชสมวนชาการโรคอสบลตนใหมชและโรคอสบลตน
ซจลาในอสตสาหกรรมการเลมลยงสลตวณปมก ปมทมท 2

ผศ.นรนนทรณ อสประกรนนทรณ
คณะสลตวแพทยศาสตรณ กจาแพงแสน ภาควนชา
เวชศาสตรณและทรลพยากรการผลนตสลตวณ

 0.250ระดลบชาตน 10/12/2011

513 ฤทธนดต นานอนสมยลอนสระ ปรนมาณสารฟมนอลนกทล ลงหมด และปรน
มาณเคอรณคยมนนอยดณรวมในพลชสกสลขนงทมทพบในประเทศไทย

การประชสมทางวนชาการของมหาวนทยาลลย
เกษตรศาสตรณ ครล ลงทมท 49

วนภาดา กลนทยศ
คณะเกษตร บางเขน ภาควนชาพลชสวน
รศ.ยนทงยง ไพสสขศานตนวลฒนา
คณะเกษตร บางเขน ภาควนชาพลชสวน

 0.250ระดลบชาตน 1/2/2011

514 ฤทธนดต นานอนสมยลอนสระและต นานเชลลอแบคทมเรมยของสารสกลด
จากสชวนตชางๆของเทพทาโร

การประชสมทางวนชาการ ครล ลงทมท 49 
มหาวนทยาลลยเกษตรศาสตรณ

อ.สสวนมล อสทลยรลศมม
คณะวนศาสตรณ บางเขน ภาควนชาชมววนทยาปช าไม น
รศ.ดร. นพมาศ สสนทรเจรนญนนทณ
ภาควนชาเภสลชวนนนจฉลย คณะเภสลชศาสตรณ 
มหาวนทยาลลยมหนดล
รศ. จลนทรณเพพญ วนวลฒนณ
ภาควนชาจสลชมววนทยา คณะเภสลชศาสตรณ 
มหาวนทยาลลยมหนดล
ผศ.ดจารง พนพลฒนวลฒนากสล
คณะวนศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนวลฒนวนทยา

 0.250ระดลบชาตน 1/2/2011

วลนทมทพนมพณเอกสาร: 3/9/2555 16:21:40 หน นา 97/176



รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรส รบเนรทองจากการประชชมววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2554 ( 1 มกราคม 2554 - 31 ธ จนวาคม 2554 )

ลลาด จบ ชรทอผลงานววจ จย ชรทอการประชชม ชรทอคณะผผ รว วจ จย ระด จบการประชชม ว จน/เดรอน/ปอทอทเสนอ คราถรวงนล นาหน จก

515 ลนวโคเซฟาลนน -เลกตนนชนนดใหมชจากเมลพดกระถนนทมทต นาน
การกลายพลนธสณ

การประชสมทางวนชาการของมหาวนทยาลลย
เกษตรศาตรณ ครล ลงทมท 49 (สาขาพลช)

ภลทจารนนทรณ อนนทรณกลจทา
ภาควนชาชมวเคมม คณะวนทยาศาสตรณ มก
สนทธนรลกษณ รอยตระกยล
สวทช
นวลฉวม เวชประสนทธนด
ภาควนชาเทคโนโลยมชมวภาพ ม.รามคจาแหง
จลนทรณเพพญ แสงประกาย
สถาบลนอาหาร มก
รศ.สสนลนทา รลตนาโภ
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาชมวเคมม

 0.250ระดลบชาตน 1/2/2011

516 วอเตอรณฟสตปรนลนของข นาวโพดเลมลยงสลตวณ จลงหวลดนครสวรรคณ การประชสมวนชาการวนศวกรรมโยธาแหชงชาตน
ครล ลงทมท 16

ทนพยณปภา สสขสมาลชาตน
นนส นตปรนญญาโท ภาควนชาวนศวกรรมทรลพยากรนจลา 
คณะวนศวกรรมศาสตรณ มหาวนทยาลลย
เกษตรศาสตรณ
ผศ.อดนชลย  พรพรหมนนทรณ  
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
ทรลพยากรนจลา
ผศ.สสรชลย ลนปนวลฒนาการ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
ทรลพยากรนจลา

 0.250ระดลบชาตน 18/5/2011

517 วนถมการผลนตอ นอยทมทสอดคล นองกลบปรลชญาเศรษฐกนจพอ
เพมยง:  กรณมศศกษาผย นปลยกอ นอยบ นานพรหมลนขนต จลงหวลด
อสดรธานม

Thailand Research Symposim 2011 อ.สมบยรณณ สาระพลด
คณะวนทยาการจลดการ ศรมราชา สาขาการบลญชม
บรนหาร

 0.250ระดลบชาตน 28/8/2011

518 ศลกยภาพการคลดเลลอกสมรรถนะการรวมตลวของพชอแมชพลนธสณ
ในการปรลบปรสงพลนธสณมลนสจาปะหลลง

การประชสมทางวนชาการ ครล ลงทมท 49 
มหาวนทยาลลยเกษตรศาสตรณ

ผศ.ปนยะ กนตตนภาดากสล
คณะเกษตร บางเขน ภาควนชาพลชไรชนา
รศ.วนจารณณ วนชชสก นจ
คณะเกษตร บางเขน ภาควนชาพลชไรชนา
ศ.เจรนญศลกดนด โรจนฤทธนดพนเชษฐณ
คณะเกษตร บางเขน ภาควนชาพลชไรชนา
จจานงคณ ชลญถาวร

 0.250ระดลบชาตน 3/2/2011

519 ศศกษาตจาแหนชงการแพรชกระจายและสมบลตนทางเคมมของดนน
ทมทได นรลบอนทธนพลจากเกลลอในพลลนทมทอจาเภอกจาแพงแสน 
จลงหวลดนครปฐม

การประชสมวนชาการ ครล ลงทมท 8 มหาวนทยาลลย
เกษตรศาสตรณ วนทยาเขตกจาแพงแสน

นางสาวกนกวรรณ  ฟลกอชอน
อ.นภาพร พลนธสณกมลศนลปณ  (วงษณโพธนดขอม)
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควนชาปฐพมวนทยา
ผศ.ชลยสนทธนด ทองจย
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควนชาปฐพมวนทยา

 0.250ระดลบชาตน 8/12/2011

วลนทมทพนมพณเอกสาร: 3/9/2555 16:21:40 หน นา 98/176



รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรส รบเนรทองจากการประชชมววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2554 ( 1 มกราคม 2554 - 31 ธ จนวาคม 2554 )

ลลาด จบ ชรทอผลงานววจ จย ชรทอการประชชม ชรทอคณะผผ รว วจ จย ระด จบการประชชม ว จน/เดรอน/ปอทอทเสนอ คราถรวงนล นาหน จก

520 ศศกษาสมบลตนเช นงกลของกระดาษทจาด นวยมลอจากกาบกล นวย
ทมทต นมโดยใช นหม นอต นมความดลน

การประชสมทางวนชาการ ครล ลงทมท 49 
มหาวนทยาลลยเกษตรศาสตรณ

นายวสฒนนลนทณ คงทลด
สถาบลนค นนคว นาและพลฒนาผลนตผลทางการเกษตร
และอสตสาหกรรมเกษตร ฝช ายเทคโนโลยมชมวมวล
และพลลงงานชมวภาพ
ดร.สสธมรา วนทยากาญจนณ
สถาบลนค นนคว นาและพลฒนาผลนตผลทางการเกษตร
และอสตสาหกรรมเกษตร ฝช ายเทคโนโลยมชมวมวล
และพลลงงานชมวภาพ
นางสารนมา สสนทรารชสน
สถาบลนค นนคว นาและพลฒนาผลนตผลทางการเกษตร
และอสตสาหกรรมเกษตร ฝช ายเทคโนโลยมชมวมวล
และพลลงงานชมวภาพ

 0.250ระดลบชาตน 1/2/2011

521 ศศกษาอนทธนพลหลลกทมทมมผลตชอคชากนจกรรมเฉพาะของ
เอนไซมณโปรตนเอสทมทตรศงบนตลวรองรลบไคโตซานเสรนมความ
แขพงแรงด นวยเซลลยโลสโดยใช น 2-level factorial design

การประชสมเสนอผลงานวนจลยแหชงชาตน ครล ลงทมท 
22

ศนรนวรรณ จยน นอย
ภาควนชาวนศวกรรมเคมม คณะวนศวกรรมศาสตรณ 
มหาวนทยาลลยเกษตรศาสตรณ
ผศ.นลนทนยา หาญศสภลลกษณณ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
เคมม

 0.250ระดลบชาตน 6/10/2011

522 ศศกษาอนทธนพลหลลกทมทมมผลตชอเอนไซมณโปรตนเอสทมทตรศงบน
ตลวรองรลบไคโตซานโดยใช น 2-level factorial design

การประชสมเสนอผลงานวนจลยแหชงชาตน ครล ลงทมท 
22

ศนราวลน ประเสรนฐกนตตนกสล
ภาควนชาวนศวกรรมเคมม คณะวนศวกรรมศาสตรณ 
มหาวนทยาลลยเกษตรศาสตรณ
ผศ.นลนทนยา หาญศสภลลกษณณ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
เคมม

 0.250ระดลบชาตน 6/10/2011

523 สถานภาพ การกระจาย และประชากร ชะมด ในประเทศ
ไทยเพลทอการเพาะเลมลยงทางเศรษฐกนจ

ชะมด Produc Champion ไทย ผศ.รองลาภ สสขมาสรวง
คณะวนศาสตรณ บางเขน ภาควนชาชมววนทยาปช าไม น

 0.250ระดลบชาตน 24/2/2011

524 สถานภาพการจจาหนชายกนทงพลนธสณไม นผลในงานเกษตร กจาแพง
แสน ประจจาปม  พ.ศ. 2552

การประชสมทางวนชาการ ครล ลงทมท 8 
มหาวนทยาลลยเกษตรศาสตรณ วนทยาเขตกจาแพง
แสน

รศ.กวนศรณ วานนชกสล
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควนชาพลชสวน
นลฐพร เสลอกลนทน
ภาควนชาพลชสวน คณะเกษตร กจาแพงแสน 
มหาวนทยาลลยเกษตรศาสตรณ

 0.250ระดลบชาตน 8/12/2011

525 สถานะและแนวทางการพลฒนาเศรษฐกนจสร นางสรรคณใน
ประเทศไทย:กรณมศศกษากลสชมการสลบทอดทางวลฒนธรรม
และศนลปะ

การประชสมวนชาการครล ลงทมท 49  มหาวนทยาลลย
เกษตรศาสตรณ  สาขาเศรษฐศาสตรณและ
บรนหารธสรกนจ

อ.ศลกดนดส นทธนด บสศยพลากร
คณะเศรษฐศาสตรณ บางเขน ภาควนชา
เศรษฐศาสตรณ
รศ.โสมสกาว เพชรานนทณ
คณะเศรษฐศาสตรณ บางเขน ภาควนชา
เศรษฐศาสตรณ

 0.250ระดลบชาตน 1/2/2011

526 สภาพแวดล นอมทางการเรมยนของนนสนต คณะเกษตร  
มหาวนทยาลลยเกษตรศาสตรณ

การประชสมทางวนชาการ ครล ลงทมท 49 ผศ.สสพลตรา ศรมสสวรรณ
คณะเกษตร บางเขน ภาควนชาสชงเสรนมและ
นนเทศศาสตรณเกษตร

 0.250ระดลบชาตน 1/2/2011

วลนทมทพนมพณเอกสาร: 3/9/2555 16:21:40 หน นา 99/176



รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรส รบเนรทองจากการประชชมววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2554 ( 1 มกราคม 2554 - 31 ธ จนวาคม 2554 )

ลลาด จบ ชรทอผลงานววจ จย ชรทอการประชชม ชรทอคณะผผ รว วจ จย ระด จบการประชชม ว จน/เดรอน/ปอทอทเสนอ คราถรวงนล นาหน จก

527 สภาวะทมทเหมาะสมตชอการผลนตทรมฮาโลสโดย 
Propionibacterium acidipropionici

The Proceedings of 49th Kasetsart 
University Annual Conference: 
Agro-Industry, February 1-4, Bangkok, 
Thailand, p. 182-192.

สสคนธณทนพยณ เสลอเฒชา
ภาควนชาเทคโนโลยมชมวภาพ คณะอสตสาหกรรม
เกษตร มหาวนทยาลลยเกษตรศาสตรณ
รศ.สาโรจนณ ศนรนศลนสนมยกสล
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชา
เทคโนโลยมชมวภาพ
รศ.วนรลตนณ วาณนชยณศรมรลตนา
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชา
เทคโนโลยมชมวภาพ
ผศ.ประมสข ภระกยลสสขสถนตยณ
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชา
เทคโนโลยมชมวภาพ

 0.250ระดลบชาตน 1/2/2011

528 สมบลตนของเซรนซนนเพลทอใช นเตรมยมสารเชนงซ นอนพอลนอนเลพกโทร
ไลตณ

การประชสมวนชาการของมหาวนทยาลลย
เกษตรศาสตรณ ครล ลงทมท 49

ดร.รลงสนมา ชลคสป
สถาบลนค นนคว นาและพลฒนาผลนตผลทางการเกษตร
และอสตสาหกรรมเกษตร ฝช ายเทคโนโลยมชมวมวล
และพลลงงานชมวภาพ
ดร.วมรศลกดนด สมนทธนพงศณ
สถาบลนค นนคว นาและพลฒนาผลนตผลทางการเกษตร
และอสตสาหกรรมเกษตร ฝช ายเทคโนโลยมชมวมวล
และพลลงงานชมวภาพ
ดร.รลตนา ตลนฑเทอดธรรม
สถาบลนค นนคว นาและพลฒนาผลนตผลทางการเกษตร
และอสตสาหกรรมเกษตร ฝช ายเทคโนโลยมชมวมวล
และพลลงงานชมวภาพ

 0.250ระดลบชาตน 1/2/2011

529 สมบลตนทางไฟฟนาและแสงของฟนลณมบางเงนนทมทเตรมยมบน
แผชนกระจกรองรลบด นวยเทคนนค ดมซม แมกนมตรอน สปลตเตอรน
ง

การประชสมวนชาการ “วนทยาศาสตรณวนจลย” ครล ลง
ทมท 3

อ.สสทธนพจนณ สสทธนะ
คณะศนลปศาสตรณและวนทยาศาสตรณ กจาแพงแสน 
โครงการจลดตล ลงสายวนชาฟนสนกสณ
ผศ.ดร.สสภาพ ชยพลนธณ
ภาควนชาฟนสนกสณและวลสดสศาสตรณ คณะวนทยาศาสตรณ 
มหาวนทยาลลยเชมยงใหมช

 0.250ระดลบชาตน 14/3/2011

530 สมบลตนโฟโตคะตะไลตนกของฟนลณมบางไททาเนมยม
ไดออกไซดณทมทเคลลอบด นวยเทคนนค รมแอกตมฟ ดมซม สปลตเตอรน
ง

การประชสมวนชาการครล ลงทมท 49 มหาวนทยาลลย
เกษตรศาสตรณ ISBN 9786167522050

อ.ภ.พศทงบสญ ปานศนลา
คณะวนทยาศาสตรณ  ศรมราชา สาขาวนชาวนทยา
ศาสตรณพลลนฐานและพลศศกษา
ผศ. นนรลนดรณ วนทนตอนลนตณ
ภาควนชาฟนสนกสณ คณะวนทยาศาสตรณ มหาวนทยาลลย
บยรพ
รศ. ดร. สสรสนงหณ ไชยคสณ
ภาควนชาฟนสนกสณ คณะวนทยาศาสตรณ มหาวนทยาลลย
บยรพ

 0.250ระดลบชาตน 1/2/2011

531 สชวนรชวมในกระบวนการทางสลงคมองคณกร: โอกาสการ
เรมยนรย นพฤตนกรรมทมทเหมาะสมกลบบทบาทในงานของนนสนต
สหกนจศศกษาสาขาการโรงแรม

งานสลมมนาและเสนอผลงานทางวนชาการ 
ครล ลงทมท 3 (The 1st  ASEAN+C 
Symposium on Business Management 
Research)

ผศ.เปรมฤดม ชอบผล
คณะมนสษยศาสตรณ บางเขน ภาควนชาศนลปาชมพ

 0.250ระดลบชาตน 15/6/2011

วลนทมทพนมพณเอกสาร: 3/9/2555 16:21:40 หน นา 100/176



รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรส รบเนรทองจากการประชชมววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2554 ( 1 มกราคม 2554 - 31 ธ จนวาคม 2554 )

ลลาด จบ ชรทอผลงานววจ จย ชรทอการประชชม ชรทอคณะผผ รว วจ จย ระด จบการประชชม ว จน/เดรอน/ปอทอทเสนอ คราถรวงนล นาหน จก

532 สลณฐานวนทยาและการเตนบโตของต นนบสกคางคกทมทได นจาก
การเพาะเมลพด

การประชสมทางวนชาการของมหาวนทยาลลย
เกษตรศาสตรณ ครล ลงทมท 49

ผศ.อรพรรณ ศลงขจลนทรานนทณ
คณะศนลปศาสตรณและวนทยาศาสตรณ กจาแพงแสน 
สายวนชาวนทยาศาสตรณ
ผศ.ดวงใจ ศสขเฉลนม
คณะวนศาสตรณ บางเขน ภาควนชาชมววนทยาปช าไม น

 0.250ระดลบชาตน 2/2/2011

533 สลดสชวนเพศและความสลมพลนธณระหวชางความยาวและนจลาหนลก
ของหมศกสายเศรษฐกนจ บรนเวณอชาวไทยตอนบน

การประชสมทางวนชาการครล ลงทมท 49 
มหาวนทยาลลยเกษตรศาสตรณ

อ.จรวย สสขแสงจลนทรณ
คณะประมง บางเขน ภาควนชาวนทยาศาสตรณทาง
ทะเล

 0.250ระดลบชาตน 1/2/2011

534 สารเคลลอบผนวไคโตซานตชอการเปลมทยนแปลงทาง
สรมรวนทยาและคสณภาพของหนชอไม นฝรลทง

การประชสมวนชาการและเสนอผลงานวนจลยพลช
เขตร นอนและกศทงร นอน ครล ลงทมท 5

อ.จสฑาทนพยณ โพธนดอสบล
คณะศนลปศาสตรณและวนทยาศาสตรณ กจาแพงแสน 
สายวนชาวนทยาศาสตรณ
ดร.พนนดา บสญฤทธนดธงไชย  
สายวนชาเทคโนโลยมหลลงการเกพบเกมทยว คณะ
ทรลพยากรชมวภาพและเทคโนโลยม มหาวนทยาลลย
เทคโนโลยมพระจอมเกล นาธนบสรม กรสงเทพฯ

 0.250ระดลบชาตน 21/7/2011

535 สลทอเสรนมสร นางคสณธรรม จรนยธรรม และการรลกษาสนทงแวด
ล นอม

การประชสมวนชาการและเสนอผลงานวนจลย/
สร นางสรรคณ “ศนลปากรวนจลย ครล ลงทมท 4 : “
บยรณาการศาสตรณและศนลปณ  คลอ ศนลปากร” 
19-21 มกราคม 2554

อ.สสจนณณา กรรณสยต
วนทยาลลยสนทงแวดล นอม วนทยาลลยสนทงแวดล นอม

 0.250ระดลบชาตน 19/1/2011

536 เส นนทางการพลฒนาตนเองสยชการเปพ นครยนลกวนจลย กรณมศศกษา
ครยประถมศศกษาคนหนศทง

ประชสมวนชาการของมหาวนทยาลลย
เกษตรศาสตรณครล ลงทมท 49

อ.วสลนตณ ทองไทย
คณะศศกษาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาการศศกษา

 0.250ระดลบชาตน 3/2/2011

537 หญ นาเผชายชอย Setariinae (Poaceae) ในอสทยานแหชง
ชาตนภยจองนายอย จลงหวลดอสบลราชธานม

การประชสมวนชาการพฤกษศาสตรณแหชงประเทศ
ไทย ครล ลงทมท 5

นางสาวปวมณา เวสภลกตรณ
ภาควนชาพฤกษศาสตรณ คณะวนทยาศาสตรณ 
มหาวนทยาลลยเกษตรศาสตรณ 
ผศ.ฉลตรชลย เงนนแสงสรวย
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาพฤกษ
ศาสตรณ

 0.250ระดลบชาตน 30/3/2011

538 อลตราการปลดปลชอยออกซนเจนของแคลเซมยมเปอรณ
ออกไซดณ (CaO2)

การประชสมวนชาการวนศวกรรมโยธาแหชงชาตน
ครล ลงทมท 16

วรลญญา เลนศเจรนญสมบลตน
ผศ.สลญญา สนรนว นทยาปกรณณ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
สนทงแวดล นอม

 0.250ระดลบชาตน 18/5/2011

539 อาหารเลมลยงเชลลอเพลทอเพนทมกนจกรรมการยลบยล ลงโรคของเชลลอ
แบคทมเรมยปฏนปลกษณสายพลนธสณผสม

การประชสมวนชาการของมหาวนทยาลลย
เกษตรศาสตรณ ครล ลงทมท 49

สสนลนทนาถ นสราภลกดนด
คณะเกษตร บางเขน ภาควนชาโรคพลช
รศ.สสดฤดม ประเทลองวงศณ
คณะเกษตร บางเขน ภาควนชาโรคพลช

 0.250ระดลบชาตน 1/2/2011

540 อนทธนพลของ 6-benzylaminopurine และนจลามะพร นาวตชอ
การชลกนจาให นเก นดยอดในกล นวยไม นลนลนกระบลอ

การประชสมวนชาการพลชสวนแหชงชาตน ครล ลงทมท 
10

นายศรลณยณ จนตรสนงหณ
นนส นตปรนญญาตรม ภาควนชาพลชสวน คณะเกษตร 
บางเขน
น.ส.ดวงพร บสญชลย
นนสนตปรนญญาเอก ภาควนชาพลชสวน คณะเกษตร 
บางเขน
ผศ.กนกวรรณ ถนอมจนตร
คณะเกษตร บางเขน ภาควนชาพลชสวน
ผศ.พลชรมยา บสญกอแก นว
คณะเกษตร บางเขน ภาควนชาพลชสวน

 0.250ระดลบชาตน 18/5/2011

วลนทมทพนมพณเอกสาร: 3/9/2555 16:21:40 หน นา 101/176



รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรส รบเนรทองจากการประชชมววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2554 ( 1 มกราคม 2554 - 31 ธ จนวาคม 2554 )

ลลาด จบ ชรทอผลงานววจ จย ชรทอการประชชม ชรทอคณะผผ รว วจ จย ระด จบการประชชม ว จน/เดรอน/ปอทอทเสนอ คราถรวงนล นาหน จก

541 อนทธนพลของคชา Effective Surcharge Ratio ตชอการ
ทรสดตลวดนนเหนมยวกรสงเทพฯปรลบปรสงคสณภาพโดย 
Prefabricated Vertical Drain

การประชสมวนชาการวนศวกรรมโยธาแหชงชาตน อ.บารเมศ วรรธนะภยตน
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
โยธา
อรสณ ปราบมาก
บรนษลท International Engineering 
Consultant 
อรรถสนทธนด สวลสดนดพานนช
สจานลกกชอสร นางทางทมท 2 กรมทางหลวง 
จสฑา สสนนตยณสกสล
สจานลกวนจลยและพลฒนางานทาง กรมทางหลวง

 0.250ระดลบชาตน 18/5/2011

542 อนทธนพลของจจานวนประชากรทมทมมตชอผลผลนตของมลน
สจาปะหลลงพลนธสณระยอง 7 และ ห นวยบง 80

การประชสมวนชาการ มหาวนทยาลลย
เกษตรศาสตรณ ครล ลงทมท 49

นายสกล ฉายศรม
สถาบลนอนนทรมจลนทรสถนตยณเพลทอการค นนคว นาและ
พลฒนาพลชศาสตรณ สถานมวนจลยลพบสรม
นางพชรดา ฉายศรม
สถาบลนอนนทรมจลนทรสถนตยณเพลทอการค นนคว นาและ
พลฒนาพลชศาสตรณ สถานมวนจลยลพบสรม
นายสสทลศนณ แปลงกาย
สถาบลนอนนทรมจลนทรสถนตยณเพลทอการค นนคว นาและ
พลฒนาพลชศาสตรณ สถานมวนจลยลพบสรม

 0.250ระดลบชาตน 1/2/2011

543 อนทธนพลของโซเดมยมไฮดรอกไซดณและชชวงการชะละลายทมท
มมตชอจมโอโพลมเมอรณเถ นาลอย

การประชมสวนชาการวนศวกรรมโยธาแหชงชาตน 
ครล ลงทมท 16 มหาวนทยาลลยมหนดล

Jirabute Kuntreerattanarom
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
โยธา
รศ.ประเสรนฐ สสวรรณวนทยา
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
โยธา

 0.250ระดลบชาตน 18/5/2011

544 อนทธนพลของฐานรากดนนอชอนทมทมมผลตชอโครงสร นางชล ลนทาง การประชสมวนชาการวนศวกรรมโยธาแหชงชาตน คมพลนธณ จนนดาวลฒนณ 
คณะวนศวกรรมศาสตรณ  ม.เกษตรศาสตรณ
รศ.วนชาญ ภยชพลฒนณ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
โยธา
อ.บารเมศ วรรธนะภยตน
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
โยธา
พรเกษม จงประดนษฐณ 
มหาวนทยาลลยเทคโนโลยมพระจอมเกล นาธนบสรม

 0.250ระดลบชาตน 18/5/2011

วลนทมทพนมพณเอกสาร: 3/9/2555 16:21:40 หน นา 102/176
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ปอ  พ.ศ. 2554 ( 1 มกราคม 2554 - 31 ธ จนวาคม 2554 )

ลลาด จบ ชรทอผลงานววจ จย ชรทอการประชชม ชรทอคณะผผ รว วจ จย ระด จบการประชชม ว จน/เดรอน/ปอทอทเสนอ คราถรวงนล นาหน จก

545 อนทธนพลของตจาแหนชงใบบนต นนตชอคสณภาพหลลงการเกพบ
เกมทยวของใบตองตานม

การสลมมนาวนชาการวนทยาการหลลงการเกพบ
เกมทยวแหชงชาตน ครล ลงทมท 9

ดร.พมรพงษณ แสงวนางคณกยล
สถาบลนวนจลยและพลฒนา  กจาแพงแสน ศยนยณ
เทคโนโลยมหลลงการเกพบเกมทยว
ไพลนน นงคณคจา
ศยนยณนวลตกรรมเทคโนโลยมหลลงการเกพบเกมทยว 
สจานลกงานคณะกรรมการอสดมศศกษา 
ชยศลกดนด คสณสไทย
สถาบลนวนจลยและพลฒนา กจาแพงแสน ศยนยณ
เทคโนโลยมหลลงการเกพบเกมทยว
นายเจรนญ ขสนพรม
สถาบลนวนจลยและพลฒนา  กจาแพงแสน ศยนยณ
เทคโนโลยมหลลงการเกพบเกมทยว
นางสาวยสพนน อชอนศนรน
สถาบลนวนจลยและพลฒนา  กจาแพงแสน ศยนยณ
เทคโนโลยมหลลงการเกพบเกมทยว
นายสมนศก ทองบชอ
สถาบลนวนจลยและพลฒนา  กจาแพงแสน ศยนยณ
เทคโนโลยมหลลงการเกพบเกมทยว

 0.250ระดลบชาตน 23/6/2011

546 อนทธนพลของเทคนนคและเงลทอนไขการอบแห นงทมทมมตชอ
จลนพลศาสตรณการอบแห นงและคสณภาพของกระเทมยมสลบ

การสลมมนาวนชาการวนทยาการหลลงการเกพบ
เกมทยวแหชงชาตน ครล ลงทมท 9

อ.รตนยา ธสวพาณนชยานลนทณ
คณะเกษตร บางเขน ภาควนชาเกษตรกลวนธาน
รศ.ดร.สมเกมยรตน ปรลชญาวรากร
มจธ.

 0.250ระดลบชาตน 23/6/2011

547 อนทธนพลของรยปแบบปรนมาณนจลาฝนตชอการคาดการณณการ
ปนเปลลอนและการแพรชกระจายของสารมลพนษ ในนจลาใต นดนน 
บรนเวณเทศบาลเมลองมาบตาพสด จลงหวลดระยอง โดยใช น
แบบจจาลอง

การประชสมวนชาการวนศวกรรมโยธาแหชงชาตน
ครล ลงทมท 16

บรรจบ กนตนกาศ 
ผศ.สลญญา สนรนว นทยาปกรณณ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
สนทงแวดล นอม
ผศ.อลจฉรา ดวงเดลอน
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
สนทงแวดล นอม

 0.250ระดลบชาตน 18/5/2011

548 อนทธนพลของวนธมการและเงลทอนไขการอบแห นงทมทมมตชอสมบลตน
ทางเคมมกายภาพของกระเทมยม

การประชสมวนชาการสมาคมวนศวกรรมเกษตร
แหชงประเทศไทยครล ลงทมท 12 ประจจาปม  2554

อ.รตนยา ธสวพาณนชยานลนทณ
คณะเกษตร บางเขน ภาควนชาเกษตรกลวนธาน
รศ.ดร.สมเกมยรตน ปรลชญาวรากร

 0.250ระดลบชาตน 31/3/2011

549 อนทธนพลของอสณหภยมนอบแห นงและเวลาการเกพบในทมทอลบ
อากาศทมทมมตชอการเปลมทยนแปลงคชา Glycemic Index ของ
แปนงข นาวกล นอง

การประชสมวนชาการวนทยาการหลลงการเกพบ
เกมทยวแหชงชาตน ครล ลงทมท 9

ผศ.ดลฤดม ใจสสทธนด
คณะเกษตร บางเขน ภาควนชาเกษตรกลวนธาน
ศ.ดร.สมชาตน โสภณรณฤทธนด
มหาวนทยาลลยเทคโนโลยมพระจอมเกล นาธนบสรม

 0.250ระดลบชาตน 23/6/2011
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ปอ  พ.ศ. 2554 ( 1 มกราคม 2554 - 31 ธ จนวาคม 2554 )

ลลาด จบ ชรทอผลงานววจ จย ชรทอการประชชม ชรทอคณะผผ รว วจ จย ระด จบการประชชม ว จน/เดรอน/ปอทอทเสนอ คราถรวงนล นาหน จก

550 อสณหภยมนและอาหารทมทเหมาะสมในการเพาะเลมลยงแตนเบมยน 
Asecodes hispinarum Boucek (Hymenoptera: 
Eulophidae)

การประชสมทางวนชาการของมหาวนทยาลลย
เกษตรศาสตรณ ครล ลงทมท 49: สาขาพลช

นจลาผศลง ชมภยเขมยว
ศยนยณวนจลยควบคสมศลตรยพลชโดยชมวนนทรมยณแหชงชาตน 
ภาคกลาง
กนตตนยา สสขเสน
ศยนยณวนจลยควบคสมศลตรยพลชโดยชมวนนทรมยณแหชงชาตน 
ภาคกลาง
ผศ.โสภณ อสไรชลทน
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควนชากมฏวนทยา
รศ.วนวลฒนณ เสลอสะอาด
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควนชากมฏวนทยา

 0.250ระดลบชาตน 1/2/2011

551 เอนไซมณไซลาเนสจากเชลลอสายพลนธสณใหมช Microbispora 
siemensis DMKUA 245T: การผลนตและการศศกษา
ลลกษณะเฉพาะของเอนไซมณ

 การประชสมทางวนชาการของมหาวนทยาลลย
เกษตรศาสตรณ ครล ลงทมท 49: สาขาอสตสาหกรรม
เกษตร

นางสาว อลนธนกา บสญแดง
มหาวนทยาลลยเกษตรศาสตรณ คณะวนทยาศาสตรณ, 
ภาควนชาจสลชมววนทยา
 ดร  ชนนจน โตกยยามชา
Shizuoka Universityม  Faculty of 
Agriculture
รศ.วนเชมยร กนจปรมชาวนนช
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาจสลชมววนทยา

 0.250ระดลบชาตน 1/2/2011

552 ฮอรณโมนเพศและพฤตนกรรมเกมลยวพาราสมในรอบปมของนก
กระเรมยนไทยในกรงเลมลยงเดมทยวของสถานมเพาะเลมลยงนกนจลา
บางพระ

การประชสมวนชาการและเสนอผลงานวนจลย
มหาวนทยาลลยทลกษนณ ครล ลงทมท 21 ประจจาปม  
2554

น.ส. หทลยทนพยณ ศศกขะชาตน
ภาควนชาสลตววนทยา
รศ.พนลส ธรรมกมรตนวงศณ
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาสลตววนทยา

 0.250ระดลบชาตน 25/5/2011

553 ฮอรณโมนเพศและพฤตนกรรมผสมพลนธสณในรอบปมของนก
ตะกรสมในกรงเลมลยงของสถานมเพาะเลมลยงนกนจลาบางพระ

การประชสมวนชาการและเสนอผลงานวนจลย
มหาวนทยาลลยทลกษนณ ครล ลงทมท 21 ประจจาปม  
2554

นาย พงษณพนพลฒนณ สสวพลฒนณ
ภาควนชาสลตววนทยา
รศ.พนลส ธรรมกมรตนวงศณ
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาสลตววนทยา

 0.250ระดลบชาตน 25/5/2011

ระด จบนานาชาตว จลานวน =  370 คราถรวงนล นาหน จก =  92.500

554 [Ca(2,2โ€ฒ-Bipyridine) 2+-intercalated 
montmorillonite: An application as 
potentiometric sensor

2011 International Symposium on 
Materials Science and Engineering 
Technology, ISMSET 2011

Payungsak, S.
รศ.อลจจนา วงศณชลยสสวลฒนณ
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาเคมม
รศ.ลลดดา มมศสข
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาเคมม

 0.250ระดลบนานาชาตน 1/12/2011

555 1 year long term on strength properties of 
Pozzolanics Local Soil Bricks

2011 International Conference on 
Chemical, Material and Metallurgical 
Engineering, ICCMME 2011

Namboonruang, W.
Rawangkul, R.
ผศ.วลนชลย ยอดสสดใจ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
โยธา
Suphadon, N.

 0.250ระดลบนานาชาตน 23/12/2011

วลนทมทพนมพณเอกสาร: 3/9/2555 16:21:40 หน นา 104/176
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ปอ  พ.ศ. 2554 ( 1 มกราคม 2554 - 31 ธ จนวาคม 2554 )

ลลาด จบ ชรทอผลงานววจ จย ชรทอการประชชม ชรทอคณะผผ รว วจ จย ระด จบการประชชม ว จน/เดรอน/ปอทอทเสนอ คราถรวงนล นาหน จก

556 3D-QSAR Study of 
2-Hydroxycyclohexylsulfonamide Derivatives 
against Botrytis Cinerea

IUPAC 7th International Conference 
on Novel Materials and their Synthesis 
(NMS-VII) & 21st International 
Symposium on Fine Chemistry and 
Functional Polymers (FCFP-XXI)

นาย วรท โชตนปฎนเวชกสล
มหาวนทยาลลยเชมยงใหมช ภาควนชาเคมม
ดร. พรพนมล ไมตรลตนณ
Nano Science and Technology Research 
Center Shanghai University
นาย สสรนยา ตาเทมทยง
มหาวนทยาลลยเชมยงใหมช ภาควนชาเคมม
อ ดร. นาวม กลงวาลยณ
มหาวนทยาลลยเชมยงใหมช ภาควนชาเคมม
รศ.สสภา หารหนองบลว
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาเคมม

 0.250ระดลบนานาชาตน 16/10/2011

557 3D-QSAR STUDY ON RESVERATROL 
ANALOGUES AS AROMATASE INHIBITORS

14th Asian Chemical Congress 
(14ACC)

นางสาว ชมพยนสช ตลนเจรนญ
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาเคมม
ดร. พรพนมล ไมตรลตนณ
Nano Science and Technology Research 
Center
นาย ณลฐพงษณ อนทนอาภา
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาเคมม
อ.ทรงวสฒน สสรมนตร
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาเคมม
อ.พลชรมนารถ ทรลพยณอาภากร
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาเคมม
รศ.สสภา หารหนองบลว
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาเคมม

 0.250ระดลบนานาชาตน 5/9/2011

558 A Comparative Study of Possessive 
Constructions in Thai And Modern Standard 
Chinese

Thai And Asian: Language, World 
View, Culture

Jiang Zeman
มหาวนทยาลลยเกษตรศาสตรณ
อ.นลทธณชนลน นาถประทาน
คณะมนสษยศาสตรณ บางเขน ภาควนชา
ภาษาศาสตรณ

 0.250ระดลบนานาชาตน 27/5/2011

559 A Comparative Study Weighting Schemes for 
Double Scoring Technique

Proceedings of the World Congress 
on Engineering and Computer Science 
2011

Tanakorn Wichaiwong
รศ.ชสลมรลตนณ จรลสกสลชลย
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนทยาการ
คอมพนวเตอรณ

 0.250ระดลบนานาชาตน 19/10/2011

560 A compression technique for XML element 
retrieval

International Conference on Advances 
in Intelligent Control and Innovative 
Computing

Wichaiwong, T.
รศ.ชสลมรลตนณ จรลสกสลชลย
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนทยาการ
คอมพนวเตอรณ

 0.250ระดลบนานาชาตน 16/3/2011
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561 A Correction Interaction Energy on Mycolic acid 
CyclopropaneSynthase Cofactor Binding Site by 
MD-ONIOM Calculations

15th International Annual Symposium 
on Computational Science and 
Engineering (ANSCSE 15)

อ.ดร.ดารนนม พรหมโยธนน
วนทยาลลยนาโนเทคโนโลยม มหาวนทยาลลย
เทคโนโลยมพระจอมเกล นาเจ นาคสณทหาร
ลาดกระบลง
Masayoshi Takayanagi
Graduate School of Information Science, 
Nagoya University
Masataka Nagaoka
Graduate School of Information Science, 
Nagoya University
รศ.สสภา หารหนองบลว
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาเคมม

 0.250ระดลบนานาชาตน 30/3/2011

562 A Development of Wireless Mobile Librarian 
Assistant System using RFID TechnologyA Case 
Study at Kasetsart University Main Library

The 2011 International Computer 
Science and Engineering Conference

อ.มนตณชลย โศภนษฐกมล
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
คอมพนวเตอรณ
นรนนทรณ จนวนตลน

 0.250ระดลบนานาชาตน 9/9/2011

563 A Fast Algorithm for Low-memory Embedded 
Wavelet-based Image Coding without List

ECTI-CON 2011 ผศ.พยนลาภ ลามศรมจลนทรณ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
ไฟฟนา

 0.250ระดลบนานาชาตน 18/5/2011

564 A Genetic Algorithm based Grey Theory for 
Demand Forecast of Short Product Life Cycle

The 5th PSU-UNS International 
Conference on Engineering and 
Technology (ICEF-2011)

Amornrat Duangkaew
สาขาวนชาการจลดการวนศวกรรม คณะวนศวกรรม
ศาสตรณ  มหาวนทยาลลยเกษตรศาสตรณ วนทยาเขต
บางเขน
รศ.พลชราภรณณ ญาณกนรลต
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
อสตสาหการ

 0.250ระดลบนานาชาตน 2/5/2011

565 A miniature slot antenna using semi-lumped 
components at 433 MHz

Thailand – Japan MicroWave 2011 Supat SAMPHANYUTH
Department of Electrical Engineering, 
Faculty of Engineering, Kasetsart 
University, Bangkok 10900, Thailand
ผศ.เดชนชลย วรเศวต
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
ไฟฟนา
Tanakorn SUNUNTACHAIKUL
National Electronics and Computer 
Technology Center, 112 Thailand 
Science Park, Klong Luang, Pathumthani 
12120, Thailand

 0.250ระดลบนานาชาตน 10/8/2011

566 A novel approach for spam detection using 
boosting pages

Proceedings of the 2011 8th 
International Joint Conference on 
Computer Science and Software 
Engineering, JCSSE 2011

Likitkhajorn, C.
Surarerks, A.
ผศ.อานนทณ รสชงสวชาง
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
คอมพนวเตอรณ

 0.250ระดลบนานาชาตน 11/5/2011
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567 A rheological study of carbon black suspensions 
and determination of significant factors affecting 
the slip flow in in-mold coating (IMC) using 
design of experiments

2011 International Conference on 
Chemical Engineering and Advanced 
Materials, CEAM 2011

อ.จลกรพลนธณ อรชามพงษณพลนธณ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
อสตสาหการ
Chareonwutilap, C.

 0.250ระดลบนานาชาตน 28/5/2011

568 A sensor utilization scheme for the coverage 
guarantee criteria in a wireless sensor network

2011 13th International Conference 
on Advanced Communication 
Technology (ICACT)

Niramol Phunseantaveekul
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
ไฟฟนา
ผศ.ธมรสนทธนด เกษตรเกษม
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
ไฟฟนา

 0.250ระดลบนานาชาตน 13/2/2011

569 A Simple Anomaly Detection for Spectral Image 
Using Co-occurrence Statistics Techniques

3rd International Conference on 
Signal Acquisition and Processing

รศ.ชสลมรลตนณ จรลสกสลชลย
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนทยาการ
คอมพนวเตอรณ
Kitti Koonsanit
นนสนต ป. เอก

 0.250ระดลบนานาชาตน 26/2/2011

570 A Simple Estimation the Number of Classes in 
Satellite Imagery

In Proceeding of  IEEE International 
Conference on ICT and Knowledge 
Engineering (ICTKE 2011)

กนตตน ขสนสนนท
คณะวนทยาศาสตรณ 
รศ.ชสลมรลตนณ จรลสกสลชลย
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนทยาการ
คอมพนวเตอรณ

 0.250ระดลบนานาชาตน 24/11/2011

571 A Simple Framework of Segmentation for 
Hyperspectral Images Using Clustering 
Techniques

international conference on 
Instrumentation, Control, Information 
Technology and System Integration 
(SICE2011)

Kitti Koonsanit
Department of Computer Science, 
Faculty of Science, Kasetsart University, 
Bangkok, Thailand
รศ.ชสลมรลตนณ จรลสกสลชลย
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนทยาการ
คอมพนวเตอรณ

 0.250ระดลบนานาชาตน 13/9/2011

572 A Simple Multi-Criteria Selection Model to Set 
Boundary Sample for Auto Parts

2011 International Conference on 
Management and Service Science

Unchitha Kachawong
ผศ.จสฑา พนชนตลจาเคพญ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
อสตสาหการ

 0.250ระดลบนานาชาตน 28/5/2011

573 A Stochastic Savings Algorithm for Vehicle 
Routing Problem with a Centralized Distribution 
Center and Delivery Time Window

The 2nd International Conference on 
Mechanical, Industrial, and 
Manufacturing Technologies (MIMT 
2011)

Methinee Sanjaiya
Sirindhorn International Institute of 
Technology, Thammasat University
Jirachai Buddhakulsomsiri
Sirindhorn International Institute of 
Technology, Thammasat University
ผศ.ปรารถนา ปรารถนาดม
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชา
เทคโนโลยมอสตสาหกรรมเกษตร

 0.250ระดลบนานาชาตน 26/2/2011

วลนทมทพนมพณเอกสาร: 3/9/2555 16:21:40 หน นา 107/176



รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรส รบเนรทองจากการประชชมววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2554 ( 1 มกราคม 2554 - 31 ธ จนวาคม 2554 )

ลลาด จบ ชรทอผลงานววจ จย ชรทอการประชชม ชรทอคณะผผ รว วจ จย ระด จบการประชชม ว จน/เดรอน/ปอทอทเสนอ คราถรวงนล นาหน จก

574 A study of autonomous system relationships 
within Thailand

Proceedings of the 2011 8th 
International Joint Conference on 
Computer Science and Software 
Engineering, JCSSE 2011

Hathaithep Siritana
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนทยาการ
คอมพนวเตอรณ
ผศ.สสขสมาล กนตนส นน
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนทยาการ
คอมพนวเตอรณ
อ.เสฎฐวนทยณ เกนดผล
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนทยาการ
คอมพนวเตอรณ

 0.250ระดลบนานาชาตน 11/5/2011

575 A Study of Bypass Transition in a Zero-Pressure 
Gradient Boundary LayerSubjected to Free 
stream Turbulence

The Second TSME International 
Conference on Mechanical 
Engineering (TSME-ICoME 2011)

ผศ.เวชพงศณ ชสตนชยเดช
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
การบนนและอวกาศ
Sirod Sirisup
NECTEC

 0.250ระดลบนานาชาตน 19/10/2011

576 A Study of IP Address Usage with Active and 
Passive Probing within Kasetsart University

The 2011 International Computer 
Science and Engineering Conference

แสงดาว พรทวมโชคสกสล
ภาควนชาวนทยาการคอมพนวเตอรณ คณะวนทยา
ศาสตรณ ม.เกษตรศาสตรณ
ผศ.สสขสมาล กนตนส นน
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนทยาการ
คอมพนวเตอรณ
ดร. พนนตา พงษณไพบยลยณ
ศยนยณเทคโนโลยมอนเลนกทรอนนกสณและคอมพนวเตอรณ
แหชงชาตน

 0.250ระดลบนานาชาตน 7/9/2011

577 A Study of the Aspect Markers 'kamlang' and 
'yuu'

Thai and Asian: Language, World 
View, Culture

รศ.ทลศนาลลย บยรพาชมพ
คณะมนสษยศาสตรณ บางเขน ภาควนชา
ภาษาศาสตรณ

 0.250ระดลบนานาชาตน 26/5/2011

578 A Study of the Organizational 
Knowledge-Transfer within the Industry to 
Initatate the Model for the Governance

The 3rd International Technology 
Innovation and Industrial Management

อ.ชาครนต ศรมทอง
คณะเทคโนโลยมอสตสาหกรรม มหาวนทยาลลยราช
ภลฎวไลยอลงกรณณ 
อ.อาณลตน รลงสรรคณเกษม
คณะเทคโนโลยมอสตสาหกรรม มหาวนทยาลลยราช
ภลฎวไลยอลงกรณณ 
อ.ศสภกนตตณ สายสสนทร
คณะเกษตร บางเขน ภาควนชาเกษตรกลวนธาน
ผศ.ชจานน ใจประดนษฐณธรรม
คณะวนศวกรรมศาสตรณ มหาวนทยาลลยเกษมบลณฑนต

 0.250ระดลบนานาชาตน 28/6/2011

579 A two-stage Otsu's thresholding based method 
on a 2D histogram

Proceedings - 2011 IEEE 7th 
International Conference on 
Intelligent Computer Communication 
and Processing, ICCP 2011

Sthitpattanapongsa, P.
ผศ.ฐนตนวรรณ ศรมนาค
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
คอมพนวเตอรณ

 0.250ระดลบนานาชาตน 25/8/2011
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580 ACCOUNTABILITY IN SINGLE WINDOW 
SYSTEMS USING AN INTERNAL CERTIFICATE 
AUTHORITY-A CASE STUDY ON THAILAND’S 
NATIONAL SINGLE WINDOW SYSTEM

IADIS International Conference 
e-Commerce 2011

Potchara Pruksasri
Delft University of Technology, Delft, 
Netherlands
Jan van den Berg
Delft University of Technology, Delft, 
Netherlands
ผศ.สมนศก คมรมโต
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
คอมพนวเตอรณ

 0.250ระดลบนานาชาตน 21/7/2011

581 Achieving Scalable Parallel Firewall with 
Centralized State Repository using State 
Replication

International Computer Science and 
Engineering Conference

Kasom Koht-arsa
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
คอมพนวเตอรณ
รศ.สสรศลกดนด สงวนพงษณ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
คอมพนวเตอรณ

 0.250ระดลบนานาชาตน 7/9/2011

582 Adaptive and Repetitive Controller for Robotic 
Manipulators with Slowly Updating Scheme 
Using B-Spline Shape Function

2011 IEEE Internation Conference on 
Robotics and Biomimetrics

ปานนทม รลกษณประยยร Pannatee Rakprayoon
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
ไฟฟนา
รศ.พมระยศ แสนโภชนณ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
ไฟฟนา
Nattapon Chayopitak
NECTEC

 0.250ระดลบนานาชาตน 7/12/2011

583 Adaptive Discontinuous Galerkin Method for 1D 
Advection Equation

Annual Pure and Applied Mathematics 
Conference 2011

ธนดา พงศณสงวนสนน
จสฬาลงกรณณมหาวนทยาลลย
ดร. คจารณ เมฆฉาย
จสฬาลงกรณณมหาวนทยาลลย
ผศ.มนตรม มาลมวงศณ
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาคณนตศาสตรณ

 0.250ระดลบนานาชาตน 18/5/2011

584 Aerodynamics Study of Fixed-Wing MAV: Wind 
Tunnel and Flight Test

International Micro Air Vehicle 
Conferences and Flight Competition 
2011

อ.ชนนภลทร ทนพโยภาส
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
การบนนและอวกาศ
อ.นลญพร อนนทรเทพ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
การบนนและอวกาศ

 0.250ระดลบนานาชาตน 12/9/2011
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585 AFLATOXIN, ZEARALENONE, FUMONISIN AND 
T-2/HT-2 TOXINS CONTAMINATION IN 
FEEDSTUFFS IN THAILAND FROM YEARS 
2008-2011

FFTC-KU 2011 International Seminar 
on Risk Assessment and Risk 
Management of Mycotoxins for Food 
Safety in Asia,
September 5-9, 2011

รศ.ประพฤกษณ ตล ลงมลทนคง
คณะสลตวแพทยศาสตรณ กจาแพงแสน ภาควนชาสลตว
แพทยสาธารณสสขศาสตรณ และการบรนการวนนนจฉลย
ผศ.พนษณส ตสลยกสล
คณะสลตวแพทยศาสตรณ กจาแพงแสน ภาควนชาสลตว
แพทยสาธารณสสขศาสตรณ และการบรนการวนนนจฉลย
นายประกรณณ จาละ
คณะสลตวแพทยศาสตรณ กจาแพงแสน สจานลกงาน
เลขานสการ
น.ส. สสดธนษา เหลชาเปมทยม
คณะสลตวแพทยศาสตรณ กจาแพงแสน หนชวยงาน
ชลนสยตรโรคสลตวณกจาแพงแสน

 0.250ระดลบนานาชาตน 7/9/2011

586 Air-Path Control in Diesel-Dual-Fuel 
Premixed-Charge-Compression-Ignition (DF-PCCI) 
Engine Using Supervisory Fuzzy System

The Second TSME International 
Conference on Mechanical 
Engineering

Kittipong Yaovaja
ห นองปฎนบลตนการควบคสมหสชนยนตณและการสลทน
สะเทลอน ภาควนชาวนศวกรรมเครลทองกล คณะ
วนศวกรรมศาสตรณ มหาวนทยาลลยเกษตรศาสตรณ 
บางเขน
อ.วนทนต ฉลตรรลตนกสลชลย
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
เครลทองกล

 0.250ระดลบนานาชาตน 19/10/2011

587 An Adaptive Filter Based on Wavelet Packet 
Decomposition in EEG Motor Imagery 
Classification

International Conference on 
Electronics, Biomedical Engineering 
and Its Application

J. Payat
นลกศศกษาปรนญญาโท
อ.มนตน รสจานสรลกษณ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
ไฟฟนา
T. Chusak
NECTEC
N. Sugino
Tokyo Institute of Technology

 0.250ระดลบนานาชาตน 8/7/2011

588 An Approach for Improving Associative 
Classification in Imbalanced Datasets

The 15th International Computer 
Science and Engineering Conference 
(ICSEC 2011)

พยนเพนทม สสวรรณรลฐภยมน
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
คอมพนวเตอรณ
รศ.กฤษณะ ไวยมลย
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
คอมพนวเตอรณ

 0.250ระดลบนานาชาตน 7/9/2011

589 An Automated Microlysimeter for Long-term 
Monitoring of Soil Evaporation

ASA, CSSA, and SSSA International 
Annual Meetings 2011

อ.วสฒนดา รลตนพนไชย
คณะเกษตร บางเขน ภาควนชาปฐพมวนทยา

 0.250ระดลบนานาชาตน 16/10/2011

590 An Empirical Analysis of the Relation between 
Board Structure and Firm Value : Case Study of 
Thai Listed Companies in SET 100

Technology Innovation and Industrial 
Management 2011

รศ.ศศนวนมล มมอจาพล
คณะบรนหารธสรกนจ บางเขน ภาควนชาการบลญชม
ผศ.วนมล รอดเพพชร
คณะบรนหารธสรกนจ บางเขน ภาควนชาการบลญชม
อ.ศรายสทธ เรลองสสวรรณ
คณะบรนหารธสรกนจ บางเขน ภาควนชาการบลญชม

 0.250ระดลบนานาชาตน 30/6/2011
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591 An equivalent 3D Otsu's thresholding method 5th Pacific-Rim Symposium on Video 
and Image Technology, PSIVT 2011

Sthitpattanapongsa, P.
ผศ.ฐนตนวรรณ ศรมนาค
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
คอมพนวเตอรณ

 0.250ระดลบนานาชาตน 20/11/2011

592 An Evaluation of Food Safety Strategy of The 
Ministry of Agricutural and Cooperatives in 
Thailand

International Conference on Asian 
Food Security (ICAFS) ’Feeding Asia in 
the 21 st Century: Building 
Urban-Rural Alliance’

ผศ.เสาวลลกษณณ กย นเจรนญประสนทธนด
คณะเศรษฐศาสตรณ บางเขน ภาควนชา
เศรษฐศาสตรณ
ผศ.ณรงคณ กย นเจรนญประสนทธนด
คณะเศรษฐศาสตรณ บางเขน ภาควนชาสหกรณณ
ผศ.สสวนชา เกษมสสวรรณ
คณะสลตวแพทยศาสตรณ กจาแพงแสน ภาควนชาสลตว
แพทยสาธารณสสขศาสตรณ และการบรนการวนนนจฉลย
ผศ.เรลองวนชญณ ยส นนพลนธณ
คณะประมง บางเขน ภาควนชาเพาะเลมลยงสลตวณนจลา
ผศ.ภลทรกนตตนด เนตนนนยม
คณะบรนหารธสรกนจ บางเขน ภาควนชาการเงนน
อ.เสรม เจรนญกนจมงคล
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาจสลชมววนทยา

 0.250ระดลบนานาชาตน 10/8/2011

593 An experimental-numerical approach of the 
metallic insert in CFRP/honeycomb sandwich 
structures under normal tensile load

2011 International Conference on 
Chemical, Material and Metallurgical 
Engineering, ICCMME 2011

ผศ.พลชราภรณณ บสณยวานนชกสล
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
การบนนและอวกาศ
Kumsantia, P.
Castaniรฉ, B.

 0.250ระดลบนานาชาตน 23/12/2011

594 An extended XML compression technique for 
XML element retrieval

International Conference on IT 
Convergence and Security 2011, 
ICITCS 2011

Wichaiwong, T.
รศ.ชสลมรลตนณ จรลสกสลชลย
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนทยาการ
คอมพนวเตอรณ

 0.250ระดลบนานาชาตน 14/12/2011

595 An improved bound for multiple source-sink 
linear network coding

Proceedings of the 2011 8th 
International Joint Conference on 
Computer Science and Software 
Engineering, JCSSE 2011

Eamopas, M.
ผศ.จนตรณทลศนณ ฝลกเจรนญผล
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
คอมพนวเตอรณ

 0.250ระดลบนานาชาตน 11/5/2011

596 An Instructional Guideline for 
EnhancingGraduate Students’ Desirable 
Researcher Characteristics: A Case Study in 
Social Science

ICASS2011 อ.วสลนตณ ทองไทย
คณะศศกษาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาการศศกษา

 0.250ระดลบนานาชาตน 19/3/2011

597 An optimum cooking time index of dried rice 
noodle

Second Conference on Food Science 
and Technology-MEKONG DELTA 
(MEKONGFOOD 2011)

อ.สาวนตรม รลตนสสมาวงศณ (ธรรมธงชาตน)
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชาวนทยา
ศาสตรณและเทคโนโลยมการอาหาร
น.ส.วลทนา พรมมา
ภาควนชาวนทยาศาสตรณและเทคโนโลยมการอาหาร 
คณะอสตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตรณ
น.ส. ปสญญนศา เสรมวลฒนวสฒน
ภาควนชาวนทยาศาสตรณและเทคโนโลยมการอาหาร 
คณะอสตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตรณ

 0.250ระดลบนานาชาตน 9/11/2011
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598 Analysis and Improvement of Non Repeatable 
Run Out Disturbance from Head Stack Assembly 
in Hard Disk Drive

The 7th IMT-GT International 
Conference on Mathematics, Statistics 
and its Applications (ICMSA 2011)

อ.จลกรพลนธณ อรชามพงษณพลนธณ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
อสตสาหการ
น.ส.วลนเพพญ มยลครบสรม
Hitachi Global Storage Technology

 0.250ระดลบนานาชาตน 21/7/2011

599 Anammox Process Inhibition by Oxytetracycline: 
Short-and Long-Term Experiments and Model 
Evaluation

Nutrient Recovery and Management 
2011

ผศ.พงศณศลกดนด หนยพลนธณ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
สนทงแวดล นอม
Peerapas Narinkongnong
SU
Chalermraj Wantawin
KMUTT
Junko Munakata-Marr
Colorado School of Mines

 0.250ระดลบนานาชาตน 9/1/2011

600 Antimicrobial Activity of Cinnamaldehyde and 
Eugenol and Their Activity after Incorporation 
into Cellulose-Based Packaging Films

The 25th IAPRI Symposium on 
Packaging

นางสาวณลชชา แสนละเอมยด
-
รศ.อนสวลตร แจ นงชลด
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชา
พลฒนาผลนตภลณฑณ
รศ.วาณม ชนเหพนชอบ
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชา
เทคโนโลยมการบรรจสและวลสดส
รศ.ภาณสวลฒนณ สรรพกสล
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชา
เทคโนโลยมการบรรจสและวลสดส

 0.250ระดลบนานาชาตน 16/5/2011

601 Antimicrobial effect of ethanolic extracts of 
propolis against foodborne microorganisms

the 12th ASEAN Food Conference ภลทรม แก นวมณม
ภาควนชาวนทยาศาสตรณและเทคโนโลยมการอาหาร 
คณะอสตสาหกรรมเกษตร มหาวนทยาลลย
เกษตรศาสตรณ
อ.จนตศนรน ราชตนะพลนธสณ
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชาวนทยา
ศาสตรณและเทคโนโลยมการอาหาร

 0.250ระดลบนานาชาตน 16/6/2011

602 Antioxidant Activities of Curcumin Nanoparticles 
and Their Activities after Incorporation into 
Cellulose-Based Packaging Films

The 25th IAPRI Symposium on 
Packaging

นายปนยะพงษณ สอนแก นว
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชา
เทคโนโลยมการบรรจสและวลสดส
อ.อจาพร เสนชหณ
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชา
เทคโนโลยมอสตสาหกรรมเกษตร
รศ.ภาณสวลฒนณ สรรพกสล
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชา
เทคโนโลยมการบรรจสและวลสดส

 0.250ระดลบนานาชาตน 16/5/2011
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603 Application of Electro-Active Materials to 
aCoaxial-Rotor NAV

International Micro Air Vehicle 
Conferences and Flight Competition 
2011

อ.ชนนภลทร ทนพโยภาส
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
การบนนและอวกาศ
A.B. Sun
ISAE
E. Bernard
ISAE
J.M. Moschetta
ISAE

 0.250ระดลบนานาชาตน 12/9/2011

604 Application of power line communication with 
OFDM to smart grid system

Proceedings - 2011 8th International 
Conference on Fuzzy Systems and 
Knowledge Discovery, FSKD 2011

Maneerung, A.
Sittichivapak, S.
อ.คมสลนตณ หงษณสมบลตน
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
ไฟฟนา

 0.250ระดลบนานาชาตน 26/7/2011

605 Applications of Grid-Connected Photovoltaic 
System in Large Institutional Buildings

Solar 2011 ผศ.ชนนกานตณ ยนลมประยยร
คณะสถาปลตยกรรมศาสตรณ บางเขน สาขาวนชา
เทคโนโลยมทางอาคาร
Mojtaba Navvab
Taubman College of Architecture and 
Urban Planning, University of Michigan

 0.250ระดลบนานาชาตน 20/5/2011

606 Appropriate Forecasting Models for Fluctuating 
Vegetable Prices in Thailand

2011 World Congress on Engineering 
and Technology (CET 2011)

อ.นลนทชลย กานตานลนทะ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
อสตสาหการ
นายพนษณส ทองขาว
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
อสตสาหการ

 0.250ระดลบนานาชาตน 29/10/2011

607 Apriori_MSG-P: A Statistic-Based Multiple 
Minimum Support Approach to Mine Rare 
Association Rules

The 3th International Conference on 
Knowledge and Smart Technologies 
(KST-2011)

อ.ทวมชลย อวยพรกชกร
คณะวนศวกรรมศาสตรณ ศรมราชา สาขาวนชา
วนศวกรรมคอมพนวเตอรณ
รศ.กฤษณะ ไวยมลย
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
คอมพนวเตอรณ

 0.250ระดลบนานาชาตน 9/7/2011

608 Assessment of aquatic insect communities as 
the biological monitoring of water quality in 
wetland, northern Thailand

The fourth International Conference อ.แตงอชอน พรหมมน
คณะศนลปศาสตรณและวนทยาศาสตรณ กจาแพงแสน 
สายวนชาวนทยาศาสตรณ
Kriengkrai Seetapan2
University of Phayao
Penkhae Thamsenanupap
Mahasarakham University

 0.250ระดลบนานาชาตน 2/12/2011
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609 Assessment of the cell membrane composition 
on the specificity of Bacillus thuringiensis Cyt2Aa 
toxin.

The 6th international symposium of 
the protein society of Thailand.

นายวลชรากร มงคล
ภาควนชาพลนธสศาสตรณ คณะวนทยาศาสตรณ ม.
เกษตรศาสตรณ
ผศ.ดร.บสญเฮมยง พรมดอนกอย
ศยนยณพลนธสวนศวกรรมและเทคโนโลยมชมวภาพแหชง
ชาตน
อ.อลญชณม คยเบอรชา
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาพลนธสศาสตรณ

 0.250ระดลบนานาชาตน 30/8/2011

610 Assessment of Wind Energy Potential for 
Electricity Generation in Nakhonphanom 
Province, Thailand

9th Eco-Energy and Materials Science 
and Engineering (EMSES 2011)

ผศ.นภาพร พชวงพรพนทลกษณ
คณะวนทยาศาสตรณและวนศวกรรมศาสตรณ สกลนคร 
สาขาวนศวกรรมไฟฟนาและคอมพนวเตอรณ

 0.250ระดลบนานาชาตน 25/5/2011

611 Band Selection for Dimension Reduction in 
Hyper Spectral Image Using Integrated 
Information Gain and Principal Components 
Analysis Technique

The 3rd International Conference on 
Machine Learning and Computing 
(ICMLC 2011)

รศ.ชสลมรลตนณ จรลสกสลชลย
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนทยาการ
คอมพนวเตอรณ

 0.250ระดลบนานาชาตน 26/2/2011

612 Bioactive compounds–target interaction 
networks in Chinese herbs formula for type 2 
diabetes

The 23rd Annual Meeting of the Thai 
Society of Biotechnology Systems 
Biotechnology

นาย ภยภนภลทร ใจแก นว
หลลกสยตรชมวสารสนเทศและชมววนทยาระบบ 
มหาวนทยาลลยเทคโนโลยมพระจอมเกล นาธนบสรม
รศ.สสภา หารหนองบลว
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาเคมม
ผศ. ดร. มารศรม เรลองจนตชลชวาลยณ
หลลกสยตรชมวสารสนเทศและชมววนทยาระบบ 
มหาวนทยาลลยเทคโนโลยมพระจอมเกล นาธนบสรม

 0.250ระดลบนานาชาตน 27/10/2011

613 Biodegradation Behavior of Recycled 
Polyethylene/ Cellulose Microfiber from Cotton 
Fabric Waste Films in a Laboratory-Scale

International Conference on Solid 
Waste 2011 Moving Towards 
Sustainable Resource Management

อ.ชนราวสฒน เพชรเยพน
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชา
เทคโนโลยมการบรรจสและวลสดส
ดร.ดวงเดลอน  อาจองคณ
MTEC
รศ.ดร.ดวงดาว อาจองคณ
จสฬาลงกรณณมหาวนทยาลลย

 0.250ระดลบนานาชาตน 2/5/2011

614 BIOEFFICACY OF THYMOL AND 1,8-CINEOLE 
AGAINST DIAMONDBACK MOTH LARVAE, 
PLUTELLA XYLOSTELLA L. (LEPIDOPTERA: 
YPONOMEUTIDAE)- A POSSIBLE ENZYMATIC 
INTERACTION

63rd ISCP N. Khumrungsee
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาสลตววนทยา
อ.วลนชลย ปลลลมภาณสภลทร
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาเคมม
ผศ.วสกร บลลลลงกณโพธนด
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาสลตววนทยา
O.Koul
biopesticide research centre

 0.250ระดลบนานาชาตน 24/5/2011
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615 Bioequivalence of ivermectin formulations in 
beef cattle

16th FAVA Congress ผศ.กาญจนา อนทมศนลปณ
คณะสลตวแพทยศาสตรณ บางเขน ภาควนชา
เภสลชวนทยา
อ.อสสสมา เจนมนาค
คณะสลตวแพทยศาสตรณ บางเขน ภาควนชา
เภสลชวนทยา
อ.อลกษร แสงเทมยนชลย
คณะสลตวแพทยศาสตรณ บางเขน ภาควนชา
เภสลชวนทยา
นางสาวนฤมล กลางแก นว
คณะสลตวแพทยศาสตรณ บางเขน ภาควนชา
เภสลชวนทยา
นางสาวนภสร เผชาชยศลกดนด
คณะสลตวแพทยศาสตรณ บางเขน ภาควนชา
เภสลชวนทยา
รศ.อจานาจ พลวพลเทพ
คณะสลตวแพทยศาสตรณ บางเขน ภาควนชา
เภสลชวนทยา
อ.ศรลญญา พลวพลเทพ
คณะสลตวแพทยศาสตรณ บางเขน ภาควนชา
เภสลชวนทยา
อ.สสณม คสณากรสวลสดนด
คณะสลตวแพทยศาสตรณ กจาแพงแสน ภาควนชา
เวชศาสตรณคลนนนกสลตวณเลมลยง
ผศ.คลมภมรณ พลตนะธนลง
คณะสลตวแพทยศาสตรณ บางเขน ภาควนชา
ปรสนตวนทยา
สสรพงษณ เปช าเลมลยง
ภาควนชาเวชศาสตรณคลนนนกสลวณใหญชและสลตวณปช า 
คณะสลตวแพทยศาสตรณ มหาวนทยาลลย
เกษตรศาสตรณ

 0.250ระดลบนานาชาตน 16/2/2011

616 Bio-Hydrogen Production from Starch 
Wastewater by Dark Fermentation:Effects of 
the Cell to Substrate Concentration Ratio and 
Initial pH

The 2011 International Conference 
on Alternative Energy in Developing 
Countries and Emerging Economies 
(2011 AEDCEE)

Kanchanakhan B.
Faculty of Engineering, Department of 
Environmental Engineering
ดร.นสษรา สนนบลวทอง
สถาบลนวนจลยและพลฒนาแหชงมหาวนทยาลลย
เกษตรศาสตรณ บางเขน ฝช ายเครลทองมลอและวนจลย
ทางวนทยาศาสตรณ
อ.สสชาตน เหลลองประเสรนฐ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
สนทงแวดล นอม
Watts D
New Jersey Institute of Technology, 
USA

 0.250ระดลบนานาชาตน 25/5/2011
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617 Blended Learning & Autonomy in ELT: 
Application of CMS in Thai Perspectives

IALLT 2011 International Association 
for Language Learning Technology

อ.นวพร สรรประเสรนฐ สโนดนน
คณะมนสษยศาสตรณ บางเขน ภาควนชาภาษาตชาง
ประเทศ

 0.250ระดลบนานาชาตน 23/6/2011

618 Capacitated Vehicle Routing Problem with 
Pickup and Delivery of Inter-Branch Demand

The 7th International Conference on 
Intelligent Manufacturing and Logistics 
Systems (IML2011)

Tapanee Sunthornsaratul
สถาบลนเทคโนโลยมนานาชาตนสนรนนธร 
มหาวนทยาลลยธรรมศาสตรณ
รศ. ดร. จนรชลย พสทธกสลสมศนรน
สถาบลนเทคโนโลยมนานาชาตนสนรนนธร 
มหาวนทยาลลยธรรมศาสตรณ
ผศ.ปรารถนา ปรารถนาดม
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชา
เทคโนโลยมอสตสาหกรรมเกษตร

 0.250ระดลบนานาชาตน 27/2/2011

619 Catalytic Dehydrogenation of Propane over 
Au(I) exchanged ZSM-5: Density 
FunctionalTheory Calculations

242nd ACS National Meeting ดร.วนญญย แสงทอง
สถาบลนวนจลยและพลฒนาแหชงมหาวนทยาลลย
เกษตรศาสตรณ บางเขน ศยนยณนาโนเทคโนโลยม 
มหาวนทยาลลยเกษตรศาสตรณ
ศ.จจารลส ลนลมตระกยล
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาเคมม

 0.250ระดลบนานาชาตน 28/8/2011

620 Cavitations Analysis on Impeller Blades of 
Thai-made Irrigation Pump by Computational 
Fluid Dynamic technique

The Second TSME International 
Conference on Mechanical 
Engineering

อ.เบญญา กสานตนกสล
คณะวนศวกรรมศาสตรณ กจาแพงแสน ภาควนชา
วนศวกรรมเครลทองกล
รศ.สลนตน ลลกษนตานนทณ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
เครลทองกล

 0.250ระดลบนานาชาตน 19/10/2011

621 Characteristic of Fish Glue From Milkfish, Chanos 
chanos Skin Under the Influence of pH and 
Sodium Chloride Factor

The 1st International Fisheries 
Symposium 2011 (IFS2011)

ผศ.กลงสดาลยณ บสญปราบ
คณะประมง บางเขน ภาควนชาผลนตภลณฑณประมง
Jirawat Satiankomsorakrai
ภาควนชาผลนตภลณฑณประมง คณะประมง 
มหาวนทยาลลยเกษตรศาสตรณ (นนสนตรหลส 
5314200058)

 0.250ระดลบนานาชาตน 3/10/2011

622 Characteristics of Muscles from Shrimp Scad 
(Alepes djedaba) andOxeye Scad (Selar boops)

The 12th ASEAN FOOD CONFERENCE 
2011

Chantira Wongwichian
School of Agricultural Technology, 
Walailak University
Manat Chaijan
School of Agricultural Technology, 
Walailak University
Sappasith Klomklao
Faculty of Technology and Community 
Development, Thaksin University
อ.ศนรนพร เรมยบร นอย
คณะเกษตร บางเขน ภาควนชาคหกรรมศาสตรณ

 0.250ระดลบนานาชาตน 16/6/2011
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623 Characterization of apatite from human teeth via 
XRD, FT-IR and TGA techniques

Chiang Mai International Conference 
on Biomaterials and Applications, 
CMICBA 2011

Pankaew, P.
ผศ.เอกชลย หสชนนนวลฒนณ
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาฟนสนกสณ
อ.ศสภเดช สสจนนพรลหม
คณะศนลปศาสตรณและวนทยาศาสตรณ กจาแพงแสน 
โครงการจลดตล ลงสายวนชาฟนสนกสณ
Thamaphat, K.
Limsuwan, P.
Naemchanthara, K.

 0.250ระดลบนานาชาตน 9/8/2011

624 Characterization of eugenol extracted from 
Lemongrass (Cymbopogon citratus (DC.) Stapf) 
for food packaging materials

Chiang Mai International Conference 
on Biomaterials and Applications, 
CMICBA 2011

Petchsoongsakul, N.
อ.ชนราวสฒน เพชรเยพน
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชา
เทคโนโลยมการบรรจสและวลสดส

 0.250ระดลบนานาชาตน 9/8/2011

625 CHARACTERIZATION TO FEASIBILITY OF 
UTILISING BREWER BY-PRODUCT OF BREWERS’ 
SPENT GRAIN FOR PLANT POT

 The 2nd International Symposium on 
Hybrid Materials and Processing, 
HyMaP 2011

ผศ.เลอพงศณ จารสพลนธณ
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชา
เทคโนโลยมการบรรจสและวลสดส
จนตวรรณ เครลอครจา
ภาควนชาเทคโนโลยมการบรรจสและวลสดส
อ.ชนราวสฒน เพชรเยพน
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชา
เทคโนโลยมการบรรจสและวลสดส

 0.250ระดลบนานาชาตน 27/10/2011

626 Chemical and Microbial Hydrolysis of Sweet 
Sorghum Bagasse for Ethanol Production

World Renewable Energy Congress 
2011

ผศ.อนสสนษฐณ ธนะพนมพณเมธา
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
เคมม
กชอสสข วสฒนบลญชร
คณะวนศวกรรมศาสตรณ วนศวกรรมเคมม มก.
อ.เมธม สายศรมหยสด
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
เคมม
รศ.เพพญจนตร ศรมนพคสณ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
เคมม

 0.250ระดลบนานาชาตน 8/5/2011

627 Chloroplast DNA Phylogeography of Dalbergia 
Cochinchinensis Pierre in Thailand and Laos

Multinational and Transboundary 
Conservation of
Valuable and Endangered Forest Tree 
Species

Ratree Yooyuen
Department of Forest Biology, Faculty of 
Forestry, Kasetsart University
อ.สสธมรณ ดวงใจ
คณะวนศาสตรณ บางเขน ภาควนชาชมววนทยาปช าไม น
Suchitra Changtragoon
National Park, Wildlife and Plant 
Conservation Department

 0.250ระดลบนานาชาตน 5/12/2011
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628 CLONING, EXPRESSION AND PURIFICATION OF 
BACTERIOCINS FROM LACTOBACILLUS 
SALIVARIUS

The 37th Congress on Science and 
Technology of Thailand

น.ส.ปภลสสรา แสงธนย
ภาควนชาพลนธสศาสตรณ คณะวนทยาศาสตรณ ม.
เกษตรศาสตรณ
ผศ.เกมยรตนทวม ชยวงศณโกมล
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาชมวเคมม
อ.วรรณรดา สสราช
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาพลนธสศาสตรณ
รศ.สสนมยณ นนธนส นนประเสรนฐ
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชา
เทคโนโลยมชมวภาพ
อ.อลญชณม คยเบอรชา
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาพลนธสศาสตรณ

 0.250ระดลบนานาชาตน 10/10/2011

629 Clustering and combined sampling approaches 
for multi-class imbalanced data classification

2nd International Conference of 
Electrical and Electronics Engineering, 
ICEEE 2011

Prachuabsupakij, W.
รศ.นวลวรรณ สสนทรภนษลช
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนทยาการ
คอมพนวเตอรณ

 0.250ระดลบนานาชาตน 1/12/2011

630 Coastal erosion and sea-level change in the 
Lower Gulf of Thailand

The 9th International Symposium on 
Southeast Asian Water Environment

อ.สมปรารถนา ฤทธนดพรนลง
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
ทรลพยากรนจลา
Kirapak PUTCHARAPITCHAKON
Kasetsart University
Keiko UDO
Tohoku University

 0.250ระดลบนานาชาตน 1/12/2011

631 Colour and COD Removal of Distillery 
Wastewater by Electrooxidation Process with 
Graphite Eletrode

2011 International Conference on 
Environmental Quality Concern, 
Control and Conservation

Wijittra Sansud
คณะวนศวกรรมศาสตรณ มหาวนทยาลลย
เกษตรศาสตรณ
รศ.ภลชราภรณณ สสวรรณวนทยา
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
สนทงแวดล นอม

 0.250ระดลบนานาชาตน 20/5/2011

632 COMPARATIVE MOLECULAR FIELD ANALYSIS 
STUDY ON ANTIHIV-1 RT DIARYLANILINE 
DERIVATIVES

14th Asian Chemical Congress 
(14ACC)

นาย ณลฐพงษณ อนทนอาภา
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาเคมม
ดร. พรพนมล ไมตรลตนณ
 Nanoscience and Technology Research 
Center, China
นางสาว ชมพยนสช ตลนเจรนญ
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาเคมม
อ.ทรงวสฒน สสรมนตร
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาเคมม
อ.พลชรมนารถ ทรลพยณอาภากร
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาเคมม
รศ.สสภา หารหนองบลว
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาเคมม

 0.250ระดลบนานาชาตน 5/9/2011
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633 Comparison efficacy and impairment between 
bovine hemoglonib vesicle and canine 
hemoglonib vesicle transfused in dogs

16th Federation of Asian Veterinary 
Associations Congress 2011

อ.ชยกฤต สนนธสสนงหณ
คณะสลตวแพทยศาสตรณ กจาแพงแสน ภาควนชา
เวชศาสตรณคลนนนกสลตวณเลมลยง
รศ.วรวนทยณ วลชชวลลคส
คณะสลตวแพทยศาสตรณ กจาแพงแสน ภาควนชา
พยาธนวนทยา
อ.สสณม คสณากรสวลสดนด
คณะสลตวแพทยศาสตรณ กจาแพงแสน ภาควนชา
เวชศาสตรณคลนนนกสลตวณเลมลยง

 0.250ระดลบนานาชาตน 16/2/2011

634 COMPUTATION OF LEPTOSPIRA HLA-A*0201 
RECOGNIZABLE EPITOPES BY MOLECULAR 
DYNAMICS SIMULATION

The 16th Federation of Asian 
Veterinary Associations Congress 2011

นายวรพงศณ วนไลรลตนณ
โครงการสหวนทยาการระดลบบลณฑนตศศกษา สาขา
พลนธสวนศวกรรม บลณฑนตวนทยาลลย
นายศสภชลย นนตนพลนธณ
โครงการสหวนทยาการระดลบบลณฑนตศศกษา สาขา
พลนธสวนศวกรรม บลณฑนตวนทยาลลย
สพ.ญ.เทพยสดา ศรมตระกยล
โครงการสหวนทยาการระดลบบลณฑนตศศกษา สาขา
พลนธสวนศวกรรม บลณฑนตวนทยาลลย
สพ.ญ.อลนธนฌา คสณจลนทรโชตน
โครงการสหวนทยาการระดลบบลณฑนตศศกษา สาขา
พลนธสวนศวกรรม บลณฑนตวนทยาลลย
นางนสช โชตนชชวง
คณะสลตวแพทยศาสตรณ บางเขน ภาควนชา
สรมรวนทยา
ผศ.ศนรนวรรณ พราพงษณ
คณะสลตวแพทยศาสตรณ บางเขน ภาควนชา
สรมรวนทยา

 0.250ระดลบนานาชาตน 16/2/2011

635 Consumer food shopping and the impact of 
packages in the convenience stores

The 12th ASEAN Food Conference นางสาวปอลนน ชสตนมาโอฬาร
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชา
เทคโนโลยมการบรรจสและวลสดส
รศ.ภาณสวลฒนณ สรรพกสล
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชา
เทคโนโลยมการบรรจสและวลสดส
รศ.ปรนศนา สสวรรณาภรณณ
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชาวนทยา
ศาสตรณและเทคโนโลยมการอาหาร
ผศ.ภนญญา ศนลาย นอย (เยอรณเกนเซน)
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชา
เทคโนโลยมการบรรจสและวลสดส
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636 Consumers’ awareness and expectation on the 
quality and safety of chili powder.

The 12th Asean Food Conference 
2011.

Duenchay Tunnarut
Department of Product Development, 
Kasetsart University
Nalintip Peanee
National Bureau of Agricultural 
Commodity and Food Standards, Ministry 
of Agriculture and Cooperatives
รศ.รสชงนภา พงศณสวลสดนดมานนต
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชา
พลฒนาผลนตภลณฑณ

 0.250ระดลบนานาชาตน 16/6/2011

637 Contactless Speed Dial By Using RFID 
Technology

The 2011 International Computer 
Science and Engineering Conference

อ.มนตณชลย โศภนษฐกมล
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
คอมพนวเตอรณ
ฉลตรชลย  จองแก นว

 0.250ระดลบนานาชาตน 9/9/2011

638 Contamination and distribution of nitrate in 
groundwater at Suphanburi province,Thailand

The 1st EnvironmentAsia International 
Conference on "Environmental 
Supporting in Food and Energy 
Security: Crisis and Opportunity"

ดร.ลลกขณา เบพญจวรรณณ
สถาบลนวนจลยและพลฒนา  กจาแพงแสน ฝช ายปฏนบลตน
การวนจลยและเรลอนปลยกพลชทดลอง
ดร.ชลชวาล สนงหกลนตณ
มหาวนทยาลลยมหนดล
ดร. วรสณศลกดนด เลมทยมแหลม
มหาวนทยาลลยธรรมศาสตรณ

 0.250ระดลบนานาชาตน 23/3/2011

639 Creating rules using abduction for legal 
reasoning by logic programming

4th International Conference on 
Business Process and Services 
Computing, BPSC 2011, in 
Conjunction with the 14th 
International Conference on Business 
Information Systems, BIS 2011

Tantisripreecha, T.
รศ.นวลวรรณ สสนทรภนษลช
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนทยาการ
คอมพนวเตอรณ

 0.250ระดลบนานาชาตน 15/6/2011

640 Daily typical load clustering of residential 
customers

ECTI-CON 2011 - 8th Electrical 
Engineering/ Electronics, Computer, 
Telecommunications and Information 
Technology (ECTI) Association of 
Thailand - Conference 2011

อ.ศสภลลกษณณ สถนรชมวนน
คณะวนทยาศาสตรณและวนศวกรรมศาสตรณ สกลนคร 
สาขาวนศวกรรมไฟฟนาและคอมพนวเตอรณ
รศ.วนชลย สสระพลฒนณ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
ไฟฟนา

 0.250ระดลบนานาชาตน 17/5/2011

641 DATA MINING ON DENGUE VIRUS DISEASE The 13th International Conference on 
Enterprise Information Systems

ดารณม ฐนตนประยยรวงคณ
ภาควนชาวนทยาการคอมพนวเตอรณ คณะวนทยา
ศาสตรณ
Prapat Suriyaphol
Siriraj Hospital Mahidol University
รศ.นวลวรรณ สสนทรภนษลช
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนทยาการ
คอมพนวเตอรณ
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642 Deformation Behavior of Release Agent Coated 
Glass Fibre / Epoxy Composite using Carbon 
Nanotubes as Strain Sensors

TiChE2011 อ.ปวมนา สสรมยธนาภาส
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
เคมม
Prof. Robert Young
The University of Manchester

 0.250ระดลบนานาชาตน 10/11/2011

643 Dependence of hysteresis loops on thickness of 
thin nickel films prepared by RF sputtering

2011 International Conference on 
Materials and Products Manufacturing 
Technology, ICMPMT 2011

อ.วลชรม รลตนสกสลทอง
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาฟนสนกสณ
Sirisangsawang, P.
Pinitsoontorn, S.
Sirisathitkul, C.

 0.250ระดลบนานาชาตน 28/10/2011

644 Deployment of a wireless sensor network for 
aquaculture and lake resource management

2011 IEEE 7th International 
Conference on Wireless and Mobile 
Computing, Networking and 
Communications, WiMob'2011

Del Rosario, J.M.
Mateo, G.C.
Villanueva, M.M.F.
Chua, R.
Favila, C.
Libatique, N.J.C.
Tangonan, G.L.
Guico, M.L.
Pineda, C.
Rodil, C.
Garabiles, D.
Conti, N.
Tadina, R.
Iwata, H.
รศ.อลศนมยณ กชอตระกยล
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
คอมพนวเตอรณ

 0.250ระดลบนานาชาตน 10/10/2011

645 Design and Development of a Semi-Automatic 
Seamer

The 3rd International Conference on 
Science and Technology for 
Sustainable Development of the 
Greater Mekhong Sub-region: 3rd 
STMGMS 2011

อ.ศสภกนตตณ สายสสนทร
คณะเกษตร บางเขน ภาควนชาเกษตรกลวนธาน
อ.ชาครนต ศรมทอง
คณะเทคโนโลยมอสตสาหกรรม มหาวนทยาลลยราช
ภลฎวไลยอลงกรณณ 
อ.อรวนกา แก นวเชลลอ
คณะเทคโนโลยมอสตสาหกรรม มหาวนทยาลลยราช
ภลฎวไลยอลงกรณณ

 0.250ระดลบนานาชาตน 24/3/2011

646 Design of a Simple Free Space Optical 
Transceiver and Implementation of Transmission 
over Point to Point Ethernet Links

The International Conference on 
Information and Communication 
Technology for Embedded Systems

สลนตน ผาสสข
ภาควนชาวนศวกรรมไฟฟนา คณะวนศวกรรมศาสตรณ 
มก.
ผศ.วชนระ จงบสรม
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
ไฟฟนา
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647 Detection of  Francisella-like organism (FLO) in 
culture tilapia (Oreochromis spp.) by in situ 
hybridization

16th Federation of Asian Veterinary 
Associations Congress 2011

ผศ.วนศณส บสญญาวนวลฒนณ
คณะสลตวแพทยศาสตรณ กจาแพงแสน ภาควนชา
เวชศาสตรณและทรลพยากรการผลนตสลตวณ
นางสาวธมราภรณณ พยลพนพลฒนณ
คณะสลตวแพทยศาสตรณ บางเขน ภาควนชา
เวชศาสตรณและทรลพยากรการผลนตสลตวณ
นางสาวอรวรรณณ บสตรดม
คณะสลตวแพทยศาสตรณ บางเขน ภาควนชา
เวชศาสตรณและทรลพยากรการผลนตสลตวณ
รศ.วรวนทยณ วลชชวลลคส
คณะสลตวแพทยศาสตรณ กจาแพงแสน ภาควนชา
พยาธนวนทยา

 0.250ระดลบนานาชาตน 16/2/2011

648 DETECTION OF IRRADIATED RICE NOODLES BY 
THERMOLUMINESCENCE TECHNIQUE

The 37th Congress on Science and 
Technology of Thailand

ผศ.วลนวนสา สสดประเสรนฐ
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชารลงสมประยสกตณ
และไอโซโทป
สสช นน อสดมสมพร
สจานลกงานปรมาณยเพลทอสลนตน
รชตนนทรณ สลมมาประสนทธนด
ภาควนชารลงสมประยสกตณและไอโซโทป

 0.250ระดลบนานาชาตน 10/10/2011

649 Determination of Prednisolone in Thai Traditional 
Medicine Types: Bolus and Drug Powder Selling 
in Nakhon Pathom, Thailand

14th Asian Chemical Congress 2011 
Contemporary Chemistry for 
Sustainability and Economic 
Sufficiency

Wanida Nampitak
ผศ.ฐนตนยา แซชปลง
คณะศนลปศาสตรณและวนทยาศาสตรณ กจาแพงแสน 
โครงการจลดตล ลงสายวนชาเคมม

 0.250ระดลบนานาชาตน 5/9/2011

650 Development of a Novel Colorimetric Indicator 
for Monitoring Freshness of Oxygen?Sensitive 
Dairy Products

The 25th IAPRI Symposium on 
Packaging

นางรลชนมวรรณ กสลจลนทรณ
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชา
เทคโนโลยมการบรรจสและวลสดส
นางสาวอลจฉรมยา นพวนญญวงศณ
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชา
เทคโนโลยมการบรรจสและวลสดส
ผศ.วราภรณณ บสญทรลพยณทนพยณ
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชาวนทยา
ศาสตรณและเทคโนโลยมการอาหาร
ผศ.ธลญญารลตนณ จนญกาญจนณ
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชา
เทคโนโลยมการบรรจสและวลสดส
รศ.ภาณสวลฒนณ สรรพกสล
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชา
เทคโนโลยมการบรรจสและวลสดส

 0.250ระดลบนานาชาตน 16/5/2011

651 Development of Academic Advising Systems of 
Higher Education Institutions    in Thailand

Kasetsart University International 
Conference on Education 2011 in the 
Occasion of the 19th Thailand 
Research, Measurement and 
Evaluation Conference

รศ.บสญเรมยง ขจรศนลปณ
คณะศศกษาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาการศศกษา
ศาสตราจารยณ ดร.สจาเนาวณ ขจรศนลปณ
มหาวนทยาลลยเซนตณจอหณน
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652 Development of ICT Geotechnical 
Instrumentation and RemoteMonitoring System 
for Mae Moh Mine

International Symposium on 
Earthquake Hazard Potential and 
Preparedness for Safety in Coal Mining

อ.บารเมศ วรรธนะภยตน
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
โยธา
รศ.พมระยศ แสนโภชนณ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
ไฟฟนา
รศ.กชอโชค จลนทวรางกยร
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
โยธา
A. Jotisankasa
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
โยธา
V. Teerawut
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
โยธา
S. Seawsirikul
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
โยธา
T. Vivattavornwong
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
ไฟฟนา
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653 DEVELOPMENT OF IMMUNODIAGNOSTIC TEST 
KITS AND IMMUNOAFFINITY COLUMNS FOR 
ZEARALENONE AND AFLATOXIN

FFTC-KU2011 International Seminar 
on Risk Assessment and Risk 
Management of Mycotoxins for Food 
Safety in Asia

ผศ.รลชนม ฮงประยยร
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควนชาโรคพลช
นางสสวรรณา กลลดพลนธสณ
สถาบลนวนจลยและพลฒนาแหชงมหาวนทยาลลย
เกษตรศาสตรณ บางเขน ฝช ายเครลทองมลอและวนจลย
ทางวนทยาศาสตรณ
ผศ.วราภา มหากาญจนกสล
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชาวนทยา
ศาสตรณและเทคโนโลยมการอาหาร
นายธนภยมน มณมบสญ
สถาบลนวนจลยและพลฒนาแหชงมหาวนทยาลลย
เกษตรศาสตรณ บางเขน ฝช ายเครลทองมลอและวนจลย
ทางวนทยาศาสตรณ
ก นตตนศลกดนด อนนทรณเสวก
ศยนยณเทคโนโลยมชมวภาพเกษตร มหาวนทยาลลย
เกษตรศาสตรณ วนทยาเขตกจาแพงแสน
ภลทรภงษณ ยลทงยลน
สถาบลนวนจลยและพลฒนาแหชงมหาวนทยาลลย
เกษตรศาสตรณ บางเขน ฝช ายเครลทองมลอและวนจลย
ทางวนทยาศาสตรณ
ศรมหรรษา มลนจารยณ
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควนชาโรคพลช
ปลญญาภรณณ อสดคจาเทมทยง
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชาวนทยา
ศาสตรณและเทคโนโลยมการอาหาร
ลลกษณณกนก สนนธสณประสพชลย
สถาบลนสสขภาพสลตวณแหชงชาตน กระทรวงเกษตร
และสหกรณณ
พนม ใสยจนตรณ
สถาบลนสสขภาพสลตวณแหชงชาตน กระทรวงเกษตร
และสหกรณณ

 0.250ระดลบนานาชาตน 5/9/2011

654 DFT Studies on Allene Oxide Synthase The 7th International Student 
Conference

นางสาว เตลอนใจ สมบยรณณ
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาเคมม
Matthew Paul Gleeson
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาเคมม
ดร.วนชชา ตรมสสวรรณ
สถาบลนค นนคว นาและพลฒนาผลนตภลณฑณอาหาร ฝช าย
โภชนาการและสสขภาพ
Jun Ochiai
Faculty of Science, Ibaraki University
Seiji Mori
Faculty of Science, Ibaraki University
รศ.สสภา หารหนองบลว
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาเคมม

 0.250ระดลบนานาชาตน 3/12/2011
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655 Dielectric property of barium-bearing glasses 
based on Thai resources doped with Nd3+

International Conference on Optical, 
Electronic Materials and Applications 
2011, OEMA 2011

อ.กฤษณณ วลนอนนทรณ
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนทยา
ศาสตรณพลลนพนภพ
Dararutana, P.

 0.250ระดลบนานาชาตน 4/3/2011

656 Direct writing of channels for microfluidics in silica 
by MeV ion beam lithography

International Conference on Materials 
for Advanced Technologies, 
ICMAT2011 - Symposium G: 
NEMS/MEMS and MicroTAS

Puttaraksa, N.
Napari, M.
รศ.อรพนนทณ เจมยรถาวร
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาเคมม
Norarat, R.
Sajavaara, T.
Laitinen, M.
Singkarat, S.
Whitlow, H.J.

 0.250ระดลบนานาชาตน 26/6/2011

657 Drug-target interaction prediction of type 2 
diabetes andbioactive compounds from Chinese 
herbs using network-basedmethod

15th International Annual Symposium 
on Computational Science and 
Engineering (ANSCSE 15)

รศ.สสภา หารหนองบลว
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาเคมม
นาย ภยภนภลทร ใจแก นว
หลลกสยตรชมวสารสนเทศและชมววนทยาระบบ 
มหาวนทยาลลยเทคโนโลยมพระจอมเกล นาธนบสรม
ผศ.ดร. มารศรม เรลองจนตชลชวาลยณ
หลลกสยตรชมวสารสนเทศและชมววนทยาระบบ 
มหาวนทยาลลยเทคโนโลยมพระจอมเกล นาธนบสรม

 0.250ระดลบนานาชาตน 30/3/2011

658 Dyeing performance of disperse dye with 
different chromophoric structures on polylactic 
acid fabric

Pure and Applied Chemistry 
International Conference

ผศ.จลนทรณทนพยณ ซลทอสลตยณ
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชาวนทยา
การสนทงทอ
อ.พจนารถ สสวรรณรสจน
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาเคมม

 0.250ระดลบนานาชาตน 5/1/2011

659 Eco-glass based on Thailand quartz sands and 
bismuth oxide

12th International Symposium on 
Eco-Materials Processing and Design, 
ISEPD2011

อ.กฤษณณ วลนอนนทรณ
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนทยา
ศาสตรณพลลนพนภพ
อ.สรพงศณ พงศณกระพลนธสณ
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนทยา
ศาสตรณพลลนพนภพ
Dararutana, P.

 0.250ระดลบนานาชาตน 8/1/2011

660 Ecological barium-crystal glass based on Thailand 
quartz sands doped with zirconium dioxide

1st International Congress on 
Advanced Materials 2011, AM2011

Krit, W.-I.
อ.สรพงศณ พงศณกระพลนธสณ
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนทยา
ศาสตรณพลลนพนภพ
Dararutana, P.

 0.250ระดลบนานาชาตน 13/5/2011

661 Economic Issues in Agricultural Biotechnology 10th IAS-STS Annual Conference อ.อรชส นภสนนธสวงศณ อรรถจนนดา
คณะเศรษฐศาสตรณ บางเขน ภาควนชา
เศรษฐศาสตรณเกษตรและทรลพยากร

 0.250ระดลบนานาชาตน 2/5/2011
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662 Effect of ?-carrageenan coating on the quality 
of osmotic dehydrated papaya

The 12th Asean Food Conference 
2011.

Nudchanad Chaiwong
Department of Product Development, 
Kasetsart University
รศ.รสชงนภา พงศณสวลสดนดมานนต
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชา
พลฒนาผลนตภลณฑณ

 0.250ระดลบนานาชาตน 16/6/2011

663 Effect of cassava starch destructuration to 
mechanical properties of compostable blends

2011 International Conference on 
Materials and Products Manufacturing 
Technology, ICMPMT 2011

นางสาวเรลองรอง ทองตลน
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชา
เทคโนโลยมการบรรจสและวลสดส
รศ.กล นาณรงคณ ศรมรอต
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชา
เทคโนโลยมชมวภาพ

 0.250ระดลบนานาชาตน 28/10/2011

664 Effect of Catalyst Loading on PLA Synthesized 
from Lactic acid with Direct Polycondensation

Chiang Mai International Conference 
on Biomaterials & Applications 
(CMICBA2011)

Lalita Ponmanee
Department of Biotechnology, Kasetsart 
University, Chatuchak, Bangkok, 10900, 
Thailand
อ.ชนราวสฒน เพชรเยพน
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชา
เทคโนโลยมการบรรจสและวลสดส
รศ.สาโรจนณ ศนรนศลนสนมยกสล
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชา
เทคโนโลยมชมวภาพ

 0.250ระดลบนานาชาตน 9/8/2011

665 Effect of curcuminoids from turmeric (curcuma 
longa) on goldfish (carassius  auratus) digestive 
enzyme and growth performance.

The 9th Asian Fisheries and 
Aquaculture Forum  (9AFAF),  21st – 
25th April 2011 Shanghai Ocean 
University (SHOU) campus in Lingang, 
Shanghai.

รศ.ดร.ศรมน นอย  ชสชมคจา
มหาวนทยาลลยราชภลฏวไลยอลงกรณณ
รศ.อรพนนทณ จนนตสถาพร
คณะประมง บางเขน ภาควนชาเพาะเลมลยงสลตวณนจลา
นางอรทลย จนนตสถาพร
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควนชาสลตวบาล

 0.250ระดลบนานาชาตน 21/4/2011

666 Effect of Diesel Injection Parameters on Diesel 
Dual Fuel Engine Operations with Charge 
Preheating under Part Load Conditions

The Second TSME International 
Conference on Mechanical 
Engineering

ณลฐวมรณ ศรมสลตยกสล
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
เครลทองกล
ดร.กฤษฎา วรรณทอง
บรนษลท ปตท. จจากลด (มหาชน)
ผศ.ธเนศ อรสณศรมโสภณ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
เครลทองกล

 0.250ระดลบนานาชาตน 19/10/2011
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667 Effect of Diesel Injection Parameters on 
Part-Load Diesel Dual Fuel Engine Operating 
Characteristics

The 7th International Conference on 
Automotive Engineering (ICAE-7)

ณลฐวมรณ ศรมสลตยกสล
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
เครลทองกล
มงกสฏเดช พนชลยสวลสดนด
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
เครลทองกล
ผศ.เอกไท วนโรจนณสกสลชลย
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
เครลทองกล
ผศ.ธเนศ อรสณศรมโสภณ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
เครลทองกล
ดร.กฤษฎา วรรณทอง
บรนษลท ปตท. จจากลด (มหาชน)

 0.250ระดลบนานาชาตน 28/3/2011

668 Effect of dietary potassium-diformate (KDF) on 
growth performance in juvenile white-leg 
shrimp, Litopenaeus vannamei (Boone 1931), 
under controlled conditions.

The 9th Asian Fisheries and 
Aquaculture Forum  (9AFAF),  21st – 
25th April 2011 Shanghai Ocean 
University (SHOU) campus in Lingang, 
Shanghai.

รศ.อรพนนทณ จนนตสถาพร
คณะประมง บางเขน ภาควนชาเพาะเลมลยงสลตวณนจลา
K.-J. K?hlmann
ADDCON  (THAILAND)
C. L?ckst?dt
ADDCON EUROPE GmbH. Bonn, Germany
ธวลช  ตลนกยล
มหาวนทยาลลยเกษตรศาสตรณ

 0.250ระดลบนานาชาตน 21/4/2011

669 Effect of Different Pretreatments and Air 
Temperatures on Drying and Quality 
Characteristics of Sauropus androgynus Merr.

The 6th CIGR Section VI International 
Symposium

Maradee Phongpipatpong
King Mongkut’s Institute of Technology 
Ladkrabang
นางสาวกรสณา วงษณกระจชาง
สถาบลนค นนคว นาและพลฒนาผลนตภลณฑณอาหาร ฝช าย
เคมมและกายภาพอาหาร

 0.250ระดลบนานาชาตน 18/4/2011

670 Effect of glutathione on browning of fresh-cut 
wax apple fruit (Syzygiumsamarangenese 
[Blume] Merrill & L.M. Perry) during refrigerated 
storage

The International Symposium on 
Tropical and Subtropical Fruits

อ.สสรนยลณหณ สสภาพวานนช
คณะทรลพยากรธรรมชาตนและอสตสาหกรรมเกษตร 
สกลนคร สาขาวนชาเทคโนโลยมการอาหาร
Lampoon Samransuk
Thitipon Somanusorn
Nipapon Mesa

 0.250ระดลบนานาชาตน 29/11/2011

671 Effect of Hot Water Treatments on Quality of 
Fresh-Cut Muskmelon Fruit (Cucumis melo L.) cv. 
Honeyworld

II ISHS International Conference on 
Quality Management of Fresh Cut 
Produce: Convenience Food for a 
Tasteful Life

อ.สสรนยลณหณ สสภาพวานนช
คณะทรลพยากรธรรมชาตนและอสตสาหกรรมเกษตร 
สกลนคร สาขาวนชาเทคโนโลยมการอาหาร
Jintana Ngiwpa
Wanlapa Yarprakhon

 0.250ระดลบนานาชาตน 17/7/2011

672 Effect of molecular sizes, sources of chitosan 
and plasticizer types on properties of 
carboxymethyl chitosan films

Chiang Mai International Conference 
on Biomaterials and Applications, 
CMICBA 2011

Tantala, J.
อ.จนตศนรน (ซจลา) ราชตนะพลนธสณ
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชาวนทยา
ศาสตรณและเทคโนโลยมการอาหาร
Rachtanapun, P.

 0.250ระดลบนานาชาตน 9/8/2011
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673 Effect of phthalic anhydride loading on alkyd 
resin for paperboard coating

Chiang Mai International Conference 
on Biomaterials & Application CMICBA 
2011

อสไรวรรณ น นอยนาค
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชา
เทคโนโลยมการบรรจสและวลสดส
อ.ชนราวสฒน เพชรเยพน
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชา
เทคโนโลยมการบรรจสและวลสดส
ผศ.เลอพงศณ จารสพลนธณ
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชา
เทคโนโลยมการบรรจสและวลสดส
ผศ.ชนลสสา นลนทนวลชรนนทรณ
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชา
เทคโนโลยมการบรรจสและวลสดส

 0.250ระดลบนานาชาตน 9/8/2011

674 Effect of surface coating on alleviated chilling 
injury and physicochemical changes in jujube 
fruit (Zizyphus mauritiana Lam.)

The International Symposium on 
Tropical and Subtropical Fruit

อ.สสรลสวดม พรหมอยยช
คณะทรลพยากรธรรมชาตนและอสตสาหกรรมเกษตร 
สกลนคร สาขาวนชาทรลพยากรเกษตรชมวภาพ
อ.สสรนยลณหณ สสภาพวานนช
คณะทรลพยากรธรรมชาตนและอสตสาหกรรมเกษตร 
สกลนคร สาขาวนชาเทคโนโลยมการอาหาร

 0.250ระดลบนานาชาตน 29/11/2011

675 Effect of Tea Leaf (Camellia sinensis L.) on 
Japanese QuailEgg Production Performance and 
Egg Quality

The Third International Conference 
on Sustainable Animal Agriculture for 
Developing Countries. (SAADC 2011).

นางอรทลย จนนตสถาพร
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควนชาสลตวบาล

 0.250ระดลบนานาชาตน 26/7/2011

676 Effect of the solid content on biogas production 
from Jatropha curcas seed cake

Global Conference on Global Warming 
2011

ดร.นสษรา สนนบลวทอง
สถาบลนวนจลยและพลฒนาแหชงมหาวนทยาลลย
เกษตรศาสตรณ บางเขน ฝช ายเครลทองมลอและวนจลย
ทางวนทยาศาสตรณ
Junko Munakata-Marr 
Environmental Science and Engineering 
Division, Colorado School of Mines, 
Golden, Colorado, 80401, US. 
Boonsong  Sillapacharoenkul 
Department of Agro-Industrial  
Technology, Faculty of Applied Science, 
King Mongkut’s University of Technology 
North Bangkok, Bangkok 10800, 
Thailand.
Suphang Chulalaksananukul
Department  of  Chemical  Engineering,  
Faculty  of Engineering, Mahidol 
University, Salaya campus, 
Nakornpathom, 73170, Thailand
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677 Effect of Uniconazole on Flowering, Yield and 
Fruit Quality in Durian

The international symposium on 
tropical and subtropical fruits

รศ.คณพล จสฑามณม
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาพฤกษ
ศาสตรณ
Walich Panichattra 
Faculty of Science, Kasetsart University 
Pakkathon Labboriboon
Faculty of Science, Kasetsart University

 0.250ระดลบนานาชาตน 19/12/2011

678 Effect ofenokitake mushroom extracts 
supplementation in broiler diets onmeat quality

The Third International Conference 
on Sustainable Animal Agriculture for 
Developing Countries. (SAADC 2011).

รศ.ดร.ศรมน นอย ชสชมคจา
คณะเทคโนโลยมการเกษตร มหาวนทยาลลยราชภลฏ
วไลยอลงกรณณ
นางอรทลย จนนตสถาพร
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควนชาสลตวบาล
รศ.อรพนนทณ จนนตสถาพร
คณะประมง บางเขน ภาควนชาเพาะเลมลยงสลตวณนจลา

 0.250ระดลบนานาชาตน 26/7/2011

679 Effects of Exhaust Valve Timing on Diesel Dual 
Fuel Engine Operations under Part Load 
Conditions

The Second TSME International 
Conference on Mechanical 
Engineering

ธนลนชลย เตพนมลรลตนณ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
เครลทองกล
ดร.กฤษฎา วรรณทอง
บรนษลท ปตท. จจากลด (มหาชน)
ผศ.ธเนศ อรสณศรมโสภณ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
เครลทองกล

 0.250ระดลบนานาชาตน 19/10/2011

680 Effects of gamma irradiation on benzoxazine 
monomer in aspect of thermal degradation 
kinetics of the obtained polybenzoxazine

Pure and Applied Chemistry 
International Conference 2011 
(PACCON2011)

อ.สสนลนทณ ทนพยณทนพากร
คณะศนลปศาสตรณและวนทยาศาสตรณ กจาแพงแสน 
สายวนชาวนทยาศาสตรณ
รศ.ดร.ศราวสธ รนมดสสนต
คณะวนศวกรรมศาสตรณ จสฬาลงกรณณมหาวนทยาลลย
ดร. พนรนยาธร สสวรรณมาลา
สถาบลนเทคโนโลยมนนวเคลมยรณแหชงชาตน
ดร. เกศนนม เหมวนเชมยร
สถาบลนเทคโนโลยมนนวเคลมยรณแหชงชาตน

 0.250ระดลบนานาชาตน 5/1/2011

681 Effects of hydrocolloids on microstructure and 
textural characteristic of Instant Noodles

The 12th ASEAN Food Conference 
2011

น.ส เศวตา จานสสวรรณ
ภาควนชาวนทยาศาสตรณและเทคโลยมการอาหาร 
คณะอสตสาหกรรมเกษตร มหาวนทยาลลย
เกษตรศาสตรณ
ผศ.มาศอสบล ทองงาม
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชาวนทยา
ศาสตรณและเทคโนโลยมการอาหาร

 0.250ระดลบนานาชาตน 16/6/2011

682 EFFECTS OF MATERIAL AND STRUCTURAL 
SYSTEM ON DRYING SHRINKAGE BEHAVIOR

The Twelfth East Asia-Pacific 
Conference on Structural Engineering 
and Construction (EASEC-12)

อ.วรพงศณ ศรมโสฬส
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
โยธา

 0.250ระดลบนานาชาตน 26/1/2011

683 Effects of Sun Light on Chemical Composition of 
‘Plug Mai Lai’ Papaya Fruit during Development

The International Symposium on 
Papaya

ดร.พมรพงษณ แสงวนางคณกยล
สถาบลนวนจลยและพลฒนา  กจาแพงแสน ศยนยณ
เทคโนโลยมหลลงการเกพบเกมทยว

 0.250ระดลบนานาชาตน 20/12/2011
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684 Effects of Treatment Time by Sulfur 
Hexafluoride (SF6) Plasma on Barrier and 
Mechanical Properties of Paperboard

The 25th IAPRI Symposium on 
Packaging

ผศ.ธลญญารลตนณ จนญกาญจนณ
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชา
เทคโนโลยมการบรรจสและวลสดส
อ.อจาพร เสนชหณ
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชา
เทคโนโลยมอสตสาหกรรมเกษตร
นางสาวสสชาดา ถาวรวนรนยานลนทณ
ภาควนชาเทคโนโลยมการบรรจสและวลสดส
ผศ.พรชลย ราชตนะพลนธณ
คณะอสตสาหกรรมเกษตร มหาวนทยาลลยเชมยงใหมช
รศ. ธมระวรรณ บสญวรรณ
คณะวนทยาศาสตรณ มหาวนทยาลลยเชมยงใหมช

 0.250ระดลบนานาชาตน 15/5/2011

685 Effects of Using Fly Ash, Rice Husk Ash, And 
Bagasse Ash as Replacement Materials on The 
Compressive Strength and Water Absorption of 
Lateritic Soil-Cement Interlocking Blocks

9th Australasian Masonry Conference ผศ.วลจนณวงคณ กรมพละ
คณะวนทยาศาสตรณและวนศวกรรมศาสตรณ สกลนคร 
สาขาวนชาวนศวกรรมโยธาและสนทงแวดล นอม
รลฐภยมน  ปรนชาตนปรมชา
คณะวนศวกรรมศาสตรณ มหาวนทยาลลยศรมนครนนทรวน
โรฒ

 0.250ระดลบนานาชาตน 15/2/2011

686 Efficient Rainfall Estimation Algorithms for 
Thailand using GEO Satellite Data

The 2011 International Conference 
on Information and Communication 
Technology for Embedded Systems 
(IC-ICTES 2011)

ผศ.วลชรม วมรคเชนทรณ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
ไฟฟนา
รศ.มงคล รลกษาพลชรวงศณ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
ไฟฟนา
นายอนทธน สงวนดม

 0.250ระดลบนานาชาตน 27/1/2011

687 Electrochemical properties of Zinc-LaCoO3 
electrode for alkaline zinc-based battery

2011 International Conference on 
Advanced Engineering Materials and 
Technology, AEMT 2011

รศ.อลจจนา วงศณชลยสสวลฒนณ
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาเคมม
Boonpong, R.
รศ.อรรถธมรา วรยนทงยง
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาเคมม
ผศ.มารนสา อรลญชลยยะ
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาเคมม
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688 Elucidating Inhibition Mechanism of Arylamide 
Inhibitors asan Antitubercular Agent on InhA 
Based on MD Simulations

15th International Annual Symposium 
on Computational Science and 
Engineering (ANSCSE 15)

อ.ดร.อรดม พลนธณกว นาง
มหาวนทยาลลยนครพนม
อ.พลชรมนารถ ทรลพยณอาภากร
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาเคมม
รศ.สสภา หารหนองบลว
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาเคมม
H. A. Wahab
Pharmaceutical Design and Simulation 
Laboratory, School of Pharmaceutical 
Sciences, Universiti Sains Malaysia
Prof. Dr. Peter Wolschann
University of Vienna
ผศ.ดร.พรพรรณ พศทงโพธนด
คณะวนทยาศาสตรณ มหาวนทยาลลยอสบลราชธานม 
ภาควนชาเคมม

 0.250ระดลบนานาชาตน 30/3/2011

689 ELUCIDATING THE POTENTIAL BINDING MODE 
OF CALANOLIDE A DERIVATIVES IN WTAND 
Y181C HIV-1 RTS BASED ON MOLECULAR 
MODELLING

14th Asian Chemical Congress 
(14ACC)

ผศ.ดร. พรพรรณ พศทงโพธนด
คณะวนทยาศาสตรณ มหาวนทยาลลยอสบลราชธานม 
ภาควนชาเคมม
อ ดร. อรดม พลนธณกว นาง
มหาวนทยาลลยนครพนม
P. Kamsri
คณะวนทยาศาสตรณ มหาวนทยาลลยอสบลราชธานม 
ภาควนชาเคมม
Prof. Dr. Peter Wolschann
University of Vienna
อ.พลชรมนารถ ทรลพยณอาภากร
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาเคมม
Gang Liu
Institute of Materia Medica, Chinese 
Academy of Medical Sciences & Peking 
Union Medical College, China
รศ.สสภา หารหนองบลว
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาเคมม

 0.250ระดลบนานาชาตน 5/9/2011

690 Enabling future education with smart services Proceedings - 2011 Annual SRII Global 
Conference, SRII 2011

Tantatsanawong, P.
รศ.อลศนมยณ กชอตระกยล
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
คอมพนวเตอรณ
Lertwipatrakul, W.

 0.250ระดลบนานาชาตน 30/3/2011

691 Energy-Efficient Clustered Wireless 
SensorNetworks using Arithmetic Coding

2011 3rd International Conference on 
Signal Acquisition and Processing 
(ICSAP 2011)

Tossaporn Srisooksai
ผศ.พยนลาภ ลามศรมจลนทรณ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
ไฟฟนา
Kamol Keamarungsi
Kiyomichi Araki
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692 Engineering Geology of Lom Kao District, 
Phetchabun Province, Thailand

International Conference on Geology, 
Geotechnology and Mineral Resources 
of Indochina (GEOINDO 2011)

รศ.วมระศลกดนด อสดมโชค
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนทยา
ศาสตรณพลลนพนภพ
Kamphol Kesjinda
Department of Earth Science, Faculty of 
Science, Kasetsart University, Bangkok, 
Thailand
Sumamas Chaiwong
Department of Earth Science, Faculty of 
Science, Kasetsart University, Bangkok, 
Thailand

 0.250ระดลบนานาชาตน 1/12/2011

693 Enhancing parallel data mining performance on a 
large cluster using UCE scheduling

Proceedings - 3rd International 
Conference on Data Mining and 
Intelligent Information Technology 
Applications, ICMIA 2011

Benjamas, N.
ผศ.ภสชงคณ อสทโยภาศ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
คอมพนวเตอรณ

 0.250ระดลบนานาชาตน 24/10/2011

694 Entrapment of P.emblica extract in Liposome by 
microfluidization

International Federation of Societies 
of Cosmetic Chemists (IFSCC)

นางสาวมลญฑมน อสตโม 
ภาควนชาพลฒนาผลนตภลณฑณ คณะอสสาหกรรม
เกษตร มก
รศ.หทลยรลตนณ รนมคมรม
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชา
พลฒนาผลนตภลณฑณ
รศ.วนชลย หฤทลยธนาสลนตนด
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชา
เทคโนโลยมชมวภาพ
นายนคร เหลลองประเสรนฐ
สถาบลนค นนคว นาและพลฒนาระบบนนเวศเกษตร ศยนยณ
วนจลยระบบนนเวศเกษตร
ดร.สสพนนดา(พงษณศนรน)  วนนนจฉลย
สถาบลนค นนคว นาและพลฒนาผลนตผลทางการเกษตร
และอสตสาหกรรมเกษตร ฝช ายนาโนเทคโนโลยม
และเทคโนโลยมชมวภาพ

 0.250ระดลบนานาชาตน 12/12/2011

695 Evaluation of Mass Transport Effects on 
Nucleation and Growth of Electrodeposits

Fray International Symposium M.L. Free
University of Utah
R. Bhide
University of Utah
อ.อภนชาตน โรจนโรวรรณ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
วลสดส

 0.250ระดลบนานาชาตน 27/11/2011

696 Excitation Energies of Triphenylamine 
Cyanoacrylic Acid for Dye-Sensitized Solar Cells 
Using Long-Range Corrected Time-Dependent 
Density Functional Theory

15th International Annual Symposium 
on Computational Science and 
Engineering (ANSCSE 15)

นาย จนรวลชรณ จนตภลกดม
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาเคมม
อ.ทรงวสฒน สสรมนตร
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาเคมม
รศ.สสภา หารหนองบลว
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาเคมม
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697 Experimental Investigation of Applying Raw Fuel 
Injection Technique for Reducing Methane in 
Aftertreatment of Diesel Dual Fuel Engines 
Operating under Medium Load Conditions

2011 JSAE/SAE International 
Powertrains, Fuels & Lubricants 
Meeting

อนนรสทธณ น นอยเพพง
ภาควนชาวนศวกรรมเครลทองกล
ณภยมม ไวทยะพลฒนณ
ภาควนชาวนศวกรรมเครลทองกล
ผศ.ธเนศ อรสณศรมโสภณ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
เครลทองกล
ผศ.เอกไท วนโรจนณสกสลชลย
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
เครลทองกล
ธรรมรลตนณ ธรรมเดชศลกดนด
บรนษลท ปตท. จจากลด (มหาชน)
กฤษฎา วรรณทอง
บรนษลท ปตท. จจากลด (มหาชน)

 0.250ระดลบนานาชาตน 27/8/2011

698 EXPRESSION AND PURIFICATION OF 
RECOMBINANT HIV-1 PROTEASE

The 37th Congress on Science and 
Technology of Thailand

น.ส.ปารนชาตน ศรมสมลย
ภาควนชาพลนธสศาสตรณ คณะวนทยาศาสตรณ ม.
เกษตรศาสตรณ
ผศ.เกมยรตนทวม ชยวงศณโกมล
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาชมวเคมม
อ.อลญชณม คยเบอรชา
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาพลนธสศาสตรณ

 0.250ระดลบนานาชาตน 10/10/2011

699 Fabrication of injection moulded 304l stainless 
steels reinforced with tungsten carbide particles

7th International Conference on 
Processing and Manufacturing of 
Advanced Materials, THERMEC'2011

Chuankrerkkul, N.
อ.ปรนญญา ฉกาจนโรดม
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
วลสดส

 0.250ระดลบนานาชาตน 1/8/2011

700 Factors Affecting Junior High School Students’ 
Interest in Physics

Fourth International Conference on 
Science and Mathematics Education 
CoSMEd  2011 Penang, Malaysia

อ.ทลศตรนน วรรณเกตสศนรน
คณะศศกษาศาสตรณและพลฒนศาสตรณ กจาแพงแสน 
ภาควนชาครสศศกษา

 0.250ระดลบนานาชาตน 14/11/2011

701 Fault Prediction Using the Similarity Weights 
Method

The International Conference on 
Information and Digital Engineering 
(ICIDE 2011)

กฤษณะ จนนดารลกษณ
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนทยาการ
คอมพนวเตอรณ
อ.อสษา สลมมาพลนธณ
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนทยาการ
คอมพนวเตอรณ
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702 FEASIBILITY OF ELECTRICITY PRODUCTION 
FROM LANDFILL GAS IN DEVELOPING 
COUNTRIES: CASE STUDY OF THAILAND

WasteSafe 2011 2nd International 
Confere

ผศ.บสญมา ปนานประดนษฐณ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ กจาแพงแสน ภาควนชา
วนศวกรรมชลประทาน
รศ.เกมยรตนไกร อายสวลฒนณ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
เครลทองกล
รศ.ชาตน เจมยมไชยศรม
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
สนทงแวดล นอม
นางสาวภารดม แซชอศลง
คณะวนศวกรรมศาสตรณ กจาแพงแสน ศยนยณปฏนบลตน
การวนศวกรรมพลลงงานและสนทงแวดล นอม

 0.250ระดลบนานาชาตน 15/2/2011

703 Feed additive from Mangifera indica L. The 2nd International Forum on 
Screening Functional Components of 
Agricultural Residues and Mangiferin 
Research

รศ.นวลจลนทรณ พารลกษา
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควนชาสลตวบาล
ศ.ดร.นลนทวลน  บสณยะประภลศร
มหาวนทยาลลยมหนดล
รศ.ดร.วราภรณณ จสนยประเสรนฐ
มหาวนทยาลลยมหนดล
ดร.อรลญญา ศรมบสณศรากสม
มหาวนทยาลลยมหนดล

 0.250ระดลบนานาชาตน 13/8/2011

704 Finite Element Method for Dissolved Oxygen and 
Biochemical Oxygen Demand in an Open 
Channel

The 18th Biennial Conference of 
International Society for Ecological 
Modelling

สนอร หาสาสรณศรม
มหาวนทยาลลยเกษตรศาสตรณ
ผศ.มนตรม มาลมวงศณ
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาคณนตศาสตรณ

 0.250ระดลบนานาชาตน 19/9/2011

705 First principles study of O defects in CdSe the 26th International Conference on 
Defects in Semiconductors

อ.จนรโรจนณ ต.เทมยนประเสรนฐ
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาฟนสนกสณ
S. Limpijumnong
Suranaree University of Technology
M.-H. Du
Oak Ridge National Laboratory
D. J. Singh
Oak Ridge National Laboratory

 0.250ระดลบนานาชาตน 17/7/2011

706 Fish Growth Model for Nile Tilapia (Oreochromis 
niloticus) in Wastewater Oxidation Pond, 
Thailand

The 18th Biennial Conference of 
International Society for Ecological 
Modelling

อ.นฤชนต ดจาปนน
วนทยาลลยสนทงแวดล นอม วนทยาลลยสนทงแวดล นอม
ศาสตราจารยณ วนทยณ ธารชลานสก นจ
วนทยาลลยสนทงแวดล นอม มหาวนทยาลลยเกษตรศาสตรณ
ศ.เกษม จลนทรณแก นว
วนทยาลลยสนทงแวดล นอม วนทยาลลยสนทงแวดล นอม
ผศ.มนตรม มาลมวงศณ
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาคณนตศาสตรณ

 0.250ระดลบนานาชาตน 19/9/2011

707 Forest Fire Ecology and Management in Thailand APEC study -course on wildfire 
management in APEC region

ผศ.กอบศลกดนด วลนธงไชย
คณะวนศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนวลฒนวนทยา
ศนรน อลคคะอลคระ
กรมอสทยานแหชงชาตน สลตวณปช าและพลนธสณพลช
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708 Fusion of Hyperspectral and Multispectral Images 
using MAP Estimator and Huber-MRF

The 2011 International Conference 
on Information and Communication 
Technology for Embedded Systems 
(IC-ICTES 2011)

Tanakorn Sritarapipat  
นนสนตปรนญญาโท
ผศ.ธมรสนทธนด เกษตรเกษม
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
ไฟฟนา

 0.250ระดลบนานาชาตน 27/1/2011

709 Fuzzy knock control of diesel-dual-fuel engine SAE 2011 World Congress and 
Exhibition

อ.วนทนต ฉลตรรลตนกสลชลย
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
เครลทองกล
Yaovaja, K.
Rhienprayoon, S.
Wannatong, K.

 0.250ระดลบนานาชาตน 12/4/2011

710 Gamma radiation effects on benzoxazine 
monomer: curing and thermal properties

2011 International Conference on 
Chemistry and Chemical Process 
(ICCCP2011)

อ.สสนลนทณ ทนพยณทนพากร
คณะศนลปศาสตรณและวนทยาศาสตรณ กจาแพงแสน 
สายวนชาวนทยาศาสตรณ
รศ.อภนญญา ดวงจลนทรณ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
เคมม
ผศ.ดร.ยนทงพนศ พรพลฒนณกสล
สถาบลนเทคโนโลยมพระจอมเกล นาพระนครเหนลอ

 0.250ระดลบนานาชาตน 28/5/2011

711 GAMMA-RAYS INDUCED 
STEARYL-GRAFTED-CHITOSAN AS A NOVEL 
NANOFILLER FOR PLA BLENDS

18TH INTERNATIONAL CONFERENCE 
ON COMPOSITE MATERIALS

นางสาวฐนตนรลตนณ รลตนวงษณวนบยลยณ
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชารลงสมประยสกตณ
และไอโซโทป
อ.วรรณวนมล ปาสาณพลนธณ
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชารลงสมประยสกตณ
และไอโซโทป

 0.250ระดลบนานาชาตน 21/8/2011

712 Gasification for Briquetted Mixture of  Dried 
Leaves and Kitchen Grease

22nd International Symposium on 
Transport Phenomena

อ.คณนต มานะธสระ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ กจาแพงแสน ภาควนชา
วนศวกรรมเครลทองกล
อ.กนตนพงษณ เจาจารศก
คณะวนศวกรรมศาสตรณ กจาแพงแสน ภาควนชา
วนศวกรรมเครลทองกล
ผศ.บสญมา ปนานประดนษฐณ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ กจาแพงแสน ภาควนชา
วนศวกรรมชลประทาน

 0.250ระดลบนานาชาตน 8/11/2011

713 Guidelines for Single Window Implementation 
for Global Supply Chains

IFIP e-Government Conference 2011, 
The Netherlands

ผศ.สมนศก คมรมโต
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
คอมพนวเตอรณ

 0.250ระดลบนานาชาตน 1/9/2011

714 H2S removal in full scale biotrickling filter with 
UASB effluent

2011 International Conference on 
Environmental Quality Concern, 
Control and Conservation

Ngaonee Nitiya
รศ.ภลชราภรณณ สสวรรณวนทยา
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
สนทงแวดล นอม

 0.250ระดลบนานาชาตน 20/5/2011

715 Handling concept drift via ensemble and class 
distribution estimation technique

7th International Conference on 
Advanced Data Mining and 
Applications, ADMA 2011

Limsetto, N.
รศ.กฤษณะ ไวยมลย
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
คอมพนวเตอรณ

 0.250ระดลบนานาชาตน 17/12/2011
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716 Heavy Metal Resistant Anaerobic Bacterial Strains 
from Brewery Wastewater

Global Conference on global Warming 
2011

ดร.นสษรา สนนบลวทอง
สถาบลนวนจลยและพลฒนาแหชงมหาวนทยาลลย
เกษตรศาสตรณ บางเขน ฝช ายเครลทองมลอและวนจลย
ทางวนทยาศาสตรณ
อ.ปราโมทยณ ศนรนโรจนณ
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาจสลชมววนทยา
Daniel Watts 
Otto H. York Center for Environmental 
Engineering and  Science,  New Jersey 
Institute of Technology,  Newark,  New   
Jersey 07102,  USA. 
Suphang Chulalaksananukul
Department  of Chemical Engineering,  
Faculty of Engineering, Mahidol  
University,   Salaya  campus,  
Nakornpathom   73170,Thailand.

 0.250ระดลบนานาชาตน 11/7/2011

717 Hematological anf blood chemistry analysis in 
captive tapir (Tapirus indicus)

5th Workshp on Asian Zoo and 
Wildlife Medicine/Conservation 2011

นายยสทธมล มชวงคราม
บลณฑนตศศกษาภาควนชาพยาธนวนทยา คณะสลตว
แพทยศาสตรณ มหาวนทยาลลยเกษตรศาสตรณ
Boripat Siriaroonrat
องคณการสวนสลตวณแหชงประเทศไทย ดสสนต กรสเทพฯ
Wanlaya Tipkuntha
องคณการสวนสลตวณแหชงประเทศไทย ดสสนต กรสเทพฯ
Aungsumaln Rothai
องคณการสวนสลตวณแหชงประเทศไทย ดสสนต กรสเทพฯ
รศ.วรวนทยณ วลชชวลลคส
คณะสลตวแพทยศาสตรณ กจาแพงแสน ภาควนชา
พยาธนวนทยา
ศ.เฉลมยว ศาลากนจ
คณะสลตวแพทยศาสตรณ กจาแพงแสน ภาควนชา
พยาธนวนทยา

 0.250ระดลบนานาชาตน 21/10/2011

718 Hormone Analysis in the Locule of Mangosteen 
Fruit During Apomictic Seed Development

The international symposium on 
tropical and subtropical fruits

อ.ชนนวลฒนณ ยลพวลฒนพลนธณ
คณะเกษตร บางเขน ภาควนชาพลชสวน
Satoshi Kobayashi
Kyoto University
Junichi Ueda
Osaka Prefecture University
Keizo Yonemori
Kyoto University

 0.250ระดลบนานาชาตน 20/12/2011

719 HUE-stream: Evolution-based clustering 
technique for heterogeneous data streams with 
uncertainty

7th International Conference on 
Advanced Data Mining and 
Applications, ADMA 2011

Meesuksabai, W.
Kangkachit, T.
รศ.กฤษณะ ไวยมลย
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
คอมพนวเตอรณ
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720 Hyers-Ulam stability of a generalized 
trigonometric-quadratic functional equation

International Conference on Applied 
and Computational
Mathematics (ICACM '11)

CHARINTHIP HENGKRAWIT
Thammasat University
ศ.วนเชมยร เลาหโกศล
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาคณนตศาสตรณ
JANYARAK  TONGSOMPORN
Walailak University

 0.250ระดลบนานาชาตน 27/5/2011

721 Identification and characterization of RNA 
interference target sites within hepatitis B 
post-transcriptional regulatory element

Proceeding in the 3rd Biochemistry 
and Molecular Biology International 
Conference

นายณลฏฐณกวม ทองแท น
ภาควนชาชมวเคมม คณะวนทยาศาสตรณ มหาวนทยาลลย
เกษตรศาสตรณ
อ.ณลฐนลนทณ ปลญจวรญาณ
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาชมวเคมม

 0.250ระดลบนานาชาตน 6/4/2011

722 Identification of anti-liver cancer and anti-HBV 
properties in Thai plants

the 3rd Biochemistry and Molecular 
Biology International Conference

นางสาววรรณวนสา ไวยพสฒ
ภาควนชาชมวเคมม คณะวนทยาศาสตรณ มหาวนทยาลลย
เกษตรศาสตรณ
ดร. สลญชลย พยสงภร
ภาควนชาชมวเคมม คณะแพทยศาสตรณ จสฬาลงกรณลม
หาวนทยาลลย
อ.ณลฐนลนทณ ปลญจวรญาณ
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาชมวเคมม

 0.250ระดลบนานาชาตน 6/4/2011

723 Identification of novel regulatory elements 
within hepatitis B post-transcriptional regulatory 
element

the 3rd Biochemistry and Molecular 
Biology International Conference.

นายอลคสนทธนด วนสสทธนดสลตยณ
ภาควนชาชมวเคมม คณะวนทยาศาสตรณ มหาวนทยาลลย
เกษตรศาสตรณ
Dr. Chris Brown
Department of biochemistry, University 
of Otago, New Zealand
อ.ณลฐนลนทณ ปลญจวรญาณ
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาชมวเคมม

 0.250ระดลบนานาชาตน 6/4/2011

724 Identifying Biodiversity Hotspots in Thailand Workshop on Environmental 
Protection and Regional Development

รศ.ยงยสทธ ไตรสสรลตนณ
คณะวนศาสตรณ บางเขน ภาควนชาชมววนทยาปช าไม น

 0.250ระดลบนานาชาตน 21/2/2011

725 Image-based direct slicing of a single line 
drawing for rapid prototyping

The 5th International Conference on 
Advanced Research in Virtual and 
Rapid Prototyping

อ.นลฎฐวนกา จลนทรณศรม
คณะวนศวกรรมศาสตรณ ศรมราชา สาขาวนชา
วนศวกรรมอสตสาหการ
ผศ.ดร.พนสสทธนด ขสมทรลพยณ
สถาบลนเทคโนโลยมแหชงเอเชมย

 0.250ระดลบนานาชาตน 28/9/2011

726 Impact of different weather data sets on 
photovoltaic system performance evaluation

The 2011 Annual Architectural 
Research Centers Consortium Spring 
Research Conference

ผศ.ชนนกานตณ ยนลมประยยร
คณะสถาปลตยกรรมศาสตรณ บางเขน สาขาวนชา
เทคโนโลยมทางอาคาร
Mojtaba Navvab
College of Architecture and Urban 
Planning, University of Michigan

 0.250ระดลบนานาชาตน 23/4/2011

727 Importance of Wind Tunnel Test in Design 
Process of Micro Air Vehicles

TSME International Conference on 
Mechanical Engineering

อ.ชนนภลทร ทนพโยภาส
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
การบนนและอวกาศ
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728 Improved Stopping Criterion in Data 
Discretization

The 15th International Computer 
Science and Engineering Conference 
(ICSEC 2011)

Kittakorn Sriwanna
Data analysis and Knowledge Discovery 
Lab
Kamthorn Puntumaporn
Thanapat kangkachit
รศ.กฤษณะ ไวยมลย
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
คอมพนวเตอรณ

 0.250ระดลบนานาชาตน 7/9/2011

729 Improving structure of rice starch gel to resist 
freeze-thaw process by addition of Thai 
polysaccharides

11th International Congress on 
Engineering and Food

รศ.สงวนศรม เจรนญเหรมยญ
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชาวนทยา
ศาสตรณและเทคโนโลยมการอาหาร
Nutsuda Preechathammawong

 0.250ระดลบนานาชาตน 22/5/2011

730 In-Channel Nitrogen Retention in A Small 
Tropical Stream in Thachin River Basin, Central 
Thailand

The 1st EnvironmentAsia International 
Conference on “Environmental 
Supporting in Food and Energy 
Security: Crisis and Opportunity”

The 1st EnvironmentAsia International 
Conference on “Environmental 
Supporting in Food and Energy 
Security: Crisis and Opportunity”

Anh Le Thi Tuyet
Graduate student, Mahidol University
Asst. Prof. Dr. Tamao Kasahara
Mahidol University
รศ.วราวสธ วสฒนวณนชยณ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ กจาแพงแสน ภาควนชา
วนศวกรรมชลประทาน

 0.250ระดลบนานาชาตน 22/3/2011

731 Increasing omega-3 fatty acids in Nile tilapia 
(Oreochromis niloticus) by supplemental  
mulberry silkworm (bombyx mori) pupae.

The 9th Asian Fisheries and 
Aquaculture Forum  (9AFAF),  21st – 
25th April 2011 Shanghai Ocean 
University (SHOU) campus in Lingang, 
Shanghai.

รศ.อรพนนทณ จนนตสถาพร
คณะประมง บางเขน ภาควนชาเพาะเลมลยงสลตวณนจลา
C. Sena
กรมประมง
นางอรทลย จนนตสถาพร
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควนชาสลตวบาล
 T. Ohshima
Tokyo university of Marine science

 0.250ระดลบนานาชาตน 21/4/2011

732 Induced interaction of NH4NO3 with 
POLY(p-phenylene vinylene) by mean of Zeolite 
Y

Electroactive Polymer Actuators and 
Devices (EAPAD) 2011

Kamonsawas, J.
Sirivat, A.
อ.พนมพา หอมนนรลนดรณ
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาเคมม
Prissanaroon, W.
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733 Inferring Cascading Network-Power Disruptions 
and Sustainability

2011 International Joint Conference 
on Neural Networks

อ.สสภาพร เอลลอจงมานม
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
คอมพนวเตอรณ
Professor Chuanyi Ji
Georgia Institute of Technology
James Momoh
Howard University

 0.250ระดลบนานาชาตน 31/7/2011

734 Influence of Collapsed Structure on ?-carotene 
Stability in Freeze-Dried Mangoes

11th International Congress on 
Engineering and Food

Nathdanai Harnkarnsujarit
รศ.สงวนศรม เจรนญเหรมยญ
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชาวนทยา
ศาสตรณและเทคโนโลยมการอาหาร

 0.250ระดลบนานาชาตน 22/5/2011

735 Inhibition Effect of Neutral Electrolyzed Water 
on Vibrio parahaemolyticus and Vibrio vulnificus

The first international Fisheries 
Symposium (IFS2011)

นางสาวนฤมล จอมมาก
ภาควนชาผลนตภลณฑณประมง
ผศ.ปลทมา ระตะนะอาพร
คณะประมง บางเขน ภาควนชาผลนตภลณฑณประมง
อ.จสฑา มสกดาสนนท
คณะประมง บางเขน ภาควนชาผลนตภลณฑณประมง

 0.250ระดลบนานาชาตน 3/10/2011

736 Inhibition of canker disease from Xanthomonas 
campestris pv. Citri in lemon leaf by Gelonium 
multiflora extract

The International Symposium on 
Medicinal and Aromatic plants

ผศ.สสนทรม ขสนทอง
คณะวนทยาศาสตรณ  ศรมราชา สาขาวนชาวนทยา
ศาสตรณสนทงแวดล นอม
อ.จลนทรณเพพญ ตล ลงจนตรเจรนญกสล
คณะวนทยาศาสตรณ  ศรมราชา สาขาวนชาวนทยา
ศาสตรณพลลนฐานและพลศศกษา
นางสาวจจานงคณ ธลญญสนทธนด
คณะวนทยาศาสตรณ ศรมราชา สาขาวนชาวนทยา
ศาสตรณพลลนฐานและพลศศกษา
ผศ.วลนวนสา สสดประเสรนฐ
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชารลงสมประยสกตณ
และไอโซโทป

 0.250ระดลบนานาชาตน 15/12/2011

737 Inhibition of Vibrio parahaemolyticus by low 
molecular weight chitosan prepared from 
different sources.

International Fisheries Symposium 
2011: Towards a Sustainable Fisheries 
in South East Asia

เปรมกมล ภยแก นว
Department of Food Science, Faculty of 
Science, Burapha University, Chonburi, 
20131,
ผศ.เยาวภา ไหวพรนบ
คณะประมง บางเขน ภาควนชาผลนตภลณฑณประมง
ภลทรวดม เอมยดเตพม
2Department of Fishery Products, Faculty 
of Fisheries, Kasetsart University, 10900, 
Bangkok,3Center for Advanced Studies 
in Agriculture and Food, KU Institute for 
Advanced Studies,
อนลนตณ ทองทา
มหาวนทยาลลยเทคโนโลยมพระจอมเกล นาธนบสรม
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738 Input/output Linearization Control with 
Two-degree-of-freedom Structure for Uncertain 
Processes

the 2011 International Symposium on 
Advanced Control of Industrial 
Processes

Pisit Sukkarnkha
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
เคมม
ผศ.ชนนนทรณ ปลญจพรผล
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
เคมม

 0.250ระดลบนานาชาตน 23/5/2011

739 Insider Trading, Corporate Disclosure and 
Corporate Governance: Evidence from Thailand

4th International Accounting & 
Finance Doctoral Symposium

อ.สสนทรม เหลชาพลดจลน
คณะวนทยาการจลดการ ศรมราชา สาขาวนชาการเงนน
รศ.ดร.พรอนงคณ บสษราตระกยล
คณะพาณนชยศาสตรณและการบลญชม จสฬาลงกรณณ
มหาวนทยาลลย
Prof.David Hillier
University of Strathclyde

 0.250ระดลบนานาชาตน 19/7/2011

740 Insight into Emissions and Combustion Efficiency 
of Hydrogen-Diesel Dual Fuel Engine with 
Exhaust Gas Recirculation Using Chemical 
Equilibrium Analysis

The Second TSME International 
Conference on Mechanical 
Engineering

อ.ประทมป ชลยเสรนมเทวลญ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ ศรมราชา สาขาวนชา
วนศวกรรมเครลทองกล
รศ.ธลญญะ เกมยรตนวลฒนณ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
เครลทองกล
อ.สมภพ จรสงธรรมโชตน
คณะวนศวกรรมศาสตรณ ศรมราชา สาขาวนชา
วนศวกรรมเครลทองกล
ผศ.สถาพร เชลลอเพพง
คณะวนศวกรรมศาสตรณ ศรมราชา สาขาวนชา
วนศวกรรมเครลทองกล

 0.250ระดลบนานาชาตน 19/10/2011

741 INSIGHT INTO THE BINDING INTERACTION OF 
ARYLAMIDE DERIVATIVES ASAN 
ANTITUBERCULAR AGENTS BASED ON 
QUANTUM CALCULATIONS

14th Asian Chemical Congress 
(14ACC)

อ ดร. อรดม พลนธณกว นาง
มหาวนทยาลลยนครพนม
P. Kamsri
คณะวนทยาศาสตรณ มหาวนทยาลลยอสบลราชธานม 
ภาควนชาเคมม
อ.พลชรมนารถ ทรลพยณอาภากร
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาเคมม
รศ.สสภา หารหนองบลว
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาเคมม
Prof. Dr. Peter Wolschann
University of Vienna
ผศ.ดร. พรพรรณ พศทงโพธนด
คณะวนทยาศาสตรณ มหาวนทยาลลยอสบลราชธานม 
ภาควนชาเคมม
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742 Integrated Research on Jatropha curcas 
Plantation Management

World Renewable Energy Congress 
2011

รศ.เพพญจนตร ศรมนพคสณ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
เคมม
นางสาวแอนนา สายมณมรลตนณ
สถาบลนอนนทรมจลนทรสถนตยณเพลทอการค นนคว นาและ
พลฒนาพลชศาสตรณ ศยนยณวนจลยข นาวโพดและข นาวฟช าง
แหชงชาตน
รศ.วนบยลยณ จงรลตนเมธมกสล
คณะเกษตร บางเขน ภาควนชากมฏวนทยา
รศ.ดร.สาวนตรม มาลลยพลนธสณ
ข นาราชการบจานาน คณะเกษตร มก.
รศ.ดร.อนสรา สสขสถาน
ข นาราชการบจานาน คณะเกษตร มก.
รศ. นนพนธณ วนราสาทนนทณ
ข นาราชการบจานาน คณะเกษตร มก.
รศ. โกศล เจรนญสม
ข นาราชการบจานาน คณะเกษตร มก.

 0.250ระดลบนานาชาตน 8/5/2011

743 Integrating Discrete-Event Simulation with 
Activity-Based Costing for Process Improvement

The Fourth International Conference 
on Modelling and Simulation

เจษฎา  ชาวกงจลกร
Mektek
ผศ.จสฑา พนชนตลจาเคพญ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
อสตสาหการ

 0.250ระดลบนานาชาตน 26/4/2011

744 Integration of Health Media to Increase 
Knowledge and Attitude of Healthcare of 
People in Southern Border Provinces. 
Proceeding in the International Educational 
Technology

International Conference of 
Educational Technology at Istanbul 
University, Turkey

รศ.ณรงคณ สมพงษณ
คณะศศกษาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาเทคโนโลยม
การศศกษา
รศ.สาโรช โศภมรลกขณ
คณะศศกษาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาเทคโนโลยม
การศศกษา

 0.250ระดลบนานาชาตน 26/5/2011

745 Intelligence trading system for thai stock index Studies in Computational Intelligence Radeerom, M.
อ.หทลยเทพ วงศณสสวรรณ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ กจาแพงแสน ภาควนชา
วนศวกรรมเครลทองกล
Kasemsan, M.L.K.

 0.250ระดลบนานาชาตน 20/4/2011

746 Inventory Management in Canned Sweet Corn 
Kernel Industry

Flexible Automation and Intelligent 
Manufacturing

อ.พรธนภา องคณคสณารลกษณ
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชา
เทคโนโลยมอสตสาหกรรมเกษตร
Prawat, R. 
graduate student

 0.250ระดลบนานาชาตน 26/6/2011
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747 Investigation of ASR in Mass Concrete 
Structures: A Case Study

Modern Methods and Advances in 
Structural Engineering and 
Construction

รศ.สสวนมล สลจจวาณนชยณ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
โยธา
รศ.ประเสรนฐ สสวรรณวนทยา
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
โยธา
David Rothstein
DRP Consulting, Inc., Boulder, CO, USA

 0.250ระดลบนานาชาตน 21/6/2011

748 Investigation of Inhibition Mechanism of 
Arylamide Inhibitors as anAntitubercular Agent 
on InhA Using MD Simulations

Pure and Applied Chemistry 
International Conference (PACCON 
2011)

อ. ดร. อรดม พลนธณกว นาง
มหาวนทยาลลยนครพนม
อ.พลชรมนารถ ทรลพยณอาภากร
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาเคมม
รศ.สสภา หารหนองบลว
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาเคมม
H.A. Wahab
School of Pharmaceutical Sciences, 
Universiti Sains Malaysia
Prof. Dr. Peter Wolschann
University of Vienna
ผศ.ดร. พรพรรณ พศทงโพธนด
คณะวนทยาศาสตรณ มหาวนทยาลลยอสบลราชธานม 
ภาควนชาเคมม

 0.250ระดลบนานาชาตน 5/1/2011

749 Investigation of properties of low thermal 
conductivity pozzolanics soil bricks towards 
sustainable development

2011 International Conference on Civil 
Engineering and Building Materials, 
CEBM 2011

Namboonruang, W.
Rawangkul, R.
ผศ.วลนชลย ยอดสสดใจ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
โยธา
ศ.โจเซฟ  เคดารม 
คณะสถาปลตยกรรมศาสตรณ บางเขน สาขาวนชา
เทคโนโลยมทางอาคาร

 0.250ระดลบนานาชาตน 29/7/2011

750 Ion Chromatographic determonation of 
monocarboxylic and dicarboxylic acids in 
rainwater at Si Racha, Thailand compared with 
Ogasawara Island and Tokyo, Japan

Acid Rain 2011 The 8th International 
Conference on Acid Deposition

ผศ.สสนทรม ขสนทอง
คณะวนทยาศาสตรณ  ศรมราชา สาขาวนชาวนทยา
ศาสตรณสนทงแวดล นอม
Mr. Hirokazu Taniguchi
Shimatzu Corperation Ltd., Kyoto, Japan
Mr. Keichi Sato
Asia Center for Air Pollution Research 
(ACAP), Niigata, Japan
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751 Isolation and screening of chitinase producing 
microorganisms from soil and soft shell crab 
culture pond water

International Fisheries Symposium 
2011: Towards a Sustainable Fisheries 
in South East Asia

ภลทรวดม เอมยดเตพม
คณะประมง บางเขน 
ผศ.เยาวภา ไหวพรนบ
คณะประมง บางเขน ภาควนชาผลนตภลณฑณประมง
ผศ.ดร.อนลนตณ ทองทา
มหาวนทยาลลยเทคโนโลยมพระจอมเกล นาธนบสรม
ผศ.พงษณเทพ วนไลพลนธณ
คณะประมง บางเขน ภาควนชาผลนตภลณฑณประมง

 0.250ระดลบนานาชาตน 3/10/2011

752 Isolation of an Agamous homologue from 
Jatropha curcas

2011 International Conference on 
Bioscience, Biochemistry and 
Bioinformatics

Poonyaporn Borivetanan  
Dept of Genetics  Kasetsart University 
Bangkok, Thailand Dept of Genetics  
Kasetsart University Bangkok, Thailand 
อ.สมพนศ สามนภลกดนด
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาพลนธสศาสตรณ

 0.250ระดลบนานาชาตน 26/2/2011

753 Keypoint Validation and Refinement for Image 
Correspondence

The 2011 International Conference 
on Information and Communication 
Technology for Embedded Systems 
(IC-ICTES 2011)

Kanitta Sae-Lim
นนสนตปรนญญาโท
ผศ.ธมรสนทธนด เกษตรเกษม
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
ไฟฟนา
S. Siddhichai 
ุณNectec
T. Chanwimaluang 
NECTEC
T. Isshiki
Tokyo Institute of Technology

 0.250ระดลบนานาชาตน 27/1/2011

754 Kinect-based Obstacle Detection for Manipulator IEEE/SICE International Symposium 
on System Integration

ปลญจวม รลกษณประยยร
คณะวนศวกรรมศาสตรณ
อ.มนตน รสจานสรลกษณ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
ไฟฟนา
Ada Coundoul
U De Bourgogne

 0.250ระดลบนานาชาตน 20/12/2011

755 Kinetic analysis of alkaline extraction on 
sweet-bamboo leaves

2011 International Conference on 
Textile Engineering and Materials, 
ICTEM 2011

อ.พรทนพยณ แซชเบต
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชาวนทยา
การสนทงทอ
ผศ.จลนทรณทนพยณ ซลทอสลตยณ
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชาวนทยา
การสนทงทอ
Chumrum, S.
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756 Kinetics Study of Direct Dimethyl Ether 
Synthesis

TIChE International Conference 2011 P. Ratamanalaya
Faculty of Engineering, Kasetsart 
University,
รศ.สสนลนทณ ลนลมตระกยล
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
เคมม
รศ.เทอดไทย วลฒนธรรม
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
เคมม
P. A. Ramachandran
Department of Energy, Environmental & 
Chemical Engineering,Washington 
University

 0.250ระดลบนานาชาตน 10/11/2011

757 Law and Regulations for Paper Digitization in 
Thailand

The 2011 International Computer 
Science and Engineering Conference 
(ICSEC 2011)

ผศ.สมนศก คมรมโต
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
คอมพนวเตอรณ
Saisamorn Naklada
Institute for IT Innovation, Faculty of 
Engineering Kasetsart Univesity

 0.250ระดลบนานาชาตน 8/9/2011

758 Lipase-catalysed polymerization of lactic acid and 
the properties of the polymer

Chiang Mai International Conference 
on Biomaterials and Applications, 
CMICBA 2011

Chuensangjun, C.
อ.ชนราวสฒน เพชรเยพน
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชา
เทคโนโลยมการบรรจสและวลสดส
Chisti, Y.
รศ.สาโรจนณ ศนรนศลนสนมยกสล
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชา
เทคโนโลยมชมวภาพ

 0.250ระดลบนานาชาตน 9/8/2011

759 Lipase-catalysed ring-opening polymerization of 
lactic acid and its polymer characteristic

Chiang Mai International Conference 
on Biomaterials & Applications 
(CMICBA2011)

Chaniga Chuensangjun
Department of Biotechnology, Kasetsart 
University, Chatuchak, Bangkok, 10900, 
Thailand
อ.ชนราวสฒน เพชรเยพน
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชา
เทคโนโลยมการบรรจสและวลสดส
รศ.สาโรจนณ ศนรนศลนสนมยกสล
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชา
เทคโนโลยมชมวภาพ

 0.250ระดลบนานาชาตน 9/8/2011

760 Logistics Cost Structure for Mangosteen Farmers 
in Thailand

International Conference on 
Engineering and Risk Management

อ.พรธนภา องคณคสณารลกษณ
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชา
เทคโนโลยมอสตสาหกรรมเกษตร
Chonlachart Piyakarn
graduate student
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761 LZW mutual-information-maximizing input 
clustering algorithm

Proceedings - 2011 4th International 
Conference on Biomedical Engineering 
and Informatics, BMEI 2011

อ.อรวรรณ วลชนภาพร
คณะวนทยาศาสตรณ  ศรมราชา สาขาวนชาวนทยาการ
คอมพนวเตอรณ
Suwannik, W.

 0.250ระดลบนานาชาตน 15/10/2011

762 MAGNETIC GADOLINIUM-CHITOSAN 
COMPOSITE NANOPARTICLES CREATED BY 
RADIOLYTIC SYNTHESIS

18TH INTERNATIONAL CONFERENCE 
ON COMPOSITE MATERIALS

อ.วรรณวนมล ปาสาณพลนธณ
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชารลงสมประยสกตณ
และไอโซโทป
L. Chunkoh
ภาควนชารลงสมประยสกตณและไอโซโทป คณะวนทยา
ศาสตรณ มก.
S. Choofong
ภาควนชารลงสมประยสกตณและไอโซโทป คณะวนทยา
ศาสตรณ มก.

 0.250ระดลบนานาชาตน 21/8/2011

763 Magnetic properties and magnetoimpedace of 
electroplated wires

5th Moscow International Symposium 
on Magnetism, MISM 2011

Kurlyandskaya, G.V.
ผศ.พงศกร จลนทรลตนณ
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาฟนสนกสณ
Bebenin, N.G.
Vaล kovskiy, V.O.

 0.250ระดลบนานาชาตน 21/8/2011

764 MD-ONIOM2 of Amines in DMSO for Full QM-Like 
Predictions Withoutthe Full QM Cost

Pure and Applied Chemistry 
International Conference (PACCON 
2011)

ดร. วมรมลลณ ไวลนขนต
คณะศนลปศาสตรณและวนทยาศาสตรณ กจาแพงแสน 
สาขาเคมม
W. J. Holzschuh
คณะศนลปศาสตรณและวนทยาศาสตรณ กจาแพงแสน 
สาขาเคมม
P. Akayothin
คณะศนลปศาสตรณและวนทยาศาสตรณ กจาแพงแสน 
S. Nithakorn
คณะศนลปศาสตรณและวนทยาศาสตรณ กจาแพงแสน 
รศ.สสภา หารหนองบลว
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาเคมม

 0.250ระดลบนานาชาตน 5/1/2011

765 MECHANICAL PERFORMANCES OF THE 
ASPHALT CONCRETE MIXTURES: THE STONE 
MASTIC ASPHALT AND POROUS ASPHALT 
CASE STUDIES

7th International Conference on Road 
and Airfield Pavement Technology 
2011

Nawapol Brahmajaree
กรมทางหลวง
อ.ตชอศลกดนด ประเสรนฐสลงขณ
คณะวนทยาศาสตรณและวนศวกรรมศาสตรณ สกลนคร 
สาขาวนชาวนศวกรรมโยธาและสนทงแวดล นอม
Tunwin Svasdisant
กรมทางหลวง

 0.250ระดลบนานาชาตน 3/8/2011

766 MEMS-based handheld single-axis confocal 
microscope design and experiment

ECTI-CON 2011 - 8th Electrical 
Engineering/ Electronics, Computer, 
Telecommunications and Information 
Technology (ECTI) Association of 
Thailand - Conference 2011

Chantakien, T.
อ.พนสสทธนด รพมศลกดนด
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
ไฟฟนา
Kumazawa, I.
Piyawattanametha, W.

 0.250ระดลบนานาชาตน 17/5/2011
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767 Methods for prioritization:Toward quantitative 
approach to prioritize zoonoses in south east 
asia

The 16th Federation of Asian 
Veterinary Associations Congress

ผศ.ศนรนชลย วงษณนาคเพพชรณ
คณะสลตวแพทยศาสตรณ บางเขน ภาควนชาสลตว
แพทยสาธารณสสขศาสตรณ และการบรนการวนนนจฉลย
Francois Roger
CIRAD
Marion Bordier
CIRAD

 0.250ระดลบนานาชาตน 16/2/2011

768 MEXIR : An Implementation of High-Speed and 
High-Precision XML Information Retrieval

The 3rd International Conference on 
Machine Learning and Computing 
(ICMLC 2011)

รศ.ชสลมรลตนณ จรลสกสลชลย
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนทยาการ
คอมพนวเตอรณ

 0.250ระดลบนานาชาตน 26/2/2011

769 Microbiological Survey of Thai Exported 
Vegetables from Farm to Export and Its 
Contamination between Washing Process

The 12th  ASEAN FOOD 
CONFERENCE 2011

นางสาวพรเพพญ มรกตจนนดา
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชาวนทยา
ศาสตรณและเทคโนโลยมการอาหาร
ผศ.วราภา มหากาญจนกสล
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชาวนทยา
ศาสตรณและเทคโนโลยมการอาหาร
Donald W. Schaffner
Department of Food Science, Rutgers 
University
นางสาวนนภา โชคสลจจะวาทม
ศยนยณพลนธสวนศวกรรมและเทคโนโลยมชมวภาพแหชง
ชาตน
นางสนรนพร สธนเสาวภาคยณ
สถาบลนค นนคว นาและพลฒนาผลนตภลณฑณอาหาร ฝช าย
จสลชมววนทยาประยสกตณ
ผศ.สสดสาย ตรมวานนช
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชาวนทยา
ศาสตรณและเทคโนโลยมการอาหาร
นางสาววนภาวดม อ นนท นวม
บลณฑนตวนทยาลลย ภาควนชาวนทยาศาสตรณและ
เทคโนโลยมการอาหาร

 0.250ระดลบนานาชาตน 16/6/2011

770 Microcontroller-Based Self-Excited 
InductionGenerators Controller for Pico-hydro 
System

The 2011 National Conference of 
Higher Education Research Network
The 21th Thaksin University Annual 
Conference
and
2011 International Conference on 
Alternative Energy in Developing 
Countries and Emerging Economies

U. Boonbumroong
Pilot Plant Development and Training 
Institute, King Mongkut’s University of 
Technology Thonburi
ผศ.ปฐมาภรณณ ศรมผดสงธรรม
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
ไฟฟนา

 0.250ระดลบนานาชาตน 25/5/2011

771 Modeling and Simulation of 500 kV Transmission 
network for numerical fault calculation, 
detection, using PSCAD/EMTDC

2011 Asia-Pacific Power and Energy 
Conference

รศ.สลนตน อลศวศรมพงศณธร
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
ไฟฟนา

 0.250ระดลบนานาชาตน 24/3/2011
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772 MODIFICATION OF MECHANICAL PROPERTIES 
BY TiO2 NANO-PARTICLE FOR BIODEGRADABLE 
MATERIALS MADE FROM PALM OIL SLUDGE 
AND ACTIVATED SLUDGE CAKE

 The 2nd International Symposium on 
Hybrid Materials and Processing, 
HyMaP 2011

ปณนธน ยสทธวนสสทธนด
ภาควนชาเทคโนโลยมการบรรจสและวลสดส
ผศ.เลอพงศณ จารสพลนธณ
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชา
เทคโนโลยมการบรรจสและวลสดส
อ.ชนราวสฒน เพชรเยพน
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชา
เทคโนโลยมการบรรจสและวลสดส

 0.250ระดลบนานาชาตน 27/10/2011

773 Moisture sorption isotherm and texture of glassy 
tapioca-flour-based baked products

The 12th ASEAN Food Conference นางสาวจนรวดม ศลลยประดนษฐ
อ.อจาพร เสนชหณ
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชา
เทคโนโลยมอสตสาหกรรมเกษตร
รศ.ภาณสวลฒนณ สรรพกสล
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชา
เทคโนโลยมการบรรจสและวลสดส

 0.250ระดลบนานาชาตน 16/6/2011

774 Molecular Diversification and Phylogeny of 
Mangifera (Anacardiaceae) in Indonesia and 
Thailand

Proceeding of the International 
Conference on Advanced Science,
Engineering and Information 
Technology 2011

Topik Hidayat
Indonesia University of Education, 
Indonesia
Adi Pancoro
Institute Technology of Bandung, 
Indonesia
Diah Kusumawaty
Indonesia University of Education, 
Indonesia
ผศ.วนชาญ เอมยดทอง
คณะวนศาสตรณ บางเขน ภาควนชาชมววนทยาปช าไม น
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775 Molecular Docking Study to the Natural 
Compounds fromDipterocarpaceous Bark Extract 
against Acetylcholinesterase

15th International Annual Symposium 
on Computational Science and 
Engineering (ANSCSE 15)

นางสาว จนราภรณณ ยงพนศาลภพ
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาเคมม
นางสาว กนกอร สสดโต
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาเคมม
นางสาว ชมพยนสช ตลนเจรนญ
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาเคมม
Y.H. Qin
Institute of Functional Biomolecules, 
State Key Laboratory of Pharmaceutical 
Biotechnology, Nanjing University
รศ.สรลญญา วลชโรทลย
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาพฤกษ
ศาสตรณ
H.M. Ge
Institute of Functional Biomolecules, 
State Key Laboratory of Pharmaceutical 
Biotechnology, Nanjing University
R.X. Tan
Institute of Functional Biomolecules, 
State Key Laboratory of Pharmaceutical 
Biotechnology, Nanjing University
รศ. ดร. กรกนก  อนงคนนนลนทณ
คณะเภสลชศาสตรณ มหาวนทยาลลยนเรศวร ภาควนชา
เภสลชเคมมและเภสลชเวท 
อ.พลชรมนารถ ทรลพยณอาภากร
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาเคมม
รศ.สสพรรณา เตชะสกสล
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาเคมม
รศ.สสภา หารหนองบลว
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาเคมม

 0.250ระดลบนานาชาตน 30/3/2011

776 Molecular Dynamics Simulations of Retinol in 
Dipalmitoylphosphatidylcholine Bilayer

15th International Annual Symposium 
on Computational Science and 
Engineering (ANSCSE 15)

นางสาว วราภรณณ บสญยรลตนณ 
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาเคมม
ดร.วนชชา ตรมสสวรรณ
สถาบลนค นนคว นาและพลฒนาผลนตภลณฑณอาหาร ฝช าย
โภชนาการและสสขภาพ
อ.พลชรมนารถ ทรลพยณอาภากร
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาเคมม
ผศ.เกมยรตนทวม ชยวงศณโกมล
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาชมวเคมม
Prof. Dr. Peter Wolschann
University of Vienna
รศ.สสภา หารหนองบลว
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาเคมม
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777 MOLECULAR GENETIC ANALYSIS OF THAI 
ANCIENT PIG (SUS SCROFA) USING PARTIAL 
MITOCHONDRIAL DNA D-LOOP SEQUENCES

37th Congress on Science and 
Technology of Thailand

นางสาวมลทธนา  วรรณจลกร
อ.วรรณรดา สสราช
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาพลนธสศาสตรณ
อ.ประดนษฐณ แสงทอง
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาพลนธสศาสตรณ
รศ.สสรพล นาถะพนนธส
ภาควนชาโบราณคดม  คณะโบราณคดม 
มหาวนทยาลลยศนลปากร 
อ.อลญชณม คยเบอรชา
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาพลนธสศาสตรณ
รศ.มนทงขวลญ มนทงเมลอง
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนทยา
ศาสตรณพลลนพนภพ

 0.250ระดลบนานาชาตน 12/10/2011

778 MOLECULAR MODELING AND QUANTUM 
CHEMICAL CALCULATIONS OF HIGH POTENCY 
ANTI-TUBERCULOSIS AGENTS IN CLASS OF 
TRICLOSAN AND DIPHENYL ETHER 
DERIVATIVES AS InhA ENZYME 
OFMYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS

14th Asian Chemical Congress 
(14ACC)

Pharit Kamsri
คณะวนทยาศาสตรณ มหาวนทยาลลยอสบลราชธานม 
ภาควนชาเคมม
อ ดร. อรดม พลนธณกว นาง
มหาวนทยาลลยนครพนม
Kodchakon Kun-asa
คณะวนทยาศาสตรณ มหาวนทยาลลยอสบลราชธานม 
ภาควนชาเคมม
อ.พลชรมนารถ ทรลพยณอาภากร
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาเคมม
รศ.สสภา หารหนองบลว
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาเคมม
Prof. Dr. Peter Wolschann
University of Vienna
Supakit Prueksaaroon4
National Electronic and Computer 
Technology Center
ผศ.ดร. พรพรรณ พศทงโพธนด
คณะวนทยาศาสตรณ มหาวนทยาลลยอสบลราชธานม 
ภาควนชาเคมม

 0.250ระดลบนานาชาตน 5/9/2011

779 Monitoring vibration-based structural health 
using nonlinear approach

Nondestructive Characterization for 
Composite Materials, Aerospace 
Engineering, Civil Infrastructure, and 
Homeland Security 2011

Punurai, W.
อ.ธมรพงศณ จลนทรณเพพง
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
โยธา
Sookjit, T.

 0.250ระดลบนานาชาตน 7/3/2011
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780 MONTHLY WATER FOOTPRINT OF MAIZE IN 
MAJOR CULTIVATED AREAS OF THAILAND

THE 1ST EIT INTERNATIONAL 
CONFERENCE ON WATER RESOURCES 
ENGINEERING

Thippapa Sukumalchart
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
ทรลพยากรนจลา
ผศ.อดนชลย  พรพรหมนนทรณ  
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
ทรลพยากรนจลา
ผศ.สสรชลย ลนปนวลฒนาการ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
ทรลพยากรนจลา

 0.250ระดลบนานาชาตน 18/8/2011

781 Motor Imagery Classification Based on EEG Signal 
Using DWPT and Neural Network

The 2011 International Conference 
on Information and Communication 
Technology for Embedded Systems 
(IC-ICTES 2011)

Payat Jirasuwanpong
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
ไฟฟนา
อ.มนตน รสจานสรลกษณ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
ไฟฟนา
Chusak Thanawattano
National Electronics and Computer 
Technology Center
Nobuhiko Sugino
Tokyo Institute of Technology

 0.250ระดลบนานาชาตน 27/1/2011

782 Moving Fast Forward to National Data 
Standardization

The 11th European Conference on 
eGovernment – ECEG 2011

รศ.อลศนมยณ กชอตระกยล
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
คอมพนวเตอรณ
ผศ.อนนทนราภรณณ มยลศาสตรณ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
คอมพนวเตอรณ
อ.สมโชค เรลองอนทธนนลนทณ
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนทยาการ
คอมพนวเตอรณ
อ.เทวา คจาปาเชลลอ 
มหาวนทยาลลยเทคโนโลยมพระจอมเกล นาพระนคร
เหนลอ

 0.250ระดลบนานาชาตน 16/6/2011

783 Na2WO4-Mn/mullite catalysts for oxidative 
coupling of methane

2011 International Conference on 
Advanced Engineering Materials and 
Technology, AEMT 2011

อ.พนนทสณสสดา วมรวลฒนณ
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาเคมม
Sukwises, N.
Boonpa, S.
Larpkiattaworn, S.

 0.250ระดลบนานาชาตน 29/7/2011

784 Nanobiocomposite-based bienzyme 
screen-printed electrode for glucose monitoring

2011 International Conference on 
Management, Manufacturing and 
Materials Engineering, ICMMM 2011

Pakapongpan, S.
อ.สสรชลย ธชมพลนธณ
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาเคมม
Poo-Arporn, Y.
Palangsuntikul, R.
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785 Nanocrystalline thin films TiO2 prepared by 
different concentration of organic acid and their 
photocatalytic activity

2011 International Conference on 
Chemical Engineering and Advanced 
Materials, CEAM 2011

Fangern, N.
รศ.สสดจนต สงวนเรลอง
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาเคมม
Chawengkijwanich, C.

 0.250ระดลบนานาชาตน 28/5/2011

786 Nelder-Mead Method with Local Selection Using 
Neighborhood and Memory for Optimization 
viaSimulation

Asia Simulation Conference 2011 Noocharin Tippayawanakorn
Faculty of Engineering
ผศ.จสฑา พนชนตลจาเคพญ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
อสตสาหการ

 0.250ระดลบนานาชาตน 16/11/2011

787 Network development for human security and 
quality of life of AIDS orphans

IAS 2011, Rome,Italy ผศ.ดสษฎม เจรนญสสข
คณะสลงคมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาสลงคมวนทยา
และมานสษยวนทยา

 0.250ระดลบนานาชาตน 17/8/2011

788 Nitrogen and water uptake on sloping lands of 
Thailand

2011 International Conference on 
Energy, Environment and Sustainable 
Development, ICEESD 2011

Siriwong, S.
ผศ.ธนยชลย กองแก นว
คณะเกษตร บางเขน ภาควนชาปฐพมวนทยา
Cadisch, G.
Hilger, T.

 0.250ระดลบนานาชาตน 21/10/2011

789 Numerical Grid Methods for Landslide Hazard 
Prediction of Granitic Watershed in Thailand

International Conference on Geology, 
Geotechnology and Mineral Resources 
of Indochina (GEOINDO 2011)

รศ.วมระศลกดนด อสดมโชค
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนทยา
ศาสตรณพลลนพนภพ
Kamphol Kesjinda
Department of Earth Science, Faculty of 
Science, Kasetsart University, Bangkok, 
Thailand
Wanitcha Phansri
Department of Earth Science, Faculty of 
Science, Kasetsart University, Bangkok, 
Thailand

 0.250ระดลบนานาชาตน 1/12/2011

790 Numerical Study of Stiffness and Strength of 
Steel Sandwich Beam with Bi-Directional 
Corrugated-Strip Core

7th International Conference on Steel 
and Aluminium Structures (ICSAS11)

อ.มานนตยณ ลมกนจวลฒนะ
วนทยาลลยพาณนชยนาวมนานาชาตน ศรมราชา สาขา
วนชาวนศวกรรมตชอเรลอและเครลทองกลเรลอ

 0.250ระดลบนานาชาตน 13/7/2011

791 Nutritional Qualities, Texture, Color and 
Acceptance of Kanomchan asInfluenced by Red 
Kidney Bean and Sucrose Addition

The 12th ASEAN FOOD CONFERENCE 
2011

อ.ฤทลย เรลองธรรมสนงหณ
คณะเกษตร บางเขน ภาควนชาคหกรรมศาสตรณ
อ.น นองนสช ศนรนวงศณ
คณะเกษตร บางเขน ภาควนชาคหกรรมศาสตรณ
นางสสนนสา ด นวงนสชม
คณะเกษตร บางเขน ภาควนชาคหกรรมศาสตรณ
จลนทรกานตณ ทรงเดช
ภาควนชาคหกรรมศาสตรณ คณะเกษตร
มนลส ชลยจลนทรณ
Department of Food Technology, 
Walailak University
อ.ศนรนพร เรมยบร นอย
คณะเกษตร บางเขน ภาควนชาคหกรรมศาสตรณ
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792 Online Test System for Japanese Particles การประชสมนานาชาตนด นานอมเลนรณนนนง ปม  2554  
จลดโดย สจานลกงานคณะกรรมการการอสดม
ศศกษา

รศ.สร นอยสสดา ณ ระนอง
คณะมนสษยศาสตรณ บางเขน ภาควนชาภาษาตชาง
ประเทศ

 0.250ระดลบนานาชาตน 14/1/2011

793 Optimal conditions for plant cell cultivation in a 
bioreactor using a mathematical model.

The 4th International Conference on 
“Fermentation Technology for Value 
Added Agricultural Products” August 
29-31, 2011 at Kosa Hotel, Khon 
Kaen, Thailand

รศ.วนรลตนณ วาณนชยณศรมรลตนา
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชา
เทคโนโลยมชมวภาพ

 0.250ระดลบนานาชาตน 29/8/2011

794 Optimal Feedback Interval for 
Temporally-Correlated Multiantenna Channel

IEEE Global Telecommunications 
Conference (GLOBECOM 2011)

ผศ.วนรสณศลกดนด สลนตนเพพชรณ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
ไฟฟนา
นายกฤษฎา มามาตร
นนสนตป.เอก ภาควนชาวนศวกรรมไฟฟนา คณะ
วนศวกรรมศาสตรณ บางเขน

 0.250ระดลบนานาชาตน 5/12/2011

795 Optimization of cassava starch and bleaching 
temperature effect on palm oil bleaching 
capacity

Pure and Applied Chemistry 
International Conference 2011

ผศ.พนสนฏฐณ ธรรมวนถม
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชา
พลฒนาผลนตภลณฑณ
รศ.นลนทวลน เทอดไทย
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชา
พลฒนาผลนตภลณฑณ
ดร.วาสนนม จลนทรณนวล
คณะเทคโนโลยมนวลตกรรมผลนตภลณฑณการเกษตร 
มหาวนทยาลลยศรมนครนนทรวนโรฒ

 0.250ระดลบนานาชาตน 5/1/2011

796 Optimization of Wax Esters Production from 
Palm Fatty Acid Distillate and Oleyl Alcohol Over 
Amberlyst 15 by Response Surface Methodology

14th Asian Chemical Congress 2011 
(14 ACC)
“Contemporary Chemistry for 
Sustainability and Economic 
Sufficiency”

Mallika Tapanwong
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาเคมม
รศ.วนทยา ปล ลนสสวรรณ
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาเคมม
ดร.พนลาณม ไวถนอมสลตยณ
สถาบลนค นนคว นาและพลฒนาผลนตผลทางการเกษตร
และอสตสาหกรรมเกษตร ฝช ายนาโนเทคโนโลยม
และเทคโนโลยมชมวภาพ

 0.250ระดลบนานาชาตน 8/9/2011

797 Option for Mitigating Methane Emission from 
Rice Cultivation in Central of Thailand

EnvironmentAsia Conference 2011 อ.เครลอมาศ สมลครการ
คณะศนลปศาสตรณและวนทยาศาสตรณ กจาแพงแสน 
สายวนชาวนทยาศาสตรณ

 0.250ระดลบนานาชาตน 22/3/2011

798 Outlier detection with possibilistic exponential 
fuzzy clustering

Proceedings - 2011 8th International 
Conference on Fuzzy Systems and 
Knowledge Discovery, FSKD 2011

Treerattanapitak, K.
รศ.ชสลมรลตนณ จรลสกสลชลย
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนทยาการ
คอมพนวเตอรณ

 0.250ระดลบนานาชาตน 26/7/2011

799 Participatory process to motivate youth group 
to carry on conservation role for Ban Pu Tei 
community forest,Sai Yok district, Kanchanaburi 
province.

การประชสมวนชาการนานาชาตน "นเรศวรวนจลย 
ครล ลงทมท 7" ก นาวสยชทศวรรษทมท 3 มสชงมลทนงานวนจลย 
พลฒนาชาตนไทยให นยลทงยลน

ผศ.อภนชาตน ใจอารมยณ
คณะศศกษาศาสตรณและพลฒนศาสตรณ กจาแพงแสน 
ภาควนชาการพลฒนาทรลพยากรมนสษยณและชสมชน
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800 Performance Analysis of Polycrystalline Silicon 
andThin Film Amorphous Silicon Solar Cells 
Installed inThailand by Using Simulation Software

ECTI-CON 2011 อนสชา โพวลน
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
ไฟฟนา
ผศ.ปฐมาภรณณ ศรมผดสงธรรม
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
ไฟฟนา
อมรรลตนณ ลนลมมณม
Institute of Solar Energy Technology 
Development
เอกชาตน หลตถา
Institute of Solar Energy Technology 
Development

 0.250ระดลบนานาชาตน 17/5/2011

801 Performance Comparison of Urban Areas 
Segmentation on Hyperspectral Imagery Using 
Clustering Algorithms

In Proceeding of International 
Conference on Knowledge, 
Information and Creativity Support 
Systems, KICSS 2011

Kitti Koonsanit
Facuilty of Science, Kasetsart university
รศ.ชสลมรลตนณ จรลสกสลชลย
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนทยาการ
คอมพนวเตอรณ

 0.250ระดลบนานาชาตน 22/10/2011

802 Performance Evaluation of MPEG-4 Image 
TransmissionSystems over Short-Term 
Block-Fading Channels

ECTI-CON 2011 รศ.ศรมจนตรา เจรนญลาภนพรลตนณ (มหาประคสณชลย)
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
ไฟฟนา
Waraporn Tumchat
Patcharaporn Intasuk

 0.250ระดลบนานาชาตน 17/5/2011

803 Performance improvement of cloud storage 
using a genetic algorithm based placement

Proceedings of the 2011 8th 
International Joint Conference on 
Computer Science and Software 
Engineering, JCSSE 2011

Jindarak, K.
ผศ.ภสชงคณ อสทโยภาศ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
คอมพนวเตอรณ

 0.250ระดลบนานาชาตน 11/5/2011

804 Performance of reinforced concrete beams 
strengthened with CFRP composite in corrosive 
environment

1st International Conference on Civil 
Engineering, Architecture and Building 
Materials, CEABM 2011

ผศ.ปนยะ โชตนกไกร
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
โยธา
Chimmanee, W.

 0.250ระดลบนานาชาตน 18/6/2011

805 Physical properties of thermoplastic cassava 
starches extruded from commercial modified 
derivatives in a pilot scale

2011 International Conference on 
Applied Mechanics, Materials and 
Manufacturing, ICAMMM 2011

นางสาวเรลองรอง ทองตลน
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชา
เทคโนโลยมการบรรจสและวลสดส
รศ.กล นาณรงคณ ศรมรอต
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชา
เทคโนโลยมชมวภาพ

 0.250ระดลบนานาชาตน 18/11/2011
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806 Planar Surface Area Estimation Using Camera 
and Orientation Sensor

IEEE International Conference on 
Signal Processing Systems

P. Apiroop
คณะวนศวกรรมศาสตรณ
อ.มนตน รสจานสรลกษณ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
ไฟฟนา
S. Siddhichai
NECTEC
T. Chanwimaluang
NECTEC
K. Aida
Tokyo Institute of Technology

 0.250ระดลบนานาชาตน 27/8/2011

807 Planar Surface Area Estimation Using Computer 
Vision

The 2011 International Conference 
on Information and Communication 
Technology for Embedded Systems 
(IC-ICTES 2011)

Pongthon Apiroop
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
ไฟฟนา
อ.มนตน รสจานสรลกษณ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
ไฟฟนา
S. Siddhichai 
Nectec
T. Chanwimaluang 
Nectec
ผศ.ธมรสนทธนด เกษตรเกษม
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
ไฟฟนา
K. Aida
Tokyo Institute of Technology

 0.250ระดลบนานาชาตน 27/1/2011

808 Polysemy Interpretation of Graphic Symbols for 
Thai Picture-Based Communication System

5th International Convention on 
Rehabilitation Engineering and 
Assistive Technology, (iCREATe) 2011

ผศ.พสทธชาตน โปธนบาล
คณะมนสษยศาสตรณ บางเขน ภาควนชา
ภาษาศาสตรณ
นางสาววลนทนมยณ พลนธชาตน
ศยนยณเทคโนโลยมอนเลพกทรอนนกสณและคอมพนวเตอรณ
แหชงชาตน
นางสาวมณฑนกา บรนบยรณณ
ศยนยณเทคโนโลยมอนเลพกทรอนนกสณและคอมพนวเตอรณ
แหชงชาตน
นางสาวสรนนยา ชมภยบสตร
ศยนยณเทคโนโลยมอนเลพกทรอนนกสณและคอมพนวเตอรณ
แหชงชาตน
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809 Population improvement using half-sib selection 
with inbred tester in sweet corn hybrid program 
of Kasetsart University

Addressing climate change effects 
and meeting maize demand for Asia

ดร.โชคชลย เอกทลศนาวรรณ
สถาบลนอนนทรมจลนทรสถนตยณเพลทอการค นนคว นาและ
พลฒนาพลชศาสตรณ ศยนยณวนจลยข นาวโพดและข นาวฟช าง
แหชงชาตน
นางชไมพร เอกทลศนาวรรณ(กนตตนธรรมกยล)
สจานลกสชงเสรนมและฝศกอบรม บางเขน ฝช ายฝศก
อบรม
นายนพพงศณ จสลจอหอ
สถาบลนอนนทรมจลนทรสถนตยณเพลทอการค นนคว นาและ
พลฒนาพลชศาสตรณ ศยนยณวนจลยข นาวโพดและข นาวฟช าง
แหชงชาตน
นางสาวขวลญหทลย ทนงจนตร
สถาบลนอนนทรมจลนทรสถนตยณเพลทอการค นนคว นาและ
พลฒนาพลชศาสตรณ สถานมวนจลยปากชชอง
นางสาววรลญญา ดชานทวมสนน 
สาขาวนชาพลช ไรช สถาบลนเทคโนโลยมพระ
จอมเกล นาเจ นาคสณทหารลาดกระบลง
นายปฏนพลทธณ พรหมนเรศ 
สาขาวนชาพลช ไรช สถาบลนเทคโนโลยมพระ
จอมเกล นาเจ นาคสณทหารลาดกระบลง

 0.250ระดลบนานาชาตน 7/11/2011

810 Preliminary study on the application of IPMC 
actuator for a coaxial Nano Aerial Vehicle

6th World Congress on Biomimetics, 
Artificial Muscles and Nano-Bio

AB. Sun
ISAE
Damain
ISAE
Moschetta J.M.
ISAE
อ.ชนนภลทร ทนพโยภาส
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
การบนนและอวกาศ

 0.250ระดลบนานาชาตน 25/10/2011

811 Preparation and characterization of the blended 
film from silk fibroin and regenerated cellulose 
fiber residue

2011 International Conference on 
Textile Engineering and Materials, 
ICTEM 2011

Saikhao, L.
อ.พจนารถ สสวรรณรสจน
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาเคมม
ผศ.จลนทรณทนพยณ ซลทอสลตยณ
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชาวนทยา
การสนทงทอ
อ.พรทนพยณ แซชเบต
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชาวนทยา
การสนทงทอ

 0.250ระดลบนานาชาตน 23/9/2011

812 Preparation and characterization of thin films 
TiO2 prepared by various amount of triton 
X-100 surfactant for photodegradation of a dye 
pollutant

2011 International Conference on 
Chemical Engineering and Advanced 
Materials, CEAM 2011

รศ.สสดจนต สงวนเรลอง
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาเคมม
Leotphayakkarat, R.
Fangern, N.
ผศ.นลทธมน คยณแสง
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาเคมม
Chawengkijwanich, C.
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813 Preparation and properties of microcrystalline 
cellulose from corn residues

2011 International Conference on 
Textile Engineering and Materials, 
ICTEM 2011

ผศ.จลนทรณทนพยณ ซลทอสลตยณ
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชาวนทยา
การสนทงทอ
อ.พจนารถ สสวรรณรสจน
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาเคมม

 0.250ระดลบนานาชาตน 23/9/2011

814 Preparation of CeO2-Al2O3 Mixed Oxides by 
Spray Pyrolysis

TIChE International Conference 2011 ดร.พนพลฒนณ พนเชษฐพงษณ
สถาบลนเทคโนโลยมนนวเคลมยรณแหชงชาตน
รศ.อภนญญา ดวงจลนทรณ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
เคมม

 0.250ระดลบนานาชาตน 10/11/2011

815 PREPARATION OF IN-SITU ACTIVATED CARBON 
TO OIL PALM FROND PAPER FOR ACTIVE 
PACKAGING

 The 2nd International Symposium on 
Hybrid Materials and Processing, 
HyMaP 2011

ณลฐวดม ทองจลนทรณ
ภาควนชาเทคโนโลยมการบรรจสและวลสดส
ผศ.เลอพงศณ จารสพลนธณ
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชา
เทคโนโลยมการบรรจสและวลสดส
อ.ชนราวสฒน เพชรเยพน
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชา
เทคโนโลยมการบรรจสและวลสดส

 0.250ระดลบนานาชาตน 27/10/2011

816 Preparation of Polydiacetylene Vesicle and 
Amphiphilic Polymeras Time-Temperature 
Indicator

Chiang Mai International Conference 
on Biomaterials & Applications 2011 
(CMICBA 2011)

นางสาวอลจฉรมยา นพวนญญยวงศณ
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชา
เทคโนโลยมการบรรจสและวลสดส
ผศ.วราภรณณ บสญทรลพยณทนพยณ
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชาวนทยา
ศาสตรณและเทคโนโลยมการอาหาร
อ.ชนราวสฒน เพชรเยพน
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชา
เทคโนโลยมการบรรจสและวลสดส
รศ.ภาณสวลฒนณ สรรพกสล
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชา
เทคโนโลยมการบรรจสและวลสดส

 0.250ระดลบนานาชาตน 9/8/2011

817 Preparation of tamarind-seed thickener for 
pigment printing on cotton

2011 International Conference on 
Chemical Engineering and Advanced 
Materials, CEAM 2011

Tepparin, S.
อ.พรทนพยณ แซชเบต
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชาวนทยา
การสนทงทอ
ผศ.จลนทรณทนพยณ ซลทอสลตยณ
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชาวนทยา
การสนทงทอ
Chumrum, S.
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818 PREPARATION OF WATER-SOLUBLE VARNISH 
WITH LONG OIL ALKYD RESIN FOR 
PAPERBOARD PRINTING

 The 2nd International Symposium on 
Hybrid Materials and Processing, 
HyMaP 2011

อสไรวรรณ น นอยนาค
ภาควนชาเทคโนโลยมการบรรจสและวลสดส
ผศ.เลอพงศณ จารสพลนธณ
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชา
เทคโนโลยมการบรรจสและวลสดส
อ.ชนราวสฒน เพชรเยพน
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชา
เทคโนโลยมการบรรจสและวลสดส
ผศ.ชนลสสา นลนทนวลชรนนทรณ
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชา
เทคโนโลยมการบรรจสและวลสดส

 0.250ระดลบนานาชาตน 27/10/2011

819 Preparation, characterization and properties of 
ternary blends with epoxidized natural rubber, 
poly (lactic acid) and poly (butylene 
adipate-co-terephthalate)

2011 International Conference on 
Materials and Products Manufacturing 
Technology, ICMPMT 2011

ผศ.ธารนณม นามพนชญณ
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชา
เทคโนโลยมการบรรจสและวลสดส
Magaraphan, R.

 0.250ระดลบนานาชาตน 28/10/2011

820 Process based identification of software project 
manager soft skills

Proceedings of the 2011 8th 
International Joint Conference on 
Computer Science and Software 
Engineering, JCSSE 2011

Pinkowska, M.
Lent, B.
ผศ.สมนศก คมรมโต
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
คอมพนวเตอรณ

 0.250ระดลบนานาชาตน 11/5/2011

821 PROCESS IMPROVEMENT OF THE SILICON 
WAFER LASER DICING FOR FRONT SIDE 
MEANDERING

TIIM2011 Conference อ.สสวนชภรณณ วนชกยล
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
อสตสาหการ
อ.พรเทพ อนสสสรนนตนสาร
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
อสตสาหการ
Poom Tipmonta
นนสนตภาควนชาวนศวกรรมอสตสาหการ คณะวนศวกรรม
ศาสตรณ มก.
รศ.สาโรช อลงสสมาลนน
คณะเศรษฐศาสตรณ บางเขน ภาควนชาสหกรณณ

 0.250ระดลบนานาชาตน 28/6/2011

822 Process Optimization for Biodiesel Production 
from Animal Fat via Two-step Catalyzed Process

“Environmental Supporting in Food 
and Energy Security: Crisis and 
Opportunity” 22-25 March, 2011
Rama Garden Hotel, Bangkok, 
Thailand

รศ.วนทยา ปล ลนสสวรรณ
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาเคมม
นางสาวรยากร นกแก นว
สจานลกงานอธนการบดม ศยนยณประสานเพลทอการพลฒนา
สยชความเปพ นเลนศ
ภาณส ส นมเกลมลยง
ภาควนชาเคมม คณะวนทยาศาสตรณ
มลลลนกา ตะพานวงศณ
ภาควนชาเคมม คณะวนทยาศาสตรณ
อ.สสจนณณา กรรณสยต
วนทยาลลยสนทงแวดล นอม วนทยาลลยสนทงแวดล นอม
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823 Production and characterization of activated 
carbon from waste tire by H 4 treatment for 
ethylene adsorbent used in active packaging

Chiang Mai International Conference 
on Biomaterials and Applications, 
CMICBA 2011

Sirimuangjinda, A.
Hemra, K.
Atong, D.
อ.ชนราวสฒน เพชรเยพน
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชา
เทคโนโลยมการบรรจสและวลสดส

 0.250ระดลบนานาชาตน 9/8/2011

824 Production of Free Fatty Acid from Hydrolysis of 
Waste Coconut Milk from Waste Water Pond 
Using Hydrochloric Acid

14th Asian Chemical Congress 2011 
(14 ACC)
“Contemporary Chemistry for 
Sustainability and Economic 
Sufficiency”

นางสาวรยากร นกแก นว
สจานลกงานอธนการบดม ศยนยณประสานเพลทอการพลฒนา
สยชความเปพ นเลนศ
รศ.วนทยา ปล ลนสสวรรณ
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาเคมม

 0.250ระดลบนานาชาตน 8/9/2011

825 Productive performance of giant freshwater 
prawn ( Macrobrachium rosenbergii) fed diet 
containing silkworm pupae replacing for  fish 
meal.

 The Third International Conference 
on Sustainable Animal Agriculture for 
Developing Countries (SAADC 2011), 
26 - 29 July 2011 Nakhon Ratchasima, 
Thailand.

รศ.อรพนนทณ จนนตสถาพร
คณะประมง บางเขน ภาควนชาเพาะเลมลยงสลตวณนจลา
อ.สนทธนชลย ฮะทะโชตน
คณะทรลพยากรธรรมชาตนและอสตสาหกรรมเกษตร 
สกลนคร สาขาวนชาทรลพยากรเกษตรชมวภาพ
นายฉลตรชลย ไทยทสชงฉนน
คณะประมง บางเขน ภาควนชาเพาะเลมลยงสลตวณนจลา

 0.250ระดลบนานาชาตน 26/7/2011

826 Promoted and un-promoted Co/SiO2 
Fischer-Tropsch catalysts

2011 International Conference on 
Advanced Engineering Materials and 
Technology, AEMT 2011

Prangsri-Aroon, S.
อ.พนนทสณสสดา วมรวลฒนณ
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาเคมม
Bangmek, W.
รศ.อรรถธมรา วรยนทงยง
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาเคมม
Kangwansupamonkon, W.
Deutschmann, O.
Schulz, H.

 0.250ระดลบนานาชาตน 29/7/2011

827 Promoting Research and Development: A Case 
Study of Thai ICT Industry

PICMET: Portland International 
Conference on Management of 
Engineering & Technology

อ.ศสภชาต เอมทยมรลตนกยล
คณะบรนหารธสรกนจ บางเขน ภาควนชาการตลาด
Malione Anantarattanachai
คณะบรนหารธสรกนจ บางเขน ภาควนชาการตลาด
อ.ไพฑยรยณ เจตธจารงชลย
คณะบรนหารธสรกนจ บางเขน ภาควนชาการตลาด

 0.250ระดลบนานาชาตน 31/7/2011

828 Proper orthogonal decomposition; Projective 
integral; Navier Stokes equation

2009 International Conference on 
Signal Processing System

ผศ.มนตรม มาลมวงศณ
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาคณนตศาสตรณ
ดร. ศนโรจนณ ศนรนทรลพยณ  
ศยนยณคอมพนวเตอรณและอนเลคทรอนนคสณแหชงชาตน 
(NECTEC)

 0.250ระดลบนานาชาตน 15/5/2011

829 Properties of lead-free high refractive index 
barium-based glass doped with TiO2

2011 International Academic 
Conference on Machinery, Materials 
Science and Engineering Applications, 
MMSE 2011

อ.กฤษณณ วลนอนนทรณ
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนทยา
ศาสตรณพลลนพนภพ
Dararutana, P.

 0.250ระดลบนานาชาตน 15/7/2011

830 Properties of tapioca starch containing 
hydrocolloids in food product development

International Seminar on Starch 2011 รศ.รสชงนภา พงศณสวลสดนดมานนต
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชา
พลฒนาผลนตภลณฑณ
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831 Putting Uncertainty into a Spatial Decision 
Making: is it Worth the Troubles?: Lessons from 
Northern Thailand

The 1st EnvironmentAsia International 
Conference on
“Environmental Supporting in Food 
and Energy Security: Crisis and 
Opportunity”

อ.ฝอยฝา  ชสตนดจารง 
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควนชาปฐพมวนทยา
Andrew Lovett
University of East Anglia

 0.250ระดลบนานาชาตน 22/3/2011

832 Radiation shielding lead-free glass based on 
barium-bearing glass using Thailand Quartz sands

2011 International Conference on Key 
Engineering Materials, ICKEM 2011

อ.กฤษณณ วลนอนนทรณ
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนทยา
ศาสตรณพลลนพนภพ
Sirikulrat, N.
Dararutana, P.

 0.250ระดลบนานาชาตน 25/3/2011

833 RADIATION SYNTHESIS OF POLY(ETHYLENE 
GLYCOL)- CHITOSAN NANOPARTICLE: A 
MODIFIED BIODEGRADABLE POLYMER FOR PLA 
BLENDS

18TH INTERNATIONAL CONFERENCE 
ON COMPOSITE MATERIALS

นางสาวภลคจนรา รนมดสสนต
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชารลงสมประยสกตณ
และไอโซโทป
ดร.พนรนยาธร สสวรรณมาลา
สถาบลนเทคโนโลยมนนวเคลมยรณแหชงชาตน (องคณการ
มหาชน)
อ.วรรณวนมล ปาสาณพลนธณ
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชารลงสมประยสกตณ
และไอโซโทป

 0.250ระดลบนานาชาตน 21/8/2011

834 Raman spectroscopic study on decorative 
glasses in Thailand

1st Mediterranean Conference on 
Innovative Materials and Applications, 
CIMA 2011

Krit, W.-I.
อ.สรพงศณ พงศณกระพลนธสณ
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนทยา
ศาสตรณพลลนพนภพ
Dararutana, P.

 0.250ระดลบนานาชาตน 15/3/2011

835 Recycling of rice straw to improve soil fertility 
and rice yield

EnvironmentAsia Conference 2011 อ.เครลอมาศ สมลครการ
คณะศนลปศาสตรณและวนทยาศาสตรณ กจาแพงแสน 
สายวนชาวนทยาศาสตรณ
นางสาวปวมณตสสดา รามนลฎ
นางสาววนไล เสาธงน นอย
อ.ศสภชลย อจาคา
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควนชาปฐพมวนทยา

 0.250ระดลบนานาชาตน 22/3/2011

836 Redesign of the Knowledgebase Enhancing 
E-Learning on Curriculum and Instruction Using 
Best Practices

International E-Learning Conference 
2011 - IEC2011

รศ.มธสรส จงชลยกนจ
คณะศศกษาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาการศศกษา

 0.250ระดลบนานาชาตน 13/1/2011

837 Remote Sensing and GIS for Mangrove Mapping 
and Coastal Landscape Change Detection in 
Ranong Province, Thailand

49th Kasetsart University Annual 
Conference: Natural Resources and 
Environment

อ.ภยวดล โดยดม
คณะทรลพยากรธรรมชาตนและอสตสาหกรรมเกษตร 
สกลนคร สาขาวนชาทรลพยากรเกษตรชมวภาพ

 0.250ระดลบนานาชาตน 1/2/2011

838 Results about dependence and convolution RIMS workshop "Analytic number 
theory - related multiple aspects 
arithmetic functions"

ผศ.ภลททนรา เรลองสนนทรลพยณ
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาคณนตศาสตรณ
ศ.วนเชมยร เลาหโกศล
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาคณนตศาสตรณ
Prof.Takao Komatsu
Hirosaki University
นางสาวสสนลนทา ศรมโสภา
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839 Sensitivity of Ground Response Analysis to Shear 
Wave Velocity Profile

8th International Conference on 
Urban Earthquake Engineering, 
Center for Urban Earthquake 
Engineering (CUEE), Tokyo Institute 
of Technology, Japan.

อ.พยลพงษณ พงษณวนทยภานส
วนทยาลลยพาณนชยนาวมนานาชาตน ศรมราชา สาขา
วนชาวนศวกรรมตชอเรลอและเครลทองกลเรลอ

 0.250ระดลบนานาชาตน 7/3/2011

840 SEPARATION OF HYDROCARBON (C3-C5) OF 
LIQUEFIED NATURAL GAS (NGV) IN 
LOW-PRESSURE PROCESS WITH  
DISTILLATION SEQUENCES

3rd Rajamangala University of 
Technology International Conference, 
Pattaya, Thailand, 14-16 December, 
2011

สมบยรณณ สสขพรรณเจรนญ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ ภาควนชาวนศวกรรมเคมม
ผศ.นพพร รลตนชชวง
คณะศนลปศาสตรณและวนทยาศาสตรณ กจาแพงแสน 
โครงการจลดตล ลงสายวนชาฟนสนกสณ
นพพด ไตรชมพยนรนนทณ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ กจาแพงแสน ภาควนชา
วนศวกรรมเครลทองกล
นลฐ กองแก นว
คณะศนลปศาสตรณและวนทยาศาสตรณ กจาแพงแสน 
โครงการจลดตล ลงสายวนชาฟนสนกสณ

 0.250ระดลบนานาชาตน 14/12/2011

841 Series Solution Approach for Designing the 
Approximate Input-Output Linearization 
Controller

the 2011 International Symposium on 
Advanced Control of Industrial 
Processes

Issarush Kajornrungsilp
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
เคมม
ผศ.ชนนนทรณ ปลญจพรผล
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
เคมม

 0.250ระดลบนานาชาตน 23/5/2011

842 service liberalisation under AFAS and Thailand's 
Health Service

the 1st ASEAN+C Symposium on 
Business Management Research

อ.กลมปนาท เพพญสสภา
คณะเศรษฐศาสตรณ บางเขน ภาควนชา
เศรษฐศาสตรณเกษตรและทรลพยากร

 0.250ระดลบนานาชาตน 15/6/2011

843 Short Haul Transportation Cost Estimation for 
Agricultural Products: A Case Study of Tapioca 
Products

The 7th International Conference on 
Intelligent Manufacturing and Logistics 
Systems (IML2011)

Sonephet Somekhit
สถาบลนเทคโนโลยมนานาชาตนสนรนนธร 
มหาวนทยาลลยธรรมศาสตรณ
รศ. ดร. จนรชลย พสทธกสลสมศนรน
สถาบลนเทคโนโลยมนานาชาตนสนรนนธร 
มหาวนทยาลลยธรรมศาสตรณ
ผศ.ปรารถนา ปรารถนาดม
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชา
เทคโนโลยมอสตสาหกรรมเกษตร

 0.250ระดลบนานาชาตน 27/3/2011

844 Simulation of a 
Diesel-Dual-Fuel-Premixed-Charged-Compression-
Ignition (DF-PCCI) Engine

AVL - Advanced Simulation 
Technologies - International User 
Conference 2011

ดร.กฤษฎา วรรณทอง
บรนษลท ปตท. จจากลด (มหาชน)
ธนลนชลย เตพนมลรลตนณ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
เครลทองกล
ผศ.ธเนศ อรสณศรมโสภณ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
เครลทองกล
Ivo Prah
AVL AST

 0.250ระดลบนานาชาตน 28/6/2011
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845 Simulation of Hydrodynamics in an Internal Loop 
Airlifit Reactor

TIChE International Conference 2011 Kiattichai Wadaugsorn
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
เคมม
รศ.สสนลนทณ ลนลมตระกยล
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
เคมม
เทอดไทย วลฒนธรรม
P.A.Ramachandran
Washington University

 0.250ระดลบนานาชาตน 10/11/2011

846 Sliding mode control of air path in 
diesel-dual-fuel engine

SAE 2011 World Congress and 
Exhibition

อ.วนทนต ฉลตรรลตนกสลชลย
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
เครลทองกล
Moonmangmee, I.
Rhienprayoon, S.
Wannatong, K.

 0.250ระดลบนานาชาตน 12/4/2011

847 Soil Compaction in Sugarcane Fields under 
Mechanized and Labor Farming

The 11th International Congress on 
Mechanization and Energy in 
Agriculture

รศ.ประเทลอง อสษาบรนสสทธนด
คณะวนศวกรรมศาสตรณ กจาแพงแสน ภาควนชา
วนศวกรรมเกษตร

 0.250ระดลบนานาชาตน 21/9/2011

848 Soil Health Assessment of The Huai Ong Kot 
Royal King’s Project, Kanchanaburi Province, 
Thailand

The 4th International Congress on 
Environmental Research

อ.ฝอยฝา  ชสตนดจารง 
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควนชาปฐพมวนทยา
Thanaporn Yawichai
1Faculty of Agriculture at Kamphaeng 
Saen, Kasetsart Universit

 0.250ระดลบนานาชาตน 16/12/2011

849 Solving the Traveling Salesman Problem with 
Gaussian Process Regression

The 7th International Conference on 
Computing and Information 
Technology

Jarumas Chantapanich
ผศ.จสฑา พนชนตลจาเคพญ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
อสตสาหการ

 0.250ระดลบนานาชาตน 11/5/2011

850 Spam host detection using ant colony 
optimization

3rd International Conference on 
Information Technology Convergence 
and Services, ITCS 2011 and 2011 
FTRA International Conference on 
Intelligent Robotics, Automations, 
Telecommunication Facilities, and 
Applications, IRoA 2011

ผศ.อานนทณ รสชงสวชาง
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
คอมพนวเตอรณ
Taweesiriwate, A.
Manaskasemsak, B.

 0.250ระดลบนานาชาตน 20/10/2011

851 Species composition of freshwater fishes in 
Nong Han Wetland, Sakon Nakhon Province, 
Thailand

The Asia Regional Forum on 
Biodiversity

อ.ภยวดล โดยดม
คณะทรลพยากรธรรมชาตนและอสตสาหกรรมเกษตร 
สกลนคร สาขาวนชาทรลพยากรเกษตรชมวภาพ

 0.250ระดลบนานาชาตน 3/11/2011

852 Speeding up a large logistics optimization 
problems using GPU technology

ECTI-CON 2011 - 8th Electrical 
Engineering/ Electronics, Computer, 
Telecommunications and Information 
Technology (ECTI) Association of 
Thailand - Conference 2011

Srimool, G.
ผศ.ภสชงคณ อสทโยภาศ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
คอมพนวเตอรณ
Pichitlamkhen, J.

 0.250ระดลบนานาชาตน 17/5/2011

วลนทมทพนมพณเอกสาร: 3/9/2555 16:21:40 หน นา 161/176



รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรส รบเนรทองจากการประชชมววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2554 ( 1 มกราคม 2554 - 31 ธ จนวาคม 2554 )

ลลาด จบ ชรทอผลงานววจ จย ชรทอการประชชม ชรทอคณะผผ รว วจ จย ระด จบการประชชม ว จน/เดรอน/ปอทอทเสนอ คราถรวงนล นาหน จก

853 Stability analysis of sand bars using amplitude 
expansion method

the 7th IAHR Symposium on River, 
Coastal and Estuarine 
Morphodynamics: RCEM2011

ผศ.อดนชลย  พรพรหมนนทรณ  
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
ทรลพยากรนจลา
Norihiro Izumi
Hokkaido University

 0.250ระดลบนานาชาตน 6/9/2011

854 Statistical optimization of esterification reaction 
to produce biodiesel from the mixture of PFAD 
and palm stearin oil using two-step reaction

Chiang Mai International Conference 
on Biomaterials & application 2011

รศ.เพพญจนตร ศรมนพคสณ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
เคมม
Miss May Myat Khine
บลณฑนตศศกษา
ผศ.อนสสนษฐณ ธนะพนมพณเมธา
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
เคมม
อ.เมธม สายศรมหยสด
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
เคมม

 0.250ระดลบนานาชาตน 9/8/2011

855 STOCHASTIC FUNCTION APPROXIMATION 
BASED NEURAL NETWORK

Technology Innovation and Industrial 
Management (TIIM 2011)

ศนรนมาศ พงษณจลนรา
อ.ศสภฤกษณ สสขสมาน
คณะบรนหารธสรกนจ บางเขน ภาควนชาการจลดการ
อ.พรเทพ อนสสสรนนตนสาร
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
อสตสาหการ

 0.250ระดลบนานาชาตน 28/6/2011

856 Strength properties of low thermal conductivity 
fly ash bricks: Compressive and flexural strength 
aspects

2011 International Conference on 
Applied Mechanics, Materials and 
Manufacturing, ICAMMM 2011

Namboonruang, W.
Rawangkul, R.
ผศ.วลนชลย ยอดสสดใจ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
โยธา

 0.250ระดลบนานาชาตน 18/11/2011
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857 STRUCTURAL AND TEXTURAL OF MARINE 
MOLLUSC SHELL

Chiang Mai International Conference 
on Biomaterials & Applications 
(CMICBA 2011)

อ.วนเชมยร ศนรนพรม
คณะวนทยาศาสตรณ  ศรมราชา สาขาวนชาวนทยา
ศาสตรณพลลนฐานและพลศศกษา
K. Kirdsiri
Center of Excellence in Glass Technology 
and Materials Science (CEGM)
J. Kaewkhao
Center of Excellence in Glass Technology 
and Materials Science (CEGM),  Nakhon 
Pathom Rajabhat University, Nakhon 
Pathom, 73000, Thailand 
N.Chumnanvej
Faculty of Resources and Environment, 
Kasetsart University, Sriracha Campus, 
Thailand
A. Choeysuppaket
Department of Physics, Faculty of 
Science, Burapha University, Thailand
P. Limsuwan
Department of Physics, King Mongkut’s 
University of Technology Thonburi, 
Thailand

 0.250ระดลบนานาชาตน 8/8/2011

858 Structural characterizations of sol-gel 
synthesized TiO2 and Ce/TiO2 nanostructures

26th International Conference on 
Defects in Semiconductors (ICDS)

อ.อลญวราภรณณ สสรมนตร(นนลทะราช)
คณะวนทยาศาสตรณ  ศรมราชา สาขาวนชาวนทยา
ศาสตรณพลลนฐานและพลศศกษา
อ.สสธาสนนม กนตยาการ
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาเคมม
รศ.อรรถธมรา วรยนทงยง
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาเคมม
J. T-Thienprasert
Department of Physics, Faculty of 
Science, Kasetsart University
W. Klysubun
Synchrotron Light Research Institute, 
Nakhon Ratchasima
รศ.ดร.ประยยร สชงสนรนฤทธนกสล 
มหาวนทยาลลยเทคโนโลยมสสรนารม
ศ.ดร.ชยกนจ ลนมปนจจานงคณ
มหาวนทยาลลยเทคโนโลยมสสรนารม

 0.250ระดลบนานาชาตน 17/7/2011
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859 Study on Realtime Performance of Interleavers 
for MPEG-4 Image Transmission System

The 2011 International Conference 
on Information and Communication 
Technology for Embedded Systems 
(IC-ICTES 2011)

รศ.ศรมจนตรา เจรนญลาภนพรลตนณ (มหาประคสณชลย)
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
ไฟฟนา
Nukoon Phimsen
Department of Electrical Engineering, 
Faculty of Engineering, Kasetsart 
University
Marud Suamsakunsub
Department of Electrical Engineering, 
Faculty of Engineering, Kasetsart 
University,

 0.250ระดลบนานาชาตน 27/1/2011

860 Study on spectroscopic and dyeing 
characteristics of curcumin on poly(lactic acid) 
and poly(ethylene terephthalate) fabrics

2011 International Conference on 
Chemical Engineering and Advanced 
Materials, CEAM 2011

Sriumaroum, V.
Liprapan, S.
Siriphet, B.
ผศ.จลนทรณทนพยณ ซลทอสลตยณ
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชาวนทยา
การสนทงทอ
อ.พจนารถ สสวรรณรสจน
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาเคมม

 0.250ระดลบนานาชาตน 28/5/2011

861 Study on the Binding Modeof 
Azanaphthoquinone Annelated Pyrrole 
Derivativesas Anti-Cancer Agent in DNA Duplex 
Using MD Simulations

Pure and Applied Chemistry 
International Conference (PACCON 
2011)

ผศ.ดร. พรพรรณ พศทงโพธนด
คณะวนทยาศาสตรณ มหาวนทยาลลยอสบลราชธานม 
ภาควนชาเคมม 
อ. ดร. อรดม พลนธณกว นาง
มหาวนทยาลลยนครพนม
A. Kumkong
คณะวนทยาศาสตรณ มหาวนทยาลลยอสบลราชธานม 
ภาควนชาเคมม 
P. Khamsri
คณะวนทยาศาสตรณ มหาวนทยาลลยอสบลราชธานม 
ภาควนชาเคมม 
อ.พลชรมนารถ ทรลพยณอาภากร
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาเคมม
N. Pongprom
คณะวนทยาศาสตรณ มหาวนทยาลลยอสบลราชธานม 
ภาควนชาเคมม 
Prof. Dr. Peter Wolschann
University of Vienna
รศ.สสภา หารหนองบลว
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาเคมม
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862 SUBSTITUTION OF SILKWORM PUPAE (Bombyx 
mori) FOR FISH MEAL IN BROODSTOCK DIETS 
FOR SNAKE SKIN GOURAMI (Trichogaster 
pectoralis )

The Third International Conference 
on Sustainable Animal Agriculture for 
Developing Countries. (SAADC 2011).

รศ.อรพนนทณ จนนตสถาพร
คณะประมง บางเขน ภาควนชาเพาะเลมลยงสลตวณนจลา
รศ.ดร.ศรมน นอย ชสชมคจา
คณะเทคโนโลยมการเกษตร มหาวนทยาลลยวไลย
อลงกรณณ
นางอรทลย จนนตสถาพร
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควนชาสลตวบาล

 0.250ระดลบนานาชาตน 26/7/2011

863 Surface degradation and mechanical properties 
of PVC/wood-pallet composite under 
UV-weathering environment

Chiang Mai International Conference 
on Biomaterials and Applications, 
CMICBA 2011

Sreenual, B.
Atong, D.
อ.ชนราวสฒน เพชรเยพน
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชา
เทคโนโลยมการบรรจสและวลสดส

 0.250ระดลบนานาชาตน 9/8/2011

864 SURFACE TREATMENT WITH TiO2 
NANO-PARTICLES FOR PRINTABILITY OF LOW 
DENSITY POLYETHYLENE

 The 2nd International Symposium on 
Hybrid Materials and Processing, 
HyMaP 2011

ดวงกมล โภคไพบยลยณสสข
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชา
เทคโนโลยมการบรรจสและวลสดส
ผศ.เลอพงศณ จารสพลนธณ
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชา
เทคโนโลยมการบรรจสและวลสดส
อ.ชนราวสฒน เพชรเยพน
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชา
เทคโนโลยมการบรรจสและวลสดส
ผศ.ชนลสสา นลนทนวลชรนนทรณ
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชา
เทคโนโลยมการบรรจสและวลสดส

 0.250ระดลบนานาชาตน 27/10/2011

865 Synthesis and phase transformation of calcium 
phosphate prepared from chicken eggshells and 
ammonium phosphate

2011 International Conference on Key 
Engineering Materials, ICKEM 2011

Pankaew, P.
ผศ.เอกชลย หสชนนนวลฒนณ
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาฟนสนกสณ
Limsuwan, P.
Naemchanthara, K.

 0.250ระดลบนานาชาตน 25/3/2011

866 SYNTHESIS AND PROPERTIES OF HIGH 
CALCIUM FLY ASH BASED GEOPOLYMER FOR 
CONCRETE APPLICATIONS

36th Conference on Our World in 
Concrete & Structures Singapore

อ.ปารเมศ กจาแหงฤทธนรงคณ
คณะสถาปลตยกรรมศาสตรณ บางเขน สาขาวนชา
เทคโนโลยมทางอาคาร
รศ.ประเสรนฐ สสวรรณวนทยา
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
โยธา
รศ.ภลชราภรณณ สสวรรณวนทยา
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
สนทงแวดล นอม
P. Chindaprasirt
คณะสถาปลตยกรรมศาสตรณ บางเขน สาขาวนชา
เทคโนโลยมทางอาคาร

 0.250ระดลบนานาชาตน 14/8/2011
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867 Synthesis of biodegradable polylactic acid from 
lactic acid produced by Lactobacillus Rhamnosus 
ATCC 10863 (TISTR 108)

The 2nd International Symposium on 
Hybrid Materials and Processing 
(HyMaP2011), October 27–29, Grand 
Hotel, Haeundae, Busan, Korea

LALITA PONMANEE
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชา
เทคโนโลยมชมวภาพ
อ.ชนราวสฒน เพชรเยพน
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชา
เทคโนโลยมการบรรจสและวลสดส
รศ.สาโรจนณ ศนรนศลนสนมยกสล
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชา
เทคโนโลยมชมวภาพ

 0.250ระดลบนานาชาตน 27/10/2011

868 Synthesis of nanocrystalline ฮฒ-tricalcium 
phosphate from chicken eggshells by 
precipitation method

Chiang Mai International Conference 
on Biomaterials and Applications, 
CMICBA 2011

ผศ.เอกชลย หสชนนนวลฒนณ
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาฟนสนกสณ
Pankaew, P.
Klumdoung, P.
Limsuwan, P.
Naemchanthara, K.

 0.250ระดลบนานาชาตน 9/8/2011

869 Synthesis of polylactic acid by lipase-catalyzed 
ring-opening polymerization

The 2nd International Symposium on 
Hybrid Materials and Processing 
(HyMaP2011)

CHANIGA CHUENSANGJUN
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชา
เทคโนโลยมชมวภาพ
อ.ชนราวสฒน เพชรเยพน
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชา
เทคโนโลยมการบรรจสและวลสดส
รศ.สาโรจนณ ศนรนศลนสนมยกสล
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชา
เทคโนโลยมชมวภาพ

 0.250ระดลบนานาชาตน 27/10/2011

870 Synthesized Silica Power from Rice Husk for 
Printing Raw Materials Application

Chiang Mai International Conference 
on Biomaterials & Applications 
(CMICBA 2011),

N. Tipsotnaiyana, 
Faculty of Agro-Industry, Kasetsart 
University
ผศ.เลอพงศณ จารสพลนธณ
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชา
เทคโนโลยมการบรรจสและวลสดส
อ.ชนราวสฒน เพชรเยพน
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชา
เทคโนโลยมการบรรจสและวลสดส
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871 Texture and Color Characteristics of Crispy 
Healthy Snack Producedfrom Shiitake, Straw 
and Indian Oyster Mushrooms

The 12th ASEAN FOOD CONFERENCE 
2011

จลนทรกานตณ ทรงเดช
ภาควนชาคหกรรมศาสตรณ คณะเกษตร
อ.ศนรนพร เรมยบร นอย
คณะเกษตร บางเขน ภาควนชาคหกรรมศาสตรณ
Krittalak Pasakawee
Department of Food Technology, 
Thailand Institute of Scientific and 
Technological Research
Panida Banjongsinsiri
Department of Food Technology, 
Thailand Institute of Scientific and 
Technological Research
อ.ฤทลย เรลองธรรมสนงหณ
คณะเกษตร บางเขน ภาควนชาคหกรรมศาสตรณ
อ.น นองนสช ศนรนวงศณ
คณะเกษตร บางเขน ภาควนชาคหกรรมศาสตรณ

 0.250ระดลบนานาชาตน 16/6/2011

872 Thai Elderly in Bangkok Parks: Questioning the 
Usability, Compatibility, and Future Functionality

International Conference on Society, 
Technology & Sustainable 
Development (ICSTSD 2011)

อ.ไพศาล เทพวงศณศนรนรลตนณ
คณะสถาปลตยกรรมศาสตรณ บางเขน สาขาวนชา
ภยมนสถาปลตยกรรม

 0.250ระดลบนานาชาตน 3/6/2011

873 THAI ELDERS’ FEELING ABOUT THEIR FIGURES 
AND NEED OF CLOTHES

ARAHE 16th Biennial International 
Congress 2010 “The Home 
Economists: Towards a More 
Sustained, Commitment-Based, 
Family-Focused, Perspective in 
Addressing Global Issues”

อ.ศรลนยา เกษมบสญญากร (เผลอกผชอง)
คณะเกษตร บางเขน ภาควนชาคหกรรมศาสตรณ
อ.วลลภา ทองเนมยม
คณะเกษตร บางเขน ภาควนชาคหกรรมศาสตรณ
อ.กลญญา ภลทรกสลอมร
คณะเกษตร บางเขน ภาควนชาคหกรรมศาสตรณ

 0.250ระดลบนานาชาตน 25/7/2011

874 Thai people's association with the icons for thai 
picture-based communication system

i-CREATe 2011 - International 
Convention on Rehabilitation 
Engineering and Assistive Technology

Chompoobutr, S.
Boriboon, M.
Phantachat, W.
ผศ.พสทธชาตน โปธนบาล
คณะมนสษยศาสตรณ บางเขน ภาควนชา
ภาษาศาสตรณ

 0.250ระดลบนานาชาตน 21/7/2011

875 The Application of DNA Fingerprint for 
Veterinary Medicine

The 1st Symposium of the Thai 
Society for Animal Reproduction

อ.จลนทรณจนรา ภวภยตานนทณ
คณะสลตวแพทยศาสตรณ กจาแพงแสน ภาควนชา
เวชศาสตรณคลนนนกสลตวณเลมลยง

 0.250ระดลบนานาชาตน 30/9/2011

876 The application of fluoresced gel for the first 
alkali silica reaction evidence in Thailand

4th International Conference on 
Technology of Architecture and 
Structure, ICTAS 2011

รศ.สสวนมล สลจจวาณนชยณ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
โยธา
Krit, W.-I.
Wongkhamchan, W.
Dararutana, P.

 0.250ระดลบนานาชาตน 22/9/2011

877 The Applications of Fill until Full for 
Multiresonator-based Chipless RFID System

International Conference on  Electrical 
Engineering/Electronics, Computer, 
Telecommunications and Information 
Technology (ECTI-CON 2011)

น.ส. พนมพณศนรนพร นาคเจรนญ
มหาวนทยาลลยเกษตรศาสตรณ
ผศ.สสเนตร พรานนทณสถนตยณ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
ไฟฟนา

 0.250ระดลบนานาชาตน 17/5/2011
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878 The calcium-value-added of mussel shell 
produced by microbiological process

The 3rd International Conference on 
Sustainable Animal Agriculture for 
Developing Countries (SAADC 2011), 
26-29 July 2011, Nakhonratchasima, 
Thailand.

Wudthinan Rueangsri
ภาควนชาวนทยาศาสตรณทางทะเล คณะประมง 
มหาวนทยาลลยเกษตรศาสตรณ
ผศ.จนนตนา สและน นอย
คณะประมง บางเขน ภาควนชาวนทยาศาสตรณทาง
ทะเล
ผศ.กลงสดาลยณ บสญปราบ
คณะประมง บางเขน ภาควนชาผลนตภลณฑณประมง

 0.250ระดลบนานาชาตน 26/7/2011

879 The Comparison of Three Features Extraction 
for Classification of Image Texture

The 2011 International Conference 
on Information  and Communication 
Technology for Embedded Systems 
(IC-ICTES 2011)

Sayumporn Pharsook 
นนสนตปรนญญาโท
ผศ.พยนลาภ ลามศรมจลนทรณ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
ไฟฟนา
S. Siddhichai 
Nectec
T. Chanwimaluang 
Nectec
ผศ.ธมรสนทธนด เกษตรเกษม
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
ไฟฟนา
T. Isshiki  
Tokyo Institute of Technology

 0.250ระดลบนานาชาตน 27/1/2011

880 The Current Situation of Field Experience in A 
Five-Year Science Teacher Education Program in 
Thailand

Hawaii International Conference on 
Education 2011

ผศ.ชาตรม ฝช ายคจาตา
คณะศศกษาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาการศศกษา
นายเอกภยมน จลนทรขลนตม
คณะศศกษาศาสตรณ ม.เกษตรศาสตรณ
ศ.ดร.วรรณทนพา รอดแรงค นา
คณะศศกษาศาสตรณ ม.เกษตรศาสตรณ

 0.250ระดลบนานาชาตน 4/1/2011

881 The determination of high cost and low cost 
spare parts by using the comparison between 
EOQ model and lot-for-lot inventory model: A 
case study of slow moving item

ICQR2MSE 2011 - Proceedings of 
2011 International Conference on 
Quality, Reliability, Risk, Maintenance, 
and Safety Engineering

Wongmongkolrit, S.
รศ.บดนนทรณ รลศมมเทศ
คณะบรนหารธสรกนจ บางเขน ภาควนชาการจลดการ
การผลนต

 0.250ระดลบนานาชาตน 17/6/2011

882 THE DEVELOPMENT OF COMMUNITY 
EMPOWERMENT INDICATORS AND ITS 
APPLICATION IN THAILAND

2011 Shanghai International 
Conference on Social Science (SICSS 
2011)

รศ.สสมาลม สลนตนพลวสฒน
คณะเศรษฐศาสตรณ บางเขน ภาควนชา
เศรษฐศาสตรณ
รศ.โสมสกาว เพชรานนทณ
คณะเศรษฐศาสตรณ บางเขน ภาควนชา
เศรษฐศาสตรณ
อ.สมหมาย อสดมวนทนต
คณะเศรษฐศาสตรณ บางเขน ภาควนชา
เศรษฐศาสตรณ

 0.250ระดลบนานาชาตน 18/10/2011

883 The differences of Writing Problems between 
First-Language Learners and Second-Language 
Learners: A Case Study of Thai and Korean 
Students

The 2nd International Conference 
"Korean and Southeast Asian Studies"

อ.วนชาตน บยรณะประเสรนฐสสข
คณะมนสษยศาสตรณ บางเขน ภาควนชาภาษาไทย

 0.250ระดลบนานาชาตน 10/1/2011
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884 The dissection of OsBADH1 from rice (Oryza 
sativa) for substrate specificity

The 3rd Biochemistry and Molecular 
Biology conference

Kultida Jiamsomboon
Department Biochemistry
อ.นลวลฒนณ บสญญาลลย
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาชมวเคมม

 0.250ระดลบนานาชาตน 6/4/2011

885 The effect of bacterial cellulose on the 
mechanical and thermal expansion properties of 
kenaf/polylactic acid composites

2011 International Conference on 
Applied Mechanics, Materials and 
Manufacturing, ICAMMM 2011

อ.ประกนต สสขใย
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชา
เทคโนโลยมชมวภาพ
รศ.กล นาณรงคณ ศรมรอต
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชา
เทคโนโลยมชมวภาพ
Lee, B.-H.
Kim, H.-J.

 0.250ระดลบนานาชาตน 18/11/2011

886 The effect of sodium hydroxide on the granular 
morphology and pasting properties of corn and 
cassava starch

12 th Asean Food Conference Kunyarat Reepholkul 
รศ.สงวนศรม เจรนญเหรมยญ
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชาวนทยา
ศาสตรณและเทคโนโลยมการอาหาร

 0.250ระดลบนานาชาตน 16/6/2011

887 The Effect of Tea Leaf (Camellia sinensis L.) on 
Japanese QuailGrowth Production Performance 
and Reproductive Fertility

The Third International Conference 
on Sustainable Animal Agriculture for 
Developing Countries. (SAADC 2011).

นางอรทลย จนนตสถาพร
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควนชาสลตวบาล

 0.250ระดลบนานาชาตน 26/7/2011

888 The effect of Thai compost on biodegradability 
of polylactic acid based on ISO 14855-2 method

2nd International Conference on 
Advances in Materials and 
Manufacturing Processes, ICAMMP 
2011

Timbuntam, W.
Pongsomnam, S.
รศ.วนรลตนณ วาณนชยณศรมรลตนา
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชา
เทคโนโลยมชมวภาพ
อ.ประกนต สสขใย
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชา
เทคโนโลยมชมวภาพ

 0.250ระดลบนานาชาตน 16/12/2011

889 THE EFFECTS OF CONCENTRATION AND 
PASTEURIZATION ON TAMARIND JUICE 
QUALITY

The 2nd International Conference on 
Applied Science (2nd ICAS) and the 
3rd International Conference on 
Science and Technology for 
Sustainable Development of the 
Greater Mekong Sub-region (3rd 
STGMS)

อ.วมรเชษฐณ จนตตาณนชยณ
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชาวนทยา
ศาสตรณและเทคโนโลยมการอาหาร
นายสนรพงศณ  นวพรประไพ
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชาวนทยา
ศาสตรณและเทคโนโลยมการอาหาร
นายจาตสรงคณ ธรรมาวสฒน
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชาวนทยา
ศาสตรณและเทคโนโลยมการอาหาร

 0.250ระดลบนานาชาตน 24/3/2011
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890 The Effects of Freeze-Dried Crocodile Blood 
Supplementation and Vitamin C on 
HematologicalValues of Iron Deficiency Anemia 
Male Rat

The 3rd International Conference of 
Bioinformatics, Natural Products and 
Traditional Medicine

รศ.วนน เชยชมศรม
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาสลตววนทยา
ดร.สสดาวรรณ เชยชมศรม
สถาบลนวนจลยและพลฒนา  กจาแพงแสน ฝช ายปฏนบลตน
การวนจลยและเรลอนปลยกพลชทดลอง
รศ.จนนดาวรรณ สนรลนทวนเนตน
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาสลตววนทยา
นางสาวดวงจลนทรณ เฮงสวลสดนด
สถาบลนค นนคว นาและพลฒนาผลนตภลณฑณอาหาร ฝช าย
โภชนาการและสสขภาพ
นางสาวเยาวดม คสปตะพลนธณ
สถาบลนค นนคว นาและพลฒนาผลนตภลณฑณอาหาร ฝช าย
โภชนาการและสสขภาพ
Kriyaporn Songmuaeng
Department of Tropical Radioisotopes, 
Faculty of Tropical Medicine, Mahidol 
University, Bangkok 10400, Thailand

 0.250ระดลบนานาชาตน 14/10/2011

891 The Impacts of Thai Household Smoking 
Spending on Expenditure Patterns and Health 
Care Costs

The Asian Conference on 
Sustainability, Energy & the 
Environment 2011

ผศ.อสชนกลง แซชลนลม
คณะเศรษฐศาสตรณ บางเขน ภาควนชา
เศรษฐศาสตรณ
ผศ.วลลยภรณณ อลตตะนลนทนณ
คณะเศรษฐศาสตรณ บางเขน ภาควนชา
เศรษฐศาสตรณ

 0.250ระดลบนานาชาตน 5/6/2011

892 THE MATHEMATICAL MODELING OF 
THERMOCHEMICAL PROCESS IN THE 
PYROLYSIS ZONE OF A TWO-STAGE 
DOWNDRAFT GASIFICATION PROCESS

22nd International Symposium on 
Transport Phenomena

อ.กนตนพงษณ เจาจารศก
คณะวนศวกรรมศาสตรณ กจาแพงแสน ภาควนชา
วนศวกรรมเครลทองกล
อ.ชนมน จลนทนา
คณะวนศวกรรมศาสตรณ กจาแพงแสน ภาควนชา
วนศวกรรมเครลทองกล

 0.250ระดลบนานาชาตน 8/11/2011

893 The Mechanism of Storm Surge in the Gulf of 
Thailand: A Case Study of Typhoon Linda 
(1997)

International Conference on Geology, 
Geotechnology and Mineral Resources 
of Indochina (GEOINDO 2011)

Saifhon Tomkratoke
Large-Scale Simulation Laboratory, 
National Electronics and Computer 
Technology Center, Pathumthani, 
Thailand
Sirod Sirisup
Large-Scale Simulation Laboratory, 
National Electronics and Computer 
Technology Center, Pathumthani, 
Thailand
รศ.วมระศลกดนด อสดมโชค
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนทยา
ศาสตรณพลลนพนภพ

 0.250ระดลบนานาชาตน 1/12/2011

894 The miracle of capsicum in animal production The 3rd International Conference on 
Sustainable Animal Agriculture for 
Developing Countries

รศ.นวลจลนทรณ พารลกษา
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควนชาสลตวบาล

 0.250ระดลบนานาชาตน 28/7/2011
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895 The modeling of AC magnetic contactor for 
immunity studies and voltage sag assessment

The 8th International Conference on 
Electrical Engineering/Electronics, 
Computer, Telecommunications and 
Information Technology (ECTI-CON 
2011)

นายวมรวสฒน กนกบรรณกร
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
ไฟฟนา 
รศ.ตฤณ แสงสสวรรณ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
ไฟฟนา
ผศ.ศนรนโรจนณ ศนรนสสขประเสรนฐ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
ไฟฟนา

 0.250ระดลบนานาชาตน 17/5/2011

896 The preliminary study of correlation between 
farm size, stockperson numbers and production 
efficiency of swine farming in Thailand

Asian Pig Veterinary Society 
Conference 2011

ผศ.ณลฐวสฒน รลตนวณนชยณโรจนณ
คณะสลตวแพทยศาสตรณ กจาแพงแสน ภาควนชา
เวชศาสตรณและทรลพยากรการผลนตสลตวณ
Supatee Kitkha
คณะสลตวแพทยศาสตรณ กจาแพงแสน ภาควนชา
เวชศาสตรณและทรลพยากรการผลนตสลตวณ
อ.นรสตมณ ทะนานทอง
คณะสลตวแพทยศาสตรณ กจาแพงแสน ภาควนชา
เวชศาสตรณและทรลพยากรการผลนตสลตวณ
อ.อลงกต บสญสยงเนนน
คณะสลตวแพทยศาสตรณ กจาแพงแสน ภาควนชา
เวชศาสตรณและทรลพยากรการผลนตสลตวณ
ผศ.สสวนชา เกษมสสวรรณ
คณะสลตวแพทยศาสตรณ กจาแพงแสน ภาควนชาสลตว
แพทยสาธารณสสขศาสตรณ และการบรนการวนนนจฉลย

 0.250ระดลบนานาชาตน 7/3/2011

897 The Texture Classification Using the Fusion of 
Decisions from Different Texture Classifiers

ECTI-CON 2011 ผศ.พยนลาภ ลามศรมจลนทรณ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
ไฟฟนา
Sayumporn Pharsook
Supakorn Siddhichai
Thitiporn Chanwimaluang
Asso.Prof.Tsuyoshi isshiki

 0.250ระดลบนานาชาตน 17/5/2011

898 Theoretical Investigation On Wild Type And 
L100I/K103N HIV-1 RTComplexed with 
TMC278, Based on Quantum Mechanical 
Methods

Pure and Applied Chemistry 
International Conference (PACCON 
2011)

ผศ.ดร.เพพญศรม ศรมวลบ
คณะวนทยาศาสตรณและเทคโนโลยม มหาวนทยาลลย
เทคโนโลยมราชมงคลศรมวนชลย สาขาวนทยาศาสตรณ
P.Nokkaew
คณะวนทยาศาสตรณและเทคโนโลยม มหาวนทยาลลย
เทคโนโลยมราชมงคลศรมวนชลย สาขาวนทยาศาสตรณ
รศ.สสภา หารหนองบลว
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาเคมม

 0.250ระดลบนานาชาตน 5/1/2011

899 Theoretical Study on Structures and Electronic 
Properties of 9-octyl-3,6-di(thiophen-2-yl)
-Carbazole Derivatives

15th International Annual Symposium 
on Computational Science and 
Engineering (ANSCSE 15)

รศ.สสภา หารหนองบลว
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาเคมม
อ.ทรงวสฒน สสรมนตร
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาเคมม
นางสาว สสวรรณม ศรมยาบ 
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาเคมม
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900 Therapeutic Exercise of Musculokeletal System 
Where Plant Materials are Potentially used as 
Therapeutic Instruments

IFLA-APR Congress HOSPIALITY : 
INTERACT WITH LAND 2011

รศ.ศศนยา ศนรนพานนช
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควนชาพลชสวน
รศ.อลนศรา มมนะกนนษฐ
คณะเกษตร บางเขน ภาควนชาพลชสวน
Paniphan Wachiratrangsarit
Graduate Student, Kasetsart University
Nuananong Chaipiyaporn
Department of Physical Therapy, Faculty 
of Physical Therapy, Mahidol University, 
Thailand

 0.250ระดลบนานาชาตน 19/1/2011

901 Thermal degradation kinetics of 
polyurethane/polybenzoxazine alloys

2011 International Conference on Key 
Engineering Materials, ICKEM 2011

อ.สสนลนทณ ทนพยณทนพากร
คณะศนลปศาสตรณและวนทยาศาสตรณ กจาแพงแสน 
สายวนชาวนทยาศาสตรณ
Rimdusit, S.
Suwanmala, P.
Hemvichian, K.

 0.250ระดลบนานาชาตน 25/3/2011

902 Thermogravimetric Study of Polypropylene and 
Polypropylene/CaCO3 Composites

การประชสมวนชาการ ครล ลงทมท49 มหาวนทยาลลย
เกษตรศาสตรณ

รศ.ณลฐณรลณ (สสปรมยา) ตรมวนจนตรเกษม
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาฟนสนกสณ

 0.250ระดลบนานาชาตน 1/2/2011

903 Towards development of a national blueprint for 
better and smarter healthcare services in 
Thailand

Proceedings - 2011 Annual SRII Global 
Conference, SRII 2011

รศ.อลศนมยณ กชอตระกยล
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
คอมพนวเตอรณ
Sripanidkulchai, K.
Sahavechaphan, N.
Tanprasert, C.
Nithikethku, K.
Leangsuksun, C.
Kruthkul, K.
Sapsomboon, B.
Tantatsanawong, P.

 0.250ระดลบนานาชาตน 30/3/2011

904 Traffic speed measurement using 
spatio-temporal model and frequency domain 
analysis

ECTI-CON 2011 - 8th Electrical 
Engineering/ Electronics, Computer, 
Telecommunications and Information 
Technology (ECTI) Association of 
Thailand - Conference 2011

Rungchokanun, A.
รศ.วสฒนพงศณ อารมกสล
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
ไฟฟนา
Siddhichai, S.
Kunieda, H.

 0.250ระดลบนานาชาตน 17/5/2011

905 Transesterification Kinetics of Waste Cooking 
Oils over Heterogeneous Acid Catalyst for 
Biodiesel Production

2011 JSAE / SAE International - 
Powertrains, Fuels and Lubricants

ผศ.สถาพร เชลลอเพพง
คณะวนศวกรรมศาสตรณ ศรมราชา สาขาวนชา
วนศวกรรมเครลทองกล
อ.ชลดา โกมนนทรชาตน
คณะวนทยาศาสตรณ  ศรมราชา สาขาวนชาวนทยา
ศาสตรณพลลนฐานและพลศศกษา
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วลนทมทพนมพณเอกสาร: 3/9/2555 16:21:40 หน นา 172/176



รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรส รบเนรทองจากการประชชมววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2554 ( 1 มกราคม 2554 - 31 ธ จนวาคม 2554 )

ลลาด จบ ชรทอผลงานววจ จย ชรทอการประชชม ชรทอคณะผผ รว วจ จย ระด จบการประชชม ว จน/เดรอน/ปอทอทเสนอ คราถรวงนล นาหน จก

906 Treatment of methyldiethanolamine (MDEA) 
from gas seperation plant using ozonation

2011 International Conference on 
Environmental Quality Concern, 
Control and Conservation.

Jampetch Butsaraporn
นนสนตปรนญญาโท หลลกสยตรปรนญญาโท(นานา
ชาตน)วนศวกรรมสนทงแวดล นอม
รศ.ภลชราภรณณ สสวรรณวนทยา
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
สนทงแวดล นอม

 0.250ระดลบนานาชาตน 20/5/2011

907 Unbalanced voltage sag source location 
identification based on superimposed quantities 
and negative sequence

The 8th International Conference on 
Electrical Engineering/Electronics, 
Computer, Telecommunications and 
Information Technology (ECTI-CON 
2011)

W.Kanokbannakorn
Faculty of Engineering, Kasetsart 
University
รศ.ตฤณ แสงสสวรรณ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
ไฟฟนา
ผศ.ศนรนโรจนณ ศนรนสสขประเสรนฐ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
ไฟฟนา

 0.250ระดลบนานาชาตน 17/5/2011

908 Upgrading of bio-oil from Earleaf acacia by 
Co/Mo, Co/Mo/Fe, Co/Mo/Ni supported on 
SUZ-4 and ZSM-5 catalysts

TIChE International Conference 2011 นายวลนมงคล อจาพลนธณ
ภาควนชาวนศวกรรมเคมม มก
รศ.อภนญญา ดวงจลนทรณ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
เคมม

 0.250ระดลบนานาชาตน 10/11/2011

909 Use of Exhaust Valve Timing Advance for High 
Natural Gas Utilization in Low-Load Diesel Dual 
Fuel Operation

2011 SAE International Powertrains, 
Fuels and Lubricants Meeting

ผศ.ธเนศ อรสณศรมโสภณ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
เครลทองกล
ดร.กฤษฎา วรรณทอง
บรนษลท ปตท. จจากลด (มหาชน)
ธนลนชลย เตพนมลรลตนณ
นนส นตปรนญญาโท ภาควนชาวนศวกรรมเครลทองกล ม.
เกษตรศาสตรณ
ก นตตนศลกดนด คจาสนนลา
นนสนตปรนญญาโท ภาควนชาวนศวกรรมเครลทองกล ม.
เกษตรศาสตรณ
ผศ.เอกไท วนโรจนณสกสลชลย
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
เครลทองกล
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910 Use of TRNSYS for Optimization of HybridPower 
Systems on an Island in the Andaman Seaof 
Thailand

The 2011 National Conference of 
Higher Education Research Network
The 21th Thaksin University Annual 
Conference
and
2011 International Conference on 
Alternative Energy in Developing 
Countries and Emerging Economies

U. Boonbumroong
Pilot Plant Development and Training 
Institute, King Mongkut’s University of 
Technology Thonburi
C. Jivacate
Pilot Plant Development and Training 
Institute, King Mongkut’s University of 
Technology Thonburi
N. Pratinthong
School of Energy, Environment and 
Materials, King Mongkut’s University of 
Technology Thonburi
S. Thepa
School of Energy, Environment and 
Materials, King Mongkut’s University of 
Technology Thonburi
ผศ.ปฐมาภรณณ ศรมผดสงธรรม
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
ไฟฟนา

 0.250ระดลบนานาชาตน 25/5/2011

911 Using Self-reflection to Enhance Special 
Education Teachers’ Learning

Asian Conference on Education 2011 รศ.พรทนพยณ ไชยโส
คณะศศกษาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาการศศกษา

 0.250ระดลบนานาชาตน 27/10/2011

912 Utilization of Natural Fertilizer Materials in Baby 
Corn Production.

The 1st EnvironmentAsia International 
Conference on “Environmental 
Supporting in Food and Energy 
Security: Crisis and Opportunity”

รลตตนญา พรมแสง
ภาควนชาปฐพมวนทยา คณะเกษตร กจาแพงแสน
ผศ.อรสณศนรน กจาลลง
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควนชาปฐพมวนทยา
นางจลนทรณจรลส วมรสาร
สถาบลนวนจลยและพลฒนา  กจาแพงแสน ฝช ายปฏนบลตน
การวนจลยและเรลอนปลยกพลชทดลอง
นายธนภลทร ปลลลมพวก
สถาบลนวนจลยและพลฒนา  กจาแพงแสน ฝช ายปฏนบลตน
การวนจลยและเรลอนปลยกพลชทดลอง
Suriya Sassanarakkit
Thailand Institute of Sciencetific and 
Technological Research, 
Bangkok,Thailand

 0.250ระดลบนานาชาตน 22/3/2011

913 Utilization of Tropical Legume Species as Carbon 
Sequestration and Source of Plant Fertilizer

The 1st EnvironmentAsia International 
Conference on
“Environmental Supporting in Food 
and Energy Security: Crisis and 
Opportunity”

ผศ.อรสณศนรน กจาลลง
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควนชาปฐพมวนทยา
นางจลนทรณจรลส วมรสาร
สถาบลนวนจลยและพลฒนา  กจาแพงแสน ฝช ายปฏนบลตน
การวนจลยและเรลอนปลยกพลชทดลอง
นายสายชล สสขญานกนจ
ภาควนชาปฐพมวนทยา คณะเกษตร กจาแพงแสน
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914 Valuation of Urban Green Space in Bangkok, 
Thailand

The Asian Conference on 
Sustainability, Energy & the 
Environment.
The Asian Conference on the Social 
Sciences 2011

รศ.โสมสกาว เพชรานนทณ
คณะเศรษฐศาสตรณ บางเขน ภาควนชา
เศรษฐศาสตรณ
ผศ.วลลยภรณณ อลตตะนลนทนณ
คณะเศรษฐศาสตรณ บางเขน ภาควนชา
เศรษฐศาสตรณ

 0.250ระดลบนานาชาตน 5/6/2011

915 Vernacular Houses in Central Thailand 2011 Southeast Asian Housing Forum 
- Commonality and Diversity in 
Southeast Asian Housing; A search for 
New Identity

ผศ.วลนดม พนนนจวรสนน
คณะสถาปลตยกรรมศาสตรณ บางเขน สาขาวนชา
สถาปลตยกรรม

 0.250ระดลบนานาชาตน 6/10/2011

916 VHDL Design of a Convolutional Concatenated 
Encoding System

the International Conference on 
Information and Communication 
Technology for Embedded Systems 
(ICICTES 2011)

รศ.อสศนา ตลณฑสลเวศมณ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
ไฟฟนา
Jatupon Thonchai
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
ไฟฟนา

 0.250ระดลบนานาชาตน 27/1/2011

917 Volatile compounds as quality indicators of fresh 
chicken and possible application in intelligent 
packaging

The 12th ASEAN Food Conference นางสาวชมพยนสท รลกษณชน
-
ผศ.สสดสาย ตรมวานนช
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชาวนทยา
ศาสตรณและเทคโนโลยมการอาหาร
ผศ.ธลญญารลตนณ จนญกาญจนณ
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชา
เทคโนโลยมการบรรจสและวลสดส
รศ.ภาณสวลฒนณ สรรพกสล
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชา
เทคโนโลยมการบรรจสและวลสดส

 0.250ระดลบนานาชาตน 16/6/2011

918 WATER-SOLUBLE CHITOSAN-GOLD COMPOSITE 
NANOPARTICLES: PREPARATION BY 
RADIOLYSIS METHOD

18TH INTERNATIONAL CONFERENCE 
ON COMPOSITE MATERIALS

นางสาวสสรกานตณ ชยฟอง
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชารลงสมประยสกตณ
และไอโซโทป
ดร.พนรนยาธร สสวรรณมาลา
สถาบลนวนจลยเทคโนโลยมนนวเคลมยรณแหชงชาตน
อ.วรรณวนมล ปาสาณพลนธณ
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชารลงสมประยสกตณ
และไอโซโทป

 0.250ระดลบนานาชาตน 21/8/2011

919 Wavelet based fault detection, classification and 
location in existing 500 kV transmission line

ECTI-CON 2011 - 8th Electrical 
Engineering/ Electronics, Computer, 
Telecommunications and Information 
Technology (ECTI) Association of 
Thailand - Conference 2011

Kajoijilertsakul, P.
รศ.สลนตน อลศวศรมพงศณธร
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
ไฟฟนา
รศ.พมระยศ แสนโภชนณ
คณะวนศวกรรมศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนศวกรรม
ไฟฟนา
Suwatthikul, J.
Fujita, H.

 0.250ระดลบนานาชาตน 17/5/2011
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รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรส รบเนรทองจากการประชชมววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2554 ( 1 มกราคม 2554 - 31 ธ จนวาคม 2554 )

ลลาด จบ ชรทอผลงานววจ จย ชรทอการประชชม ชรทอคณะผผ รว วจ จย ระด จบการประชชม ว จน/เดรอน/ปอทอทเสนอ คราถรวงนล นาหน จก

920 Work Study in Flower Packing House International Conference on 
Agricultural Engineering: Novelty Clean 
and Sustainable

อ.ศสภกนตตณ สายสสนทร
คณะเกษตร บางเขน ภาควนชาเกษตรกลวนธาน
Michael Ayodele OMODARA
Nigerian Stored Products Research 
Institute, Ilorin, Kwara State, Nigeria
Shuaeeb Niyi OYEWOLE
Nigerian Stored Products Research 
Institute, Ilorin, Kwara State, Nigeria

 0.250ระดลบนานาชาตน 31/3/2011

921 XAS studies on promoted and un-promoted 
silica supported cobalt catalysts for 
Fischer-Tropsch synthesis

2011 International Conference on 
Environment and Industrial Innovation

วรนศรา บลงเมฆ
ภาควนชาเคมม คณะวนทยาศาสตรณ มก.
อ.พนนทสณสสดา วมรวลฒนณ
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาเคมม
สลญญา ปรางคณศรมอรสณ
ภาควนชาเคมม คณะวนทยาศาสตรณ มก.
ศนวรลกษณ โชตนวรรณ
ภาควนชาเคมม คณะวนทยาศาสตรณ มก.
Prof. Dr. Olaf Deutschmann
Institute of Chemical Technology and 
Polymer Chemistry, Karlsruhe Institute of 
Technology, Karlsruhe 76131, Germany
Prof.Dr. Hans Schulz
Engler-Bunte-Institute, Karlsruhe 
Institute of Technology, Karlsruhe 
76131, Germany

 0.250ระดลบนานาชาตน 17/6/2011

922 XML Retrieval More Efficient Using ADXPI 
Indexing Scheme,

The 2011 International Symposium on 
Mining and Web, March 22-25, 2011, 
Biopolis, Singapore.

รศ.ชสลมรลตนณ จรลสกสลชลย
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนทยาการ
คอมพนวเตอรณ

 0.250ระดลบนานาชาตน 22/3/2011

923 XML Retrieval More Efficient Using Compression 
Technique

International Conference of Engineers 
and Computer Scientists  2011

รศ.ชสลมรลตนณ จรลสกสลชลย
คณะวนทยาศาสตรณ บางเขน ภาควนชาวนทยาการ
คอมพนวเตอรณ
Tanakorn Wichaiwong

 0.250ระดลบนานาชาตน 16/3/2011
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