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ระดับชาติ
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A comparative study on determination of 
lead biosorption by dead chitosan 
immobilised fungal beads and dead 
biomass Rhizopus arrhizus.

วันวิสาข์ บูรณบริภัณฑ์ 1st National Conference 
on Environmental and 
Resource Research for 
Sustainable Development 
(1st ENV MSU 2009), 
Mahasarakham 
University

17/8/2009คณะศิลปศาสตร์และวิทยา
ศาสตร์ กําแพงแสน สายวิชา
วิทยาศาสตร์

1

รศ.สาโรจน์ ศิริศันสนีย
กุล

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

Nobuo Sakairi Graduate School of 
Environmental Science, 
Hokkaido University, 
Sapporo 060-0810, Japan

อ.วีรานุช หลาง คณะศิลปศาสตร์และวิทยา
ศาสตร์ กําแพงแสน
สายวิชาวิทยาศาสตร์

Absorption modeling of lead biosorption 
by dead chitosan immobilised fungal 
beads.

วันวิสาข์ บูรณบริภัณฑ์ การนําเสนอผลงานวิจัยแห่ง
ชาติ 2552 (Thailand 
Research Expo 2009)

26/8/2009คณะศิลปศาสตร์และวิทยา
ศาสตร์ กําแพงแสน สายวิชา
วิทยาศาสตร์

2

รศ.สาโรจน์ ศิริศันสนีย
กุล

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

ผศ.ประมุข ภระกูลสุข
สถิตย์

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

รศ.วิรัตน์ วาณิชย์ศรี
รัตนา

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

Nobuo Sakairi Graduate School of 
Environmental Science, 
Hokkaido University, 
Sapporo 060-0810, Japan

อ.วีรานุช หลาง คณะศิลปศาสตร์และวิทยา
ศาสตร์ กําแพงแสน
สายวิชาวิทยาศาสตร์

Achlya spp. isolated from eggs of the 
Mekong giant catfish (Pangasianodon 
gigas, Chevey)

นายณรงค์ อาบก่ิง การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์

3
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Achlya spp. isolated from eggs of the 
Mekong giant catfish (Pangasianodon 
gigas, Chevey)

Wichukarn 
Fuangsawat

การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Veterinary 
Medicine. Department of 
Microbiology and 
Immunology

3

รศ.องอาจ เลาหวินิจ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิ
คุ้มกัน

Agricultural potential of salt affected soils
in Northeast Plateau, Thailand

ศ.เอิบ เขียวรื่นรมณ์ The 35th Congress on 
Science and Technology 
of Thailand

15/10/2009คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาปฐพีวิทยา

4

รศ.อัญชลี สุทธิประการ คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาปฐพีวิทยา

จุฑามาศ แก้วมโน นิสิต

R.J. Gilkes University of Western 
Australia

An Experimental Study on CRYSTAF 
Calibration Curves

Punnawit 
Somnukguande

2nd Polymer Graduate 
Conference of Thailand

21/5/2009คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน 
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

5

ผศ.สิริพล อนันตวรส
กุล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

Joao B.P. Soares Department of Chemical 
Engineering, University of 
Waterloo, Canada

Analysis on Pollutant Loads and Water 
Quality in the Chao Phraya River Basin, 
Thailand

ผศ.นฤมล วงศ์ธนา
สุนทร

The 6th Regional 
Symposium on 
Infrastructure 
Development

12/1/2009คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

6

รศ.ฉัตรดนัย จิระเดชะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

Bacillus amyloliquefaciens KPS46 ชักนําให้
ถ่ัวเหลืองเกิดการต้านทานโรคด้วยการสร้าง 
salicylic acid เพิ่มขึ้นภายใต้การผลิตพืชระดับ
ฟาร์ม

รศ.สุดฤดี ประเทืองวงศ์ การประชุมวิชาการพืชไร่วงศ์ถ่ัว
แห่งชาติ ครั้งท่ี 2

15/7/2009คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาโรคพืช

7

Computational analysis of mulberry leaf 
lectin to sialic acid specificity

Seetaha, S The 2nd Biochemistry and 
Molecular Biology 
Conference for Regional 
Sustainable Development

7/5/2009ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยา
ศาสตร์ มก.

8

Songtawee, N. ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยา
ศาสตร์ มก.
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Computational analysis of mulberry leaf 
lectin to sialic acid specificity

รศ.สุนันทา รัตนาโภ The 2nd Biochemistry and 
Molecular Biology 
Conference for Regional 
Sustainable Development

7/5/2009คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาชีวเคมี

8

ผศ.อมรรัตน์ พรหมบุญ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาชีวเคมี

ผศ.เกียรติทวี ชูวงศ์
โกมล

คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาชีวเคมี

Data digestion on education system in 
learning and teaching animal breeding at 
Kasetsart University

รศ.สุพัตร์ ฟ้ารุ่งสาง genetic conference 2009 16/4/2009คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาสัตวบาล

9

Degradation of methylene blue by using 
N-S co doped TiO2 under visible light

วัลลภา จิตต์เจียรนัย การประชุมวิชาการวิทยา
ศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย ครั้งท่ี 35 (วทท 
35)

15/10/2009-10

อ.บุญธนา วรรณเลิศ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาเคมี

นายวีกิตติ์ ศิริศักดิ์
สุนทร

Oregon state University

รศ.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาเคมี

Direct Dimethyl Ether Synthesis from 
Synthesis Gas

รศ.สนัุนท์ ลิ้มตระกูล การประชุมวิชาการวิศวกรรม
เคมีและเคมีประยุกต์แห่ง
ประเทศไทยครั้งท่ี 19

26/10/2009คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

11

รศ.เทอดไทย 
วัฒนธรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

DURABILITY OF FLY ASH BASED 
GEOPOLYMER MORTAR

ชัชวาลย์ วิศิษฎอนุพงษ์ การประชุมวิชาการวิศวกรรม
โยธาแห่งชาติ ครั้งท่ี 14

13/5/2009นิสิตปริญญาโท12

รศ.ประเสริฐ สุวรรณ
วิทยา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

Effects of Controlled-release Nitrogen 
Fertilizer with Manure on Komatsuna 
(Brassica nap L.) 
and Soil Microbial Biomass Carbon

อ.ศุภชัย อําคา การประชุมวิชาการดินและปุ๋ย
แห่งชาติ ครั้งท่ี 1

23/4/2009คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาปฐพีวิทยา

13

อ.เครือมาศ สมัครการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยา
ศาสตร์ กําแพงแสน
สายวิชาวิทยาศาสตร์

Kazuyuki Inubushi Laboratory of Soil Science, 
Graduate of Horticulture, 
Chiba University, JAPAN
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Efficiency in Project Management 
Education: Continuous Education Course 
for Master of Science in IT at Kasetsart 
University, Bangkok

Dr. Bogdan Lent ProMAC Symposium 2009 
- The Society of Project 
Management

28/10/2009University of Applied 
Sciences, Bern, 
Switzerland

14

ผศ.สมนึก คีรีโต คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

Ms. Malgorzata 
Pinkowska

University of Technology 
and Life Science, 
Bydgoszcz, Poland

Embedded Approximate I/O Linearization 
controller for Non-minimum Phase 
Process

อ.ชนินทร์ ปัญจพรผล การประชุมวิชาการวิศวกรรม
เคมีและเคมีประยุกต์แห่ง
ประเทศไทยครั้งท่ี 19

26/10/2009คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

15

Environmental Assessment of Degradable 
Packages using Life Cycle Analysis

รศ.ธํารงรัตน์ มุ่งเจริญ 19th National Chemical 
Engineering Conference

26/10/2009คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

16

Unchalee 
Suwanmanee

นิสิตปริญญาเอก ภาควิชา
วิศวกรรมเคมี มก.

Dr. Thanawadee 
Leejarkpai

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ
แห่งชาติ

Yosita Rudeekit ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ
แห่งชาติ

Estimation of additive and dominance 
variance for reproductive traits 
from different models in Duroc purebred

รศ.สุพัตร์ ฟ้ารุ่งสาง genetic conference 2009 20/3/2009คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาสัตวบาล

17

Estimation of Genetic Parameter Using 
Both Purebred and Crossbred Data in 
Swine

อ.ภานุวัฒน์ คัมภีราวัฒ
น์

Greater Mekong 
Sub-region Agricultural 
Conference: Trend of 
Greater Mekong 
Sub-region Agricultural 
Development

9/2/2009คณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร
สาขาวิชาทรัพยากรเกษตร
ชีวภาพ

18

Associate 
Professor. Monchai 
Duangjinda

Department of Animal 
Science, Faculty of 
Agriculture, Khon Kaen 
University, Khon Kaen 
Province, Thailand

Evaluation of the optimal conditions for 
lipid and biomass production in 
photoautotrophic culture of microalgae 
using Taguchi method

สมฤทัย สิงหสุวรรณ The 35th Congress on 
Science and Technology 
of Thailand

15/10/2009สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
สํานักวิชาเทคโนโลยีเกษตร ม.
วลัยลักษณ์

19

วรรณา ชูฤทธ์ิ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
สํานักวิชาเทคโนโลยีเกษตร ม.
วลัยลักษณ์
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Evaluation of the optimal conditions for 
lipid and biomass production in 
photoautotrophic culture of microalgae 
using Taguchi method

นายณัฐภาส ผู้พัฒน์ The 35th Congress on 
Science and Technology 
of Thailand

15/10/2009สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหาร
ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์

19

ผศ.ประมุข ภระกูลสุข
สถิตย์

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

รศ.วิรัตน์ วาณิชย์ศรี
รัตนา

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

รศ.สาโรจน์ ศิริศันสนีย
กุล

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

EXTERNAL MORPHOLOGICAL 
COMPARISON AND TAXONOMIC 
REVISION OF THE 4 ECONOMICALLY 
IMPORTANT SPECIES OF EARTHWORM 
IN THAILAND.

อ.วิริยา ลุ้งใหญ่ The 35th congress on 
Science and Technology 
of Thailand (STT35)

15/10/2009คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาสัตวบาล

20

ภูวดล บางรักษ์ 2 School of Science, 
Walailak Univerniversity, 
Thasala, 
Nakhonsithammarat, 
80160, Thailand.

ประสุข โฆษวิฑิตกุล Department of Biology, 
Faculty of Science, 
Naresuan University, 
Phitsanulok, 65000, 
Thailand.

สมชัย จันทร์สว่าง ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร 
บางเขน

Fertility status of lowland Vertisols in 
Central Plain

รศ.อัญชลี สุทธิประการ The 35th Congress on 
Science and Technology 
of Thailand

15/10/2009คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาปฐพีวิทยา

21

ศ.เอิบ เขียวรื่นรมณ์ คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาปฐพีวิทยา

ณัฐพล จิตมาตย์ นิสิต

R.J. Gilkes University of Western 
Australia

Finite-Based Differential Geometric 
Controller Design for Transport Reaction 
Processes

นิธิ เกษศรี การประชุมวิชาการวิศวกรรม
เคมีและเคมีประยุกต์แห่ง
ประเทศไทยครั้งท่ี 19

26/10/2009นิสิตปริญญาโท ภาควิชา
วิศวกรรมเคมี

22
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ระดับชาติ
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Finite-Based Differential Geometric 
Controller Design for Transport Reaction 
Processes

อ.ชนินทร์ ปัญจพรผล การประชุมวิชาการวิศวกรรม
เคมีและเคมีประยุกต์แห่ง
ประเทศไทยครั้งท่ี 19

26/10/2009คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

22

Floorimetric determination of cyanide ion 
(CN-) by 
Meso-tetraphenylporphyrin/Meso-Tetrap
henylporphyrin Cobalt(II) system

นายเธียรกุล กังวาน
วงศ์

การประชุมวิชาการวิทยา
ศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย ครั้งท่ี 35 (วทท 
35)

15/10/2009-23

อ.วันชัย ปลื้มภาณุภัทร คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาเคมี

รศ.วราภรณ์ พาราสุข คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาเคมี

อ.สายใจ ชาญเศรษฐิ
กุล

คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาเคมี

รศ.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาเคมี

Forms of potassium in upland Oxisols and 
Ultisols in Thailand

รศ.อัญชลี สุทธิประการ The 35th Congress on 
Science and Technology 
of Thailand

15/10/2009คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาปฐพีวิทยา

24

ศ.เอิบ เขียวรื่นรมณ์ คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาปฐพีวิทยา

ทิมทอง ดรุณสนธยา นิสิต

R.J. Gilkes University of Western 
Australia

Fungal Protease Covalently Bound on 
chitosan beads: Microscopy and Mass 
transfer aspects

ผศ.นันทิยา หาญศุภ
ลักษณ์

The 2nd polymer 
graduate conference of 
Thailand

21/5/2009คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

25

Nittaya Yaosang ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

Gas-Liquid Reactor Analysis: Mixing Cell 
Models

รศ.สุนันท์ ลิ้มตระกูล การประชุมวิชาการวิศวกรรม
เคมีและเคมีประยุกต์แห่ง
ประเทศไทยครั้งท่ี 19

26/10/2009คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

26

รศ.เทอดไทย 
วัฒนธรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

HORT-D1 ฝร่ังพันธ์ุใหม่เพื่อรับประทานผสด 
และ HORT-R1 ฝร่ังต้นตอทนทานไส้เดือนฝอย
รากปม

รศ.อุณารุจ บุญ
ประกอบ

สัมมนาวิชาการการปรับปรุง
พันธ์ุพืชและขยายพันธ์ุพืช ครั้ง
ท่ี 21

14/12/2009คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาพืชสวน

27

รศ.สมชาย สุขะกูล คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาโรคพืช
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HORT-D1 ฝร่ังพันธ์ุใหม่เพื่อรับประทานผสด 
และ HORT-R1 ฝร่ังต้นตอทนทานไส้เดือนฝอย
รากปม

อ.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์ สัมมนาวิชาการการปรับปรุง
พันธ์ุพืชและขยายพันธ์ุพืช ครั้ง
ท่ี 21

14/12/2009คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาพืชสวน

27

Hydrogen bonding involved in the 
interaction between epidermal growth 
factor receptor kinase domain and 
4-anilinoquinazoline inhibitor.

songtawee, N. The 2nd Biochemistry and 
Molecular Biology 
Conference for Regional 
Sustainable Development

7/5/2009ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยา
ศาสตร์ มก.

28

ผศ.เกียรติทวี ชูวงศ์
โกมล

คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาชีวเคมี

Identification of crystal structure of 
marine mussel shell by ESR, FTIR and 
XRD

อ.วิเชียร ศิริพรม Siam Physics Congress 
2009

19/3/2009คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
ศรีราชา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
และพลศึกษา

29

Investigation of Accuracy of Different 
Procedures for Estimating the Gas 
Diffusivity and the First Order 
Irreversible Reaction Rate Constant from 
TAP Pulse Responses

รพีพร เอกจํานงค์ การประชุมวิชาการวิศวกรรม
เคมีและเคมีประยุกต์แห่ง
ประเทศไทยครั้งท่ี 19

26/10/200930

รศ.ผ่ึงผาย พรรณวดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

ISO 19134 มาตรฐานระบบให้บริการระบุ
ตําแหน่งหลายรูปแบบสําหรับแสดงเส้นทางและ
การนําร่อง

ผศ.วีระภาส คุณรตัน
สิริ

เทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศแห่งชาติ ประจําปี 
2551

22/1/2009คณะวนศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาการจัดการป่าไม้

31

Items Based Fuzzy C-Mean Clustering for 
Collaborative Filtering

รศ.ชุลีรัตน์ จรัสกุลชัย The 5th National 
Conference on Computing 
and Information 
Technology(NCCIT 2009)

22/5/2009คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

32

Kiatichai 
Treerattanapitak

นิสิต ป. เอก ภาควิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์

Life Cycle GHG Emission Model for 
Transportation Fuel: A Case Study of 
Diesel and Gasoline Production in 
Thailand

รศ.ธํารงรัตน์ มุ่งเจริญ 19th National Chemical 
Engineering Conference

26/10/2009คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

33

Worayut 
Saibuatrong

นิสิตปริญญาเอก ภาควิชา
วิศวกรรมเคมี มก.

Long Stay Resort for the Retired Elders 
according to the Sufficiency Economy and 
the Sustainable Architecture Design

Tanaporn 
Wongdontree

RSU Research 
Conference 2009

2/4/2009สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

34

อ.ธนภณ พันธเสน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
บางเขน
สาขาวิชาการวางผังเมืองและ
สภาพแวดล้อม
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Long Stay Resort for the Retired Elders 
according to the Sufficiency Economy and 
the Sustainable Architecture Design

Prathurng 
Hongsrangon

RSU Research 
Conference 2009

2/4/2009College of Public Health 
Sciences, Chulalongkorn 
University

34

Model reduction of VCM Cracking 
Furnace for using in the geometric 
controller design

เพ็ญพิไล เกษมพิณ การประชุมวิชาการวิศวกรรม
เคมีและเคมีประยุกต์แห่ง
ประเทศไทยครั้งท่ี 19

26/10/2009นิสิตปริญญาโท ภาควิชา
วิศวกรรมเคมี

35

อ.ชนินทร์ ปัญจพรผล คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

Novel genes, flgC and flgK are critical for 
pathogenicity of Xanthomonas 
axonopodis pv. glycines caused soybean 
bacterial pustule

Dusit Athinuwat การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Agriculture. 
Department of Plant 
Pathology

36

Burr, Thomas J. Cornell 
University-NYSAES, New 
York (USA). Faculty of 
Agriculture. Department of 
Plant Pathology and 
Plant-Microbe Biology

รศ.สุดฤดี ประเทืองวงศ์ คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาโรคพืช

Phase separation prediction of 
pasteurized drinking yogurt with artificial 
neural network Modeling

อ.สุกัญญา วิชชุกิจ การประชุมวิชาการสมาคม
วิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศ
ไทยครั้งท่ี 10

1/4/2009คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพง
แสน
ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร

37

นายฐากูร (นิสิต) กู้เกีย
รติกูล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพง
แสน
ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร

ผศ.ศศิธร นาคทอง (
โชติศศิธร)

คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาสัตวบาล

Physical and Chemical Properties of 
Mineral in Soils in Orangey Area: A Case 
Study in Chainat Province

อ.วิเชียร ศิริพรม การประชุมวิชาการดินและปุ๋ย
แห่งชาติ ครั้งท่ี 1

23/4/2009คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
ศรีราชา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
และพลศึกษา

38

Nuntana 
Ngernliang

Department of Physics, 
Faculty of Science, 
Chandra Kasem Ratabhat 
University, Thailand

Production of Fermented Soymilk Powder 
Containing Lactobacillus plantalum P49 
By Spray Drying

Piyada Bamrungna 4th BUU Grad. Research 
Conference

13/3/200939
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Production of Fermented Soymilk Powder 
Containing Lactobacillus plantalum P49 
By Spray Drying

รศ.เพ็ญแข วันไชย
ธนวงศ์

4th BUU Grad. Research 
Conference

13/3/2009คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

39

Pseudomonas fluorescens SP007s กระตุ้น
ให้คะน้าสร้าง salicylic acid เพื่อต้านทานการ
เกิดโรคขอบใบทอง

Nalina Hemsanit การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Agriculture. 
Department of Plant 
Pathology

40

รศ.สุดฤดี ประเทืองวงศ์ คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาโรคพืช

Purification of curcin from physic nut 
(Jatropha curcas Linn.) and identification 
of its antimicrobial effect.

ศันสนียพร กิตติขจร The 2nd Biochemistry and 
Molecular Biology 
Conference for Regional 
Sustainable Development

7/5/200941

สิทธิรักษ์ รอยตระกูล สวทช

นวลฉวี เวชประสิทธ์ิ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราม
คําแหง

รศ.สุนันทา รัตนาโภ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาชีวเคมี

Quantitative Risk Assessment to Set Up 
Measures for Proactive Prevention of 
Accident in Vanish Liquid Production 
Process

รศ.ธํารงรัตน์ มุ่งเจริญ การประชุมวิชาการทาง
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ ครั้งท่ี 7

21/5/2009คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

42

นายอารุญ เกตุสาคร นิสิต โครงการปริญญาโท 
วิศวกรรมความปลอดภัย ภาค
พิเศษ

Regulation of Reproductive function by 
central energy availability in animal.

ผศ.สมชัย สัจจาพิทักษ์ The 1st Livestock and 
Wildlife Veterinary 
Conference, Mahidol 
University Thailand 27 
August 2009

27/8/2009คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพง
แสน
ภาควิชาเวชศาสตร์คลีนิคสัตว์
ใหญ่และสัตว์ป่า

43

Hiroko Tsukamura Graduate School of 
Bioagricultural Sciences, 
Nagoya University,Japan

Mohammad 
Shahab

Graduate School of 
Bioagricultural Sciences, 
Nagoya University,Japan

Yoshihisa 
Uenoyama

Graduate School of 
Bioagricultural Sciences, 
Nagoya University,Japan
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Regulation of Reproductive function by 
central energy availability in animal.

Shunji Yamada The 1st Livestock and 
Wildlife Veterinary 
Conference, Mahidol 
University Thailand 27 
August 2009

27/8/2009Graduate School of 
Bioagricultural Sciences, 
Nagoya University,Japan

43

Mika Kinoshita Graduate School of 
Bioagricultural Sciences, 
Nagoya University,Japan

Farida Y. Bari Graduate School of 
Bioagricultural Sciences, 
Nagoya University,Japan

Helen I’Anson Department of Biology, 
Washington and Lee 
University, USA

Kei-ichiro Maeda Graduate School of 
Bioagricultural Sciences, 
Nagoya University,Japan

REUSE OF CRACKED CONCRETE TEST 
CUBES IN MASONRY STRUCTURE BY 
USING CEMENT PASTE 
STRENGTHENING

นายโดม จันทพัฒน์ การประชุมวิชาการคอนกรีต
ประจําปี ครั้งท่ี 5

20/10/2009นิสิตปริญญาโท44

ผศ.วันชัย ยอดสุดใจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

RHINACANTHINS ยับย้ังกิจกรรม ATPase 
ของ TOPOISOMERASE จากยีสต์

อ.นลวัฒน์ บุญญาลัย การประชุมวิชาการวิทยา
ศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย ครั้งท่ี 35 (วทท 
35)

15/10/2009คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาชีวเคมี

45

Scanning Electron Microscopic 
Observation on Thai Glutinous Rice  and 
Microwave Cooking

นางผจงจิต ภูจิญญาณ์ การประชุมวิชาการจุลทรรศน์
แห่งประเทศไทยครั้งท่ี 26

28/1/2009สถาบันวิจัยและพัฒนา
แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
บางเขน
ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยา
ศาสตร์

46

ศ.อรอนงค์ นัยวิกุล คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร

นางสาวยุพดี เผ่าพันธ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา
แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
บางเขน
ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยา
ศาสตร์
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Scanning Electron Microscopic 
Observation on Thai Glutinous Rice  and 
Microwave Cooking

นางพัชรี อํารุง การประชุมวิชาการจุลทรรศน์
แห่งประเทศไทยครั้งท่ี 26

28/1/2009สถาบันวิจัยและพัฒนา
แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
บางเขน
ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยา
ศาสตร์

46

Screening of poly (L-lactic acid) 
depolymerase gene from actinomycetes.

นายกรัณต์ โล่ห์มณี
รัตนา

The 16th Annual Meeting 
of the Thai Society for 
Genetics.

25/3/2009ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยา
ศาสตร์

47

นายวีรวัฒน์ แช่มปรีดา สูนย์พันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

รศ.อรินทิพย์ ธรรมชัย
พิเนต

คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาพันธุศาสตร์

Sequencing and analysis of shikimate 
kinase from Streptomyces venezuelae.

นาวสาววิภาวรรณ วิทย
กฤตศิริกุล

The 16th Annual Meeting 
of the Thai Society for 
Genetics.

25/3/2009ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยา
ศาสตร์

48

รศ.อรินทิพย์ ธรรมชัย
พิเนต

คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาพันธุศาสตร์

Shelf-life Extension of Shrimp-probiotic 
Lactobacillus plantarum LP64  using 
Microencapsulating Technique

รศ.มังกร โรจน์
ประภากร

TSB 2009 Conference, 
Queen Sirikit National 
Convention Center

24/9/2009คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

49

ผศ.ภคมน (สุธาวดี) จิต
ประเสริฐ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

Software Workbench for Parallel 
Workload Management Algorithms 
Evaluation

ผศ.ภุชงค์ อุทโยภาศ 13th National Computer 
Science and Engineering 
Conference

4/11/2009คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

50

นายคงเทพ บุญมี

Some Results on Derivations of BCC - 
Algebras

รศ.อุษณีย์ ลีรวัฒน์ การประชุมวิชาการทาง
คณิตศาสตร์บริสุทธ์ิและ
ประยุกต์ ประจําปี 2552

25/5/2009คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาคณิตศาสตร์

51

Strategies for developing agricultural 
potentials of highly weathered soils 
derived from basalt under tropical 
monsoonal climate

ศ.เอิบ เขียวรื่นรมณ์ The 35th Congress on 
Science and Technology 
of Thailand

15/10/2009คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาปฐพีวิทยา

52

รศ.อัญชลี สุทธิประการ คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาปฐพีวิทยา

วรชาติ วิศวพิพัฒน์ นิสิต

R.J. Gilkes University of Western 
Australia
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Study of Parameter Affecting the 
Briquette Production Using Crude Oil 
Sludge and Coal Powder

รศ.ธํารงรัตน์ มุ่งเจริญ 19th National Chemical 
Engineering Conference

26/10/2009คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

53

บัณฑิตา บัณฑิตสกุล นิสิตระดับปริญญาโท

เกศินี ศรีสุระ บริษัทยูนิคไมน่ิงเซอร์วิสเซส 
จํากัด (มหาชน)

Synthesis of Mesoporous 
Silica-Aluminosilicate Composites Using 
CTAB-Chitosan as TemplateS

รศ.ไพศาล คงคา
ฉุยฉาย

The 6th Asian Aerosol 
Conference 2009

24/11/2009คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

54

รศ.เมตตา เจริญพานิช คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

บุษยา  ชํานาญคิด

Synthetic Fuel via Fischer-Tropsch 
Synthesis with Cobalt Supported Silica 
Catalyst:
Part I Preparation and Characterization 
of Co/SiO2 Catalysts

สัญญา ปรางค์ศรีอรุณ The Thai Institute of 
Chemical Engineering 
and Applied Chemistry 
2009

23/11/2009ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
ม.เกษตรศาสตร์

55

อ.พินท์ุสุดา วีรวัฒน์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาเคมี

รศ.อรรถธีรา วรย่ิงยง คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาเคมี

วิยงค์ กังวานศุภมงคล ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ

The Develpment of a Framework for 
Performance Analysis of Parallel 
Programs

ผศ.ภุชงค์ อุทโยภาศ The 13th ANnual 
Symposium on 
Computational Science 
and Engineering

25/3/2009คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

56

นายคงเทพ บุญมี มหาวิทยาลัยราชมงคล

The effect of count time on the 
uncertainty of integrated intensity in XRD 
experiment

อ.ปริญญา ฉกาจ
นโรดม

The 3rd Thailand 
Metallurgy Conference 
(TMETC-3)

26/10/2009คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ

57

อ.อรทัย จงประทีป คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ

นายพยูร เสนทองแก้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ

นางสาวนุอร ชูทอง ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ

นางสาวพรพิมล ขัน
ธจินดา

ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ

นางสาวรัสรินทร์ ธีระ
ชวาลเกียรติ

ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ

5 สิงหาคม 2010 14:23:14 Page 12 of 168



รายละเอียดข้อมูลการนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์(เรื่องเต็ม)
ประจําปี พ.ศ. 2552 ( 1 มกราคม 2552 - 31 ธันวาคม 2552 )

ระดับชาติ
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The effect of count time on the 
uncertainty of integrated intensity in XRD 
experiment

นายศตายุ สุวรรณะ
โสภณ

The 3rd Thailand 
Metallurgy Conference 
(TMETC-3)

26/10/2009ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ57

THE EFFECT OF PRE-LEACHING TIME 
TO GEOPOLYMER PROPERTIES

รศ.ประเสริฐ สุวรรณ
วิทยา

การประชุมวิชาการวิศวกรรม
โยธาแห่งชาติ ครั้งท่ี 14

13/5/2009คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

58

รัตนากร  ณ วิทยานันท์ นิสิตปริญญาโท

The evaluation of turbulence model on 
two phase flow inside complex flock 
cabinet

รศ.ชวลิต กิตติชัยการ The 13th annual 
symposium on 
computional science and 
engineering

25/3/2009คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

59

The Expression of Tyrosine Kinase from 
Human EGFR as a Target Protein for 
Cancer Therapy and Development of 
Enzyme Activity Assay.

Ruekit, S. The 2nd Biochemistry and 
Molecular Biology 
Conference for Regional 
Sustainable Development

7/5/2009ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยา
ศาสตร์ มก.

60

ผศ.เกียรติทวี ชูวงศ์
โกมล

คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาชีวเคมี

The postharvest antifungal activity of 
extracts and compounds of Cinnamomum 
zeylanicum, Boesenbergia pandurata and 
Syzygium aromaticum against 
Colletotrichum gloeosporioides and 
Botryodiplodia theobromae

อ.เนตรนภิส เขียวขํา "Go…Organic2009” 
Symposium

19/8/2009คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาโรคพืช

61

The Problems of Generic Classification of 
Shakespeare's Romance

อ.ธงรบ รื่นบรรเทิง การประชุมวิชาการ ละคร 
ระคน ตัวตน มนุษย์: 
วรรณกรรมกับนาฏกรรมศึกษา

17/7/2009คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวรรณคดี

62

THE ROLE OF SODIUM HYDROXIDE 
CONCENTRATION
IN FLY ASH – BASED GEOPOLYMER

ยุทธนา  ลีลาถาวรสุข การประชุมวิชาการวิศวกรรม
โยธาแห่งชาติ ครั้งท่ี 14

13/5/2009นิสิตปริญญาโท63

รศ.ประเสริฐ สุวรรณ
วิทยา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

The Zoo Story: นาฏกรรมวิพากษ์สังคมอเมริกัน
ของเอดเวิร์ด แฟรงคลิน อัลบี

อ.จันทวรรณ อนันต
ประยูร

การประชุมวิชาการ ละคร 
ระคน ตัวตน มนุษย์: 
วรรณกรรมกับนาฏกรรมศึกษา

17/7/2009คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวรรณคดี

64

Tradition Reevaluated: Contemporary 
Physical Challenges of the Traditional 
Thai House and Their Treatments via 
Modern Adaptations

อ.สายทิวา รามสูต การประชุมวิชาการนานาชาติ
สถาปัตยปาฐะครั้งท่ี 8 / The 
8th Silpakorn 
Architectural Discourse 
2009 symposium

20/8/2009คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
บางเขน
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

65
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Validation of a 3D Model for Predicting 
Pressure Drop of a Clean Diesel 
Particulate Filter

อ.เอกไท วิโรจน์สกุล
ชัย

The 23rd Conference of 
the Mechanical 
Engineering Network of 
Thailand (MENETT 23)

5/11/2009คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

66

Virtual Screening for antiviral drugs 
against RNA-Binding Domain of 
Non-structural (NS1) Protein of Avian 
Influenza Virus A

ผศ.เกียรติทวี ชูวงศ์
โกมล

Annual Symposium on 
Computational Science 
and Engineering 13th

25/3/2009คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาชีวเคมี

67

รศ.พรทิพภา เล็กเจริญ
สุข

คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิ
คุ้มกัน

กรภพ คล้ายวงศ์ สหสาขาพันธุวิศวกรรม

ณภัทร สองทวี ภาควิชาชีวเคมี ม. เกษตรศาสตร์

Volatile Organic Compounds Removal by 
Biofilter Produced from Wastewater 
Treatment Sludge

อ.สุชาติ เหลือง
ประเสริฐ

The Sixth Regional 
Symposium on 
Infrastructure 
Development

12/1/2009คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

68

กระบวนการท่ีเหมาะสมในการเก็บรักษาดีจระเข้ 
เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์

รศ.วิน เชยชมศรี the 35th Congress on 
Science and Technology 
of Thailand

15/10/2009คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาสัตววิทยา

69

รศ.จินดาวรรณ สิรันทวิ
เนติ

คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาสัตววิทยา

นางสาวไอลดา โอสถ
ศิลป์

นิสิตภาควิชาสัตววิทยา คณะ
วิทยาศาสตร์ มก.

กระบวนการผลิตผีเสื้อข้าวสาร Corcyra 
cephalonica Staint (Lepidoptera: 
Pyralidae)

Kittiya Suksen การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009Office of National 
Research Council of 
Thailand, Bangkok 
(Thailand). National 
Biological Control 
Research Center-Central 
Regional Center 
(NBCRC-CRC)

70

ผศ.โสภณ อุไรชื่น คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชากีฏวิทยา

รศ.วิวัฒน์ เสือสะอาด คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชากีฏวิทยา

กลไกการป้องกันตัวทางกายภาพและเคมีของทาก
เปลือยกลุ่ม Dorid

ผศ.พันธ์ุทิพย์ วิเศษ
พงษ์พันธ์ุ

การประชุมทางวิชาการ ครั้งท่ี 
47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009คณะประมง บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล

71

น.ส.ภัสสรีนาถ นิธิ
เบญญาภิสมัย

นิสิตปริญญาตรี ภาควิชาวิทยา
ศาสตร์ทางทะเล คณะประมง ม.
เกษตรศาสตร์
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รายละเอียดข้อมูลการนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์(เรื่องเต็ม)
ประจําปี พ.ศ. 2552 ( 1 มกราคม 2552 - 31 ธันวาคม 2552 )

ระดับชาติ
ลําดับท่ี ชื่อผลงานวิจัยท่ีนําเสนอ ชื่อคณะผู้วิจัย หน่วยงานที่สังกัด ชื่อการประชุม วันเดือนปีท่ีเสนอ

กลไกการป้องกันตัวทางกายภาพและเคมีของทาก
เปลือยกลุ่ม Dorid

นายฤทธิรงค์ พรหม
มาศ

การประชุมทางวิชาการ ครั้งท่ี 
47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009นิสิตปริญญาโท ภาควิชาวิทยา
ศาสตร์ทางทะเล คณะประมง ม.
เกษตรศาสตร์

71

กลไกของ metabolites จากเชื้อยีสต์ 
Areobasidium pullulans TISTR 3389 ต่อ
การควบคุมโรคแอนแทรคโนสท่ีเกิดจากเชื้อรา 
Colletotrichum musae(Berk&Curtis)บน
กล้วยหอมทอง

รศ.สมศิริ แสงโชติ การสัมมนาทางวิชาการวิทยา
การหลังการเก็บเก่ียวแห่งชาติ 
ครั้งท่ี 7

19/8/2009คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาโรคพืช

72

กลไกใหม่ของเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ในการยับย้ัง
เชื้อสาเหตุโรคใบจุดนูนถ่ัวเหลือง

Tiyakhon 
Chatnaparat

การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Agriculture. 
Department of Plant 
Pathology

73

Sunanthanat 
Nurapak

Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Agriculture. 
Department of Plant 
Pathology

รศ.สุดฤดี ประเทืองวงศ์ คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาโรคพืช

กลุ่มอาการอุบัติใหม่: โรคข้อท่ีเกิดจากการสะสม
โปรตีนแอมีลอยด์แบบข้างเดียวในไก่ท่ีมาจาก
ฟาร์มสัตว์ปีกท่ีเลี้ยงเพื่อการค้าในประเทศไทย

ผศ.นรินทร์ อุประ
กรินทร์

การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพง
แสน
ภาควิชาเวชศาสตร์และ
ทรัพยากรการผลิตสัตว์

74

อ.รุ่งโรจน์ แจ่มอ้น คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพง
แสน
ภาควิชาเวชศาสตร์และ
ทรัพยากรการผลิตสัตว์

นางภัทรา มูลจิตร คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาเวชศาสตร์และ
ทรัพยากรการผลิตสัตว์

Orawan Booddee Kasetsart University. 
Kamphaeng Saen Campus, 
Nakhon Pathom 
(Thailand). Faculty of 
Veterinary Medicine. 
Department of Farm 
Resources and Production 
Medicine
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รายละเอียดข้อมูลการนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์(เรื่องเต็ม)
ประจําปี พ.ศ. 2552 ( 1 มกราคม 2552 - 31 ธันวาคม 2552 )

ระดับชาติ
ลําดับท่ี ชื่อผลงานวิจัยท่ีนําเสนอ ชื่อคณะผู้วิจัย หน่วยงานที่สังกัด ชื่อการประชุม วันเดือนปีท่ีเสนอ

กลุ่มอาการอุบัติใหม่: โรคข้อท่ีเกิดจากการสะสม
โปรตีนแอมีลอยด์แบบข้างเดียวในไก่ท่ีมาจาก
ฟาร์มสัตว์ปีกท่ีเลี้ยงเพื่อการค้าในประเทศไทย

Somyos 
Kankhuntod

การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009Kasetsart University. 
Kamphaeng Saen Campus, 
Nakhon Pathom 
(Thailand). Faculty of 
Veterinary Medicine. 
Animal Diagnostic Unit

74

นายสุขสันต์ ฉํ่าสิงห์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุข
ศาสตร์ และการบริการวินิจฉัย

กะล่อมข้าว-ฉางข้าว-โรงสีชุมชน: กลไกแห่งความ
พอเพียง

ผศ.วันดี พินิจวรสิน The 8th Silpakorn 
Architectural Discourse 
2009 Syposium "Old-New: 
Rethinking Architecture 
in Asia", Bangkok, 
Thailand

21/8/2009คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
บางเขน
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

75

การกําจัดโลหะหนักในนํ้าเสียสังเคราะห์โดยใช้ซี
โอไลต์อัดเม็ดจากเถ้าชานอ้อย

อ.ประภา โซ๊ะสลาม การประชุมวิชาการสภาวะโลก
ร้อน:ความหลากหลายทาง
ชีวภาพและการใช้ประโยชน์
อย่างย่ังยืน

5/11/2009คณะศิลปศาสตร์และวิทยา
ศาสตร์ กําแพงแสน
สายวิชาวิทยาศาสตร์

76

นางสาวสมเนตร จัน
ทวิชชประภา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
กําแพงแสน

การกําหนดจํานวนพนักงานในร้านอาหารท่ีเหมาะ
สมด้วยตัวแบบจําลองสถานการณ์

อ.จุฑา พิชิตลําเค็ญ การประชุมวิชาการด้านการ
วิจัยดําเนินการแห่งชาติ

3/9/2009คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

77

วิมาลัย รังสิโยภาส ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (
บางเขน)

การกําหนดแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่อง
ดื่มเกลือแร่และเคร่ืองดื่มคล้ายเกลือแร่โดยวิธี 
Flash Profile

Kanyapan 
Nuntawichai

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Agro-Industry. 
Department of Product 
Development

78

Shombhoo Yimtoe Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Agro-Industry. 
Department of Product 
Development

อ.พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์

5 สิงหาคม 2010 14:23:14 Page 16 of 168



รายละเอียดข้อมูลการนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์(เรื่องเต็ม)
ประจําปี พ.ศ. 2552 ( 1 มกราคม 2552 - 31 ธันวาคม 2552 )

ระดับชาติ
ลําดับท่ี ชื่อผลงานวิจัยท่ีนําเสนอ ชื่อคณะผู้วิจัย หน่วยงานที่สังกัด ชื่อการประชุม วันเดือนปีท่ีเสนอ

การเกิดการกลายพันธ์ุของยีนอะซิโตแลคเตทซิ
นเธทในเซลล์ของสายพันธ์ุอ้อยต้านทานสารอิมา
ซาเพอร์

รศ.ทศพล พรพรหม การประชุมวิชาการอารักขาพืช
แห่งชาติ ครั้งท่ี 9 "อารักขาพืช
ไทย เทิดไท้องค์ภูมี ตามวิถี
เศรษฐกิจพอเพียง"

24/11/2009คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาพืชไร่นา

79

การเกิดโรคของผลมังคุด (Garcinia 
mangostana) ในภาคตะวันออกของประเทศไทย

อ.เนตรนภิส เขียวขํา การสัมมนาทางวิชาการวิทยา
การหลังการเก็บเก่ียวแห่งชาติ 
ครั้งท่ี 7

19/8/2009คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาโรคพืช

80

การเกิดโรคราดําบนผลลองกอง (Aglaia 
dookkoo Griff.) ในสภาพแปลงปลูกกและหลัง
การเก็บเก่ียว

รศ.สมศิริ แสงโชติ การสัมมนาทางวิชาการวิทยา
การหลังการเก็บเก่ียวแห่งชาติ 
ครั้งท่ี 7

19/8/2009คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาโรคพืช

81

การแก้ปัญหาการจราจรติดขัดจากการท่องเท่ียว
ในกรุงรัตนโกสินทร์

Piyalux 
Siraprapatham

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Architecture. 
Division of Urban and 
Environmental Planning

82

อ.สุภาพร เลี่ย
วไพโรจน์ (แก้วกอ)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
บางเขน
สาขาวิชาการวางผังเมืองและ
สภาพแวดล้อม

การขยายพันธ์ุฝร่ังด้วยการติดตา เสียบก่ิง และ
ทาบก่ิง

ขจรวิชญ์ มูลกันทา สัมมนาวิชาการการปรับปรุง
พันธ์ุและขยายพันธ์ุพืช ครั้งท่ี 
21

14/12/2009นิสิตปริญญาโท ภาควิชาพืชสวน 
คณะเกษตร กําแพงแสน

83

รศ.อุณารุจ บุญ
ประกอบ

คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาพืชสวน

อ.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์ คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาพืชสวน

การขยายพันธ์ุหม้อข้าวหม้อแกงลิง “ไวก้ิง” โดย
การเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือ

รศ.มาลี ณ นคร การประชุมพฤกษศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย ครั้งท่ี 3

25/3/2009คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาพฤกษศาสตร์

84

วราพงษ์ เสนะวีระกุล หลักส๖รพฤกษศาสตรมหาบัณ
พิต ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์ มก.

อ.มินตา ชัยประสงค์สุข คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาพฤกษศาสตร์

ดนัย สรรพศรี ศูนย์รวมพรรณไม้บ้านร่มเกล้า
ในพระราชดําริฯ จ.พิษณุโลก

การเข้าทําลายใบและผลองุ่นของเชื้อรา 
Colletotrichum gloeosporioides สาเหตุโรค
แอนแทรคโนสท่ีตัดแต่งทรงพุ่ม 2 ลักษณะ

รศ.สมศิริ แสงโชติ การสัมมนาทางวิชาการวิทยา
การหลังการเก็บเก่ียวแห่งชาติ 
ครั้งท่ี 7

19/8/2009คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาโรคพืช

85

5 สิงหาคม 2010 14:23:14 Page 17 of 168



รายละเอียดข้อมูลการนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์(เรื่องเต็ม)
ประจําปี พ.ศ. 2552 ( 1 มกราคม 2552 - 31 ธันวาคม 2552 )

ระดับชาติ
ลําดับท่ี ชื่อผลงานวิจัยท่ีนําเสนอ ชื่อคณะผู้วิจัย หน่วยงานที่สังกัด ชื่อการประชุม วันเดือนปีท่ีเสนอ

การเข้าทําลายใบองุ่นของเชื้อรา 
Colletotrichum gloeosporioides สาเหตุโรค
แอนแทรคโนส

Rattiros Chiangsin การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Agriculture. 
Department of Plant 
Pathology

86

รศ.สมศิริ แสงโชติ คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาโรคพืช

การเข้าร่วมการใช้เวลาว่างในกิจกรรมนันทนาการ
กลางแจ้งและการพัฒนาทางสังคมของประชาชน
ในกรุงเทพฯ

ผศ.สุวิมล ตั้งสัจจพจน์ การประชุมทางวิชาการ ครั้งท่ี 
47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

19/3/2009คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาพลศึกษา

87

การควบคุมความชื้นสัมพัทธ์ภายในโรง
เรือนกระจก ด้วยหุ่นยนต์ตรวจวัดความชื้นภายใน
อากาศ

รศ.สมยศ เชิญอักษร การประชุมวิชาการสมาคม
วิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศ
ไทยครั้งท่ี 10 ประจําปี 2552. 
ณ สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี จ.
นครราชสีมา

1/4/2009คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพง
แสน
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร

88

กฤตธี จินดาวงศ์ นิสิต ป.โท

การควบคุมความถ่ีท่ีสภาวะเรโซแนนท์แบบ
อัตโนมัติ สําหรับเตาหลอมแบบเหน่ียวนํา

อ.ไพโรจน์ ทองประศรี การประชุมวิชาการทาง
วิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งท่ี32

28/10/2009คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

89

ไพศักดิ์ พูลผกา วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

สุพัฒน์ กิตติรัตน์สัจจา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ส.พระ
จอมเกล้าฯ ลาดกระบัง

การควบคุมคุณภาพการผลิตต้นกําเนิดรังสี
มาตรฐาน

รศ.พรรณี พักคง การประชุมวิชาการวิทยา
ศาสตร์นิวเคลียร์และ
เทคโนโลยีครั้งท่ี 11

6/7/2009คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชารังสีประยุกต์และ
ไอโซโทป

90

วิชุดา ประดิษฐ์ ภาควิชารังสีประยุกต์และ
ไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร์

ธงชัย สุดประเสริฐ สํานักสนับสนุนการกํากับดูแล
ความปลอดภัยจากพลังงาน
ปรมาณู สํานักงานปรมาณูเพื่อ
สันติ

การควบคุมรา Rhizoctonia สาเหตุโรคข้าว ข้าว
โพด และทุเรียน โดยใช้ราดินและราเอนโดไฟท์

รศ.เลขา มาโนช การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาโรคพืช

91

อ.อรอุมา เพียซ้าย (
เจียมจิตต์)

คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาโรคพืช

อ.ธิดา เดชฮวบ คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาโรคพืช
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ระดับชาติ
ลําดับท่ี ชื่อผลงานวิจัยท่ีนําเสนอ ชื่อคณะผู้วิจัย หน่วยงานที่สังกัด ชื่อการประชุม วันเดือนปีท่ีเสนอ

การควบคุมรา Rhizoctonia สาเหตุโรคข้าว ข้าว
โพด และทุเรียน โดยใช้ราดินและราเอนโดไฟท์

Jitra Kokaew การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Agriculture. 
Department of Plant 
Pathology

91

Amnat Eamvijan Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Agriculture. 
Department of Plant 
Pathology

Siangjeaw 
Piriyaprin

Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Agriculture. 
Department of Plant 
Pathology

การควบคุมโรคผลเน่าราสีเขียวของส้มท่ีเกิดจาก
เชื้อรา Penicillium digitatum โดยใช้สารสกัด
ก่ึงบริสุทธ์ิจากขมิ้นและไคโตแซน

รศ.สมศิริ แสงโชติ การสัมมนาทางวิชาการวิทยา
การหลังการเก็บเก่ียวแห่งชาติ 
ครั้งท่ี 7

19/8/2009คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาโรคพืช

92

การคัดแยกเน้ือแก้วและยางไหลในมังคุดแบบไม่
ทําลายโดยวิธีการวัดการดูดกลืนแสงในย่านใกล้
อินฟราเรด

นางวารุณี ธนะแพสย์ การสัมมนาทางวิชาการวิทยา
การหลังการเก็บเก่ียวแห่งชาติ 
ครั้งท่ี 7

19/8/2009สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลติผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและ
เทคโนโลยีชีวภาพ

93

ดร.สนธิสุข ธีระชัยชยุติ

รศ.อนุพันธ์ เทอดวงศ์
วรกุล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพง
แสน
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร

ดร.ศุมาพร เกษม
สําราญ

สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและ
เทคโนโลยีชีวภาพ

นายอาทิตย์ จันทร์
หิรัญ

ลูกจ้าง สถาบันผลิตผลเกษตรฯ

ดร. ศิรินนภา ศรัณย์
วงศ์

national food research 
institute, Japan

Prof. สุมิโอะ คาวาโน national food research 
institute, Japan

ยูกิ นิดตะ SAIKA

คาซูเอกิ ชิจิฟูจิ SAIKA

คาซูเอกิ คิจิ SAIKA
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ประจําปี พ.ศ. 2552 ( 1 มกราคม 2552 - 31 ธันวาคม 2552 )

ระดับชาติ
ลําดับท่ี ชื่อผลงานวิจัยท่ีนําเสนอ ชื่อคณะผู้วิจัย หน่วยงานที่สังกัด ชื่อการประชุม วันเดือนปีท่ีเสนอ

การคัดเลือกเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ในการลดโรค
เมล็ดด่างของข้าว

นิชากร แซ่ตั้ง การประชุมวิชาการอารักขาพืช
แห่งชาติ ครั้งท่ี 9 "อารักขาพืช
ไทย เทิดไท้องค์ภูมี ตามวิถี
เศรษฐกิจพอเพียง"

24/11/2009คณะเกษตร กําแพงแสน ภาค
วิชาโรคพืช

94

รศ.จิระเดช แจ่มสว่าง คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาโรคพืช

ผศ.วรรณวิไล อินทนู คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาโรคพืช

การคัดเลือกเชื้อรา Trichoderma harzianum 
ท่ีมีประสิทธิภาพสูงในการยับย้ังการเจริญของเชื้อ
ราสาเหตุโรคเมล็ดด่างและเจริญครอบครอง
รากกล้าข้าวได้ดี

พราวมาส เจริญรักษ์ การประชุมวิชาการอารักขาพืช
แห่งชาติ ครั้งท่ี 9 "อารักขาพืช
ไทย เทิดไท้องค์ภูมี ตามวิถี
เศรษฐกิจพอเพียง"

24/11/2009คณะเกษตร กําแพงแสน ภาค
วิชาโรคพืช

95

รศ.จิระเดช แจ่มสว่าง คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาโรคพืช

ผศ.วรรณวิไล อินทนู คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาโรคพืช

การคัดเลือกแบคทีเรียกรดแลคติกท่ีสามารถสร้าง
สารแบคเทอริโอซินและปัจจัยท่ีมีผลต่อการสร้าง
สารแบคเทอริโอซิน

Shuthida 
Churpanich

การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Science. 
Department of 
Microbiology

96

รศ.นิพนธ์ ทวีชัย คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาโรคพืช

ผศ.ปทุมพร ฉิมเอนก คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาจุลชีววิทยา

ผศ.วรรณา มาลาพันธ์ุ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาจุลชีววิทยา

การคัดเลือกสาหร่ายขนาดเล็กท่ีแยกได้ในประเทศ
ไทยเพื่อการผลิตไบโอดีเซล

Somruethai 
Singhasuwan

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009Walailak University, 
Nakhon Si Thammarat 
(Thailand). Institute of 
Agricultural Technology. 
Biotechnology Program

97

Wanna Choorit Walailak University, 
Nakhon Si Thammarat 
(Thailand). Institute of 
Agricultural Technology. 
Biotechnology Program

นายณัฐภาส ผู้พัฒน์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหาร
ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์

5 สิงหาคม 2010 14:23:14 Page 20 of 168



รายละเอียดข้อมูลการนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์(เรื่องเต็ม)
ประจําปี พ.ศ. 2552 ( 1 มกราคม 2552 - 31 ธันวาคม 2552 )

ระดับชาติ
ลําดับท่ี ชื่อผลงานวิจัยท่ีนําเสนอ ชื่อคณะผู้วิจัย หน่วยงานที่สังกัด ชื่อการประชุม วันเดือนปีท่ีเสนอ

การคัดเลือกสาหร่ายขนาดเล็กท่ีแยกได้ในประเทศ
ไทยเพื่อการผลิตไบโอดีเซล

ผศ.ประมุข ภระกูลสุข
สถิตย์

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

97

รศ.วิรัตน์ วาณิชย์ศรี
รัตนา

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

รศ.สาโรจน์ ศิริศันสนีย
กุล

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

การคัดเลือกหม่อนทนเค็มในประเทศไทย บรรณฑวรรณ ม้าเฉ่ียว การประชุมวิชาการวิทยา
ศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย ครั้งท่ี 35 (วทท 
35)

15/10/2009สาขาพันธุวิศวกรรม บัณฑิต
วิทยาลัย

98

เจ๊ะฮาซัน เจ๊ะอุบง ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยา
ศาสตร์

รศ.มาลี ณ นคร คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาพฤกษศาสตร์

สิทธิรักษ์ รอยตระกูล ศูนย์พันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีแห่งชาติ

อ.ราตรี วงศ์ปัญญา คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาชีวเคมี

ผศ.อมรรัตน์ พรหมบุญ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาชีวเคมี

การคัดเลือกอาหารเลี้ยงเชื้อและสภาวะที่เหมาะสม
เพื่อการผลิตโปรไบโอติกโดยใช้เชื้อผสมของ
แบคทีเรีย กรดแลคติกและยีสต์

อัญชุลี ทองจับ 12th. National graduate 
research conference 
(Khonkan University)

12/2/2009ภาควิชาจุลชีววิทยา99

รัชฎาภรณ์ ทองเหม ภาควิชาจุลชีววิทยา

ผศ.ปทุมพร ฉิมเอนก คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาจุลชีววิทยา

การคุกคามความหลากหลายทางชีวภาพของปู
บริเวณแหลมพันวา จ.ภูเก็ต

ผศ.พันธ์ุทิพย์ วิเศษ
พงษ์พันธ์ุ

การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009คณะประมง บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล

100

ผศ.ธรณ์ ธํารงนาวา
สวัสดิ์

คณะประมง บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล

Wachirah Jaingam Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Fisheries. 
Department of Marine 
Science
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ประจําปี พ.ศ. 2552 ( 1 มกราคม 2552 - 31 ธันวาคม 2552 )

ระดับชาติ
ลําดับท่ี ชื่อผลงานวิจัยท่ีนําเสนอ ชื่อคณะผู้วิจัย หน่วยงานที่สังกัด ชื่อการประชุม วันเดือนปีท่ีเสนอ

การคุกคามความหลากหลายทางชีวภาพของปู
บริเวณแหลมพันวา จ.ภูเก็ต

Aekkapan 
Poddamrong

การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Fisheries. 
Department of Marine 
Science

100

การโคลน การแสดงออก และการศึกษาคุณสมบัติ
ทางโครงสร้างของโกร์ทฮอร์โมนจากปลาสวาย 
(Pangasianodon hypophthalmus)

Sinothai Poen การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Graduate School

101

ผศ.สมชัย พรบันลือ
ลาภ

คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาชีวเคมี

การโคลนและการศึกษาคุณลักษณะของ cDNA 
ของยีน Granulin ในปลานิล (Oreochromis 
niloticus)

Mar, Myat khine การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Fisheries. 
Department of 
Aquaculture

102

รศ.นนทวิทย์ อารีย์ชน คณะประมง บางเขน
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า

Silva, Sena S. De Network of Aquaculture 
Center in Asia-Pacific, 
Bangkok (Thailand)

Nguyen, Thuy Network of Aquaculture 
Center in Asia-Pacific, 
Bangkok (Thailand)

อ.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะ
ภูมิ

คณะประมง บางเขน
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า

การโคลนและศึกษาการแสดงออกของยีนท่ี
จําเพาะกับต่อมแอนโดรจีนิคจากกุ้งก้ามกราม

Warangkana 
Narksen

การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Science. 
Department of 
Biochemistry

103

Sittiruk Roytrakul National Science and 
Technology Development  
Agency, Bangkok 
(Thailand). National 
Center for Genetic 
Engineering and 
Biotechnology. Genome 
Institute

ผศ.วิกรม รังสินธ์ุ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาสัตววิทยา

ผศ.อมรรัตน์ พรหมบุญ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาชีวเคมี
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ระดับชาติ
ลําดับท่ี ชื่อผลงานวิจัยท่ีนําเสนอ ชื่อคณะผู้วิจัย หน่วยงานที่สังกัด ชื่อการประชุม วันเดือนปีท่ีเสนอ

การโคลนและศึกษาการแสดงออกของยีนท่ี
จําเพาะกับต่อมแอนโดรจีนิคจากกุ้งก้ามกราม

รศ.สุนันทา รัตนาโภ การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาชีวเคมี

103

การโคลนและแสดงออกของยีน 3ABC ของไวรัส
โรคปากและเท้าเปื่อยซีโรไทป์โอในเซลล์แมลง

Nattarat 
Thangthamniyom

การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Veterinary 
Medicine. Department of 
Microbiology and 
Immunology

104

รศ.พรทิพภา เล็กเจริญ
สุข

คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิ
คุ้มกัน

รศ.วรวิทย์ วัชชวัลคุ คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพง
แสน
ภาควิชาพยาธิวิทยา

นางวิไลรัตน์ ฉํ่าสิงห์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพง
แสน
ภาควิชาเวชศาสตร์และ
ทรัพยากรการผลิตสัตว์

การจัดกลุ่มซอสเย็นตาโฟ จากลักษณะทาง
ประสาทสัมผัสและค่าทางเคร่ืองมือ

ผศ.วิษฐิดา จันทราพร
ชัย

การประชุมเสนอผลงานวิจัย 
ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ 
ครั้งท่ี 14

10/9/2009คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์

105

รศ.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์

รศ.วิชัย หฤทัยธนาสัน
ติ์

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

นางสาววลัยลักษณ์ ย่ิง
ยงยุทธ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน

การจัดการนํ้าในนาข้าวเพื่อลดผลกระทบสิ่งแวด
ล้อมด้านก๊าซมีเทน

รศ.บัญชา ขวัญยืน 4th THAICID National 
Symposium

18/6/2009คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพง
แสน
ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน

106

นส.อัจฉรา ชุมวงศ์ กรมชลประทาน

การจัดการปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินเพื่อยกระดับ
ผลผลิตมันสําปะหลัง
ท่ีปลูกในชุดดินกําแพงแสนปลายฤดูฝน

ศิริสุดา บุตรเพชร การประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งท่ี 6

9/12/2009นิสิตปริญญาโท107

ผศ.ชัยสิทธ์ิ ทองจู คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาปฐพีวิทยา

รศ.กุมุท สังขศิลา คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาปฐพีวิทยา
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รายละเอียดข้อมูลการนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์(เรื่องเต็ม)
ประจําปี พ.ศ. 2552 ( 1 มกราคม 2552 - 31 ธันวาคม 2552 )

ระดับชาติ
ลําดับท่ี ชื่อผลงานวิจัยท่ีนําเสนอ ชื่อคณะผู้วิจัย หน่วยงานที่สังกัด ชื่อการประชุม วันเดือนปีท่ีเสนอ

การจัดการปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินเพื่อยกระดับ
ผลผลิตมันสําปะหลัง
ท่ีปลูกในชุดดินกําแพงแสนปลายฤดูฝน

ผศ.จุฑามาศ ร่มแก้ว การประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งท่ี 6

9/12/2009คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาพืชไร่นา

107

รศ.สุรเดช จินตกานนท์ คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาปฐพีวิทยา

การจัดการปุ๋ยแคลเซียมและแมกนีเซียมสําหรับผัก
กาดหอมห่อท่ีปลูกในพื้นท่ีแม่แฮ จังหวัดเชียงใหม่

ผศ.สมชัย อนุสนธ์ิพร
เพิ่ม

โครงการประชุมวิชาการการนํา
เสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิต
ศึกษา ครั้งท่ี 2 (KMITL 
Conference II)

10/3/2009คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาปฐพีวิทยา

108

นางสาวเฟื่องลดา ธนะ
โชติ

นิสิตปริญญาโท ภาควิชา
ปฐพีวิทยา มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

อ.ศุภิฌา ธนะจิตต์ คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาปฐพีวิทยา

ศ.เอิบ เขียวรื่นรมณ์ คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาปฐพีวิทยา

การจัดการโลจิสติกส์เพื่อลดต้นทุนของการเก็บ
เก่ียวและขนส่งอ้อยเข้าสู่โรงงานนํ้าตาล

ผศ.เกรียงไกร แก้วตระ
กูลพงษ์

การนําเสนอผลงานวิจัยแห่ง
ชาติ 2552 (Thailand 
Research Expo 2009)

30/8/2009คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน

109

การจัดทําระบบจัดการคุณภาพสําหรับสายการ
ผลติผลิตภัณฑ์ขนมอบ

Piyanuch 
Waisalong

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Agro-Industry. 
Agro-Industry Technology 
Management

110

ผศ.ชุติมา ไวศรายุทธ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เกษตร

การจัดรูปแบบการปลูกพืชเพื่อปรับปรุง
เสถียรภาพลาดดิน

Siwawut  
Songsutthid

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Water 
Resources Engineering. 
Department of Water 
Resources Engineering

111

อ.ก้องเกียรติ (ลาออก) 
วิเศษรัตน์

คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ

การจําแนกประเภทข้อมูลของภาพดาวเทียม 
THEOS ระบบ Panchromatic ด้วยเทคนิค 
Object Based Image Analysis

ผศ.วีระภาส คุณรัตน
สิริ

การประชุมวิชาการเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศแห่ง
ชาติประจําปี 2552

16/12/2009คณะวนศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาการจัดการป่าไม้

112
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รายละเอียดข้อมูลการนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์(เรื่องเต็ม)
ประจําปี พ.ศ. 2552 ( 1 มกราคม 2552 - 31 ธันวาคม 2552 )

ระดับชาติ
ลําดับท่ี ชื่อผลงานวิจัยท่ีนําเสนอ ชื่อคณะผู้วิจัย หน่วยงานที่สังกัด ชื่อการประชุม วันเดือนปีท่ีเสนอ

การจําแนกสปีชีส์ของเชื้อเลปโตสไปราโดยการใช้
วิธีพีซีอาร์ร่วมกับการกําหนดชิ้นส่วนความหลาก
หลายของยีนแฟลกเจลลา

Anchalee La-ard การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009Kasetsart University. 
Kamphaeng Saen Campus, 
Nakhon Pathom 
(Thailand). Center for 
Agricultural Biotechnology

113

ผศ.ธวัชชัย ศักดิ์ภู่อร่าม คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน

รศ.วรวิทย์ วัชชวัลคุ คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพง
แสน
ภาควิชาพยาธิวิทยา

รศ.ปฐมาพร เอมะวิ
ศิษฎ์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิ
คุ้มกัน

การจําแนกสายพันธ์ุย่อยของเชื้อ Haemophilus 
parasuis ท่ีคัดแยกได้จากสุกรในประเทศไทย

Yaowaluk Kumjun การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009King Mongkut's Institute of 
Technology Ladkrabang, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Agricultural 
Technology. Department of 
Agricultural Biotechnology

114

Kanokrat 
Srikijkasemwat

King Mongkut's Institute of 
Technology Ladkrabang, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Agricultural 
Technology. Department of 
Agricultural Biotechnology

อ.อลงกต บุญสูงเนิน คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพง
แสน
ภาควิชาเวชศาสตร์และ
ทรัพยากรการผลิตสัตว์

นายสุขสันต์ ฉํ่าสิงห์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุข
ศาสตร์ และการบริการวินิจฉัย

อ.ปรีดา เลิศวัชระสาร
กุล

คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพง
แสน
ภาควิชาพยาธิวิทยา

การจําลองกระบวนการผลิตแอมโมเนียจากก๊าซ
ธรรมชาติ โดยใช้โปรแกรม ASPEN PLUS

Nithi Russamee การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Engineering. 
Department of Chemical 
Engineering

115

รศ.ธงไชย ศรีนพคุณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
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รายละเอียดข้อมูลการนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์(เรื่องเต็ม)
ประจําปี พ.ศ. 2552 ( 1 มกราคม 2552 - 31 ธันวาคม 2552 )

ระดับชาติ
ลําดับท่ี ชื่อผลงานวิจัยท่ีนําเสนอ ชื่อคณะผู้วิจัย หน่วยงานที่สังกัด ชื่อการประชุม วันเดือนปีท่ีเสนอ

การจําลองการบริหารจัดการอุทกภัยในพื้นท่ีลุ่ม
นํ้าปิงและลุ่มนํ้าวังด้วยแบบจําลองอินโฟเวิร์ค อาร์ 
เอส

นายประเสริฐ ล่ําภากร การประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งท่ี 6

8/12/2009ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรนํ้า 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

116

ผศ.นภาพร เปี่ยมสง่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรนํ้า

การจําลองการผลิตไบโอดีเซลแบบวิวิธพันธ์ Kantarod  Chakton การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Engineering. 
Department of Chemical 
Engineering

117

รศ.ธงไชย ศรีนพคุณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

การจําลองแบบการไหลแบบ 2 มิติด้วยแบบ
จําลอง MIKE21 HDFM บริเวณพื้นท่ีชายฝ่ังท่า
เรือเมืองดาร์วิน ประเทศออสเตรเลีย

อ.วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ การประชุมวิชาการวิศวกรรม
โยธาแห่งชาติ ครั้งท่ี 14

13/5/2009คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพง
แสน
ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน

118

การจําลองสถานการณ์เพลิงไหม้และการอพยพ 
กรณีศึกษาโรงเรียนอนุบาล

Bhumesh 
Hiriwattanawong

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Engineering

119

รศ.มนตรี  พิรุณเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

รศ.ธงไชย ศรีนพคุณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

การจําลองสถานการณ์เพื่อจัดเส้นทางการว่ิงของ
รถเอจีวีท่ีเหมาะสมสําหรับอุตสาหกรรมการผลิต
ชิ้นส่วนรถยนต์

ผศ.รุ่งรัตน์ ภิสัชเพ็ญ การประชุมวิชาการระดับชาติ 
คร้ังท่ี 6 ด้านการวิจัยดําเนิน
งาน (Operations Research 
Network of Thailand 
2009)

3/9/2009คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

120

อรยา วงศ์สุขศรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การเจริญเติบโต คุณภาพผลผลิต และปริมาณธาตุ
อาหารในต้นและผลของแตงเทศ 4 พันธ์ุ

อ.ปริยานุช จุลกะ การประชุมวิชาการพืชสวนแห่ง
ชาติ ครั้งท่ี 8

6/5/2009คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาพืชสวน

121

นายธิติพัฒน์  วีเปลี่ยน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร

การเจริญเติบโตของผลผลิตต่อหัวของแรงงานใน
ภาคอุตสาหกรรมการผลิต

อ.วัลลภัคร์ พลทรัพย์ การประชุมวิชาการระดับชาติ
ของนักเศรษฐศาสตร์ ครั้งท่ี 5

16/10/2009คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์

122

จารุวรรณ จึงประเสริฐ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน ภาค
วิชาเศรษฐศาสตร์

การเจริญเติบโตทางลําต้นของพลับ (Diospyros 
kaki L.) บนพื้นท่ีสูงของจังหวัดเชียงใหม่

รศ.วีระศักดิ์ อุดมโชค การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ

123
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ระดับชาติ
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การเจริญเติบโตทางลําต้นของพลับ (Diospyros 
kaki L.) บนพื้นท่ีสูงของจังหวัดเชียงใหม่

นางพูลศิริ ชูชีพ การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบ
นิเวศเกษตร
ศูนย์วิจัยระบบนิเวศเกษตร

123

นางนวลปรางค์ ไชย
ตะขบ

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบ
นิเวศเกษตร
สถานีวิจัยกาญจนบุรี

นายวรวิทย์ ย่ีสวัสดิ์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบ
นิเวศเกษตร
สถานีวิจัยดอยปุย

อ.พงศกร จิวาภรณ์
คุปต์

คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ

การใช้เชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ควบคุมโรคแอ
นแทรคโนสของพริกสาเหตุจากเชื้อรา 
Colletotrichum gloeosporioides ในสภาพ
แปลง

ผศ.วรรณวิไล อินทนู การประชุมวิชาการอารักขาพืช
แห่งชาติ ครั้งท่ี 9 "อารักขาพืช
ไทย เทิดไท้องค์ภูมี ตามวิถี
เศรษฐกิจพอเพียง"

24/11/2009คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาโรคพืช

124

รศ.จิระเดช แจ่มสว่าง คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาโรคพืช

การใช้เถ้ากากส่าเป็นปุ๋ยโพแทสเซียมสําหรับข้าว
โพด

Pimolsiri 
Supasatienchai

การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Agriculture. 
Department of Soil Science

125

รศ.จงรักษ์ จันทร์เจริญ
สุข

คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาปฐพีวิทยา

รศ.เอ็จ สโรบล คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาพืชไร่นา

การใช้เทคนิคการกระจายหน้าท่ีการทํางานเชิง
คุณภาพในผลิตภัณฑ์เบเกอรี่อบแช่เยือกแข็ง

Parichart Yoophat การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Agro-Industry. 
Department of Product 
Development

126

รศ.ธงชัย สุวรรณสิ
ชณน์

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์

การใชเ้ทคนิคแสงย่านใกล้อินฟราเรดในช่วงคลื่น
สั้นสําหรับการหาปริมาณของแข็งท่ีละลายนํ้าได้
ในผลมังคุด

Athit Janhiran การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Kasetsart Agricultural and 
Agro-Industrial Product 
Improvement Institute

127
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การใช้เทคนิคแสงย่านใกล้อินฟราเรดในช่วงคลื่น
สั้นสําหรับการหาปริมาณของแข็งท่ีละลายนํ้าได้
ในผลมังคุด

นางวารุณี ธนะแพสย์ การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและ
เทคโนโลยีชีวภาพ

127

ดร.ศุมาพร เกษม
สําราญ

สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและ
เทคโนโลยีชีวภาพ

Sontisuk 
Teerachaichayut

King Mongkut's Institute of 
Technology Ladkrabang, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Agricultural 
Industry

การใช้แบบจําลองชนิด Single-Zone Model 
เพื่อศึกษาคุณลักษณะการเกิดน็อก ออกไซด์ของ
ไนโตรเจน และประสิทธิภาพของเคร่ืองยนต์ท่ีใช้
เชื้อเพลิง E0 E10 และ E85

อ.เอกไท วิโรจน์สกุล
ชัย

The 23rd Conference of 
the Mechanical 
Engineering Network of 
Thailand (MENETT 23)

7/11/2009คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

128

อ.ธเนศ อรุณศรีโสภณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

การใช้ประโยชน์โปรตีนไฮโดรไลเซตจากดักแด้
ไหมอีรี่ ในกุ้งก้ามกราม

Narutai 
Wanchooplao

การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Fisheries. 
Department of 
Aquaculture

129

รศ.อรพินท์ จินต
สถาพร

คณะประมง บางเขน
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า

รศ.ประทักษ์ ตาบทิพย์
วรรณ

คณะประมง บางเขน
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า

รศ.นนทวิทย์ อารีย์ชน คณะประมง บางเขน
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า

การใช้โปรตีนไฮโดรไลเซตจากหนอนไหมอีรี่ 
(Philosamia ricini, Boisd) ทดแทนปลาป่นใน
อาหารปลาดุกลูกผสม (Clarias 
macrocepharus x Clarias gariepinus)

Nattakan 
Pratumsri

การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Fisheries. 
Department of 
Aquaculture

130

รศ.ประทักษ์ ตาบทิพย์
วรรณ

คณะประมง บางเขน
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า

รศ.อรพินท์ จินต
สถาพร

คณะประมง บางเขน
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า
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การใช้โปรตีนไฮโดรไลเซตจากหนอนไหมอีรี่ 
(Philosamia ricini, Boisd) ทดแทนปลาป่นใน
อาหารปลาดุกลูกผสม (Clarias 
macrocepharus x Clarias gariepinus)

อ.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะ
ภูมิ

การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009คณะประมง บางเขน
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า

130

การใช้ฝายหินเรียงในการบําบัดนํ้าเสียชุมชนของ
เทศบาลตําบลห้วยยอด อําเภอห้วยยอด จังหวัด
ตรัง

Boonjongrak 
Jewtan

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
College of Environment

131

รศ.บงกชรัตน์ ปิติยนต์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ศ.วิทย์ ธารชลานุกิจ คณะประมง บางเขน
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า

Maitree 
Daungsavat

Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
College of Environment

การใช้ภาพถ่ายในการสอบปฏิบัติการวิชาจุลกาย
วิภาคศาสตร์

ผศ.ธีระศักดิ์ พราพงษ์ การประชุมวิชาการกายวิภาค
ศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 
32

29/4/2009คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์

132

นางณฐนันท์ พรหมพา คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์

การใช้วัสดุเหลือใช้ (เถ้าลิกไนต์และกากปู) ใน
พื้นท่ีลาดชันเพื่อลดการชะล้างพังทลายของดิน

Unpeng 
Inthachang

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009Naresuan University. 
Phayao Campus, Phayao 
(Thailand). School of 
Energy and Environment

133

Chaitamlong 
Pongpatanasiri

Naresuan University, 
Phitsanulok (Thailand). 
Faculty of Engineering. 
Industrial Engineering 
Department

ผศ.ธนูชัย กองแก้ว คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาปฐพีวิทยา

Sukthai 
Pongpatanasiri

Naresuan University. 
Phayao Campus, Phayao 
(Thailand). School of 
Energy and Environment

การใช้ออนโทโลยีเพื่อการสืบค้นคําพิพากษาศาล
ฎีกา

ธนพล ตันติศรีปรีชา การประชุมวิชาการพระ
จอมเกล้าลาดกระบัง ประจําปี 
2552

31/8/2009ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
คณะวิทยาศาสตร์ มก

134

ผศ.นวลวรรณ สุนทร
ภิษัช

คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

การดูดซับฟอร์มัลดีไฮด์ในนํ้าเสียจากกระบวนการ
ผลิตเอทิลีนออกไซด์และเอทิลีนไกลคอล ด้วยถ่าน
กัมมันต์

Watcharapong 
Wararam

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
College of Environment

135
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ระดับชาติ
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การดูดซับฟอร์มัลดีไฮด์ในนํ้าเสียจากกระบวนการ
ผลิตเอทิลีนออกไซด์และเอทิลีนไกลคอล ด้วยถ่าน
กัมมันต์

รศ.นิพนธ์ ตังคณานุ
รักษ์

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม
วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม

135

รศ.วิทยา ปั้นสุวรรณ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาเคมี

การดูดซับเมทิลีนบลูของถ่านไม้จากไผ่ป่า ไผ่ตง 
และไผ่มันหมู จากจังหวัดกาญจนบุรี

อ.สายใจ ชาญเศรษฐิ
กุล

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาเคมี

136

รศ.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาเคมี

Supawan 
Limthaweesomkiat
e

Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Science. 
Department of Chemistry

การดูดซับสารฟอร์โบลเอสเทอร์จากนํ้ามันสบู่ดํา
เพื่อใช้ผลิตนํ้ามันไบโอดีเซล

Sineenat Chawna การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
College of Environment

137

รศ.วิทยา ปั้นสุวรรณ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาเคมี

รศ.นิพนธ์ ตังคณานุ
รักษ์

วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม
วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม

การตกผลึกจลน์แบบไอโซเทอร์มัลของสารผสม
พอลิพรอพิลีนกับแคลเซียมคาร์บอเนต

Kriengkri Timsorn การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Science. 
Department of Physics

138

รศ.สุปรียา ตรีวิจิตร
เกษม

คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาฟิสิกส์

การตกผลึกอนุภาคยามีเฟนนามิกแอซิดด้วย
กระบวนการท่ีใช้ของไหลท่ีสภาวะใกล้จุดวิกฤต

ผศ.มานพ เจริญไชย
ตระกูล

การประชุมวิชาการวิศวกรรม
เคมีและเคมีประยุกต์แห่ง
ประเทศไทยครั้งท่ี 19

26/10/2009คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

139

ฐิติมา ทรงจิตสมบูรณ์ นิสิต ป.โท ภาควิชาวิศวกรรม
เคมี ม.เกษตรศาสตร์

การตรวจการปนเป้ือน Salmonella spp. ด้วย 
เทคนิค PCR และคัดแยกสายพันธ์ุในกระบวนการ
ผลิตผักสดเพื่อการส่งออก

วิภาวดี อ้นท้วม การสัมมนาทางวิชาการวิทยา
การหลังการเก็บเก่ียวแห่งชาติ 
ครั้งท่ี 7

19/8/2009คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน ภาควิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร

140

พรเพ็ญ มรกตจินดา คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน ภาควิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร

ผศ.วราภา มหา
กาญจนกุล

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร
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ระดับชาติ
ลําดับท่ี ชื่อผลงานวิจัยท่ีนําเสนอ ชื่อคณะผู้วิจัย หน่วยงานที่สังกัด ชื่อการประชุม วันเดือนปีท่ีเสนอ

การตรวจการปนเป้ือน Salmonella spp. ด้วย 
เทคนิค PCR และคัดแยกสายพันธ์ุในกระบวนการ
ผลิตผักสดเพื่อการส่งออก

นิภา โชคสัจจะวาที การสัมมนาทางวิชาการวิทยา
การหลังการเก็บเก่ียวแห่งชาติ 
ครั้งท่ี 7

19/8/2009ศูนย์พันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

140

การตรวจเชื้อ Staphylococcus aureus ใน
ตัวอย่างอาหารโดยวิธี dot-ELISA

Pattaraporn 
Thongthai

การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Science. 
Department of 
Microbiology

141

รศ.พัชรี สุนทรนันท คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาจุลชีววิทยา

รศ.ชัยวัฒน์ กิตติกูล คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาจุลชีววิทยา

การตรวจสอบ porcine circovirus type 2 ด้วย
เทคนิค loop-mediated isothermal 
amplification

อ.ปรีดา เลิศวัชระสาร
กุล

การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพง
แสน
ภาควิชาพยาธิวิทยา

142

นางสิริลักษณ์ จาละ คณะสังคมศาสตร์ บางเขน
สํานักงานเลขานุการ

นางวิไลรัตน์ ฉํ่าสิงห์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพง
แสน
ภาควิชาเวชศาสตร์และ
ทรัพยากรการผลิตสัตว์

นางภัทรา มูลจิตร คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาเวชศาสตร์และ
ทรัพยากรการผลิตสัตว์

รศ.วรวิทย์ วัชชวัลคุ คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพง
แสน
ภาควิชาพยาธิวิทยา

การตรวจสอบความผิดปกติไส้ฉํ่านํ้าอย่างไม่
ทําลายในผลสาลี่

ผศ.รณฤทธ์ิ ฤทธิรณ การสัมมนาทางวิชาการวิทยา
การหลังการเก็บเก่ียวแห่งชาติ 
ครั้งท่ี 7

19/8/2009คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพง
แสน
ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร

143

รศ.อุณารุจ บุญ
ประกอบ

คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาพืชสวน

สรุีพร ณรงค์วงศ์วัฒนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพง
แสน ภาควิชาวิศวกรรมการ
อาหาร

เขมณัฏฐ์ พุกพูล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพง
แสน ภาควิชาวิศวกรรมการ
อาหาร

วิระพงศ์ ชูนุ้ย คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพง
แสน ภาควิชาวิศวกรรมการ
อาหาร
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ระดับชาติ
ลําดับท่ี ชื่อผลงานวิจัยท่ีนําเสนอ ชื่อคณะผู้วิจัย หน่วยงานที่สังกัด ชื่อการประชุม วันเดือนปีท่ีเสนอ

การตรวจสอบและการจัดจําแนกเชื้อแบคทีเรีย
สาเหตุโรคผลเน่าของแตงกวาในภาคกลางของ
ประเทศไทย

อ.สุจินต์ ภัทรภูวดล การประชุมวิชาการพืชสวนแห่ง
ชาติครั้งท่ี 8

6/5/2009คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาโรคพืช

144

การตรวจสอบและการวัดปริมาณ 
microRNA172a ในช่วงชักนําการออกดอกของ
ข้าว (Oryza sativa L.) พันธ์ุขาวดอกมะลิ105

อ.จรีรัตน์ มงคลศิริ
วัฒนา

การประชุมวิชาการ พันธุ
ศาสตร์แห่งชาติ ครั้งท่ี 16 พันธุ
ศาสตร์..แก้วิกฤติพลังงานชาติ

25/3/2009คณะศิลปศาสตร์และวิทยา
ศาสตร์ กําแพงแสน
สายวิชาวิทยาศาสตร์

145

ศ.ประดิษฐ์ พงศ์ทองคํา คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาพันธุศาสตร์

รศ.สุรินทร์ ปิยะโชค
ณากุล

คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาพันธุศาสตร์

การตรวจสอบและออกแบบระบบระบายอากาศ
เฉพาะที่ท่ีใช้ในกระบวนการเคลือบกาวชิ้นงาน

วิไล เฮงวิวัฒนชัย การประชุมทางวิชาการ
วิศวกรรมความปลอดภัยแห่ง
ชาติ ครั้งท่ี 1

28/5/2009146

ผศ.นันทิยา หาญศุภ
ลักษณ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

การตรวจหาการติดเชื้อ Bartonella ในแมวจรจัด
ในวัดเขตกรุงเทพมหานครโดยเทคนิคปฏิกิริยาลูก
โซ่โพลิเมอเรส

Saowaluck Jitchum การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009Kasetsart University. 
Kamphaeng Saen Campus, 
Nakhon Pathom 
(Thailand). Center for 
Agricultural Biotechnology

147

ผศ.ศิริชัย วงษ์นาคเพ็ช
ร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุข
ศาสตร์ และการบริการวินิจฉัย

รศ.ปฐมาพร เอมะวิ
ศิษฎ์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิ
คุ้มกัน

Soichi Maruyama Nihon University, 
Kanagawa (Japan). College 
of Bioresource Sciences. 
Laboratory of Veterinary 
Public Health

รศ.สถาพร จิตตปาล
พงศ์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาปรสิตวิทยา

การตรวจหาเชื้อ Staphylococcus aureus ท่ี
สร้างเอนเทอโรทอกซินและดื้อต่อยา methicillin 
และ vancomycin จากอาหารพร้อมบริโภค ภาย
ในวิทยาเขตบางเขนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และตลาดสี่แยกเกษตร

Praw 
Suppajariyawat

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Veterinary 
Medicine. Department of 
Microbiology and 
Immunology

148

รศ.องอาจ เลาหวินิจ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิ
คุ้มกัน
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ระดับชาติ
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การตรวจหาเชื้อ Staphylococcus aureus ท่ี
สร้างเอนเทอโรทอกซินและดื้อต่อยา methicillin 
และ vancomycin จากอาหารพร้อมบริโภค ภาย
ในวิทยาเขตบางเขนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และตลาดสี่แยกเกษตร

รศ.พัชรี สุนทรนันท การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาจุลชีววิทยา

148

การตรวจหาตัวอ่อนหนอนตัวกลมกลุ่ม 
Ascaridoid ในปลาทะเลจากอ่าวไทย

ผศ.วัชริยา ภูรีวิโรจน์
กุล

การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาสัตววิทยา

149

การตรวจหาไอจีเอฟ-วัน (Insulin like Growth 
factor-1, IGF-1) ในซีรัมจระเข้ เพื่อการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพของผู้ป่วยโรคเบาหวาน

รศ.จินดาวรรณ สิรันทวิ
เนติ

the 35th Congress on 
Science and Technology 
of Thailand

15/10/2009คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาสัตววิทยา

150

รศ.วิน เชยชมศรี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาสัตววิทยา

นายสิทธิธนา อาดํา

การตอบสนองของแอนติบอดีต่อการกระตุ้นภูมิคุ้ม
กันในกระต่าย ด้วยวัคซีนต่อต้านเห็บโคชนิด 
SERPIN recombinant protein

Paitoon Kaewhom การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009Kasetsart University. 
Kamphaeng Saen Campus, 
Nakhon Pathom 
(Thailand). Center for 
Agricultural Biotechnology

151

รศ.ธีระพล ศิรินฤมิตร คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาพยาธิวิทยา

ผศ.ศิริรักษ์ จันทครุ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์

รศ.สถาพร จิตตปาล
พงศ์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาปรสิตวิทยา

การตอบสนองต่อแก๊สเอธานอลของ La 
sub(1-X)Sr sub(X)FeO3 (x= 0, 0.1 และ 0.3) 
ท่ีเตรียมจากการสลายตัวของสารเชิงซ้อนอินทรีย์

Thammanoon 
Thaweechai

การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Science. 
Department of Chemistry

152

Anurat Wisitsoraat National Science and 
Technology Development 
Agency, Bangkok 
(Thailand). National 
Electronics and Computer 
Technology Center. 
Nanoelectronics and 
MEMS Laboratory

ผศ.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ

ผศ.นัทธมน คูณแสง คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาเคมี
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ระดับชาติ
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การตอบสนองต่อปุ๋ยเหล็กของข้าวโพดท่ีปลูกใน
ดินเน้ือปูน ชุดดินตาคลี

Rouengrong 
Moysurin

การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Agriculture. 
Department of Soil Science

153

รศ.จงรักษ์ จันทร์เจริญ
สุข

คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาปฐพีวิทยา

รศ.เอ็จ สโรบล คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาพืชไร่นา

การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันต่อวัคซีนโรคปากและ
เท้าเปื่อยชนิดไตรวาเลนท์ในสุกร

Terdsak Yano การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009Chiang Mai University, 
Chiang Mai (Thailand). 
Faculty of Veterinary 
Medicine

154

ผศ.สุวิชัย โรจนเสถียร คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิ
คุ้มกัน

Panuwat Yamsakul Chiang Mai University, 
Chiang Mai (Thailand). 
Faculty of Veterinary 
Medicine

Sompreeya 
Kongkaew

Chiang Mai University, 
Chiang Mai (Thailand). 
Faculty of Veterinary 
Medicine

Chaisuree 
Suphavilai

Chiang Mai University, 
Chiang Mai (Thailand). 
Research Institute for 
Health Sciences

Dilok Auanpromma Department of Livestock 
Development, Bangkok 
(Thailand). Regional 
Reference Laboratory for 
FMD in South East Asia

Prawat 
Rattanapumma

Department of Livestock 
Development, Bangkok 
(Thailand). Bureau of 
Veterinary Biologics

Sukit Pratumchai Department of Livestock 
Development, Bangkok 
(Thailand). Bureau of 
Veterinary Biologics
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ประจําปี พ.ศ. 2552 ( 1 มกราคม 2552 - 31 ธันวาคม 2552 )

ระดับชาติ
ลําดับท่ี ชื่อผลงานวิจัยท่ีนําเสนอ ชื่อคณะผู้วิจัย หน่วยงานที่สังกัด ชื่อการประชุม วันเดือนปีท่ีเสนอ

การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันต่อวัคซีนโรคปากและ
เท้าเปื่อยชนิดไตรวาเลนท์ในสุกร

Puwanart 
Poapramot

การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009Department of Livestock 
Development, Bangkok 
(Thailand). Bureau of 
Veterinary Biologics

154

การตอบสนองทางแอนติบอดีย์ในโคนมท่ีกระตุ้น
ภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีนต่อต้านเห็บโค 
(Rhipicephalus microplus) KU-VAC1

รศ.สถาพร จิตตปาล
พงศ์

การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาปรสิตวิทยา

155

นางสาวชัญญา เก่ง
ระดมกิจ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาปรสิตวิทยา

นางนงนุช ภิญโญภานุ
วัฒน์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาปรสิตวิทยา

นายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาปรสิตวิทยา

Paitoon Kaewhom Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Veterinary 
Medicine. Department of 
Parasitology

Sinsamut Saengow Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Veterinary 
Medicine. Department of 
Parasitology

Patcharathorn 
Simking

Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Veterinary 
Medicine. Department of 
Parasitology

Amnuay 
Thamlangka

Department of Livestock 
Development, Bangkok 
(Thailand). Bureau of 
Biotechnology for 
Livestock Development

Nachai Sarataphan Department of Livestock 
Development, Bangkok 
(Thailand). Bureau of 
Biotechnology for 
Livestock Development

การเตรียมเมมเบรนคอมโพสิตระหว่างพอลิอรีลี
นอีเธอร์ซัลโฟนท่ีมีหมู่ซัลโฟเนตกับซีโอไลต์ชนิด 
ZSM

ผศ.นันทิยา หาญศุภ
ลักษณ์

การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

156
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รายละเอียดข้อมูลการนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์(เรื่องเต็ม)
ประจําปี พ.ศ. 2552 ( 1 มกราคม 2552 - 31 ธันวาคม 2552 )

ระดับชาติ
ลําดับท่ี ชื่อผลงานวิจัยท่ีนําเสนอ ชื่อคณะผู้วิจัย หน่วยงานที่สังกัด ชื่อการประชุม วันเดือนปีท่ีเสนอ

การเตรียมเมมเบรนคอมโพสิตระหว่างพอลิอรีลี
นอีเธอร์ซัลโฟนท่ีมีหมู่ซัลโฟเนตกับซีโอไลต์ชนิด 
ZSM

นางสาวโสฬสศิริ ศรี
ทอง

การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009156

การเตรียมและสมบัติเชิงกลของวัสดุเชิงประกอบ
ของพอลิพอพิลีนและพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตกับกาก
มันสําปะหลัง

ดร.รัตนา ตันฑเทอด
ธรรม

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและ
พลังงานชีวภาพ

157

Tran, T. National Science and 
Technology Development 
Agency, Bangkok 
(Thailand). National 
Center for Genetic 
Engineering and 
Biotechnology. Cassava 
and Starch Technology 
Research Unit

Sunee 
Chotineeranat

National Science and 
Technology Development 
Agency, Bangkok 
(Thailand). National 
Center for Genetic 
Engineering and 
Biotechnology. Cassava 
and Starch Technology 
Research Unit

Se-na Lee Seoul National University, 
Seoul (South Korea). 
Laboratory of Adhesion 
and Bio-Composites

รศ.กล้าณรงค์ ศรีรอต คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

Hyun-Joong Kim Seoul National University, 
Seoul (South Korea). 
Laboratory of Adhesion 
and Bio-Composites

การถ่ายทอดเชื้อผ่านทางเมล็ดของเชื้อรา 
Alternaria zinniae สาเหตุโรคใบจุดบนบานชื่น

Wanida Seehachai การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Agriculture. 
Department of Plant 
Pathology

158
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รายละเอียดข้อมูลการนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์(เรื่องเต็ม)
ประจําปี พ.ศ. 2552 ( 1 มกราคม 2552 - 31 ธันวาคม 2552 )

ระดับชาติ
ลําดับท่ี ชื่อผลงานวิจัยท่ีนําเสนอ ชื่อคณะผู้วิจัย หน่วยงานที่สังกัด ชื่อการประชุม วันเดือนปีท่ีเสนอ

การถ่ายทอดเชื้อผ่านทางเมล็ดของเชื้อรา 
Alternaria zinniae สาเหตุโรคใบจุดบนบานชื่น

รศ.สมศิริ แสงโชติ การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาโรคพืช

158

การถ่ายทอดลักษณะยีนควบคุมสีปุยในฝ้ายสี Uraiporn Bunpet การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Agriculture. 
Department of Agronomy. 
Plant breeding

159

รศ.นพพร คล้ายพงษ์
พันธ์ุ

คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาพืชไร่นา

ดร.ประพนธ์ บุญรํา
พรรณ

สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อ
การค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่าง
แห่งชาติ

การทดสอบ casein hydrolysis เพื่อจําแนก 
species ของ Colletotrichum สาเหตุโรคแอ
นแทรคโนส

ผศ.รัติยา พงศ์พิสุทธา การสัมมนาทางวิชาการวิทยา
การหลังการเก็บเก่ียวแห่งชาติ 
ครั้งท่ี 7

19/8/2009คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาโรคพืช

160

วรานันท์ วิญญรัตน์ 
โชติรส รอดเกต และ
เทพพนม แสงเพลิง

ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร
กําแพงแสน

การทดสอบการปลูกไม้ผลยืนต้นบางชนิดในพื้นท่ี
ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา

นางวีระศรี เมฆตรง การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบ
นิเวศเกษตร
ศูนย์วิจัยระบบนิเวศเกษตร

161

นายโอฬาร ตัณ
ฑวิรุฬห์

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบ
นิเวศเกษตร
ศูนย์วิจัยระบบนิเวศเกษตร

นายวิสิฐ กิจสมพร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบ
นิเวศเกษตร
สถานีวิจัยดอยปุย

นายวรวิทย์ ย่ีสวัสดิ์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบ
นิเวศเกษตร
สถานีวิจัยดอยปุย

นางสาวบัวบาง ยะอูป สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบ
นิเวศเกษตร
สถานีวิจัยดอยปุย

การทดสอบปุ๋ยสังกะสีและแมกนีเซียมเพื่อการ
ปลูกแตงกวาญ่ีปุ่นในดินด่างท่ีมีฟอสฟอรัสและ
โพแทสเซียมตกค้างสูง

Naruenatre 
Kietsermkajorn

การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Agriculture. 
Department of Soil Science

162

ผศ.สมชัย อนุสนธ์ิพร
เพิ่ม

คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาปฐพีวิทยา
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รายละเอียดข้อมูลการนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์(เรื่องเต็ม)
ประจําปี พ.ศ. 2552 ( 1 มกราคม 2552 - 31 ธันวาคม 2552 )

ระดับชาติ
ลําดับท่ี ชื่อผลงานวิจัยท่ีนําเสนอ ชื่อคณะผู้วิจัย หน่วยงานที่สังกัด ชื่อการประชุม วันเดือนปีท่ีเสนอ

การทดสอบปุ๋ยสังกะสีและแมกนีเซียมเพื่อการ
ปลูกแตงกวาญ่ีปุ่นในดินด่างท่ีมีฟอสฟอรัสและ
โพแทสเซียมตกค้างสูง

ศ.เอิบ เขียวรื่นรมณ์ การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาปฐพีวิทยา

162

อ.ปริยานุช จุลกะ คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาพืชสวน

การทดสอบฤทธ์ิยับย้ังการกลายของอาหารไทย
โดยวิธีเอมส์

นางจันทร์เพ็ญ แสง
ประกาย

การประชุมวิชาการพันธศาสตร์
แห่งชาติ ครั้งท่ี 16 เรื่อง พันธุ
ศาสตร์...แก้วิกฤตพลังงานชาติ

25/3/2009สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหาร
ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ

163

ดร.เกศศิณี ตระกูล
ทิวากร

สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหาร
ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ

นางสาวเพลินใจ ตัง
คณะกุล

สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหาร
ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ

การทดสอบหาปริมาณฮีแมกกลูตินิน (H5) 
แอนติเจนในวัคซีนไข้หวัดนกชนิดเชื้อตายสาย
พันธ์ุ H5N1 ท่ีลักลอบนําเข้ามาในประเทศไทย

ผศ.สุวิชัย โรจนเสถียร การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิ
คุ้มกัน

164

Terdsak Yano Chiang Mai University, 
Chiang Mai (Thailand). 
Faculty of Veterinary 
Medicine. Food Animal 
Clinic

Chaisuree 
Suphavilai

Chiang Mai University, 
Chiang Mai (Thailand). 
Research Institute in 
Health Science

Techit Chotinun Chiang Mai University, 
Chiang Mai (Thailand). 
Faculty of Veterinary 
Medicine. Food Animal 
Clinic

การทํางานของระบบการแจกแจงกุญแจควอ
ตัมตามเกณฑ์วิธี BB84

Santhad 
Phithakwongsapho
rn

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Science. 
Department of Physics

165

Watchara 
Pornkaveerat

Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Science. 
Department of Physics

ผศ.สุรศักดิ์ เชียงกา คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาฟิสิกส์
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ระดับชาติ
ลําดับท่ี ชื่อผลงานวิจัยท่ีนําเสนอ ชื่อคณะผู้วิจัย หน่วยงานที่สังกัด ชื่อการประชุม วันเดือนปีท่ีเสนอ

การทํานายคุณลักษณะแผนภูมิประสิทธิภาพการ
ทํางานของชุดอัดอากาศด้วยเครือข่ายประสาท
เทียมท่ีเหมาะสม

Chitchai 
Jarunratanakul

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Engineering. 
Department of Aerospace 
Engineering

166

อ.ปวเรศ ชมเดช คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมการบินและ
อวกาศ

อ.อนุรักษ์ อรรถสิษฐ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมการบินและ
อวกาศ

การทํานายปริมาณของแข็งท้ังหมดท่ีละลายได้ 
และปริมาณกรดท้ังหมดในซอสพริก โดยเทคนิค
สเปกโตรสโกปีย่านใกล้อินฟาเรด

Thapanee Sathorn การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Agro-Industry. 
Department of Product 
Development

167

รศ.ธงชัย สุวรรณสิ
ชณน์

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์

นางวารุณี ธนะแพสย์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและ
เทคโนโลยีชีวภาพ

ดร.ศุมาพร เกษม
สําราญ

สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและ
เทคโนโลยีชีวภาพ

การทํานายปริมาณของแข็งท่ีละลายได้ ปริมาณ
นํ้าตาลรีดิวซ์ และปริมาณนํ้าตาลท้ังหมดของ
ผลิตภัณฑ์นํ้าจ้ิมไก่ด้วยเทคนิคสเปกโตรสโคปีย่าน
ใกล้อินฟาเรด

Korrakot 
Wannagul

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Agro-Industry. 
Department of Product 
Development

168

รศ.ธงชัย สุวรรณสิ
ชณน์

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์

นางวารุณี ธนะแพสย์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและ
เทคโนโลยีชีวภาพ
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ระดับชาติ
ลําดับท่ี ชื่อผลงานวิจัยท่ีนําเสนอ ชื่อคณะผู้วิจัย หน่วยงานที่สังกัด ชื่อการประชุม วันเดือนปีท่ีเสนอ

การทํานายปริมาณของแข็งท่ีละลายได้ ปริมาณ
นํ้าตาลรีดิวซ์ และปริมาณนํ้าตาลท้ังหมดของ
ผลิตภัณฑ์นํ้าจ้ิมไก่ด้วยเทคนิคสเปกโตรสโคปีย่าน
ใกล้อินฟาเรด

ดร.ศุมาพร เกษม
สําราญ

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและ
เทคโนโลยีชีวภาพ

168

การทําบัญชีนํ้าลุ่มนํ้าสะแกกรัง รศ.บัญชา ขวัญยืน การประชุมวิชาการวิศวกรรม
แหล่งนํ้าแห่งชาติ ครั้งท่ี 3

6/8/2009คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพง
แสน
ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน

169

รศ.สันติ ทองพํานัก คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพง
แสน
ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน

นายธรรมพงศ์ เนาว
บุตร

นิสิตปริญญาโท

การทําแห้งโปรไบโอติกเพื่อยืดอายุเก็บรักษา รศ.มังกร โรจน์
ประภากร

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

170

Urailuck Pongket Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Agro-Industry. 
Department of 
Biotechnology

การทําให้เกิดโรค และความรุนแรงของเชื้อรา 
Phytophthora capsici ท่ีแยกมาจากพริก

ผศ.ชลิดา เล็กสมบูรณ์ การประชุมวิชาการอารักขาพืช
แห่งชาติ ครั้งท่ี 9 "อารักขาพืช
ไทย เทิดไท้องค์ภูมี ตามวิถี
เศรษฐกิจพอเพียง"

24/11/2009คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาโรคพืช

171

ปริญญา จันทรศรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศักดิ์มนตรี นาชัยเวียง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การบ่งชี้ คัดกรอง และวินิจฉัยบุคคลท่ีมีภาวะสมาธิ
สั้น บกพร่องทางการเรียนรู้ และออทิซึม

ผศ.ดารณี อุทัยรัตนกิจ การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

172

รศ.ภาวิณี ศรีสุขวัฒนา
นันท์

คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาการศึกษา

Nattawat 
Ngamsamut

Department of Mental 
Health Services, 
Nonthaburi (Thailand). 
Yuwaprasart 
Waitharyopathum Child 
Psychiatric Hospital

นางสาวฐาปณีย์ แสง
สว่าง

คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
สํานักงานเลขานุการ
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ระดับชาติ
ลําดับท่ี ชื่อผลงานวิจัยท่ีนําเสนอ ชื่อคณะผู้วิจัย หน่วยงานที่สังกัด ชื่อการประชุม วันเดือนปีท่ีเสนอ

การบ่งชี้ คัดกรอง และวินิจฉัยบุคคลท่ีมีภาวะสมาธิ
สั้น บกพร่องทางการเรียนรู้ และออทิซึม

นางสาวชนิกานต์ วัง
วิเศษกุศล

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
สํานักงานเลขานุการ

172

การบาบัดสีย้อมเมททิลลีนบลูโดยไททาเนียม
ไดออกไซด์ท่ียึดเกาะบนถ่านจากซังข้าวโพด

นางสาวรัสนีญา ทับ
ปลา

การประชุมวิชาการวิทยา
ศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย ครั้งท่ี 35 (วทท 
35)

15/10/2009Department of Chemistry 
and Center of Excellence 
for Innovation in 
Chemistry, Faculty of 
Science, Kasetsart 
University

173

นายเฉลิมพันธ์ งาม
โสภาสิริสกุล

Department of Chemistry 
and Center of Excellence 
for Innovation in 
Chemistry, Faculty of 
Science, Kasetsart 
University

รศ.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาเคมี

การบําบัดนํ้าเสียจากกระบวนการผลิตสุรา
โดยกระบวนการรวมตะกอนด้วยไฟฟ้า

รศ.ภัชราภรณ์ สุวรรณ
วิทยา

การประชุมวิชาการวิศวกรรม
โยธาแห่งชาติ ครั้งท่ี 14

13/5/2009คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

174

นายอนุสรณ์ ทัศนรา
พันธ์

นิสิตปริญญาโท วิศวกรรมสิ่ง
แวดล้อม ม.เกษตรศาสตร์

การบําบัดนํ้าเสียจากโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยธูปฤาษีใน
ระบบดินสภาพนํ้าขังสลับแห้งร่วมกับพืช

Paweena 
Sungsri-in

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
College of Environment

175

รศ.วัลลภ อารีรบ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาพฤกษศาสตร์

รศ.นิพนธ์ ตังคณานุ
รักษ์

วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม
วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม

Naruchit Dumpin Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
College of Environment

Sudchai 
Kumnermanee

Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Geographic Information 
Systems for Agriculture 
and Natural Resource 
Management Center

การปนเปื้อนของปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนในนํ้า
ทะเลบริเวณอ่าวไทยตอนบน

นางสาวกนกวรรณ ขาว
ด่อน

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009คณะประมง บางเขน
สถานีวิจัยประมงศรีราชา

176

ผศ.สุริยัน ธัญ
กิจจานุกิจ

คณะประมง บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
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ระดับชาติ
ลําดับท่ี ชื่อผลงานวิจัยท่ีนําเสนอ ชื่อคณะผู้วิจัย หน่วยงานที่สังกัด ชื่อการประชุม วันเดือนปีท่ีเสนอ

การปนเปื้อนของปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนในนํ้า
ทะเลบริเวณอ่าวไทยตอนบน

Weerayut 
Raksasak

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009Burapha University, Chon 
Buri (Thailand). Faculty of 
Marine Technology

176

การปนเปื้อนของโลหะหนักในนํ้าและตะกอนดิน
บริเวณชายฝ่ังทะเลของอ่าวไทยตอนบน

นายสาโรจน์ เริ่มดําริห์ การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009คณะประมง บางเขน
สถานีวิจัยประมงศรีราชา

177

Sawitree Kareas Kasetsart University. 
Sriracha Campus, Chon 
Buri (Thailand). Faculty of 
Resources and 
Environment

อ.เกริก วงศ์สอนธรรม คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
ศรีราชา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวด
ล้อม

การปนเปื้อนโลหะหนักในข้าวจากแปลงปลูกข้าว
อินทรีย์

ดร.นันทนา ชื่นอ่ิม การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009สถาบันวิจัยและพัฒนา
แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
บางเขน
ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยา
ศาสตร์

178

นางสาวนุษรา สินบัว
ทอง

สถาบันวิจัยและพัฒนา
แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
บางเขน
ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยา
ศาสตร์

Wiwat Ingkapradit Department of Agriculture, 
Bangkok (Thailand). 
Research and 
Development Office

Vasana Inklang Department of Agriculture, 
Bangkok (Thailand). 
Research and 
Development Office

Vithasanti 
Hom-ngarm

The Chaipattana 
Foundation, Bangkok 
(Thailand). Agricultural 
Service Center, The 
Chaipattana Foundation, 
Pathum Thani

การประมาณค่าการระเหยคายนํ้าอ้างอิงใน
ประเทศไทยโดยใช้สมการ RID16

ผศ.ทีฆวุฒิ พุทธภิรมย์ การประชุมวิชาการวิศวกรรม
โยธาแห่งชาติ ครั้งท่ี 14

13/5/2009คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรนํ้า

179
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ระดับชาติ
ลําดับท่ี ชื่อผลงานวิจัยท่ีนําเสนอ ชื่อคณะผู้วิจัย หน่วยงานที่สังกัด ชื่อการประชุม วันเดือนปีท่ีเสนอ

การประมาณอิทธิพลเน่ืองจากพันธ์ุต่อลักษณะ
จํานวนลูกแรกคลอดและช่วงห่างของการคลอดลูก
ในแพะพันธ์ุแองโกลนูเบียน ซาแนน พื้นเมือง และ
ลูกผสม

Chittima 
Kantanamalakul

การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009Sukhothai Thammathirat 
Open University, Bangkok 
(Thailand). School of 
Agricultural Extension and 
Cooperatives

180

ผศ.พรรณวดี โสพรรณ
รัตน์

คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาสัตวบาล

รศ.ศรเทพ ธัมวาสร คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาสัตวบาล

การประเมินความถูกต้องของแบบสอบถาม 4 
แบบท่ีใช้ตรวจสุนัขท่ีมีภาวะขาเจ็บจากความผิด
ปกติของข้อสะโพก

Thitiwan 
Patanasatienkul

การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Veterinary 
Medicine. Department of 
Veterinary Public Health 
and Diagnostic Services

181

อ.เฉลิมพล เล็กเจริญ
สุข

คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์
เลี้ยง

การประเมินความยากในการเรียนรู้ฉลากสารเคมี
ตามระบบ GHS และความพึงพอใจของผู้ใช้งาน 
ในโรงงานผลิตผงซักฟอก

สุกัญญา เพ็ชรมณี การประชุมทางวิชาการ
วิศวกรรมความปลอดภัยแห่ง
ชาติ ครั้งท่ี 1

28/5/2009182

ผศ.นันทิยา หาญศุภ
ลักษณ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

การประเมินความเสี่ยงจากสารอินทรีย์ระเหยง่าย:
การเปรียบเทียบความเสี่ยงเชิงสถิติและการ
ประมาณแบบจุด

ผศ.จีมา ศรลัมพ์ การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติครั้งท่ี 8

25/3/2009คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

183

การประเมินค่าเพอร์ออกไซด์ ค่ากรดไขมัน และค่า
แอนิซิดีนของนํ้ามันปลาโดยใช้เทคนิค NIR 
Spectroscopy

Sunanta 
Boonchouy

การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Fisheries. 
Department of Fisheries 
Products

184

ดร.ศุมาพร เกษม
สําราญ

สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและ
เทคโนโลยีชีวภาพ

นางวารุณี ธนะแพสย์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและ
เทคโนโลยีชีวภาพ
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ประจําปี พ.ศ. 2552 ( 1 มกราคม 2552 - 31 ธันวาคม 2552 )

ระดับชาติ
ลําดับท่ี ชื่อผลงานวิจัยท่ีนําเสนอ ชื่อคณะผู้วิจัย หน่วยงานที่สังกัด ชื่อการประชุม วันเดือนปีท่ีเสนอ

การประเมินค่าเพอร์ออกไซด์ ค่ากรดไขมัน และค่า
แอนิซิดีนของนํ้ามันปลาโดยใช้เทคนิค NIR 
Spectroscopy

รศ.วันชัย วรวัฒนเมธี
กุล

การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009คณะประมง บางเขน
ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง

184

นางสาวสุมิตรา บุญ
บํารุง

สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหาร
ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร

อ.จุฑา มุกดาสนิท คณะประมง บางเขน
ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง

การประเมินคุณภาพภายในของผลสาลี่อย่างไม่
ทําลาย

ผศ.รณฤทธ์ิ ฤทธิรณ การประชุมวิชาการโครงงาน
อุตสาหกรรมและวิจัย ระดับ
ชาติ ครั้งท่ี 
1(IRPUSCON-01)

27/3/2009คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพง
แสน
ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร

185

เขมณัฏฐ์ พุกพูล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพง
แสน ภาควิชาวิศวกรรมการ
อาหาร

วิระพงศ์ ชูนุ้ย คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพง
แสน ภาควิชาวิศวกรรมการ
อาหาร

สุรีพร ณรงค์วงศ์วัฒนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพง
แสน ภาควิชาวิศวกรรมการ
อาหาร

รศ.อุณารุจ บุญ
ประกอบ

คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาพืชสวน

การประเมินเชื้อพันธุกรรมพริกต่อการต้านทาน
โรคแอนแทรคโนส

ผศ.รัติยา พงศ์พิสุทธา การสัมมนาทางวิชาการวิทยา
การหลังการเก็บเก่ียวแห่งชาติ 
ครั้งท่ี 7

19/8/2009คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาโรคพืช

186

น.ส. จริยา สุนทร ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร
กําแพงแสน

การประเมินผลการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
ไบโอดีเซลชุมชนในประเทศสหภาพพม่า

รศ.พิชัย ทองดีเลิศ การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาส่งเสริมและ
นิเทศศาสตร์เกษตร

187

รศ.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

การประเมินผลโครงการฝึกอบรมผู้บริหารระดับ
ต้นของการประปานครหลวง

รศ.พนิต เข็มทอง การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาอาชีวศึกษา

188

อ.จินตนา กาญจน
วิสุทธ์ิ

คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาอาชีวศึกษา

อ.วรัทยา ธรรมกิตติ
ภพ

คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาอาชีวศึกษา

อ.สูติเทพ ศิริพิพัฒ
นกุล

คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาอาชีวศึกษา
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รายละเอียดข้อมูลการนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์(เรื่องเต็ม)
ประจําปี พ.ศ. 2552 ( 1 มกราคม 2552 - 31 ธันวาคม 2552 )

ระดับชาติ
ลําดับท่ี ชื่อผลงานวิจัยท่ีนําเสนอ ชื่อคณะผู้วิจัย หน่วยงานที่สังกัด ชื่อการประชุม วันเดือนปีท่ีเสนอ

การประเมินผลโครงการฝึกอบรมผู้บริหารระดับ
ต้นของการประปานครหลวง

อ.วสันต์ ทองไทย การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาการศึกษา

188

การประเมินผลสัมฤทธ์ิในการควบคุมการส่งนํ้า
ของระบบคลองอัตโนมัติ

รศ.วราวุธ วุฒิวณิชย์ การประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งท่ี 6

8/12/2009คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพง
แสน
ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน

189

การประเมินพันธ์ุฝ้ายเส้นใยสีขาวต้านทานต่อ
เพลี้ยจักจ่ันฝ้าย Amrasca biguttula biguttula 
(Ishida) (Homoptera: Cicadellidae)

นางสาวแสงแข น้าวานิ
ช

การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อ
การค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่าง
แห่งชาติ

190

รศ.วิบูลย์ จงรัตนเมธี
กุล

คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชากีฏวิทยา

ดร.ประพนธ์ บุญรํา
พรรณ

สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อ
การค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่าง
แห่งชาติ

ผศ.โสภณ อุไรชื่น คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชากีฏวิทยา

Walaiporn 
Yutphuak

Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Inseechandrastitya 
Institute for Crops 
Research and 
Development. National 
Corn and Sorghum 
Research Center

การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของทรัพยากร
ปะการัง หมู่เกาะช้าง จังหวัดตราด

Pichsuporn 
Visutdhi

การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Fisheries. 
Department of Fishery 
Management

191

ผศ.เมธี แก้วเนิน คณะประมง บางเขน
ภาควิชาการจัดการประมง

อ.วรัณทัต ดุลยพฤกษ์ คณะประมง บางเขน
ภาควิชาการจัดการประมง

การประเมินลักษณะทนทานไส้เดือนฝอยรากปม
ในลูกผสมฝรั่ง

นางสาวเมทินี พลอย
เปลี่ยนแสง

สัมมนาวิชาการการปรับปรุง
พันธ์ุและขยายพันธ์ุพืช ครั้งท่ี 
21

14/12/2009นิสิตปริญญาโท ภาควิชาพืชสวน192

อ.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์ คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาพืชสวน

รศ.อุณารุจ บุญ
ประกอบ

คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาพืชสวน
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รายละเอียดข้อมูลการนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์(เรื่องเต็ม)
ประจําปี พ.ศ. 2552 ( 1 มกราคม 2552 - 31 ธันวาคม 2552 )

ระดับชาติ
ลําดับท่ี ชื่อผลงานวิจัยท่ีนําเสนอ ชื่อคณะผู้วิจัย หน่วยงานที่สังกัด ชื่อการประชุม วันเดือนปีท่ีเสนอ

การประเมินลักษณะทนทานไส้เดือนฝอยรากปม
ในลูกผสมฝรั่ง

รศ.สมชาย สุขะกูล สัมมนาวิชาการการปรับปรุง
พันธ์ุและขยายพันธ์ุพืช ครั้งท่ี 
21

14/12/2009คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาโรคพืช

192

การประเมินวิธีการทดสอบโรคทางซีรั่มวิทยาท่ีมี
ใช้ในปัจจุบันเพื่อตรวจหาการติดเชื้อ Brucella 
melitensis ในแพะในประเทศไทย

Noppawan 
Buamitoup

การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009Kasetsart University. 
Kamphaeng Saen Campus, 
Nakhon Pathom 
(Thailand). Faculty of 
Veterinary Medicine

193

รศ.ธีระ รักความสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพง
แสน
ภาควิชาเวชศาสตร์คลีนิคสัตว์
ใหญ่และสัตว์ป่า

Monaya Ekgatat Department of Livestock 
Development, Bangkok 
(Thailand). National 
Institute of Animal Health

Pittaya Khunchit Department of Livestock 
Development, Bangkok 
(Thailand). National 
Institute of Animal Health

การประเมินศักยภาพในการแข่งขันของกลุ่ม
อุตสาหกรรมชา

อ.กาญจนา ศรีพฤทธ์ิ
เกียรติ

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
และทรัพยากร

194

รศ.สุมาลี สันติพลวุฒิ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์

การประเมินสายพันธ์ุผสมตัวเองชั่วท่ี 2 ท่ีพัฒนา
จากข้าวโพดหวานพันธ์ุ KSC3(HI)C2 โดยการ
ผสมกับตัวทดสอบท่ีเป็นสายพันธ์ุแท้

Patipat Promnaret การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009King Mongkut's Institute of 
Technology Ladkrabang, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Agricultural 
Technology. Department of 
Plant Production 
Technology

195

ดร.โชคชัย เอกทัศนา
วรรณ

สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อ
การค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่าง
แห่งชาติ

Teerawat 
Sarutayophat

King Mongkut's Institute of 
Technology Ladkrabang, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Agricultural 
Technology. Department of 
Plant Production 
Technology
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ประจําปี พ.ศ. 2552 ( 1 มกราคม 2552 - 31 ธันวาคม 2552 )

ระดับชาติ
ลําดับท่ี ชื่อผลงานวิจัยท่ีนําเสนอ ชื่อคณะผู้วิจัย หน่วยงานที่สังกัด ชื่อการประชุม วันเดือนปีท่ีเสนอ

การประเมินสายพันธ์ุผสมตัวเองชั่วท่ี 3 ท่ีพัฒนา
จากข้าวโพดหวานประชากร KSC2(HI)C2 โดย
การผสมกับตัวทดสอบท่ีเป็นสายพันธ์ุแท้

Warunya 
Dantaweesin

การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009King Mongkut's Institute of 
Technology Ladkrabang, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Agricultural 
Technology. Department of 
Plant Production 
Technology

196

ดร.โชคชัย เอกทัศนา
วรรณ

สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อ
การค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่าง
แห่งชาติ

Teerawat 
Sarutayophat

King Mongkut's Institute of 
Technology Ladkrabang, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Agricultural 
Technology. Department of 
Plant Production 
Technology

การประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ. 
ศ. 2545 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์
วชิระ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณ
สุข

อ.สุนทรา โตบัว การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาการศึกษา

197

การประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา
วิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการ
ศึกษา 2550

ผศ.อรพรรณ ศังขจัน
ทรานนท์

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009คณะศิลปศาสตร์และวิทยา
ศาสตร์ กําแพงแสน
สายวิชาวิทยาศาสตร์

198

อ.พิมพ์ชนก สต
ภูมินทร์

คณะศิลปศาสตร์และวิทยา
ศาสตร์ กําแพงแสน
สาขาวิชาพฤกษศาสตร์

อ.วิชชุพร จันทร์ศรี คณะศิลปศาสตร์และวิทยา
ศาสตร์ กําแพงแสน
สายวิชาวิทยาศาสตร์

การประเมินอายุการใช้งานที่เหลืออยู่ของสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก

รศ.วิชัย กิจวัทวรเวทย์ การประชุมวิชาการวิศวกรรม
โยธาแห่งชาติ ครั้งท่ี 14

13/5/2009คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพง
แสน
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

199

การประยุกต์ QFD ในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 
กรณีศึกษา: ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กุลจิรา อัตตปรีชากุล การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009นิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
บางเขน ภาควิชาวิศวกรรม
อุตสาหการ

200

รศ.ศันสนีย์ สุภาภา คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
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รายละเอียดข้อมูลการนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์(เรื่องเต็ม)
ประจําปี พ.ศ. 2552 ( 1 มกราคม 2552 - 31 ธันวาคม 2552 )

ระดับชาติ
ลําดับท่ี ชื่อผลงานวิจัยท่ีนําเสนอ ชื่อคณะผู้วิจัย หน่วยงานที่สังกัด ชื่อการประชุม วันเดือนปีท่ีเสนอ

การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในงานวิศวกรรม, 
แบบจําลองโครงข่ายประสาทเทียม และ เจเนติ
กอัลกอริทึม เพื่อลดการโก่งงอของชิ้นงานฉีดขึ้นรูป
พลาสติก

พิชญ์กร ชวนาทนุสรณ์ การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009นิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
บางเขน ภาควิชาวิศวกรรม
อุตสาหการ

201

อ.จักรพันธ์ อร่ามพงษ์
พันธ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

การประยุกต์ใช้บัตรคัมบังกับระบบสายพานการ
ผลิตด้วยการสร้างแบบจําลองสถานการณ์

ผศ.รุ่งรัตน์ ภิสัชเพ็ญ การประชุมวิชาการข่ายงาน
วิศวกรรมอุตสาหการ ประจําปี 
2552 (IE Network 
Conference 2009)

21/9/2009คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

202

ศิรประภา ดีประดิษฐ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การประยุกต์ใช้โปรแกรมสารสนเทศการจัดการ
สุขภาพและผลผลิตระดับฝูงในฟาร์มโคนมราย
ย่อย จังหวัดเชียงใหม่และลําพูน

ผศ.สุวิชัย โรจนเสถียร การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิ
คุ้มกัน

203

Jarunluk 
Youangkad

Chiang Mai University, 
Chiang Mai (Thailand). 
Faculty of Veterinary 
Medicine

Chatchai Apairoj Department of Livestock 
Development, Bangkok 
(Thailand). Chiang Mai 
Provincial Livestock Office

Suwit Prachum Lamphun (Thailand)

การปรับปรุงประสิทธิภาพการกําจัดความขุ่นของ
ถังตกตะกอนในกระบวนการผลิตนํ้าของโรงงาน
ผลิตนํ้าประปา

Chaiwat 
Chomsuwan

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Engineering. 
Department of Industrial 
Engineering

204

รศ.เลิศชัย ระตะนะอา
พร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

การปรับปรุงพันธ์ุถ่ัวเหลือง(Glycine max (L.) 
Merrill) ให้มีความสามารถในการตรึงไนโตรเจน
สูงโดยไรโซเบียมในลูกผสมชั่วท่ี 6

นายธีระ สมหวัง การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อ
การค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์
สถานีวิจัยเขาหินซ้อน

205

ศ.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาพืชไร่นา

นายนพศูล สมุทรทอง สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อ
การค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์
สถานีวิจัยเขาหินซ้อน

5 สิงหาคม 2010 14:23:14 Page 48 of 168



รายละเอียดข้อมูลการนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์(เรื่องเต็ม)
ประจําปี พ.ศ. 2552 ( 1 มกราคม 2552 - 31 ธันวาคม 2552 )

ระดับชาติ
ลําดับท่ี ชื่อผลงานวิจัยท่ีนําเสนอ ชื่อคณะผู้วิจัย หน่วยงานที่สังกัด ชื่อการประชุม วันเดือนปีท่ีเสนอ

การปรับปรุงพันธ์ุถ่ัวเหลือง(Glycine max (L.) 
Merrill) ให้มีความสามารถในการตรึงไนโตรเจน
สูงโดยไรโซเบียมในลูกผสมชั่วท่ี 6

ดร.ก่ิงกานท์ พานิชน
อก

การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อ
การค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์
สถานีวิจัยเขาหินซ้อน

205

นายธํารงศิลป โพธิสูง สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อ
การค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์
สถานีวิจัยพืชไร่สุวรรณวาจกกสิ
กิจ

Achara Nuntagij Department of Agriculture, 
Bangkok (Thailand). Soil 
Science Division. Soil 
Microbiology Research 
Group

การปรับปรุงรถตัดอ้อยเพื่อใช้ในการตัดท่อนพันธ์ุ
อ้อย

รศ.บพิตร ตั้งวงศ์กิจ การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน

206

รศ.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน

อ.สมบัติ ขาวประทีป คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน

อ.นนทวัชร์ ชัยณรงค์ คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน

รศ.พงศ์ศักดิ์ ชล
ธนสวัสดิ์

คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน

การปรับปรุงระบบการจัดการสินค้าคงคลังของ
บริษัทผู้แทนจําหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร

สุจินดา เจียระวรพจน์ การประชุมทางวิชาการ ครั้งท่ี 
47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เกษตร (นิสิต)

207

ผศ.ปรารถนา 
ปรารถนาดี

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เกษตร

จิรชัย พุทธกุลสมศิริ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิ
รินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ศูนย์รังสิต

การปรับปรุงสมบัติเพื่อศักยภาพการขนส่งของ
บรรจุภัณฑ์เย่ือกระดาษขึ้นรูปทางใบปาล์มนํ้ามัน

Ratanapat 
Hunsa-Udom

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Agro-Industry. 
Department of Packing 
Technology

208

อ.เลอพงศ์ จารุพันธ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ
และวัสดุ
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รายละเอียดข้อมูลการนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์(เรื่องเต็ม)
ประจําปี พ.ศ. 2552 ( 1 มกราคม 2552 - 31 ธันวาคม 2552 )

ระดับชาติ
ลําดับท่ี ชื่อผลงานวิจัยท่ีนําเสนอ ชื่อคณะผู้วิจัย หน่วยงานที่สังกัด ชื่อการประชุม วันเดือนปีท่ีเสนอ

การปรับปรุงสมบัติเพื่อศักยภาพการขนส่งของ
บรรจุภัณฑ์เย่ือกระดาษขึ้นรูปทางใบปาล์มนํ้ามัน

รศ.งามทิพย์ ภู่วโรดม การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ
และวัสดุ

208

ผศ.ธัญญารัตน์ จิญกา
ญจน์

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ
และวัสดุ

การป้องกันโรคแคงเกอร์ด้วยวิธีการห่อผลสําหรบั
ส้มโอคุณภาพเพื่อการส่งออก

รศ.อําไพวรรณ 
ภราดร์นุวัฒน์

การประชุมวิชาการพืชสวนแห่ง
ชาติ ครั้งท่ี 8

6/5/2009คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาโรคพืช

209

อิทธิพล มากแก้ว นิสิตคณะเกษตร

การป้องกันสารกําจัดวัชพืชตกค้างในการผลิตถ่ัว
เหลืองฝักสดเพื่อการส่งออก

รศ.ทศพล พรพรหม การประชุมวิชาการอารักขาพืช
แห่งชาติ ครั้งท่ี 9 "อารักขาพืช
ไทย เทิดไท้องค์ภูมี ตามวิถี
เศรษฐกิจพอเพียง"

24/11/2009คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาพืชไร่นา

210

การเปรียบเทียบการใช้อัลกอริทึมการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างของไหลกับของโครงสร้างในการจําลอง
การปล่อยตกขวดพลาสติกบรรจุนํ้าไม่เต็มความจุ

อ.ชาคริต สุวรรณจํารัส การประชุมวิชาการวิทยา
ศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย ครั้งท่ี 35 (วทท 
35)

15/10/2009คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่อง
กลการผลิต

211

อ.ธํารงค์ พุทธาพิทักษ์
ผล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

การเปรียบเทียบการบดข้าวแบบใช้นํ้าและไม่ใช้
นํ้า

อ.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์ การประชุมวิชาการปรับ
ปรุงกระบวนการผลิตใน
อุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยี
สะอาดประจําปี 2552

4/9/2009คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร

212

การเปรียบเทียบการสกัดสารหอมจากดอกลั่นทม Potechaman 
Pitpiangchan

การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Kasetsart Agricultural and 
Agro-Industrial Product 
Improvement Institute. 
Herb and Biodiversity 
Technology Unit

213

นางอุไรวรรณ ดิลกคุ
ณานันท์

สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและ
พลังงานชีวภาพ

นางสาวอุดมลักษณ์ สุข
อัตตะ

สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและ
พลังงานชีวภาพ
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ระดับชาติ
ลําดับท่ี ชื่อผลงานวิจัยท่ีนําเสนอ ชื่อคณะผู้วิจัย หน่วยงานที่สังกัด ชื่อการประชุม วันเดือนปีท่ีเสนอ

การเปรียบเทียบการสกัดสารหอมจากดอกลั่นทม รศ.สรัญญา วัชโรทัย การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาพฤกษศาสตร์

213

รศ.วิชัย หฤทัยธนาสัน
ติ์

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

Putthita Punjee Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Kasetsart Agricultural and 
Agro-Industrial Product 
Improvement Institute. 
Herb and Biodiversity 
Technology Unit

นางสาวประภัสสร รัก
ถาวร

สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและ
พลังงานชีวภาพ

การเปรียบเทียบความสามารถในการดูดซับสาร
พิษฟอร์โบลเอสเทอร์ในนํ้ามันสบู่ดําโดยใช้เบนโท
ไนต์ชนิดต่าง ๆ

Kitisak Sepsirisuk การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
College of Environment

214

รศ.วิทยา ปั้นสุวรรณ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาเคมี

รศ.นิพนธ์ ตังคณานุ
รักษ์

วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม
วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการแปลความ
หมายระหว่างหน่วยอนุกรมวิธานดินและ
สมรรถนะความอุดมสมบูรณ์ของดิน กรณีดินปลูก
มันสําปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ
ไทย

ผศ.สมชัย อนุสนธ์ิพร
เพิ่ม

การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาปฐพีวิทยา

215

Nortcliff, Stephen University of Reading, 
Whiteknights Reading, 
London (United Kingdom). 
School of Human and 
Environmental Science. 
Department of Soil Science

ศ.เอิบ เขียวรื่นรมณ์ คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาปฐพีวิทยา

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของลูกกลิ้งให้ความ
ร้อนโดยการจําลองแบบทางไฟไนต์อิลิเมนต์

ผศ.ทวีเดช ศิริธนา
พิพัฒน์

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

216
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ประจําปี พ.ศ. 2552 ( 1 มกราคม 2552 - 31 ธันวาคม 2552 )

ระดับชาติ
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การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของลูกกลิ้งให้ความ
ร้อนโดยการจําลองแบบทางไฟไนต์อิลิเมนต์

Tutipong 
Sangnavakrit

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Engineering

216

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิความคงทนทางการ
เรียนและศึกษาความชอบของนักเรียน ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีเรียนจากบทเรียนสไลด์เทป 
แบบนําเสนอด้วยการ์ตูนไทย กับการ์ตูนญ่ีปุ่น ใน
การสอนวิชาทัศนศิลป์ เรื่ององค์ประกอบศิลป์

ผศ.พฤพล สันติธรรม
เมธี

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

217

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
ฟิสิกส์กับรูปแบบการเรียนรู้ของนิสิตชั้นปีท่ี 1 
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

อ.สันติ รักษาวงศ์ การประชุมสัมมนาทางวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออก ครั้งท่ี 3

20/5/2009คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
ศรีราชา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
และพลศึกษา

218

อ.ณัชชา กุลจิราธนโชติ คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
ศรีราชา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
และพลศึกษา

อ.ปัญญา แขนํ้าแก้ว คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
ศรีราชา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
และพลศึกษา

การเปรียบเทียบวิธีการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อ 
Toxoplama gondii ในโคนมในประเทศไทย

Chainirun Sunanta การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009Department of Livestock 
Development, Bangkok 
(Thailand). Chiang Rai 
Provincial Livestock Office

219

อ.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาปรสิตวิทยา

นางนงนุช ภิญโญภานุ
วัฒน์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาปรสิตวิทยา

นายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาปรสิตวิทยา

นางสาวชัญญา เก่ง
ระดมกิจ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาปรสิตวิทยา

ผศ.พิพัฒน์ อรุณวิภาส คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพง
แสน
ภาควิชาเวชศาสตร์คลีนิคสัตว์
ใหญ่และสัตว์ป่า
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ระดับชาติ
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การเปรียบเทียบวิธีการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อ 
Toxoplama gondii ในโคนมในประเทศไทย

Soichi Maruyama การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009Kasetsart University. 
Kamphaeng Saen Campus, 
Nakhon Pathom 
(Thailand). Faculty of 
Veterinary Medicine. 
Department of Farm 
Resources and Production 
Medicine

219

รศ.สถาพร จิตตปาล
พงศ์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาปรสิตวิทยา

การเปรียบเทียบวิธีซีรัมวิทยา วิธีเพาะเชื้อ และวิธี
ปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอร์เลส โดยใช้คู่ไพรเมอร์ท่ี
จําเพาะต่อ 16S rRNA ของเชื้อ Brucella canis 
สําหรับการวินิจฉัยโรคบรูเซลโลซิสในสุนัข

ผศ.จตุพร หนูสุด การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์
เลี้ยง

220

รศ.เกษกนก ศิรินฤมิตร คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพง
แสน
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์
เลี้ยง

รศ.ธีระพล ศิรินฤมิตร คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาพยาธิวิทยา

การเปรียบเทียบองค์ประกอบของนํ้าผ้ึงชันโรงและ
นํ้าผ้ึงจากผ้ึงพันธ์ุ (Apis mellifera L.)

Anchalee 
Sawatthum

การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009Rajamagala University of 
Technology Thunyaburi, 
Pathumthai (Thailand). 
Faculty of Agricultural 
Technology.

221

ดร.พิลาณี ไวถนอม
สัตย์

สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและ
เทคโนโลยีชีวภาพ

ดร.สุคันธรส ธาดากิตติ
สาร

สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและ
เทคโนโลยีชีวภาพ

การเปลี่ยนแปลงคุณภาพนํ้าตามฤดูกาลอ่าวกะ
เปอร์ จังหวัดระนอง

Watchararat Linjee การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Fisheries. 
Department of Marine 
Science

222

รศ.เชษฐพงษ์ เมฆ
สัมพันธ์

คณะประมง บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
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ระดับชาติ
ลําดับท่ี ชื่อผลงานวิจัยท่ีนําเสนอ ชื่อคณะผู้วิจัย หน่วยงานที่สังกัด ชื่อการประชุม วันเดือนปีท่ีเสนอ

การเปลี่ยนแปลงคุณภาพนํ้าตามฤดูกาลอ่าวกะ
เปอร์ จังหวัดระนอง

รศ.จารุมาศ เมฆ
สัมพันธ์

การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009คณะประมง บางเขน
ภาควิชาชีววิทยาประมง

222

การเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของนํ้ามันปาล์มใน
ระหว่างการทอดมันเทศท่ีสภาวะสุญญากาศและ
สภาวะบรรยากาศ

Chatlada 
Kusucharid

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Agro-Industry. 
Department of Product 
Development

223

รศ.อนุวัตร แจ้งชัด คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์

Porjai Thamakorn King Mongkut's Institute of 
Technology Ladkrabang, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Agricultural 
Industry

การเปลี่ยนแปลงปรับปรุงกระบวนการล้างชิ้นงาน
ขนาดเล็ก

ผศ.กชกร สุรเนาวรัตน์ การประชุมวิชาการปรับ
ปรุงกระบวนการผลิตใน
อุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยี
สะอาดประจําปี 2552

4/9/2009คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

224

วิชุดา กันทัศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน 
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

ปณิตา พฤกษ์ไพโรจน์
กุล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน 
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

การเปลี่ยนแปลงปริมาณสารฟอร์โบลเอสเทอร์ใน
ระหว่างการหมักปุ๋ยจากกากเมล็ดสบู่ดํา

Parichart Man-on การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009Kasetsart University. 
Kamphaeng Saen Campus, 
Nakhon Pathom 
(Thailand). Faculty of 
Agriculture. Department of 
Agronomy

225

อ.พรศิริ หลีวานิช คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาพืชไร่นา

รศ.ธงชัย มาลา คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาปฐพีวิทยา

รศ.วิทยา ปั้นสุวรรณ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาเคมี

รศ.สมบัติ ชิณะวงศ์ คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาพืชไร่นา

การผลิตกรดมะนาวจากกากมันสําปะหลังโดยเชื้อ
รา Aspergillus niger TISTR 3350 ท่ีผ่านการ
ฉายรังสีเหนือม่วงและได้รับสาร 
2-aminoanthacene.

กรองจันทร์  รัตน
ประดิษฐ์

การประชุมวิชาการ มอบ. วิจัย 
ครั้งท่ี 3

28/7/2009คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา

226
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ระดับชาติ
ลําดับท่ี ชื่อผลงานวิจัยท่ีนําเสนอ ชื่อคณะผู้วิจัย หน่วยงานที่สังกัด ชื่อการประชุม วันเดือนปีท่ีเสนอ

การผลิตกรดมะนาวจากกากมันสําปะหลังโดยเชื้อ
รา Aspergillus niger TISTR 3350 ท่ีผ่านการ
ฉายรังสีเหนือม่วงและได้รับสาร 
2-aminoanthacene.

ทิฆัมพร กรรเจียก การประชุมวิชาการ มอบ. วิจัย 
ครั้งท่ี 3

28/7/2009คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา

226

อ.สมจิตต์ ปาละกาศ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชารังสีประยุกต์และ
ไอโซโทป

การผลิตแกงหน่อไม้ใบย่านางในบรรจุภัณฑ์อ่อน
ตัว

นางสาวช่อลัดดา เท่ียง
พุก

35th Congress on science 
and technology of 
Thailand

15/10/2009สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหาร
ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปร
รูป

227

นางอุไร เผ่าสังข์ทอง สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหาร
ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปร
รูป

นางเย็นใจ ฐิตะฐาน สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหาร
ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ

นางลัดดา วัฒนศิริ
ธรรม

สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหาร
ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร

นางสาวงามจิตร โล่
วิทูร

สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหาร
ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปร
รูป

การผลิตบัวบกในระบบเกษตรอินทรีย์ รศ.ประภาพร ตั้งกิจ
โชติ

การประชุมทางวิชาการและ
เสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อน
และก่ึงร้อน ครั้งท่ี 3

3/9/2009คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาพืชสวน

228

อนันต์ พิริยะภัทรกิจ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 35 
หมู่ 3 เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.
คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

ดร. ปิยะ เฉลิมกลิ่น สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 35 
หมู่ 3 เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.
คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

การผลิตปุ๋ยหมักจากของเสยีโรงงานผลิตไวน์โดย
การเติมจุลินทรีย์ทนความร้อนท่ีผลิตเอนไซม์ย่อย
สลาย

นางสาวปัญฑารีย์  ค้า
ทวี

12th National Research 
Conference

12/2/2009สาขาเทคโนโ,ยีและการจัดการ
สิ่งแวดล้อม

229

อ.ปิยาภรณ์ สมสมัคร คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
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ระดับชาติ
ลําดับท่ี ชื่อผลงานวิจัยท่ีนําเสนอ ชื่อคณะผู้วิจัย หน่วยงานที่สังกัด ชื่อการประชุม วันเดือนปีท่ีเสนอ

การผลิตปุ๋ยหมักจากของเสียโรงงานผลิตไวน์โดย
การเติมจุลินทรีย์ทนความร้อนท่ีผลิตเอนไซม์ย่อย
สลาย

ผศ.จักรกฤษณ์ 
มหัจฉริยวงศ์

12th National Research 
Conference

12/2/2009คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

229

การผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวมวลในประเทศกัมพูชา: 
การใช้เตาผลิตก๊าซชีวมวลกับเคร่ืองยนต์ดีเซล

รศ.เกียรติไกร อายุวัฒ
น์

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

230

อ.วิชัย ศิวะโกศิษฐ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

การผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวมวลในประเทศกัมพูชา: 
การดําเนินการ

รศ.เกียรติไกร อายุวัฒ
น์

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

231

อ.วิชัย ศิวะโกศิษฐ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

การผลิตเมทานอลจากก๊าซชีวภาพด้วยเชื้อเมทา
โนโทรฟบนตัวกลางลอยในถังปฏิกิริยาชีวภาพ
ชนิดก่ึงต่อเน่ือง

นางสาวกนกวรรณ หนู
ช่วย

การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติครั้งท่ี 8

25/3/2009ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
คณะวิศวกรรมศาสตร์

232

รศ.วิไล เจียมไชยศรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

รศ.ชาติ เจียมไชยศรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีท่ีจําเพาะต่อ 
NS1 protein เพื่อตรวจวินิจฉัยไวรัส ไข้หวัดนก
สายพันธ์ุ H5N1

Kanaporn Poltep การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Science. 
Department of 
Microbiology

233

รศ.ชัยวัฒน์ กิตติกูล คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาจุลชีววิทยา

รศ.พัชรี สุนทรนันท คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาจุลชีววิทยา

รศ.พรทิพภา เล็กเจริญ
สุข

คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิ
คุ้มกัน

รศ.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพง
แสน
ภาควิชาพยาธิวิทยา

ผศ.สาวิตร ตระกูลน่า
เลื่อมใส

คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาจุลชีววิทยา

อ.พัชราภรณ์ ศิวาย
พราหมณ์

คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาจุลชีววิทยา
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ระดับชาติ
ลําดับท่ี ชื่อผลงานวิจัยท่ีนําเสนอ ชื่อคณะผู้วิจัย หน่วยงานที่สังกัด ชื่อการประชุม วันเดือนปีท่ีเสนอ

การผลิตเย่ือกระดาษจากปอแก้ว นายวิขัณฑ์ อรรณพานุ
รักษ์

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและ
พลังงานชีวภาพ

234

Somboon 
Permpanya

Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Kasetsart Agricultural and 
Agro-Industrial Product 
Improvement Institute

การผลิตและสมบัติบางประการของเอนไซม์โปรติ
เอสท่ีชอบเกลือจากเชื้อแบคทีเรียชอบเกลือไอโซเล
ท PB302 ท่ีแยกจากนํ้าปลา

รศ.วีระสิทธ์ิ สรรพ
มงคลไชย (กัลยากฤต)

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

235

Kanthida 
Wadeesirisak

Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Agro-Industry. 
Department of 
Biotechnology

Preeyanuch 
Bovornreungroj

Prince of Songkla 
University. Hat Yai 
Campus, Songkhla 
(Thailand). Faculty of 
Science. Department of  
Microbiology

การผลิตองุ่นพันธ์ุ Perlette ภายใต้หลังคา
พลาสติกในช่วงฤดูฝน

รศ.สุรศักดิ์ นิลนนท์ การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาพืชสวน

236

อ.รัฐพล ฉัตรบรรยงค์ คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาพืชสวน

ผศ.ลพ ภวภูตานนท์ คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาพืชสวน

นายโอฬาร ตัณ
ฑวิรุฬห์

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบ
นิเวศเกษตร
ศูนย์วิจัยระบบนิเวศเกษตร

นายจรัล เห็นพิทักษ์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบ
นิเวศเกษตร
สถานีวิจัยกาญจนบุรี

การผลิตไฮโดรเจนจากนํ้าเสียเศษอาหารโดย
จุลินทรีย์

ผศ.ภัทรา เพ่งธรรม
กีรติ

การประชุมวิชาการเครือข่าย
พลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 
5

29/4/2009คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

237
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ระดับชาติ
ลําดับท่ี ชื่อผลงานวิจัยท่ีนําเสนอ ชื่อคณะผู้วิจัย หน่วยงานที่สังกัด ชื่อการประชุม วันเดือนปีท่ีเสนอ

การผสมเชื้อปฏิปักษ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ควบคุมโรคขอบใบแห้ง และส่งเสริมการเจริญเติบ
โตข้าว

Waraporn 
Pupakdeepan

การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Agriculture. 
Department of Plant 
Pathology

238

รศ.สุดฤดี ประเทืองวงศ์ คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาโรคพืช

การพบยีน luxR Homolog ในเชื้อ 
Xanthomonas axonopodis pv. glycines ท่ี
ช่วยในการก่อให้เกิดโรคกับถ่ัวเหลือง

รศ.สุดฤดี ประเทืองวงศ์ การประชุมวิชาการพืชไร่วงศ์ถ่ัว
แห่งชาติ ครั้งท่ี 2

15/8/2009คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาโรคพืช

239

การพยากรณ์ราคาพืชนํ้ามันโดยวิธีของบ๊อกซ์-เจน
กินส์และโครงข่ายประสาทเทียม

รศ.อภิญญา หิรญัวงษ์ การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาสถิติ

240

รศ.ประสิทธ์ิ พยัคฆ
พงษ์

คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาสถิติ

การพยากรณ์อุณหภูมินํ้าโลหะในเตาหลอมแบบ
เหน่ียวนําโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม

ผศ.พีระยศ แสนโภชน์ การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

241

Pakpoom 
Charoenporn

Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Engineering. 
Department of Electical 
Engineering

การพัฒนากระบวการผลิตข้าวกล้องหอมมะลิงอก
จากข้าวเปลือก

รศ.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา การประชุมเสนอผลงานวิจัยระ
ดับบัญฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งท่ี 
14

10/9/2009คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์

242

รศ.ธงชัย สุวรรณสิ
ชณน์

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์

ปรรญจพล หิรัญสูตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน ภาควิชาพัฒนา
ผลิตภัณฑ์

การพัฒนาการจัดตารางการผลิตโดยวิธีฮิวริสติ
กแบบผสมในอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์ไฟรถ
ยนต์

ผศ.รุ่งรัตน์ ภิสัชเพ็ญ การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั้งท่ี 6 ด้านการวิจัยดําเนิน
งาน (Operations Research 
Network of Thailand 
2009)

3/9/2009คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

243

อธิวัฒน์ มีสมหวัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การพัฒนาการใช้สารสกัดจากอบเชยในการควบ
คุมโรคหลังการเก็บเก่ียวของมะม่วงนํ้าดอกไม้

อ.เนตรนภิส เขียวขํา การประชุมทางวิชาการและ
เสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อน
และก่ึงร้อน ครั้งท่ี 3

3/9/2009คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาโรคพืช

244
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ระดับชาติ
ลําดับท่ี ชื่อผลงานวิจัยท่ีนําเสนอ ชื่อคณะผู้วิจัย หน่วยงานที่สังกัด ชื่อการประชุม วันเดือนปีท่ีเสนอ

การพัฒนากิจกรรมช่วยในการค้นหาอัตลักษณ์
ทางการศึกษาและอาชีพของนิสิต คณะศึกษา
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รศ.จิตตินันท์ บุญสถิร
กุล

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและ
การแนะแนว

245

การพัฒนาขนมหม้อแกงไข่ลดพลังงานและปรับ
ปรุงสัดส่วนกรดไขมันด้วยซูคราโลสและกะทิ
ธัญพืช

วรารัตน์ สานนท์ การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะ
เกษตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

246

รศ.ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์

ผศ.ลี่ลี อิงศรีสว่าง คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาสถิติ

การพัฒนาความเข้าใจและความสามารถในการ
ออกแบบการสอนวิทยาศาสตร์ ท่ีเน้นการคิดขั้นสูง
ในครูก่อนประจําการ: การคิดสร้างสรรค์

Suparut Klaymon การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Education. 
Department of Education

247

รศ.บุญเก้ือ  วัชรเสถียร คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาสัตววิทยา

อ.พงศ์ประพันธ์ พงษ์
โสภณ

คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาการศึกษา

การพัฒนาเครื่องวัดความสั่นสะเทือนราคาถูก อ.ศุภกิตต์ สายสุนทร การประชุมวิชาการสมาคม
วิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศ
ไทยครั้งท่ี 10

1/4/2009คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน

248

ผศ.สุดสายสิน แก้ว
เรือง

คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน

รศ.ศักดา อินทรวิชัย คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน

อ.ยุพดี ฟูประเสริฐ คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน

การพัฒนาเครื่องวัดออกซิเจนท่ีละลายในนํ้าแบบ
โพลาโรกราฟิกด้วยการไบอัสแบบพัลส์

Sommai Chokrung การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009National Science and 
Technology Development 
Agency, Bangkok 
(Thailand)

249

อ.ดุสิต ธนเพทาย คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

การพัฒนาเครื่องสูบนํ้าชนิดโรตาร่ีแบบ 2 โลบ Sutartip 
Wittayepiyanon

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Engineering. 
Department of Mechanical 
Engineering

250

รศ.ธัญญะ เกียรติวัฒน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
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ระดับชาติ
ลําดับท่ี ชื่อผลงานวิจัยท่ีนําเสนอ ชื่อคณะผู้วิจัย หน่วยงานที่สังกัด ชื่อการประชุม วันเดือนปีท่ีเสนอ

การพัฒนาเครื่องสูบนํ้าชนิดโรตาร่ีแบบ 2 โลบ ผศ.สันติ ลักษิตานนท์ การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

250

การพัฒนาดีเอ็นเอเครื่องหมายสําหรับตรวจสาย
พันธ์ุใบบัวบกท่ีใช้ในการค้าโดยใช้เทคนิค AFLP

อ.ชลทิชา ตันติธาดา
พิทักษ์

The 35 th Congress on 
Science and Technology 
of Thailand

15/9/2009คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาชีวเคมี

251

ผศ.ดร ชํานาญ ภัตรพา
นิช

ภาควิชาเภสัชเคมี คณะ
เภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

บุณย์ กิตติสารวัณโณ บ.สยามเฮอร์บอล อินโนเวชั่น

การพัฒนาตัวกรองเซรามิกผสมไดอะทอไมต์ใน
การดูดซับแคดเมียม ทองแดง นิกเกิล และสังกะสี

Patcharaporn 
Somtrong

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Science. 
Department of 
Environmental Science

252

ผศ.จักรกฤษณ์ 
มหัจฉริยวงศ์

คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

รศ.พัฒนา อนุรักษ์
พงศธร

คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

การพัฒนาแนวความคิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเกลือ
แร่และผลิตภัณฑ์ท่ีมีลักษณะคล้ายเครื่องดื่มเกลือ
แร่ด้วยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบร่วม

Sriwiang Tipkanon การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Agro-Industry. 
Department of Product 
Development

253

Saowapark 
Wattanapahu

Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Agro-Industry. 
Department of Product 
Development

อ.พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ืองสัต
วาภิธาน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

ผศ.สุมาลี เกษรวนิ
ชวัฒนา

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

254

การพัฒนาแบบจําลองการทํานายคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์กาแฟคั่วบด

สิริยาภรณ์ ไกรมาก การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เกษตร ๖นิสิต)

255

ผศ.ปรารถนา 
ปรารถนาดี

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เกษตร
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ระดับชาติ
ลําดับท่ี ชื่อผลงานวิจัยท่ีนําเสนอ ชื่อคณะผู้วิจัย หน่วยงานที่สังกัด ชื่อการประชุม วันเดือนปีท่ีเสนอ

การพัฒนาแบบจําลองการทํานายคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์กาแฟคั่วบด

จิรชัย พุทธกุลสมศิริ การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิ
รินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ศูนย์รังสิต

255

การพัฒนาแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ด้านอุตุ
นิยมวิทยาสําหรับการประมาณหาระดับความสูง
ผสมในเขตเมือง

Jaturong Saensorn การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
College of Environment

256

ศ.เกษม จันทร์แก้ว วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม
วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม

Surat Bualert Chulalongkorn University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Science. 
Department of General 
Science

การพัฒนาแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ในการ
ทํานายค่าความหยาบผิวของชิ้นงานท่ีมีผลมาจาก
การเย้ืองศูนย์ในแนวขนานของมีดตัดเฉือนบอลโน
ส

Pattarapong 
Nipakul

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Engineering. 
Department of Industrial 
Engineering

257

อ.ชนะ รักษ์ศิริ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

การพัฒนาแบบจําลองเพื่อทํานายคุณลักษณะของ
วัตถุดิบในสายการผลิตสับปะรดบรรจุกระป๋อง

นฤมล ชมบุญมี การประชุมวิชาการสถิติ
ประยุกต์ระดับชาติ ประจําปี 
2552

21/5/2009นิสติปริญญาโท สาขาการจัดการ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

258

ผศ.ปรารถนา 
ปรารถนาดี

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เกษตร

จิรชัย พุทธกุลสมศิริ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิ
รินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ศูนย์รังสิต

การพัฒนาปฏิกิริยา TaqMan real-time 
reverse transcription-polymerase chain 
reaction เพื่อการตรวจหาปริมาณเชื้อ Feline 
Leukemia Virus

Witchaya Tongtako การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Veterinary 
Medicine. Department of 
Pathology

259

รศ.ธีระพล ศิรินฤมิตร คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาพยาธิวิทยา

การพัฒนาผลิตภัณฑ์อินฟราเรดเซรามิกเพื่อการ
ประหยัดพลังงาน

Chalalai 
Huadcharoen

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Science. 
Department of 
Environmental Science

260
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ระดับชาติ
ลําดับท่ี ชื่อผลงานวิจัยท่ีนําเสนอ ชื่อคณะผู้วิจัย หน่วยงานที่สังกัด ชื่อการประชุม วันเดือนปีท่ีเสนอ

การพัฒนาผลิตภัณฑ์อินฟราเรดเซรามิกเพื่อการ
ประหยัดพลังงาน

ผศ.จักรกฤษณ์ 
มหัจฉริยวงศ์

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

260

การพัฒนาฟิล์มบรรจุภัณฑ์พอลิเอทธิลีนชนิด
ความหนาแน่นต่ํา-ซิโอไลต์เพื่อยืดอายุการเก็บ
รักษามะนาว

Netnapha Lamo การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009Chulalongkorn University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Engineer. 
Department of Chemical 
Engineering

261

Anongnat 
Somwangthanaroj

Chulalongkorn University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Engineer. 
Department of Chemical 
Engineering

ดร.อภิตา บุญศิริ สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพง
แสน
ศูนย์เทคโนโลยีหลังการเก็บ
เก่ียว

การพัฒนามายองเนสเสริมสารสกัดจากเปลือก
มะนาว และอบเชย

Supaporn Pajaren การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Agro-Industry. 
Department of Product 
Development

262

รศ.กมลวรรณ แจ้งชัด คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์

รศ.อนุวัตร แจ้งชัด คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์

นางพัชรี ตั้งตระกูล สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหาร
ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร

การพัฒนาระบบบันทึกข้อมูลสําหรับเคร่ือง
วิเคราะห์สัญญาณหลายช่องชนิดพกพาโดยใช้
เอสดีการ์ด

อ.นฤปวัจก์ เงินวิจิตร การประชุมวิชาการวิทยา
ศาสตร์นิวเคลียร์และ
เทคโนโลยีครั้งท่ี 11

2/7/2009คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชารังสีประยุกต์และ
ไอโซโทป

263

ผศ.วันวิสา สุด
ประเสริฐ

คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชารังสีประยุกต์และ
ไอโซโทป

ธเนส สุขสมพงษ์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน ภาค
วิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป
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ระดับชาติ
ลําดับท่ี ชื่อผลงานวิจัยท่ีนําเสนอ ชื่อคณะผู้วิจัย หน่วยงานที่สังกัด ชื่อการประชุม วันเดือนปีท่ีเสนอ

การพัฒนารูปแบบการเลี้ยงไก่พื้นเมืองท่ีเหมาะสม
เพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคไข้หวัดนกใน
สัตว์ปีกของผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองในภาคตะวันตกของ
ประเทศไทย

นางวิไลลักษณ์ ชาว
อุทัย

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อ
การค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์
และผลิตภัณฑ์สัตว์ กําแพงแสน
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการเลี้ยง
สกุรแห่งชาติ

264

นายสุชาติ สงวนพันธ์ุ คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาสัตวบาล

อ.สุเจตน์ ชื่นชม คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาสัตวบาล

นายวิรัตน์ สุมน สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อ
การค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์
และผลิตภัณฑ์สัตว์ กําแพงแสน
สถานีวิจัยทับกวาง

นายหนูจันทร์ มาตา สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อ
การค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์
และผลิตภัณฑ์สัตว์ กําแพงแสน
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการเลี้ยง
สุกรแห่งชาติ

นายอรรถวุฒิ พลาย
บุญ

คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาสัตวบาล

นายวงเดช กงศรี คณะเกษตร กําแพงแสน
สํานักงานเลขานุการคณะ

การพัฒนารูปแบบสื่อท่ีเหมาะสมเพื่อลดความ
เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีกของผู้
เลี้ยงไก่พื้นเมืองในภาคตะวันตกของประเทศไทย

นางวิไลลักษณ์ ชาว
อุทัย

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อ
การค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์
และผลิตภัณฑ์สัตว์ กําแพงแสน
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการเลี้ยง
สุกรแห่งชาติ

265

นายสุชาติ สงวนพันธ์ุ คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาสัตวบาล

นายวิรัตน์ สุมน สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อ
การค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์
และผลิตภัณฑ์สัตว์ กําแพงแสน
สถานีวิจัยทับกวาง

นายหนูจันทร์ มาตา สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อ
การค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์
และผลิตภัณฑ์สัตว์ กําแพงแสน
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการเลี้ยง
สุกรแห่งชาติ

นายวงเดช กงศรี คณะเกษตร กําแพงแสน
สํานักงานเลขานุการคณะ
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ระดับชาติ
ลําดับท่ี ชื่อผลงานวิจัยท่ีนําเสนอ ชื่อคณะผู้วิจัย หน่วยงานที่สังกัด ชื่อการประชุม วันเดือนปีท่ีเสนอ

การพัฒนาโรงเรือนต้นแบบผลิตบีทีและไส้เดือน
ฝอยควบคุมแมลงศัตรูพืชในชุมชนเกษตรกรรม: 
เทคโนโลยีการผลิตแบคทีเรียบีทีอย่างง่าย

รศ.จริยา จันทร์ไพแสง การประชุมวิชาการ "ทรัพยากร
ไทย:ผันสู่วิถีใหม่ในฐานไทย"

19/10/2009คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชากีฏวิทยา

266

ผศ.สุทธิพันธ์ุ แก้วสม
พงษ์

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

การพัฒนาและประเมนิประสิทธิผลของวิธีการคัด
เลือกคุณภาพถ่ัวลิสง

ผศ.เสาวณีย์ เลิศวรสิริ
กุล

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์

267

รศ.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์

Vichai 
Haruethaitanasan

Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Kasetsart Agricultural and 
Agro-Industrial Product 
Improvement Institute

สุดาทิพย์ แซ่ตั้น นิสิตปริญญาโท

การพัฒนาวิธีการตรวจสอบ Ochratoxin A โดย
ใช้โมโนโคลนอลแอนติบอดี

ผศ.รัชนี ฮงประยูร การประชุมวิชาการอารักขาพืช
แห่งชาติ ครั้งท่ี 9 "อารักขาพืช
ไทย เทิดไท้องค์ภูมี ตามวิถี
เศรษฐกิจพอเพียง"

24/11/2009คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาโรคพืช

268

นางสุวรรณา กลัดพันธ์ุ สถาบันวิจัยและพัฒนา
แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
บางเขน
ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยา
ศาสตร์

ผศ.วราภา มหา
กาญจนกุล

คณะอตุสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร

สมลักษณ์ พุ่มระชัฎ ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร 
กําแพงแสน

ศรีหรรษา มลิจารย์ ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร 
กําแพงแสน

การพัฒนาวิธีการแยกเแบคทีเรียท่ีสร้างเอนไซม์
โปรติเอสเพื่อลอกกาวเส้นไหม

เอกสิทธ์ิ ฟูเฟื่องสมบัติ การประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งท่ี 6

8/12/2009ภาควิชาจุลชีววิทยา  คณะวิทยา
ศาสตร์ บางเขน

269

ผศ.ปทุมพร ฉิมเอนก คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาจุลชีววิทยา
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ระดับชาติ
ลําดับท่ี ชื่อผลงานวิจัยท่ีนําเสนอ ชื่อคณะผู้วิจัย หน่วยงานที่สังกัด ชื่อการประชุม วันเดือนปีท่ีเสนอ

การพัฒนาวิธีการแยกเแบคทีเรียท่ีสร้างเอนไซม์
โปรติเอสเพื่อลอกกาวเส้นไหม

ผศ.อมรรัตน์ พรหมบุญ การประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งท่ี 6

8/12/2009คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาชีวเคมี

269

การพัฒนาวิธีการสกัดแร่ซิลิเกตเพื่อใช้ตรวจสอบ
มันฝร่ังฉายรังสีด้วยเทคนิคเทอร์โมลูมิเนสเซนซ์

ผศ.วันวิสา สุด
ประเสริฐ

การประชุมวิชาการวิทยา
ศาสตร์และเทคโนโลยี
นิวเคลียร์ครั้งท่ี 11

2/7/2009คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชารังสีประยุกต์และ
ไอโซโทป

270

การพัฒนาสายพันธ์ุอินเบรดข้าวโพดท่ีมีทริปโต
เฟนสูงในเอนโดสเปอร์มเน่ืองจากยีน opaque-2`

ผศ.ชูศักดิ์ จอมพุก การประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งท่ี 6

8/12/2009คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาพืชไร่นา

271

รศ.รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาพืชไร่นา

การเพาะเลี้ยงยีสต์ Saccharomyces 
cerevisiae ด้วยกลีเซอรอลเหลือท้ิงจากกระบวน
การผลิตไบโอดีเซล

ผศ.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์
เมธา

การประชุมวิชาการวิศวกรรม
เคมีและเคมีประยุกต์แห่ง
ประเทศไทยครั้งท่ี 19

26/10/2009คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

272

รศ.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

นายกล้า ธานีโต นิสิตปริญญาโท วิศวกรรมเคมี 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นายศุภชัย ฤกษ์เกษม นิสิตปริญญาโท วิศวกรรมเคมี 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การเพิ่มประสิทธิภาพตัวควบคุมอัตโนมัติสําหรับ
เครื่องสกัดนํ้ามันในกระบวนการผลิตไบโอดีเซล
ด้วยวิธีควบคุมแบบจําลองภายใน

สุรเทพ นิลนนท์ การประชุมวิชาการทางวิศกรรม
ไฟฟ้า ครั้งท่ี 32

28/10/2009คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน 
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

273

ผศ.พีระยศ แสนโภชน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

รศ.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

การเพิ่มปริมาณของยีนโทรโปไมโอซินจากกุ้งก้าม
กราม

อ.พริมา พิริยางกูร The 4th Annual 
Symposium of Protein 
Society of Thailand 
"Protein Research from 
Basics Studies to 
Applications in Health 
Sciences"

26/8/2009คณะศิลปศาสตร์และวิทยา
ศาสตร์ กําแพงแสน
สายวิชาวิทยาศาสตร์

274

ดร.จันทรกานต์ พิภพ
มงคล

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

พันเอกนายแพทย์
ไพบูลย์ ปุญญฤทธ์ิ

วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎ
เกล้า
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ระดับชาติ
ลําดับท่ี ชื่อผลงานวิจัยท่ีนําเสนอ ชื่อคณะผู้วิจัย หน่วยงานที่สังกัด ชื่อการประชุม วันเดือนปีท่ีเสนอ

การเพิ่มปริมาณต้นกวาวเครือขาวโดยการเพาะ
เลี้ยงตาข้างในสภาพปลอดเชื้อ

Chatmanee 
Sungsuwan

การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Agriculture. 
Department of Agronomy

275

ดร.ศิริวรรณ บุรีคํา สถาบันวิจัยและพัฒนา
แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
บางเขน
ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยา
ศาสตร์

ผศ.วิเชียร กีรตินิจกาล คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาพืชไร่นา

การเพิ่มปริมาณยอดกันภัยมหิดล และกันภัย สาวินี ลายทอง การประชุมวิชาการพฤกษ
ศาสตร์แห่งชาติ ครั้งท่ี 3

25/3/2009หลักสูตรพฤกษศาสตรมหา
บัณฑิต ภาควิชาพฤกษสาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์

276

รศ.มาลี ณ นคร คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาพฤกษศาสตร์

รศ.ศรีสม สุวรรณวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาพฤกษศาสตร์

การแพร่กระจายของยีนต้านทานสารปฏิชีวนะเต
ตราไซคลินในดินการเกษตรท่ีมีการใช้ปุ๋ยมูลสัตว์

ผศ.กรรณิการ์ สัจจา
พันธ์

การประชุมวิชาการวิทยา
ศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย ครั้งท่ี 35 (วทท 
35)

15/10/2009คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาปฐพีวิทยา

277

การฟื้นฟูพื้นท่ีป่าชายเลนบริเวณเขตชายฝ่ังทะเล
จังหวัดระนอง

ดร.ภูวดล โดยดี การประชุมวิชาการ งานเกษตร
นเรศวร ครั้งท่ี 7

29/7/2009คณะประมง บางเขน
ภาควิชาการจัดการประมง

278

การฟื้นสภาพสารละลายในกระบวนการกําจัดก๊าซ
ไฮโดรเจนซัลไฟด์

Sirirat 
Janjaturaphan

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Engineering. 
Department of Chemical 
Engineering

279

รศ.สุนันท์ ลิ้มตระกูล คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

รศ.เทอดไทย 
วัฒนธรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

การมีส่วนร่วมของประชาชนท่ีมีต่อโครงการจัดตั้ง
อนุสรณ์สถานคลื่นยักษ์สึนามิ บริเวณอุทยานแห่ง
ชาติเขาหลัก-ลํารู่ จังหวัดพังงา

Ekapun 
Wongkamhang

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
College of Environment

280

รศ.สิทธิชัย ตันธนะ
สฤษดิ์

คณะวนศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา

อ.กิติชัย รัตนะ คณะวนศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา
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ระดับชาติ
ลําดับท่ี ชื่อผลงานวิจัยท่ีนําเสนอ ชื่อคณะผู้วิจัย หน่วยงานที่สังกัด ชื่อการประชุม วันเดือนปีท่ีเสนอ

การย่อยกากมันสําปะหลังให้เป็นนํ้าตาลและการ
หมักเอทานอลในข้ันตอนเดียวโดยเชื้อผสมระหว่าง
Rhizopus  oryzae และ Saccharomyces 
cerevisiae ในการเพาะเลี้ยงแบบ solid state

นายธนภูมิ มณีบุญ การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009สถาบันวิจัยและพัฒนา
แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
บางเขน
ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยา
ศาสตร์

281

Ancharida 
Akaracharanya

Chulalongkorn University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Science. 
Department of 
Microbiology

Teerapatr 
Srinorakutara

Thailand Institute of 
Scientific and 
Technological Research, 
Pathum Thani (Thailand)

รศ.วิเชียร กิจปรีชาวนิช คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาจุลชีววิทยา

การย่อยสลายทางชีวภาพของสีรีแอคทิฟโดยเชื้อ
ราเส้นใยสีขาว Datronia sp. KAPI0039

Oncheera Petchoy การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
College of Environment

282

ดร.พิลาณี ไวถนอม
สัตย์

สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและ
เทคโนโลยีชีวภาพ

นางสาววราภรณ์ อภิ
วัฒนาภิวัต

สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและ
เทคโนโลยีชีวภาพ

Jirawate 
Chedchant

Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Agro-Industry

รศ.นิพนธ์ ตังคณานุ
รักษ์

วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม
วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม

ผศ.ศวพร ศุภผล คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาปฐพีวิทยา

การยับย้ังจุลินทรีย์ของแอคติโนมัยสีทจากดินถํ้า
ในจังหวัดนครสวรรค์

นันทวุฒิ นิยมวงษ์ การประชุมวิชาการ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร "วิทยา
ศาสตร์วิจัย" ครั้งท่ี 2 The 
Second Science Research 
Conference

9/3/2009คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน ภาค
วิชาจุลชีววิทยา

283
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ระดับชาติ
ลําดับท่ี ชื่อผลงานวิจัยท่ีนําเสนอ ชื่อคณะผู้วิจัย หน่วยงานที่สังกัด ชื่อการประชุม วันเดือนปีท่ีเสนอ

การยับย้ังจุลินทรีย์ของแอคติโนมัยสีทจากดินถํ้า
ในจังหวัดนครสวรรค์

อ.กรรณิการ์ ดวงมาลย์ การประชุมวิชาการ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร "วิทยา
ศาสตร์วิจัย" ครั้งท่ี 2 The 
Second Science Research 
Conference

9/3/2009คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาจุลชีววิทยา

283

ผศ.นันทนา สีสุข คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาจุลชีววิทยา

รศ.อรินทิพย์ ธรรมชัย
พิเนต

คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาพันธุศาสตร์

การแยกและคัดเลือกแบคทีเรียท่ีผลิตเอนไซม์โป
รติเอสลอกกาวไหมจากประเทศไทย

Ekkasit 
Fufeungsombut

การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Science. 
Department of 
Microbiology

284

ผศ.ปทุมพร ฉิมเอนก คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาจุลชีววิทยา

ผศ.อมรรัตน์ พรหมบุญ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาชีวเคมี

Sunisa 
Suwannaphan

Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Science. 
Department of 
Microbiology

การแยกและศึกษาลักษณะของแบคทีเรียตรึง
ไนโตรเจนเอนโดไฟท์จากรากข้าว

ผศ.กรรณิการ์ สัจจา
พันธ์

การประชุมวิชาการวิทยา
ศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย ครั้งท่ี 35 (วทท 
35)

15/10/2009คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาปฐพีวิทยา

285

การรวบรวมข้อมูลโรคพืชและเชื้อราสาเหตุด้วย
ระบบดิจิตอล

รศ.นิพนธ์ วิสารทา
นนท์

การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาโรคพืช

286

รศ.เลขา มาโนช คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาโรคพืช

อ.เนตรนภิส เขียวขํา คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาโรคพืช

อ.อรอุมา เพียซ้าย (
เจียมจิตต์)

คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาโรคพืช

อ.อนงค์นุช สาสนรักกิจ คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาโรคพืช
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ระดับชาติ
ลําดับท่ี ชื่อผลงานวิจัยท่ีนําเสนอ ชื่อคณะผู้วิจัย หน่วยงานที่สังกัด ชื่อการประชุม วันเดือนปีท่ีเสนอ

การรับรู้และแนวคิดเก่ียวกับประเด็นภาวะโลก
ร้อนของนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1

Nanthiya 
Suwannawong

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Education. 
Branch of Science 
Teaching

287

อ.พงศ์ประพันธ์ พงษ์
โสภณ

คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาการศึกษา

การเรียนการสอนวิชาแมคาทรอนิคส์ ณ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: โครงงานหาค่าคงท่ี
สปริง

ผศ.ทวีเดช ศิริธนา
พิพัฒน์

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

288

การลดการสั่นสะเทือนของหัวอ่านฮาร์ดดิสก์ด้วย
เทคนิคคอมมานด์เชปปิ้ง

Nitirong 
Pongpanich

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Engineering. 
Department of Mechanical 
Engineering. Control of 
Robot and Vibration 
Laboratory

289

อ.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

การลดจํานวนครั้งและการเพิ่มประสิทธิภาพของ
การใช้สูตรผงละลายนํ้าของ Pseudomonas 
fluorescens SP007s ในการควบคุมโรคเมล็ด
ด่างของข้าว

Wilawan Chuaboon การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Agriculture. 
Department of Plant 
Pathology

290

รศ.สุดฤดี ประเทืองวงศ์ คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาโรคพืช

การลดเชื้อ Campylobacter jejuni ในซากไก่
ด้วยคลอรีนและโอโซน

Panrapee 
Iamtaweejalone

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009King Mongkut's University 
of Technology Thonburi, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Science. 
Department of 
Microbiology

291

Pravate 
Tuitemwong

King Mongkut's University 
of Technology Thonburi, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Science. 
Department of 
Microbiology
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รายละเอียดข้อมูลการนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์(เรื่องเต็ม)
ประจําปี พ.ศ. 2552 ( 1 มกราคม 2552 - 31 ธันวาคม 2552 )

ระดับชาติ
ลําดับท่ี ชื่อผลงานวิจัยท่ีนําเสนอ ชื่อคณะผู้วิจัย หน่วยงานที่สังกัด ชื่อการประชุม วันเดือนปีท่ีเสนอ

การลดเชื้อ Campylobacter jejuni ในซากไก่
ด้วยคลอรีนและโอโซน

Jiravat 
Kunkriangvong

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009King Mongkut's University 
of Technology Thonburi, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Science. 
Department of 
Microbiology

291

รศ.ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาจุลชีววิทยา

การลดพลังงานในการอบแห้งข้าวเปลือกโดยใช้วิธี
การอบแห้งแบบผสม

อ.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์ การประชุมวิชาการโครงงาน
อุตสาหกรรมและวิจัยสําหรับ
นักศึกษาปริญญาตรีระดับชาติ 
ครั้งท่ี 1 IRPUSCON01

27/3/2009คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร

292

นส.นัฏฐิกา แซ่เตียว, 
นส.อภิญญา เจรญิ
ไชยศรี

ภาควิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร

การลดภาระการบําบัดและเพิ่มผลผลิตของเลือด
เป็ดในโรงงานแปรรูป

Pravate 
Tuitemwong

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009King Mongkut's University 
of Technology Thonburi, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Science. 
Department of 
Microbiology

293

Lalida 
Pornlaplestsuk

King Mongkut's University 
of Technology Thonburi, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Science. 
Department of 
Microbiology

Hathaikanok 
Pimyamka

King Mongkut's University 
of Technology Thonburi, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Science. 
Department of 
Microbiology

รศ.ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาจุลชีววิทยา

การลดสีนํ้าท้ิงท่ีมีลิกนินเป็นส่วนประกอบโดยเชื้อ
ราเส้นใยสีขาว Datronia sp. KAPI0039

Jirawate 
Chedchant

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Agro-Industry

294

Oncheera Petchoy Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
College of Environment
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รายละเอียดข้อมูลการนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์(เรื่องเต็ม)
ประจําปี พ.ศ. 2552 ( 1 มกราคม 2552 - 31 ธันวาคม 2552 )

ระดับชาติ
ลําดับท่ี ชื่อผลงานวิจัยท่ีนําเสนอ ชื่อคณะผู้วิจัย หน่วยงานที่สังกัด ชื่อการประชุม วันเดือนปีท่ีเสนอ

การลดสีนํ้าท้ิงท่ีมีลิกนินเป็นส่วนประกอบโดยเชื้อ
ราเส้นใยสีขาว Datronia sp. KAPI0039

ดร.พิลาณี ไวถนอม
สัตย์

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและ
เทคโนโลยีชีวภาพ

294

นางสาววราภรณ์ อภิ
วัฒนาภิวัต

สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและ
เทคโนโลยีชีวภาพ

Torpong 
Kreetachat

Naresuan University. 
Phayao Campus, Phayao 
(Thailand). School of 
Energy and Environment. 
Department of 
Environmental 
Engineering

รศ.สาวิตรี จันทรานุ
รักษ์

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

การเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมเพื่อให้ได้ผลตอบแทนสูง
สุด: เลี้ยงเดี่ยว, ผสมกับกุ้งก้ามกรามด้วยนํ้าความ
เค็มต่ํา

ผศ.นิติ ชูเชิด การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009คณะประมง บางเขน
ภาควิชาชีววิทยาประมง

295

รศ.ชลอ ลิ้มสุวรรณ คณะประมง บางเขน
ภาควิชาชีววิทยาประมง

Satit Prasertsri Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Fisheries. 
Aquaculture Business 
Research Center

Kaewta Limhang Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Fisheries. 
Aquaculture Business 
Research Center

Prakop 
Supyoudkaew

Fresh Water Area Shrimp 
Farmer Association 
(Thailand)

การเลือกสถานที่ตั้งโรงงานที่เหมาะสมด้วยวิธีการ
แบ่งแยกปัญหา

อ.จันทร์ศิริ สิงห์เถ่ือน การประชุมวิชาการข่ายงาน
วิศวกรรมอุตสาหการ

21/10/2009คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

296

ชญานี เล้าสุขสุวรรณ์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
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รายละเอียดข้อมูลการนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์(เรื่องเต็ม)
ประจําปี พ.ศ. 2552 ( 1 มกราคม 2552 - 31 ธันวาคม 2552 )

ระดับชาติ
ลําดับท่ี ชื่อผลงานวิจัยท่ีนําเสนอ ชื่อคณะผู้วิจัย หน่วยงานที่สังกัด ชื่อการประชุม วันเดือนปีท่ีเสนอ

การวัดและประเมินค่าการกระเจิงของระดับรังสี
แกมมาอ้างอิง
ในห้องปฏิบัติการวัดรังสีมาตรฐานทุติยภูมิ 
(SSDL) 
ด้วยระบบวัดแบบอิมเมจจิงเพลต

อังศุมาลิน อินแตง การประชุมวิชาการวิทยา
ศาสตร์และเทคโนโลยี
นิวเคลียร์ครั้งท่ี 11

2/7/2009สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ297

ผศ.วันวิสา สุด
ประเสริฐ

คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชารังสีประยุกต์และ
ไอโซโทป

นายธงชัย สุดประเสริฐ สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ

การวางแผนเส้นทางการเคลื่อนท่ีของหุ่นยนต์
เคลื่อนท่ีอิสระหกแกน 2 ตัว ขณะทําการประกอบ
ชิ้นงานร่วมกัน

Sawang Panjun การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Engineering

298

อ.ชนะ รักษ์ศิริ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

การวิเคราะห์ และออกแบบระบบป้องกันสายส่ง 
115 เควี โดยใช้รีเลย์ระยะทางร่วมกับ ระบบสื่อ
สารสําหรับเครือข่ายระบบสายส่ง 115 เควี 
แบบวงรอบปิดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

Dilok Tanaparipat การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Engineering. 
Department of Electrical 
Engineering

299

รศ.เกียรติยุทธ กวี
ญาณ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

การวิเคราะห์การสะสมไนเตรทในผักสด ดร.พัชราภรณ์ ภู่
ไพบูลย์

การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009สถาบันวิจัยและพัฒนา
แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
บางเขน
ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยา
ศาสตร์

300

นางศิริวัลย์ สร้อยกล่อม สถาบันวิจัยและพัฒนา
แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
บางเขน
ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยา
ศาสตร์

Wasana Bourngam Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Kasetsart University 
Research and 
Development Institute. 
Scientific Equipment 
Center
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รายละเอียดข้อมูลการนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์(เรื่องเต็ม)
ประจําปี พ.ศ. 2552 ( 1 มกราคม 2552 - 31 ธันวาคม 2552 )

ระดับชาติ
ลําดับท่ี ชื่อผลงานวิจัยท่ีนําเสนอ ชื่อคณะผู้วิจัย หน่วยงานที่สังกัด ชื่อการประชุม วันเดือนปีท่ีเสนอ

การวิเคราะห์ความอยู่รอดของเซลล์มะเร็งท่อนํ้าดี
หลังการสัมผัสสิ่งก่อพิษต่อเซลล์แบบภายนอกร่าง
กายด้วยวิธีเททราโซเลียม

Orawan 
Chantapoon

การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Science. 
Department of Applied 
Radiation and Isotopes

301

Krongchan 
Ratanaphadit

Burapha University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Science. 
Department of 
Biotechnology

อ.สมจิตต์ ปาละกาศ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชารังสีประยุกต์และ
ไอโซโทป

การวิเคราะห์โครงสร้างและหลักการจัดการแบบมี
ส่วนร่วมของระบบชลประทานเหมืองฝายในภาค
เหนือ

อ.ทัศนีย์ อุนวิจิตร การนําเสนอผลงานวิจัยแห่ง
ชาติ 2552 (Thailand 
Research Expo 2009)

29/8/2009คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์ กําแพงแสน
ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และชุมชน

302

การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนของการลงทุนปลูกมัน
สําปะหลังแบบดั้งเดิมและแบบวิถีชีวภาพ

เมธินี ช่วยเรือง การประชุมทางวิชาการ ครั้งท่ี 
47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เกษตร

303

ผศ.ปรารถนา 
ปรารถนาดี

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เกษตร

จิรชัย พุทธกุลสมศิริ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิ
รินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ศูนย์รังสิต

เจริญชัย โขมพัตรา
ภรณ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี

ชุมพล มณฑาทิพย์กุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี

การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบของความวาวของ
ไข่มุกเลี้ยงนํ้าจืดของไทยและจีนด้วย SEM และ 
XRF

น.ส.ภูษณิศา  สุวรรณ
ศิลป์

การประชุมเสนอผลงานวิจัย
ระดับบัณฑิตศึกษา (BUU 
Grad Research 
Conference) ครั้งท่ี 4

13/3/2009คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน ภาค
วิชาฟิสิกส์

304

อ.กันต์พจน์ ทองแช่ม ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยา
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
กรุงเทพมหานคร 10900

รศ.ศิวาพร สหวัฒน์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาฟิสิกส์

อ.วิวัฒน์ วงศ์ก่อเก้ือ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาฟิสิกส์
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รายละเอียดข้อมูลการนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์(เรื่องเต็ม)
ประจําปี พ.ศ. 2552 ( 1 มกราคม 2552 - 31 ธันวาคม 2552 )

ระดับชาติ
ลําดับท่ี ชื่อผลงานวิจัยท่ีนําเสนอ ชื่อคณะผู้วิจัย หน่วยงานที่สังกัด ชื่อการประชุม วันเดือนปีท่ีเสนอ

การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบของความวาวของ
ไข่มุกเลี้ยงนํ้าจืดของไทยและจีนด้วย SEM และ 
XRF

อ.สุรีย์ ลิขิตตชัย การประชุมเสนอผลงานวิจัย
ระดับบัณฑิตศึกษา (BUU 
Grad Research 
Conference) ครั้งท่ี 4

13/3/2009คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาฟิสิกส์

304

การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการผลิต
โครงเครื่องรับโทรทัศน์โดยการประเมินวัฏจักร
ชีวิต

จุฬาภรณ์ คนใหญ่ การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติครั้งท่ี 8

25/3/2009นิสิตปริญญาโท305

ผศ.นฤมล วงศ์ธนา
สุนทร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

การวิเคราะห์พันธุกรรมท่ีควบคุมลักษณะความ
ต้านทานโรคราสนิมในข้าวโพดหวาน

Jetsada Authrapun การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Agriculture. 
Department of Agronomy

306

Taweesak Pulam Sweet Seeds Co., Ltd., 
Saraburi (Thailand)

อ.เฉลิมพล ภูมิไชย์ คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาพืชไร่นา

รศ.ประภา ศรีพิจิตต์ คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาพืชไร่นา

การวิเคราะห์อันตรายทางจุลินทรีย์และจุดวิกฤต
ของกระบวนการผลิตปูเค็ม(Neoepisesarma 
mederi, H. Milne Edwards 1853)ของไทย

Nowwapan Noojuy การประชุมวิชาการวิทยา
ศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย ครั้งท่ี 35 (วทท 
35)

15/10/2009ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะ
ประมง มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ (นิสติปริญญาโท 
รหัส 4962172)

307

ผศ.กังสดาลย์ บุญ
ปราบ

คณะประมง บางเขน
ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง

การศึกษา Reader's Response Journal ท่ีมีต่อ
ทักษะการอ่านและการเขียนของนิสิต

อ.จิรพร ธนะรัชติการ
นนท์

5th Thammasart 
University ELT 
Conference

8/6/2009คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาภาษาต่างประเทศ

308

การศึกษากระบวนการและสภาวะที่เหมาะสมใน
การทอดเมล็ดขนุนภายใต้สภาวะสุญญากาศ

Poraya Saowalak การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Agro-Industry. 
Department of Product 
Development

309

รศ.ธงชัย สุวรรณสิ
ชณน์

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาพัฒนาผลติภัณฑ์

การศึกษากลุ่มยีน  Aldo-keto  reductases  ใน
ข้าว (Oryza sativa, Indica)

อ.ชลทิชา ตันติธาดา
พิทักษ์

The 35 th Congress on 
Science and Technology 
of Thailand

15/9/2009คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาชีวเคมี

310
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ระดับชาติ
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การศึกษากลุ่มยีน  Aldo-keto  reductases  ใน
ข้าว (Oryza sativa, Indica)

สุธัมมา กาบินพงษ์ The 35 th Congress on 
Science and Technology 
of Thailand

15/9/2009ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยา
ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

310

การศึกษาการจับกันระหว่าง HELIX 4 ของ 
HIV-1 CA-CTD กับ LysRS

อ.นลวัฒน์ บุญญาลัย การประชุมวิชาการวิทยา
ศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย ครั้งท่ี 35 (วทท 
35)

15/10/2009คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาชีวเคมี

311

การศึกษาการบรรเทาอุทกภัยในลุ่มนํ้าเลยด้วย
แบบจําลองระบบลุ่มนํ้า

อ.วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ การประชุมวิชาการวิศวกรรม
แหล่งนํ้าแห่งชาติครั้งท่ี 3

6/8/2009คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพง
แสน
ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน

312

การศึกษาการปลดปล่อยยาเจนต้ามัยซินและเอน
โรฟลอซาซินจากเม็ดลูกปัดพอลิเมทิลเมทาคริเล
ทและแคลเซียมซัลเฟตในห้องปฏิบัติการ

Kullawadee 
Bunmanee

การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Veterinary 
Medicine

313

Theesit Juanpanich Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Veterinary 
Medicine

Karin Vichukit Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Veterinary 
Medicine

Wongsakorn 
Wongwadhangoo

Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Veterinary 
Medicine

Sataporn 
Phochantachinda

Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Veterinary 
Medicine

อ.พรชัย สัญฐิติเสรี คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพง
แสน
ภาควิชาเวชศาสตร์คลีนิคสัตว์
ใหญ่และสัตว์ป่า

ผศ.ปารียา อุดมกุศลศรี คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาเภสัชวิทยา

การศึกษาการเพิ่มสัมประสิทธ์ิการพาความร้อน
ของการไหลในท่อสี่เหลี่ยมท่ีมีการติดตั้ง swirler 
โดยใช้ผลึกเหลว

Ayudh Mapairoje 
Paleebut

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Engineering. 
Department of Mechanical 
Engineering

314
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ระดับชาติ
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การศึกษาการเพิ่มสัมประสิทธ์ิการพาความร้อน
ของการไหลในท่อสี่เหลี่ยมท่ีมีการติดตั้ง swirler 
โดยใช้ผลึกเหลว

รศ.ชวลิต กิตติชัยการ การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

314

การศึกษาการแพร่ผ่านของสารปรอทผ่านถุงมือไน
ไตร ท่ีมีการใช้งานซํ้า

รศ.ธํารงรัตน์ มุ่งเจริญ การประชุมวิชาการด้าน
วิศวกรรมความปลอดภัยแห่งชา
ต ครั้งท่ี 1

28/5/2009คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

315

นายสุรพัฒน์ รุ่งเจริญ นิสิตปริญญาโท สาขาวิศวกรรม
ความปลอดภัย ภาคพิเศษ

การศึกษาการย่อยสลายของเปลือกผลไม้ด้วย
เทคโนโลยีการฝังกลบในถังพลาสติกโดยการบด
สับร่วมกับการกลบด้วยดินแดงผสมกาบมะพร้าว
สับหรือแกลบสด

ทนุพงศ์ รัตนะ การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009นิสิต คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน 
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

316

ผศ.สุเทพ ทองแพ คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาปฐพีวิทยา

การศึกษาการลดสัญญาณรบกวนแบบเสียงเพลง
ไทยโดยวิธีหักล้างเชิงสเปกตรัม

Pattaya Kongnil การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009Kasetsart University. 
Siracha Campus, Chon 
Buri (Thailand). Faculty of 
Engineering at Si Racha. 
Department of Computer 
Engineering

317

Sakda Auchirakarn Kasetsart University. 
Siracha Campus, Chon 
Buri (Thailand). Faculty of 
Engineering at Si Racha. 
Department of Computer 
Engineering

อ.ฐนียา สัตยพานิช คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

การศึกษาการเหน่ียวนําการตกไข่และผสมเทียม
แบบกําหนดเวลาโดยการใช้ progesterone ร่วม
กับ prostaglandin F sub(2) alpha และ hCG 
หรือ GnRH รูปแบบต่าง ๆ ในแม่โคเน้ือ

ผศ.สมชัย สัจจาพิทักษ์ การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพง
แสน
ภาควิชาเวชศาสตร์คลีนิคสัตว์
ใหญ่และสัตว์ป่า

318

ผศ.อดิศร ยะวงศา คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพง
แสน
ภาควิชาเวชศาสตร์คลีนิคสัตว์
ใหญ่และสัตว์ป่า

ผศ.พิพัฒน์ อรุณวิภาส คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพง
แสน
ภาควิชาเวชศาสตร์คลีนิคสัตว์
ใหญ่และสัตว์ป่า
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ระดับชาติ
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การศึกษาการอพยพในชั้นเรียนโดยใช้โปรแกรม
จําลองพลศาสตร์อัคคีภัยและการอพยพ

Sangduan 
Khurukitkamchorn

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009Suranaree University of 
Technology, Nakhon 
Ratchasima (Thailand). 
Synchrotron Light 
Research Institute(Public 
Organization)

319

รศ.เสรี เศวตเศรนี คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

รศ.ธงไชย ศรีนพคุณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

การศึกษาความชุกของการติดเชื้อไวรัสโลหิตจาง
ติดเชื้อของม้า ในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี กาญจนบรุี 
และราชบุรี

น.ส. สุขุมาล  พฤกษ์
อุดม

การประชุมวิชาการ มอบ. วิจัย 
ครั้งท่ี 3

28/7/2009คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพง
แสน

320

อ. ขนิษฐา เพรชอุดม
สินสุข

คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพง
แสน

ผศ. อารีย์ ไหลกุล คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพง
แสน

อ. สุพรรณิการ์  พุทธ
ชาลี

คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพง
แสน

ผศ.วรกิจ  เชิดชูธรรม คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพง
แสน
ภาควิชาเวชศาสตร์คลีนิคสัตว์
ใหญ่และสัตว์ป่า

ผศ. เฉลิมพล  เล็ก
เจริญสุข

คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพง
แสน

รศ. ธีระพล  ศิรินฤมิตร คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพง
แสน

การศึกษาความเป็นไปได้ในเชิงเศรษฐกิจในการ
จัดตั้งโรงงานผลิตนํ้ามันดีเซลจากชีวมวลประเภท
เศษไม้

Kittapas 
Suppagornmongko
l

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Sustainable Land Use and 
Natural Resource 
Management

321

ผศ.นิคม แหลมสัก คณะวนศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์

รศ.พรรณนภา ศักดิ์สูง คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาพันธุศาสตร์

การศึกษาความสมัพันธ์ของฟิล์มพลาสติกกับอายุ
การเก็บรักษาของเสาวรสพันธ์ุสีม่วงรับประทานสด

นางสาวเบ็ญจารัชด 
ทองยืน

การประชุมวิชาการพืชสวนแห่ง
ชาติ ครั้งท่ี 8

5/5/2009สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบ
นิเวศเกษตร
ศูนย์วิจัยระบบนิเวศเกษตร

322
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ระดับชาติ
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การศึกษาความสัมพันธ์ของฟิล์มพลาสติกกับอายุ
การเก็บรักษาของเสาวรสพันธ์ุสีม่วงรับประทานสด

ดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์
ธนวงศ์

การประชุมวิชาการพืชสวนแห่ง
ชาติ ครั้งท่ี 8

5/5/2009สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบ
นิเวศเกษตร
ศูนย์วิจัยระบบนิเวศเกษตร

322

นางสาวสิวิตรี  ทิวงศ์ มูลนิธิโครงการหลวง

การศึกษาคุณภาพของแหนมปลาท่ีใช้เชื้อบริสุทธ์ิ
ในการผลติ

Sirichok 
Wongsripaisan

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Agro-Industry. 
Department of Product 
Development

323

ผศ.วลัยรัตน์ จันทรปา
นนท์

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์

รศ.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์

การศึกษาโครงสร้างทางอณูวิทยาของ 
Complementary DNA (cDNA) และการ
แสดงออกของยีน Granzyme ในปลานิล 
(Oreochromis niloticus)

Angkanalak 
Janganan

การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Fisheries. 
Department of 
Aquaculture

324

รศ.นนทวิทย์ อารีย์ชน คณะประมง บางเขน
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า

อ.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะ
ภูมิ

คณะประมง บางเขน
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า

การศึกษาเง่ือนไขท่ีเหมาะสมสําหรับการขัดผิว
เหล็กแข็งด้วยหัวขัด

Potejanasak 
Potejana

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Engineering. 
Department of Industrial 
Engineering

325

อ.ชนะ รักษ์ศิริ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

การศึกษาเชิงเปรียบเทียบความสามารถของฟิล์มชี
วฐานท่ีเคลือบทับด่างทับทิมเพื่อป้องกันการเสื่อม
สภาพในการกําจัดแก๊สเอทิลีน

Thana 
Thanadechakul

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Agro-Industry. 
Department of Packing 
Technology

326

อ.เลอพงศ์ จารุพันธ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ
และวัสดุ
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ระดับชาติ
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การศึกษาเชิงเปรียบเทียบความสามารถของฟิล์มชี
วฐานท่ีเคลือบทับด่างทับทิมเพื่อป้องกันการเสื่อม
สภาพในการกําจัดแก๊สเอทิลีน

รศ.งามทิพย์ ภู่วโรดม การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ
และวัสดุ

326

การศึกษาเชื้อ และการดื้อยาต้านจุลชีพของเชื้อ 
Campylobacter ในฟาร์มและโรงฆ่าสัตว์ในภาค
กลางของประเทศไทย

รศ.สุมาล ีบุญมา การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิ
คุ้มกัน

327

อ.แสงชัย ย่ิงศักดิ์มงคล คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิ
คุ้มกัน

อ.สุเจตน์ ชื่นชม คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาสัตวบาล

ผศ.ศศิธร นาคทอง (
โชติศศิธร)

คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาสัตวบาล

นางสาววนิดา พัสดุ
รักษ์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์

นางอรวรางค์ นฤนาท คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิ
คุ้มกัน

การศึกษาดัชนีคุณภาพของมะม่วงพันธ์ุนํ้าดอกไม้
โดยใช้แผนภาพความชอบ

อรุณี พูลมี การสัมมนาทางวิชาการวิทยา
การหลังการเก็บเก่ียวแห่งชาติ 
ครั้งท่ี 7

19/8/2009ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร

328

อ.พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์

รศ.อนุวัตร แจ้งชัด คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์

รศ.วาณี ชนเห็นชอบ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ
และวัสดุ

การศึกษาตัวติดตามคุณภาพนํ้าบริเวณพื้นท่ีชาย
ฝ่ังจังหวัดชลบุรีด้วยเปลือกหอยเชลล์

อ.วิเชียร ศิริพรม การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
ศรีราชา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
และพลศึกษา

329

Pichet Limsuwan King Mongkut's University 
of Technology Thonburi, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Science. 
Department of Physics
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ระดับชาติ
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การศึกษาทดลองเพาะเลี้ยงไข่นํ้า (Wolffia 
arrhiza (L.) Wimm.) และการนําไปใช้ปรับปรุง
คุณภาพสีปลาทอง

Kansinee 
Panwanitdumrong

การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Fisheries. 
Department of Fishery 
Management

330

รศ.สุขุม เร้าใจ คณะประมง บางเขน
ภาควิชาการจัดการประมง

การศึกษาแนวทางในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอ
เพียง : บทเรียนจาก 40 หมู่บ้าน

ผศ.ธันวา จิตต์สงวน การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
และทรัพยากร

331

การศึกษาเบื้องต้นเก่ียวกับชนิดและความหนา
แน่นเซลล์ของแพลงก์ตอนพืชสําหรับอนุบาลลูก
หอยเชลล์ (Mimachlamys senatoria) ระยะวัย
เกล็ด

นายสาโรจน์ เริ่มดําริห์ การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009คณะประมง บางเขน
สถานีวิจัยประมงศรีราชา

332

รศ.ประทักษ์ ตาบทิพย์
วรรณ

คณะประมง บางเขน
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า

การศึกษาเบื้องต้นของการเก็บรักษาผลและเมล็ด
พันธ์ุไม้กฤษณา

ดร.ชวนพิศ อรุณรังสิ
กุล

การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพง
แสน
ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือน
ปลูกพืชทดลอง

333

นายอุดม แก้วสุวรรณ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพง
แสน
ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือน
ปลูกพืชทดลอง

Wandee 
Wongsatain

Kasetsart University. 
Kamphaeng Saen Campus, 
Nakhon Pathom 
(Thailand). Kasetsart 
University Research and 
Development Institute. 
Central Laboratory and 
Greenhouse Complex

การศึกษาประสิทธิภาพของสาหร่ายไส้ไก่ (Ulva 
intestinalis Linnaeus) ในการดูดซับโลหะหนัก

Kamonpan 
Chaitong

การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Fisheries. 
Aquaculture Business 
Research Center

334

รศ.ชัชรี แก้วสุรลิขิต คณะประมง บางเขน
ภาควิชาชีววิทยาประมง

ผศ.ปัทมา ระตะนะอา
พร

คณะประมง บางเขน
ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง
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การศึกษาประสิทธิภาพของสาหร่ายไส้ไก่ (Ulva 
intestinalis Linnaeus) ในการดูดซับโลหะหนัก

รศ.ชลอ ลิ้มสุวรรณ การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009คณะประมง บางเขน
ภาควิชาชีววิทยาประมง

334

ผศ.นิติ ชูเชิด คณะประมง บางเขน
ภาควิชาชีววิทยาประมง

การศึกษาประสิทธิภาพและต้นทุนการให้นํ้าหยด
บนผิวดินแบบติดตั้งถาวรตามร่องและแบบร่องเว้น
ร่องในอ้อย

รศ.พงศ์ศักดิ์ ชล
ธนสวัสดิ์

การประชุมวิชาการ งานเกษตร
นเรศวร ครั้งท่ี 7

29/7/2009คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน

335

รศ.บพิตร ตั้งวงศ์กิจ คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน

รศ.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน

อ.สมบัติ ขาวประทีป คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน

การศึกษาประสิทธิภาพและต้นทุนการให้นํ้าหยด
บนผิวดินแบบติดตั้งท่อถาวรตามร่องและ
แบบร่องเว้นร่องในอ้อย

รศ.พงศ์ศักดิ์ ชล
ธนสวัสดิ์

การประชุมทางวิชาการงาน
เกษตรนเรศวร คร้ังท่ี 7

29/7/2009คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน

336

รศ.บพิตร ตั้งวงศ์กิจ คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน

รศ.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน

อ.สมบัติ ขาวประทีป คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน

การศึกษาปริมาณคลอโรฟิลล์ในใบอ่อนข้าวงอก
พันธ์ุขาวดอกมะลิ 105 และปทุมธานี 1

Nontipha 
Sareesongsange

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Agro-Industry. 
Department of Product 
Development

337

ผศ.วิษฐิดา จันทราพร
ชัย

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์

รศ.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์

นางมะลิวัลย์ (ยกเลิก) 
หฤทัยธนาสันติ์ (ธนะ
สมบัติ)

สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและ
พลังงานชีวภาพ
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ประจําปี พ.ศ. 2552 ( 1 มกราคม 2552 - 31 ธันวาคม 2552 )

ระดับชาติ
ลําดับท่ี ชื่อผลงานวิจัยท่ีนําเสนอ ชื่อคณะผู้วิจัย หน่วยงานที่สังกัด ชื่อการประชุม วันเดือนปีท่ีเสนอ

การศึกษาปริมาณสารฟอร์บอลเอสเทอร์ในใบ เน้ือ
ผล และเมล็ด ของสบู่ดําพันธ์ุมีพิษน้อย
จากประเทศเม็กซิโก

อ.พรศิริ หลีวานิช การประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งท่ี 6

9/12/2009คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาพืชไร่นา

338

การศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่ออัตราส่วนเพศของแตน
เบียนหนอน Cotesia flavipes (Cameron) 
(Hymenoptera: Braconidae)

Tewee Maneerat การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009Office of National 
Research Council of 
Thailand, Bangkok 
(Thailand). National 
Biological Control 
Research Center-Central 
Regional Center 
(NBCRC-CRC)

339

Sineenat 
Rattanaka

Office of National 
Research Council of 
Thailand, Bangkok 
(Thailand). National 
Biological Control 
Research Center-Central 
Regional Center 
(NBCRC-CRC)

รศ.วิวัฒน์ เสือสะอาด คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชากีฏวิทยา

การศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของ
สาหร่าย Spirulina platensis ในอาหาร 
Zarrouk และในนํ้าเสียจากบ่อกุ้งท่ีมีระดับความ
เข้มข้นของโซเดียมไบคาร์บอเนตต่างกัน

รศ.ศิริลกัษณ์ เอ่ียม
ธรรม

การประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งท่ี 6

8/12/2009คณะศิลปศาสตร์และวิทยา
ศาสตร์ กําแพงแสน
สายวิชาวิทยาศาสตร์

340

นางสาวกรภัทร  พึ่ง
ฤทธ์ิ

คณะศิลปศาสตร์และวิทยา
ศาสตร์

การศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของ
สาหร่าย Spirulina platensis ใน
อาหารZarrouk และในนํ้าเสียจากบ่อกุ้งท่ีมีระดับ
ความเข้มข้นของโซเดียมไบคาร์บอเนตต่างกัน

รศ.ศิริลักษณ์ เอ่ียม
ธรรม

การประชุมวิชาการ ศวท. 
ประจําปี 2551

13/5/2009คณะศิลปศาสตร์และวิทยา
ศาสตร์ กําแพงแสน
สายวิชาวิทยาศาสตร์

341

นางสาวกรภัทร  พึ่ง
ฤทธ์ิ

การศึกษาเปรียบเทียบการใช้นํ้ามันผสมเบนซิน-
สบู่ดํา 10 เปอร์เซ็นต์เป็นเชื้อเพลิงในรถ
จักรยานยนต์ระบบคาร์บูเรเตอร์และหัวฉีด

Nattawut Sasitorn การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Engineering. 
Department of Mechanical 
Engineering

342

ผศ.ทวีเดช ศิริธนา
พิพัฒน์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

รศ.วิทยา ปั้นสุวรรณ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาเคมี
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ประจําปี พ.ศ. 2552 ( 1 มกราคม 2552 - 31 ธันวาคม 2552 )

ระดับชาติ
ลําดับท่ี ชื่อผลงานวิจัยท่ีนําเสนอ ชื่อคณะผู้วิจัย หน่วยงานที่สังกัด ชื่อการประชุม วันเดือนปีท่ีเสนอ

การศึกษาเปรียบเทียบประมวลข้อบังคับการออก
แบบอาคารตามสมรรถนะ

รศ.ตระกูล อร่ามรักษ์ การประชุมวิชาการวิศวกรรม
โยธาแห่งชาติ ครั้งท่ี 14

13/5/2009คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

343

การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจับ
ระหว่างลอบปลาพับได้โครงพลาสติกและลอบ
ปลาโครงเหล็ก

Poramete 
Ploypradub

การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Fisheries. 
Academic Supporting 
Division. Sri Racha 
Fisheries Research Station

344

นายอรรถวุฒิ กันทะ
วงศ์

คณะประมง บางเขน
สถานีวิจัยประมงศรีราชา

นายอศิรวัฒน์ ปรีชา คณะประมง บางเขน
สถานีวิจัยประมงศรีราชา

การศึกษาเปรียบเทียบระบบการเพาะพันธ์ุปลานิล 
(Oreochromis niloticus) ในบ่อดิน บ่อซีเมนต์ 
และในกระชังแขวนลอยในบ่อดิน เพื่อผลิตลูกปลา
นิลเชิงพาณิชย์

Thapanapun 
Surajit

การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Fisheries. 
Department of 
Aquaculture

345

ผศ.เรืองวิชญ์ ยุ้นพันธ์ คณะประมง บางเขน
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า

อ.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะ
ภูมิ

คณะประมง บางเขน
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า

นายสุบรรณ เสถียร
จิตร

คณะประมง บางเขน
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า

นายฉัตรชัย ไทยทุ่งฉิน คณะประมง บางเขน
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า

การศึกษาผลการดําเนินงานของโครงการดําเนิน
การจัดการศึกษา การวิจัย และการติดตามผลนิสิต
ออทิสติกในโครงการวิชาการและวิจัยต่อเน่ือง เพื่อ
พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกจากโรงเรียนสาธิต
แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 
2550

นางระพีพร ศุภมหิธร การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

346

การศึกษาผลของการใช้สารสกัดจากผักกระโดน
นํ้า และผักแขยงในการยับย้ังการเจริญของ
แบคทีเรีย Escherichia coli

อ.กานดา ล้อแก้วมณี การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009คณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร
สาขาวิชาทรัพยากรเกษตร
ชีวภาพ

347
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ประจําปี พ.ศ. 2552 ( 1 มกราคม 2552 - 31 ธันวาคม 2552 )

ระดับชาติ
ลําดับท่ี ชื่อผลงานวิจัยท่ีนําเสนอ ชื่อคณะผู้วิจัย หน่วยงานที่สังกัด ชื่อการประชุม วันเดือนปีท่ีเสนอ

การศึกษาผลของการใช้สารสกัดจากผักกระโดน
นํ้า และผักแขยงในการยับย้ังการเจริญของ
แบคทีเรีย Escherichia coli

Waraporn 
Nandang

การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009Kasetsart University. 
Chalermphrakiat Sakon 
Nakhon Province Campus, 
Sakon Nakhon (Thailand). 
Faculty of Natural 
Resource and Agro - 
Industry

347

Tatsanee Triyanam Kasetsart University. 
Chalermphrakiat Sakon 
Nakhon Province Campus, 
Sakon Nakhon (Thailand). 
Faculty of Natural 
Resource and Agro - 
Industry

อ.ภานุวัฒน์ คัมภีราวัฒ
น์

คณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร
สาขาวิชาทรัพยากรเกษตร
ชีวภาพ

Chunjit 
Chantajarutpoong

Kasetsart University. 
Chalermphrakiat Sakon 
Nakhon Province Campus, 
Sakon Nakhon (Thailand). 
Faculty of Natural 
Resource and Agro - 
Industry

การศึกษาผลของสารสกัดผลไม้ไทยบางชนิดใน
การยับย้ังสารก่อกลายพันธ์ุโดยวิธี Ames test

รศ.ศิริลักษณ์ เอ่ียม
ธรรม

การประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งท่ี 6

8/12/2009คณะศิลปศาสตร์และวิทยา
ศาสตร์ กําแพงแสน
สายวิชาวิทยาศาสตร์

348

นางจันทร์เพ็ญ แสง
ประกาย

สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหาร
ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ

นางสาวปฏิภาณ จันทร์
หนองไทร

คณะศิลปศาสตร์และวิทยา
ศาสตร์

การศึกษาพฤติกรรมยึดติดของกาวในการผลิต
แผ่นกระดาษลูกฟูก

ผศ.ทวีเดช ศิริธนา
พิพัฒน์

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

349

Tutipong 
Sangnavakrit

Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Engineering

การศึกษาพิษเฉียบพลัน ผลต่อภูมิคุ้มกันและความ
สามารถในการต้านทานเชื้อไวรัสของสารลิกนิน 
(Lignin) ในกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei 
Boone, 1931)

Suwinai Pankao การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Fisheries. 
Department of 
Aquaculture

350
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ประจําปี พ.ศ. 2552 ( 1 มกราคม 2552 - 31 ธันวาคม 2552 )

ระดับชาติ
ลําดับท่ี ชื่อผลงานวิจัยท่ีนําเสนอ ชื่อคณะผู้วิจัย หน่วยงานที่สังกัด ชื่อการประชุม วันเดือนปีท่ีเสนอ

การศึกษาพิษเฉียบพลัน ผลต่อภูมิคุ้มกันและความ
สามารถในการต้านทานเชื้อไวรัสของสารลิกนิน 
(Lignin) ในกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei 
Boone, 1931)

รศ.นนทวิทย์ อารีย์ชน การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009คณะประมง บางเขน
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า

350

Kaoru Hamano Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Fisheries. Japan 
International Research 
Center for Agricultural 
Sciences

Iso Tsutsui Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Fisheries. Japan 
International Research 
Center for Agricultural 
Sciences

อ.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะ
ภูมิ

คณะประมง บางเขน
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า

การศึกษาแพลงก์ตอนพืชในบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดํา 
(Penaeus monodon Fabricius) ท่ีเลี้ยงร่วมกับ
สาหร่ายไส้ไก่ (Ulva intestinalis Linnaeus)

Jariyavadee 
Suriyaphan

การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Fisheries. 
Aquaculture Business 
Research Center

351

รศ.ชัชรี แก้วสุรลิขิต คณะประมง บางเขน
ภาควิชาชีววิทยาประมง

รศ.ชลอ ลิ้มสุวรรณ คณะประมง บางเขน
ภาควิชาชีววิทยาประมง

ผศ.นิติ ชูเชิด คณะประมง บางเขน
ภาควิชาชีววิทยาประมง

Prayoon Hongrat Sureerath Farm, 
Chantaburi (Thailand)

การศึกษาระบบแถวคอยการใช้บริการของลูกค้า 
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา สาขามหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ โดยใช้ตัวแบบระบบแถวคอย

ผศ.รุ่งรัตน์ ภิสัชเพ็ญ การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั้งท่ี 6 ด้านการวิจัยดําเนิน
งาน (Operations Research 
Network of Thailand 
2009)

3/9/2009คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

352

สุกัลย์   โพธ์ิสาขา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การศึกษาโรคใบจุดท่ีเกิดจากเชื้อ Coniella 
fragariae ใน Eucalyptus

อ.อุดมศักดิ์ เลิศสุชา
ตวนิช

การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาโรคพืช

353
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ประจําปี พ.ศ. 2552 ( 1 มกราคม 2552 - 31 ธันวาคม 2552 )

ระดับชาติ
ลําดับท่ี ชื่อผลงานวิจัยท่ีนําเสนอ ชื่อคณะผู้วิจัย หน่วยงานที่สังกัด ชื่อการประชุม วันเดือนปีท่ีเสนอ

การศึกษาโรคใบจุดท่ีเกิดจากเชื้อ Coniella 
fragariae ใน Eucalyptus

รศ.นิพนธ์ ทวีชัย การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาโรคพืช

353

Jitra Kokaew Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Agriculture. 
Department of Plant 
Pathology

นางมะลิวัลย์ (ยกเลิก) 
หฤทัยธนาสันติ์ (ธนะ
สมบัติ)

สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและ
พลังงานชีวภาพ

นายเกษม หฤทัยธนา
สันติ์

สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและ
พลังงานชีวภาพ

การศึกษาลักษณะการทํางานของเครื่องยนต์ดีเซล
ท่ีใช้เชื้อเพลิงร่วมภายใต้สภาวะโหลดต่ํา

มงคล สาลาด การประชุมวิชาการเครือข่าย
วิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศ
ไทย ครั้งท่ี 23

4/11/2009นิสิตป.โท ภาควิชาวิศวกรรม
เครื่องกล มก.

354

อ.ธเนศ อรุณศรีโสภณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ดร.กฤษฎา วรรรณทอง สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี 
ปตท.

การศึกษาลักษณะภายนอกและการเปลี่ยนแปลง
ทางพยาธิสภาพของเน้ือเย่ือในกุ้งขาวแวนนาไมท่ี
ได้รับอาหารเม็ดสําเร็จรูปผลิตจากวัตถุดิบท่ีปน
เปื้อนของเมลามีนและกรดไซยานูริค

รศ.ชลอ ลิ้มสุวรรณ การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009คณะประมง บางเขน
ภาควิชาชีววิทยาประมง

355

ผศ.นิติ ชูเชิด คณะประมง บางเขน
ภาควิชาชีววิทยาประมง

Satit Prasertsri Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Fisheries. 
Aquaculture Business 
Research Center

Sutee 
Wongmaneepratee
p

Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Fisheries. 
Aquaculture Business 
Research Center
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ระดับชาติ
ลําดับท่ี ชื่อผลงานวิจัยท่ีนําเสนอ ชื่อคณะผู้วิจัย หน่วยงานที่สังกัด ชื่อการประชุม วันเดือนปีท่ีเสนอ

การศึกษาลักษณะภายนอกและการเปลี่ยนแปลง
ทางพยาธิสภาพของเน้ือเย่ือในกุ้งขาวแวนนาไมท่ี
ได้รับอาหารเม็ดสําเร็จรูปผลิตจากวัตถุดิบท่ีปน
เปื้อนของเมลามีนและกรดไซยานูริค

Kesinee Laisutisan การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Fisheries. 
Aquaculture Business 
Research Center

355

Pattama 
Wiriyapattanasub

Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Fisheries. 
Aquaculture Business 
Research Center

Kaewta Limhang Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Fisheries. 
Aquaculture Business 
Research Center

การศึกษาวงจรชีวิต ตารางชีวิต และผลของรังสี
แกมมาต่อดักแด้แมลงวันผลไม้ Bactrocera 
correcta (Bezzi)(Diptera:Tephritidae)

ศ.ประภารัจ หอม
จันทน์

การประชุมวิชาการอารักขาพืช
แห่งชาติ ครั้งท่ี 9 "อารักขาพืช
ไทย เทิดไท้องค์ภูมี ตามวิถี
เศรษฐกิจพอเพียง"

24/11/2009คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชากีฏวิทยา

356

การศึกษาวิเคราะห์สภาพรับไว้ได้แม่เหล็กไฟฟ้า
กระแสสลับของสารตัวนํายวดย่ิงระบบ (Bi, Pb) 
Sr-Ca-Cu-O ด้วยแบบจําลองสถานะวิกฤตบีน

Adisak Boonchun การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Science. 
Department of Physics

357

รศ.สุปรียา ตรีวิจิตร
เกษม

คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาฟิสิกส์

Chirawat 
Chantharangsi

Rajamangala University of 
Technology Krungthep, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Science and 
Technology. Division of 
Physics

Chutima 
Paksunchai

Rajamangala University of 
Technology Krungthep, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Science and 
Technology. Division of 
Physics

การศึกษาวิธีการจําแนกกลุ่มเพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมี
ผลต่อการเลือกซ้ือสินค้าและใช้บริการร้านค้าปลีก
สมัยใหม่ของผู้บริโภค: กรณีศึกษา เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร

Surasan 
Vivekmetakorn

การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Science. 
Department of Statistics

358

รศ.ประสิทธ์ิ พยัคฆ
พงษ์

คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาสถิติ

5 สิงหาคม 2010 14:23:14 Page 87 of 168



รายละเอียดข้อมูลการนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์(เรื่องเต็ม)
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ระดับชาติ
ลําดับท่ี ชื่อผลงานวิจัยท่ีนําเสนอ ชื่อคณะผู้วิจัย หน่วยงานที่สังกัด ชื่อการประชุม วันเดือนปีท่ีเสนอ

การศึกษาวิธีการจําแนกกลุ่มเพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมี
ผลต่อการเลือกซ้ือสินค้าและใช้บริการร้านค้าปลีก
สมัยใหม่ของผู้บริโภค: กรณีศึกษา เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร

รศ.อภิญญา หิรัญวงษ์ การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาสถิติ

358

การศึกษาวิธีการผลิตต้นไหลสตรอเบอรีบนพื้นท่ี
สูงของจังหวัดเพชรบูรณ์

นายเวช เต๋จ๊ะ การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบ
นิเวศเกษตร
สถานีวิจัยดอยปุย

359

นายประภาส ช่างเหล็ก สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบ
นิเวศเกษตร
สถานีวิจัยเพชรบูรณ์

ดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์
ธนวงศ์

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบ
นิเวศเกษตร
ศูนย์วิจัยระบบนิเวศเกษตร

นางสาวเบ็ญจารัชด 
ทองยืน

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบ
นิเวศเกษตร
ศูนย์วิจัยระบบนิเวศเกษตร

นายวีระยุทธ แสนยา
กุล

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบ
นิเวศเกษตร
ศูนย์วิจัยระบบนิเวศเกษตร

Visan 
Theansatheanphon
g

Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Agro-Ecological system 
Research and 
Development Institute. 
Phetchaboon Research 
Station

การศึกษาวิธีการให้ปุ๋ยท่ีเหมาะสมในการผลิต
กล้วยไข่พันธ์ุเกษตรศาสตร์2

นางกัลยาณี สุวิทวัส การประชุมวิชาการพืชสวนแห่ง
ชาติ ครั้งท่ี 8

6/5/2009สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อ
การค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์
สถานีวิจัยปากช่อง

360

ศ.เบญจมาศ ศิลาย้อย คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาพืชสวน

อ.ภาสันต์ ศารทูลทัต คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาพืชสวน

การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการกลั่นลดกรด
ไขมันอิสระออกจากน้ํามันปาล์มดิบโดยการกลั่น
ด้วยไอน้ําภายใต้สภาวะสุญญากาศ

ผศ.เชาว์ อินทร
ประสิทธ์ิ

การประชุมวิชาการสมาคม
วิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศ
ไทยครั้งท่ี 10

1/4/2009คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพง
แสน
ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร

361

คเณศว์ คลอดเพ็ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพง
แสน ภาควิชาวิศวกรรมการ
อาหาร
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ระดับชาติ
ลําดับท่ี ชื่อผลงานวิจัยท่ีนําเสนอ ชื่อคณะผู้วิจัย หน่วยงานที่สังกัด ชื่อการประชุม วันเดือนปีท่ีเสนอ

การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการตรึงรูปเอนไซม์
อัลคาเลสบนบีดส์จากไคโตซาน

Jiraphan Khampha การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Agro-Industry. 
Department of Food 
Science and Technology

362

อ.สายพิณ ทานัชฌาสัย คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร

รศ.วรรณวิบูลย์ 
กาญจนกุญชร

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร

การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมสําหรับการขึ้นรูป
สับปะรดกวนโดยใช้เครื่อง

ผศ.เชาว์ อินทร
ประสิทธ์ิ

การประชุมวิชาการสมาคม
วิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศ
ไทยครั้งท่ี 10

1/4/2009คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพง
แสน
ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร

363

พรพรรณ  จิอู๋ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพง
แสน ภาควิชาวิศวกรรมการ
อาหาร

การศึกษาสัณฐานวิทยาของดอก chinese tallow 
tree (Sapium sebiferum (L) Roxb.) ใน
ประเทศไทย

นางสาวจุฑามณี แสง
สว่าง

การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบ
นิเวศเกษตร
ศูนย์วิจัยระบบนิเวศเกษตร

364

ดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์
ธนวงศ์

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบ
นิเวศเกษตร
ศูนย์วิจัยระบบนิเวศเกษตร

รศ.คณพล จุฑามณี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาพฤกษศาสตร์

Chamras Indara Royal Project Foundation, 
Chiang Mai (Thailand)

ศ.วัฒนา เสถียรสวัสดิ์ คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาพืชสวน

การศึกษาสีย้อมท่ีเหมาะสมในการย้อมอสุจิของเต่า
หญ้า (Lepidochelys olivacea) และเต่ากระ 
(Eretmocheiys imbricate)

Yonlayong 
Woonwong

การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Veterinary 
Medicine

365

Yamuna Pattong Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Veterinary 
Medicine
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ระดับชาติ
ลําดับท่ี ชื่อผลงานวิจัยท่ีนําเสนอ ชื่อคณะผู้วิจัย หน่วยงานที่สังกัด ชื่อการประชุม วันเดือนปีท่ีเสนอ

การศึกษาสีย้อมท่ีเหมาะสมในการย้อมอสุจิของเต่า
หญ้า (Lepidochelys olivacea) และเต่ากระ 
(Eretmocheiys imbricate)

Preedaporn 
Jaimjaturong

การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Veterinary 
Medicine

365

Pattarawan 
Limpasuntisin

Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Veterinary 
Medicine

Worajan 
Petchsamut

Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Veterinary 
Medicine

Piyawan 
Suthunmspinnanta

Department of Marine and 
Coastal Resources, 
Bangkok (Thailand). 
Phuket Marine Biological 
Center. Marine 
Endangered Species Unit

Kornchai 
Kornkaewrat

Department of Marine and 
Coastal Resources, 
Bangkok (Thailand). 
Phuket Marine Biological 
Center. Marine 
Endangered Species Unit

Sontaya 
Manawatthana

Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Veterinary 
Medicine

อ.พรชัย สัญฐิติเสรี คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพง
แสน
ภาควิชาเวชศาสตร์คลีนิคสัตว์
ใหญ่และสัตว์ป่า

รศ.ธีระพล ศิรินฤมิตร คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาพยาธิวิทยา

รศ.เกษกนก ศิรินฤมิตร คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพง
แสน
ภาควิชาเวชศาสตร์คลนิิกสัตว์
เลี้ยง

การศึกษาหาความสัมพันธ์รายวันระหว่างปริมาณ
ฝน ปริมาณนํ้าท่า กับค่า API และแนวโน้มค่า 
API สูงสุด เฉลี่ยและต่ําสุดรายปีในพื้นท่ีลุ่ม
นํ้าตาปีตอนยน

ผศ.ทีฆวุฒิ พุทธภิรมย์ การประชุมวิชาการวิศวกรรม
โยธาแห่งชาติ ครั้งท่ี 14

13/5/2009คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรนํ้า

366
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ระดับชาติ
ลําดับท่ี ชื่อผลงานวิจัยท่ีนําเสนอ ชื่อคณะผู้วิจัย หน่วยงานที่สังกัด ชื่อการประชุม วันเดือนปีท่ีเสนอ

การศึกษาหาค่าตัวแปรท่ีใช้ในการขึ้นรูปยางด้วย
กระบวนการกัดเซาะด้วยไฟฟ้า (EDM)

Pongladda 
Khraikratoke

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Engineering. 
Department of Industrial 
Engineering

367

อ.ชนะ รักษ์ศิริ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

การศึกษาหาอัตราการติดไวรัส feline leukemia 
virus และ feline immunodeficiency virus 
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

อ.พันพิชา สัตถา
สาธุชนะ

VPAT Regional Veterinary 
congress 2009.

27/4/2009คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์
เลี้ยง

368

นางสาวสุนีย์ ภูริพันธ์ุ
พิพัฒน์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
สํานักงานเลขานุการ

สุปรียา ศรีสัมพันธ์ โรงพยาบาลสัตว์คณะสัตวแพทย
ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

รศ.พรรณจิตต์ นิล
กําแหง

คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพง
แสน
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์
เลี้ยง

การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของไม้ Acacia 
aulacocarpa

Pensri 
Atiwannapat

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009Royal Forest Department, 
Bangkok (Thailand). Forest 
Management and Forest 
Products Research Office

369

นายวิขัณฑ์ อรรณพานุ
รักษ์

สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและ
พลังงานชีวภาพ

Worathum 
Oonjittichai

Royal Forest Department, 
Bangkok (Thailand). Forest 
Management and Forest 
Products Research Office

การศึกษาเอนไซม์โพลีกาแลคทูโรเนสและเพคเต
ทไลเอส ในระหว่างการสุกของผลกล้วยหอมทอง

ดร.สุคันธรส ธาดากิตติ
สาร

การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและ
เทคโนโลยีชีวภาพ

370

Molnapat Songpim Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Kasetsart Agricultural and 
Agro-Industrial Product 
Improvement Institute
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ระดับชาติ
ลําดับท่ี ชื่อผลงานวิจัยท่ีนําเสนอ ชื่อคณะผู้วิจัย หน่วยงานที่สังกัด ชื่อการประชุม วันเดือนปีท่ีเสนอ

การศึกษาเอนไซม์โพลีกาแลคทูโรเนสและเพคเต
ทไลเอส ในระหว่างการสุกของผลกล้วยหอมทอง

ดร.พิลาณี ไวถนอม
สัตย์

การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและ
เทคโนโลยีชีวภาพ

370

การสกัดแยกสารหอมและนํ้ามันหอมระเหย
จากดอกจําปี

Putthita Punjee การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Kasetsart Agricultural and 
Agro-Industrial Product 
Improvement Institute. 
Herb and Biodiversity 
Technology Unit

371

นางอุไรวรรณ ดิลกคุ
ณานันท์

สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและ
พลังงานชีวภาพ

นางสาวอุดมลักษณ์ สุข
อัตตะ

สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและ
พลังงานชีวภาพ

รศ.สรัญญา วัชโรทัย คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาพฤกษศาสตร์

รศ.วิชัย หฤทัยธนาสัน
ติ์

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

Potechaman 
Pitpiangchan

Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Kasetsart Agricultural and 
Agro-Industrial Product 
Improvement Institute. 
Herb and Biodiversity 
Technology Unit

นางสาวประภัสสร รัก
ถาวร

สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและ
พลังงานชีวภาพ

การสกัดและแยกสาร Capsaicin ออกจากพริก 
Capsicum frutescens

ผศ.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์
เมธา

การประชุมวิชาการวิศวกรรม
เคมีและเคมีประยุกต์แห่ง
ประเทศไทยครั้งท่ี 19

26/10/2009คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

372
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ระดับชาติ
ลําดับท่ี ชื่อผลงานวิจัยท่ีนําเสนอ ชื่อคณะผู้วิจัย หน่วยงานที่สังกัด ชื่อการประชุม วันเดือนปีท่ีเสนอ

การสกัดและแยกสาร Capsaicin ออกจากพริก 
Capsicum frutescens

รศ.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ การประชุมวิชาการวิศวกรรม
เคมีและเคมีประยุกต์แห่ง
ประเทศไทยครั้งท่ี 19

26/10/2009คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

372

นางสาว สมปรารถนา 
พรหมโคตร

นิสิตปริญญาโท วิศวกรรมเคมี 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผศ.ดร.สินศุภา จุ้ยจุล
เจิม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรม
เคมี มศว. คลอง 16

การสกัดสารแอนติออกซิเดนธรรมชาติจากรําข้าว
ไขมันต่ําเพื่อใช้เป็น Food Additive

นางวิภา สุโรจนะเมธา
กุล

การประชุมวิชาการวิทยา
ศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย ครั้งท่ี 35 (วทท 
35)

15/10/2009สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหาร
ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร

373

ดร.วารุณี วารัญ
ญานนท์

สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหาร
ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร

นางพัชรี ตั้งตระกูล สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหาร
ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร

นางจันทร์เพ็ญ แสง
ประกาย

สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหาร
ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ

การสกัดเอนไซม์ซัลไฟต์ออกซิเดสจากตับไก่เพื่อ
ใช้ในการพัฒนาไบโอเซนเซอร์สําหรับตรวจวัดซัล
ไฟต์

Sirinapa 
Subprathum

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Agro-Industry. 
Department of Food 
Science and Technology

374

อ.สายพิณ ทานัชฌาสัย คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร

การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรของกิจการใน
ประเทศไทย

ผศ.จุฑามาศ ทวี
ไพบูลย์วงษ์

การประชุมผลงานวิจัยด้านการ
บริหารและการจัดการ ครั้งท่ี 1 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

22/5/2009คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา
สาขาวิชาการจัดการ

375

การสร้างเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใน
การบริหารจัดการคุณภาพนํ้าในพื้นท่ีลุ่มนํ้าป่าสัก

อ.กิติชัย รัตนะ การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009คณะวนศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา

376

การสร้างเส้นทางชีวภาพในระบบนิเวศป่าชายเลน
จังหวัดระนองโดยการประยุกต์ใช้การสํารวจและ
รับรู้จากระยะไกล

ดร.ภูวดล โดยดี เทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศแห่งชาติ 2551

21/1/2009คณะประมง บางเขน
ภาควิชาการจัดการประมง

377

ผศ.เมธี แก้วเนิน คณะประมง บางเขน
ภาควิชาการจัดการประมง
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ระดับชาติ
ลําดับท่ี ชื่อผลงานวิจัยท่ีนําเสนอ ชื่อคณะผู้วิจัย หน่วยงานที่สังกัด ชื่อการประชุม วันเดือนปีท่ีเสนอ

การสะสมของไกลซีนบีเทนและกิจกรรมของ
เอนไซม์บีเทนอัลดีไฮด์ดีไฮโดรจีเนสในยูคาลิปตัส 
คามาลดูเลนซีสสายพันธ์ุทีห้า ภายใต้สภาวะความ
เค็ม

Sayamol Sithtisarn การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Science. 
Department of 
Biochemistry

378

รศ.ปุณฑริกา หะริณสุต คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาชีวเคมี

ผศ.สมชัย พรบันลือ
ลาภ

คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาชีวเคมี

Suriyan Cha-um National Science and 
Technology Development 
Agency, Bangkok 
(Thailand). National 
Center for Genetic 
Engineering and 
Biotechnology

การสังเคราะห์ [125I] 
2-aminophenylthio-5-iodo-N,N-dimethyl 
benzylamine เพื่อศึกษาการทํางานของตัวขน
ถ่ายสารสื่อประสาทซีโรโทนิน

อ.สมจิตต์ ปาละกาศ การประชุมวิชาการวิทยา
ศาสตร์นิวเคลียร์และ
เทคโนโลยีครั้งท่ี 11

2/7/2009คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชารังสีประยุกต์และ
ไอโซโทป

379

จอห์นนี  แวร์กุยยี INSERM U930, 37000 
TOURS, France; Universit? 
Fran?ois-Rabelais de 
Tours, 37000 TOURS, 
France

ปาทริค  เออมงด์ INSERM U930, 37000 
TOURS, France; Universit? 
Fran?ois-Rabelais de 
Tours, 37000 TOURS, 
France

เดอนี  กิลโยโต CHRU, H?pital 
Bretonneau, Service de 
M?decine Nucl?aire, 
37044 TOURS, France.

การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาซีโอไลต์ชนิด 
SUZ-4 จากเถ้าแกลบ

อัมรินทร์ เพ็ชรรักษ์ การประชุมวิชาการวิศวกรรม
เคมีและเคมีประยุกต์แห่ง
ประเทศไทยครั้งท่ี 19

27/10/2009ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

380

รศ.ไพศาล คงคา
ฉุยฉาย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

การสังเคราะห์สารประกอบแคลเซียมบริสุทธ์ิจาก
เปลือกไข่เพื่อผลิตสารประกอบไฮดรอกซ่ี อะพาไท
ท์

อ.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์ การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ

381
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ระดับชาติ
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การสังเคราะห์สารประกอบแคลเซียมบริสุทธ์ิจาก
เปลือกไข่เพื่อผลิตสารประกอบไฮดรอกซ่ี อะพาไท
ท์

Nahathai 
Sornprasarn

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Engineering. 
Department of Materials 
Engineering

381

การสํารวจการปนเปื้อนสารเมลามีนในอาหารสัตว์
สําเร็จรูปชนิดเม็ดสุนัขและแมวในประเทศไทย

รศ.ประพฤกษ์ ตั้งมั่น
คง

การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพง
แสน
ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุข
ศาสตร์ และการบริการวินิจฉัย

382

อ.อมรเทพ อาชวกุล
เทพ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพง
แสน
ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุข
ศาสตร์ และการบริการวินิจฉัย

นายประกรณ์ จาละ คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพง
แสน
สํานักงานเลขานุการ

Sudtisa Laopiem Kasetsart University. 
Kamphaeng Saen Campus, 
Nakhon Pathom 
(Thailand). Faculty of 
Veterinary Medicine. 
Animal Diagnostic Unit

การสํารวจความพึงพอใจของผู้บริโภคท่ีมีต่อ
ผลิตภัณฑ์เคร่ืองดื่มเกลือแร่โดยใช้เทคนิคคาโน

Ratchanee 
Charoen

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Agro-Industry. 
Department of Product 
Development

383

Bisri Soison Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Agro-Industry. 
Department of Product 
Development

อ.พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์

การสํารวจพันธ์ุ ระบบการผลิตและการตลาด
มะละกอในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีและกาญจนบุรี

ดร.พีรพงษ์ แสง
วนางค์กูล

การประชุมวิชาการพืชสวนแห่ง
ชาติ ครั้งท่ี 8: พืชสวนไทยบน
เส้นทางสู่ความย่ังยืน

6/5/2009สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพง
แสน
ศูนย์เทคโนโลยีหลังการเก็บ
เก่ียว

384

จตุรงค์ จันทร์สี่ทิศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล อ.ไทรโยค จ. กาญจนบุรี
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ระดับชาติ
ลําดับท่ี ชื่อผลงานวิจัยท่ีนําเสนอ ชื่อคณะผู้วิจัย หน่วยงานที่สังกัด ชื่อการประชุม วันเดือนปีท่ีเสนอ

การสํารวจพันธ์ุ ระบบการผลิตและการตลาด
มะละกอในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีและกาญจนบุรี

นายสมนึก ทองบ่อ การประชุมวิชาการพืชสวนแห่ง
ชาติ ครั้งท่ี 8: พืชสวนไทยบน
เส้นทางสู่ความย่ังยืน

6/5/2009สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพง
แสน
ศูนย์เทคโนโลยีหลังการเก็บ
เก่ียว

384

นายเจริญ ขุนพรม สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพง
แสน
ศูนย์เทคโนโลยีหลังการเก็บ
เก่ียว

การสํารวจพนัธุกรรมข้าวโดยใช้เครื่องหมาย
ไมโครแซทเทลไลท์ และเครื่องหมายที่ระบุความ
จําเพาะกับหน้าท่ีเพื่อการแยกกลุ่มพันธุกรรมข้าว

Tanavadee  
Kumchoo

การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Science. 
Department of Genetics

385

รศ.นิตย์ศรี แสงเดือน คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาพันธุศาสตร์

ผศ.วิภา หงษ์ตระกูล คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาพันธุศาสตร์

การสํารวจเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวน
การเก็บเก่ียวและขนส่งข้าวเปลือก กรณีศึกษา: 
พื้นท่ีปลูกข้าวในจังหวัดชัยนาท

ผศ.สมพงษ์ เจษฎา
ธรรมสถิต

การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน

386

รศ.ศักดา อินทรวิชัย คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน

รศ.บัญญัติ เศรษฐฐิติ คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน

ผศ.เกรียงไกร แก้วตระ
กูลพงษ์

คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน

การสื่อสารเพื่อพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศเพื่อ
นําไปสู่การพัฒนาท่ีย่ังยืน

ผศ.พรทิพย์ เย็นจะบก การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาศิลปนิเทศ

387

การสูญเสียคาร์บอนในดินของพื้นท่ีป่าไม้ อ.เครือมาศ สมัครการ การประชุมวิชาการดินและปุ๋ย
แห่งชาติ ครั้งท่ี 1

23/4/2009คณะศิลปศาสตร์และวิทยา
ศาสตร์ กําแพงแสน
สายวิชาวิทยาศาสตร์

388

อ.ศุภชัย อําคา คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาปฐพีวิทยา

อมรรัตน์ แสงทอง นิสิตปริญญาโท คณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
กําแพงแสน สายวิชาวิทยา
ศาสตร์

การสูญเสียไนโตรเจนที่เป็นผลมาจากวิธีการไถ
พรวน

อ.ศุภิฌา ธนะจิตต์ 35th Congress on Science 
and Technology of 
Thailand

15/10/2009คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาปฐพีวิทยา

389

ศ.เอิบ เขียวรื่นรมณ์ คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาปฐพีวิทยา
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การสูญเสียไนโตรเจนที่เป็นผลมาจากวิธีการไถ
พรวน

ผศ.สมชัย อนุสนธ์ิพร
เพิ่ม

35th Congress on Science 
and Technology of 
Thailand

15/10/2009คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาปฐพีวิทยา

389

ภัทรา ประเสริฐสมบัติ คณะเกษตร บางเขน ภาควิชา
ปฐพีวิทยา

การเสริมสารสกัดหยาบจากขมิ้นชันในอาหารต่อ
สมรรถภาพการผลิตของไก่ไข่

ทรงพล ลือชา การประชุมวิชาการ งานเกษตร
นเรศวร ครั้งท่ี 7

30/7/2009คณะเกษตร กําแพงแสน ภาค
วิชาสัตวบาล

390

ผศ.อรประพันธ์ ส่ง
เสริม

คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาสัตวบาล

ผศ.ยุวเรศ เรืองพานิช คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาสัตวบาล

ผศ.เสกสม อาตมางกูร คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาสัตวบาล

การแสดงพฤติกรรมและประสิทธิภาพการผลิต
ของไก่ไข่ในโรงเรือนกรงตับและปล่อยพื้นแส
ลทแบบปรับปรุงสภาพคอกพร้อมเสริมอุปกรณ์

ดวงแข สุทธิเกิด การประชุมเสนอผลงานวิจัย
ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้ง
ท่ี 14 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

10/9/2009ภาควิชาสัตวบาล391

จําเริญ เท่ียงธรรม ภาควิชาสัตวบาล

ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์ ภาควิชาสัตวบาล

รศ.พนัส ธรรมกีรติวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาสัตววิทยา

การแสดงออกของไทโรซีนไคเนสจาก Epidermal 
Growth Factor Receptor ของมนุษย์เพื่อการ
รักษามะเร็งแบบมุ่งเป้าโปรตีน และการพัฒนาวิธี
การหากิจกรรมของเอนไซม์

ศิริเกด ฤากิจ การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009ภาควิชาชีวเคมี ม.เกษตรศาสตร์392

ผศ.เกียรติทวี ชูวงศ์
โกมล

คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาชีวเคมี

การแสดงออกของยีนในวิถีชีวสังเคราะห์รงควัตถุ
ในกลัวยไม้หวายเอียสกุลพันธ์ุกลาย

รศ.เสาวนีย์ สุพุทธิ
ธาดา

การประชุมวิชาการ พันธุ
ศาสตร์แห่งชาติ ครั้งท่ี 16 พันธุ
ศาสตร์..แก้วิกฤติพลังงานชาติ

25/3/2009คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาพันธุศาสตร์

393

รศ.สมศักดิ์ อภิสิทธิ
วาณิช

คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาพันธุศาสตร์

ณัฐพันธ์ เกรียงพันธ์ุ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน ภาค
วิชาพันธุศาสตร์

การห่อหุ้มคาร์บอนแบล็กด้วยพอลิสไตรีนและไค
โตซานท่ีผ่านการเชื่อมขวาง

ผศ.นันทิยา หาญศุภ
ลักษณ์

การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

394

วรัญญา ผมพันธ์
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ระดับชาติ
ลําดับท่ี ชื่อผลงานวิจัยท่ีนําเสนอ ชื่อคณะผู้วิจัย หน่วยงานที่สังกัด ชื่อการประชุม วันเดือนปีท่ีเสนอ

การหาค่าท่ีเหมาะสมต่อการผลิตเอนไซม์กลูโคอะ
ไมเลสจากเชื้อราทนร้อน Rhizopus 
microsporus TISTR 3518 โดยใช้วิธีพื้นผิว
ตอบสนอง

Jantima Arnthong การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Science. 
Department of 
Microbiology

395

Boonpa 
Wanitchaploy

Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Science. 
Department of 
Microbiology

Kenji Sakai Kyushu University, 
Fukuoka (Japan). School of 
Bioresource and 
Bioenvironmental 
Sciences. Department of 
Plant Resources

รศ.วิเชียร กิจปรีชาวนิช คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาจุลชีววิทยา

การหารูปแบบท่ีเหมาะสมในการติดตั้ง RTU 
สําหรับการประมาณค่าสถานะในระบบ 115 kV 
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผศ.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์
ปรีดาพงศ์

การประชุมวิชาการทาง
วิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งท่ี 32

28/10/2009คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

396

การออกแบบเครือข่ายแลกเปลี่ยนมวล Sattarattanakul, P. การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Engineering. 
Department of Chemical 
Engineering

397

รศ.ธงไชย ศรีนพคุณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

การออกแบบระบบนํ้าหล่อเย็นอย่างต่อเน่ือง
สําหรับการผลิตชิ้นส่วนอิเลคโทรนิคส์

Sorasak Utathin การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Engineering. 
Industrial Production 
Technology Program

398

ผศ.ทวีเดช ศิริธนา
พิพัฒน์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

การออกแบบและประยุกตใ์ช้การควบคุมป้อนไป
หน้าสําหรับเซอร์โวมอเตอร์

ชุติมา เหล่าสะพาน การประชุมวิชาการทางวิศกรรม
ไฟฟ้า ครั้งท่ี 32

28/10/2009คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน 
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

399

ผศ.พีระยศ แสนโภชน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

อ.ณัฐวุฒิ ชินธเนศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
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ระดับชาติ
ลําดับท่ี ชื่อผลงานวิจัยท่ีนําเสนอ ชื่อคณะผู้วิจัย หน่วยงานที่สังกัด ชื่อการประชุม วันเดือนปีท่ีเสนอ

การออกแบบและสร้างต้นแบบแผ่นรองรับแรง Nitikorn 
Ruaysamrarn

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Engineering. 
Industrial Production 
Technology Program

400

ผศ.ทวีเดช ศิริธนา
พิพัฒน์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

การออกแบบเส้นทางเดินและการชดเชยแรงเสียด
ทานป้อนไปหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน
ของเคร่ืองซีเอ็นซี

รพีพงศ์  รัตนวรหิรัญ
กุล

การประชุมวิชาการทาง
วิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งท่ี 32

28/10/2009คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน 
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

401

ผศ.พีระยศ แสนโภชน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

กนกเวทย์ ตั้งพิมลรัตน์ NECTEC

อ.ณัฐวุฒิ ชินธเนศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

การอิมพลีเมนท์การการขับและการควบคุมซิงโค
รนัสมอเตอร์ชนิดแม่เหล็กถาวรโดยการใช้ 
MC56F8345

ผศ.พีระยศ แสนโภชน์ การประชุมวิชาการทางวิศกรรม
ไฟฟ้า ครั้งท่ี 32

28/10/2009คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

402

นพดล คะเตปะนานนท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน 
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

กําลังรับแรงเฉือนประสิทธิผลของดินเหนียวอ่อน
กรุงเทพฯ โดยการทดสอบแรงอัดแบบไร้ขอบเขต 
ชนิดวัดแรงดูด และการทดสอบแรงอัดสามแกน

Wasan Sutthinun การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Engineering. 
Department of Civil 
Engineering

403

อ.อภินิติ โชติสังกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

กิจกรรมการย่อยสลายตัวเองในกุ้งเคย (Acetes 
sp.)

Thatsanee 
Anukoolprasert

การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Fisheries. 
Department of Fisheries 
Products

404

ผศ.จิราพร รุ่งเลิศ
เกรียงไกร

คณะประมง บางเขน
ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง

ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม LZWGA แบบผสม 
Hybrid LZWGA

สาวิตรี ฉํ่าลมัย การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

405

อ.วรเศรษฐ สุวรรณิก คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
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ประจําปี พ.ศ. 2552 ( 1 มกราคม 2552 - 31 ธันวาคม 2552 )

ระดับชาติ
ลําดับท่ี ชื่อผลงานวิจัยท่ีนําเสนอ ชื่อคณะผู้วิจัย หน่วยงานที่สังกัด ชื่อการประชุม วันเดือนปีท่ีเสนอ

ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมี
ต่อการเรียนการสอนโครงการเรียนล่วงหน้า
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาวนีรนุช ภาชนะ
ทิพย์

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009สํานักงานอธิการบดี
กองบริการการศึกษา

406

ความคิดเห็นของบัณฑิตท่ีมีต่อหลักสูตรบริหาร
ธุรกิจบัณฑิตสาขาการจัดการ

ผศ.กิริยา กุลชนะรัตน์ การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009คณะบริหารธุรกิจ บางเขน
ภาควิชาการจัดการ

407

ความงามเชิงสัญลักษณ์ในงานภูมิสถาปัตยกรรม
กับการสื่อความหมายของรูปแบบคติความเชื่อทาง
พระพุทธศาสนา

Sirivimon 
Srimesap

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Architecture. 
Division of Landscape

408

อ.สิริมา ณสงขลา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
บางเขน
สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม

ความชุก ปัจจัยเสี่ยง และการแยกสายพันธุกรรม
ของเชื้อ Cryptosporidium spp. จากอุจจาระ
ของโคนม ในเขตจังหวัดสระบุรี กาญจนบุรีและ
นครปฐม

อ.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาปรสิตวิทยา

409

ผศ.พิพัฒน์ อรุณวิภาส คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพง
แสน
ภาควิชาเวชศาสตร์คลีนิคสัตว์
ใหญ่และสัตว์ป่า

นางนงนุช ภิญโญภานุ
วัฒน์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาปรสิตวิทยา

นายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาปรสิตวิทยา

รศ.สถาพร จิตตปาล
พงศ์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาปรสิตวิทยา

ความชุกของการติดเชื้อ Trypanosoma evansi 
ท่ีทําให้เกิดอาการแท้งในโคนมในเขตภาคกลาง
ของประเทศไทย

รศ.สถาพร จิตตปาล
พงศ์

การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาปรสิตวิทยา

410

นางนงนุช ภิญโญภานุ
วัฒน์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาปรสิตวิทยา

อ.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาปรสิตวิทยา

รศ.อาคม สังข์วรานนท์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาพยาธิวิทยา

อ.จํานงจิต ผาสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาปรสิตวิทยา

นายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาปรสิตวิทยา

นางสาวชัญญา เก่ง
ระดมกิจ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาปรสิตวิทยา
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ระดับชาติ
ลําดับท่ี ชื่อผลงานวิจัยท่ีนําเสนอ ชื่อคณะผู้วิจัย หน่วยงานที่สังกัด ชื่อการประชุม วันเดือนปีท่ีเสนอ

ความชุกของการติดเชื้อ Trypanosoma evansi 
ท่ีทําให้เกิดอาการแท้งในโคนมในเขตภาคกลาง
ของประเทศไทย

Katsarin 
Kamyingkird

การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Veterinary 
Medicine. Department of 
Parasitology

410

Nachai Sarataphan Department of Livestock 
Development, Bangkok 
(Thailand). Bureau of 
Biotechnology for 
Livestock Development

Desquesnes, Marc Centre de Cooperation 
International en 
Recherche Agricole pour le 
Developpement (CIRAD), 
Bangkok (Thailand)

ผศ.พิพัฒน์ อรุณวิภาส คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพง
แสน
ภาควิชาเวชศาสตร์คลีนิคสัตว์
ใหญ่และสัตว์ป่า

ความชุกของเชื้อสเตร็พโตค็อคคัส ซูอิส ท่ีแยกได้
จากสุกรในโรงฆ่าสัตว์ภาคเหนือของประเทศไทย

อ.ณัฐกานต์ ลักษณ์กิจ
เจริญ

การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์

411

อ.ศราวรรณ แก้ว
มงคล(ธนศิลป์)

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์

อ.อนามิกา กาญจน
บรรเทิง

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์

นายคมสัน สัจจะ
สถาพร

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์

นายณรงค์ อาบก่ิง คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์

รศ.วรวุฒิ ฤกษ์อํานวย
โชค

คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์

ความชุกของปัญหากีบและขาเจ็บและรอยโรคของ
กีบในโคนมในเขตภาคตะวันตกของประเทศไทย: 
รายงานการศึกษาเบื้องต้น

ผศ.พิพัฒน์ อรุณวิภาส การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพง
แสน
ภาควิชาเวชศาสตร์คลีนิคสัตว์
ใหญ่และสัตว์ป่า

412
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ระดับชาติ
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ความชุกของปัญหากีบและขาเจ็บและรอยโรคของ
กีบในโคนมในเขตภาคตะวันตกของประเทศไทย: 
รายงานการศึกษาเบื้องต้น

Samit Srisumran การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009Kasetsart University. 
Kamphaeng Saen Campus, 
Nakhon Pathom 
(Thailand). Faculty of 
Veterinary Medicine. 
Department of Large 
Animals and Wildlife 
Clinical Sciences

412

นายศุภชาติ ปานเนียม คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพง
แสน
โรงพยาบาลสัตว์ หนองโพ

Komdej 
Jenacharoen

Kasetsart University. 
Kamphaeng Saen Campus, 
Nakhon Pathom 
(Thailand). Faculty of 
Veterinary Medicine. 
Kasetsart Veterinary 
Teaching 
Hospital-Kamphaeng Saen

Pirot Preprem Kasetsart University. 
Kamphaeng Saen Campus, 
Nakhon Pathom 
(Thailand). Faculty of 
Veterinary Medicine. 
Kasetsart Veterinary 
Teaching Hospital-Nong 
pho

Suppada Kananub Kasetsart University. 
Kamphaeng Saen Campus, 
Nakhon Pathom 
(Thailand). Faculty of 
Veterinary Medicine. 
Department of Large 
Animals and Wildlife 
Clinical Sciences

ความชุกของแอนติบอดีต่อการติดเชื้อ 
Toxoplasma gondii ในสุกรจากโรงฆ่าสัตว์ทาง
ภาคเหนือของประเทศไทย

อ.สมัคร สุจริต การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์

413

อ.ณัฐนรี อินทอง คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์

อ.พีระ อารีศรีสม คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์
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ระดับชาติ
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ความชุกของแอนติบอดีต่อการติดเชื้อ 
Toxoplasma gondii ในสุกรจากโรงฆ่าสัตว์ทาง
ภาคเหนือของประเทศไทย

นางสาวจงรัก มงกุฎ การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์

413

รศ.วรวุฒิ ฤกษ์อํานวย
โชค

คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์

นางนงนุช ภิญโญภานุ
วัฒน์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาปรสิตวิทยา

ชัญญา เก่งระดมกิจ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน 
ภาควิชาปรสิตวิทยา

รศ.สถาพร จิตตปาล
พงศ์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาปรสิตวิทยา

ความชุกทางซีรัมของการติดเชื้อไวรัสข้ออักเสบ
และสมองอักเสบในแพะที่เลี้ยงในภาคกลางและ
ภาคตะวันตกของประเทศไทย

อ.นิอร รัตนภพ การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพง
แสน
ภาควิชาเวชศาสตร์คลีนิคสัตว์
ใหญ่และสัตว์ป่า

414

รศ.ธีระ รักความสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพง
แสน
ภาควิชาเวชศาสตร์คลีนิคสัตว์
ใหญ่และสัตว์ป่า

Siriluk Jala Kasetsart University. 
Kamphaeng Saen Campus, 
Nakhon Pathom 
(Thailand). Faculty of 
Veterinary Medicine. 
Diagnostic Service

ความชุกทางซีรั่มวิทยาและการเปลี่ยนแปลงค่า
โลหิตวิทยาของการติดเชื้อไวรัสมะเร็งเม็ดเลือดขาว
ในโคในฟาร์มโคนม เขตภาคตะวันตกของประเทศ
ไทย

นายศุภชาติ ปานเนียม การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพง
แสน
โรงพยาบาลสัตว์ หนองโพ

415

รศ.ธีระ รักความสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพง
แสน
ภาควิชาเวชศาสตร์คลีนิคสัตว์
ใหญ่และสัตว์ป่า

นางสิริลักษณ์ จาละ คณะสังคมศาสตร์ บางเขน
สํานักงานเลขานุการ

ความถ่ีการเกิดไมโครนิวเคลียสในผู้ปฏิบัติงานรังสี ผศ.วันวิสา สุด
ประเสริฐ

การประชุมวิชาการวิทยา
ศาสตร์และเทคโนโลยี
นิวเคลียร์ ครั้งท่ี 11

2/7/2009คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชารังสีประยุกต์และ
ไอโซโทป

416

นางสาวอมรรัตน์ จัง
ธนสมบัติ

ภาควิชารงัสีประยุกต์และ
ไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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ระดับชาติ
ลําดับท่ี ชื่อผลงานวิจัยท่ีนําเสนอ ชื่อคณะผู้วิจัย หน่วยงานที่สังกัด ชื่อการประชุม วันเดือนปีท่ีเสนอ

ความถ่ีการเกิดไมโครนิวเคลียสในผู้ปฏิบัติงานรังสี รศ.พรรณี พักคง การประชุมวิชาการวิทยา
ศาสตร์และเทคโนโลยี
นิวเคลียร์ ครั้งท่ี 11

2/7/2009คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชารังสีประยุกต์และ
ไอโซโทป

416

ความเป็นไปได้ในการผลิตก๊าซชีวภาพจากฟาร์ม
สุกรขนาดเล็กและขนาดกลางในประเทศไทย

อ.ประภา โซ๊ะสลาม การประชุมวิชาการสภาวะโลก
ร้อน:ความหลากหลายทาง
ชีวภาพและการใช้ประโยชน์
อย่างย่ังยืน

5/11/2009คณะศิลปศาสตร์และวิทยา
ศาสตร์ กําแพงแสน
สายวิชาวิทยาศาสตร์

417

นายณัฐพงศ์ ศรีคําแขก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
กําแพงแสน

ความผันแปรทางสัณฐานวิทยาของเชื้อรา 
Colletotrichum spp. สาเหตุโรคแอนแทรคโน
สพริก

ผศ.รัติยา พงศ์พิสุทธา การสัมมนาทางวิชาการวิทยา
การหลังการเก็บเก่ียวแห่งชาติ 
ครั้งท่ี 7

19/8/2009คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาโรคพืช

418

วรานันท์ วิญญรัตน์  
โชติรส รอดเกต  และ
เทพพนม แสงเพลิง

ความผันแปรและความสัมพันธ์ของความเข้มข้น
สารมลพิษในอากาศกับปัจจัยทางอุตุนิยมวิทยาใน
พื้นท่ีสวนป่าแม่จาง อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง

Supaporn 
Seangsoong

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Graduate School

419

รศ.สามัคคี บุณยะวัฒน์ คณะวนศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา

อ.ปิยพงษ์ ทองดีนอก คณะวนศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา

ความผูกพันของบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

อ.นันธวุฒิ ลีอมรสิริ การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009คณะบริหารธุรกิจ บางเขน
ภาควิชาการจัดการ

420

อ.หฤทัย นําประเสริฐ
ชัย

คณะบริหารธุรกิจ บางเขน
ภาควิชาการจัดการ

ความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อมหาบัณฑิตสาขา
วิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผศ.นภาพร ปรีชา
มารถ

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและ
การแนะแนว

421

ผศ.วรพิมพ์ ถิระวัฒน์ คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและ
การแนะแนว

ผศ.อัญชัน เกียรติบุตร คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและ
การแนะแนว

ความพึงพอใจของนิสิตท่ีมีต่อสถานีฝึกนิสิตของ
คณะวนศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผศ.สมนิมิตร พุกงาม การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009คณะวนศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา

422

ความพึงพอใจของนิสิตหญิง มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ท่ีมีต่อกระเป๋าทําจากผ้าไหมปั่น

อ.กัญญา ภัทรกุลอมร การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์

423

ผศ.ขจีจรัส ภิรมย์ธรรม
ศิริ

คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์
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ระดับชาติ
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ความพึงพอใจของนิสิตหญิง มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ท่ีมีต่อกระเป๋าทําจากผ้าไหมปั่น

รศ.กุลขณิษฐ์ ราเชนบุ
ณยวัทน์

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาอาชีวศึกษา

423

ผศ.สุธีลักษณ์ ไกร
สุวรรณ

คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์

ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาต่อบัณฑิตคณะ
บริหารธุรกิจ

ผศ.สําราญ ทองเล็ก การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009คณะบริหารธุรกิจ บางเขน
ภาควิชาการจัดการการผลิต

424

ความสัมพันธ์ระหว่างการตรวจพบเชื้อ 
Anaplasma platys กับจํานวนเกล็ดเลือดในสุนัข

อ.ปรีดา เลิศวัชระสาร
กุล

การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพง
แสน
ภาควิชาพยาธิวิทยา

425

นางสาวสกุณา พัฒน
กุลอนันต์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพง
แสน
สํานักงานเลขานุการ

นางสาวนิรชรา โรจน
แพทย์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพง
แสน
ภาควิชาพยาธิวิทยา

นางสาวจุฑามาส รัตนคุ
ณูประการ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพง
แสน
โรงพยาบาลสัตว์ กําแพงแสน

นางสาวกาวิล นัน
ท์กลาง

คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพง
แสน
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์
เลี้ยง

รศ.เฉลียว ศาลากิจ คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพง
แสน
ภาควิชาพยาธิวิทยา

ความสัมพันธ์ระหว่างหินปูนนํ้าลายและเหงือก
อักเสบในแมว

ปิยาภรณ์ วัฒนาพันธ์ุ VPAT Regional Veterinary 
Congress 2009.

26/4/2009นิสิตประกาศนียบัตรบัณฑิต 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

426

อ.พันพิชา สัตถา
สาธุชนะ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์
เลี้ยง

ผศ.นริศ เต็งชัยศรี คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์
เลี้ยง

ความสามารถต้านฤทธ์ิยาของเซลล์มะเร็งปอดของ
มนุษย์แบบเซลล์เล็กท่ีได้จากการเลี้ยงคัดเลือกด้วย
ยาอะเดรียอามัยซิน

อ.สมจิตต์ ปาละกาศ การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชารังสีประยุกต์และ
ไอโซโทป

427

รศ.พรรณี พักคง คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชารังสีประยุกต์และ
ไอโซโทป
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ระดับชาติ
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ความสามารถต้านฤทธ์ิยาของเซลล์มะเร็งปอดของ
มนุษย์แบบเซลล์เล็กท่ีได้จากการเลี้ยงคัดเลือกด้วย
ยาอะเดรียอามัยซิน

กรองจันทร์  รัตน
ประดิษฐ์

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009ภาคเทคโนโลยีชีวภาพ คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

427

ความสามารถในการต้านปฏิกิริยาออกซิเดชันและ
ผลิตภัณฑ์อาหารเพิ่มมูลค่า
จากผลมะม่วงหิมพานต์ (Anacardium 
occidentale)

กรองจันทร์  รัตน
ประดิษฐ์

การประชุมวิชาการพืชสวนแห่ง
ชาติ ครั้งท่ี 8

6/5/2009ภาคเทคโนโลยีชีวภาพ คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

428

อ.สมจิตต์ ปาละกาศ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชารังสีประยุกต์และ
ไอโซโทป

ความหลากหลายของกล้วยไม้ดินบริเวณลานสน
สามใบในอุทยานแห่งชาติภูสอยดาว จังหวัด
อุตรดิตถ์

Krisda Buanaka การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Science. 
Department of Botany

429

รศ.นิรันดร์ จันทวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาพฤกษศาสตร์

Weerachai 
Nanakorn

Naresuan University 
Phayao, Phayao (Thailand)

รศ.ย่ิงยง ไพสุขศานติ
วัฒนา

คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาพืชสวน

Danai Sabhasri Botanical Garden 
Organization, Bangkok 
(Thailand). Romklao 
Village Plant Collection 
Center under the Royal 
Innitiative

Navin Inthagool Botanical Garden 
Organization, Bangkok 
(Thailand). Romklao 
Village Plant Collection 
Center under the Royal 
Innitiative

Borphit Pingsopha National Park Wildlife and 
Plant Conservation 
Department, Bangkok 
(Thailand). Phu Soi Dao 
National Park

ความหลากหลายของแบคทีเรียย่อยเย่ือใยท่ีแยก
จากกระเพาะรูเมนของกระบือปลัก

ภูมพงศ์ บุญแสน การประชุมวิชาการ สิ่งแวดล้อม
นเรศวร ครั้งท่ี 5

15/6/2009นิสิตคณะเกษตร กําแพงแสน 
ภาควิชาสัตวบาล

430

ผศ.สุริยะ สะวานนท์ คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาสัตวบาล
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ระดับชาติ
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ความหลากหลายของแบคทีเรียย่อยเย่ือใยท่ีแยก
จากกระเพาะรูเมนของกระบือปลัก

พีรชิต ไชยหาญ การประชุมวิชาการ สิ่งแวดล้อม
นเรศวร ครั้งท่ี 5

15/6/2009นิสิตคณะเกษตร กําแพงแสน 
ภาควิชาสัตวบาล

430

นพรัตน์ เหรียญทอง นิสิตคณะเกษตร กําแพงแสน 
ภาควิชาสัตวบาล

ธีราภรณ์ ปัญญาบุญ นิสิตคณะเกษตร กําแพงแสน 
ภาควิชาสัตวบาล

นายปรีชา อินนุรักษ์ สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อ
การค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์
และผลิตภัณฑ์สัตว์ กําแพงแสน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
ผลิตกระบือและโค

สมพร ปุ่นโก๋ สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อ
การค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์
และผลิตภัณฑ์สัตว์ กําแพงแสน 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
ผลิตกระบือและโค

ความหลากหลายของแมลงในดินเพื่อการจัดการ
เมล็ดวัชพืชในดินแปลงข้าวโพดสองสี

รศ.ดวงพร สุวรรณกุล การประชุมวิชาการผลงานวิจัย 
มูลนิธิโครงการหลวง

21/11/2009คณะเกษตร บางเขน
ศูนย์ธุรกิจการเกษตร

431

รุทธนา แข่นจันทร์
หลวง

มูลนิธิโครงการหลวง

มณฑิตา อิศรานุกูลเดช ศูนย์ธุรกิจเกษตร

ณรงค์ชัย พิพัฒน์
ธนวงศ์

มูลนิธิโครงการหลวง

ภรากร สื่อมโนธรรม มูลนิธิโครงการหลวง

วิพัฒน์ ดวงโภชน์ มูลนิธิโครงการหลวง

ความหลากหลายของราท่ีเจริญในนํ้าเค็มบริเวณ
ภาคตะวันออกของประเทศไทย

อ.ธิดา เดชฮวบ การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาโรคพืช

432

รศ.เลขา มาโนช คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาโรคพืช

Oranwan 
Chawanghong

Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Agriculture. 
Department of Plant 
Pathology

Saowapa Pilada Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Agriculture. 
Department of Plant 
Pathology
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ระดับชาติ
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ความหลากหลายของราในมูลสัตว์จากเกาะ
แสมสารและอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง

อ.อรอุมา เพียซ้าย (
เจียมจิตต์)

การประชุมวิชาการวิทยา
ศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย ครั้งท่ี 35 (วทท 
35)

15/10/2009คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาโรคพืช

433

รศ.เลขา มาโนช คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาโรคพืช

ความหลากหลายของรามูลสัตว์ ราโรคพืช และรา
บนขอนไม้ผุ จากอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง

อ.อรอุมา เพียซ้าย (
เจียมจิตต์)

การประชุมวิชาการ "ทรัพยากร
ไทย:ผันสู่วิถีใหม่ในฐานไทย"

21/10/2009คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาโรคพืช

434

รศ.เลขา มาโนช คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาโรคพืช

ความหลากหลายทางชีวภาพและสารทุติยภูมิของ
ไลเคนในวงศ์พาร์มีเลีย ณ เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าภู
หลวง จังหวัดเลย

Kawinnat 
Buaruang

การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009Ramkhamhaeng 
University, Bangkok 
(Thailand). Faculty of 
Science. Department of 
Biology

435

Pachara 
Mongkolsuk

Ramkhamhaeng 
University, Bangkok 
(Thailand). Faculty of 
Science. Department of 
Biology

รศ.เลขา มาโนช คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาโรคพืช

ความหลากหลายทางพันธุกรรมของกุ้งฝอยนํ้าจืด 
(Macrobrachium lanchesteri De Man)

Wuttiwat 
Reingchai

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Science. 
Department of Genetics

436

อ.ประดิษฐ์ แสงทอง คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาพันธุศาสตร์

รศ.เลิศลักษณ์ เงินศิริ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาพันธุศาสตร์

ความหลากหลายทางพันธุกรรมของหอยแมลงภู่ 
(Perna viridis) ในอ่าวไทย

Warangkana 
Prakoon

การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Fisheries. 
Department of 
Aquaculture

437

รศ.ประทักษ์ ตาบทิพย์
วรรณ

คณะประมง บางเขน
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า

ผศ.สุริยัน ธัญ
กิจจานุกิจ

คณะประมง บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
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ระดับชาติ
ลําดับท่ี ชื่อผลงานวิจัยท่ีนําเสนอ ชื่อคณะผู้วิจัย หน่วยงานที่สังกัด ชื่อการประชุม วันเดือนปีท่ีเสนอ

ความหลากหลายทางพันธุกรรมของหอยแมลงภู่ 
(Perna viridis) ในอ่าวไทย

Nguyen, Thuy การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009Network of Aquaculture 
Centres in Asia and Pacific, 
Bangkok (Thailand)

437

ศ.อุทัยรัตน์ ณ นคร คณะประมง บางเขน
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า

ความหลากหลายและความอุดมสมบูรณ์ของดินใน
พื้นท่ีอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่

W. Jindaluang การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Agriculture. 
Department of Soil Science

438

ผศ.สมชัย อนุสนธ์ิพร
เพิ่ม

คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาปฐพีวิทยา

ศ.เอิบ เขียวรื่นรมณ์ คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาปฐพีวิทยา

คําอ้างถึงบุคคลท่ีสามของผู้พูดต่างระดับช่วงชั้น
อาชีพ

อ.ปนันดา เลอเลิศ
ยุติธรรม

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
เรื่อง “ภาษาไทยมาตรฐาน 
ภาษาไทยถิ่น และภาษาย่อย
สังคมของไทย : 
ประเด็นปัญหาและข้อค้นพบ
ใหม่”

14/3/2009คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาภาษาศาสตร์

439

คุณภาพของหม้ําท่ีผลิตจากเน้ือโค นายวิรัตน์ สุมน การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อ
การค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์
และผลิตภัณฑ์สัตว์ กําแพงแสน
สถานีวิจัยทับกวาง

440

นางณัฏยาพร สุมน สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อ
การค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์
และผลิตภัณฑ์สัตว์ กําแพงแสน
สถานีวิจัยทับกวาง

คุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรคณะบริหาร
ธุรกิจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รศ.ทองฟู ศิริวงศ์ การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009คณะบริหารธุรกิจ บางเขน
ภาควิชาการจัดการ

441

คุณลักษณะของข้าวหอมมะลิไทย 8 ย่ีห้อ: คุณภาพ
ทางเคมี เคมีเชิงฟิสิกส์ และกายภาพกับคะแนน
ความชอบของผู้บริโภคโดยใช้แผนภาพความชอบ

พรพรรณ กอมนชัย การสัมมนาทางวิชาการวิทยา
การหลังการเก็บเก่ียวแห่งชาติ 
ครั้งท่ี 7

19/8/2009ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร

442

อ.พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์

ผศ.นันทวัน เทอดไทย คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์

วาสินี จันทร์นวล ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คุณสมบัติของจีโอโพลิเมอร์มอร์ต้าร์เพื่อพัฒนา
เป็นวัสดุซ่อมแซม

ผศ.วันชัย ยอดสุดใจ การประชุมวิชาการวิศวกรรม
โยธาแห่งชาติ ครั้งท่ี 14

13/5/2009คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

443
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ระดับชาติ
ลําดับท่ี ชื่อผลงานวิจัยท่ีนําเสนอ ชื่อคณะผู้วิจัย หน่วยงานที่สังกัด ชื่อการประชุม วันเดือนปีท่ีเสนอ

คุณสมบัติของจีโอโพลิเมอร์มอร์ต้าร์เพื่อพัฒนา
เป็นวัสดุซ่อมแซม

นายวีระพงษ์ พิกุล
ประยงค์

การประชุมวิชาการวิศวกรรม
โยธาแห่งชาติ ครั้งท่ี 14

13/5/2009นิสิตปริญญาโท ภาควิชา
วิศวกรรมโยธา ม.เกษตรศาสตร์

443

คุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และชีวภาพของกาก
มันสําปะหลัง

Wariya Kosoom การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009Kasetsart University. 
Kamphaeng Saen Campus, 
Nakhon Pathom 
(Thailand). Faculty of 
Agriculture. Department of 
Animal Science

444

Nareerat 
Charoenwattanasa
kun

Kasetsart University. 
Kamphaeng Saen Campus, 
Nakhon Pathom 
(Thailand). Faculty of 
Agriculture. Department of 
Animal Science

ผศ.ยุวเรศ เรืองพานิช คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาสัตวบาล

อ.สุกัญญา รัตนทับทิม
ทอง

คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาสัตวบาล

ผศ.เสกสม อาตมางกูร คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาสัตวบาล

เครื่องมือวัดค่าความกรอบเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม
อาหารขนาดเล็ก

อ.อภิรักษ์ จันทร์สร้าง การประชุมวิชาการงานวิจัยและ
พัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งท่ี 1, 
ECTI-CARD 2009

4/5/2009คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

445

รศ.ธงชัย สุวรรณสิ
ชณน์

คณะอตุสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์

รศ.อนันต์ ผลเพิ่ม คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

เครื่องรับรู้ชีวภาพสําหรับตรวจวัดอะซิติลไทโอโคลี
นท่ีเตรียมโดยวิธีการกักเก็บเอนไซม์อะซิติลโคลี
นเอสเทอเรสในอิเล็กโทรพอลิเมอไรซ์ฟิล์มของพอ
ลิไพโรล

Teepawat Satid การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Agro-Industry. 
Department of Food 
Science and Technology

446

อ.สายพิณ ทานัชฌาสัย คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร

โครงการการติดตามและประเมินผลโครงการ
พัฒนาการรวมกลุ่มอุตสาหกรรม

รศ.สุมาลี สันติพลวุฒิ การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์

447

จากเนรเทศนางสีดาถึงปล่อยม้าอุปการ: ความ
เหมือนท่ีแตกต่างระหว่างบทละครเรื่องรามเกียรติ์
กับรามายณะ

อ.พรรณทิภา ชื่นชาติ การประชุมวิชาการ ละคร 
ระคน ตัวตน มนุษย์: 
วรรณกรรมกับนาฏกรรมศึกษา

1/7/2009คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวรรณคดี

448
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ระดับชาติ
ลําดับท่ี ชื่อผลงานวิจัยท่ีนําเสนอ ชื่อคณะผู้วิจัย หน่วยงานที่สังกัด ชื่อการประชุม วันเดือนปีท่ีเสนอ

จิตตปัญญาศึกษา: กระบวนทัศน์ใหม่ในการศึกษา อ.ภัทรวรรธน์ จีรพัฒน์
ธนธร

การประชุมวิชาการประจําปี
จิตตปัญญาศึกษา ครั้งท่ี 2

3/12/2009คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาอาชีวศึกษา

449

จุดจบแห่งการเร่ิมต้น: สภาวะความเป็นมนุษย์ใน 
Fin de Partie ของแซมวล เบกเกตต์

อ.บัณฑูร ราชมณี การประชุมวิชาการ ละคร 
ระคน ตัวตน มนุษย์: 
วรรณกรรมกับนาฏกรรมศึกษา

17/7/2009คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวรรณคดี

450

จุลกายวิภาคศาสตร์และเน้ือเย่ือเคมีของ goblet 
cell ในเย่ือบุผิวลําไส้ส่วน descending colon 
ของกระบือปลัก (Bubalus bubalis)

นางสาวผกาวดี พงษ์เก
ษ

การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์

451

รศ.มาลีวรรณ เหลี่ยม
ศิริเจริญ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์

รศ.ศุภลักษณ์ โรมรัตน
พันธ์

คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาสัตววิทยา

รศ.สมชัย พงศ์จรรยา
กุล

คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์

ผศ.อุไร พงศ์ชัยฤกษ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์

ศ.อภินันท์ สุประเสริฐ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์

ช่วงอายุการเรียนรู้เสยีงร้องเพลง: ความสัมพันธ์
ของเทสทอสเทอโรนและรูปแบบเสียงร้องเพลง
ของนกปรอดหัวโขน Pycnonotus jocosus 
(Linnaeus, 1758)

รศ.พนัส ธรรมกีรติวงศ์ การประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งท่ี 6

8/12/2009คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาสัตววิทยา

452

ผศ.ดร. รัตนวัฒน์ ไชย
รัตน์

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
วิทยาเขตศาลายา จ. นครปฐม 
73170

ดาริกา มานะธรรมกมล ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยา
ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 
กรุงเทพฯ 10900

ชีววิทยาของดอกและการเจริญของผลพุทราพันธ์ุ
บอมเปิ้ล

รศ.กวิศร์ วานิชกุล การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาพืชสวน

453

Uraiporn 
Noppapun

Kasetsart University. 
Kamphaeng Saen Campus, 
Nakhon Pathom 
(Thailand). Faculty of 
Agriculture. Department of 
Horticulture
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ระดับชาติ
ลําดับท่ี ชื่อผลงานวิจัยท่ีนําเสนอ ชื่อคณะผู้วิจัย หน่วยงานที่สังกัด ชื่อการประชุม วันเดือนปีท่ีเสนอ

ดัชนีของพืชคลุมดิน และดัชนีพืชคลุมดินร่วมกับ
มาตรการอนุรักษ์ดินและนํ้าท่ีมีความสัมพันธ์ต่อ
การสูญเสียดินในพื้นท่ีลุ่มนํ้าสาขาแม่ถาง จังหวัด
แพร่

Rattana Krainara การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Graduate School

454

อ.สุภัทรา ถึกสถิตย์ คณะวนศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา

ผศ.สมนิมิตร พุกงาม คณะวนศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา

ตัวแบบการวิเคราะห์ความครอบคลุมข้อมูลภายใต้
ความไม่แน่นอน: วิธีการโปรแกรมสมการข้อจํากัด
ตามโอกาส และวิธีความเชื่อมั่น

รศ.พัชราภรณ์ ญาณกิ
รัต

การประชุมวิชาการด้านการ
วิจัยดําเนินงานแห่งชาติ 
ประจําปี 2552

3/9/2009คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

455

วราธร ปัญญางาม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยา
ลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์) 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ตัวแบบความสามารถทางภาวะผู้นําครูในสถาน
ศึกษาข้ันพื้นฐาน

Sureerat 
Phuttanatein

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009Bansamnak School, 
Ranong (Thailand)

456

อ.พร้อมพิไล บัว
สุวรรณ

คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาการศึกษา

ตําแหน่งผลบนต้นท่ีมีผลต่อคุณภาพผลชมพู่พันธ์ุ
ทับทิมจันท์

รศ.กวิศร์ วานิชกุล การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาพืชสวน

457

Pathompong 
Sutharuk

Kasetsart University. 
Kamphaeng Saen Campus, 
Nakhon Pathom 
(Thailand). Faculty of 
Agriculture. Department of 
Horticulture

รศ.ประภาพร ตั้งกิจ
โชติ

คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาพืชสวน

ทวิภพ (The Siam Renaissance) ในฐานะ
ภาพยนตร์ไทยแนวโต้กลับอาณานิคม

อ.นัทธนัย ประสาน
นาม

การประชุมวิชาการ ละคร 
ระคน ตัวตน มนุษย์: 
วรรณกรรมกับนาฏกรรมศึกษา

17/7/2009คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวรรณคดี

458

ทัศนคติของผู้บริโภคต่อคุณลักษณะด้านการใช้
งานของภาชนะบรรจุนํ้าผลไม้

Ketphisith 
Anawatchasook

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Agro-Industry. 
Department of Packing 
Technology

459

ผศ.ภิญญา ศิลาย้อย (
เยอร์เกนเซน)

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ
และวัสดุ
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ระดับชาติ
ลําดับท่ี ชื่อผลงานวิจัยท่ีนําเสนอ ชื่อคณะผู้วิจัย หน่วยงานที่สังกัด ชื่อการประชุม วันเดือนปีท่ีเสนอ

ทัศนคติของผู้บริโภคต่อคุณลักษณะด้านการใช้
งานของภาชนะบรรจุนํ้าผลไม้

อ.พรธิภา องค์คุณา
รักษ์

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เกษตร

459

เทคโนโลยีการจัดการขยะแบบย่ังยืน ผศ.บุญมา ป้าน
ประดิษฐ์

การประชุมทางวิชาการวิทยา
ศาสตร์พลังงานทางเลือก นานา
ชาติและนิทรรศการ 2009

5/3/2009คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพง
แสน
ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน

460

นายไพบูลย์ คุ้มคํา บริษัท ไทยไพบูลย์อีควิปเมนท์ 
จํากัด

นายวชิระ กลับชุ่ม ผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์ปฏิบัติการ
วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวด
ล้อม

เทคโนโลยีและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในกลุ่มชุมชน
เพื่อเข้าสู่ระดับสากลในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม

ผศ.เฟื่องฟูรัตน์ มุ่งทวี
สินสุข

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ

461

Voravat Kasemsri Loyal Contact Limited, 
Bangkok (Thailand)

เทศะสะท้อนย้อนคิด อ.ศรันย์ สมันตรัฐ การประชุมวิชาการประจําปี 
สถาปัตยกรรมและศาสตร์เก่ียว
เน่ือง ครั้งท่ี13

1/5/2009คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
บางเขน
สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม

462

นวัตกรรมการตรวจหา Salmonella spp. ด้วย
เทคโนโลยีนาโน

รศ.ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์ การประชุมวิชาการระดับ
ปริญญาตรี ครั้งท่ี 1 คณะวิทยา
ศาสตร์ มก.

16/3/2009คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาจุลชีววิทยา

463

นํ้ามันดอกซ่อนกลิ่น: การสกัดและองค์ประกอบ
ทางเคมี

นางสาวประภัสสร รัก
ถาวร

การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและ
พลังงานชีวภาพ

464

นางอุไรวรรณ ดิลกคุ
ณานันท์

สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและ
พลังงานชีวภาพ

นางสาวอุดมลักษณ์ สุข
อัตตะ

สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและ
พลังงานชีวภาพ

รศ.สรัญญา วัชโรทัย คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาพฤกษศาสตร์
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นํ้ามันดอกซ่อนกลิ่น: การสกัดและองค์ประกอบ
ทางเคมี

รศ.วิชัย หฤทัยธนาสัน
ติ์

การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

464

พจมาน พิศเพียงจันทร์

พุฒิตา พันจี

นํ้ามันดิบสบู่ดํา: มาตรฐานเชื้อเพลิงชีวภาพของ
ประเทศไทย

Nattawut Sasitorn การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Engineering. 
Department of Mechanical 
Engineering

465

ผศ.ทวีเดช ศิริธนา
พิพัฒน์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

รศ.วิทยา ปั้นสุวรรณ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาเคมี

Suksan 
Suttipolpiboon

แนวคิดเก่ียวกับเรื่องโมลของนักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปีท่ี 4

Worawut 
Kosumsupamala

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Education. 
Branch of Science 
Teaching

466

อ.ชาตรี ฝ่ายคําตา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาการศึกษา

ผศ.นัทธมน คูณแสง คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาเคมี

แนวคิดเร่ืองเซลล์และการแบ่งเซลล์ของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี4

นาสาว จิตติมา ดมหอม The 1st CMU Graduate 
Research Conference

27/11/2009คณะศึกษาศาสตร์467

ร.ศ. สุนันท์ สังข์อ่อง

รศ.บุญเก้ือ  วัชรเสถียร คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาสัตววิทยา

แนวทางการเชื่อมโยงองค์ความรู้ในการผลิตกล้วย
ไม้ของจังหวัดนครปฐม

รศ.ประสงค์ ตันพิชัย การประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งท่ี 6

8/12/2009คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์ กําแพงแสน
ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และชุมชน

468

อ.กาญจนา ทรัพย์นุ้ย คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์ กําแพงแสน
ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และชุมชน
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แนวทางการใช้ระบบจักรยานสาธารณะใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

Salila Trakulvech การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Architecture. 
Division of Urban and 
Environmental Planning

469

อ.สุภาพร เลี่ย
วไพโรจน์ (แก้วกอ)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
บางเขน
สาขาวิชาการวางผังเมืองและ
สภาพแวดล้อม

แนวทางการเพิ่มความสบายตาในห้องเรียนด้วยวิธี
การไล่ลําดับความสว่าง

อ.ทิพวัลย์ ตั้งพูนทรัพย์
ศิริ

การประชุมทางวิชาการ ครั้งท่ี 
47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
บางเขน
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

470

แนวโน้มความสามารถทางพันธุกรรมสําหรับ
นํ้าหนักแรกเกิด และหย่านมของโคเน้ือลูกผสม
ระหว่างพันธ์ุพื้นเมืองไทย บราห์มัน และชาร์โรเลส์

Arraya Jeanmas การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009Prince of Songkla 
University. Pattani 
Campus, Pattani 
(Thailand). Faculty of 
Science and Technology. 
Department of Technology 
and Industries. Agriculture 
Division

471

นายปรีชา อินนุรักษ์ สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อ
การค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์
และผลิตภัณฑ์สัตว์ กําแพงแสน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
ผลิตกระบือและโค

ผศ.พรรณวดี โสพรรณ
รัตน์

คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาสัตวบาล

บทบาทของทุนมนุษย์และเทคโนโลยีท่ีมีต่อการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย

Naris Wittayalai การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Economics. 
Department of Economics

472

รศ.สุมาลี สันติพลวุฒิ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์

บทบาทของยีนท่ีเก่ียวข้องกับแฟลกเจลลาและ
พิไลของเชื้อ Xanthomonas axonopodis pv. 
glycines ในการเคลื่อนท่ี สร้างไบโอฟิล์ม และ
ความรุนแรงโรคใบจุดนูนบนถ่ัวเหลือง

รศ.สุดฤดี ประเทืองวงศ์ การประชุมวิชาการพืชไร่วงศ์ถ่ัว
แห่งชาติ ครั้งท่ี 2

15/8/2009คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาโรคพืช

473

บทบาทของลานโล่งต่อชุมชนเมือง: กรณีศึกษา
ลานภูธเรศ

Spradith Chitagon การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Architecture. 
Division of Urban and 
Environmental Planning

474
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บทบาทของลานโล่งต่อชุมชนเมือง: กรณีศึกษา
ลานภูธเรศ

อ.ศราวุธ เปรมใจ การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
บางเขน
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

474

บทละครเวทีสมัยใหม่ของไทยในทศวรรษ 2510: 
นาฏกรรมแห่งความขุ่นข้อง

รศ.สรณัฐ ไตลังคะ การประชุมวิชาการ ละคร 
ระคน ตัวตน มนุษย์: 
วรรณกรรมกับนาฏกรรมศึกษา

17/7/2009คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวรรณคดี

475

แบบจําลองเชิงปริมาณเพื่อการทํานายปริมาณ 
Vibrio parahaemolyticus ในกุ้งขาวแช่เยือก
แข็ง

Phadungdet 
Poolsuk

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Agro-Industry. 
Department of 
Agro-Industrial 
Technology

476

ผศ.รวิพิมพ์ ฉวีสุข คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เกษตร

แบบรูปการกระจายของการถ่ายอุจจาระของโค
เน้ือพันธ์ุกําแพงแสนท่ีเลี้ยงแบบปล่อยแทะเล็ม

พิพัฒน์ สมภาร การประชุมวิชการ สิ่งแวดล้อม
นเรศวร ครั้งท่ี 5

15/6/2009ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์
รังสิต

477

นุชนารถ บุญประคม ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์
รังสิต

พร้อมพรรณ จ่าพิชม ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์
รังสิต

ผศ.สุริยะ สะวานนท์ คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาสัตวบาล

ปฏิสัมพันธ์ของจีโอกริดและทรายผสมเศษยาง 
การจําลองการทดสอบการดึงออก

อ.ธวัชชัย ตันชัยสวัสดิ์ การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม
ศาสตร์ สกลนคร
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่ง
แวดล้อม

478

Bergado, Dennes 
T.

Asian Institute of 
Technology, Pathum Thani 
(Thailand). School of 
Engineering and 
Technology. Geotechnical 
and Geoenvironmental 
Program
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ระดับชาติ
ลําดับท่ี ชื่อผลงานวิจัยท่ีนําเสนอ ชื่อคณะผู้วิจัย หน่วยงานที่สังกัด ชื่อการประชุม วันเดือนปีท่ีเสนอ

ปรสิตท่ีพบในปลาฉลามนํ้าลึกจากทะเลอันดามัน
ในประเทศไทย

ผศ.วัชริยา ภูรีวิโรจน์
กุล

การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาสัตววิทยา

479

Phithak Chaidee Department of Fisheries, 
Bangkok (Thailand). Deep 
Sea Fishery Technology 
Research

ผศ.ธนิษฐา 
ทรรพนันทน์ ใจดี

คณะประมง บางเขน
ภาควิชาชีววิทยาประมง

ปรสิตในปลากลุ่มไซพรินิดบางชนิดจากอ่างเก็บนํ้า
บางพระ จังหวัดชลบุรี

Arunothai 
Kumnerdphol

การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Science. 
Department of Zoology

480

ผศ.วัชริยา ภูรีวิโรจน์
กุล

คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาสัตววิทยา

ประชาคมสัตว์พื้นทะเลขนาดใหญ่ในแหล่งหญ้า
ทะเลคุระบุรี จังหวัดพังงา

Chanokphon 
Jantharakhantee

การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Fisheries. 
Department of Marine 
Science

481

รศ.จิตติมา อายุตตะกะ คณะประมง บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล

ประสิทธิภาพการกินของมวนตัวห้ํา Orius 
maxidentex Ghauri (Hemiptera: 
Anthocoridae)

Athitiya Kaewpadit การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009Office of National 
Research Council of 
Thailand, Bangkok 
(Thailand). National 
Biological Control 
Research Center-Central 
Regional Center 
(NBCRC-CRC)

482

Oraphan Kern-asa Office of National 
Research Council of 
Thailand, Bangkok 
(Thailand). National 
Biological Control 
Research Center-Central 
Regional Center 
(NBCRC-CRC)

รศ.วิวัฒน์ เสือสะอาด คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชากีฏวิทยา
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รายละเอียดข้อมูลการนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์(เรื่องเต็ม)
ประจําปี พ.ศ. 2552 ( 1 มกราคม 2552 - 31 ธันวาคม 2552 )

ระดับชาติ
ลําดับท่ี ชื่อผลงานวิจัยท่ีนําเสนอ ชื่อคณะผู้วิจัย หน่วยงานที่สังกัด ชื่อการประชุม วันเดือนปีท่ีเสนอ

ประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการควบคุม
โรคใบจุดคอรีนีสปอราของผักกาดหอมท่ีปลูกใน
วัสดุไร้ดิน

อารีรัตน์ เทียนขาว การประชุมวิชาการอารักขาพืช
แห่งชาติ ครั้งท่ี 9 "อารักขาพืช
ไทย เทิดไท้องค์ภูมี ตามวิถี
เศรษฐกิจพอเพียง"

24/11/2009คณะเกษตร กําแพงแสน ภาค
วิชาโรคพืช

483

รศ.จิระเดช แจ่มสว่าง คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาโรคพืช

ผศ.วรรณวิไล อินทนู คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาโรคพืช

ดําเนิน อุ่นศิริ คณะเกษตร กําแพงแสน ภาค
วิชาโรคพืช

ประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการควบคุม
โรครากเน่าของผักกาดหอมท่ีปลูกในระบบไฮโดร
โพนิกส์ซ่ึงเกิดจากเชื้อรา Pythium 
aphanidermatum

รศ.จิระเดช แจ่มสว่าง การประชุมวิชาการอารักขาพืช
แห่งชาติ ครั้งท่ี 9 "อารักขาพืช
ไทย เทิดไท้องค์ภูมี ตามวิถี
เศรษฐกิจพอเพียง"

24/11/2009คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาโรคพืช

484

ผศ.วรรณวิไล อินทนู คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาโรคพืช

เพ็ญภัค เสาวภาคย์ คณะเกษตร กําแพงแสน ภาค
วิชาโรคพืช

ประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการยับย้ัง
โรคแอนแทรคโนสบนผลองุ่น

จุฑารัตน์ เพชรแก้ว การประชุมวิชาการอารักขาพืช
แห่งชาติ ครั้งท่ี 9 "อารักขาพืช
ไทย เทิดไท้องค์ภูมี ตามวิถี
เศรษฐกิจพอเพียง"

24/11/2009คณะเกษตร กําแพงแสน ภาค
วิชาโรคพืช

485

รศ.จิระเดช แจ่มสว่าง คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาโรคพืช

ผศ.วรรณวิไล อินทนู คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาโรคพืช

พราวมาส เจริญรักษ์ คณะเกษตร กําแพงแสน ภาค
วิชาโรคพืช

นายกิตติพงศ์ ตรีตรุยา
นนท์

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบ
นิเวศเกษตร
ศูนย์วิจัยระบบนิเวศเกษตร

ประสิทธิภาพของเชื้อแบคทีเรียท่ีย่อยไคตินในการ
ชักนําการสร้างเอนไซม์ไคติเนสในต้นข้าว

เพชรพิกุล วางมูล การประชุมวิชาการอารักขาพืช
แห่งชาติ ครั้งท่ี 9 "อารักขาพืช
ไทย เทิดไท้องค์ภูมี ตามวิถี
เศรษฐกิจพอเพียง"

24/11/2009ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร486

รศ.จิระเดช แจ่มสว่าง คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาโรคพืช

อ.จินตนา อันอาตม์งาม คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาโรคพืช
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รายละเอียดข้อมูลการนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์(เรื่องเต็ม)
ประจําปี พ.ศ. 2552 ( 1 มกราคม 2552 - 31 ธันวาคม 2552 )

ระดับชาติ
ลําดับท่ี ชื่อผลงานวิจัยท่ีนําเสนอ ชื่อคณะผู้วิจัย หน่วยงานที่สังกัด ชื่อการประชุม วันเดือนปีท่ีเสนอ

ประสิทธิภาพของตัวหนอนหิ่งห้อยนํ้าจืด Luciola 
aquatilis ในการควบคุมหอยเชอร่ีโดยชีววิธี

ดวงตา โปร่งจิตร การประชุมวิชาการอารักขาพืช
แห่งชาติ ครั้งท่ี 9 "อารักขาพืช
ไทย เทิดไท้องค์ภูมี ตามวิถี
เศรษฐกิจพอเพียง"

24/11/2009นิสิตสาขาการจัดการศัตรูพืช 
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร ม.
เกษตรศาสตร์

487

อ.อัญชนา ท่านเจริญ คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชากีฏวิทยา

ประสิทธิภาพของไนตริไฟอิงแบคทีเรียในการควบ
คุมปริมาณแอมโมเนีย และไนไตรท์

Gunyanat Kundee การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Fisheries. 
Aquaculture Business 
Research Center

488

รศ.ชลอ ลิ้มสุวรรณ คณะประมง บางเขน
ภาควิชาชีววิทยาประมง

ผศ.นิติ ชูเชิด คณะประมง บางเขน
ภาควิชาชีววิทยาประมง

Pornlerd 
Chanratchakool

Novozymes Biologicals 
Asia Pacific (Thailand)

ประสิทธิภาพของฝายหินเรียงในการบําบัดโลหะ
หนักจากนํ้าเสียชุมชนของเทศบาล ตําบลห้วยยอด 
อําเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

Nopporn 
Wongwiwat

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
College of Environment

489

ศ.วิทย์ ธารชลานุกิจ คณะประมง บางเขน
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า

ผศ.เรืองวิชญ์ ยุ้นพันธ์ คณะประมง บางเขน
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า

ประสิทธิภาพของระบบฉีดออกซิเจนแบบใหม่ใน
การเลี้ยง กุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus 
vannamei)

Chawalit 
Akkarakahasin

การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Fisheries. 
Aquaculture Business 
Research Center

490

รศ.ชลอ ลิ้มสุวรรณ คณะประมง บางเขน
ภาควิชาชีววิทยาประมง

ผศ.นิติ ชูเชิด คณะประมง บางเขน
ภาควิชาชีววิทยาประมง

ประสิทธิภาพของสารแคลเซียมฟอสโฟเนต 
(Calcium phosphonate)ในการควบคุมเชื้อรา 
Phytophthora parasitica

พิชัย มณีโชติ การประชุมวิชาการอารักขาพืช
แห่งชาติ ครั้งท่ี 9 "อารักขาพืช
ไทย เทิดไท้องค์ภูมี ตามวิถี
เศรษฐกิจพอเพียง"

24/11/2009บริษัทลัดดา จํากัด491

ถวัลย์ คุ้มช้าง บริษัทลัดดา จํากัด

วานิช ทองนาเพียง บริษัทลัดดา จํากัด

รศ.จิระเดช แจ่มสว่าง คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาโรคพืช
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รายละเอียดข้อมูลการนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์(เรื่องเต็ม)
ประจําปี พ.ศ. 2552 ( 1 มกราคม 2552 - 31 ธันวาคม 2552 )

ระดับชาติ
ลําดับท่ี ชื่อผลงานวิจัยท่ีนําเสนอ ชื่อคณะผู้วิจัย หน่วยงานที่สังกัด ชื่อการประชุม วันเดือนปีท่ีเสนอ

ประสิทธิภาพของสารยูจีนอลสังเคราะห์ในการ
สลบลูกปลานิล (Oreochromis niloticus 
Linn.)

รศ.นนทวิทย์ อารีย์ชน การประชุมทางวิชาการ ครั้งท่ี 
47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

18/3/2009คณะประมง บางเขน
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า

492

อ.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะ
ภูมิ

คณะประมง บางเขน
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า

อุทร  เจริญเดช

ดวงดาว ฉันทศาสตร์ คณเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล

ประสิทธิภาพของสารสกัดจากไพลในการควบคุม
โรคแอนแทรคโนสพริก

ผศ.ชลิดา เล็กสมบูรณ์ การประชุมวิชาการอารักขาพืช
แห่งชาติ ครั้งท่ี 9 "อารักขาพืช
ไทย เทิดไท้องค์ภูมี ตามวิถี
เศรษฐกิจพอเพียง"

24/11/2009คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาโรคพืช

493

ประสิทธิภาพของสารสกัดจากย่ีโถในการป้องกัน
กําจัดเชื้อราสาเหตุโรคพืช

อ.ธิดา เดชฮวบ การประชุมวิชาการอารักพืช
แห่งชาติ ครั้งท่ี

24/11/2009คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาโรคพืช

494

ประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากค้างคาวดํา
และพาหมีท่ีมีต่อหนอนใยผัก Plutella 
xylostella L. (Lepidoptera: 
Yponomeutidae)

Trirat Nhuiad การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Agriculture. 
Department of Entomology

495

รศ.วิบูลย์ จงรัตนเมธี
กุล

คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชากีฏวิทยา

Suwimon 
Wongphalung

Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Agriculture. 
Department of Entomology

ประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากสบู่ดําท่ีมีต่อ
หนอนเจาะสมอฝ้าย Helicoverpa armigera 
(Hubner) (Lepidoptera: Noctuidae)

Suwimon 
Wongphalung

การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Agriculture. 
Department of Entomology

496

รศ.วิบูลย์ จงรัตนเมธี
กุล

คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชากีฏวิทยา

Trirat Nhuiad Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Agriculture. 
Department of Entomology

ประสิทธิภาพของสูตรสําเร็จแบคทีเรียปฏิปักษ์
ชนิดผง ในการควบคุมโรคแอนแทรคโนสของผล
พริก

ธรรมศาสตร์ จันทรัตน์ การประชุมวิชาการอารักขาพืช
แห่งชาติ ครั้งท่ี 9 "อารักขาพืช
ไทย เทิดไท้องค์ภูมี ตามวิถี
เศรษฐกิจพอเพียง"

24/11/2009คณะเกษตร กําแพงแสน ภาค
วิชาโรคพืช

497

รศ.จิระเดช แจ่มสว่าง คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาโรคพืช
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ระดับชาติ
ลําดับท่ี ชื่อผลงานวิจัยท่ีนําเสนอ ชื่อคณะผู้วิจัย หน่วยงานที่สังกัด ชื่อการประชุม วันเดือนปีท่ีเสนอ

ประสิทธิภาพของสูตรสําเร็จแบคทีเรียปฏิปักษ์
ชนิดผง ในการควบคุมโรคแอนแทรคโนสของผล
พริก

ผศ.วรรณวิไล อินทนู การประชุมวิชาการอารักขาพืช
แห่งชาติ ครั้งท่ี 9 "อารักขาพืช
ไทย เทิดไท้องค์ภูมี ตามวิถี
เศรษฐกิจพอเพียง"

24/11/2009คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาโรคพืช

497

ประสิทธิภาพไคโตซานเพื่อลดแบคทีเรียรวมใน
การเพาะเลี้ยงลูกกุ้งขาวแวนนาไม

รศ.องอาจ เลาหวินิจ การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิ
คุ้มกัน

498

นายณรงค์ อาบก่ิง คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์

รศ.วราห์ เทพาหุดี คณะประมง บางเขน
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า

อ.สุนทราภรณ์ ลิ่มสกุล คณะประมง บางเขน
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า

ประสิทธิภาพนํ้ามันหอมระเหยทางการค้าในการ
ยับย้ังเชื้อ Micrococcus sedentarius

Nattaya 
Piumnoppakun

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Agro-Industry. 
Department of Product 
Development

499

รศ.หทัยรัตน์ ริมคีรี คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์

ผศ.วลัยรัตน์ จันทรปา
นนท์

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์

ประสิทธิภาพในการกาจัดไนโตรเจนของเชื้อ
อนาม็อกซ์ในถังปฏิกิริยาแบบซีเควนซ่ิงแบตซ์
ไบโอฟิล์มโดยใช้ตัวกลางชนิดต่าง ๆ

ผศ.สัญญา สิริวิทยา
ปกรณ์

35th Congress on Science 
and Technology of 
Thailand

15/10/2009คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

500

ปลาในบริเวณอ่าวและแม่นํ้าปากพนังกับการ
จัดการเข่ือนก้ันความเค็ม, ส่วนท่ี 1: การจัดกลุ่ม
ของปลาทะเลและปลานํ้ากร่อย

Tuantong Jutagate การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009Ubon Rajathanee 
University, Ubon 
Ratchathani (Thailand). 
Faculty of Agriculture

501

Amonsak 
Sawusdee

Walailak University, 
Nakhon Si Thammarat 
(Thailand). School of 
Engineering and 
Resources

ผศ.ธนิษฐา 
ทรรพนันทน์ ใจดี

คณะประมง บางเขน
ภาควิชาชีววิทยาประมง
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ระดับชาติ
ลําดับท่ี ชื่อผลงานวิจัยท่ีนําเสนอ ชื่อคณะผู้วิจัย หน่วยงานที่สังกัด ชื่อการประชุม วันเดือนปีท่ีเสนอ

ปลาในบริเวณอ่าวและแม่นํ้าปากพนังกับการ
จัดการเข่ือนก้ันความเค็ม, ส่วนท่ี 1: การจัดกลุ่ม
ของปลาทะเลและปลานํ้ากร่อย

Sutheera 
Thongkhoa

การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009Walailak University, 
Nakhon Si Thammarat 
(Thailand). School of 
Engineering and 
Resources

501

Piyapong 
Chotipuntu

Walailak University, 
Nakhon Si Thammarat 
(Thailand). School of 
Agricultural Technology

ปลาในบริเวณอ่าวและแม่นํ้าปากพนังกับการ
จัดการเข่ือนก้ันความเค็ม, ส่วนท่ี 2: แบบจําลอง
การกินอาหาร

Amonsak 
Sawusdee

การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009Walailak University, 
Nakhon Si Thammarat 
(Thailand). School of 
Engineering and 
Resources

502

Tuantong Jutagate Ubon Rajathanee 
University, Ubon 
Ratchathani (Thailand). 
Faculty of Agriculture

ผศ.ธนิษฐา 
ทรรพนันทน์ ใจดี

คณะประมง บางเขน
ภาควิชาชีววิทยาประมง

Sutheera 
Thongkhoa

Walailak University, 
Nakhon Si Thammarat 
(Thailand). School of 
Engineering and 
Resources

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการยอมรับระบบศุลกากร
อิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (E-customs) ของ
ผู้ประกอบการไทยในเขตภาคตะวันออก

อ.วิโรจน์ เดชนําบัญชา
ชัย

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

503

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ่การดําเนินการธนาคารขยะ
ชุมชน: กรณีศึกษาเชิงเปรียบเทียบในเขตพ้ืนท่ี
เทศบาลตําบลเชียงเครือ เทศบาลเมืองสกลนคร 
เทศบาลตําบลกุมภวาปี และเทศบาลนครอุดรธานี

อ.ศมณพร สุทธิบาก การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติครั้งท่ี 8

25/3/2009คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม
ศาสตร์ สกลนคร
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่ง
แวดล้อม

504

ผศ.ดร.วิลาศ นิติวัฒนา
นนท์

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

นัฎฐาณี ศรีจันทร์กาศ นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
และสิ่งแวดล้อม

คมกริช นาใจคง นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
และสิ่งแวดล้อม

เสกสิทธ์ิ แก้วสนิท นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
และสิ่งแวดล้อม
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ระดับชาติ
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ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอน
ไดออกไซด์จากดินในพื้นท่ีป่าเบญจพรรณ

อ.เครือมาศ สมัครการ การประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งท่ี 6

9/12/2009คณะศิลปศาสตร์และวิทยา
ศาสตร์ กําแพงแสน
สายวิชาวิทยาศาสตร์

505

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลและสหสัมพันธ์ระหว่างปริมาณ
และคุณภาพนํ้าเชื้อพ่อพันธ์ุโคนมท่ีเลี้ยงดูในเขต
ภาคกลางของประเทศไทย

Thuwapol Kongnoi การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Agriculture. 
Department of Animal 
Science

506

ผศ.ศกร คุณวุฒิฤทธิ
รณ

คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาสัตวบาล

Elzo, Mauricio A. University of Florida, 
Florida (USA). Department 
of Animal Sciences

อ.ธนาทิพย์ สุวรรณ
โสภี

คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาสัตวบาล

รศ.อภิญญา หิรัญวงษ์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาสถิติ

โปรแกรมประยุกต์เพื่อการตรวจจับและตอบโต้
แอกเซสพอยต์เถ่ือน

ทรงฤทธ์ิ ศรีลาศักดิ์ การประชุมวิชาการงานวิจัยและ
พัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งท่ี 1, 
ECTI-CARD 2009

4/5/2009นิสิต ป.โท คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
บางเขน ภาควิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์

507

กิตติ วงศ์ถาวราวัฒน์ NECTEC

รศ.อนันต์ ผลเพิ่ม คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

โปรแกรมฝึกสอนคีย์บอร์ดเบื้องต้น ผศ.อุมาพร ศิรธรา
นนท์

การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชารังสีประยุกต์และ
ไอโซโทป

508

Noot  Uasiriphan Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Science. 
Department of Computer 
Science

Watcharapong 
Chareonson

Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Science. 
Department of Computer 
Science

ผลกระทบของการขนถ่ายสินค้าต่อคุณภาพดิน
ตะกอนในอ่าวศรีราชาและเกาะสีชังจังหวัดชลบุรี

นายอลงกต อินทรชาติ การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009คณะประมง บางเขน
สถานีวิจัยประมงศรีราชา

509

นางสาวกนกวรรณ ขาว
ด่อน

คณะประมง บางเขน
สถานีวิจัยประมงศรีราชา
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ระดับชาติ
ลําดับท่ี ชื่อผลงานวิจัยท่ีนําเสนอ ชื่อคณะผู้วิจัย หน่วยงานที่สังกัด ชื่อการประชุม วันเดือนปีท่ีเสนอ

ผลกระทบของการขนถ่ายสินค้าต่อคุณภาพดิน
ตะกอนในอ่าวศรีราชาและเกาะสีชังจังหวัดชลบุรี

อ.จรรยา เจตน์เจริญ การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
ศรีราชา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวด
ล้อม

509

ผลกระทบของสัญญาณรบกวนย่านฮาร์มอนิกส์
และย่านอีเอ็มไอผ่านทางตัวนําจากแหล่งจ่ายไฟ
แบบต่างๆของโคมไฟฟ้แบบดาวน์ไลท์ท่ีใช้หลอด
แอลอีดี

รศ.เกียรติยุทธ กวี
ญาณ

การประชุมทางวิชาการทาง
วิศวกรรมไฟฟ้า

28/10/2009คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

510

ผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์ท่ีมีต่อการแพร่
กระจายของปูทหาร (Dotilla wichmanni)

ผศ.พันธ์ุทิพย์ วิเศษ
พงษ์พันธ์ุ

การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009คณะประมง บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล

511

Jay 
Kettitanabumrong

Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Fisheries. 
Department of Marine 
Science

Weerapong 
Srichomngam

Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Fisheries. 
Department of Marine 
Science

Wachirah Jaingam Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Fisheries. 
Department of Marine 
Science

ผลการใช้นํ้ามะพร้าวและนํ้าหมักปลาต่อการงอก
ของท่อนพันธ์มันสําปะหลังในสภาพขาดนํ้า

อ.คัทลียา ฉัตร์เท่ียง การประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งท่ี 6

8/12/2009คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาพืชไร่นา

512

นรารัตน์ เกิดศิริ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร 
คณะเกษตร กําแพงแสน ม.
เกษตรศาสตร์

ษมาภรณ์ เตช
ธรรมนาถ

สาขาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร 
คณะเกษตร กําแพงแสน ม.
เกษตรศาสตร์

ผลการใช้มันสําปะหลังเป็นอาหารแม่สุกรเลี้ยงลูก
ต่อกูลตาไธโอนในแม่สุกรและลูกสุกรดูดนมและ
การเจริญเติบโตของลิมโฟซัยท์ชนิดทีในลูกสุกรดูด
นม

อําพล จุปะมัดถา การประชุมทางวิชาการ ครั้งท่ี 
47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

18/3/2009ภาควิชาสัตวบาล มก.513
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ระดับชาติ
ลําดับท่ี ชื่อผลงานวิจัยท่ีนําเสนอ ชื่อคณะผู้วิจัย หน่วยงานที่สังกัด ชื่อการประชุม วันเดือนปีท่ีเสนอ

ผลการใช้มันสําปะหลังเป็นอาหารแม่สุกรเลี้ยงลูก
ต่อกูลตาไธโอนในแม่สุกรและลูกสุกรดูดนมและ
การเจริญเติบโตของลิมโฟซัยท์ชนิดทีในลูกสุกรดูด
นม

นางสุกัญญา จัตตุพร
พงษ์

การประชุมทางวิชาการ ครั้งท่ี 
47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

18/3/2009สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อ
การค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์
และผลิตภัณฑ์สัตว์ กําแพงแสน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิชาการ
อาหารสัตว์

513

รศ.อุทัย คันโธ คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาสัตวบาล

ผศ.ชนินทร์ ติรวัฒนวา
นิช

คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาสรีรวิทยา

ผลการยับย้ังของสารสกัดขมิ้นชัน (Curcuma 
longa Linn.) ต่อเชื้อแบคทีเรียก่อโรคบางชนิดใน
คนและสัตว์บางชนิด

Pornchai 
Sincharoenpokai

การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Veterinary 
Medicine. Department of 
Microbiology and 
Immunology

514

รศ.องอาจ เลาหวินิจ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิ
คุ้มกัน

รศ.พัชรี สุนทรนันท คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาจุลชีววิทยา

รศ.งามผ่อง คงคาทิพย์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาเคมี

Suriyan 
Sutthiprabha

Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Science. 
Department of Chemistry. 
Natural Products and 
Organic Synthesis 
Research Unit

รศ.บุญส่ง คงคาทิพย์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาเคมี

ผลการใส่ปูนในดินท่ีเป็นกรดต่อการปลูกถ่ัวเหลือง
ท่ีจังหวัดจําปาสัก สปป ลาว

Vongvilay 
Phengsouvana

การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Agriculture. 
Department of Soil Science

515

ศ.ทัศนีย์ อัตตะนันทน์ คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาปฐพีวิทยา

Yost, Russell S. University of Hawaii at 
Manoa, Hawaii (USA). 
Department of Tropical 
Plant and Soil Sciences
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ระดับชาติ
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ผลของ IBA ต่อการออกรากของก่ิงปักชําต้นตอ
องุ่นพันธ์ุ Harmony

อ.รัฐพล ฉัตรบรรยงค์ การประชุมวิชาการพืชสวนแห่ง
ชาติ ครั้งท่ี 8

6/5/2009คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาพืชสวน

516

รศ.สุรศักดิ์ นิลนนท์ คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาพืชสวน

ณัฐฐา ศิริพานิช

ผลของ IBA ต่อการออกรากของก่ิงปักชําต้นตอ
องุ่นพันธ์ุ SO4

Thanawat 
Mangkalasalanee

การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Agriculture. 
Department of 
Horticulture

517

รศ.สุรศักดิ์ นิลนนท์ คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาพืชสวน

อ.รัฐพล ฉัตรบรรยงค์ คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาพืชสวน

ผลของ Schizochytrium sp. ต่อการเจริญเติบโต
และอัตรารอดตายของกุ้งขาวแวนนาไม 
(Litopenaeus vannamei, Boone) ในนํ้าความ
เค็มต่ําและปกติ

Piyarom 
Poungchor

การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Fisheries. 
Aquaculture Business 
Research Center

518

ผศ.ปัทมา ระตะนะอา
พร

คณะประมง บางเขน
ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง

รศ.ชลอ ลิ้มสุวรรณ คณะประมง บางเขน
ภาควิชาชีววิทยาประมง

ผศ.นิติ ชูเชิด คณะประมง บางเขน
ภาควิชาชีววิทยาประมง

ผลของกลูโคโนเดลต้าแลกโตนต่อการหมักและ
การยอมรับของส้มฟัก

ฐิติมาพร หนูเนียม การประชุมวิชาการเกษตรครั้งท่ี 
11

14/12/2009ภาควิชาคหกรรมศาสตร์519

อ.ศิริพร เรียบร้อย คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์

อ.น้องนุช ศิริวงศ์ คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์

รศ.สิริพันธ์ุ จุลกรังคะ คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์

อ.ดร.มนัส ชัยจันทร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อ.ฤทัย เรืองธรรมสิงห์ คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์
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ระดับชาติ
ลําดับท่ี ชื่อผลงานวิจัยท่ีนําเสนอ ชื่อคณะผู้วิจัย หน่วยงานที่สังกัด ชื่อการประชุม วันเดือนปีท่ีเสนอ

ผลของก๊าซโอโซนต่อคุณลักษณะทางเคมี 
กายภาพ และจุลินทรีย์ของปลานิลอบแห้ง

Pramuk 
Parakulsuksatid

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Agro-Industry. 
Department of 
Biotechnology

520

Patchimaporn 
Udomkun

Silpakorn University. 
Sanam Chandra Palace 
Campus, Nakhon Pathom 
(Thailand). Faculty of 
Engineering and Industrial 
Technology. Food 
Technology Department

Bhundit Innawong Silpakorn University. 
Sanam Chandra Palace 
Campus, Nakhon Pathom 
(Thailand). Faculty of 
Engineering and Industrial 
Technology. Food 
Technology Department

รศ.วรรณวิบูลย์ 
กาญจนกุญชร

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร

ผลของการฉีดพ่นสารไอโอดีนทางใบในระดับ
ความเข้มข้นต่างๆ ต่อปริมาณไอโอดีนสะสมและ
การเจริญเติบโตของพืชผัก

ผศ.พงษ์สันติ์ สีจันทร์ การประชุมวิชาการดินและปุ๋ย
แห่งชาติ ครั้งท่ี 1

23/4/2009คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาปฐพีวิทยา

521

ผลของการฉีดวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยในแม่
สุกรหลังคลอดต่อภูมิคุ้มกันจากแม่สู่ลูก

Kanawee Varit การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009Chiang Mai University, 
Chiang Mai (Thailand). 
Faculty of Veterinary 
Medicine. Small Animal 
Clinic

522

Sompreeya 
Kongkaew

Chiang Mai University, 
Chiang Mai (Thailand). 
Faculty of Veterinary 
Medicine. Food Animal 
Clinic

Terdsak Yano Chiang Mai University, 
Chiang Mai (Thailand). 
Faculty of Veterinary 
Medicine. Food Animal 
Clinic
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ระดับชาติ
ลําดับท่ี ชื่อผลงานวิจัยท่ีนําเสนอ ชื่อคณะผู้วิจัย หน่วยงานที่สังกัด ชื่อการประชุม วันเดือนปีท่ีเสนอ

ผลของการฉีดวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยในแม่
สุกรหลังคลอดต่อภูมิคุ้มกันจากแม่สู่ลูก

Panuwat Yamsakul การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009Chiang Mai University, 
Chiang Mai (Thailand). 
Faculty of Veterinary 
Medicine. Food Animal 
Clinic

522

ผศ.สุวิชัย โรจนเสถียร คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิ
คุ้มกัน

ผลของการแช่กุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus 
vannamei) ในถังท่ีมีสีแตกต่างกันต่อคุณภาพสี
ของกุ้งต้ม

รศ.ชลอ ลิ้มสุวรรณ การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009คณะประมง บางเขน
ภาควิชาชีววิทยาประมง

523

ผศ.นิติ ชูเชิด คณะประมง บางเขน
ภาควิชาชีววิทยาประมง

อ.นันทิภา พันธ์ุสวัสดิ์ คณะประมง บางเขน
ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง

Satit Prasertsri Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Fisheries. 
Aquaculture Business 
Research Center

Sutee 
Wongmaneepratee
p

Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Fisheries. 
Aquaculture Business 
Research Center

Kesinee Laisutisan Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Fisheries. 
Aquaculture Business 
Research Center

Pattama 
Wiriyapattanasub

Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Fisheries. 
Aquaculture Business 
Research Center

Jiriyavadee 
Suriyaphan

Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Fisheries. 
Aquaculture Business 
Research Center
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ระดับชาติ
ลําดับท่ี ชื่อผลงานวิจัยท่ีนําเสนอ ชื่อคณะผู้วิจัย หน่วยงานที่สังกัด ชื่อการประชุม วันเดือนปีท่ีเสนอ

ผลของการแช่กุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus 
vannamei) ในถังท่ีมีสีแตกต่างกันต่อคุณภาพสี
ของกุ้งต้ม

Kaewta Limhang การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Fisheries. 
Aquaculture Business 
Research Center

523

ผลของการใช้กากมันสําปะหลังในอาหารสุกรเล็ก 
รุ่น และขุน ต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพ
ซาก

Nareerat 
Charoenwattanasa
kun

การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009Kasetsart University. 
Kamphaeng Saen Campus, 
Nakhon Pathom 
(Thailand). Faculty of 
Agriculture. Department of 
Animal Science

524

ผศ.ยุวเรศ เรืองพานิช คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาสัตวบาล

อ.สุกัญญา รัตนทับทิม
ทอง

คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาสัตวบาล

ผศ.เสกสม อาตมางกูร คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาสัตวบาล

ผลของการใช้กากมันสําปะหลังในอาหาร
สุกรอนุบาลต่อสมรรถภาพการผลิต

Wariya Kosoom การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009Kasetsart University. 
Kamphaeng Saen Campus, 
Nakhon Pathom 
(Thailand). Faculty of 
Agriculture. Department of 
Animal Science

525

ผศ.ยุวเรศ เรืองพานิช คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาสัตวบาล

อ.สุกัญญา รัตนทับทิม
ทอง

คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาสัตวบาล

ผศ.เสกสม อาตมางกูร คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาสัตวบาล

ผลของการใช้จุลินทรีย์กลุ่ม Bacillus ท่ีแตกต่าง
กัน 3 กลุ่มต่อแบคทีเรียวิบริโอ (Vibrio spp.) 
คุณภาพนํ้าและอัตราการรอดตายในการอนุบาล
ลูกกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei)

Montagan 
Somboon

การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Fisheries. 
Aquaculture Business 
Research Center

526

รศ.ชลอ ลิ้มสุวรรณ คณะประมง บางเขน
ภาควิชาชีววิทยาประมง

ผศ.นิติ ชูเชิด คณะประมง บางเขน
ภาควิชาชีววิทยาประมง

Pornlerd 
Chanratchakool

Novozymes Biologicals 
Asia Pacific (Thailand)
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ระดับชาติ
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ผลของการใช้ผลิตภัณฑ์ hydrothermal starch 
ทดแทนหางเนยผงในสูตรอาหารต่อสมรรถภาพ
การผลิตในสุกรอนุบาล

Supawan Kidcayan การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009Kasetsart University. 
Kamphaeng Saen Campus, 
Nakhon Pathom 
(Thailand). Faculty of 
Agriculture. Department of 
Animal Science

527

ผศ.ยุวเรศ เรืองพานิช คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาสัตวบาล

อ.สุกัญญา รัตนทับทิม
ทอง

คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาสัตวบาล

ผศ.เสกสม อาตมางกูร คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาสัตวบาล

ผลของการใช้สารเพอไลต์ร่วมกับปุ๋ยเคมีต่อการ
เจริญเติบโต และองค์ประกอบผลผลิตของ
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ท่ีปลูกในชุดดินกําแพงแสน

ปิยมาภรณ์ เจริญสุข การประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งท่ี 6

9/12/2009นิสิตปริญญาโท528

ผศ.ชัยสิทธ์ิ ทองจู คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาปฐพีวิทยา

อ.ศุภชัย อําคา คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาปฐพีวิทยา

ผศ.จุฑามาศ ร่มแก้ว คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาพืชไร่นา

ผลของการใช้เอนไซม์ท่ีชอบเกลือร่วมกับการหมัก
ต่อปริมาณสารให้กลิ่นรสบางชนิดและองค์
ประกอบทางเคมีบางประการในนํ้าปลา

รศ.วีระสิทธ์ิ สรรพ
มงคลไชย (กัลยากฤต)

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

529

Anan Boonpan Rajamangala University of 
Technology Thanyaburi, 
Pathum Thani (Thailand). 
Faculty of Agricultural 
Technology. Division of 
Food Science and 
Technology

ผลของการเติมไข่ขาวจากไข่เป็ดต่อสมบัติการพอง
ตัว การละลายและการเปลี่ยนแปลงความหนืดของ
แป้งข้าวเจ้า

Suwanna 
Kerdsrilek

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Agro-Industry. 
Department of Food 
Science Technology

530

ศ.อรอนงค์ นัยวิกุล คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร
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ระดับชาติ
ลําดับท่ี ชื่อผลงานวิจัยท่ีนําเสนอ ชื่อคณะผู้วิจัย หน่วยงานที่สังกัด ชื่อการประชุม วันเดือนปีท่ีเสนอ

ผลของการเติมไข่ขาวจากไข่เป็ดต่อสมบัติการพอง
ตัว การละลายและการเปลี่ยนแปลงความหนืดของ
แป้งข้าวเจ้า

รศ.วรรณวิบูลย์ 
กาญจนกุญชร

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร

530

ผลของการเติมแลนทานัมออกไซด์ต่อการเติบโต
ของผลึกเดี่ยวในตัวนําย่ิงยวดชนิด 
YBa2Cu3O7-x

อ.อรทัย จงประทีป การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ

531

ผศ.ดวงฤดี ฉายสุวรรณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ

Dogan, Fatih University of 
Missouri-Rolla, 
Missouri-Rolla (USA). 
Faculty of Engineering. 
Department of Materials 
Science and Engineering

ผลของการปลดปล่อยไนโตรเจนจากการหมักมูล
โคนมและมูลโคขุน
ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของผักกาดเขียว
กวางตุ้ง

รัตติญา  พรมแสง การประชุมวิชาการดินและปุ๋ย
แห่งชาติ ครั้งท่ี 1

23/4/2009นิสิต532

ผศ.อรุณศิริ กําลัง คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาปฐพีวิทยา

นางจันทร์จรัส วีรสาร สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพง
แสน
ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือน
ปลูกพืชทดลอง

ผลของการผ่ึงแห้งต่อการปล่อยสปอร์ ของสาหร่าย
ไส้ไก่ (Ulva intestinalis Linnaeus)

Tippawan Kraivilas การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Fisheries. 
Aquaculture Business 
Research Center

533

รศ.ชัชรี แก้วสุรลิขิต คณะประมง บางเขน
ภาควิชาชีววิทยาประมง

รศ.ชลอ ลิ้มสุวรรณ คณะประมง บางเขน
ภาควิชาชีววิทยาประมง

ผศ.นิติ ชูเชิด คณะประมง บางเขน
ภาควิชาชีววิทยาประมง

ผลของการสอนด้วยกระบวนการวิจัยท่ีสอดแทรก
การสอนด้วยการสร้างเรื่องท่ีมีต่อผลการเรียนรู้
ด้านการวิจัยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

อ.วสันต์ ทองไทย การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาการศึกษา

534

รศ.ปราณี โพธิสขุ คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาการศึกษา
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ระดับชาติ
ลําดับท่ี ชื่อผลงานวิจัยท่ีนําเสนอ ชื่อคณะผู้วิจัย หน่วยงานที่สังกัด ชื่อการประชุม วันเดือนปีท่ีเสนอ

ผลของการเสริม NSP-degrading enzymes ใน
อาหารท่ีใช้กากมันสําปะหลังต่อสมรรถภาพการ
ผลิตไก่เน้ือ

Tidaporn Sudying การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009Kasetsart University. 
Kamphaeng Saen Campus, 
Nakhon Pathom 
(Thailand). Faculty of 
Agriculture. Department of 
Animal Science

535

ผศ.อรประพันธ์ ส่ง
เสริม

คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาสัตวบาล

ผศ.เสกสม อาตมางกูร คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาสัตวบาล

ผศ.ยุวเรศ เรืองพานิช คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาสัตวบาล

ผลของการเสริมกรดฟอร์มิคในนํ้าดื่มต่อ
สมรรถภาพการผลิต คุณภาพซากและนิเวศวิทยา
ของจุลินทรีย์ในทางเดินอาหารของไก่กระทง

Pichaya Saeung การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Agriculture. 
Department of Animal 
Science

536

ผศ.ยุวเรศ เรืองพานิช คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาสัตวบาล

อ.ธีรวิทย์ เป่ยคําภา คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาสัตวบาล

Nuttawut Krutthai Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Agriculture. 
Department of Animal 
Science

รศ.ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์ คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาสัตวบาล

ผลของการใส่ปุ๋ยมูลโคร่วมกับปุ๋ยเคมีเป็นปุ๋ยรอง
พื้นต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตข้าวพันธ์ุขาว
ดอกมะลิ 105

นายวรกานต์ ยอดชมภู การประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งท่ี 6

9/12/2009ภาควิชาปฐพีวิทยา537

ผศ.อรุณศิริ กําลัง คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาปฐพีวิทยา

นางจันทร์จรัส วีรสาร สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพง
แสน
ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือน
ปลูกพืชทดลอง

นายสุริยา สาสนรักกิจ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
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ระดับชาติ
ลําดับท่ี ชื่อผลงานวิจัยท่ีนําเสนอ ชื่อคณะผู้วิจัย หน่วยงานที่สังกัด ชื่อการประชุม วันเดือนปีท่ีเสนอ

ผลของการใส่มูลสัตว์ร่วมกับปุ๋ยเคมีต่อการเจริญ
เติบโตและผลผลิตของคะน้า

นายธนพัฒน์ ปลื้มพวก การประชุมวิชาการดินและปุ๋ย
แห่งชาติ ครั้งท่ี 1

23/4/2009สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพง
แสน
ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือน
ปลูกพืชทดลอง

538

ผศ.อรุณศิริ กําลัง คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาปฐพีวิทยา

นางจันทร์จรัส วีรสาร สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพง
แสน
ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือน
ปลูกพืชทดลอง

ปิยมาภรณ์ เจริญสุข นิสิต

ผลของการห่อก่อนเก็บเก่ียวต่อการเจริญเติบโต
และคุณภาพของผลแก้วมังกรพันธ์ุเน้ือขาวและ
พันธ์ุเน้ือแดงหลังการเก็บเก่ียว

Nongnuch 
Soontornrujanawo
ng

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Agro-Industry. 
Department of Packing 
Technology and Materials

539

รศ.วาณี ชนเห็นชอบ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ
และวัสดุ

รศ.ฉลองชัย แบบ
ประเสริฐ

คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาพืชสวน

Jitiporn Kruenate National Science and 
Technology Development 
Agency, Bangkok 
(Thailand). National Metal 
and Materials Technology 
Center

ผลของการห่อหุ้มสาหร่ายเกลียวทองต่อปริมาณซี-
ไฟโคไซยานิน และสมบัติการต้านออกซิเดชัน

Thanitchai 
Pruchyathawornku
l

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Agro-Industry. 
Department of Food 
Science and Technology

540

อ.ศศิธร ตรงจิตภักดี (
จันทนวรางกูร)

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร

ผลของการให้อากาศต่อการผลิตหัวเชื้อคีโตเซอร
อส (Chaetoceros sp.) ในเชิงธุรกิจ

นายวุฒิชัย อ่อนเอ่ียม การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009คณะประมง บางเขน
สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ

541
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ระดับชาติ
ลําดับท่ี ชื่อผลงานวิจัยท่ีนําเสนอ ชื่อคณะผู้วิจัย หน่วยงานที่สังกัด ชื่อการประชุม วันเดือนปีท่ีเสนอ

ผลของการให้อากาศต่อการผลิตหัวเชื้อคีโตเซอร
อส (Chaetoceros sp.) ในเชิงธุรกิจ

Wisut Phromiam การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Fisheries. 
Academic Supporting 
Division. Klongwan 
Fisheries Research Station

541

ผลของการให้ไอโอดีนทางดินในระดับความเข้ม
ข้นต่างๆต่อปริมาณไอโอดีนสะสมและการเจริญ
เติบโตของพืชผัก

ผศ.พงษ์สันติ์ สีจันทร์ การประชุมวิชาการดินและปุ๋ย
แห่งชาติ ครั้งท่ี 1

23/4/2009คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาปฐพีวิทยา

542

ผลของกิจกรรมของชุมชนที่มีต่อคุณภาพนํ้าในแม่
นํ้าเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

Janon Srigate การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
College of Environment

543

ผศ.สมนิมิตร พุกงาม คณะวนศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา

รศ.สามัคคี บุณยะวัฒน์ คณะวนศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา

รศ.สุขุม เร้าใจ คณะประมง บางเขน
ภาควิชาการจัดการประมง

ผลของเกลือต่อการหมักและการยอมรับกุ้งส้มท่ี
ผลิตจากกุ้งขาว

ผกาวดี เอ่ียมกําแพง การประชุมวิชาการเกษตรครั้งท่ี 
11

14/12/2009ภาควิชาคหกรรมศาสตร์544

รศ.สิริพันธ์ุ จุลกรังคะ คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์

อ.น้องนุช ศิริวงศ์ คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์

ดร.ศุภศิลป์  มณีรัตน์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อ.ศิริพร เรียบร้อย คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์

อ.ฤทัย เรืองธรรมสิงห์ คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์

ผลของความเข้มแสงต่ออัตราการรอดตายและการ
เจริญเติบโตในการเลี้ยงลูกกุ้งขาวแวนนาไม 
(Litopenaeus vannamei)

รศ.ชลอ ลิ้มสุวรรณ การประชมุทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009คณะประมง บางเขน
ภาควิชาชีววิทยาประมง

545

ผศ.นิติ ชูเชิด คณะประมง บางเขน
ภาควิชาชีววิทยาประมง

Gunyanat Kundee Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Fisheries. 
Aquaculture Business 
Research Center
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ระดับชาติ
ลําดับท่ี ชื่อผลงานวิจัยท่ีนําเสนอ ชื่อคณะผู้วิจัย หน่วยงานที่สังกัด ชื่อการประชุม วันเดือนปีท่ีเสนอ

ผลของความเข้มแสงต่ออัตราการรอดตายและการ
เจริญเติบโตในการเลี้ยงลูกกุ้งขาวแวนนาไม 
(Litopenaeus vannamei)

Chayaporn 
Tipsemongkol

การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Fisheries. 
Aquaculture Business 
Research Center

545

Chawalit 
Akkarakahasin

Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Fisheries. 
Aquaculture Business 
Research Center

Piyarom 
Poungchor

Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Fisheries. 
Aquaculture Business 
Research Center

Montagan 
Somboon

Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Fisheries. 
Aquaculture Business 
Research Center

ผลของความเค็มต่อการเจริญเติบโตของสาหร่าย
ไส้ไก่ (Ulva intestinalis Linnaeus) ในห้อง
ปฏิบัติการ

Chanadda Ketma การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Fisheries. 
Aquaculture Business 
Research Center

546

รศ.ชัชรี แก้วสุรลิขิต คณะประมง บางเขน
ภาควิชาชีววิทยาประมง

รศ.ชลอ ลิ้มสุวรรณ คณะประมง บางเขน
ภาควิชาชีววิทยาประมง

ผศ.นิติ ชูเชิด คณะประมง บางเขน
ภาควิชาชีววิทยาประมง

Prayoon Hongrat Sureerath Farm, 
Chantaburi (Thailand)

ผลของความร้อนจากกระบวนการผลิตอาหารไก่
เม็ดต่อการรอดชีวิตของ Lactobacillus reuteri 
KUB-AC5 ท่ีเอ็นแคปซูเลชันด้วยเจลอะลูมิเนียม
คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส

Areewan 
Wanaupathumkul

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Agro-Industry. 
Department of 
Biotechnology

547

ผศ.ภคมน (สุธาวดี) จิต
ประเสริฐ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
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ประจําปี พ.ศ. 2552 ( 1 มกราคม 2552 - 31 ธันวาคม 2552 )

ระดับชาติ
ลําดับท่ี ชื่อผลงานวิจัยท่ีนําเสนอ ชื่อคณะผู้วิจัย หน่วยงานที่สังกัด ชื่อการประชุม วันเดือนปีท่ีเสนอ

ผลของชนิด อุณหภูมิ และความเร็วของตัวกลาง
การทําแห้ง (ไอนํ้าร้อนยวดย่ิงและอากาศร้อน)ต่อ
สีของกุ้งแห้ง

ผศ.เยาวภา ไหวพริบ การประชุมทางวิชาการ ครั้งท่ี 
47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009คณะประมง บางเขน
ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง

548

อนันต์ ทองทา สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
คณะทรัพยากรชีวภาพและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (
บางขุนเทียน)

วทัญญู รอดประพัฒน์ สาขาวิชาวิศวกรรมหลังการเก็บ
เก่ียวและแปรสภาพ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออก

ยาตรา ยมสูงเนิน ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา

ผลของชนิดตัวทําละลายท่ีใช้สกัดต่อปริมาณสาร
ประกอบฟีนอลลิกท้ังหมด ฟลาโวนอยด์ท้ังหมด 
แอนโธไซยานินท้ังหมด และสมบัติการต้านอนุมูล
อิสระของเปลือกและเมล็ดองุ่น

Songsiri 
Vongchitpinyo

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Agro-Industry. 
Department of Food 
Science and Technology

549

Chanita 
Chotirotvakin

Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Agro-Industry. 
Department of Food 
Science and Technology

อ.ศศิธร ตรงจิตภักดี (
จันทนวรางกูร)

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร

ผลของช่วงเวลาของวันท่ีมีต่ออัตราการเผาผลาญ
ไขมันขณะออกกําลังกายระดับเบาในผู้ชายอ้วน

Mangkorn 
Jamniansuk

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009Kasetsart University. 
Kamphaeng Saen Campus, 
Nakhon Pathom 
(Thailand). Faculty of 
Sports Science

550

ผศ.ราตรี เรืองไทย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
กําแพงแสน
สาขาวิชาสรีรวิทยาการออกกําลัง

อ.อาภัสรา อัครพันธ์ุ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
กําแพงแสน
สาขาวิชาสรีรวิทยาการออกกําลัง
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ประจําปี พ.ศ. 2552 ( 1 มกราคม 2552 - 31 ธันวาคม 2552 )

ระดับชาติ
ลําดับท่ี ชื่อผลงานวิจัยท่ีนําเสนอ ชื่อคณะผู้วิจัย หน่วยงานที่สังกัด ชื่อการประชุม วันเดือนปีท่ีเสนอ

ผลของไซโตไคนินต่อการเพิ่มปริมาณยอดของ
เทพทาโรในสภาพหลอดทดลอง

Juthamas 
Neetiwatanapong

การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Science. 
Department of Botany

551

รศ.มาลี ณ นคร คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาพฤกษศาสตร์

รศ.ศรีสม สุวรรณวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาพฤกษศาสตร์

ผลของไซโตไคนินและกล้วยหอมต่อการเจริญเติบ
โตของกล้วยไม้เอ้ืองเงินแดงในสภาพปลอดเชื้อ

Attapon 
Visittavanit

การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Science. 
Department of Botany

552

รศ.สุรียา ตันติวิวัฒน์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาพฤกษศาสตร์

ผลของนํ้ามันหอมระเหยและสารสกัดจากพืชพื้น
บ้านบางชนิดต่อการยับย้ังการเจริญของแบคทีเรีย
ท่ีสร้างฮีสทามีน

Nongpanga 
Sangcharoen

การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Fisheries. 
Department of Fisheries 
Products

553

รศ.นงนุช รักสกุลไทย คณะประมง บางเขน
ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง

ผศ.วรรณา มาลาพันธ์ุ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาจุลชีววิทยา

ผศ.พงษ์เทพ วิไลพันธ์ คณะประมง บางเขน
ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง

ผลของเบต้ากลูแคนต่อการเจริญเติบโต การรอด
ตาย และระบบภูมิคุ้มกันแบบไม่จําเพาะของกุ้ง
ขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei)

Chayaporn 
Tipsemongkol

การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Fisheries. 
Aquaculture Business 
Research Center

554

ผศ.วัชริยา ภูรีวิโรจน์
กุล

คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาสัตววิทยา

ผศ.นิติ ชูเชิด คณะประมง บางเขน
ภาควิชาชีววิทยาประมง

รศ.ชลอ ลิ้มสุวรรณ คณะประมง บางเขน
ภาควิชาชีววิทยาประมง

ผลของใบมันสําปะหลังแห้งต่อสมรรถภาพการ
เจริญเติบโตและจํานวนไข่พยาธิรวมในมูลแกะ

นายลักษณ์ เพียซ้าย การประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งท่ี 6

8/12/2009สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อ
การค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์
และผลิตภัณฑ์สัตว์ กําแพงแสน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตสัตว์
เคี้ยวเอ้ืองขนาดเล็ก

555
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ระดับชาติ
ลําดับท่ี ชื่อผลงานวิจัยท่ีนําเสนอ ชื่อคณะผู้วิจัย หน่วยงานที่สังกัด ชื่อการประชุม วันเดือนปีท่ีเสนอ

ผลของใบมันสําปะหลังแห้งต่อสมรรถภาพการ
เจริญเติบโตและจํานวนไข่พยาธิรวมในมูลแกะ

อ.เลอชาติ บุญเอก การประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งท่ี 6

8/12/2009คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาสัตวบาล

555

นางสุกัญญา จัตตุพร
พงษ์

สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อ
การค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์
และผลิตภัณฑ์สัตว์ กําแพงแสน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิชาการ
อาหารสัตว์

ผลของโพรไพลีนไกลคอลต่อสมดุลของพลังงาน
และความสมบูรณ์พันธ์ุในแม่โคนม

รศ.ธีระ รักความสุข การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพง
แสน
ภาควิชาเวชศาสตร์คลีนิคสัตว์
ใหญ่และสัตว์ป่า

556

ผศ.อดิศร ยะวงศา คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพง
แสน
ภาควิชาเวชศาสตร์คลีนิคสัตว์
ใหญ่และสัตว์ป่า

อ.วันดี เท่ียงธรรม คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพง
แสน
ภาควิชาเวชศาสตร์คลีนิคสัตว์
ใหญ่และสัตว์ป่า

ผลของระดับกากมันสําปะหลังในอาหารไก่ไข่ต่อ
สมรรถภาพการผลิตและคุณภาพไข่

Sumate 
Traiprugsachart

การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009Kasetsart University. 
Kamphaeng Saen Campus, 
Nakhon Pathom 
(Thailand). Faculty of 
Agriculture. Department of 
Animal Science

557

ผศ.ยุวเรศ เรืองพานิช คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาสัตวบาล

ผศ.เสกสม อาตมางกูร คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาสัตวบาล

ผศ.อรประพันธ์ ส่ง
เสริม

คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาสัตวบาล

อ.สุกัญญา รัตนทับทิม
ทอง

คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาสัตวบาล

ผลของระดับกากมันสําปะหลังและรูปแบบอาหาร
ต่อสมรรถภาพการผลิตในไก่เน้ือ

Preeda Kumsri การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009Kasetsart University. 
Kamphaeng Saen Campus, 
Nakhon Pathom 
(Thailand). Faculty of 
Agriculture. Department of 
Animal Science

558

ผศ.ยุวเรศ เรืองพานิช คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาสัตวบาล
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ระดับชาติ
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ผลของระดับกากมันสําปะหลังและรูปแบบอาหาร
ต่อสมรรถภาพการผลิตในไก่เน้ือ

ผศ.เสกสม อาตมางกูร การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาสัตวบาล

558

ผศ.อรประพันธ์ ส่ง
เสริม

คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาสัตวบาล

ผศ.ณัฐชนก อมรเท
วภัทร

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์

ผลของระดับเมทไธโอนีนในอาหารท่ีปนเปื้อนอะ
ฟลาทอกซินต่อสมรรถภาพการผลติและค่าเคมีใน
เลือดของไก่กระทงภายใต้สภาวะอากาศร้อนชื้น

ราชาวดี ยอดเศรณี การสัมมนาวิชาการระดับ
บัณฑิตศึกษาครั้งท่ี 7 คณะ
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่

27/11/2009ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

559

นายธนภูมิ มณีบุญ สถาบันวิจัยและพัฒนา
แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
บางเขน
ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยา
ศาสตร์

ณัฐวุฒิ ครุฑไทย ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รศ.ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์ คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาสัตวบาล

ผลของระยะการเจรญิเติบโตต่อแอนโธไซยานินส์
และความสามารถต้านออกซิเดชันของผลหม่อน
สายพันธ์ุกําแพงแสน-เอ็มบี-42-1

Monwadee 
Hunjaroen

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Agro-Industry. 
Department of Food 
Science and Technology

560

อ.ศศิธร ตรงจิตภักดี (
จันทนวรางกูร)

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร

ผลของแร่องค์ประกอบต่อการวิเคราะห์สัญญาณ
เทอร์โมลูมิเนสเซนซ์ของกระเทียมฉายรังสี

นางสาวอาทิตยา  สุข
เกษม

การประชุมวิชาการวิทยา
ศาสตร์และเทคโนโลยี
นิวเคลียร์ครั้งท่ี 11

2/7/2009ภาควิชารังสีประยุกต์และ
ไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

561

ผศ.วันวิสา สุด
ประเสริฐ

คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชารังสีประยุกต์และ
ไอโซโทป

นายอารักษ์ วิทิตธีรา
นนท์

สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ

ผลของฤดูกาลต่อปริมาณนํ้ามันและองค์ประกอบ
ของกรดไขมันในปาล์มนํ้ามันแบบดูรา

อ.พรศิริ หลีวานิช การประชุมวิชาการพืชสวนแห่ง
ชาติ ครั้งท่ี 8

6/5/2009คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาพืชไร่นา

562
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ระดับชาติ
ลําดับท่ี ชื่อผลงานวิจัยท่ีนําเสนอ ชื่อคณะผู้วิจัย หน่วยงานที่สังกัด ชื่อการประชุม วันเดือนปีท่ีเสนอ

ผลของฤดูกาลต่อปริมาณนํ้ามันและองค์ประกอบ
ของกรดไขมันในปาล์มนํ้ามันแบบดูรา

รศ.วิทยา ปั้นสุวรรณ การประชุมวิชาการพืชสวนแห่ง
ชาติ ครั้งท่ี 8

6/5/2009คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาเคมี

562

รศ.สนธิชัย จันทร์เปรม คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาพืชไร่นา

ศ.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาพืชไร่นา

ผลของวัสดุท่ียอมให้แก๊สซึมผ่านได้สูงต่อคุณภาพ
และอายุการเก็บรักษาเงาะพันธ์ุโรงเรียน

Piyarat Pongsai การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Agro-Industry. 
Department of Packing 
Technology and Materials

563

อ.ศศิธร ตรงจิตภักดี (
จันทนวรางกูร)

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร

Asira Fuongfuchat National Science and 
Technology Development 
Agency, Pathum Thani 
(Thailand). National Metal 
and Materials Technology 
Center

รศ.วาณี ชนเห็นชอบ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ
และวัสดุ

ผลของวัสดุปรับปรุงดินบางชนิดต่อการเปลี่ยน
แปลงสมบัติดินบางประการและผลผลิตผักกาด
หอมห่อในระบบเกษตรท่ีสูง

อ.ปุญญิศา ตระกูลย่ิง
เจริญ

การประชุมวิชาการดินและปุ๋ย
แห่งชาติ ครั้งท่ี 1

23/4/2009คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาปฐพีวิทยา

564

ผลของวัสดุปลูกต่อการงอกของเมล็ดกฤษณา 
บริเวณวังนํ้าเขียว ติดกับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

Parawee 
Suwaditdamrong

การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Sustainable Land Use and 
Natural Resource 
Management

565

รศ.ลิลลี่ กาวีต๊ะ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาพฤกษศาสตร์

ผศ.พยัตติพล ณรงคะ
ชวนะ

คณะวนศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้

รศ.พรรณนภา ศักดิ์สูง คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาพันธุศาสตร์

ผลของวัสดุห่อผลต่อคุณภาพของผลน้อยหน่าลูก
ผสมพันธ์ุเพชรปากช่อง

จริญญา มั่นคง การประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งท่ี 6

8/12/2009ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร
กําแพงแสน

566
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ระดับชาติ
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ผลของวัสดุห่อผลต่อคุณภาพของผลน้อยหน่าลูก
ผสมพันธ์ุเพชรปากช่อง

นายเรืองศักดิ์ กมขุน
ทด

การประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งท่ี 6

8/12/2009สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อ
การค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์
สถานีวิจัยปากช่อง

566

กวิศร์ วานิชกุล ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร
กําแพงแสน

ผลของวัสดุเหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรมเย่ือ
กระดาษต่อการเจริญเติบโตและมวลชีวภาพ
ของยูคาลิปตัสท่ีปลูกในชุดดินยางตลาด

กานต์ การะเวก การประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งท่ี 6

9/12/2009นิสิตปริญญาโท567

ผศ.ชัยสิทธ์ิ ทองจู คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาปฐพีวิทยา

ผศ.จุฑามาศ ร่มแก้ว คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาพืชไร่นา

ผศ.เกรียงไกร แก้วตระ
กูลพงษ์

คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน

ผลของวัสดุเหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรมเย่ือ
กระดาษต่อการเจริญเติบโตและองค์ประกอบผล
ผลิตของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ท่ีปลูกในชุดดินกําแพง
แสน

จันจิรา แสงสีเหลือง การประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งท่ี 6

9/12/2009นิสิตปริญญาโท568

ผศ.ชัยสิทธ์ิ ทองจู คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาปฐพีวิทยา

ผศ.จุฑามาศ ร่มแก้ว คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาพืชไร่นา

ผศ.เกรียงไกร แก้วตระ
กูลพงษ์

คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน

ผลของสภาวะในการงอกท่ีมีต่อสมบัติทาง
กายภาพและทางเคมีของข้าวเหนียวกล้องงอก

Chanidda 
Wongbasg

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Agro-Industry. 
Department of Product 
Development

569

รศ.กมลวรรณ แจ้งชัด คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์

รศ.อนุวัตร แจ้งชัด คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์

นางพัชรี ตั้งตระกูล สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหาร
ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร
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ระดับชาติ
ลําดับท่ี ชื่อผลงานวิจัยท่ีนําเสนอ ชื่อคณะผู้วิจัย หน่วยงานที่สังกัด ชื่อการประชุม วันเดือนปีท่ีเสนอ

ผลของสภาวะในการงอกท่ีมีต่อสมบัติทาง
กายภาพและทางเคมีของข้าวเหนียวกล้องงอก

ดร.สุคันธรส ธาดากิตติ
สาร

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและ
เทคโนโลยีชีวภาพ

569

ผลของสมมติฐานที่ให้สัมประสิทธ์ิการแพร่ของ
ก๊าซเท่ากันทุกโซนในปฏิกรณ์แทปสามโซนต่อ
ความแม่นยําในการคํานวณหาค่าคงท่ีอัตราเร็ว
ของปฏิกิริยา

สตรีรัตน์ เรืองฤทธิวงศ์ การประชุมวิชาการวิศวกรรม
เคมีและเคมีประยุกต์แห่ง
ประเทศไทยครั้งท่ี 19

26/10/2009ภาควิชาวิศวกรรมเคมี570

รศ.ผ่ึงผาย พรรณวดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

ผลของสายพันธ์ุและระยะการเจริญเติบโตต่อแอ
นโธไซยานินส์ของผลหม่อน

อ.ศศิธร ตรงจิตภักดี (
จันทนวรางกูร)

การสัมมนาทางวิชาการวิทยา
การหลังการเก็บเก่ียวแห่งชาติ 
ครั้งท่ี 7

19/8/2009คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร

571

นางสาวมนต์วดี หุ่น
เจริญ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน ภาควิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร

ผลของสาร Aquanin plus (beta-cyclodextrin 
cysteamine hydrochloride) ต่อการเจริญเติบ
โต อัตรารอด และระบบภูมคุ้มกันของกุ้งขาวแวน
นาไม ระยะโพสลาร์วา (Litopenaeus 
vannamei)

Chayaporn 
Tipsemongkol

การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Fisheries. 
Aquaculture Business 
Research Center

572

ผศ.วัชริยา ภูรีวิโรจน์
กุล

คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาสัตววิทยา

รศ.ชลอ ลิ้มสุวรรณ คณะประมง บางเขน
ภาควิชาชีววิทยาประมง

ผศ.นิติ ชูเชิด คณะประมง บางเขน
ภาควิชาชีววิทยาประมง

ผลของสารเคลือบไคโตแซนต่อคุณภาพของมะม่วง
ฟ้าลั่นสดตัดแต่งในระหว่างการเก็บรักษา

Sinee Nongtaodum การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Agro-Industry. 
Department of Product 
Development

573

รศ.อนุวัตร แจ้งชัด คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์

ผลของสารเคลือบผิวต่อคุณภาพการเก็บรักษา
มะม่วงพันธ์ุนํ้าดอกไม้

Watthanamon 
Chanjarujit

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Agro-Industry. 
Department of Product 
Development

574
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ระดับชาติ
ลําดับท่ี ชื่อผลงานวิจัยท่ีนําเสนอ ชื่อคณะผู้วิจัย หน่วยงานที่สังกัด ชื่อการประชุม วันเดือนปีท่ีเสนอ

ผลของสารเคลือบผิวต่อคุณภาพการเก็บรักษา
มะม่วงพันธ์ุนํ้าดอกไม้

รศ.อนุวัตร แจ้งชัด การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์

574

รศ.กมลวรรณ แจ้งชัด คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์

ผลของสารสกัดจากไซยาโนแบคทีเรีย 
Fischerella muscicola (Thuret)Gomont ต่อ
การเกิด lipid peroxidation และ รงควัตถุท่ีเก่ียว
ข้องกับการสังเคราะห์แสงในวัชพืชบางชนิด

นางสาวนภัสวรรณ โม
พันธ์

การประชุมวิชาการระดับ
ปริญญาตรี ครั้งท่ี 1 คณะวิทยา
ศาสตร์ มก.

9/3/2009คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน  ภาค
วิชาพฤกษศาสตร์

575

รศ.ศรีสม สุวรรณวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาพฤกษศาสตร์

อ.ณัฎฐา เสนีวาส คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาพฤกษศาสตร์

ผลของสารสกัดจากดอกไม้รับประทานได้ต่อการ
เจริญของจุลินทรีย์

รศ.ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์ การประชุมวิชาการระดับ
ปริญญาตรี ครั้งท่ี 1 คณะวิทยา
ศาสตร์ มก.

16/3/2009คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาจุลชีววิทยา

576

นางสาวเพ็ญนภา เถา
พุดซา

ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยา
ศาสตร์ มก.

ผลของสารสกัดชีวภาพจากไซยาโนแบคทีเรีย 
Hapalosiphon sp. ต่อลิปิดเปอร์ออกซิเดชันใน
วัชพืชบางชนิด

Siriphan 
Sukkhaeng

การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Science. 
Department of Botany

577

รศ.ศรีสม สุวรรณวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาพฤกษศาสตร์

รศ.ลิลลี่ กาวีต๊ะ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาพฤกษศาสตร์

อ.ณัฎฐา เสนีวาส คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาพฤกษศาสตร์

ผลของสารสกัดหยาบจากไลเคนเขตร้อนต่อการ
ยับย้ังการเติบโตของราก่อโรคกาบใบแห้งของข้าว
และราก่อโรคชนิดอ่ืน

Pachara 
Mongkolsuk

การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009Ramkhamhaeng 
University, Bangkok 
(Thailand). Faculty of 
Science. Department of 
Biology

578

รศ.เลขา มาโนช คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาโรคพืช

Kawinnat 
Buaruang

Ramkhamhaeng 
University, Bangkok 
(Thailand). Faculty of 
Science. Department of 
Biology
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ประจําปี พ.ศ. 2552 ( 1 มกราคม 2552 - 31 ธันวาคม 2552 )

ระดับชาติ
ลําดับท่ี ชื่อผลงานวิจัยท่ีนําเสนอ ชื่อคณะผู้วิจัย หน่วยงานที่สังกัด ชื่อการประชุม วันเดือนปีท่ีเสนอ

ผลของสารสกัดหยาบจากไลเคนเขตร้อนต่อการ
ยับย้ังการเติบโตของราก่อโรคกาบใบแห้งของข้าว
และราก่อโรคชนิดอ่ืน

Vasun 
Poengsungnoen

การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009Ramkhamhaeng 
University, Bangkok 
(Thailand). Faculty of 
Science. Department of 
Biology

578

Pongpan Siripong National Cancer Institute, 
Bangkok (Thailand). 
Research Division. Natural 
Products Research Section

ผลของสารเสริมสภาพพลาสติกต่อคุณสมบัติสาร
เคลือบไคโตซานและการประยุกต์ในกล้วยหอม

Umaporn 
Chonpracha

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Agro-Industry. 
Department of Product 
Development

579

รศ.อนุวัตร แจ้งชัด คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์

รศ.กมลวรรณ แจ้งชัด คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์

ผลของหลังคาพลาสติกในการผลิตองุ่นพันธ์ุ 
Marroo Seedless ในฤดูฝน

อ.รัฐพล ฉัตรบรรยงค์ การประชุมวิชาการพืชสวนแห่ง
ชาติ ครั้งท่ี 8

6/5/2009คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาพืชสวน

580

รศ.สุรศักดิ์ นิลนนท์ คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาพืชสวน

ผศ.ลพ ภวภูตานนท์ คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาพืชสวน

นายโอฬาร ตัณ
ฑวิรุฬห์

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบ
นิเวศเกษตร
ศูนย์วิจัยระบบนิเวศเกษตร

ผลของออริซาลินท่ีมีต่อลักษณะทางสัณฐานวิทยา
ของกล้วยหิน

Salinda 
Ketkakomol

การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Agriculture. 
Department of 
Horticulture

581

ศ.เบญจมาศ ศิลาย้อย คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาพืชสวน

ศ.อรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชารังสีประยุกต์และ
ไอโซโทป
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ระดับชาติ
ลําดับท่ี ชื่อผลงานวิจัยท่ีนําเสนอ ชื่อคณะผู้วิจัย หน่วยงานที่สังกัด ชื่อการประชุม วันเดือนปีท่ีเสนอ

ผลของอัตราการแช่เยือกแข็งและวิธีการออสโมซิส
ต่อคุณภาพของแคนตาลูปแช่เยือกแข็ง

Namfon 
Charoenphan

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Agro-Industry. 
Department of Food 
Science and Technology

582

รศ.สงวนศรี เจริญ
เหรียญ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร

ผลของอุณหภูมิ ภาชนะและ ระยะเวลาในการเก็บ
รักษาท่ีมีต่อความงอก ความแข็งแรง และปริมาณ
นํ้ามันของเมล็ดพันธ์ุสบู่ดาํ (Jatropha curcas 
L.) accession KUBP 74

นางสุปราณี งาม
ประสิทธ์ิ

การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อ
การค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์
สถานีวิจัยพืชไร่สุวรรณวาจกกสิ
กิจ

583

ผศ.สุนันทา จันทกูล คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาพืชไร่นา

ผศ.เกษม สุขสถาน คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาพืชไร่นา

ผศ.สุเทวี ศุขปราการ คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาพืชสวน

รศ.สมบุญ เตชะภิญญา
วัฒน์

คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาพฤกษศาสตร์

ผลของอุณหภูมิของนํ้าต่อการติดเชื้อไวรัสดวงขาว
ในกุ้งขาวแวนนาไม ระยะโพสลาร์วา และกุ้งขนาด
เล็ก

Sutee 
Wongmaneepratee
p

การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Fisheries. 
Aquaculture Business 
Research Center

584

รศ.ชลอ ลิ้มสุวรรณ คณะประมง บางเขน
ภาควิชาชีววิทยาประมง

ผศ.นิติ ชูเชิด คณะประมง บางเขน
ภาควิชาชีววิทยาประมง

ผลของอุณหภูมิต่อพฤติกรรมการกินอาหารของกุ้ง
ขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei)

รศ.ชลอ ลิ้มสุวรรณ การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009คณะประมง บางเขน
ภาควิชาชีววิทยาประมง

585

ผศ.นิติ ชูเชิด คณะประมง บางเขน
ภาควิชาชีววิทยาประมง

Sutee 
Wongmaneepratee
p

Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Fisheries. 
Aquaculture Business 
Research Center
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ระดับชาติ
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ผลของอุณหภูมิต่อพฤติกรรมการกินอาหารของกุ้ง
ขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei)

Satit Prasertsri การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Fisheries. 
Aquaculture Business 
Research Center

585

Kesinee Laisutisan Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Fisheries. 
Aquaculture Business 
Research Center

Pattama 
Wiriyapattanasub

Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Fisheries. 
Aquaculture Business 
Research Center

Jiriyavadee 
Suriyaphan

Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Fisheries. 
Aquaculture Business 
Research Center

Kaewta Limhang Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Fisheries. 
Aquaculture Business 
Research Center

ผลของอุตุนิยมวิทยาท่ีมีต่อความเข้มข้นของฝุ่น
ละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมโครเมตร ตามแนว
ระดับความสูง พื้นท่ีศึกษากรุงเทพมหานคร

Chammalieng 
Choawthum

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
College of Environment

586

รศ.ปรีชา ธรรมานนท์ คณะวนศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา

Surat Bualert Chulalongkorn University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Science. 
Department of General 
Science

แผนกลยุทธ์การจัดการห่วงโซ่อุปทานผลิตภัณฑ์
จากเม่าในเขตจังหวัดสกลนคร

อ.กันยารัตน์ สุขะวัธ
นกุล

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการ
จัดการ สกลนคร
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (กลุ่ม
วิชาการตลาด)

587

อ.ธัญลักษณ์ เมือง
โคตร

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการ
จัดการ สกลนคร
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (กลุ่ม
วิชาการตลาด)
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ระดับชาติ
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แผนกลยุทธ์การจัดการห่วงโซ่อุปทานผลิตภัณฑ์
จากเม่าในเขตจังหวัดสกลนคร

Panida 
Rathanasrisoi

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009Kasetsart University. 
Chalermphrakiat Sakon 
Nakhon Province Campus, 
Sakon Nakhon (Thailand). 
Faculty of Liberal Arts and 
Management Science. 
Department of Business 
Administration

587

อ.วิจิตร เทิดบารมี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการ
จัดการ สกลนคร
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (กลุ่ม
วิชาการตลาด)

พรรณไม้นํ้าในจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานี ผศ.พงศ์เชฏฐ์ พิชิตกุล การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009คณะประมง บางเขน
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า

588

พรีดิกเตอร์/มัลติ-คอเร็กเตอร์ อัลกอริทึม บนพื้น
ฐานของระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์โดยวิธีกาเลอร์
คินไม่ต่อเน่ืองทางเวลาท่ีมีอันดับความถูกต้องสูง 
สําหรับปัญหาพาราโบลิคอันดับหน่ึง

Sukit 
subpaimsakul

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Engineering. 
Department of Mechanical 
Engineering

589

นายประพจน์ ขุนทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

พฤติกรรมการซ้ือ/การใช้ผ้าฝ้ายทอมือเป็นเคร่ือง
แต่งกายของสตรีท่ัวไป

นางฤดี ธีระวนิช การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
ฝ่ายพัฒนาเชิงธุรกิจ

590

ผศ.พิมพรรณ สุจาริน
พงค์

คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา
สาขาวิชาการโรงแรม

พฤติกรรมโครงสร้างปรับการทรุดตัวบริเวณคอ
สะพานบนดินเหนียวอ่อนกรุงเทพฯ

กฤษณ์ เสาเวียง การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

591

ผศ.ก่อโชค จันทวรางกู
ร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

พฤติกรรมไฟในป่าเต็งรัง เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า
ห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี

Kraisorn Wiriya การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009Royal Forest Department, 
Bangkok (Thailand)

592

รศ.สันต์ เกตุปราณีต คณะวนศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา

พื้นท่ีซ่อนเร้นกับแนวทางการพัฒนาภูมิทัศน์เมือง 
บริเวณย่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

อ.ปาณิทัต รัตนวิจิตร การประชุมวิชาการสาระศาสตร์ 1/5/2009คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
บางเขน
สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม

593
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ระดับชาติ
ลําดับท่ี ชื่อผลงานวิจัยท่ีนําเสนอ ชื่อคณะผู้วิจัย หน่วยงานที่สังกัด ชื่อการประชุม วันเดือนปีท่ีเสนอ

ภูมิทัศน์วัฒนธรรมย้อนคิด: การแสวงหาทฤษฎีสิ่ง
แวดล้อมสรรค์สร้าง

อ.ศรันย์ สมันตรัฐ ISACS 2009 3/12/2009คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
บางเขน
สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม

594

ภูมิทัศน์วัฒนธรรมสัมพันธภาพนวตกรรม
ประเพณีบิณฑบาตทางนํ้า

อ.ศรันย์ สมันตรัฐ การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
บางเขน
สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม

595

มายาชนชั้นกลางไทยในเว็บไซต์เครือข่ายสังคม อ.นัทธนัย ประสาน
นาม

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ครั้งท่ี 5

12/11/2009คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวรรณคดี

596

มิเตอร์ไฟฟ้าแบบเติมเงิน อ.ไพโรจน์ ทองประศรี การประชุมวิชาการทาง
วิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งท่ี32

28/10/2009คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

597

มุมมองของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานครต่อการ
ใช้เวลาว่างในยุควัฒนธรรมทุนนิยม

อ.ธีราพร ทวีธรรม
เจริญ

การนําเสนอผลงานวิจัยแห่ง
ชาติ 2552 (Thailand 
Research Expo 2009)

29/8/2009คณะสังคมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษย
วิทยา

598

มูลค่าการใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้ทางตรงใน
พื้นท่ีลุ่มนํ้าแม่สาตอนบน

ผศ.นุชนาถ มั่งค่ัง การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
และทรัพยากร

599

Kanyawee Lumsun Office of Natural Resource 
and Environmental Policy 
and Planning, Bangkok 
(Thailand). Office of 
Environmental Fund

Arnon Yodyatthai

มูลค่าทางตรงของทรัพยากรป่าไม้ในพื้นท่ีลุ่มนํ้า
แม่สาตอนบน

ผศ.นุชนาถ มั่งค่ัง การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

20/3/2009คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
และทรัพยากร

600

แม่นาก: จากตํานานพื้นบ้านสู่ "เดอะมิวสิคัล" อ.วรรณา นาวิกมูล การประชุมวิชาการ ละคร 
ระคน ตัวตน มนุษย์: 
วรรณกรรมกับนาฏกรรมศึกษา

17/7/2009คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวรรณคดี

601

แมลงหนอนปลอกนํ้าตัวเต็มวัยบริเวณริมฝ่ังพื้นท่ี
ชุ่มนํ้าภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    
วิทยาเขตกําแพงแสนเพื่อการติดตามตรวจสอบ
สภาพแวดล้อม

อ.แตงอ่อน พรหมมิ การประชุมวิชาการเรื่อง สภาวะ
โลกร้อน ความหลากหลายทาง
ชีวภาพและการใช้ประโยชน์
อย่างย่ังยืน

5/11/2009คณะศิลปศาสตร์และวิทยา
ศาสตร์ กําแพงแสน
สายวิชาวิทยาศาสตร์

602

ไมโครซอฟต์เอกเซลแอดอิน เพื่อคัดกรองและ
เลือกตัวเลือกท่ีดีท่ีสุด

อ.จุฑา พิชิตลําเค็ญ การประชุมวิชาการด้านการ
วิจัยดําเนินงานแห่งชาติ

3/9/2009คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

603

วิชา พราหมฤทธ์ิ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (
บางเขน)
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ระดับชาติ
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ระบบการจัดการร้านขายยา ผศ.อุมาพร ศิรธรา
นนท์

การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชารังสีประยุกต์และ
ไอโซโทป

604

Supphanut 
Pamornvisit

Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Science. 
Department of Computer 
Science

Apirat Tansawat Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Science. 
Department of Computer 
Science

ระบบควบคุมประตูด้วย RFID ท่ีเชื่อมต่อผ่านแลน
ไร้สาย

สุธรรม จินดาอุดม การประชุมวิชาการงานวิจัยและ
พัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งท่ี 1, 
ECTI-CARD 2009

4/5/2009นักวิจัยผู้ช่วย คณะวิศวกรรม
ศาสตร์ บางเขน ภาควิชา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

605

อ.อภิรักษ์ จันทร์สร้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

อ.ชัยพร ใจแก้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

รศ.อนันต์ ผลเพิ่ม คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ระบบควบคุมโรงเรือนเพาะปลูกแบบไร้สาย โดย
ใช้การควบคุมบนเว็บจากชิฟเดี่ยว

รศ.สมยศ เชิญอักษร การประชุมวิชาการสมาคม
วิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศ
ไทยครั้งท่ี 10

1/4/2009คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพง
แสน
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร

606

บุญธง วสุริย์ Engineering and Industrial 
Technology Program, 
Faculty of Science and 
Technology, Nakhon 
Pathom Rajabhat 
University

ระบบติดตามอนุภาคใน3มิติโดยใช้ภาพสเตอริโอ อ.กรรมมันต์ ชู
ประเสริฐ

การประชุมวิชาการเครือข่ายวิ
ศซกรรมเครื่องกลแห่งประเทศ
ไทย ครั้งท่ี23

4/11/2009คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

607

รศ.ดร. วิบูลย์ แสงงวีระ
พันธ์ศิริ

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

ระบบเตือนภัยการโจรกรรมรถยนต์ด้วยเอสเอ็ม
เอส

วรท บุนนาค การประชุมวิชาการงานวิจัยและ
พัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งท่ี 1, 
ECTI-CARD 2009

4/5/2009นิสิตป.ตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
บางเขน ภาควิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์

608

อ.ชัยพร ใจแก้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
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ระดับชาติ
ลําดับท่ี ชื่อผลงานวิจัยท่ีนําเสนอ ชื่อคณะผู้วิจัย หน่วยงานที่สังกัด ชื่อการประชุม วันเดือนปีท่ีเสนอ

ระบบเตือนภัยการโจรกรรมรถยนต์ด้วยเอสเอ็ม
เอส

รศ.อนันต์ ผลเพิ่ม การประชุมวิชาการงานวิจัยและ
พัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งท่ี 1, 
ECTI-CARD 2009

4/5/2009คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

608

อ.อภิรักษ์ จันทร์สร้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ระบบธุรกรรมวิทัศน์สําหรับตลาดสินค้าเกษตรล่วง
หน้าแห่งประเทศไทย

อ.เสฎฐวิทย์ เกิดผล การประชมุวิชาการโครงงาน
อุตสาหกรรมและวิจัยสําหรับ
นักศึกษาปริญญาตรี ระดับชาติ 
ครั้งท่ี 1

27/3/2009คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

609

เปรมฤดี  นิกรพงษ์สิน นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สุรีย์   เมธาชูโชค นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระบบเพิ่มออกซิเจนในบ่อเลี้ยงสัตว์นํ้าอัตโนมัติ
โดยใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์

ผศ.ปฐมาภรณ์ ศรีผดุง
ธรรม

การประชุมวิชาการงานวิจัยและ
พัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งท่ี 1, 
ECTI-CARD 2009

4/5/2009คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

610

ธรรมพันธ์ ภาสบุตร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ระบบวัดความชื้นในแผ่นยางดิบอย่างรวดเร็ว ผศ.รณฤทธ์ิ ฤทธิรณ การประชุมวิชาการโครงงาน
อุตสาหกรรมและวิจัย ระดับ
ชาติ ครั้งท่ี 
1(IRPUSCON-01)

27/3/2009คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพง
แสน
ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร

611

ชุติมา เทียมเมือง คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพง
แสน ภาควิชาวิศวกรรมการ
อาหาร

จิณาภา แซ่เหีย คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพง
แสน ภาควิชาวิศวกรรมการ
อาหาร

สุธิดา ทรัพย์ช่วงโชติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพง
แสน ภาควิชาวิศวกรรมการ
อาหาร

ระยะปลูกและอายุการเก็บเก่ียวท่ีเหมาะสมของแพ
ทชูลีในประเทศไทย

นางมะลิวัลย์ (ยกเลิก) 
หฤทัยธนาสันติ์ (ธนะ
สมบัติ)

การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและ
พลังงานชีวภาพ

612

นายยุทธนา บรรจง สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและ
พลังงานชีวภาพ
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ระดับชาติ
ลําดับท่ี ชื่อผลงานวิจัยท่ีนําเสนอ ชื่อคณะผู้วิจัย หน่วยงานที่สังกัด ชื่อการประชุม วันเดือนปีท่ีเสนอ

ระยะปลูกและอายุการเก็บเก่ียวท่ีเหมาะสมของแพ
ทชูลีในประเทศไทย

นางยุพา ปานแก้ว(
มงคลสุข)

การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและ
เทคโนโลยีชีวภาพ

612

รศ.งามผ่อง คงคาทิพย์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาเคมี

Mongkol Srianan Thai Plywood Company 
Limited., Chachoengsao 
(Thailand). Ladkrating 
Plantation

นางสาวเทพา ผุดผ่อง สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและ
พลังงานชีวภาพ

รา coprophilous Ascomycetes บนมูลสัตว์
จากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และเขตรักษาพันธ์ุ
สัตว์ป่าภูหลวง

อ.อรอุมา เพียซ้าย (
เจียมจิตต์)

การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาโรคพืช

613

รศ.เลขา มาโนช คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาโรคพืช

รายงานเบื้องต้นการเปรียบเทียบผลการตัดหัวและ
คอกระดูกฟีเมอร์เพียงอย่างเดียวหรือร่วมกับการ
ใส่เอ็นยึดสะโพกในสุนัขข้อสะโพกหลุด

นางณัฏฐิกา โกฎแสง การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
สํานักงานเลขานุการ

614

Nutawan 
Niyatiwatchanchai

Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Veterinary 
Medicine. Kasetsart 
Veterinary Teaching 
Hospital

ผศ.นริศ เต็งชัยศรี คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์
เลี้ยง

รายงานสัตว์ป่วย: การระบาดของโรคเลปโตสไป
โรซิสในโคนม จังหวัดราชบุรี

Angkhana 
Khantaboot

การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Veterinary 
Medicine. Kasetsart 
Veterinary Teaching 
Hospital-Nong pho

615
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ระดับชาติ
ลําดับท่ี ชื่อผลงานวิจัยท่ีนําเสนอ ชื่อคณะผู้วิจัย หน่วยงานที่สังกัด ชื่อการประชุม วันเดือนปีท่ีเสนอ

รายงานสัตว์ป่วย: การระบาดของโรคเลปโตสไป
โรซิสในโคนม จังหวัดราชบุรี

Teerachad Setkit การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Veterinary 
Medicine. Kasetsart 
Veterinary Teaching 
Hospital-Nong pho

615

นายศุภชาติ ปานเนียม คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพง
แสน
โรงพยาบาลสัตว์ หนองโพ

Kitsada 
Bamrungkit

Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Veterinary 
Medicine. Kasetsart 
Veterinary Teaching 
Hospital-Nong pho

นางสุนันท์ คําเลิศ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
สํานักงานเลขานุการ

อ.จตุรงค์ วงศ์สนิท คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพง
แสน
ภาควิชาเวชศาสตร์คลีนิคสัตว์
ใหญ่และสัตว์ป่า

อ.เกียรติศักดิ์ ตันเจริญ คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพง
แสน
ภาควิชาเวชศาสตร์คลีนิคสัตว์
ใหญ่และสัตว์ป่า

ผศ.ธวัชชัย ศักดิ์ภู่อร่าม คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน

รศ.อนุชัย ภิญโญภูมิมิ
นทร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพง
แสน
ภาควิชาเวชศาสตร์คลีนิคสัตว์
ใหญ่และสัตว์ป่า

รายงานสัตว์ป่วย: หนองสะสมในช่องอกเน่ืองจาก
สิ่งแปลกปลอมแทงทะลุหลอดอาหารในสุนัข

นางพิมพ์ใจ เต็มวิจิตร การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
สํานักงานเลขานุการ

616

นางจันทนา นันทวาท
การ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพง
แสน
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์
เลี้ยง

Somphon Makphun Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Veterinary 
Medicine. Veterinary 
Teaching Hospital
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ระดับชาติ
ลําดับท่ี ชื่อผลงานวิจัยท่ีนําเสนอ ชื่อคณะผู้วิจัย หน่วยงานที่สังกัด ชื่อการประชุม วันเดือนปีท่ีเสนอ

รูปแบบการจัดการปุ๋ยสําหรับชาจีนท่ีปลูกบนดินท่ี
สูง พื้นท่ีม่อนเงาะ จังหวัดเชียงใหม่

วิวัฒน์ แสงเพ็ชร การประชุมวิชาการการนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 
ครั้งท่ี 2

23/4/2009คณะเกษตร บางเขน ภาควิชา
ปฐพีวิทยา

617

อ.ศุภิฌา ธนะจิตต์ คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาปฐพีวิทยา

รศ.อัญชลี สุทธิประการ คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาปฐพีวิทยา

ผศ.สมชัย อนุสนธ์ิพร
เพิ่ม

คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาปฐพีวิทยา

รูปแบบการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัย
เพื่อเสริมสร้างลักษณะการเรียนรู้ด้วยตนเองของ
นิสิตวิชาชีพครู

อ.สุนทรา โตบัว ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ี
สอง เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา

10/9/2009คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาการศึกษา

618

รูปแบบภูมิปัญญาท้องถ่ินในการจัดการทรัพยากร
นํ้าในพื้นท่ีลุ่มนํ้าลําปะทาว

อ.กิติชัย รัตนะ การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009คณะวนศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา

619

เรื่องสั้นไทยแนวคตินิยมสมัยใหม่ 
พ.ศ.2507-2516

รศ.สรณัฐ ไตลังคะ การประชุมวิชาการระดับชาติ
วรรณคดีและวรรณคดีเปรียบ
เทียบ

28/7/2009คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวรรณคดี

620

โรคท่ีสําคัญในช้างเด็กของประเทศไทย อ.พรชัย สัญฐิติเสรี การประชุมวิชาการด้านปศุสัตว์
และสัตว์ป่าภาคตะวันตก ครั้งท่ี 
1 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล จ.
กาญจนบุรี

27/8/2009คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพง
แสน
ภาควิชาเวชศาสตร์คลีนิคสัตว์
ใหญ่และสัตว์ป่า

621

อ.สิทธวีร์ (นิกร) ทอง
ทิพย์ศิริเดช (ทองทิพย์)

คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพง
แสน
ภาควิชาเวชศาสตร์คลีนิคสัตว์
ใหญ่และสัตว์ปา่

อ.วุฒิวงศ์ ธีระพันธ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพง
แสน
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์
เลี้ยง

อ.ปรีดา เลิศวัชระสาร
กุล

คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพง
แสน
ภาควิชาพยาธิวิทยา

อ.นันทวัน ญาติบรรทุง คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพง
แสน
ภาควิชาเวชศาสตร์คลีนิคสัตว์
ใหญ่และสัตว์ป่า

นายณัฐพล เมืองทอง คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
สํานักงานเลขานุการ
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ระดับชาติ
ลําดับท่ี ชื่อผลงานวิจัยท่ีนําเสนอ ชื่อคณะผู้วิจัย หน่วยงานที่สังกัด ชื่อการประชุม วันเดือนปีท่ีเสนอ

โรคท่ีสําคัญในช้างเด็กของประเทศไทย น.สพ. เบญจพล หล่อ
สัญลักษณ์

การประชุมวิชาการด้านปศุสัตว์
และสัตว์ป่าภาคตะวันตก ครั้งท่ี 
1 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล จ.
กาญจนบุรี

27/8/2009คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
กําแพงแสน

621

รศ.วรวิทย์ วัชชวัลคุ คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพง
แสน
ภาควิชาพยาธิวิทยา

ละครไทยในมุมมองนักวรรณคดี ผศ.เสาวณิต วิงวอน การประชุมวิชาการ ละคร 
ระคน ตัวตน มนุษย์: 
วรรณกรรมกับนาฏกรรมศึกษา

17/7/2009คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวรรณคดี

622

ละครสมัยกลางหาใช่ละครนอกศตวรรษไม่ ศ.กุลวดี มกราภิรมย์ การประชุมวิชาการ ละคร 
ระคน ตัวตน มนุษย์: 
วรรณกรรมกับนาฏกรรมศึกษา

17/7/2009คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวรรณคดี

623

ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของเซลล์มะเร็งท่อนํ้าดี
ตับ HuCCA-1 ท่ีเกิด Apoptosis จากการเหน่ียว
นําโดยพิษงูเขียวหางไหม้

ผศ.อุไร พงศ์ชัยฤกษ์ การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์

624

ผศ.ศิริรักษ์ จันทครุ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์

นางสาวผกาวดี พงษ์เก
ษ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์

นางกฤษณา แสง
ประไพทิพย์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์

นางอภันตรี ด้วงเงิน คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์

ลักษณะความชื้นในดินต่างชนิด ผศ.สมชัย อนุสนธ์ิพร
เพิ่ม

การประชุมวิชาการวิทยา
ศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย ครั้งท่ี 35 (วทท 
35)

15/10/2009คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาปฐพีวิทยา

625

อ.ศุภิฌา ธนะจิตต์ คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาปฐพีวิทยา

รศ.อัญชลี สุทธิประการ คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาปฐพีวิทยา

ศ.เอิบ เขียวรื่นรมณ์ คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาปฐพีวิทยา

นางสาววรรธนัย อ้น
สําราญ

ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร 
บางเขน

นางสาวกรรณิการ์ เพ็ช
รมาก

ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร 
บางเขน
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ระดับชาติ
ลําดับท่ี ชื่อผลงานวิจัยท่ีนําเสนอ ชื่อคณะผู้วิจัย หน่วยงานที่สังกัด ชื่อการประชุม วันเดือนปีท่ีเสนอ

ลักษณะทางกายภาพ องค์ประกอบทางเคมี และ
องค์ประกอบของกรดไขมันของหอยแมลงภู่ 
(Perna viridis Linnaeus., 1758) ในฤดูกาล
ต่าง ๆ

Suwat Netjaroen การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Fisheries. 
Department of Fisheries 
Products

626

ผศ.ปัทมา ระตะนะอา
พร

คณะประมง บางเขน
ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง

อ.วรรณวิมล คล้าย
ประดิษฐ์

คณะประมง บางเขน
ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง

ผศ.สุริยัน ธัญ
กิจจานุกิจ

คณะประมง บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล

นายอลงกต อินทรชาติ คณะประมง บางเขน
สถานีวิจัยประมงศรีราชา

ลักษณะทางกายวิภาคท่ีเก่ียวข้องกับอายุการปัก
แจกันของดอกบัวหลวงสัตตบุษย์(Nelumbo 
nucifera Gaertn.var.Sattabhud)

รศ.เสาวณี สาธรวิริยะ
พงศ์

การประชุมวิชาการ งานเกษตร
นเรศวร ครั้งท่ี 7(เกษตรภาค
เหนือตอนล่าง)"เกษตรกู้วิกฤต
เศรษฐกิจไทย"

29/7/2009คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาพฤกษศาสตร์

627

ผศ.ดร.นิภา คุณทรง
เกียรติ

ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะเกษตร
และทรัพยากรธรรมชาติ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออก ชลบุรี 20110

ลักษณะสัณฐานวิทยาของลําไผ่อายุ 2 ปีของไผ่ 6 
ชนิดท่ีปลูก ณ สถานีวิจัยกาญจนบุรี

นายจรัล เห็นพิทักษ์ การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบ
นิเวศเกษตร
สถานีวิจัยกาญจนบุรี

628

Saree Narasee Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Agro-Ecological System 
Research and 
Development Institute. 
Kanchanaburi Research 
Station

ลักษณะสารยับย้ังในนําเลี้ยงเชื้อปราศจากเซลล์
จากแลคโตบาซิลลัสท่ีแยกมาจากลําไส้ไก่

รศ.สุนีย์ นิธิสิน
ประเสริฐ

การประชุมทางวิชาการ ครั้งท่ี 
47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

629

ชลลดา น้อยจันทิระ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  
คณะอุตสาหกรรมเกษตร  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลักษณะสารยับย้ังในนํ้าเลี้ยงเชื้อปราศจากเซลล์
จากแลคโตบาซิลลัสท่ีแยกมาจากลําไส้ไก่

Chollada 
Noychantira

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Agro-Industry. 
Department of 
Biotechnology

630
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ระดับชาติ
ลําดับท่ี ชื่อผลงานวิจัยท่ีนําเสนอ ชื่อคณะผู้วิจัย หน่วยงานที่สังกัด ชื่อการประชุม วันเดือนปีท่ีเสนอ

ลักษณะสารยับย้ังในนํ้าเลี้ยงเชื้อปราศจากเซลล์
จากแลคโตบาซิลลัสท่ีแยกมาจากลําไส้ไก่

ผศ.สุทธิพันธ์ุ แก้วสม
พงษ์

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

630

รศ.สุนีย์ นิธิสิน
ประเสริฐ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

เลือด หยาดเหง่ือ และนํ้าตา: การสร้างอัตลักษณ์
คนข้ามเพศในนวนิยายเร่ือง ทางสายท่ีสาม ของกีร
ตี ชนา

อ.นัทธนัย ประสาน
นาม

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้ง
ท่ี 5

26/11/2009คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวรรณคดี

631

วรรณศิลป์และนาฏศิลป์ไทยในงานจิตรกรรมของ
จักรพันธ์ุ โปษยกฤต

ผศ.วัชราภรณ์ 
อาจหาญ

การประชุมวิชาการ ละคร 
ระคน ตัวตน มนุษย์: 
วรรณกรรมกับนาฏกรรมศึกษา

17/7/2009คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวรรณคดี

632

วัสดุเส้นใยธรรมชาติภายในประเทศเพ่ือการผลิต
ชิ้นงานคร่าวฝาประตูด้านในของยานยนต์

รศ.สมหวัง ขันตยานุ
วงศ์

NAC 2009:NSTDA Annual 
Conference

12/3/2009คณะวนศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์

633

รศ.สันติ สุขสอาด คณะวนศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาการจัดการป่าไม้

ผศ.ประเทือง พุฒซ้อน คณะวนศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์

ผศ.สาวิตรี พิสุทธ์ิพิ
เชฎฐ์

คณะวนศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์

นางสาวบัวผัน พวง
ศิลป์

คณะวนศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์

วิเคราะห์การเกาะตัวของเชื้ออนาม๊อกซ์บนตัวกลาง
ต่างๆ โดยทฤษฎี DLVO

ผศ.สัญญา สิริวิทยา
ปกรณ์

35th Congress on Science 
and Technology of 
Thailand

15/10/2009คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

634

วิธีการสกัดและองค์ประกอบของนํ้ามันหอมระเหย
ทีทรี (Melaleuca alternifolia) ในประเทศไทย

นายโอฬาร ตัณ
ฑวิรุฬห์

การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบ
นิเวศเกษตร
ศูนย์วิจัยระบบนิเวศเกษตร

635

นางอุไรวรรณ ดิลกคุ
ณานันท์

สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและ
พลังงานชีวภาพ

นางสาวอุดมลักษณ์ สุข
อัตตะ

สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและ
พลังงานชีวภาพ

นายวรวิทย์ ย่ีสวัสดิ์ สถาบนัค้นคว้าและพัฒนาระบบ
นิเวศเกษตร
สถานีวิจัยดอยปุย
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วิธีการสกัดและองค์ประกอบของนํ้ามันหอมระเหย
ทีทรี (Melaleuca alternifolia) ในประเทศไทย

นายสุดประสงค์ 
สุวรรณเลิศ

การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบ
นิเวศเกษตร
สถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร

635

นายประภาส ช่างเหล็ก สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบ
นิเวศเกษตร
สถานีวิจัยเพชรบูรณ์

นางวีระศรี เมฆตรง สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบ
นิเวศเกษตร
ศูนย์วิจัยระบบนิเวศเกษตร

เว็บเซอร์วิสชําระสินค้าและบริการผ่านโทรศัพท์
เคลื่อนท่ี

ผศ.สุขุมาล กิติสิน The first national 
conference on industrial 
and research projects for 
undergraduate students: 
IRPUSCON-01

27/3/2009คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

636

ศักยภาพการให้ผลผลิตของมันสําปะหลังพันธ์ุ
แนะนําท่ีปลูกในจังหวัดฉะเชิงเทรา

นายสกล ฉายศรี การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อ
การค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์
สถานีวิจัยลพบุรี

637

นายสุเมศ ทับเงิน สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อ
การค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์
สถานีวิจัยเขาหินซ้อน

นางพชรดา ฉายศรี สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อ
การค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์
สถานีวิจัยลพบุรี

นายประภาส ช่างเหล็ก สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบ
นิเวศเกษตร
สถานีวิจัยเพชรบูรณ์

ศักยภาพทางการท่องเท่ียวเชิงบวกเมืองพัทยา Worarat 
Sirijirakarn

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Architecture. 
Division of Urban and 
Environmental Planning

638

อ.ศราวุธ เปรมใจ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
บางเขน
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

ศักยภาพภูมิปัญญาไทยด้านสิ่งทอพื้นเมืองของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผศ.ขจีจรัส ภิรมย์ธรรม
ศิริ

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์

639

รศ.กุลขณิษฐ์ ราเชนบุ
ณยวัทน์

คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาอาชีวศึกษา

ผศ.สุธีลักษณ์ ไกร
สุวรรณ

คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์
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ระดับชาติ
ลําดับท่ี ชื่อผลงานวิจัยท่ีนําเสนอ ชื่อคณะผู้วิจัย หน่วยงานที่สังกัด ชื่อการประชุม วันเดือนปีท่ีเสนอ

ศักยภาพภูมิปัญญาไทยด้านสิ่งทอพื้นเมืองของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อ.รุ่งทิพย์ ลุยเลา การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์

639

อ.ชุติมา ชวลิต
มณเฑียร

คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์

ศักยภาพภูมิปัญญาไทยด้านอาหารพื้นบ้านภาค
ใต้

รศ.อบเชย วงศ์ทอง การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์

640

อ.สุจิตตา เรืองรัศมี คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์

ศึกษาการใช้เวลาว่างและปัจจัยท่ีส่งผลให้เกิด
ความสุขของนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

อ.ศักดิภัทร์ เฉลิมพุฒิ
พงศ์

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาพลศึกษา

641

ภุชงค์ รุ่งอินทร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการ
จัดการ สกลนคร
สาขามนุษยศาสตร์และสังคม
ศาสตร์(กลุ่มวิชาพลศึกษาและ
วิทยาศาสตร์การกีฬา)

ศึกษาการผลิตเอนไซม์โปรติเอส บนกากสบู่ดํา
หลังผ่านการสกัดนํ้ามันออกโดยวิธีการหมักแบบ
แห้ง ด้วยรา Aspergillus oryzae

ผศ.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์
เมธา

การประชุมวิชาการวิศวกรรม
เคมีและเคมีประยุกต์แห่ง
ประเทศไทยครั้งท่ี 19

26/10/2009คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

642

รศ.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

นายอําพล เลือด
สงคราม

นิสิตปริญญาโท วิศวกรรมเคมี 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศึกษาสมบัติเชิงกลของกระดาษเปลอืกสบู่ดําท่ีทํา
ด้วยมือแบบไทยเพื่องานหัตถกรรม

นายวุฒินันท์ คงทัด การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและ
พลังงานชีวภาพ

643

เศรษกิจการเกษตรเชิงสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรม
งานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:ศูนย์ความ
เป็นเลิศแห่งนวัตกรรมข้าว มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

ศ.อรอนงค์ นัยวิกุล การนําเสนอผลงานวิจัยแห่ง
ชาติ 2552 (Thailand 
Research Expo 2009)

26/8/2009คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร

644

เศรษฐกิจการผลิตและการตลาดส้มโอในภาค
เหนือ

รศ.นงนุช อังยุรีกุล การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
และทรัพยากร

645

สถานภาพการเสื่อมโทรมทางเคมีของดินในพื้นท่ี
ขุนวาง จังหวัดเชียงใหม่

Nakarin 
Sobprasonk

การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Agriculture. 
Department of Soil Science

646

ผศ.สมชัย อนุสนธ์ิพร
เพิ่ม

คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาปฐพีวิทยา
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ระดับชาติ
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สถานภาพการเสื่อมโทรมทางเคมีของดินในพื้นท่ี
ขุนวาง จังหวัดเชียงใหม่

ศ.เอิบ เขียวรื่นรมณ์ การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาปฐพีวิทยา

646

รศ.อัญชลี สุทธิประการ คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาปฐพีวิทยา

สถานภาพปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางนํ้า บริเวณแหล่ง
ทรัพยากรหอยลายปากนํ้าปราณ อําเภอปราณบุรี 
จังหวัดประจวบคิรีขันธ์

Isara Chanrachkij การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Fisheries. 
Department of Marine 
Science

647

รศ.เชษฐพงษ์ เมฆ
สัมพันธ์

คณะประมง บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล

รศ.จารุมาศ เมฆ
สัมพันธ์

คณะประมง บางเขน
ภาควิชาชีววิทยาประมง

รศ.แสงเทียน อัจจิมางกู
ร

คณะประมง บางเขน
ภาควิชาการจัดการประมง

สถานภาพและการใช้ประโยชน์จากพืชพื้นเมืองใน
เขตพื้นท่ีศูนย์ภูฟ้าพัฒนา

รศ.ย่ิงยง ไพสุขศานติ
วัฒนา

การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
คร้ังท่ี 47

17/3/2009คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาพืชสวน

648

นายโอฬาร ตัณ
ฑวิรุฬห์

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบ
นิเวศเกษตร
ศูนย์วิจัยระบบนิเวศเกษตร

นางวีระศรี เมฆตรง สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบ
นิเวศเกษตร
ศูนย์วิจัยระบบนิเวศเกษตร

จักรพงษ์ รัตตะมณี คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาพืช
สวน

สถานภาพและทัศนคติสําหรับการผลิตและคัด
เลือกพ่อพันธ์ุโคนมของเกษตรกรในประเทศไทย 
(พ.ศ. 2551)

Mattaneeya 
Sarakul

การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Agriculture. 
Department of Animal 
Science

649

ผศ.ศกร คุณวุฒิฤทธิ
รณ

คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาสัตวบาล

อ.ธนาทิพย์ สุวรรณ
โสภี

คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาสัตวบาล

รศ.อภิญญา หิรัญวงษ์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาสถิติ

Tumanoon 
Tongprapi

Dairy Farming Promotion 
Organization of Thailand, 
Saraburi (Thailand)
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ระดับชาติ
ลําดับท่ี ชื่อผลงานวิจัยท่ีนําเสนอ ชื่อคณะผู้วิจัย หน่วยงานที่สังกัด ชื่อการประชุม วันเดือนปีท่ีเสนอ

สถานภาพอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ของประเทศ
ไทย

ผศ.ณัฐชนก อมรเท
วภัทร

การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์

650

สภาวะที่เหมาะสมสําหรับการสกัดสารสกัดจาก
เปลือกมะนาว และอบเชย

Supaporn Pajaren การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Agro-Industry. 
Department of Product 
Development

651

รศ.กมลวรรณ แจ้งชัด คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์

รศ.อนุวัตร แจ้งชัด คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์

นางพัชรี ตั้งตระกูล สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหาร
ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร

สมบัติเชิงกลและสัณฐานวิทยาของพอลิแลคติก 
แอซิด/ยางธรรมชาติอิพอกไซด์/ออร์กาโนเคลย์ นา
โนคอมโพสิท

Ranumas 
Thipmanee

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Agro-Industry. 
Department of Packing 
Technology

652

Rathanawan 
Magaraphan

Chulalongkorn University, 
Bangkok (Thailand). The 
Petroleum and 
Petrochemical College

อ.ธาริณี นามพิชญ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ
และวัสดุ

สมบัติเย่ืออินทรีย์ของไม้สนสามใบ นายวิขัณฑ์ อรรณพานุ
รักษ์

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและ
พลังงานชีวภาพ

653

สัณฐานวิทยา และสมบัติทางเคมีเชิงฟิสิกส์ของ
แป้งข้าวดัดแปรด้วยความร้อนร่วมกับความชื้น

Chutima Chaichaw การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Agro-Industry. 
Department of Food 
Science and Technology

654
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รายละเอียดข้อมูลการนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์(เรื่องเต็ม)
ประจําปี พ.ศ. 2552 ( 1 มกราคม 2552 - 31 ธันวาคม 2552 )

ระดับชาติ
ลําดับท่ี ชื่อผลงานวิจัยท่ีนําเสนอ ชื่อคณะผู้วิจัย หน่วยงานที่สังกัด ชื่อการประชุม วันเดือนปีท่ีเสนอ

สัณฐานวิทยา และสมบัติทางเคมีเชิงฟิสิกส์ของ
แป้งข้าวดัดแปรด้วยความร้อนร่วมกับความชื้น

ศ.อรอนงค์ นัยวิกุล การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร

654

สารต้านจุลชีพจากฟองนํ้าทะเลสีนํ้าเงิน 
Neopetrosia sp.

Ritthirong 
Prommas

การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Fisheries. 
Department of Marine 
Science

655

ผศ.พันธ์ุทิพย์ วิเศษ
พงษ์พันธ์ุ

คณะประมง บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล

ผศ.สุริยัน ธัญ
กิจจานุกิจ

คณะประมง บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล

ผศ.พงษ์เทพ วิไลพันธ์ คณะประมง บางเขน
ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง

เสื้อผ้าสําหรับผู้ป่วยหนักอัมพาต Rachavadee 
Marleevong

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Agriculture. 
Department of Home 
Economics

656

ผศ.สุธีลักษณ์ ไกร
สุวรรณ

คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์

ผศ.ขจีจรัส ภิรมย์ธรรม
ศิริ

คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์

รศ.กุลขณิษฐ์ ราเชนบุ
ณยวัทน์

คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาอาชีวศึกษา

องค์ประกอบทางเคมีและธาตุอาหารพืชในกาก
ตะกอนนํ้ามันปาล์ม และจากบ่อบําบัดนํ้าเสียท่ีใช้
เป็นวัตถุดิบสําหรับการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ท่ีเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Pornrudee 
Sanguansuk

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Agro-Industry. 
Department of Packing 
Technology

657

อ.เลอพงศ์ จารุพันธ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ
และวัสดุ

ผศ.ชัยสิทธ์ิ ทองจู คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาปฐพีวิทยา

อนุกรมวิธานของกล้วยไม้สกุลสิงโต บริเวณ
โคกนกกระบา ในเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าภูหลวง 
จังหวัดเลย

Charin 
Kasetluksamee

การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Science. 
Department of Botany

658
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รายละเอียดข้อมูลการนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์(เรื่องเต็ม)
ประจําปี พ.ศ. 2552 ( 1 มกราคม 2552 - 31 ธันวาคม 2552 )

ระดับชาติ
ลําดับท่ี ชื่อผลงานวิจัยท่ีนําเสนอ ชื่อคณะผู้วิจัย หน่วยงานที่สังกัด ชื่อการประชุม วันเดือนปีท่ีเสนอ

อนุกรมวิธานของกล้วยไม้สกุลสิงโต บริเวณ
โคกนกกระบา ในเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าภูหลวง 
จังหวัดเลย

อ.ฉัตรชัย เงินแสงสรวย การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาพฤกษศาสตร์

658

อนุกรมวิธานของกล้วยไม้สกุลเอ้ืองคําในอุทยาน
แห่งชาติทุ่งแสลงหลวง

Orporn Pukeklay การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Science. 
Department of Botany

659

อ.ฉัตรชัย เงินแสงสรวย คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาพฤกษศาสตร์

อ้อยผลผลิตสูง พันธ์ุกําแพงแสน 00-1-103 รศ.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาพืชไร่นา

660

นายสกล ฉายศรี สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อ
การค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์
สถานีวิจัยลพบุรี

นางพชรดา ฉายศรี สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อ
การค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์
สถานีวิจัยลพบุรี

นายอภิวิชญ์ ทรงกระสิ
นธ์ุ

สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพง
แสน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอ้อยและ
นํ้าตาล

อัตราคายนํ้าของผลมังคุดท่ีอยู่ภายในและภาย
นอกทรงพุ่ม

รศ.คณพล จุฑามณี การประชุมวิชาการพฤกษ
ศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 
3

25/3/2009คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาพฤกษศาสตร์

661

ศ.สุนทรี ย่ิงชัชวาลย์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยา
ศาสตร์ กําแพงแสน
สายวิชาวิทยาศาสตร์

รศ.มาลี ณ นคร คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาพฤกษศาสตร์

อัตราซํ้าและสหสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบผล
ผลิตของปาล์มนํ้ามันแบบดูราสายพันธ์ุบางเบิด

อ.พัชรินทร์ ตัญญะ การประชุมวิชาการพืชสวนแห่ง
ชาติ ครั้งท่ี 8

7/5/2009คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาพืชไร่นา

662

ศ.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาพืชไร่นา

เยาวนาถ หาดคํา คณะเกษตร กําแพงแสน ภาค
วิชาพืชไร่นา

อัตรารอดตายของลูกปูม้า (Portunus pelagicus 
Linnaeus, 1758) ท่ีได้จากพ่อแม่พันธ์ุในบ่อดิน

นายวุฒิชัย อ่อนเอ่ียม การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009คณะประมง บางเขน
สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ

663

นายเทพบุตร เวชกามา คณะประมง บางเขน
สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ
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ประจําปี พ.ศ. 2552 ( 1 มกราคม 2552 - 31 ธันวาคม 2552 )

ระดับชาติ
ลําดับท่ี ชื่อผลงานวิจัยท่ีนําเสนอ ชื่อคณะผู้วิจัย หน่วยงานที่สังกัด ชื่อการประชุม วันเดือนปีท่ีเสนอ

อัตรารอดตายของลูกปูม้า (Portunus pelagicus 
Linnaeus, 1758) ท่ีได้จากพ่อแม่พันธ์ุในบ่อดิน

Sopee 
Vichaimuang

การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Fisheries. 
Academic Supporting 
Division. Klongwan 
Fisheries Research Station

663

อันตรกิริยาผันกลับได้และเฉพาะเจาะจงของพอลิ
เมอร์คอลลอยด์ท่ีมีการปรับหมู่ฟังก์ชัน

Wirasak 
Smitthipong

การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Kasetsart Agricultural and 
Agro-Industrial Product 
Improvement Institute

664

ดร.รังสิมา ชลคุป สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและ
พลังงานชีวภาพ

Chworos, 
Arkadiusz

University of California, 
Santa Barbara (USA). 
Department of Physics

Tirrell, Matthew University of California, 
Santa Barbara (USA). 
Materials Research 
Laboratory

อิทธิพลของกระบวนการพรีเจลาทิไนซ์ท่ีมีต่อ
คุณสมบัติเชิงหน้าท่ีของแป้งกล้วย

ผศ.มาศอุบล ทองงาม การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร

665

น.ส นพมณี คณานุ
รักษ์

ภาควิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อิทธิพลของความเร็วและจํานวนเวนของอะตอม
ไมเซอร์ต่อขนาดละอองของโรตารีอะตอมไมเซอร์

ผศ.เชาว์ อินทร
ประสิทธ์ิ

การประชุมวิชาการสมาคม
วิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศ
ไทยครั้งท่ี 10

1/4/2009คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพง
แสน
ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร

666

ธฤต อภิสิทธิวงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพง
แสน ภาควิชาวิศวกรรมการ
อาหาร

อิทธิพลของช่วงวันปลูกต่อการเจริญเติบโตและผล
ผลิตของมันสําปะหลัง ท่ีได้จากการเพาะเลี้ยงเน้ือ
เย่ือและท่อนพันธ์ุ

นางมะลิวัลย์ (ยกเลิก) 
หฤทัยธนาสันติ์ (ธนะ
สมบัติ)

การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและ
พลังงานชีวภาพ

667
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ประจําปี พ.ศ. 2552 ( 1 มกราคม 2552 - 31 ธันวาคม 2552 )

ระดับชาติ
ลําดับท่ี ชื่อผลงานวิจัยท่ีนําเสนอ ชื่อคณะผู้วิจัย หน่วยงานที่สังกัด ชื่อการประชุม วันเดือนปีท่ีเสนอ

อิทธิพลของช่วงวันปลูกต่อการเจริญเติบโตและผล
ผลิตของมันสําปะหลัง ท่ีได้จากการเพาะเลี้ยงเน้ือ
เย่ือและท่อนพันธ์ุ

นางสาวเทพา ผุดผ่อง การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและ
พลังงานชีวภาพ

667

นายยุทธนา บรรจง สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและ
พลังงานชีวภาพ

นางยุพา ปานแก้ว(
มงคลสุข)

สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและ
เทคโนโลยีชีวภาพ

Pitsanu Dechyotin Thai Tapioca Development 
Institute (TTDI), Nakhon 
Ratchasima (Thailand)

Wanida Artkla Thai Tapioca Development 
Institute (TTDI), Nakhon 
Ratchasima (Thailand)

อิทธิพลของปุ๋ยไนโตรเจนและปุ๋ยโพแทสเซียมท่ีมี
ต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพของผลน้อยหน่า
ลูกผสมพันธ์ุเพชรปากช่อง

Usuma 
Paimoonpiam

การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Agriculture. 
Department of 
Horticulture

668

รศ.ฉลองชัย แบบ
ประเสริฐ

คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาพืชสวน

อ.ชินวัฒน์ ยัพวัฒน
พันธ์

คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาพืชสวน

ผศ.สุเทพ ทองแพ คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาปฐพีวิทยา

อิทธิพลของระบบคอกแบบซองเด่ียวและแบบรวม
กลุ่มต่อพฤติกรรมความสมบูรณ์พันธ์ุ และ
สมรรถภาพการให้ลูกของแม่สุกรในเขตร้อนชื้น

ภูมิเอก พรหมหิตาธร การประชุมวิชาการ งานเกษตร
นเรศวร ครั้งท่ี 7

29/7/2009ภาควิชาสัตวบาล669

จําเริญ เท่ียงธรรม ภาควิชาสัตวบาล

รศ.พนัส ธรรมกีรติวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาสัตววิทยา

ชาญวิทย์ วัชรพุกก์ ภาควิชาสัตวบาล

อิทธิพลของระยะปลูกและระดับปุ๋ยไนโตรเจนต่อ
ผลผลิตและคุณภาพของผักขจร

อ.ปริยานุช จุลกะ การประชุมทางวิชาการ ครั้งท่ี 
47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาพืชสวน

670
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อิทธิพลของระยะปลูกและระดับปุ๋ยไนโตรเจนต่อ
ผลผลิตและคุณภาพของผักขจร

เกศศิรินทร์ แสงมณี การประชุมทางวิชาการ ครั้งท่ี 
47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร670

อิทธิพลของรูปร่างลักษณะภายนอก และระดับ
ไขมันในสูตรอาหาร ต่อสมรรถภาพการผลิต
และคุณภาพซาก ของโคเน้ือลูกผสม

พีรชิต ไชยหาญ การประชุมวิชาการ สิ่งแวดล้อม
นเรศวร ครั้งท่ี 5

15/6/2009นิสิตคณะเกษตร กําแพงแสน 
ภาควิชาสัตวบาล

671

ผศ.สุริยะ สะวานนท์ คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาสัตวบาล

ภูมพงศ์ บุญแสน นิสิตคณะเกษตร กําแพงแสน 
ภาควิชาสัตวบาล

ธีราภรณ์ ปัญญาบุญ นิสิตคณะเกษตร กําแพงแสน 
ภาควิชาสัตวบาล

นพรัตน์ เหรียญทอง นิสิตคณะเกษตร กําแพงแสน 
ภาควิชาสัตวบาล

นายปรีชา อินนุรักษ์ สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อ
การค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์
และผลิตภัณฑ์สัตว์ กําแพงแสน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
ผลิตกระบือและโค

นายวรเทพ ชมภูนิตย์ คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาสัตวบาล

สมพร ปุ่นโก๋ สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อ
การค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์
และผลิตภัณฑ์สัตว์ กําแพงแสน 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
ผลิตกระบือและโค

อิทธิพลของสังคมการรวมกลุ่มและการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมโดยใช้อุปกรณ์เสริมต่อสมรรถภาพ
การผลิตสุกรขุน

ภัทราวุธ ใหม่น้อย การประชุมวิชาการ งานเกษตร
นเรศวร ครั้งท่ี 7

29/7/2009ภาควิชาสัตวบาล672

จําเริญ เท่ียงธรรม ภาควิชาสัตวบาล

รศ.พนัส ธรรมกีรติวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาสัตววิทยา

ชาญวิทย์ วัชรพุกก์ ภาควิชาสัตวบาล

อิทธิพลของสารออสโมซิสต่อคุณภาพของส้มสาย
นํ้าผ้ึงแช่อ่ิมอบแห้ง

คณิตตา พัฒนาภา การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009ณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน 
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์

673

ผศ.นันทวัน เทอดไทย คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์

5 สิงหาคม 2010 14:23:14 Page 165 of 168



รายละเอียดข้อมูลการนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์(เรื่องเต็ม)
ประจําปี พ.ศ. 2552 ( 1 มกราคม 2552 - 31 ธันวาคม 2552 )

ระดับชาติ
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อิทธิพลของอายุเก็บเก่ียวและสภาพการเก็บรักษา
ท่ีมีต่อคุณภาพเมล็ด
และปริมาณนํ้ามันของสบู่ดํา

อ.พรศิริ หลีวานิช การประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งท่ี 6

9/12/2009คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาพืชไร่นา

674

ผศ.จุฑามาศ ร่มแก้ว คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาพืชไร่นา

รศ.สมบัติ ชิณะวงศ์ คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาพืชไร่นา

รศ.ธงชัย มาลา คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาปฐพีวิทยา

อิทธิพลของอุณหภูมิต่อการเจริญของ Listeria 
monocytogenes บนกุ้งพร้อมบริโภค

อ.จิตศิริ ราชตนะพันธ์ุ การประชุมเสนอผลงานวิจัย
ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ 
ครั้งท่ี 13

15/5/2009คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร

675

อิทธิพลของอุณหภูมิท่ีมีผลต่อการเจริญของเชื้อก่อ
โรค Vibrio parahaemolyticus ในกุ้งขาวแช่
เย็นและแช่แข็งของประเทศไทย

พิจิตรา ตั้งเข่ือนขันธ์ การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009ภาควิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร

676

อ.จิตศิริ ราชตนะพันธ์ุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร

ผศ.วราภา มหา
กาญจนกุล

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร

ศรีอนันต์ วรรณเสน ศูนย์พันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

อิทธิพลความหนาท่ีมีต่อความแข็งแรงของรอย
เชื่อมประสานในชิ้นงานเทอร์โมพลาสติกคอมโพ
สิตท่ีผ่านกระบวนการฉีดขึ้นรูป

อ.สมเจตน์ พัชรพันธ์ การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ

677

P. 
Jariyatammanukul

Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Engineering. 
Department of Mechanical 
Engineering

N. Paecheroenchai Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Engineering. 
Department of Materials 
Engineering
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ระดับชาติ
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อิทธิพลความหนาท่ีมีต่อความแข็งแรงของรอย
เชื่อมประสานในชิ้นงานเทอร์โมพลาสติกคอมโพ
สิตท่ีผ่านกระบวนการฉีดขึ้นรูป

P. Pomkajohn การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Engineering. 
Department of Materials 
Engineering

677

อินทรีแดง: นาฏกรรมของซูเปอร์ฮีโรพันธ์ุไทย อ.กฤตยา ณ หนองคาย การประชุมวิชาการ ละคร 
ระคน ตัวตน มนุษย์: 
วรรณกรรมกับนาฏกรรมศึกษา

17/7/2009คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวรรณคดี

678

อีพิไฟติกไดอะตอมบนใบหญ้าทะเล Cymodocea 
rotundata และ Thalassia hemprichii บริเวณ
บ้านป่าคลอก จังหวัดภูเก็ต

Thitima 
Niyomsilpchai

การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 47

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Fisheries. 
Department of Marine 
Science

679

รศ.จิตติมา อายุตตะกะ คณะประมง บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล

ผศ.สุนันท์ ภัทรจินดา คณะประมง บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล

อุปกรณ์ตรวจจับภาพม่านตาต้นทุนต่ําและขั้นตอน
การระบุขอบเขตรูม่านตา

อ.สมหญิง ไทยนิมิต The 1st  Conference on 
Application Research and 
Development

4/5/2009คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

680

เอทานอลมีความพร้อมในการเป็นพลังงานทาง
เลือกหรือไม่ กรณีศึกษา: จังหวัดขอนแก่น

Kanokwan 
Harnsukjaijareun

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Sustainable Land Use and 
Natural Resource 
Management

681

รศ.อรสา สุกสว่าง คณะสังคมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาภูมิศาสตร์

ไฮโดรเจนและเซลล์เชื้อเพลิง: พลังงานแห่งอนาคต รศ.สุนันท์ ลิ้มตระกูล การประชุมวิชาการประเพณี 
ครั้งท่ี 13 ธรรมศาสตร์-มหดล-
กองทัพเรือ-เกษตรศาสตร์  
พลังงานทางเลือกของไทย:  ฝ่า
วิกฤต สร้างโอกาส

22/12/2009คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

682

รศ.เทอดไทย 
วัฒนธรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

ไฮโดรไดนามิกส์ในปฏิกรณ์ก๊าซลิฟต์แบบไหล
เวียนภายนอกโดยระบบโทโมแกรมความต้าน
ทานไฟฟ้า

Olrarat 
Wongsirikajorn

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009Kasetsart University, 
Bangkok (Thailand). 
Faculty of Engineering. 
Department of Chemical 
Engineering

683

รศ.สุนันท์ ลิ้มตระกูล คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
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ไฮโดรไดนามิกส์ในปฏิกรณ์ก๊าซลิฟต์แบบไหล
เวียนภายนอกโดยระบบโทโมแกรมความต้าน
ทานไฟฟ้า

รศ.เทอดไทย 
วัฒนธรรม

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 47 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17/3/2009คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

683
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